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كتب القراءة والّتعبير

أَّوًل: عقود الحروف - نشاطات الّروضة
كتاب الّروضة األولى  .1

الّنشــاطات  مــن  عــدد  عبــر  تتكامــل  رســوم متحّركــة،  ـفـي  تجّســدها مشــهديّات  يتضّمــن قصًصــا مصــّورة 
المتداخلــة والمتكاملــة التــي تهــدف إلــى تنميــة قــدرات المتعلـّـم الجســديّة والعاطفّيــة واالجتماعّيــة والّذهنّيــة 

واللّغويّــة بصــورة متوازنــة. يعتمــد الكتــاب بشــكل أساســيّ عـلـى الّســماع والمشــاهدة واالكتشــاف.

كتاب الّروضة الّثانية  .2

يتضّمــن مجموعــة نشــاطات تنطلــق مــن قصــص مصــّورة وأفــام وقصــص مســّجلة وتنّمــي قــدرات المتعلـّـم 
الخمــس المعروفــة، وتعــّده الكتســاب المهــارات الممّهــدة لعملّيتــي القــراءة والكتابــة. وكّل نشــاٍط منهــا 

يصــّب فــي تعــرّف حــرف مــن حــروف األبجديّــة قــراءًة ورســًما حــرًّا.

كتاب الّروضة الّثالثة  .3

الّثانيــة،  الرّوضــة  بكتــاب  أســوةً  نشــاطات  إـلـى  يســتند 
اللّغــة العربّيــة بوجــٍه  إـلـى دراســة حــروف  ويتجــاوزه 

متــدرّج يراعــي صعوباتهــا اللّفظّيــة والكتابّيــة، بــدًءا 
بقــراءة حــرف وانتهــاًء بقــراءة فقــرة. وهــو لذلــك 

يعتمــد الّطريقــة الّتحليلّيــة الّتركيبّية التي تنطلق 
يّــة،  مــن قّصــة قصيــرة مصــّورة مشــّوقة، مــرورًا بجملــة محور

كتشــاف الحــرف، وانتهــاًء بالّتأليــف وإعــادة ســرد القّصــة. انتقــااًل إـلـى ا

ثانًِيا: عقود الكالم في القراءة والّتعبير للحلقتين األولى والّثانية من الّتعليم األساسي
كــب الّتطــّور المتنامــي فــي  كــب آخــر مــا اســتجّد مــن نظريـّـات وتطبيقــات فــي تعلّــم اللّغــات. كمــا يوا كتــاب يوا
الّطرائــق الّتربويّــة الّناشــطة، وأســاليب الّتدريــس المتجــّددة، والّتقنّيــات الّتواصلّيــة الّتفاعلّيــة المســتحدثة، 
وتقنّيــات االختبــار والّتقويــم. ويعتمــد الوحــدة الّتعلّمّيــة للّتعامــل وفــروع اللّغــة ضمــن وحــدة متكاملــة. ويركـّـز 
علــى مهــارات الّتواصــل الّشــفويّ مدخــًا إلــى الّتعبيــر الكتابــيّ. ويهــدف إلــى جعــل المتعلـّـم يكتســب المهــارات 

األساســّية األربــع فــي تعلـّـم اللّغــة وهــي: االســتماع والّتحــّدث والقــراءة والكتابــة. 

ثالًثا: عقود األيّام في القراءة والّتعبير للحلقة الّثالثة من الّتعليم األساسّي
كــب الّتطــّور المّطــرد فــي الّطرائــق الّتربويّــة الّناشــطة، وأســاليب الّتعلّــم الحديثــة وتقنّيــات االختبــار  كتــاب يوا
ــز بمجملهــا بالعمــق الفكــريّ، وتتجّلــى بــرواء أدبــيّ أو بمنهــج علمــيّ. وهــي  والّتقويــم. يعتمــد نصوًصــا تتمّي

مختــارة فــي قســمها األكبــر مــن أدبــاء الّنهضــة المعاصــرة وكّتابهــا فضــًا عــن نصــوص مــن الّتــراث العربــيّ.
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المرفقات
أّوًل: دفاتر الّتطبيق والّنشاطات

يــن ونصــوص تطبيقّيــة ونشــاطات  لــكّل كتــاب دفتــر تطبيــق هــو جــزء متّمــم للكتــاب، يشــتمل عـلـى تمار
شــفويّة وكتابّيــة. كمــا يشــتمل عـلـى توجيهــات ـفـي إطــار منهجّيــة معالجــة موضــوع الّتعبيــر الكتاـبـيّ. وهــو 

يعالــج أســاليب الّتعبيــر بوجــٍه متــدّرج مختلــف الّتقنّيــات المحــّددة ـفـي المناهــج.

ثانًيا: دليل المعّلم
لــكّل كتــاب دليــل معلـّـم يحــّدد مراحــل الــّدرس وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف 
الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس العــاّم وغاياتــه اإلجرائّية، إلــى الّدروس الّنموذجّية، 
يــن  الّتمار فإـلـى  المعّينــة،  الّتربويّــة  الوســائل  اســتثمار  نشــاطات  فإـلـى 

المختلفــة. كمــا يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة تقويمّيــة أو تحصيلّيــة...

ثالًِثا: الوسائل الّتربويّة المعيَّنة
مــن  بمجموعــة  مرفــق  الّسلســلة  ـفـي  كتــاب  كّل 

الوســائل الّتربويّة المعّينة، من لوحات جداريّة ورســوم وبطاقات، ولواصق، وأفام، 
يــن  والّتمار  CD-DVD يّــة  والبصر الّســمعّية  الوســائل  عــن  فضــًا  وتســجيات... 

الرّقمــيّ. الّتفاعلّيــة، والكتــاب 

  USB    CD-DVD المعّلم    لوحات جداريّة    تطبيق سلسلة العقود

الممّيزات
أَوًَّل: أهّم ميزات كتاب نشاطات الّروضة

إعتماد اللّغة الفصيحة المبّسطة لغة تعليم تمهيًدا العتماد الفصحى.  •

باللّغــة  األرقــام  عـلـى  للّتــدّرب  يــن  بتمار الكتــاب  إرفــاق   •
. بّيــة لعر ا

تمارين في تعلّم أصول خّط الرّقعة وخصائصه.  •

تضمين الكتاب قصًصا للمطالعة الموّجهة.  •

وأفــام  لوحــات  مــن  المعّينــة  الّتربويّــة  الوســائل  غنــى   •
ــة. إلكترونيَّ تفاعلّيــة  يــن  وتمار مســّجلة  وقصــص 

الّتعليم باللّعب والّنشاط كي يكون الّدرس متعة.  •

الكتاب الرّقميّ التفاعلي.  •

نشاطات الّروضة – الّروضة األوىل                          دار املرشق                تأليف:  ك�ل الّرشتو� – الياس الحّداد

أَلِْمْحَوُر الثّالث : صويف عىل الثَّلج
لَواِصق

أَلنَّشاُط الّسادَس َعَش: جاّف - مبلّل

أَلنَّشاُط الّسابَع َعَش: تََسلُسل الَْحداث
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ثانًيا: أهّم ميزات كتاب عقود الكالم وعقود األيّام

الّتوازن بين الّشفهيّ والكتابيّ.  •

قصر الّنصوص ومطابقتها أساليَب الّتعبير والّتقنّيات واألنماط.  •

تركيــز كّل وحــدة حــول مركــز اهتمــام واحــد واشــتمالها عـلـى   •
نصــوص. ثاثــة 

غايــة الّنــّص األّول الّتــدّرب عـلـى مهــارات القــراءة، وعـلـى فهــم   •
الّنــّص ودراســة األفــكار واألســلوب والبنيــة والّروابــط.

غايــة الّنــّص الّثاـنـي الّتــدّرب عـلـى الّتحليــل والّتركيــب لاقتــداء   •
بــه ـفـي الّتأليــف.

غاية الّنّص الّثالث الّتطبيق مع الّتركيز على الفهم والّتحليل.  •

غنى الوسائل.  •

وفرة الّنشاطات والبحوث الّتي تتّم في أعمال فرق.  •

اإلخراج: حجم الكتاب ومظهر الغاف.   •

تقسيم المحاور واستخدام المشّجرات.  •

الّتطابق الّتاّم مع توصيف مسابقة ماّدة اللّغة العربّية في الّشهادة المتوّسطة.  •

الكتاب الرّقميّ التفاعليّ.  •

ثالًثا: األسئلة موّزعة مدروسة بدّقة 
من حيث المضمون: تتوزّع األسئلة بين األسئلة المحّددة، واألسئلة المفتوحة، وأسئلة الّتقويم.

من حيث الغرض:   -1

تتنّوع بين أسئلة اختباريّة وأسئلة بحث وأسئلة مناقشة وربط.   •

مراعاة غرض االختبار: تشخيصيّ - تحصيليّ - تكوينيّ.  •

من حيث األنماط:   -2

أسئلة موضوعّية تشمل المستويات الفكريّة البسيطة.  •

أسئلة مقال )تفسير وتحليل وإنشاء( لقياس العملّيات العقلّية العليا.  •

الّتنّوع لتشمل مهارات الّتفكير المختلفة.  -3

الّتدّرج من التذكّر إلى الّتقييم.  -4

مراعاة المستوى الفكرّي والّلغوّي لدى المتعّلم.  -5

الوضوح وضوح المقصد والبعد عن اإلبهام والّتعقيد.  -6

تعتمد بشكل أساسّي على الكتشاف والفكر النقدّي.  -٧
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مبادئ الّلغة بالمالحظة والّتطبيق
أّوًل: ُكتب الحلقة األولى من مرحلة الّتعليم األساسّي

معــّدةٌ بوجــٍه يســاعد علــى تمييــز القواعــد مــن خــال المعانــي وليــس مــن خــال إعــراب الكلمــات. منطلقهــا 
يــن الّتعبيــر. وتمارينهــا ترتكــز عـلـى الماحظــة والمحــاكاة، وإدخــال بعــض  دروس المحادثــة والقــراءة وتمار

مصطلحــات القواعــد فــي الّســنة الّثالثــة تمهيــًدا لانتقــال بوجــٍه متــدّرج إلــى الّصــّف األعلــى.

ثانًيا: كتاب الحلقَتْين الّثانية والّثالثة
يراعــي مبــادئ الّطرائــق الّناشــطة كمــا يراعــي مبــدأ الوحــدة الّتعلّمّيــة. وكّل درس فيــه ينطلــق مــن نــّص 
يــة إيّــاه. وهــو مقّســم إـلـى ثــاث  مكتــوب بأســلوب شــائق وســهل مأخــوذ مــن محــور كتــاب القــراءة المواز

مراحــل: 

المرحلة األولى تتضّمن تمارين تمهيديّة مبنّية على الّتذكّر والماحظة والمحاكاة.  •

والمرحلة الّثانية: مرحلة االستقراء واالستنتاج.  •

والمرحلة الّثالثة: مرحلة الّتطبيق.  •

ثالًثا: أهّم ميزات سلسلة مبادئ الّلغة

االســتدالل  الــّدروس  تعتمــد   •
االنطــاق  ـفـي  االســتقرائيّ 

القاعــدة  إـلـى  الّنــّص  مــن 
بطــرح  يتــّم  متفاعــل  بحــوار 

الماحظــة،  فتوجيــه  المشــكلة، 
فتنويــع الماحظــات، فالمقارنــة بينهــا، فالقيــاس، 

كتشــاف أجــزاء القاعــدة  فاالســتنتاج، فاالســتنباط وصــواًل إلــى ا
فالقاعدة.

تتدّرج التمارين في كّل درس من الجزئيّ إلى الكليّ فإلى توظيف القواعد في الّتعبير.  •

في نهاية كّل درس ترسيمة بيانّية يمألُها المتعلّم في عملّية تقييم ذاتيّ يتوافق والّطريقة الّناشطة.  •

تداخل بين القواعد واإلماء والخّط بوجه مترابط.  •

القواعــد  ـفـي  والّتحصيلّيــة  الّتكوينّيــة  االختبــارات  وحلــول  نموذجّيــة  دروًســا  يتضّمــن  دليــل معلّــم   •
واإلمــاء.

إحتــواء كتــاب الحلقــة الّتاســعة علــى جــداول تصريــف األفعــال للمراجعــة والّتعّمــق، وعلــى ملحــق فــي   •
علــم العــروض ودراســة البحــور المطلوبــة فــي المنهــج الرّســميّ.

