בס"ד

רשימת ספרי לימוד "אמה" – לכיתה ט' על"ה – תשפ"ב
סידור ,סליחות ,מחזור ליום כיפור  ,רית ישראל לפי וסח בית אבא
"ך
ת"ך שלם ללא פירושי מילים .אפשר – ת"ך סימים .ת"ך מתורגם
תושב"ע
פיי הלכה – מותאם לתוכית הלימודים לתלמידי כיתה ט'.
)הלכות ברכות ובין אדם לחברו(.
מחשבת ישראל
ייתן חומר מתורגם
לשון ,הבה והבעה
בשביל העברית – אחרי מבחן חלוקה
מתמטיקה
קבוצות  4-5יח"ל – ייקבע בתחילת השה.
קבוצת  3יח"ל – מעוף חלקים א'-ב' לכיתה ט' – אתי עוזרי ויצחק שלו.
)מי שלא יודעת היכן היא משובצת שתמתין לתחילת השה(.
מחשבון מדעי.
הערה :באתר של אמה תפורסם בעז"ה עבודה במתמטיקה לפי הקבוצות השוות.
בתחילת הלימודים יערך מבחן על העבודה.
תולדות עם ישראל
ייתן חומר מתורגם
ביולוגיה
כימיה ומדעי החיים לכיתה ט' – הוצאת מט"ח
גיאוגרפיה
ארץ אהבתי
בות המוחזקות ע"י עלית הוער יכולות לקבל ספרים דרך אמה חוץ מחוברות העבודה באגלית .חוברת זו תירכש
על ידן ועל חשבון.
אגלית
5 points:
Imagine + workbook ECB.
Dictionary – English – English – Hebrew /Oxford
)Grammar book – New Practice Your Grammar for the 9th grade ECB (purple
יש לוודא שכל חוברות העבודה אין משומשות .
בות המקבלות ספרים מעלית הוער אין זכאיות לחוברות עבודה יש לרכשן באופן עצמאי.
English Speakers:
English-English-Hebrew. Dictionary Must be present in every lesson
New Practical Grammar Proficiency Level (published by Eric Cohen Books).

בס"ד

רשימת ספרי לימוד "אמה" – לכיתה י' על"ה – תשפ"ב
סידור ,סליחות ,מחזור ליום כיפור רית ישראל לפי וסח בית אבא.
חומש דברים עם רש"י לפרשת-שבוע.
ת"ך
ת"ך שלם  -ללא פירושים .אפשר – ת"ך סימים .ת"ך מתורגם!!
תושב"ע
חמדת ימים חלק ב
מחשבת ישראל
ייתן חומר מתורגם
לשון
בשביל העברית  -אחרי מבחן חלוקה
מתמטיקה
קבוצת  5יחידות :מתמטיקה לשאלוים  035804 – 035806חלק א' -בי גורן
קבוצת  4יחידות :מתמטיקה לשאלוים  035804 – 035806חלק א' -בי גורן
קבוצת  3יחידות :מתמטיקה – שאלון  –35803גבי יקואל  ,משבצת .
מחשבון מדעי.
הערה :באתר של אמה תפורסם בעז"ה עבודה במתמטיקה לפי לקבוצות השוות.
בתחילת הלימודים יערך מבחן על העבודה.
ביולוגיה
ביולוגיה של האדם :עדי מרקוזה-הס ,דידה פרקל ,ורית בשן.
תולדות עם ישראל
מסורת ומהפכות
בות המוחזקות ע"י עלית הוער יכולות לקבל ספרים דרך אמה חוץ מחוברות העבודה באגלית .חוברות אלו תרכשה על
ידן ועל חשבון.
אגלית
5 points
Dictionary English – English – Hebrew /Oxford
Master Class+ workbook ECB
New Practice your Grammar for the 9th grade – from last year – ECB
4 points
New Practice your Grammar for the 9th grade – from last year – ECB
Dictionary
תיתכן דרישה לרכישת חוברת עבודה וספת במהלך השה
יש לוודא שכל חוברות העבודה אין משומשות .
בות המקבלות ספרים מעלית הוער אין זכאיות לחוברות עבודה יש לרכשן באופן עצמאי.
English Speakers:
English-English-Hebrew Dictionary
Grammar textbook Continued from grade 9
Naale Sadlier – vocabulary workshop Achieve level E
** ייתכו עוד ספרים

