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 Fair Lawn בית ספר תיכון
 דרישות קדם לקורס

14-00 Berdan Avenue, Fair Lawn, New Jersey 07410 
  201-794-5450 

 
 

 www.flhs.org.לקבלת תיאור מלא של הקורס, בקרו בעמוד הבית שלנו 

 )אקדמיה(. Academicsלצפייה בכל המחלקות, עברו לתפריט הנפתח 

 

 Fair Lawn הדרישות לקבלת תעודת סיום של בית הספר התיכון
 נקודות זכות בסך הכול[ 120]

  12, 11, 10, 9אנגלית 

 שנה אחת של היסטוריה עולמית ושנתיים של היסטוריה של ארה"ב 

 מבין מדעי הסביבה, מדעי כדור הארץ,  2)כולל ביולוגיה/מעבדה, ובחירת  שלוש שנים של מדעים
 והלאה( 2020כימיה ופיזיקה למחזור 

 (2, ואלגברה 1, גאומטריה 1נקודות זכות כולל אלגברה  15) שלוש שנים של מתמטיקה 

 שנה אחת של שפות העולם 

 ( של אוריינות פיננסית אישית 0.5סמסטר אחד )שנים 

 בריאות עבור כל שנת רישוםחינוך גופני ו 

 שנה אחת של אומנות חזותית או אומנויות הבמה 

 שנה אחת של לימוד מקצוע ומשפחה צרכנית וכישורי חיים או השכלה מקצועית/טכנית 

 
ישרונות, או לפתח מקצועות בחירה הם אפשרות להרחיב את אופקיך. בחרו מקצועות בחירה כדי לבחון תחומי עיסוק עתידיים, ללמוד כישורים, להעצים כ

עניין אקדמי. המכללות לא יעדיפו מקצוע בחירה אחד לעומת אחר בהליך הקבלה למעט עבור הסטודנטים המתכננים להתמחות בדרמה, אמנות או 
 מוזיקה.

 
הקורסים המפורטים בחוברת זו כוללים תיאור של רמות הקושי המשתקפות. אנא בקרו באתר האינטרנט שלנו 

 של כל אחד מהם. GPA-לעיון במשקל ה
CP – College Preparatory   )מכינה למכללה(• H – Honors   )הצטיינות(•  AP – Advanced Placement  קורסים(

 מתקדמים(

 NCAA-^^ייתכן ואינו מתאים ל    FDU Middle College-***מתאים ל
 

 

 National Collegiate Athletic Association Clearinghouse-תקני זכאות לתלמידי שנה ראשונה ל

 
  

 1חטיבה 
 קורסי ליבה 16חוק 

 
 שנים של אנגלית 4
או  1)אלגברה שנים של מתמטיקה  3

 מתקדם יותר(
 שנתיים של מדעי הטבע/הפיזיקה

-)שנה אחת של מעבדה אם מוצעת על
 ספר התיכון(ידי בית ה

שנה אחת נוספת של אנגלית, 
 מתמטיקה, או מדעי הטבע/הפיזיקה

 שנתיים של מדעי החברה
)מכל  שנים של קורסים נוספים 4

אחד מהתחומים הנ"ל, שפות זרות או 
 דת/פילוסופיה השוואתית(

 2חטיבה 
 קורסי ליבה 16חוק 

 
 שנים של אנגלית 3
או  1)אלגברה  שנים של מתמטיקה 2

 מתקדם יותר(
 שנתיים של מדעי הטבע/הפיזיקה

-)שנה אחת של מעבדה אם מוצעת על
 ידי בית הספר התיכון(

שנים נוספות של אנגלית,  3
 מתמטיקה או מדעי הטבע/הפיזיקה

 של מדעי החברה שנתיים
)מכל  שנים של קורסים נוספים 3

אחד מהתחומים הנ"ל, שפות זרות או 
 דת/פילוסופיה השוואתית(

שימו לב: לסטודנטים הנכנסים לראשונה לכל מכללה או 

אוניברסיטה, קורס מדעי המחשב יכול לשמש רק למטרות 

התאמה ראשונית אם התקבלו נקודות זכות לקורס 

במסגרת לימודי מתמטיקה או מדעי הטבע/הפיזיקה והוא 

 NCAAרשום ככזה ברשימת קורסי הליבה המאושרים של 

ש לכם שאלות נוספות בנוגע של בית הספר התיכון. אם י

 , אנא התקשרו למספר החינם...NCAA-לזכאות ל

877-262-1492 

 
 