الكتاب الرّقميّ التفاعلي.  •
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العربيّــة  اللغــة  تعليــم  كتــاب  يضــّم 

ــا مصــّورة تجّســدها  للروضــة األوىل قصًص

مشــهديّات يف رســوم متحرّكــة، تتكامــل 

املتداخلــة  الّنشــاطات  مــن  عــدد  عــر 

تنميــة  إىل  تهــدف  التــي  واملتكاملــة 

والعاطفيّــة  الجســديّة  املتعلّــم  قــدرات 

ــة بصــورة  ــة واللّغويّ ــة والّذهنيّ واالجتامعيّ

ــاب بشــكل أســايّس  ــة. يعتمــد الكت متوازن

الّســامع واملشــاهدة واالكتشــاف. عــى 

المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

الّروضة
األولى
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الّروضة األولىالروضة الّثالثة
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أَلِْمْحَوُر الثّالث : صويف عىل الثَّلج
لَواِصق

أَلنَّشاُط الّسادَس َعَش: جاّف - مبلّل

أَلنَّشاُط الّسابَع َعَش: تََسلُسل الَْحداث

عددعقود الحروف
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

284420202721498282978272149828163,000*28621+32نشاطات الّروضة - الّروضة الولى

..9000 L.L9000 L.L إحصل على القصص مّجانًا عند شرائك سلسلة الكتب كاملًة، أو اشترِها على حدى مقابل إحصل على القصص مّجانًا عند شرائك سلسلة الكتب كاملًة، أو اشترِها على حدى مقابل

مواصفات كتب »الّروضة الثانية«

لــكّل كتــاب دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل الــّدرس 

وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد 

غــرض الــّدرس العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل 

ــإىل نشــاطات اســتثامر  ــة، ف ــّدروس الّنموذجيّ ال

التاّمريــن  فــإىل  املعيّنــة،  الّتبويّــة  الوســائل 

املختلفــة. كــام يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة 

تقومييّــة أو تحصيليّــة...
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04 Mazen Ind Tabib Kossa 17 Ntr.indd   104 Mazen Ind Tabib Kossa 17 Ntr.indd   1 18-Jul-17   11:02:48 AM18-Jul-17   11:02:48 AM

المؤّلفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

الّروضة
الثانية

يضــّم كتــاب تعليم اللغــة العربيّــة للروضة 

تنطلــق  نشــاطات  مجموعــة  الثانيــة 

وقصــص  وأفــام  مصــّورة  قصــص  مــن 

مســّجلة وتنّمــي قــدرات املتعلّــم الخمــس 

املهــارات  الكتســاب  وتعــّده  املعروفــة، 

املمّهــدة لعمليّتــي القــراءة والكتابــة. وكّل 

نشــاٍط منهــا يصــّب يف تعــرّف حــرف مــن 

ــرًّا. ــاًم ح ــراءًة ورس ــة ق ــروف األبجديّ ح
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الّروضة الثانية

عددعقود الحروف
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

284520202721498347978272149834255,890*28621+72نشاطات الّروضة - الّروضة الثانية

 . .10,500 L.L10,500 L.L إحصل على القصص مّجانًا عند شرائك سلسلة الكتب كاملًة، أو اشترِها على حدى مقابل إحصل على القصص مّجانًا عند شرائك سلسلة الكتب كاملًة، أو اشترِها على حدى مقابل

MS 17 Mehwar 04.indd   1MS 17 Mehwar 04.indd   1 18-Jul-17   10:47:07 AM18-Jul-17   10:47:07 AM

مواصفات كتب »الّروضة الثانية«

ــم يحــّدد مراحــل  لــكّل كتــاب دليــل معلّ

ــداف  ــن األه ــدًءا م ــه ب ــّدرس وخطوات ال

الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس العــاّم وغاياتــه 

ــة، فــإىل  ــة، إىل الــّدروس الّنموذجيّ اإلجرائيّ

الّتبويّــة  الوســائل  اســتثامر  نشــاطات 

ــام  ــة. ك ــن املختلف ــإىل التاّمري ــة، ف املعيّن

ــة أو  ــة تقومييّ ــارات متنّوع ــن اختب يتضّم

ــة... تحصيليّ
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الّروضة
الثالثة

المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

ــة  ــة العربيّ ــم اللغ ــاب تعلي ــّم كت يض

للروضــة الثالثــة نشــاطات أســوًة 

الثانيــة،  الّروضــة  بكتــاب 

دراســة  إىل  ويتجــاوزه 

العربيّــة  اللغــة  حــروف 

بوجــٍه متــدّرج يراعــي صعوباتهــا اللفظيّــة 

ــة، بــدًءا بقــراءة حــرف وانتهــاًء بقــراءة فقــرة.  والكتابيّ

ــق مــن  ــي تنطل ــة الت ــة التكيبيّ ــك يعتمــد الطريقــة التحليليّ وهــو لذل

قّصــة قصــرة مصــّورة مشــّوقة، مــروًرا بجملــة محوريـّـة، انتقــااًل إىل اكتشــاف 

الحــرف، وانتهــاًء بالتأليــف وإعــادة رسد القّصــة.
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الروضة الّثالثة

poster pictures and words.indd   1poster pictures and words.indd   1 01/10/2018   16:48:5701/10/2018   16:48:57

عقود الحروف
الّروضة االثالثة / الصّف التمهيدي

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

214220192721498444978272149844124,000*11228قراءة وتعبير، الجزء األّول

214220192721498452978272149845823,250*9628قراءة وتعبير، الجزء الثاني

214220192721498460978272149846527,000*12028دفتر التطبيق، الجزء األّول

214220192721498479978272149847221,750*11228دفتر التطبيق، الجزء الثاني

20432020110000002953310,500*5615القصص

إحصل على القصص مّجانًا عند شراءك سلسلة الكتب كاملًة

مواصفات كتب »الّروضة الّثالثة«

لــكّل كتــاب دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل الــّدرس 

وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد 

العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل  الــّدرس  غــرض 

ــتثامر  ــاطات اس ــإىل نش ــة، ف ــّدروس الّنموذجيّ ال

ــن  ــإىل التاّمري ــة، ف ــة املعيّن ــائل الّتبويّ الوس

اختبــارات  يتضّمــن  كــام  املختلفــة. 

متنّوعــة تقومييّــة أو تحصيليّــة...
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المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

Oukoud Kalam EB1 Cvr 19

Tuesday, 25 June, 2019 11:28:07 AM

الّسنة 
األولى

ــة للتعليــم األســايّس  يضــّم كتــاب تعليــم اللغــة العربيّ

الســنة األوىل كتــاب عقــود الــكالم، قــراءة وتعبــر 

بجزئــن، ودفــت التطبيــق والنشــاطات بجزئــن 

كذلــك. ويُرفــق كّل كتــاب يف الّسلســلة 

الّتبويّــة  الوســائل  مــن  مبجموعــة 

ــوم  ــة ورس ــات جداريّ ــن لوح ــة، م املعيّن

وبطاقــات، ولواصــق، وأفــام، وتســجيات... فضــًا عــن 

ــة،  ــن التّفاعليّ ــة CD - DVD والتاّمري ــمعيّة والبرصيّ ــائل الس الوس

ــّي. ــاب الرّقم والكت

لــكّل كتــاب دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل الــّدرس وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس 

العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل الــّدروس الّنموذجيّــة، فــإىل نشــاطات اســتثامر الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، فــإىل 

التاّمريــن املختلفــة. كــام يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة تقومييّــة أو تحصيليّــة...
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Oukoud Kalam EB1 Cvr 19

Tuesday, 25 June, 2019 11:28:07 AM

Oukoud Kalam EB1 Cvr 19

Tuesday, 25 June, 2019 11:28:11 AM

Oukoud Kalam EB1 Tatbik Cvr 19

Tuesday, 25 June, 2019 11:39:55 AM

Oukoud Kalam EB1 Tatbik Cvr 19

Tuesday, 25 June, 2019 11:39:57 AM

عقود الكالم
التعليم األساسيّ/ السنة األولى

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

214220202721498622978272149862529,760*10428قراءة وتعبير، الجزء األّول

214220202721498630978272149863226,580*8828قراءة وتعبير، الجزء الثاني

214220202721498649978272149864921,630*8428دفتر التطبيق، الجزء األّول

214220202721498657978272149865622,650*9228دفتر التطبيق، الجزء الثاني

20422020272149778297827214977899,000*4815القصص

إحصل على القصص مّجانًا عند شراءك سلسلة الكتب كاملًة

مواصفات كتب »الّسنة األولى«
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المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد -
                 هنري زغيب

الّسنة 
الّثانية

يضّم كتاب تعليم اللغة العربيّة للتعليم 

ــود  ــاب عق ــة كت ــنة الثاني ــايّس الس األس

بجزئــن،  وتعبــر  قــراءة  الــكالم، 

ودفــت التطبيــق والنشــاطات بجزئن 

كذلــك. وكتــاب القواعــد واإلمــاء والخــّط 

بجزئــن. ويُرفــق كّل كتــاب يف الّسلســلة مبجموعــة مــن 

الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، مــن لوحــات جداريـّـة ورســوم وبطاقــات، 

 CD - ــة ــمعيّة والبرصيّ ــائل الس ــن الوس ــًا ع ــجيات... فض ــام، وتس ــق، وأف ولواص

ــّي. ــاب الرّقم ــة، والكت ــن التّفاعليّ DVD والتاّمري

لــكّل كتــاب دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل الــّدرس وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس 

العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل الــّدروس الّنموذجيّــة، فــإىل نشــاطات اســتثامر الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، فــإىل 

التاّمريــن املختلفــة. كــام يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة تقومييّــة أو تحصيليّــة...
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عقود الكالم
التعليم األساسيّ/ السنة الّثانية

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

19,541120202721497464978272149746831,890*14426.5قراءة وتعبير، الجزء األّول

19,541120202721497472978272149747531,890*14426.5قراءة وتعبير، الجزء الثاني

19,541120202721497790978272149779614,670*8426.5دفتر التطبيق، الجزء األّول

19,541120202721497804978272149780215,630*9226.5دفتر التطبيق، الجزء الثاني

19,541120202721497812978272149781917,520*10426.5قواعد وإمالء وخّط، الجزء األّول

19,541120202721497820978272149782617,520*10426.5قواعد وإمالء وخّط، الجزء الثاني

مواصفات كتب »الّسنة الّثانية«
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المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

الّسنة 
الّثالثة

ــم  ــة للتعلي ــم اللغــة العربيّ ــاب تعلي يضــّم كت

األســايّس الســنة الثالثــة كتــاب عقــود 

بجزئــن  وتعبــر  قــراءة  الــكالم، 

ودفــت التّطبيــق والّنشــاطات بجزئن 

وكتــاب القواعــد واإلمــاء والخــّط بجزئــن. 

ــاب يف الّسلســلة مبجموعــة مــن الوســائل  ويُرفــق كّل كت

ــق،  ــات، ولواص ــوم وبطاق ــة ورس ــات جداريّ ــن لوح ــة، م ــة املعيّن الّتبويّ

ــجيات... ــام، وتس وأف

فضًا  عن الوسائل السمعيّة والبرصيّة CD - DVD والتاّمرين التّفاعليّة، والكتاب الرّقمّي.

لــكّل كتــاب دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل الــّدرس وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس 

العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل الــّدروس الّنموذجيّــة، فــإىل نشــاطات اســتثامر الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، فــإىل 

التاّمريــن املختلفــة. كــام يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة تقومييّــة أو تحصيليّــة...



1٧

عقود الكالم
التعليم األساسيّ/ السنة الّثالثة

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

19,54920202721497480978272149748233,480*17626.5قراءة وتعبير، الجزء األّول

19,54920202721497499978272149749934,590*18426.5قراءة وتعبير، الجزء الثاني

19,54820202721497839978272149783318,000*10426.5دفتر التطبيق، الجزء األّول

19,54820202721497847978272149784019,590*11626.5دفتر التطبيق، الجزء الثاني

19,54720202721497863978272149786431,050*17626.5قواعد وإمالء وخّط، الجزء األّول

19,54720202721497871978272149787132,010*18426.5قواعد وإمالء وخّط، الجزء الثاني

مواصفات كتب »الّسنة الّثالثة«
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المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

الّسنة 
الّرابعة

ــم  ــة للتعلي ــم اللغــة العربيّ ــاب تعلي يضــّم كت

األســايّس الســنة الرابعــة كتــاب عقــود 

الــكالم، قــراءة وتعبــر بجزئــن ودفــت 

بجزئــن  والّنشــاطات.  التّطبيــق 

ويُرفــق كّل كتــاب يف الّسلســلة مبجموعــة مــن 

ــوم  ــة ورس ــات جداريّ ــن لوح ــة، م ــة املعيّن ــائل الّتبويّ الوس

ــام، وتســجيات... فضــًا عــن الوســائل الســمعيّة  ــات، ولواصــق، وأف وبطاق

والبرصيّة CD - DVD والتاّمرين التّفاعليّة، والكتاب الرّقمّي.

لــكّل كتــاب دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل الــّدرس وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس 

العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل الــّدروس الّنموذجيّــة، فــإىل نشــاطات اســتثامر الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، فــإىل 

التاّمريــن املختلفــة. كــام يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة تقومييّــة أو تحصيليّــة...



19

عقود الكالم
التعليم األساسيّ/ السنة الرّابعة

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

19,54720202721497502978272149750527,900*15226.5قراءة وتعبير، الجزء األّول

19,54720202721497510978272149751227,900*14826.5قراءة وتعبير، الجزء الثاني

19,5272020272149788X978272149788818,600*12026.5دفتر التطبيق، الجزء األّول

19,52720202721497898978272149789518,600*12026.5دفتر التطبيق، الجزء الثاني

مواصفات كتب »الّسنة الّرابعة«



2020

الّسنة 
الّرابعة

المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

ــة  ــم قواعــد اللغــة العربيّ ــاب تعلي يضــّم كت

الرابعــة  الســنة  األســايّس  للتعليــم 

باملالحظــة  اللغــة  مبــادئ  كتــاب 

والتطبيــق - قواعــد وإمــالء وخــّط 

بجزئــن ودفــت التّطبيــق والّنشــاطات 

بجزئــن. ويُرفــق كّل كتــاب يف الّسلســلة مبجموعــة 

ــة ورســوم  ــن لوحــات جداريّ ــة، م ــة املعيّن ــن الوســائل الّتبويّ م

وبطاقــات، ولواصــق، وأفــام، وتســجيات... فضــًا عــن الوســائل الســمعيّة 

والبرصيّة CD - DVD والتاّمرين التّفاعليّة، والكتاب الرّقمّي.

