
קיץ תשע"ג / صيف 2013 I

תוכן העניינים
الفهرس

عدد الوحدات التعليمّية                              الصفحة                   رقم النموذج  اسم نموذج االمتحان 

الّلغة العبرّية للوسط العربّي 
1 2 יח"ל        252 הבנה והבעה, עפ"י המתכונת החדשה 
 2 2 יח"ל    253 הבנה והבעה 

 

الّلغة العبرّية للوسط الدرزّي 
 1 3 יח"ל     66 עברית  

 3 1 יח"ל     164 עברית  

 

الّلغة اإلجنليزّية
 1   (Module  A)  401 اللغة اإلجنليزّية، النموذج "أ" 
 2   (Module  B)  402 اللغة اإلجنليزّية، النموذج "ب" 
3   (Module  C)  403 اللغة اإلجنليزّية، النموذج "جـ" 
 4   (Module  D)  404 اللغة اإلجنليزّية، النموذج "د" 
5   (Module  E)  405 اللغة اإلجنليزّية، النموذج "هـ" 
6   (Module  F)  406 اللغة اإلجنليزّية، النموذج "و" 
7   (Module  G)  407 اللغة اإلجنليزّية، النموذج "ز" 

الّلغة العربّية للوسط العربّي
1 وحدتان تعليمّيتان    112 الّلغة العربّية، الّتعبير الكتابّي والقواعد 
3 وحدة تعليمّية واحدة    119 الّلغة العربّية، الوحدة األولى في األدب 
5 وحدة تعليمّية واحدة    116 الّلغة العربّية، الوحدة الّثانية في األدب 

الّلغة العربّية للوسط الّدرزّي
1 3 وحدات تعليمّية    114 الّلغة العربّية 
4 وحدة تعليمّية واحدة    115 الّلغة العربّية 

الّتاريخ للوسط العربّي
1 وحدة تعليمّية واحدة    431 تاريخ العرب والّشرق األوسط 
4 وحدة تعليمّية واحدة    551 الّتاريخ 
6 وحدة تعليمّية واحدة    561 الّتاريخ 
7 وحدة تعليمّية واحدة    571 الّتاريخ 

10 وحدة تعليمّية واحدة    581 الّتاريخ 



קיץ תשע"ג / صيف 2013 II

 
عدد الوحدات التعليمّية                              الصفحة   رقم النموذج  اسم نموذج االمتحان 

              

الّتاريخ للوسط الّدرزّي
1 وحدة تعليمّية واحدة     127 الّتاريخ 
3 وحدة تعليمّية واحدة    128 الّتاريخ 
5 وحدتان تعليمّيتان    124 الّتاريخ 

الّتراث الّدرزّي
1 وحدة تعليمّية واحدة    120 الّتراث الّدرزّي 

املدنّيات للوسط العربّي وللوسط الّدرزّي
1 وحدتان تعليميتان    175 المدنّيات 

الكيمياء
1 3 وحدات تعليمّية    27 الكيمياء 
4 وحدتان تعليمّيتان )تكملة من 3 إلى 5 وحدات   162 الكيمياء 

تعليمّية(   

علم احلاسوب
1 وحدة تعليمّية واحدة    601 علم الحاسوب 
 5 وحدتان تعليمّيتان    602 علم الحاسوب  
 9 وحدتان تعليمّيتان )تكملة ِلـ 5 وحدات تعليمّية(   603 علم الحاسوب  

العلوم االجتماعّية
1 وحدتان تعليمّيتان     701 علم االجتماع  

12 وحدة تعليمّية واحدة     702 علم االجتماع:  الوحدة الثالثة  
13 وحدتان تعليمّيتان     801 االقتصاد 
17 وحدة تعليمّية واحدة     802 االقتصاد 
 18 وحدتان تعليمّيتان   104 العلوم السياسّية 
19 وحدتان تعليمّيتان    712 علم الّنفس 
26 وحدة تعليمّية واحدة    711 علم الّنفس 

طرق البحث في العلوم االجتماعّية 
28 وحدة تعليمّية واحدة      105 )المنهجّية في العلوم االجتماعّية(  
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الجغرافية

وحدتان تعليمّيتان     573 الجغرافية: أرض إسرائيل والشرق األوسط 
 
1

وحدة تعليمّية واحدة     574 الجغرافية: حتليل ظواهر أساسّية في املدى 
وحدتان تعليمّيتان  575 الجغرافية: التطوير وتخطيط المدى 
وحدتان تعليمّيتان  576 الجغرافية: الكرة األرضّية والبيئة 

وحدتان تعليمّيتان     577 الجغرافية: اإلنسان في المدى 
االجتماعّي - الثقافّي     

البيولوجيا
 1 3 وحدات تعليمّية     28 البيولوجيا 
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