Madaris Assalam

Matière
اللغة
العربية
االجتماعيات

التربية
اإلسالمية

الرياضيات

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 2ème année collège
Rentrée 2017-2018
Manuels
Fournitures
)في رحاب اللغة العربية (الثانية ثانوي إعدادي
 صفحة من الحجم الكبير033  دفتر من فئة1
 صفحة من الحجم الكبير133  دفتر من فئة1
(Top édition)
غالفان باللون األخضر من الحجم الكبير
أوراق مزدوجة بيضاء من الحجم الصغير
) منار االجتماعيات (الثانية ثانوي إعدادي صفحة133  دفتر األشغال التطبيقية من الحجم الكبير1
 صفحة من الحجم الكبير133  دفاتر من فئة2
)Top édition) طبعة جديدة
 سيكما في التاريخ و الجغرافيا أغلفة زرقاء من الحجم الكبير0
)دفتر الوثائق و األنشطة باأللوان (الثانية ثانوي إعدادي
 ورق ملمتري/ أوراق مزدوجة بيضاء من الحجم الكبير
SCHOLAR
-سلسلة سيكما
في انتظار صدور المقررات
 صفحة من الحجم الكبير233  دفتر من فئة1
الدراسية الجديدة
 صفحة من الحجم الصغير133  دفتر من فئة1
غالفان باللون البني من الحجم الكبير و الصغير
أوراق مزدوجة بيضاء من الحجم الكبير
)المسار في الرياضيات (الثانية ثانوي إعدادي
 صفحة من الحجم الكبير233  دفاتر من فئة2
 صفحة من الحجم الكبير133  دفتر من فئة1
)(مكتبة المدارس
Delta mathématique
 أغلفة بيضاء من الحجم الكبير0
BELIN cycle 4
أوراق مزدوجة بيضاء من الحجم الكبير و من الحجم الصغير
5ème , 4ème , 3ème
( )صالح لـلمستويين الثانية و الثالثة إعدادي

العلوم
الفيزيائية

علوم الحياة
و األرض

التكنولوجيا
الصناعية

Français

)واحة العلوم الفيزيائية (الثانية ثانوي إعدادي
)(مكتبة المدارس
)كتاب وثائق العلوم الفيزيائية (الثانية ثانوي إعدادي
 دار إحياء العلوم-سلسلة سيكما
Physique chimie - 2ème Année du collège Adapté au programme Marocain
Collection CDPL Collège
المفيد في علوم الحياة و األرض
السنة الثانية من التعليم الثانوي اإلعدادي
-  دار الثقافةSVT 2e A.C
conforme au programme marocain
Collection APEF collège
الجديد في التكنولوجيا
)(دار القلم
Rives bleues français livre unique 4ème
adapté au programme marocain Hatier.
Dictionnaire (Micro robert) ou Larousse de
poche. obligatoire

 صفحة من الحجم الكبير133  دفاتر من فئة2
 أغلفة ذات اللون البرتقالي من الحجم الكبير2

- 1 cahier T.P 200 pages G.F
- 1 cahier de 50 pages petits carreaux sans
spirale P.F
- 1 protège-cahier noir G.F
- 1 protège-cahier noir P.F
- Doubles feuilles blanches P.F et G.F
- Papier calque
 صفحة من الحجم الكبير مربعات صغيرة133  دفتر من فئة1
غالف وردي من الحجم الكبير
1 cahier de 100 pages G.F (sans spirale)
2 cahiers de 150 pages P.F ( sans spirale)
2 protège-cahiers rouges P.F
1 protège-cahier rouge G.F
1 paquet de copies doubles blanches P.F
1 paquet de copies doubles blanches G.F
1 cahier de 150 pages G.F
1 protège-cahier jaune G.F
1 paquet de copies doubles blanches G.F
1 carnet petit format

Think : Students book 2 (Cambridge)
Work book 2 (Cambridge)
Longman Basic English Dictionary
(Pearson / Longman)
INFORMATIQUE
Evoluer en informatique au collège niveau
2
Fournitures Communes
:
(EDITION
ET DIFFUSION
MSM
MEDIA
) ; des marqueurs ; 1 double-décimètre ; 1 gomme ;
Des stylos de plusieurs
couleurs
; des stylos
à bille
bleus
1
tenue
de
sport
adéquate.
E.P.S
1 tube
de colle ; 1 crayon à papier ; 1 taille- crayon ; 1 paire de ciseaux ; 1 équerre ; 1 rapporteur ; 1 compas ;
des crayons de couleur.
1 calculatrice scientifique non programmable ; 1 cahier de texte ; 2 photos d’identité récentes.
N.B L’utilisation du blanco est strictement interdite.
Anglais

Lecture suivie (obligatoire)
Français

)القراءة الموجهة (ضرورية

Les lettres de mon moulin - Biblio collège Alphonse Daudet
(HACHETTE)

إلى ولدي
)(أحمد أمين

Issa enfant des sables
Pierre - Marie Beaude
(Folio Junior)
Lecture plaisir (facultative)
Français

)القراءة الذاتية (اختيارية

Contes d’ici et d’ailleurs (Anthologie)
HATIER

)المنتقى (مجموعة قصصية
)(نور الدين صدوق

Lecture suivie (obligatoire)
Anglais
Gulliver's Travels
(Jonathan swift)
( Young adult readers )
(E L I)

