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2023-2022الئحة بأسماء الكتب المقّررة للعام الدراسي   
 

 

 ( KG1) األولىالروضة 

 

 دار النشر السنة الدراسية اسم الكتاب  المادة 

 دار المقاصد  الروضة األولى   طفولتي كنزي )حقيبة زرقاء( اللغة العربّية 

 

 

 ( KG2) الروضة الثّانية

 

 دار النشر  السنة الدراسية  اسم الكتاب  المادة 

 دار المقاصد  الروضة الثانية  )حقيبة خضراء( طفولتي كنزي  اللغة العربيّة 

  

 

 (KG3) الروضة الثّالثة
 

 دار النشر السنة الدراسية اسم الكتاب  المادة 

 اللغة العربّية 
 األهلية  المكتبة  دار الّسنة الّتمهيدّية  (2008) أزاهير وألوان القراءة والتعبير 

 األهلية  المكتبة  دار الّتمهيدّية الّسنة  (2008)دفتر أنشطة تطبيقية 

English   Booklet From School  

  

Mathematics Collection Puissance KG3 Dar Al Ahlia  
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2023-2022الئحة بأسماء الكتب المقّررة للعام الدراسي   
 

 

 الصف األول األساسي 
 

 دار النشر السنة الدراسية اسم الكتاب  المادة 

 اللغة العربّية 
 (2015)  2+1جزء  أزاهير وألوان •
  2+1التطبيقية جزء دفتر األنشطة  •

  األهلية   ة المكتب دار الّصف األول 

 هاني حمود الّصف األول  مبادئ تحسين الخط الجزء األول 

 االجتماعّيات 
 

 التربية الوطنية والتنشئة المدنية 
السنة األولى  

 األساسية
 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

 الجغرافيا: نافذة على العالم 
السنة األولى  

 األساسية
 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

English 

• Journeys 2017  

Volumes 1-2-3- 4  

• Reader’s Notebook  
Volumes 1-2 

Grade 1 HMH 

Handwriting Booklet Grade 1 FROM SCHOOL 

Science Scientific Horizons Grade 1 Spirale 

Mathematics 
Collection puissance  

N.E 2018    
Grade1 Dar Al Ahlia 

French La Récré 1  Grade 1 Edition Samir 
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2023-2022الئحة بأسماء الكتب المقّررة للعام الدراسي   
 

 

 الصف الثاني األساسي 
 

 

 دار النشر السنة الدراسية اسم الكتاب  المادة 

 اللغة العربّية 
 (2007)  2+1جزء  أزاهير وألوان •
 2+1دفتر األنشطة التطبيقية جزء  •

  األهلية   المكتبة  دار الّصف الثاني 

 هاني حمود الّصف الثاني  مبادئ تحسين الخط الجزء الثاني 

 االجتماعّيات 
 

 التربية الوطنية والتنشئة المدنية 
السنة الّثانية  

 األساسية
 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

 الجغرافيا: نافذة على العالم 
السنة الّثانية  

 األساسية
 للبحوث واإلنماء المركز التربوي 

English 

• Journeys 2017 Volumes 1-2 

• Reader’s Notebook  
Volumes 1-2 

Grade 2 HMH 

Handwriting booklet Grade 2 FROM SCHOOL 

Science Scientific Horizons  Grade 2 Spirale 

Mathematics 
Collection puissance  

N.E 2011  
Grade2 Dar Al Ahlia 

French 
La Récré 2 

Cahier d’activité 2 
Grade 2 Edition Samir 
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2023-2022الئحة بأسماء الكتب المقّررة للعام الدراسي   
 

 

 الصف الثالث األساسي 
 

 دار النشر السنة الدراسية اسم الكتاب  المادة 

 اللغة العربّية 
 (2009)  2+1أزاهير وألوان جزء  •
 2+1دفتر األنشطة التطبيقية جزء  •

  األهلية   المكتبة  دار الّصف الثالث 

 هاني حمود الّصف الثالث  مبادئ تحسين الخط الجزء الثالث 

 االجتماعّيات 
 

 التربية الوطنية والتنشئة المدنية 
  ةالسنة الثالث
 األساسية

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

 الجغرافيا: نافذة على العالم 
  ةالسنة الثالث
 األساسية

 واإلنماء المركز التربوي للبحوث 

English 

• Journeys 2017 Volumes 1-2 

• Reader’s Notebook 

Volumes 1-2 
Grade 3 HMH 

Handwriting Booklet Grade 3 FROM SCHOOL 

Science Scientific Horizons  Grade 3 Spirale 

Mathematics 
Collection puissance  

N.E 2012 
Grade3 Dar Al Ahlia 

French 
La Récré 2 

Cahier d’activité 2 
Grade 3 Edition Samir 
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2023-2022الئحة بأسماء الكتب المقّررة للعام الدراسي   
 

