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 תקנון קורסי אנגלית 

 

 נוכחות בקורס

 מעקב אחר הנוכחות בקורס באחריות הסטודנט בלבד.  •

לא יהיה רשאי  20%. סטודנט שייעדר מעבר ל 80%בקורסי האנגלית יש חובת נוכחות של  •

 לגשת לבחינה המסכמת ולסיים את הקורס. 

ואין צורך להציג היעדרות שמוגדרת בקורס  20%היעדרות מכל סיבה הינה במסגרת  •

 אישורים.

דה, חגים שלא דוגמא להיעדרויות: מחלה, בחינות, שיעורי השלמה, מילואים, מקום עבו •

 מוגדרים בלו"ז האקדמי, אירועים משפחתיים וכד'(.

 שאינו רשאי לגשת לבחינה המסכמת בקורס. סטודנט שחרג יקבל הודעה במייל  •

מהקורס עקב הסיבות הרשמות מטה ונאלץ להמשיך להחסיר  20%סטודנט שנעדר  •

ורסי פטור תוך , עליו להעביר אישורים מתאימים למדור ק30%מהסיבות הללו עד מקסימום 

 שבוע מיום קבלת המייל באמצעות מערכת הפניות. 

מהסיבות הרשומות מטה לא יהיה רשאי לגשת לבחינה  30%סטודנט שייעדר מעבר ל  •

המסכמת. באפשרותו לפנות לוועדת חריגים בשכר לימוד לבירור זכאותו להחזר כספי עבור 

 הקורס.  
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 אינה ניתנת לדחייה.שירות מילואים או התייצבות ביחידה צבאית ש ▪

 שמירת הריון בהתאם לאישור הרופא המטפל. ▪

 ימים(. 7אבל על מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה ) ▪

 ימים(. 7שבועות מיום הלידה(, לידה של בת זוג ) 6חופשת לידה ) ▪

 ימים(. 7נישואי סטודנט ) ▪

 ימים(. 2ברית מילה, בר מצווה או בת מצווה של ילד הסטודנט ) ▪

 דוגמא: 

( ללא סיבה והמשיך להחסיר פעם נוספת בגלל אירוע משפחתי 20%מפגשים ) 3שלא הגיע  סטודנט

 מדרגה ראשונה, לא יהיה רשאי לגשת לבחינה.

( בגלל מילואים ונאלץ להמשיך להחסיר בגלל אירוע משפחתי 20%מפגשים ) 3סטודנט שלא הגיע 

  . יהיה רשאי לגשת לבחינה המסכמת.30%מדרגה ראשונה עד מקסימום 

( ומחסירה מפגשים נוספים במהלך החופשת 20%מפגשים ) 3סטודנטית בחופשת לידה שלא הגיעה 

 רשאית לגשת לבחינה.  30%הלידה עד מקסימום 

 

 

 

 לתשומת ליבך
 

 מעקב אחר הנוכחות באחריות הסטודנט בלבד.  •

 דקות יגרור סימון אי נוכחות בקורס.  15היעדרות מחצי שיעור או איחור מעל  •

 הגעה לבוחן משמעותו חיסור.אי  •

 סטודנט שלא יהיה רשאי לגשת לבחינה המסכמת יעודכן על כך באמצעות המייל.  •

 באחריות הסטודנט לוודא כי המייל שלו מעודכן במחלקה בה הוא לומד. •

 סטודנט שלא יגיש אישורים עד לזמן שידרש ממנו לא יוכל לגשת לבחינה המסכמת. •

 ה של המחלקה. מקרים חריגים יידונו ע"י וועד •

חובה להגיע לשיעור מצויד בחומרים הנדרשים כגון תרגילי בית מוכנים, מאמר מודפס, ספר,  •

חוברת עבודה וכו'. במקרה של אי עמידה בתנאים הנ"ל, המרצה רשאי לא לאפשר לסטודנט 

 להשתתף בשיעור כאשר היעדרותו תירשם כלא מוצדקת.

שימוש בחומרים אלה עלול להוביל לוועדת אין להגיע עם ספר משומש / מצולם לקורס.  •

 משמעת באוניברסיטה. 

בבחינה המסכמת יהיו נוכחים מספר מרצים תורנים אשר יעברו בין  -נוכחות מרצים בבחינה •

 הכיתות, אין זה  מחייב שהמרצה יגיע לבחינה. 

 הבחינה בודקת הבנת הנקרא, אי לכך, המרצים לא עונים על שאלות במהלך הבחינה. •

המרצים התורנים עוברים על הבחינה יחד עם רכזת המקצוע ובודקים תקינות טכנית של  •

הבחינה. במקרים של בעיות טכניות )כגון שיבושים במספר השאלות, או במספרי פסקאות 

 וכד'( המרצים יעדכנו את כלל הסטודנטים בנושא. 

. אין להשתמש במילונית ניתן להשמש במילונית אלקטרונית רגילה )אוקספורד / בבילון וכד'( •

 /אין להשתמש במילונית אשר סורקת יותר ממילה אחתאלקטרונית עם גישה לאינטרנט / 

 טלפון נייד. 

יש לפנות לדקנאט הסטודנטים על מנת להסדיר את הנושא.  -סטודנטים בעלי התאמות •

 באחריות הסטודנט לעדכן את המרצה מראש.

