Etablissement ELARAKI
Pour l’Education et l’Enseignement

Année scolaire : 2018-2019

Liste des fournitures scolaires/article
1AC
العـــربية  :الرائد في اللغة العربية.
االجتماعيات  :في رحاب االجتماعيات.
اإلسالميات  :في رحاب التربية اإلسالمية.
Français : Rives bleues 4e Hatier édition 2012
Lecture suivie : le lion
Anglais : THINK STUDENT’S BOOK STARTER, THINK WORKBOOK STARTER
Readers : Eli Teen : oliver twist ( level 1) + CD
– MON CONSEILLER POUR MES DEVOIRS SCOLAIRES - BENZIDIA
Physique : Etincelle physique Chimie.
S.V.T : Etincelle SVT 1AC

 -1الـدفـاتـر  ( :بدون سلك)
 فئة  100صفحة : 3من الحجم الصغير بمربعات كبيرة.
 فئة  196صفحة : 5من الحجم الكبير بمربعات كبيرة.
 1من الحجم الصغير بمربعات كبيرة.
 فئة  300صفحة : 3من الحجم الكبير بمربعات كبيرة.

 -2األوراق :
 3علب أوراق مزدوجة بيضاء من الحجم الكبير. علبة أوراق مزدوجة بيضاء من الحجم الصغير.2 -علب من األوراق المنفردة بيضاء من الحجم الكبير.

 علبة أوراق منفردة من الحجم الصغير. علبة أوراق الرسم من الحجم الكبير.2 paquets papier consonne -

 -آلة حاسبة عادية(غير مبرمجة)

 -3األغــلــفــة :
 الحجم الكبير : 3بنفسجي  1 -برتقالي  1 -أزرق  1 -بني
 2رمادي.

 الحجم الصغير : 1بنفسجي  1 -أبيض  1 -رمادي  1 -أخضر.
 -4حامل الوثائق :
  3من فئة  100صفحة (برتقالي  +أخضر  +أي لون) .  1من فئة  160صفحة بغالف أبيض. -5أدوات أخـرى :
 أقالم ملونة من الحجم الكبير. أقالم حبر  :أزرق  -أخضر  -أحمر -أسود. اقالم الرصاص HB2- HB 4 قلم خط عربي 3MM فرشتان للصباغة رقم  6و 18 مسطرة  30سنتمتر. الصباغة  - Acrilyque -األلوان األولية  :أحمر -أزرقأسود  -أبيض  +حاملة الصباغة (Aquarelle + (palette
 لصاق ) - UHU(STICبيكار ) - (Compasممحاة مقص  -منجرة  -كوس )( une équerre مصحح ( - )un correcteurمنقلة ((un rapporteur -مذكرة Agenda scolaire : 2018-2019

 Le port de l’uniforme ou d’un tablier, avec le logo de l’établissement,
est obligatoire.

Année scolaire : 2018-2019

Etablissement ELARAKI
Pour l’Education et l’Enseignement

Liste des fournitures scolaires/article
2AC
العـــربية  :في رحاب اللغة العربية.
االجتماعيات  :النجاح في االجتماعيات.
اإلسالميـات  :إحياء التربية اإلسالمية.

Français : Fleurs d’encre 4ème Edition 2016
Lecture suivie : Le horla
Anglais : THINK STUDENT’S BOOK1, THINK WORKBOOK1
Readers : Eli Teen : Egghead ( level 2 ) + CD
– MON CONSEILLER POUR MES DEVOIRS SCOLAIRES - BENZIDIA
وثائق العلوم الفيزيائية لأللوان ( )2سلسلة سيكما Physique : Etincelle Physique Chimie +
المفيد في علوم الحياة واألرض S.V.T :

 -1الـدفـاتـر  ( :بدون سلك)
 فئة  100صفحة : 3من الحجم الصغير بمربعات كبيرة.
 -فئة  196صفحة :

 -3األغــلــفــة :
 الحجم الكبير : 3بنفسجي  1 -برتقالي  1 -أزرق  2 -بني  2 -رمادي

 الحجم الصغير : 1بنفسجي  1 -أبيض  1 -رمادي  1 -أخضر.

 6من الحجم الكبير بمربعات كبيرة.

 -4حامل الوثائق :

 1من الحجم الصغير بمربعات كبيرة.