 

 األساسي الرابعالصف 
 

 دار النشر السنة الدراسية اسم الكتاب  المادة 

 اللغة العربّية 

  األهلية    المكتبة  دار الّصف الرابع  ( 2010وتعبير ) أزاهير وألوان قراءة 

التطبيقية  نشطة أزاهير وألوان دفتر األ
 ( 2010)  2+1جزء 

  األهلية    المكتبة  دار الّصف الرابع 

انشطة   -مالءإ –أزاهير وألوان قواعد 
 ( 2010تطبيقية ) 

 الّصف الرابع 
 

 األهلية  المكتبة  دار
  

 هاني حمود الّصف الرابع  مبادئ تحسين الخط الجزء الرابع 

 االجتماعّيات 
 

الّسنة الرابعة   المدنية التربية الوطنية والتنشئة 
 المركز التربوي للبحوث واإلنماء  األساسية

الّسنة الرابعة   األرض مجال اإلنسان الجغرافيا: 
 األساسية

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

   بطاقات من المدرسة التاريخ: 

English 
• Journeys 2017  

• Reader’s Notebook Grade 4 HMH 

Handwriting Booklet Grade 4 FROM SCHOOL 

Science Scientific Horizons  Grade 4 Spirale 

Mathematics 
Collection puissance  

N.E 2007 
Grade 4 Dar Al Ahlia 

French 
France – Troteurs 1 

Cahier d’activité 1 
Grade 4 

Edition Samir 

Music  Instrument ----------- FROM SCHOOL 

Robotics Kit ----------- FROM SCHOOL 
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2023-2022الئحة بأسماء الكتب المقّررة للعام الدراسي   
 

 

 الصف الخامس األساسي 
 

 دار النشر السنة الدراسية اسم الكتاب  المادة 

 اللغة العربّية 

  األهلية  المكتبة  دار الّصف الخامس    ( 2011) أزاهير وألوان قراءة وتعبير  
نشطة  أزاهير وألوان دفتر األ

   2+1جزء  ( 2011)   التطبيقية
  األهلية  المكتبة دار  الّصف الخامس 

  -مالءإ –أزاهير وألوان قواعد 
 ( 2011نشطة تطبيقية ) أ

 األهلية   المكتبة  دار الّصف الخامس 
  

 هاني حمود الّصف الخامس  مبادئ تحسين الخط الجزء الخامس 

 االجتماعّيات 
 

 المدنية التربية الوطنية والتنشئة 
الّسنة الخامسة  

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء  األساسية

الّسنة الخامسة   األرض مجال اإلنسان الجغرافيا: 
 األساسية

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

   بطاقات من المدرسة التاريخ: 

English 
• Journeys 2017  

• Reader’s Notebook Grade 5 HMH  

Handwriting Booklet Grade 5 FROM SCHOOL 

Science Scientific Horizons  Grade 5 Spirale 

Mathematics 
Collection puissance  

N.E 2010 
Grade 5 Dar Al Ahlia 

French 
France – Troteurs 1  

Cahier d’activité 1 
Grade 5 

Edition Samir 

Music  Instrument ----------- FROM SCHOOL 

Robotics Kit ----------- FROM SCHOOL 
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2023-2022الئحة بأسماء الكتب المقّررة للعام الدراسي   
 

 

 الصف السادس األساسي 
 

 دار النشر السنة الدراسية اسم الكتاب  المادة 

 اللغة العربّية 

  أزاهير وألوان قراءة وتعبير
  األهلية   المكتبة  دار الّصف السادس  ( 2012) 

نشطة  أزاهير وألوان دفتر األ
  األهلية  المكتبة  دار الّصف السادس  ( 2012)  2+1التطبيقية جزء 

  -مالءإ –أزاهير وألوان قواعد 
 األهلية   المكتبة  دار الّصف السادس  (  2012انشطة تطبيقية ) 

 هاني حمود الّصف السادس  مبادئ تحسين الخط الجزء السادس

 االجتماعّيات 
 

 التربية الوطنية والتنشئة المدنية 
الّسنة السادسة  

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء  األساسية

على جغرافية لبنان والعالم   أضواء
 العربي

الّسنة السادسة  
 األساسية

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

   بطاقات من المدرسة التاريخ: 

