المدرسة المعمدانية في الناصرة
السنة الدراسية 2016/2017

لوازم الكتب للصف االول

كتاب قراءة عربي :القراءة الحديثة ،د .محمد حبيب هللا – دار النهضة.
ُ :يباع في المدرسة في بداية السنة الدراسية.

حساب
انكليزي

Click 1- Jacqui Slascky & Judi Alexander :
 +احضار معجونة او פולילינה

الرجاء كتابة اسم كل طالب والموضوع على الدفتر.
 :األول في العلوم والتكنولوجيا – كتاب الطالب – عبد شالعطة
علوم
فنون+حذر على الطرق :التربية المرورية  -فردوس غنايم  ، 2016 -مركز اثراء – سخنين.
مقص صغير ،صمغ  ،UHUتالوين (خشب  12لون).
دفتر رسم صغير.
الدفاتر:
 3دفاتر عربي (امالء ،نسخ للصف ،نسخ للبيت)
 2دفاتر انكليزي ()Copy, Dictation

ُيرجى تجليد الكتب والدفاتر حسب المواضيع وذلك :
 اللغة العربية باللون االصفر اللغة االنجليزية باللون االحمر الحساب باللون االزرق -العلوم باللون االخضر

 -الرجاء كتابة اسم كل طالب والموضوع على الدفتر.

 قلمان رصاص -محاية -مسطرة -براي  +معجونة. لقاااء تعااارل معلماااو صااف لول مااع الطاايب وايوااالي ساايكون يااوم الثيثاااء،
 ،30.08.2016من الساعة  11:00وحتى الساعة .12:30

الرجاء احضار جميع الكتاب والادفاتر مجلادة ومكتاوب عليساا اسام الطالاب .كماا ونطلاب
التقيد بالوقو.
ّ

المدرسة المعمدانية في الناصرة

لوازم الكتب للصف الثاني

السنة الدراسية 2016/2017

عربي  :الجديد في القراءة والفهم – للصف الثاني .تأليف د .فهد ابو خضرة – احمد رجب
غنايم الجزء 2+1

خط عربي  :حروف الهادي في تعليم خط الرقعة للصف الثاني .تأليف – طارق
شريف.
عبراني:

انكليزي

שלום קריאה  -חוברת  /נוהא עקלין חמאד ُيباع في المدرسة في بداية
Click 2- Jacqui Slascky & Judi Alexander :

السنة.

الرجاء كتابة اسم كل طالب والموضوع على الدفتر
حساب
علوم

ُ :يباع في المدرسة
 :العلم والتكنولوجيا بنظرة جديدة -للصف الثاني( .الكتاب فقط)

فنون/حذر على الطرق ُ :يعلن في حينه.
مقص صغير ،صمغ  ،UHUتالوين خشب  12لون.
 +دفتر عربي صغير.

موطن

:

معا في اسرائيل
الحياة ً

الدفاتر

 5دفاتر عربي  )1:نسخ الصف )2 -نسخ البيتت )3 -امتالء  )4-تمتارين –  )5دفتتر معتاني

كلمات

 1دفتر حساب

 3دفتاتر انكليتزي (( )words, copy&Ex., Dictationيمكتن استتعماد دفتتر امتالء الصتف

االود).

 1دفتر موطن
 1دفتر علوم

ُيرجى تجليد الكتب والدفاتر حسب المواضيع وذلك :
 اللغة العربية باللون االصفر اللغة االنجليزية باللون االحمر -الحساب باللون االزرق

الرجاء ارسال جميع الكتب والدفاتر في اول يوم دراسي حتى يتسنى لنا جمعسام مان

الطيب.

المدرسة المعمدانية في الناصرة

لوازم الكتب للصف الثالث
عربي

السنة الدراسية 2016/2017

 :العربية لغتنا (مطاح).

الدفاتر 1 :نسخ للبيت  1نسخ للصف – كلمات – امالء للصف – امالء للبيت – تمارين.
خط :الهادي في خط الرقعة للصف الثالث .تأليف  :طارق شريف.

