
 
 1027-1026كائمت الكتب التعليميت للعىت الذساظيت 

 الصف ألاول 

 مالحظاث  الىاشش \اظم الكتاب + املؤلف  املىضىع

 الجسء الاول + الجسء الثاوي(الخكىيً )  اللغت العشبيت

 د. احمذ هيبي , د. رافع يحيى

 اصذار: مؤصضت املىبر للثقافت والعلىم كابىل 

محىظب مً  –كتاب التكىيً 

 مىكع يا مذاسط 

 اللىازم للصف الاول ( +4,3,2,1) – صائذ معاساث حعاب

 (لىازم للهىذصه ولىازم للحضاب)

 مركس الخكىىلىجيا التربىيت מטח

 جىجذ وسخت محىصبت

 جامعت جل ابيب –بىظرة جذيذة  علىم

 رامىث –دار اليشر 

 جىجذ وسخت محىصبت

 كخاب الطالب -ليقين في حعليم الّذيً ا ديً

 املؤلف : محّمذ حمسة

 مركس اثراء سخىين

 جىجذ وسخت محىصبت

 فردوش غىايم التربيت املروريت حزس

   Hi Dizzy – Eric Cohen Books لغه اهجليزيه 

 يخم شراء الكخب بيسخت مطبىعه مً املكخباث، اما : ח"מטمً اصذار  مالحظت: باليضبت للكخب املحىصبت

اليسخت املحىصبت فيحصل الطالب على اصم املضخخذم وكلمت املرور في بذايت الضىت مً قبل مركس الحىصبت في 

 املذرصت. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 1027-1026كائمت الكتب التعليميت للعىت الذساظيت 

 الصف الثاوي

 مالحظاث الىاشش \اظم الكتاب + املؤلف  املىضىع

 الجسء الاول + الجسء الثاوي()  –الخكىيً  اللغت العشبيت

 د. احمذ هيبي , د. رافع يحيى

 اصذار: مؤصضت املىبر للثقافت والعلىم كابىل 

 

محىظب مً  –كتاب التكىيً 

 مىكع يا مذاسط

 اللىازم للصف الثاوي.( +8,7,6,5) – صائذ معاساث حعاب

 (للحضابلىازم للهىذصه ولىازم )

 مركس الخكىىلىجيا التربىيت מטח

 جىجذ وسخت محىصبت

 جامعت جل ابيب –بىظرة جذيذة علىم

 رامىث –دار اليشر 

 جىجذ وسخت محىصبت

 كخاب الطالب -ليقين في حعليم الّذيً ا ديً

 املؤلف : محّمذ حمسة

 مركس اثراء سخىين

 

 جىجذ وسخت محىصبت

 الحياة معا في إصرائيل مىطً

 ח"מט

 جىجذ وسخت محىصبت

 Click 1-Eric Cohen Book لغه اهجليزيه

Reading Readiness- English Adventure 

 

 يخم شراء الكخب بيسخت مطبىعه مً املكخباث، اما : ח"מטمً اصذار  مالحظت: باليضبت للكخب املحىصبت

اليسخت املحىصبت فيحصل الطالب على اصم املضخخذم وكلمت املرور في بذايت الضىت مً قبل مركس الحىصبت في 

 املذرصت. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 1027-1026كائمت الكتب التعليميت للعىت الذساظيت 

 الصف الثالث

 مالحظاث الىاشش \+ املؤلف  اظم الكتاب املىضىع

 الجسء الاول + الجسء الثاوي()  –الخكىيً  اللغت العشبيت

 د. احمذ هيبي , د. رافع يحيى

 اصذار: مؤصضت املىبر للثقافت والعلىم كابىل 

محىظب  –كتاب التكىيً 

 مً مىكع يا مذاسط

 اللىازم للصف الثالث.( +8,01,00,01) –مضاراث  حعاب

 ولىازم للحضاب(لىازم للهىذصه )

