
חורף תש"ע �

תוכן העניינים

עמוד מס' יחידות הלימוד  מס' השאלון  שם השאלון 

תנ"ך )לבי"ס כללי(

1 2 יח"ל     001203 תנ"ך )לבי"ס כללי( 
3 2 יח"ל     900161 תנ"ך )לבי"ס כללי(, לעולים חדשים 

 

תנ"ך )לבי"ס דתי(

1 1 יח"ל     002104 תנ"ך )לבי"ס דתי(, ידע ובקיאות 
2 1 יח"ל     002102 תנ"ך )לבי"ס דתי( 
3 1 יח"ל     002103 תנ"ך )לבי"ס דתי( 
4 1 יח"ל     900411 תנ"ך )לבי"ס דתי(, לעולים חדשים 

 

תורה שבע"פ )לבי"ס דתי(

1 1 יח"ל     005108 תורה שבע"פ: לקט מצוות 

ספרות עברית וכללית )לבי"ס כללי(

1 2 יח"ל     904441 ספרות עברית וכללית )לבי"ס כללי( 
ספרות עברית וכללית )לבי"ס כללי(

 2 2 יח"ל     904041 לעולים חדשים 

ספרות עברית וכללית )לבי"ס דתי(

1 1 יח"ל     009111 ספרות )לבי"ס דתי( 
 2 1 יח"ל )השלמה ל–2 יח"ל(   009112 ספרות )לבי"ס דתי( 
 3 1 יח"ל     009102 ספרות )לבי"ס דתי(, לעולים חדשים 
 4 1 יח"ל )השלמה ל–2 יח"ל(   009103 ספרות )לבי"ס דתי(, לעולים חדשים 

הבעה עברית

 1 1 יח"ל     905031 חיבור עברי 
 2ֳֳ 1 יח"ל     011107 עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון א' 
4 1 יח"ל     011108 עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון ב'  
6 1 יח"ל    011108 )מותאם(  עברית: הבנה, הבעה ולשון, שאלון ב'  

 

אנגלית

1 	 	(Module		A)  016102 אנגלית, שאלון א' 
2   (Module		B)  016103 אנגלית, שאלון ב' 
3   (Module		C)  016104 אנגלית, שאלון ג' 
4   (Module		D)  016105 אנגלית, שאלון ד' 
5   (Module		E)  016106 אנגלית, שאלון ה' 
6   (Module		F)  016107 אנגלית, שאלון ו' 
7 	 	(Module		G)  016108 אנגלית, שאלון ז' 



חורף תש"ע II

 
עמוד מס' יחידות הלימוד  מס' השאלון  שם השאלון 

היסטוריה

1 1 יח"ל      022115 היסטוריה — לימודי חובה — חלק א' 
5 1 יח"ל      022105 היסטוריה — לימודי חובה — חלק א' 
8 1 יח"ל      022106 היסטוריה — לימודי חובה — חלק ב' 

היסטוריה )כולל תע"י, לבי"ס דתי(

 1 יחידות ו'+ט'  1 יח"ל   029107 תולדות עם ישראל )לבי"ס דתי( 
4 יחידה י'   1 יח"ל   029106 תולדות עם ישראל )לבי"ס דתי(, 

תולדות עם ישראל )לבי"ס דתי(,
6 יחידות ו'+ט'  1 יח"ל   029109 לעולים חדשים 

תולדות עם ישראל )לבי"ס דתי(,
 9 יחידה י'   1 יח"ל   029108 לעולים חדשים 

אזרחות

1 1 יח"ל      034103 אזרחות 
3 2 יח"ל       034114 אזרחות 
5 1 יח"ל      913131 אזרחות, לעולים חדשים 
6 2 יח"ל      034202 אזרחות, לעולים חדשים 

מתמטיקה

1      035001 מתמטיקה, שאלון א' 
2      035002 מתמטיקה, שאלון ב' 
3      035003 מתמטיקה, שאלון ג' 
4      035004 מתמטיקה, שאלון ד' 
5      035005 מתמטיקה, שאלון ה' 
6      035006 מתמטיקה, שאלון ו' 
7      035007 מתמטיקה, שאלון ז' 
8      035801 3 יח"ל תכנית ניסוי  מתמטיקה, שאלון ראשון, 
 9      035802 3 יח"ל תכנית ניסוי  מתמטיקה, שאלון שני,  

10      035803 3 יח"ל תכנית ניסוי  מתמטיקה, שאלון שלישי, 
11      035804 4 יח"ל תכנית ניסוי  מתמטיקה, שאלון ראשון, 
 13      035806 5 יח"ל תכנית ניסוי  מתמטיקה, שאלון ראשון, 
15      035807 5 יח"ל תכנית ניסוי  מתמטיקה, שאלון שני, 


