
 2022-2021العام الدراسي   

 

 الفرع الفرنسي –قسم الروضات 

 

 SP–الئحة كتب صف الروضة االولى 

 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français 

Au jardin des Couleurs - PS : 

Hachette - A. Antoine Education 2017 
7 albums 

Fichier de l’élève (Modules 1+2+3)  

Fichier de l’élève (Modules 4+5+6+7) 

1 fichier graphisme 

 اللغة العربية

 الجزء االول –لغتي هويتي   -

 ابجديتي األولى -

 يحدد الحقا   –الجزء الثالث  -

 2020 دار الشمال

 قرطاسية

 (1علبة معجون  )عدد  -

 ( 2 علبة محارم ) عدد  -

 (2 علبة محارم معطرة ) عدد -

 (2أصبع صمغ ) عدد  -

  

 

 اإلدارة

 



 2022-2021العام الدراسي   

 

 
 الفرع الفرنسي –قسم الروضات 

 

 MS–الئحة كتب صف الروضة الثانية 

 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français 

Au jardin des Couleurs – MS : 

Hachette - A. Antoine Education 2017 

8  albums 

Fichier de l’élève (Modules 1+2+3+4) 

Fichier de l’élève (Modules 5+6+7+8) 

1 fichier graphisme 

 اللغة العربية

 ألعب مع الحروف

                                 + 
 2016 دار الشمال

 2020 دار الشمال  3 – 2 – 1جزء  –كتابي في الروضة 

 قرطاسية

 (1علبة معجون  )عدد  -

 (2علبة محارم ) عدد   -

 (2 علبة محارم معطرة ) عدد -

 (2أصبع صمغ )عدد -

- Pochette  (1بسحاب للغة العربية والفرنسية )عدد 

  

 

 اإلدارة

 



 2022-2021العام الدراسي   
 

 الفرع الفرنسي –قسم الروضات 

 GS–الئحة كتب صف الروضة الثالثة 

 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français 

 Au jardin des Couleurs – GS : 

Hachette - A. Antoine Education 2013 

6 Albums 

Un manuel 

2 Cahiers d’activités 

 اللغة العربية

 لروضة الثالثة:ا -بلغتي أكتشف وأفرح

 كتاب القراءة  - 

  1فتر تطبيقات وأنشطة القسم د -                          

 2فتر تطبيقات وأنشطة القسم د -                          

 وما فوق 2013 والنشرالدار النموذجية للطباعة 

 الرياضيات
Mathématiques fantastiques (Tome 1) 

TOME 2  يحدد الحقا : 
Dar al Chimal 2020 

 القرطاسية

 (1علبة معجون  )عدد  -

 (2 علبة محارم ) عدد  -

 (2 علبة محارم معطرة ) عدد -

 (2 أصبع صمغ )عدد -

Pochette -  ( 1دد بسحاب للغة العربية والفرنسية ) ع 

 

 

 اإلدارة

 



 2022-2021العام الدراسي              
 الفرع الفرنسي –الحلقة االولى 

 

 .1E.B.الئحة كتب الصف األول األساسي   
 

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français Fichier de français EB1 Dar El Chimal 2020 

Cahier d’écriture Cahier d’écriture EB1 Dar El Chimal 2018 

Anglais Family and Friends level -1- Workbook ONLY Oxford 2nd edition 

 اللغة العربية

 الصف األول األساسي:–بلغتي العربية أقرأ 

 قراءة القسم األول والقسم الثانيكتاب ال -

 القسم االول والقسم الثاني  –دفتر التطبيقات  -

به  العملأ لحين طلبه حيث سيبدوالدفتر يمكن تأجيل شراء القسم الثّاني من الكتاب )

 (بعد الفصل األّول من العام الّدراسيّ 

 وما فوق 2014 الدار النموذجية

Sciences Objectif Sciences PLUS- EB1 Hachette – A. Antoine Education 2014 

 الرياضيات

A nous les maths EB1 + cahier Hachette – A. Antoine Education 2019 

Fort en Maths – EB1 Dar El Chimal 2019 

 - - المدرسة منمؤمن  المعلوماتية

 وما بعدها 2010 المكتبة العصرية أشبال اإلسالم "حذيفة" التربية الدينية

 