عبراني  :ספר :שלום קריאה א' – נוהא חמאד כתה ג' ُيباع في المدرسة في بداية السنة

 4دفاتر ( كلمات מלים – تمارين תרגילים – خط כתב  -امالء הכתבה)
انكليزي  -Click 3- Jacqui Slascky & Judi Alexander :بدون الكراس ،الكتاب فقط
( My First Unseens- Yelena Helbronلون الغالف ازرق)

دفاتر االنكليزي 1 :كلمات Words

 1نسخ وتمارين معاً Copy + Ex.
 1امالء Dictation

الرجاء كتابة اسم كل طالب والموضوع على الدفتر.

رياضياو ُ :يباع في المدرسة في بداية السنة  1 +دفتر حساب
علوم

 :العلم والتكنولوجيا بنظرة جديدة – للصف الثالث 1 + .دفتر

الحذر على الطرق  :زعتر الحكيم في الطريق( - 2015-كتاب الطالب)  -طائي جبارين ،مكتبة
الطالب  -ام الفحم 2015 -
موطن

دفتر عربي صغير ،مقص صغير ،صمغ  ، UHUتالوين خشب  12لون.

 :الحياة معاً في اسرائيل للصف الثالث.

 1دفتر .

* الرجاء تجليد الكتبب االبدفاتر لبال را االنبايل
الدفاتر.

للمحافظبة لليهبا حتبه يهايبة الوبنة اكتالبة لنبااين

ُيرجى تجليد الكتب والدفاتر حسب المواضيع وذلك :
 اللغة العربية باللون االصفر اللغة االنجليزية باللون االحمر -الحساب باللون االزرق

 -اللغة العبرية باللون االخضر

المدرسة المعمدانية في الناصرة

لوازم الصف الرابع

السنة الدراسية 2016/2017

عربي  :العربية لغتنا (مطاح) 5 + .دفاتر عربي

اللغة العبرية  :ספר :שלום קריאה ב' – נוהא חמאד כתה ד' ُيب ت تتاع ف ت تتي المدرس ت تتة ف ت تتي بداي ت تتة
السنة.
 4دفاتر ( كلمات מלים – تمارين תרגילים – يوخ העתק  -امالء הכתבה)

انكليزي  4 + .Let's Go + Practice Book :دفاتر.
حساب

ُ :يباع في المدرسة  2 +دفاتر حساب

علوم

 :العلوم والتكنولوجيا بنظرة جديدة – للصف الرابع + .دفتر

جغرافيا

 :الحياة معًا في اسرائيل للصف الرالع.

الحذر على الطرق  :زعتر الحكيم في الطريق (-كتاب الطالب) للصف الرابع  -طائي جبارين،
مكتبة الطالب  -ام الفحم 2015 -

دفتر عربي صغير ،مقص ،صمغ  ، UHUتالوين خشب  12لون.

المدرسة المعمدانية في الناصرة
السنة الدراسية 2016/2017

لوازم الصف الخامس
اللغة العربية  :العربية لغتنا (مطاح) +.دفتر مفصود إلى قسمين  2 +دفتر  40ورقة.
اللغة العبرية  :מפגש חדש כיתה ה -מקראה בעברית לבתי הספר הערביים ,הוצאת
אל-נהדה.
اللغة االنكليزية( Let's Go + Practice Book :كتاب الونة الماضية) –
(ممكن استعمال دفاتر صف رالع)
حساب

 :يباع في المدرسة  2 +دفتر حساب

جغرافيا

 :خرائط تكشف لك العالم  +كراس العمل  +دفتر عربي.

علوم

 :العلوم والتكنولوجيا بنظرة جديدة – للصف الخامس  +دفتر.
 +كتاب الصف الرابع.

الحذر على الطرق  :التربية المرورية  -فردوس غنايم  ، 2016 -مركز اثراء  -سخنين
دفتر عربي صغير ،مقص ،صمغ  ، UHUتالوين خشب  12لون.

حاسوب

الدراسي

 :كتاب مح سب يتم الحص ل لليه مجايًا من المدرسة في لداية العام

المدرسة المعمدانية في الناصرة
السنة الدراسية 2016/2017

لوازم الصف السادس
اللغة العربية  :العربية لغتنا (مطاح)  +دفتر مفصود إلى قسمين  2 +دفتر  40ورقة.
اللغة العبرية  :עברית לדרך ( -4-מט"ח).
اللغة االنكليزيةCool "Vicky Tsur and Judy Alexander" + Work book :
حساب

 :يباع في المدرسة  2 +دفتر حواب

جغرافيا

 :الوهل الواحلي االاسط االجن لي اشمالي البالد (מט"ח )  +كراس
العمل.

