
 
 1027-1026  أسماء كتب الصف التاسع للعام الدراسي

  :يتم شراء الكتب بنسخة مطبوعو من المكتبات، اما النسخة المحوسبة فيحصل الطالب على مالحظة: بالنسبة للكتب المحوسبة
 اسم المستخدم وكلمة المرور في بداية السنة من قبل مركز الحوسبة في المدرسة. 

 
 
 
 
 
 

 مالحظات المؤلف اسم الكتاب الموضوع
 للصف التاسع المختار من األدب العربي .1 اللغة العربية

 قواعد اللغة العربية للصف التاسع االساس  .2
 محمد اصالن 

 حنا الحاج
 د. فهد ابو خضرة

 

 התלמיד ספר  -ט – הכרם اللغة العبرية

  
 אלואדי דפוס – רוגניבית וחגי דר'ח מאהר

 2005(חיפה)
 

     2007(ם"י) ערבי דפוס – בית פאעור מרואן  הלשון שבילי

اللغة 
 االنجليزية

Imagine ERIC COHEN BOOKS  

الجزء االول   –. رياضيات للصف التاسع  1 رياضيات
 )باللغو العربيو(

الجزء الثاني  -. رياضيات للصف التاسع   2
 و العربيو()باللغ

  יקואל גבי -משבצת 

 )جابي يكوئيل(
 

اوروبا في النصف االول من القرن -التاريخ تاريخ
 العشرين

  د. عطااهلل سعيد قبطي

 البصريات الهندسية فيزياء
سيتم شراء الكتاب بشكل مركز من مالحظة : 

 قبل المدرسة

  د. عصام الزعبي

  معهد وايزمن –علوم مركز تدريس ال كيمياء في نفق الزمان كيمياء
  ח"מט األنسان الحيوانات و و  اتالتغذية عند النباتعالم  بيولوجيا

  مركز المناىج التعليمية  مسيرة نحو الديموقراطية في اسرائيل  مدنيات
 C  (1+2)أسس علم الحاسوب بلغة # حاسوب

 الكتاب للصف العاشر ايضا()
 نمر الياس احمد محاميد

 سالمة د. وليد خليفة رافع 
 يوسف بالن

 



 

 .1027-1026 سيقائمة أسماء كتب الصف العاشر المقررة للعام الدرا

 

 المؤلف اسم الكتاب الموضوع
  األدب اللغة العربية

 بيادرمن االدب القديم  .1
 بيادر من االدب الحديث .2

 العاشر للصفقواعد اللغة العربية االساس 

  محمد حمد + كوثر جابر  

 ערבי דפוס – בית פאעור מרואן  הלשון שבילי  اللغة العبرية
    2007(ם"י)

 מאהר חדר +חגי רוגני בנה והבעה בעברית"ה -"ישר ולעניין 

 Take a stand Eric cohen اللغة االنجليزية

 גורן בני 'א חלק  806+  804 שאלון( ל"יח 5+ 4)   מתמטיקה رياضيات
 

 تاريخ الشرق االوسط في العصر الحديث-1 تاريخ
 ستوزع دواسية محتلنة  حسب منهج تدريس التاريخ للمرحلة الثانوية -2

 بداية السنة.مع 

 د. عطاهلل قبطي

 د . سفيان كبها للصف العاشر )الوحدة االولى( التربية االسالمية دين
 د . فائدة ابو مخ

   الجزء األول -فصول في الميكانيكا فيزياء

 يتم شراء الكتاب بشكل مركز في بداية السنة()
 د. عصام زعبي

 
 يقرر فيما بعد  مدنيات

 c#  (1+2)أسس علم الحاسوب بلغة  حاسوب
 

 ) كتاب الصف التاسع لطالب البشائر( 

 نمر الياس, احمد محاميد
 د. وليد خليفة. رافع سالمة 

 يوسف بالن
  في نفق ألزمانكيمياء الكتاب االول : .1 كيمياء

 ) كتاب الصف التاسع لطالب البشائر(

 مركز تدريس العلوم الجامعة العبرية

  يقرر فيما بعد الكتاب الثاني : .2

 
 
 
 
 

  
 

 

 
 



 
 

 1027-1026 قائمة أسماء كتب الصف الحادي عشر المقررة للعام الدراسي
 

 المؤلف اسم الكتاب الموضوع
 األدب  اللغة العربية

 من االدب القديم  بيادر

 بيادر من االدب الحديث

 رمحمد حمد + كوثر جاب  

  القواعد

 ادي عشرالح قواعد اللغة العربية للصفاالساس 

 

 

 שבילי הלשון اللغة العبرية
 

דפוס ערבי  –מרואן פאעור בית 
    1002)י"ם(

 הבנה והבעה בעברית-ישר ולעניין
 

 מאהר ח'דר וחגי רוגני
 

 יעל פויס וסובחי עדוי אופק חדש ב'

 It Makes Senseوحدات :  4 اللغة االنجليزية

 High Pointsوحدات :  5

 الثاني عشر ايضايدرس في الكتب في الصف 

Eric cohn 

 :יחידות 4 رياضيات

 (035804)  1- ב חלק -(  ל"יח 4) מתמטיקה 
 (035804) 2- ב חלק -(  ל"יח 4) מתמטיקה 

 :יחידות 5
 (035806)  1- ב חלק -(  ל"יח 5) מתמטיקה 
 (035806)  2- ב חלק -(  ל"יח 5) מתמטיקה 

 גורן בני

 د. عصام زعبي الثاني الجزء -فصول في الميكانيكا فيزياء

  يقرر فيما بعد مدنيات
 ד"ר וליד חליפה ואחרים C#ישר לעניין במבנה נתונים מבוסס בשפת  حاسوب
 يقرر فيما بعد كيمياء

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 1027-1026 قائمة أسماء كتب الصف الثاني عشر المقررة للعام الدراسي
 

 المؤلف اسم الكتاب الموضوع
 الثاني عشر للصفربية قواعد اللغة العاالساس :  القواعد اللغة العربية

 األدب  -
 بيادر من األدب القديم  -

 بيادر من األدب الحديث -

 
 

 االدب :
 رمحمد حمد + كوثر جاب

 הלשון שבילי:  דקדוק اللغة العبرية
 

 ערבי דפוס – בית פאעור מרואן
    2007(ם"י)

 יעל פויס וסובחי עדוי אופק חדש ב'

 :יחידות 4 رياضيات
 (035805'    )ג לקח –( ל"ייח 4) מתמטיקה

 :יחידות 5
 (035807)    1-ג חלק –( ל"יח 5) מתמטיקה 
 (035807)    2 -ג חלק –( ל"יח 5) מטיקהמת 

 
 גורן בני

 / + الماده واألشعة 2+ 1الجزء-الكهرباء والمغناطسيو فيزياء
 )يتم شراء الكتاب بشكل مركز في بداية السنة(

 د. عصام زعبي

 يقرر فيما بعد كيمياء

 It Makes Senseوحدات :  4 اللغة االنجليزية

 High Pointsوحدات :  5
 يدرس في الكتب في الصف الحادي عشر ايضا

Eric cohn 

 