 اإلدارة

  



 2022-2021العام الدراسي              
 الفرع الفرنسي –الحلقة االولى 

 

 .2E.Bالئحة كتب الصف الثاني األساسي   

 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français Fichier de français EB2 Dar El Chimal 2020 

Cahier d’écriture Cahier d’écriture EB2 Dar El Chimal 2018 

Anglais Family and Friends level -1- Workbook ONLY Oxford 2nd edition 

 اللغة العربية

 الصف الثاني األساسي:–بلغتي العربية أقرأ 

 كتاب القراءة القسم األول والقسم الثاني 

به  لعمليمكن تأجيل شراء القسم الثّاني من الكتاب لحين طلبه حيث سيبدأ ا)

 (بعد الفصل األّول من العام الّدراسيّ 

 وما فوق 2015 الدار النموذجية 

Sciences Objectif Sciences  PLUS - EB2 Hachette -  A. Antoine Education 2014 

 الرياضيات

A nous les maths EB2 + cahier Hachette – A. Antoine Education 2019 

Fort  en Maths – EB2 Dar El Chimal 2019 

   المدرسة منمؤمن  المعلوماتية

 وما بعدها 2010  المكتبة العصرية أشبال اإلسالم  )أسامة(  التربية الدينية

 اإلدارة

  



 2022-2021العام الدراسي              
 الفرنسيالفرع  –الحلقة االولى 

 

 .3E.Bالئحة كتب الصف الثالث األساسي   
 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français Fichier de français EB3 Dar El Chimal 2020 

Cahier d’écriture Cahier d’écriture EB3 Dar El Chimal 2018 

Anglais Family and Friends – level 2 – Workbook ONLY OXFORD 2nd edition 

 اللغة العربية

لقسم القراءة القسم األول وا كتاب الصف الثالث األساسي:–بلغتي العربية أقرأ 

 الثاني

ه بعد مل بيمكن تأجيل شراء القسم الثّاني من الكتاب لحين طلبه حيث سيبدأ الع)

 (الفصل األّول من العام الّدراسيّ 

 وما فوق 2015 الدار النموذجية 

Sciences Objectif Sciences PLUS – EB3 Hachette -  Antoine  2015 

 الرياضيات

A nous les maths EB3 + cahier Hachette –Antoine  2019 

Fort en Maths – EB3 Dar El Chimal 2019 

   المدرسة منمؤمن  المعلوماتية

 وما بعدها 2010  المكتبة العصرية  أشبال اإلسالم  )خزيمة(  التربية الدينية

 اإلدارة

  



 2022-2021العام الدراسي              
 الفرع الفرنسي –الحلقة الثانية 

 

 .4E.Bالئحة كتب الصف الرابع األساسي .

 

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français Archilecture : Livre +cahiers d’exercices 1+2 (CM1) Librairie Samir  2015أو طبعة  2010طبعة 

Anglais Family and Friends  - level 3 – workbook ONLY Oxford  

 اللغة العربية

 قسم األول والثانيال  -ساسي: كتاب القراءة الصف الرابع األ–بلغتي العربية أعبّر  -

 لصف الرابع األساسي: القسم األول و الثاني ا –دفتر القواعد واإلمالء  -

 لحين طلبه  والدفتر شراء القسم الثّاني من الكتابيمكن تأجيل )

 (حيث سيبدأ العمل به بعد الفصل األّول من العام الّدراسيّ 

 الدار النموذجية للطباعة والنشر

2015 

2017 

Sciences 
Objectifs sciences PLUS الكتاب فقط Hachette A. Antoine Education 2015 

Cahier d’exercices  - Sciences pour la vie– EB4 Dar El Chimal 2019 

Mathématiques 
Fort en Maths - EB4 Dar El Chimal 2020 

Zoom In – EB4 Dar El Chimal  

   GOOGLE CLASSROOM المعلوماتية

 األرض مجال االنسان )ألكتاب + دفتر التمارين( الجغرافيا
 المركز التربوي للبحوث واالنماء 

