
 2019-2018العام الدراسي   

 الفرع الفرنسي –قسم الروضات 

 

 .1P.S. –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 

 

 اإلدارة

  



 2019-2018العام الدراسي   

 الفرع الفرنسي –قسم الروضات 

 

 P.S.2. –الئحة كتب صف الروضة الثانية 

 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français 

Au jardin des Couleurs – M.S. : 

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 

 2016  دار الشمال لعب مع الحروفأ اللغة العربية

 

 اإلدارة

 

  



 2019-2018العام الدراسي   

 

 الفرع الفرنسي –قسم الروضات 

 .3P.S. –الئحة كتب صف الروضة الثالثة 

 

 تاريخ اإلصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français 

 Au jardin des Couleurs – G.S. : 

Hachette - A. Antoine Education 2013 

6 Albums 

Un manuel 

2 Cahiers d’activités 

1 Cahier d’écriture 

Mon petit cahier de d’écriture et de lecture Dar al Chimal 2016 

 اللغة العربية
سم والق القسم االول -)كتاب القراءة + دفتر التطبيقات واألنشطة  بلغتي أكتشف وأفرح

 الروضة الثالثة -  الثاني( + دفتر الخط
 وما فوق 2013 الدار النموذجية للطباعة والنشر

 Pour comprendre les mathématiques  Hachette Education  2015 الرياضيات

 اللغة االنكليزية
Let’s Go (Let’s Begin) –Student Book 

 يُعمل بهذا الكتاب في صف الروضة الثالثة وصف األول األساسي
Oxford University Press edition ht4 – 2012 

   : مؤمنة من قبل إدارة المدرسة لقرطاسيةا*  :        مالحظة   

 اإلدارة

 



 2019-2018العام الدراس ي   

 الفرنس يع الفر  –الحلقة الاولى 

 .1E.B.الئحة كتب الصف ألاول ألاساس ي   

 

 تاريخ الاصدار دار النشر عنوان الكتاب املادة

Français Aux quatre vents - CP (Livre + 2 cahiers d’exercices)  Librairie Samir 
Nouvelle Edition 

2018 

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

Anglais  Let’s Go (Let’s Begin) –Student Book 
Oxford University press 

 الكتاب املعتمد في صف الروضة الثالثة
4th Edition 2012 

 اللغة العربية
 بلغتي العربية أقرأ ــــ كتاب القراءة + دفتر التطبيقات 

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

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

 الرياضيات
Pour comprendre les Maths -CP  Hachette Education 2018 

Fort en Maths – E.B.1 Dar Al Chimal 2016 

 2018 دار الشمال عالمي... فني الفنون 

 وما بعدها 2010 املكتبة العصرية أشبال إلاسالم "حذيفة" التربية الدينية

 -2016 -دار الشمال -  PS3 – Cahier de vacances فروض العطلة الصيفية

 :    مالحظة

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

 *لوازم الفنون: مؤمنة من قبل إدارة املدرسة .

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

 إلادارة    



 2019-2018العام الدراس ي   

 الفرنس ي عالفر  –الحلقة الاولى 

 .2E.Bالئحة كتب الصف الثاني ألاساس ي   

 تاريخ إلاصدار دار النشر عنوان الكتاب املادة

Français Aux quatre vents - CE1 (Livre +  2 cahiers-livres)  Librairie Samir 
Nouvelle Edition 

2017 

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

Anglais Let's Go -1- (Student Book + Workbook with online practice) Oxford University Press 4th Edition 2012 

 اللغة العربية
ـــ  كتاب القراءة + دفتر التطبيقات:    + )جزء اول وثاٍن (بلغتي العربية أقرأ ـ

 خطالدفتر 
والنشرالدار النموذجية للطباعة   وما فوق  2015 

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

 الرياضيات
Pour comprendre les Maths –CE1  Hachette Education 2018 

Fort en Maths – E.B.2. 2016 دار الشمال للطباعة والنشر 

   مؤمن في املدرسة املعلوماتية

 وما بعدها 2010 ملكتبة العصريةا -سلسلة في التربية الاسالمية  أشبال إلاسالم "أسامة"  التربية الدينية

