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Liste des Livres 
 

A la croisée des textes ( livre unique Edition 2008) + cahier Edition 2010 -  

Collection Didac - Hachette Antoine. 

 

Théma EB9 – Hachette Antoine. 

 

 Sciences de la vie et de la Terre – Edition 2014 + CD – Habib Publishers . 

 Physique : Horizons Scientifiques – ( livre + CD ) Editions Spirale 2014 

 Chimie    : Horizons Scientifiques  - ( livre + CD) Editions Spirale 2014 . 
  
Themes  - Grade 9 – CRDP ( the student’s book only ) . 

 .دار المكتبة األهلّية – 7102طبعة  - أنشطة الّترسيخ والّدعم+ السراج         
 .دار المكتبة األهلّية  – 7102طبعة  –األنشطة الكتابّية المنزلّية + القواعد للتعبير واإلمالء         

 .ناشرون حبيب - 7102طبعة   –التاريخ العلمي           
 .ناشرون حبيب -7107طبعة  –السلسلة العلمية في الجغرافيا  

  . مركز البحوث واالنماء –تربية مدنية وتنشئة وطنية 

 .دار المشرق –خت وردة مكسور ألا -حياتي هي المسيح 

 “Protect Ed” (cahier de l’élève + guide des parents)  مالحظة:   ُ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                

 .اإلبتدائيّةغراماً وهي فارغة للمرحلة  084تكون خفيفة الوزن                 

 .غراماً وهي فارغة للمرحلة المتوّسطة 084تكون خفيفة الوزن                 

 .يكون عرض ظهر الحقيبة أعرض من ظهر الطالب                

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

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

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

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

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

 :الترتيب المثالي لمحتويات الحقيبة                 

 .تحضير الكتب المطلوبة في اليوم التالي حسب الجدول المدرسي                

 .العريضة والثّقيلة قريبة من ظهر الحقيبة المدرسيّةالكتب                 

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

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