
 

 
 

Liste des manuels scolaires 
Classe de Troisième 

 
Année scolaire 2018-2019 

FRANÇAIS : 
x Français 3ème livre unique, Le Robert, collection Passeurs de textes, édition 2016, 

ISBN : 9782321009191 
Lectures d’été : 

- Le vieux qui lisait des romans d’amour, L. Sépulveda.  
- Le chercheur d’or, Le Clézio 
- Le chien jaune, G. Siménon 

Lectures en classe : 3ème  : 
- Le silence de la mer, Vercors.  
- La ferme des animaux, G. Orwell 
- Antigone, Anouilh 

MATHEMATIQUES : 
x Myriade, Maths 3ème, Bordas, Edition 2016  
x Programme libanais : collection Puissance EB9 – Mathématiques AL AHLIA 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 
x Histoire- Géographie 3ème, Magnard, Edition 2016, sous la direction d’Alexandre Ployé, ISBN : 

978-2-210-10618-5 
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE : 

x Programme Libanais : Dar Habib, 9ème année, Série Scientifica, Nouvelle Edition 
x SVT Cycle 4 (2017), Magnard, ISBN : 978-2-210-10776-2 (Manuel de cycle de la 5ème à la 

3ème) 
SCIENCES PHYSIQUES : 

Programme libanais : (facultatif) 
x Chimie, EB9, Edition Spirale, collection Horizons scientifiques, Nouvelle édition 
x Physique, EB9, Edition Spirale, collection Horizons scientifiques, Nouvelle édition 
x Physique-Chimie, Espace cycle 4 (manuel de cycle), Bordas, Edition 2017, Sous la direction de 

M. Mathieu Ruffenach, Référence : 9782047333747 
TECHNOLOGIE : 

x Technologie cycle 4 (5è, 4è et 3è), Delagrave, Ed. 2017, ISBN : 978-2-206-10130-9 
x Cahier d'algorithmique et de programmation : CYCLE 4 (5è, 4è, 3è), Delagrave, Ed. 2016, 

ISBN : 978-2206101521 
ANGLAIS : 

x What’s on…3ème, cycle 4, Hachette, Ed. 2017, A2/B1, Livre de l’élève, ISBN : 978-2-01-462718-3 
x What’s on…3ème, cycle 4, Hachette, Ed. 2017, A2/B1, Workbook. 
x Un très grand cahier format A4 + 24*32 gros carreaux 

ESPAGNOL : (Seulement pour les dispensés de langue arabe) 
x Animate Espagnol, Hatier, Cycle 4 éd. 2016, A1, A1+, A2, Manuel de l'élève 
x Dictionnaire Français/Espagnol. 

MUSIQUE : 
x Musique au collège 6è/5è/4è/3è, Ed. Belin 
x Flûte à bec Soprano, à doigté Baroque (en plastique) ou carillon soprano (avec dièses), ou petit 

orgue. 
ARTS PLASTIQUES :  

x Arts plastiques au collège 6è/5è/4è/3è, F. Wateau, Belin. 



 2019/2018 العام الدراسي     البعثة العلمانية الفرنسية

  3ème السنة التاسعة من التعليم األساسي    فردان  –الليسيه الفرنسية اللبنانية 
 

x  2018طبعة  – و اليننيقراءة : المنتخب  في القراءة العربية السنة التاسعة من التعليم األساسي دار 
x   2018طبعة  – نيو الينقواعد : المنتخب في قواعد اللغة العربية السنة التاسعة من التعليم األساسي دار 
x   دار نيو الين للطباعة و النشر و التوزيع –الصف التاسع االساسي  –المنتخب في التاريخ   
x   المركز التربوي للبحوث و االنماء –التربية الوطنية و التنشئة المدنية السنة التاسعة من التعليم األساسي 

x  دار حبيب –السلسلة العلمية في الجغرافيا السنة التاسعة تعليم أساسي 
x نيو الين دار -بسام عيسى  – رات في التحليل و التواصلمها 
x : التلميذ مسؤول  بالنسبة لكتب التاريخ و الجغرافيا و التربية يجب شراء كتب جديدة غير مستعملة مالحظة 

 .سيجرى امتحان لهذا القسم في بداية العام  التاريخ لقسم الُمعطى في الصف الثامن في مادة التربية وعن ا
 : كتب المطالعة للعطلة الصيفية

x  كرم بستاني   –حكايات لبنانية    

x سلمان زين الدين – القناديل و الريح 

x  فاطمة  شرف الدين –كابوتشينو 

x  دار نيو الين –اللغة العربية لمن يرغب قاموس المنتخب في قاموس 
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x  2018طبعة  – و اليننيقراءة : المنتخب  في القراءة العربية السنة التاسعة من التعليم األساسي دار 
x  2018طبعة  – قواعد : المنتخب في قواعد اللغة العربية السنة التاسعة من التعليم األساسي دار نيو الين 
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x  دار حبيب –السلسلة العلمية في الجغرافيا السنة التاسعة تعليم أساسي 
x  دار نيو الين -بسام عيسى  –مهارات في التحليل و التواصل 
x : التلميذ مسؤول  بالنسبة لكتب التاريخ و الجغرافيا و التربية يجب شراء كتب جديدة غير مستعملة مالحظة 
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 : كتب المطالعة للعطلة الصيفية

x  كرم بستاني   –حكايات لبنانية    

x سلمان زين الدين – القناديل و الريح 

x  فاطمة  شرف الدين –كابوتشينو 

x  دار نيو الين –اللغة العربية لمن يرغب قاموس المنتخب في قاموس 
 


