רשימת ספרים לשנה"ל תשע" ט  -כיתות י " א
מקצוע

כיתות  /קב'

 .1ת נ " ך
 .2ספרות
 .3לשון

שם הספר
תנ"ך מלא ללא פירושים ללא תרגום לשפה זרה

כל הכיתות

ממשיכים עם החוברות שנרכשו מביה"ס

כל הכיתות

ממשיכים עם הספר משנה שעברה (בציר הלשון)

 .4היסטוריה
יא3 – 1/

 .1ממדינת מקדש לעם הספר:
ימי הבית השני ותקופת המשנה
 .2בונים מדינה במזרח התיכון

י"א /רב תחומית מסעות בזמן :בונים מדינה במזרח התיכון
תקשוב מסעות בזמן :ממדינת מקדש לעם הספר

מחבר/הוצאה
קורן

דוד שחר
הוצאת רכס
אייל נווה /נעמי ורד
הוצאת רכס

ההוצאה :מטח:
המרכז לטכנולוגיה חינוכית

 .5אזרחות

כל הכיתות

להיות אזרחים בישראל במדינה יהודית ודמוקרטית

משרה"ח המזכירות הפדגוגית י-ם

 .6מתמטיקה

 3יח"ל
יא1-5/

 .1שאלון  - 802כריכה בצבע כתום.
 .2מאגר שאלות במתמטיקה לשאלון 802

יואל גבע
הוצאת משרה"ח

 4יח"ל

ממשיכים עם כל הספרים שברשותכם

 5יח"ל

מתמטיקה ( 5יח"ל) חלק ב'+ 1/ב2/
שאלון 35581

יא/מדעית

טעם של כימיה

 .7כימיה

חוברת בית ספרית
 .8ביולוגיה
 .9פיזיקה

 .10אלקטרוניקה

יא /מדעית

בני גורן

ד"ר אורית הרשקוביץ
רכישה ע"י התלמידים בתחילת
שנה

תמסר הודעה בתחילת השנה

 5יח"ל

 ממשיכים עם כל ספרי הלימוד מכיתה י'
 מכניקה ניוטונית  -כרך ב

שוחרות

 .1מערכות אלקטרוניות  -תקשורת תקבילית
ותקשורת ספרתית.
 .2יסודות מדעי המחשב בשפת  C - #חלק ב -
עצמים תחילה

 .11תקשורת

יא תקשורת

חוברת בית ספרית

 .12הנדסת תוכנה

יא טכ"מ



 .13מדעי החברה

י"א מדעי החברה פסיכולוגיה
מפגש ראשון -פסיכולוגיה כללית.

מבני נתונים בשפת ( JAVAג'אווה )

עדי רוזן
מט"ח  +אוניברסיטה פתוחה
הוצ' מבט לחלונות
רכישה ע"י התלמידים בתחילת
השנה
שם ההוצאה :מבט לחלונות
מחברים:שמרת מן ,ד"ר נוע
רגוניס
הוצא' רכס

סוציולוגיה

סוציולוגיה :במעגלי חברה ,חברות  ,משפחה.

דיפלומטיה

ובנוסף ממשיכים עם הספרים מכיתה י':
 .1במעגלי חברה,קבוצה
 .2במעגלי חברה,תרבות
)Write to Succeed by Sara Stein ( UPP
תלמידים ירכשו חוברת מודפסת מבי"ס

הוצאת רכס

 כיתות י " א- רשימת ספרים לשנה"ל תשע" ט
ENGLISH BOOK LIST –  תשע”טSeptember 2018-June 2019
Amal Nofarim Bagalil High School
.)השימוש במילון אלקטרוני(מילונית) יהיה מותר לכל התלמידים(ללא צורך באבחון
:המילוניות המותרות לשימוש הן
7-XF אוקספורד דגם

4388 מספר אישור

חברת לוני כהן

4462 מספר אישור

יהודה ברמן

Texton Babylon  דגם9222

4475 מספר אישור

יהודה ברמן

Babylon plus Texton

אנגלי-  עברי,עברי- מילון אוקספורד אנגלי.1:המילונים המותרים לשימוש הם
)אנגלי של זילברמן (בצבע אפור עם פס אדום-עברי- מילון אנגלי.2

11TH GRADE
5 pts (Evelin) – Total Bagrut For Module E (AEL) , Mastering Module E(Eric Cohen Books) להשאיר את
 הספר,New Practice Your Grammar for the 9th grade ( להשאיר את הספרEric Cohen Books) ,מילון אנגלי
עברי

’נא לשמור את יחידות הספרות כולל המבחנים מכיתה י

.
5 points (Iris)- Total Bagrut For Module E (AEL),Write To Succeed (UPP)
, New Practice Your Grammar for the 9th grade(Eric להשאירMastering Module E(Eric Cohen Books)
, להשאיר את הספרCohen Books)
מילון אנגלי עברי

’נא לשמור את יחידות הספרות כולל המבחנים מכיתה י

.

4 pts (Yafit) – 4 Points Literature Program-Option 2(UPP) להשאיר,
Total Bagrut for Module C (A.E.L)להשאיר,Grammar Worksheets 3(Eric Cohen Books)  להשאיר,
Steps for Writing for Module C ( להשאירEric Cohen Books),Perfecting Module C(UPP)
 עברי,מילון אנגלי

’נא לשמור את יחידות הספרות כולל המבחנים מכיתה י
3 pts (Shani) – Points to 3-book and workbook(UPP) להשאיר את הספר,
Revised Mastering Module A C (Eric Cohen Books) ,Total Bagrut for Module A (A.E.L),
מילון אנגלי עברי
MABAR Alef– 4 points (Debbi Sibony ) – 4 Points Literature Program-Option 2(UPP) להשאיר את
הספר, Steps for Writing for Module C(Eric Cohen Books),Total Bagrut for Module C (AEL),
מילון אנגלי עברי
to 3-book and workbook(UPP)להשאיר את הספר,
Revised Mastering Module A C (Eric Cohen Books),Total Bagrut for Module A (AEL),
מילון אנגלי עברי
MABAR Bet– 3 points (Shani ) - Points

Etgar Alef 3 points (Shani)-, Points to 3-book and workbook(UPP) להשאיר את הספר,
Revised Mastering Module A and C (Eric Cohen Books) , Total Bagrut for Module A (A.E.L),מילון
Etgar Bet 3 points (Debbi Sibony ) – מילון אנגלי עברי
Points To 3 (UPP)להשאיר את הספרים, Exam Practice for Module A להשאיר את הספר,