 2018 دار الشمال عالمي... فني الفنون 

قصص املطالعة 

  الصيفية والشتوية

 دار الشمال للطباعة والنشر - الشحرور سرور  -1

ة القبيحة  - 2
ّ
 النموذجية للطباعة والنشرالدار  -أمون حمود م -البط

Basile et Myrtille au parc - Edition Samir .3                Basile et Myrtille chez le photographe - Edition Samir .4 

 دار الشمال – E.B.1 – Maths-créRé .: الرياضيات. Dar El Chimal 2018 –) Chouette (Je passe en EB2      – 2    :اللغة الفرنسية. 1  :فروض العطلة الصيفية * 

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

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

 إلادارة    

  



 2019-2018العام الدراس ي   

 الفرنس يع الفر  –الحلقة الاولى 

 .3E.Bالئحة كتب الصف الثالث ألاساس ي      

 تاريخ إلاصدار دار النشر عنوان الكتاب املادة

Français Archilecture CE2 (livre + 2 cahiers d'exercices)  Librairie Samir 2012 

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

Anglais LET’S  Go 2-  (Student book + Workbook with Online Practice) Oxford University Press 4th Edition 2012 

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

Sciences Objectif Sciences PLUS – EB3 Hachette -  A. Antoine Education 2015 

 الرياضيات
Pour Comprendre les Mathématiques – CE2 Hachette  Education 2017 

Fort en Maths – E.B.3. 2016 دار الشمال للطباعة والنشر 

   مؤمن في املدرسة املعلوماتية

 وما بعدها 2010 ملكتبة العصريةا -سلسلة في التربية الاسالمية  أشبال إلاسالم "خزيمة" التربية الدينية

 2018 دار الشمال     عالمي... فني الفنون 

 والشتوية:قصص املطالعة  الصيفية 

 دار الحدائق -قصصية للصغار السلسلة ال -أليف ملياء عبد الصاحب ت -. الجمل جمول 1

      دار الشمال – أصدقائي أم الكمبيوتر   .2

Super Maman – Editions Samir 

 دار الشمال – E.B.2 – Maths-Récré.: الرياضيات . Dar El Chimal 2018 –) ouette (Je passe en EB3hC      2 :الفرنسيةاللغة . 1 :فروض العطلة الصيفية *

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

                    مالحظة

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

 : مؤمنة من قبل إدارة املدرسة .لوازم الفنون *  

 إلادارة    

 



 2019-2018 العام الدراس ي الفرع الفرنس ي –الحلقة الثانية   

 .4E.Bالئحة كتب الصف الرابع األساسي .

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français 

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

2015 

Conjugaison pour tous.  Bescherelle - Hatier 1997     لمن يرغب 

Dictionnaire maxi-débutants.    Larousse      لمن يرغب 

Anglais  Family and Friends – 3 –-  class book + workbook  
Oxford    يُعمل في هذا الكتاب في الصف الرابع والصف

 س األساسيمالخا
2nd edition 2014 

 اللغة العربية

 القسم األول والثاني –بلغتي العربية أعبّر + دفتر التطبيقات واالنشطة 

 الدار النموذجية للطباعة والنشر

2015 

 2017 دفتر القواعد واإلمالء

 وما فوق 2010 المدخل الى التعبير السليم

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

Cahier d’exercices  - Sciences pour la vie– EB4 2016 دار الشمال للطباعة والنشر 

Mathématiques 

A nous les Maths – EB4 Hachette - Lib. Antoine  2011 وما فوق 

Zoom In – EB4 دفتر  

 تمارين                                                                           
 2017 دار الشمال 

 المعلوماتية
On Click – EB4 & EB5 

 يعمل بهذا الكتاب في صفي الرابع والخامس األساسي 
 2018  دار الشمال

 2014 مكتبة حبيب السلسلة العلمية في الجغرافيا الجغرافيا

 2014 دار الفكر اللبناني التاريخ بالمحادثة والصور التاريخ

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

   مكتبة اإليمان جزء عمّ  

 وما فوق 1998 للبحوث واالنماء المركز التربوي – الكتاب المدرسي الوطني التربية الوطنية والتنشئة المدنية + التطبيق التربية المدنية

Cahier 

d'écriture 
Plume D’or (Niveau 4) Ed. Hatem   

القصص المطلوبة للمطالعة الصيفية 

 والشتوية:  

