
 

 

 בס"ד

 פ"אכיתה ז' תש -רשימת ספרי לימוד 
 

לאורך שנות הלימוד במדרשיה תידרשנה הבנות לעבוד בבית או ללמוד למבחנים מתוך ספרי קדש שאנו מצפות  

 שיהיו להן בבית.  

 נבקש לוודא כי הספרים הבאים מצויים בספרייה הביתית:

 מקראות גדולות –חמישה חומשי תורה  ✔

 משנה עם מפרשים ✔

 ליתלמוד בב ✔

 ספר הכוזרי / ריה"ל ✔

 מורה נבוכים / רמב"ם   ✔

 קיצור שולחן ערוך מקור חיים / ח.י. הלוי  ✔

 עברי / מלמד –מילון ארמי  ✔

 יש להביא כל יום סידור עם פרשיות לקריאה בתורה על פי הנוסח המקובל בבית.  –סידור  ✔

 

 תנ"ך

 תנ"ך שלם ✔

 ספר מלכים עם מפרשים   ✔

 גדולות  ספר בראשית מקראות  ✔

 וניות לשמירת דפי החברותא דר וניילקלסר מסו ✔

 ש"ח ברכישה מרוכזת בתחילת השנה.  30חוברת דפי חברותא בהוצאת המדרשייה,  ✔

  

 תלמוד

 'מבוא לעולמם של חכמים'.   -ספר מקורות + חוברת לעבודה בחברותא בהוצאת המדרשיה  ✔

 השנה. מרוכזת של הספר+החוברת בתחילתש"ח בקנייה  70ש"ח לחוברת.  40ש"ח לספר.  40

 קלסר מסודר וניילוניות לשמירת דפי החברותא.  ✔

 

 הלכה

 ₪ בקנייה מרוכזת בתחילת השנה.  40ספר לימוד בהוצאת המדרשייה.  –'דילמות בהלכה'  ✔

 

  



 

 

 

 

 לשון והבעה

 .       2012 ארבן, הוצאת מט"ח-"מילה טובה מאוד" לכיתה ז', שרה  ליפקין ושרון שני ✔

  אפשרויות:   ק ברשותה מילון. לבחירתכן שתיבנוסף, כל תלמידה חייבת להחזי ✔

 שושן   אברהם אבן –מילון אבן שושן החדש  -

 יעקב שוויקה   –מילון רב מילים הצעיר   -

 

 ספרות

 תינתן חוברת מקורות בתחילת השנה. ✔

 ילמד רומן שיסופק ע"י בית הספר או שתתבקשו לקנות בהמשך. ✔

 

 היסטוריה

 משרד החינוך.  בהוצאת ת"ל -דתי, חלק ב' -הספר הממלכתישיעורים בהיסטוריה לבית  -"מדור לדור"  ✔

 

 מתמטיקה

מסלול  הסגול, חלק ב'+ חלק ג'  הספר א' חלק - למדע ויצמן מכון -ז'  לכיתה משולבת מתמטיקה ✔

 החדשה(. הלימודים  תכנית )לפי כחול

 

 מדעים

 מט"ח, המרכז לטכנולוגיה חינוכית.  –' מדעי החומר לכיתה ז ✔

 רכז לטכנולוגיה חינוכית. מט"ח, המ –ה ז' מדעי החיים לכית ✔

 

 אנגלית

 לאחר מיון הבנות לקבוצות תתבקשו לקנות ספרי לימוד בהתאם. ✔

 

 ערבית 

 אלערביה החדש, חלק א' ✔

  

 


