קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט – חט"ע
עיריית רחובות

רשימת ספרי הלימוד לכיתה י"ב – לשנה"ל תשפ"א
אזרחות:
דוד שחר /ישראל מדינה יהודית ודמוקרטית ,הוצאת כנרת.
מתמטיקה:
רמה  3יח"ל וכיתות מב"ר
 .1יואל גבע /אריק דז'לדטי  /ריקי טל ,מתמטיקה  ,שאלון  3 , 802יחידות לימוד.
 . .2מאגר שאלות במתמטיקה – יחידה  , 802משרד החינוך.
*אין למכור את הספרים במתמטיקה מכיתה יא.
רמה  4יח"ל
 .1בני גורן  ,מתמטיקה  4יחידות לימוד  ,חלק ג' שאלון .)035805( 035482
 2יואל גבע ,מתמטיקה  4יחידות לימוד ,חלק ב'  1 -וחלק ב'  2 -שאלון ( 035804נרכש בכיתה י"א)
 .3ספר בחינות מתכונת יירכש במהלך השנה – .תתכן רכישה מרוכזת.
רמה  5יח"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 – .תתכן רכישה מרוכזת.
ספרות
 .1לקט שירים וסיפורים .נרכש בכיתה י"א  -לשמור.
 .2אנטיגונה מאת סופוקלס ,בתרגום שמעון בוזגלו ,הוצאת ידיעות ספרים2007 ,
אנגלית:

מילון/מילונית  -מיועדים לכל רמות הלימוד באנגלית:
החל משנת הלימודים תשע"ח ,כל תלמיד רשאי לבחור בין מילון או מילונית:
מילון:
Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary/ Kernerman, Lonnie Kahn
או
New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary/ Zilberman, S.
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 3 POINTS:
1. That’s Right by Maggie Ben Zion, Book and Workbook (ECB) From last year.
2. Exam Practice for Module C (ECB)
3. Point To 3 Unit Log B/ UPP, by Tali Gonen and Haya Kleen From last year.

YOD BEIT 4 POINTS:
1. Turning Points by Rena Shemesh, Book and Workbook (ECB) From last year.
2. Grammar Issues 2, by Batya Elazar and Ronit Broder, (UPP) From last year.
3. Exam Practice for Module E (ECB)

YOD BEIT 5 POINTS:
1. High Five by Roberta Revesz, Book and Workbook (ECB) From last year.
2. Grammar Issues 2, by Batya Elazar and Ronit Broder, (UPP) From last year.
3. Exam Practice for Module G (ECB)
4. Point to G, by Tali Gonen Treistman and Haya Kleen (UPP)

:ספרי הלימוד למקצועות המוגברים בי"ב
אמנות
. נרכש בכיתה י"א- "היסטוריה עד האימפרסיוניזם-"תולדות האמנות מהפרה
 יח"ל5 ביולוגיה
 פרקים באקולוגיה – אונליין לחטיבה העליונה – רכישה מרוכזת בתחילת הנה.1
מבחר שאלות מתוך בחינות בגרות בביולוגיה (לפי הנושאים,  ד"ר אורי יואל- ) ספר רשות! (תירגול.2
2004 ,)של תוכנית הלימודים החדשה
מגמת חנ"ג
.ספר הלימוד וחוברות הלימוד במגמת חנ"ג יירכשו באופן מרוכז בתחילת השנה
 יח"ל5 כימיה
.תרגול לחומר הלימוד ישלח בצורה מקוונת

מדעי המחשב
.ספרי הלימוד יירכשו בצורה מרוכזת בתחילת השנה
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דיפלומטיה
חוברת פנימית תרכש במרוכז בתחילת השנה.
ערבית
 .1יילמדו כל הספרים מכיתה י"א.
 .2תירכש במרוכז "חוברת עבודה והכנה לבגרות" בתחילת השנה.
 .3שרוני ,מילון ערבי עברי (הוצאת משרד הביטחון) חובה.
צרפתית:
לשמור על כל הספרים מכיתה י''א.
En francais 3- Valerie Laskow.2
 .3מילון צרפתי/עברי – Marc M. Cohen
מוסיקה:
נא לשמור את הספרים מכתה י"א.
פיסיקה  5יח"ל
 .1חשמל ומגנטיות – כרך א' ,משה פרידמן ,הוצאת רכס.
 .2חשמל ומגנטיות – כרך ב' ,משה פרידמן ,הוצאת רכס.
פסיכולוגיה
 .1ציפי בראל ,מרים נוימאיר ,מפגשים עם הפסיכולוגיה /מפגש ראשון – פסיכולוגיה כללית ,הוצאת רכס( .נרכש
בכיתה י"א)

תקשורת:
ספרי הלימוד יירכשו בצורה מרוכזת בתחילת השנה.

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