English 
• Journeys 2017  

• Reader’s Notebook 
Grade 6 HMH 

Handwriting Booklet Grade 6 FROM SCHOOL 

Science Scientific Horizons  Grade 6 Spirale 

Mathematics 
Collection puissance 

Volume 1 & 2 N.E 2009 
Grade 6 Dar Al Ahlia 

 

French 

France – Troteurs 2  

Cahier d’activité 2 
Grade 6 

Edition Samir 

Music  Instrument ----------- FROM SCHOOL 

Robotics Kit ----------- FROM SCHOOL 
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2023-2022الئحة بأسماء الكتب المقّررة للعام الدراسي   
 

 

 الصف السابع األساسي 

 دار النشر السنة الدراسية اسم الكتاب  المادة 

 اللغة العربّية 

 قسم 2018مبادئ القراءة والتحليل 
1+2 

 Impress الصف السابع 

  2021مالء واإل مبادئ القواعد
 تطبيقات كتاب + 

 Impress الصف السابع 

 االجتماعّيات 
 

السنة السابعة   التربية الوطنية والتنشئة المدنية 
 األساسية

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

السنة السابعة    األرضاإلنسان و الجغرافيا: 
 األساسية

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

   بطاقات من المدرسة  :التاريخ
• New Streams in English 

Textbook 

• New Streams in English 

Grammar  

Grade7 Dar Barakat 

Sciences 

Biology:  

The Garden of Sciences – 

Life and Earth Science 

Grade 7 Dar Aoun 

Physics Grade 7 NCER 

Chemistry  Grade 7 Spirale 

Mathematics 
Collection puissance  

N.E 2019 
Grade 7 Dar Al Ahlia 

French 
France – Troteurs 2  

Cahier d’activité 2 
Grade 7 

Edition Samir 

Robotics Kit ----------- FROM SCHOOL 
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2023-2022الئحة بأسماء الكتب المقّررة للعام الدراسي   
 

 

 الصف الثامن األساسي 

 دار النشر السنة الدراسية اسم الكتاب  المادة 

 اللغة العربّية 

  2018مبادئ القراءة والتحليل 
 2+1قسم 

 New Line الصف الثامن

 2018مالء مبادئ القواعد واإل
 كتاب + تطبيقات 

 New Line الصف الثامن

 االجتماعّيات 
 

   التربية الوطنية والتنشئة المدنية
السنة التاسعة   

 األساسية
 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

 لبنان والعالم العربي الجغرافيا: جغرافية 
التاسعة  السنة 

 األساسية
 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

 التاريخ  : الوافي بالتاريخ 
التاسعة  السنة 

 األساسية
 دار الفكر اللبناني 

• New Streams in English 

Textbook (Parts A+B) 

• New Streams in English 

Grammar 

Grade8 Dar Barakat 

Sciences 

Biology:  

The Garden of Sciences  

Life and Earth Science  

Grade 8 Dar Aoun 

Physics Grade 8 NCER 

Chemistry: New Edition Grade 8 Spirale 

Mathematics 
Collection puissance  

N.E 2007 
Grade 8 Dar Al Ahlia 

French 

France – Troteurs 2 Grade 7 
Edition Samir 

France – Troteurs  

Cahier d’activité 2 
Grade 7 

Edition Samir 

Robotics Kit ----------- FROM SCHOOL 
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2023-2022الئحة بأسماء الكتب المقّررة للعام الدراسي   
 

 

 الصف التاسع األساسي 

 

 دار النشر السنة الدراسية اسم الكتاب  المادة 

 اللغة العربّية 
 اللغة العربية  المنير 

 2+1قسم 
 دار عون  الصف التاسع 

 االجتماعّيات 
 

   التربية الوطنية والتنشئة المدنية
السنة التاسعة   

 األساسية
 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

 الجغرافيا: جغرافية لبنان والعالم العربي 
السنة التاسعة   

 األساسية  
 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

 التاريخ  : الوافي بالتاريخ 
السنة التاسعة   

 األساسية  
 دار الفكر اللبناني 

English 
• New Streams in English 

Textbook (Parts A + B) 

• New Streams in English 

Grammar  

Grade 9 Dar Barakat 

Sciences 

Biology:  

The Garden of Sciences – 

Life and Earth Science  

Grade 9 Dar Aoun 

Physics:   

Brilliant Physics (book) 
Grade 9 Brilliant 

Chemistry Grade 9 Spirale 

Mathematics 
Collection puissance  

N.E 2010 
Grade 9 Dar Al Ahlia 
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2023-2022الئحة بأسماء الكتب المقّررة للعام الدراسي   
 

 