لــكّل كتــاب دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل الــّدرس وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس 

العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل الــّدروس الّنموذجيّــة، فــإىل نشــاطات اســتثامر الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، فــإىل 

التاّمريــن املختلفــة. كــام يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة تقومييّــة أو تحصيليّــة...
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عقود الكالم
التعليم األساسيّ/ السنة الرّابعة

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

19,54720202721497502978272149750527,900*15226.5قراءة وتعبير، الجزء األّول

19,54720202721497510978272149751227,900*14826.5قراءة وتعبير، الجزء الثاني

19,5272020272149788X978272149788818,600*12026.5دفتر التطبيق، الجزء األّول

19,52720202721497898978272149789518,600*12026.5دفتر التطبيق، الجزء الثاني

مبادئ اللغة - بالمالحظة والتطبيق
التعليم األساسيّ/ السنة الرّابعة

19,54720202721497553978272149755016,500*10026.5قواعد وإمالء وخّط، الجزء األّول

19,54720202721497561978272149756714,700*8426.5قواعد وإمالء وخّط، الجزء الثاني

19,52720202721497901978272149790115,750*11226.5دفتر التطبيق، الجزء األّول

19,5272020272149791X978272149791818,750*14426.5دفتر التطبيق، الجزء الثاني

مواصفات كتب »الّسنة الّرابعة«

21
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الّسنة 
الخامسة

المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد -
                 هنري زغيب

ــم  ــة للتعلي ــم اللغــة العربيّ ــاب تعلي يضــّم كت

ــود  ــاب عق ــة كت ــنة الخامس ــايّس الس األس

الــكالم، قــراءة وتعبــر ودفــت التّطبيــق 

والّنشــاطات بجزئــن. ويُرفــق كّل كتــاب 

يف الّسلســلة مبجموعــة مــن الوســائل الّتبويّــة 

ــق،  ــات، ولواص ــوم وبطاق ــة ورس ــات جداريّ ــن لوح ــة، م املعيّن

 CD - DVD ــة وأفــام، وتســجيات... فضــًا عــن الوســائل الســمعيّة والبرصيّ

ــّي. ــاب الرّقم ــة، والكت ــن التّفاعليّ والتاّمري

لــكّل كتــاب دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل الــّدرس وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس 

العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل الــّدروس الّنموذجيّــة، فــإىل نشــاطات اســتثامر الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، فــإىل 

التاّمريــن املختلفــة. كــام يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة تقومييّــة أو تحصيليّــة...



23

عقود الكالم
التعليم األساسيّ/ السنة الخامسة

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

19,541120202721497529978272149752949,560*25626.5قراءة وتعبير

19,521120202721497928978272149792519,350*12826.5دفتر التطبيق، الجزء األّول

19,521120202721497936978272149793218,450*11626.5دفتر التطبيق، الجزء الثاني

مواصفات كتب »الّسنة الخامسة«
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الّسنة 
الخامسة

المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

يضــّم كتــاب تعليــم قواعــد اللغــة العربيّــة 

للتعليــم األســايّس الســنة الخامســة كتــاب 

مبــادئ اللغــة باملالحظــة والتطبيــق - 

قواعــد وإمالء وخــّط بجزئن ودفت 

بجزئــن.  والّنشــاطات  التّطبيــق 

ويُرفــق كّل كتاب يف الّسلســلة مبجموعة 

مــن الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، مــن لوحــات جداريـّـة 

ورســوم وبطاقــات، ولواصــق، وأفــام، وتســجيات... فضــًا عــن 

الوسائل السمعيّة والبرصيّة CD - DVD والتاّمرين التّفاعليّة، والكتاب الرّقمّي.

لــكّل كتــاب دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل الــّدرس وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس 

العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل الــّدروس الّنموذجيّــة، فــإىل نشــاطات اســتثامر الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، فــإىل 

التاّمريــن املختلفــة. كــام يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة تقومييّــة أو تحصيليّــة...
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عقود الكالم
التعليم األساسيّ/ السنة الخامسة

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

19,541120202721497529978272149752949,560*25626.5قراءة وتعبير

19,521120202721497928978272149792519,350*12826.5دفتر التطبيق، الجزء األّول

19,521120202721497936978272149793218,450*11626.5دفتر التطبيق، الجزء الثاني

مبادئ اللغة - بالمالحظة والتطبيق
التعليم األساسيّ/ السنة الخامسة

19,5472020272149757X978272149757418,750*12026.5قواعد وإمالء وخّط، الجزء األّول

19,54720202721497588978272149758117,850*11226.5قواعد وإمالء وخّط، الجزء الثاني

19,52720202721497995978272149799416,950*12026.5دفتر التطبيق، الجزء األّول

19,52720202721498002978272149800717,400*12826.5دفتر التطبيق، الجزء الثاني

مواصفات كتب »الّسنة الخامسة«

25
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الّسنة 
الّسادسة

المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

للتعليــم  العربيّــة  اللغــة  تعليــم  يضــّم كتــاب 

عقــود  كتــاب  الّسادســة  الّســنة  األســايّس 

ــق  ــت التّطبي ــر ودف ــراءة وتعب ــكالم، ق ال

كّل  ويُرفــق  بجزئــن.  والّنشــاطات 

ــن  ــة م ــلة مبجموع ــاب يف الّسلس كت

الوســائل الّتبويّــة املعيّنــة، مــن لوحــات 

وأفــام،  ولواصــق،  وبطاقــات،  ورســوم  جداريّــة 

 CD - DVD وتســجيات... فضــًا عن الوســائل الســمعيّة والبرصيـّـة

والتاّمريــن التّفاعليّــة، والكتــاب الرّقمــّي.

لــكّل كتــاب دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل الــّدرس وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس 

العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل الــّدروس الّنموذجيّــة، فــإىل نشــاطات اســتثامر الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، فــإىل 

التاّمريــن املختلفــة. كــام يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة تقومييّــة أو تحصيليّــة...



2٧

عقود الكالم
التعليم األساسيّ/ السنة الّسادسة

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

19,541020202721497537978272149753645,180*30426.5قراءة وتعبير

19,521020202721498010978272149801418,180*12026.5دفتر التطبيق، الجزء األّول

19,521020202721498029978272149802116,680*10426.5دفتر التطبيق، الجزء الثاني

مواصفات كتب »الّسنة الّسادسة«
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الّسنة 
الّسادسة

المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

ــة  ــة العربيّ ــد اللغ ــم قواع ــاب تعلي ــّم كت يض

للتعليــم األســايّس الســنة السادســة كتــاب 

مبــادئ اللغــة باملالحظــة والتطبيــق - 

قواعــد وإمــالء وخــّط بجزئــن ودفــت 

التّطبيــق والّنشــاطات بجزئــن. ويُرفــق 

كّل كتــاب يف الّسلســلة مبجموعــة مــن الوســائل 

وبطاقــات،  ورســوم  لوحــات جداريّــة  مــن  املعيّنــة،  الّتبويّــة 

 CD - ــة ولواصــق، وأفــام، وتســجيات... فضــًا عــن الوســائل الســمعيّة والبرصيّ

DVD والتاّمرين التّفاعليّة، والكتاب الرّقمّي.

لــكّل كتــاب دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل الــّدرس وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس 

العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل الــّدروس الّنموذجيّــة، فــإىل نشــاطات اســتثامر الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، فــإىل 

التاّمريــن املختلفــة. كــام يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة تقومييّــة أو تحصيليّــة...
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عقود الكالم
التعليم األساسيّ/ السنة الّسادسة

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

19,541020202721497537978272149753645,180*30426.5قراءة وتعبير

19,521020202721498010978272149801418,180*12026.5دفتر التطبيق، الجزء األّول

19,521020202721498029978272149802116,680*10426.5دفتر التطبيق، الجزء الثاني

مبادئ اللغة - بالمالحظة والتطبيق
التعليم األساسيّ/ السنة الّسادسة

19,54920202721497596978272149759825,500*13626.5قواعد وإمالء، الجزء األّول

19,5492020272149760X978272149760424,240*12626.5قواعد وإمالء، الجزء الثاني

19,52920202721498037978272149803819,140*17226.5دفتر التطبيق، الجزء األّول

19,52920202721498045978272149804520,250*18426.5دفتر التطبيق، الجزء الثاني

مواصفات كتب »الّسنة الّسادسة«

29
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المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

الّسنة 
الّسابعة

ــم  ــة للتعلي ــة العربيّ ــم اللغ ــاب تعلي ــّم كت يض

األســايّس الســنة الســابعة كتــاب عقــود 

ــام، قــراءة وتعبــر ودفــت التّطبيــق  األيّ

كّل  ويُرفــق  بجزئــن.  والّنشــاطات 

الّسلســلة مبجموعــة مــن الوســائل  كتــاب يف 

ــات،  ــوم وبطاق ــة ورس ــات جداريّ ــن لوح ــة، م ــة املعيّن الّتبويّ

ــة  ــمعيّة والبرصيّ ــائل الس ــن الوس ــًا ع ــجيات... فض ــام، وتس ــق، وأف ولواص

CD - DVD والتاّمرين التّفاعليّة، والكتاب الرّقمّي.

لــكّل كتــاب دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل الــّدرس وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس 

العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل الــّدروس الّنموذجيّــة، فــإىل نشــاطات اســتثامر الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، فــإىل 

التاّمريــن املختلفــة. كــام يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة تقومييّــة أو تحصيليّــة...
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EB7 Lawhat poster 2020

Wednesday, 12 February, 2020 5:28:42 PM

EB7 Lawhat poster 2020

Wednesday, 12 February, 2020 5:28:23 PM

عقود األيّام
التعليم األساسيّ/ السنة الّسابعة

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

19,541320202721497545978272149754349,890*32026.5قراءة وتعبير

19,52320192721498320978272149832815,000*11626.5دفتر التطبيق، الجزء األّول

19,52420202721498339978272149833516,500*14026.5دفتر التطبيق، الجزء الثاني

الّسنة الّسابعة

مواصفات كتب »الّسنة الّسابعة«
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الّسنة 
الّسابعة

المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

يضــّم كتــاب تعليــم قواعــد اللغــة العربيّــة 

ــاب  ــابعة كت ــنة الس ــايّس الس ــم األس للتعلي

ــق -  ــة والتطبي ــة باملالحظ ــادئ اللغ مب

قواعــد وإمــالء وخــّط بجزئن ودفت 

ــن.  ــاطات بجزئ ــق والّنش التّطبي

ــاب يف الّسلســلة  ــق كّل كت ويُرف

مبجموعــة مــن الوســائل الّتبويـّـة املعيّنة، 

ــق،  ــات، ولواص ــوم وبطاق ــة ورس ــات جداريّ ــن لوح م

 CD - وأفــام، وتســجيات... فضــًا عــن الوســائل الســمعيّة والبرصيـّـة

DVD والتاّمرين التّفاعليّة، والكتاب الرّقمّي.

لــكّل كتــاب دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل الــّدرس وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس 

العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل الــّدروس الّنموذجيّــة، فــإىل نشــاطات اســتثامر الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، فــإىل 

التاّمريــن املختلفــة. كــام يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة تقومييّــة أو تحصيليّــة...



عقود األيّام
التعليم األساسيّ/ السنة الّسابعة

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

19,541320202721497545978272149754349,890*32026.5قراءة وتعبير

19,52320192721498320978272149832815,000*11626.5دفتر التطبيق، الجزء األّول

19,52420202721498339978272149833516,500*14026.5دفتر التطبيق، الجزء الثاني

مبادئ اللغة - بالمالحظة والتطبيق
التعليم األساسيّ/ السنة الّسابعة

19,541320202721497618978272149761123,760*12826.5قواعد وإمالء، الجزء األّول

19,541320202721497626978272149762823,760*12826.5قواعد وإمالء، الجزء الثاني

19,52520202721498231978272149823621,000*14426.5دفتر التطبيق، الجزء األّول

19,5252020272149824X978272149824315,600*15226.5دفتر التطبيق، الجزء الثاني

مواصفات كتب »الّسنة الّسابعة«
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Oukoud Ayam EB8 Kiraa Cover 15

Monday, 20 July, 2015 12:11:25 PM

المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

الّسنة 
الثامنة

ــم  ــة للتعلي ــة العربيّ ــم اللغ ــاب تعلي يضــّم كت

األســايّس الســنة الثامنــة كتــاب عقــود 

األيـّـام، قــراءة وتعبــر ودفــت التّطبيــق 

والّنشــاطات. ويُرفــق كّل كتــاب يف 

الوســائل  مــن  مبجموعــة  الّسلســلة 

الّتبويّــة املعيّنــة، مــن لوحــات جداريّــة ورســوم 

ــام، وتســجيات... فضــًا عــن الوســائل  ــات، ولواصــق، وأف وبطاق

السمعيّة والبرصيّة CD - DVD والتاّمرين التّفاعليّة، والكتاب الرّقمّي.

لــكّل كتــاب دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل الــّدرس وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس 

العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل الــّدروس الّنموذجيّــة، فــإىل نشــاطات اســتثامر الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، فــإىل 

التاّمريــن املختلفــة. كــام يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة تقومييّــة أو تحصيليّــة...
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عقود األيّام
التعليم األساسيّ/ السنة الثامنة

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

19,54620202721498169978272149816848,750*28026.5قراءة وتعبير

19,52620202721498177978272149817534,500*17626.5دفتر التطبيق

Oukoud Ayam EB8 Kiraa Cover 15

Monday, 20 July, 2015 12:11:25 PM

EB8 Kiraa Workbook 15 Cvr

Thursday, 09 July, 2015 12:00:21 PM

مواصفات كتب »الّسنة الّثامنة«



36

الّسنة 
الثامنة

المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

يضــّم كتــاب تعليــم قواعــد اللغــة العربيّــة 

للتعليــم األســايّس الســنة الثامنــة كتــاب 

والتطبيــق  باملاحظــة  اللغــة  مبــادئ 

ودفــت  وخــّط  وإمــاء  قواعــد   -

التّطبيــق والّنشــاطات بجزئــن. ويُرفــق كّل 

ــة  ــائل الّتبويّ ــن الوس ــة م ــلة مبجموع ــاب يف الّسلس كت

ــة ورســوم وبطاقــات، ولواصــق، وأفــام،  املعيّنــة، مــن لوحــات جداريّ

وتســجيات... فضــًا عــن الوســائل الســمعيّة والبرصيّــة CD - DVD والتاّمريــن 

الرّقمــّي. التّفاعليّــة، والكتــاب 

لــكّل كتــاب دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل الــّدرس وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس 

العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل الــّدروس الّنموذجيّــة، فــإىل نشــاطات اســتثامر الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، فــإىل 

التاّمريــن املختلفــة. كــام يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة تقومييّــة أو تحصيليّــة...