 בקרו באתר האינטרנט שלנו:

 http://www.ncaa.org/wps/portal 

 

 

http://www.flhs.org/
http://www.flhs.org/
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 NCAA-^^ייתכן ואינו מתאים ל    FDU Middle College-***מתאים ל

 המחלקה לאנגלית

 
 

 דרישות קדם: קורס:  
 8סיום בהצלחה של אנגלית  CP 9אנגלית  כיתה ט'

 אין 9אנגלית  

 ציונים וניקוד בחינה מתוקנן, בהתאם לטבלאות ההשמה H 9אנגלית  

או ציון גבוה  -Bאו ציון של  CP 9סיום בהצלחה של אנגלית  CP 10אנגלית  כיתה י'

 9יותר באנגלית 

 9CPאו אנגלית  9אנגלית  10אנגלית  

, או ציוני מבחן H 9או ציון גבוה יותר באנגלית  -Bציון  H 10אנגלית  

 וציונים בהתאם לטבלאות ההשמהמתוקנן 

או ציון  -Bאו ציון של  CP 10סיום בהצלחה של אנגלית  CP 11אנגלית  כיתה י"א

 10גבוה יותר באנגלית 

 10או אנגלית  CP 10אנגלית  11אנגלית  

, או ציוני מבחן H 10או ציון גבוה יותר באנגלית  -Bציון  H 11אנגלית  

 לטבלאות ההשמהמתוקנן וציונים בהתאם 

או אנגלית  H 10או ציון גבוה יותר באנגלית  -Aציון  APהשפה האנגלית והרכבה  

11 H 

 11או ציון גבוה יותר באנגלית  -Bאו ציון  CP 11אנגלית  CP 12אנגלית  כיתה י"ב

 11או אנגלית  CP 11אנגלית  12אנגלית  

 H 11או ציון גבוה יותר באנגלית  -Aציון  APהשפה האנגלית והרכבה  

הספרות האנגלית והרכבה  
AP 

או ציון  -Bאו ציון  H 11או ציון גבוה יתר באנגלית  -Aציון 

 AP 11גבוה יותר באנגלית 

 CP 12מחליף את אנגלית  CP 1נושאים לכיתה י"ב  

או ציוני מבחן  H 11או ציון גבוה יותר באנגלית  -Bציון  H 1נושאים לכיתה י"ב  

מתוקנן וציונים בהתאם לטבלאות ההשמה, מחליף את 

 H 12אנגלית 

 CP 12מחליף את אנגלית  CP 3נושאים לכיתה י"ב  

 CP 12מחליף את אנגלית  CP 4נושאים לכיתה י"ב  

או ציוני מבחן  H 11או ציון גבוה יותר באנגלית  -Bציון  H 12מדעי הרוח  

 מתוקנן וציונים בהתאם לטבלאות ההשמה

קורסי בחירה 
ברמות מעורבות 

 באנגלית

תקשורת, מדיה ואוריינות 
 דיגיטלית

 י"ב-כיתות ט'

תקשורת, מדיה ואוריינות  
 דיגיטלית בהצטיינות

או ציון גבוה יותר בתקשורת, מדיה ואוריינות  -Bציון 

 דיגיטלית והגשת בקשה למחלקה

 י"ב-כיתות ט' ^^1דרמה  

 1או תאטרון מוזיקלי אמריקאי  1דרמה  ^^2דרמה  

 2או תאטרון מוזיקלי אמריקאי  2דרמה  ^^3Hדרמה  

 3Hדרמה  ^^4Hדרמה  

 י"ב-כיתות ט' כתיבה איכותית 

 י"ב-כיתות י' לימודי סרטים 

אין. רמת  - CPי"ב דרישות קדם לרמת -כיתות י"א ו לימודי נשים ומגדר 

או ציון  -Bאו  CPאו ציון גבוה יותר באנגלית  -A -הצטיינות 

 גבוה יותר באנגלית הצטיינות.