  4من فئة  100صفحة ( برتقالي  2 +أخضر +أي لون). 1 -من فئة  160صفحة ( أبيض).

 فئة  300صفحة : 3من الحجم الكبير بمربعات كبيرة.

 -2األوراق :
  3علب أوراق مزدوجة بيضاء من الحجم الكبير. علبة أوراق مزدوجة بيضاء من الحجم الصغير.  2علب من األوراق المنفردة بيضاء من الحجمالكبير.

 علبة أوراق منفردة من الحجم الصغير. علبة أوراق الرسم من الحجم الكبير. -آلة حاسبة عادية(غير مبرمجة)

 -5أدوات أخـرى :
 أقالم ملونة من الحجم الكبير. أقالم حبر  :أزرق  -أخضر  -أحمر -أسود. اقالم الرصاص HB2- HB 4 قلم خط عربي 3MM فرشتان للصباغة رقم  6و 18 مسطرة  30سنتمتر. الصباغة  - Acrilyque -األلوان األولية  :أحمر -أزرقأسود  -أبيض  +حاملة الصباغة (Aquarelle + (palette
 لصاق ) - UHU(STICبيكار ) - (Compasممحاة مقص  -منجرة  -كوس )( une équerre مصحح ( - )un correcteurمنقلة ((un rapporteur -مذكرة Agenda scolaire : 2018-2019

 Le port de l’uniforme ou d’un tablier, avec le logo de l’établissement,
est obligatoire.

Etablissement ELARAKI
Pour l’Education et l’Enseignement

Année scolaire : 2018-2019

Liste des fournitures scolaires/article
3AC
العــــربية  :األساسي في اللغة العربية.
 رواية  :رجوع إلى الطفولة (ليلى أبو زيد). رواية  :أهل الكهف (توفيق الحكيم).االجتمـاعيات  :المـنار.
اإلسالميـات  :الرائد في التربية اإلسالمية.

Français : Fleurs d’encre, 3ème Edition 2016
Lecture suivie : l’enfant
Anglais : THINK STUDENT’S BOOK 2 , THINK WORKBOOK 2
Readers : Eli Teen : Egghead ( level 3 ) + CD
وثائق العلوم الفيزيائية باأللوان ( )3سلسلة سيكما Physique :
الواضح في علوم الحياة واألرض S.V.T :

 -1الـدفـاتـر  ( :بدون سلك)
 فئة  100صفحة : 2من الحجم الصغير بمربعات كبيرة.
 فئة  196صفحة : 6من الحجم الكبير بمربعات كبيرة.
 1من الحجم الصغير بمربعات كبيرة.
 فئة  300صفحة : 1من الحجم الصغير بمربعات كبيرة.
 3من الحجم الكبير بمربعات كبيرة.

 -2األوراق :
  3علب أوراق مزدوجة بيضاء من الحجم الكبير. علبة أوراق مزدوجة بيضاء من الحجم الصغير. علبة من األوراق المنفردة بيضاء من الحجم الكبير. علبة أوراق منفردة من الحجم الصغير. علبة أوراق الرسم من الحجم الكبير. -آلة حاسبة عادية(غير مبرمجة)

 -3األغــلــفــة :
 الحجم الكبير : 3بنفسجي  1 -برتقالي  1 -أزرق  2 -بني  2 -رمادي.

 الحجم الصغير : 1بنفسجي  1 -رمادي  1 -أخضر  1 -أبيض.

 -4حامل الوثائق :
  3من فئة  100صفحة (برتقالي  2 +أخضر).  1من فئة  160صفحة ( أبيض). -5أدوات أخـرى :
 أقالم ملونة من الحجم الكبير. أقالم حبر  :أزرق  -أخضر  -أحمر -أسود. اقالم الرصاص HB2- HB 4 قلم خط عربي 3MM فرشتان للصباغة رقم  6و 18 مسطرة  30سنتمتر. الصباغة  - Acrilyque -األلوان األولية  :أحمر -أزرق-أسود  -أبيض  +حاملة الصباغة (Aquarelle + (palette
 لصاق ) - UHU(STICبيكار ) - (Compasممحاة مقص  -منجرة  -كوس )( une équerre مصحح ( - )un correcteurمنقلة ((un rapporteur -مذكرة Agenda scolaire : 2018-2019

 Le port de l’uniforme ou d’un tablier, avec le logo de l’établissement,
est obligatoire.

