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          יה"ס העל יסודיב            

     
 

 פ"בספרים ועזרי לימוד לשנה"ל תש

 7יא' כיתה 

 

 אין ילדים שאין בהם כישרון

 "אין ילדים שאין בהם כישרון, אלא שהכישרון כמה וכמה דרכים ופתחים לו: יד, אוזן, עין.

 כלום אין בשבילם מקום? –יש ילדים שהתפתחותם לא הגיעה לידי הבשלה 

            "העולם. ולא לתבוע לבית דין את הטבע או את בוראצריך ליצור את צורתם השונה ואושרם השונה 

                                                                                                                                                                      (102דת הילד  -)"כזה וכזאת על ילדים" ב                                                                                              

 
 

 הוצאה מחבר /שם הספר  מקצוע

 חומרי למידה יימסרו במהלך שנה"ל אזרחות

 אנגלית

 5 יח"ל:

 Literature for 5 Points – Option 1 

 All My Sons    לא במסגרת השאלת ספרים 

                      יש לרכוש באופן עצמאי 

 
ECB 
 

 4 יח"ל:

Literature for 4  points- Option 1  
ECB 

 3 יח"ל:

 Point to 3- Module B Log  

 Exam Practice for Module A 

 Point to 3 – Module A + C 

 Steps to Reading for Module A – Practice book. 

UPP 

ECB 

UPP 

ECB 

 הרמות: לכל

 ניתנת אפשרות להשתמש במילון אוקספורד שנרכש בשנים קודמות.
מהמילונים האלקטרונים הבאים  אחדכמו כן, קיימת אפשרות להשתמש ב

 לא בהשאלת ספרים -  בלבד

  7 דגם –אוקספורד – XF - לוני כהן 

 Texton Babylon 9222  - יהודה ברמן 

 Texton Babylon plus – יהודה ברמן 

  קוויקשנריTS - WIZCOMTECH 

 מילון זה ישמש את התלמידים במהלך כל שנות הלימוד בביה"ס.

 



 ע"ש מוטה גור מודיעין                           
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 הוצאה מחבר /שם הספר  מקצוע

 גיאוגרפיה
 

 'חוברת פנימית שחולקה לתלמידי המגמה בכיתה י. 

 :פרופ'  אטלס אוניברסיטאי חדש יש לשמור משנה שעברה /
 לא בהשאלת ספרים – משה ברוור.

 
 

 היי סקול )עותק קשיח(  משעוליגאל /  נאציזם, מלחמה ושואה היסטוריה

 מט"ח (70%)צורות   חוברת תרגולסביבה דיגיטלית "לשון לתיכון"  +  לשון

 מתמטיקה

 מודפס –  / הדס כליפהערכת חוברות ליחידה השנייה 

 לשאלון, ל"יח 3-ב הבגרות לבחינת במתמטיקה שאלות מאגר 

35802  

 טק-מתמטיק
 

 משרד החינוך

 ספרות

  ליון בוקס - מקראה פנימית בספרות 

  / יש לרכוש בנפרדלא בהשאלה - אמיל אז'ארכל החיים לפניו . 

 / יש לרכוש בנפרדלא בהשאלה - דירמנט ביקור הגברת הזקנה . 
 

 
 תלבושת בית ספר

 
  Tיש להופיע לביה"ס בתלבושת בית ספרית הנושאת את סמל בית הספר. התלבושת כוללת חולצות

  בנות. אין הגבלה לצבעי התלבושת.לחולצות בעלות שרוול ארוך, בדגמים המתאימים לבנים ווקצרות 

 )כהה( לשיעורי חינוך גופני.    יש לרכוש חולצה לבנה לטקסים ואירועים, וחולצה כחולה

 אין להגיע עם כפכפי גומי לבית הספר.

 

 

 בברכת חופשה נעימה ובטוחה

 ובהצלחה לקראת שנה"ל הבאה

 שרבידודו 

 מנהל ביה"ס

 

 