 الصف الثانوي األول  
 

 دار النشر السنة الدراسية اسم الكتاب  المادة 

   العربي دب ألالمنير في ا اللغة العربّية 
 2022طبعة جديدة 

السنة األولى  
 دار عون  الثانوية 

 االجتماعّيات 
 

 التربية الوطنية والتنشئة المدنية 
السنة األولى  

 الثانوية 
 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

 الجغرافيا: المجال الجغرافي 
السنة األولى  

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء  الثانوية 

   بطاقات من المدرسة التاريخ  : 

 المرشد في االقتصاد االقتصـاد علم 
الصف الثانوي  

 المكتبة العلمية  األول

 المنهج الواضح في االجتماع علم االجتماع 
السنة األولى  
  للتعليم الثانوي 

       دار بركات

English 
New Streams in English  Grade 10 Dar Barakat 
Barron’s SAT  

30th edition 
 Barron’s 

Sciences 

Biology: Life Sciences 
1st Year 

Secondary 
NCER   

Physics:Top Physics   

New Edition  

1st Year 

Secondary 
Dr. Khalil Badredine 

Chemistry: Chemistry 
1st Year 

Secondary 
NCER 

Mathematics 
Collection puissance  

N.E 2017 
Grade 10 Dar Al Ahlia 

Robotics Kit  
FROM SCHOOL 
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2023-2022الئحة بأسماء الكتب المقّررة للعام الدراسي   
 

 

 (لعلميالفرع  ا) انوي الثّانيف الثّ الصّ 
 

 دار النشر السنة الدراسية اسم الكتاب  المادة 

 دب العربي  ألالمنير في ا اللغة العربّية 
 دار عون  السنة الثانوية الثانية  فرع العلوم

 االجتماعّيات 
 

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء  السنة الثالثة الثانوية التربية الوطنية والتنشئة المدنية 

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء  السنة الثالثة الثانوية المجال الجغرافي   : الجغرافي

 اللبناني )طبعة جديدة(دار الفكر  السنة الثالثة الثانوية التاريخ : الوافي بالتاريخ

 دار بركات  السنة الثالثة الثانوية  الدليل الواضح في الفلسفة   الفلسفة 

English 
New Streams in English  

Scientific 

2nd Year 

Secondary 
Dar Barakat 

Barron’s SAT 

30th edition 
 Barron’s 

Sciences 

Biology: Life Sciences 

Scientific section 

2nd Year 

Secondary 
NCER   

Physics: 

Top Physics 

2nd Year 

Secondary 
Dr. Khalil Badredine 

Chemistry:  

Scientific Section 

2nd  Year 

Secondary 
NCER 

Mathematics 
Collection puissance  

N.E 2017 (Scientific) 

2nd  Year 

Secondary 
Dar Al Ahlia 

Robotics Kit  FROM SCHOOL 
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2023-2022الئحة بأسماء الكتب المقّررة للعام الدراسي   
 

 

 ( األدبيالفرع ) ثّانيالّصف الثّانوي ال                 
 

 دار النشر السنة الدراسية اسم الكتاب  المادة 

  دب العربي ألالمنير في ا اللغة العربّية 
 فرع العلوم

السنة الثانوية  
 دار عون  الثانية 

 االجتماعّيات 
 

 التربية الوطنية والتنشئة المدنية 
السنة الثالثة  

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء  الثانوية 

السنة الثالثة   الجغرافيا: المجال الجغرافي 
 المركز التربوي للبحوث واإلنماء  الثانوية 

السنة الثالثة   التاريخ:  الوافي بالتاريخ
 الثانوية 

 اللبناني دار الفكر 

 المرشد في االقتصاد   االقتصـاد علم 
السنة الثانية  

 المكتبة العلمية  الثانوية 

فرع    المنهج الواضح في االجتماع علم االجتماع 
 العلوم

السنة الثانية  
 الثانوية 

       دار بركات

 الدليل الواضح في الفلسفة  الفلسفة 
السنة الثالثة  

       دار بركات الثانوية 

English 
New Streams in English  

Scientific 

2nd Year 

Secondary 
Dar Barakat 

Barron’s SAT 

30th edition 
 Barron’s 

Sciences 

Biology:  Life Science 

Humanities section 

2nd Year 

Secondary 
NCER   

Physics: 

Top Physics   
12 ES   

 

Dr. Khalil Badredine 

Chemistry:   

Humanities section 
New Edition NCER 

Mathematics 
Collection puissance  

N.E 2016 (Scientific) 

2nd  Year 

Secondary 
Dar Al Ahlia 

Robotics Kit  FROM SCHOOL 
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2023-2022الئحة بأسماء الكتب المقّررة للعام الدراسي   
 

 

 ( GSالعلوم العامة  فرع ) لثاثّ انوي الف الثّ الصّ 
 

 