 دار الشمال للطباعة والنشر –حرب حرب  – مظاهرات في البحر – 2.   دار االبداع –نهاد عبد هللا  –عطلة صيف في القرية  - 1: للبنين والبنات 

     دار أبعاد –سلسلة حكايات البيئة  -أنا قطرة الماء  .3 

 En sortant de l’école - Magnard  2. Une petite fleur bleue - Editions Hatem 2012 .1 القصص المطلوبة للمطالعة :

 Chouette (Je passe en –اللغة الفرنسية: - (الرجاء مراجعة تعميم المادة المرفقالقصص وإنجاز األسئلة المطلوبة ) مطالعة:  اللغة العربية :فروض العطلة الصيفية* 

  Dar El Chimal 2018 –) EB4     الرياضيات:  Maths-Récré .E.B.3 – تشدد اإلدارة على انجاز فروض العطلة الصيفية ألنها ستدخل في **     دار الشمال

  تقييم الفصل األول.عملية 

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

 اإلدارة



 2019-2018 العام الدراس ي الفرع الفرنس ي –الحلقة الثانية   

 E.B.5الئحة كتب الصف الخامس األساسي .

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français 

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

Conjugaison pour tous.  Bescherelle - Hatier 1997     لمن يرغب 

Dictionnaire maxi-débutants.    Larousse      لمن يرغب 

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

Cahier d’exercices – Sciences pour la vie – EB5 2016 دار الشمال للطباعة والنشر 

 اللغة العربية

 القسم األول والقسم الثاني   -كتاب القراءة   –بلغتي العربية أعبّر 

 الدار النموذجية للطباعة والنشر

2016 

 2016 قسم األول والثاني  ال –دفتر التطبيقات واألنشطة  –بلغتي العربية أعبّر 
وما فوق 2010 المدخل الى التعبير السليم  

Mathématiques 

A nous les Maths – EB5  Hachette- Lib. Antoine 2011 وما فوق  

Zoom In – EB5 دفتر

 تمارين                                                                                             
 2017 دار الشمال 

 On Click – EB4 & EB5 Dar El Chimal       2018 المعلوماتية

 2014 مكتبة حبيب السلسلة العلمية في الجغرافيا الجغرافيا

 2012 مكتبة حبيب التاريخ العلمي التاريخ

 التربية الدينية
 وما فوق 2010 المكتبة العصرية أشبال االسالم "الشيخ الصغير" 

   مكتبة اإليمان جزء عمّ 

 التطبيقالتربية الوطنية والتنشئة المدنية +  التربية المدنية
المركز التربوي للبحوث  -  الكتاب المدرسي الوطني

 واالنماء
 وما فوق 1999

Cahier d'écriture Plume D’or (Niveau 5) Ed. Hatem   

Anglais  Family and Friends – 3 –-  class book + workbook  Oxford  2nd edition 2014 

القصص المطلوبة للمطالعة   

 والشتويةالصيفية 

أرض  – 3/ روائع القصص من األدب العالمي/ أدوكارت    سبب الرسوب -2 .   شركة دار الشمال العالمية –تأليف هدى سالم الشامي  –حديقة االحالم  -1للبنين والبنات:  

 الدار النموذجية للطباعة والنشر –األلماس 

 القصص المطلوبة للمطالعة: 
 Les malheurs de Sophie, Comtesse de Ségur – Samir dans la للبنات:                         L’odeur de la mer – Castor Poche للبنين: 

poche 

 :. اللغة العربية EB4 –TOPAZE VACANCES  -  Pierres fines Collection /   Librairie Samaha Editeur      2 :  . اللغة الفرنسية1 : فروض العطلة الصيفية

** تشدد اإلدارة على انجاز فروض العطلة   الرجاء مراجعة تعميم المادة المرفق: الرياضيات. 3 -( الرجاء مراجعة تعميم المادة المرفقمطالعة القصص وإنجاز األسئلة المطلوبة )

 الصيفية ألنها ستدخل في عملية تقييم الفصل األول.

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

 اإلدارة

  



 2019-2018 العام الدراس ي الفرع الفرنس ي –الحلقة الثانية   

 E.B.6الئحة كتب الصف السادس األساسي .

