 20יוני 2018
רשימ ת ספרים לכיתות ז'  -שנה"ל תשע'ט
הורים ותלמידים יקרים,
להלן רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט  .הרשימה כוללת את מרבית הספרים
שעליכם לרכוש בחופשת הקיץ.
תנ"ך -

 .1תנ"ך מלא ללא פרוש.

עברית -

 .1מילון רב -מילים/יעקב שווקה – הוצאת מט"ח .
 . 2חוט"בים לשון לכיתה ז' ,ד"ר דולי ומאיה דלל ,הוצאת רכס

ספרות -

 . 1שורשים וכנפיים – מקראה בספרות לכיתה ז' – הוצאת כינרת.

מורשת תרבות ישראל – שבילי תרבות לכיתה ז' – י .אפשטיין הוצאת מט"ח.
מדעים -

 . 1מדעי החומר לכיתה ז' – מט"ח.
 . 2מדעי החיים לכיתה ז' -הוצאת מט"ח.

היסטוריה –

 . 1מסע אל העבר-עולמות נפגשים מאות – 15-16הוצאת מט"ח.

מתמטיקה -

 . 1אפשר גם אחרת  -חלק א'  +חלק ב'  +חלק ג'.
 . 2מחשבון מדעי

ערבית -

"שפה מספרת תרבות" – אלה ולסטרה – ספר חלק א' וחוברת (מהדורה
משוכתבת)

אנגלית-

ספר יירכש לאחר מבחן מיפוי.

כיתת כימטק -עמ"ט
1. Ruth Shemesh , Ellen Zelenko - "Sky High" - book and workbook
חוברת 2. Grammar Worksheets 3 -

על תלמידי כל ההקבצות – לרכוש מילונית מאחד הדגמים הבאים:
.1

אוקספורד  -דגם –  XF-7לוני כהן

.2
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ברכותינו לפגרת קיץ נעימה ומרגיעה

רשימת ספרים לכיתות ח' – שנה"ל תשע"ט

 15דצמבר2018 ,

הורים ותלמידים יקרים,
להלן רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט הרשימה כוללת את מרבית הספרים
שעליכם לרכוש בחופשת הקיץ .פרטים על שאר הספרים תקבלו בראשית שנת הלימודים.
תנ"ך -

 . 1תנ"ך מלא ללא פרוש.

ספרות -

 . 1שורשים וכנפיים – מקראה בספרות לכיתה ח' -הוצאת כינרת.

עברית -

 . 1מילון רב-מילים/יעקב שווקה – הוצאת מט"ח .

מורשת תרב ות ישראל -שבילי תרבות לכיתה ח'  /י.אפשטיין הוצאת מט"ח.
מדעים -

 . 1מדעי החומר לכיתה ח' – הוצאת מט"ח.
 . 2מדעי החיים לכיתה ח' – הוצאת מט"ח.

גיאוגרפיה -

כדור הארץ ,סביבה ,אדם – הוצאת מט"ח.

מתמטיקה -

ערבית -

" .1אפשר גם אחרת" -חלק א'  +ב'.
 . 2מחשבון מדעי.
" . 1שפה מספרת תרבות" – אלה ולסטרה – חלק ב'( .מהדורה מ שוכתבת)

אנגלית–
ספר  +חוברת "1. Nina Dadon – "Just Thinking
2. Grammar Worksheets 4
כיתות כימטק -עמ"ט
ספר  +חוברת"1. Debi Partouche - "Keep Thinking
חוברת 2. Grammar Worksheets 4 -
הקבוצות שלמדו עם לילך ומירי–
ספר  +חוברת "1.Maggie Ben Zion – "Take off
חוברת 2. Grammar to Go 2 -
על תלמידי כל ההקבצות – לרכוש מילונית מאחד הדגמים הבאים:
.1
.2

אוקספורד  -דגם –  XF-7לוני כהן
 Texton Babylon 9222יהודה ברמן
ברכותינו לפגרת קיץ נ עימה ומרגיעה

 15דצמבר2018 ,
רשימת ספרים לכיתות ט' – שנה"ל תשע"ט
להלן רשימת ספרי הלימוד לשנת הלימודים תשע"ט  .הרשימה כוללת את מרבית הספרים
שעליכם לרכוש בחופשת הקיץ .פרטים על שאר הספרים תקבלו בראשית שנת הלימודים.
תנ"ך
 . 1תנ"ך מלא ללא פירוש.
ספרות
 . 1שורשים וכנפיים – הוצאת כינרת.
 . 2מחזה "הקמצן" מאת מולייר ,הוצאת הקיבוץ המאוחד.2000 ,
עברית:
 .1חוט"בים לשון לכיתות ט' – ד"ר דולי לוי ומאיה דלל הוצאת רכס.
מדעים
ביולוגיה .1 :מדעי החומר וכימיה – הוצאת מט"ח
פיזיקה (כיתת כימטק עמ"ט – ט' . 1 )3פיזיקה וטכנולוגיה -הוצאת מט"ח
פיזיקה – ספר יירכש בתחילת השנה
היסטוריה
"מסע אל העבר :עולם מודרני במשבר – "1870-1939הוצאת מט"ח.
ערבית
ממתאז ללימוד השפה הערבית ספר ג' רותי נסימי
ממתאז ללימוד השפה הע רבית חוברת תרגול ג' רותי נסימי
אזרחות
אזרחות במדינת ישראל  -ד"ר דוד שחר.
מתמטיקה
הקבצה א'  +כימטק עמ"ט
 . 1אפשר גם אחרת  -חלק א'  +חלק ב (אפור) .
 . 2מחשבון מדעי
הקבצה ב
 .1אפשר גם אחרת  -חלק א וחלק ב' ( כתום) .
 . 2מחשבון מדעי
אנגלית

ספרי ם יירכשו לאחר מבחן מיפוי תחילת שנה .
כיתת כימטק -עמ"ט
1. "Imagine" - Harriet Coddington ECB - book and workbook
חוברת 2. Grammar Worksheets 5 -
על תלמידי כל ההקבצות – לרכוש מילונית מאחד הדגמים הבאים:
.1

אוקספורד  -דגם –  XF-7לוני כהן

.2

 Texton Babylon 9222יהודה ברמן

ברכותינו לפגרת קיץ נעימה ומרגיעה

