
 واإلنماء للبحوث التربوي المركز  
 

  بھا العمل عّلق التي والفصول المحاور حول توضیحي دلیل
 )المطّورة المناھج صدور وحتى 2017-2016 الدراسّي للعام(

 
 الفھرس

 االقتصاد علم:التعلیمّیة الماّدة
 

 الّصفحة 

   الّثانویة المرحلة
. األول 

 ............................................................................................................الّثانويّ 
1 

 العلوم فرعا/  الّثانويّ  الثاني 
 ............................................................................واالنسانیات

3 

 االجتماع فرع/الّثانويّ  الثالث 
 .............................................................................واالقتصاد

5 

 
 
 

 :أدناه الجدول في المبّینة الّدراسّیة الحصص إلى ُیضاف
 
 

 ...)وغیره الّسعي( المستمر والّتقییم الفصلّیة، لالمتحانات ُتخّصص أسابیع 4 •
 .وأنشطة بمشاریع الّتعلّمات لربط المتبقّیة األسابیع في المتعلّمین أمام المجال إفساح •

  



 الثانوي األولالصف:                                              المرحلة الثانویة                                                                                                    االقتصادلمادة: علم 
 التعلمي الھدف الفصل المحور 

 بھ العمل المعلق
 االقتراح الشرح/التعلیل

 ما على الحصص توزیع(
 من تبقى

 )دروس/وحدات/محاور
 :االول المحور  

 االقتصاد علم
 علم تعریف -1

 االقتصاد
  2 

 
 
 
 
 

 :الثاني المحور
 العاملة والقوى العمل

 العمل أنواع -1
   وتنظیمھ

 

  1 

 والقوى السكان -2
  العاملة

 

 
 تمكین بھدف الثالث، الفصل مع دمجھو الثاني بالفصل العمل أعید
 السّكان: وتحدیًدا العاملة والقوى بالسكان المتعلّقة المفاھیم من المتعلّم

 العاملة القوى إقتصادًیا، الناشطین وغیر الناشطون العمل، سن في
 .البطالة حجم وقیاس تعریف في الستخدامھا إلخ،...  الفعلیة،

 
 أنواعھا: البطالة -3 3

 وأسبابھا
 

 القوى خصائص -4
 العاملة

 

  1 

 ،أخرى مواد في مضمونھ ورود بسبب الفصل بھذا العمل وقف ــــــ  العمل عالقات -5
 .تعلمي ھدف ألي تغییب اي ھناك لیس وبالتالي

 ــــ

 
 
 

 :الثالث المحور
 المال رأس

 1   المال رأس تعریف -1

 المال رأس أشكال -2
 

 المحاسبي بالمفھوم المتعلّق الفصل ھذا من الثالث بالقسم العمل وقف 
 الثاني الصف في العاّمة المحاسبة: السابع بالمحور الرتباطھ فقط،

 السنة من الخامس المحور في المالي التحلیل: السابع والفصل الثانوي
 .بھما العمل وقف تمّ  الذي واالقتصاد االجتماع  فرع/ الثانویة الثالثة

2 

 رأس تكوین مصادر -3
 المال

 

  2 

 
 
 

 :الرابع المحور
 المنشأة 

 المنشأة تعریف -1
 

  1 

 الربح تحقیق شروط -2
 ومستلزماتھ

 

  2 

۱ 
 



 الثانوي األولالصف:                                              المرحلة الثانویة                                                                                                    االقتصادلمادة: علم 
 التعلمي الھدف الفصل المحور 

 بھ العمل المعلق
 االقتراح الشرح/التعلیل

 ما على الحصص توزیع(
 من تبقى

 )دروس/وحدات/محاور
 المنشأة وظائف -3

 االقتصادّیة
 والتقنیة االداریة( 

 )والتجاریة

 المتعلم یتعَرف -
 وظائف الى

 المنشآت
 القائمة اإلقتصادیة

 مختلف في
 .العمل قطاعات

 االداریة بالوظیفة المتعلّق القسم ورود بسبب الفصل بھذا العمل وقف
 للعمر األخرى االقسام مالءمة عدم وبسبب ثانوي، الثالث صف في

 .للمتعلّم الذھني

 ــــ

 المنشأة وظائف  -4
 االقتصادّیة

 )واالجتماعیة المالیة( 

 بالوظیفة المتعلّق القسم ورود بسبب الفصل بھذا العمل وقف
 بالوظیفة المتعلق القسم ارتباط وبسبب أخرى، مواد في االجتماعیة

