בי"ס אלביאן 618694
ת.ד 5247 .באר שבע מיקוד 84152
טל 08-6214325 .
פקס 08-6214324 .
elsayed_school@walla.co.il

قامئة الكتب للعام ادلرايس 2021/2020
الصف الأول:
املوضوع

اسم الكتاب

املؤلف

اللغة العربية

التحدي اجلديد اجلزء االول +اجلزء الثاين

د .امحد العطاونة

 -حسايب اجلزء االول

الرايضيات

د .امحد هييب

 حسايب اجلزء الثاين حسايب  -اهلدندةةبدنظرة جديدة -علوم وتكدنولوجيا .

جامعة تل-ابيب

الكراس أ  -حواةدنا

علوم

الكراس ب  -دورة فصول السدنة

أصحاء
الكراس ج  -لدنكن ّ

طبعة جديدة

احلذر والرتبية املرورية
الرتبية اإلةالمية

فردوس غدنامي

الرتبية املرورية
الكوثر
دروس يف تعليم الدين والرتبية اإلةالمية

أمحد وتد
اصدار هيّا اىل العربية

خلو الكتاب من الحلول والرسومات التي تؤدي الى افساد
مالحظة مه ّمة :عند استعارة كتاب قديم يُرجى التأكد من ّ
العمل في الكتاب مرة ثانية .
َ
ُ
اللباس الموحد :حسب تعليمات وزارة املعارف ،يلزم جميع الطالب في املدارس االبتدائية بارتدائه .وبعد التشاور
مع األطراف املعنية ،تم االتفاق على اللباس التالي:
للبنين :بلوزة ذات لون ازرق ( צבע ג'ינס) ,لون ازرق سماوي (צבע תכלת) ,عليها شعاراملدرسة  +بنطلون جينز.
للبنات :بنفسجي فاتح (סגול בהיר) ،عنابي ( בורדו) ،عليها شعاراملدرسة ,أو جلباب.

عطةل سعيدة و َامنة
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/albayan

בי"ס אלביאן 618694
ת.ד 5247 .באר שבע מיקוד 84152
טל 08-6214325 .
פקס 08-6214324 .
elsayed_school@walla.co.il

قامئة الكتب للعام ادلرايس 2021/2020
الصف الثاين:
املوضوع

اسم الكتاب

املؤلف

اللغة العربية

االمل اجلديد

د .امحد العطاونة

علوم

الرايضيات

الرتبية االةالمية

بدنظرة جديدة -علوم وتكدنولوجيا.

حسايب اجلزء االول +اجلزء الثاين +اهلدندةة
كتاب احلساب للصف الثاين

الكوثر
دروس يف تعليم الدين والرتبية االةالمية
الصف الثاين

جامعة تل-ابيب

د.امحد هييب
أتليف :أمحد وتد
اصدار هيا الى
العربية2019

my first English Adventure

Dr.elana cheshin

اللغة اإلجنليزية

+3 Activity books
1+2

and the English

اللغة العربية

מדברים בעברית
ערכת חוברות ()1-6

כותר
מטח

أان وموطين -للصف الثاين

راضي عمر,

2015

صاحل خطيب,

موطن

adventurestaff.

بكر ابو بكر,
رفول بولس

خلو الكتاب من الحلول والرسومات التي تؤدي الى
مالحظة مه ّمة  :عند استعارة كتاب قديم يُرجى التأكد من ّ
افساد العمل في الكتاب مرة ثانية .
َ
ُ
اللباس الموحد :حسب تعليمات وزارة املعارف ،يلزم جميع الطالب في املدارس االبتدائية بارتدائه .وبعد التشاور
مع األطراف املعنية ،تم االتفاق على اللباس التالي:
للبنين :بلوزة ذات لون ازرق ( צבע ג'ינס) ,لون ازرق سماوي (צבע תכלת) ,عليها شعاراملدرسة  +بنطلون جينز.
للبنات :بنفسجي فاتح (סגול בהיר)،عنابي ( בורדו) ،عليها شعاراملدرسة ,أو جلباب.

