
 CPالسنة األولى               الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى            
 3102 - 3102سنة   

 قصص للمطالعة خالل عطلة الصيف
 :الرجاء اختيار ثالثة كتب أو أكثر من الالئحة اآلتية ومطالعتها 

المجانيدار                 بيار كورون تأليف :               عائلة األرانب  - 1  
على شاطئ البحر       

 
المجانيدار          مونش     تأليف : روبرت                سميرة المغامرة  - 2  

       
سماحةدار           روبير البيطار    تأليف :               سنجوب المغرور  - 3  

سلسلة أطفالنا                                            
             دار المجاني      سلسلة قصص جميلة لألطفال   لة    قصص الدمى المفض    - 4
 

أنطوان ارد                الياس زغيب :  تأليف                         ال شيء  - 5  
سلسلة حكايات ملّونة                                           

 
 : ننصح بدفتر نشاطات في اللغة العربية خالل العطلة الصيفية 
 

 لمكتبة األهليةدار ا     سية                    األسااألولى السنة                  صدى الصيف 
 

 دار مكتبة نوفل                  ألولى األساسية       السنة امهارتي في الخط               



 CE1السنة الثانية                         الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى          

 3102 - 3102سنة   

 

 قصص للمطالعة خالل عطلة الصيف

 

 :الرجاء اختيار ثالثة كتب أو أكثر من الالئحة اآلتية ومطالعتها 

 
 دار أصالة            تأليف : فاطمة شرارة كمون           زرع أم دجاجة ؟         - 1
 

لبنان تأليف : يمان ناصر الدين                    دار             الشال األبيض    - 2  
 

 الرقيّ  تأليف : مروى بن عّياد                      دار     إنقاذ الحكايات            - 3
 

 سماحة دار                تأليف : جوزف يزبك          الصديقان الجديدان        - 4
 

دار الياسمين               تأليف : عبير الطاهر                   قّط شقّي جدًا     - 5  
 

 : ننصح بدفتر نشاطات في اللغة العربية خالل العطلة الصيفية 
 

 سماحهالسنة الثانية األساسية                              دار صيفنا والقلم                 
 

 دار مكتبة نوفل                 السنة الثانية األساسية                      مهارتي في الخطّ 



 CE2 ثالثةالليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى                         السنة ال

 3102 - 3102سنة  

 قصص للمطالعة خالل عطلة الصيف

 :الرجاء اختيار ثالثة كتب أو أكثر من الالئحة اآلتية ومطالعتها 

 تأليف: روال سعادة                                دار المختار   أريد القمر  - 1

تأليف : سناء علي الحركة                    دار أصالة الضرب ممنوع    - 2  

أصالة تأليف : سناء علي الحركة                     دار هل أنا جبان    - 3  

ين             دار البنان    تأليف: سلطان ناصر الد   ُربى والفراشة فوفو  - 4  

تأليف : بوند، مايكل                   دار نوفل  بادنغتن في الحديقة  –   

 

   ة :ننصح بدفتر نشاطات في اللغة العربية خالل العطلة الصيفي 

 جوزف يزبك وروبير البيطار –سلسلة النشاطات الصيفية: صيفنا والقلم  -
 دار مكتبة سماحة                                ثالثالصّف ال

 دار مكتبة نوفل   األساسية ثالثةمهارتي في الخّط السنة ال  -



 CM1 رابعةالليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى                         السنة ال

 3102  -  3102سنة   

 قصص للمطالعة خالل عطلة الصيف

 :الرجاء اختيار ثالثة كتب أو أكثر من الالئحة اآلتية ومطالعتها 
  حبيبمكتبة تأليف :  أنطوان سركيس                        األميرة الذكّية      -0

دار العلم للماليين         فريجي         بتأليف : أمل أّيو   دوري بالمساعدة    - 2  

تأليف : أنطوان شامي                      سكول برس  جزاء المعروف      - 3  

دار الكتب الحديثة     سوزان قازان    تأليف :مصطفى بركات،   ريما واألشجار    - 4  

 دار أصالة.                  مي شبقلو تأليف:    أحّب القراءةأنا ال  -5

تأليف: سلطان ناصر الدين          دار البنان         شجرة تنزُل مااًل  -6  

 

  ّة :ننصح بدفتر نشاطات في اللغة العربية خالل العطلة الصيفي 

 البيطار جوزف يزبك وروبير –سلسلة النشاطات الصيفية: صيفنا والقلم  -
 دار مكتبة سماحة                                رابعالصّف ال

 دار مكتبة نوفلاألساسية  رابعةمهارتي في الخّط   السنة ال  -



 CM2 ةخامسالليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى                         السنة ال

 3102 - 3102سنة   

 قصص للمطالعة خالل عطلة الصيف

 :الرجاء اختيار ثالثة كتب أو أكثر من الالئحة اآلتية ومطالعتها 

 سلسلة اصعد مع أصالة ) مبتدئ(.     تأليف مهند العاقوص       الرّاكون يحّب الّنظافة

 سلسلة اصعد مع أصالة ) متوّسط(.    تأليف أميمة عّز الّدين                 سارة تطبخ

 دار مكتبة الصغار.      بيار شالال تأليف:   قّصة طارق في المخّيم الصيفيّ 

 دار الحدائق       روائع من األدب اإلنساني

 مكتبة أنطوان       تاليف: الياس زغيب                     أكبر من الحلم

 

  ّة :ننصح بدفتر نشاطات في اللغة العربية خالل العطلة الصيفي 

 ة: صدى الصيف ، د. طوني غوشأنشطة صيفيّ   -
 السنة الخامسة من التعليم األساسّي          دار المكتبة األهلية

 
 مكتبة نوفلدار  األساسية   خامسةمهارتي في الخّط   السنة ال -


	كتب للعطلة الصيفية للصف الأول
	كتب للعطلة الصيفية للصف الثاني
	كتب للعطلة الصيفيّة الصف الثالث الأساسي
	كتب للعطلة الصيفيّة الصف الرابع الأساسي
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