
 مادة التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیة

 وزارة التربیة والتعلیم العالي
 المركز التربوي للبحوث واالنماء  

 

 في المرحلتین المتوسطة والثانویة مادة التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیة المحاور والدروس المقرر تعلیق العمل بھا

 السنة المنھجیة: السابع أساسي
 عنوان  الفصل وقف العمل بھ عدد الحصص المالحظات

 المحور
.مفھوم الحقوق والواجبات-1     المحور االول: 

حقوق المواطن 
 وواجباتھ الشخصیة

.حقوق المواطن -2     
.حمایة الحقوق-3     
حریة المعتقد -4     
ق العمل بھیعلت حصة واحدة  الواجبات الشخصیة  -5   
.قیم السلوك الشخصي -1     المحور الثاني: 

.القیم االنسانیة  .قیم التعامل مع ا آلخرین  -2      
ق العمل بھیعلت حصة واحدة  .قیم الحیاة الفردیة في لبنان  -3   
قیم تصون العیش اللبنانین معا. -4     
ق العمل بھیعلت حصة واحدة    قیم المجتمع المدني في لبنان-5 
.وسائل االعالم -1     المحور الثالث: 

. التربیة االعالمیة  .االعالم والمجتمع-2      
ق العمل بھیعلت حصة واحدة  .كتابة الخبر -3   
.االخالق االعالمیة -4     
.القریة العالمیة -5     
ق العمل بھیعلت حصة واحدة  .البیئة الطبیعیة وعناصرھا -1  الرابع:  المحور   

البیئة ونوع الحیاة 
.والسالمة العامة   

.التفاعل بین االنسان والطبیعة -2     
ق العمل بھیعلت حصة واحدة  .البیئة العمرانیة -3   
.البیئة و"السالمة العامة"-4     
.وطن وعناصرهال-1    المحور الخامس:  
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 مادة التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیة

.رموز الوطن -2    الوطن والھویة  
  .الوطنیة

 
الثقافة الوطنیة واالقیم السیاسیة -3   

.الكبرى  
.االستقالل والسیادة -4     
ق العمل بھیعلت حصة واحدة  .وحدة المصیر وبناء المستقبل -5   
.فصل السلطات وتوازنھا وتعاونھا -1    المحور السادس:  

السلطات العامة في 
لبنان : انواعھا 

.وادوارھا   

مجلس النواب -2     
.القانون -3     
رئیس الجمھوریة.  -4     
الوزراء والوزراء.مجلس  -5     
السلطة القضائیة. -6     
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 السنة المنھجیة: الثامن أساسي
 المحور الفصل وقف العمل بھ عدد الحصص المالحظات

ق العمل بھیعلت حصة واحدة  نشأة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة وتطورھا -1   المحور االول: 
حقوق المواطن  

وواجباتھ 
ومسؤولیاتھ 
االجتماعیة 

 واالقتصادیة 

.حقوقي االقتصادیة واالجتماعیة -2     
ضمانة الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة -3     
.مؤسسات الحمایة االجتماعیة-4     
ق العمل بھیعلت حصة واحدة  المشاركة في التظیمات االجتماعیة -5   
وكیفیة ادماجھ في المجتمع.حقوق المعاق  -6     
.االسرة في عالم الیوم -1     المحور الثاني: 

 العالقات االسریة
  

.التواصل في االسرة -2     
.االسرة والتفاعل االجتماعي-3     

ق العمل بھیعلت حصة واحدة وارد في الھویة من السنة المنھجیة السابعة .التحرریةاالنظمة االستبدادیة واالنظمة -1   المحور الثالث: 
اشكال الحكم 

والنظام السیاسي 
.في لبنان   

.الدستور ومبدأ الشرعیة -2     
.االنظمة الدیمقراطیة-3     
ق العمل بھیعلت حصة واحدة  انظمة الحكم -4   
.نظام الحكم في لبنان -5     
.نا اقترع فأشارك في صناعة القرارا -1     المحور الرابع: 

االنتخاب في نظام 
.لبنان  

.كیف نشارك في اختیار اعضاء المجلس النیابي-2     
.كیف نشارك في االنتخابات البلدیة واالختیاریة؟-3     
.كیف تنظم الحمالت االنتخابیة-4     
.الدولة ووظائفھا االساسیة-1     المحور الخامس: 

