
 2019-2018العام الدراسي   

 الفرع اإلنكليزي –قسم الروضات  

   K.G.1. – األولىالئحة كتب الصف الروضة 

 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English Oxford Discover - Show and Tell -1- – activity book only Oxford ` 

  

 اإلدارة

  



 2019-2018العام الدراسي   

 الفرع اإلنكليزي –قسم الروضات 

  KG2 -الئحة كتب الصف الروضة الثانية 

 

 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English 

- Spotlight on First Phonics -1-STUDENT BOOK + LET’S PLAY! (STORY) 

- Spotlight on First Phonics -1- WORKBOOK 
Bricks 2013 

- KG2 Basics Dar el Chimal 2016 

 2016 دار الشمال ألعب مع الحروف اللغة العربية

Français Avec T’choupi, Explorer le monde (toute petite section 2-3 ans) Nathan 2017 

  

 اإلدارة

  



 2019-2018العام الدراسي   

 الفرع اإلنكليزي –قسم الروضات 

  KG3 -الئحة كتب الصف الروضة الثالثة 

 

 

 

 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

 اللغة العربية 
( + دفتر والقسم الثاني القسم االول -)كتاب القراءة + دفتر التطبيقات واألنشطة  بلغتي أكتشف وأفرح

 الروضة الثالثة -  الخط
 وما فوق 2013 الدار النموذجية للطباعة والنشر

English 

- Spotlight on First Phonics -2- STUDENT BOOK + THE MAGIC HAT (Story) 

- Spotlight on First Phonics -2- WORKBOOK  
Bricks 2013 

KG3 Basics Dar el Chimal 2016 

 Avec T’choupi Explorer le monde (4 – 5 ans) moyenne section Nathan 2017 اللغة الفرنسية

 : مؤمنة من قبل إدارة المدرسة .القرطاسية            مالحظة:

 

 

 اإلدارة

 



 2019-2018العام الدراس ي   

 الفرع إلانكليزي  –الحلقة ألاولى 

 .1Gالئحة كتب الصف ألاول ألاساس ي .

 تاريخ إلاصدار دار النشر عنوان الكتاب املادة

English 

OXFORD DISCOVER: Student Book LEVEL 1 

OXFORD 
2014 

Oxford Discover Workbook      LEVEL 1 

Oxford Phonics Book Long Vowels    LEVEL 3   (BOOK ONLY) 2013 

Science Oxford International Primary Science-1- Oxford University Press  2014 

 اللغة العربية 
 بلغتي العربية أقرأ ــــ كتاب القراءة + دفتر التطبيقات 

 الصف الاول ألاساس ي – )جزء أول وثاٍن وثالث( + دفتر الخط 
 وما فوق  2014 والنشرالدار النموذجية للطباعة 

Mathematics 
York En Vision Maths – Student’s Book 1  

 Pearson 

 يباع في دار الشمال
New Edition 2017 

Zoom In – G.1.  2017 دار الشمال                                                         دفتر تمارين:  

 وما بعدها 2010 املكتبة العصرية  - سلسلة في التربية إلاسالمية  أشبال إلاسالم  "حذيفة"  التربية الدينية

 2016 دار الشمال -Let’s Write – Handwriting Practice Book -1 دفتر خط إنكليزي 

 Zig Zag 1 Livre + cahier d'activités CLE international 2012 اللغة الفرنسية

 2018 دار الشمال فني عالمي ... الفنون 

 2016 -دار الشمال  – My Summer Booklet – KG3   فروض العطلة الصيفية

 :    مالحظة

 * القرطاسية: مؤمنة من قبل إدارة املدرسة، تسلم للتالميذ في بداية العام الدراس ي )داخل الصفوف(.  

 : مؤمنة من قبل إدارة املدرسة .*لوازم الفنون 

 إلادارة على انجاز فروض العطلة الصيفية ألنها ستدخل في عملية تقييم الفصل ألاول *تشدد 

 إلادارة



 2019-2018العام الدراس ي   

  الفرع إلانكليزي  –الحلقة ألاولى 

 .2Gالئحة كتب الصف الثاني ألاساس ي .

 تاريخ إلاصدار دار النشر عنوان الكتاب املادة

English 

OXFORD DISCOVER: Student Book  LEVEL 2 

OXFORD 
2014 

Oxford Discover Workbook    LEVEL 2 

Oxford Phonics Book Consonant Blends   LEVEL 4       (BOOK ONLY) 2013 

Science Oxford International Primary Science -2- Oxford University Press  2014 

 وما فوق  2015 الدار النموذجية للطباعة والنشر لخطبلغتي العربية أقرأ ــــ كتاب القراءة + دفتر التطبيقات  )جزء أول وثاٍن(  + دفتر ا اللغة العربية 

Mathematics 
York En Vision Maths – Student’s Book 2   

 Pearson 

 يباع في دار الشمال
New Edition 2017 

Zoom In – G.2.  2017 دار الشمال 

   مؤمن في املدرسة املعلوماتية

 وما بعدها 2010  املكتبة العصرية  - سلسلة في التربية إلاسالمية  أشبال إلاسالم  )أسامة(  التربية الدينية