 الكتاب المدرسي الوطني –
 

 التاريخ

 عليم أساسيت –لسنة الرابعة ل –أضواء على التاريخ بالتوثيق والتطبيق 

 يمكن تأجيل شراء هذا الكتاب لحين طلبه * 

 حيث سيبدأ العمل به بعد الفصل األّول من العام الّدراسيّ 

 2019 دار الشمال

 التربية الدينية
 وما فوق 2010  العصرية المكتبة أشبال االسالم "صهيب" 

   مكتبة اإليمان جزء عمّ  

   مؤمن من المدرسة التوجيه التربوي

 وما فوق 1998 الكتاب المدرسي الوطني الكتاب فقطالتربية الوطنية والتنشئة المدنية   التربية المدنية

 االدارة



 2022-2021العام الدراسي              
 الفرع الفرنسي –الحلقة الثانية 

 .5E.Bالئحة كتب الصف الخامس األساسي .

 دار النشر عنوان الكتاب المادة
تاريخ 

 االصدار

Français 
Archilecture : cahiers d’exercices 1+2  SEULEMENT(CM2) Librairie Samir 2012 

 Fichier  يحدد الحقا   

Sciences 
Objectifs Sciences PLUS– EB5 الكتاب فقط Hachette- Librairie Antoine 2016 

Cahier d’exercices – Sciences pour la vie – EB5 Dar El Chimal 2016 

 اللغة العربية

 ل والقسم الثاني القسم األو  -ساسي: كتاب القراءة  لخامس االاالصف  –بلغتي العربية أعبّر 

 يمكن تأجيل شراء القسم الثّاني من الكتابلحين طلبه )

 (العام الّدراسيّ حيث سيبدأ العمل به بعد الفصل األّول من 

 2016 الدار النموذجية للطباعة والنشر

Mathématiques 
Fort en Maths Dar El Chimal 2020 

Zoom In – EB5  Dar El Chimal 2017 

   GOOGLE CLASSROOM المعلوماتية

  الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واالنماء  مجال االنسان )الكتاب ودفتر التمارين( االرض الجغرافيا

 التاريخ

 التاريخ العلمي

 * يمكن االختيار ما بين الكتاب الورقي أو الكتاب الكتروني

 يمكن تأجيل شراء هذا الكتاب لحين طلبه ** 

 حيث سيبدأ العمل به بعد الفصل األّول من العام الّدراسيّ 

 2012 مكتبة حبيب

 التربية الدينية

 

 المكتبة العصرية الكتاب فقطأشبال االسالم "الشيخ الصغير" 
2010 

 وما فوق

   مكتبة اإليمان جزء عمّ 

   مؤمن من المدرسة التوجيه التربوي

 الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واالنماء  التربية الوطنية والتنشئة المدنية  التربية المدنية
1999 

 وما فوق

Anglais 

 
Family and Friends level 3  - workbook ONLY Oxford University Press 

2nd 

edition 

2014 

 اإلدارة

  



 2022-2021العام الدراسي              
 الفرع الفرنسي –الحلقة الثانية 

 .6E.Bالئحة كتب الصف السادس األساسي .

 

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français Moments de partage 6e :livre + 2 cahiers d’exercices Dar El Chimal 2018 

Sciences 
Objectifs Sciences PLUS– EB6  الكتاب فقط Hachette - Lib. Antoine 2017 

Cahier d'exercices – Sciences pour la vie    Dar El Chimal 2019 

 اللغة العربية

 الصف السادس األساسي: –بلغتي العربية أعبّر 

 كتاب القراءة )القسم األول و الثاني( 

 يمكن تأجيل شراء القسم الثّاني من الكتابلحين طلبه )

 (حيث سيبدأ العمل به بعد الفصل األّول من العام الّدراسيّ 

 2019 الدار النموذجية للطباعة والنشر

Mathématiques Zoom In – Cahier d’exercices Mathématiques – EB6 Dar Al Chimal édition 2019 

   GOOGLECLASSROOM المعلوماتية

  الكناب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واالنماء  )الكتاب + دفار التمارين( أضواء على جغرافية لبنان والعالم العربي الجغرافيا

