
 المركز التربوي للبحوث واإلنماء  
 

 دلیل توضیحي حول المحاور والفصول التي علّق العمل بھا 
 وحتى صدور المناھج المطّورة) ۲۰۱۷-۲۰۱٦(للعام الدراسّي 

 
 الفھرس

 والتنشئة مدنیةالتربیة الوطنیة الماّدة التعلیمیّة:
 

 الّصفحة 

  الحلقة الثّالثة
 ۱ السابع األساسّي.......................................................................................................... 
 ۳ األساسّي...........................................................................................................الثامن  
 ٥ التاسع األساسّي.......................................................................................................... 

   انویةالمرحلة الثّ 
 ۷ األول الثّانوّي............................................................................................................. 
 ۹ ...........................................................................ا العلوم واالنسانیات .الثاني الثّانوّي/ فرع 
 ۱۱ .............................................................................بكافة فروعھ ..............الثالث الثّانوّي/ 

  
 

 أدناه:یُضاف إلى الحصص الّدراسیّة المبیّنة في الجدول 
 
 
 أسابیع تُخّصص لالمتحانات الفصلیّة، والتّقییم المستمر (الّسعي وغیره...) ٤ •
 إفساح المجال أمام المتعلّمین في األسابیع المتبقّیة لربط التّعلّمات بمشاریع وأنشطة. •

 
  



 االساسي السابع: لصفا الحلقة: الثالثة التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیةالمادة: 
 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
بھمن (ما بقي وما ُعلّق العمل 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

 المحور الفصل الھدف التربوي المعلق العمل بھ التعلیل

واحدة  یعلّق العمل بـحصة 
على أن توّزع الحصص 

 الباقیة على الفصول المتبقیّة

مفھوم الحقوق والواجبات.-۱     المحور االول: 
 حقوق المواطن وواجباتھ

 حصص ٥
المواطن .حقوق -۲     
حمایة الحقوق.-۳     
حریة المعتقد -٤     

یتعرف المتعلم الى مجمل حقوقھ  یعلق العمل بھذا الفصل حصة واحدة
الشخصیة ویطلع على القواعد 

واالجراءات المجتمعیة التي 
 ترعى التكتع بھذه الحقوق

الواجبات الشخصیة  -٥  

 
 

یعلّق العمل بـحصتین  على أن 
الحصص الباقیة على توّزع 

 الفصول المتبقیّة

قیم السلوك الشخصي. -۱     لمحور الثاني: 
 القیم االنسانیة .

حصص ٥  
قیم التعامل مع ا آلخرین . -۲     

یكتسب معاني القیم التي تجمع بین  یعلق العمل بھذا الفصل حصة واحدة
اللبنانیین في المجاالت الحیاتیة 

 المتنوعة
الفردیة في لبنان .قیم الحیاة  -۳  

قیم تصون عیش اللبنانین  -٤   
 معا.

یتحسس ایجابیة التضامن والعمل  یعلق العمل بھذا الفصل حصة واحدة
المشترك لتحقیق السلم االھلي 

 وبناء الدیمقراطیة
قیم المجتمع المدني في لبنان -٥  

 
یعلّق العمل بـحصة واحدة 
على أن توّزع الحصص 

الفصول المتبقیّةالباقیة على   

وسائل االعالم .-۱     المحور الثالث: 
 التربیة االعالمیة .

حصص ٥  
االعالم والمجتمع.-۲     
یتحقق من صحة الخبر من خالل  یعلق العمل بھذا الفصل 

مقاربة اخبار منقولة بواسطة 
 وسائل االعالم

كتابة الخبر . -۳  

االخالق االعالمیة .-٤     
یلمس تأثیر وسائل االعالم في  اعید العمل بھذا الفصل حصة واحدة

 التقریب بین الشعوب
القریة العالمیة .-٥  

 
یعلّق العمل بـحصتین على أن 
توّزع الحصص الباقیة على 

 الفصول المتبقیّة

یتعرف المتعلم على عناصر البیئة  یعلق العمل بھذا الفصل حصة واحدة
 الطبیعیة والترابط التكاملي بینھا.

البیئة الطبیعیة وعناصرھا .-۱ البیئة ونوع المحور الرابع: 
 الحیاة والسالمة العامة .

