الثانوية اإلعدادية الجسر الخصوصية

السنة الدراسية 2017/2016

الئحة الكتب و الدفاتر و المؤلفات
المستوى :األولى ثانوي إعدادي 5ème
Date entrée : Lundi 05 Septembre 2016

المادة
اللغة العربية
اللغة
الفرنسية

اللغة
اإلنجليزية
اإلجتماعيات

الدفاتر

األغلفة
حمراء

 دفتر  288ص من الحجم الكبير( إمارسي) للدروس دفتر  192ص من الحجم الصغير (إمارسي) للتمارين مذكرتان من الحجم الصغير (إمارسي) - cahier de 192 P (IMARSI) pour lesصفراء
leçons
- cahier de 192 P (IMARSI) pour les
exercices
- carnet de note
" - cahier de 144 P (IMARSI) "P.Fخضراء

المفيد في اللغة العربية

» - Etude de la langue 5, 4, 3 « Jardin des lettres
)- L’appel de la forêt de Jaques London (Magnard
- Yvain ou le chevalier au lion de C. de Troyes
)(Carrés classiques-Nathan
)- L’avare de Molière (carrés classiques-Nathan

زرقاء

* في رحاب اإلجتماعيات

بنفسجية

* واحة التربية اإلسالمية

برتقالية

* واحة الرياضيات
* Cahier d'exercices ( collection 20/20 Librairie Al)Ouma

علوم الحياة
و األرض

 دفتر  192ص من الحجم الكبير (إمارسي) لألعمالالتطبيقية

بنية

* المفيد في علوم الحياة و األرض

العلوم
الفيزيائية

  2دفاتر  192ص من الحجم الكبير (إمارسي) -دفتر  144ص (إمارسي) للفروض المنزلية

وردية

* فضاء العلوم الفيزيائية

التربية
اإلسالمية
الرياضيات

  3دفاتر " "T.Pمن الحجم الكبير (إمارسي) للدروس دفتر من الحجم الكبير (إمارسي) للتمارين دفتر  192ص من الحجم الكبير (إمارسي) للدروس دفتر 144ص من الحجم الصغير (إمارسي) للتمارين دفتر  192ص (إمارسي) للدروس دفتر  192ص (إمارسي) للتمارين -دفتر  192ص (إمارسي) للفروض المنزلية

المقررات

المؤلفات
* " النظرات" الجزء األول للمنفلوطي
- Français Livre unique cycle 4(5ème
,4ème ,3ème ) Lire aux éclats Nathan
2016

Les livres de :
- Physique chimie
- Mathématiques
- SVT
Seront désignés et livrés par l’école
à l’entrée scolaire.

N.B : tous les cahiers sont des cahiers de grands formats, grands carreaux et sans spirale.
- un paquet de feuilles administratives pour les contrôles
- un paquet de feuilles format A4
- un cahier de contrôle de 300 P couverture blanche G.F

