
 2018 - 2017 الكتب المدرسّية للسنة الدراسّية 

 CP        ةاألساسيّ  ىاألّول سنةال
 

 المنهج اللبناني –ة اللغة العربيّ 
المرتبطة بها لتعزيز كتب ألدب األطفال يتبعها التمرينات المالئمة  سبعةسيتم اعتماد 

  .خالل العاّم الدراسيّ التمرينات تدريجيًّا توّزع الفهم والتعبير والقراءة والكتابة. 
 
 الفكر اللبنانيّ دار  ديانا زيدان معّوضتأليف:     الشبح -1
 دردار  تأليف: مروان عبده حّنا  الهرير الضائع -2
 البناندار   تأليف: رامه عمر بايا   تامر والفطائر -3
 دار سامر  تأليف: وفاء الحسيني  َمن أكل الجبنة؟ -4
 أكاديميا  تأليف: سمر محفوظ بّراج   شربر جائع -5
 مكتبة لبنان  إعداد : البير مطلق  الُفشار في الدار -6
 نديمدار ال  فرح عبد اهللتأليف :     بيتي -7
 

 

 
Pour les élèves dispensés : Les supports pédagogiques 

appropriés seront distribués au fur et à mesure durant 

l’année.    

 

مدرسة الليسيه 

الفرنسيّة اللبنانيّة 

 الكبرى
 بيروت



 2018 - 2017الكتب المدرسّية للسنة الدراسّية 

 CE1        ةاألساسيّ  ةالثاني سنةال
 

 المنهج اللبناني –ة اللغة العربيّ 
 

 ثانيةالسنة ال – التعليم األساسي   -(من دون دفتر التطبيق)قراءة وتعبير  -عقود الكالم –  

ل الجزء        2016 -دار المشرق  – الثانيوالجزء األو 

  مالء وخط   –عقود الكالم   – ثانيةالسنة ال – التعليم األساسي   – قواعد وا 

لالجزء       2016 –دار المشرق  - الثانيوالجزء  األو 

 

 كتب ألدب األطفال سيتّم العمل حولها خالل السنة:
 
 أكاديميا   كوزماتأليف: إيفا   أّمي تحّب الفّتوش -1

 أصالة  تأليف: جنان حش اش  الحديقة للجميع -2

 حاتم للنشر      كثيٌر من الجزر -2

 

 

 

Pour les élèves dispensés : Les supports pédagogiques appropriés 

seront distribués au fur et à mesure durant l’année.    

مدرسة الليسيه 

الفرنسيّة اللبنانيّة 

 الكبرى
 بيروت



 2018 - 2017 الكتب المدرسّية للسنة الدراسّية 
 CE2       ةاألساسيّ  ةالثالث سنةال

 
 المنهج اللبناني –ة اللغة العربيّ 

 
 ةلثثاالسنة ال – التعليم األساسي   -(من دون دفتر التطبيق)قراءة وتعبير  -عقود الكالم –  

ل الجزء        2016 -دار المشرق  – الثانيوالجزء األو 

  مالء وخط   –عقود الكالم   – ةلثثاالسنة ال – التعليم األساسي   – قواعد وا 

لالجزء       2016 –دار المشرق  - الثانيوالجزء  األو 

 

 :مطالعة موّجهة
 

 دار أصالة   تأليف: شيخة الزيارة    غريبة

 أكاديميا    إيفا كوزماتأليف:    حيُّنا بيتنا

 دار حاتم        ثالثة قرود صغيرة

 

 

 

Pour les élèves dispensés : Les supports pédagogiques 

appropriés seront distribués au fur et à mesure durant 

l’année.    

 

مدرسة الليسيه 

الفرنسيّة اللبنانيّة 

 الكبرى
 بيروت



 

 2018 - 2017 الكتب المدرسّية للسنة الدراسّية 
 CM1       ةاألساسيّ  ةبعار ال سنةال

 
 

 المنهج اللبناني –ة اللغة العربيّ 
  
 ل الجزء  - رابعةالسنة ال – التعليم األساسي   -عقود الكالم   -(دفتر التطبيقمن دون ) الثانيوالجزء األو 

 2014 -دار المشرق

نة -دار العلم للماليين -جبران مسعود -رائد الطال ب المصو ر  مـعـجــم:  طبعة جديدة ملو 

 

 الموّجهة: كتب المطالعة

 دار الساقي  تأليف: فاطمة شرف الدين    ليلى والحمار

 السلوى  سمر محفوظ بر اج تأليف:   البطاقة العجيبة

 أكاديميا  تأليف: رانيا زبيب ضاهر    ذاكرة المدينة
 

 وسنعمل من خاللها على تعزيز الفهم  العام الدراسيتمرينات القواعد سيتّم توزيعها تدريجيًّا خالل 

 وتوظيف القواعد في التعبير الكتابي.

 
 

Pour les élèves dispensés : Les supports pédagogiques appropriés 

seront distribués au fur et à mesure durant l’année.    

مدرسة الليسيه 

الفرنسيّة اللبنانيّة 

 الكبرى
 بيروت



 2018 - 2017 الكتب المدرسّية للسنة الدراسّية 
 CM2       ةاألساسيّ  خامسةال سنةال

 
 

 المنهج اللبناني –ة اللغة العربيّ 
  
 (من دون دفتر التطبيق) - ةخامسالسنة ال – التعليم األساسي   -عقود الكالم-   

 2013 -دار المشرق 

نة -دار العلم للماليين -جبران مسعود - ب الموو ر رائد الطال   مـعـجــم:  طبعة جديدة ملو 

 

 كتب المطالعة الموّجهة:

 دار الحدائق  تأليف: كندة وخليل حر ب  «بابا شو يعني فقير؟  »

 أوالةدار    محمد الغز يتأليف:   «فايسبوك  »حوار في 

 أكاديميا   إعداد: سناء شب اني    أخوت شناي
 

 تمرينات القواعد سيتّم توزيعها تدريجيًّا خالل العام الدراسي وسنعمل من خاللها على تعزيز الفهم 

 وتوظيف القواعد في التعبير الكتابي.

 
 

 

Pour les élèves dispensés : Les supports pédagogiques appropriés 

seront distribués au fur et à mesure durant l’année.    

مدرسة الليسيه 

الفرنسيّة اللبنانيّة 

 الكبرى
 بيروت


