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רשימת ספרי הלימוד לכיתה יוד – לשנה"ל תשפ"ג
תלמידי כיתות מב"ר שימו לב! בחלק מהמקצועות עליכם לקנות ספרים שונים .ישנם מקצועות בהם
אינכם נדרשים לקנות ספר .במקום שאין הערה מיוחדת ,יש לרכוש את הספר המצויין לכלל השכבה.
היסטוריה:
אייל נווה ,נעמי ורד ,הלאומיות בישראל ובעמים – ראשית הדרך עד  1920הוצאת רכס (ספר כתום)
לשון עברית:
התלמידים יידרשו לשלם בתחילת שנה כ  125 -שקלים עבור ספר של מט"ח ,חוברת תרגול וכניסה
לאתר מט"ח ללמידה ולתרגול.
אלו ישמשו את התלמידים עד לבחינת הבגרות בלשון עברית בכתה י"א.
ספרות:
ספר לימוד יירכש במהלך שנת הלימודים הבאה.
מתמטיקה:
רמת  3יח"ל  +מב"ר
 .1יואל גבע /ריקי טל  ,מתמטיקה שאלון  3 , 801יחידות לימוד
 .2יואל גבע /אריק דז'לדטי  /ריקי טל ,מתמטיקה שאלון  3 , 803יחידות לימוד( .ישמש גם ל -י"א)
רמת  5 - 4יח"ל
 .1יואל גבע  /אריק דז'לדטי מתמטיקה שאלונים  804ו – ( 806כיתה י')  4ו –  5יחידות לימוד ,כרך
א' וכרך ב' כולל פונקציות רציונליות ובעיות תנועה.
 .2הוצאת ארכימדס  ,מהדורת  2021תרגול והכנה למבחנים במתמטיקה לתלמידי כיתה י'
( 4-5יחידות לימוד).

כיתת מופת מואצת
 .1הוצאת ארכימס ,מהדורת  2021תרגול והכנה למבחנים לתלמידי כתה י' ( 4-5יחידות לימוד)
 .2בני גורן ,מתמטיקה  5יחידות לימוד ,חלק ב' –  ,1שאלון 035806
 .3בני גורן ,מתמטיקה  5יחידות לימוד ,חלק ב'  , 2 -שאלון 035806
 .4יש לרכוש אחד משני הספרים הבאים:
אדית כהן מריאן רוזנפלד  ,הכנה לבחינות הבגרות במתמטיקה  5יחל ,מהדורה חדשה ,שאלון 35581
ארכימדס ,הכנה לבחינת הבגרות במתמטיקה שאלון  581מהדורת 2020-2021
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:של"ח
.חוברת עבודה תירכש בצורה מרוכזת בתחילת השנה
:תנ"ך
.) (ללא פירושים. ירושלים, הוצאת קורן, תנ"ך מלא.1
. תנ"ך – זמן לבגרות הוצאת רכס, ויניצקי פלורה: לתלמידי מב"ר בלבד.2
:אנגלית
: מיועדים לכל רמות הלימוד באנגלית- מילונית/מילון
: כל תלמיד רשאי לבחור בין מילון או מילונית,החל משנת הלימודים תשע"ח
:מילון
Oxford English-English-Hebrew Student's Dictionary/ Kernerman, Lonnie Kahn
או
New Comprehensive English-Hebrew, Hebrew-English Dictionary/ Zilberman, S.
:מילונית
 – יהודה ברמןTexton Babylon 9222  – לוני כהן אוXF-7  דגם- אוקספורד
או
WIZCOMTECH - TS – יהודה ברמן או קוויקשנריTexton Babylon plus
YOD 5 points
1. Take a Stand - textbook only, by Debi Partouch and Allison Sarnow (ECB)
2. Gateway to Module E (ECB)
YOD 4 points:
1. Turning Points by Rena Shemesh, Book and Workbook (ECB)
2. Gateway to Module C (ECB)

YOD 3 points:
1. That’s Right by Maggie Ben Zion, Book and Workbook (ECB)
2. Gateway to Module A (ECB)

YOD MOETZET
1. High Five by Roberta Revesz, Book and Workbook (ECB)
2. Gateway to Module E (ECB)
3. Log into Literature 5 Points, by Orley Kathleen Marron (UPP)
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ספרי הלימוד למקצועות המוגברים ביוד
אמנות:
ספר הלימוד יירכש בתחילת השנה במרוכז.
ביולוגיה:
 .1גוף האדם בדגש הומיאוסטזיס  -אונליין לחטיבה עליונה  -הילקוט הדיגיטלי חט"ע  -רכישה
מרוכזת בתחילת השנה.
מבוא לביולוגיה:
פרטים לגבי ספר דיגיטלי פתוח לשימוש יימסרו בתחילת השנה.
גיאוגרפיה:
 .1פרופ' משה ברור ,אטלס אוניברסיטאי חדש ,הוצאת יבנה.
 .2כדור הארץ והסביבה ,הוצאת מט"ח( .תלמידי כיתת מב"ר ,הלומדים גיאוגרפיה ,אינם נדרשים
לרכוש ספר זה).
הנדסת תכנה:
 .1יסודות מדעי המחשב  1בשילוב עצמים בשפת  #Cחלק א מהדורה ראשונה-אוגוסט 2019
(הוצאה לאור מבט לחלונות)
 .2יסודות מדעי המחשב  2בשילוב עצמים בשפת  #Cחלק ב מהדורה ראשונה-אוגוסט 2019
(הוצאה לאור מבט לחלונות)
 .3ספרי הלימוד לפרויקט יירכשו בתחילת השנה במרוכז
כימיה:
תרגול לחומר הלימוד ישלח בצורה מקוונת.
מגמת חינוך גופני:
ספר הלימוד וחוברות הלימוד במגמת חנ"ג יירכשו באופן מרוכז בתחילת השנה.
מדעי המחשב:
ספר יסודות מדעי המחשב  1בשילוב עצמים בשפת  #Cחלק א מהדורה ראשונה-אוגוסט 2019
(הוצאה לאור מבט לחלונות)
מוסיקה:
 .1ספר דיגיטלי בנושא תולדות המוזיקה יירכש על ידי התלמידים באופן עצמאי בעלות שנתית בסך
 ₪ 30לשנה .קישור לרכישה יינתן על ידי המורה בתחילת השנה.
 .2חוברת סולפג' תחולק באופן מרוכז על ידי המגמה.
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מזרחנות – עולם הערבים והאסלם:
ספר לימוד "תולדות האסלאם ומדינות המזרח התיכון בעת החדשה" (יירכש במרוכז בתחילת השנה).
מדעי החברה:
פרטי ספר הלימוד יימסרו בשנה הבאה.
ערבית :
ספר "אומניאת"  -יירכש במרוכז בתחילת השנה (רלוונטי לתלמידי מגמת ערבית ותלמידי מופת).
צרפתית:
ספר):צבע כתום)En Francais1- (A1-A2) Valerie Laskow -
Publishing House

פיסיקה:
 .1מכניקה ניוטונית כרך א' ,עדי רוזן  -המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן.
 .2קרינה וחומר כרך א' – אופטיקה גיאומטרית ,עדי רוזן  -המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן
דיפלומטיה:
חוברת פנימית תירכש במרוכז בתחילת השנה.
תיאטרון:
" .1ביבר הזכוכית" /טנסי ויליאמס תרגום :תרצה אתר ,הוצאת :אור-עם.
" .2משחקים בחצר האחורית" /עדנה מזיא"ה .הוצאת :אור-עם.
תקשורת:
חוברת לימוד תירכש במרוכז בתחילת השנה.

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