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كتب القراءة والّتعبير
أَّوًل: عقود الحروف - نشاطات الّروضة

كتاب الّروضة األولى  -1
يتضّمــن قصًصــا مصــّورة تجّســدها مشــهديّات فــي رســوم متحّركــة، تتكامــل عبــر عــدد مــن الّنشــاطات المتداخلــة والمتكاملــة 
التــي تهــدف إـلـى تنميــة قــدرات المتعلّــم الجســديّة والعاطفّيــة واالجتماعّيــة والّذهنّيــة واللّغويّــة بصــورة متوازنــة. يعتمــد 

الكتــاب بشــكل أساســيّ علــى الّســماع والمشــاهدة واالكتشــاف.

كتاب الّروضة الّثانية  -2
يتضّمن مجموعة نشاطات تنطلق من قصص مصّورة وأفالم وقصص مسّجلة وتنّمي قدرات المتعلّم الخمس المعروفة، 
وتعــّده الكتســاب المهــارات الممّهــدة لعملّيتــي القــراءة والكتابــة. وكّل نشــاٍط منهــا يصــّب فــي تعــرّف حــرف مــن حــروف األبجديـّـة 

قــراءةً ورســًما حرًّا.

كتاب الّروضة الّثالثة  -3
يســتند إلــى نشــاطات أســوًة بكتــاب الّروضــة الّثانيــة، ويتجــاوزه إلــى دراســة حــروف اللّغــة العربّيــة بوجــٍه متــدّرج يراعي صعوباتها 
اللّفظّيــة والكتابّيــة، بــدًءا بقــراءة حــرف وانتهــاًء بقــراءة فقــرة. وهــو لذلــك يعتمــد الّطريقــة الّتحليلّيــة الّتركيبّيــة التــي تنطلــق مــن 

كتشــاف الحــرف، وانتهــاًء بالّتأليــف وإعــادة ســرد القّصة. يـّـة، انتقــااًل إلــى ا قّصــة قصيــرة مصــّورة مشــّوقة، مــروًرا بجملــة محور

ثانًِيا: عقود الكالم في القراءة والّتعبير للحلقتين األولى والّثانية من الّتعليم األساسي

كــب الّتطــّور المتنامــي فــي الّطرائــق الّتربويّــة  كــب آخــر مــا اســتجّد مــن نظريّــات وتطبيقــات فــي تعلّــم اللّغــات. كمــا يوا كتــاب يوا
الّناشــطة، وأســاليب الّتدريــس المتجــّددة، والّتقنّيــات الّتواصلّيــة الّتفاعلّيــة المســتحدثة، وتقنّيــات االختبــار والّتقويــم. ويعتمــد 
الوحدة الّتعلّمّية للّتعامل وفروع اللّغة ضمن وحدة متكاملة. ويركّز على مهارات الّتواصل الّشفويّ مدخاًل إلى الّتعبير الكتابيّ. 
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 المطــرّد فــي الّطرائــق الّتربويـّـة الّناشــطة، وأســاليب الّتعلـّـم الحديثــة وتقنّيــات االختبــار والّتقويــم. يعتمــد  كتــاب يوا
نصوًصــا تتمّيــز بمجملهــا بالعمــق الفكــريّ، وتتجلـّـى بــرواء أدبــيّ أو بمنهــج علمــيّ. وهــي مختــارة فــي قســمها األكبــر مــن أدبــاء 

الّنهضــة المعاصــرة وكّتابهــا فضــاًل عــن نصــوص مــن الّتــراث العربــيّ.

المرفقات
أّوًل: دفاتر الّتطبيق والّنشاطات

يــن ونصــوص تطبيقّيــة ونشــاطات شــفويّة وكتابّيــة.  لــكّل كتــاب دفتــر تطبيــق هــو جــزء متّمــم للكتــاب، يشــتمل عـلـى تمار
كمــا يشــتمل علــى توجيهــات فــي إطــار منهجّيــة معالجــة موضــوع الّتعبيــر الكتابــيّ. وهــو يعالــج أســاليب الّتعبيــر بوجــٍه متــدّرج 

مختلــف الّتقنّيــات المحــّددة فــي المناهــج.

ثانًيا: دليل المعّلم

لــكّل كتــاب دليــل معلـّـم يحــّدد مراحــل الــّدرس وخطواتــه بــدًءا مــن األهــداف الّتــي تحــّدد غــرض الــّدرس العــاّم وغاياتــه اإلجرائّية، 
إلى الّدروس الّنموذجّية، فإلى نشــاطات اســتثمار الوســائل الّتربويّة المعّينة، فإلى الّتمارين المختلفة. كما يتضّمن اختبارات 

متنّوعــة تقويمّية أو تحصيلّية...

ثالًِثا: الوسائل الّتربويّة المعيَّنة

يـّـة ورســوم وبطاقــات، ولواصــق،  كّل كتــاب فــي الّسلســلة مرفــق بمجموعــة مــن الوســائل الّتربويـّـة المعّينــة، مــن لوحــات جدار
وأفــالم، وتســجيالت... فضــاًل عــن الوســائل الّســمعّية والبصريـّـة CD - DVD والّتماريــن الّتفاعلّيــة، والكتــاب الرّقمــيّ.

الممّيزات
أَوًَّل: أهّم ميزات كتاب نشاطات الّروضة

إعتماد اللّغة الفصيحة المبّسطة لغة تعليم تمهيًدا العتماد الفصحى.  -
إرفاق الكتاب بتمارين للّتدّرب على األرقام باللّغة العربّية.  -

تمارين في تعلّم أصول خّط الرّقعة وخصائصه.  -
تضمين الكتاب قصًصا للمطالعة الموّجهة.  -

غنى الوسائل الّتربويّة المعّينة من لوحات وأفالم وقصص مسجلة وتمارين تفاعلّية إلكترونيَّة.  -
الّتعليم باللّعب والّنشاط كي يكون الّدرس متعة.  -

الكتاب الرّقميّ التفاعلي.  -
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ثانًيا: أهّم ميزات كتاب عقود الكالم وعقود األيّام

الّتوازن بين الّشفهيّ والكتابيّ.  -
قصر الّنصوص ومطابقتها أساليَب الّتعبير والّتقنّيات واألنماط.  -

تركيز كّل وحدة حول مركز اهتمام واحد واشتمالها على ثالثة نصوص.  -
غاية الّنّص األّول الّتدّرب على مهارات القراءة، وعلى فهم الّنّص ودراسة األفكار واألسلوب والبنية والّروابط.  -

غاية الّنّص الّثاني الّتدّرب على الّتحليل والّتركيب لالقتداء به في الّتأليف.  -
غاية الّنّص الّثالث الّتطبيق مع الّتركيز على الفهم والّتحليل.  -

غنى الوسائل.  -
وفرة الّنشاطات والبحوث الّتي تتّم في أعمال فرق.  -

اإلخراج: حجم الكتاب ومظهر الغالف.   -
تقسيم المحاور واستخدام المشّجرات.  -

الّتطابق الّتاّم مع توصيف مسابقة ماّدة اللّغة العربّية في الّشهادة المتوّسطة.  -
الكتاب الرّقميّ التفاعلي.  -

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

مبادئ الّلغة بالمالحظة والّتطبيق
أّوًل: ُكتب الحلقة األولى من مرحلة الّتعليم األساسّي

معــّدةٌ بوجــٍه يســاعد علــى تمييــز القواعــد مــن خــالل المعانــي وليــس مــن خــالل إعــراب الكلمــات. منطلقهــا دروس المحادثــة 
والقــراءة وتماريــن الّتعبيــر. وتمارينهــا ترتكــز علــى المالحظــة والمحــاكاة، وإدخــال بعــض مصطلحــات القواعــد فــي الّســنة الّثالثــة 

تمهيــًدا لالنتقــال بوجــٍه متــدّرج إلــى الّصــّف األعلــى.