حصص ٤ التفاعل بین االنسان والطبیعة -۲    
. 

 یعلق العمل بھذا الفصل حصة واحدة
كونھ  مكرر في االول ثانوي في مادة 

 علم االجتماع

یتعرف الى عناصر تنظیم 
حیاة العمرات مما یسھم في تحقیق 

 مدنیة افضل

البیئة العمرانیة . -۳  

البیئة والسالمة العامة. -٤     
  

۱ 
 



 االساسي السابع: لصفا الحلقة: الثالثة التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیةالمادة: 
 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

 المحور الفصل الھدف التربوي المعلق العمل بھ التعلیل

 
 

یعلّق العمل بـحصة  واحدة 
على أن توّزع الحصص 

 الباقیة على الفصول المتبقیّة

الوطن وعناصره. -۱    المحور الخامس: الوطن  
  .والھویة الوطنیة

حصص ٥  
رموز الوطن . - ۲     
الثقافة الوطنیة واالقیم  -۳   

 السیاسیة الكبرى.
االستقالل والسیادة . -٤     

یدرك أھمیة االنفتاح واشاعة  یعلق العمل بھذا الفصل حصة واحدة
العدالة والمساواة والتعاون لتعزیز 

العیش المشترك وترسیخ بناء 
 المستقبل

وحدة المصیر وبناء  -٥
 المستقبل.

فصل السلطات وتوازنھا  -۱    
 وتعاونھا .

السلطات المحور السادس: 
العامة في لبنان : انواعھا 

 وادوارھا .
حصص ٦  

مجلس النواب -۲      
القانون . -۳      
رئیس الجمھوریة.  -٤      
مجلس الوزراء والوزراء. -٥      
السلطة القضائیة. -٦      

 

 

 

۲ 
 



 االساسي الثامن: الصف الحلقة: الثالثة التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیةالمادة: 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

الھدف التربوي المعلق العمل  التعلیل
 المحور الفصل بھ

یعلق العمل بحصتین وتوزع 
 الحصص على سائر الفصول

 یعلق العمل بھذا الفصل حصة واحدة
 مستوى الفصل یفوق مستوى المتعلم

یتعرف المتعلم الى مختلف 
الحقوق االقتصادیة 

واالجتماعیة التي یتمتع بھا 
 المواطن، والى سیاق تطورھا 

نشاة الحقوق االقتصادیة  -۱
 واالجتماعیة وتطورھا

 المحور االول:
حقوق المواطن وواجباتھ 
ومسؤولیاتھ االجتماعیة 

 واالقتصادیة
حقوقي االقتصادیة  -۲    حصص ٦

 واالجتماعیة .
مؤسسات الحمایة  -۳   

 االجتماعیة.
 یعلق العمل بھذا الفصل حصة واحدة

 مكررة مع الفصل السابق
یتعرف الى انواع المؤسسات 

الحمایة القائمة التي توفر 
االجتماعیة للمواطنین في 

 مختلف المیادین.

المشاركة في التنظیمات  -٤
 االجتماعیة.

حقوق المعاق وكیفیة ادماجھ  -٥   
 في المجتمع.

االسرة في عالم الیوم .-۱      المحور الثاني: 
 العالقات االسریة.

حصص ۳  
التواصل في االسرة .-۲      
االجتماعي.االسرة والتفاعل  -۳      
 
 

یعلق العمل بحصتین وتوزع 
 الحصص على سائر الفصول

 یعلق العمل بھذا الفصل حصة واحدة
 مكرر مع السنھ المنھجیة السابعة

یتعرف المتعلم الى اشكال 
االنظمة السیاسیة المتبعة في 

 العالم سابقاً وحالیاً.

االنظمة االستبدادیة واالنظمة -۱
 التحرریة.

 المحور الثالث:
اشكال الحكم والنظام 
 السیاسي في لبنان .

حصص ٥ الدستور ومبدأ الشرعیة  -۲      
االنظمة الدیمقراطیة. -۳     

 یعلق العمل بھذا الفصل حصة واحدة
 مكرر في الفصول السابقة

یتعرف  الى مرتكزات نظام 
 الحكم في لبنان وخصائصھ.

