
       
 

Année Scolaire     EB5 

  2017 – 2018 
                          

Liste des Livres 

     
Croque-feuilles + cahier d’exercices – CM2 – Nathan. 

 

Maths tout terrain – Fichier de l’élève - CM2 - Cycle 3 – Edition 2015 – Bordas. 

(+ cahier d’exercices vendu à l’école). 

 

Objectif  Sciences Plus – Edition 2016 -  Hachette  Antoine  ( le livre uniquement ) .   

Family and friends 5 –  Book + Woorkbook  + 2 free readers– Oxford – Samir Editeur.  

                                                               

   .هليةألدار المكتبة ا - 7102طبعة  – األنشطة الكتابّية المنزلّية+ أنشطة الّدعم الصّفي  +سراج ال    
 .هليةألدار المكتبة ا - 7102طبعة   – األنشطة الكتابّية المنزلّية  +قواعد للتعبير واالمالءال    

 
  .ناشرون حبيب – 7102  طبعة – السلسلة العلمية في الجغرافيا 
   . مركز البحوث واالنماء  - تربية مدنية وتنشئة وطنية 

 

 .المدرسة في" يُباع الحقاكتاب التعليم الديني   : اتمالحظ      

  “Protect Ed” (cahier de l’élève + guide des parents)    ُتؤمِّن المدرسة 
 

 المواصفات الصحيّة للحقيبة المدرسيّة 

 :من حقيبة الكتف أو اليد على أن  والتكميليّة حقيبة الظهر أفضل بالنسبة للتالميذ في الصفوف اإلبتدائيّة                 

 .تكون بدون دواليب                

 .غراماً وهي فارغة للمرحلة اإلبتدائيّة 084تكون خفيفة الوزن                 

 .وهي فارغة للمرحلة المتوّسطة غراماً  084تكون خفيفة الوزن                 

 .يكون عرض ظهر الحقيبة أعرض من ظهر الطالب                

 .سم تحت الخصر 04أالّ تتعّدى أسفل نقطة من الحقيبة مسافة                 

 .الحاّدة لمحتوياتهايكون سطحها المواجه لظهر الطالب مبطّناً لضمان راحة الظهر وحمايته من األركان                 

 .تكون ذات حزاميين للحمل ليتّم توزيع وزنها بطريقة متوازية على عضالت الظهر                

 .يتوافر فيها حزام يُربط على وسط الطالب لضمان توزيع وزنها على جانبي الظهر بالتساوي                

 .كي ال تضغط على عضالت الكتفين واألوعية الّدمويّة تكون أحزمة الحمل عريضة ومبطّنة                

 :الترتيب المثالي لمحتويات الحقيبة                 

 .تحضير الكتب المطلوبة في اليوم التالي حسب الجدول المدرسي                

 .الكتب العريضة والثّقيلة قريبة من ظهر الحقيبة المدرسيّة                

 .وضع الدفاتر واألشياء ذات األسطح غير المنتظمة أو الزوايا بعيدة عن الظهر                

 (.يمكن اإلعتماد على مياه الّشرب في المدرسة بكونها معقّمة بنظام خاصّ )عدم حشو الحقيبة المدرسيّة بالطّعام وزجاجات الماء                 

 

Telefax:04/410739–Cel:03756764 secretariat@antelias.sfm.edu.lb; info@ndlourdes.net- www.ndlourdes.net 40  004014 : انطلياس – خليوي: 4100000– تلفاكس      

 