ثانًيا: كتاب الحلقتين الّثانية والّثالثة

يراعي مبادئ الّطرائق الّناشطة كما يراعي مبدأ الوحدة الّتعلّمّية. وكّل درس فيه ينطلق من نّص مكتوب بأسلوب شائق 
وسهل مأخوذ من محور كتاب القراءة الموازية إيّاه. وهو مقّسم إلى ثالث مراحل: 

المرحلة األولى تتضّمن تمارين تمهيديّة مبنّية على الّتذكّر والمالحظة والمحاكاة.  -

والمرحلة الّثانية: مرحلة االستقراء واالستنتاج.  -

والمرحلة الّثالثة: مرحلة الّتطبيق.  -

ثالًثا: أهّم ميزات سلسلة مبادئ الّلغة

تعتمــد الــّدروس االســتدالل االســتقرائيّ فــي االنطــالق مــن الّنــّص إلــى القاعــدة بحــوار متفاعــل يتــّم بطــرح المشــكلة، فتوجيــه   -
كتشــاف أجــزاء القاعــدة  المالحظــة، فتنويــع المالحظــات، فالمقارنــة بينهــا، فالقيــاس، فاالســتنتاج، فاالســتنباط وصــواًل إلــى ا

فالقاعــدة.

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

في نهاية كّل درس ترسيمة بيانّية يمألها المتعلّم في عملّية تقييم ذاتيّ يتوافق والّطريقة الّناشطة.  -

تداخل بين القواعد واإلمالء والخّط بوجه مترابط.  -

دليل معلّم يتضّمن دروًسا نموذجّية وحلول االختبارات الّتكوينّية والّتحصيلّية في القواعد واإلمالء.  -

إحتــواء كتــاب الحلقــة الّتاســعة عـلـى جــداول تصريــف األفعــال للمراجعــة والّتعّمــق، وعـلـى ملحــق ـفـي علــم العــروض   -
الرّســميّ. المنهــج  ـفـي  المطلوبــة  البحــور  ودراســة 

الكتاب الرّقميّ التفاعلي.  -
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عقود الحروف، نشاطات الروضة - الروضة الثانية
تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 21×282/28ص + 48ص طبعة 2019/3
)أربعة ألوان(

18,63 $

عقود الحروف، قراءة وتعبير )جزءان(.
الروضة الثالثة/الصف التمهيدّي

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء األّول: 21×112/28ص/طبعة 2019/2
)أربعة ألوان(

8,00 $

عقود الحروف، قراءة وتعبير )جزءان(.
الروضة الثالثة/الصف التمهيدّي

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 21×96/28ص/طبعة 2019/2
)أربعة ألوان(

7,75 $

نشاطات الروضة - الروضة األولى
تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

21×252/28ص + )36ص قصص( طبعة 2019/3 
)أربعة ألوان(

24,54 $
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عقود الحروف، دفتر التطبيق )جزءان(ـ
الروضة الثالثة/الصف التمهيدّي

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء األّول: 21×120/28ص/طبعة 2019/2
)أربعة ألوان(

9,00 $

عقود الحروف، دفتر التطبيق )جزءان(ـ
الروضة الثالثة/الصف التمهيدّي

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 21×112/28ص/طبعة 2019/2
)أربعة ألوان(

7,25 $

عقود الكالم، قراءة وتعبير
التعليم األساسّي/السنة األولى

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×112/26.5ص/طبعة 2018/12
)أربعة ألوان(

8,18 $
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عقود الكالم، قراءة وتعبير
التعليم األساسّي/السنة األولى

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×80/26.5ص/طبعة 2018/12
)أربعة ألوان(

6,43 $

عقود الكالم، قراءة وتعبير، 
دفتر التطبيق

التعليم األساسّي/السنة األولى
تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×80/26.5ص/طبعة 2018/12
)لونان(

7,25 $
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عقود الكالم، قراءة وتعبير، 
دفتر التطبيق

التعليم األساسّي/السنة األولى
تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×96/26.5ص/طبعة 2018/12
)لونان(

7,85 $

عقود الكالم، قراءة وتعبير
التعليم األساسّي/السنة الثانية

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×144/26.5ص/طبعة 2019/10
)أربعة ألوان(

10,63 $

عقود الكالم، قراءة وتعبير 
التعليم األساسّي/السنة الثانية

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد
 الجزء الثاني: 19.5×144/26.5ص/طبعة 2019/10

)أربعة ألوان(

10,63 $
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عقود الكالم، دفتر التطبيق والنشاطات
التعليم األساسّي/السنة الثانية

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×84/26.5ص/طبعة 2019/10
)أربعة ألوان(

4,89 $

عقود الكالم، دفتر التطبيق والنشاطات
التعليم األساسّي/السنة الثانية

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×92/26.5ص/طبعة 2019/10
)أربعة ألوان(

5,21 $

عقود الكالم، قراءة وتعبير
التعليم األساسّي/السنة الثالثة

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×176/26.5ص/طبعة 2019/8
)أربعة ألوان(

11,16 $

عقود الكالم، قراءة وتعبير
التعليم األساسّي/السنة الثالثة

تأليف إلياس الحّداد، كمال الشرتوني، هنري زغيب

 الجزء الثاني: 19.5×184/26.5ص/طبعة 2019/8
)أربعة ألوان(

11,16 $
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عقود الكالم، قراءة وتعبير، دفتر التطبيق
التعليم األساسّي/السنة الثالثة

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×104/26.5ص/طبعة 2019/8
)أربعة ألوان(

6,00 $

عقود الكالم، قراءة وتعبير، دفتر التطبيق 
التعليم األساسّي/السنة الثالثة

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×116/26.5ص/طبعة 2019/8
)أربعة ألوان(

6,53 $

عقود الكالم، قراءة وتعبير
التعليم األساسّي/السنة الرابعة

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×152/26.5ص/طبعة 2019/7
)أربعة ألوان(

