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רשימת ספרי הלימוד לכיתה י"ב – לשנה"ל תשע"ט
אזרחות:
 .1חוברת תירכש בתחילת השנה.
 .2בחינה על כל נושאי הלימוד שנלמדו בכיתה י"א תתקיים בתחילת השנה.
מתמטיקה:
רמה  3י"ל )כולל מב"ר (
 .1יואל גבע  /ריקי טל  ,מתמטיקה שאלון  3 , 802יחידות לימוד.
 .2מאגר שאלות במתמטיקה – יחידה  , 802משרד החינוך.
*אין למכור את הספרים במתמטיקה  -יעשה בהם שימוש עד כתה י"ב.
רמה  4י"ל
 .1יואל גבע  /אריק דז'לדטי  ,מתמטיקה ,שאלון ) 805כיתה יב'(  4יחידות לימוד.
 2בני גורן ,מתמטיקה  4יחידות לימוד ,חלק ב'  1 -וחלק ב'  2 -שאלון ) 035804נרכש בכיתה י"א(
 .3ספר בחינות מתכונת יירכש במהלך השנה.
*אין למכור את הספרים במתמטיקה  -יעשה בהם שימוש עד כתה י"ב.
רמה  5י"ל
.1בני גורן  ,מתמטיקה  5יחידות לימוד  ,חלק ג' –  1שאלון . 035807
.2בני גורן  ,מתמטיקה  5יחידות לימוד ,חלק ג' –  2שאלון 035807
.3ספר בחינות מתכונת יירכש במהלך השנה.
*אין למכור את הספרים במתמטיקה  -יעשה בהם שימוש עד כתה י"ב.
ספרות
 .1לקט שירים וסיפורים .נרכש בכיתה י"א  -לשמור.
 .2אנטיגונה מאת סופוקלס ,בתרגום שמעון בוזגלו ,הוצאת ידיעות ספרים2007 ,
אנגלית:
YOD BEIT 3 POINTS:
1. Mastering Modules A B C by Maggie Ben Zion and Lynn Saferstain (ECB). From last
year.
)2. Exam Practice for Module C (ECB
החל משנת הלימודים תשע"ח ,כל תלמיד רשאי לבחור בין מילון או מילונית.
מילון:

Dictionary: Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary/ Kernerman, Lonnie
 New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary/ Zilberman.או Kahn
מילונית:

אוקספורד  -דגם  – XF-7לוני כהן או  – Texton Babylon 9222יהודה ברמן או
 –Texton Babylon plusיהודה ברמן או קוויקשנרי WIZCOMTECH - TS
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YOD BEIT 4 POINTS:
1. It Makes Sense (ECB) Student's Book + Practice Book From last year.
2. New Practical Grammar For Proficiency (ECB) From last year.
3. Exam Practice for Module E (ECB)
4. Literature Program 4 points Option 2 (UPP) From last year.
5

. כל תלמיד רשאי לבחור בין מילון או מילונית,החל משנת הלימודים תשע"ח
:מילון

Dictionary: Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary/ Kernerman, Lonnie
Kahn  אוNew Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary/ Zilberman, S
:מילונית

 – יהודה ברמן אוTexton Babylon 9222  – לוני כהן אוXF-7  דגם- אוקספורד
WIZCOMTECH - TS – יהודה ברמן או קוויקשנריTexton Babylon plus
YOD BEIT 5 POINTS:
1. High Points Student's Book and Practice Book - by Evelyn Ezra (ECB) From last year.
2. New Practical Grammar For Proficiency (ECB) From last year.
3. Writing Grammar by Ophira Reppen (ECB)
4. Literature Program 5 points Option 2 (UPP) From last year.
5. Exam Practice for Module G (ECB)
6.

