רשימת ספרי לימוד לשנת תשע"ט  /שכבה י"א -תיכון הראל
מומלץ להתעדכן באתר תיכון הראל www.tichon.org.il

תנ"ך:

תנ"ך שלם ללא פרושים.

ספרות:

 .1מקראה לספרות שברשותכם.לא למכור אותה!
 .2רומאן -כל החיים לפניו /אמיל אז'אר
 .3סיפורי עגנון -יירכשו בתחילת השנה במרוכז₪ 10.

ספרות הרחבה :לתלמידי המגמה בלבד:
. 1התפסן בשדה השיפון /ג'יי .די .סלינג'ר
 .2הנסיך הקטן /אנטואן דה-סנט אכסופרי
 .3חוברת בהוצאה בית ספרית (תירכש בתחילת השנה).

לשון והבעה  :כל הכתות:
בשבילי הטקסט /נגה גנאל וקורן נשר שרעבי /שרי הוצאה לאור
לשמור את הספר משנה שעברה.
לקראת בחינות הבגרות תתבקשו לרכוש ספר מיקוד לתרגול .

הסטוריה:

כל הכתות:
ספר חדש :טוטליטריות ושואה /אייל נווה נעמי ורד ודוד
שחר /הוצ' רכס
ספרים משנה שעברה:
 .1הלאומיות בישראל ובעמים  /יובל קוברסקי  /הוצאת כנרת
זמורה ביתן
 .2בונים מדינה במזרח התיכון  /הוצ' רכס.
 .3ממדינת המקדש לעם הספר -הסטוריה של בית שני  /שגיא
כהן  /הוצאת כנרת זמורה ביתן

להיות אזרחים בישראל במדינה יהודית ודמוקרטית /הוצאת משרד
אזרחות:
החינוך המזכירות הפדגוגית ירושלים תשע"ו (לשמור לשנה הבאה)
לימודי א"י :לתלמידי המגמה בלבד:
 .1נגב /הוצאת יד בן צבי
 .2זאת ירושלים  ,חלק ב' –מהתקופה הצלבנית ועד
ימינו
גיאוגרפיה :אדם וסביבה :לתלמידי יא'  5ו: 9 -
 .1אטלס פיזי-מדיני-כלכלי – מותאם לבחינות בגרות
 .2הפיתוח והתכנון המרחבי /מט"ח /תכניות לימודים משה"ח

 .3מנוי לאטלס דיגיטלי .₪ 20 -פרטים ימסרו בתחילת השנה.
 .4ישראל במאה ה\21-ספר הכנה לבגרות\מט"ח
לתלמידי המגמה בלבד:
כימיה:
 .1ועכשיו כימיה\דבורה יעקובי\הוצאת רכס
 .2מנוי לאתר האינטרנט "כמיה בקלות" -מאושר ע"י משרד החינוך.
המנוי ירכש במרוכז בתחילת שנת הלימודים .מנוי זה מהווה תחליף למספר ספרים.
ביולוגיה :לתלמידי המגמה בלבד:
 .1מערכות גוף האדם בדגש על הומיוסתאזיס שברשותכם!
דוחות מעבדה,וחוברת מעבדה שנלמדו בי'.
. 2פרקים באקולוגיה -מהדורה חדשה ,כולל הפרק מגוון ביולוגי:רות
אמיר /הוצאת המרכז להוראת המדעים ,ניתן להורדה דיגיטלית )pdf
ללא עלות)
 .3התא –המרכז להוראת המדעים,ניתן להורדה דיגיטלית ) )pdfללא
עלות
ביוטכנולוגיה :לתלמידי המגמה בלבד:
הנדסה גנטית מעקרונות ושיטות למחקר
ויישומים /
ד"ר דן מיכאל וד"ר ענת ירדן /הוצאת מכון
ויצמן המחלקה להוראת מדעים.
פיזיקה :לתלמידי המגמה בלבד:
מכניקה ניוטונית /כרכים א' ו-ב' ,עדי רוזן וזאב קרקובר ,מחלקה
להוראת מדעים.
מכון ויצמן למדע
מדעי החברה :לתלמידי המגמה בלבד:
סוציולוגיה  :הודעה תבוא בתחילת השנה
פסיכולוגיה  :מפגשים עם הפסיכולוגיה  -פסיכולוגיה כללית
ציפי בראל ומרים נוי מאיר \הוצאת רכס

מדעי המחשב :לתלמידי המגמה בלבד:
הודעה על ספר לימוד תימסר בתחילת השנה

ספרדית :חוברת שהופקה בבית הספר
ערבית :לתלמידי המגמה בלבד:
ערבית ספרותית בכיף \דן שובל–חלק שני
מחשבת ישראל :רשימת היצירות תימסר בתחילת שנה.
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מתמטיקה  :שכבה יא:
 3יח"ל
שאלון  \ 803יואל גבע
שאלון  \802יואל גבע( -נמצא כבר בידי התלמידים)
המאגר החדש של משרד החינוך – שאלון ( 802נמצא כבר בידי התלמידים)
 4יח"ל
יש לשמור את הספרים של יואל גבע משנה שעברה
שאלון  804כרך ג'\ יואל גבע (נמצא כבר בידי התלמידים)
שאלון  804כרך ד'\ יואל גבע
 5יח"ל
יש לשמור את הספרים של בני גורן משנה שעברה
שאלון  806חלק ב'\ 1-בני גורן (נמצא כבר בידי התלמידים)
שאלון  806חלק ב'\ 2-בני גורן (נמצא כבר בידי התלמידים)
 3יח"ל מבר ואתגר
שאלון  \802יואל גבע
המאגר החדש של משרד החינוך – שאלון 802

תלמידים יקרים,
שנת הלימודים תשע"ט
תחל ביום חמישי  30.8.18בשעה 08:15
חופשה נעימה!