9,30 $

عقود الكالم، قراءة وتعبير
التعليم األساسّي/السنة الرابعة

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×148/26.5ص/طبعة 2019/7
)أربعة ألوان(

9,30 $
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عقود الكالم، قراءة وتعبير، دفتر التطبيق والنشاطات
التعليم األساسّي/السنة الرابعة

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×120/26.5ص/طبعة 2019/7
)لونان(

6,20 $

عقود الكالم، قراءة وتعبير، دفتر التطبيق والنشاطات
التعليم األساسّي/السنة الرابعة

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×120/26.5ص/طبعة 2019/7
)لونان(

6,20 $

عقود الكالم، قراءة وتعبير
التعليم األساسّي/السنة الخامسة

تأليف إلياس الحّداد، كمال الشرتوني وهنري زغيب

 19.5×256/26.5ص/طبعة 2019/11
)أربعة ألوان(

16,52 $

عقود الكالم، قراءة وتعبير، دفتر التطبيق
التعليم األساسّي/السنة الخامسة

تأليف هنري زغيب، كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×128/26.5ص/طبعة 2019/11
)لونان(

6,45 $
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عقود الكالم، قراءة وتعبير، دفتر التطبيق
التعليم األساسّي/السنة الخامسة

تأليف هنري زغيب، كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×116/26.5ص/طبعة 2019/11
)لونان(

6,15 $

عقود الكالم، قراءة وتعبير
التعليم األساسّي/السنة السادسة
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 19.5×304/26.5ص/طبعة 2019/9
)أربعة ألوان(

18,06 $

عقود الكالم، قراءة وتعبير، دفتر التطبيق
التعليم األساسّي/السنة السادسة
تأليف إلياس الحّداد، كمال الشرتوني

 الجزء األّول: 19.5×120/26.5ص/طبعة 2019/9
)لونان(

6,06 $

عقود الكالم، قراءة وتعبير، دفتر التطبيق
التعليم األساسّي/ السنة السادسة

تأليف إلياس الحّداد، كمال الشرتوني

 الجزء الثاني: 19.5×104/26.5ص/طبعة 2019/9
)لونان(

5,56 $
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عقود األيّام، قراءة وتعبير
التعليم األساسّي/ السنة السابعة
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

19.5×320/26.5ص/طبعة 2019/12

16,63 $

عقود األيّام، قراءة وتعبير، دفتر النشاطات
التعليم األساسّي/ السنة السابعة 
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×116/26.5ص/طبعة 2019/3
)لونان(

5,00 $

عقود األيّام، قراءة وتعبير، دفتر النشاطات
التعليم األساسّي/ السنة السابعة
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء الّثاني: 19.5×140/26.5ص/طبعة 2018/2
)لونان(

5,50 $

عقود األيّام، قراءة وتعبير
التعليم األساسّي/ السنة الثامنة

تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

19.5×280/26.5ص/طبعة 2019/5

16,25 $
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عقود األيّام، قراءة وتعبير، دفتر النشاطات
التعليم األساسّي/ السنة الثامنة

تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 19.5×176/26.5ص/طبعة 2019/5
)لونان(

11,50 $

عقود األيّام، قراءة وتعبير
التعليم األساسّي/ السنة التاسعة
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

19.5×280/26.5ص/طبعة 2017/9

17,69 $

عقود األيّام، قراءة وتعبير، دفتر النشاطات
التعليم األساسّي/ السنة التاسعة
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 19.5×192/26.5ص/طبعة 2019/9
)لونان(

7,65 $

 عقود الكالم، قواعد وإمالء وخّط،
دفتر تطبيق بالمالحظة والمحاكاة
التعليم األساسّي/السنة الثانية

تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×104/26.5ص/طبعة 2019/10
)أربعة ألوان(

5,84 $
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 عقود الكالم، قواعد وإمالء وخّط،
دفتر تطبيق بالمالحظة والمحاكاة
التعليم األساسّي/السنة الثانية

تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×104/26.5ص/طبعة 2019/10
)أربعة ألوان(

5,84 $

 عقود الكالم، قواعد وإمالء وخّط،
دفتر التطبيق بالمالحظة والمحاكاة

التعليم األساسّي/السنة الثالثة
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×176/26.5ص/طبعة 2019/7
)أربعة ألوان(

10,35 $

 عقود الكالم، قواعد وإمالء وخّط،
دفتر التطبيق بالمالحظة والمحاكاة

التعليم األساسّي/السنة الثالثة
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×184/26.5ص/طبعة 2019/7
)أربعة ألوان(

10,67 $

مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء وخّط
التعليم األساسّي/ السنة الرابعة

تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×100/26.5ص/طبعة 2019/6
)أربعة ألوان(

5,50 $
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مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء وخّط
التعليم األساسّي/ السنة الرابعة

تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×84/26.5ص/طبعة 2019/6 
)أربعة ألوان(ـ

4,90 $

مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء وخّط
التعليم األساسّي/ السنة الرابعة.
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء األّول: دفتر التطبيق 19.5×112/26.5ص/
طبعة 2019/6 )لونان(ـ

5,25 $

مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء وخّط
التعليم األساسّي/ السنة الرابعة.
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء الثاني: دفتر التطبيق 19.5×144/26.5ص/
طبعة 2019/6 )لونان(ـ

6,25 $

مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء وخّط
التعليم األساسّي/ السنة الخامسة.

تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×120/26.5ص/طبعة 2019/6
)أربعة ألوان(ـ

6,25 $
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مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء وخّط
التعليم األساسّي/ السنة الخامسة.

تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×112/26.5ص/طبعة 2019/6
)أربعة ألوان(ـ

5,95 $

 مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء وخّط
دفتر التطبيق

التعليم األساسّي/ السنة الخامسة.
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×120/26.5ص/
طبعة 2019/6 )لونان(ـ

5,65 $

 مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء وخّط
دفتر التطبيق

التعليم األساسّي/ السنة الخامسة.
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×128/26.5ص/
طبعة 2019/6 )لونان(ـ

5,80 $

مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء 
التعليم األساسّي/ السنة السادسة

تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×136/26.5ص/طبعة 2019/8 
)أربعة ألوان(ـ

8,50 $
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مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء 
التعليم األساسّي/ السنة السادسة

تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×126/26.5ص/طبعة 2019/8 
)أربعة ألوان(ـ

8,08 $

 مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء
دفتر التطبيق

التعليم األساسّي/ السنة السادسة
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×172/26.5ص/
طبعة 2019/8 )لونان(ـ

6,38 $

 مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء
دفتر التطبيق

التعليم األساسّي/ السنة السادسة
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×184/26.5ص/
طبعة 2019/8 )لونان(ـ

6,75 $

مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء
التعليم األساسّي/ السنة السابعة
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×128/26.5ص/طبعة 2019/12 
)أربعة ألوان(ـ

