ETABLISSEMENT AL AWAIL

مؤسسة األوائـــل

Préscolaire- Primaire – collège

إعدادي-ابتدائي-أولي

CLASSE : 6e AEP
Liste des fournitures scolaires pour l’année 2015/2016
Matière
Anglais
Informatique

Manuels
- Bounce Now 6 – student’s book – Editions Macmillan
- Bounce Now 6 – activity resource book - Editions Macmillan
- Découvrir l’informatique au primaire “6” - 4ème Edition (2012),

Matériel
- 1 cahier de 50 feuilles couverture mauve

« Editions MSM medias »

-

1 lutin noir 30 vues
1 cahier de 200 pages (100 feuilles) couverture noire
2 paquets de doubles feuilles (petit format)
2 paquets de doubles feuilles blanches (grand format)
Français
1 grand carnet
3 cahiers de 100 pages + couvertures (bleue - grise - marron)
1 cahier travaux pratiques (petit format) couverture rose
 ورقة ( القسم) غالف ازرق05 دفتر
 ورقة (القراءة ) غالف أحمر05 دفتر
 في رحاب اللغة العربية: اللغة العربية ورقة ( للتربية اإلسالمية) غالف أخضر05 دفتر
 الجديد في االجتماعيات – السنة السادسة ابتدائي:  االجتماعيات ورقة (للقرآن الكريم) غالف أبيض05 دفتر
 المفيد في التربية االسالمية: التربية االسالمية ورقة (للواجبات المنزلية) غالف أسود05 دفتر
 التجديد في النشاط العلمي: النشاط العلمي ورقة (للدرس اللغوي) غالف وردي155 دفتر
Arabe
 األساسي في التربية التشكيلية: التربية الفنية ورقة (لتلخيص القصص) غالف برتقالي05 دفتر
 الكامل في قواعد التراكيب في الصرف والتحويلأوراق مزدوجة – مذكرة
 في الطفولة – عبد المجيد بن جلون – المكتبة المفتوحة: القراءة المسترسلة حجم صغير) غالف أبيض – الجغرافياTP (  ورقة05 دفتر
 التاريخ والتربية على المواطنة- ورقة ( االجتماعيات) غالف أصفر155 دفتر
1 lutin jaune 30 vues
 أدوات الهندسة+ ) غالف أصفر- حجم صغيرPT( دفتر الهندسة
) ورقة ( غالف وردي155 دفتر البحث
 السادس أساسي:  الجديد في الرياضيات) ورقة ( غالف أزرق155 دفتر التمارين
Mathématiques
) ورقة (غالف أبيض05 دفتر
1 lutin bleu 30 vues
) أقالم لبدية ( التربية الفنية قلم خاص باللوحةممحاة
 أقالم ملونة ممسحةلصاق سائل
 أزرق وأخضر وأسود: أقالم حبر جافة مقصلصاق شريطي
Fournitures
 قلم الرصاص مسطرة)صباغة (تربية فنية
 لوحة بيضاء مبراة1 ramette de papier A4
NB : Prière de bien vouloir couvrir les livres, écrire le nom de l’élève sur ses affaires et d’acheter des cahiers sans spirales
- Français 6è - Collection Coquelicot, « Editions Hachette »
- Français 6è - livret d’activités - Collection Coquelicot,
« Editions Hachette »
- Le français pratique 6e AEP
- Agenda : Mon conseiller pour mes devoirs scolaires- édition 2014

-

