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רשימת ספרי לימוד לש ת תש"פ  /שכבה י' – תיכון הראל
 מומלץ להתעדכן באתר תיכון הראל www.tichon.org.il
ת "ך  :ת "ך שלם ללא פרושים.
ספרות  :מקראה לספרות בהוצאה פ ימית .לרכישה בביה"ס בסך .₪ 70
הודעה על מועד המכירה תימסר בתחילת ש ה.
לשון והבעה  :כל הכתות
בשבילי הטקסט  /גה ג אל וקורן שר שרעבי/שרי הוצאה לאור
יש לשמור את הספר גם לכתה יא.
היסטוריה :כל הכתות –
 .1הלאומיות בישראל ובעמים/יובל קוברסקי\הוצאת כ רת זמורה
 .2טוטליטריות ושואה  /אייל ווה עמי ארד ודוד שחר  /הוצאת
רכס .יש להקפיד על ספר חדש בהוצאה מעודכ ת.
 .3הלאומיות בישראל ובעמים-בו ים מדי ה במזרח התיכון\הוצ'
רכס.
ביולוגיה) :פרט לכתות ל"ב(
מערכות גוף האדם  /מב ה,תפקוד והומאיוסתזיס /עדי מרקוזה הס
הוצאת רכס
בתחילת הש ה התלמידים יירכשו במרוכז חוברות מעבדה.
גיאוגרפיה  :לתלמידי כתות י'+5י' 9ותלמידי המגמה
אטלס כרטא פיסי-מדי י-כלכלי-חברתי מותאם
לבחי ות בגרות
הפיתוח והתכ ון המרחבי/מט"ח /תכ יות לימודים משה"ח

מחשבת ישראל :חוברות יירכשו במרוכז בתחילת ש ת הלימודים.
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מקצועות בחירה:
לימודי א"י ) :פרט לכתות ל"ב(
זאת ירושלים חלק ב'  /הוצאת יד בן צבי.לשמור לש ה הבאה -יא
מהתקופה הצלב ית עד ימי ו.
סוציולוגיה ) :פרט לכתות ל"ב(
הודעה על ספרי לימוד תימסר בתחילת בתחילת ש ה.
כימיה  :בסביבות הכימיה  /ד"ר דבורה יעקובי  /הוצאת רכס
פיזיקה  :פיזיקה – כיתה '  /הוצאת תיכון הראל
ערבית  :ערבית ספרותית בכיף /דן שובל –חלק ראשון
מילון ערבי-עברי יירכש בק ייה מרוכזת במהלך הש ה.
אומ ות:

הודעה תבוא בתחילת הש ה

תיאטרון :המחזה :משחקים בחצר האחורית  /עד ה מזי"א
מוסיקה :המחר לעולם אי ו יודע /ארי קטורזה
כלכלה  :אין ספר לימוד.
מדעי המחשב :אין ספר לימוד.
פילוסופיה :הודעה תי תן בתחילת הש ה.
חי וך גופ י  :פזיולוגיה של המאמץ  /שחר ייס ועומרי ע בר
לשיעורי החי וך הגופ י יש להגיע בתלבושת ספורט -חולצה בצבע
אפור או כחול כהה ומכ סי טייץ או מכ סי כדורגל.
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מתמטיקה :
 3יח"ל
שאלון / 802יואל גבע
המאגר החדש של משרד החי וך – שאלון 802
 3יח"ל מבר
שאלון  / 801יואל גבע
המאגר החדש של משרד החי וך –שאלון 801
 4יח"ל
שאלו ים  804ו  , 806כרך א' וכרך ב' /יואל גבע -המהדורה החדשה
 5יח"ל
שאלו ים  804ו  , 806כרך א' וכרך ב' /יואל גבע -המהדורה החדשה

תלמידים יקרים,
ש ת הלימודים תש"פ
תחל ביום חמישי  , 29/8/19,בשעה . 8:30
במהלך השבוע האחרון של חופשת הקיץ תוזמ ו למפגש אישי
עם מח ך/ת הכיתה.
חופשה עימה!

