مدرسة راهبات الفرنسيسكان الثانوية – الناصرة
الئـحة الكتب للصف السابع للسنة الدراسية 2018/2019
الموضوع
ديــن

عـنــوان الـكـتاب
أتيت لتكون لكم الحياة

الـمؤلـــف
البطريركية الالتينية

الكتاب المقدس
عـــربـــي

 )1المختار من األدب العربي
 )2العربية لغتنا
 )3نساء صغيرات

مركز المناهج التعليمية
مركز التكنولوجيا التربوية
لويزا ماي إلكوت

ريـاضيات

يمكن بطريقة أخرى الجزء األول والثاني

الجامعة العبرية والتخنيون

علوم

علم المادة للصف السابع

מט"ח

بيـولوجيـا

علم األحياء للصف السابع

מט"ח

تـاريــخ

التاريخ للصف السابع

د .عطاهللا قبطي

جغرافيا

الناس والبلدات

מט"ח

عــبـري

הכרם – מקראה לעברית בבתי הספר
הערביים כתה "ז"

انـجـليزي

1- Sky High Plus Course
Book + Practice Book
Workbook
)2- Twenty Unseens (2

سنة
اإلصدار

مـــالحـظات

الناشر والمكان
القدس

1991

يطلب من المدرسة في بداية السنة

دار الكتاب المقدس في الشرق
األوسط  -لبنان
مطبعة الشرق العربية
مطاح מט"ח
دار العلم للماليين

1998

يطلب من المدرسة في بداية السنة

1985
1970

النسخة ال ُمصادق عليها

وزارة المعارف والثقافة

مركز التكنولوجية التربوية

מאהר ח'דר

من القصص العالمية

הואדי – חיפה
Eric Cohen Books
Eric Cohen Books

كـــل عــام وأنتـــم بــخيــر

2006

مدرسة راهبات الفرنسيسكان الثانوية – الناصرة
الئـحة الكتب للصف الثامن للسنة الدراسية 2018/2019
الموضوع

الـمؤلـــف

عـنــوان الـكـتاب

الناشر والمكان

سنة
اإلصدار

مـــالحـظات

ديــن

أجمعـكم من الرياح األربعة
الكتاب المقدس

البطريركية الالتينية

القدس
دار الكتاب المقدس في
الشرق األوسط – لبنان

1991
1998

عـــربـــي

 )1المختار من األدب العربي

مركز المناهج التعليمية

مطبعة الشرق العربية

1986

 )2العربية لغتنا للصف الثامن

مركز التكنولوجيا التربوية

مطاح מט"ח

 )3هيلين كيلر المرأة المعجزة

سلسلة الناجحون

دار العلم للماليين

ريـاضيات

يمكن بطريقة أخرى الجزء األول والثاني

الجامعة العبرية والتخنيون

النسخة ال ُمصادَق عليها

علــوم

عـلم المادة للصف الثامن

מט"ח

بيـولوجيـا

عـلم األحياء للصف الثامن

מט"ח

يجب المحافظة على كتب  /دفاتر /
أوراق عمل الخاصة بموضوعي
العلوم والبيولوجيا للسن القادمة
الرجاء المحافظة على الدفاتر وأوراق
العمل من الصف السابع

تـاريــخ

التاريخ الحديث  :فصول مختارة من تاريخ
اوروبا ،االمبراطورية العثمانية والجاليات
اليهودية .

سعيد برغوتي
علي هريش

جــغرافيا

الكـرة األرضية – البيـئة  -االنسان

מט"ח

عــبـري

הכרם  -מקראה לעברית בבית הספר
הערביים כתה ח'

انـجـليزي

1- Keep Thinking + Practice Book
)2- Twenty Unseens (3

1970

وزارة المعارف والثقافة

يعلن عنه في بداية السنة الدراسيّة

مركز التكنولوجية التربوية

מאהר ח'דר

يطلب من المدرسة في بداية السنة
يطلب من المدرسة في بداية السنة

הואדי – חיפה
Eric Cohen Books
Eric Cohen Books

كـــل عــام وأنتـــم بــخيــر

2006

مدرسة راهبات الفرنسيسكان الثانوية – الناصرة
الئـحة الكتب للصف التاسع للسنة الدراسية 2018/2019
الموضوع
ديــن