المؤسسات الرسمیة 
.ووظائفھا  

.واالدارات العامةالتنظیم االداري -2     
.الضرائب والرسوم –الموازنة العامة -3     
.البلدیات-4     
ق العمل بھیعلت حصة واحدة  قطاعات العمل واالنتاج -1   المحور السادس: 

االعمال 
واالختصاصات 

.والمھن  

.العمل المنظم : مسؤولیة وانتاجیة-2     
.تطور االختصاصات والمھن الحدیثة-3     
ق العمل بھیعلت حصة واحدة  كیف اختار مھنتي؟ -4   
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ق العمل بھیعلت حصة واحدة وارد في الھویة من السنة المنھجیة التاسعة .مأثوراتنا الشعبیة -1   المحور السابع: 
القیم والتراث 

 الثقافي الوطني
ق العمل بھیعلت حصة واحدة وارد في الھویة من السنة المنھجیة التاسعة الفولكلور یجمعنا. -2   

.آثار لبنان منجزات مشتركة-3     
مبدعون من لبنان . -4     
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 السنة المنھجیة التاسع اساسي

 المحور الفصل وقف العمل بھ عدد الحصص المالحظات
ق العمل بھیعلت حصة واحدة  ال مجتمع دون قیم اجتماعیة. -1   المحور االول: 

القیم االجتماعیة   
 والمدنیة

القیم المدنیة اساس دولة القانون . -2     
القیم وتنظیم الحیاة المشتركة -3     
یولد المجتمع المدني في الحریة. -1    لمحور الثاني:ا   

المجتمع المدني  
 ومؤسساتھ

اشارك في مؤسسات المجنمع المدني. -2     
المصلحة العامة . -3     
ق العمل بھیعلت حصة واحدة  ام ابادر؟ انتظر -4   
المنظمات الشبابیة . -5     
االدارة العامة في خدمة المواطنین.-1      

 المحور الثالث:
عالقة المواطن 

. العامة باالدارة  
 

انا موظف في ادارة عامة.-2     
ق العمل بھیعلت حصة واحدة  سیر المعامالت االداریة.-3   
انجز معاملة. -4     
االداریة.حق المراجعة  -5     
ق العمل بھیعلت حصة واحدة  من یراقب االنفاق العام؟ -6   

إقتراح إیقاف العمل بھذا المحور كامال" 
 كونھیعطى في مادة الجغرافیا بشكل اوسع

ذا المحور كامال"ق العمل بھیعلت  
حصص 4  

السكان بحاجة الى موارد. -1 المحور الرابع:  
السكان ونوعیة 

 الحیاة.
السكاني: ابعاده وأثره.التزاید -2  
الحركات السكانیة:معالجة وتخطیط.-3  
السكان والتنمیة.-4  

االتعلیم للتنمیة والعمل. -1      
المحور الخامس: 
التعلیم والمھنة: 
 التوعیة المھنیة.

التعلیم العام في لبنان.-2     
التعلیم المھني والتقني في لبنان .-3     
للمستقبل.مھنتي  -4     
الھویة العربیة: مقومات ومضامین.-1    المحور السادس:  

 الھویة العربیة:
 مقوماتھا.

الحقوق العربیة والمطامع االسرائیلیة.-2     
جامعة الدول العربیة.-3     
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حصة واحدة بدل  
 اثنین

دمج الفصلین 
 بفصل واحد

العربیة. -االتفاقیات اللبنانیة-4  
العالقات الممیزة اللبنانیة السوریة -5   
منظمة االمم المتحدة. -1    المحور السابع:  

حفظ السالم، لماذا صار ھدفا عالمیا؟ -2    ھیئة االمم المتحدة  
المنظمات الدولیة وأھدافھا االنسانیة.-3     

 

  

302 
 2016/ایلول/2



 مادة التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیة

 

 السنة المنھجیة:  الصف االولى ثانوي
تعلیق الدروس المقترح  عدد الحصص المالحظات

   التبریر -العمل بھا 
 عنوان المحور عنوان الدرس

 
.حریة الرأي والتعبیر -1    :االولالمحور    

حقوق المواطن    
وواجباتھ 

ومسؤؤلیاتھ 
 السیاسیة

 