 اللغة الفرنسية
Zig Zag 1 Livre + cahier d'activités 

 الكتاب املعتمد في الصف ألاول ألاساس ي
CLE international 2012 

 2016 دار الشمال  -Let’s Write – Handwriting Practice Book -2 دفتر خط إنكليزي 

 2018 دار الشمال عالمي ... فني الفنون 

املطالعة قصص 

 الصيفية والشتوية

 لطباعة والنشرلدار الشمال  -فير فغالي سرتان لأ - الحيوانات الحزينة -1

ة ال - 2
ّ
 ذجية للطباعة والنشرالدار النمو  -مأمون حمود  - بيحةقالبط

  2017دار الشمال   - Grade 1 Summer Literacy Connection  :. اللغة الانكليزية1 :فروض العطلة الصيفية

 الرجاء مراجعة تعميم املادة املرفق: الرياضيات .2

 ألاول  تشدد إلادارة على انجاز فروض العطلة الصيفية ألنها ستدخل في عملية تقييم الفصل **

 (.داخل الصفوف) : مؤمنة من قبل إدارة املدرسة، تسلم للتالميذ في بداية العام الدراس يلقرطاسيةا   *:    مالحظة

 .املدرسة: مؤمنة من قبل إدارة لوازم الفنون   *

 إلادارة



 2019-2018العام الدراس ي   

 الفرع إلانكليزي  –الحلقة ألاولى 

 G.3الئحة كتب الصف الثالث ألاساس ي .

 تاريخ إلاصدار دار النشر عنوان الكتاب املادة

English 
OXFORD DISCOVER: Student Book  LEVEL 3 

OXFORD 2014 
Oxford Discover Workbook    LEVEL 3 

Science Oxford International Primary Science -3- Oxford University Press  2014 

 اللغة العربية 
فتر دبلغتي العربية أقرأ ــــ كتاب القراءة + دفتر التطبيقات  )جزء أول وثاٍن( + 

 الخط
 وما فوق  2015 الدار النموذجية للطباعة والنشر

Mathematics 
York En Vision Maths – Student’s Book 3   

Pearson 

 يباع في دار الشمال
New Edition 2017 

Zoom In – G.3.  2017 دار الشمال 

   مؤمن في املدرسة املعلوماتية

 وما بعدها 2010  املكتبة العصرية  -سلسلة في التربية إلاسالمية  أشبال إلاسالم  )خزيمة(  التربية الدينية

 Zig Zag -2- A.1.2 (Livre + Cahier d'activités) Clé International 2011 اللغة الفرنسية

 2016 دار الشمال للطباعة والنشر  -Let’s Write – Handwriting Practice Book – 3 دفتر خط إنكليزي 

 2018 دار الشمال عالمي ... فني الفنون 

 املطالعة الصيفيةقصص 
 دار الحدائق -لصغار لالسلسلة القصصية  -ليف ملياء عبد الصاحب تأ - الجمل جمول . 1

 دار الشمال –ألفير الفغالي سرتان  – في املثابرة النجاح. 2

 2017دار الشمال  - Grade 2 Summer Literacy Connection -: اللغة الانكليزية. 1: الصيفيةفروض العطلة 

      املرفقتعميم املادة  ةراجعم الرجاء: الرياضيات. 2

 .ألاول  تشدد إلادارة على انجاز فروض العطلة الصيفية ألنها ستدخل في عملية تقييم الفصل **  

 (.داخل الصفوف) : مؤمنة من قبل إدارة املدرسة، تسلم للتالميذ في بداية العام الدراس يالقرطاسية   *:    مالحظة

 .املدرسة: مؤمنة من قبل إدارة الفنون لوازم   *

  إلادارة

 



 
 الفرع إلانكليزي  –الحلقة الثانية 

 2019-2018العام الدراس ي 
 

 .4Gالئحة كتب الصف الرابع ألاساس ي.

 تاريخ إلاصدار دار النشر عنوان الكتاب املادة

English 
OXFORD DISCOVER: Level 4   Student's Book + Workbook 

OXFORD 2014 
Grammar book  Student’s Book Only 

Science 
Alpha Science – 4  – Life Science – Volume B   student Book only  Alpha Publishing 2016 

My Science Booklet – Grade 4 2016 دار الشمال للطباعة والنشر 

 اللغة العربية 

 القسم ألاول والثاني – ر + دفتر التطبيقات والانشطةبلغتي العربية أعب  

 النموذجية للطباعة والنشرالدار 

 وما فوق  2015

 2017 دفتر القواعد والامالء

 وما فوق  2010 املدخل الى التعبير السليم

Mathematics 
Math Masters (Gr. 4) Hachette/Antoine 2011  وما فوق  

Zoom In - G.4.  : 2017 دار الشمال  دفتر تمارين 

 Dar El Chimal 2018 ساس ييعمل في هذ الكتاب في صفي الرابع والخامس ألا  On click – G. 4 &5 املعلوماتية 

 Clé International 2011 الكتاب املعتمد في الصف الثالث ألاساس ي                     Zig Zag -2- A.1.2 (Livre + Cahier d'activités) اللغة الفرنسية 

