األدواخ الوذرسُّح :السٌّح الثّالثح
 الكرّاساخ :

 8 كرّاساخ عذد . 24
 كرّاش الوحفىظاخ .
 كرّاش الٌّصىص ( .)cahier de texte
 كرّاش الوىسُمً.
 كرّاش الهٌذسح ( هرتّعاخ هي الحجن الصّغُر).
 1 كٌش هتىسط الحجن
 1 كٌش كثُر الحجن
 الكتة :
 1كرّاش عذد .12


ن ) الرّهس .111001
 هصحف ( جسء ع ّ
 حاهالخ األوراق:
كتاب الرَّاضُاخ ،الرّهس .102306


 حاهلح أوراق حوراء.80
 2 حاهلح أوراق زرلاء .80
 حاهلح أوراق صفراء .40
 2 حاهلح أوراق  ( 40اللّىى إختُارٌ و هخالف للىى الحاهالخ األخري) .
 حاهلح أوراق خضراء .40
 الغلف:
حاهلح أوراق سىداء .80



ٍ  1 -أحور  1 -أصفر هرّتعاخ  1 -أخضر هرتّعاخ  1 -أحور هرتّعاخ  1 -ترتمالٍ -
 1أصفر  1 -شفاف  1 -أزرق  1 -تٌ ّ
 1تٌفسجٍ هرتّعاخ  1 -وردٌ هرتعاخ

 األدواخ الوتثمُّح :


ص –  2لصك ) –(sickصلصال – ألىاى هائُّح (  –) Tubesفرشاج عذد  –14ألالم لثذَح –
أوراق تصىَر – أوراق هلىًّح – هم ّ
ألالم شوعُّح أو تاستال)(pastel







للن جاف أزرق +للن جاف أخضر +للن جاف أحور 2 +ألالم تلىَي +لىحح ( هرتّعاخ كثُرج )  +للن لىح و طالّسح.
كىش  +هسطرج  +للن رصاص عذد  + 0هوحاج  +هثراج .
ً 2مىد هسَّفح ( هي الحجن الكثُر).
Flash disque
هلف عادٌ

األدوات المدرسية

تقسيم األدوات المدرسيّة حسب المىاد:السّنة الثّالثة
 .1انعزتُّح :




 .6انتّزتُح انتّشكُهُّح :

كزّاص عذد  12نهمظى  +غالف أطفز يزتّعاخ .

ض – نظك
أوراق تظىَز – أوراق يهىَّح – يم ّ

كزّاص يذفىغاخ  +غالف شفّاف.

) –(stickطهظال – أنىاٌ يائُّح (  – ) Tubesفزشاج

كزّاص انزطى و اإليالء انذاتٍ عذد  + 24غالف

عذد  –14ألالو نثذَّح – ألالو تهىٍَ – ألالو

تُفظجٍ يزتّعاخ.











شًعُح أو تاطتال) – (pastelيهف.

كزّاص عذد  24نهّغح  +غالف أسرق.
كزّاص االَتاج انكتاتٍ عذد  + 24غالف أطفز.

 .7انتّزتُح انتكُىنىجُّح:

كُش كثُز انذجى.




كزّاص عذد  24نهمزاءج  +غالف أدًز.
كزّاص انُّظىص ( )cahier de texte
دايهح أوراق  80طفذح دًزاء نهمزاءج.

flash disque

 .8انتزتُح انثذَُح:

دايهح أوراق  40طفذح طفزاء نإلَتاج انكتاتٍ.
دايهح أوراق  80طفذح سرلاء نهغح انعزتُح.

يزَىل أتُض نألوالد  -يزَىل أدًز نهثُاخ

لهى جاف أسرق  +لهى جاف أخضز  +لهى جاف أدًز +
ألالو تهىٍَ +نىدح(يزتّعاخ كثُزج)  +لهى نىح

 .9انفزَظُّح:

وطالّطح – نظك ). (stick







 .2انزَّاضُّاخ:



دايهح أوراق  40طفذح ( انهّىٌ إختُارٌ) .

كتاب انزَّاضُاخ ،انزّيش .102306
أدواخ انهُذطح  :كىص  +يظطزج  +لهى رطاص عذد

دايهح أوراق خضزاء .40
كزّاص عذد  + 24غالف أدًز يزتّعاخ.
كزّاص عذد  + 24غالف أخضز يزتّعاخ.
كُش يتىطظ انذجى.
ألالو تهىٍَ

 + 0يًذاج  +يثزاج .



كزّاص انهُذطح ( يزتّعاخ يٍ انذجى انظّغُز )  +غالف

كتب الفرنسيّة و اإلنقليزية تقتنى من المدرسة

وردٌ يزتّعاخ .






كزّاص عذد  24نهًظائم  +غالف برتمانٍ .
دايهح أوراق  80طفذح سرلاء.
َ 2مىد يشَّفح ( يٍ انذجى انكثُز).
كزّاص عذد  ( 24رَاضُاخ َ +ػاو لُض)  +غالف تٍُّ.

 .3انتزتُح اإلطاليُّح :



و تتىلّى اإلدارة بيعها بكلفتها األصليّة

انمزآٌ انكزَى ( جشء عىّ ) انزّيش 111001
دايهح أوراق ( 40انّهىٌ اختُارٌ و يخانف نهىٌ انذايالخ
األخزي).

 .4اإلَماظ انعهًٍّ :دايهح أوراق طىداء .80
 .5انتّزتُح انًىطُمُّح :كزّاص انًىطُمً.

تقسيم األدوات حسب المىاد

يالدعج :


َجة كتاتح اطى و نمة انتّهًُذ عهً كمّ األدواخ.



ضزورج االنتشاو تاألنىاٌ انًذكىرج .



كزّاص انُّظىص ( إجثارٌ ).



يزالثح يطثىعاخ دايالخ أوراق انتّهًُذ تظفح

يُتػًح.


ًَُع يُعا تاتا اطتعًال انًظذخ () Correcteur



انزّجاء إفزاغ انًهف إثز َهاَح كمّطذاطٍّ

