السنة الدراسية 2018 / 2017 :

مدرسة السنافر

كتب ا ل ل غة ال عربية
( المستوى األول )

 الكتب :






(الحرص على أن تكون نصوص التعبير مشكولة في النسخة المشتراة)

كتابي في اللغة العربية كتاب التلميذ
األساسي في النشاط العلمي كراسة التلميذ
المفيد في الرياضيات كراسة التلميذ
التربية التشكيلية كراسة التلميذ
األساس في التربية االسالمية

 الدفاتر :




 3دفاتر من فئة  100صفحة (غالف أحمر  -غالف أصفر  -غالف أزرق)
 1دفتر ورقة بيضاء و ورقة مسطرة (غالف وردي)
 1دفتر من الحجم الكبير ( )24x32cmغالف أبيض

 التربية المكتبية :


قصة للمستوى األول



وزرة بيضاء لإلناث و وزرة زرقاء للذكور (اجبارية)

السنة الدراسية 2018 / 2017 :

مدرسة السنافر

كتب ا ل ل غة ال عربية
( المستوى الثاني )

 الكتب :






كتابي في اللغة العربية  كتاب التلميذ
مرشدي في التربية اإلسالمية
فضاء الرياضيات كراسة التلميذ و التلميذة
المفيد في النشاط العلمي
المنير في التربية التشكيلية

 الدفاتر :









دفتر  50ورقة دفتر الدروس غالف أحمر
دفتر  50ورقة دفتر المنزل غالف أصفر
دفتر  50ورقة دفتر القسم غالف أزرق
دفتر  50ورقة دفتر دعم الرياضيات غالف أبيض
دفتر المحفوظات ورقة مسطرة ورقة بيضاء غالف برتقالي
ملف بالستيكي للمراقبة ()lutin
أوراق مزدوجة بيضاء من الحجم الكبير
وزرة بيضاء لإلناث و وزرة زرقاء للذكور (اجبارية)

السنة الدراسية 2018 / 2017 :

مدرسة السنافر

كتب ا ل ل غة ال عربية
( المستوى الثالث )
 الكتب :






المفيد في اللغة العربية
الممتاز في التربية اإلسالمية
الواضح في النشاط العلمي
المفيد في التربية التشكيلية
المعجم المدرسي المعاصر

 الدفاتر :








دفتر  200صفحة للدروس غالف أبيض
دفتر  200صفحة للواجبات المنزلية غالف أزرق
دفتر  100صفحة للتربية االسالمية غالف أصفر
دفتر  100صفحة ورقة مسطرة ورقة بيضاء للمحفوظات غالف وردي
ملف بالستيكي للمراقبة أخضر ()lutin
أوراق مزدوجة بيضاء من الحجم الكبير
دفتر  200صفحة تطبيقات كتابية غالف أحمر

 الرياضيات :







المرجع في الرياضيات
دفتر من فئة  100صفحة للهندسة (غالف أخضر)
 3دفاتر من فئة  100صفحة ( غالف أزرق  ،أصفروأحمر )
دفتر من الحجم الكبير (  ( ) 24 x 32 cmغالف من الحجم الكبير أحمر )
أوراق نسوخ
ورق مقوى أبيض
 3أوراق مليمترية

_



وزرة بيضاء لإلناث و وزرة زرقاء للذكور (اجبارية)

السنة الدراسية 2018 / 2017 :

مدرسة السنافر

كتب ا ل ل غة ال عربية
( المستوى الرابع )

 كتب اللغة العربية :







المفيد في اللغة العربية  دار الثقافة
المنير في النشاط العلمي  صوما كرام
المنير في التربية اإلسالمية  صوما كرام
المعجم المدرسي المعاصر
األساسي في التربية التشكيلية

 دفاتر اللغة العربية :






 6دفاتر  200صفحة (غالف أخضر  +أصفر  +أزرق  +بني  +أحمر+وردي)
 1دفتر من الحجم الكبير ) ( ( 24 x 32 cmغالف أحمر)
 1دفتر  100صفحة للهندسة
أوراق مزدوجة بيضاء ( )2من الحجم الصغير
ملف بالستيكي أخضر ()lutin



وزرة بيضاء لإلناث و وزرة زرقاء للذكور (اجبارية)

السنة الدراسية 2018 / 2017 :

مدرسة السنافر

كتب ا ل ل غة ال عربية
( المستوى الخامس )
 الكتب و الدفاتر :















المنير في اللغة العربية
الممتاز في التربية اإلسالمية
المفيد في االجتماعات
المنير في النشاط العلمي
األساسي في التربية التشكيلية
معجم مدرسي  :المعتمد
دفتر من الحجم الكبير )(21x29غالف أبيض دفتر التربية االسالمية
دفتر من الحجم الكبير )(21x29غالف أصفر دفتر الدروس (القواعد)
دفتر من الحجم الكبير )(21x29غالف أزرق دفتر التاريخ و التربية على المواطنة
دفتر من الحجم الكبير )(21x29غالف أسود دفتر الواجبات المنزلية
دفتر  100ورقة غالف وردي دفتر المحفوظات
دفتر من فئة  100صفحة غالف بني لإلنشاء
دفتر من الحجم الكبير ) (21x29غالف أسود للتطبيقات الكتابية
دفتر من الحجم الكبير ) (21x29غالف رمادي للجغرافيا

 األدوات :






قلم أزرق  -قلم أخضر  -قلم أسود  -قلم الرصاص  -ممحاة  -مسطرة  -لوحة
 4علب من الطباشير  2بيضاء و  2ملونة.
أوراق مزدوجة( )2من الحجم الكبير للمراقبة المستمرة
ملف بالستيكي ) (lutinلون أسود
وزرة بيضاء لإلناث و وزرة زرقاء للذكور (اجبارية)

السنة الدراسية 2018 / 2017 :

مدرسة السنافر

كتب ا ل ل غة ال عربية
( المستوى السادس )

 الكتب :






فضاء النشاط العلمي
الجديد في االجتماعيات
منار اللغة العربية
المنير في التربية اإلسالمية
معجم مدرسي  :المعتمد

 الدفاتر :









دفتر من الحجم الكبير ) (21x29 cmغالف رمادي دفتر الواجبات المدرسية
دفتر من فئة  100صفحة للهندسة غالف وردي للمحفوظات
دفتر من فئة  100صفحة غالف بني دفتر االنشاء
دفتر من الحجم الكبير ) (21x29 cmغالف أسود دفتر التمارين الكتابية ( 200صفحة)
دفتر من الحجم الكبير ) (21x29 cmغالف أصفر دفتر التربية االسالمية
دفتر من الحجم الكبير ) (21x29 cmغالف أبيض دفتر الدروس ( 200صفحة)
دفتر من الحجم الكبير ) (21x29 cmغالف أزرق دفتر االجتماعيات
دفتر حجم كبير ورقة بيضاء ورقة مسطرة غالف أخضر للنشاط العلمي و الجغرافيا )(21x29 cm

 األدوات :







ملف بالستيكي ) (lutinلون أزرق
أوراق مزدوجة ( )2من الحجم الكبير للمراقبة المستمرة
قلم أزرق و أخضر و أسود  -مسطرة  -ممحاة  -لوحة
 4علب من الطباشير  2بيضاء و  2ملونة.
وزرة بيضاء لإلناث و وزرة زرقاء للذكور (اجبارية)

