األدواخ الوذرسُّح :السّنح الخاهسح
 الكرّاساخ :









 8كرّاساخ عذد . 24
 2كرّاساخ الوحفىظاخ.
كرّاش الوىسُمً.
كرّاش الهنذسح دوى هرّتعاخ هي الحجن الكثُر.
كرّاش النّصىص.) cahier de texte ( .
كرّاشاخ  100( GM )( 24*32 cm) 10*10صفحح.
2كنش هي الحجن الكثُر - .كنش هي الحجن الصغُر.

 الكتة :








كتاب الرَّاضُاخ ،الرّهس .102511
هسالك الكتاتح ،الرّهس . 101510
كتاب اإلَماظ العلوٍ ،الرّهس . 103504
كتاب الوىاد االجتواعُّح ،الرّهس . 111512
هسالك المراءج ،الرهس .101509
هصحف جسء عنّ.

 حاهالخ األوراق :







حاهلح أوراق سىداء  - 60حاهلح أوراق زرلاء  - 80حاهلح أوراق حوراء .100
حاهلح أوراق  40صفحح (اللّىى اختُارٌ وهخالف للىى الحاهالخ األخري).
حاهلح أوراق  60صفحح (اللّىى إختُارٌ و هخالف للىى الحاهالخ األخري).
حاهلح أوراق خضراء  100صفحح .
حاهلح أوراق  ( 100اللّىى إختُارٌ وهحالف للىى الحاهالخ األخري).

 الغلف:



 2شفاف  1 -أزرق  1 -أحور  1 -أصفر  1 -ترتمالٍ  1 -أزرق هرتّعاخ  1 -تنٍّ  2 -أخضر هرتّعاخ 1-تنفسجٍ .

 األدواخ الوتثمُّح:











هسطرج – كىش –تركار –هنملح  2 -للن رصاص عذد  - 0هوحاج – هثراج.
لىح  +طالّسح  2 +للن لىح .
للن أزرق – أخضر – أحور – أسىد.
أوراق تصىَر– همصّ – لصك – ألىاى هائُّح (  – ) Tubeألالم تلىَي – فرشاج عذد .14
ألالم تاستال )  – ( Pastelألالم لثذَّح
. Flash Disque
أوراق للكتاتح ((feuilles de recharge
أوراق هضاعفح
هلف عادٌ

األدوات المدرسية

تقسيم األدوات المذرسيّة حسب المىاد:السّنة الخامسة
 .1انزَّاضُّاخ :





 .7انتّزتُح انتكُىنىجُّح :

كتاب انزَّاضُاخ ،انزّيش .102511



كزّاص عذد  + 24غالف تٍُّ.

دايهح أوراق  40طفذح ( انهىٌ اختُارٌ و يخانف نهىٌ
انذايالخ األخزي).

أدواخ الهُذسح  :يسطزج – كىص – تزكار – يُمهح -



flash disque

2لهى رطاص عذد  - 0يًذاج – يثزاج.







كزّاص انهُذسح  :دوٌ يزتعاخ يٍ انذجى انكثُز .

 .8انًىاد االجتًاعُّح :

نىح  +طالسح  2 +لهى نىح





دايهح أوراق  80نىٌ أسرق.
كزاص عذد  + 24غالف تزتمانٍ
كُش طغُز نهمىاعذ.




دايهح أوراق انهىٌ إختُارٌ و يخانف نهىٌ انذايالخ
يظذف جشء عىّ .
أوراق نهكتاتح ((feuilles de recharge

كزّاص انُّظىص.
يسانك انمزاءج ،انزيش101509

 .9اإلٌقنُشَح :دايهح أوراق  100طفذح ( انهىٌ اختُارٌ و يخانف
نهىٌ انذايالخ األخزي)  +أوراق نهكتاتح ( )feuilles de recharge

يسانك انكتاتح ،انزّيش . 101510
كزّاص انًذفىظاخ  +غالف شفّاف.
كزّاص انهغح عذد  + 24غالف أسرق .

 .10انفزَـسـُّح :

كزّاص انمزاءج عذد  + 24غالف أدًز.




كزّاص اإلَتاج انكتاتٍ عذد  + 24غالف أطفز.
كزّاص اإليالء عذد  + 24غالف تُفسجٍ.

كزّاص يذفىظاخ  +غالف شفّاف .
كزّاص (  ) Production écriteعذد  + 24غالف أسرق
يزتعاخ .

كُش يٍ انذجى انكثُز.





لهى أسرق – أخضز – أدًز – أسىد.
دايهح أوراق  100طفذح دًزاء.

كزّاص (  ) d’essaisعذد  + 24غالف أخضز يزتّعاخ .
دايهح أوراق خضزاء  100طفذح .
كُش ( دجى كثُز)

أوراق يضاعفح

 .3اإلَماظ انعهًٍ :




دايهح أوراق سىداء  60نهتّارَخ و انجغزافُا
األخزي  60نهتّزتُح اإلساليُح و انًذَُّح.

 .2انعزتُّح :














كتاب انًىاد االجتًاعُّح ،انزّيش . 111512

كتب الفرنسية و اإلنقليزية تقتنى من المذرسة

كتاب اإلَماظ انعهًٍ  ،انزّيش . 103504

و تتىلّى اإلدارة بيعها بكلفتها األصليّة

كزّاص  100 )GM ((24*32 cm) 10*10طفذح.

 .4انتّزتُح انًىسُمُّح :كزّاص انًىسُمً .
يالدظح :
 .5انتّزتُح انتّشكُهُّح :أوراق تظىَز– يمضّ – نظك – أنىاٌ يائُّح
(  – ) Tubesألالو تهىٍَ – فزشاج عذد -14ألالو تاستال –
ألالو نثذَح – يهف عادٌ

 .6انتزتُح انثذَُح :يزَىل أتُض نألوالد  -يزَىل أدًز نهثُاخ

تقسيم األدوات حسب المىاد







ضزورج كتاتح اسى و نمة انتّهًُذ عهً كمّ األدواخ.
ضزورج االنتشاو تاألنىاٌ انًذكىرج .
كزّاص انُّظىص ( إجثارٌ ).
يزالثح يطثىعاخ دايالخ أوراق انتّهًُذ تظفح يُتظًح.
ًَُع يُعا تاتا استعًال انًظذخ () Correcteur