 2014 مكتبة حبيب  السلسلة العلمية في الجغرافيا الجغرافيا

 2014 دار الفكر اللبناني التاريخ باملحادثة والصور  التاريخ

 التربية الدينية
  وما فوق  2010  املكتبة العصرية أشبال الاسالم "صهيب" 

   مكتبة إلايمان جزء عم   

 وما فوق  1998  املركز التربوي  - الكتاب املدرس ي الوطني  التربية الوطنية والتنشئة املدنية + التطبيق التربية املدنية

ائع القصص : رو  الجنائني والعصفور  -3ار أبعاد    د –: سلسلة حكايات البيئة  أنا قطرة املاء -2  دار الشمال للطباعة والنشر  –حرب حرب  –مظاهرات في البحر 1القصص املطلوبة للمطالعة الصيفية والشتوية: 

 أدوكارت –من ألادب العالمي 

 Sherlock Holmes – The Blue Diamond – Family and Friends Readers – Level 4 – Oxford   2. Changing Places – Family and Friends Readers – Level 4 - Oxford  .1 املطالعة الشتوية:قصص 

 2017دار الشمال  – Grade 3 Summer Literacy Connection: الانكليزيةاللغة . 2الرجاء مراجعة تعميم املادة املرفق الرياضيات: . 1: فروض العطلة الصيفية

 لفصل ألاول (   ** تشدد إلادارة على انجاز فروض العطلة ألنها ستدخل في عملية تقييم االرجاء مراجعة تعميم املادة املرفق: مطالعة القصص وانجاز أسئلة قصة "الجنائني والعصفور" ). اللغة العربية3 

 إدارة املدرسة . :   * القرطاسية: مؤمنة من قبل إدارة املدرسة، تسلم للتالميذ في بداية العام الدراس ي )داخل الصفوف(.  *لوازم الفنون: مؤمنة من قبل مالحظة

 إلادارة

  



 
 الفرع إلانكليزي  –الحلقة الثانية 

 2019-2018العام الدراس ي 
 

 .5Gالئحة كتب الصف الخامس ألاساس ي.

 تاريخ إلاصدار دار النشر عنوان الكتاب املادة

English 
OXFORD DISCOVER: Level 5  Student's Book + Workbook 

OXFORD 2014 
Grammar book  Student’s Book Only 

Science 

Alpha Science – 5 – Life Science – volume B - student  Book only 
Alpha Publishing 2016 

Alpha Science – 5  – Physical Science – volume D  student Book only 

My Science Booklet – Grade 5 2016 دار الشمال للطباعة والنشر 

 اللغة العربية 

ر   لقسم ألاول والقسم الثاني ا  -كتاب القراءة   –بلغتي العربية أعب 

 الدار النموذجية للطباعة والنشر

2016 

ر   2016   نيثاالول و ألا قسم ال –دفتر التطبيقات وألانشطة  –بلغتي العربية أعب 

وما فوق  2010 املدخل الى التعبير السليم  

Mathematics 
Math Masters (Gr. 5) Hachette/Antoine 2011  وما فوق 

Zoom In – G.5.:                                  2017 دار الشمال  دفتر تمارين 

 2018 دار الشمال On Click – G. 4 &5 املعلوماتية

 Club @dos 1 (Livre + Cahier d’Activités) Maison des langues 2013 اللغة الفرنسية 

 2014 مكتبة حبيب السلسلة العلمية في الجغرافيا الجغرافيا

 2012 مكتبة حبيب التاريخ العلمي التاريخ

 التربية الدينية
 وما فوق  2010  املكتبة العصرية أشبال الاسالم "الشيخ الصغير" 

   مكتبة إلايمان جزء عم  

وما فوق   للبحوث والانماءاملركز التربوي  / املدرس ي الوطنيالكتاب  التربية الوطنية والتنشئة املدنية + التطبيق التربية املدنية 1999 

القصص املطلوبة للمطالعة الصيفية 

 والشتوية

    دار الشمال للطباعة والنشر  –حرب حرب  – الطبيعة  الذهب في -1

 أدوكارت –من ألادب العالمي  روائع القصص : سبب الرسوب - 3دار أبعاد الجديد      -: سلسلة أقرأ بفرح  العجوز والفتى إبراهيم -2

 The Summer Intern – Stage .2. – Oxford Bookworms    القصة املطلوبة للمطالعة الصيفية  

    Around the world in Eighty Days – Family and Friends Readers – Level 5 – Oxford   / 2. To the Rescue - Family and Friends Readers – Level 5 – Oxford .1 قصص املطالعة الشتوية

 املرفقتعميم املادة الرجاء مراجعة  :الرياضيات. 1: فروض العطلة الصيفية

الفصل  تشدد إلادارة على انجاز فروض العطلة ألنها ستدخل في عملية تقييم **(   املرفقتعميم املادة  مراجعةالرجاء " )سبب الرسوبمطالعة القصص وانجاز أسئلة قصة " اللغة العربية: .2

 .دارة املدرسة إقبل  :     * القرطاسية: مؤمنة من قبل إدارة املدرسة، تسلم للتالميذ في بداية العام الدراس ي )داخل الصفوف(.    *لوازم الفنون: مؤمنة من مالحظة                     ألاول 

 إلادارة



 
 الفرع إلانكليزي  –الحلقة الثانية 

 2019-2018العام الدراس ي 
 

 .6Gالئحة كتب الصف السادس ألاساس ي.