 التاريخ

 التاريخ العلمي

 الكتروني* يمكن االختيار ما بين الكتاب الورقي أو الكتاب 

 يمكن تأجيل شراء هذا الكتاب لحين طلبه ** 

 حيث سيبدأ العمل به بعد الفصل األّول من العام الّدراسيّ 

 2013 مكتبة حبيب

 التربية الدينية
 وما فوق 2010 المكتبة العصرية أشبال االسالم  )خالد( 

   مكتبة اإليمان جزء عمّ 

   مؤمن من المدرسة التوجيه التربوي

 وما فوق 1999 الكتاب المدرسي الوطني   الكتاب فقطالتربية الوطنية والتنشئة المدنية التربية المدنية

Anglais My English Way Dar El Chimal 2020 

 

 اإلدارة  

  



 2022-2021العام الدراسي              
 الحلقة الثالثة– الفرع الفرنسي
 .7E.Bالئحة كتب الصف السابع األساسي .

 

 االصدار تاريخ دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français 
Fichier de français Dar El Chimal 2020 

Le Français au collège - Grammaire Editions Kédémos 2012 

Anglais Blink Dar El Chimal 2020 

 اللغة العربية
 دفتر التطبيقات فقط-المدارج في القواعد

 الدار النموذجية للطباعة والنشر
وما فوق 2013  

 وما فوق 2013 إلى التعبير السليم المدخل

Mathématique 
Construire les Mathématiques  الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واالنماء  وما فوق 2004  

Cahier d’exercices Mathématiques Dar El Chimal 2020 

Sciences 
Sciences de la vie et de la terre- EB7  وما فوق 2007 الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واالنماء 

Cahier d’exercices- Sciences de la vie et de la terre – Classe EB7 Dar El Chimal 2018 

Physique Physique   الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واالنماء وما فوق 2004    

Chimie 
Chimie  الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واالنماء  1998 

Cahier d’exercices de chimie Dar El Chimal 2018 

Informatique GOOGLE CLASSROOM   

 وما فوق 2010  الدار النموذجية للطباعة والنشر الصف السابع  -فتية االسالم التربية الدينية

  الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث واالنماء  )الكتاب + دفتر التمارين(اإلنسانواألرض الجغرافيا

 التاريخ
 الصف السابع –التاريخ العلمي 

 * يمكن االختيار ما بين الكتاب الورقي أو الكتاب الكتروني
  مكتبة حبيب

 وما فوق 2006 الكتاب المدرسي الوطني  )الكتاب فقط(التربية الوطنية والتنشئة المدنية  التربية المدنية

 
 اإلدارة

  



 2022-2021العام الدراسي              
 الحلقة الثالثة– الفرع الفرنسي

 .8E.Bالئحة كتب الصف الثامن األساسي.

 

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français 

Fichier de français Dar EL Chimal 2020 

Le Français au collège - Grammaire Editions Kédémos 2013 

Anglais Muse Dar EL Chimal 2020 

 اللغة العربية

 المدارج في القراءة واألدب

 الدار النموذجية للطباعة والنشر

 وما فوق 2013

 رجع لطالب الشهادة المتوسطة والصف الثامن األساسيم -دليلك إلى اللغة العربية 

 الثامن والتاسع األساسييعمل بهذا الكتاب في الصف 
 وما فوق 2013

Mathématiques 

 

Construire les Mathématiques C.R.D.P 2004 وما فوق  

Cahier d’exercices Mathématiques Dar EL Chimal 2020 

Sciences 
Sciences de la vie et de la terre- EB8 C.R.D.P  2007 وما فوق 

Cahier d’exercices – Sciences de la vie et de la terre – classe de EB8 Dar El Chimal 2016 

Physique Physique  C.R.D.P 2004 وما فوق  

Chimie 
Chimie C.R.D.P  

Cahier d’exercices de chimie      Dar El Chimal 2017 

Informatique GOOGLE CLASSROOM   

 وما فوق 2010  الدار النموذجية الكتاب فقط()الصف الثامن  -فتية االسالم الدينيةالتربية 