انظمة الحكم -٤  

نظام الحكم في لبنان -٥      
انا اقترع فأشارك في  -۱    

 صناعة القرار.
نظام المحور الرابع:

 االنتخاب في لبنان.
حصص ٤ كیف نشارك في اختیار  -۲     

.نیابياعضاء المجلس ال  
كیف نشارك في االنتخابات  -۳    

 البلدیة واالختیاریة؟.
كیف تنظم الحمالت. -٤      

  

۳ 
 



 االساسي الثامن: الصف الحلقة: الثالثة التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیةالمادة: 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

من  تبقى
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

الھدف التربوي المعلق العمل  التعلیل
 المحور الفصل بھ

الدولة ووظائفھا االساسیة. -۱      المحور الخامس: 
المؤسسات الرسمیة 

 ووظائفھا.
حصص ٤  

     
االداري واالدارات التنظیم  -۲    

 العامة.
الموازنة العامة  -۳      
الضرائب والرسوم. -٤      
 
 
 

یعلق العمل بحصتین وتوزع 
 الحصص على سائر الفصول

 یعلق العمل بھذا الفصل حصة واحدة
 مكرر مع الفصول الالحقة من المحور

یتعرف المتعلم الى قطاعات 
العمل واالنتاج بمختلف 

استعراض  اشكالھا من خالل
 لمحات عن تطورھا التاریخي.

قطاعات العمل واالنتاج -۱ االعمال  المحور السادس: 
 واالختصاصات والمھن.

حصص ٤  

العمل المنظم : مسؤولیة  -۲   
 وانتاجیة.

تطور االختصاصات  -۳   
 والمھن الحدیثة.

 یعلق العمل بھذا الفصل حصة واحدة
 یتكرر في الفصول السابقة

الى الشروط الجدیدة یتعرف 
لممارسة المھن ومدى حیازتھ 

 ھذه الشروط.

كیف اختار مھنتي -٤  

 
 
 
 

یعلق العمل بحصتین وتوزع 
 الحصص على سائر الفصول

 یعلق العمل بھذا الفصل حصة واحدة
بعیدة عن التربیة اقرب الى علم 

 االجتماع

یتدرب المتعلم على اتخاذ 
مواقف قیمیة ایجابیة تجاه 

كافة ولیس فقط تجاه المھن 
تلك التي تحظى بدخل مرتفع 

 او بمكانة اجتماعیة ممیزة.

مأثوراتنا الشعبیة . -۱ لمحور السابع:القیم والتراث  
 الثقافي الوطني.

حصص ٤  

 یعلق العمل بھذا الفصل حصة واحدة
بعیدة عن التربیة اقرب الى علم 

 االجتماع

یتعرف الى وجوه الفولكلور 
مغزاه الجمالي اللبناني في 

والمدني، وفي تعبیره عما 
یجمع بین اللبنانیین في نختلف 

 مناطقھم.

الفولكلور یجمعنا. -۲  

آثار لبنان منجزات مشتركة. -۳      
مبدعون من لبنان . -٤      

 

٤ 
 



 االساسي التاسع: الصف الحلقة: الثالثة التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیةالمادة: 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

الھدف التربوي المعلق العمل  التعلیل
 المحور الفصل بھ

یعلّق العمل بحصة واحدة على 
أن توّزع الحصص الباقیة 

 على الفصول المتبقیّة

 
 حصة واحدةیعلق العمل ب

إیقاف العمل بھذا الفصل كونھ یتكرر 
مع المحور الثاني من الصف السابع 

 اساسي

یطلع على القیم االجتماعیة 
والمدنیة واالقتصادیة وعلى 

 اشكال النضال من أجلھا 

قیم  ال مجتمع دون -۱
 اجتماعیة.

 المحور االول:
 القیم االجتماعیة والمدنیة  
 حصص ۳  

القیم المدنیة اساس دولة  -۲   
 القانون .

إعادة العمل بھذا الفصل كون المعلمین  
رغم ایقاف العمل بھ یتم اعطائھ ضمناً 

 من خالل المحور

االسھام في تنظیم الحیاة 
 المشتركة على أساسھا

وتنظیم الحیاة القیم  -۳
 المشتركة.

