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 ב י"כיתה   –רשימת ספרי לימוד תשפ"ב  

 )ספרים אלו הם חובה לכל תלמידי שכבת י'( מקצועות שכבתיים  

 .ספר תנ"ך מלא, ללא פירושים  תנ"ך

 "להיות אזרחים בישראל במדינה יהודית ודמוקרטית"  –ספר דיגיטלי   רחותאז

 אנגלית 

 All My Sons" Arthur Miller (ECB)" יחידות  5

 Literature for 4 points – option 2 (ECB) יחידות  4

 Total Bagrut – Module C יחידות  3

 מתמטיקה 

 יחידות  5

 

 'אכרך   –  807מתמטיקה לשאלון   – יואל גבע 

 ' בכרך  –  807מתמטיקה לשאלון   – יואל גבע 

 805מתמטיקה לשאלון   – יואל גבע  יחידות  4

 803מתמטיקה לשאלון   – יואל גבע  יחידות  3

 Casio FX -991ES Plusהמלצה למחשבון מדעי לכלל התלמידים:  

 מגמות לימוד 

 כרך א'  – חשמל / ד"ר עיסאם זועבי  –חשמל ומגנטיות  פיזיקה

 כרך ב'  –מגנטיות / ד"ר עיסאם זועבי   –חשמל ומגנטיות 

 טעם של כימיה / א. הרשקוביץ, צ. קברמן, י. דורי )הוצאת הטכניון( כימיה

 סוציולוגיה במעגלי חברה/ הוצאת רכס –  חיברות סוציאולוגיה 

 סוציולוגיה במעגלי חברה/הוצאת רכס –  משפחה

 סוציולוגיה במעגלי החברה/הוצאת רכס –קבוצה  

 סוציולוגיה במעגלי החברה/הוצאת רכס –תרבות  

 אימא קוראז' / ברטולט ברכט  תיאטרון 
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 (119-823קוד -אטלס אוניברסיטאי חדש / פרופ' משה ברור )הוצאת יבנה, דנא  מב"ר  גאוגרפיה

 (1280-1קוד -אטלס ישראל החדש האטלס הלאומי )הוצאת המרכז למיפוי, דנא

 )הוצאת מט"ח( 21-ישראל במאה ה 

 (119-823קוד -יברסיטאי חדש / פרופ' משה ברור )הוצאת יבנה, דנא אטלס אונ גאוגרפיה 

 הפיתוח והתכנון המרחבי / א.שילוני )הוצאת מט"ח(

 יחיד וחברה )הוצאת מכון הרטמן( משפט עברי )תושב"ע( 

 תתבצע רכישה מרוכזת של חוברת הלימוד בתחילת שנת הלימודים. ערבית 

 נא לשמור את המילון ואת חוברות הלימוד מהשנים הקודמות. 

 פיזיולוגיה של המאמץ )הוצאת פוקוס(  ופני חינוך ג 
 