عطةل سعيدة و َامنة
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/albayan

בי"ס אלביאן 618694
ת.ד 5247 .באר שבע מיקוד 84152
טל 08-6214325 .
פקס 08-6214324 .
elsayed_school@walla.co.il

قامئة الكتب للعام ادلرايس 2021/2020
الصف الثالث:
املوضوع

املؤلف

اسم الكتاب
 .1التكوين ( جزء )1

اللغة العربية

مؤةسة املدنرب

 .2التكوين ( جزء )2
עברית מחיכת
כיתה ג
כרך א  +כרך ב

اللغة العربية

ד"ר עבדאללה טרביה
ד"ר עאדל שקור
اصدار هيا الى العربية
2018
my first English

Adventure
Practice pages / Book 1+

اللغة اإلجنليزية

Dr.elana cheshin
and the English
adventurestaff.

Activity books
Units : 4+5+6

الرايضيات

حسايب اجلزء االول  +الثاين +اهلدندةة

موطن

أان وموطين
للصف الثالث

د.امحد هييب
راضي عمر ,صاحل خطيب,
بكر ابوبكر ,رفول بولس

الكوثر

التربية اإلسالمية

دروس يف تعليم الدين والرتبية االةالمية
الصف الثالث

العلوم

بدنظرة جديدة -علوم وتكدنولوجيا
الطبعة اجلديدة

أتليف :أمحد وتد
اصدار هيا الى
العربية2019
جامعة تل-ابيب

خلو الكتاب من الحلول والرسومات التي تؤدي الى
مالحظة مه ّمة  :عند استعارة كتاب قديم يُرجى التأكد من ّ
افساد العمل في الكتاب مرة ثانية .

اللباس الموحد :حسب تعليمات وزارة املعارفُ ،ي َلزم جميع الطالب في املدارس البتدائية بارتدائه.
وبعد التشاور مع األطراف املعنية ،تم التفاق على اللباس التالي:
للبنين :بلوزة ذات لون ازرق ( צבע ג'ינס) ,لون ازرق سماوي (צבע תכלת) ,عليها شعار املدرسة  +بنطلون جينز.
للبنات :بنفسجي فاتح (סגול בהיר)،عنابي ( בורדו) ،عليها شعار املدرسة ,أو جلباب.

عطةل سعيدة و َامنة
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/albayan
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قامئة الكتب للعام ادلرايس 2021/2020
الصف الرابع:
املوضوع
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة اإلجنليزية
الرايضيات
العلوم
اجلغرافيا

اسم الكتاب
 -1التكوين ( جزء )1
-2التكوين ( جزء )2
עברית מחיכת
כיתה ד
כרך א  +כרך ב

د .أمحد هييب

ד"ר עבדאללה טרביה
ד"ר עאדל שקור
اصدار هيا الى العربية 2018

My first English adventure

1-Activity book – units 7-8
2- Practice page book7-8

Dr. Elana cheshin and
the English

.adventurestaff

بواكري اجلزء االول  +اجلزء الثاين

د.امحد هييب

بدنظرة جديدة -علوم وتكدنولوجيا طبعة جديدة
اان وموطين  -للصف الرابع
الكوثر

التربية اإلسالمية

املؤلف

دروس يف تعليم الدين والرتبية االةالمية

جامعة تل-ابيب
راضي عمر ,صاحل خطيب,
بكر ابوبكر ,رفول بولس

أتليف :أمحد وتد

اصدار هيا الى العربية2019

الصف الرابع

خلو الكتاب من الحلول والرسومات التي تؤدي الى
مالحظة مه ّمة  :عند استعارة كتاب قديم يُرجى التأكد من ّ
افساد العمل في الكتاب مرة ثانية .

اللباس الموحد :حسب تعليمات وزارة املعارفُ ،ي َلزم جميع الطالب في املدارس البتدائية بارتدائه.
وبعد التشاور مع األطراف املعنية ،تم التفاق على اللباس التالي:
للبنين :بلوزة ذات لون ازرق ( צבע ג'ינס) ,لون ازرق سماوي (צבע תכלת) ,عليها شعار املدرسة  +بنطلون جينز.
للبنات :بنفسجي فاتح (סגול בהיר)،عنابي ( בורדו) ،عليها شعار املدرسة ,أو جلباب.

