
ביה"ס התיכון ע"ש י. בן-צבי קריית אונו

רשימת ספרי לימוד לשנת הלימודים תשפ"א
כיתות י"א
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מיועד ל...שם הספר ושם המחברמקצוע
בציר הלשון + שפה משותפת - איילת עברית

נמצא ברשות התלמידים מתחילת השנהברגר

בונים מדינה + נאציזם מלחמה ושלום - היסטוריה
תלמידי כל המסלוליםיגאל משעול

נמצא ברשות התלמידים מתחילת השנהספרות לחטיבה העליונהספרות 

  תלמידי כל המסלוליםתנ"ך מלא ללא פירושיםתנ"ך

תלמידי 3 יח"ל ריאלי-חברתימתמטיקה 3 יח"ל שאלון 803 יואל גבעמתמטיקה 3 יח"ל

תלמידי 3 יח"ל יא 8, 13 ,9מתמטיקה 3 יח"ל שאלון 802 יואל גבעמתמטיקה 3 יח"ל

מתמטיקה חלק ב-1 + ב2 4 יח"ל שאלון מתמטיקה 4 יח"ל
 תלמידי 4 יח"ל0358451, בני גורן             

מתמטיקה חלק ב-1 + ב  -2 5 יח"ל מתמטיקה 5 יח"ל 
 לתלמידי 5 יח"לשאלון 0358551   בני גורן

 אנגלית 5 יח"ל
High points ספר+ חוברת                       
Literature for 5 points option 1                                       
All my sons 

 מחוננים ומדעית - הספרים נמצאים 
 all myברשותכם מכיתה י"וד פרט ל

sons שאותו יש לרכוש

 אנגלית 5 יח"ל
Linking lines ספר+ חוברת                     
Literature for 5 points option 1                                       
All my sons 

 הספרים נמצאים ברשותכם מכיתה י"וד 
פרט לall my sons שאותו יש לרכוש

                                                      Literature for 4 points option 1אנגלית 4 יח"ל 
Results for 4 points ספר+ חוברת  

 בכל המסלולים הספרים נמצאים
ברשותכם מכיתה יו"ד

 בכל המסלולים הספרים נמצאים ספר+חוברת Results for 3 pointsאנגלית 3 יח"ל 
ברשותכם מכיתה יו"ד

מכניקה ניוטונית כרך א'- עדי רוזן                       פיזיקה 
לתלמידים המרחיבים פיזיקהמכניקה ניוטונית כרך ב'-עדי רוזן

כימיה

חומר למחשבה י"א- ידידיה גוטליב, 
אורית מולווידזון                                                            

חומר למחשבה י"ב- ידידיה גוטליב 
ואורית מולווידזון                             

ועכשיו כימיה- דר דבורה יעקובי הוצאת 
רכס

לתלמידים המרחיבים כימיה

ביולוגיה

ביולוגיה של גוף האדם- מרקוזה הס, 
פרנקל, בשן                                      

התא יחידת חיים- חיה גרוס, יהודית 
עתידיה                                         

פרקים באקלוגיה- רות אמיר 

 לתלמידים המרחיבים ביולוגיה. ביולוגיה
של גוף האדם נמצא ברשותם מכיתה יו"ד

מחשבים 
יסודות מדעי המחשב בשפת JAVA  חלק 

א, מהדורה מחודשת 2019 + חלק ב + 
מבוא למערכות מידע -  מן,  גלעדי 

ואברמס                                                                                                                                                                                                      

 לתלמידים המרחיבים מחשבים חלק א
נמצא ברשותם מכיתה יו"ד

לתלמידים המרחיבים גאוגרפיה נמצא אטלס אוניברסיטאי החדש גאוגרפיה
ברשותם מכיתה יו"ד

תורת הבניה תהליכים וחומרים שירה אדריכלות
 נמצא ברשותם מכיתה יו"דטריואקס ציפר

 לקט ניסויים בביוכימיה מכשירית נמצא לקט ניסויים בביוכימיה מכשיריתביוטוכנולגיה
ברשותם מכיתה יו"ד

תולדות ארה"ב לחטיבה עליונה - מרכז היסטוריה 
לתלמידים המרחיבים היסטוריהזלמן שזר

לתלמידי כלכלהלתלמידים המרחיבים חוברת פנימית מודפסת בבית הספרכלכלה
כלכלה

סוציולוגיה במעגלי החברה- חברות, סוציולוגיה
לתלמידים המרחיבים סוציולוגיהתרבות, משפחה, קבוצה

מילון שרוני ערבי עברי  (חובה)                                                                                         ערבית
לתלמידים המרחיבים ערביתמילון איילון שנער (רשות)

נמצא ברשותם מכיתה יו"דפיזיולוגיה של המאמץחינ"ג

אדיפוס המלך בתרגום שמעון בוזגלו                                             תיאטרון 
לתלמידי מגמת תיאטרון  שלושה מחזות- ברטהולד ברכט

לתלמידי מגמת תקשורתמתקשרים הוצאת זמורה ביתןתקשורת