عقود األيّام
التعليم األساسيّ/ السنة الثامنة

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

19,54620202721498169978272149816848,750*28026.5قراءة وتعبير

19,52620202721498177978272149817534,500*17626.5دفتر التطبيق

مبادئ اللغة - بالمالحظة والتطبيق
التعليم األساسيّ/ السنة الثامنة

19,54620202721498134978272149813737,950*21226.5قواعد وإمالء

19,52620202721498142978272149814418,000*10826.5دفتر التطبيق، الجزء األّول

19,52620202721498150978272149815118,900*11626.5دفتر التطبيق، الجزء الثاني

Oukoud Ayam EB8 Kiraa Cover 15
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Thursday, 09 July, 2015 12:00:21 PM
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المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

الّسنة 
التاسعة

ــم  ــة للتعلي ــة العربيّ ــم اللغ ــاب تعلي يضــّم كت

ــود  ــاب عق ــعة كت ــنة التاس ــايّس الس األس

األيـّـام، قــراءة وتعبــر ودفــت التّطبيق 

كتــاب  كّل  ويُرفــق  والّنشــاطات. 

يف الّسلســلة مبجموعــة مــن الوســائل 

املعيّنــة، مــن لوحــات جداريّــة ورســوم  الّتبويّــة 

ــائل  ــن الوس ــًا ع ــجيات... فض ــام، وتس ــق، وأف ــات، ولواص وبطاق

السمعيّة والبرصيّة CD - DVD والتاّمرين التّفاعليّة، والكتاب الرّقمّي.

لــكّل كتــاب دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل الــّدرس وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس 

العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل الــّدروس الّنموذجيّــة، فــإىل نشــاطات اســتثامر الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، فــإىل 

التاّمريــن املختلفــة. كــام يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة تقومييّــة أو تحصيليّــة...



39
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عقود األيّام
التعليم األساسيّ/ السنة التاسعة

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

19,54102020272149774X978272149774153,070*28026.5قراءة وتعبير

19,521020202721498088978272149808322,950*19226.5دفتر التطبيق
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الّسنة 
التاسعة

المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

ــة للتعليــم  يضــّم كتــاب تعليــم قواعــد اللغــة العربيّ

ــادئ اللغــة  ــاب مب األســايّس الســنة التاســعة كت

وإمــالء  قواعــد   - والتطبيــق  باملالحظــة 

والّنشــاطات  التّطبيــق  ودفــت  وخــّط 

يف  كتــاب  كّل  ويُرفــق  بجزئــن. 

الوســائل  مــن  مبجموعــة  الّسلســلة 

املعيّنــة، مــن لوحــات جداريّــة ورســوم  الّتبويّــة 

ــائل  ــن الوس ــًا ع ــجيات... فض ــام، وتس ــق، وأف ــات، ولواص وبطاق

الرّقمــّي. والكتــاب  التّفاعليّــة،  والتاّمريــن   CD - DVD والبرصيّــة الســمعيّة 

لــكّل كتــاب دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل الــّدرس وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس 

العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل الــّدروس الّنموذجيّــة، فــإىل نشــاطات اســتثامر الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، فــإىل 

التاّمريــن املختلفــة. كــام يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة تقومييّــة أو تحصيليّــة...



الروضة الّثالثة

عقود األيّام
التعليم األساسيّ/ السنة التاسعة

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

19,54102020272149774X978272149774153,070*28026.5قراءة وتعبير

19,521020202721498088978272149808322,950*19226.5دفتر التطبيق

مبادئ اللغة - بالمالحظة والتطبيق
التعليم األساسيّ/ السنة التاسعة

19,54520202721498258978272149825045,750*30026.5قواعد وإمالء

19,52520202721498266978272149826718,300*15626.5دفتر التطبيق، الجزء األّول

19,52520202721498274978272149827420,550*19226.5دفتر التطبيق، الجزء الثاني
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41
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يضــّم كتــاب تعليــم اللغــة العربيّــة للروضة 

األوىل )خــاّص دول الخليــج( قصًصــا مصــّورة 

ــة،  ــوم متحرّك ــهديّات يف رس ــدها مش تجّس

تتكامــل عــر عدد مــن الّنشــاطات املتداخلة 

واملتكاملــة التــي تهــدف إىل تنميــة قــدرات 

املتعلّــم الجســديّة والعاطفيّــة واالجتامعيّــة 

متوازنــة.  بصــورة  واللّغويّــة  والّذهنيّــة 

عــى  أســايّس  بشــكل  الكتــاب  يعتمــد 

ــاف. ــاهدة واالكتش ــامع واملش الّس

المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

1

™HGqôdyG QƒrëpªdyG
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 :º°S’G.....................................................................:ïjQÉqàdG...........................................................
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Qƒ`g tõ`dyG  nº r°S nQ             oπpª rcoCG

الّروضة األولى

خاص
دول

الخليج
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1
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coCGrø«LÉæ nØrdyG nº r°S nQ               oπpª

الروضة األولى

مواصفات كتب »الّروضة األولى«

عددعقود الّروضة
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

214220202721493191978272149319475,000*11028نشاطات الّروضة - الّروضة الولى

ــل  ــّدد مراح ــم يح ــل معلّ ــاب دلي ــكّل كت ل

بــدًءا مــن األهــداف  الــّدرس وخطواتــه 

الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس العــاّم وغاياتــه 

ــإىل  ــة، ف ــّدروس الّنموذجيّ ــة، إىل ال اإلجرائيّ

الّتبويّــة  الوســائل  اســتثامر  نشــاطات 

املعيّنــة، فــإىل التاّمريــن املختلفــة. كــام 

يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة تقومييّــة أو 

تحصيليّــة...



44

يضــّم كتــاب تعليــم اللغــة العربيّــة الّروضة 

الثانيــة/ الصــّف التمهيــدّي )خــاّص 

دول الخليــج( مجموعــة نشــاطات 

ــّورة  ــص مص ــن قص ــق م تنطل

مســّجلة  وقصــص  وأفــام 

وتنّمــي قــدرات املتعلّــم الخمــس 

املعروفــة، وتعــّده الكتســاب املهــارات املمّهــدة 

لعمليّتــي القــراءة والكتابــة. وكّل نشــاٍط منهــا يصــّب يف تعــرّف 

ــراءًة ورســاًم حــرًّا. ــة ق حــرف مــن حــروف األبجديّ

المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

الثانيــة/  الّروضــة 
الصّف التمهيدي

خاص
دول

الخليج
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الّروضة االثانية / الصّف التمهيدي

عقود الّروضة
الّروضة االثانية / الصّف التمهيدي

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

214320202721492861978272149286926,250*8828نشاطات وحروف، الجزء األّول

21432020272149287X978272149287624,750*8028نشاطات وحروف، الجزء الثاني

214320202721492888978272149288324,750*8028دفتر التطبيق، الجزء األّول

214320202721492896978272149289024,750*7628دفتر التطبيق، الجزء الثاني

21432020272149290X978272149290613,500*4028دفتر الخّط، الجزء األّول

214320202721492918978272149291313,500*3228دفتر الخّط، الجزء الثاني

مواصفات كتب »الّروضة االثانية / الصّف التمهيدي«

الــّدرس  دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل  لــكّل كتــاب 

وخطواتــه بــدًءا من األهــداف الّتــي تحّدد غــرض الّدرس 

العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل الــّدروس الّنموذجيّــة، فــإىل 

نشــاطات اســتثامر الوســائل الّتبويّــة املعيّنــة، فــإىل 

ــة  ــارات متنّوع ــن اختب ــام يتضّم ــة. ك ــن املختلف التاّمري

ــة... ــة أو تحصيليّ تقومييّ
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المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

الّسنة
األولى

خاص
دول

الخليج

ــم  ــة للتعلي ــة العربيّ ــم اللغ ــاب تعلي ــّم كت يض

دول  )خــاّص  األوىل  الســنة  األســايّس 

الخليــج( كتــاب عقــود الــكالم، قــراءة 

ــق  ــت التطبي ــن، ودف ــر بجزئ وتعب

كذلــك.  بجزئــن  والنشــاطات 

ويُرفــق كّل كتــاب يف الّسلســلة مبجموعــة مــن 

ــة ورســوم  ــن لوحــات جداريّ ــة، م ــة املعيّن ــائل الّتبويّ الوس

وبطاقــات، ولواصــق، وأفــام، وتســجيات... فضــًا عــن الوســائل الســمعيّة 

والبرصيّة CD - DVD والتاّمرين التّفاعليّة، والكتاب الرّقمّي.

لــكّل كتــاب دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل الــّدرس وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس 

العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل الــّدروس الّنموذجيّــة، فــإىل نشــاطات اســتثامر الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، فــإىل 

التاّمريــن املختلفــة. كــام يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة تقومييّــة أو تحصيليّــة...



4٧

العقود العربّية
التعليم األساسيّ/ السنة األولى

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

19,54220202721492926978272149292031,500*12026.5قراءة وتعبير، الجزء األّول

19,54220202721492934978272149293725,500*8826.5قراءة وتعبير، الجزء الثاني

19,54220202721492942978272149294424,000*8026.5دفتر التطبيق، الجزء األّول

19,54220202721492950978272149295124,000*9626.5دفتر التطبيق، الجزء الثاني

19,54220202721492985978272149298213,500*4826.5الخّط األعداد، الجزء األّول

19,54220202721492993978272149299913,500*4826.5قواعد وإمالء وخّط، الجزء الثاني

مواصفات كتب »الّسنة األولى«

31,500
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المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

الّسنة
الثانية

خاص دول الخليج

يضّم كتاب تعليم اللغة العربيّة للتعليم 

األســايّس الســنة الثانيــة )خــاّص دول الخليــج( 

الــكالم، قــراءة وتعبــر  عقــود  كتــاب 

بجزئــن، ودفــت التطبيــق والنشــاطات 

القواعــد  وكتــاب  كذلــك.  بجزئــن 

ــاب  ــق كّل كت ــن. ويُرف ــّط بجزئ ــاء والخ واإلم

يف الّسلســلة مبجموعــة مــن الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، مــن 

لوحــات جداريـّـة ورســوم وبطاقــات، ولواصــق، وأفــام، وتســجيات... فضــًا 

عن الوسائل السمعيّة والبرصيّة CD - DVD والتاّمرين التّفاعليّة، والكتاب الرّقمّي.

لــكّل كتــاب دليــل معلّــم يحــّدد مراحــل الــّدرس وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس 

العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّــة، إىل الــّدروس الّنموذجيّــة، فــإىل نشــاطات اســتثامر الوســائل الّتبويـّـة املعيّنــة، فــإىل 

التاّمريــن املختلفــة. كــام يتضّمــن اختبــارات متنّوعــة تقومييّــة أو تحصيليّــة...
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العقود العربّية
التعليم األساسيّ/ السنة الثانية

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

19,54220202721494368978272149436834,500*14426.5قراءة وتعبير، الجزء األّول

19,54220202721494376978272149437531,500*12826.5قراءة وتعبير، الجزء الثاني

19,54220202721494384978272149438225,500*8826.5دفتر التطبيق، الجزء األّول

19,54220202721494392978272149439924,000*9626.5دفتر التطبيق، الجزء الثاني

19,54220202721494406978272149440525,500*11226.5الخّط األعداد، الجزء األّول

19,54120112721494414978272149441225,500*11226.5قواعد وإمالء وخّط، الجزء الثاني

مواصفات كتب »الّسنة الّثانية«
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العربيّــة  اللغــة  تعليــم  كتــاب  يضــّم 

املغــرب  دول  )خــاّص  الثــاين  الــّروض 

العــريّب( مجموعــة نشــاطات تنطلــق مــن 

قصــص مصــّورة وأفــام وقصــص مســّجلة 

الخمــس  املتعلّــم  قــدرات  وتنّمــي 

املعروفــة، وتعــّده الكتســاب املهــارات 

املمّهــدة لعمليّتــي القــراءة والكتابــة. وكّل 

نشــاٍط منهــا يصــّب يف تعــرّف حــرف مــن 

ــرًّا. ــاًم ح ــراءًة ورس ــروف األبجديّــة ق ح

المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

خاص المغرب العربي

166778
2150 1100

50165

ISBN 2-7214-9837-1

9782721498373

الّروض الثّاني2 َأنشطة الّروض

َأنشطة
َأنشطةالّروض
الّروض

الّروض الثّاني

2

04 Mazen Ind Tabib Kossa 17 Ntr.indd   1

-17Apr1:23:10   18- PM

الّروض الثّاني

2

04 Mazen Ind Tabib Kossa 17 Ntr.indd   1

-17Apr1:23:10   18- PM

تمارين تفاعلّية الكترونّية

الّروض الثاني
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أنشطة الّروض
الّروض الثاني

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

2841201927214983719782721498373*28621+72أنشطة الّروض

المشرقاَلتّاريخ:اَالِ|سْم: الثّاني - دار الحروف - الرّوض عقود
الحدّاد الشّرتوني - الياس تأليف: كمال

ّف الصَّ في اْألَوَّل : أَْرنوب لَـــواِصقاَلِْمْحَوُر

3 - 2 - 1 الّساِدس (1): اَْألَْعداد ةاَلنَّشاُط الِْقصَّ ُعنْوانِ الّساِبع: مَْوِقُع اَلنَّشاُط

َعَشر (1): فَْوق / تَْحت الّساِبَع 1اَلنَّشاُط الِْعْشرون: اَلَْعَددُ اَلنَّشاُط

MS 17 Mehwar 01.indd 25MS 17 Mehwar 01.indd   25 17-Apr-18 1:48:05 PM17-Apr-18   1:48:05 PM

مواصفات كتب »الّروض الثاني«

166778
2150 1100

50165

ISBN 2-7214-9837-1

9782721498373

الّروض الثّاني2 َأنشطة الّروض

َأنشطة
َأنشطةالّروض
الّروض

الّروض الثّاني

2

04 Mazen Ind Tabib Kossa 17 Ntr.indd   1

-17Apr1:23:10   18- PM

الّروض الثّاني

2

04 Mazen Ind Tabib Kossa 17 Ntr.indd   1

-17Apr1:23:10   18- PM

تمارين تفاعلّية الكترونّية

يحــّدد  معلّــم  دليــل  كتــاب  لــكّل 

بــدًءا  وخطواتــه  الــّدرس  مراحــل 

غــرض  تحــّدد  الّتــي  األهــداف  مــن 

ــة، إىل  ــه اإلجرائيّ ــاّم وغايات ــّدرس الع ال

ــاطات  ــإىل نش ــة، ف ــّدروس الّنموذجيّ ال

اســتثامر الوســائل الّتبويّــة املعيّنــة، 

فــإىل التاّمريــن املختلفــة. كــام يتضّمــن 

أو  تقومييّــة  متنّوعــة  اختبــارات 

. . تحصيليّــة.

