רשימת ספרי לימוד לש ת תש"פ  /שכבה י"ב – תיכון הראל
מומלץ להתעדכן באתר תיכון הראל www.tichon.org.il
ת "ך:

ת "ך שלם ללא פרושים.

ספרות. 1 :מקראה לספרות וספורי עג ון שברשותכם!
 .2ביקור הגברת הזק ה /דיר מט
 .3לתלמידי ל"ב )י"ב  5י"ב " (9בית בובות" /ה ריק איבסן
ספרות:

לתלמידי המגמה:

הזהו אדם  /פרימו לוי הוצאת עם עובד.
ללא גורל  /קרטס אימרה הוצאת עם עובד.
בתחילת הש ה תבוא הודעה על רכישה וספת.

אזרחות :לשמור את הספר מש ה שעברה
להיות אזרחים בישראל במדי ה יהודית ודמוקרטית /הוצ' משרד החי וך
המזכירות הפדגוגית ירושלים תשע"ו.

לתלמידי המגמות:
לימודי א"י:

 .1צפון הארץ /הוצאת יד בן צבי
 .2זאת ירושלים  ,מראשיתה עד התקופה המוסלמית.
חלק א  /הוצאת יד בן צבי

גיאוגרפיה :לתלמידי ל"ב ותלמידי המגמה:
 .1אטלס פיסי-מדי י-כלכלי )מהש ה שעברה( מותאם לבחי ות בגרות
. 2אטלס ישראל החדש-האטלס הלאומי /המרכז למיפוי ישראל/
האו י' העברית י-ם
 .3ישראל במאה ה /21-ספר הכ ה לבגרות /מט"ח שברשתכם!
 .4זרקור למרחב /יבה דגן לי דה גט יו /הוצ' רכס
מדעי החברה :הודעה על ספרי לימוד תימסר בתחילת הש ה.
פילוסופיה :הזמ ה לפילוסופיה\ד"ר יובל שטיי יץ
אקזיסט ציאליזם הוא הומ יזם\סארטר
הזר\ אלבר קאמי
יטשה\עיו ים בתרבות המערב\רחל שיחור
כימיה :כימיה פורצת דרך  /עדי פאבלוקס  /הוצאת רכס .ויצמן למדע.
פיזיקה:
 .1ספר על חשמל ומג טיות הודעה ת תן בתחילת ש ה.
 .2מודלים של האטום והגרעין .כרכים ב' ו-ג' .עדי רוזן ,המחלקה להוראת המדעים,
מכון ויצמן.

ביולוגיה :לשמור את הספרים ה מצאים ברשות התלמידים.
בתחילת ש ה יירכשו במרוכז חוברות ב ושא 'חיידקים ו גיפים בגוף
האדם' וב ושא 'המוח'.
ביוטכ ולוגיה:
.1ה דסה ג טית מעקרו ות ושיטות למחקר ויישומים /
ד"ר דן מיכאל וד"ר ע ת ירדן\הוצאת מכון ויצמן
ספרדית  :חוברת שהופקה בבית הספר
ערבית :ערבית ספרותית בכיף\חלק \3דן שובל
מ הל עסקים  :הודעה תבוא בתחילת הש ה
תיאטרון –:חפץ  /ח וך לוין
קול וע :לשמור את הספר מי"א" :מסך הקסם " /ע ר פרמי גר
אומ ות :חוברת פ ימית שהופקה בביה"ס.
מוסיקה:תבוא הודעה בתחילת ש ה.

א גלית שכבה י"ב

י"ב  3יחי' –
ספר  Focusמש ה שעברה.

מתמטיקה:
כיתות יב + 5/יב+ 9/יב4/
שאלון  / 803יואל גבע
 4יח"ל
שאלון  / 805יואל גבע
יח"ל 5
שאלון  / 807ב י גורן

תלמידים יקרים,
ש ת הלימודים תש"פ
תחל ביום חמישי  , 29/8/19,בשעה . 8:30
חופשה עימה!

