LISTES DES MANUELS ET FOURNITURES SCOLAIRES
2018/2019
Cycle des apprentissages fondamentaux
Section 3ème année collégiale
 Manuels :
 Langue française :
 L’heure de français المكتبة الوراقة الوطنية
 À la croisée des textes livre unique 3e .Troisième année de l’enseignement
collégial – Antoine Édition.
 À la croisée des textes cahier d’activités 3e . Troisième année de
l’enseignement collégial – Antoine Édition.
 L’île de trésor Robert Louis Stevenson.
 02 cahiers de 200 feuilles (grands carreaux, couverts : rose – vert)
 Sciences naturelles :
 Sciences de la vie et de la terre 4ème (édition 2000NATHAN)
 Anglais :
 NEW GO AHEAD 3 pre-elementary A2 - Student’s Book / Workbook
(stanley publishing)

N.B :
 Recouvrir tous les livres et inscrire le nom de l’élève sur toutes les fournitures .
 Un cahier de textes est obligatoire.

Toute fille doit porter un tablier blanc

الئحة الكتب واألدوات المدرسية
السنة الثالثة ثانوي إعدادي ()2019 / 2018
 االجتماعيات :
طوب أديسون
 منار االجتماعيات ) طبعة جديدة ومنقحة(
 02 دفتر األعمال التطبيقية من الحجم الكبير (غالف أسود  ،أخضر)
 01 دفتر من فئة  100ورقة (غالف أصفر)
 أوراق مزدوجة .
 العربية :
 أفريقيا الشرقمرشدي في اللغة العربية

منجد الطالب

 03دفتر  150ورقة (أغلفة اسود -اصفر -احمر )

 01دفتر  50ورقة غالف أزرق)

أوراق مزدوجة .

 التربية اإلسالمية :
 الدار العالمية للكتاب في رحاب التربية اإلسالمية
 01 دفتر  200ورقة (غالف أزرق)
 الرياضيات :
الشركة الجديدة دار الثقافة
 المفيد في الرياضيات
 02 دفتر من فئة  50ورقة
 02 دفتر من فئة  150ورقة
 أوراق مزدوجة
 أدوات هندسية
 العلوم الطبيعية :
 مكتبة السالم الجديدة والدار العالمية للكتاب في رحاب علوم الحياة واألرض ) طبعة جديدة ومنقحة(
 كراسة الوثائق و األنشطة العلمية (علوم الحياة و األرض) الثالثة ثانوي إعدادي  -سلسلة المستقبل (دار
الرسالة)
 دفتر األعمال التطبيقية من الحجم الكبير (غالف أحمر )
 أوراق مزدوجة
 العلوم الفيزيائية :
 المرجع في العلوم الفيزيائية ) طبعة جديدة ومنقحة(  -الدار المغربية للكتاب
 كراسة الوثائق و األنشطة (الفيزياء و الكيمياء) الثالثة ثانوي إعدادي  -سلسلة المستقبل (دار الرسالة)
 دفتر من فئة  100ورقة من الحجم الكبير ذو المربعات الصغيرة
 دفتر  50ورقة غالف أبيض
 أوراق مزدوجة بيضاء

