
 
 1010-1029قائمة الكتب التعليمية للسنة الدراسية 

 الصف األول 

 مالحظات  الناشر \اسم الكتاب + المؤلف  الموضوع

 توجد نسخة محوسبة -מט"ח  المنارة اللغة العربية

 اللوازم للصف االول +( +هندسة3,2,1) – زائد مسارات حساب

 (لوازم للهندسه ولوازم للحساب)

 مركز التكنولوجيا التربوية מטח

 توجد نسخة محوسبة

 جامعة تل ابيب –بنظرة جديدة  علوم

 راموت –دار النشر 

 توجد نسخة محوسبة

 كتاب الطالب -ليقين في تعليم الّدين ا دين

 النسخة الجديدة()المؤلف : محّمد حمزة

 سخنينمركز اثراء 

 توجد نسخة محوسبة

 فردوس غنايم التربية المرورية حذر

  يقرر في بداية السنة لغه عبرية

 يتم شراء الكتب بنسخة مطبوعه من المكتبات، اما النسخة املحوسبة : ח"מטمن اصدار  مالحظة: بالنسبة للكتب املحوسبة

 فيحصل الطالب على اسم المستخدم وكلمة المرور في بداية السنة من قبل مركز الحوسبة في المدرسة. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 1010-1029قائمة الكتب التعليمية للسنة الدراسية 

 الصف الثاني

 مالحظات الناشر \اسم الكتاب + المؤلف  الموضوع

 الجزء االول + الجزء الثاني()  –التكوين  اللغة العربية

 د. احمد هيبي , د. رافع يحيى

 اصدار: مؤسسة المنبر للثقافة والعلوم كابول 

 

محوسب من موقع يا  –كتاب التكوين 

 مدارس

 اللوازم للصف الثاني.( +هندسة4,5,6) – زائد مسارات حساب

 (ولوازم للحساب للهندسةلوازم )

 مركز التكنولوجيا التربوية מטח

 توجد نسخة محوسبة

 جامعة تل ابيب –بنظرة جديدة علوم

 راموت –دار النشر 

 توجد نسخة محوسبة

 كتاب الطالب -ليقين في تعليم الّدين ا دين

 النسخة الجديدة() المؤلف : محّمد حمزة

 مركز اثراء سخنين

 

 توجد نسخة محوسبة

 עברית מדברים בחוברות  لغه عبرية

1-6 
 

 

 Click 1-Eric Cohen Book لغه انجليزيه

Reading readiness 

- English Adventure 

 

  :يتم شراء الكتب بنسخة مطبوعه من المكتبات، اما النسخة املحوسبة فيحصل الطالب على اسم مالحظة

 المستخدم وكلمة المرور في بداية السنة من قبل مركز الحوسبة في المدرسة. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 1010-1029قائمة الكتب التعليمية للسنة الدراسية 

 الصف الثالث

 مالحظات الناشر \اسم الكتاب + المؤلف  الموضوع

 الجزء االول + الجزء الثاني()  –التكوين .3 اللغة العربية

 د. احمد هيبي , د. رافع يحيى

 اصدار: مؤسسة المنبر للثقافة والعلوم كابول 

 

محوسب من  –كتاب التكوين 

 موقع يا مدارس

 . القواعد المسلية2

 هيا الى العربية

 تأليف واعداد : وئام عدنان وتد.

 

 +كراس+هندسة(9-8-7 ) زائد مسارات حساب

 مركز التكنولوجيا التربوية מטח

 توجد نسخة محوسبة

 جامعة تل ابيب –بنظرة جديدة علوم

 راموت –دار النشر 

 توجد نسخة محوسبة

 كتاب الطالب -ليقين في تعليم الّدين ا دين

 )النسخة الجديدة( – المؤلف : محّمد حمزة

 مركز اثراء سخنين

 محوسبةتوجد نسخة 

 أحبك موطني موطن

 المؤلف: محمد يوسف

 

 מט"ח מדברים בעברית  עברית

English 2 - Eric Cohen Books click ) +نفس كتاب الصف الثاني) click 1  

   

 

 

 يتم شراء الكتب بنسخة مطبوعه من المكتبات، اما النسخة املحوسبة فيحصل الطالب على اسم المستخدم وكلمة  :مالحظة

 المرور في بداية السنة من قبل مركز الحوسبة في المدرسة. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 1010-1029قائمة الكتب التعليمية للسنة الدراسية 

 الصف الرابع

 مالحظات الناشر \اسم الكتاب + المؤلف  الموضوع

 الجزء االول + الجزء الثاني()  –التكوين .3 اللغة العربية

 د. احمد هيبي , د. رافع يحيى

 اصدار: مؤسسة المنبر للثقافة والعلوم كابول 

محوسب من  –كتاب التكوين 

 موقع يا مدارس

 . القواعد المسلية2

 هيا الى العربية

 تأليف واعداد : وئام عدنان وتد.

