
 

 
 

 الَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة والُمحتَوى الِعلمّي األساسّي المرتبط باألهداف األساسيّة

 ة بفروعها األربعة( ة العامّ انويّ طة والثّ )المتوسّ  ةسميّ هادة الرّ المطلوبة لصفوف الشّ و الجغرافياة ِلَمنَهج مادّ           

 حصًرا  2022-2021 الّدراسيّ  للعام

  
 

 الِفهِرس
 
 

 فحةالصّ  

 1  .……………………………...………………..……………………………………………… ةعامّ المالحظات الاألسباب الموجبة و

  

  الّشهادة المتوّسطة

 التّاسع األساسيّ 

 ……...…………………...………………..………………………………………………  المضامين األساسيّة للّصّف التّاسع األساسيّ 
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  الّشهادة الثّانويّة

  علوم عاّمة، علوم الحياة واجتماع واقتصادع وفر

  ……...………………..………………….......…علوم عاّمة، علوم الحياة واجتماع واقتصاد ع وفر –ثّانوّي الثّالثالالمضامين األساسيّة للّصّف 
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 فرع اآلداب واإلنسانيّات 

 ……...………………..………………………………………………فرع اآلداب واإلنسانيّات    –ثّانوّي الثّالثالالمضامين األساسيّة للّصّف  
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   2016/م/ 21المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   2018/ 5/ 21تاريخ   2018/م/ 28االعتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  بمع األخذ    ، ا حصر    2022- 2021ة بفروعها األربعة( للعام الّدراّسي   انوية العامّ طة والثّ )المتوّس   ة سمّي الرّ   هادة الشّ   لصفوف   ة الجغرافيالمادّ   األساسّية المضامين  
 .2021/ 8/ 23تاريخ     2021/م/ 13التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  و  2016/ 9/ 3تاريخ  

 حصًرا2022-2021 راسيّ ة بفروعها األربعة للعام الّد ة العامّ انويّطة والثّ المتوسّ  للشهادتينة سميّالمطلوبة لإلمتحانات الرّ  المواضيع/األهداف األساسيّة /تحديد الدروس       1  

 

 األسباب الموجبة: 

 ّن الّظروف والحيثيّات المذكورة أدناه: إ

والتي أدّت إلى توقّف التّعليم بسبب اإلضرابات، مّما سبّب بتأخير انطالقة العام الدّراسّي  عبة التي رافقتهالمتأّزم في لبنان، واألوضاع االجتماعيّة الصّ  الوضع االقتصاديّ  –

 ألكثر من عدّة أشهر. منتظم   بشكل  

ونسب اإلنجاز المتفاوتة بين مادّة وأخرى  2022آذار  23ضيع/ األهداف األساسيّة حتّى نتيجة الدّراسة التي أجراها المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء حول إنجاز الموا –

 ا في معظم المواد.بأفضل األحوال النّصف تقريب   والتي لم تتعد  

عوبات وتعثّر لدى المتعلّمين وصعوبة استكمال االجتماعات مع كافّة المعنيّين في الحقل التّربوّي من القطاعين: الّرسمّي والخاص، والّروابط والنّقابات وما أظهرته من ص –

 المنهج.

وذلك للتأّكد من تغطيتها/ إنجازها قبل المهل المحدّدة لنهاية العام الدّراسّي في المدارس لصفوف   2021/ م/  13ضمن التّعميم رقم    المضامين  استدعت منّا إعادة النّظر في –

 .الّشهادات

 :  قالَمراِجع الُمعتََمَدة في هذا الّسيا

    .)الجغرافيا( ماد ة( والت عاميم الاّلِحقَة بَِحَسب تَفاصيل ُمحتَوى َمنَهج 8/5/1997تاريخ  10227َمناِهج الت عليم العام وأهدافها )الَمرسوم رقم 

  



   2016/م/ 21المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   2018/ 5/ 21تاريخ   2018/م/ 28االعتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  بمع األخذ    ، ا حصر    2022- 2021ة بفروعها األربعة( للعام الّدراّسي   انوية العامّ طة والثّ )المتوّس   ة سمّي الرّ   هادة الشّ   لصفوف   ة الجغرافيالمادّ   األساسّية المضامين  
 .2021/ 8/ 23تاريخ     2021/م/ 13التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  و  2016/ 9/ 3تاريخ  