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français 

e: des moments de partage 6 Français  2018 يومن في بداية العام الدراسي –دار الشمال 

 Conjugaison pour tous. Bescherelle  - Hatier 1997   لمن يرغب 

   Dictionnaire maxi-débutants. Larousse     لمن يرغب 

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

Cahier d'exercices – Sciences pour la vie       2016 دار الشمال 

 اللغة العربية

 المدارج في القراءة والتعبير + دفتر األنشطة والتطبيقات

 المدارج في القواعد واالمالء وما فوق 2010 الدار النموذجية للطباعة والنشر

 المدخل الى التعبير السليم

Mathématiques 
Construire les Mathématiques Le livre Scolaire National  / C.N.R.D.P. 2000 وما فوق 

Zoom In – Cahier d’exercices Mathématiques – EB6 Dar Al Chimal édition 2017 

 ON CLICK – informatique - EB6 Dar Al Chimal  2017 المعلوماتية

 2014 مكتبة حبيب األساسية السنة السادسة / السلسلة العلمية في الجغرافيا الجغرافيا

 2013 مكتبة حبيب التاريخ العلمي التاريخ

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

   مكتبة اإليمان جزء عمّ 

 وما فوق 1999 الكتاب المدرسي الوطني  / المركز التربوي  التربية الوطنية والتنشئة المدنية+التطبيق التربية المدنية

Anglais Family and Friends – 4 –-  class book + workbook  Oxford  
Edition  nd2

2014 

القصص المطلوبة للمطالعة   

 :الصيفية والشتوية

 / ادفيك شيبوب/ دار االبداع .  لمسة حنان  -1: للبنين والبنات

 صيدا –الدار النموذجية للطباعة والنشر/ بيروت  /األميرة المخطوفة . 2

 دار الشمال للطباعة والنشر –حرب حرب  –شجرة الجوز . 3

القصص المطلوبة       

 للمطالعة:    

Le diadème de Rosée - Editions Hatem - 2015 .1 

L’œil du loup – Daniel Pennac – Pocket Jeunesse – 1994.2   

  Dar El Chimal 2018 – vacances Edition des –Mon Journal : . اللغة الفرنسية1فروض العطلة الصيفية :  

 مراجعة تعميم المادة المرفقالرجاء  الرياضيات:. 3    (الرجاء مراجعة تعميم المادة المرفقمطالعة القصص وإنجاز األسئلة المطلوبة ): العربية اللغة. 2

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

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

 اإلدارة  



 2019-2018العام الدراس ي  الفرع الفرنس ي –الحلقة الثالثة                     

 .7E.Bالئحة كتب الصف السابع األساسي .

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français 

Le Français au collège - Textes et expression (Livre + Cahier 

d’activités) Editions Kédémos 2012 

Le Français au collège - Grammaire 

Dictionnaire scolaire لمن يرغب           Hachette - CM- Collège (9-14 ans) 2002 

Anglais 
Family and Friends – 5– class book + workbook    

Oxford  
2nd Edition 2014 

Oxford word power Dictionary for Learners of English  (لمن يرغب)   

 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

Mathématiques Construire les Mathématiques C.N.R.D.P - Le livre Scolaire National  2004 وما فوق 

Sciences 
Sciences de la vie et de la terre- EB7  - C.N.R.D.P.وما فوق 2007 مكتبة لبنان ناشرون 

Cahier d’exercices- Sciences de la vie et de la terre – Classe EB7 2018 دار الشمال للطباعة والنشر 

Physique Physique  - Horizons scientifiques Editions Spirale 2018 

Chimie 
Chimie C.N.R.D.P - Le livre Scolaire National  1998 

Cahier d’exercices de chimie Dar El Chimal 2018 

Informatique On Click – informatique  – EB7  2017 دارالشمال 

 وما فوق 2010  الدار النموذجية للطباعة والنشر لصف السابع + دفتر األنشطةا -االسالمفتية  التربية الدينية

 2015 مكتبة حبيب السلسلة العلمية في الجغرافيا الجغرافيا

 2015 دار الفكر اللبناني الوافي بالتاريخ التاريخ

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

 2018 دار الشمال المساعد في مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية

