مدرســة راهبـات الفرنسيسكان الثانوية  -الناصرة
الئـحة الكتب للصف األول للسنة الدراسية 2017/2018
المـوضوع
ديــــن

اســـم الـكتـــاب
تعـالوا الـــي

الــمــؤلــف
البطريـركيـة الالتيـنية

النـاشر والـمكان
القدس

سنــة اإلصـدار

مـــالحظات

1991

يطلب من المدرسة في بداية السنة
يعلن عنه في بداية السنة الدراسيّة

عـربــي
رياضيات

مسارات زائد

عــلوم

األ ّول في العلوم والتكنولوجيا

מט"ח

مركز التكنولوجيا التربوية
دار الشروق

انجليزي

يعلن عنه في بداية السنة الدراسيّة

الحذر

يطلب من المدرسة في بداية السنة
لوازم الـصف األول :
 3دفاتر عربي  96ورقة ( بدون أسالك )  1 :تمارين –  1نسخ للبيت –  1نسخ للصف  2 +دفاتر عربي  40ورقة ( )1لليوميات ( )1لإلمالء .
 1دفــتـر حســاب  72ورقـة ( بدون أسالك ) .
 1دوسيـة نايلـون  5 +أكياس .
 1دفتر رسم صغير .
مقلمة تحتوي على :قلمان رصاص من النوع الجيد  /ممحاة  /مسطرة بالستيك صغيرة  /علبة ألوان خشبية سميكة  +مبــراة (الرجاء تلصيق األسماء على كل اللوازم) .
الرجــــــاء كتابة اسم الطالب والموضوع على الدفاتر وتجليـد الكتب بنايلون شفاف نظرا ألهميـة غـالف الكتاب .

نتـمـنى لكـم سنة دراسيّة ناجحة ومثمـرة مـلؤها التعاون والمحبة فيما بيننا .
معلمات الصف األول

مدرسـة راهبات الفرنسيسكان الثانوية  -الناصرة
الئحة الكتب للصف الثاني للسنة الدراسية 2017/2018
اســم الــكـتاب

الموضوع
ديــــــن

خذوا وكلوا

عـــربـي

التكـوين للصف الثانـي ( جزء ) 2 + 1

الــمــؤلــف

الناشــر والمكــان

البـطـريركية الالتينـية الـقـدس
د .أحمد هيـبي

مؤسسة المنير للثقافة

Eric Cohen Books Jacqui Slasky
Click 1 + Notebook
انجلـيزي
Judy Alexander
ريـاضيـات مسارات زائد ( + )4+5+6لوازم
מט"ח
هندسة للصف الثاني – مسارات  +لوازم

عـــلوم

مبادئ العلوم والتكنولوجيا

دار الشروق

موطن

أنا وموطني للصف الثاني

مكتبة كل شيء  -حيفا

سنة
اإلصدار
1991

مـــالحــظات
يطلب من المدرسة في بداية السنة الدراسيّة

2010
2011

الرجاء تجليد الكتب بنايلون شفاف  3 +دفاتر
 /تجليد الدفاتر بلون أحمر فقط .

2016

2015

تجليد نايلون شفاف  +دفتر عربي

لوازم الـصف الـثانــي :
دفاتر العـربـي  5دفاتر  :دفتر نسخ  96ورقة (بدون أسالك)  -دفتر تمارين  96ورقة ( بدون أسالك )  -دفتر كلمات ( 40ورقة)  -دفتر إمالء ( 40ورقة) .
دفتر دين ( 40ورقة)  -دوسية تحتوي على أوراق فوليو عـربي .
دفاتر االنجليزي  4 :دفاتر .
دفاتر الحســـاب  1 :دفتر حساب  96ورقة ( بدون أسالك ) .
علبة ألوان شمع  /خشب .
قلمان رصاص  -ممحاة  -مسطرة بالستيك ( ممنوع استعمال مساطر حديد ) .
الرجاء تجليد الكتب والدفاتر وكتابة أسماء الطالب وأسماء المواضيع .

كــــــــــــــل عــــــــــــام وأنــــــــــتــــــــــم بــــــــخيــــــــــر

مـدرسـة راهبات الفرنسيسكان الثانوية  -الناصرة
الئحـة الكتب للصف الثالـث للسنة الدراسية 2017/ 2018
سنة
اإلصدار

مالحظات

الموضوع

الــمؤلــف

اســم الــكـــتــاب

الناشــر والمـكان

ديــن

نبشـركم بـفرح عـظيم

البطريركية الالتينية

الــقــدس

1991

يطلب من المدرسة في بداية السنة

عربـــي

التكوين للصف الثالث  -الجزء األول والثاني

د .أحمد هيبي

مؤسسة المنبر للثقافة والعلوم

1994

رياضيات

مسارات زائد ()7+8+9
كتاب الهندسة للصف الثالث  +رزمة اللوازم

מט"ח

علــوم

العلم والتكنولوجيا بنظرة جديدة – الطبعة الجديدة

رامـوت

الموطن

أنا وموطني للصف الثالث

عـــبـري

עברית לדרך  1 :א  1 +ב

د

انجلـيزي

מט"ח

Freddy's World + Work Book

Judy A.
Elizabeth K.