 في بھ العمل وقف تمّ  الذي العامة بالمحاسبة المتعلّق بالمضمون المالیة
 .الثالث الثانویة السنوات

 ــــ

 القانوني الشكل -5
 االقتصادّیة للمنشأة

 1 .االقتصادیة المنشآت أشكال بین مقارن جدول إعداد یفّضل 

 االقتصادّیة المنشآت -6
 القطاعي وتوزیعھا

  1 

 
 
 

 :الخامس المحور
 الدخل

 أشكالھ:  الدخل -1
 وأنواعھ

 

  2 

 بین التفاوت أسباب -2
 المداخیل

  1 

 إعادة سیاسة -3
  التوزیع

  1 

 
 

 :السادس المحور
 األسري الدخل استعماالت

 2   اإلستھالك -1

 المص���روف أب���واب -2
  وفئات
 لبنان في الدخل

 
 ــــــ

 ھذا من الثالث الفصل في مضمونھ لورود الفصل بھذا العمل وقف
 .تعلمي ھدف ألي تغییب ال وبالتاليالمحور

 ــــ

 األس�������رة میزانّی�������ة -3
 االنفاق وأبواب

 

 والكسابھ الیومیة المتعلّم بحیاة الرتباطھ الفصل بھذا العمل أعید 
 .المالیة بالثقافة المتعلّقة المھارات

1 

 2   االدخار -4

۲ 
 



 الثانوي األولالصف:                                              المرحلة الثانویة                                                                                                    االقتصادلمادة: علم 
 أخرى ومواد محاور في محققة ألنھا بھا، العمل المعلّق للفصول التربوّیة األھداف تغییب یتمّ  لم:مالحظة

۳ 
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 المحور
 

 االقتراح الشرح/التعلیل بھ العمل المعلق التعلمي الھدف الفصل

 ما على الحصص توزیع(
 من تبقى

 )دروس/وحدات/محاور
 
 

 :المحوراألول
 ال���������������������������دارة

 االقتصادّیة

 الفاعل�����������ة األط�����������راف -1
اً   منھا كلّ  ودور إقتصادّیً

  3 

 االقتص�������ادّیة العملی�������ات -2
 األساسّیة

  2 

 االقتصادّیة الدارة -3
 

  1 

 
 
 
 

 : الثاني المحور
 المحاس������������������بة

 الوطنّیة
 
 
 
 

 الوطنّیة المحاسبة ھیكلّیة -1
 

 الت����ي المب����ادئ ال����ى الم����تعلّم یتع���ّرف -
 .الوطنیة المحاسبة علیھا ترتكز

 بس��بب الفص��ول بھ��ذه العم��ل ق��فو
 .للمتعلّم الذھني للعمر مالءمتھا عدم

 ــــ

 الوطنّیة المحاسبة وظیفة -2
 

 عل���ى الوطنی���ة المحاس���بة بوظیف���ة یل���مّ  -
 وت�����أطیر العملی�����ات تحلی�����ل مس�����تویي
 .االقتصادیة السیاسات

 المحاسبة تلعبھ الذي الدور الى یتعّرف -
 االقتص��ادیة االوض��اع فھ��م ف��ي الوطنی��ة

 .العامة

 ــــ 

  الوطنّیة المحاسبة قواعد -3
 

 الموارد بین التوازن بمفھوم یحیط -
 .واستخداماتھا

 ــــ 

 االقتص�����ادّیة المجمع�����ات -4
 بینھا فیما والعالقة األساسّیة

  1 

 االقتص������ادّیة المع������ّدالت -5
  الرئیسّیة

 المؤش�����رات مختل�����ف ال�����ى یتع�����ّرف -
 بفھ�م تسمح التي االقتصادیة والمعامالت

 .االقتصادي الواقع

 ع�دم بس�بب الفصل بھذا العمل وقف
 .للمتعلّم الذھني للعمر مالءمتھ

 ــــ

 
 