العمل بھ  تعلیق حصة واحدة  .حق الترشح واالنتخاب -2   
حق تأسیس الجمعیات واالحزاب -3     
مقاومة الظلم واالستبداد.حق 4     
. حق مقاومة االحتالل والعدوان5     
. دول القانون6     
. واجبات المواطن في الدولة 7   

 الدیمقراطیة
.حقوق االنسان: تاریخ وواقع .1    :الثانيالمحور    

حمایة حقوق 
االنسان على 

الصعیدین الدولي 
 واالقلیمي

 

واالقلیمیة وحمایة المنظمات الدولیة  .2   
.حقوق االنسان  

العمل بھ علیقت حصة واحدة  االجراءات التطبیقیة لحمایة حقوق  .3 
 االنسان

العمل بھ علیقت حصة واحدة  ..  مفھوم تنظیم األسرة1  : الثالثالمحور    
 تنظیم األسرة 

 
 

.. تنظیم األسرة حاجة فردیة ومجتمعیة2     
العمل بھ علیقت حصة واحدة  .. أمان األسرة واتخاذ القرارات فیھا3   
االنسجام في األسرة ومعالجة  .4   

.النزاعات بین أفرادھا  
.. نحن والنزاع1    : الرابعالمحور    

النزاعات بین األفراد 
 وفي المجتمع.

 
 
 

العمل بھ  علیقت حصة واحدة  .. مسار النزاع2   
. كیف نتحاور؟3     
..ال بّد من القانون 4     
العمل بھ علیقت حصة واحدة  . ال للعنف5   
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.الشأن العام .1    الخامس:المحور    
الملكیات والمرافق 

 العامة.
 
 
 

. المرافق العامة االجتماعیة: التربیة 2   
.والتعلیم والصحة والشؤون االجتماعیة  

. مرافق المواصالت واالتصاالت 3   
.والنظافة العامةوالماء والكھرباء   

العمل بھ  تعلیق حصة واحدة  .الثروة الطبیعیة واالمالك العامة .4   
. التراث الوطني 5     
.الفقر والجوع -1    : السادسالمحور    

المشكالت األساسیة 
 في العالم.

 

.السیدا والمخدرات مشكلتان عالمیتان-2     
مخاطر تلوث البیئة على سكان  -3   

.األرض  
.التعصب والعنف والحروب -4     
التنازع على الطاقة والثروة المائیة  -5   

.في العالم  
العمل بھ علیقت حصة واحدة  . مشكالت العالم مترابطة ومواجھتھا 6 

 تتطلب تعاون دولي.
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 السنة المنھجیة الثانیة ثانوي   
المحورعنوان  الفصل  -وقف العمل بھ  عدد الحصص المالحظات   

القیم االنسانیة ودورھا  .1   
في تنظیم حیاة الفرد 

.والمجتمع  

االول:المحور   
 

 القیم االنسانیة والدیمقراطیة
.في مفھوم الدیمقراطیة .2      

القیم الدیمقراطیة ودورھا  .3   
في تنظیم حیاة الفرد 

 والمجتمع
.األخالق والدین4 تعلیق  العمل  بھ حصة واحدة   

. األخالق والفلسفة5 معلق العمل بھ حصة واحدة   

.الحق والعدالة .1      الثانيالمحور  
 العدالة والقضاء

 
إستقاللیة القضاء: دور  .2   

.القاضي والمحامي  
أنواع المحاكم وأصول  .3 تعلیق العمل بھ  حصة واحدة 

 المحاكمات.
. التشریع: شرعیة القوانین 4   

 واالنظمة.
واحدة حصة  . العقود وااللتزامات، 5 تعلیق العمل بھ 

 ودور الكتاب العدل.
.  خلقیة العمل واألداء 1   

.السلیم  
  :الثالثالمحور 

  خلقیة العمل
 
 