مكتبة كل شيء  -حيفا

2015

تجليد نايلون شفاف  +دفتر عربي

המרכז לטכנולוגיה חינוכית

2008

إحضار  4دفاتر ( دفتر واحد منهم
ّ
مسطر على الحاشية )
مهم جدًا :
إحضار  5دفاتر انجليزي وتجليدهم
بلون أحمر والكتب نايلون شفاف
وكتابة األسماء والمواضيع

Eric Cohen Books

كـــــــــــــــــــــل عـــــــــــــام وأنـــــتــــم بــــــــخـــــــــيـــــــــر

مــدرسـة راهبات الفرنسيسكان الثانويـة  -الناصـرة
الئحة الكتب للصف الرابع للسنة الدراسية 2017/2018
الموضوع
ديــن

عربــــــي

الــمؤلــف

اســم الـــكـــتاب

مالحظات

الناشــر والمـكان

 )1ارنـــا وجـــهك يـا رب
 )2الكــتاب المقدس

البطريركية الالتينية

الــقــدس
دار الكتاب المقدس في الشرق
األوسط  -لبـنان

 )1الجديد في القراءة والفهم للصف الرابع +
الكتاب المساعد
 )2القواعد المسليّة في النحو والصرف

د .فهد أبو خضرة
د .ايمان يونس
وئام عدنان وتد

دار الهدى للطباعة
موقع هيّا الى العربية

سنة
اإلصدار
 1990يطلب من المدرسة في بداية السنة
يطلب من المدرسة في بداية السنة

2010

يطلب من المدرسة في بداية السنة

رياضيات
د

موطـن

أنا وموطني للصف الرابع

علــوم

العلم والتكنولوجيا بنظرة جديدة – الطبعة الجديدة

رامـوت

عـــبـري

עברית לדרך 2 -

מט"ח

انجليزي

2015

مكتبة كل شيء  -حيفا

Click 3 + Practice Book + Notbook

המרכז לטכנולוגיה חינוכית
Vicky Tsur

E.C.B

تجليد نايلون شفاف  +دفتر عربي

2008
2009

مـهـم
إحضار  5دفاتر – تجليد لون أحمر
تجليد الكتب بنايلون شفاف فقط

كـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــام وأنــــتـــــــــم بــــــــخيــــــــر

مــدرسـة راهبات الفرنسيسكان الثانويـة  -الناصـرة
الئحة الكتب للصف الخامس للسنة الدراسية 2017/2018
الموضوع

الــمؤلــف

اســم الكتاب

الناشــر والمـكان

مالحظات

الــقــدس
دار الكتاب المقدس في
الشرق األوسط  -لبـنان

يطلب من المدرسة في بداية السنة

ديــن

 )1الرب يأتي لنذهب الى لقائـه
 )2الكتاب المقدس

البطريركية الالتينية

عربــــــي

 )1الجديد في القراءة والفهم  +الكتاب المساعد

د .فهد أبو خضرة ،د .ايمان يونس دار الهدى للطباعة
أحمد غنايم
موقع هيّـا الى العربية
وئام عدنان وتد

 )2القواعد المسلـ ّيـة في النحو والصرف

سنة
اإلصدار
 1990يطلب من المدرسة في بداية السنة

2011
2010
يطلب من المدرسة في بداية السنة

رياضيات
علــوم

العلم والتكنولوجيا بنظرة جديدة  -الطبعة الجديدة

عـــبـري

המרכז לטכנולוגיה
מט"ח
עברית לדרך 3 -
חינוכית
Eric Cohen
Jacqui Stasky + Judi
-Our World + Work Book
Books
Alexander
- New Practice your Grammar for
( لون أخضر ) the 5th grade

انجلـيزي

رامـوت

كـــــــــــل عــــــــــام وأنـــــتـــم بــــــــخـــــــــيـــــــــر

2008
2011

مهم جدًا :
إحضار  5دفاتر ،تجليد لون أحمر
تجليد الكتب بـنايلون شفـاف فقط

مــدرسـة راهبات الفرنسيسكان الثانويـة  -الناصـرة
الئحة الكتب للصف السادس للسنة الدراسية 2017/2018
الموضوع

الــمؤلــف

اســم الـــكــــتــاب

ديــن

 )1مدعوون الى الملــكوت
 )2الكتاب المقدس  -العهـد الجـديد

البطريركية الالتينية

عربــــــي

 )1الجديد في القراءة والفهم  +الكتاب المساعد

د .فهد أبو خضرة
د .ايمان يونس
أحمد غنايم
وئام عدنان وتد

 )2القواعد المسلـّيـة في النحو والصرف

مالحظات

سنة
الناشــر والمـكان
اإلصدار
 1990يطلب من المدرسة في بداية السنة
الــقــدس
يطلب من المدرسة في بداية السنة
دار الكتااااب المقااادس فاااي الشااارق
األوسط  -لبـنان
2011
دار الهدى للطباعة والنشر
موقع هيّـا الى العربية

2010
يطلب من المدرسة في بداية السنة

رياضيات
علــوم

العلم والتكنولوجيا بنظرة جديدة – الطبعة الجديدة

رامـوت

جغرافـيــا

حول البحر المتوسط
كتاب لتعليم الجغرافيا للمرحلة االبتدائية

מט"ח

 بروفيسور ارنون سوفير -بيلي سفير

2010

تــاريـــخ

التاريخ القـديم للصف السادس

د  .سعيد برغوتي

مكتبة كل شيء

2008

عـــبـري

עברית לדרך 4 -

מט"ח

המרכז לטכנולוגיה חינוכית

2008

انجلـيزي

- COOL ! + Workbook
- Twenty Unseens 1

Vicky Tsur +
Judy Alexander

Eric Cohen Books

كـــــــــــــل عــــــــــام وأنـــــتــــم بـــــــخـــــــــيـــــــر

2014

مهم جدًا :
إحضار  5دفاتر – تجليد لون أحمر
تجليد الكتب بنايلون شفاف فقط