 
 
 
 

یعلّق العمل بحصة واحدة على 
أن توّزع الحصص الباقیة 

 على الفصول المتبقیّة

یولد المجتمع المدني في  -۱   
 الحریة.

 المحور الثاني:
المجتمع المدني  

 ومؤسساتھ.
 حصص ٤  

اشارك في مؤسسات  -۲   
 المجنمع المدني.

المصلحة العامة . -۳     
 سبق ان علق العمل بھذا الفصل بحصة واحدة

 مكرر مع القصول السابقة
یدرك ان مساھمة المواطن  

في تطویر الحیاة الیومیة تقوم 
على اجراء البحوث  

والتخطیط تمھیداً الجراء 
 المشاریع

انتظر ام ابادر؟ -٤  

المنظمات الشبابیة . -٥     
 
 
 
 

یعلّق العمل بحصتین على أن 
الحصص الباقیة على توّزع 

 الفصول المتبقیّة

االدارة العامة في خدمة -۱   
 المواطنین.

 المحور الثالث:
عالقة المواطن باالدارة 

 العامة.
 حصص ٦  
 

انا موظف في ادارة عامة.-۲     
 سبق ان علق العمل بھذا الفصل بحصة واحدة

 لصعوبة المواضیع
یدرك ان مھمة االدارات ھي 

العامة لجمیع تأمین الخدمة 
المواطنین ولھ الحّق في 

مراجعة االدارة لتحقیق المنافع 
 المشتركة

سیر المعامالت االداریة.-۳  

انجز معاملة. -٤     
حق المراجعة االداریة. -٥     

 سبق ان علق العمل بھذا الفصل بحصة واحدة
 لصعوبة المواضیع

یدرك أن االدارات الرسمیة 
تخضع للمراقبة من قبل اجھة 

التفتیش المركزي والخدمة 
 المدنیة ودیوان المحاسبة. 

من یراقب االنفاق العام؟ -٦  

٥ 
 



 االساسي التاسع: الصف الحلقة: الثالثة التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیةالمادة: 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

الھدف التربوي المعلق العمل  التعلیل
 المحور الفصل بھ

 
 
- 

 
حصص ٤یعلق العمل ب   یعلق العمل بھذا المحور كامال 

كونھ یعطى في مادة الجغرافیاً بشكل 
 اوسع

 

یكتشف المتعلّم العالقات 
بین الموارد والسكان الجدالیة 

وضرورة تطویرھا للحفاظ 
 على نوعیة الحیاة

السكان بحاجة الى موارد. -۱ المحور الرابع: السكان  
 ونوعیة الحیاة.

 حصص ٤  
التزاید السكاني: ابعاده -۲

 وأثره.
الحركات السكانیة:معالجة -۳

 وتخطیط.
السكان والتنمیة.-٤  

للتنمیة والعمل.االتعلیم  -۱     المحور الخامس: التعلیم  
 والمھنة: التوعیة المھنیة.

 حصص ٤  
التعلیم العام في لبنان.-۲      
التعلیم المھني والتقني في -۳    

 لبنان .
مھنتي للمستقبل. -٤      
 
 
 

یعلّق العمل بحصة واحدة على 
أن توّزع الحصص الباقیة 

 على الفصول المتبقیّة

الھویة العربیة: مقومات -۱   
 ومضامین.

المحور السادس: الھویة 
 العربیة:

 مقوماتھا
 حصص ٥  
 

الحقوق العربیة والمطامع -۲   
 االسرائیلیة.

جامعة الدول العربیة.-۳     
 دمج الفصلین بفصل واحد حصة واحدة

ذات بعد  ٥و ٤كون ھذه الفصول 
 تاریخي ولیس نربوي

معادة یتعرف الى مضامین  
االخوة والتعاون والتنسیق 

كنموذج عن العالقات الممیزة 
 بین لبنان وسوریا

العربیة. -االتفاقیات اللبنانیة-٤  
العالقات الممیزة اللبنانیة  -٥

 السوریة.

 
 

یعلّق العمل بحصة واحدة على 
أن توّزع الحصص الباقیة 

 على الفصول المتبقیّة

منظمة االمم المتحدة. -۱    المحور السابع: ھیئة االمم  
 المتحدة.

