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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

1AP
Français :
Je lis avec MONA et ses amis, CP, MAGNARDédition 2018.
Je lis avec MONA et ses amis, CP, cahier d’exercices 1, MAGNARD
Je lis avec MONA et ses amis, CP, cahier d’écriture, MAGNARD
 2 cahiers 100 pages (1 pour classe, 1 ressource)
 2 protège- cahiers ( – rouge – gris)
 1 porte- documents (100 pochettes)
 1 paquet de doubles feuilles roses, petit format
 Un cahier de textes.
 1 ardoise, 1 chamoisine, la craie, la colle Uhu
Stick, une gomme, un crayon noir, des crayons de couleurs, une règle, 1 stylo bleu,
vert et noir pointe fine – 1 crayon à papier
o Les pages des cahiers doivent être d’une bonne qualité pour faciliter le travail de
l’élève.
o Mettre des étiquettes avec le nom et le prénom sur les albums et les cahiers

اللغة العربية
 المفيد في اللغة العربية(االستماع و التحدث) الطبعة الجديدة المفيد في اللغة العربية(كتابالتلميذ) السنة األولىالطبعة الجديدةالمفيد في اللغة العربية(كراسة التلميذ للخط) السنة األولىالطبعة الجديدة
 الواضح في التربية االسالمية السنة األولىالطبعة الجديدة برتقالي-  بني-  أخضر/  ورقة غالف50 دفاتر من فئة3 ورق مقــوى– أوراق مزدوجة بيضاء حجم صغير.جميع الكتب والدفاتر مكتوب عليها االسم الكامل ومغلفة: مالحظة

الرياضيات و النشاط العلمي
2019 المفيد في الرياضيات (كراسة التلميذ مغلفة) المستوى األول*طبعة
2019 الفضاء في النشاط العلمي( كراسة التلميذ مغلفة)*طبعة
)التربية التشكيلية كراسة التلميذ السنة األولى االبتدائية(مغلفة
 ورقةغالف بنفسجي50 دفتر
 ورقة غالف أبيض50 دفتر+  ورقة غالف أســود50 دفتر
Falsh Math CP (1ère année de l’enseignement primaire) nouvelle collection + couverture

 أوراق مزدوجة صفراء ( مسطرة ) من الحجم الصغير- أوراق الرسم بيضاء من الحجم الكبير
Couverture bleue pour les tables (2m)
Deux tabliers

 متر بلون أزرق2 قياس/ قطعة بالستيك للطاولة
Remettre le dossier orange aux المدنية
enseignants le jour de la rentrée.

 الملف المدرسي مع ملء اإلطار الخاص بالحالة

 جميع الكتب والدفاتر مكتوب عليها االسم الكامل ومغلفة:مالحظة
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Année scolaire : 2020/ 2021

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

2AP
Français :
 Pépites, CE1 Manuel. Edition 2016 MAGNARD
 Pépites CE1 Cahier d’activités, MAGNARD
 Histoire : Le bibliobus // Le loup et les sept chevreaux et autres histoires CP/CE1
» cycle 2 « Hachette
) Dictionnaire AUZOU junior, (Librairie des écoles
 1 cahier 100 pages (ressources, couverture rouge) + 1 cahier 200 pages (classe,
)couverture bleue
) 1 cahier 50 pages (entrainement, couverture blanche
) 1 cahier de travaux pratiques petit format sans spirales (poésie, couverture rose
) 1 cahier de travaux pratiques grand format 100 pages sans spirales (production écrite
couverture jaune