. כל תלמיד רשאי לבחור בין מילון או מילונית,החל משנת הלימודים תשע"ח
:מילון

Dictionary: Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary/ Kernerman, Lonnie
Kahn  אוNew Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary/ Zilberman, S
:מילונית

 – יהודה ברמן אוTexton Babylon 9222  – לוני כהן אוXF-7  דגם- אוקספורד
WIZCOMTECH - TS – יהודה ברמן או קוויקשנריTexton Babylon plus

:ספרי הלימוד למקצועות המוגברים בי"ב
אמנות
()נרכש בכיתה י"א." היסטוריה עד האימפרסיוניזם- "תולדות האמנות מהפרה.1
 י"ל5 ביולוגיה
.יש לשמור על הספרים שנרכשו בכיתה יוד ובכיתה י"א
.ספרים נוספים ירכשו בתחילת השנה
 י"ל5 גיאוגרפיה
( )נרכש בכיתה י"א.( ואילך1996  )מ. יבנה. כלכלי, מדיני, אטלס אוניברסיטאי חדש– פיסי, ברוור.1
( )נרכש בכיתה י"א. האוניברסיטה העברית ירושלים. האטלס הלאומי-  אטלס ישראל החדש.2
. תתכן רכישה של ספר נוסף במשך השנה.3
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מגמת חנ"ג
 .1שחר נייס ,עמרי ענבר ,הפיזיולוגיה של המאמץ )נרכש בכיתה י"א(
 .2חוברת תרכש במהלך השנה.
כימיה  5י"ל
בכימיה לשמור את הספרים מי"א:
 .1מרים כרמי ,אדית וייסלברג ,אנרגיה בקצב הכימיה ,הוצאת יסוד.
 .2ד"ר אורית הרשקוביץ ,צביה קברמן ,טעם של כימיה ,הוצאת יסוד.
מדעי המחשב
ספרי הלימוד יירכשו בצורה מרוכזת בתחילת השנה.
ספרות-קולנוע
 .1חוברת יצירות תרכש בתחילת השנה.
 .2עגנון ש"י ,בדמי ימיה ,הוצאת שוקן
 .3ויליאמס טנסי ,ביבר הזכוכית ,הוצאת אור – עם.
ערבית
 .1ילמדו כל הספרים מכיתה י"א.
 .2תירכש במרוכז "חוברת עבודה והכנה לבגרות" לתלמידי י"ב.
 .3שרוני ,מילון ערבי עברי )הוצאת משרד הביטחון( חובה.
צרפתית:
.1לשמור על הספר מכיתה י''א
) Le bac c'est facile 3 – Valerie Laskow- .2מהדורה חדשה(
דיפלומטיה:
חוברת לימוד תירכש במרוכז בתחילת השנה.
פיסיקה  5י"ל
 .1מכניקה ניוטונית ,כרך א'  ,עדי רוזן ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן.
 .2מכניקה ניוטונית ,כרך ב'  ,עדי רוזן ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן .
 .3חשמל ומגנטיות – כרך א' ,משה פרידמן ,הוצאת רכס.
 .4חשמל ומגנטיות – כרך ב' ,משה פרידמן ,הוצאת רכס.
 .5ספרים נוספים יימסרו בתחילת השנה )בהתאם לתוכנית  30%לכל הכתה(.
פסיכולוגיה
 .1ציפי בראל ,מרים נוימאיר ,מפגשים עם הפסיכולוגיה /מפגש ראשון – פסיכולוגיה כללית ,הוצאת רכס) .נרכש
בכיתה י"א(
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תיאטרון
 .1ברטולד ברכט  " ,שלשה מחזות") ,אמא קוראז'(  ,הוצאת עם עובד.
 .2משה שמיר ,הוא הלך בשדות ,הוצאת אור עם.
 .3הנריק איבסן ,בית הבובות ,תרגום גד קינר ,הוצאת אור עם.
תנ"ך  5י"ל
 .1תנ"ך מלא ,הוצאת קורן ,ירושלים.
 .2קובץ מאמרים יירכש במהלך השנה בתאום עם המורה.
תקשורת:
ספרי הלימוד יירכשו בצורה מרוכזת בתחילת השנה ,בהתאם לתוכנית הלימודים החדשה.

בברכת שנת לימודים פוריה
צוות התיכון ע"ש עמוס דה שליט
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