 حصص ۳
 اعادة العمل في الفصل الثاني 

كونھ یظھر الحاجة معاصرة ملحة 
الیوم بعد انتشار االمن العالمي و 

للتمكن من تقییم دور المنظمات الدولیة 
 في تحقیق غایاتھا واھدافھا.

حفظ السالم، لماذا صار  -۲ 
 ھدفا عالمیا؟

الدولیة وأھدافھا المنظمات -۳   
 االنسانیة.

 

٦ 
 



 ثانوي  األول: الصف ةالثانوی المرحلة: التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیةالمادة: 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

 المحور الفصل الھدف التربوي المعلق العمل بھ التعلیل

على  ة واحدةصیعلّق العمل بح
أن توّزع الحصص الباقیة 

 على الفصول المتبقیّة

.حریة التعبیر -۱     المحور االول: 
حقوق المواطن 

وواجباتھ 
ومسؤؤلیاتھ 

 السیاسیة
 حصص ۷

 یعلق العمل  بھ حصة واحدة
كونھ مكرر مع الصف الثالث 

 ثانوي

یدرك ان المشاركة في الحیاة السیاسیة 
یتحقق من خاللھ تمتعھ ھي واجب 

 بھذه الحقوق

.حق الترشح واالنتخاب -۲  

حق تأسیس الجمعیات  -.۳   
 واالحزاب

حق مقاومة الظلم  -٤   
 واالستبداد

حق مقاومة االحتالل  -٥   
 والعدوان

. دول القانون٦     
واجبات المواطن في الدولة  -۷   

 الدیمقراطیة
 
 
على  واحدةة صیعلّق العمل بح

أن توّزع الحصص الباقیة 
 على الفصول المتبقیّة

حقوق االنسان: تاریخ  .۱   
.وواقع  

 المحور الثاني:
حمایة حقوق االنسان 

على الصعیدین 
 الدولي واالقلیمي

حصص ۳  

المنظمات الدولیة واالقلیمیة  .۲   
.وحمایة حقوق االنسان  

 یعلق العمل  بھ حصة واحدة
الصف الثالث كونھ مكرر مع 

 ثانوي

االجراءات التطبیقیة لحمایة  .۳ ال اھداف لھذا الفصل
 حقوق االنسان

 
 
على أن  تینصیعلّق العمل بح

توّزع الحصص الباقیة على 
 الفصول المتبقیّة

 یعلق العمل  بھ حصة واحدة
كونھ مكرر مع مادة علم 
 االجتماع في االول ثانوي

یدرك ان انسجام االسرة وسعادتھا 
وفاعلیتھا في بناء المجتمع تستلزم 

 اعتماد مبادىء لتنظیمھا.

..  مفھوم تنظیم األسرة۱  المحور الثالث: 
 تنظیم األسرة

حصص ٤   
. تنظیم األسرة واتخاذ ۲   

.القرارات فیھا  
 یعلق العمل  بھ حصة واحدة

كونھ مكرر مع مادة علم 
 االجتماع في االول ثانوي

المنسجمة على كل یدرك تأثیر االسرة 
فرد من افرادھا حیاتیاً ومدرسیاً 

 ومھنیاً 

. أمان األسرة واتخاذ ۳
.القرارات فیھا  

االنسجام في األسرة  .٤   
ومعالجة النزاعات بین 

.أفرادھا  
 
على أن  تینصیعلّق العمل بح

توّزع الحصص الباقیة على 
 الفصول المتبقیّة

.. نحن والنزاع۱     المحور الرابع: 
النزاعات بین األفراد  

 وفي المجتمع.
حصص ٥  

 یعلق العمل  بھ حصة واحدة
مكرر مع فصل الدیمقراطیة 

 في الثالث ثانوي

یدرك معالجة النزاعات بالسبل 
 الدیمقراطیة

.. مسار النزاع۲  

۷ 
 



 ثانوي  األول: الصف ةالثانوی المرحلة: التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیةالمادة: 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

 المحور الفصل الھدف التربوي المعلق العمل بھ التعلیل

.. كیف نتحاور۳     
..ال بّد من القانون ٤     

 یعلق العمل  بھ حصة واحدة
السابقةمكرر مع الفصول   

. ال للعنف٥ یدرك ایجابیة التسویة في اطار قانوني  

 
 
 
 
 