בס"ד

רשימת ספרי לימוד "אמה" – לכיתה י"א על"ה – תשפ"ב
סידור ,סליחות ,מחזור ליום כיפור רית ישראל לפי וסח בית אבא.
"ך
ת"ך שלם – ללא פירושים .אפשר – ת"ך סימים .ת"ך מתוגם!!
תושב"ע
תפילה כמפגש
לקט מצוות מתוך ספר החיוך – יירכש במרוכז.
מחשבת ישראל
ייתן חומר מתורגם
אזרחות
אזרחות האתגר
מתמטיקה
קבוצת  5יחידות :שאלון  – 035806חלק ב' + 1חלק ב' – 2בי גורן.
קבוצת  4יחידות :שאלון  – 035804חלק ב' + 1חלק ב' – 2בי גורן.
קבוצת  3יחידות :מתמטיקה שאלון  – 35803גבי יקואל ,הוצאת משבצת ,הספר החדש.
מחשבון מדעי.
בתחילת שת הלימודים ייערך המבין על עבודות הקיץ.
לשון ,הבה והבעה
עולה עולה א
מגמה ביולוגיה
פרקים באקולוגיה – רות אמיר )מהדורה שייה מורחבת ,ספר ירקרק(.
מגמה כימיה
חומר למחשבה  3יחידות – מהדורה חדשה – ידידה גוטליב – יתן לרכוש מתלמידות שסיימו יא'.
מגמת ארץ ישראל
ייתן חומר מתורגם
מגמת אומות
תרכש חוברת בתחילת השה – דיסק או קי.
בות המוחזקות ע"י עלית הוער יכולות לקבל ספרים דרך אמה חוץ מחוברות העבודה באגלית .חוברת זו תרכש על ידן ועל
חשבון.
אגלית
5 points:
High five / Roberta Revesz – ECB + wokbook
Dictionary English English Hebrew
4 points
Total Bagrut C (unseens) – AEL
)Exam Practice for Module C/Ecb ( blue
Dictionary
English Speakers:
Everyone MUST purchase a dictionary: Oxford – English-English-Hebrew.
)Bagrut Plus + Module G / AEL (pink book
יתכו עוד ספרים
Headphones with microphone
תלמידות היגשות לבגרות בע"פ תצטיידה במערת שמע אישי
מומלץ לקות סוג טוב האוטם רעשים!

בס"ד

רשימת ספרי לימוד "אמה" – לכיתה י"ב על"ה – תשפ"ב
סידור ,סליחות ,מחזור ליום כיפור רית ישראל לפי וסח בית אבא.
תורה
"ך
תושב"ע
ספרות
לשון
מתמטיקה

ביולוגיה
כימיה
מגמת ארץ
ישראל

ספר דברים  -מקראות גדולות – עם רש"י בכתב רגיל!
ת"ך שלם  -ללא פירושים .אפשר – ת"ך סימים .ת"ך מתורגם!
בית  ,חיוך ומשפחה לעולים חדשים – הוצאת מעלות .מהדורה חדשה
במעגלי הלכה דיים ומבוא לעולים חדשים )ספר כחול( מהדורה חדשה
בית בובות – הריק איבסן
עולה עולה ב'
 5יח"ל:
שאלון  – 35807חלק א' וחלק ב' – בי גורן.
 4יח"ל:
שאלון  - 35805בי גורן.
 3יח"ל:
שאלון  – 35802גבי יקואל
שאלון  – 35802חוברת מאגר 802
פרקים באקולוגיה – רות אמיר )מהדורה שייה מורחבת ,ספר ירקרק().הספר מיא(
כימיה שביו – משה זמיר )של הרפורמה החדשה .(70% ,30%
ייתן חומר מתורגם
בות המוחזקות ע"י עלית הוער והאגודה לקידום החיוך יכולות לקבל ספרים דרך אמה חוץ
מחוברות העבודה באגלית .חוברות אלו תרכשה על ידן ועל חשבון

אגלית:
5 points :
Dictionary - English – English – Hebrew
The Wave
High five from last year
Headphones with microphone
תלמידות היגשות לבגרות בע"פ תצטיידה במערת שמע אישי!
מומלץ לקות סוג טוב האוטם רעשים!