الّروض الّثاني
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العربيّــة  اللغــة  تعليــم  كتــاب  يضــّم 

للــروض الثالــث / الصــّف التمهيدّي 

)خــاّص دول املغــرب العــريّب( 

بكتــاب  أســوًة  نشــاطات 

ــاوزه  ــة، ويتج ــة الثاني الّروض

إىل دراســة حــروف اللغــة العربيّــة بوجٍه 

ــدًءا  ــة، ب ــة والكتابيّ ــا اللفظيّ ــدّرج يراعــي صعوباته مت

بقــراءة حــرف وانتهــاًء بقــراءة فقــرة. وهــو لذلــك يعتمــد الطريقــة 

التحليليّــة التكيبيّــة التــي تنطلــق مــن قّصــة قصــرة مصــّورة مشــّوقة، مــروًرا بجملــة 

ــة. ــادة رسد القّص ــف وإع ــاًء بالتألي ــرف، وانته ــاف الح ــااًل إىل اكتش ــة، انتق محوريّ

المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

خاص المغرب العربي

الّروض الّثالث

1
ُيَكّمله:

دفتر ٱلّتطبيق وٱأَلنشطة وٱلخّط وٱأَلعداد
القصص ٱلمصّورة - دليل الُمعّلم -

الكتاب ٱلرقمّي
الوسائل ٱّلتربوية ٱلمعينة:

الّسمعّية وٱلبصرّية -
التمارين ٱلّتفاعلّية ٱإللكترونّية

ّول
األ

زء 
لج

  ا
ث  

ّثال
 ال

ض
ّرو

ال
ير

تعب
 و

ءة
قرا

1

9 782721 الّروض الثالث/498380
الصّف التمهيدّي



53

12

عـيـُد ُســعاد 9
)ص 48( ّف الّتمهيدّي الّروض الثّالث/ الصَّ

عقود الحروف
الّروض الثالث / الصّف التمهيدي

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

21412019272149838X9782721498380*9628قراءة وتعبير، الجزء األّول

2141201927214983989782721498397*9028قراءة وتعبير، الجزء الثاني

2141201927214984019782721498403*12028دفتر التطبيق، الجزء األّول

21412019272149841X9782721498410*11228دفتر التطبيق، الجزء الثاني

الّروض الّثالث

1
ُيَكّمله:

دفتر ٱلّتطبيق وٱأَلنشطة وٱلخّط وٱأَلعداد
القصص ٱلمصّورة - دليل الُمعّلم -

الكتاب ٱلرقمّي
الوسائل ٱّلتربوية ٱلمعينة:

الّسمعّية وٱلبصرّية -
التمارين ٱلّتفاعلّية ٱإللكترونّية

ّول
األ

زء 
لج

  ا
ث  

ّثال
 ال

ض
ّرو

ال
ير

تعب
 و

ءة
قرا

1

منشورات:

فرن الشباك، الشارع الرئيسّي
ص.ب.: 50165 - بيروت، لبنان 

www.librairiestephan.com
info@librairiestephan.com

ص.ب. 166778
 األشرفّية، بيروت 2150   1100

لبنان

9 782721 498380

ISBN 2-7214-9838-X

2
ُيَكّمله:

دفتر ٱلّتطبيق وٱأَلنشطة وٱلخّط وٱأَلعداد
القصص ٱلمصّورة - دليل الُمعّلم -

الكتاب ٱلرقمّي
الوسائل ٱّلتربوية ٱلمعينة:

الّسمعّية وٱلبصرّية -
التمارين ٱلّتفاعلّية ٱإللكترونّية

ني
لّثا

ء ا
جز

 ال
   

لث
لّثا

ض ا
ّرو

ال
ير

تعب
 و

ءة
قرا

2

منشورات:

فرن الشباك، الشارع الرئيسّي
ص.ب.: 50165 - بيروت، لبنان 

www.librairiestephan.com
info@librairiestephan.com

ص.ب. 166778
 األشرفّية، بيروت 2150   1100

لبنان

9 782721 498397

ISBN 2-7214-9839-8

الّروض الّثالث

الّروض الّثالث

1

لث
لّثا

ض ا
ّرو

ال
ير

تعب
 و

ءة
قرا

داد
ألع

 وٱ
خّط

وٱل
ت 

طا
شا

وٱلّن
ق 

طبي
ٱلّت

ر 
َدفت

َدفتر ٱلّتطبيق وٱأَلنشطة1
وٱلخّط وٱأَلعداد

منشورات:

ص.ب. 166778
 األشرفّية، بيروت 2150   1100

لبنان

9 782721 498403

ISBN 2-7214-9840-1

فرن الشباك، الشارع الرئيسّي
ص.ب.: 50165 - بيروت، لبنان 

www.librairiestephan.com
info@librairiestephan.com

الّروض الّثالث

2

لث
لّثا

ض ا
ّرو

ال
ير

تعب
 و

ءة
قرا

داد
ألع

 وٱ
خّط

وٱل
ت 

طا
شا

وٱلّن
ق 

طبي
ٱلّت

ر 
َدفت

َدفتر ٱلّتطبيق وٱأَلنشطة2
وٱلخّط وٱأَلعداد

منشورات:

ص.ب. 166778
 األشرفّية، بيروت 2150   1100

لبنان

فرن الشباك، الشارع الرئيسّي
ص.ب.: 50165 - بيروت، لبنان 

www.librairiestephan.com
info@librairiestephan.com

9 782721 498410

ISBN 2-7214-9841-X

مواصفات كتب »الّروض الثالث / الصّف التمهيدي«

الّروض الثالث/ الصّف التمهيدي

يحــّدد  معلّــم  دليــل  كتــاب  لــكّل 

بــدًءا  وخطواتــه  الــّدرس  مراحــل 

مــن األهــداف الّتــي تحــّدد غــرض 

ــة، إىل  الــّدرس العــاّم وغاياتــه اإلجرائيّ

ــة، فــإىل نشــاطات  الــّدروس الّنموذجيّ

ــة،  ــة املعيّن ــائل الّتبويّ ــتثامر الوس اس

كــام  املختلفــة.  التاّمريــن  فــإىل 

ــة  ــارات متنّوعــة تقومييّ ــن اختب يتضّم

تحصيليّــة... أو 
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قراءات رافدة
منّوع

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

جنى الثمار
141220082721492594978272149259312,120*9621التعليم الثانويّ/ الفلسفة

14111990110000002717121,000*22420الجنة الضائعة

14111989110000002716412,000*8520صيحة الغاب

141320022721411055978272141105111,000*11220الفارس الصغير

أجمــل  مــن  شــعر  ديــوان 
يمّهــد  طاغــور،  دواويــن 
الديــوان  لهــذا  المعــّرب 
طاغــور  عــن  بتعريــف 
هــذا  يؤلّــف  بكلمــات، 
رافــدة  قــراءة  الكتــاب 
ـفـي  الفلســفة  لطــّاب 
ثانــويّ. الثالــث  الصــّف 

الّتــي نطالعهــا  األقاصيــص 
نــوع  اآلتيــة  الصفحــات  ـفـي 
وقفنــا  أن  قــّل  مســتحدث 
أدبنــا  ـفـي  ُيشــبهه  مــا  عـلـى 
العرـبـيّ المعاصــر، إذ كانــت 
مــن  النمــط  هــذا  والدة 
القصِّ الفّنيّ شــائًعا ورائًجا 
االجتماعّيــة  األزمــات  ـفـي 

الكبــرى. والسياســّية 

لعــّل بعضهــم يتعّجــب مــن 
حكايــة  يقــّص  ا  فرنســيًّ أّن 
عمــره باللغــة العربّيــة. لـِـَم ال؟ 
وهــا هــو يقــّدم هــذه الســيرة 
الّتــي ســمعها وأحّبهــا أوالد 
الجبل في قراهم اللبنانّية في 
كتــاب فيكــون  قــد أتــى بذلــك 
القــارئ  إـلـى  يقّدمــه  أمــًرا 

العرـبـيّ العزيــز عـلـى قلبــه.

دالل  حكايــة  تقــّص  روايــة 
تلــك  ـفـي  عاشــته  ومــا 
الّتــي  الحالمــة  اللوحــة 
والبــراري  الســفوح  تضــّم 
الجبــال  وقمــم  والغابــات 
الشــّماء، ملعــب  الشــامخة 
صباهــا. ومســرح  طفولتهــا 

المواصفات

المؤلّف: طاغور
المؤلّف: رزق هللا مشاطينقله إلى العربّية: األب يوحّنا قمير

المؤلّف: األب أندره دالڤرنيالمؤلّف: وليم الخازن

قراءات رافدة
المرحلة العمريّة:
13 - 15 سنوات

#سلسلة_العقود

أو عبر الهاتف:
+9611283333

أو عبر الواتساب:
+9613946991

مكنكم التواصل مع موّزعنا 
الحصرّي مكتبة إسطفان،

عبر البريد اإللكترونّي:
info@librairiestephan.com 

للحصول على 
تطبيق سلسلة العقود الجديد

للحصول على 
تطبيق سلسلة العقود الجديد



#سلسلة_العقود

أو عبر الهاتف:
+9611283333

أو عبر الواتساب:
+9613946991

مكنكم التواصل مع موّزعنا 
الحصرّي مكتبة إسطفان،

عبر البريد اإللكترونّي:
info@librairiestephan.com 

للحصول على 
تطبيق سلسلة العقود الجديد

للحصول على 
تطبيق سلسلة العقود الجديد
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الرابعة  السنة  كتب من  التاريخ« سّتة  »فصول من  تشمل سلسلة 
من  السلسلة  هذه  تتمّيز  األساسيّ.  التعليم  من  التاسعة  السنة  إلى 

سائر الساسل بمنهجّية جديدة ترتكز على تنمية قدرة 
عدد  إدراج  عبر  ذلك  ويتّم  التحليل.  على  الطالب 

من المستندات المتنّوعة من نصوص تاريخّية 
الزمنّية  الخطوط  جانب  إلى  وصور،  ورسوم 

تّم رسمها خّصيًصا لهذه  التي  والخرائط 
السلسلة.

وقد أدخل المؤلّفون أداة تعليمّية 
جديدة هي الملّف، وهو عبارة عن 

مجموعة مستندات مقرونة بأسئلة، تهدف 
المهارات  وتنمية  معّين  موضوع  على  اإلضاءة  إلى 

التحليلّية لدى الطالب.

ف�صوٌل 

من

الّتاريخ

المؤلّفون: إدمون شدياق - زياد شلهوب -
                 كريسول فّياض

التعليم األساسّي
من السنة الرابعة حّتى

 السنة التاسعة
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فصول من التاريخ

فصول من التاريخ – السنة الرابعة

يتنــاول الكتــاب تاريــخ لبنــان القديــم ويشــّدد بوجــٍه خــاّص علــى الحضــارة الفينيقّيــة مــن جوانبها 
التاريخّيــة والغنّيــة والعلمّيــة والتجاريـّـة كاّفــة وغيرهــا مــن الجوانــب. كمــا يتنــاول الكتــاب تاريــخ 
لبنــان حّتــى فتــرة المماليــك مــروًرا بالمرحلــة الرومانّيــة ثــّم والدة وانتشــار الديانــة المســيحّية 

والعهــد البيزنطــيّ ووالدة اإلســام والعهَديــن العّباســيّ والفاطمــيّ.

يشــّدد الكتــاب علــى خصائــص كّل مــن تلــك الحضــارات وعلــى كيفّيــة إدارتهــا لبنــان، وانتشــار 
مختلــف الطوائــف فيــه وتعايشــها.

