מדינת ישראל משרד החינוך – מחוז דרום
دولة اسرائيل وزارة ال ّتربية – لواء الجنوب

בי"ס יסודי אלנג'אח – ערערה בנגב
مدرسة ال ّنجاح االبتدائ ّية – عرعرة ال ّنقب

מועצה מקומית ערערה בנגב
المحلي عرعرة ال ّنقب
المجلس
ّ

حزيران،2016
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بسم هللا الرحمن الرحيم

مدرسةالنّجاحاالبتدائية–عرعرةالنقب 
كتبمدرسيةللصفاألول 
اللغةالعربية: 
التحدي (الجزء األول  +الثاني) .

الرياضيات:
خطوات حديثة في الرياضيات ( الجزء األول  +الثاني ).


الطبيعةوالعلوم: 
العلوم والتكنولوجيا بنظرة جديدة .

األهاليالكرام! 
 مرفقمنشورلآلهلللعامالقادم.

عطلةسعيدةامنةوموفقة 
إدارةالمدرسة .
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مدرسة ال ّنجاح االبتدائ ّية – عرعرة ال ّنقب
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بسم هللا الرحمن الرحيم

مدرسةالنّجاحاالبتدائية–عرعرةالنقب 
كتبمدرسيةللصفالثاني 
اللغةالعربية: 

 .1االمل الجديد .
 .2أنا اقرأ أنا أفكر – الطبعة الحديثة والمنقحة .
 .3مسك الحروف في خط الرقعة .
الرياضيات:

بواكير ( الجزء األول  +الثّاني ) .

التربيةاإلسالمية :

اليقين في تعليم الدين.
الطبيعةوالعلوم: 
 العلوم والتكنولوجيا بنظرة جديدة  .



المدنيات: 
الموطن  ,المجتمع المدنيات الجزء االول  ,سامية موسى زهران .

األهاليالكرام! 


  -مرفقمنشورلآلهلللعامالقادم.



عطلةسعيدةامنةوموفقة 
إدارةالمدرسة .
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بسم هللا الرحمن الرحيم

مدرسةالنّجاحاالبتدائية–عرعرةالنقب 
كتبمدرسيةللصفالثالث 
اللغةالعربية: 

 .1التكوين ( . )1+2
 .2مسك الحروف في خط الرقعة .
اللغةالعبرية :
עברית לדרך ( . )1+2
الرياضيات:

بواكير (. )1+2
اللغةاالنجليزية: 

Click 1. Written by Jacqui slasky and judi Alexander
Click 2
التربيةاإلسالمية :

الطبيعةوالعلوم: 

المدنيات: 

اليقين في تعليم الدين .
 العلوم والتكنولوجيا بنظرة جديدة .
 الحياة معا في اسرائيل .

األهاليالكرام! 
 -مرفقمنشورلآلهلللعامالقادم .

عطلةسعيدةامنةوموفقة 
إدارةالمدرسة 

رقم المؤسسة – סמל מוסד  ,618777ص.ب  -ת.ד  , 15186هاتف  -טלפון, 088680199:فاكس  -פקס088680189:
כתובת דוא"ל  -عنوان البريد االلكتروني  , 9953360@gmail.com :כתובת אתר ביה"ס  -موقع المدرسة االلكتروني alnajah.co.il :

מדינת ישראל משרד החינוך – מחוז דרום
دولة اسرائيل وزارة ال ّتربية – لواء الجنوب

בי"ס יסודי אלנג'אח – ערערה בנגב
مدرسة ال ّنجاح االبتدائ ّية – عرعرة ال ّنقب

מועצה מקומית ערערה בנגב
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بسم هللا الرحمن الرحيم

مدرسةالنّجاحاالبتدائية–عرعرةالنقب 
كتبمدرسيةللصفالرابع 
اللغةالعربية: 

 .1التكوين (. )1+2
 .2مسك الحروف في خط الرقعة .
اللغةالعبرية :

עברית לדרך (. )2
الرياضيات:

بواكير (. )1+2
اللغةاالنجليزية: 

Click 2 + click 3 Written by Jacqui slasky and judi alexander
مالحظة:كتاباللغةاالنجليزيةClick 2يستمرالتدريسفي
كتابالصفالثالث .

التربيةاإلسالمية :


اليقين في تعليم الدين.

الطبيعةوالعلوم: 

 العلوم والتكنولوجيا بنظرة جديدة  .
المدنيات :
الحياة معا في اسرائيل .
األهاليالكرام! 
-مرفقمنشورلآلهلللعامالقادم.


عطلةسعيدةامنةوموفقة 
إدارةالمدرسة .
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بسم هللا الرحمن الرحيم

مدرسةالنّجاحاالبتدائية–عرعرةالنقب 
كتبمدرسيةللصفالخامس 
اللغةالعربية: 

 .1التكوين (. )1+2
 .2مسك الحروف في خط الرقعة .
اللغةالعبرية :

עברית לדרך (. )3

الرياضيات:

بواكير (. )1+2

اللغةاالنجليزية: 

Let’s Go – Cathy Agin and Jud : Alexander + practice book.
التربيةاإلسالمية :

الطبيعةوالعلوم:
جغرافيا: 

اليقين في تعليم الدين.
العلوم والتكنولوجيا بنظرة جديدة .
حوض البحر االبيض المتوسط .
كتاب محوسب  :ال داعي لشرائه .

األهاليالكرام! 





 مرفقمنشورلآلهلللعامالقادم .عطلةسعيدةامنهوموفقة 
إدارةالمدرسة .
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بسم هللا الرحمن الرحيم

مدرسةالنّجاحاالبتدائية–عرعرةالنقب 
كتبمدرسيةللصفالسادس 
اللغةالعربية: 

 .1التكوين (. )1+2
 .2مسك الحوف في خط الرقعة .
اللغةالعبرية :

עברית לדרך (. )4
الرياضيات:

بواكير (.)2+1
اللغةاالنجليزية: 

Panorama alternative + practice book .
Written by : mike aharoni ‘netti susman .

التربيةاإلسالمية :

الطبيعةوالعلوم: 

جغرافيا: 

اليقين في تعليم الدين.
العلوم والتكنولوجيا بنظرة جديدة .
حوض البحر االبيض المتوسط .
كتاب محوسب  :ال داعي لشرائه .

األهاليالكرام! 
   -مرفقمنشورلآلهلللعامالقادم .
عطلةسعيدةامنهوموفقة 
إدارةالمدرسة.
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