קמפוס שש-שנתי ע"ש אחד העם
תיכון אחד העם
רשימת ספרי לימוד תשפ"ב – כיתה י"א
מקצועות שכבתיים (ספרים אלו הם חובה לכל תלמידי שכבת י')
היסטוריה

מסעות בזמן – משלום למלחמה ולשואה (הוצאת מט"ח)
מסעות בזמן – לאומיות במבחן (הוצאת מט"ח)
מסעות בזמן – בונים מדינה במזרח התיכון (הוצאת מט"ח)

לשון

בשבילי הטקסט  /נ .גנאל ,ק .נ .שרעבי (שרי הוצאה לאור) – לשמור מכיתה י'

תנ"ך

ספר תנ"ך מלא ,ללא פירושים.

ספרות

מקראה "ספרות לחטיבה העליונה" – לשמור מכיתה י'
הודעה על ספרי רומן ומחזה תינתן לכל כיתה בתחילת שנת הלימודים.

אנגלית
 5יחידות

)Literature for 5 points – option 1 (ECB
)Take a stand – Book (ECB
Total Bagrut – Module

 4יחידות

)Literature for 4 points – option 2 (ECB
)Turning Points – Book (ECB
Total Bagrut – Module C

 3יחידות

)Points to 3 Module B Log (UPP
Total Bagrut – Module A

כיתת מחוננים וקבוצת מואץ

)"All My Sons" Arthur Miller (ECB
Bagrut Plus + - Module G

י"א 1

)Literature for 5 points – option 1 (ECB
)High Five – Book (ECB
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קמפוס שש-שנתי ע"ש אחד העם
תיכון אחד העם
מתמטיקה
 5יחידות

יואל גבע – מתמטיקה לשאלון  – 806כרך ג'
יואל גבע – מתמטיקה לשאלון  – 806כרך ד'

 4יחידות

יואל גבע – מתמטיקה לשאלון  – 804כרך ג'
יואל גבע – מתמטיקה לשאלון  – 804כרך ד'

 3יחידות

יואל גבע – מתמטיקה לשאלון 802
המלצה למחשבון מדעי לכלל התלמידיםES Plus991-Casio FX :

מגמות לימוד
מכניקה ניוטונית  /עדי רוזן – כרך א' (הוצאת תרבות עם)

פיזיקה

מכניקה ניוטונית  /עדי רוזן – כרך ב' (הוצאת תרבות עם)
"ועכשיו כימיה" – כימיה לכיתה י"א  /ד"ר דבורה יעקבי (הוצאת רכס)

כימיה

טעם של כימיה  /א .הרשקוביץ ,צ .קברמן ,י .דורי (הוצאת הטכניון) – ספר דיגיטלי
חומר למחשבה לכיתה י"א  /א .מולווידזון ,י .גוטליב (הוצאת רכגולד)
מדעי המחשב

יסודות מדעי המחשב בשפת  C#משולב עצמים – חלק א' מהדורה 2019
(הוצאת מבט לחלונות)
יסודות מדעי המחשב בשפת  C#משולב עצמים – חלק ב' מהדורה 2019
(הוצאת מבט לחלונות)
מבני נתונים בשפת ( #Cמבט לחלונות)
מודלים חישוביים (מבט לחלונות)

פסיכולוגיה

מפגשים עם הפסיכולוגיה-ספר ראשון /מ .נוימיאר ,צ .בר-אל (הוצאת רכס) ,מהדורה
(2020אישור משרד החינוך מס ,4545תאריך )30.8.20
מפגשים עם הפסיכולוגיה-ספר שני /מ .נוימיאר ,צ .בר-אל (הוצאת רכס) מהדורה
(2020אישור משרד החינוך מס ,4545תאריך )30.8.20

סוציאולוגיה
י"א  9בלבד

משפחה – סוציולוגיה במעגלי חברה/הוצאת רכס
קבוצה – סוציולוגיה במעגלי החברה/הוצאת רכס
תרבות – סוציולוגיה במעגלי החברה/הוצאת רכס
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קמפוס שש-שנתי ע"ש אחד העם
תיכון אחד העם
גאוגרפיה

אטלס אוניברסיטאי חדש  /פרופ' משה ברור (הוצאת יבנה ,דנא-קוד )119-823
אטלס ישראל החדש האטלס הלאומי (הוצאת המרכז למיפוי ,דנא-קוד .)1280-1
ישראל במאה ה( 21-הוצאת מט"ח)
גיאוגרפיה של המזרח התיכון  /א.סופר ,דלית לן (הוצאת עם עובד)

גאוגרפיה מב"ר

אטלס אוניברסיטאי חדש  /פרופ' משה ברור (הוצאת יבנה ,דנא-קוד .)119-823
הפיתוח והתכנון המרחבי  /א.שילוני (הוצאת מט"ח)

משפט עברי (תושב"ע)

יחיד וחברה (הוצאת מכון הרטמן)
בין הורים וילדים (הוצאת משרד החינוך  -בארי)
משפט ויושר (הוצאת ת"ל של משרד החינוך)

הנדסת תוכנה

יסודות מדעי המחשב בשפת  C#משולב עצמים – חלק א' מהדורה 2019
(הוצאת מבט לחלונות)
יסודות מדעי המחשב בשפת  C#משולב עצמים – חלק ב' מהדורה 2019
(הוצאת מבט לחלונות)
מבני נתונים בשפת ( #Cמבט לחלונות)
מודלים חישוביים (מבט לחלונות)
פיתוח אפליקציות באנדרואיד -מנוי לאתר המאושר על ידי משרד החינוך בעלות של  75שח
לתלמיד .התשלום הנו חד פעמי ותקף לשנתיים.
חוברת בערבית לכיתה י"א  /אלי מזרחי

ערבית

מילון ערבי -עברי שמושי  /אברהם שרוני
תתבצע רכישה מרוכזת של החוברת והמילון בתחילת שנת הלימודים
נא לשמור את חוברת הלימוד של כיתה י'.
מזרחנות

תולדות האסלאם והמזרח התיכון בעת החדשה  /ל .קוזמא (הוצאת רכס)

חינוך גופני

פסיכולוגיה בספורט והקשרה לביצוע מיטבי  /ר .יאור ,ש .שדה
פיזיולוגיה של המאמץ (הוצאת פוקוס)

תיאטרון

הוא הלך בשדות  /משה שמיר
אדיפוס המלך  /סופוקלס – בתרגום :שמעון בוזגלו
בית הבובות  /הנריק איבסן
משחקים בחצר האחורית  /עדנה מאזי"א
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