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תוכן העניינים
الفهرس

عدد الوحدات التعليمّية                              الصفحة                   رقم النموذج  اسم نموذج االمتحان 
الّلغة العبرّية للمدارس العربّية

1 2 יח"ל     014203 הבנה והבעה עפ"י המתכונת החדשה 

2 )רק כהשלמה ל־4 ול־5 יח"ל(  2 יח"ל    014204 ידע הלשון וספרות א' 

5 )רק כהשלמה ל־5 יח"ל(             1 יח"ל   014105 ספרות ב' 

الّلغة العبرّية للمدارس الّدرزّية 
 1 3 יח"ל     907531 עברית  

 3 1 יח"ל     907541 עברית  

 

الّلغة اإلجنليزّية
 1   (Module  A)  016102 الّلغة اإلجنليزّية، النموذج "أ" 
 2   (Module  B)  016103 الّلغة اإلجنليزّية، النموذج "ب" 
3   (Module  C)  016104 الّلغة اإلجنليزّية، النموذج "جـ" 
 4                                           (Module  D)  016105 الّلغة اإلجنليزّية، النموذج "د" 
 5  (Module  D -  LITERATURE)  016115 الّلغة اإلجنليزّية، النموذج "د"، األدب 
6   (Module  E)  016106 الّلغة اإلجنليزّية، النموذج "هـ" 
7   (Module  F)  016107 الّلغة اإلجنليزّية، النموذج "و" 
8  (Module  F -  LITERATURE)  016117 الّلغة اإلجنليزّية، النموذج "و"، األدب 
9   (Module  G)  016108 الّلغة اإلجنليزّية، النموذج "ز" 

10 )حسب موديل التجميع مبستوى 3 وحدات تعليمّية(   016111 الّلغة اإلجنليزّية، امتحان شفهي 
11 )حسب موديل التجميع مبستوى 4 َو 5 وحدات    016112 الّلغة اإلجنليزّية، امتحان شفهي 

تعليمّية(   

12 وحدتان تعليمّيتان                                   016201 الّلغة اإلجنليزّية، مهارات الترجمة 

الّلغة العربّية للمدارس العربّية
1 وحدتان تعليمّيتان    020201 الّلغة العربّية، التعبير الكتابي والقواعد 
3 وحدة تعليمّية واحدة    020101 الّلغة العربّية، الوحدة األولى في األدب 
5 وحدة تعليمّية واحدة    910141 الّلغة العربّية، الوحدة الثانية في األدب 
7 وحدة تعليمّية واحدة    910151 الّلغة العربّية، القواعد والبالغة "ب" 
9 وحدة تعليمّية واحدة    910161 الّلغة العربّية، الوحدة الثالثة في األدب 

الّلغة العربّية للمدارس الّدرزّية
1 3 وحدات تعليمّية    910431 الّلغة العربّية 
4 وحدة تعليمّية واحدة    910401 الّلغة العربّية 
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عدد الوحدات التعليمّية                              الصفحة   رقم النموذج                  اسم نموذج االمتحان 

الّتاريخ للمدارس العربّية
1 وحدة تعليمّية واحدة    913431 تاريخ العرب والشرق األوسط 
4 وحدة تعليمّية واحدة    911551 الّتاريخ )الوحدة األولى( 
6 وحدة تعليمّية واحدة    911561 الّتاريخ )الوحدة الثانية( 
7 وحدة تعليمّية واحدة    911571 الّتاريخ )الوحدة الثالثة( 

10 وحدة تعليمّية واحدة    911581 الّتاريخ )الوحدة الرابعة( 

الّتاريخ للمدارس الّدرزّية
1 وحدة تعليمّية واحدة     025101 الّتاريخ 
3 وحدة تعليمّية واحدة     025102 الّتاريخ 
5 وحدتان تعليمّيتان    501201 الّتاريخ 

الّتراث الّدرزّي
1 وحدة تعليمّية واحدة    913511 الّتراث الدرزّي 

الّدين اإلسالمّي للمدارس العربّية
1 وحدة تعليمّية واحدة    910661 الّدين اإلسالميّ 
3 5 وحدات تعليمّية    074501 الّدين اإلسالميّ 