 واحدة  صةیعلّق العمل بح
على أن توّزع الحصص 

 الباقیة على الفصول المتبقیّة

.الشأن العام .۱    المحور الخامس:  
الملكیات والمرافق 

 العامة.
حصص ٥  

. المرافق العامة االجتماعیة: ۲   
والصحة التربیة والتعلیم 

.والشؤون االجتماعیة  
 یعلق العمل  بھ حصة واحدة

مكرر مع مادة علم االجتماع 
 الصف االول ثانوي

یدرك اھمیة االلتزام بقانون السیر 
وامظمتھ حرصاً على سالمتھ 

 الشخصیة وسالمة االخرین

. مرافق المواصالت ۳
واالتصاالت والماء والكھرباء 

.والنظافة العامة  
الثروة الطبیعیة واالمالك  .٤   

.العامة  
. التراث الوطني ٥     

 
 

 واحدة  صةیعلّق العمل بح
على أن توّزع الحصص 

 الباقیة على الفصول المتبقیّة

.الفقر والجوع -۱    المحور السادس:  
المشكالت األساسیة 

 في العالم.
حصص ٦  

السیدا والمخدرات مشكلتان -۲   
.عالمیتان  

مخاطر تلوث البیئة على  -۳   
.سكان األرض  

التعصب والعنف  -٤   
.والحروب  

التنازع على الطاقة  -٥   
.والثروة المائیة في العالم  

یكتشف ضرورة االلتزام بمعالجة  یعلق العمل  بھ حصة واحدة
 المشكالت في محیطھ وفي العالم

. مشكالت العالم مترابطة ٦
ومواجھتھا تتطلب تعاون 

 دولي.
 

۸ 
 



 واالنسانیاتعلوم ال ا/فرع ثانويال  : الثانيالصف   المرحلة: الثانویة والتنشئة المدنیة التربیة الوطنیةالمادة: 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

الھدف التربوي المعلق العمل  التعلیل
 المحور الفصل بھ

یعلّق العمل بـحصتین على أن 
توّزع الحصص الباقیة على 

 الفصول المتبقیّة

القیم االنسانیة ودورھا في تنظیم حیاة  -۱   
 الفرد والمجتمع.

 المحور االول:
القیم االنسانیة 

 والدیمقراطیة
حصص ٥  

في مفھوم الدیمقراطیة. -۲     
القیم الدیمقراطیة ودورھا في تنظیم  -۳   

الفرد والمجتمعحیاة   
 یعلق العمل بھ حصة واحدة

مكرر مع محور القیم في الثالث ثانوي 
 اجتماع واقتصاد

یتعرف الى المصادر المتنوعة 
للقیم: االدیان والمبادىء 

 االنسانیة 

.األخالق والدین٤  

 یعلق العمل بھ حصة واحدة
مكرر مع محور القیم في الثالث ثانوي 

 اجتماع واقتصاد

الى المصادر المتنوعة یتعرف 
للقیم: االدیان والمبادىء 

 الفلسفیة

. األخالق والفلسفة٥  

 
 
 
 
 

یعلّق العمل بـحصتین على أن 
توّزع الحصص الباقیة على 

 الفصول المتبقیّة

. الحق والعدالة.۱    المحور الثاني:  
 العدالة والقضاء

حصص ٥  
. إستقاللیة القضاء: دور القاضي ۲   

 والمحامي.
 یعلق العمل بھ حصة واحدة

كون المعلومات الواردة في الكتاب 
 تحتاج الى تصحیح

یتعرف الى مختلف انواع 
 المحاكم

. المحاكم وأصول المحاكمات.۳  

. التشریع: شرعیة القوانین واالنظمة.٤     
 یعلق العمل بھ حصة واحدة

كون معطیات الفصل صعبة على 
 المتعلمین 

ابرام العقود یطلع على اصول 
ین المواطنین وتنظیم 

التزاماتھم المتبادلة ودور 
 الكتاب العدل

. العقود وااللتزامات، ودور الكتاب ٥
 العدل.

