
 وزارة التربية والتعليم العالي  
 المركز التربوي للبحوث واإلنماء  
 

 دليل توضيحي حول المحاور والفصول التي علّق العمل بها 

 وحتى صدور المناهج المطّورة( 2019-2018)للعام الدراسّي 
 

 الفهرس

 التاريخالماّدة التعليميّة:
 

 الّصفحة 

    
 

  1 التاسع األساسّي.......................................................................................................... الحلقة الثّالثة
  

   

   

   

 3 .................................................بكافة فروعه ....................................... الثالث الثّانويّ  المرحلة الثّانوية

  

 

 يُضاف إلى الحصص الّدراسيّة المبيّنة في الجدول أدناه:

 

 أسابيع تُخّصص لالمتحانات الفصليّة، والتّقييم المستمر )الّسعي وغيره...( 4 •

 تعلّمين في األسابيع المتبقّية لربط التّعلّمات بمشاريع وأنشطة.إفساح المجال أمام الم •

 

 

مظللة باللون األصفرالتعديالت الحديثة:
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 االقتراح

)توزيع الحصص على ما 

تبقى من 

 محاور/وحدات/دروس(

 الشرح

 من )ما بقي وما عُلّق العمل بهم

محاور ودروس الكتاب المدرسي 

 الوطني وفصوله(

 المحور الفصل ما تم تعليق العمل به التعليل

 حصتان

 

 ما بقي هو:

 أسباب الحرب ونتائجها 

 الجبهات: ما علق العمل به

 معركة جوتالند -العسكرية

  البحرية

 

انها معلومات عامة 

مكررة في الفصول 

 الحقةلا

 

 

بهة جال ،الجبهة الغربية)الجبهات 

 (، ..مالبحرية،.

 االولىلمحة عامة عن الحرب العالمية   -

 نتائجها -مراحلها  -اسبابها  -

 المحور االول:

لمحة عامة عن الحرب 

 االولىالعالمية  

 

   حصتان

 حصتان

 : ما بقي هو

 الفصل كامالا 

االوضاع السياسية واالجتماعية  -  

 واالقتصادية.

 

 المحور الثاني:

الحرب  لبنان في اثناء

 العالمية االولى

 تانحص 2

 

 ما بقي هو :

 بيكو-اتفاقية سايكس 

 هونمكما-مراسالت الحسين 

نمو الحركات التحريرية في لبنان والبلدان  - تعليق العمل بكامل الفصل  

 .منها العربية وموقف العثمانيين

المحور كاملا : مابقي هو   المحور الثالث: فترة الحكم المباشر  -   
 االنتداب الفرنسي

 حصص   6
 الدستور والحكم الوطني    

المحور كاملا : مابقي هو  نشوب الحرب العالمية الثانية ووضع  -   

  لبنان خالل الحرب
 المحور الرابع:

 لبنان االستقالل
  حصص 8

 مراحل استقالل لبنان حتى الجالء   

 

يدرس في مادة التربية  يعلق العمل بكامل الفصل

الوطنية بطريقة اكثر 

حداثة كونها وضعت 

 حسب المنهج الجديد

 انتسابه الى الجامعة العربية ودوره فيها  - 

 انتسابه الى المؤسسات الدولية ودوره فيها -

 المحور الخامس:

 لبنان المستقل

 حصص 5

 

االوضاع االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية
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 أعيد العمل به:

 نشأة الصهيونية

فلسطين في ظل االنتداب  -

  البريطاني

 الحروب العربية االسرائلية -

  1948نكبة سنة  -

 )العدوان الثالثي(  1956حملة  -

 (1967سنة )حرب حزيران  -

 يعلّق العمل به: 

 نشأة الصهيونية

فلسطين في ظل  -

  االنتداب البريطاني

الحروب العربية  -

 االسرائلية

  1948نكبة سنة  -

)العدوان  5619حملة  -

 الثالثي( 

سنة )حرب حزيران  -

1967 

 نشأة الصهيونية -

  فلسطين في ظل االنتداب البريطاني -

 الحروب العربية االسرائلية -

  1948نكبة سنة  -

 )العدوان الثالثي(  1956حملة  -

 (1967سنة )حرب حزيران  -

 المحور السادس:

 القضية الفلسطينية

 حصص 3

في  كون هذا المحور مكرر

 الثالث ثانوي

 

 

  

 

 المحور السابع: الحركات االستقاللية في الدول العربية.