عطةل سعيدة و َامنة
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/albayan
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טל 08-6214325 .
פקס 08-6214324 .
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قامئة الكتب للعام ادلرايس 2021/2020
الصف اخلامس:
املوضوع
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة اإلجنليزية
الرايضيات
العلوم
اجلغرافيا
الرتبية اإلةالمية
احلذر والرتبية املرورية

املؤلف

اةم الكتاب
التكوين اجلزء االول  +الثاين
עברית מחיכת
כיתה ה'
 +חוברת ה'
עברית מחיכת
The adventures of henry & lucy

د .أمحد هييب
ד"ר עבדאללה טרביה
ד"ר גיאת פלטיאל
ד"ר עאדל שקור
اصدار هيا الى العربية 2019
Julie yosefyan

بواكري اجلزء االول  +الثاين

د.امحد هييب
جامعة تل-ابيب

بدنظرة جديدة -علوم وتكدنولوجيا
طبعة جديدة

كتاب اجلغرافيا

(اخلرائط  ,حوض البحر االبيض املتوةط )

راضي عمر.صالح خطيب.
بكر ابو بكر

الكوثر

أتليف :أمحد وتد

دروس يف تعليم الدين والرتبية االةالمية

اصدار هيا الى العربية2019

الصف اخلامس

الرتبية املرورية

فردوس غدنامي

خلو الكتاب من الحلول والرسومات التي تؤدي الى
مالحظة مه ّمة  :عند استعارة كتاب قديم يُرجى التأكد من ّ
افساد العمل في الكتاب مرة ثانية .

اللباس الموحد :حسب تعليمات وزارة املعارفُ ،ي َلزم جميع الطالب في املدارس البتدائية بارتدائه.
وبعد التشاور مع األطراف املعنية ،تم التفاق على اللباس التالي:
للبنين :بلوزة ذات لون ازرق ( צבע ג'ינס) ,لون ازرق سماوي (צבע תכלת) ,عليها شعار املدرسة  +بنطلون جينز.
للبنات :بنفسجي فاتح (סגול בהיר)،عنابي ( בורדו) ،عليها شعار املدرسة ,أو جلباب.

عطةل سعيدة و َامنة
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/albayan

בי"ס אלביאן 618694
ת.ד 5247 .באר שבע מיקוד 84152
טל 08-6214325 .
פקס 08-6214324 .
elsayed_school@walla.co.il

قامئة الكتب للعام ادلرايس 2021/2020
الصف السادس:
املوضوع
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة اإلجنليزية
الرايضيات
العلوم
اجلغرافيا
التاريخ
التربية اإلسالمية

اسم الكتاب
التكوين اجلزء االول  +اجلزء الثاين
עברית מחיכת
כיתה ו'
 +חוברת ו'
עברית מחיכת
The detectives – textbook

املؤلف
د .أمحد هييب
ד"ר עבדאללה טרביה
ד"ר גיאת פלטיאל
ד"ר עאדל שקור
اصدار هيا الى العربية 2019
Kaye king-ya'ari

The detectives – workbook
بواكري اجلزء االول  +اجلزء الثاين
بدنظرة جديدة -علوم وتكدنولوجيا  -طبعة جديدة
جغرافيا االنسان والبيئة
الصف السادس
التاريخ القد مي ( فصول خمتارة من االلف الثاين قبل امليالد وحىت
اإلمرباطورية الرومانية )

الكوثر
دروس يف تعليم الدين والرتبية االةالمية

د.امحد هييب
جامعة تل-ابيب
מטח
כותר
ةعيد برغوثي
أتليف :أمحد وتد
اصدار هيا الى العربية2019

الصف السادس

خلو الكتاب من الحلول والرسومات التي تؤدي الى
مالحظة مه ّمة  :عند استعارة كتاب قديم يُرجى التأكد من ّ
افساد العمل في الكتاب مرة ثانية .

اللباس الموحد :حسب تعليمات وزارة املعارفُ ،ي َلزم جميع الطالب في املدارس البتدائية بارتدائه.
وبعد التشاور مع األطراف املعنية ،تم التفاق على اللباس التالي:
للبنين :بلوزة ذات لون ازرق ( צבע ג'ינס) ,لون ازرق سماوي (צבע תכלת) ,عليها شعار املدرسة  +بنطلون جينز.
للبنات :بنفسجي فاتح (סגול בהיר)،عنابي ( בורדו) ،عليها شعار املدرسة ,أو جلباب.

عطةل سعيدة و َامنة
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/albayan
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