  الكتاب المدرسي الوطني –المركز التربوي للبحوث  البيئات والقارات )الكتاب ودفتر التمارين( الجغرافيا

 التاريخ
 التاريخ العلمي

 * يمكن االختيار ما بين الكتاب الورقي أو الكتاب الكتروني
 2016 مكتبة حبيب

 وما فوق 2006 الكتاب المدرسي الوطني  )الكتاب فقط(التربية الوطنية والتنشئة المدنية  التربية المدنية

 
 اإلدارة

  



 2022-2021العام الدراسي              
 الحلقة الثالثة– الفرع الفرنسي
 .9E.Bالئحة كتب الصف التاسع األساسي.

 

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français 
Le français au collège – Livre + Cahier d’activités –  

Classe de EB9 
Kédémos 2016 

 اللغة العربية
مد سابقاً )الكتاب المعترجع لطالب الشهادة المتوسطة والصف الثامن األساسي م -دليلك إلى اللغة العربية 

 دون تغيير ( –في الصف الثامن 
 وما فوق 2013 الدار النموذجية

Mathématique Construire les Maths 
الكتاب  -المركز التربوي للبحوث 

 وما فوق  2004 المدرسي الوطني  

Sciences 
Sciences de la vie et de la terre-EB9 

الكتاب  -المركز التربوي للبحوث 

 وما فوق 2007 المدرسي الوطني  

Cahierd’exercices Sciences de la vie et de la terre – Classe EB9 Dar EL Chimal 2016  

Physique Physique 
الكتاب  -المركز التربوي للبحوث 

 وما فوق 2002 المدرسي الوطني  

Chimie 
Chimie 

الكتاب  -المركز التربوي للبحوث 

 وما فوق 2000 المدرسي الوطني  

Cahier d’exercices de chimie Dar EL Chimal 2017 

 وما فوق 2010  الدار النموذجية الصف التاسع  -فتية االسالم التربية الدينية

 2018 مكتبة حبيب السلسلة العلمية في الجغرافيا الجغرافيا

 التاريخ 
 التاريخ العلمي

 * يمكن االختيار ما بين الكتاب الورقي أو الكتاب الكتروني
 2015 مكتبة حبيب

 )الكتاب فقط(التربية الوطنية والتنشئة المدنية  المدنيةالتربية 
لكتاب ا -المركز التربوي للبحوث 

 المدرسي الوطني  
 وما فوق 2006

 
 اإلدارة

  



 2022-2021العام الدراسي              
 المرحلة الثانوية – الفرع الفرنسي

 nde2 —الئحة كتب الصف األول الثانوي 

 

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français  الحقاً يحدد   

Anglais Fusion -4– Activity Book ONLY Oxford  

 2019أو  2017 دار الشمال  أوراق عمل في اللغة العربية وآدابها اللغة العربية

Mathématiques Construire les  Mathématiques Le livre Scolaire National  1998 وما فوق 

Physique Physique Le livre Scolaire National  1998 وما فوق 

Chimie Pas en avant Dar EL Chimal 2020 

Sciences 
Sciences de la vie / 1ère année secondaire Le Livre Scolaire National  2010 وما فوق 

Cahier d’exercices– Biologie - ES1 Dar EL Chimal 2017 

     المدرسةيؤمن من  التربية الدينية

 2013 مكتبة حبيب / السنة األولى الثانوية السلسلة العلمية في الجغرافيا الجغرافيا

 التاريخ
 التاريخ العلمي

 * يمكن االختيار ما بين الكتاب الورقي أو الكتاب الكتروني
  مكتبة حبيب 

 وما فوق 2006 لكتاب المدرسي الوطني  ا -المركز التروبي للبحوث  السنة األولى الثانوية /المجتمع بنية وحركة  االجتماع

 2019 دار الشمال الدليل الواضح في الحياة اإلقتصادية االقتصاد

وما فوق1998 لكتاب المدرسي الوطني  ا -المركز التروبي للبحوث  التربية الوطنية والتنشئة المدنية / السنة األولى الثانوية التربية المدنية  

Informatique GOOGLE CLASSROOM   

 

 اإلدارة

  



 2022-2021العام الدراسي              
 المرحلة الثانوية – الفرع الفرنسي

 SCIENTIFIQUEère1—علمي  –الئحة كتب الصف الثاني الثانوي 

 

 

 المادة
 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب

Français  ًيحدد الحقا   

Anglais Fusion -5– Activity Book ONLY Oxford  

 2019 دار الشمال أوراق عمل في اللغة العربية وآدابها العربية اللغة

Sciences 
Sciences de la vie. 

