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 ثانوي إعدادي ثانيةالسنة ال
 

 
 الدفاتر و األدوات

 غلفةأ

 الدفاتر
 الكتب

 .التربية اإلسالمية المنير في  وردي .صفحة150دفتر  1 التربية اإلسالمية

 العربية

1 

1 

1 

 .(كبير مربعات كبيرة)حجم صفحة  200دفتر 

 .)للبحث(صفحة  100دفتر 

 .)حجم صغير(أوراق مزدوجة بيضاء رزمة 

 أخضر

 أخضر
 

  في اللغة العربيةمرشدي. 

 الدراسيةبداية السنةفي  تحدد: المؤلفات. 

 االجتماعيات

1 

 

1 

ورقة مسطرة  التطبيقية لألشغال حجم كبير) 200دفتر 

 .(وورقة بيضاء
 .(للبحث) صفحة50دفتر 

 أحمر

 
 أحمر

  طبعة جديدة منقحة ) في االجتماعياتالنجاح

2018). 

 الرياضيات

1 
 

1 

 

1  

)حجم كبير، مربعات كبيرة، بدون صفحة  200دفتر 

 سلك، للجبر(.

)حجم كبير، مربعات كبيرة، ورقة صفحة  200دفتر 

 بيضاء وورقة مسطرة بدون سلك، للهندسة(.
 صغير، بدون سلك، للبحث()حجم صفحة  100دفتر 

 وردي

 رمادي
 أبيض

 

 Maxi Math le manuel 2AC 

 علوم الحياة واألرض
1 

1 

 .مربعات كبيرة( )حجم كبير صفحة100دفتر 

 .(لبحثل)صفحة  50دفتر 

 أزرق

 ازرق

 Maxi SVT le manuel 2AC 

 Les recoins cahier des documents 

et exercices 2AC  . 

 علوم الفيزياء
1 

1 

 صغيرة(.مربعات  ،كبير حجم( صفحة200دفتر 

 .للبحث( حجم صغير) صفحة100دفتر 

 رمادي

 رمادي

 Maxi PC le manuel 2AC 

 Documents de physique chimie en 

couleurs collection Sigma 2AC   

Français 

1 

1 

 

Cahier 150 pages (Grand format, G.C). 

Cahier 100 pages. 

 

Rouge 

Rouge 

- 

 Manuel : L’Envol des lettres 

4eannée -Edition Belin 2016. 

 Six Nouvelles fantastiques, Allan 

Edgar Poe. 

 Collection Folio plus Edition 

Gallimard. 



 

 
 ملحوظة

 

English 1 Cahier 100 pages  . Orange 

 On screen2 - STUDENT BOOK. 

 On screen2 - WORKBOOK. 

 Story: Stranger Danger Express 

publishing. 

 أدوات إضافية

1 

1 

1 

1 
 

 .لصاق، ممحاة، ، مقصدفتر النصوص، قلم رصاص

 .ء )حجم صغير لالختبارات(أوراق مزدوجة بيضارزمة 
 .ء )حجم كبير لالختبارات(أوراق مزدوجة بيضارزمة 

 .أوراق ملمتريةرزمة 

 .أخضر، أحمر، أسودأقالم جافة: أزرق، 
 أدوات هندسية، أقالم ملونة.

 .تغلف الدفاتر باألغلفة المشار إليها أعاله 

 تغلف الكتب بأغلفة شفافة مع وضع بطاقة تحمل اسم ومستوى التلميذ. 

  الدراسية المستوى، السنةوالنسب، المادة،  االسم دفتر:يرجى تدوين المعلومات اآلتية في أول صفحة من كل. 