 تاريخ إلاصدار دار النشر عنوان الكتاب املادة

English 
OXFORD DISCOVER: Level 6  Student's Book + Workbook 

OXFORD 2014 
Grammar book  Student’s Book Only 

Science 

-  Science Fusion – The Human Body 

-  Science Fusion – The diversity of Living Things 
Holt Mc Dougal 2012 

My Science Booklet – Grade 6 2016 دار الشمال للطباعة والنشر 

 اللغة العربية 

 املدارج في القراءة والتعبير + دفتر ألانشطة والتطبيقات

 املدارج في القواعد والامالء وما فوق  2010 الدار النموذجية للطباعة والنشر

 املدخل الى التعبير السليم

Mathematics 
Building Up Mathematics (Grade 6) The National Textbook/ NCERD 2000  وما فوق 

ZOOM IN– G.6.  Dar Al Chimal edition 2017          دفتر تمارين                                              

 Club @dos 1 – Livre + cahier d’activités اللغة الفرنسية 
Maison des Langues 

 الكتاب املعتمد في الصف الخامس ألاساس ي
2013 

 2014 مكتبة حبيب السلسلة العلمية في الجغرافيا الجغرافيا

  2013 مكتبة حبيب التاريخ العلمي التاريخ

 2017 دار الشمال  On Click – computer education - G. 6 معلوماتية

 التربية الدينية
 وما فوق  2010  املكتبة العصرية  أشبال إلاسالم  )خالد( 

   مكتبة إلايمان جزء عم  

وما فوق  1999 املركز التربوي /  الكتاب املدرس ي الوطني والتنشئة املدنية + التطبيقالتربية الوطنية  التربية املدنية  

القصص املطلوبة للمطالعة الصيفية 

 والشتوية

 اعة والنشر الدار النموذجية للطب -عداد محمد علي قطب إ -: املكتبة البيضاء  التاج وقصص أخرى  -1

 أدوكارت –: روائع القصص من ألادب العالمي  صحن العجة -3   النشر  للطباعةدار الشمال  –حرب حرب   -شجرة الجوز  -2

 Through the Looking Glass – Stage .3. – Oxford Bookworms لصيفية   االقصة املطلوبة للمطالعة 

 The Prisoner of Zenda – Family and Friends Readers – Level 6 – Oxford / 2. Information technology -  Family and Friends Readers – Level 6 – Oxford .1 لشتويةاالقصة املطلوبة للمطالعة 

 املرفق املادة الرجاء مراجعة تعميم الرياضيات. 1: فروض العطلة الصيفية

 ** تشدد إلادارة على انجاز فروض العطلة ألنها ستدخل في عملية تقييم الفصل ألاول (   املرفقالرجاء مراجعة تعميم املادة مطالعة القصص وانجاز أسئلة قصة "صحن العجة" ) اللغة العربية. 2

 بل إدارة املدرسة .:   * القرطاسية: مؤمنة من قبل إدارة املدرسة، تسلم للتالميذ في بداية العام الدراس ي )داخل الصفوف(.    *لوازم الفنون: مؤمنة من ق مالحظة

 إلادارة



 
 الفرع إلانكليزي  – الثالثةالحلقة 

 2019-2018العام الدراس ي 
 

 G.7الئحة كتب الصف السابع األساسي  

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English 
Q: Skills for Success Reading and Writing -2- Oxford University Press 2015 second edition 

Vocabulary Workshop ACHIEVE (B) Sadlier     2018 يباع في دار الشمال 

Biology 
Biology وما فوق 2007 الكتاب المدرسي الوطني  / المركز التربوي 

Life Processes  2017 دار الشمال 

Physics Physics  - Scientific Horizons Spirale 2018 

Chemistry كتاب الكيمياء  
Dar El Chimal 

 من في بداية العام الدراسيؤي
2018 

 اللغة العربية 

 المدارج في القراءة واألدب 

 الدار النموذجية للطباعة والنشر

 وما فوق 2013

 وما فوق 2013 دفتر التطبيقات فقط -المدارج في القواعد

 وما فوق 2013 المدخل إلى التعبير السليم

Mathemati

cs 
Building Up Mathematics (Grade 7) The National Textbook / NCERD 2004  فوقوما 

 2017 دار الشمال   .On Click – computer education - G.7 المعلوماتية

 Club Ados – 2- A2.1 – LIVRE + CAHIER D’ACTIVITES Maison des Langues 2013 اللغة الفرنسية 

 2015 مكتبة حبيب السلسلة العلمية في الجغرافيا الجغرافيا

 2015 اللبنانيدار الفكر  الوافي بالتاريخ التاريخ

 وما فوق 2010  الدار النموذجية  لصف السابع + دفتر األنشطة ا –فتية اإلسالم  التربية الدينية