فصول من التاريخ – السنة الخامسة

يتألّــف الكتــاب مــن أربعــة أقســام، يركـّـز أّولهــا علــى لبنــان فــي عهــد اإلمــارة، أي تنظيــم الســلطنة 
العثمانّيــة واإلمارتَيــن المعنّيــة والشــهابّية، ال ســّيما األميَريــن فخــر الّديــن المعنــيّ الثانــي الكبيــر 
وبشــير الثانــي. أّمــا القســم الثانــي فيتنــاول القائّمقامّيَتيــن ومتصرّفّيــة جبــل لبنــان، مــع اإلشــارة 
إلــى الفتــن. ثــّم يركـّـز القســم الثالــث علــى الحــرب العالمّيــة األولــى وعهد االنتــداب واالســتقال. أّما 

القســم األخيــر فهــو مخّصــص الكتشــاف القــارّات واإلنجــازات العلمّيــة المعاصــرة.

يتمّيــز الكتــاب باســتخدام خرائــط دقيقــة وخطــوط زمنّيــة ومســتندات متنّوعــة مــن نصــوص 
ورســوم مــن شــأنها تعزيــز قــدرة التلميــذ التحليلّيــة.

فصول من التاريخ – السنة السادسة

يتألّــف الكتــاب مــن أربعــة أقســام، يتنــاول أّولهــا شــعوب مــا قبــل التاريــخ، وثانيهــا الحضــارات 
القديمة كالمصريّة واإلغريقّية والرومانّية مع التركيز على الفينيقّية. ثّم يتناول القسم الثالث 
العــرب والدعــوة اإلســامّية وانتشــار اإلســام والخافَتيــن األمويّــة والعّباســّية. وقــد ُخّصــص 

القســم الرابــع ألوروبـّـا فــي القــرون الوســطى.

يتمّيز الكتاب بتنّوع المستندات وحسن اختيارها، وال سّيما النصوص التاريخّية القديمة التي 
تجعــل المتعلـّـم يلمــس حقيقــة الوقائــع المرويـّـة، إلــى جانــب الخرائط والخطــوط الزمنّية الفريدة 
ــا بأحــد موضوعــات القســم لتعزيــز قــدرة التلميــذ  ــا خاصًّ مــن نوعهــا. كمــا تــّم تزويــد كّل قســم ملفًّ

على التحليل.

فصول من التاريخ – السنة السابعة

يركـّـز الكتــاب علــى الــدول التــي نشــأت فــي الشــرق األوســط إبـّـان انحــال الدولــة العّباســّية ويركـّـز 
علــى موضــوع الحــروب الصليبّيــة وعاقــة الديانــات الســماويّة بعضهــا ببعــض، حّتــى ســقوط 
القسطنطينّية وبروز الدولة العثمانّية. كما يتناول التطّور األوروبّيّ من الناحية العلمّية والفّنّية 
والفكريـّـة انطاًقــا مــن القــرن الخامــس عشــر، مــع التركيــز علــى الحــروب الدينّيــة وانهيــار النظــام 

اإلقطاعــيّ فــي القــارّة القديمــة.

وقد تّم اختيار المســتندات وال ســّيما النصوص منها بدّقة وعناية لتزويد المتعلّم مراجع غير 
متوافــرة فــي كتــب مدرســّية أخــرى، إلــى جانب الخرائط والرســوم.
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فصول من التاريخ
التعليم األساسيّ

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

19,54120102721493779978272149377418,480*10426.5السنة الرابعة

19,54120112721494767978272149476416,590*10426.5السنة الخامسة

19,54120152721498126978272149812034,800*19226.5السنة السادسة

19,5412010272149385X978272149385933,960*16826.5السنة السابعة

19,54120102721494465978272149446732,670*17626.5السنة الثامنة

19,54120122721495720978272149572345,570*20826.5السنة التاسعة

مواصفات كتب »فصول من التاريخ«

فصول من التاريخ – السنة الثامنة

ينقســم الكتــاب إـلـى خمســة أقســام، أّولهــا مكــرّس لإلمــارة المعنّيــة مــن جوانبهــا السياســّية 
واإلداريـّـة والعلمّيــة والتجاريـّـة كاّفــة، يتبعهــا قســم مكــرّس لإلمــارة الشــهابّية والحكــم المصــريّ. 
يليــه القســم الثالــث الــذي يتنــاول عهــد الفتــن إبـّـان القائّمقامّيَتيــن، ثــّم القســم الرابــع الــذي يركّز 
على نظام المتصرّفّية من النواحي السياســّية واالقتصاديّة واالجتماعّية. أّما القســم الخامس 
واألخير فيشــمل التطّورات الحديثة في أوروبّا كالثورة الفرنســّية والثورة الصناعّية واالســتعمار.

ــة المســتندات التــي اختيــرت لمســاعدة التلميــذ علــى تحليــل هــذه  ــز هــذا الكتــاب بنوعّي يتمّي
المرحلــة التــي أّسســت لقيــام الكيــان اللبناـنـيّ وعـلـى فهمهــا، مــع كّل تناقضاتهــا والتدّخــات 

الخارجّيــة التــي أثّــرت ـفـي تاريــخ لبنــان المعاصــر.

فصول من التاريخ – السنة التاسعة

يشــمل هــذا الكتــاب األحــداث األساســّية التــي جــرت ـفـي القــرن العشــرين والمّتصلــة بقيــام 
واســتقال الدولــة اللبنانّيــة والــدول العربّيــة المجــاورة. يبــدأ الكتــاب بقســم مكــرّس للحــرب 
العالمّيــة األولــى، يليــه قســم آخــر للحــركات القومّيــة العربّيــة. وتــّم تكريــس قســم لعهــد االنتــداب 
كونــه أّســس الدولــة اللبنانّيــة وأدارهــا خمًســا وعشــرين ســنة، يليــه القســم الرابــع الــذي يتنــاول 
الحصول على االســتقال، ثّم القســم الخامس الذي يشــرح تطّور لبنان المســتقّل. أّما القســم 

الســادس فهــو مكــرّس للقضّيــة الفلســطينّية، والســابع الســتقال عــدد مــن الــدول العربّيــة.

تــّم وضــع هــذا الكتــاب بعنايــة كبيــرة كونــه يحّضــر الطــّاب المتحانــات الشــهادة المتوّســطة 
الرســمّية. لــذا، ركّــز المؤلّفــون علــى تبيــان أهّمّيــة االســتقال ودور المكّونــات اللبنانّيــة كاّفــة فــي 

إنجــازه، وذلــك عبــر المســتندات التاريخّيــة والخرائــط والرســوم.
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تشــمل سلســلة »أبعــاد العالــم« كتًبــا مــن الســنة الرابعــة إلــى الســنة 
ســائر التاســعة مــن التعليــم األساســيّ. تتمّيــز هــذه السلســلة  مــن 

الساســل بمنهجّيــة جديــدة ترتكــز علــى تنميــة قــدرة 
الطالــب علــى التحليــل، عبــر إدخــال أداة تعليمّيــة 

جديدة هي الملّف، وهو عبارة عن مجموعة 
تهــدف  بأســئلة،  مقرونــة  مســتندات 

معّيــن  موضــوع  عـلـى  اإلضــاءة  إـلـى 
وتنميــة المهــارات التحليلّيــة لدى 

الطالــب، إلــى جانــب عــدد كبيــر 
المتنّوعــة  المســتندات  مــن 

رُســمت  التــي  الواضحــة  والخرائــط 
خّصيًصــا لهــذه الكتــب.
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المؤلّفون: إدمون شدياق - زينة كاراتي -
                كريستيان نُهرا - ألن حردان

التعليم األساسّي
من السنة الرابعة حّتى

 السنة التاسعة

الِجْغرافيا
أَْبعاد العالَم
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الجغرافيا - أبعاد العالم
التعليم األساسيّ

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

19,54120132721496301978272149630034,350*15826.5السنة الرابعة

19,54120122721495453978272149545746,530*19626.5السنة السابعة

19,541201927214984959782721498496*24826.5السنة الثامنة
 لم 

ُيسّعر 
بعد

الجغرافيا - أبعاد العالم
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أبعاد العالم – السنة الرابعة

يتألّــف الكتــاب مــن ثاثــة أقســام، يتنــاول أّولهــا كرويّــة األرض ودورتهــا، والثاـنـي ســطح الكــرة 
ــق الثالــث بحيــاة اإلنســان وانتشــاره علــى  ــة والمحيطــات والقــارّات والمنــاخ، فيمــا يتعلّ األرضّي

ســطح األرض ونمــط العيــش ـفـي البيئــات المختلفــة.

ســهر المؤلّفــون علــى اســتخدام لغــة ســهلة تكــون فــي متنــاول تامــذة الصــّف الرابــع كمــا علــى 
شــرح الموضوعــات والمفاهيــم بطريقــة شــّفافة وســهلة، ذلــك عبــر اســتخدام خرائــط ورســوم 

واضحــة.

أبعاد العالم – السنة السابعة

يتألـّـف الكتــاب مــن خمســة أقســام تتنــاول تباًعــا أبعــاد األرض ثــّم االنتشــار الســكّانيّ ثــّم دينامّيــة 
األرض وحركّية اإلنســان انتهاًء بنشــاط اإلنســان االقتصاديّ. 

يحتــوي الكتــاب علــى عــدد مــن النشــاطات التربويـّـة التــي تســاعد التلميــذ فــي فهــم اإلشــكالّيات 
الكبــرى وتحليلهــا عبــر ملّفــات وخرائــط ومســتندات متنّوعــة.

أبعاد العالم – السنة الثامنة

يحتــوي الكتــاب علــى ثاثــة أقســام، أّولهــا جغرافيــة البيئــات 
وتنّوعها ونمط عيش اإلنســان فيها. أّما الثاني فهو مكرّس 
لقــارّات العالــم وقــد تّمــت معالجــة كّل قــارّة عبــر ثاثــة 
األوضــاع  وثانيهــا  الســكّان،  مســألة  يعالــج  أّولهــا  دروس، 
االقتصاديّــة واالجتماعّيــة وثالثهــا نمــاذج مــن دول القــارّة. 
القضايــا  وموضوعــه  الثالــث  بالقســم  الكتــاب  وينتهــي 

والتحّديــات العالمّيــة الكبــرى.

وقــد عمــل المؤلّفــون علــى تنميــة الروح النقديّة والتحليلّية 
التســاؤالت  تطــرح  مســتندات  واختيــار  الملّفــات  عبــر 

وتســّهل الحصــول عـلـى األجوبــة المناســبة.



62

مقّدمة حول سلسلة »يسوع طريقنا«  .1

إّن الّتعليــم المســيحيّ فــي سلســلة »يســوع طريقنــا« هــو َعمــل يشــمُل الحيــاة المســيحّية كلّهــا وال يقَتصــُر 
ــُق بفهــم عقلــيّ  ــن.  وال يكَتفــي بِإعطــاء بَعــِض المعلومــات ألنــه ال يتعلّ علــى فتــرة منهــا أو َعلــى مــكان معّي
لَِبعــض األمــور وحســب،  بــل يَتعــّدى ذلِــَك لكونـِـه يهــُدف إلــى خلــق عاقــة حميمــٍة مــع المســيح مــن خــال 

الدُّخــول فــي الكنيَســِة لُيصبــح كّل متعلّــم عضــًوا فــي جســد المســيح وينتمــي إلــى شــعب للّا.  

معلومات عن المحتوى  .2

والّتراتبــيّ.  األساســيّ  بِوْجهيهــا  الَوحــي  ُمعطيــات  إاّل  ليســت  األساســّية  واتّجاهاتــه  برناَمجنــا  إّن محتــوى 
َفمحوُره شــخُص يســوع المســيح. وألّن هذا الّتعليم محوُره المســيح، هو ثَالوثيّ وفي الوقِت نفِســه عضويّ، 
وأعضــاؤه هــي: معرفــُة اإليمــان والحيــاة اللّيترجّيــة وعيــُش األســرارِ والّتنشــئة الحياتّيــة واألخاقّيــة والّصــاة 
ِس أساًســا لَهــذا الّتعليــم ألنـّـه يجَمــع المســيحّيين علــى  واالنتمــاُء الرســوليّ. لذلــك تــمَّ اختيــاُر الكتــاِب المقــدَّ

ــَة والّطــرق فــي الّتعليــم فيتغــّذى الجميــع مــن كلمتــه. ُد المنهجيَّ اختــاِف كنائِســهم وطوائِفهــم، ويحــدِّ

المؤلّفون: األخت وردة مكسور - األب هاني الريّس

التعليم األساسّي
والثانوي

سلسلة
يسوع طريقنا
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لمحة عن المنهج وطريقة الّطرح  .3

يتــدّرُج التعليــم فــي هــذه السلســة بشــكل لولبــّي بــدًءا مــن صــّف األّول أساســّي وانتهــاًء بالثانــوّي الثالــث 

ــِه بِنفِســه، فيبحــث َعنهــا مــن ِخــال  ــَم يَجَتهــُد فــي َجمــِع معلوماتِ ــة »ناِشــطة« تَجَعــُل الُمتعلّ بطريقــة تربويّ

ّــي  ِحــوارات وُمداخــاٍت وأبحــاٍث وأنشــطة تتركـّـُز علــى مــا قــد يَعرِفــه، ثــمَّ علــى الُمســاعدة الّتــي يناُلهــا مــن المرب

أو المعلّم.

يسوع طريقنا

نقاط القّوة التي   .4
تمّيز سلسلة »يسوع 

طريقنا«
 – األســبوع  ـفـي  ســاعتان  أقلّــه  ـة:  الماديَـّ المتطّلبــات   • 

ــة مجّهــزة والكتــاب المقــّدس )العهــد الجديــد(  مــا عــدا القــّداس. قاعــة خاصَّ
فــي حــوزة كّل تلميــذ.

البعــد الحياتــّي: إنَّ الوقــت المخّصــص للّتعليــم هــو جــزءٌ ال يتجــزّأ مــن الحيــاِة   •
المســيحّية، ويهــدُف إلــى تَكويــن جماعــًة متماســكة )صــورَة عــن الكنيســة(.

