רשימת ספרי לימוד לשנת תשפ"ב  -שכבה י"ב ,תיכון הראל
מומלץ להתעדכן באתר תיכון הראל www.tichon.org.il

אזרחות :לשמור את הספר משנה שעברה.
"להיות אזרחים בישראל במדינה יהודית ודמוקרטית" ,הוצאת משרד
החינוך ,המזכירות הפדגוגית ירושלים תשע"ו – נמצא בידי התלמידים מכיתה
י"א.

ספרות:

 .1מקראה לספרות וסיפורי עגנון  -נמצא בידי התלמידים מכיתה י"א.

 .2מחזה:
כיתות  1,2,3,6,7,8,10ביקור הגברת הזקנה  -פרידריך דירנמט.
כיתות  - 4,5,9,11בית בובות  -הנריק איבסן.

תנ"ך  :ספר תנ"ך מלא.

מקצועות מגמה:
אומנות :חוברת פנימית שהופקה בביה"ס.
ביוטכנולוגיה :הלימוד יתבצע בעזרת ספרים מקוונים אותם ניתן להוריד ללא
עלות באתר המגמה.
ביולוגיה :הלימודים ילוו עם ספרים מקוונים.
גיאוגרפיה :לתלמידי ל"ב ולתלמידי המגמה:
 .1אטלס פיסי-מדיני-כלכלי (נמצא בידי התלמידים) מותאם לבחינות
בגרות
. 2אטלס ישראל החדש-האטלס הלאומי /המרכז למיפוי ישראל/
האוני' העברית י-ם
 .3ישראל במאה ה /21-ספר הכנה לבגרות /מט"ח (נמצא בידי
התלמידים)
 .4זרקור למרחב /ניבה דגן לינדה גטניו /הוצאת רכס

חינוך גופני:

פסיכולוגיה בספורט והקשרה לביצוע מיטבי /רעיה יאור ושרגא שדה (נמצא אצל
התלמידים מכיתה יא').

כימיה" :כימיה פורצת דרך" ,עדי פאבלוקס ,הוצאת רכס .ויצמן למדע.

לימודי א"י:

" .1צפון הארץ" ,יד יצחק בן צבי
" .2ירושלים :מראה מקום" – מראשיתה עד התקופה המוסלמית
הקדומה – כרך ראשון ,תמיר יעקובוביץ

מדעי החברה :הודעה על ספרי לימוד תימסר בתחילת השנה.
מוזיקה :לימוד והכנה לבגרות מתוך הספרים שנרכשו בשנים עברו.
מנהל עסקים :אין ספר לימוד

ספרות מגמה:
 .1בדמי ימיה  -ש"י עגנון
 .2הגלגול  -פרנץ קפקא
 .3בית בובות  -הנריק איבון
 .4חוברת בהוצאה פנימית  -תימכר בתחילת השנה במרוכז

פיזיקה:

" .1חשמל ומגנטיות" ,הוצאת ראמוס ,כרכים א'  +ב' .
" .2מודלים של האטום והגרעין" כרכים ב' ו-ג' ,עדי רוזן ,המחלקה להוראת
המדעים ,מכון ויצמן.

פילוסופיה" :הזמנה לפילוסופיה" ,ד"ר יובל שטייניץ
"אקזיסטנציאליזם הוא הומניזם" ,סארטר
"הזר" ,אלבר קאמי
חוברת טקסטים בהוצאת תיכון הראל  -לרכישה בתחילת השנה

ערבית" :ערבית ספרותית בכיף" ,חלק  ,3דן שובל

תיאטרון :שני מחזות בשנה .מקראה תימכר בתחילת השנה.

'אנגלית – שכבה יב
 יחידות5

Points to G
Module G
לא משומש
UPP בהוצאה של

Points to E
Module E
לא משומש
UPP בהוצאה של

 יחידות4

Mastering
Modules E
לא משומש
ECB בהוצאה של

Perfecting Module G
לא משומש
UPP בהוצאה של

 יחידות3

Perfecting
the NEW
Module E
לא משומש
בהוצאה
UPP של

Exam
Practice for
Module C
לא משומש
בהוצאה
ECB של

Revised
Mastering Module C
לא משומש
ECB בהוצאה של

מתמטיקה:
כיתות יב + 5/יב+ 9/יב4/
שאלון  / 803יואל גבע
 4יח"ל
שאלון  / 805יואל גבע
יח"ל 5
שאלון  / 807בני גורן

תלמידים יקרים,
הודעה על פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב תישלח במהלך חופשת הקיץ.
חופשה נעימה!