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

 2018 دار الشمال  والتنشئة المدنيةالمساعد في مادة التربية الوطنية 

 القصص المطلوبة للمطالعة الصيفية والشتوية
ية الدار النموذج –د. علي راشد  –. أمير البحار ورحلة الّزمان 2   لدار النموذجية للطباعة والنشرا –أليف صبحي سليمان ت – اختراعات أصلها عربي -1

 للطباعة والنشر

القصة المطلوبة للمطالعة 

  الصيفية
  The Pearl (John Steinbeck) – World Heritage Publishers 

فروض العطلة 

 الصيفية

   حسب تعميم المادة المرفق Zoom In دفتر تمارينتمارين مختارة من الرياضيات: . 1

 (الرجاء مراجعة تعميم المادة المرفق(القصص وإنجاز األسئلة المطلوبة  مطالعة. اللغة العربية: 2

 **تشدد اإلدارة على انجاز فروض العطلة الصيفية ألنها ستدخل في عملية تقييم الفصل األول. 

 . دارة المدرسة* القرطاسية: مؤمنة من قبل إدارة المدرسة، تسلم للتالميذ في بداية العام الدراسي )داخل الصفوف(.    *لوازم الفنون: مؤمنة من قبل إ   :    مالحظة

 اإلدارة

  



 
 الفرع إلانكليزي  – الثالثةالحلقة 

 2019-2018العام الدراس ي 
 

 G.8الئحة كتب الصف الثامن األساسي.

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English 
Q: Skills for Success Reading and Writing -3- Oxford University Press 2015 second edition 

Vocabulary Workshop ACHIEVE ( C)  Sadlier     2018 يباع في دار الشمال   

Biology 
Biology وما فوق 2007 الكتاب المدرسي الوطني / المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

Nutrition and health biology booklet Dar el Chimal 2016 

Physics Physics – Scientific Horizons Spirale 2014 

Chemistry Chemistry The National Textbook / NCERD 2010  فوقوما   

 اللغة العربية 

 المدارج في القراءة واألدب

 الدار النموذجية للطباعة والنشر

 وما فوق  2013

 وما فوق  2013 دفتر التطبيقات فقطالمدارج في القواعد،  

لشهادة المتوسطة امرجع لطالب  -دليلك إلى اللغة العربية 

 والصف الثامن األساسي
 وما فوق  2013

Mathematics Building Up Mathematics (Grade 8) The National Textbook / NCERD 2004  وما فوق 

 اللغة الفرنسية 
Club @dos 2-A2.1 (Livre + Cahier 

d’activités) 
  الكتاب المعتمد سابقاً في الصف السابع األساسي 

Maison des langues 
2013 

 On click G.8 Dar El Chimal 2018 المعلوماتية

 2015 مكتبة حبيب السلسلة العلمية في الجغرافيا الجغرافيا

 2016 مكتبة حبيب التاريخ العلمي التاريخ

 وما فوق 2010  الدار النموذجية  لصف الثامن + دفتر األنشطة ا –فتية اإلسالم  التربية الدينية

 التربية المدنية
 وما فوق 2006 الكتاب المدرسي الوطني / المركز التربوي للبحوث واإلنماء )الكتاب فقط(التربية الوطنية والتنشئة المدنية 

 2018 دار الشمال  ةالمساعد في مادة التربية الوطنية والتنشئة المدني

  شمالدار ال –غادة ابراهيم  أين أنت؟ أّمي -2   الدار النموذجية –د. علي راشد  – أبطال حول الرسول .1 القصص المطلوبة للمطالعة الصيفية والشتوية

 Lord of the Flies (William Golding) – World Heritage Publishers     القصة المطلوبة للمطالعة الصيفية

 دفاتر العلطة الصيفية:

 2009 –ار الشمال د -وسف شمس الدين ي -ن الصف السابع الى الصف الثامن م – : لغتي في الصيفاللغة العربية

 –دار الشمال  – 7rade G Math of SummerThe: الرياضيات  مادة 

 تشدد اإلدارة على انجاز فروض العطلة الصيفية ألنها ستدخل في عملية تقييم الفصل األول. 

 رسة .ارة المدد* القرطاسية: مؤمنة من قبل إدارة المدرسة، تسلم للتالميذ في بداية العام الدراسي )داخل الصفوف(.    *لوازم الفنون: مؤمنة من قبل إ   :    مالحظة

 اإلدارة

 

  



 
 الفرع إلانكليزي  – الثالثةالحلقة 

 2019-2018العام الدراس ي 
 

 G.9الئحة كتب الصف التاسع األساسي.