7,92 $
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مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء
التعليم األساسّي/ السنة السابعة
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×128/26.5ص/طبعة 2019/12 
)أربعة ألوان(ـ

7,92 $

 مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء
دفتر التطبيق

التعليم األساسّي/ السنة السابعة
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×144/26.5ص/
طبعة 2019/4 )لونان(ـ

7,00 $

 مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء
دفتر التطبيق

التعليم األساسّي/ السنة السابعة
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×152/26.5ص/
طبعة 2019/4 )لونان(ـ

5,20 $

مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء 
التعليم األساسّي/ السنة الثامنة

تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

19.5×26.5/ 212ص/طبعة 2019/5 )أربعة ألوان(ـ

12,65 $
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 مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء
دفتر التطبيق

التعليم األساسّي/السنة الثامنة
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×108/26.5ص/
طبعة 2019/5 )لونان(ـ

6,00 $

 مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء
دفتر التطبيق

التعليم األساسّي/ السنة الثامنة
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×116/26.5ص/
طبعة 2019/5 )لونان(ـ

6,30 $

مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء 
التعليم األساسّي/ السنة التاسعة
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

19.5×300/26.5ص/طبعة 2018/3 )أربعة ألوان(ـ

15,25 $

 مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء
دفتر التطبيق

التعليم األساسّي/ السنة التاسعة
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء األّول: 19.5×156/26.5ص/
طبعة 2019/4 )لونان(ـ

6,10 $
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 مبادئ اللغة بالمالحظة والتطبيق - قواعد وإمالء
دفتر التطبيق

التعليم األساسّي/ السنة التاسعة
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×192/26.5ص/
طبعة 2019/4 )لونان(ـ

6,85 $

جنى الثمار
تأليف طاغور

ترجمة األب يوحّنا قمير
لصّف الفلسفة

14×96/21ص/طبعة 2008/2

4,04 $

عقود الروضة، نشاطات وحروف
للروضة األولى

تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

21×110/28ص

25,00 $

عقود الروضة، نشاطات وحروف )جزءان(
للصف التمهيدّي/الروضة الثانية

تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء األوَّل: 21×88/28ص
)أربعة ألوان(

8,75 $
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 عقود الروضة، نشاطات وحروف -
دفتر تطبيق )جزءان(

للصف التمهيدّي/الروضة الثانية
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 21×76/28ص
)أربعة ألوان(

8,25 $

عقود الروضة، نشاطات وحروف )جزءان(

للصف التمهيدّي/الروضة الثانية

تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 21×80/28ص

)أربعة ألوان(

8,25 $

 عقود الروضة، نشاطات وحروف -
دفتر تطبيق )جزءان(

للصف التمهيدّي/الروضة الثانية
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء األوَّل: 21×80/28ص
)أربعة ألوان(

8,25 $

عقود الروضة، نشاطات وحروف
دفتر الخّط - األعداد )جزءان(ـ

للصف التمهيدّي/الروضة الثانية
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء األوَّل: 21×40/28ص
)أربعة ألوان(

4,50 $
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عقود الروضة، نشاطات وحروف
دفتر الخّط - األعداد )جزءان(ـ

للصف التمهيدّي/الروضة الثانية
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 21×32/28ص
)أربعة ألوان(

4,50 $

العقود العربّية، قراءة وتعبير )جزءان(ـ
التعليم األساسّي/ السنة األولى

تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء األوَّل: 19.5×120/26.5ص
)أربعة ألوان(

10,50 $

العقود العربّية، قراءة وتعبير )جزءان(ـ
التعليم األساسّي/ السنة األولى

تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×88/26.5ص
)أربعة ألوان(

8,50 $

 العقود العربّية، قراءة وتعبير
دفتر التطبيق والنشاطات )جزءان(ـ

التعليم األساسّي/ السنة األولى
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء األوَّل: 19.5×80/26.5ص
)أربعة ألوان(

8,00 $
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 العقود العربّية، قراءة وتعبير
دفتر التطبيق والنشاطات )جزءان(ـ

التعليم األساسّي/ السنة األولى
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×96/26.5ص
)أربعة ألوان(

8,00 $

العقود العربّية، قراءة وتعبير
الخّط واألعداد )جزءان(ـ

التعليم األساسّي/ السنة األولى
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء األوَّل: 19.5×48/26.5ص
)أربعة ألوان(

4,50 $

العقود العربّية، قراءة وتعبير
الخّط واألعداد )جزءان(ـ

التعليم األساسّي/ السنة األولى
تأليف كمال الشرتوني، إلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×48/26.5ص
)أربعة ألوان(

4,50 $

العقود العربّية، قراءة وتعبير
التعليم األساسّي/ السنة الثانية

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد وهنري زغيب

 الجزء األوَّل: 19.5×144/26.5ص
)أربعة ألوان(

11,50 $
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العقود العربّية، قراءة وتعبير
التعليم األساسّي/ السنة الثانية

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد وهنري زغيب

 الجزء الثاني: 19.5×128/26.5ص
)أربعة ألوان(

10,50 $

العقود العربّية، دفتر التطبيق والنشاطات
التعليم األساسّي/ السنة الثانية

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء األوَّل: 19.5×88/26.5ص
)أربعة ألوان(

8,50 $

العقود العربّية، دفتر التطبيق والنشاطات
التعليم األساسّي/ السنة الثانية

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×96/26.5ص
)أربعة ألوان(

8,00 $

العقود العربّية، قواعد وإمالء وخّط
دفتر تطبيق بالمالحظة والمحاكاة
التعليم األساسّي/ السنة الثانية

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء األوَّل: 19.5×112/26.5ص
)أربعة ألوان(

8,50 $
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العقود العربّية، قواعد وإمالء وخّط
دفتر تطبيق بالمالحظة والمحاكاة
التعليم األساسّي/ السنة الثانية

تأليف كمال الشرتوني وإلياس الحّداد

 الجزء الثاني: 19.5×112/26.5ص
)أربعة ألوان(

8,50 $
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تاريخ
تــّم وضــع سلســلة "فصــول مــن التاريــخ" وفًقــا للمناهــج 
ا  الرســمّية اللبنانّيــة، وهــي تلتــزم بالمحتــوى المقــّرر رســميًّ
اهتماًمــا  التأليــف  لجنــة  أبــدت  ولقــد  وأهدافــه.  وبتفاصيلــه 
بتنميــة قــدرة التلميــذ عـلـى التحليــل واالســتنتاج وبتوعيتــه 
هــذا  تجلّــى  وقــد  وواجبــات.  حقــوق  ذا  مواطًنــا  دوره  عـلـى 
ورســم  متنّوعــة  طبائــع  ذات  مســتندات  باختيــار  االهتمــام 
خرائــط حديثــة تهــدف إلــى تنميــة قــدرة المتعلـّـم علــى المقارنة 

