مؤسسة طٌبة
 77زنقة أبوظبً -الوازٌس
الهاتف0522-98-17-19 :

الئحة الكتب و اللوازم المدرسٌة
المستوى  :الروض المتوسط  4سنوات

السنة الدراسٌة  2018/2017 :م

اللغة العربٌة
 سبٌل النجاح فً  :التخطٌط و الكتابة 5/4 سبٌل النجاح فً  :التواصل الشفهً و اإلعداد للقراءة 5/4 سبٌل النجاح فً  :الرٌاضٌات 5/4 دفتر من فئة  50ورقة غالف أخضر -دفتر من فئة  50ورقة غالف وردي .

اللغة الفرنسٌة
- Mini bus : mon premiers livre d'histoires 4/5 .
- Mini bus: fichier d'activités "dire, lire, écrire" mathématiques, découverte
du monde, vivre ensemble 4/5.
- cahier de 50 feuille couverture rouge.

اللوازم المدرسٌة و أدوات النظافة
  2علب العجٌن  2 - /لوحة  2 /مندٌل أصفر  2 /ممحاة .  2أقالم الرصاص  2 / HB2فرشاة الصباغة  2 /علبة أقالم لبدٌه ( 2 / ) 12أنبوب لصاق uhu stickمن الحجم الكبٌر  2 /أنبوب لصاق مائً  uhuمن الحجم الكبٌر  2 /علب أقالم الشمع الملونة
( 2 / ) 12رزمة من الورق المقوى الملون  2 /رزمة من الورق المقوى األبٌض
 2مقص  2 /ملفات ملونة :أخضر ,أحمر.
 رزمة أوراق بٌضاء ). ( ramette A4 de qualité sup papier crépon : rouge,vert,jaune  2علب منادٌل مبللة و معطرة ( أدوات النظافة  :فوطة  +فرشاة و معجون األسنان ). ورق صحً (  12لفافات ) .  4علب منادٌل ورقٌة كبٌرة  /صابون سائل . -مالبس للطفل  :سروال  ,تبان  ,سرٌدة "  " tricotمع تطرٌز اسم الطفل على المالبس .

مالحظة  -:كتابة االسم على األدوات بواسطة بطاقة الصقة ضروري  ,باإلضافة
لصورتان شمسٌتان للقسم .
-

ٌنصح بشراء أدوات مدرسٌة من نوع faber-castell

 1439/1438هـ

مؤسسة طٌبة
 77زنقة أبوظبً -الوازٌس
الهاتف0522-98-17-19 :

الئحة الكتب و اللوازم المدرسٌة
المستوى  :الروض الكبٌر  5سنوات

السنة الدراسٌة  2018/2017 :م

اللغة العربٌة
 سبٌل النجاح فً  :التخطٌط و الكتابة 6/5 سبٌل النجاح فً  :التواصل الشفهً و اإلعداد للقراءة 6/5 سبٌل النجاح فً  :الرٌاضٌات 6/5 3 -دفاتر من فئة  50ورقة غالف وردي  ,أزرق  ,أصفر

اللغة الفرنسٌة
- Mini bus : mon premier livre de français "dire, lire, écrire" 5/6.
- Mini bus : mes activités pour parler et apprendre à lire 5/6.
- Mini bus : mon cahier de graphisme 5/6.
- Mini bus : mon fichier de mathématiques et de découverte du monde 5/6.
- cahier de 50 feuille ( couverture rouge) .

اللوازم المدرسٌة و أدوات النظافة
  2علب العجٌن  2 - /لوحة  2 /مندٌل أصفر  2 /ممحاة .  2أقالم الرصاص  2 / HB2فرشاة الصباغة  2 /علبة أقالم لبدٌه ( 2 / ) 12أنبوب لصاق uhu stickمن الحجم الكبٌر  2 /أنبوب لصاق مائً  uhuمن الحجم الكبٌر  2 /علب أقالم الشمع الملونة
( 2 / ) 12رزمة من الورق المقوى الملون  2 /رزمة من الورق المقوى األبٌض
 2مقص  2 /ملفات ملونة :أخضر ,أحمر.
 رزمة أوراق بٌضاء ). ( ramette A4 de qualité sup papier crépon : rouge,vert,jaune  2علب منادٌل مبللة و معطرة ( أدوات النظافة :فوطة  +فرشاة و معجون األسنان ). ورق صحً (  12لفافات ) .  4علب منادٌل ورقٌة كبٌرة  /صابون سائل. -مالبس للطفل  :سروال  ,تبان  ,سرٌده "  " tricotمع تطرٌز اسم الطفل على المالبس .

مالحظة  - :كتابة االسم على األدوات بواسطة بطاقة الصقة ضروري  ,باإلضافة
لصورتان شمسٌتان للقسم .
-

ٌنصح بشراء أدوات مدرسٌة من نوع faber-castell

 1439/1438هـ

