
 اللغة العربية
  الدفاتر  الكتب المدرسية

 في رحاب اللغة العربية. -

  الجديد في االجتماعيات -

 .قاموس عربي -

  اإلسالميةفي التربية  نيرالم-      

  دفتر حجم كبير بمربعات كبيرة بغالف         -
 صفحة غالف رمادي  48دفتر  1 - 

 صفحة غالف أحمر 200دفتر  1 - 

 أسود -أصفر –صفحة أخضر  100دفتر 3 - 

 ان (ورق ميليمتري)تورق - 

 ملفات كرتونية 6 - 

 ).الحجم الكبير(علب أوراق مزدوجة من 3 - 

 .أسود) (classeur à pochettesمرتب بالستيكي. - 

  

Français  
Cahiers  Manuels  

- 1 cahier de cours 150 pages (grand format) 

couverture rouge. 

- 1 cahier d’expression écrite 50 pages couverture 

bleu 

- 2 cahiers d’activités 100 pages couverture jaune+ 

vert. 

- 2 paquets de feuilles doubles (GRAND FORMAT) 

- Mes apprentissages en français (6° année) 
édition 2018 

- Un dictionnaire   
-   Classeurs à pochettes (porte-vue). 

 

  الرياضيات
  المعلوميات  والنشاط العلمي الرياضيات

  الدفاتر  الكتب المدرسية
Evoluer en informatique au primaire 6AEP 

 (MSM-Medias Edition et diffusion)  
مستوى  (الجيد في الرياضيات-

 )السادسة ابتدائي

(مستوى  فضاء النشاط العلمي-

  السادسة ابتدائي)

  ورقة غالف أزرق 50دفتر -1
 ورقة غالف أسود 50دفتر  1-

غالف غالف  ورقة 50دفتر  1-
  أحمر 

travaux pratiques دفتر  - 
+ ورقة بيضاء ورقة مسطرة   

  غالف أخضر.
  دفتر من الحجم الكبير -

الحجم (علبة أوراق مزدوجة من 
  الكبير).

Anglais 
Livre: 

- New sky (Starter Student’s Book) 

- New sky (Starter Activity Book) 

NB :(Sauf pour Les élèves qui ont étudié la 5 ème 

année ici, ils vont continuer à utiliser le même 

manuel. 

- Cahiers: 

- two copy books 100 paper. 

 المستلزمات الدراسية
قلم  -)La Cireأقالم ملونة (الشمع  ةعلب-)feutreلوحة مزدوجة (جهة طباشير و جهة - دفتر النصوص للتلميذ (دفتر المراسالت) 

 قلم جاف –قلم جاف أحمر  –قلم جاف أخضر  –قلم جاف أزرق  –ممسحة  –مبراة  -منقلة  –ممحاة  –الرصاص 
 Marqueur  -  Fluorescent –منقلة  –كوس  –بركار–لصاق  –مسطرة  – مقص  –أسود 

  

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

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

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