.. في الوظیفة العامة2     
. في مھن االختصاصات 3 تعلیق العمل بھ حصة واحدة 

.العلمیة  
المھارات في مھن  .4 تعلیق العمل بھ حصة واحدة 

.العملیة  
. في االنتاج والتجارة.5     
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. مرتكزات التعاون 1   
.والتضامن العربیین  

  :الرابعالمحور 
التعاون والتضامن والطموحات 

.العربیة  
 
 

. التعاون والتضامن 2   
.والطموحات العربیة  

. لبنان والعمل العربي 3   
.المشترك  

.التعاون العربي أداة  4 تعلیق العمل بھ  حصة واحدة 
.حمایة  

. طموحات مستقبلیة5 تعلیق العمل بھ  حصة واحدة   

..سالم البشریة بتعاونھا1    الخامس:المحور    
العالقات بین الدول ودور األمم 

.المتحدة  
 
 

. الحرب مصدر الویالت.2 تعلیق العمل بھ  حصة واحدة   
. دور األمم المتحدة في حفظ 3   

.السالم  
.دور المنظمات األقلیمیة .4 معلیق العمل بھ حصة واحدة   

. نحو تعاون دولي أشمل. 5 معلیق العمل بھ حصة واحدة   

.المدینة-1    السادس: المحور    
التنظیم المدني تطویر لمدنیة  

.المجتمع  
 

.مشاكل المدینة-2     
.التنظیم المدني -3     
.التنظیم المدني في لبنان -4 تعلیق العمل بھ  حصة واحدة   

أمثلة عن تنظیم مدن -5 معلیق العمل بھ حصة واحدة 
.وقرى لبنانیة  
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 السنة المنھجیة الثالث ثانوي
 عنوان  الفصل وقف العمل بھ عدد الحصص المالحظات

 المحور
االعالم ودوره في تكوین -1   

.الراي العام  
  االول: المحور

 االعالم والراي العام
 
 

االعالم والحیاة  -2   
.الدیمقراطیة  

.الخلقیة االعالمیة -3     
. حریة االعالم4     
.البیئة في لبنان -1      

:الثاني المحور  
حمایة الطبیعة واعادة  

.انتاجھا  

المخاطر التي تتعرض  -2   
.لھا البیئة  

حمایة البیئة وسبل  -3   
.معالجتھا  

العمل بھق یعلت حصة واحدة  البیئة ودور المواطن -4   
بھتعلیق العمل حصة واحدة  االنتشار اللبناني:  -1 

تاریخھ، واقعھ، دوره في 
.المغتربات  

 
:الثالث المحور  

  االنتشار اللبناني في العالم
اللبنانیون المغتربون  -2   

.والقضایا الوطنیة  
.المغتربون والوطن االم -3     
.واالنتخابات دیمقراطیةال -1    :الرابعالمحور    

  .المواطن واالنتخابات
 

.االنتخابات النیابیة -2     
االنتخابات البلدیة  -3   

واالختیاریة، وانتخابات 
الجمعیات والنقابات 

.واألحزاب  
.انظمة االنتخاب -4     
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بھ تعلیق العمل حصة واحدة  .خدمة العلم في لبنان -1  الخامس:المحور    
الخدمة العسكریة والخدمة 

.المدنیة  
 

.الجیش اللبناني وتشكیالتھ-2     
قوى األمن ومسؤولیتھا عن -3   

.تأمین النظام العام  
مجاالت الخدمة المجانیة:  -4   

الدفاع المدني والصلیب 
.األحمر اللبناني  

بھ تعلیق العمل حصة واحدة  . مخیمات العمل التطوعي.5   
.الحركة النقابیة -1    :  السادسالمحور    

.المنظمات النقابیة والمھنیة  
 

.النقابات -2     
.قانون العمل -3     
.عالقات العمل-4     
تعلیق العمل بكامل ھذا  ستة حصص 

 المحور 
الشباب: طاقاتات العمل  -1

.واالبداع  
: السابعالمحور   

الشباب والتحوالت المعاصرة 
.وبناء المستقبل  

 
الشباب وفرص العمل. -2  
الشباب وااللتزام بقضایا -3

.الوطن والمجتمع  
الشباب والسكن وبناء  -4

 األسرة.
الشباب والمشاركة في  -5

 التنمیة.
الشباب وبناء المستقبل. -6  
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