األدواخ الودرسيّح  :السٌّح األولى
 الكراساخ:
 4 كراساخ عدد .12
 2 كراساخ عدد 24
 كراش الوحفوظاخ.
 كٌش كثير الحجن )(sans spirale
 كٌش صغير الحجن )(sans spirale

 الكتة :
 كتاب الرّياضياخ األساسيّح السٌّح األولى ،الرّهس . 102105

 حاهالخ األوراق :
 حاهلح أوراق حوراء .100
 حاهلح أوراق خضراء .40
 حاهلح أوراق زرلاء . 80
 حاهلح أوراق سوداء . 60

 الغلف :
 1 أصفر  1 -ورديّ هرتعاخ –  1شفّاف  1 -أزرق


 1أحور هرتّعاخ 1 -أصفر هرتّعاخ  1 -أحور هرتّعاخ

 األدواخ الوتثميّح.
 لوحح  +طالسح  +طثاشير  +للن لوح  +هوحاج  +هسطرج  +هثراج  2 +لصك )) stick


ً 2مود هسيّفح  1 +علة ألراص  5 +علة أعواد  +هعداد.

 2 للن جاف أزرق  +للن جاف أخضر  +للن رصاص رلن  2 + 0ألالم تلويي.


 2أوراق تصوير– أوراق هلوًّح – همصّ – صلصال – ألواى هائيّح ). )Tubes

 ألالم لثديّح – ألالم شوعيّح – فرشاج عدد  3 – 14هلف عاديّ .

األدوات المدرسية

تقسيم األدوات المدرسيّة حسب المىاد :السّنة األولى
 .1انؼزتٍّح:






كزّاص ػدد + 24غالف أدًز يزتؼاخ
كزّاص يذفىظاخ  +غالف شفاف.
كزّاص انمسى ػدد  + 12غالف أطفز يزتّؼاخ .
دايهح أوراق دًزاء  100نهغح انؼزتٍح .
 2لهى جاف أسرق  2 +لهى جاف أخضز  +لهى رطاص رلى  + 0يًذاج  +يسطزج  +يثزاج  2 +نظك (+ )stickنىدح  +لهى نىح
 +طالّسح  +طثاشٍز  +ألالو تهىٌٍ.





كزّاص ػدد  12نهتزتٍح اإلساليٍح  +غالف وردي يزتؼاخ.
 2يهف ػاديّ.
كُش كثٍز انذجى )(sans sperale

 .2انزٌّاضٍاخ:




كتاب انزٌّاضٍاخ األساسٍّح انسُّح األونى ،انزّيش . 102105
كزّاص ػدد  + 24غالف أسرق .
َ 2مىد يشٌّفح يفككح و يظُفح فً ػهة طغٍزج دسة لًٍتها  1 +ػهة ألزاص  5 +ػهة أػىاد  +يؼداد (ٌُستؼًم فً
انسّداسً .)2



دايهح أوراق سرلاء  80طفذح.

 .3اإلٌماظ انؼهًًّ :دايهح أوراق سىداء  60طفذح.
 .4انتّزتٍح انًىسٍمٍّح  :كزّاص ػدد  + 12غالف أطفز .
 .5انتّزتٍح انتّشكٍهٍّح :أوراق تظىٌز( –)2أوراق يهىَّح – يمضّ – طهظال – أنىاٌ يائٍّح ( )Tubeألالو نثدٌّح – ألالو شًؼٍّح – فزشاج

ػدد  – 14يهّف ػاديّ  -نظك  - stickألالو تهىٌٍ

 .6انتزتٍح انثدٍَح:

يزٌىل أتٍض نألوالد  -يزٌىل أدًز نهثُاخ

 .7انفزَسٍّح :




كزّاص ػدد  + 12غالف أخضز يزّتؼاخ.
دايهح أوراق خضزاء  40طفذح .
كُش طغٍز انذجى

كتب الفرنسية و اإلنقليزية تقتنى من المدرسة
و تتىلّى اإلدارة بيعها بكلفتها األصليّة.

 هاوّ جدّا ٌ - :جة كتاتح اسى و نمة انتّهًٍذ ػهى كمّ األدواخ.
 -ضزورج االنتشاو تاألنىاٌ انًذكىرج .

 يزالثح يطثىػاخ دايالخ أوراق انتّهًٍذ تاَتظاو و تفزٌغها إثز اَتهاء كمّسداسً.ًٌُ -غ يُؼا تاتا استؼًال انًظذخ () correcteur

 -انزّجاء وضغ انُمىد انًشٌفح و األلزاص و األػىاد فً ػهة دسة َىع انمطؼح.

تقسيم األدوات حسب المىاد

