בס"ד
רשימת ספרי לימוד  -כיתה י"ב 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
דברים מקראות גדולות (רצוי "תורת חיים")
רצוי  -ספרי עזר ללימוד מלכים ב' וירמיהו
תלמוד
מסכת סנהדרין (וילנא)
הלכה
"בית ,חינוך ומשפחה"  ,חוברת בהוצאת מעלות.

מחשבת ישראל
'מגדר ומשפחה ביהדות'  -חוברת בהוצאת המדרשיה (לשמור משנה שעברה).
חוברת לימוד 'גישות לאמונה בהגות היהודית' ,בהוצאת המדרשייה ₪ 04 ,בקנייה מרוכזת בתחילת
השנה.
ספרות
סיפור פשוט  /עגנון
תרנגול כפרות  /אלי עמיר
ביקור הגברת הזקנה  /דירנמנט
יתכן ותתבקשו לרכוש ספר נוסף במהלך השנה
מקראה בספרות תחולק בתחילת השנה
היסטוריה
"עידן האימה והתקווה" בהוצאת מט"ח – ספר שנלמד בכיתה י"א.
אזרחות
ישראל – מדינה יהודית ודמוקרטית ,ספר לחטיבה עליונה מאת ד' דוד שחר ,הוצאת כינרת (לשמור
משנה שעברה).
מתמטיקה
 3 יחידות
 .1מתמטיקה –שאלון  3 843יחידות לימוד מאת יואל גבע אריק דז'לדטי וריקי טל -ספר מהשנה
שעברה.
 .5מחשבון מדעי
 0 יחידות
 .1מתמטיקה שאלון ( 842כיתה יב')  0יחידות לימוד מאת יואל גבע ואריק דז'לדטי
 .5ספר תרגול ובחינות יירכש במהלך השנה
 .3מחשבון מדעי

 2 יחידות
 .1מתמטיקה שאלון ( 840כיתה יב')  2יחידות לימוד כרך א' מאת יואל גבע ואריק דז'לדטי .
.
 .5מתמטיקה שאלון ( 840כיתה יב')  2יחידות לימוד כרך ב' מאת יואל גבע ואריק דז'לדטי
 .3הכנה לבחינות במתמטיקה לתלמידי  2יח"ל שאלון  840ע"פ תכנית ההיבחנות החדשה מאת אדית
כהן ומריאן רוזנפלד
 .0מחשבון מדעי
אנגלית
 2יח"ל12 Angry Men AEL ,High Points Book, ECB :
 0יח"לThe Wave, ECB :
מגמת היסטוריה
"העשור השני למדינת ישראל" ,בעריכת צבי צמרת וחנה יבלונקה ,הוצ' יד יצחק בן צבי.
הספר יירכש ברכישה מרוכזת בתחילת השנה ,ומחירו  02ש"ח.
מגמת תיאטרון
בית ברנרדה אלבה  /לורקה,
מעגל הגיר הקווקזי  /ברכט,
הזמרת הקרחת  /יונסקו.
(בהמשך השנה ינתן עוד מחזה בהתאם לדרישות משרד החינוך)
מגמת ביולוגיה
רבייה בטבע בצמחים באדם ובבע"ח/ /אוניברסיטה עברית מרכז להוראת המדעים.
מערכות ותהליכים באדם בע"ח וצמחים/ /האוניברסיטה העברית מרכז להוראת המדעים.
מגמת פיזיקה
אופטיקה גיאומטרית (לשמור את הספר משנה שעברה)
מודלים של האור (לשמור את הספר משנה שעברה)
מודלים של האטום והגרעין (קרינה וחומר כרך ג') מאת עדי רוזן.
חשמל ומגנטיות מאת דוד זינגר.

מגמת כימיה
אנרגיה בקצב הכימיה  /ד"ר מרים כרמי ואדית ויסלברג
ספרים נוספים יירכשו במהלך השנה.
מגמת ערבית  //צרפתית
רכישה מרוכזת בתחילת השנה