 
 

یعلّق العمل بـحصتین على أن 
توّزع الحصص الباقیة على 

 الفصول المتبقیّة

.  خلقیة العمل واألداء السلیم.۱     المحور الثالث: 
 خلقیة العمل

حصص ٥  
. في الوظیفة العامة.۲     

 یعلق العمل بھ حصة واحدة
 انھا امثلة من الواقع المعاش

. في مھن االختصاصات العلمیة.۳ ال اھداف تربویة  

 یعلق العمل بھ حصة واحدة
 انھا امثلة من الواقع المعاش

. في مھن المھارات العلمیة.٤ ال اھداف تربویة  

. في االنتاج والتجارة.٥     
. مرتكزات التعاون والتضامن ۱    

 العربیین.
المحور الرابع: 

التعاون والتضامن 
والطموحات 

.العربیة  
 
 

. التعاون والتضامن والطموحات ۲   
 العربیة.

۹ 
 



 واالنسانیاتعلوم ال ا/فرع ثانويال  : الثانيالصف   المرحلة: الثانویة والتنشئة المدنیة التربیة الوطنیةالمادة: 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

الھدف التربوي المعلق العمل  التعلیل
 المحور الفصل بھ

یعلّق العمل بـحصتین على أن 
توّزع الحصص الباقیة على 

 الفصول المتبقیّة

. لبنان والعمل العربي المشترك.۳    حصص ٥   
 یعلق العمل بھ حصة واحدة

مكرر مع محور جامعة الدول العربیة 
 مع سائر المواد

یطلع على بعض المشاریع 
 المشتركة للتعاون القطاعي

.التعاون العربي أداة حمایة. ٤  

 یعلق العمل بھ حصة واحدة
 

یكتشف الطموحات العربیة 
 وضرورة تحقیقھا 

. طموحات مستقبلیة٥  

 
 
حصص على  ۳یعلّق العمل بـ

أن توّزع الحصص الباقیة 
 على الفصول المتبقیّة

.سالم البشریة بتعاونھا.۱    المحور الخامس:  
العالقات بین الدول 

ودور األمم 
 المتحدة.

حصص ٥  

 یعلق العمل بھ حصة واحدة
امثلة من الواقع المعاش، المعلومات  

 المتوفرة في الفصل اصبحت قدیمة

یكشف اشكال الحروي في 
 الیوم عالم

. الحرب مصدر الویالت.۲  

. دور األمم المتحدة في حفظ السالم.۳     
 یعلق العمل بھ حصة واحدة

 مكرر مع الصف الثالث ثانوي تربیة
یتعرف الى دور المنظمات 

 االقلیمیة
. دور المنظمات األقلیمیة.٤  

 یعلق العمل بھ حصة واحدة
 مكرر مع الصف الثالث ثانوي تربیة

یتعرف الى دور المنظمات 
 الدولیة 

. نحو تعاون دولي أشمل. ٥  

 
یعلّق العمل بـحصة واحدة 
على أن توّزع الحصص 

 الباقیة على الفصول المتبقیّة

المدینة.-۱    المحور السادس:  
التنظیم المدني 
تطویر لمدنیة 

.المجتمع  
حصص ٥  

مشاكل المدینة.-۲     
التنظیم المدني. -۳     

 یعلق العمل بھ حصة واحدة
مكرر مع مادة علم االجتماع في 

 الصف االول والثالث ثانوي

یكتشف العالقات بین التنظیم 
الناجح للمدن وبین المشاركو 
المدنیة في إعداد ه وااللتزام 

 بھ.

التنظیم المدني في لبنان. -٤  

أمثلة عن تنظیم مدن لبنانیة.-٥     
 

 

۱۰ 
 



 بكافة فروعھ  الثانويث الثال: الصف المرحلة: الثانویة التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیةالمادة: 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

الھدف التربوي المعلق العمل  التعلیل
 المحور الفصل بھ

االعالم ودوره في تكوین -۱    
 الراي العام.

 المحور االول:
 

 االعالم والراي العام
 حصص ٤

االعالم والحیاة الدیمقراطیة. -۲      
الخلقیة االعالمیة. -۳      
. حریة االعالم٤      
 
 

یعلّق العمل بـحصة واحدة 
على أن توّزع الحصص 

 الباقیة على الفصول المتبقیّة

البیئة في لبنان. -۱     المحور الثاني: 
حمایة الطبیعة واعادة 

 انتاجھا.
حصص ٤  

المخاطر التي تتعرض لھا  -۲   
 البیئة.

