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רשימת ספרי לימוד – שכבה ט' – תשע"ט
*רשימת הספרים לכיתות התקשוב תפורסם בנפרד

המקצוע
אנגלית

שם הספר המחבר וההוצאה
ספרי לימוד:
Imagine – Student's Book, ECB
כיתות המחוננים ונחשון בלבד – Imagine – Practice Book, ECB
Grammar Helper 5, UPP
Exam Practice For Module C, ECB
מילונים רגילים המאושרים לשימוש:
Kernerman, Lonnie Kahn. (2003). Oxford English-EnglishHebrew Student's Dictionary.
Zilberman, S. (2012). New Comprehensive English-Hebrew,
Hebrew - English Dictionary.
מילונים אלקטרונים המאושרים לשימוש:
שם הדגם והמפתח
אוקספורד  -דגם  – XF-7לוני כהן
 – Texton Babylon 9222יהודה ברמן
 –Texton Babylon plusיהודה ברמן
השימוש במילון מאושר במבחנים בספרות והבנת הנקרא בלבד.
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שם הספר המחבר וההוצאה

המקצוע
אזרחות -
לא כולל כיתת נחשון

אזרחות במדינת ישראל – שחר דוד ,כנרת

ביולוגיה –
לא כולל כיתת נחשון

כימיה ומדעי החיים – מטח (ספר מומלץ)

גיאוגרפיה

ישראל במאה ה  – 21גרייצר ,פיין ,שגב  -מטח

היסטוריה

מסע אל העבר :העולם המודרני במשבר  – 1939 – 1870קציעה אביאלי
טביביאן – מטח
בסביבת הכימיה  -יעקבי דבורה ,רכסכימיה אתגר  -חוברת נתונים – כהן איטה ,מכון וייצמן (חוברת ירוקה)לשון לתיכון  :הילקוט הדיגיטלי של מט"ח  +חוברת עבודה (יירכש במרוכז
בבית הספר במסגרת תשלומי הורים)
יסודות מדעי המחשב  -עצמים תחילה בשפת  ,C#חלק א  -הוצאת מבט
לחלונות

כימיה  -רק לכיתת
נחשון
לשון
מדעי המחשב  -רק
כיתות נחשון +
מחוננים
מתמטיקה  -כיתה
רגילה
מתמטיקה  -כיתת
מחוננים  +כיתת
נחשון

מתמטיקה לכיתה ט' ,כרך א' +כרך ב' – גבי יקואל ,הוצאת משבצת
אפשר גם אחרת  -מתמטיקה לחטיבת הביניים  -כיתה ט' ,כרך א' +כרך ב' הוצאת תל
מתמטיקה  -שאלון  - 804+806יואל גבע – כרך א' (כריכה כחולה) מהדורהמעודכנת

סינית

סינית בקלי קלות  - 1אנה משולם וענת רמות ,הוצאה עצמית – רכישה מרוכזת
בתחילת השנה

ספרות

קניה מרוכזת בתחילת השנה של המקראה ספרות לחטיבה העליונה על פי
תכנית הלימודים של תיכון אהל שם .התשלום של  55ש"ח יעשה בעת הרכישה.
כמו כן ,התלמידים יתבקשו לקרוא  2ספרים למטלת יומני קריאה (אין חובה
לרכוש)
קניה מרוכזת ,התשלום יעשה בעת הרכישה

ספרדית
ערבית
פיזיקה
פיזיקה  -רק כיתות
מחוננים  +נחשון

מילון ערבי – עברי – שרוני אברהםקניה מרוכזת של חוברת עבודה לתלמידי כיתות ט' – מזרחי אלי – מהדורתתשע"ט – התשלום יעשה בעת הרכישה
יימסר בתחילת השנה
קרינה וחומר – כרך א :אופטיקה גיאומטרית  -עדי רוזן
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המקצוע
צרפתית

שם הספר המחבר וההוצאה
רכישה מרוכזת של הספרים הבאים:
) - Ca Va Bien! 1/ A1 ( le livreספר
) - Ca Va Bien! 1/A1 ( le cahierחוברת עבודה

של"ח

קניה מרוכזת של חוברת עבודה פנימית – התשלום יעשה בעת הרכישה -
עלות .₪ 20

תנ"ך

תנ"ך מלא ,רצוי הוצאת קורן ,ללא פירוש .מהדורת מעלות -ספר הלימוד יתפרסם בתחילת השנה ,בהתאם לתכנית החדשה

תיאטרון

חומר הלימוד ניתן להורדה באתר מודל

תרבות ישראל – כל
הכיתות מלבד נחשון

יחסים  :חוברת גליונות  -תכנית לימודים בתרבות יהודית ישראלית ,הוצאת
משרד החינוך
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