البعــد التربــوّي: تنطلــق المنهجّيــة مــن واقــِع األشــخاص كــي تعيَدُهــم فــي   •
ضــوِء اإلنجيــِل إلــى واقــع َجديــد.

مراحل المنهج التربويّة  .5

مرحلــة االستكشــاف، أي إحــداث الفــراغ والَبحــث وتَحريــك األرض وخلــق جــّو االنتظــار مــن قبــل التاميــذ؛ 

ـم كــي ينطلــق مــن الواقــع الحياـتـيّ الخــاّص بجماعتــه. ثــّم  تتــّم مــن خــال وســيلة تربويّــة يحضرهــا المعلِـّ

َمرحلــة الّتعليــم، أي البشــارة، ومرحلــة االســتيعاب وفيهــا نَشــاطات ِعــّدة لتملّــك المعلومــة،  ثــمَّ َمرحلــة 

ــد. التحــّول وهــي عمــُل الــّروح القــدس ـفـي قلــب المعمَّ
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يدخــل التاميــذ ـفـي ســّر هللا بطريقــة 
تناســُب أعمارهــم ومقدرتهــم الذهنّيــة 
ويوقــظ  والجســديّة  والنفســّية 
إيمانهــم لكــي يعــوا حقيقــة هــذا الســّر.

يدخــل التلميــذ، بوجــٍه ُيناِســب عمــره، 
حــيّ،  بإلــٍه  ُيؤِمــن  ـفـي مســيرة شــعب 
وهــذا  الخــاص(،  تاريــخ  مســيرة  )أي 
هللّا  أمانــة  اكتشــاف  عـلـى  يســاعده 
اليومّيــة  ــروف  الظُّ ـفـي جميــع  لشــعبه 
والحياتّيــة، بالرغــم مــن عــدم أمانــة هــذا 
مجــيَء  الّدائــم  وانتظــاره  للّــه  األخيــر 

المســيح. هــو  ُمخلّــٍص 

يتمحــور عـلـى محّبــة هللّا اآلب الــذي 
كلَّمنــا مــن خــال إرســاله ابنــه يســوع 
ومــن ثــّم الــروح القــدس الــذي يصّلــي 

فينــا.

يتمحــور علــى محّبــة هللّا لنــا مــن خــال 
األســرار وخاّصًة ســّر اإلفخارســتّيا. وفيه 
تهيئــة الــّذات وتنقيتهــا مــن الخطيئــة في 
ســرّ الّتوبــة واالســتعداد الّدائــم لُماقــاة 
ــكر  الشُّ وعيــش  الذبيحــة  ـفـي  يســوع 

الّدائــم.
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يكتشــف مــن خالــه الُمتعلـّـم إنســانّية 
يســوع الــذي عــاش حيــاة البشــر كمــا 
الســعي  وأهمّيــة  تاميــذه  كتشــفه  ا
إلــى أن يكــون بــدوره إنســانًا كامــًا علــى 

مثالــه.

يجعــل الُمتعلّــم  يتعــرّف عـلـى ماهّيــة 
األســرار والّشــروط الازمــة لنيلهــا ورتبها 
ومفاعيلهــا لحيــاة جديــدة فــي المســيح.

هــي  االســرار  ان  المتعلّــم  يكتشــف 
ُقــّوة  تمَنُحنــا  لنــا  هللّا  مــن  عطّيــة 
وبولــس  بطــرس  بحيــاة  أثمــرت  كمــا 
فنعيــش كأعضــاء حّيــة ـفـي الكنيســة، 

للّــه. أبنــاء 

يكتشــف من خاله الُمتعلّم أّن يســوع 
ــذي عــاَش حيــاة البشــر هــو ابــن هللّا،  الّ
وأعمالــه  بأقوالــه  الملكــوت  افَتَتــَح 
الكنيســة  وســلََّم  المفاهيــم  وقلــب 

الخاصــيّ. عملــه  ُمتابعــة 

يسوع طريقنا
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يركـّـز علــى الكتــاب المقــّدس ويســاعد 
فتحــه  إـلـى  الّتوّصــل  عـلـى  المتعلّــم 
بســهولة وقراءتــه وفهمــه  والتغــّذي 
الحيــاة  ـفـي  وأبعــاده  معانيــه  مــن 
كامــًا  للّــه  ابًنــا  فيكــون  اليومّيــة، 

صالــح. عمــٍل  لــكُّل  ا  وُمســتعدًّ

يكتشــف فيــه التلميــذ أّن للحيــاة معنى 
وأّن  هللّا،  صــورة  عـلـى  اإلنســان  ألّن 
ظاهريــن  وأعــداء  عديديــن  أنصــاًرا  لهــا 
يعرفهــم كــي يتمكـّـن مــن اتّخــاذ موقــٍف 

الخصــوص. بهــذا  شــخصيّ 

كتشــاف  ا عـلـى  المتعلّــم  يســاعد 
معنــى الُحــّب الــذي ُيعّبــر عــن دعوتــه 
ـفـي  أو  الزوجّيــة  الحيــاة  ـفـي  ســواء 
ــل والجــواب الُحــّر لهــذه الّدعــوة  التبتُّ
ُيعّبــر  ُحــّب  أيُّ  الســؤال:  عــن  مجيًبــا 

دعوـتـي؟ عــن 

يعــرّف التلميــذ إلــى الكنيســة بدعوتهــا 
والهوتها وانقســاماتها ورســالتها فيجد 

دوره فيهــا ورســالته.



6٧

يسوع طريقنا
التعليم األساسيّ

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

فرح المحّبة
204820192721497758978272149775836,000*17627السنة األولى

مسيرتنا نور
204620192721497707978272149770340,500*16827السنة الثانية

أتناوله فأحيا
204920182721497766978272149776527,000*18427السنة الثالثة

على طريق اإليمان
2041020192721497715978272149771028,500*14427السنة الرابعة

طريقة القداسة: األسرار
2041020192721497723978272149772729,550*24027السنة الخامسة

يسوع يعيش حياتنا
204920192721497731978272149773439,000*18427السنة السادسة

يسوع يفتتح الملكوت
204520192721498193978272149819933,000*18427السنة السابعة

حياة جديدة في المسيح: األسرار
204120192721498665978272149866330,000*16827السنة الثامنة

حياتي هي المسيح
1741320192721497413978272149741321,000*18224السنة التاسعة

يسوع طريقنا
التعليم الثانويّ

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

كلمة الحياة
204820182721496042978272149604125,500*16027الثانويّ األّول

مع المسيح في الكنيسة
214220192721498509978272149850239,000*12828الثانويّ الثاني

ملء الحياة في المسيح - 
حياة أبناء هللا
الثانويّ الثالث

16427*204720162721497774978272149777234,950

مواصفات كتب سلسلة »يسوع طريقنا«

25,500
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قراءات رافدة للتعليم المسيحي
منّوع

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

أنتم اآلن أصدقائّي
 على طريق االحتفال بالمناولة

في رعّيتي
12027*204120162721455273978272145527730,000

Maintenant, vous êtes  
mes amis

En route vers l’Eucharistie
11227*204120172721455540978272145554330,000

عزيزي البابا فرنسيس
البابا يجيب عن رسائل أطفال من 

جميع أنحاء العالم
7226*264220172721455354978272145535245,000

روايات من الكتاب المقّدس 
214120192721455591978272145559835,000*9628للصغار

األب ديفيد نويهاوس اليسوعّي

عّي
سو

لي
س ا

هاو
وي

 ن
يد

يف
 د

ب
األ

ـار
صغ

لل
س   

قّد
لم

ب ا
تا

لك
ن ا

 م
ت

يا
وا

ر

للصغـار

 روايات 
من الكتاب المقّدس

 منشورات
 دار المشرق ش.م.م.

 ص.ب: 166778
األشرفية، بيروت 2150  1100 

لبنان

التوزيع:

 ص. ب: 50165 
فرن الشّباك، بيروت

لبنان

الكتــاب  هــذا  يســاعد 
لقــاءات  ـفـي  المربّيــن 
عـلـى  المســيحّية  التربّيــة 
تأويــن لقائهــم يســوع، ال فــي 
حياتهــم الداخلّيــة والروحّيــة 
كونهــم  ـفـي  بــل  فحســب، 
وـفـي  الكنيســة  أعضــاء 

األســرار. ممارســتهم 

Le but de ce livre 
est d’aider ceux qui  
préparent les enfants 
dans la paroisse, à 
la célébration de «la 
première communion».

فرنســيس  البابــا  ُيرافــق 
عــن  بحثهــم  ـفـي  األطفــال 
وعالمهــم،  حياتهــم  معنــى 
البابــا  إجابــات  كانــت  وقــد 
تســاؤالت  عــن  فرنســيس 
أرفقوهــا  الّتــي  األطفــال 
برســوماتهم الخاّصــة ســهلًة 

بســاطتهم. وُتخاطــب 

نركّــز ـفـي هــذا الكتــاب عـلـى 
الُمدهشــة  هللاّٰ  أعمــال 
ـفـي  الّــذي  فأبانــا  عجائبــه. 
الســموات، هــدف فــي كّل مــا 
قــام بــه فــي تاريــخ الخــاص، 
إلى أن نتعرّف إليه، ونتذكّره، 
د  ونشــكر علــى الــدوام، ونحــدِّ
ـفـي  ُمتابعــة عجائبــه  كيفّيــة 

هــذا. يومنــا 

قراءات رافدة للتعليم المسيحي
المرحلة العمريّة:
8 - 12 سنوات

لثقافة تليق بأوالدنا، نخبة المجتمع. 

المنجد...

sales@librairiestephan.com  |  00961  1 289 333   |  00961  1 283 333  | فرن الشباك، لبنان 
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... نسأُل قبَل أن نَأُحذ!!!

ُح ِفعلَُه رَامي يَُصحِّ

َدرُب النّور!
1

-ب�وت مركز الّرتبية الّدينيّة-ب�وت 

ة - إعداد: مركز التربية الدينيَّ
ة القلَبْين األقَدَسْين            رهبانيَّ

سلســلة مؤلّفــة مــن ســبع قصــص أبطالهــا رامــي 
وُســهى وهمــا شــخصّيتان يتحــاور معهمــا الولد 

الِعبــر  حياتهمــا  خــال  مــن  يســتقي  كــي 
العائلــة  ـفـي  مــع محيطــه  التصــرّف  ـفـي 

والمجتمــع. تمتــاز بلغتهــا البســيطة، 
وأســلوبها  التربــويّ،  وعمقهــا 

مــن  الطفــل  يجــذب  الّــذي 
خــال تبّنــي طريقة تفكيره.

المرحلة العمريّة:
4 - 5 سنوات
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درب النور
المدرسيّ - منّوع

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

رامي يصّحح فعله
14412015272149763497827214976359,000*2421نسأل قبل أن نأخذ!!!

سهى تفّرح أّمها
14412015272149769397827214976979,000*2421نقبل تحّمل المسؤولّية

رامي يقول الحقيقة
14412015272149765097827214976599,000*2021نتعلّم األمانة ونقول الحقيقة

سهى تكتشف ما هو الحّب
14412015272149767797827214976739,000*2021نحبُّ وال نكون أنانّيين!

رامي يلعب مع أخته
14412015272149764297827214976429,000*2421نتعلَّم حّل خافاتنا

سهى قّررت أن تبتسم
14412015272149768597827214976809,000*2421نكون إيجابّيين وَمرِحين

رامي ينتصر على خجله
14412015272149766997827214976669,000*2021نتخلَّص من خجلنا ونُلقي التحيَّة

14412015110000002836972,000*21سبع أجزاء مع علبة

... نسأُل قبَل أن نَأُحذ!!!

ُح ِفعلَُه رَامي يَُصحِّ

َدرُب النّور!
1

-ب�وت مركز الّرتبية الّدينيّة-ب�وت 

َل الَمسؤوليّة! ... نَقبَُل تَحم�

ها ُسهى تُفرُِّح أُمَّ

َدرُب النّور!
2

-ب�وت مركز الّرتبية الّدينيّة-ب�وت 

 ... نتعلُّم ا�مانَة ونَقوُل الَحقْيَقة

رَامي يَقوُل الَحقْيَقة

َدرُب النّور!
3

-ب�وت مركز الّرتبية الّدينيّة-ب�وت 

… نُحب� وال نَكوُن أنانييّن!

