רשימת ספרי לימוד תשפ"א

כיתות י' – עיונית
מתמטיקה
 3יחידות לימוד :יש לרכוש אחד מהספרים הרשומים רק בתחילת השנה לאחר חלוקה לקבוצות.
 .1שאלון  3( ,803יח"ל) יואל גבע  /אריק דז'לדטי
 .2מתמטיקה  3יח"ל חלק א'  801וחלק ב'  ,802יצחק שלו ואתי עוזרי.
 .3מחשבון מדעי .
 4יחידות לימוד:
 .1שאלונים  4 806 ,804ו 5-יחידות .כרכים א'+ב' (כרך א' כולל מעגל בגיאומטריה וכרך ב' כולל פונקציות
רציונליות ובעיות תנועה) – יואל גבע  /אריק דז'לדטי
 .2מחשבון מדעי.
 5יחידות לימוד:
 .1שאלונים  4 806 ,804ו 5-יחדות .כרכים א'+ב' (כרך א' כולל מעגל בגיאומטריה וכרך ב' כולל פונקציות
רציונליות ובעיות תנועה) – יואל גבע /אריק דז'לדטי
 .2מחשבון מדעי.
עברית :
 .1לשון לתיכון  -העמקה תחביר  - 70%ספר דיגיטלי יירכש באופן עצמאי באתר של מט"ח –
( https://ebagcourses.cet.ac.il/יש להיכנס באמצעות הזדהות משרד החינוך של התלמיד ולרכוש את
הספר).
 .2חוברת לימוד לשון לתיכון  - 70%בהוצאת מט"ח.

אנגלית
יח"ל 4
a. Turning Points, Rena Shemesh/ ECB
הספר מיועד לשנתיים – b. Revised Mastering Module C, Lynn Saferstein/ ECB
הספר מיועד לשנתיים c. Steps to Writing for Module C / ECB
יח"ל 5
הספר מיועד לשלוש שנים )a. Take a Stand Debi Partouch and Allison Sarnow/ ECB (ONLY BOOK
הספר מיועד לשנתיים – b. Point to E, Tali Gonen-Treistman, Haya Kleen/ UPP

בי"ס תיכון ע"ש "בגין" | רח' ג'ון קנדי  | 8ראש-העין  | 40800טל | 03-9384873 ,9021575 :פקס03-9021576 :

תנ"ך
תנ"ך שלם ללא פרושים ,ללא תוספות וללא תרגום ( .הוצאת "קורן")
היסטוריה
.1
.2

מסעות בזמן ,משלום למלחמה ולשואה ,הוצאת מט"ח
הלאומיות בישראל ובעמים ,ראשית הדרך עד  .1920מאת :יובל קוברסקי ,הוצאת כנרת.

הנדסת תוכנה  ,ערבית ,אמנויות העיצוב ,רפואה ,תיאטרון ,ביולוגיה ,כימיה /מוסיקה
הודעה לגבי רכישת ספר לימוד או חוברת בית ספרית תימסר בתחילת השנה.

ביוטכנולוגיה
רכישה של ספר דיגיטלי התא – מבנה ופעילות בהוצ' מטח – תתבצע בתחילת שנת הלימודים.
חינוך תעבורתי תתקיים רכישה מרוכזת בתחילת השנה

פיזיקה – מיועד רק לתלמידי הנדסת תוכנה – עדי רוזן ,קרינה וחומר כרך א'  -אופטיקה גיאומטרית מחלקה להוראת
המדעים מכון ויצמן למדע הוצאה משנת 2012

שנת לימודים פוריה ומהנה
פזית היבש
מנהלת בית הספר

שינויים ו/או תוספות לרשימת ספרי הלימוד יפורסמו בתחילת שנה"ל
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