 : الثالث المحور
 النق��������������������������ود

 والمصارف

 ووظائفھ النقد تعریف -1
 

  1 

 النقد أشكال -2
 

  1 

 تعری��������ف المص��������ارف، -3
 ووظائفھ المصرف

  2 

 المصارف أنواع -4
 

  1 

 3   والسیاس����ة النق����ود خل����ق -5

۳ 
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 المحور
 

 االقتراح الشرح/التعلیل بھ العمل المعلق التعلمي الھدف الفصل

 ما على الحصص توزیع(
 من تبقى

 )دروس/وحدات/محاور
 النقدّیة

 
 :الرابع المحور
 السوق إوالیات

 السوق إوالیات تعریف -1
 

  2 

 الحّرة المنافسة شروط -2
 

  2 

 
 

 المح�����������������������ور
 :الخامس

 المب�����������������ادالت 
 االقتص���������������ادیة

 الخارجیة

 المدفوعات میزان -1
 

  1 

 االقتص�������ادیة العالق�������ات -2
 الدولیة

 ل���ورود الفص���ل بھ���ذا العم���ل وق���ف ــــــ
 ال وبالتالي أخرى مواد في مضمونھ

 بھ�ذا المتعل�ق التعلم�ي للھ�دف تغییب
 .الفصل

 ــــ

 التج�����������ارة سیاس�����������ات -3
 الخارجیة

  2 

 
 المح�����������������������ور

 :السادس
 العامة المالیة

 العاّمة الدولة موازنة -1
 

  2 

 البلدیات مالیة -2
 

  1 

 
 
 

 :السابع المحور
 العامة المحاسبة

 المیزانّی����������������������������������������ة -1
 وعناصرالموجودات

 

 لتنظیم تتبع التي بالقواعد المتعلّم یلمّ  -
 بطریقة االقتصادیة المنشأة حسابات

 .وعمالنیة وقانونیة علمیة
 المالیین بالمستندین المتعلّم یلمّ  -

 علیھما ترتكز اللذین األساسیین
 االقتصادیة للمنشأة العامة المحاسبة

 .االستثمار وحساب المیزانیة: وھما
 في المیزانیة عناصر بین یمّیز -

 حساب وعناصر العاّمة المحاسبة
 .االستثمار

 بسبب المحور بھذا العمل وقف
 الثانویة للسنة الماّدة مضمون كثافة
 .الثانیة

 ــــ

 وعناص����������ر المیزانّی����������ة-2
 المطلوبات

 

 ــــ 

 وعناص��ر النتیج��ة حس��اب -3
 االیرادات

 
 العناصر احتساب طریقة الى یتعّرف -

 .المستندین ھذین منھا یتألف التي

 ــــ 

 وعناص��ر النتیج��ة حس��اب -4
 النفقات

 ــــ 

٤ 
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 أخرى ومواد محاور في محققة ألنھا بھا، العمل المعلّق للفصول التربوّیة األھداف تغییب یتمّ  لم:مالحظة

٥ 
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 العمل المعلق التعلمي الھدف الفصل المحور
 بھ

 االقتراح الشرح/التعلیل                             

 على الحصص توزیع(
 من تبقى ما
دروس/وحدات/محاور

( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : األول المحور
 والتنمیة النمو قضایا

 الصناعیة الثورات -1
 

 األسباب على وبالتالي الكبرى الصناعیة الثورات على یّطلع 
 الى العالم فرز الى أّدت التي والسیاسیة واالجتماعیة االقتصادیة
 )متطورة/   متخلفة( مجموعتین

2 

 االقتصادي التطّور -2
 الصناعیة للبلدان واالجتماعي

  2 

 للعمل الدولي التقسیم -3
 

 ــــ .أخرى مواد في مضمونھ لورود الفصل بھذا العمل وقف ــــــ

 االقتصادیة األوضاع -4
 النامیة البلدان في واالجتماعیة

 االستقالل على حصولھا لدى
 

 ــــ .أخرى مواد في مضمونھ لورود الفصل بھذا العمل وقف ــــــ

 التنمیة مفھوم تطّور -5
 

  5 

 االقتصادّیة المؤشرات -6
 للتنمیة والمالّیة

 

  
 

 حدیثة وإحصائیات ونسب أرقام على بالحصول المعلّم قیام یفّضل
 الكتاب في الواردة واالحصائیات والنسب األرقام مالءمة عدم بسبب

 .الحالي الواقع مع
 
 

5 

 االجتماعیة المؤشرات -7
 والدیموغرافیة والصحیة

 للتنمیة
 

 3 

 الثقافیة المؤشرات  -8
 للتنمیة والسیاسیة والتربویة

 