والمالحظــة.
لــم يتــّم تحديــث منهــج التاريــخ منــذ عشــرات الســنين، وقــد 
لــذا، عكفــت  المملَّيــن.  الســرد والحفــظ  بقــي مرتكــًزا عـلـى 
لجنــة التأليــف علــى تنميــة الــروح النقديـّـة لــدى الُمَتعلـّـم عبــر 
منهجّيــة تعليمّيــة حديثــة مبنّيــة عـلـى تحليــل المســتندات 

واإلجابــة عـلـى أســئلة تســتدعي التفكيــر والتحليــل.
تتمّيــز هــذا السلســلة بتصميــم الــدروس، إذ تتألّــف الفصــول 
مســتندات  ومــن  الــدرس،  إشــكالّية  تطــرح  مقّدمــة  مــن 
متنّوعــة ُرِســم معظمهــا خّصيًصــا لهــا، ومــن خطــوط زمنّيــة 
وخرائــط حديثــة وصــور ورســوم بيانّيــة ونصــوص، كمــا يلي كّل 
مســتند بضعــة أســئلة تهــدف إلــى تحفيــز التفكيــر فــي محتــوى 
بمســاعدة  نقديّــة  بــروح  المعلومــات  واســتخراج  المســتند 
األســتاذ، فيســتخرج التلميــذ أفــكار الــدرس الرئيســّية ليجدهــا 
مــع تفاصيلهــا فــي الــدرس. ويضــيء ملــّف فــي معظــم الــدروس 
علــى موضــوع معّيــن، وهــذا يمكـّـن األســتاذ من تنمية الثقافة 

العاّمــة لــدى التالميــذ.
ُيرَفــق كّل كتــاب بقــرص مدمــج يحتــوي عـلـى المســتندات 
كاّفــة لمســاعدة التلميــذ عـلـى اســتخدام هــذه المســتندات، 
ــا يحتــوي  كمــا ُيمكــن تزويــد األســاتذة الكــرام مفتاًحــا إلكترونيًّ
يــن تفاعلّيــة تســاعدهم ـفـي  عـلـى خرائــط ومســتندات وتمار

إبقــاء انتبــاه التالميــذ يَِقًظــا.

جغرافيا
تــّم وضــع سلســلة "أبعــاد العالــم" وفًقــا للمناهــج الرســمّية 
اللبنانّيــة، وهــي تلتــزم بالمحتــوى المقــّرر رســميًّا وبتفاصيلــه 
وأهدافــه. ولقــد أبــدت لجنــة التأليــف اهتماًمــا بتنميــة قــدرة 
التلميــذ علــى التحليــل واالســتنتاج، وقــد تجلـّـى هــذا االهتمــام 
باختيار مســتندات ذات طبائع متنّوعة ورســم خرائط حديثة 

تهــدف إلــى تنميــة قــدرة المتعلّــم علــى المقارنــة والمالحظــة.
لقــد تــّم تصميــم منهــج الجغرافيــا الرســميّ بوجــه يســمح 
تحضيــًرا  أنواعهــا،  عـلـى  المســتندات  اســتخدام  للتلميــذ 
التأليــف بتزويــد  لــذا، اهتّمــت لجنــة  الرســمّية.  لالمتحانــات 
ورســوم  خرائــط  مــن  متنّوعــة  مســتنداٍت  السلســلة  كتــب 
بيانّيــة ونصــوص وصــور تــّم انتقاؤهــا بعنايــة لتلبيــة متطلّبــات 

يّــة. الضرور المعلومــات  وتأميــن  الرســميّ  المنهــج 
تتمّيــز هــذا السلســلة بتصميــم واضــح للــدروس، فتتألـّـف من 
مقّدمــة تطــرح إشــكالّية الــدرس. يبــدأ الــدرس بملــّف يتنــاول 
موضوًعــا مأخــوًذا مــن الــدرس لتنميــة مهــارات الطالــب علــى 
عـلـى  األمثولــة  نــّص  يليــه  وتحليلهــا،  المعلومــات  اســتنتاج 
الجهــة اليمنــى، والمســتندات المرفقــة علــى الجهــة اليســرى. 
ُيرَفــق كّل كتــاب بقــرص مدمــج يحتــوي عـلـى المســتندات 
كاّفــة لمســاعدة التلميــذ عـلـى اســتخدام هــذه المســتندات، 
ــا يحتــوي  كمــا ُيمكــن تزويــد األســاتذة الكــرام مفتاًحــا إلكترونيًّ
يــن تفاعلّيــة تســاعدهم ـفـي  عـلـى خرائــط ومســتندات وتمار

إبقــاء انتبــاه التالميــذ يَِقًظــا.

فصول من التاريخ
التعليم األساسّي/ السنة الرابعة.

تأليف كريسوال فّياض وإدمون شدياق

19.5×104/26.5ص/2010ـ

6,16 $

فصول من التاريخ
التعليم األساسّي/ السنة الخامسة.
تأليف كريسوال فّياض وإدمون شدياق

19.5×104/26.5ص/2011ـ

5,53 $
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فصول من التاريخ
التعليم األساسّي/ السنة السادسة.

تأليف كريسوال فّياض، زياد شلهوب، إدمون شدياق

19.5×192/26.5ص/2015ـ

11,60 $

فصول من التاريخ
التعليم األساسّي/ السنة السابعة.
تأليف زياد شلهوب وإدمون شدياق

19.5×168/26.5ص/2010ـ

11,32 $

فصول من التاريخ
التعليم األساسّي/ السنة الثامنة.
تأليف زياد شلهوب وإدمون شدياق

19.5×176/26.5ص/2011ـ

10,89 $

فصول من التاريخ
التعليم األساسّي/ السنة التاسعة.

تأليف زياد شلهوب وإدمون شدياق

19.5×208/26.5 ص/2012ـ

15,19 $
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الجغرافيا - أبعاد العالم
التعليم األساسّي/ السنة الرابعة.

تأليف زينة كاراتي وإدمون شدياق

19.5×158/26.5ص/2013

11,45 $

الجغرافيا - أبعاد العالم
التعليم األساسّي/ السنة السابعة.

تأليف كريستيان نُهرا وإدمون شدياق وأالن حردان

19.5×196/26.5ص/2012

15,51 $

الجغرافيا - أبعاد العالم
التعليم األساسّي/ السنة الّثامنة.