حمایة البیئة وسبل معالجتھا. -۳     
 یعلق العمل بھذا الفصل حصة واحدة

 مكرر مع سائر الفصول السابقة
یكتسب خلقیة تساعد على 

تحصین البیئة من النواحي 
 المادیة والجمالیة والصحیة

البیئة ودور المواطن -٤  

 
یعلّق العمل بـحصة واحدة 
على أن توّزع الحصص 

 الباقیة على الفصول المتبقیّة

 یعلق العمل بھذا الفصل حصة واحدة
كون الفصل ھو كنایة عن لمحة 

 تاریخیة عن االنتشار

یتعلم المنعلم الى تاریخ ھجلرة 
 انتشارھماللبنانیین وخریطة 

االنتشار اللبناني: تاریخھ،  -۱
 واقعھ، دوره في المغتربات.

المحور الثالث:االنتشار 
 اللبناني في العالم

حصص ۳  
اللبنانیون المغتربون  -۲   

 والقضایا الوطنیة.
المغتربون والوطن االم. -۳     

الدیمقراطیة واالنتخابات. -۱     المحور الرابع: المواطن  
.واالنتخابات  

حصص ٤  
االنتخابات النیابیة. -۲      
االنتخابات البلدیة  -۳    

واالختیاریة، وانتخابات 
 الجمعیات والنقابات واألحزاب.

اعید العمل بھذا الفصل كونھ موضوع   
 الساعة

انظمة االنتخاب. -٤   

 
 
 
 

یعلّق العمل بـحصتین على أن 
توّزع الحصص الباقیة على 

المتبقیّةالفصول   

 یعلق العمل بھذا الفصل حصة واحدة
 تم الغاء تطبیقھا في لبنان

بین  یتعرف المتعلم الى العالقة
االنتماء للوطن والدفاع عنھ 
والعمل على انمئھ باسالیب 

 مختلفة منھا الخدمة العسكریة

خدمة العلم في لبنان. -۱ المحور الخامس: الخدمة  
 العسكریة والخدمة المدنیة.

حصص ٥  

الجیش اللبناني وتشكیالتھ.-۲     
قوى األمن ومسؤولیتھا عن -۳   

 تأمین النظام العام.
مجاالت الخدمة المجنیة:  -٤   

۱۱ 
 



 بكافة فروعھ  الثانويث الثال: الصف المرحلة: الثانویة التربیة الوطنیة والتنشئة المدنیةالمادة: 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

الھدف التربوي المعلق العمل  التعلیل
 المحور الفصل بھ

الدفاع المدني والصلیب األحمر 
 اللبناني.

 یعلق العمل بھذا الفصل حصة واحدة
كونھ یتكرر مع محور الشباب في 
الصف الثاني ثانوي في مادة علم 

 االجتماع

یتعرف الى مجاالت الخدمة 
المدنیة واطرھا التنظیمیة 
وسبل استقطابھا للشباب 

 واستعابھم

مخیمات العمل التطوعي -٥  

الحركة النقابیة. -۱     المنظمات المحور السادس:  
 النقابیة والمھنیة.

حصص ٤  
النقابات. -۲      
قانون العمل. -۳      
عالقات العمل.-٤      
 
 
 
 
- 

 
 

حصص ٦  

 یعلق العمل بھذا المحور كامالً 
 

كونھ یتكرر مع محور الشباب في 
الصف الثاني ثانوي في مادة علم 

 االجتماع

یدرك المتعلم ان تطور 
المجتمع وتنمیة قطاعاتھ وبناء 
مؤسسات المستقبل ومواجھة 

التحوالت المعاصرة رھن 
 بمشاركة الشباب.

الشباب: طاقاتات العمل  -۱
 واالبداع.

المحور السابع: الشباب 
والتحوالت المعاصرة وبناء 

 المستقبل.
 

حصص ٦  

الشباب وفرص العمل. -۲  
الشباب وااللتزام بقضایا -۳

 الوطن والمجتمع.
الشباب والسكن وبناء  -٤

 األسرة.
الشباب والمشاركة في  -٥

 التنمیة.
الشباب وبناء المستقبل. -٦  

 

 

۱۲ 
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