 י"ב-כיתות ט' ספרות ילדים ובוגרים צעירים  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.english-lss.com/&ei=eOO3VI6uGIXrUqjtg9AK&bvm=bv.83640239,d.cWc&psig=AFQjCNFcLZH4ovYm6UulE-ScHRklyZNIMQ&ust=1421423852272713
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 NCAA-^^ייתכן ואינו מתאים ל    FDU Middle College-***מתאים ל

 
 מחלקת שפות העולם

 
 
 

 דרישות קדם: קורס: 
 אין CP 1ספרדית 

 1סיום בהצלחה של ספרדית  CP 2ספרדית 

 2סיום בהצלחה של ספרדית  CP 3ספרדית 

 3סיום בהצלחה של ספרדית  CP 4ספרדית 

 CP 3או ציון גבוה יותר בספרדית  Bציון  ***H 4ספרדית 

 CP 4או ציון גבוה יותר בספרדית  +Bאו  H 4או ציון גבוה יותר בספרדית  Bציון  ***H 5ספרדית 

, לתלמידי י"ב בלבד או לתלמידי י"א עם H 5או  H 4או ציון גבוה יותר בספרדית  Bציון   APספרדית 

 אישור מפקחים

 אין CP 1צרפתית 

 1סיום בהצלחה של צרפתית  CP 2צרפתית 

 2סיום בהצלחה של צרפתית  CP 3צרפתית 

 3סיום בהצלחה של צרפתית  CP 4צרפתית 

 CP 3או ציון גבוה יותר בצרפתית  Bציון  ***H 4צרפתית 

 CP 4או ציון גבוה יותר בצרפתית  +Bאו  H 4או ציון גבוה יותר בצרפתית  Bציון  ***H 5צרפתית 

, לתלמידי י"ב בלבד או לתלמידי י"א עם H 5או  H 4או ציון גבוה יותר בצרפתית  Bציון  APצרפתית 

 אישור מפקחים

 אין CP 1סינית 

 CP 1סיום בהצלחה של סינית  CP 2סינית 

 CP 2סיום בהצלחה של סינית  CP 3סינית 

 CP 3סיום בהצלחה של סינית  H 4סינית 

 H 4או ציון גבוה יותר בסינית  Bציון  H 5סינית 

, או לתלמידי י"א עם H 5או  H 4או ציון גבוה יותר בסינית  Bלתלמידי י"ב בלבד, ציון  APסינית 

 אישור מפקחים

 
  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.fcusd.org/Page/6200&ei=C-S3VN2IOsbsUtXPgJAN&bvm=bv.83640239,d.cWc&psig=AFQjCNGEwVQtc8HUBmz93Khr1sAybgKiMg&ust=1421424004468640
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 NCAA-^^ייתכן ואינו מתאים ל    FDU Middle College-***מתאים ל

 
 מחלקת מדעי החברה

 
 

 קדם:דרישות  קורס: 
היסטוריה של העולם 

 Hהמודרני 

 ציוני מבחן מתוקנן וציונים בהתאם לטבלאות ההשמה

היסטוריה של העולם 
 CPהמודרני 

 סיום בהצלחה של מדעי החברה כיתה ח'

היסטוריה של העולם 
 המודרני

 סיום בהצלחה של מדעי החברה כיתה ח'

בהיסטוריה של העולם  -Bאו ציון מינימלי של  CPבהיסטוריה של העולם המודרני  H A 1היסטוריה של ארה"ב 

 Hהמודרני 

 CPסיום בהצלחה של היסטוריה של העולם המודרני  CP 1היסטוריה של ארה"ב 

 סיום בהצלחה של היסטוריה של העולם המודרני 1היסטוריה של ארה"ב 

 CP 1בהיסטוריה של ארה"ב  Aאו ציון  H 1בהיסטוריה של ארה"ב  -Bציון מינימלי של  H 2היסטוריה של ארה"ב 

 CP 1סיום בהצלחה של היסטוריה של ארה"ב  CP 2היסטוריה של ארה"ב 

 1סיום בהצלחה של היסטוריה של ארה"ב  2היסטוריה של ארה"ב 

 הצטיינות קודםבקורס  Bקודם, או ציון  CPבקורס היסטוריה  Aי"ב בלבד, -כיתות י"א ו Hשואה ורצח עם 

