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  : الكتب
 آخر طبعة() .دار الثقافة –التعليم األساسي" من  األولى السنة " المفيد في اللغة العربية -

 آخر طبعة() دار المعارف. –المستوى األول  –من التعليم األساسي"  األولى السنة " الرياضيات فضاء -

 آخر طبعة() دار الرشاد. – األول المستوى ابتدائي" األولى " السنة -كراسة التلميذ  العلمي : ح في النشاطالواض -

 دار الثقافة.  –)كراسة التلميذ( وفق المنهاج التربوي الجديد" االبتدائيمن التعليم  األولى السنة " التربية اإلسالميةالمفيد في  -

 آخر طبعة()السنة األولى من التعليم االبتدائي دار الثقافة.  –ة كراسة الكتاب – الكتابةالمفيد في  -

 آخر طبعة()السنة األولى من التعليم االبتدائي.  –كراسة التلميذ و التلميذة  – الفنيةعالم التربية  -

 آخر طبعة() .المفيد في االستماع و التحدث حكاياتي )كراسة التلميذ( )دار الثقافة( -
 

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

 .األخيرة الرسمية الطبعة الكتب من     

  : المدرسية األدوات 
  

 خضر(.غالف أ 1. )منزلية(التمارين دفتر ال) Calligraphe polyproالممتاز من األفضل نوع من النوع  أسالك ورقة بدون 192فئة  من ترادف 2 -

 غالف أحمر(. 2. )م(ـلقسدفتر ا) Calligraphe polyproمن األفضل نوع  من النوع الممتاز أسالك بدونورقة  192فئة  من ترادف 2 -

 (.برتقالي)دفتر التمارين الكتابية( )غالف  Calligraphe polyproمن األفضل نوع  ورقة بدون أسالك من النوع الممتاز 192دفتر من فئة  1 -

  x (4) جاف أخضر قلم – x  (6)جاف زرقأ قلم -

 –  مبراة   x 2– مقص 1 –ة  مسطرINOXCROM –   x 3من األفضل نوع  1رقم  HBمن نوع  الرصاص أقالم 8 -

x 2   نوعمن الحجم الكبير  لصاق 10 –ممحاة  "UHU" أو"FANTASTICK".   

 ( + ممسحة.Pentel Maxiflo)نوع  أقالم مداد للوحة اللبدية 10 + (ardoise à feutre) لبدية لوحة 2 -

  )لقسم اللغة العربية(. كرز 1 -

 كتابة األسماء على الدفاتر.ل بطاقاتالعلب من  4 -

 رزمة من األوراق المزدوجة. 2+   (feuilles simples) المنفردة األوراق من رزمة 2 -

 قلم(.  24) (FUNBOأو  Mapedأو  Faber-Castell) نوع  علب أقالم ملونة 2 -

 ائف من البالستيك لتغليف الكتب.لف 4 -

 للمراجعة و الدفاتر في المحفظة .  لترتيب المرشد التربوي  Top Load Attache File »  (Foldermate) »مرتب  1 -

 .(chemises cartonnées avec élastiques)ملفات من الورق المقوى برباط مطاطي  4 -

 بات األسبوعية.لترتيب الواج  A4 (vues 200) من البالستيك مرتب 1 -

 (Lingettes humides). الرطبة و الندية   علبة من المناديل 1علبة من المناديل الورقية العادية و  1 -
 

  

              

 

 

 

 

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

 ال تنتظروا حتى شهر شتنبر !      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة الكتب و األدوات المدرسية
 القسـم األول - )عربية(

 )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:  -
 أقسام التعليم األولي )الروض(:  -

  :14على الساعة  5/09/2022االثنين يوم  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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