تأليف كريستيان نُهرا وإدمون شدياق وزينه كاراتي

19.5×248/26.5ص/2019

يصدر قريًبا
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الّتعليم المسيحّي Catechism

سلسلة "يسوع طريقنا"
مقّدمة حول سلسلة "يسوع طريقنا"  -1

إّن الّتعليــم المســيحّي فــي سلســلة "يســوع طريقنــا" هــو َعمــل يشــمُل الحيــاة المســيحّية كلّهــا وال يقَتصــُر علــى فتــرة منهــا أو 
ــُق بفهــم عقلــيّ لَِبعــض األمــور وحســب، بــل يَتعــّدى  َعلــى مــكان معّيــن. وال يكَتفــي بِإعطــاء بَعــِض المعلومــات ألنّــه ال يتعلّ
خــول فــي الكنيَســِة لُيصبــح كّل متعلّــم عضــًوا فــي جســد  ذلـِـَك لكونـِـه يهــُدف إلــى خلــق عالقــة حميمــٍة بالمســيح مــن خــالل الدُّ

المســيح وينتمــي إلــى شــعب هللا. وهــذا االنتمــاُء يَتطلّــب "تعليًمــا" مــن ِقَبــل األهــِل والجماعــة الكنســّية. 

معلومات عن المحتوى  -2

إّن محتــوى برناَمجنــا واتّجاهاتــه األساســّية ليســت إاّل ُمعطيــات الَوحــي بِوْجهيهــا األساســيّ والّتراتبــيّ. َفمحــوُره شــخُص 
يســوع المســيح. وألّن هــذا الّتعليــم محــوُره المســيح، هــو ثَالوثــيّ وفــي الوقــِت نفِســه عضــويّ، وأعضــاؤه هــي: معرفــُة اإليمــان 
والحيــاة اللّيترجّيــة وعيــُش األســرارِ والّتنشــئة الحياتّيــة واألخالقّيــة والّصــالة واالنتمــاُء الرســوليّ. فــإن أْهَمــَل الّتعليــم بُعــًدا 
ِس أساًســا لَهــذا الّتعليــم ألنـّـه  واحــًدا مــن هــذه األبعــاِد لــن يبُلــغ اإليمــاُن المســيحيّ مــلَء نمــّوه. لذلــك تــمَّ اختيــاُر الكتــاِب المقــدَّ
ــَة والّطــرق فــي الّتعليــم فيتغــّذى الجميــع مــن كلمتــه.  ُد المنهجيَّ يجَمــع المســيحّيين علــى اختــالِف كنائِســهم وطوائِفهــم، ويحــدِّ
ــة وتَعــّدد الــّذكاء، تعــّددت الوســائُل والمراحــل فــي هــذه السلســلة وتدرّجــت مــوادُّ الّتعليــم  واســتناًدا إلــى االكتشــافاِت الّتربويّ
ــه العقلّيــة  مــن الكتــاِب المقــّدس نفِســه. والمواضيــُع الّتعليمّيــة كلّهــا تأخــُذ بعيــِن االعتبــار الولــَد وعمــرَه ونفســّيتُه وإمكانّياتِ

والجســديّة.

لمحة عن المنهج وطريقة الّطرح  -3

يتــدّرُج التعليــم فــي هــذه السلســة بوجــٍه لولبــّي بــدًءا مــن صــّف الحضانــة وانتهــاًء بالثانــويّ الثالــث بطريقــة تربويّــة "ناِشــطة" 
ــِه بِنفِســه، فيبحــث َعنهــا مــن ِخــالل ِحــوارات وُمداخــالٍت وأبحــاٍث وأنشــطة تتركّــُز  ــَم يَجَتهــُد فــي َجمــِع معلوماتِ تَجَعــُل الُمتعلّ

ّــي أو المعلّــم. علــى مــا قــد يَعرِفــه، ثــمَّ علــى الُمســاعدة الّتــي يناُلهــا مــن المرب
دور المعلِّــم يختلــف عــن دورِه ـفـي المنهجّيــات التقليديّــة: ألنّــه يســيُر مــع تالميــِذه ويراِفُقهــم ـفـي مســيرتِهم اإليمانّيــة   •
ويــَدُع حياتَهــم تنمــو فــي المســيح، ويســَتمُع إلــى أبحاثهــم ُمصحًِّحــا مــا هــو َخطــأ ويدَفُعهــم نحــو تَحقيــِق الهــدف. دوُره هــو 
ــذي يوّجــه الّتالميــذ  ــا ۳:۳۰(. هــو الّ ــا المعمــدان حيــَن قــاَل فــي يســوع: "علــيَّ أن أنقــَص وعليــِه أن ينمــَو" )يوحّن دوُر يوحّن

ويدفُعهــم إـلـى الّتعبيــر عــن إيمانِهــم ـفـي مدرســتهم وـفـي الرعّيــة.

نقاط القّوة التي تمّيز سلسلة "يسوع طريقنا"  -4

ــة مجّهــزة والكتــاب المقــّدس )العهــد  ـة: أقلّــه ســاعتان ـفـي األســبوع – مــا عــدا القــّداس. قاعــة خاصَّ المتطّلبــات الماديَـّ  •
الجديــد( ـفـي حــوزة كّل تلميــذ.

البعــد الحياتــّي: إنَّ الوقــت المخّصــص للّتعليــم مــن خــالِل هــذه السلســلة هــو جــزءٌ ال يتجــزّأ مــن الحيــاِة المســيحّية. وهــو   •
ــدّرب علــى أصــول الحيــاة المشــتركة.   يهــدُف إلــى تَكويــن الّصــّف جماعــًة متماســكة )صــورَة عــن الكنيســة( والّت

البعــد التربــوّي: تنطلــق المنهجّيــة مــن واقــِع األشــخاص كــي تعيَدُهــم فــي ضــوِء اإلنجيــِل إلــى واقــع َجديــد. لذلــك لدينــا أربــع   •
مراحــل تربويـّـة: مرحلــة االستكشــاف، أي إحــداث الفــراغ والَبحــث وتَحريــك األرض وخلــق جــّو االنتظــار مــن قبــل التالميــذ؛ 
تتــّم مــن خــالل وســيلة تربويـّـة يحضرهــا المعلِّــم كــي ينطلــق مــن الواقــع الحياتــيّ الخــاّص بجماعتــه. ثــّم َمرحلــة الّتعليــم، 
أي البشــارة، ومرحلــة االســتيعاب وفيهــا نَشــاطات ِعــّدة لتملـّـك المعلومــة،  ثــمَّ َمرحلــة التحــّول وهــي عمــُل الــّروح القــدس 

ــد. فــي قلــب المعمَّ
ومــا يمّيــز َعملنــا هــو الــّدورات التعليمّيــة المســَتمرّة المخّصصــة لمدرّســي الّتعليــم المســيحيّ بحســِب أعمــار األوالد،   •

إـلـى وســيلَتين حَيويَّتيــن همــا: الّدائــم  واالســتناُد 
ــا فــي  ــة تعنــي "كــرازَة وَصــدى" ألنّه ــة »كاتــا« الّتــي أخــذت اســَمها مــن أصــل كلمــة "كاتاكيــزي" وهــي كلمــة يونانّي - مجّل  
خدَمــة مــدرّس التعليــم المســيحيّ. فهــي ُتســاِعده وتدعُمــه كــي يقــوَم بعملِــه علــى أحســن وجــه، ولِكــي يصــَل إلــى هدفــه 
ــة ُمســتقاة مــن المناســبات الكنســّية  ــاٍت ونَشــاطات، ونَصائــَح تربويّ بطريقــة ناِشــطة وُمتجــّددة، فتضــُع بيــن يديــه تقنّي

