
 

 "אפ' לשנה"ל תש טרשימת ספרי לימוד לכיתה 

 

    :אנגלית ט'

 או אלקטרוני. יש לרכוש מילון קשיח

 

GRADE 9  -   'ט' הקבצה א 

 

1."Imagine" – Harriet Coddington, E.C.B  

2." Imagine"  Workbook – E.C.B 

3.  Grammar Worksheets 5 E.C.B   

4 מילון אוקספורד .   Oxford Student's Dictionary for Hebrew Speakers   

עברי,      -אנגלי  -אנגלי   מהדורה חדשה ומעודכנת 

     Kernerman Publishing L.t.d Lonnie Kahn & Co. L.t.d           'לשימוש עד סוף כיתה יב   

 או  מילון זילברמן אנגלי –  עברי / עברי  – אנגלי לשימוש עד סוף כיתה יב'  

 

GRADE 9  -   'ט' הקבצה ב 

 

1."Heads Up” – Eric Cohen Books  

2.   "Heads Up Practice Book” Eric Cohen Books  

3.  "Grammar Helper 4"- U.P.P   

4 מילון אוקספורד .   Oxford Student's Dictionary for Hebrew Speakers   

עברי,      -אנגלי  -אנגלי  ומעודכנתמהדורה חדשה    

     Kernerman Publishing L.t.d Lonnie Kahn & Co. L.t.d           'לשימוש עד סוף כיתה יב   

     או  מילון זילברמן אנגלי –  עברי / עברי  – אנגלי לשימוש עד סוף כיתה יב'    

 

GRADE 9     - 'ט' הקבצה ג 

1. "English For Today" -  E.C.B   

2. " English For Today " - Workbook-  E.C.B  

3 מילון אוקספורד .   Oxford Student's Dictionary for Hebrew Speakers   

עברי,      -אנגלי  -אנגלי   מהדורה חדשה ומעודכנת 

     Kernerman Publishing L.t.d Lonnie Kahn & Co. L.t.d           'לשימוש עד סוף כיתה יב   

     או  מילון זילברמן אנגלי –  עברי / עברי  – אנגלי לשימוש עד סוף כיתה יב'    

4. Grammar Helper 3 – U.P.P  

 

 כימיה ומדעי החיים לכיתה ט' בהוצאת מט"ח. :ביולוגיה+כימיה



 

 קציעה טביביאן. מט"ח. –"העולם המודרני במשבר"  –מסע אל העבר  :היסטוריה

 

 מאיה דלל. הוצאת רכס  / 2017מהדורה חדשה ' דר' דולי לוי ט"חוט"בים לשון כיתה  :לשון, הבנה והבעה

 

  :מתמטיקה

 מתמטיקה לכיתה ט' חלקים א' ב' / גבי יקואל ורחל בלומנקרנץ/ הוצאת משבצת. –הקבצה א' 

 . מתמטיקה לכיתה ט' חלקים א'  ב', סדרת מעוף / יצחק שלו ואתי עוזרי –הקבצה ב' 

 

 ט' שנרכשה בשנה שעברה.–ממשיכים ללמוד עם ספר הלימוד "ספרות לחטה"ב" מהדורה פנימית ז' :ספרות

 

 חובת לימוד: -ערבית 

 אלה ולסטרה הוצאת אפקט טיב.  / . "שפה מספרת תרבות" ספר ג' ללימוד השפה הערבית1

 וברת פנימית עפ"י התקדמות התלמיד.. ח2

 

 חוקרים אנרגיה תהליכים ומערכות בהוצאת מטמון.  :פיזיקה

 

 בתחילת השנה תירכש חוברת פנימית של ביה"ס. :של"ח

 

  תנ"ך מלא. :תנ"ך

 

 האגף לתכניות לימודים משרד החינוך.  – " "ובחרת בחיים :ישראל מחשבת

 

 

 מגמות

 "ביקור הגברת הזקנה" / פרדריך דירנמט. תרגום: טובה קשת. הוצאת: אור עם.  :תאטרון

 

 

 בחירה

  בהמשך השנה יירכש ספר נוסף. נא לשמור את הספר משנה שעברה.  :צרפתית

 

 

 

 

 

 