ל החובות בקורס, יהיה ניתן לבצע רישום לקורס רק לאחר קבלת ציון סופי בקורס והשלמת כ •

 הבא במהלך תקופת השינויים. 

 סטודנטים בעלי התאמות זכאים לכך גם בבוחן האמצע וגם בבחינות הסופיות. •

 לא ניתן להשתמש בטלפון נייד במהלך הקורס. •
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 מותר להשתמש במחשב נייד לבעלי התאמה מתאימה בלבד. •

 

 

 בחינה מסמכמת

 .מהציון הסופי 60%הבחינה המסכמת מהווה  •

 . 60ציון מינימלי בבחינה המסכמת הוא  •

רק לאחר השלמת הבחינה המסכמת יינתן ציון סופי והסטודנט יהיה רשאי לבצע רישום  •

 לקורס הבא. 

 בוחן אמצע 

 מהציון הסופי. 15%בוחן אמצע מהווה  •

 זכאי לבוחן אמצע נוסף.סטודנט שלא נכח בבוחן אמצע מהסיבות הרשומות מטה יהיה  •

 מילואים  -

 לידה -

 אשפוז -

 ימים לפחות. 3אישור מחלה של  -

יתקבלו אישורים רפואיים שהונפקו בתקופת המחלה בלבד, לא יתקבלו  ▪

 אישורים שהונפקו בדיעבד.

 יתקבלו רק אישורים רפואיים ממוחשבים, לא יתקבלו אישורים בכתב יד. ▪

 לא יתקבלו אישורים מרופא שיניים.  ▪

 נרשם דרך מערכת פניותהשלמת בוחן אמצע לסטודנט שלא נכח מהסיבות הרשומות מעלה 

 

 תרגיל 

 ציון כיתה –מהציון הסופי  25%התרגילים מהווים       

 על ידי המרצה.  מטלות 5בכל קורס יוגדרו  •

 5% -פרזנטציה   •

 5% –שעורי בית  •

 5%כל אחד  –בחנים  3 •

 .0כמוגדר יעודכן לו ציון  מטלהסטודנט שלא יגיש  •

  

 

 

 
 

PART A 
 

 
1. The aim of the course is to develop  basic skills and strategies necessary to 

independently cope with slightly adapted scientific texts and writing tasks in 

English, both as students at Ariel University and as future professionals. 

Although the main focus is on the development of the reading comprehension 

skills, the course integrates the four skills of writing, critical reading, listening and 

speaking. 

2. Attendance is compulsory. Students attending a one-semester course (two 

meetings a week) cannot be absent more than five times during the course. 
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Students attending a one-semester (one meeting a week) course cannot be 

absent more than three times during the course. 

3. It is compulsory to attend the lesson equipped with the relevant materials, such 

as prepared H.W. task, printed article(s), book, and so on. If a student doesn’t 

fulfill the above condition, s/he may NOT be allowed to be present at the 

lesson and his/her absence will be considered as unjustified.  

 

 
 
 

Part B 
 

EXAMS AND GRADES: 
 

1) Grades: 
 
a)  The passing course grade is 60. 
 
b)  The grade is composed as follows: 
     Class grade 25% 

a. Presentation – 5% 
b. Homework – 5% 
c. Three (3) quizzes – 5% each one 
 
Mid-term exam – 15% 
  
Final exam – 60%  

      
The length of both internal and final exams is 2.5 hours. 
 
3. Final Exam. 
 
A minimum required final exam grade must be 60. 
 
4. Concessions: Students entitled to extra time must present their authorizations 

from the Dean of Students office. 

 
4. Learning materials:  (teacher will inform students of materials to be used) 

Grasp the Idea 1 by B.Rogovsky-Roitblat and L.Goldenblatt and practice 

exams for internal use uploaded online. No part of the book may be reproduced 

or transmitted by any means, electronic or mechanical.  

 
 

Part C 
  

Theory – Reading Skills 
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1. Introduction to course 

Developing skills for recognizing and isolating the parts of speech in simple 
sentences. 

❖ Students need to be able to recognize: determiners, 
nouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, 
and connectors. 

2. Basic Sentence Structure 
❖ Students should be able to recognize the main 

subject and main verb a sentence and be taught 
how to utilize this knowledge to answer basic 
questions (such as What, Who, When, Where)  

❖ Long sentences 
3. Using Pronouns and Comprehending reference words 
4. Greek and Latin Roots in English/ inferring word meanings 
5. Contextual clues and Signal words and Using context clues to enlarge 

reading vocabulary 
6. Identifying  and differentiating between word phrases and sentence clauses 
7. Noun Modifiers (adjectives) as units of additional information 
8. Utilizing Connectives (signal words or markers) 
9. Using signal words to create lists and determine point of view within reading 

passages 
10. Organizing sequential events 
11. Located data and supporting Illustrations 
12. Main idea of the text and paragraphs 
13. Establishing the cause-result relationships within reading passages 
14. Developing comparisons and contrasts within reading passages 
15. inference 

 
 

PART D 
 

PRACTICAL 
 
Part D provides a catalogue of core texts (found on Moodle university website) listed 
by subject matter from which the instructor may choose. These are to be used as 
practical unseens or teaching texts in the framework of the course. 
 
The practical part of the course involves giving lots of hands-on practice to students 
whereby they apply the theoretical skills they have learned. 
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