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English 
Q: Skills for Success Reading and Writing -4- Oxford University Press 2015 second edition 

Vocabulary Workshop ACHIEVE (D) Sadlier     2018 يباع في دار الشمال 

Physics Physics وما فوق 2010 الكتاب المدرسي الوطني / المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

Biology 
Biology وما فوق 2007 الكتاب المدرسي الوطني / المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

Life Science Biology Booklet 2017  دار الشمال 

Chemistry Chemistry  الوطني / المركز التربوي للبحوث واإلنماءالكتاب المدرسي وما فوق 2010    

 اللغة العربية 

 وما فوق 2007 الكتاب المدرسي الوطني / المركز التربوي للبحوث واإلنماء القراءة العربية

لشهادة المتوسطة والصف الثامن امرجع لطالب  -دليلك إلى اللغة العربية 

 ون تغيير (د –الصف الثامن )الكتاب المعتمد سابقاً في األساسي
 وما فوق 2013 الدار النموذجية للطباعة والنشر

Mathematics Building Up Mathematics (Grade 9) The National Textbook  /NCERD 2004 وما فوق 

 Club Ados -3-(A2.2) Livre + Cahier d’Activités Maison des Langues 2015 اللغة الفرنسية 

 2018 مكتبة حبيب السلسلة العلمية في الجغرافيا الجغرافيا

 2015 مكتبة حبيب التاريخ العلمي التاريخ

 وما فوق 2010  الدار النموذجية  لصف التاسع + دفتر األنشطة ا –فتية اإلسالم  التربية الدينية

 التربية المدنية
 وما فوق  2006 المدرسي الوطني / المركز التربوي للبحوث واإلنماءالكتاب  )الكتاب فقط(التربية الوطنية والتنشئة المدنية 

 2018 دار الشمال  المساعد في مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية

 (غادة ابراهيم )مكتبة سماحة – حدائق اإلنشاء والتعبير القصص المطلوبة للمطالعة  الصيفية والشتوية

 Silas Marner (George Eliot) – World Heritage Publishers    الصيفيةالقصة المطلوبة للمطالعة 

دفاتر العطلة 

 الصيفية

 2009 –دار الشمال  -وسف شمس الدين ي -ن الصف الثامن  الى الصف التاسع م – : لغتي في الصيفاللغة العربية

 دار الشمال -8rade G Math of Summer The : مادة الرياضيات

 اإلدارة على انجاز فروض العطلة الصيفية ألنها ستدخل في عملية تقييم الفصل األول.**تشدد 

 * القرطاسية: مؤمنة من قبل إدارة المدرسة، تسلم للتالميذ في بداية العام الدراسي )داخل الصفوف(.     :    مالحظة

 اإلدارة

 



 2019-2018العام الدراسي   

 الفرع اإلنكليزي -المرحلة الثانوية  

 

 G.10الئحة كتب الصف األول الثانوي .

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English 

Cambridge English First Result – Student’s Book With 

Online Practice 
Oxford 2014 

Cambridge English First Result – Workbook Resource 

Pack 

Vocabulary Workshop ACHIEVE   (E) Sadlier     2018 يباع في دار الشمال 

Romeo and Juliet  William Shakespeare / York Press 
 

 2017 دار الشمال  أوراق عمل في اللغة العربية وآدابها اللغة العربية

 Echo Junior - A2- (Livre + cahier d'activités) اللغة الفرنسية 
 الكتاب المعتمد سابقاً في الصف التاسع األساسي  

 CLE international 
2012 

Mathematics Building Up Mathematics (Grade 10) The National Textbook / CERD 2000 وما فوق 

Physics Physics  وما فوق 1998 ث واإلنماءالمركز التربوي للبحو -  الوطنيالكتاب المدرسي 

Chemistry Chemistry notebook  2017   دار الشمال 

Biology 
Biology وما فوق 2010 ث واإلنماءالمركز التربوي للبحو -  الكتاب المدرسي الوطني 

Biology Booklet – grade 10 2017  دار الشمال 

    في المدرسة مؤمن التربية الدينية

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

 2018 دار الفكر اللبناني لسنة الثانوية األولىا –الوافي بالتاريخ  التاريخ

ث واإلنماءالتربوي للبحوالمركز  -  الكتاب المدرسي الوطني السنة األولى الثانوية /المجتمع بنية وحركة  االجتماع  وما فوق 2006   

ث واإلنماءالمركز التربوي للبحو -  الكتاب المدرسي الوطني السنة األولى الثانوية /الحياة االقتصادية االقتصاد  وما فوق 2002  

ث واإلنماءالمركز التربوي للبحو -  الكتاب المدرسي الوطني التربية الوطنية والتنشئة المدنية / السنة األولى الثانوية التربية المدنية  وما فوق 1998 

 اإلدارة    

  



 2019-2018العام الدراسي   

 الفرع اإلنكليزي -المرحلة الثانوية  

 

 G.11) فرع العلوم( .-الئحة كتب الصف الثاني الثانوي 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English 

Cambridge English Advanced Result – Student’s Book with 

Online Practice 
Oxford 2014 

Cambridge English Advanced Result – Workbook resource 

Pack 

Vocabulary Workshop ACHIEVE  (F) Sadlier     2018 يباع في دار الشمال 

Macbeth William Shakespeare / York Press 
 

   مؤمن في المدرسة اللغة العربية 

 Club Ados -4 ( B1)-  Livre + Cahier d’Activités Maison des Langues 2015 اللغة الفرنسية 

Biology 
Biology  بوي للبحوث واإلنماءالمركز التر -الكتاب المدرسي الوطني وما فوق 2010   