 النشردار  السنة الدراسية اسم الكتاب  المادة 

 اللغة العربّية 
 دب العربي  ألالمنير في ا

 فرع العلوم العامة وعلوم الحياة 

السنة الثانوية  
 الثالثة 

 دار عون 

 االجتماعّيات 
 

 التربية الوطنية والتنشئة المدنية 
السنة الثالثة  

 الثانوية 
 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

 المجال الجغرافي  الجغرافيا: 
 الجغرافي صف الثاني عشر الكتيب 

السنة الثالثة  
 الثانوية 

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 
 الجمعية الجغرافية

 الوافي بالتاريخالتاريخ  : 
السنة الثالثة  

 الثانوية 
 دار الفكر اللبناني  

 الدليل الواضح في الفلسفة  الفلسفة 
السنة الثالثة  

 الثانوية 
 دار بركات 

English New Streams in English 

Life and General Sciences 

3rd Year 

Secondary     
Dar Barakat 

Sciences 

Physics:       

Top Physics 12 GS/LS 

New Edition  

3rd Year 

Secondary 
Dr. Khalil Badredine 

Chemistry: 

E-Lesson 2022-2023 

3rd Year 

Secondary 
Spirale 

Mathematics Booklet   FROM SCHOOL 
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2023-2022الئحة بأسماء الكتب المقّررة للعام الدراسي   
 

 

 (LS علوم الحياةفرع  ) لثاثّ انوي الف الثّ الصّ 
 

 

 

 دار النشر السنة الدراسية اسم الكتاب  المادة 

 دب العربي  ألالمنير في ا اللغة العربّية 
 فرع العلوم العامة وعلوم الحياة 

السنة الثانوية  
 الثالثة 

 دار عون 

 االجتماعّيات 
 

السنة الثالثة   التربية الوطنية والتنشئة المدنية 
 الثانوية 

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

 المجال الجغرافي  الجغرافيا: 
 الكتيب الجغرافي صف الثاني عشر 

السنة الثالثة  
 الثانوية 

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 
 الجمعية الجغرافية

السنة الثالثة   الوافي بالتاريخالتاريخ  : 
 دار الفكر اللبناني   الثانوية 

 الدليل الواضح في الفلسفة   الفلسفة 
السنة الثالثة  

 الثانوية 
 دار بركات 

English New Streams in English 

Life and General Sciences 

3rd Year 

Secondary 
Dar Barakat 

Sciences 

Biology:  

Life Sciences Section         

3rd Year 

Secondary 
NCER 

Physics:       

Top Physics 12 GS/LS 

New Edition  

3rd Year 

Secondary 
Dr. Khalil Badredine 

Chemistry: 

E-Lesson 2022-2023 

3rd Year 

Secondary 
Spirale 

Mathematics Booklet   FROM SCHOOL 
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2023-2022الئحة بأسماء الكتب المقّررة للعام الدراسي   
 

 

 (  ESجتماع فرع االقتصاد واال ) الثثّ انوي الف الثّ الصّ 
 

 

 دار النشر السنة الدراسية اسم الكتاب  المادة 

 دب العربي ألالمنير في ا اللغة العربّية 
 جتماع واالقتصاد فرع اال 

السنة الثانوية  
 الثة الث

 دار عون 

 االجتماعّيات 
 

 التربية الوطنية والتنشئة المدنية 
الثالثة  السنة 

 الثانوية 
 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 

 المجال الجغرافي  الجغرافيا: 
 الكتيب الجغرافي صف الثاني عشر 

السنة الثالثة  
 الثانوية 

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء 
 الجمعية الجغرافية

 الوافي بالتاريخ : التاريخ 
السنة الثالثة  

 دار الفكر اللبناني  الثانوية 

السنة الثالثة   المرشد في االقتصاد   االقتصـاد علم 
 الثانوية 

 المكتبة العلمية 

 المنهج الواضح في االجتماع علم االجتماع 
السنة الثالثة  

 الثانوية 
       دار بركات

السنة الثالثة   الدليل الواضح في الفلسفة  الفلسفة 
 الثانوية 

       دار بركات

English New Streams in English  

Socio-Economics Section 

3rd Year 

Secondary 
Dar Barakat 

Sciences 

Biology: Life Science 

Sociology and Economics 

3rd Year 

Secondary 
NCER   

Physics:       

Top Physics 12 ES 

3rd Year 

Secondary 
Dr. Khalil Badredine 

Chemistry:  

Sociology & Economics 

3rd Year 

Secondary 
NCER 

Mathematics Booklet  FROM SCHOOL 
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