تاريخ

 :التاريخ القديم للصف الوادس.

علوم

 :العلوم والتكنولوجيا بنظرة جديدة + .دفتر.

 +كتاب الصف الخامس
الحذر على الطرق ُ :يعلن في حينه.

دفتر عربي صغير ،مقص ،صمغ  ، UHUتالوين خشب  12لون.

حاسوووب
الدراسي

 :كتبباب مح سببب يببتم الحصب ل لليببه مجايًببا مببن المدرسببة فببي لدايببة العببام

المدرسة المعمدانية في الناصرة
السنة الدراسية 2016/2017

لوازم الصف السابع
اللغة العربية :

ق الد :كتاب األساس في الق الد االتعبير االفهم للصف الوالع
ادب :المختار من األدب العرلبي للصبف الوبالع  +كبراس المختبار
من االدب العرلي.
دفترا

اللغة العبرية  :גולשים בעברית לדוברי ערבית (מט"ח).
اللغة االنكليزية . Live and learn+ Practice book :دفتران.
رياضيات

 :رياضيات للصف الوالع (مالئم للمنهاج الجديد) –
اصدار משבצת ספרי מתמטיקה + .دفترا

كيمياء

 :للم المادة للصف الوالع – מטח.

بيولوجيا

 :للم األحياء للصف الوالع – מטח.

جغرافيا

 :الناس االبلدات – מט"ח.

تاريخ

 :التاريخ للصف السابع .تأليف د .عطاهللا قبطي.

المدرسة المعمدانية في الناصرة
السنة الدراسية 2016/2017

لوازم الصف الثامن:
اللغة العربية :

ق الد :كتاب األساس في الق الد االتعبير االفهم للصف الثامن
ادب :المختار من األدب العرلي للصف الثامن
دفترا

اللغة العبرية  :גולשים בעברית לדוברי ערבית (מט"ח).
اللغة االنكليزيةKeep Thinking + Workbook. :
رياضيات

 :يُعلن في حينه.

جغرافيا

 :الكرة األرضية ،البيئة ،اإليوا للصف الثامن (مطاح).

تاريخ

 :التاريخ الحديث للصف الثامن.

بيولوجيا

 :للم األحياء للصف الثامن – מטח.

كيمياء  +فيزياء :للم المادة للصف الثامن  -מטח

المدرسة المعمدانية في الناصرة
السنة الدراسية 2016/2017

لوازم الصف التاسع
اللغة العربية :

أدب :المختار من االدب العرلي للصف التاسع.
ق الد :ال افر للق الد االتعبير.

اللغة العبرية  :ספרות :אשכול – כיתה ט'.
דקדוק :שבילי הלשון – מרואן פאעור.
اللغة االنكليزية :

"Imagine " by Harriet Coddington
The reader plus the workbook

رياضيات

 :משבצת – גבי יקואל – الجزء األال االجزء الثايي للصف التاسع.

كيمياء

 :الكيمياء الحديثة ,كتاب الطالب /خلف كريدين ,محم د زلبي ,حون شما

بيولوجيا

 :لالم التغذية لند النباتات االحي ايات اااليوا – מטח
لغز ال راثة  -מטח

فيزياء

 :يُعلن في حينه.

تاريخ

 :دراس في التاريخ للصف التاسع ،المؤلف :د .لطاهلل سعيد قبطي.

مدنيات

 :مويرة يح الديمقراطية االسرائيلية (لدا كراس).

المدرسة المعمدانية في الناصرة

لوازم الصف العاشر

السنة الدراسية 2016/2017

اللغة العربية :األدب :المغني في األدب العرلي (النثر االشعر القديم االحديث)
الق الد :االساس للق الد االتعبير
اللغة العبرية

 :מרבד א' (ספר חדש)
המעיין השלם א' (המלצה)
שבילי הלשון – מרואן פאעור.
ישר ולעניין

رياضيات  5 :احدات  :משבצת – גבי יקואל – שאלון  035806חלק א'+ב'
 4احدات  :משבצת – גבי יקואל – שאלון  035804חלק א'+ב'
 3احدات  :משבצת – גבי יקואל – שאלון 035801
اللغة اإلنكليزية :يُعلن في حينه.
تاريخ

 :يُعلن في حينه.

كيمياء

 :يُعلن في حينه.

