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 שנתי ע"ש אחד העם -קמפוס שש
 תיכון אחד העם 

 כיתה י'  –רשימת ספרי לימוד תשפ"ב 

 )ספרים אלו הם חובה לכל תלמידי שכבת י'( מקצועות שכבתיים  

 לאומיות במבחן )הוצאת מט"ח(  –מסעות בזמן  היסטוריה

 ממדינת מקדש לעם הספר )הוצאת מט"ח(  -מסעות בזמן 

 הוצאה לאור( בשבילי הטקסט / נ. גנאל, ק. נ. שרעבי )שרי  לשון

 (. 2002הס )בהוצאת האוניברסיטה העברית בירושלים, -ביולוגיה של האדם / עדי מרקוזה ביולוגיה 

 בוקס(.-ספרית "ספרות לחטיבה העליונה" )הוצאת ליון-מקראה בית ספרות

 תתבצע רכישה מרוכזת בתחילת שנת הלימודים. 

 אנגלית 

 יחידות  5

 

Literature for 5 points – option 1 (ECB) 

Take a stand – Book (ECB) 

Take a stand – Practice book (ECB) 

 Literature for 4 points – option 2 (ECB) יחידות  4

Turning Points – Book (ECB) 

Turning Points – Practice book (ECB) 

 That's Right – Book (ECB) יחידות  3

Points to 3 Module B Log (UPP) 

 Literature for 5 points – option 1 (ECB) כיתת מחוננים

High Five – Book (ECB) 

Bagrut Plus + - Module E 

כיתה עתודה מדעית וקבוצה 
 דיפלומטית 

Literature for 5 points – option 1 (ECB) 

High Five – Book (ECB) 

High Five – Practice book (ECB) 
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 שנתי ע"ש אחד העם -קמפוס שש
 תיכון אחד העם 

 מתמטיקה 

 יחידות  5

 יחידות  4

 כרך א' )מהדורה מעודכנת, כולל מעגל( – 4-5מתמטיקה לכיתה י'  –יואל גבע 

 כרך ב' )מהדורה מעודכנת, כולל בעיות תנועה(  – 4-5מתמטיקה לכיתה י'  –יואל גבע 

 )בצבע בורדו( 801מתמטיקה לשאלון  –יואל גבע  יחידות  3

 כרך א' )מהדורה מעודכנת, כולל מעגל( – 4-5מתמטיקה לכיתה י'  –יואל גבע  בלבד   כיתת מחוננים

 כרך ב' )מהדורה מעודכנת, כולל בעיות תנועה(  – 4-5מתמטיקה לכיתה י'  –יואל גבע 

 כרך ג' – 806מתמטיקה לשאלון  –יואל גבע 

 כרך ד' – 806מתמטיקה לשאלון  –יואל גבע 

 Casio FX -991ES Plusהמלצה למחשבון מדעי לכלל התלמידים:  

 ( כל תלמיד בהתאם למקצועות שבחר ) מקצועות בחירה מורחבים  

 כרך א' / עדי רוזן )הוצאת תרבות לעם( –מכניקה ניוטונית  פיזיקה 

 אופטיקה גאומטרית / עדי רוזן )הוצאת תרבות לעם( –קרינה וחומר 

 מדעית. -הערה: מקצוע חובה לתלמידי כיתות מחוננים ועתודה

 כימיה לכיתה י' / ד"ר דבורה יעקבי )הוצאת רכס( –"בסביבת הכימיה"  כימיה 

 2019מהדורה   חלק א' – משולב עצמים  Cיסודות מדעי המחשב בשפת # מדעי המחשב 

 )הוצאת מבט לחלונות(

אל )הוצאת רכס(, מהדורה - ספר ראשון/ מ. נוימיאר, צ. בר- מפגשים עם הפסיכולוגיה פסיכולוגיה
 ( 30.8.20,תאריך 4545משרד החינוך מס   )אישור2020

 ( 119-823קוד - אטלס אוניברסיטאי חדש / פרופ' משה ברור )הוצאת יבנה, דנא גאוגרפיה 

 יחיד וחברה )הוצאת מכון הרטמן( משפט עברי )תושב"ע( 

 

 2019מהדורה   חלק א' – משולב עצמים  Cיסודות מדעי המחשב בשפת # הנדסת תוכנה

 2019מהדורה   חלק ב' – משולב עצמים  Cמדעי המחשב בשפת # יסודות

 )הוצאת מבט לחלונות(

 חוברת בערבית לכיתה י' / אלי מזרחי.  ערבית 

 תתבצע רכישה מרוכזת בתחילת שנת הלימודים 

 


