
  

 

 

 

 

 2022/2023الئحة األدوات 

 ابتدائي المستوى الثالث

 
 

TP1 : Travaux pratiques, PF2 : Petit format, GC3 : Grand carreau, GF4 : Grand format 

 :ملحوظة

 تلتزم التلميذات بالوزرة المدرسية باللون أبيض. ▪

 بطاقة تحمل اسم ومستوى التلميذ.مع وضع  تغلف كل الدفاتر باألغلفة المحددة أعاله والكتب بأغلفة بيضاء شفافة ▪

  في أول صفحة من كل دفتر يرجى تدوين المعلومات التالية ▪

 السنة الدراسية(. –المادة  –المستوى  –والنسب  )االسم ▪

 

 

 

 الكتب الدفاتر أغلفة الدفاتر واألدوات 

 العربية

1 

1 

1 

1 

1 

1  

1 

 ورقة )القسم(. 50دفتر 

 )التربية اإلسالمية(. ورقة 24دفتر 

 ورقة )األنشطة المنزلية(. 50دفتر 

 ورقة )التعبير(. 50دفتر 

 ورقة )التسويد( 50دفتر 

 رزمة أوراق )مزدوجة صفراء(.

 مذكرة متوسطة

 بنفسجي

 أخضر

 برتقالي

 وردي

 أبيض

 المفيد في اللغة العربية. ▪

 .الممتاز في التربية اإلسالمية ▪

 العلوم

1 

1 

1 

1 

 ورقة )األنشطة المنزلية والدعم(. 50دفتر 

 ورقة )التسويد( 50دفتر 

 رزمة أوراق منفردة خضراء.

 .(32×24) وباأللوانبيضاء رزمة أوراق الرسم 

 أبيض

 رمادي

- 

- 

 الطبعة الجديدة() العلمي.منهل النشاط  ▪

 الطبعة الجديدة() الرياضيات.المرجع في  ▪

الطبعة )التشكيلية. المفيد في التربية  ▪

 الجديدة(

▪ Génie des maths +.   Ed. 2022 

▪ Génie des sciences. Edition. 2022. 

 الفرنسية

Français 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Cahier 50 (Essai). 

Cahier 50 (Leçons- GF4). 

Cahier 50 (Poésie - TP1). 

Cahier 100 (Classe- PF2). 

Cahier 50 (Lecture-Production écrite- GF4). 

Cahier de textes sans spirale (PF2). 

Paquets feuilles doubles blanches (GC3). 

Paquet feuilles simples blanches (GC3). 

Noir 

Bleu 

Jaune 

Rouge 

Bleu ciel 

Transparent 

- 

- 

▪ Manuel : Les mots en herbe. Edition. 

Bordas. 2016. 

▪ Lecture suivie : Ali Papa. 

Édition. Magnard. 

▪ Dictionnaire « Robert Junior » 

 اإلنجليزية 

English 
1 Cahier 50 (Leçons) Marron 

▪ Smiles n°3 – Student’s Book. 

▪ Smiles n°3 – Workbook. 

▪ Reader : Henry Hippo 

       -Édition. Express Publishing. 

  1 Cahier 50 (Leçons) Bleu اإلعالميات

 

 أدوات إضافية

1 

1 

1 

 مقص، ممحاة، مبراة. رصاص، مسطرة،القلم 

 أقالم جافة )أزرق، أخضر، أسود(.

 أدوات هندسية.، ورق شفاف، علبة أقالم ملونة

×1 Porte-vues (100vues). 

×1 Uhu Stick. 

×1 Ardoise double face  + feutre  