 2 paquets de doubles feuilles vertes, petit format
 Porte-document bleu 100 pochettes.
 Un cahier de textes.
اللغة العربية
في رحاب اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي طبعة  + 2019حكاياتي المصورة في رحاب اللغة العربية للسنة الثانية
ابتدائي طبعة 2019
ـ في رحاب التربية اإلسالمية السنة الثانية ابتدائي طبعة 2019
 دفتر  50صفحة غالف أخضر (التربية االسالمية) دفتر  100صفحة غالفه بني (التداريب) 2دفاتر  100صفحة غالف أحمر (القراءة)  +غالف برتقالي (القسم)دفتر األعمال التطبيقية من الحجم الصغير وغالف رمادي  50ورقة (التعبير الكتابي)
حزمتان من األوراق المزدوجة ( لون أبيض ) حجم كبير
الرياضيات
ـ الجيد في الرياضيات كراسة التلميذ السنة الثانية ابتدائي الطبعة الجديدة
ـ المنير في التربية التشكيلية كراسة التلميذ السنة الثانية ابتدائي
المختار في النشاط العلمي كراسة التلميذ السنة الثانية ابتدائي ـ الطبعة الجديدة
دفتر من فئة 50ورقة للتقويم غالف بنفسجي
دفتر من فئة 100ورقة لألنشطة التوضيحية غالف أسود
( ) 23x42 2mr32
أوراق بيضاء للرسم
 أوراق مزدوجة بيضاء ـ حجم صغير الصباغة  -الكوس  -البر كار  -مسطرة  -أقالم ملونة  -مقص  -ممحاة لصاق  -قلم الرصاص  -قلم أزرق جاف  -قلم أسود جاف  -قلم أخضر جاف  -كرز.N.B : nouvelle collection
المقص والبركار مكتوب عليهما االسم الكامل

)FLASH MATH CE1 (2ème année de l’enseignement primaire

مالحظة :جميع الكتب والدفاتر مكتوب عليها االسم الكامل ومغلفة.
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Français :
Pépites, CE2 Manuel. Edition 2016 MAGNARD
 Pépites CE2 Cahier d’activités, MAGNARD
 Meilleur en Ecriture CE1 Uni Sciences DAR NACHR AL MAARIFA
 Dictionnaire (Auzou Junior) Editions Librairie des Ecoles
 4 cahiers de 100 pages
 4 protège cahiers ( vert, blanc, rose, bleu)
 1 cahier de travaux pratiques, petit format grands carreaux, sans spirale (couverture
orange)
 1 cahier de travaux pratiques, grand format grands carreaux sans spirale, (couverture
rouge)
 2 paquets de feuilles doubles (couleur blanche)
 1 cahier de textes bilingue.
 Etiquettes, stylos (bleu, noir, vert) une gomme, colle Uhu stick, la craie, Ardoise,
chamoisine
une paire de ciseaux, double décimètre, une boîte de crayons de couleur, ,un taille
crayon,
un crayon de papier HB2.,équerre compas, des crayons de couleurs , des
feutres
 Un porte document de 100 pochettes couleur rouge
 1 carnet petits carreaux sans spirale.
 Un plastique (1.5m) rouge pour couvrir les tables
Anglais :
- Get smart 1 = student’s book (Calliope) / Get smart 1 = workbook (neuf)
Cahier de 100 pages couverture mauve / 1 paquet de doubles feuilles (jaunes) اللغة العربية
.ـ منجد رائد الطالب
)9102ـ كتـاب الممتاز في التربية اإلسالمية المستوى الثالث ابتدائي (طبعة شتنبر
 كتاب المفيد في اللغة العربية المستوى الثالث الطبعة الجديدة) ورقة (التعبير الكتابي01 دفتر األعمال التطبيقية من الحجم الكبير غالف رمادي
) ورقة غالف أحمر (قراءة01  دفتر) ورقة غالف برتقالي (القسم01  دفتر) ورقة غالف أخضر (التربية اإلسالمية01  دفتر) ورقة غالف بني (التداريب01  دفترأوراق مزدوجة بيضاء
) سماوي/  وردي/ برتقالي/  بني/ أقالم جافة ( بنفسجي
الرياضيات
 المرجع في الرياضيات السنة الثالثة من التعليم االبتدائي الطبعة الجديدة الواضح في النشاط العلمي للسنة الثالثة من التعليم االبتدائي الطبعة الجديدة المفيد في التربية الفنية للسنة الثالثة من التعليم االبتدائي صفحة لألنشطة التوضيحية غالف أسود911 دفتر من فئة
 صفحة للتقويم غالف بنفسجي011 دفتر من فئة
<< أوراق الرسم – األدوات الهندسية/ أوراق مزدوجة بيضاء
)FLASH MATHS CE2 (3ème année de l’enseignement primaire nouvelle collection.
 جميع الكتب والدفاتر مكتوب عليها االسم الكامل ومغلفة: مالحظة
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Français :
 Pépites, CM1 Manuel. Edition 2016 MAGNARD
 Pépites CM1 Cahier d’activités, MAGNARD
)3 cahiers de 200 pages sans spirales (classe, entrainement, ressources
)3 protège cahiers (rouge, bleu, jaune
1 cahier de travaux pratiques, petit format, (poésie – couverture rose) sans spirale.
1 cahier grand format grands carreaux (cahier de production+Lecture - couverture
verte)sans spirale.
)1 paquet de feuilles doubles blanches (grand format
)1 paquet de feuilles simples vertes (grand format
1 cahier de textes
1 chemise cartonnée, et une chemise plastifiée
1 bon dictionnaire
1 porte document noir de 100 pochettes.