تأليف  – األحالُم الخائنة، وأقاصيص أُخرى -. 2لدار النموذجية للطباعة والنشر ا –أليف صبحي سليمان ت – اختراعات أصلها عربي -1.  :للبنات*:   القصص المطلوبة للمطالعةالصيفية والشتوية

   دار مكتبة سماحة –جوني البيطار 

 الدار النموذجية للطباعة والنشر –د. علي راشد  –. أمير البحار ورحلة الّزمان 2   عة والنشرالدار النموذجية للطبا –أليف صبحي سليمان ت – اختراعات أصلها عربي -1. * للبنين:

 Sans Famille - Hector Malot – Samir Editeur :      للمطالعةالقصة المطلوبة 

فروض 

العطلة 

 الصيفية:

ة الرجاء مراجعة تعميم المادمطالعة القصص وإنجاز األسئلة المطلوبة ): اللغة العربية –حسب تعميم المادة المرفق   Zoom In دفتر تمارين تمارين مختارة من : الرياضيات

    Dar El Chimal 2018 – EB7 EB6  vacances desEdition  –Mon Journal  :الفرنسية:اللغة -( المرفق

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

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

 اإلدارة

  



 2019-2018العام الدراس ي  الفرع الفرنس ي –الحلقة الثالثة                     

 .8E.Bالئحة كتب الصف الثامن األساسي.
 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français 

Le Français au collège - Textes et expression 

Editions Kédémos 2013 Le Français au collège - Cahier d'activités 

Le Français au collège - Grammaire 

Dictionnaire scolaire    لمن يرغب Hachette / CM- Collège (9-14 ans) 2002 

Anglais 
Think -3- Student book + Workbook Cambridge University Press 2015 

Oxford word power Dictionary for Learners of English   (لمن يرغب) Oxford   

 اللغة العربية

 المدارج في القراءة واألدب

 الدار النموذجية للطباعة والنشر

 وما فوق 2013

 وما فوق 2013 دفتر التطبيقات فقطالمدارج في القواعد،  

 وما فوق 2013 لشهادة المتوسطة والصف الثامن األساسيامرجع لطالب  -دليلك إلى اللغة العربية 

Mathématiques Construire les Mathématiques Le livre Scolaire National - C.N.R.D.P 2004 وما فوق  

Sciences 
Sciences de la vie et de la terre- EB8 مكتبة لبنان ناشرون Le livre Scolaire National -  2007 وما فوق 

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

Physique Physique – Horizons Scientifiques Editions Spirale 2014 

Chimie 
Chimie Le livre Scolaire National - C.N.R.D.P 1999 وما فوق 

Cahier d’exercices de chimie      Dar El Chimal 2017 

Informatique ON CLICK – EB8 Dar El Chimal 2018 

 وما فوق 2010  الدار النموذجية لصف الثامن + دفتر األنشطةا -فتية االسالم التربية الدينية

 2015 مكتبة حبيب السلسلة العلمية في الجغرافيا الجغرافيا

 2016 مكتبة حبيب التاريخ العلمي التاريخ

 التربية المدنية
 وما فوق 2006 ءالمركز التربوي للبحوث واالنما -الكتاب المدرسي الوطني  )الكتاب فقط(التربية الوطنية والتنشئة المدنية 

 2018 دار الشمال المساعد في مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية

القصص المطلوبة للمطالعة 

 الصيفية والشتوية:
 دار الشمال -؟ أمي أين أنت. 2الدار النموذجية للطباعة  والنشر   –د. علي راشد  –أبطال حول الرسول . 1  :وللبنات للبنين

القصص المطلوبة للمطالعة 

 الصيفية 

1. Les Misérables – Victor Hugo – Tome 1 – FANTINE – Hachette FLE   —    2. Récits policiers – Dr. Georges Rouphaël et Dr. 