 حصًرا2022-2021 راسيّ ة بفروعها األربعة للعام الّد ة العامّ انويّطة والثّ المتوسّ  للشهادتينة سميّالمطلوبة لإلمتحانات الرّ  المواضيع/األهداف األساسيّة /تحديد الدروس       2  

 

 التّاسع األساسيالَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج مادَّة الجغرافيا للّصّف 

 حصًرا  -2022-2021والمطلوبة المتحانات الّشهادة المتوّسطة للعام 

 التاسع األساسيّ الصف: جغرافيا،  الماّدة:

 (. 1997آيار سنة  8) تاريخ  10227رقم  مرسومالتاسعة،  السنة الدراسيّة:الثالثة من التعليم األساسّي،   الحلقة:تفاصيل محتوى منهج مادّة الجغرافيا،  المرجع: 

 : ة*مالحظ

 ،21/5/2018تاريخ  2018/م/28التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم يأخذ هذا الُمستند باالعتبار  

   ،2016/ 9/ 3تاريخ     2016/م/ 21التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  

    . 2021/ 8/ 23تاريخ     2021/م/ 13والتّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  
 الكتاب المدرسّي الوطنيّ  تفاصيل محتوى المنهج 

 الصفحة  المحور / الدرس  المحتوى 

 الموقع الجغرافّي للبنان. -

 أهمية الموقع. -

 مساحة لبنان. -

 ّشكل لبنان. -

 الوحدات التضاريسيّة.  -

 جغرافية لبنان.  :1المحور 

 الموقع ومظاهر الّسطح.  :1الدرس 
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 المناطق الُمناخيّة.  -

 األقاليم النباتيّة.  -

 األقاليم الطبيعيّة:  -

 الساحلّي.   •

 الجبلّي.   •

 الداخلّي.  •

 جغرافية لبنان.  :1المحور 

 اإلنسان والبيئة الطبيعيّة   : 2الدرس 

 *ُمعلّق العمل باالنتشار السكنّي فقط.
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 التقنيات المستخدمة. -

 القرى والمواصالت.   -

 دور القطاعين العام والخاص في تطوير القطاع الزراعّي:   -

 مشاريع الرّي.  •

 المشروع األخضر.  •

 المكاتب الزراعيّة.   •

 .  مراكز األبحاث/ الزراعة المحميّة .. /مصارف التسليف •

 جغرافية لبنان.  :1المحور 

 التحوالت في المجال الزراعّي.   : 9الدرس 
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 .2021/ 8/ 23تاريخ     2021/م/ 13التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  و  2016/ 9/ 3تاريخ  
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 إنتاج واستهالك الّطاقة. -

 حجم المؤسسات الصناعيّة وتوزعها الجغرافّي.   -

 أنواع الصناعات الرئيسيّة وتوزعها.  -

 التحوالت في المجاالت الصناعيّة.  -

 دور القطاعين العام والخاص.   -

 مستقبل الصناعة اللبنانيّة. -

 جغرافية لبنان.  :1المحور 

 المجاالت الصناعيّة. : 10الدرس 

68 

 قطاع الخدمات وتنوعه.  -

 المدن:   -

 مراكز تبادل وخدمات.  •

 مركزيّة الخدمات في بيروت. •

 األسواق وتحوالتها: -

 تقليديّة. •

 حديثة. •

 القطاع المصرفّي.   -

 التبادل مع الخارج.  -

 الميزان التجارّي.   -

 ميزان المدفوعات.  -

 جغرافية لبنان.  :1المحور 

 مجاالت التبادل والخدمات. : 11الدرس 

 *ُعلّق العمل بالقطاع المصرفّي فقط.
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 الموقع الجغرافّي للعالم العربّي. -

 أهمية الموقع الجغرافّي.  -

 مساحة العالم العربّي.  -

 شكل العالم العربّي.  -

 

 جغرافية العالم العربّي. :2المحور 

 الموقع ومظاهر الّسطح. : 17الدرس 

 *ُمعلّق العمل بمظاهر الّسطح فقط.
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 المشكلة الزراعيّة. سمات  -

 أسباب المشكلة الزراعيّة.  -

 جغرافية العالم العربّي. :2المحور 

 مشكلة الزراعة واألمن الغذائّي. : 24الدرس 

156 
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  –للّصّف الثّانوي الثّالث  الجغرافيامادَّة الَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج 