Anglais:











)- New sky starter (student’s book
) - New sky starter (activity book) neuf/Cahier 100 pages (Blanc
1 paquet de feuilles doubles jaunes

اللغة العربية
ـ المفيد في التربية اإلسالميةالمستوى الرابع طبعة شتنبر 2019
 الجديد في اللغة العربية الطبعة الجديدة  3دفاتر من فئة  100صفحة حجم كبير تربيعات كبيرة بأغلفة (بني+برتقالي+أحمر)ـ دفتر 100صفحة لالعمال التطبيقية من الحجم الكبير تربيعات كبيرة (غالف رمادي)
ـ أوراق مزدوجة بيضاء من الحجم الكبير
دفتر من فئة  100صفحة غالف أخضر (التربية االسالمية)دفتر من فئة  100صفحة غالف أصفر (األعمال المنزلية)أقالم جافة ( بنفسجي  /بني  /برتقالي /وردي /سماوي )

أقالم ملونة –لبدية

االجتماعيات
في رحاب االجتماعيات
 1دفتر  50ورقة غالف أزرق

الرياضيات والنشاط العلمي
الجيد في الرياضيات المستوى الرابع الطبعة الجديدة
المنير في النشاط العلمي المستوى الرابع الطبعة الجديدة
المفيد في التربية التشكيلية المستوى الرابع
دفتر من فئة  011صفحة حجم كبير تربيعات كبيرة غالف أسود بدون سلك .
دفتران من فئة  100صفحة غالفان :وردي  -بنفسجي.
 أوراق مزدوجة بيضاء صغيرة الحجم  +أوراق الرسم بيضاء ( خاصة بالهندسة )مسطرة ،أقالم ملونة  ،مقص ،منقلة  ،ممحاة  ،لصاق  ،قلم الرصاص
منجرة ،أقالم جافة :أزرق ،أخضر ،أسود ،بركـار  ،كوس ،لوحة  . ،أنسوخ.
) FLASH MATH CM1 (4ème année de l’enseignement primaire nouvelle collection
ملحوظة  :تكون جميع المراجع مغلفة بلدائن شفاف و مكتوب عليها االسم

2020/
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Français :









Pépites, CM2 Manuel. Edition 2016 MAGNARD
Pépites, CM2 Cahier d’activités, MAGNARD
) 2 cahiers de 100 pages sans spirales ( classe, entraînement
» 1 cahier petit format (couverture mauve) « ressources
)2 protège cahiers ( bleu, noir
)1 cahier de travaux pratiques, petit format, couverture rose, sans spirale (poésie
1 cahier de travaux pratiques, petit format, grands carreaux, sans spirale (cahier de
production écrite), couverture rouge
) 1 paquet de doubles feuilles blanches (grand format
) 1 paquet de feuilles simples blanches (grand format
) 1 porte-document noir (100 pochettes
 1 bon dictionnaire.
 Un cahier de textes.
Anglais
)New Sky starter (livre d’élève
)New Sky starter (Activity book
1 cahier de 100 pages – couverture /1 paquet de feuilles doubles
jaunes
اللغة العربية و االجتماعيات
 منجد ـ دفتر من فئة 50ورقة حجم صغير غالف أحمر( القراءة )  +دفتر من فئة  50ورقة حجم صغير غالفأخضر(التربية اإلسالمية) ـ دفتر من فئة  100ورقة حجم كبير غالف بني ( التداريب ) +دفتر من فئة  50ورقة
حجم كبير غالف برتقالي (التطبيقات الكتابية) ـ أوراق منفردة بيضاء من الحجم الكبير  +أوراق مزدوجة من
الحجم الكبير -دفتر األعمال التطبيقية من الحجم الكبير من فئة  50ورقة غالف رمادي (التعبير الكتابي) -.دفتر
من فئة  50ورقة غالف وردي ( دفتر المنزل ) -أوراق مستقلة من الحجم الكبير
 دفتر 50ورقة غالف بنفسجي ( دفتر االجتماعيات)الرياضيات
الجديد في التربية التشكيلية
دفتران من فئة  200صفحة غالفان ( بنفسجي  +أسود )
أوراق مزدوجة بيضاء
أوراق للرسم الهندسة
مسطرة ،أقالم ملونة  ،مقص ،منقلة  ،ممحاة  ،لصاق  ،قلم الرصاص
منجرة ،أقالم جافة أزرق ،أخضر ،أسود ،بر كار  ،كوس ،اللوحة  ،أنسوخ
ème
FLASH MATH CM2 (5 année de l’enseignement primaire) nouvelle collection
النشاط العلمي
 أوراق مزدوجة صفراء دفتر من فئة  100صفحة  +غالف أصفربالنسبة للمقررات الخاصة باللغة العربية  ،االجتماعيات  ،الرياضيات  ،و النشاط العلمي سننتظر
مستجدات الوزارة الوصية
مالحظة  :جميع الكتب والدفاتر مكتوب عليها االسم الكامل ومغلفة