Georges Damien 

 فروض العطلة الصيفية:
  2009 –دار الشمال  -وسف شمس الدين ي -ثامن من الصف السابع الى الصف ال –لغتي في الصيف  اللغة العربية:

 عملية تقييم الفصل األولخل في *تشدد االدارة على انجاز فروض العطلة الصيفية ألنها ستد  2017 –دار الشمال  –L’été des Maths EB7 الرياضيات:

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

 

 اإلدارة

  



 2019-2018العام الدراس ي  الفرع الفرنس ي –الحلقة الثالثة                     

 .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 

Dictionnaire Scolaire    يرغب لمن  Hachette / CM – Collège (9-14 ans)  

Anglais 

Solutions Intermediate 2nd Edition (Student's Book + 

Workbook with Audio CD)  

Oxford / Solutions -  2nd Edition 

 الكتاب المعتمد سابقا في الصف الثامن
2012 

Oxford Word Power Dictionary for Learners of English  

  يرغب لمن
Oxford   

 اللغة العربية

 وما فوق 2007 بوي للبحوث واالنماءالمركز التر -الكتاب المدرسي الوطني   القراءة العربية

اسي لشهادة المتوسطة والصف الثامن األسامرجع لطالب  -دليلك إلى اللغة العربية 

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

Mathématiques Construire les Maths  Le Livre Scolaire National /C.N.R.D.P 2004  وما فوق 

Sciences 
Sciences de la vie et de la terre-EB9 Le Livre Scolaire National / لبنان ناشرونمكتبة   وما فوق 2007 

Cahier d’exercices Sciences de la vie et de la terre – Classe EB9  2016 دار الشمال  

Physique Physique Le Livre Scolaire National /C.N.R.D.P 2002 وما فوق 

Chimie 
Chimie Le Livre Scolaire National /C.N.R.D.P 2000 وما فوق 

Cahier d’exercices de chimie  2017 دار الشمال 

 وما فوق 2010  الدار النموذجية لصف التاسع  + دفتر األنشطةا -فتية االسالم التربية الدينية

 2018 مكتبة حبيب السلسلة العليمة في الجغرافيا الجغرافيا

 2015 مكتبة حبيب التاريخ العلمي التاريخ 

 التربية المدنية
 وما فوق 2006 بوي للبحوث واالنماءالمركز التر -الكتاب المدرسي الوطني   )الكتاب فقط(التربية الوطنية والتنشئة المدنية 

 2018 دار الشمال المساعد في مادة التربية الوطنية والتنشئة المدنية

القصص المطلوبة للمطالعة 

 الصيفية والشتوية
         / غادة ابراهيم / مكتبة سماحة حدائق االنشاء والتعبير

 العطلة الصيفية فروض

 2009 –دار الشمال  -وسف شمس الدين ي -لصف التاسع من الصف الثامن الى ا –لغتي في الصيف : اللغة العربية. 1

                     2017دار الشمال  –L’été des maths EB8 الرياضيات. 2

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

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

 اإلدارة



  

 2019-2018العام الدراسي  لفرع الفرنسيا –المرحلة الثانوية  
 

 

  2nde —الئحة كتب الصف األول الثانوي 

 

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français Alter Ego + 3 - B1   (livre de l'élève) Hachette  FLE 2013 

Anglais Think -4- Book + Workbook Cambridge University Press  2016 

 2017 دار الشمال  عربية وآدابهاأوراق عمل في اللغة ال اللغة العربية

Mathématiques Construire les  Mathématiques 
Le livre Scolaire National 

/C.N.R.D.P. 
 وما فوق 1998

Physique Physique 
Le livre Scolaire National 

/C.N.R.D.P. 
 وما فوق 1998

Chimie 
Livre: مؤمن في المدرسة   

Manuel de Chimie 2017   لشمالدار ا 

Sciences 
Sciences de la vie / 1ère année secondaire 

Le Livre Scolaire National /  مكتبة

 لبنان ناشرون
 وما فوق 2010

Cahier d’exercices – Biologie  2017 دار الشمال 

     مؤمن في المدرسة التربية الدينية

 2013 مكتبة حبيب لسنة األولى الثانوية/ ا السلسلة العلمية في الجغرافيا الجغرافيا

 2018 دار الفكر اللبناني لسنة الثانوية األولىا –الوافي بالتاريخ  التاريخ

 وما فوق 2006 الكتاب المدرسي الوطني  / المركز التربوي  السنة األولى الثانوية / المجتمع بنية وحركة االجتماع

 وما فوق  2002 الكتاب المدرسي الوطني  / المركز التربوي لى الثانويةالسنة األو /الحياة االقتصادية االقتصاد