 2 

 التنمیة تجارب  -9
 
 

 عدم بسبب والجزائر، مصر بتجربتي المتعلّق بالقسم العمل وقف 
 االقتصادیة التطورات مع القسم ھذا في الواردة المعلومات مالءمة
 .الحدیثة

3 

 :الثاني المحور
 االقتصادیة األنظمة

 الدولة ودور المعاصرة

 اللیبرالي النظام  -1
 

  5 

 3   االشتراكي النظام -2

٥ 
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 العمل المعلق التعلمي الھدف الفصل المحور
 بھ

 االقتراح الشرح/التعلیل                             

 على الحصص توزیع(
 من تبقى ما
دروس/وحدات/محاور

( 
  
 

 : الثالث المحور
 واألزمات التقلبات

 االقتصادیة

 االقتصادیة الدورة  -1
 

  4 

 االقتصادیة 1929 أزمة  -2
 العالمیة

 

 العشرین القرن في حصلت التي االقتصادیة األزمات أھمّ  عند التوقّف 
 فھم وبالتالي أفرزتھا، التي المشكالت أبرز على المتعلّم ویتّطلع

 .األزمات ھذه من للخروج المالئمة السیاسات

2 

 االقتصادیة 1973 أزمة -3
 العالمیة

 

 التي االقتصادیة األزمات أھمّ  عند لتوقّفل الفصل بھذا العمل إعادة 
 التي المشكالت أبرز على المتعلّم ویتّطلع العشرین القرن في حصلت

 .األزمات ھذه من للخروج المالئمة السیاسات فھم وبالتالي أفرزتھا،

2 

 
 
 

 : الرابع المحور
 االقتصادیة السیاسات
 والبنیویة الظرفیة

 النھوض سیاسة -1
 االقتصادي

 

  4 

 التضخم مكافحة سیاسة -2
 المالي

 

  4 

 البطالة مكافحة سیاسة -3
 

  4 

 الزراعیة السیاسة -4
 

  4 

 الصناعیة السیاسة -5
 

  4 

 
 
 
 

 :الخامس المحور
 االقتصادیة الحسابات
 والمالیة

 

 والكلفة الثابتة الكلفة -1
 المتغیرة

 

  5 

  االستھالك دالّة -2
 

  7 

 ومرونة االنتاج دالة -3
 االنتاج

  3 

 3   االستثمار -4

٦ 
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 العمل المعلق التعلمي الھدف الفصل المحور
 بھ

 االقتراح الشرح/التعلیل                             

 على الحصص توزیع(
 من تبقى ما
دروس/وحدات/محاور

( 
  

 والفائدة البسیطة الفائدة -5
 المركبة

  4 
 

 االقتصادیة الجدوى -6
 

  6 

 المالي التحلیل الى مدخل -7
 

 المفاھیم في بھ العمل وقف تمّ  لما استكماًال  الفصل بھذا العمل وقف ــــــ
 . السابقتین الثانویتین السنتین في العاّمة بالمحاسبة المتعلّقة

 ــــ

 
 
 

 :السادس المحور
 االدارة علم الى مدخل

 وأبعادھا االدارة مفھوم -1
 

  2 

 عبر االداري الفكر -2
 مدارسھ

 التطور الى المتعلم یتعَرف
 . اإلدارة لعلم التاریخي

 االداري الفكر تاریخ بتطور الرتباطھ الفصل بھذا العمل وقف
 .البحت النظري

 ــــ

 االداري التخطیط -3
 

  2 

 التنظیم وظیفة -4
 

  2 

 الدافعیة وتنمیة التحفیز -5
 للعمل

 

  2 

 االداري التوجیھ -6
 

  2 

 الرقابة -7
 

  2 

 القرارات اتخاذ -8
 

  2 

 البیئیة المتغیرات -9
 

 الصف في بھ العمل وقف تمّ  ما مع تماشّیا الفصل بھذا العمل وقف تمّ  ــــــ
 .الماّدة ولكثافة التجاریة المنشأة وظائف ضمن األول الثانوي

 ــــ

 

 .أخرى ومواد محاور في محققة ألنھا بھا، العمل المعلّق للفصول التربوّیة األھداف تغییب یتمّ  لم:مالحظة

۷ 
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۸ 
 


	اقتصاد ثانوي أول
	اقتصاد2 ثانوي
	اقتصاد3 ثانوي