י"ב בלבד, מקושר למדעי הזיהוי הפלילי, כימיה שנלמדה או שנלקחת -כיתות י"א ו נקודות זכות( 2.5חוק פלילי )
 במקביל

פוליטיקה אמריקאית ולימודי 
 CPמדיה 

 CPבקורס היסטוריה קודם ברמה  Cי"ב בלבד, -כיתות י"א ו

פוליטיקה אמריקאית ולימודי 
 מדיה הצטיינות

 CPבקורס היסטוריה קודם בהצטיינות או ברמה  Bי"ב בלבד, -כיתות י"א ו

היסטוריה של ההתנהגות 
 האנושית

ו/או  1או ציון גבוה יותר בקורס היסטוריה של ארה"ב  Cי"ב בלבד, -כיתות י"א ו

 2היסטוריה של ארה"ב 

ו/או  1או ציון גבוה יותר בקורס היסטוריה של ארה"ב  Cי"ב בלבד, -כיתות י"א ו CPסוציולוגיה 

 2היסטוריה של ארה"ב 

היסטוריה של ארה"ב 
 ^^באמצעות סרטים ומדיה

ו/או  1או ציון גבוה יותר בקורס היסטוריה של ארה"ב  Cי"ב בלבד, -כיתות י"א ו

 2היסטוריה של ארה"ב 

בקורסי היסטוריה בהצטיינות קודמים או ציון  Bי"ב בלבד, ציון מינימלי של -כיתות י"א ו APהיסטוריה עולמית 

 קודמים  CPבקורסי היסטוריה  Aמינימלי של 

 בהיסטוריה של העולם המודרני בהצטיינות -AP A 1היסטוריה של ארה"ב 

 בהצטיינות בתוספת הערכה פנימית 1בארה"ב  Aאו  AP 1בארה"ב  -AP B 2היסטוריה של ארה"ב 

בקורסי היסטוריה בהצטיינות קודמים או ציון  Bי"ב בלבד, ציון מינימלי של -כיתות י"א ו APהיסטוריה של אירופה 

 קודמים CPבקורסי היסטוריה  Aמינימלי של 

 י"ב בלבד-, כיתות י"א וCP 2באלגברה  Aאו  H 2או יותר באלגברה  AP Bכלכלה 

ממשל ופוליטיקה 
 APהשוואתיים 

, 3.5מינימלי של  B GPA;או בהצטיינות עם ציון  APקורס היסטוריה קודם ברמה 

 י"ב בלבד-כיתות י"א ו

 Aבקורס היסטוריה בהצטיינות קודם או  Bאו  Hבביולוגיה  Bאו  CPבביולוגיה  -AP Aפסיכולוגיה 
 י"ב בלבד.-. כיתות י"א וCPבקורס היסטוריה 

 
  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://byemoor.clearview.ab.ca/Teachers/Mr_van_Zandbergen_Grade_9/Social_Studies/?textonly=&ei=vOW3VNSDHsGAUdqSgMgF&bvm=bv.83640239,d.cWc&psig=AFQjCNF-FPCEMELz-yKH_K-NNBnyKWtXcg&ust=1421424432274457
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 NCAA-^^ייתכן ואינו מתאים ל    FDU Middle College-***מתאים ל

 

 המחלקה למתמטיקה
 
 

 דרישות קדם: קורס: 
 אלגברה-ציון עובר בטרום CP 1אלגברה 

 )כיתה ח'( 1או ציון גבוה יותר באלגברה  -H B 2אלגברה 

 CP 1ציון עובר באלגברה  CPגאומטריה 

 H 2או ציון גבוה יותר באלגברה  -H Bגאומטריה 

 CPציון עובר בגאומטריה  CP 2אלגברה 

חשבון דיפרנציאלי -טרום
 CPואינטגרלי 

C-  2או ציון גבוה יותר באלגברה CP 

חשבון דיפרנציאלי -טרום
 Hואינטגרלי 

B-  2או ציון גבוה יותר באלגברה H  וגאומטריהH 

חשבון דיפרנציאלי 
 ***Hואינטגרלי 

B- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי -או ציון גבוה יותר בטרוםCP או ,C- ן גבוה או ציו

 Hחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי -ביותר בטרום

חשבון דיפרנציאלי 
 AP ABואינטגרלי 

B- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי -או ציון גבוה יותר בטרוםH או ,B-  או ציון גבוה ביותר

 Hבחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 

חשבון דיפרנציאלי 
 AP BCואינטגרלי 

A חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי -בטרוםH או ,B-  או ציון גבוה ביותר בחשבון

 AP ABדיפרנציאלי ואינטגרלי 

חשבון דיפרנציאלי 
 ואינטגרלי מרובה משתנים

B-  או ציון גבוה ביותר בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרליBCAP 

 Hגרלי חשבון דיפרנציאלי ואינט-תלמידי י"א הרשומים לטרום APסטטיסטיקה 

 Hחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי -או ציון גבוה ביותר בטרום -Bי"א בלבד -תלמידי י"ב ו

-או ציון גבוה יותר בטרום C, 2או ציון גבוה יותר באלגברה  -Bתלמידי י"ב בלבד,  ***Hסטטיסטיקה 

 חשבון דיפרנציאלי-או ציון גבוה יותר בטרום -Cאו  CPחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 

 Hואינטגרלי 

 2תלמידי י"ב עם ציון עובר באלגברה  מתמטיקה בדידה

תכנות מחשבים חזותי )שנה 
 שלמה(

B-  1או ציון גבוה יתר באלגברה CP 

 1או ציון גבוה יותר באלגברה  -Bאו ציון גבוה יותר בתכנות מחשבים חזותי וכן  -AP Aעקרונות מדעי המחשב 

 או ציון גבוה יותר בתכנות מחשבים חזותי AP A- Aמדעי המחשב 

 או ציון גבוה יותר בתכנות מחשבים חזותי -H^^ Bרובוטיקה 
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 NCAA-^^ייתכן ואינו מתאים ל    FDU Middle College-***מתאים ל

 המחלקה למדעים 
 

 דרישות קדם במתמטיקה: דרישות קדם במדעים: קורס:
סיום בהצלחה של מדעים לכיתה ח'  מדעי הסביבה

 ועמידה בחתכים של מבחן מתוקנן
 אין

 אין סיום בהצלחה של מדעים לכיתה ח' CPמדעי הסביבה 

או סיום בהצלחה של  8במדעים  B )כיתה ט'( CPפיזיקה 

 E 8מדעים 

 B+ אלגברה או -בטרוםB-  1באלגברה CP 

 במקביל 2אלגברה  8Eבמדעים  -Bבמדעים לכיתה ח' או  H Aביולוגיה 

A-  בכימיהCP אין 

מעבר קורס מדעים קודם ועמידה  ביולוגיה
 בחתכים של מבחן מתוקנן

 אין

 אין מעבר קורס מדעים קודם CPביולוגיה 

 במקביל CP 2ואלגברה  CP 1באלגברה  CP Cמעבר ביולוגיה  CPכימיה 

 אין CPמעבר פיזיקה 

בביולוגיה  Cאו  CPמעבר ביולוגיה  מדעי מושגי הפיזיקה

 אקדמית

 אין

 CP 2מעבר אלגברה  Hבביולוגיה  -H Bכימיה 

A-  בפיזיקהCP A  1באלגברה CP  2או מעבר אלגברה CP 

 H 2באלגברה  -H Aבכימיה  -AP Aכימיה 

 אין אישור מפקחים הקדמה לאנטומיה

 אין ציון עובר במדעים כיתה י' או י"א ***CPמדעי הגאולוגיה 

 אין ציון עובר במדעים כיתה י' או י"א CPאסטרונומיה 

חקירת נושאים במדעי 
 CPהסביבה 

 אין ציון עובר במדעים כיתה י' או י"א

 אין CPמעבר של כימיה  CPפיזיקה 

 Hחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי -בטרום -H Bבכימיה  -H Bפיזיקה 
 H 2באלגברה  Bאו 

חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי -בטרום -Aאו 

CP 

 Hחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי -בטרום -H Aבכימיה  -AP  A 1פיזיקה 

A-  בפיזיקהH A- חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי -בטרוםH 

 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי במקביל AP 1בפיזיקה  +C AP Bפיזיקה 