 مركس الخكىىلىجيا التربىيت מטח

 جىجذ وسخت محىصبت

 جامعت جل ابيب –بىظرة جذيذة علىم

 رامىث –دار اليشر 

 جىجذ وسخت محىصبت

 كخاب الطالب -ليقين في حعليم الّذيً ا ديً

 املؤلف : محّمذ حمسة

 مركس اثراء سخىين

 جىجذ وسخت محىصبت

  للصفين الثالث والرابع –بخطى متزهت  حزس

 الحياة معا في إصرائيل مىطً

 ח"מט

 جىجذ وسخت محىصبت

 ג כיתה לדרך עברית עברית
 ב0+ א0

 جىجذ وسخت محىصبت

English  2 - Eric Cohen Books  Click 1+ 

   

 

 

 يخم شراء الكخب بيسخت مطبىعه مً املكخباث، اما : ח"מטمً اصذار  مالحظت: باليضبت للكخب املحىصبت

اليسخت املحىصبت فيحصل الطالب على اصم املضخخذم وكلمت املرور في بذايت الضىت مً قبل مركس الحىصبت في 

 املذرصت. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 1027-1026كائمت الكتب التعليميت للعىت الذساظيت 

 الصف الشابع

 مالحظاث الىاشر \اصم الكخاب + املؤلف  املىضىع

 الجسء الاول + الجسء الثاوي()  –الخكىيً  اللغت العشبيت

 د. احمذ هيبي , د. رافع يحيى

 اصذار: مؤصضت املىبر للثقافت والعلىم كابىل 

محىظب  –كتاب التكىيً 

 مً مىكع يا مذاسط

 اللىازم للصف الرابع.( +02,03,04,05) –مضاراث  حعاب

 لىازم للهىذصه ولىازم للحضاب()

 مركس الخكىىلىجيا التربىيت מטח

 جىجذ وسخت محىصبت

 جامعت جل ابيب –.بىظرة جذيذة4 علىم

 .رامىث –دار اليشر 

 الجسء الاول. –. جىميت املهاراث العلميت 3

 جىجذ وسخت محىصبت

 كخاب الطالب -ليقين في حعليم الّذيً ا ديً

 املؤلف : محّمذ حمسة

 مركس اثراء سخىين

 جىجذ وسخت محىصبت

 الحياة معا في إصرائيل مىطً

 ח"מט

 جىجذ وسخت محىصبت

 جىجذ وسخت محىصبت (1 מספר)ד כיתה לדרך עברית עברית

English Click 3- Eric Cohen Books + Workbook  

Click Stories- Eric Cohen Books My 

 

 الكراش.+  الخرائط جكشف العالم حغشافيا

 ח"מט

 جىجذ وسخت محىصبت

 

  يخم شراء الكخب بيسخت مطبىعه مً املكخباث، اما : ח"מטمً اصذار  للكخب املحىصبتمالحظت: باليضبت

اليسخت املحىصبت فيحصل الطالب على اصم املضخخذم وكلمت املرور في بذايت الضىت مً قبل مركس الحىصبت في 

 املذرصت. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 1027-1026كائمت الكتب التعليميت للعىت الذساظيت 

 الخامغالصف 

 مالحظاث الىاشر \اصم الكخاب + املؤلف  املىضىع

 الجسء الاول + الجسء الثاوي()  –الخكىيً  اللغت العشبيت

 د. احمذ هيبي , د. رافع يحيى

 اصذار: مؤصضت املىبر للثقافت والعلىم كابىل 

 –كتاب التكىيً 

محىظب مً مىكع يا 

 مذاسط

 الخامطاللىازم للصف ( +06,07,08,11) –مضاراث  حعاب

 )لىازم للهىذصه ولىازم للحضاب(

 مركس الخكىىلىجيا التربىيت מטח

 جىجذ وسخت محىصبت

 جامعت جل ابيب –بىظرة جذيذة.0 علىم

 رامىث –دار اليشر 

 الجسء الثاوي. –.جىميت املهاراث العلميت 3

 جىجذ وسخت محىصبت

 كخاب الطالب -ليقين في حعليم الّذيً ا ديً

 املؤلف : محّمذ حمسة

 اثراء سخىينمركس 

 

