בס"ד

רשימת ספרי לימוד – כיתה י' תשע"ה
 לאורך שנות הלימוד במדרשיה תידרשנה הבנות לעבוד בבית או ללמוד למבחנים מתוך ספרי קדש
שאנו מצפות שיהיו להן בבית .נבקש לוודא כי הספרים הבאים מצויים בספרייה הביתית:
חמישה חומשי תורה  -מקראות גדולות
משנה עם מפרשים
תלמוד בבלי
ספר הכוזרי  /ריה"ל
מורה נבוכים  /רמב"ם
קיצור שולחן ערוך מקור חיים  /ח.י .הלוי
מילון ארמי – עברי  /מלמד
 סידור – יש להביא כל יום סידור עם פרשיות לקריאה בתורה על פי הנוסח המקובל בבית.
תנ"ך
תנ"ך שלם
ספר במדבר מקראות גדולות (רצוי "תורת חיים").
ספר מלכים עם פרשנים
ספר שמואל ב' (משנה שעברה)
תלמוד
מסכת בבא בתרא (וילנא)

הלכה
חוברת הלכות גיור בהוצאת המדרשיה ₪ 52 ,ברכישה משותפת.
חוברת הלכות תפילה בהוצאת המדרשיה ₪ 52 ,ברכישה משותפת (מחצית שניה).
מחשבת ישראל
חוברת לימוד 'טעמי המצוות' בהוצאת המדרשייה ₪ 04 ,בקנייה מרוכזת בתחילת השנה.
ספרות
אנטיגונה  /סופוקלס  -בתרגום ט .כרמי ,הוצאת דביר
תהילה  /ש"י עגנון ( -בהוצאת שוקן לבית הספר)
תינתן הודעה במהלך השנה על ספר קריאה נוסף
חוברת מקורות תחולק בתחילת השנה
לשון והבעה
 / 440אורנה ענתבי
היסטוריה
בימים אלה יוצאים לאור ספרים חדשים בהתאם לתכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה.
הספר ירכש ברכישה מרוכזת בתחילת השנה – מחיר הספר יעמוד על .₪ 52
אזרחות
אזרחות במדינת ישראל ,ספר לחטיבה עליונה מאת דר' דוד שחר ,בהוצ' כנרת.
אנגלית
ייתכנו שינויים בקבוצות הלימוד באנגלית בתחילת השנה.
דוברות אנגלית יקבלו חומרי למידה מהמורה במהלך השנה.
 2יח"לMaster Class, Book/Workbook ECB :
 0יח"לTake a Stand Book/Workbook ECB :

מתמטיקה
 oקבוצת  3יח"ל:
 מתמטיקה –  3יח"ל ( 5חלקים א' וב' בספר אחד בצבע כתום) מעודכן על פי המאגר החדש,מאת אתי עוזרי ויצחק שלו.
 מאגר שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות ב 3-יחידות לימוד לשאלון  32841החל ממועד קיץ תשע"בבהוצאת משרד החינוך.
 מאגר שאלות במתמטיקה לבחינת הבגרות ב 3-יחידות לימוד לשאלון  32845החל ממועד קיץ תשע"גבהוצאת משרד החינוך.
 מחשבון מדעי. oקבוצות  0-2יח"ל:
 מתמטיקה  0-2יחידות לימוד ,חלק א' ,שאלונים  / 432845 ,432840בני גורן (צבע אדום-כתום). הכנה לבחינות במתמטיקה לתלמידי כיתה י'  0ו 2-יח"ל על פי תכנית ההיבחנות החדשה מאת אדיתכהן ומריאן רוזנפלד.
 מחשבון מדעי.מגמת ביולוגיה
גוף האדם בדגש על הומאוסטזיס .אסתר גוגנהיימר-פורמן .הוצאת לילך.
מגמת כימיה
בסביבות הכימיה לכיתה י' ,הוצאת רכס/ד"ר דבורה יעקובי.
מגמת פיזיקה
אופטיקה גיאומטרית ,קרינה וחומר חלק א'  /עדי רוזן.
מגמת תיאטרון
משחקים בחצר האחורית  /עדנה מזי"א .הוצאת אור עם.
ביבר הזכוכית  /טנסי וויליאמס ,הוצאת אור עם.

מגמת צרפתית
הספרים יירכשו במרוכז בתחילת השנה.
מגמת ערבית
ערבית ספרותית בכיף חלק ראשון מאת דן שובל
מגמת מחשבים
הודעה תינתן בתחילת השנה