.année sec èmeLe Livre Scolaire National 2 

 (Série Scientifique) C.R.D.P. 
 وما فوق 2007

Cahier d’exercices ES2 - Biologie Dar El Chimal 2017 

Chimie Chimie , Pas en Avant Dar El Chimal 2018 

Physique Physique 
Le Livre Scolaire National 2ème année sec. (Série 

Scientifique) / C.R.D.P. 
وما فوق 1999  

Mathématiques Construire les  Mathématiques 
Le Livre Scolaire National 2ème année sec. (Série 

Scientifique) / C.R.D.P. 
 وما فوق 2000

     GOOGLE CLASSROOM التربية الدينية

 الجغرافيا
 يعمل في هذا الكتاب في الصف الثاني والثالث الثانوي

 لصف الثالث الثانويا –السلسلة العلمية في الجغرافيا 
 2019 مكتبة حبيب

 التاريخ
 التاريخ العلمي

 االختيار ما بين الكتاب الورقي أو الكتاب الكترونييمكن *
  مكتبة حبيب

 وما فوق 2001 لمركز التربوي للبحوث واإلنماءا -الكتاب المدرسي الوطني  فرع العلوم –السنة الثانية  -القيم والمشكالت االجتماعية  االجتماع

 2019 دار الشمال لفرع العلميا -الدليل الواضح في الحياة اإلقتصادية االقتصاد

لمركز التربوي للبحوث واإلنماءا -الكتاب المدرسي الوطني  السنة الثانية - التربية الوطنية والتنشئة المدنية  التربية المدنية  وما فوق 2002 

 2019طبعة جديدة منقحة  دار الشمال الفلسفة ألّول مّرة فلسفة وحضارات

Informatique GOOGLE CLASSROOM   

 اإلدارة

  



 2022-2021العام الدراسي              
 المرحلة الثانوية – الفرع الفرنسي

 SCIENCES GENERALESفرع العلوم العامة ــــــــــــــ ./الئحة كتب الصف الثالث الثانوي 

 

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français  ًيحدد الحقا     

 2018 دار الشمال  أوراق عمل في اللغة العربية وآدابها اللغة العربية

Chimie Chimie, Pas en avant – SG/ SV Dar El Chimal 2019 

Physique 
Physique - 3ème année secondaire.  

 (S.V. +S.G.) 
Le Livre scolaire national  2000 وما فوق 

Mathématiques 

Construire les Mathématiques : 

- Algèbre et Géométrie  

- Analyse et Statistiques  

3ème année secondaire (Série S.G). 

Le Livre scolaire national  
 وما فوق 2004

     GOOGLE CLASSROOM التربية الدينية

 الجغرافيا
 الكتاب المعتمد في الصف الثاني الثانوي

 لصف الثالث الثانويا –السلسلة العلمية في الجغرافيا 
 2019 مكتبة حبيب

 التاريخ
 التاريخ العلمي

 يمكن االختيار ما بين الكتاب الورقي أو الكتاب الكتروني*
  مكتبة حبيب

 وما فوق 1998 لكتاب المدرسي الوطنيا –المركز التربوي للبحوث واالنماء  ةالسنة الثالث-انويالتعليم الث -التربية الوطنية والتنشئة المدنية   التربية المدنية

 وحضاراتفلسفة 
 علوم –لفروع: العلوم العامة النجاح في الفلسفة للصف الثالث الثانوي 

 االجتماع واالقتصاد –الحياة 
 2018 دار الشمال

Informatique GOOGLE CLASSROOM   

 اإلدارة

  



