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ביה"ס התיכון ע"ש י. בן-צבי קריית אונו

רשימת ספרי לימוד לשנת הלימודים תשפ"ב
כיתות יו"ד

[42]

מיועד ל...שם הספר ושם המחברמקצוע
כלל תלמידי השכבהבציר הלשון + שפה משותפת - איילת ברגרעברית

כלל תלמידי השכבהמסעות בזמן לאומיות במבחןהיסטוריה

ספרות לחטיבה העליונה- רכישבה מרוכזת בביה"ס ספרות 
כלל תלמידי השכבהבתחילת השנה

החינוך התעבורתי המהדורה החדשה- מחליטים לנהוג תעבורה 
כלל תלמידי השכבהבטוח- איתמר לוין איילת לוין

מתמטיקה 3 
מסלול ריאלי חברתימתמטיקה 3 יח"ל שאלון 801  יואל גבעיח"ל

מתמטיקה 4-5 
יח"ל

מתמטיקה חלק א 4-5 יח"ל שאלון 035481-035581, 
תלמידי 4-5 בכל המסלוליםבני גורן

מתמטיקה 5 
יח"ל

מתמטיקה חלק ב1 + ב2  5 יח"ל שאלון 0358551,           
תלמידי מסלול מדעית בלבד בני גורן          

                                          ספר+חוברת High pointsאנגלית 5 יח"ל
Literature for 5 points option 1                            תלמידי מסלול מחוננים ומדעית בלבד

                                     ספר+חוברת  Hige fiveאנגלית 5 יח"ל
Literature for 5 points option 1תלמידי 5 יח"ל מסלול ריאלי-חברתי

                                       ספר+חוברת Linking linesאנגלית 5 יח"ל 
Literature for 5 points option 1תלמידי 5 יח"ל מסלול אמנותי חברתי/חברתי

                        ספר+ חוברת    Results for 4 pointsאנגלית 4 יח"ל 
Literature for 4 points option 1תלמידי 4 יח"ל מסלול ריאלי- חברתי/חברתי

תלמידי 3 יח"ל מסלול חברתי/ מב"רPoint to 3 - UPPאנגלית 3 יח"ל

בסביבת הכימיה צעדים ראשונים בלימודי הכימיה- ד"ר כימיה
מסלול ריאלי לתלמידים שבחרו מקצוע זהדבורה יעקובי

יסודות מדעי המחשב בשפת java חלק א' מהדורה מחשבים
מסלול ריאלי לתלמידים שבחרו מקצוע זהמחודשת- שמרת מן, פדות גלעדי ורונית אברמס

מכניקה ניוטיונית כרך א'- עדי רוזן                                       פיזיקה
מסלול ריאלי לתלמידים שבחרו מקצוע זהקרינה וחומר- מודלים של האור כרך א', מכון וייצמן

מסלול ריאלי/חברתי/חברתי-אומנויותביולוגיה של גוף האדם מרקוסה הס אונברסיטת תאביולוגיה

אטלס אוניברסיטאי חדש                                                    גאוגרפיה
מסלול חברתיכדור הארץ והסביבה כתום

ספר מקוון שיודפס לתלמידים מוסיקה

תיאטרון
טרטיף- מולייר, תרגום יהשוע סובול                                             

ביקור הגברת הזקנה-דירנמט                                               
בית בובות- איבסן

תלמידי מגמת תיאטרון 

תורת הבנייה תהליכים וחומרים - שירה טריואקס ציפר אדריכלות
תלמידי מגמת הביטכנולוגיהמהדורה חדשה 2020

תלמידי מגמת החינ"גפיזיולוגיה של המאמץחינוך גופני


