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   :الكـتـب

  .دار الثقافة –السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي  –كتاب التلمیذ  – المفید في اللغة العربیة  -
  .مطبعة المعارف الجدیدة –السنة الثالثة االبتدائیة  – فضاء الریاضیات -
  .كراسة التلمیذ –السنة الثالثة  – الواضح في النشاط العلمي -
 .مكتبة األمة – 2016طبعة جدیدة و منقحة  من التعلیم االبتدائيالسنة الثالثة  –كتاب التلمیذ  – ربیة اإلسالمیةالممتاز في الت -
 .مكتبة المعارف للنشر و التوزیع – الثالثة من التعلیم االبتدائيالسنة  –كراسة التلمیذ و التلمیذة  – في التربیة التشكیلیة األساسي -
    .دار المجاني –) جوزیف إلیاس( صورالمجاني الم – معجم مدرسي -
  .عبد الحمید الغرباوي –سلسلة المعین  – المعین في تصریف األفعال -
   . العربي بن جلون –) قصص 8(دار الثقافة  –سلسلة قصص من عالم الحیوان لألطفال  -
  

   قتناءا  على والحرص التلمیذ اسم تحمل بطاقة وإلصاق  الدفاترو  الكتب تغلیف الرجاء : ملحوظة
  .األخیرة الرسمیة الطبعة الكتب من        
  
   : المدرسیة األدوات 

  
  .غالف وردي 1 + ) دفتر التمرن( Calligrapheنوع اختیار األفضل من صفحة بدون أسالك  192دفتر من فئة 1   -

  .غالف أخضر 1 + ) دفتر الریاضیات( Calligrapheنوع اختیار األفضل من صفحة بدون أسالك  96دفتر من فئة  1 - 

  .فة حمراءغلأ 2+  )للقسم( Calligrapheنوع اختیار األفضل من  أسالك بدون صفحة  96فئة  من ترادف 2  -

  . بنـيغالف  1+ غالف برتقالي  1+ ) للواجبات( Calligrapheنوع اختیار األفضل من  أسالك بدون صفحة 96فئة  من دفاتر 2 - 

     .ممسحة + « Pentel Maxiflo » أقالم مداد للوحة اللبدیة 3 + (ardoise à feutre) لبدیة لوحة1  – مقص 1 – الرصاص قلم  1 -

   .UHUأو  " فانتاستیك" لصاق نوع  2  – اءخضر  ةجاف حبر مقالأ FUNBO– 3)أو  Mapedأو  Faber castelنوع ( ملونة أقالم -

   .« Pélikan »وشات الزرقاء تعلب من الخر 6+ ) ریشة(مداد  قلم 1 -

  .)بیضاء( المنفردةمن األوراق حزمتان +  (feuilles doubles) )بیضاء( المزدوجةمن األوراق حزمتان  -

  .لترتیب المرشد التربوي  للمراجعة و دفاتر اللغة العربیة في المحفظة   Top Load Attache File »  (Folder Mate) »مرتب  1 -
 .لترتیب المراقبات األسبوعیة للغة العربیة  A4 (vues 200) من البالستیك مرتب 1 -
 .(chemises cartonnées)ملفات من الورق المقوى  8 -
  .صورة فوتوغرافیة شخصیة للتلمیذ 1 -

 

 

 
   محفوظة النسخ و الطبع حقوق كل
 . القائمة ھذه نسخ و طبع یمنع 