Biology Booklet  2017 دار الشمال 

Physics Physics  بوي للبحوث واإلنماءالمركز التر -الكتاب المدرسي الوطني  وما فوق 1999 

Chemistry Chemistry, Step Ahead 2018 دار الشمال 

Mathematics Building Up Mathematics (Grade 11)  بوي للبحوث واإلنماءالمركز التر -الكتاب المدرسي الوطني وما فوق   2000 

 مؤمن في المدرسة التربية الدينية
 

  

 الجغرافيا
 –الثالثة الثانوية السنة  - السلسلة العلمية في الجغرافيا

 الجتماع واالقتصادا –لوم الحياة ع -علوم عامة  
 2014 مكتبة حبيب

 2017 دار الفركر اللبناني الوافي بالتاريخ التاريخ

بوي للبحوث واإلنماءالمركز التر -الكتاب المدرسي الوطني  رع العلومف –لسنة الثانية ا  -القيم والمشكالت االجتماعية االجتماع   وما فوق 2007 

بوي للبحوث واإلنماءالمركز التر -الكتاب المدرسي الوطني  واالنسانيات رع العلومف -لسنة الثانيةا -األنشطة واالواليات االقتصادية  االقتصاد  وما فوق 2001 

لمركز التربوي للبحوث واإلنماءا -الكتاب المدرسي الوطني  لسنة الثانيةا -التربية الوطنية والتنشئة المدنية  التربية المدنية  وما فوق 2002 

 2017 دار الشمال الفلسفة ألول مرة  فلسفة وحضارات

 اإلدارة



 2019-2018العام الدراسي   

 الفرع اإلنكليزي -المرحلة الثانوية  

 

 

 . Gr11 .   -الئحة كتب الصف الثاني الثانوي )فرع اإلنسانيات(

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English 

Cambridge English Advanced Result- student’s book 

with Online Practice 
Oxford 2014 

Cambridge Advanced Result – Workbook Resource 

Pack 

vocabulary workshop ACHIEVE   (F ) Sadlier     2018 يباع في دار الشمال 

Macbeth William Shakespeare / York Press 
 

Biology 
Biology – وما فوق 2010 المركز التربوي للبحوث واإلنماء/    الكتاب المدرسي الوطني الصف العلمي 

Biology Booklet  2017 دار الشمال 

Physics Physics (LH) المركز التربوي للبحوث واإلنماء/    الكتاب المدرسي الوطني 
وما  2006

  فوق

Chemistry مؤمن في المدرسة    

    مؤمن في المدرسة اللغة العربية 

Mathematics 
Mathematics  – Collection: Puissance – SSH- secondary 

level 2nd year – Humanities   
Al Ahlia 2016 

 Club Ados -4 (B1) - Livre + Cahier d’Activités  Maison des langues 2015 اللغة الفرنسية 

    مؤمن في المدرسة التربية الدينية

 الجغرافيا
 –السنة الثالثة الثانوية  - السلسلة العلمية في الجغرافيا

 الجتماع واالقتصادا –لوم الحياة ع -علوم عامة  
 2014 حبيبمكتبة 

 2017 دار الفكر اللبناني الوافي بالتاريخ  التاريخ

 وما فوق 2007 المركز التربوي للبحوث واإلنماء/    الكتاب المدرسي الوطني رع اإلنسانياتف -التنشئة و التدخل االجتماعي  االجتماع 

 وما فوق 2001 المركز التربوي للبحوث واإلنماء/    الكتاب المدرسي الوطني ياتواإلنسانرع العلوم ف -األنشطة واالواليات االقتصادية السنة الثانية االقتصاد

 وما فوق 2002 المركز التربوي للبحوث واإلنماء/    الكتاب المدرسي الوطني التربية الوطنية والتنشئة المدنية السنة الثانية التربية المدنية

 2017 دار الشمال  الفلسفة ألول مرة فلسفة وحضارات

 ارةاإلد



 2019-2018العام الدراسي   

 الفرع اإلنكليزي -المرحلة الثانوية  

 

 GENERAL SCIENCE ــــــــــــــــــــفرع العلوم العامة   /الئحة كتب الصف الثالث الثانوي 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English 
  أوراق عمل مؤمنة في المدرسة

 Reading - Writing Workbook 
 2014 

Physics Physics وما فوق 2000 المركز التربوي للبحوث واإلنماء/   الكتاب المدرسي الوطني 

Chemistry Chemistry وما فوق 2000 المركز التربوي للبحوث واإلنماء/   الكتاب المدرسي الوطني 

 2018 الشمالدار  أوراق عمل في اللغة العربية وآدابها اللغة العربية 

 Echo Junior - B1- (livre + cahier d'activités) اللغة الفرنسية 
CLE international 

 )الكتاب المعتمد في الصف الثاني الثانوي(
2012 

Mathematics 

Building Up Mathematics: 