عـنــوان الـكـتاب
الـــمـسيح يـحررني
الـكتاب المقـدس

عـــربـــي  )1المختار من األدب العربي
 )2المفتاح
 )3العربيّة لغـتـنا
 )4رحلة جبليـّة رحلـة صعبة
ريـاضيات رياضيات للصف التاسع (משבצת)
الجزء األول والثاني

الناشر والمكان

سنة
اإلصدار

مـــالحـظات

الـمؤلـــف
البطريركية الالتينية

القدس
دار الكتاااااااب المقاااااادس فااااااي
الشرق األوسط – لبنان

1991
1998

يطلب من المدرسة في بداية السنة
يطلب من المدرسة في بداية السنة

مركز المناهج التعليمية

دار النهضة للطباعة والنشر

1990

دار النهضة للطباعة والنشر

د .فهد أبو خضرة
وهيفاء مجادلة
مركز التكنولوجيا التربوية مطاح מט"ח
فدوى طوقان

2018

גבי יקואל

كيمـيـاء
فــيزيـاء

يعلن عنه في بداية السنة الدراسيّة
الفيزياء والتكنولوجيا للصف التاسع

מט"ח

2015
يعلن عنه في بداية السنة الدراسيّة

بيـولوجيـا
تـاريــخ

دروس في التاريخ  :اوروبا في النصف
األول من القرن العشرين للصف التاسع

مدنيات

مسيرة نحو الديمقراطية في إسرائيل

جــغرافيا

إسرائيل – اإلنسان والمدى

מט"ח
مركز التكنولوجية التربوية

عــبـري

הכרם  -מקראה לעברית בבית הספר
הערביים כתה ט'

מאהר ח'דר

انـجـليزي

1- Imagine: Student's Book
+ Practice Book
)2- Even more unseen (5

د  .عطاهلل قبطي

وزارة المعارف والثقافة

طبعة
جديدة

وزارة المعارف والثقافة

הואדי – חיפה
Eric Cohen Books
Eric Cohen Books

كـــل عــام وأنتـــم بــخيــر

2009

מהדורה חדשה

مدرسة راهبات الفرنسيسكان الثانوية – الناصرة
الئـحة الكتب للصف العاشر للسنة الدراسية 2018/2019
الموضوع
ديــن

عـنــوان الـكـتاب
الكتاب المقدس

عـــربـــي )1
)2
)3
)4

المغني في األدب العربي الشعر القديم والحديث
المغني في األدب العربي الـنـثر القديم والحديث
األساس في القواعد والتعبير والفهم
على شواطئ الترحـال

رياضيـات  4وحدات מתמטיקה  35804חלק "א"
باللغة العربية ()35481
 5وحدات מתמטיקה  35806חלק "א"
باللغة العربية ()35581
كيمـيـاء

الـمؤلـــف

الناشر والمكان
دار الكتاب المقدس في
الشرق األوسط – لبنان

د .فهد أبو خضرة وآخرون
د .فهد أبو خضرة وآخرون

دار النهضة للطباعة والنشر
دار النهضة للطباعة والنشر

د .فهد أبو خضرة
د .راوية بربارة

مكتبة كل شيئ  -حيفا

גבי יקואל

משבצת

גבי יקואל

משבצת

سنة
اإلصدار
1998

مـــالحـظات
يطلب من المدرسة في بداية السنة

2012
2012

 3وحدات يعلن عنه في بداية السنة

نسب وتـرابـط فـي عالم الـمـواد

فــيزيـاء

يعلن عنه في بداية السنة الدراسيّة

بيـولوجيـا

 .1بيولوجيا اإلنسان
 .2بيولوجيا الخلـيـة
 .3نوافـذ على البيئـة

ادوار شيبان
ادوار شيبان
ادوار شيبان

تـاريــخ

نظام الحكم والمجتمع واإلدارة في الدولة االسالمية

د .عطاهللا قبطي

عـبـري

 .1חד וחלק  :הבנה ,הבעה ןחדע לשון
בעברית
 .2שבילי הלשון

طبعة جديدة
طبعة جديدة
طبعة جديدة
وزارة المعارف والثقافة

מאהר ח'דר וד"ר
חגי רוגני
מרואן פאעור

انجـليزي

الطبعة
الجديدة
2014
2017
2007
يعلن عنه في بداية السنة الدراسية

كـــل عــام وأنتـــم بــخيــر

مدرسة راهبات الفرنسيسكان الثانوية – الناصرة
الئـحة الكتب للصف الحادي عشر للسنة الدراسية 2018/2019
الموضوع
ديــن