 

 كراس( ++هندسة12+11+10)  زائد مسارات حساب

 مركز التكنولوجيا التربوية מטח

 توجد نسخة محوسبة

 جامعة تل ابيب –.بنظرة جديدة3 علوم

 .راموت –دار النشر 

 الجزء االول. –. تنمية المهارات العلمية 2

 توجد نسخة محوسبة

 كتاب الطالب -ليقين في تعليم الّدين ا دين

 النسخة الجديدة– المؤلف : محّمد حمزة

 مركز اثراء سخنين

 توجد نسخة محوسبة

 أحبك موطني موطن

 المؤلف: محمد يوسف

 

 מט"ח מדברים בעברית  עברית

English Click 3- Eric Cohen Books +Workbook 

Click Stories- Eric Cohen Books 

 

 

  :المكتبات، اما النسخة املحوسبة فيحصل الطالب على يتم شراء الكتب بنسخة مطبوعه من مالحظة: بالنسبة للكتب املحوسبة

 . اسم المستخدم وكلمة المرور في بداية السنة من قبل مركز الحوسبة في المدرسة

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 1010-1029قائمة الكتب التعليمية للسنة الدراسية 

 الخامسالصف 

 مالحظات الناشر \اسم الكتاب + المؤلف  الموضوع

 الجزء االول + الجزء الثاني()  –التكوين .3 اللغة العربية

 د. احمد هيبي , د. رافع يحيى

 اصدار: مؤسسة المنبر للثقافة والعلوم كابول 

محوسب  –كتاب التكوين 

 من موقع يا مدارس

 . القواعد المسلية2

 هيا الى العربية

 تأليف واعداد : وئام عدنان وتد.

 

 كراس( ++هندسة35+34+31) زائد مسارات حساب

 اللوازم.+ 

 مركز التكنولوجيا التربوية מטח

 توجد نسخة محوسبة

 جامعة تل ابيب –بنظرة جديدة.1 علوم

 راموت –دار النشر 

 الجزء الثاني. –.تنمية المهارات العلمية 2

 توجد نسخة محوسبة

 كتاب الطالب -ليقين في تعليم الّدين ا دين

 النسخة الجديدة -المؤلف : محّمد حمزة

 اثراء سخنين مركز

 

 توجد نسخة محوسبة

 מט"ח מדברים בעברית  עברית

English Hey- Eric Cohen Books  +توجد نسخة محوسبة الكراس 

  للمرحلة االبتدائية حول البحر المتوسط جغرافيا

 فردوس غنايم التربية المرورية حذر

 
  :يتم شراء الكتب بنسخة مطبوعه من المكتبات، اما النسخة املحوسبة فيحصل الطالب على مالحظة: بالنسبة للكتب املحوسبة

 اسم المستخدم وكلمة المرور في بداية السنة من قبل مركز الحوسبة في المدرسة. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 1029-1010قائمة الكتب التعليمية للسنة الدراسية 

 السادسالصف 

 مالحظات الناشر \اسم الكتاب + المؤلف  الموضوع

 الجزء االول + الجزء الثاني()  –التكوين .3 اللغة العربية

 د. احمد هيبي , د. رافع يحيى

 اصدار: مؤسسة المنبر للثقافة والعلوم كابول 

محوسب من موقع يا  –كتاب التكوين 

 مدارس

 . القواعد المسلية2

 هيا الى العربية

 تأليف واعداد : وئام عدنان وتد.

 

 اللوازم للصف السادس( +23,22,21,24) –(عادي)مسارات  حساب

 لوازم للهندسه ولوازم للحساب()

 مركز التكنولوجيا التربوية מטח

 توجد نسخة محوسبة

 للصف السادس. .بنظرة جديدة3 علوم

  من الظاهرة الى التفسير . -.التعلم بواسطة البحث العلمي2

 توجد نسخة محوسبة

 كتاب الطالب -ليقين في تعليم الّدين ا دين

 النسخة الجديدة -محّمد حمزة المؤلف:

 مركز اثراء سخنين

 

 توجد نسخة محوسبة

 מט"ח מדברים בעברית  עברית

English   Cool – Eric Cohen booksكتاب +كراس 

Literature- Steps to literature - Upp  

 

 توجد نسخة محوسبة מט"ח(البيئة واالنسان )  جغرافيا

 التاريخ القديم : تاريخ

فصول مختارة من االلف الثاني قبل الميالد وحتى االمبراطورية الرومانية 

. 

 2232-تأليف : سعيد برغوثي 

 

  يقرر فيما بعد الحاسوب

  :يتم شراء الكتب بنسخة مطبوعه من المكتبات، اما النسخة املحوسبة فيحصل الطالب على مالحظة: بالنسبة للكتب املحوسبة

 اسم المستخدم وكلمة المرور في بداية السنة من قبل مركز الحوسبة في المدرسة. 

