
 CP ولىالل�س�ه الفرنس�ة اللبنان�ة الكبرى                           السنة األ 
 ٢٠١٦ - ٢٠١٥سنة   

 قصص للمطالعة خالل عطلة الصيف
 

 .الرجاء اخت�ار ثالثة كتب أو أكثر من الالئحة اآلت�ة ومطالعتها

   دار أصالة  فاطمة شرف الدين تأليف:   نورا وقّصتها 

   دار السلوى   تغر�د عارف النّجار  تأليف:   ال�ّطيخة 

  المنهلدار    عبير الطاهر تأليف:   حذاء ند�م 

   كلمات   سحر نجا محفوظ  تأليف:   أحمر حلو 

 دار المجاني   تأليف: رلى سعادة  كّل مّرة أّول مّرة 

 

  .ةننصح بدفتر نشاطات في اللغة العر��ة خالل العطلة الص�ف�ّ  •
 

 من الصّف األّول إلى الثاني               دار الثقافة الحديثةصيف وجنى                    
 

 دار مكت�ة نوفل              ة        السنة األولى األساس�ّ        مهارتي في الخّط        



 CE1الليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى                           السنة الثانية 
 2016 - 2015سنة   

 قصص للمطالعة خالل عطلة الصيف
 

 .الرجاء اختيار ثالثة كتب أو أكثر من الالئحة اآلتية ومطالعتها

     لبنان دار         تأليف :سلطان ناصر الدين            ربى والفراشة فوفو     

                دار أصالة  تأليف :مهند العاقوص                  أّمي أجمل  

  دار المجاني    : رلى سعادةتأليف    لماذا 

   دار أصالة   تأليف :زنجبيل علوه      الصوص والكرسّي الملّون 

     الحدائقدار   تأليف :نبيهة محيدلي                  مرمر... كعك ... كعك 

               دار ماهر                                          ربى والكتاب   

 

 ننصح بدفتر نشاطات في اللغة العربية خالل العطلة الصيفية: 

 
 من الصّف الثاني إلى الثالث               دار الثقافة الحديثةصيف وجنى                

 
 ة                     دار مكتبة نوفلالسنة الثانية األساسيّ             مهارتي في الخطّ 

 



 CE2 ثالثةالالليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى                     السنة 
 2016 - 2015سنة   

 قصص للمطالعة خالل عطلة الصيف
 

 .الرجاء اختيار ثالثة كتب أو أكثر من الالئحة اآلتية ومطالعتها

                    ماهرمجموعة من األساتذة                دار  تأليف:   الصديق 

   تأليف: جوزيف شهدا                        دار نيوالين             اطاعة الوالدين 

          تأليف: أمّية الصغير                        دار الحدائق     أصوات الفصول 

                      تأليف:عبير بّّلن                           كلمات هدّية لي 

 تأليف: جمانة األمين                       دار البنان        لزيز          النملة وا 

          تأليف: نبيهة محيدلي                        دار الحدائق   كيف صرت حكواتيًّا 

 

 : ننصح بدفتر نشاطات في اللغة العربية خالل العطلة الصيفّية 

 جوزف يزبك وروبير البيطار –صيفنا والقلم    سلسلة النشاطات الصيفية: -
 الصّف الثالث    دار مكتبة سماحة                                

 
 دار مكتبة نوفل    السنة الثالثة األساسية  مهارتي في الخّط   -

 



 CM1 الرابعةالليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى                     السنة 
 2016 - 2015سنة   

 قصص للمطالعة خالل عطلة الصيف
 

 .الرجاء اختيار ثالثة كتب أو أكثر من الالئحة اآلتية ومطالعتها

          مكتبة سميرتأليف:  ماريا حصري                 دردار      دّق ناقوس الخطر 

 تأليف: سلطان ناصر الدين            دار البنان         رشا والعصفور الساحر 

                 تورنينغ بوينت   تأليف : فاطمة شرف الدين              قيثارة الملك 

           العلم والبيئة                      دار الشرق العربيقصص         مكّب النفايات 

  دار الحدائق     تأليف: نبيهة محيدلي                             1 ة مثلقّص 

  تأليف : هيفاء نعمان الكاظمي          دار الحدائق               2قّصة مثل 

 

 ننصح بدفتر نشاطات في اللغة العربية خالل العطلة الصيفّية: 

 وروبير البيطارجوزف يزبك  –سلسلة النشاطات الصيفية: صيفنا والقلم  -
 الصّف الرابع    دار مكتبة سماحة                               

 
 دار مكتبة نوفل  السنة الرابعة األساسية  مهارتي في الخّط    -



 CM2 خامسةالالليسيه الفرنسية اللبنانية الكبرى                     السنة 
 2016 - 2015سنة   

 قصص للمطالعة خالل عطلة الصيف
 

 .الرجاء اختيار ثالثة كتب أو أكثر من الالئحة اآلتية ومطالعتها

 دردار     /ماريا حصري تأليف:    / كنوز الجد 

 دار العلم للماليين    عبد الفتاح خطاب تأليف:  األخوان رايت -قصة الطيران 

 دار أصالة    رؤيا عواضة الحاج تأليف:   خدعة واتس آب 

 دار العلم للماليين      لوري ليرز تأليف:  قصة عن التوّحد -نزهة وائل 

 دار نيوالين للّطباعة والّنشر  جوزيف شهدا     .د تأليف:           صداقة بال حدود 

  دار تورننغ بوينت للّنشر والّتوزيع  فاطمة شرف الّدين تأليف:  اّلذي يجعل أشجار الكرز تزهرالّرجل 

 دار الحدائق  نبيهة محيدلي تأليف: الفتاة التي اقتفت آثار شخصّيات ابن المقّفع 

 

 : ننصح بدفتر نشاطات في اللغة العربية خالل العطلة الصيفّية 

 أنشطة صيفّية: صدى الصيف ، د. طوني غوش  -
 السنة الخامسة من التعليم األساسّي          دار المكتبة األهلية 

 
 دار مكتبة نوفل  السنة الخامسة األساسية    مهارتي في الخّط   -