والّســنة الطقســّية. 
كــو« وهــي مجلّــة ثقافــة دينّيــة للّتالميــذ وامتــدادٌ للّتعليــم المســيحيّ فــي الحيــاة وفــي البيــت، ألنّنــا َفصْلنــا مــن  - مجّلــة »ا  

خاللِهــا بيــن الّثقافــة الّدينّيــة والّتعليــم المســيحيّ الّــذي يتطلّــب تَغّيــًرا ـفـي الحيــاة.
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الّتعليم المسيحّي Catechism

فرح المحّبة
التعليم األساسّي/ السنة األولى

 20 × 176/27 ص/طبعة 2018/7
يكّمله دليل المعّلم - 176ص

12,00 $

مسيرتنا نور
التعليم األساسّي/ السنة الثانية

 20 × 168/27 ص/طبعة 2018/6
يكّمله دليل المعّلم - 207ص

13,50 $

أتناوله فأحيا...
التعليم األساسّي/ السنة الثالثة

 20 × 184/27 ص/طبعة 2018/9
يكّمله دليل المعّلم - 207ص

9,00 $

على طريق اإليمان
التعليم األساسّي/ السنة الرابعة

 20 × 144/27 ص/طبعة 2018/9
يكّمله دليل المعّلم - 176ص

9,50 $
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الّتعليم المسيحّي Catechism

طريق القداسة: األسرار
التعليم األساسّي/ السنة الخامسة

 20 × 208/27 ص/طبعة 2018/9
يكّمله دليل المعّلم - 238ص

9,85 $

يسوع يعيش حياتنا
التعليم األساسّي/ السنة السادسة

 20 × 160/27 ص/طبعة 2018/8
يكّمله دليل المعّلم - 184ص

13,00 $

يسوع يفتتح الملكوت
التعليم األساسّي/ السنة السابعة

 20 × 184/27 ص/طبعة 2018/4
يكّمله دليل المعّلم - 184ص

11,00 $

حياة جديدة في المسيح: األسرار
التعليم األساسّي/ السنة الثامنة

 17 × 212/24 ص/طبعة 2018/13
يكّمله دليل المعّلم - 168ص

6,80 $
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الّتعليم المسيحّي Catechism

حياتي هي المسيح
التعليم األساسّي/ السنة التاسعة

 17 × 182/24 ص/طبعة 2018/12
يكّمله دليل المعّلم - 124ص/طبعة

7,00 $

كلمة الحياة
الصّف الثانوّي األّول

 21 × 160/28ص/طبعة 2018/2
يكّمله دليل المعّلم - 160 ص.

8,50 $
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الّتعليم المسيحّي Catechism

ملء الحياة في المسيح - حياة أبناء هللا
الصّف الثانوّي الثالث

 20 × 164/27ص/طبعة 2016/7
يكّمله دليل المعّلم - 164ص.

11,65 $

 أنتم اآلن أصدقائي -
على طريق الحتفال بالمناولة في رعّيتي

إعداد مركز التربية الدينيَّة - رهبانيَّة القلَبْين األقَدَسْين
إشراف األخت وردة مكسور واألب هاني الريِّس

20 × 120/27 ص/ط2016/1

10,00 $

Maintenant, vous êtes mes amis - 
En route vers l’Eucharistie

إعداد مركز التربية الدينيَّة - رهبانيَّة القلَبْين األقَدَسْين
إشراف األخت وردة مكسور واألب هاني الريِّس

20 × 112/27 ص/ط2017/1

10,00 $

مع المسيح في الكنيسة
الصّف الثانوّي الثاني

 21 × 128/28ص/طبعة 2018/1
يكّمله دليل المعّلم - 128 ص.

13,00 $
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سلسلة
»درب النور«

"Darb el-Nour"
Collection

َل الَمسؤوليّة! ... نَقبَُل تَحم�

ها ُسهى تُفرُِّح أُمَّ

َدرُب النّور!
2

-ب�وت مركز الّرتبية الّدينيّة-ب�وت 

ل المسؤولّية!!  2. ... نقبل تحمُّ
ها ُسهى تفرِّح أمَّ

14 × 24/21 ص/2015.

3,00 $

 ... نتعلُّم ا�مانَة ونَقوُل الَحقْيَقة

رَامي يَقوُل الَحقْيَقة

َدرُب النّور!
3

-ب�وت مركز الّرتبية الّدينيّة-ب�وت 

 3. ... نتعلَّم األمانة ونقول الحقيقة.
رامي يقول الحقيقة

14 × 20/21 ص/2015.

3,00 $

... نسأُل قبَل أن نَأُحذ!!!

ُح ِفعلَُه رَامي يَُصحِّ

َدرُب النّور!
1

-ب�وت مركز الّرتبية الّدينيّة-ب�وت 

 1. ... نسأل قبل أن نأخذ!!!
رامي ُيصحِّح فعله

14 × 24/21 ص/ط2015/1.

3,00 $

… نُحب� وال نَكوُن أنانييّن!

ُسهى تكتَِشُف ما هَو الُحّب

َدرُب النّور!
4

-ب�وت مركز الّرتبية الّدينيّة-ب�وت 

 4. ... نحبُّ ول نكون أنانّيين!
ُسهى تكشف ما هو الحّب

14 × 20/21 ص/2015.

3,00 $
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سلسلة
»درب النور«

"Darb el-Nour"
Collection

… نَتعلَُّم َحلَّ ِخالفاِتنا

رَامي يَلَعُب َمَع أُْخِته

َدرُب النّور!
5

-ب�وت مركز الّرتبية الّدينيّة-ب�وت 

 5. ... نتعلَّم حّل خالفاتنا.
رامي يلعب مع أخته

14 × 24/21 ص/2015.

3,00 $

... نَكوُن إيجابيّيَن وَمِرحين

ُسهى َقرّرْت أْن تبتَِسم

َدرُب النّور!
6

-ب�وت مركز الّرتبية الّدينيّة-ب�وت 

 6. ... نكون إيجابّيين وَمرِحين.
سهى قّررت أن تبتسم

14 × 24/21 ص/2015.

3,00 $

... نَتخلَُّص ِمن َخجِلنا ونُلقي التَّحيّة

رامي يَنتِصرُ على خَجِلِه

َدرُب النّور!
7

-ب�وت مركز الّرتبية الّدينيّة-ب�وت 

ة.  ٧. ... نتخلَّص من خجلنا ونُلقي التحيَّ
رامي ينتصر على خجله

14 × 20/21 ص/2015.

