רשימת ספרי לימוד וספרי עזר לשנת הלימודים תשפ"ג

כיתות י'
הרשימה הבאה מפרטת את רוב ספרי הלימוד שיש לרכוש לקראת שנה"ל הבאה.
מקצועות חובה

מקצוע
עברית  -הבעה ולשון

ספרים
בראשית שנת הלימודים תיערך רכישה מרוכזת של
ספר+מערך דיגיטלי.

 .1הלאומיות המודרנית וראשית הציונות  /יגאל משעול (מלבד כיתה
י'.)5
היסטוריה
 .2טוטליטריות ושואה  /הוצאת רכס ,אייל נווה ,נעמי ורד ,דוד שחר
– (כולם).
מתמטיקה ( 3י"ל)
מתמטיקה שאלון  – 801יואל גבע
כולל כיתות מב"ר ואומץ
מתמטיקה יואל גבע ,שאלונים  806 + 804כרך א'+ב' (לכיתה י')
מתמטיקה ( 4י"ל)
מהדורה מעודכנת
מתמטיקה ( 5י"ל)

מתמטיקה יואל גבע שאלונים  806 + 804כרך א'+ב' (לכיתה י')
מהדורה מעודכנת,

1. Gateway to module A-ECB
2. Putting it in writing - upp

אנגלית (3-4י"ל)

Making headway-UPP
Putting it in writing -UPP
Literature for 4 points-option 2 ECB

אנגלית  4י"ל

אנגלית ( 5י"ל)

אזרחות

1. High Five NEW – book + Workbook – ECB
2. Literature for 5 points – Option 2 – ECB
3. Perfecting the new module E-upp

חוברת תירכש בתחילת שנה"ל.
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מקצועות מוגברים

ערבית

כימיה
פיזיקה
חינוך תעבורתי

 .1אל-ערביה ,ערבית לביה"ס העברי ספר ג' "תל" הוצאת משרד
החינוך והתרבות ,ירושלים
נא לרכוש את הספר בתחילת שנה"ל לאחר שיבוץ לאשכולות.
 .2מילון ערבי-עברי – אברהם שרוני ,הוצאת משרד-הביטחון
 .1סביבת הכימיה  -צעדים ראשונים בלימוד הכימיה ,ד"ר דבורה
יעקובי ,הוצאת רכס
(ניתן לרכוש גם ספר דיגיטלי דרך האינטרנט).
מיועד לתלמידים ששובצו באשכול פיזיקה בלבד.
" .1מכניקה" ניוטונית ,כרך א' ,עדי רוזן ,מכון ויצמן למדע
(מהדורה אחרונה).
בראשית שנת הלימודים תירכש ערכת חינוך תעבורתי באופן מרוכז.
הערכה תכלול חוברת למידה ,לוח תמרורים וגישה לאתר מתוקשב.

מגמות
מקצוע
ביוטכנולוגיה
הנדסת תוכנה
מוסיקה

ספרים
 .2סביבת הכימיה  -צעדים ראשונים בלימוד הכימיה ,ד"ר
דבורה יעקובי ,הוצאת רכס
(ניתן לרכוש גם ספר דיגיטלי דרך האינטרנט).
יסודות מדעי המחשב שפת  C#חלק א' +ב' משולב עצמים
תחילה הוצאת מבט לחלונות
תולדות המוסיקה ,הוצאת מט"ח 2012

• לאחר שיבוץ לאשכולות בתחילת שנה"ל תימסר רשימת הספרים
למקצועות האשכול.