ُسهى تكتَِشُف ما هَو الُحّب

َدرُب النّور!
4

-ب�وت مركز الّرتبية الّدينيّة-ب�وت 

… نَتعلَُّم َحلَّ ِخالفاِتنا

رَامي يَلَعُب َمَع أُْخِته

َدرُب النّور!
5

-ب�وت مركز الّرتبية الّدينيّة-ب�وت 

... نَتخلَُّص ِمن َخجِلنا ونُلقي التَّحيّة

رامي يَنتِصرُ على خَجِلِه

َدرُب النّور!
7

-ب�وت مركز الّرتبية الّدينيّة-ب�وت 

... نَكوُن إيجابيّيَن وَمِرحين

ُسهى َقرّرْت أْن تبتَِسم

َدرُب النّور!
6

-ب�وت مركز الّرتبية الّدينيّة-ب�وت 

مواصفات قصص »درب النور«
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إعداد: مركز التربية الدينيَّة -
ة القلَبْين األقَدَسْين            رهبانيَّ

سلســلة مؤلّفــة مــن ســّت قصــص تشــرح معنــى 
خــال  فمــن  األوالد.  فيهــا  يفــرح  كــي  األعيــاد 

والمحادثــة،  اإلنجيلّيــة  واآليــة  الصــورة 
منهجّيــة  بطريقــة  الطفــل  ســيخلص 

وروحّيــة مرهفــة، إـلـى إدراك معاـنـي 
مــدار  عـلـى  الدينّيــة  االحتفــاالت 

لتكــون  الطقســّية،  الســنة 
فرًحــا  أعمــق  األعيــاد 

. وقداســًة

المرحلة العمريّة:
4 - 5 سنوات

درب العيد
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درب العيد
المدرسيّ - منّوع

عدد
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13(L.L.) السعر

ولد المسيح، هّللويا!
14412017272145548697827214554829,000*4021ماذا نُعّيد في المياد يا جّدتي؟

أنت ابني الحبيب!
14412017272145549497827214554999,000*2621ماذا نُعّيد في الغطاس يا جّدي؟

طريقنا إلى القيامة!
14412017272145550897827214555059,000*3221ماذا نعيش في الصوم يا جّدتي؟

ملك ليس كالملوك!
14412017272145551697827214555129,000*2221ماذا نُعّيد في الشعانين يا جّدي؟

هلّموا نفرح ونبتهج!
14412017272145552497827214555299,000*2221ماذا نُعّيد في الفصح يا جّدتي؟

تعال أيّها الروح القدس!
14412017272145553297827214555369,000*3421ماذا نُعّيد في العنصرة يا جّدي؟

14412017110000002949654,000*21سّت أجزاء مع علبة

مواصفات قصص »درب العيد«
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تأليف: ماري - ألفونس عاصي

ميالد
َسعدون

٩-6
سنوات

مـــاري - ألفونس عاصي

كتشـــاف الّطبيعة  ا
مـــن حوله

االهتمام
بالخليقة جمعاء 

التواصـــل مع 
من  أشخاص 

عمره 

قَصص
لِصغارنَا

مجموعة

قَصص
لِصغارنَا

مجموعة

9-6
سنوات

ـفـي  باأللــوان  مصــّورة  قصــص  سلســلة 
الواقــع  مــن  تســتفيد  أجــزاء  تســعة 

فترسمه على لسان حيوان صغير 
الصغــار. بلغــة 

الــدروس  وســيتعلّمون 
والحياتّيــة  التربويّــة 

ومرِحــة  بطريقــة 
وجــاّدة.
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قصص لصغارنا

ميالد
َسعدون

٩-6
سنوات

مـــاري - ألفونس عاصي

هـــذه  خـــال  مـــن 
القّصـــة ســـيتعلّم 

طفلـــك

كتشـــاف الّطبيعة  ا
مـــن حوله

االهتمام
بالخليقة جمعاء 

التواصـــل مع 
من  أشخاص 

عمره 

Réf: BIBENF000001B

قَصص
لِصغارنَا

مجموعة

٩-6
سنوات

أرنــــــب
وليـــد

مـــاري - ألفونس عاصي

هـــذه  خـــال  مـــن 
القّصـــة ســـيتعلّم 

طفلـــك

أّن المثابرة
مفتاح النجاح

األجـــداد  لـــدى  أّن 
تســـاعدنا  حكمـــة 

في الحياة

أّن لكّل مّنا
بيئته التي
ينتمي إليها

Réf: BIBENF000004B

قَصص
لِصغارنَا

مجموعة

جمعــاء،  بالخليقــة  االهتمــام 
حولــه،  مــن  الطبيعــة  كتشــاف  وا
مــن  أشــخاص  مــع  والتواصــل 

عمــره.

إّن لــدى األجــداد حكمــة تســاعدنا 
ـفـي الحيــاة، وإّن المثابــرة مفتــاح 
النجــاح، وأّن لــكّل مّنــا بيئتــه التــي 

ينتمــي إليهــا.

مصــدر  ليســت  الجديــدة  األمــور 
اإليجاـبـّي  الموقــف  أخــذ  خــوف، 
باألصدقــاء،  االهتمــام  المســبق، 

احتياجاتهــم. إـلـى  واالصغــاء 

بيــن  يمكنــه االعتمــاد عـلـى المقّر
فرصــة  الضيــق  وأّن  لحمايتــه، 
لكســب صداقــات حقيقّيــة، وأّن 

البيــت آمــن مــكان ينمــو فيــه.

عالمّيــة،  لغــة  الموســيقى  إّن 
واالصغــاء إلــى مشــاعره الداخلّيــة، 
تــدوم  الحقيقّيــة  الصداقــة  وأّن 

إلىاألبــد.

وإّن  تواصــل،  وســيلة  اللغــة  إّن 
كّل مخلــوق ممّيــز، وأّن النظافــة 

مستحســن. أمــرٌ 

٩-6
سنوات

موسيقى
وحنــــان

مـــاري - ألفونس عاصي

هـــذه  خـــال  مـــن 
القّصـــة ســـيتعلّم 

طفلـــك

اإلصغاء إلى
مشاعره الداخلّية

الموســـيقى  أّن 
عالمّية لغـــة 

أّن الصداقة
الحقيقّية تدوم

إلى األبد

Réf: BIBENF000003B

قَصص
لِصغارنَا

مجموعة

٩-6
سنوات

ـة البطَّ
ميـلـي

مـــاري - ألفونس عاصي

هـــذه  خـــال  مـــن 
القّصـــة ســـيتعلّم 

طفلـــك

أّن كّل
مخلوق ممّيز 

أّن اللغة
وسيلة تواصل

أّن النظافة
أمرٌ مستحسن

Réf: BIBENF000006B

قَصص
لِصغارنَا

مجموعة

وداعـــــًا
يــا غابتي

٩-6
سنوات

مـــاري - ألفونس عاصي

هـــذه  خـــال  مـــن 
القّصـــة ســـيتعلّم 

طفلـــك

أخذ
الموقف اإليجابّي

المسبق

أّن األمور 
الجديدة ليســـت 

مصـــدر خوف

االهتمام
باألصدقاء
واإلصغاء

إلى احتياجاتهم

Réf: BIBENF000002B

قَصص
لِصغارنَا

مجموعة

٩-6
سنوات

نينو الَحَمل 
الّصغير

مـــاري - ألفونس عاصي

هـــذه  خـــال  مـــن 
القّصـــة ســـيتعلّم 

طفلـــك

أّن الضيـــق فرصـــة 
صداقـــات  لكســـب 

حقيقّيـــة

أنّه يمكنه
االعتماد على

المقّربين لحمايته

أّن البيت هو
آمن مكان
ينمو فيه

Réf: BIBENF000005B

قَصص
لِصغارنَا

مجموعة
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عددقصص لصغارنا
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

174320192721411977978272141197612,000*1624ميالد سعدون

174320192721411985978272141198312,000*1624وداًعا يا غابتي

174220192721411993978272141199012,000*1624موسيقى وحنان

174220192721412000978272141200312,000*1624أرنب وليد

174220192721412019978272141201012,000*1624نينو الحمل الصغير

174220192721412027978272141202712,000*1624البّطة ميلي

17432019272141125X978272141125912,000*1624العطر السّرّي

174220192721412043978272141204112,000*1624الدجاجة مرمر

174220192721412051978272141205812,000*1624ما أجمَل السمك!

٩-6
سنوات

لِعـطـر ا
ّي ـــّر السِّ

مـــاري - ألفونس عاصي

هـــذه  خـــال  مـــن 
القّصـــة ســـيتعلّم 

طفلـــك

أّن في داخله
أسراًرا يكتشفها

في حياته

تفتـــح  الحيـــاة  أّن 
له فرًصـــا لتحقيق 

مـــا يحلـــم به

أّن الصعوبات
باب الكتشافات 

كبر أ

Réf: BIBENF000007B

قَصص
لِصغارنَا

مجموعة

فرًصــا  لــه  تفتــح  الحيــاة  إّن 
ـفـي  وإّن  بــه،  يحلــم  مــا  لتحقيــق 
داخله أســراًرا يكتشــفها في حياته، 
وإّن الصعوبــات بــاب الكتشــافات 

كبــر. أ

نمــّو  رحلــة  هــي  الحيــاة  إّن 
مصــدر  الوالديــن  وإّن  مســتمّر، 
الــدوام،  عـلـى  واطمئنــان  أمــان 
الداجنــة. بالحيوانــات  والعنايــة 

ــة  إّن اســم الشــخص يحمــل هويّ
خاّصــة بــه، وإّن العالــم يقــوم علــى 
التنــّوع وفــرادة كّل شــخص، وإّن 
الدائــم  الِفــراق  يعنــي  ال  الــوداع 
بــل يعنــي التغييــر فــي التواصــل.

٩-6
سنوات

مــا أجَمـل 
ـَمـك السَّ

مـــاري - ألفونس عاصي

هـــذه  خـــال  مـــن 
القّصـــة ســـيتعلّم 

طفلـــك

أّن العالم
يقوم على 

التنّوع وفرادة 
كّل شخص

أّن اسم
الشخص يحمل
هويّة خاّصة به

أّن الوداع
ال يعني الِفراق
الدائم بل يعني

التغيير في
التواصل

قَصص
لِصغارنَا

مجموعة

Réf: BIBENF000009B

٩-6
سنوات

الّدجاجة
َمـرمـر

مـــاري - ألفونس عاصي

هـــذه  خـــال  مـــن 
القّصـــة ســـيتعلّم 

طفلـــك

الوالدين أّن 
أمان مصدر 
واطمئنان

الدوام على 

أّن الحياة
هي رحلة نمّو

مستمّر

العناية
بالحيوانات

الداجنة

Réf: BIBENF000008B

قَصص
لِصغارنَا

مجموعة

مواصفات قصص »قصص لصغارنا«
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ِسْلِسَلُة أَْقَرأُ َوأََتَسّلى

المرحلة العمريّة:
8 - 12 سنوات

المؤلّفون: كمال الشرتونّي - إلياس الحّداد

ــة للمطالعــة الموجَّهــة تتــاءم  مجموعــة قصصيَّ

والمناهــج المدرســيَّة العائــدة إـلـى مرحلــة 

التعليــم األساســيّ، مزيَّنــة بالرســوم 

واأللــوان  بالحــركات  الغنّيــة 

األربعــة.
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عددأقرأ وتسّلى
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

174320092721497316978272149731411,160*2824عيد مجيد

174220152721497324978272149732112,750*2424مغامرات ندى

174220152721497332978272149733812,750*3224ويكي وعيد األّم

174220152721497340978272149734512,750*3624أرنوب وحقل الجزر

174220152721497359978272149735212,750*3224بيت السلحفاة

164220152721497367978272149736912,750*3223نجمة الميالد

164220152721497375978272149737612,750*3223المزارع والحصان

164120152721497855978272149785712,750*3223األرزة خّلصته

مواصفات قصص »أقرأ وأتسّلى«
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مجموعــة قصــص ذات طابــع علمــيّ مشــّوق، نقّدمهــا ألبنائنــا الصغــار منهــم والكبــار، فيجــد فيهــا األّولــون 
معظــم التخّيــات الّتــي يكونــون قــد جّســدوها أشــكااًل غريبــة علــى حيطــان ماعبهــم وبيوتهــم، ويــرى فيهــا 
اآلخــرون مختلــف التطلّعــات الّتــي ترنــو إليهــا الحيــاة بيــن مرحلتــي الطفولــة والبلــوغ، وهــذا لشــعورنا بــأّن 
ــة، علــى الرغــم مــن وفــرة مصّنفاتهــا، ال تــزال تفتقــر إلــى نتــاج تتوّجــه محتوياتــه نحــو أجمــل  المكتبــة العربّي

مراحــل العمــر وأبهجهــا. 

مــن هنــا كان إقدامنــا علــى تعريــب هــذه المجموعــة المزيّنــة بالرســوم الجميلــة والغنّيــة بالمواضيــع المتعــّددة 
األهــداف، ومــن بينهــا ذاك الّــذي يســعى إليــه عالــم اليــوم: الموضــوع العلمــيّ المبّســط. ونحــن لــم ننــَس فــي 
عملنــا هــذا، أّن مــن بديهّيــات واجباتنــا جعــل لغــة هــذه القصــص متجاوبــة مــع مفاهيــم الطفولــة وقدرتهــا على 
االســتيعاب مــن جهــة، وموّســعة للمعلومــات الّتــي قــد اختزنتهــا مرحلتــا المراهقــة والنضــوج مــن جهــة ثانيــة.

سلسلة
نبيل وزينة
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نبيل وزينة
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عددنبيل وزينة
الصفحات

القياس
عدد 

األلوان
رقم 

الطبعة األخيرة
تاريخ

الّطبعة األخيرة
ISBN - 10ISBN - 13

السعر 
(L.L.)

214620092721411578978272141157010,000*2827الجبل

21461992272141022910,000*2827البحر

214620022721411012978272141101310,000*2827الغابة

21451987272145999510,000*2827المزرعة

21451987272146000610,000*2827الجدول

21461992272141023710,000*2827المدينة

21451986272145995110,000*2827البواخر

214620012721410873978272141087010,000*2827النفط

214620092721411586978272141158710,000*2827القطارات

214620032721411128978272141112910,000*2827طرق النقل

214620042721411160978272141116710,000*2827التلفزيون

21462003272141111X978272141111210,000*2827الطائرات

214520012721410881978272141088710,000*2827السّيارة

214620092721411624978272141162410,000*2827األطلس الصغير

21441987272146001710,000*2827األلعاب الرياضّية

21441987272146002810,000*2827الكهرباء

21462009272141156X978272141156310,000*2827الطيور

214520012721410903978272141090010,000*2827الفضاء

21431988272146010510,000*2827المياه

21431988272146009410,000*2827الطاقة

21421986272146006110,000*2827في أعماق البحار

21431988272146005x10,000*2827النبات

21421986272146004010,000*2827في الحديقة

214219862721411594978272141159410,000*2827الحشرات

مواصفات قصص »نبيل وزينة«



اآلن على منّصة 




