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LISTE  DES FOURNITURES  SCOLAIRES

Niveau : 3ème Année du Collège

Année  Scolaire : 2018 – 2019

.المحيط في الرياضيات◄ 
.غالف أحمر -كبيرة  بتربيعاتصفحة من الحجم الكبير  400دفتر دروس من فئة  1● 

(.بني،أزرق ) غالف(للتمارين المنزلية و الترجمة)صفحة من حجم صغير  200دفاتر من فئة  2● 

(.( porte-documents.160 vuesحامل الوثائق حجم ● 

 
.المحيط في العلوم الفيزيائية◄

Top édition–و حلول سلسلة آلفا  تمارين–العلوم الفيزيائية ◄

.طبعة جديدة باأللوان–سلسلة المستقبل –كراسة الوثائق واألنشطة العلمية ◄
.صغيرة بتربيعاتصفحة من الحجم الكبير  200دفاتر من فئة  2● 

.أغلفة خضراء 2● 

. كبيرة بتربيعاتأوراق مزدوجة من الحجم الكبير ●  

.األرض والواضح في علوم الحياة ◄

.@سلسلة أروباسك –دفتر األنشطة والوثائق في علوم الحياة واألرض ◄

(. SCHOLAR–AC 3ETINCELLE SVT: ) كتاب الترجمة ◄
.غالف أبيض-صغيرة   بتربيعاتصفحة من الحجم الصغير  200دفتر للتمارين من فئة  1● 

.  غالف ابيض.صغيرة بدون سلك تربيعاتصفحة من الحجم الكبير  300دفتر  1● 

.أوراق الرسم من الحجم الكبير● 

.كبيرة بتربيعاتأوراق مزدوجة من الحجم الكبير ● 

.مذكرة 1● 

 

.مرشدي في اللغة العربية◄
.(المطالعة و اإلنشاء ،القواعد والتطبيقات )كبيرة  بتربيعاتصفحة من الحجم الصغير  300من  فئة دفاتر 2● 

.كبيرة بتربيعاتصفحة من الحجم الصغير  200من فئة ( الواجبات المنزلية)دفتر 1● 

(.أحمر –أبيض -أخضر ) أغلفة  3● 

.مذكرة 1● 

(. 2014طبعة )  مناراالجتماعيات◄  

(السنة الثالثة إعدادي ) سيكما في التاريخ والجغرافيا  -دفتر الوثائق واألنشطة باأللوان ◄ 
كبيرة  بتربيعاتصفحة من الحجم الكبير  400للتربية الوطنية  من فئة  ووالجغرافيا  دفتر للتاريخ 1● 

. غالف أصفر -

.صغيرة  غالف أسود بتربيعاتصفحة من الحجم الكبير  100دفتر األعمال المنزلية من فئة  1● 

مذكرة 1● 

 
(. 2017الطبعة الجديدة .) منار التربية اإلسالمية◄ 
.غالف بني–كبيرة  بتربيعاتصفحة من الحجم الكبير  200دفتر من فئة  1● 

. غالف بني  -كبيرة بتربيعاتصفحة من الحجم الصغير  100دفتر للتمارين من فئة  1● 
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.الجديد في التكنولوجيا◄ 
.  غالف أزرق–صغيرة  بتربيعاتصفحة من الحجم الكبير  200دفتر من فئة 1● 

►Français – livre unique – Collection Terre des lettres – Nathan  

( Nouveau programme Brevet 2017 ).

►Mon Cahier de Français 3e - Edition 2017 -MAGNARD.

►Parcours – Séquences d’apprentissage du français – 3ème -

Edition Nadia 2017.
● 1 Cahier de 100 pages petit format, grands carreaux.

● 1 Protège-cahier (blanc).

● 1 Classeur grand format – des intercalaires.

● Feuilles simples grand format, grands carreaux.

● Feuilles doubles grand format, grands carreaux.

● 2 Chemises cartonnées jaunes – 20 papiers bulles.

►THINK-Herbert Puchta,Jeff stranks & Peter Lewis - Jones-

STUDENT'S BOOK3- Cambridge.

►THINK-Herbert Puchta,Jeff stranks&Peter Lewis- Jones-

WORKBOOK3-Cambridge.
● 1 Cahier de 100 pages petit format, grands carreaux.

● 1 Protège-cahier vert.

● 1 répertoire.

● 1 stylo à encre – 1 effaceur.

● Stylos (rouge – vert – bleu – noir) – des crayons de couleur.

● 1 crayon HB2 – 1 gomme – 1 porte-mine.

● 1 règle (30 cm) -1 paire de ciseaux -colle -1 équerre -1 compas

● 1 rapporteur.

● Papier ministre - Feuilles doubles petit format grands carreaux.

● 1 cahier de texte –1 agrafeuse.

 ملحوظة :

 على الساعة الثامنة صباحا 2018شتنبر 05االربعاء يوم : الثالثة إعدادي تاريخ الدخول المدرسي ألقسام(08h) 

 ضمان لكم للحصول على الكتب في الوقت المناسب يوليوزالحجز المبكر في.

Tous les livres et cahiers doivent être recouverts + étiquettes portant Nom et Prénom