 جىجذ وسخت محىصبت

  يقرر فيما بعذ جاسيخ

 ה כיתה לדרך עברית עברית
 ( 2 מספר)

 ח"מט

 

English Our World +جىجذ وسخت محىصبت الكراش 

  يقرر فيما بعذ حغشافيا

 فردوش غىايم التربيت املروريت حزس

 

 يخم شراء الكخب بيسخت مطبىعه مً املكخباث، اما : ח"מטمً اصذار  مالحظت: باليضبت للكخب املحىصبت

اليسخت املحىصبت فيحصل الطالب على اصم املضخخذم وكلمت املرور في بذايت الضىت مً قبل مركس الحىصبت في 

 املذرصت. 

 
 

 
 
 
 



 
 1027-1026كائمت الكتب التعليميت للعىت الذساظيت 

 العادطالصف 

 مالحظاث الىاشر \اصم الكخاب + املؤلف  املىضىع

اللغت 

 العربيت

 الجسء الاول + الجسء الثاوي()  –الخكىيً 

 د. احمذ هيبي , د. رافع يحيى

 اصذار: مؤصضت املىبر للثقافت والعلىم كابىل 

محىصب مً  –كخاب الخكىيً 

 مىقع يا مذارش

 اللىازم للصف الضادش( +34,33,32,31) –مضاراث  حعاب

 لىازم للهىذصه ولىازم للحضاب()

 مركس الخكىىلىجيا التربىيت מטח

 جىجذ وسخت محىصبت

 للصف الضادش. .بىظرة جذيذة4 علىم

  مً الظاهرة الى الخفضير . -.الخعلم بىاصطت البحث العلمي3

 جىجذ وسخت محىصبت

 كخاب الطالب -ليقين في حعليم الّذيً ا ديً

 املؤلف : محّمذ حمسة

 مركس اثراء سخىين

 

 جىجذ وسخت محىصبت

 ו כיתה לדרך עברית עברית
 ח"מט בהוצאת  -(  3 מספר) 

 جىجذ وسخت محىصبت

English   Cool – Eric Cohen booksكخاب +كراش 

Literature- Steps to literature - Upp  

 

الضهل الضاحلي ) الاوصط الجىىبي وشمال البالد الجسء الاول+  حغشافيا

 الكراش .

 جىجذ وسخت محىصبت

 القذيم :الخاريخ  جاسيخ

فصىل مخخارة مً الالف الثاوي قبل امليالد وحتى الامبراطىريت 

 الروماهيت .

 3242-جأليف : صعيذ برغىثي 

 

  يقرر فيما بعذ الحاظىب

 يخم شراء الكخب بيسخت مطبىعه مً املكخباث، اما : ח"מטمً اصذار  مالحظت: باليضبت للكخب املحىصبت

اليسخت املحىصبت فيحصل الطالب على اصم املضخخذم وكلمت املرور في بذايت الضىت مً قبل مركس الحىصبت في 

 املذرصت. 

 

 

 

 

 



 
 1027-1026  أظماء كتب الصف العابع للعام الذساس ي

 مالحظاث املؤلف اظم الكتاب املىضىع

  العشبيت +اللغت

 كىاعذ:

 الاظاط في اللىاعذ والتعبير الفهم . 

 

 ادب: 

 املختاس مً الادب العشبي للعابع

وصاسة املعاسف والثلافت كعم املىاهج 

 .الذساظيت+ الكشاط

 

د. فهذ ابى خضشة، دمحم اصالن، حىا 

 .هىسالحاج

 

 ז לכיתה'   א אשכול اللغت العبريت

 לעברית מקראה

 עדווי סובחי ו פויס יעל ר"ד

 1006-נצרת נהדה-אל

 

اللغت 

 الاهجليزيت

WAY TO GO+workbook 

Ellen Judy Dobkins Zelenko 

Grade 7 

Literature: Discovering literature-

Upp 

 الكتاب مىحىد بيسخت محىظبت ח"מט

 