 2022-2021العام الدراسي              
 المرحلة الثانوية – الفرع الفرنسي

 SCIENCES DE LA VIE.  الئحة كتب الصف الثالث الثانوي / فرع علوم الحياة   ـــــــــــ

 

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français  ًيحدد الحقا   

 2018 دار الشمال  أوراق عمل في اللغة العربية وآدابها اللغة العربية

Biologie Sciences de la vie - 3ème année secondaire (Série S.V). C.R.D.P 2007 وما فوق 

Chimie Chimie, Pas en Avant- SG/SV Dar El Chimal 2019 

Physique année secondaire. (S.V. +S.G.) ème3 -Physique  Le Livre scolaire national - C.R.D.P 2004 وما فوق  

Mathématiques 

Construire les Mathématiques :  

- Algèbre et Géométrie  

- Analyse et Statistiques  

3ème année secondaire (Série S.G). 

Le Livre scolaire national - C.R.D.P 
 وما فوق 2004

     GOOGLE CLASSROOM التربية الدينية

 الجغرافيا
 في الصف الثاني الثانوي المعتمد الكتاب

 لصف الثالث الثانويا –السلسلة العلمية في الجغرافيا 
 2019 مكتبة حبيب

 التاريخ
 التاريخ العلمي 

 * يمكن االختيار ما بين الكتاب الورقي أو الكتاب الكتروني
  مكتبة حبيب

 السنة الثالثة-لتعليم الثانويا -التربية الوطنية والتنشئة المدنية  التربية المدنية
بوي المركز التر -الكتاب المدرسي الوطني  

 للبحوث واالنماء
 وما فوق   1998

 2018 دار الشمال قتصاداع واالاالجتم –علوم الحياة  –لفروع: العلوم العامة النجاح في الفلسفة للصف الثالث الثانوي  فلسفة وحضارات

 

 اإلدارة

  



 2022-2021العام الدراسي              
 المرحلة الثانوية – الفرع الفرنسي

  ECONOMIE –SOCIOLOGIEالئحة كتب الصف الثالث الثانوي /فرع اإلجتماع واإلقتصاد ـــــــــــــــ

 

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français دد الحقاً حي   

 2018 دار الشمال أوراق عمل في اللغة العربية وآدابها اللغة العربية

Chimie 
Chimie -  3ème année secondaire 

C.R.D.P- Séries Lettres et Humanités / 

Sociologie et Economie 
 وما فوق 2000

Annale- من المدرسة مؤمن 
 

 

Physique Physique - 3ème année secondaire.(Hum.+S.E) C.R.D.P / Le livre scolaire national 2004 وما فوق 

Biologie Sciences de la vie - 3ème année secondaire.(Hum.+S.E) C.R.D.P / Le livre scolaire national 2007 وما فوق 

Mathématiques Construire les Maths. - 3ème année secondaire.(S.E) C.R.D.P / Le livre scolaire national 2000 وما فوق 

   GOOGLE CLASSROOM التربية الدينية
 

 الجغرافيا
 في الصف الثاني الثانوي المعتمد الكتاب

 لصف الثالث الثانويا –السلسلة العلمية في الجغرافيا 
 2019 مكتبة حبيب

 التاريخ
 التاريخ العلمي 

 * يمكن االختيار ما بين الكتاب الورقي أو الكتاب الكتروني
 مكتبة حبيب

 

 االجتماع
 وما فوق 2008 الكتاب المدرسي الوطني  المركز التربوي   التفاوت والسياسات االجتماعية

 2019 دار الشمال  المساعد جوهر علم االجتماع

 االقتصاد
 وما فوق 2004 الكتاب المدرسي الوطني  المركز التربوي   االقتصادية التنمية والسياسات

 2017 دار الشمال  المساعد في التنمية والسياسات االقتصادية

 فوق وما 1998 الكتاب المدرسي الوطني  المركز التربوي   السنة الثالثة –التعليم الثانوي  –التربية الوطنية والتنشئة المدنية  التربية المدنية

 فلسفة وحضارات
 –اة علوم الحي –لفروع: العلوم العامة النجاح في الفلسفة للصف الثالث الثانوي 

 االجتماع واالقتصاد
 2018 دار الشمال

 اإلدارة


