
 
 2020-1220  أمساء كتب الصف التاسع للعام الدراسي

  :من املكتبات، اما النسخة احملوسبة فيحصل الطالب على اسم  مطبوعةيتم شراء الكتب بنسخة مالحظة: ابلنسبة للكتب احملوسبة
 املستخدم وكلمة املرور يف بداية السنة من قبل مركز احلوسبة يف املدرسة. 

 
 
 
 
 
 

 مالحظات املؤلف اسم الكتاب املوضوع
اللغة 
 العربية

 للصف التاسع املختار من األدب العريب .1
 .يف قواعد اللغة العربية للصف التاسع  االساس .2

 اصدار وزارة املعارف .1
 حممد اصالن.2

 حنا احلاج
 د. فهد ابو خضرة

 

اللغة 
 العربية

 ספר התלמיד  -ט – הכרם
 

מאהר ח'דר וחגי 
דפוס אלואדי  –רוגניבית 

 2005)חיפה(

 

 שבילי הלשון
 (العاشر كتاب نفس)

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

 

اللغة 
 االجنليزية

Imagine  +الكراس ERIC COHEN BOOKS اصدار جديد 

 ابللغه العربيه(اجلزء االول  ) –. رايضيات للصف التاسع  1 رايضيات
 اجلزء الثاين )ابللغه العربيه( -. رايضيات للصف التاسع   2

  יקואל גבי -משבצת 

 )جايب يكوئيل(
 

  د. عطاهللا سعيد قبطي اورواب يف النصف االول من القرن العشرين-التاريخ اتريخ
   ستوزع دوسية يف بداية السنة دين 
 البصرايت اهلندسية فيزايء

 سيتم شراء الكتاب بشكل مركز من قبل املدرسةمالحظة : 
  د. عصام الزعيب

  اجلامعة العربية بدون توقف كيمياء  كيمياء
  מט"ח الكيمياء وعلم االحياء للصف التاسع بيولوجيا

بحث 

 علمي

 : مسار دافيدسون للتميز العلمي

 أوراق عمل في موضوعي الكيمياء والبيولوجيا.*

 الفيزياء.أوراق عمل في *

سيتم شراء الكتب  معهد وايزمن للعلوم

 بشكل مركز

  مركز املناهج التعليمية  مسرية حنو الدميوقراطية يف اسرائيل  مدنيات
   Cأسس علم احلاسوب بلغة #برجمة موجهه كائنات يف  حاسوب

 وفقا للمنهاج اجلديد يف وزارة املعارف
 الكتاب للصف العاشر ايضا()

 حماميدمنر الياس امحد 
 د. وليد خليفة رافع سالمة 

 يوسف بالن

 



 
 2020-1220 العاشر املقررة للعام الدراسيقائمة أمساء كتب الصف 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 املؤلف اسم الكتاب املوضوع
 األدب  اللغة العربية

 بيادرمن االدب القدمي  .1
 بيادر من االدب احلديث .2

 اللغة العربية للصف العاشر قواعديف : االساس القواعد 

  حممد محد + كوثر جابر  

 חד וחלק اللغة العربية

 

 מאהר חדר +חגי רוגני

 

 שבילי הלשון 

 )نفس كتاب التاسع( 

דפוס ערבי  –מרואן פאעור בית  

    2007)י"ם(

 )بدون الكراس(Take a stand اللغة االجنليزية

Literature for 5 points Option 2 
Eric Cohen 
Eric Cohen 

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

ستوزع دوسيه حمتلنة حسب منهج تدريس التاريخ للمرحلة الثانوية مع  اتريخ
 بداية السنة.

 مركز املوضوع

  ستوزع دوسية يف بداية السنة دين

   اجلزء األول -فصول يف امليكانيكا فيزايء

 يتم شراء الكتاب بشكل مركز يف بداية السنة()
 د. عصام زعيب

 
  يقرر فيما بعد مدنيات

  C أسس علم احلاسوب بلغة #برجمة موجهه كائنات يف   حاسوب
 وفقا للمنهاج اجلديد يف وزارة املعارف

 (صف التاسعالكتاب )

 منر الياس, امحد حماميد
 د. وليد خليفة. رافع سالمة 

 يوسف بالن
  يف نفق ألزمانكيمياء الكتاب االول: كيمياء

 
 مركز تدريس العلوم اجلامعة العربية

  الثاين : يتم شراؤه بشكل مركز مع بداية السنة.. الكتاب 2



 
 2020-1220 قائمة أمساء كتب الصف احلادي عشر املقررة للعام الدراسي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املؤلف اسم الكتاب املوضوع
 األدب  اللغة العربية

 من االدب القدمي  بيادر

 بيادر من االدب احلديث

 رحممد محد + كوثر جاب  

  القواعد

 العربية للصف احلادي عشراللغة  قواعديف االساس 

 

 

 מאהר חדר +חגי רוגני .1 ) كتاب صف العاشر ( חד וחלק اللغة العربية

 .שבילי הלשון3
 (العاشر كتاب نفس)

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

  كتب جبروت توزع يف اول السنة اللغة االجنليزية
Literature for 5 points Option 2 ) كتاب صف العاشر ( 

 

Eric Cohen 

 יחידות: 4 رايضيات
 (035804)  1-חלק ב  -יח"ל(   4מתמטיקה ) 
 (035804) 2-חלק ב  -יח"ל(   4מתמטיקה ) 
 יחידות: 5
 (035806)  1-חלק ב  -יח"ל(   5מתמטיקה ) 
 (035806)  2-חלק ב  -יח"ל(   5מתמטיקה ) 

 בני גורן

 زعبي عصام. د الثاني الجزء -الميكانيكا في فصول فيزايء

  يقرر فيما بعد مدنيات
ستوزع دوسيه حمتلنة حسب منهج تدريس التاريخ للمرحلة الثانوية مع بداية  اتريخ

 السنة.
 مركز املوضوع

ستوزع دوسيه حمتلنة حسب منهج تدريس الدين للمرحلة الثانوية مع بداية  دين
 السنة.

 

  يف بداية السنةسيعلن عنه  حاسوب

  يتم شراء الكتب  بشكل مركز يف بداية السنة  كيمياء



 
 2020-1220 قائمة أمساء كتب الصف الثاين عشر املقررة للعام الدراسي

 
 

 املؤلف اسم الكتاب املوضوع
 القواعد: االساس يف قواعد اللغة العربية للصف الثاين عشر. اللغة العربية

 ألدب  -
 بيادر من األدب القدمي  -
 بيادر من األدب احلديث -

 
 

 االدب :
 رحممد محد + كوثر جاب

 אופק  חדש ב' اللغة العربية
 

 +יעל פויס סובחי עדווי
 

 

 דקדוק : שבילי הלשון
 (عشر الحادي كتاب نفس)

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

 יחידות: 4 رايضيات
 (035805ג'    ) חלק –ייח"ל(  4מתמטיקה )

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

 
 בני גורן

  سيعلن عنه يف بداية السنة حاسوب
 واألشعة املادة/ +  2+ 1اجلزء-الكهرابء واملغناطسيه فيزايء

 )يتم شراء الكتاب بشكل مركز يف بداية السنة(
 عصام زعيبد. 

  يتم شراء الكتب  بشكل مركز يف بداية السنة كيمياء

 )بدون الكراس(كتب الصف احلادي عشر اللغة االجنليزية

 All My Sons –وحدات  5

Eric Cohen  


