األدواخ الودرسيّح :السٌّح الثّاًيح
 الكرّاساخ:
 3 كرّاساخ عدد . 12
 6 كرّاساخ عدد . 24
 1 كرّاش الوحفوظاخ.
 1 كرّاش الٌّصوص.)cahier de texte( .
 2 كٌشّ هي الحجن الكثير(sans spirale) .
 الكتّة
 كتاب الرّياضياخ ،الرّهس . 102210
 حاهالخ األوراق
 حاهلح أوراق حوراء . 80
 حاهلح أوراق سوداء . 60
 حاهلح أوراق زرلاء .80
 حاهلح أوراق خضراء . 40
 حاهلح أوراق ترتماليح . 40
 الغلف:
 1 شفاف  1 +أصفر  1 +أخضر هرتّعاخ  1 +أحور هرتّعاخ  1 +أزرق هرتّعاخ.
ي 1 +أخضر .
ي  1 +أصفر هرتّعاخ  1 +تٌفسج ّ
ي  1 +ورد ّ
 1 تٌ ّ
 األدواخ الوتثميّح
ص – صلصال – ألواى هائيّح ( . ) Tubes
 2 أوراق تصوير – أوراق هلوًّح –هم ّ


ألالم لثديّح – فرشاج عدد  -.14ألالم شوعيّح أو تاستال )2 – (pastelهلف عاديّ-
2لصك( 2+ )stickألالم تلوييّ.

 للن جاف أزرق  2+للن جاف أخضر  +للن رصاص رلن  + 0هوحاج  +هسطرج  +هثراج +
طالّسح  +لوحح  +للن لوح
ً 2 مود هسيفح( هي الحجن الكثير)
flash disque 
األدوات المدرسية

تقسيم األدوات المدرسيّة حسب المىاد :السّنة الثّانية
 .1انؼستٍّح :
 كسّاض يذفىظاخ  +غالف شفّاف.
 كسّاض انمساءج ػدد  + 24غالف أدًس يستؼاخ.
 كساضّ انمسى ػدد  +24غالف أطفس يستؼاخ.
 دايهح أوزاق دًساء . 80
 لهى جاف أشزق  +لهى جاف أخضس  +لهى زطاص زلى  + 0يًذاج  +يسطسج  +يثساج – طالّسح  +نىح  +لهى نىح +ألالو تهىٌٍ +
نظك)(stick







كسّاض اإلَتاج انكتاتً ػـدد + 24غالف أشزق يستّؼاخ.
كسّاض انتّستٍح اإلساليٍّح ػدد  + 12غالف وزديّ.
كُش كثٍس انذجى( sans spirale) .
كساض إيالء ذاتً زلى  + 12غالف تُفسجً.
كسّاض انُّظىص.)cahier de texte( .

 .2انسٌّاضٍّاخ
 كتاب انسٌّاضٍاخ ،انسّيص 102210
 دايهح أوزاق شزلاء  80طفذح.
َ 2 مىد يصٌفح كثٍسج انذجى.
 كسّاض انسٌّاضٍاخ ػدد  + 24غالف تًُّ.
 .3اإلٌماظ انؼهًًّ :دايهح أوزاق سىداء . 60
 .4انتّستٍح انًىسٍمٍّح  :كسّاض ػدد  + 12غالف أطفس .

 .5انتّستٍح انتكُىنىجٍّح:
flash disque 
 دايهح أوزاق تستمانٍح 40

يالدظح :
 ٌجة كتاتح اسى و نمة انتّهًٍر ػهى كمّ األدواخ ضسوزج االنتصاو تاألنىاٌ انًركىزج . كسّاض انُّظىص ( إجثازي ). يسالثح يطثىػاخ دايالخ أوزاق انتّهًٍر تظفح يُتظًحوتفسٌغها َهاٌح كمّ سداسًّ.
 ًٌُغ يُؼا تاتا استؼًال انًظذخ () correcteur -انسّجاء وضغ انُّمىد انًصٌفح فً ػهة دسة َىع انمطؼح

 .6انتّستٍح انتّشكٍهٍّح:
أوزاق تظىٌس( – )2أوزاق يهىَّح – يمضّ – طهظال – أنىاٌ يائٍّح ( –)Tubesفسشاج ػدد  -.14ألالو شًؼٍّح أو تاستال )– (pastel
يهف ػاديّ -نظك  – stickألالو نثدٌّح.

 .7انفسَسٍّح :
 دايهح أوزاق  40خضساء.
 كسّاض ػدد  + 24غالف أخضس يستؼاخ .
 كساض ػدد  + 24غالف أخضس
 كُش دجى كثٍس .
 .8زٌاضح  :يسٌىل أتٍض نألوالد  -يسٌىل أدًس نهثُاخ

تقسيم األدوات حسب المىاد

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