 وما فوق1998 الكتاب المدرسي الوطني  / المركز التربوي السنة األولى الثانوية /التربية الوطنية والتنشئة المدنية  التربية المدنية

 

 اإلدارة

  



  

 2019-2018العام الدراسي  لفرع الفرنسيا –المرحلة الثانوية  
 

  QUESCIENTIFI ère1—علمي  –الئحة كتب الصف الثاني الثانوي 

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français Alter Ego + 3 - B1   (livre de l'élève) 
Hachette  FLE 

 الكتاب المعتمد سابقاً في الصف األول الثانوي
2013 

Anglais 
Solutions- Upper Intermediate (book + 

workbook) 

Oxford University press 

مد سابقاً في الصف األول الثانويالكتاب المعت   
2013 

     مؤمن من المدرسة اللغة العربية

Sciences 
Sciences de la vie. 

année sec. (Série  èmeLe Livre Scolaire National 2

Scientifique)  

 مكتبة لبنان ناشرون 

 وما فوق 2007

Cahier d’exercices ES2 - Biologie  2017 دار الشمال 

Chimie Chimie , Pas en Avant Dar El Chimal 2018 

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

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

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

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

     مؤمن من المدرسة التربية الدينية

 الجغرافيا
 –انوية السنة الثالثة الث - السلسلة العلمية في الجغرافيا

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

 2017 فركر اللبنانيدار ال السنة الثانية الثانوية – الوافي بالتاريخ التاريخ

 فرع العلوم –السنة الثانية  -القيم والمشكالت االجتماعية  االجتماع

 لمركز التربوي للبحوث واإلنماءا -الكتاب المدرسي الوطني 

 وما فوق 2001

 االقتصاد
 فرع العلوم –ية السنة الثان -األنشطة واالواليات االقتصادية 

 واالنسانيات
 وما فوق 2001

 وما فوق 2002 انيةالسنة الث - التربية الوطنية والتنشئة المدنية  المدنية التربية

 2017 دار الشمال  الفلسفة ألّول مّرة فلسفة وحضارات

 إدارة 



  

 2019-2018العام الدراسي  لفرع الفرنسيا –المرحلة الثانوية  
 

     ère1 —)فرع االنسانيات(  –الئحة كتب الصف الثاني الثانوي 

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français Alter Ego + 3 - B1   (livre de l'élève) 
Hachette FLE 

 الكتاب المعتمد سابقاً في الصف األول الثانوي
2013 

Anglais Solutions- Upper Intermediate (book + workbook) 
Oxford University press 

الكتاب المعتمد سابقاً في الصف األول الثانوي   
2013 

     مؤمن من المدرسة اللغة العربية

Sciences 
Sciences de la vie. 

.année sec èmeLe Livre Scolaire National 2 

 (Série Scientifique)  

 مكتبة لبنان ناشرون 

 وما فوق 2007

Cahier d’exercices – Biologie – ES2 2017 دار الشمال 

Chimie مؤمن من المدرسة    

Physique Physique 
Le Livre Scolaire National 2ème année sec.  

(Série Humanités.) / C.N.R.D.P. 
 آخر طبعة

Mathématiques 
Mathématiques – collection Puissance - S2H – 

Enseignement Secondaire 2ème année Humanité  
Al Ahlia 2016 

     مؤمن من المدرسة التربية الدينية

 الجغرافيا
 –السنة الثالثة الثانوية  - السلسلة العلمية في الجغرافيا

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

 2017 دار الفركر اللبناني السنة الثانية الثانوية – الوافي بالتاريخ التاريخ

 رع اإلنسانياتف -التنشئة و التدخل االجتماعي  االجتماع 
بوي للبحوث المركز التر/    الكتاب المدرسي الوطني

 واإلنماء

 وما فوق 2007

 وما فوق 2001 ياترع العلوم واإلنسانف -األنشطة واالواليات االقتصادية السنة الثانية االقتصاد

 وما فوق 2002 لسنة الثانيةا  -التربية الوطنية والتنشئة المدنية  التربية المدنية

 2017 دار الشمال  الفلسفة ألّول مّرة فلسفة وحضارات

 اإلدارة

  



  

 2019-2018العام الدراسي  لفرع الفرنسيا –المرحلة الثانوية  
 

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

 

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français مؤمن من المدرسة     

Anglais مؤمن من المدرسة     

 2018 شمال دار ال أوراق عمل في اللغة العربية وآدابها اللغة العربية

Chimie  مؤمن من  المدرسة :Livre + Annale     

Physique 
Physique - 3ème année secondaire.  