Année scolaire : 2020/ 2021
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Français :





Pépites (rouge), 6ème année Manuel. Edition 2019, MAGNARD
)2 cahiers de 100 pages sans spirales (classe, ressources
)2 protège - cahiers (rouge, mauve
1 cahier de 100 pages grand format, grands carreaux (travaux pratiques- poésie+
production) couverture rouge, sans spirales.
 Carnet répertoire, format 21 x 27 cm
 1 paquet de grandes feuilles doubles blanches + 1 paquet de grandes feuilles simples
blanches.
 1 bon dictionnaire (Robert Junior ou Micro Robert).
 1 porte-folio 100 pochettes – 6 pochettes plastifiées.
 Un cahier de textes.
Anglais :
- Sky 1 (Student’s book) - Sky 1 (Activity book) neuf
- 1 cahier de 200 pages – couverture blanche
1 paquet de grandes feuilles jaunes
اللغة العربية
ـ دفتر من فئة  01ورقة غالف أحمر (القراءة)  /دفتر من فئة  01ورقة غالف أخضر ( التربية اإلسالمية )  /دفتر من
فئة  01ورقة حجم كبير غالف بني (التداريب)
ـ دفتر من فئة  01ورقة حجم كبير غالف برتقالي (التطبيقات الكتابية)  /دفتر األعمال التطبيقية من الحجم الكبير 01
ورقة غالف رمادي (التعبير الكتابي)
ـ دفتر من فئة  01ورقة غالف أزرق (االجتماعيات)
ـ أوراق مزدوجة بيضاء من الحجم الكبير وأخرى منفردة من نفس الحجم
 ملف أزرق )(chemise à rabatالرياضيات والنشاط العلمي
ـ دفتر من فئة  011ورقة (غالف بنفسجي )الحجم الصغير,
ـ دفتر األعمال التطبيقية الحجم الكبير من فئة  011ورقة مربعات كبيرة (غالف أسود )
 أوراق مزدوجة بيضاء )29,7 cm * 90(X227x21
أوراق بيضاء للرسم
مسطرة ،أقالم ملونة  ،مقص ،منقلة  ،ممحاة  ،لصاق  ،قلم الرصاص HB 2
مبراة  ،أقالم جافة أزرق ،أخضر ،أسود ،بر كار  ،كوس ،اللوحة – األنسوخ -صباغة مائية – قلم الخط العربي رقم 9
(أسود)
ـ دفتر األعمال التطبيقية الحجم الكبير من فئة  011ورقة مربعات كبيرة (غالف أصفر )
FLASH MATH 6èmeAP (6ème année de l’enseignement primaire) nouvelle collection

مالحظة  :جميع الكتب والدفاتر مكتوب عليها االسم الكامل ومغلفة
N.B : Concernant les manuels, nous attendons les listes officielles du Ministère.
بالنسبة للمقررات الخاصة باللغة العربية  ،االجتماعيات  ،الرياضيات  ،و النشاط العلمي سننتظر مستجدات الوزارة الوصية .

