
 

 

 2020، آب 19                                                                                                  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عرعرة النقب –ة النّجاح االبتدائية ؤّسسم 

 كتب مدرسية للصف األول 

 

 اللغة العربية : 

 التحدي  )الجزء األول + الثاني( . 

 

      : اضياتالري

 (. + الثالث ) الجزء األول + الثاني  حسابي                    

 

 

 

 

 

 عطلة سعيدة امنة وموفقة                             

 .ةؤّسسمالإدارة                                   

 

 

 



 

 

 2020، آب 19                                                                                                 

  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عرعرة النقب –النّجاح االبتدائية  مؤّسسة

 كتب مدرسية للصف الثاني

 

 اللغة العربية : 

  .(الثالث + الجزء األول + الثّاني ) الغْيُث في اللغة العربية  .1
 اللغة العبرية :

 . (1  - 6)  מדברים בעברית מטח       

 :           الرياضيات

 .( + الثالثالجزء األول + الثّاني  ) حسابي                            

 

 

 

 

 

 

   

 عطلة سعيدة امنة وموفقة 

 .ةؤّسسمالإدارة 

 



 

 

 2020، آب 19                                                                                              

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عرعرة النقب –النّجاح االبتدائية  مؤّسسة

 كتب مدرسية للصف الثالث

 اللغة العربية : 

 .  (2+1) غيث في اللغة العربيةال  .1
 اللغة العبرية :

 .  (ב +א ) אופק לעתיד חלק           

 : الرياضيات

 .( + الثالثاني الجزء األول + الثّ  ) حسابي                            

 

 اللغة االنجليزية : 

                          Click 1. Written by Jacqui slasky and judi Alexander 

Click 2                                                                                               

                                                        

 الطبيعة والعلوم : 

 . العلوم والتكنولوجيا الكنز في  

 

 

 

 

              

 عطلة سعيدة امنة وموفقة 

 مؤّسسةإدارة ال                                                       



 

 

 2020، آب 19                                                                                                   

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عرعرة النقب –النّجاح االبتدائية  مؤّسسة

 كتب مدرسية للصف الرابع

 اللغة العربية : 

 .  (2+1) غيث في اللغة العربيةال .1

 اللغة العبرية :

 . (ב +א ) אופק לעתיד חלק      

 : الرياضيات

 ( + الثالثالجزء األول + الثّاني  ) حسابي   

 اللغة االنجليزية : 

                          Click 2 + click 3 Written by Jacqui slasky and judi alexander           

 كتاب الصف الثالث. يستمر التدريس Click 2مالحظة : كتاب اللغة االنجليزية        

 :  الطبيعة والعلوم

 . العلوم والتكنولوجيا الكنز في                                  

 

 

 

 عطلة سعيدة امنة وموفقة

 .مؤّسسةإدارة ال  

 

 

 



 

 

 2020، آب 19                                                                                                 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عرعرة النقب –البتدائية النّجاح ا مؤّسسة

 كتب مدرسية للصف الخامس

 :  اللغة العربية

 ( .1+2) غيث في اللغة العربيةلا .1

 : اللغة العبرية

 .  אופק לעתיד              

 :                   الرياضيات

    .(+ الثالثالجزء األول + الثّاني  ) حسابي                               

    :  يزيةاللغة االنجل

Let’s Go – Cathy Agin and Jud : Alexander + practic                                          

 : الطبيعة والعلوم

 . العلوم والتكنولوجيا الكنز في                                

 

 

 

 

 عطلة سعيدة امنه وموفقة 

 .المؤّسسةإدارة                                                  

 

 

 



 

 

 

 2020، آب 19                                                                                          

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 عرعرة النقب  –النّجاح االبتدائية  مؤّسسة

 كتب مدرسية للصف السادس

 اللغة العربية : 

 ( .1+2) ةغيث في اللغة العربيلا .2

 : اللغة العبرية

  .  אופק לעתיד       

 : الرياضيات

  .(+ الثالثالجزء األول + الثّاني  ) حسابي                            

 :  اللغة االنجليزية

                                            Panorama alternative + practice book .       

        Written by : mike aharoni ‘netti susman .                                  

 : الطبيعة والعلوم

 . العلوم والتكنولوجيا الكنز في                               

 

 

 

 عطلة سعيدة امنه وموفقة 

 .المؤّسسةإدارة 

 

 


