
   

 

 

 

 المستوى الدراسي: السنة الثالثة من التعليم الثانوي اإلعدادي

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES                      الئحة األدوات و الكتب المدرسية 

لدفاترا  المواد الكتب 
 (تحضير )غالف اسودورقة لل 100من فئة   دفتر

 ()غالف احمر للدروس ورقة 200دفتر من فئة 

 أوراق مزدوجة

 
العربية اللغة في االساسي  

 )الطبعة الجديدة(

 
 اللغة العربية

 

 (ازرقغالف ) ة للدروسورق 200 فئةدفتر من 

 (اسود)غالف  ورقة للتمارين والدعم 100دفتر من فئة 
اإلسالمية التربية الرائد في  

 )الطبعة الجديدة(
اإلسالمية التربية  

 من الحجم الكبير للدروس )غالف أبيض( TPدفتر 

 ورقة حجم صغير )غالف بني( 100دفتر من فئة 

 ورقة )غالف وردي( 50دفتر من فئة 

االجتماعياتالتجديد في   
 )الطبعة الجديدة(

 االجتماعيات

 ورقة )غالف برتقالي( 150دفتر من فئة 

 ورقة للتحضير )غالف أبيض( 100دفتر من فئة 

Français 3e livre unique   (BORDAS) 
Passerelle Français   

الفرنسية اللغة  

 (احمرورقة )غالف  100دفتر من فئة 

 عربي-معجم جيبي مزدوج انجليزي

Right on 3 student’s book 
Right on 3 work book 
(express publishing) 

اإلنجليزية اللغة  

 (اصفرحجم كبير للدروس )غالف ورقة  100 من فئة دفتر

 ورقة حجم صغير )غالف اصفر( 100من فئة دفتر 

Compétence (maths) 3ère année 
collégiale 

(Sochepress) 
 الرياضيات

 من الحجم الكبير مربعات صغيرة للدروس )غالف أخضر( TPدفتر 

 ورقة للتمارين )غالف برتقالي( 50دفتر من فئة 

Compétence (physique chimie) 
3ère année collégiale 

(Sochepress) 

Cahier de documents sigma 
physique en couleur et en français 

 العلوم الفزيائية

 من الحجم الكبير مربعات كبيرة )غالف أسود( TPدفتر 

 ورقة للتمارين )غالف أخضر( 100دفتر من فئة 

Compétence (SVT) 3ère année 
collégiale 

(Sochepress) 

Cahier de documents sigma SVT 
en couleur et en français 

علوم الحياة 
 واألرض

- 
A nous l’informatique 
(LIBRAIRIE AL MAARIF) 

 اإلعالميات

 علبة من الورق المقوى

 أقالم ملونة عادية + شمعية

 حامل األوراق

Paquet de papier A4 التربية التشكيلية 

- 
الموسيقيةالجديد في التربية   

 )الطبعة الجديدة(
التربية 
 الموسيقية

 

 

 

 

Nous prions les parents d'acheter un matériel de bonne qualité, de mettre le nom de leur enfant sur 

toutes les fournitures scolaires et recouvrir tous les livres d’un plastique transparent. 

GROUPE SCOLAIRE ALKAFAATE 

Ecole Privée Maternelle – Primaire -  

Secondaire collégiale et qualifiant. 

          Tel : 0648078859 / 0662117686 

 

 

 للتعليم الخصوصي مدرسة الكفاءات

 .والتأهيليالثانوي اإلعدادي  - االبتدائي - األولي 

 مرتيل -بيت العتيق -حي األغراس

Kafaate@yahoo.com 

 

FOURNITURES 

- Pochette de 12 crayons de couleurs - 2 tubes de colle UHU Stik (grand) - crayon HB2 + gomme + taille crayon 

+ paire de ciseaux - 4 stylo à bille (bleu-vert-noir-rouge)  -  trousse + 2 boites de craie fine –2 boites de clinex - 
2 paquets de papier hygiénique - Outils géométrique (compas - règle – équerre) + Paquet de papier blanc A4 

 
 


