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 ل

 الدفاتر الكتب المدرسية المادة

التربية 
 - 2017طبعة جديدة ومنقحة  - المنير في التربية اإلسالمية  اإلسالمية

  21المتوسط صفحة من الحجم  140دفترx29,7 لدروس ل
 .أبيضغالف  واإلعداد

 اللغة
 العربية

 اللغة العربية رحاب في 

 نجيب الكيالني – عمر يظهر في فلسطين 

 24صفحة من الحجم الكبير  192 دفترx32 لدروس ل–  
 أحمرغالف 

 21المتوسط للتحضير صفحة من الحجم  140 دفترx29,7 
 أحمرغالف  –

 اللغة
 الفرنسية

 Français 4ème Terre des lettres Edition 
NATHAN (dernière édition) 

Œuvres au programme : 

 La mare au diable 
George Sand – HACHETTE Bibliocollège 

 Cyrano de Bergerac 
Edmond Rostand – HACHETTE Bibliocollège 

 1 cahier grand format de 100 pages 
 (leçons + exercices) 

 1 protège cahier (Mauve) 

 1 lutin 40 vues  

 اللغة
 اإلنجليزية

 On Screen 2 : Student’s book 

 On Screen 2 : work book 

 Un cahier de 140 pages – grand format 
– grands carreaux protège cahier 
Marron  

 Bloc note 

 )طبعة جديدة( االجتماعيات النجاح في  االجتماعيات

  21المتوسط صفحة من الحجم  140دفترx29,7 لدروس ل
 .أزرقغالف 

  غالف أزرقصفحة )حجم صغير( للتحضير 100دفتر ،. 

  أوراق ميليمترية عاديةعلبة. 

 المسار في الرياضيات  الرياضيات

 المتوسط صفحة من الحجم  140: والتمارين دفتر الدروس
21x29,7 –  أخضرغالف  

  صفحة من الحجم الصغير مربعات  100 :التحضيردفتر
 أخضرغالف  –كبيرة 

العلوم 
 الفيزيائية

 (ومنقحةطبعة جديدة )العلوم الفيزيائية  في رحاب 

  وثائق العلوم الفيزيائيةSIGMA طبعة جديدة 

 المتوسط صفحة من الحجم  140: والتمارين دفتر الدروس
21x29,7 –  ورديغالف  

علوم الحياة 
 واألرض

 طبعة جديدة( علوم الحياة واألرض المفيد في( 

المتوسط صفحة من الحجم  140: والتمارين دفتر الدروس -
21x29,7 –  أصفرغالف 

 مستنسخ الدروس )يسلم للتالميذ بداية السنة داخل المؤسسة( *

 CLE USB - يحدد عند الدخول المدرسي اإلعالميات
 

 :األدوات
  –علبة أقالم ملونة  –مسطرة  -  HB2قلم رصاص  –ممحاة  – أحمر( -أسود  - أخضر - أزرقحبر جافة )م قالأ 

 .A4 Rame de papier -سبورة  – أوراق مزدوجة بيضاء حجم كبير - منقلة –بركار  –كوس  –بطاقات االسم –منجرة  –مقص  –لصاق 
 


