
 

 
 כיתות י"ב  -טרשימת ספרים לשנה"ל תשע"

 

 מחבר/הוצאה שם הספר כיתות/ קב' מקצוע

 קורן שפה זרה לתרגום  תנ"ך מלא ללא פירושים ללא  ת נ " ך .1

 הוצאת ת"ל ממשיכים עם הספר משנה שעברה 1-5יב/ אזרחות .2

    

 מתמטיקה .3
 "לחי 3

 1-5יב 
 יואל גבע ]כריכה בצבע סגול[ 803שאלון 

 יואל גבע    805שאלון  "לחי 4 

 "לחי 5 
 ( חלק ג' 5מתמטיקה )1-יחידות לימוד  

 ( חלק ג' 5מתמטיקה )2-יחידות לימוד  

 בני גורן 

 בני גורן

 כימיה .4
מדעית  

 2י"ב/

 כימיה פורצת דרך  .א
 מרמת הננו כימיה מכל וחול: .ב

 מיקרואלקטרוניקהל

 פאבלוקס עדי
 ד"ר עירית ששון

מדעית   ביולוגיה .5

   2י"ב/

    

  פיזיקה .6
 יח"ל 5 

 ד"ר עיסאם זועבי חלקים 2 טיות חשמל ומגנ

  + ספרים משנה קודמת

 אלקטרוניקה .7

 שוחרות/ב"י
  - ותאלקטרונימערכות 
 ותקשורת ספרתית תקבילית תקשורת

 אונ'  פתוחה  מט"ח +

 רכישה ע"י התלמידים בתחילת השנה חוברת בית ספרית  3י"ב/ תקשורת .8

 טכ"מ הנדסת תוכנה .9
התלמידים ירכשו באופן עצמאי ציוד עבור 

קט בהתאם להנחיית המורה בתחילת הפרויי
 שנת הלימודים

 

  פסיכולוגיה מדעי החברה פסיכולוגיה .10

 

 

 -מפגש עם הפסיכולוגיה 
     כללית.פסכולוגיה  – ראשוןא. מפגש 

   (משנה שעברה)    

 הוצאת רכס

 רכסהוצאת  סיכולוגיה התפתחותית פ -מפגש שני . ב

 ציפי בראלנויימייאיר ומרים    .סיכולוגיה חברתית פ -. מפגש שלישי ג

 דיפלומטיה
  ס"ירכשו חוברת מודפסת מביהתלמידים  דיפלומטיה

 
 
 
 
 

 י"א -ממשיכים עם כל הספרים מכיתה י'  ו*
 וייס-ודר-אורה כהנא, דנה -מערכות ותהליכים באדם בבעלי חיים ובצמחים 

הוצאה לאור : מל"מ                                   (ניתן להוריד מהאינטרנט)

 ירושלים



 

 
 כיתות י"ב  -טרשימת ספרים לשנה"ל תשע"

 
 

ENGLISH  BOOK LIST – תשע”ט September 2018-June 2019 

Amal Nofarim Bagalil High School 
 

 תרות לשימוש הן:המילוניות המומותר לכל התלמידים)ללא צורך באבחון(. השימוש במילון אלקטרוני)מילונית( 

  

 4388מספר אישור  חברת לוני כהן XF-7אוקספורד דגם 

Texton Babylon 4462מספר אישור  יהודה ברמן 9222 דגם 

Babylon plus Texton 4475מספר אישור  יהודה ברמן 

 אנגלי-ברי, עברי ע-. מילון אוקספורד אנגלי1  :המילונים המותרים לשימוש הם

  ברמן )בצבע אפור עם פס אדום(אנגלי של זיל-עברי-. מילון אנגלי2                                             

 

12TH GRADE 
  

5 POINTS (Iris) -Grammar Worksheets 5(Eric Cohen Books), Mastering Modules G (Eric 

Cohen Bks), Total Bagrut for Module G (AEL), Focus on Writing 2(UPP), מילון אנגלי עברי 

 

5 POINTS (Debbie)-New Practice Your Grammar for the 9th grade (Eric Cohen Books) 

  ,Mastering Modules  G  (Eric Cohen Bks), Total Bagrut for Module G(AEL) להשאיר את ,הספר ,

 Focus on Writing 2(UPP)  מילון אנגלי עברי

 

4 Points (Evelin) –Mastering Module E (Eric Cohen Bks), Total Bagrut for Module E(AEL), מילון 

 

 3 pts (Yafit ) – Points to 3-book and workbook (UPP) להשאיר את הספרים  ,Total Bagrut for 

Module C (AEL) , מילון אנגלי עברי 

 

Mabar/Etgar 3/4 points: (Evelin)- ,להשאיר את הספר Mastering Modules  E (Eric Cohen Books) 

Total Bagrut for Module E (AEL), מילון אנגלי עברי 

 

  ,Mabar 3 points: (Yafit) –Revised Mastering Module C  (Eric Cohen Books)-4’יב

Points To 3- Book and Workbook (UPP), Steps for Writing for Module C(Eric Cohen Books), 

 אנגלי עברי  מילון

 

להשאיר  Etgar 3 points: (Shani) – Revised Mastering Module A and C  (Eric Cohen Books)-5’יב

  , Total Bagrut for Module C (AEL) , את הספר

Steps for Writing for Module C (Eric Cohen Books),מילון אנגלי עברי  

 

 

 