- Algebra and Geometry 

- Calculus and Statistics  

 (Grade 12) General Science 

The National Textbook / NCERD 
 وما فوق 2004 

    مؤمن في المدرسة التربية الدينية

 الجغرافيا

 علوم عامة –السنة الثالثة الثانوية  – السلسلة العلمية في الجغرافيا

  االجتماع واالقتصاد –علوم الحياة  –

 سابقاً في الصف الثاني الثانوي الكتاب المعتمد –

 2014 مكتبة حبيب

 2016 دار الفكر اللبناني روعجميع الف - الصف الثالث الثانوي – الوافي بالتاريخ التاريخ

 وما فوق 1998 المركز التربوي للبحوث واإلنماء/   الكتاب المدرسي الوطني ثةالسنة الثال –التعليم الثانوي  – التربية الوطنية والتنشئة المدنية التربية المدنية

 فلسفة وحضارات
 –امة لفروع: العلوم العالنجاح في الفلسفة للصف الثالث الثانوي 

 االجتماع واالقتصاد –علوم الحياة 
 2018 دار الشمال

 

 اإلدارة

  



 2019-2018العام الدراسي   

 الفرع اإلنكليزي -المرحلة الثانوية  

 

 LIFE SCIENCE  ـــــــــــــفرع علوم الحياة   /الئحة كتب الصف الثالث الثانوي 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English 
 أوراق عمل مؤمنة في المدرسة 

 Reading - Writing Workbook 
 2014 

Biology Biology وما فوق 2007 اءالكتاب المدرسي الوطني / المركز التربوي للبحوث واإلنم 

Physics Physics وما فوق 2004 اءالكتاب المدرسي الوطني / المركز التربوي للبحوث واإلنم 

Chemistry Chemistry  وما فوق 2000 ءواإلنماالكتاب المدرسي الوطني / المركز التربوي للبحوث 

 2018 دار الشمال أوراق عمل في اللغة العربية وآدابها اللغة العربية 

Mathematics 

Building Up Mathematics: 

- Algebra and Geometry 

- Calculus and Statistics  

 (Grade 12) General Science 

The National Textbook / NCERD 
 وما فوق 2004 

    مؤمن في المدرسة التربية الدينية

 الجغرافيا

 –علوم عامة  –السنة الثالثة الثانوية -  السلسلة العلمية في الجغرافيا

 الجتماع واالقتصادا –علوم الحياة 

 الكتاب المعتمد سابقاً في الصف الثاني الثانوي 

 2014 مكتبة حبيب

 2016 دار الفكر اللبناني فروعجميع ال - الصف الثالث الثانوي – الوافي بالتاريخ التاريخ

 وما فوق 1998 اءالكتاب المدرسي الوطني / المركز التربوي للبحوث واإلنم السنة الثالثة –ثانوي التعليم ال  -التربية الوطنية والتنشئة المدنية  التربية المدنية

 فلسفة وحضارات
لوم ع – لفروع: العلوم العامةالنجاح في الفلسفة للصف الثالث الثانوي 

 االجتماع واالقتصاد –الحياة 
 2018 دار الشمال

 ةاإلدار

 

 



 2019-2018العام الدراسي   

 الفرع اإلنكليزي -المرحلة الثانوية  

 

 SOCIOLOGY - ECONOMYــــــــــــــ  فرع اإلجتماع واإلقتصاد  /الئحة كتب الصف الثالث الثانوي 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

English أوراق عمل مؤمنة في المدرسة Workbook  - Writing Reading 2014 

Biology Biology 
  د(فرع اإلنسانيات + االجتماع واالقتصا) / الكتاب المدرسي الوطني

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء

وما فوق 2007  

Physics Physics 2000 وما فوق 

Chemistry Chemistry 2000 وما فوق 

 2018 دار الشمال وآدابهاأوراق عمل في اللغة العربية  اللغة العربية 

 اللغة الفرنسية 
Echo Junior - B1- (livre + cahier d'activités)   

 )الكتاب المعتمد في الصف الثاني الثانوي(
CLE international 2012 

Mathematics Building Up Mathematics (Grade 12)  
The National Textbook - Economics and Sociology / 

NCERD 
وما فوق   2000 

    مؤمن في المدرسة التربية الدينية

 الجغرافيا

 –لسنة الثالثة الثانوية ا-  السلسلة العلمية في الجغرافيا

 الجتماع واالقتصادا –لوم الحياة ع –علوم عامة 

 الكتاب المعتمد سابقاً في الصف الثاني الثانوي 

 2014 مكتبة حبيب

 2016 دار الفكر اللبناني ميع الفروعج -  الصف الثالث الثانوي  - الوافي بالتاريخ التاريخ

 التربية الوطنية والتنشئة المدنية التربية المدنية

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء / الكتاب المدرسي الوطني

 وما فوق 1998

 وما فوق 2008 التفاوت والسياسات االجتماعية االجتماع 

 االقتصاد
 وما فوق 2004 والسياسات االقتصاديةالتنمية 

 2017 دار الشمال  المساعد في التنمية والسياسات االقتصادية

 فلسفة وحضارات
 لفروع: العلومالنجاح في الفلسفة للصف الثالث الثانوي 

 االجتماع واالقتصاد –علوم الحياة  –العامة 
 2018 دار الشمال

 

 اإلدارة
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