 :فص ل في الميكاييكا الني ت يية ،الجزء األال ،د .لصام زلبي  -يُبباع
فيزياء
في المدرسة في لداية الونة.
الكترونيكا:
 .1מבוא להנדסת אלקטרוניקה – תורת החשמל  /גל ,קלרטג  -המלצה בלבד
 .2מבוא להנדסת אלקטרוניקה  -מערכות ספרתיות ,ניסויים ,חלק א'  /אזיה ,גילעם .המלצה בלבד

علوم طبية

 :يُباع في المدرسة في لداية الونة.

بيئة

 :يُباع في المدرسة في لداية الونة.

مدنيات

 :يُعلن في حينه.

المدرسة المعمدانية في الناصرة
لوازم الصف الحادي عشر

السنة الدراسية 2016/2017

اللغة العربية

 :يفس كتب الونة الماضية .

اللغة العبرية

 :يفس كتب الونة الماضية.

اللغة اإلنكليزية  :يفس كتب الونة الماضية.

(4 points):Will continue with their books from last year
(5points):"High Points " by Evelyn Ezra
رياضيات :

 5احدات  :משבצת – גבי יקואל – שאלון  035806חלק ג'+ד'
 4احدات  :משבצת – גבי יקואל – שאלון  035804חלק ג'+ד'
 3احدات  :משבצת – גבי יקואל – שאלון 035802

مدنيات

 :يُعلن في حينه.

تاريخ

 :يُعلن في حينه.

كيمياء

 - :يفس كتب الونة الماضية.

فيزياء:
الماضية

فص ل في الميكاييكا الني ت يية ،الجزء األال ،د .لصام زلببي  -يفبس كتباب الوبنة

الكترونيكا - :המלצה בלבד
 )1מבוא להנדסת אלקטרוניקה – מבוא למיקרומחשבים ולמיקרומעבדים ,יʺא  /טירר ,פולק
 )2מבוא להנדסת אלקטרוניקה – שפת  ,Cתרגול וניסויים  /אייל שפרוני
 )3אלקטרוניקה תקבילית וספרתית  /גלעם
 )4אלקטרוניקה ומחשבים  -מערכות ספרתיות  /יעקב שוורץ ,צבי אזיה
 )5אלקטרוניקה ומחשבים  -מערכות ספרתיות ,ניסויים ,חלק ב' – תיכון חומרה  /גלעם
 )6אלקטרוניקה ומחשבים  -מערכות ספרתיות ,ניסויים ,חלק ג'  /רפאלוביץ
 )7מבוא להנדסת אלקטרוניקה  -אלקטרוניקה תקבילית וספרתית  -ניסויים  /שאול זרצקי ,צבי אזיה

علوم طبية

 :يفس كتاب الونة الماضية.

المدرسة المعمدانية في الناصرة
السنة الدراسية 2016/2017
لوازم الصف الثاني عشر
اللغة العربية

 :يفس كتب الحادي لشر.

اللغة العبرية

 :يفس كتب الحادي لشر +המעיין השלם א+ב(המלצה) מרב"ד ב'.

اللغة االنكليزية  :يفس كتب الحادي لشر.
كيمياء

 - :الطاقة في اتيرة الكيمياء.لاللغة العرلية  -د .مريم كرمي اااديب فايولبرغ
اصدار التخني .
 -ل ليمرات صنالية – حوب الطلب  /معهد اايزمن

فيزياء

 :فص ل في الكهرلاء االمغناطيوية ،د .لصام زلبي  -يُباع فبي المدرسبة

في لداية الونة
رياضيات

 5 :احدات  :משבצת – גבי יקואל – שאלון  035807חלק א'+ב'
 4احدات  :משבצת – גבי יקואל – שאלון 035805
 3احدات  :משבצת – גבי יקואל – שאלון 035803

الكترونيكا - :המלצה בלבד

תקשורת תקבילית ותקשורת ספרתית
 .1מערכות אלקטרוניות
תקשורת תקבילית ותקשורת ספרתית – ניסויים ופרויקטים
 .2מערכות אלקטרוניות
חלק א'
.3מערכות אלקטרוניות תקשורת תקבילית ותקשורת ספרתית -ניסויים חלק ב
.4מערכות אלקטרוניות מבוא לתקשורת חזותית.
(כל הספרים בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה ומט"ח)