 (S.V. +S.G.) 

Le Livre scolaire national - C.N.R.D.P 

 
 وما فوق 2000

Mathématiques 

Construire les Mathématiques : 

- Algèbre et Géométrie  

- Analyse et Statistiques  

3ème année secondaire (Série S.G). 

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

     مؤمن من المدرسة التربية الدينية

 الجغرافيا

 –لثانوية السنة الثالثة ا - السلسلة العلمية في الجغرافيا

 الجتماع واالقتصادا –لوم الحياة ع -علوم عامة  

 لمعتمد سابقاً في الصف الثاني الثانوي()الكتاب ا

 2014 مكتبة حبيب 

 2016 دار الفكر اللبناني عجميع الفرو - وي لصف الثالث الثانا -الوافي بالتاريخ  التاريخ

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

 فلسفة وحضارات
ة لعامالفروع: العلوم  النجاح في الفلسفة للصف الثالث الثانوي

 االجتماع واالقتصاد –علوم الحياة  –
 2018 دار الشمال

 اإلدارة

 

 



  

 2019-2018العام الدراسي  لفرع الفرنسيا –المرحلة الثانوية  
 

 

 SCIENCE DE LA VIEالئحة كتب الصف الثالث الثانوي / فرع علوم الحياة   ـــــــــــ  .

 

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français مؤمن من المدرسة     

Anglais مؤمن من المدرسة     

 2018 دار الشمال  أوراق عمل في اللغة العربية وآدابها اللغة العربية

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

Chimie Livre + Annale: مؤمن من المدرسة 
 

  

Physique .)S.G. +année secondaire. (S.V ème3 -Physique  C.N.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.N.R.D.P 
 وما فوق 2004

     مؤمن من المدرسة التربية الدينية

 الجغرافيا

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

 ع واالقتصاداالجتما –الحياة 

 )الكتاب المعتمد سابقاً في الصف الثاني الثانوي( 

 2014 بة حبيبمكت

 2016 دار الفكر اللبناني جميع الفروع - لصف الثالث الثانوي ا -الوافي بالتاريخ  التاريخ

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

 واالنماء

وما    1998

 فوق

 سفة وحضاراتفل
لوم ع –لفروع: العلوم العامة النجاح في الفلسفة للصف الثالث الثانوي 

 االجتماع واالقتصاد –الحياة 
 2018 دار الشمال

 اإلدارة

  



  

 2019-2018العام الدراسي  لفرع الفرنسيا –المرحلة الثانوية  
 

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

 

 تاريخ االصدار دار النشر عنوان الكتاب المادة

Français مؤمن من المدرسة     

Anglais مؤمن من المدرسة     

 2018 دار الشمال أوراق عمل في اللغة العربية وآدابها اللغة العربية

Chimie 
Chimie -  -  3ème année secondaire. (Hum.+S.E) C.N.R.D.P 2000 وما فوق 

Annale- مؤمن من المدرسة 
 

 

Physique Physique - 3ème année secondaire. (Hum.+S.E) C.N.R.D.P 2004 وما فوق 

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

Mathématiques Construire les Maths. - 3ème année secondaire. (S.E) C.N.R.D.P. 2000 وما فوق 

   مؤمن من المدرسة التربية الدينية
 

 الجغرافيا

 –السنة الثالثة الثانوية  - السلسلة العلمية في الجغرافيا

 االجتماع واالقتصاد –علوم الحياة  -علوم عامة  

 )الكتاب المعتمد سابقاً في الصف الثاني الثانوي( 

 2014 مكتبة حبيب

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

 التفاوت والسياسات االجتماعية االجتماع
 المركز التربوي  الكتاب المدرسي الوطني  

 وما فوق 2008

 االقتصاد
 وما فوق 2004 التنمية والسياسات االقتصادية

 2017 دار الشمال   المساعد في التنمية والسياسات االقتصادية
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