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רשימת ספרי לימוד לשנת תשע"ט
שכבה י' – תיכון הראל
מומלץ להתעדכן באתר תיכון הראל www.tichon.org.il
תנ"ך  :תנ"ך שלם ללא פרושים.
ספרות  :מקראה לספרות בהוצאה פנימית לרכישה בביה"ס.
(כוללת את המחזה "אנטיגונה" ) .₪ 70
לשון והבעה  :כל הכיתות
 .1בשבילי הטקסט  /נגה גנאל וקורן נשר שרעבי  /שרי הוצאה
לאור
יש לשמור את הספר גם לכתה יא.
 .2בתחילת השנה נאסוף מהתלמידים כ ₪ 50-עבור "ילקוט
דיגיטלי" שישמש לשנתיים ,כיתה י' וכיתה יא'.
היסטוריה :כל הכתות –
 .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
(לשמור את כל הספרים לשנה הבאה)
לימודי א"י ( :פרט לכתות ל"ב)
זאת ירושלים חלק ב'  /מהתקופה הצלבנית עד ימינו.
הוצאת יד בן צבי .לתלמידי המגמה :יש לשמור את הספר לשנה
הבאה.
ביולוגיה:
עלות.

ביולוגיה של האדם  /עדי מרקוזה ה .ניתן להורדה כ P.D.F-ללא

מערכות גוף האדם  /מבנה,תפקוד והומאיוסתזיס /עדי מרקוזה ה.
הוצאת רכס .תהיה רכישה מרוכזת בביה"ס בתחילת שנה.
חוברת פנימית  /תרכש בביה"ס בתחילת שנה.

גיאוגרפיה  :לתלמידי כתות י'  5ו 9-ותלמידי המגמה
אטלס כרטא פיסי-מדיני-כלכלי-חברתי
מותאם לבחינות בגרות
הפיתוח והתכנון המרחבי/מט"ח  /תכניות
לימודים משה"ח

מחשבת ישראל :חוברות יירכשו במרוכז בתחילת שנת הלימודים.
לתלמידי המגמות:
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דבורה יעקובי  /הוצאת רכס
כימיה  .1 :בסביבות הכימיה  /ד"ר
.2לתלמידים שלומדים כימיה במסגרת ביולוגיה –תבוא הודעה .
פיזיקה :פיזיקה – כיתה '  ,דר' אלנה איזנברג ,חביב פילוסוף ,נטע טרופ ,הוצאת
תיכון הראל.
ערבית  :ערבית ספרותית בכיף /דן שובל –חלק ראשון
מילון ערבי-עברי יירכש בקנייה מרוכזת במהלך השנה.

ספרדית  :התלמידים ירכשו בתחילת השנה חוברת שהופקה בביה"ס .
קולנוע:

הודעה תבוא בתחילת השנה

אומנות:

הודעה תבוא בתחילת השנה

תיאטרון :המחזה :משחקים בחצר האחורית  /עדנה מזי"א
מוסיקה :המחר לעולם אינו יודע /ארי קטורזה
פילוסופיה :הודעה תינתן בתחילת השנה.
חינוך גופני  :פזיולוגיה של המאמץ  /שחר נייס ועומרי ענבר
חובה לרכוש תלבושת לשעורי החינוך הגופני – חולצה אפורה עם
סמל ביה"ס.
ניתן לרכוש בחנות "קולב" במבשרת ציון.
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 יחידה1
תהיה רכישה מרוכזת של ספר נוסף
–

Grammar to Go
3
UPP בהוצאה של

Point to 3
Module B Log
UPP בהוצאה של

Build Up
ECB בהוצאה של

BuildUp
Practice Book
ECB בהוצאה של

4

דוברי אנגלית

Grammar Issues 2
EC בהוצאה של
B

Log into Literature
5 points
UPP בהוצאה של

Linking Lines
The Wave
Bagrut Practice Book
By Todd Strasser
UPP בהוצאה של
. ניתןלרכושגירסאותאחרות

.)*מילון אלקטרוני המאושר ע"י משרד החינוך(לא חובה
לוני כהן- XF-7 - דגם-אוקספורד.1
–יהודה ברמןTexton Babylon 9222 .2
יהודה ברמןTexston Babylon plus –.3
WIZCOMTECH –TS קוויקשנרי.4
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מתמטיקה :
 3יח"ל
שאלון  \ 802יואל גבע
המאגר החדש של משרד החינוך – שאלון 802
 3יח"ל מבר
שאלון  \801יואל גבע
המאגר החדש של משרד החינוך –שאלון 801
 4יח"ל
שאלונים  804ו  , 806כרך א' וכרך ב' \יואל גבע -המהדורה החדשה
שאלון , 804חלק ג' \יואל גבע -המהדורה החדשה
 5יח"ל
שאלונים  804ו, 806חלק א'\בני גורן
שאלון  806חלק ב'\1-בני גורן
שאלון  806חלק ב'\2-בני גורן (אין לקנות בתחילת השנה אלא רק כשנודיע על כך
בכיתה,לקראת אמצע השנה .הספר ישמש אותנו גם בכיתה יא)

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

