
 

 اللغة العربية
  الدفاتر  الكتب المدرسية

  مرشدي في اللغة العربية. -
 الجديد في االجتماعيات. -

 قاموس لغوي عربي -

  .الممتاز في التربية اإلسالمية-

 .أبیض -أصفر –ورقة: غالف أحمر  50دفاتر   4 •

   دفتر كبير الحجم. 1 •
   رماديورقة: غالف  24دفتر  1 •

 ملفات كرتونية 6 •

 متوسطة الحجم.مذكرة  •

 ير (مربعات كبيرة)صغعلب أوراق مزدوجة من الحجم ال2 -

 )(classeur à pochettesمرتب بالستيكي. •

Français  
Cahiers  Manuels  

-  1 cahier de 100 pages + couverture grise. 

- 1 cahier de 24  pages (travaux pratiques 

(petit format)+ couverture rose 

- 1 petit carnet 

-1paquet de feuilles doubles petit  format 

(  gros carreaux). 
  - 6chemises cartonnées 

- 1Classeur à pochette (porte-vue). 

 

• L’île aux mots CM1 Nouvelle édition Programme   

  2008 + couverture 

• Fichier Oral.ma (CM1) 

• L’île aux mots cahier d’exercices CM1  Nouvelle   

édition Programme 2008 

• Dictionnaire 

  

  الرياضيات
 المعلوميات  والنشاط العلمي الرياضيات

Evoluer en informatique au primaire  

Niveau 5 

 (MSM-Medias Edition et diffusion)  
Anglais 

• Livre : 

- New sky (Starter Student’s Book) 

- New sky (Starter Activity Book) 

• Cahiers: 

- Two copy books 100 paper 

  الدفاتر  الكتب المدرسية
  

 المفيد في الرياضيات. -  

 المنير في النشاط العلمي. -  

  

 أسود ورقة غالف 50دفتر -1

   )للقواعد والمعارف(
 غالف أحمر ورقة 05دفتر  -
  ) تمارين(
ورقة من الحجم الصغير  50دفتر -

  travaux pratiqueأخضرغالف 
علبة أوراق مزدوجة من الحجم  -

 الكبير

  

  

  المستلزمات الدراسية
 

 –قلم الرصاص -)La Cireأقالم ملونة (الشمع  ةعلب- )feutreلوحة مزدوجة (جهة طباشير و جهة -دفتر النصوص للتلميذ (دفتر المراسالت) 
مسطرة  –مقص –قلم جاف أسود –قلم جاف أحمر  –قلم جاف أخضر  –قلم جاف أزرق  –ممسحة  –مبراة  -منقلة  Marqueur - –ممحاة 

   - منقلة - كوس  –بركار–لصاق  –
 

 :مالحظة
  لتفادي ضياع الكتب واألدوات الخاصة بابنكم (ابنتكم)، فإنه ينبغي وضع ملصقات االسم على -

  جميع لوازمه المدرسية.
(ابنتكم)، بأي نوع من المنتجات المدرسية غير المبرمجة في قائمة يمنع منعا كليا تزويد ابنكم  -

  )...األدوات أعاله (أقالم المعة، غراء المع، المبيض، ألوان أخرى
  