الحركات االستقاللية في 

 الدول العربية

 حصص 8
 

 

 

سوريا - يعلّق العمل به   

العراق - يعلّق العمل به     

 

 :  ما علق العمل به

 الدرس كامالا 

كونه ينتمي إلى مجموعة 

الدول العربية التي علق 

 العمل بها سابقا 

 :به يعلق العمل

 

األردن -  

المملكة العربية السعودية - يعلّق العمل به     

مصر - يعلّق العمل به     

 
   

 يعلّق العمل به

السودان -  

 
 يعلّق العمل به  

 

 ليبيا -

 
   

 يعلّق العمل به

العربي وإمارات الجزيرة دول المغرب  -

 العربية ومحمياتها
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 االقتراح

)توزيع الحصص على ما تبقى 

 من محاور/وحدات/دروس(

 الشرح

من  )ما بقي وما عُلّق العمل به

محاور ودروس الكتاب المدرسي 

 الوطني وفصوله(

 المحور الفصل التعليل

 المحور االول:  لبنان اثر الحرب العالمية االولى -1   

 تاريخ لبنان المعاصر

 حصة 19
 االنتقاليةالمرحلة  -2   

 اعالن دولة لبنان الكبير -3   

 الحكم العسكري الفرنسي -4   

 
 الثورات اللبنانية -5 علّق العمل به 

 

 الدستور والجمهورية -6   

 االحزاب اللبنانية -7 علّق العمل به  

 لبنان في الحرب العالمية الثانية -8   

 احتالل الحلفاء للبنان -9   

 .اعالن االستقالل -10   

 
 تنظيم الدولة -11 علّق العمل به 

 

 

لبنان والمنظمات الدولية  -12 علّق العمل به 

 والعربية

 

 الحرب الفلسطينية ونتائجها -13 علّق العمل به تمت دراستها في التاسع اساسي 

 

 أهم االحداث اللبنانية والداخلية -14 علّق العمل به  
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 حصة واحدة 

االبقاء على الثورة العربية الكبرى 

 اسبابها ونتائجها

العرب والدولة العثمانية منذ  -1 يعلق العمل به

التاسع عشر القرناواخر   

 المحور الثاني: 

 تاريخ العرب المعاصر 

 حصة  11

 حصة واحدة 

 

 تعريف سياسة التتريك: االبقاء على

نماذج عن المعارضة العربية من 

 خالل:

 العربي في باريسالمؤتمر  -

 الفتاة -جمعية العربية -

وبيروت االصالحية جمعية-  

حركة التتريك والمعارضة  -2 يعلق العمل به

 العربية

 

 

   

  حصة واحدة

 -مراسالت الحسين - االبقاء على:

 اتفاقية سايكس بيكو

 تفكيك الدولة العثمانية -3 يعلق العمل به

  ةحصة واحد

مصطفى صالحات إ :االبقاء على

 كمال

 قيام الجمهورية التركية -4 يعلق العمل به

 فتح قناة السويس -5   

  يعلق العمل به  

 )مكّرر في فصول أخرى(

التدخل االنكليزي وفرض  -6

 الحماية على مصر

 حصة واحدة

 

1936معاهدة  االبقاء على محاوالت االستقالل والجالء في  -7 يعلق العمل به 

 مصر

 الثورة العربية الكبرى -8   

االبقاء على: الثورة السورية الكبرى  حصة واحدة

اسبابها ونتائجها 1925  

 المملكة العربية السورية -9 يعلق العمل به

  يعلق العمل به حصة واحدة 

 )مكّرر مع المحور األول(

 االنتداب الفرنسي -10

 ما علق العمل به: معاهدة 1936  حصة واحد

 اسبابها، بنودها ونتائجها

الثورات السورية واعالن  -11 يعلق العمل به

 الجمهورية

 قيام المملكة العربية السعودية -12   

 1920: الثورة العراقيةاالبقاء على  حصة واحدة

 اسبابها ونتائجها1930معاهدة  

 وقيام المملكة العراقية -13 يعلق العمل به

 حصة واحدة

 

الفرنسية في  السياسة -:االبقاء على

 الجزائر

والثورة الجزائرية اسبابها ونتائجها -  

 تحرير بلدان شمال افريقيا -14 يعلق العمل به

 