الجضء  –سياضياث للصف العابع  .4 سياضياث

 الاول )باللغه العشبيه(

الجضء  –سياضياث للصف العابع  .3

 الثاوي)باللغه العشبيه(

 الجضء الثالث ) باللغت العشبيت( .2

 יקואל גבי
 )حابي يكىئيل(

 

  د.عطاهلل ظعيذ كبطي التاسيخ للصف العابع جاسيخ

 الكتاب مىحىد بيسخت محىظبت ח"מט علم املادة كيمياء

 الكتاب مىحىد بيسخت محىظبت ח"מט علم الاحياء للصف العابع بيىلىحيا

 : دافيذظىن للتميز العلميمعاس  بحث علمي

أوساق عمل في مىضىعي الكيمياء  .1

 والبيىلىحيا.

 أوساق عمل في الفيزياء. .2

يتم ششاؤهما بشكل مشكض مع بذايت  معهذ وايضمً للعلىم

 العىت .

 الاسض , البيئت والاوعان حغشافيا

 ) مالئم للصفين العابع والثامً(

 الكتاب مىحىد بيسخت محىظبت ח"מט

كىاعذ بياهاث باظتخذام بشهامج  معالجت حاظىب

 2013   اكعغ

 اليسخت الجذيذة

د.وليذ خليفه، همش الياط، احمذ 

 محاميذ، سافع ظالمه

 

الكتاب يشمل فصىل كيمياء  ח"מט )كتاب الكيمياء للثامً( علم املادة فيزياء

 جذسط في الثامً 

 فصىل الفيزياء جذسط في العابع

 



 
 7102-7102 الذساس يأظماء كتب الصف الثامً للعام 

 

  :يتم ششاء الكتب بيسخت مطبىعه مً املكتباث، اما اليسخت املحىظبت فيحصل الطالب مالحظت: باليعبت للكتب املحىظبت

 على اظم املعتخذم وكلمت املشوس في بذايت العىت مً كبل مشكض الحىظبت في املذسظت. 

 

 

 

 

 مالحظاث املؤلف اظم الكتاب املىضىع

  عشبيتالاللغت 

 كىاعذ:

 الاظاط في اللىاعذ والتعبير الفهم . 

 ادب: 

 لصف الثامًاملختاس مً الادب العشبي ل

 .وصاسة املعاسف والثلافت كعم املىاهج الذساظيت

 

د. فهذ ابى خضشة، دمحم اصالن، 

 .حىا هىسالحاج

 

 עדווי וסובחי פויס יעל ר"ד '(ח כתה' ) ב אשכול العبريتاللغت 

 1006 נצרת נהדה – אל

 

 Keep Thinking+workbook اللغت الاهجليزيت

Literature :looking into literature-Upp 

 ח"מט

Debi  Partouche 

ERIC COHEN 

 الكتاب مىحىد بيسخت محىظبت

 العشبيه(سياضياث للصف الثامً )باللغه  سياضياث

 الجضء الاول + الجضء الثاوي

 יקואל גבי
 )حابي يكىئيل(

 

د. ظعيذ بشغىثي والاظتار علي  التاسيخ الحذيث للصف الثامً جاسيخ

 هشيش .

 

 الكتاب مىحىد بيسخت محىظبت ח"מט للصف الثامً-علم املادة كيمياء

 الكتاب مىحىد بيسخت محىظبت ח"מט الفيزياء والتكىىلىحيا فيزياء

 الكتاب مىحىد بيسخت محىظبت ח"מט علم الاحياء للصف الثامً بيىلىحيا

د. وليذ خليفه، همش الياط، احمذ  HTMLبىاء مىاكع اهترهت بلغت  حاظىب

 محاميذ، سافع ظالمه

 

 الاسض , البيئت والاوعان حغشافيا

 ) مالئم للصفين العابع والثامً(

 الكتاب مىحىد بيسخت محىظبت ח"מט 

 : معاس دافيذظىن للتميز العلمي بحث علمي

أوساق عمل في مىضىعي الكيمياء *

 والبيىلىحيا.

 أوساق عمل في الفيزياء.*

 ظيتم ششاء الكتب بشكل مشكض معهذ وايضمً للعلىم