3,00 $

سلسلة » درب النور«،

7 أجزاء مع علبة

24,00 $



35

DAR EL-MACHREQ 2020

سلسلة
»درب العيد«

"Darb el-Eid"
Collection

1. ولد المسيح، هّللويا
14 × 40/21 ص/ط2017/1

3,00 $

2. أنت ابني الحبيب
14 × 26/21 ص/ط2017/1

3,00 $

3. طريقنا إلى القيامة
14 × 32/21 ص/ط2017/1

3,00 $

4. ملك ليس كالملوك
14 × 22/21 ص/ط2017/1

3,00 $
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سلسلة
»درب العيد«

"Darb el-Eid"
Collection

5. هلّموا نفرح ونبتهج

14 × 22/21 ص/ط2017/1

3,00 $

6. تعال أيّها الروح القدس

14 × 34/21 ص/ط2017/1

3,00 $

سلسلة » درب العيد«،

6 أجزاء مع علبة، ط2018/1

18,00 $



قصص لألحداث
ومكتبة الولد

Tales for the Young 
and Kids Library

3٧
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الجّنة الضائعة
تأليف أنطوان رزق هللا مشاطي

14×224/20ص/طبعة 1990/1 )ُملحق بطاقة أسئلة(

3,00 $

صيحة الغاب
تأليف د. وليم الخازن

14×85/20ص/طبعة 1989/1 )ُملحق بطاقة أسئلة(

3,25 $

الفارس الصغير
تأليف األب أندره دالڤرني

14×112/20ص/طبعة 2002/3

3,00 $

Ce que tout le monde ne sait pas
par Claire Abi Rached Hindi

21×28/ 56 p./ 2009

6,50 $



قصص لألحداث
ومكتبة الولد

Tales for the Young 
and Kids Library
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Journal d’un franc-tireur
par Claire Abi Rached Hindi

21×28/ 32 p./ 2012

5,25 $

J'y retournerai
par Claire Abi Rached Hindi

21×28/ 32 p./ 2009

5,25 $

MI LA RÉ SOL SI MI
par Claire Abi Rached Hindi

21×28/ 32 p./ 2010

5,25 $

Zaaroura, maîtresse de la source
par Claire Abi Rached Hindi

21×28/ 32 p./ 2010

5,25 $



مجموعة
»قصص لصغارنا«

"Stories for our 
Children" Collection
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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

ميالد َسعدون
تأليف ماري ألفونس عاصي

17×16/24ص/طبعة 2019/3

3,25 $

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

وداًعا يا غابتي 
تأليف ماري ألفونس عاصي

17×16/24ص/طبعة 2019/3

3,25 $

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

موسيقى وحنان
تأليف ماري ألفونس عاصي

17×16/24ص/طبعة 2019/2

3,25 $

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

أرنب وليد
تأليف ماري ألفونس عاصي

17×16/24ص/طبعة 2019/2

3,25 $
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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

نينو الحمل الصغير
تأليف ماري ألفونس عاصي

17×16/24ص/طبعة 2019/2

3,25 $

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

البّطة ميلي
تأليف ماري ألفونس عاصي

17×16/24ص/طبعة 2019/2

3,25 $

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

العطر السّرّي
تأليف ماري ألفونس عاصي

17×16/24ص/طبعة 2019/3

3,25 $

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

8. الدجاجة بربر
تأليف ماري ألفونس عاصي

17×16/24ص/طبعة 2019/2

3,25 $
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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

ما أجمَل السمك!
تأليف ماري ألفونس عاصي

17×16/24ص/طبعة 2019/2

3,25 $
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1. الجبل

 21×28/27ص/طبعة 2009/6
)أربعة ألوان(

2,75 $

2. البحر

 21×28/27ص/طبعة 1992/6
)أربعة ألوان(

2,75 $

3. الغابة

 21×28/27ص/طبعة 2002/5
)أربعة ألوان(

2,75 $

4. المزرعة

 21×28/27ص/طبعة 1987/5
)أربعة ألوان(

2,75 $
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5. الجدول

 21×28/27ص/طبعة 1987/5
)أربعة ألوان(

2,75 $

6. المدينة

 21×28/27ص/طبعة 1992/6
)أربعة ألوان(

2,75 $

٧. البواخر

 21×28/27ص/طبعة 1986/5
)أربعة ألوان(

2,75 $

8. النفط

 21×28/27ص/طبعة 2001/6
)أربعة ألوان(

2,75 $
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9. القطارات

 21×28/27ص/طبعة 2009/6
)أربعة ألوان(

2,75 $

10. طرق النقل

 21×28/27ص/طبعة 2003/6
)أربعة ألوان(

2,75 $

11. التلفزيون

 21×28/27ص/طبعة 2004/6
)أربعة ألوان(

2,75 $

12. الطائرات

 21×28/27ص/طبعة 2003/6
)أربعة ألوان(

2,75 $
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13. السّيارة

 21×28/27ص/طبعة 2001/5
)أربعة ألوان(

2,75 $

14. األطلس الصغير

 21×28/27ص/طبعة 2009/6
)أربعة ألوان(

2,75 $

15. األلعاب الرياضّية

 21×28/27ص/طبعة 1987/4
)أربعة ألوان(

2,75 $

16. الكهرباء

 21×28/27ص/طبعة 1987/4
)أربعة ألوان(

2,75 $
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1٧. الطيور

 21×28/27ص/طبعة 2009/6
)أربعة ألوان(

2,75 $

18. الفضاء

 21×28/27ص/طبعة 2001/5
)أربعة ألوان(

2,75 $

19. المياه

 21×28/27ص/طبعة 1988/3
)أربعة ألوان(

2,75 $

20. الطاقة

 21×28/27ص/طبعة 1988/3
)أربعة ألوان(

2,75 $
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21. في أعماق البحار

 21×28/27ص/طبعة 1986/2
)أربعة ألوان(

2,75 $

22. النبات

 21×28/27ص/طبعة 1986/2
)أربعة ألوان(

2,75 $

23. في الحديقة

 21×28/27ص/طبعة 1986/2
)أربعة ألوان(

2,75 $

24. الحشرات

 21×28/27ص/طبعة 2009/3
)أربعة ألوان(

2,75 $
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عيد مجيد،
تأليف إلياس الحّداد

24ص/طبعة 2015/2

3,72 $

مغامرات ندى،
تأليف كمال الشرتوني

32ص/طبعة 2015/2

4,25 $

بيت السلحفاة،
تأليف كمال الشرتوني

36ص/طبعة 2015/2

4,25 $

نجمة الميالد،
تأليف كمال الشرتوني

32ص/طبعة 2015/2

4,25 $
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ويكي وعيد األّم،
تأليف كمال الشرتوني

32ص/طبعة 2015/2

4,25 $

أرنوب وحقل الجزر،
تأليف إلياس الحّداد

32ص/طبعة 2015/2

4,25 $

المزارع والحصان،
تأليف كمال الشرتوني

32ص/طبعة 2015/2

4,25 $

األرزة خلَّصته،
تأليف كمال الشرتوني

32ص/طبعة 2015/1

4,25 $
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