عـنــوان الـكـتاب
الــنور البــهي (  ) 2خبز واحد جسد واحد
الكتاب المقدس

عـــربـــي  )1المغني في األدب العربي الشعر القديم والحديث
 )2المغني في األدب العربي الـنـثر القديم والحديث

سنة
اإلصدار

مـــالحـظات

البطريركية الالتينية

القـــدس
دار الكتاب المقدس في
الشرق األوسط – لبنان

1998
1998

يطلب من المدرسة في بداية السنة
يطلب من المدرسة في بداية السنة

د .فهد أبو خضرة وآخرون

دار النهضة للطباعة والنشر

2012

د .فهد أبو خضرة وآخرون دار النهضة للطباعة والنشر

2012

دار النهضة للطباعة والنشر

2015

الـمؤلـــف

 )3األساس في القواعد والتعبير والفهم

د .فهد أبو خضرة

 )4الـطـريق

نجيب محفوظ

ريـاضيات  3وحدات מתמטיקה  35803باللغة العربية ( )35382גבי יקואל
גבי יקואל
 4وحدات מתמטיקה  35804חלק "ג  +ד"

الناشر والمكان

משבצת
משבצת

باللغة العربية ()35481
 5وحدات מתמטיקה  35806חלק "ג  +ד" باللغة

كيمـيـاء
تاريــخ
مدنيات
عـبـري

العبر
ية الـكيـمـيـاء
طــعــم

التاريخ الحديث للشعب االسرائيلي
أن نكون مواطنين في اسرائيل
 .1חד וחלק  :הבנה ,הבעה ןחדע לשון
בעברית
 .2שבילי הלשון

جورج سالمة

وزارة المعارف والثقافة

2012

وزارة المعارف والثقافة
מאהר ח'דר וד"ר חגי
רוגני
מרואן פאעור

انـجـليزي

2017
2007
يعلن عنه في بداية السنة الدراسيّة

كـــل عــام وأنتـــم بــخيــر

مدرسة راهبات الفرنسيسكان الثانوية – الناصرة
الئـحة الكتب للصف الثاني عشر للسنة الدراسية 2018/2019
الموضوع

عـنــوان الـكـتاب

الـمؤلـــف

الناشر والمكان

سنة
اإلصدار

ديــن

الكتاب المقدس

دار الكتااااااب المقااااادس فاااااي
الشرق األوسط – لبنان

1998

عـــربـــي

 )1المغني في األدب العربي الشعر القديم والحديث د .فهد أبو خضرة وآخرون
 )2المغني في األدب العربي الـنـثر القديم والحديث د .فهد أبو خضرة وآخرون
د .فهد أبو خضرة
 )3األساس في القواعد والتعبير والفهم

دار النهضة للطباعة والنشر

2012

دار النهضة للطباعة والنشر

2012

دار النهضة للطباعة والنشر

2016

 )4نهايـة رجل شجاع

حـنا ميـنا

دار اآلداب  -بيروت

1993

 4وحدات  804جزء (جـ  +د) باللغة العربية

גבי יקואל

משבצת

 5وحدات  807جزء (א+ב) باللغة العـبرية

גבי יקואל

משבצת

ريـاضيات

كيمـيـاء

الطاقة بوتيرة الكيمياء  +بوليميرات

مدنيات

أن نكون مواطنين في اسرائيل

وزارة المعارف والثقافة

عـبـري

 )1שבילי הלשון

מרואן פאעור

בית דפוס ערבי חדיש

2007

 )2ישר ולעניין ,הבנה והבעה בעברית

מאהר ח'דר
וד"ר חגי רוגני

בית הדפוס הערבי החדש

2013

انـجـليزي

مـــالحـظات
يطلب من المدرسة في بداية السنة
الدراسيّة

يعلن عنه في بداية السنة الدراسيّة

كـــل عــام وأنتـــم بــخيــر