 

 

 

 

 

 



 
 1029-1010  أسماء كتب الصف السابع للعام الدراس ي

 مالحظات المؤلف اسم الكتاب الموضوع

  العربية +اللغة

 قواعد:

 االساس في القواعد والتعبير الفهم . 

 

 ادب: 

 املختار من االدب العربي للسابع

وزارة المعارف والثقافة قسم المناهج 

 .الدراسية+ الكراس

د. فهد ابو خضرة، محمد 

 .اصالن، حنا نورالحاج

 

סובחי עדוי + ד"ר  ספר אשכול א לכיתה ז اللغة العبرية

 יעל פויס
 

اللغة 

 االنجليزية

    Sky High Plus + workbook 

 

 

Ruth Shemesh , 

Elen Zelenko   
 

 
 

Discovering Literature 

 

Anna-Louisa 

Birger 

 

 יקואל גבי رياضيات
 )جابي يكوئيل(

 משבצת

 )باللغة العربية( 3+2+1األجزاء 

  د.عطالله سعيد قبطي التاريخ للصف السابع تاريخ

 الكتاب موجود بنسخة محوسبة ח"מט علم المادة كيمياء

 الكتاب موجود بنسخة محوسبة ח"מט علم االحياء للصف السابع بيولوجيا

 : مسار دافيدسون للتميز العلمي بحث علمي

أوراق عمل في موضوعي الكيمياء  .1

 والبيولوجيا.

 أوراق عمل في الفيزياء. .2

يتم شراؤهما بشكل مركز مع بداية  معهد وايزمن للعلوم

 السنة .

 االرض , البيئة واالنسان جغرافيا

 ) مالئم للصفين السابع والثامن(

 الكتاب موجود بنسخة محوسبة ח"מט

 معالجة قواعد بيانات باستخدام برنامج اكسس حاسوب

  2013 

 النسخة الجديدة

د.وليد خليفه، نمر 

الياس، احمد 

 محاميد، رافع سالمه

 

  محمد حمزة اليقين  دين 

الكتاب يشمل فصول كيمياء  ח"מט )كتاب الكيمياء للثامن( علم المادة فيزياء

 تدرس في الثامن 

 فصول الفيزياء تدرس في السابع

 
 
 



 
 1029-1010 الدراس يأسماء كتب الصف الثامن للعام 

 

  :يتم شراء الكتب بنسخة مطبوعه من المكتبات، اما النسخة املحوسبة فيحصل الطالب مالحظة: بالنسبة للكتب املحوسبة

 على اسم المستخدم وكلمة المرور في بداية السنة من قبل مركز الحوسبة في المدرسة. 

 

 

 

 مالحظات المؤلف اسم الكتاب الموضوع

  عربيةالاللغة 

 قواعد:

 االساس في القواعد والتعبير الفهم . 

 ادب: 

 لصف الثامناملختار من االدب العربي ل

وزارة المعارف والثقافة قسم المناهج 

 .الدراسية

 

د. فهد ابو خضرة، محمد اصالن، حنا 

 .نورالحاج

 

  סובחי עדוי + ד"ר יעל פויס ספר אשכול ב לכיתה ח اللغة العبرية

 Keep Thinking+workbook اللغة االنجليزية

Literature :looking into literature-

Upp 

 ח"מט

Debi  Partouche 

ERIC COHEN 

 الكتاب موجود بنسخة محوسبة

 رياضيات للصف الثامن )باللغه العربيه( رياضيات

 الجزء االول + الجزء الثاني

 יקואל גבי
 )جابي يكوئيل(

 

  د. سعيد برغوثي واالستاذ علي هريش . التاريخ الحديث للصف الثامن تاريخ

 للصف الثامن-المادةعلم  كيمياء

 )كتاب الفيزياء من السابع(

 الكتاب موجود بنسخة محوسبة ח"מט

 الكتاب موجود بنسخة محوسبة ח"מט  الفيزياء والتكنولوجيا فيزياء

 الكتاب موجود بنسخة محوسبة ח"מט علم االحياء للصف الثامن بيولوجيا

وليد خليفه، نمر الياس، احمد د.  HTMLبناء مواقع انترنت بلغة  حاسوب

 محاميد، رافع سالمه

 

 االرض , البيئة واالنسان جغرافيا

 ) مالئم للصفين السابع والثامن(

 الكتاب موجود بنسخة محوسبة ח"מט 

 : مسار دافيدسون للتميز العلمي بحث علمي

أوراق عمل في موضوعي الكيمياء *

 والبيولوجيا.

 أوراق عمل في الفيزياء.*

 سيتم شراء الكتب بشكل مركز وايزمن للعلوممعهد 

  محمد حمزة اليقين  دين


