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  ل

 الدفاتر الكتب المدرسیة المادة
التربیة 
 الحجم الكبیر  صفحة من 150دفتر  • في رحاب التربیة اإلسالمیة • اإلسالمیة

 اللغة
 المنار في اللغة العربیة • العربیة

 الحجم الكبیر  صفحة من 150دفتر  •
 دفتر اإلعدادات  •

 اللغة
 الفرنسیة

• La boite à merveilles d’Ahmed SEFRIOUI  
• Le dernier jour d’un condamné Victor 

HUGO 
• Antigone de Jean ANOUILH 

• Cahier de 200 pages (grand format grand 
carreaux) 

• Cahier de 100 pages pour le vocabulaire  
• Organisateur (ou agenda scolaire) 

 اللغة
 اإلنجلیزیة

• Ticket’s to English (1) (Student book + 
Work book) 

• Un cahier de 200 pages grand format 
grands carreaux 

  2019(المورد) طبعة  كتاب • االجتماعیات

الكبیر) أشغال تطبیقیة الحجم (من  صفحة 200 فئةفتران من د •
 أسود +ین أبیضغالفمع 

 مع غالف برتقالي عادي) كبیر(حجم  صفحة 200دفتر  •
•  Lutin (لون أزرق) 
 أوراق ملیمتریھ (من نوع جید) 10 •

 : L’archipel des Maths 1er année du bac • الریاضیات
Bac internationale Moynier éditions 

من الحجم الكبیر أشغال تطبیقیة مع غالف  صفحة 200دفتر  •
 أسود أو أبیض 

 عادي مع غالف أخضر  صفحة 200دفتر  •
 ملیمتریةأوراق  •

 من الحجم الكبیر صفحة 150دفتر  • في رحاب الفلسفة  • الفلسفة

العلوم 
 الفیزیائیة

• Physique plus 1ère année de Section 
Internationale du Maroc bac option fr 
SIBM 

 من الحجم الكبیر مربعات صغیرة  صفحة 300دفتر 

علوم الحیاة 
 واألرض

• SVT. Filière internationale 1er année du 
Baccalauréat SC.Ex IMARSI   

• Imprimerie ARTS 21eme Siècle 

 مرتب كبیر الحجم  •
 أوراق بیضاء فردیة ومزدوجة بیضاء اللون  •
 ورق ملیمتري •
 ورق شفاف •
 أوراق الرسم •
 مذكرة كبیرة الحجم •
 دفتر التحضیر  •

• Chemises en plastique 
• Intercalaires 

 
 :األدوات

  –علبة أقالم ملونة  –مسطرة  -  HB2قلم رصاص  –ممحاة  – أحمر) -أسود  - أخضر - أزرقحبر جافة (م قالأ 
 - آلة حاسبة غیر قابلة للبرمجة – حجم كبیرأوراق مزدوجة بیضاء  - منقلة –بركار  –كوس  –بطاقات االسم –منجرة  –مقص  –لصاق 

 A4 Rame de papier. 
 

 
 
 

 
 
 

 


