
 مجموعة مدارس الحنان الخاصة                                     
 أكادير –حي أنوار سوس  1 الحنان

 73 66 23 (0528)الفاكس: 00 67 22 (0528)الهاتف: 

contact@alhanane1.com 

 اكادير –برنامج المنزه 13رقم  2الحنان 

 25 02 22 (0528)الفاكس: 02 02 22 (0528)الهاتف: 

contact@alhanane2.com 

 انزكان –حي تاغزوت  3الحنان 

 34 66 33 (0528)الفاكس:33 66 33 (0528)الهاتف: 

contact@alhanane3.com 

 انزكان –حي تاغزوت   4 الحنان

 33 08 33 (0528)الفاكس:07 07 33 (0528)الهاتف: 

contact@alhanane4.com 
  

 

 

 

  :الكـتـب
 آخر طبعة() دار الثقافة. –السنة الثالثة من التعليم االبتدائي  –كتاب التلميذ  – المفيد في اللغة العربية  -

 آخر طبعة() مطبعة المعارف الجديدة. –السنة الثالثة االبتدائية  – فضاء الرياضيات -

 آخر طبعة() كراسة التلميذ. –السنة الثالثة  – النشاط العلمي الواضح في -

 مطبعة النجاح الجديدة. –السنة الثالثة من التعليم االبتدائي كتاب التلميذ )آخر طبعة(  – النجاح في التربية اإلسالمية -

 آخر طبعة() .مكتبة المعارف للنشر و التوزيع – تدائيالثالثة من التعليم االبالسنة  –كراسة التلميذ و التلميذة  – الفنيةفي التربية  األساسي -

  دار المجاني. –المجاني المصور )جوزيف إلياس(  – معجم مدرسي -

 بحري()خليل سلسلة كنوز النجاح في الصرف و اإلمالء.  -

 قصص( 10خليل بحري. ) –سلسلة قصص الشعوب  -
-  

  اقتناء على والحرص التلميذ اسم تحمل بطاقة وإلصاق  الدفاترو  الكتب تغليف الرجاء  :ملحوظة

 .األخيرة الرسمية الطبعة الكتب من       
 

  : المدرسية األدوات   
 

  .غالف أخضر 1 + )دفتر الرياضيات(  Calligraphe polyproنوع اختيار األفضل من صفحة بدون أسالك  192تر من فئة ادف 2 -

 غالف أصفر. Calligraphe  +1ورقة مسطرة( للهندسة من األفضل اختيار نوع  صفحة بدون أسالك )ورقة بيضاء + 96دفتر من فئة  1 -

 أغلفة حمراء. 2+  )للقسم( Calligraphe polyproنوع اختيار األفضل من  أسالك بدون صفحة  192فئة  من ترادف 2 -

 غالف بنـي.  1غالف برتقالي +  1+ )للواجبات(  Calligraphe polyproنوع اختيار األفضل من  أسالك بدون صفحة 96فئة  من دفاتر 2 -

 مذكرة من الحجم الكبير. -

  + ممسحة.  « Pentel Maxiflo » أقالم مداد للوحة اللبدية 8 + (ardoise à feutre) لبدية لوحة1  – مقص 1 – الرصاص أقالم  5 -

  ."فانتاستيك" أو UHU  نوعلصاق   2  –ء اخضر جاف حبر مقالأ FUNBO– 3)أو  Mapedأو  Faber-Castellنوع ( ملونة أقالم -

 . « Pélikan »علب من الخرتوشات الزرقاء  6قلم مداد )ريشة( +  1 -

 .)بيضاء(المنفردة من األوراق حزمتان +  (feuilles doubles) )بيضاء(المزدوجة من األوراق حزمتان  -

 تربوي  للمراجعة و دفاتر اللغة العربية في المحفظة .لترتيب المرشد ال  Top Load Attache File »  (Foldermate) »مرتب  1 -

 .(chemises cartonnées)ملفات من الورق المقوى  8 -

  .الواجبات األسبوعيةلترتيب   A4 (vues 200) من البالستيك مرتب 1 -

 
-  

  

              

 

 

 

 
 
 

 

 

 .* الحجز المبكر في يوليوز ضمان لكم للحصول على الكتب في الوقت المناسب

 ال تنتظروا حتى شهر شتنبر !      

 

 قائمة الكتب و األدوات المدرسية

 القسـم الثالـث - )عربيـة(

  )الـحــنــان 3(

 

السنة 
 الدراسية

2022 / 2023 
 

 محفوظة النسخ و الطبع حقوق كل

 .القائمة هذه نسخ و طبع يمنع

تاريخ الدخول   

المدرسي 

 لألقسام

 صباحا.    8h15على الساعة   5/09/2022يوم االثنين  أقسام السلك االبتدائي:  -
 لتعليم األولي )الروض(: أقسام ا -

  :14على الساعة  5/09/2022يوم االثنين  المستوى التهييئيh00  .بعد الزوال 

 8على الساعة  6/09/2022: يوم الثالثاء المستوى الثاني من الروضh15   .صباحا 

 :14على الساعة  6/09/2022يوم الثالثاء  المستوى األول من الروضh00  .بعد الزوال 
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mailto:contact@alhanane4.com