 فروع علوم عاّمة، علوم الحياة، اجتماع واقتصاد

 حصًرا -2022-2021والمطلوبة المتحانات الّشهادة الثّانوّية للعام 

 فروع العلوم العام ة، علوم الحياة، االجتماع واالقتصاد -الثالث الثانوي  : الصفجغرافيا،  الماّدة:
   المرجع: 

 (.1997آيار سنة  8) تاريخ  10227رقم  مرسومفروع العلوم العاّمة، علوم الحياة، االجتماع واالقتصاد،  -الثالثة  السنة الدراسيّة:الرابعة من التعليم الثانوّي،  الحلقة:تفاصيل محتوى منهج مادّة الجغرافيا، 

 : ة*مالحظ

 ،  21/5/2018تاريخ  2018/م/28التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم يأخذ هذا الُمستند باالعتبار  

   ،2016/ 9/ 3تاريخ     2016/م/ 21التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  

    . 2021/ 8/ 23تاريخ     2021/م/ 13التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  
 الكتاب المدرسّي الوطنيّ  تفاصيل محتوى المنهج 

 الصفحة  الدرس  /وحدة ال             المحتوى 

 : المجال العالمي  الجديد -
 .همفهوم •
 خصائصه.   •

 العالم المعاصر.  : 1الوحدة 
 المجال العالمي  الجديد. : 1الدرس 
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مال ودوله.   -  حدود عالم الش 
 خصائصه.  -
 عوامل تقدمه.   -
 م دوله. اختالف درجة تقد   -

   العالم المعاصر. : 1الوحدة 
مال.  : 2الدرس   عالم الش 
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 حدود عالم الجنوب.   -
 دوله.  -
 خصائصه.   -
   عوائق التنمية التي تواجه دوله. -
 تفاوت الن مو  بين دوله.  -

 عالم الجنوب.  : 2الوحدة 
 نمو  متفاوت. -عالم الجنوب : 1الدرس 
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  –للّصّف الثّانوي الثّالث  الجغرافيامادَّة الَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج 

  اآلداب واإلنسانيات فرع

 حصًرا -2022-2021والمطلوبة المتحانات الّشهادة الثّانوّية للعام 

 اآلداب واإلنسانياتفرع  -الثالث الثانوي  : الصفجغرافيا،  الماّدة:
 (.1997آيار سنة  8) تاريخ  10227رقم   مرسومفرع اآلداب واإلنسانيات،  -الثالثة  السنة الدراسيّة:الرابعة من التعليم الثانوّي،   الحلقة:تفاصيل محتوى منهج مادّة الجغرافيا،  المرجع: 

 : ة*مالحظ

 ، 21/5/2018تاريخ  2018/م/28التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم يأخذ هذا الُمستند باالعتبار  

   ،2016/ 9/ 3تاريخ     2016/م/ 21التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  

    . 2021/ 8/ 23تاريخ     2021/م/ 13والتّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  

 المدرسّي الوطنيّ الكتاب  تفاصيل محتوى المنهج 

 الصفحة  / الدرس  وحدةال           المحتوى 

 . .مفهوم المجال العالمي  الجديد -
 *فقط.خصائصه -

   العالم المعاصر. : 1الوحدة 
 المجال العالمي  الجديد. :  1الدرس

14 

مال ودوله.   -  حدود عالم الش 
 خصائصه.  -
 مه. عوامل تقد   -
 اختالف درجة تقدم دوله.  -

 العالم المعاصر.  : 1الوحدة 
مال.  : 2الدرس   عالم الش 

20 

 العالم المعاصر.  : 1الوحدة  ة الواليات المت حدة األميركي ة االقتصادي ة.المقومات العام ة لقو   -
. : 3الدرس  مات التفوق األميركي   مقو 

26 

 ة. مظاهر هذه القو   -
-  .  دورها في االقتصاد العالمي 

 العالم المعاصر.  : 1الوحدة 
.  -القو ة األميركي ة : 4الدرس   نفوذ عالمي 
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 حدود عالم الجنوب ودوله.   -
 خصائصه.  -
 عوائق التنمي ة التي تواجه دوله.  -
 تفاوت الن مو  بين دوله.  -

 عالم الجنوب. : 2الوحدة 
 نمو  متفاوت. -عالم الجنوب: 1الدرس 

58 

انالتوز ع  -  ي  والطبيعة. السك 
 سياسة الطفل الوحيد.   -
 سياسة االنفتاح.  -
- .  الخلل في المجال الصيني 

 عالم الجنوب. : 2الوحدة 
 الصين.  : 2الملف 
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