אנטומיה ופיזיולוגיה אנושיות 

H*** 

A-  בביולוגיהCP  אוB  בביולוגיהH ו-A- 

 Hבכימיה  Bאו  CPבכימיה 

 אין 

 אין CPבביולוגיה  -CP Bאנטומיה אנושית 

 ***^^גננות הצטיינות
 

A-  בביולוגיהCP  אוB  בביולוגיהH 

 נדרשים עבודה וסיורים בחוץ

 אין

 ^^***CPגננות 
 

B-  בביולוגיהCP 

 נדרשים עבודה וסיורים בחוץ

 אין

 2.5) מדעי הזיהוי הפלילי
 נקודות זכות(

, CPבביולוגיה  -Bמקושר לחוק הפלילי, 

או במקביל )לא  CPמעבר של כימיה 

 מושגים בכימיה(

 אין

אחר  APבמדעים  Aאו  Hבביולוגיה  -AP Aמדעי הסביבה 

 Hבכימיה  -Bו

 אין

אחר  APבמדעים  Aאו  Hבביולוגיה  -AP Aביולוגיה 

 Hבכימיה  -Bו

 אין

A  בפיזיקהCP וA-  בכימיהH אין 

 אין Hמקושר לביולוגיה  Hמחקר בביולוגיה 

S.T.E.M. 1מקושר לפיזיקה  הצטיינות AP ו-C אין 
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 NCAA-^^ייתכן ואינו מתאים ל    FDU Middle College-***מתאים ל

 
 המחלקה לאומנות חזותית ואומנויות הבמה

 

 מוזיקה 

 

 אומנויות יפות
 

 דרישות קדם: קורס:
 קורסים בסיסיים:

רישום, ציור, קדרות, קרמיקה, 
אומנויות הסטודיו, מחשבים 

 בעיצוב גרפי

 י"ב-כיתות ט'

 ברישום וציור Bי"ב, ציון מינימלי של -כיתות י'  רישום וציור ביניים

 ברישום וציור ביניים או הגשת תיק עבודות וראיון Bציון מינימלי של  רישום וציור הצטיינות

 ברישום וציור הצטיינות Bי"ב, ציון מינימלי של -כיתות י"א ו APרישום בסטודיו לאמנות  

בסטודיו לאמנות  2Dעיצוב 

AP 

 ברישום וציור או עיצוב גרפי הצטיינות Bי"ב, ציון מינימלי של -כיתות י"א ו

בסטודיו לאמנות  3Dעיצוב 

AP 

 בקדרות וקרמיקה או אומנות יישומית ביניים Bי"ב, ציון מינימלי של -כיתות י"א ו

 רמיקהבקדרות וק Bי"ב, ציון מינימלי של -כיתות י' קדרות וקרמיקה ביניים

 באומנות יישומית Bי"ב, ציון מינימלי של -כיתות י' אומנות יישומית ביניים

בכיתות יסודות האומנויות היפות כישורי סטודיו ועיצוב  Bי"ב, ציון מינימלי של -כיתות י' עיצוב גרפי ביניים

 ממוחשב

 בעיצוב גרפי ביניים או הגשת תיק עבודות וראיון Bציון מינימלי של  עיצוב גרפי הצטיינות

בקורס  Bאו היסטוריה או  CPבקורס ליבה בשנה קודמת של אנגלית  Aי"ב, -כיתות י"א APהיסטוריה של האומנות 

או הערכה פנימית.  APאו בקורס  Hאו היסטוריה  Hליבה בשנה קודמת של אנגלית 

בנוסף הערכה  Hאו היסטוריה  Hבקורס ליבה בשנה קודמת של אנגלית  Aכיתה י', 

 פנימית ואישור מפקח.

 י"ב-כיתות ט' אופנה ועיצוב פנים

 י"ב. לדרישות קדם, ראה קורס תחת אנגלית.-כיתות י"א ו לימודי נשים ומגדר

 

  

 דרישות קדם: קורס:
 י"ב-כיתות ט' תזמורת סימפונית

 קבלה לאנסמבל במבחן בלבד Hאנסמבל נשיפה 

 ידע בתווים מוזיקליים. קבלה לאנסמבל מוזיקלי או להדרכה על כלי 1תאוריית המוזיקה 

 והערכה 1סיום בהצלחה של תאוריית המוזיקה  APתאוריית המוזיקה 

 שנה אחת לפחות של נגינה בכלי מיתרים. יש צורך במבחן לכלי נשיפה והקשה תזמורת

 יש צורך במבחן Hתזמורת 

 אין מקהלת תזמורת

 אין 1תאטרון מוזיקלי אמריקאי 

 3או  2, 1או דרמה  1מוזיקלי אמריקאי סיום בהצלחה של תאטרון  2תאטרון מוזיקלי אמריקאי 

