
 

 4102  -  4102 الكتب المدرسّية للسنة الدراسّية 

 CP        ةاألساسيّ  ىاألّول سنةال
 

 سراج ال 

 (الثانيالقسم القسم األّول و )   -األولى االبتدائّية السنة  -  مرحلة التعليم األساسي

 ( التقويم والدعم)  يكّمله دفتر    

 4102طبعة أولى    -دار المكتبة األهلّية   

 
  دار المشرق  –األساسي األّول  - 4112دفتر القصص واألعداد المصّورة- 

 
 

- Les livres et les documents adoptés pour les cours d’arabe langue vivante   

seront annoncés en début d’année scolaire. 



 

 4102 - 4102الكتب المدرسّية للسنة الدراسّية 

 CE1        ةاألساسيّ  ةالثاني سنةال
 

 السراج 

 (الثانيالقسم القسم األّول و )   - ثانيةالاالبتدائّية السنة  -  مرحلة التعليم األساسي

 ( التقويم والدعم)  يكّمله دفتر    

 4102طبعة أولى    -دار المكتبة األهلّية   

 
 

 

- Les livres et les documents adoptés pour les cours d’arabe langue vivante 

seront annoncés en début d’année scolaire. 



 

 4102  -  4102 الكتب المدرسّية للسنة الدراسّية 
 CE2       ةاألساسيّ  ةالثالث سنةال

 
 

 إمالء وتعبير -قواعد  –راءة ـق أزاهير وألوان:

  -السنة الثالثة    -الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي     

 (  2 -1 جزء ) يكّمله دفتر أنشطة تطبيقّية    

 2002طبعة أولى    -األهلّية    دار المكتبة      

 

 

- Les livres et les documents adoptés pour les cours d’arabe langue vivante 

seront annoncés en début d’année scolaire. 



 

 2412  -  2410 الكتب المدرسّية للسنة الدراسّية 
 CM1       ةاألساسيّ  ةبعار ال سنةال

 
 

 أزاهير وألوان:

  -  رابعةالسنة ال  -من مرحلة التعليم األساسي  انيةثالراءة وتعبير الحلقة ـق  -

 (  2  -1 جزء ) يكّمله دفتر أنشطة تطبيقّية    

 2212طبعة أولى    -دار المكتبة األهلّية         

 

 (أنشطة تطبيقّية  )إمالء  -واعد ـق -

  -السنة الرابعة    -الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي  

 2212طبعة أولى    -دار المكتبة األهلّية   

 

 طبعة جديدة ملّونة -دار العلم للماليين -جبران مسعود -رائد الطاّلب المصّور  مـعـجــم:

 
 

 

- Les livres et les documents adoptés pour les cours d’arabe langue vivante 

seront annoncés en début d’année scolaire. 



 

 4102  -  4102 الكتب المدرسّية للسنة الدراسّية 
 CM2       ةاألساسيّ  خامسةال سنةال

 
 

 أزاهير وألوان:

  -  خامسةالسنة ال  -قـراءة وتعبير الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي   -

 (  2  -1 جزء ) يكّمله دفتر أنشطة تطبيقّية    

 2111طبعة أولى    -دار المكتبة األهلّية         

 

 (أنشطة تطبيقّية  )إمالء  -قـواعد  -

  -السنة الخامسة    -الحلقة الثانية من مرحلة التعليم األساسي  

 2111طبعة أولى    -دار المكتبة األهلّية   

 

 طبعة جديدة ملّونة  -دار العلم للماليين   -جبران مسعود   -رائد الطاّلب المصّور   عجم:ـم

 
  

- Les livres et les documents adoptés pour les cours d’arabe langue vivante 

seront annoncés en début d’année scolaire. 
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