الّدين املسيحّي للمدارس العربّية
1 وحدة تعليمية واحدة    027101 الّدين املسيحيّ 

املدنّيات للمدارس العربّية والّدرزّية
1 وحدتان تعليمّيتان     034114 املدنّيات 
6 وحدتان تعليمّيتان     034204 املدنّيات )منوذج موّسع( 

الكيمياء
وحدتان تعليمّيتان )تكملة من 3 إلى 5 وحدات  037201 الكيمياء 

تعليمّية(    الكيمياء، للطاّلب الذين ميتَحنون كتابًيا  
وحدتان تعليمّيتان )تكملة من 3 إلى 5 وحدات          037202 في مختبر البحث  

1 تعليمّية(                          الكيمياء، للطاّلب الذين ميتَحنون شفهًيا  
وحدتان تعليمّيتان )تكملة من 3 إلى 5 وحدات  037203 في مختبر البحث 

تعليمّية(   
11 3 وحدات تعليمّية     037303 الكيمياء 
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عدد الوحدات التعليمّية                              الصفحة                   رقم النموذج  اسم نموذج االمتحان 

التربية البدنّية
1 3 وحدات تعليمّية     041301 التربية البدنّية 

041101  وحدة تعليمّية واحدة )تكملة ملستوى  التربية البدنّية 
2 5 وحدات تعليمّية(     

 علم احلاسوب

1 وحدتان تعليمّيتان )تكملة ملستوى 5 وحدات   899205 علم احلاسوب "ب" 
تعليمية(   

8 وحدتان تعليمّيتان    899222  علم احلاسوب 
12 وحدة تعليمّية واحدة    899122 أسس احلاسوب 

الزراعة
1 وحدتان تعليمّيتان     046201 الزراعة: مجال احليوان 
5 وحدتان تعليمّيتان    046205 الزراعة: مجال النبات 

علوم البيئة
 1 وحدة تعليمّية واحدة    064105 علوم البيئة، تخّصص وتعّمق 

 

العلوم االجتماعّية
1 وحدتان تعليمّيتان     065202 علم االجتماع  

12 وحدة تعليمّية واحدة     065102 علم االجتماع، الوحدة الثالثة  
13 وحدتان تعليمّيتان     931491 االقتصاد 
17 وحدة تعليمّية واحدة     063101 االقتصاد 
  18 وحدتان تعليمّيتان     931391 العلوم السياسّية 
19 وحدة تعليمّية واحدة     066101 العلوم السياسّية 
20 وحدتان تعليمّيتان    069201 علم الّنفس 
 27 وحدة تعليمّية واحدة    069102 علم الّنفس، الوحدة الثالثة 

طرق البحث في العلوم االجتماعّية 
29 وحدة تعليمّية واحدة      931177 )املنهجية في العلوم االجتماعّية(  

اإلعالم
 1 وحدة تعليمّية واحدة     049104 مقّدمة لالّتصال اجلماهيرّي 
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عدد الوحدات التعليمّية                              الصفحة                   رقم النموذج   اسم نموذج االمتحان 

اجلغرافية
وحدتان تعليمّيتان   057203 اجلغرافية:  أرض إسرائيل والشرق األوسط 

وحدة تعليمّية واحدة   057102 اجلغرافية:  حتليل ظواهر أساسّية في املدى 
وحدتان تعليمّيتان     057204 اجلغرافية:  التطوير وتخطيط املدى 

وحدتان تعليمّيتان  057205 اجلغرافية:  الكرة األرضّية والبيئة 
اجلغرافية:  اإلنسان في املدى 

وحدتان تعليمّيتان  057206                االجتماعّي - الثقافيّ 
اجلغرافية:  التطوير وتخطيط املدى
               أو الكرة األرضية والبيئة

               أو اإلنسان في املدى 
وحدة تعليمّية واحدة  057107                االجتماعّي - الثقافيّ 

     
البيولوجيا

2 من  3 وحدات تعليمية  920601 البيولوجيا  
3 وحدات تعليمية )ملمتَحني اإلعادة فقط(   920231 البيولوجيا 

3 من  5 وحدات تعليمية  043003 البيولوجيا 
3 من  5 وحدات تعليمية  043013 البيولوجيا 

العلوم والتكنولوجيا في املجتمع
1 وحدة تعليمّية واحدة    60101 العلوم والتكنولوجيا في املجتمع 
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