 2תאטרון מוזיקלי אמריקאי 
H 

B  3או  2, 1, דרמה 1או ציון גבוה יותר בתאטרון מוזיקלי אמריקאי 
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 NCAA-^^ייתכן ואינו מתאים ל    FDU Middle College-***מתאים ל

 לימוד מקצוע

 

 מדעי המשפחה והצרכנות 
 

 דרישות קדם: קורס:
והתפתחות טיפול בילד 

 (BCC-הצטיינות )מתאים ל

 כיתה י"ב בלבד על פי הגשת בקשה וראיון

 1אומנויות הקולינריה 
 (BCC-)מתאים ל

 י"ב בלבד-כיתות י"א ו

 והערכה פנימית 1באומנויות הקולינריה  -Aכיתה י"ב בלבד,  2אומנויות הקולינריה 

 

 

 

 אוריינות פיננסית עסקית/אישית

 

 דרישות קדם: קורס: 
 י"ב-כיתות י' עיצוב אתרים***

 י"ב-כיתות י' שיווק ויזמות

 י"ב-כיתות י' ***H 1-ו 1חשבונאות פיננסית 

 לרמת הצטיינות( 1או ציון גבוה יותר בחשבונאות  B) 1חשבונאות  ***H 2-ו 2חשבונאות פיננסית 

 י"ב-כיתות י' עסקים בספורט ובידור***

 PFLי"ב הצלחה בקורס עסקי קודם שאינו דינמיקה עסקית/-י"אכיתות  ניהול ותכנון אסטרטגי 

או ציון גבוה יותר  -B)כיתה ח'( או  2או  1או ציון גבוה יותר באלגברה  -PFL  -Cתכנות מחשב חזותי/

 CP 1באלגברה 

 י"ב-כיתות ט' PFLדינמיקה עסקית/
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8 
 NCAA-^^ייתכן ואינו מתאים ל    FDU Middle College-***מתאים ל

 לימוד מקצוע
 
 

 
 מחלקת הנדסה וטכנולוגיה

 
 

 קדם:דרישות  קורס:
 אין הנדסה ועיצוב

 Hאו בפיזיקה  Hבגאומטריה  Bבהנדסה ועיצוב או  B חדשנות והמצאות

 CPאו בפיזיקה  CPבגאומטריה  -Aאו  

 בכל קורס בהנדסה וטכנולוגיה Bאו  

 בהנדסה ועיצוב B  עיצוב טכני וארכיטקטי 

 Hאו בפיזיקה  Hבגאומטריה  Bאו  

 CPאו בפיזיקה  CPבגאומטריה  -Aאו  

 בכל קורס בהנדסה וטכנולוגיה Bאו  

הנדסה ועיצוב למתקדמים 
 הצטיינות

A בהנדסה ועיצוב 

 בחדשנות והמצאות Bאו  

 בעיצוב טכני וארכיטקטי Bאו  

 Hבפיזיקה  Bאו  

 או מתמטיקה כדרישה במקביל APאו מדעים  

 STEM כימיה  הצטיינותAP  1או פיזיקה AP כדרישה במקביל 

 י"א-כיתות ט' 1טכנולוגיית עץ  

 בכל כיתת עץ, הנדסה או פיזיקה B בניה, מושגים ועיצוב

בעלות בתים ותיקון בתים 
 נקודות זכות( 2.5) בסיסי

 י"ב-כיתות י'

B- בכל כיתת עץ, הנדסה, פיזיקה או גאומטריה או 

 מקושר לאוריינות פיננסית אישית -גאומטריה במקביל  

 1בטכנולוגיית עץ  B 2טכנולוגיית עץ  

 2בטכנולוגיית עץ  B 3טכנולוגיית עץ 

טכנולוגיית עץ למתקדמים 
 הצטיינות

A  או הערכה פנימית 3או  2בטכנולוגיית עץ 
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