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 األسباب الموجبة:

 ّن الّظروف والحيثيّات المذكورة أدناه: إ

 ، ضرورة العودة الطبيعية إلى دورة التعليم والتعلم الطبيعية -

 ، إحتواء إنتشار جائحة كورونا -

 إلى الحضور الكلّي داخل المدرسة مع األخذ باالعتبار التباعد االجتماعّي،توصية منّظمة الصّحة العالميّة بالعودة -

والدورات التدريبية التي عمل ويعمل عليها المركز التربوي فيما  أهميّة إجراء تقويم تشخيصّي في بداية العام الدراسّي القادم، يبيّن الثغرات في اكتساب المتعلّمين لألهداف األساسيّة-

 ،ي فاقد والتعلم المتايز والتعلم اإلجتماعي اإلنفعالييتعلق بتقصي أ

 الفقدان التعلمي على مستوى المعارف واإلمتالك للكفايات التي يحتاجها المتخرجين في اإلختصاصات المختلفة في الجامعات -

تراعي  مع أي تعديالت ضرورية   2018/م/28والمعدل بموجب التعميم رقم  2016/م/21العودة إلى المنهاج الذي كان معتمدا قبل جائحة كورونا أي التعميم رقم فرضت علينا        

 النقطة الرابعة من األسباب الموجبة ..

 :في هذا الّسياق الَمراِجع الُمعَتَمَدة
ِحَقة ِبَحَسب َتفاصيل م   (23/4/1992تاريخ 2385مرسوم رقم )و (1970أيار  23) تاريخ  14528مرسوم رقم  ةوالتَّعاميم الّلا  التاريخ. حَتوى َمنَهج مادَّ

ادر ضمن التاعميم رقم  ادر ضمن التاعميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018/م/28التاخفيف الصا تاريخ  2017/م/556والقرار رقم ، 3/9/2016تاريخ  2016/م/21المبني على التاخفيف الصا
 .عليم الثاانويا مرحلة التا لللحلقة الثاالثة من مرحلة التاعليم األساسيا و ، 19/6/2017

 مالحظات عامة:
 أّنها أساسّية:تضّمنت المعايير التي اعُتمدت في تصنيف المضامين الّتعليمّية على 
حقة. فاوف والمراحل الّلا فا نفسه وفي الصا  الم كتسبات الاتي سيبنى عليها في الصا
رورية من ناحية المعارف و/أو المهارات و/أو المواقف و/أو القي  للمرحلة العمرياة. مالمواضيع الضا

 
ة الجدول األول:   التاريخ للصف المعنيالَمضامين التَّعليميَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج مادَّ
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فا المعني.العمود األول: تفاصيل محتوى المنهج /المحاور والمضامين المرتبطة   باألهداف األساسياة للصا
ة التاريخ بالكتاب المدرسي الوطنيا  ةالمتعلقمن الثاني إلى الخامس  ألعمدةا  : وَتفاصيل م حَتوى َمنَهج مادَّ

ة التاريخ العمود الثااني: اسم المحور والدارس كما وردا في الكتاب الوطنيا  يتضمان عنوان المقطع المطلوب أيًضا في حال تضمان الدارس مضامين مطلوبة، ومضامين  ، وقدوَتفاصيل م حَتوى َمنَهج مادَّ
 ف العمل بها.قد توقا 

ر  فحة الاتي تتضمنها الفقرة/ الفقرات المطلوبة في حال تضمان الدا فحة الاتي يبدأ فيها الدارس و/أو رقم الصا  س مضامين مطلوبة، ومضامين قد توقاف العمل بها.العمود الثاالث: رقم الصا
امس: المعايير الاتي تما اعتمادها لتصنيف المضامين عل األعمدة  ى أنها أساسياة.الراابع والخا

صة لتغطية الفصل/ الدارس. ادس: عدد الحصص المخصا  العمود السا
 إلزامية اتباع التسلسل كما هو وارد  –الذي يجب اتباعه خّلل العام الدراسي  العمود السابعا: تسلسل الفصول/ الداروس.

 
 

  
 

 العمود المخصص لعدد الحصص:
فا أيا    الفروض المنزلياة.الاتي يتما استثمارها في الشارح، وحلا المشكّلت، والناقاشات والتاطبيق، يقابلها عادةً متابعة في البيت من خّلل المراجعة، والبحث و  يتضمن عدد الحصص الوجاهياة داخل الصا

  
ة التاريخسنعتمد َتفاصيل ُمحَتوى َمنهَ ساسي، لذا األمالحظة : ال يوجد كتاب مدرسي وطني لمادة التاريخ، باستثناء الصف السابع  ، و لم نحدد الصفحة أو رقم الدرس في ج مادَّ

 المستندات المقدمة،إلن توزيع الدروس وتقسيمها يختلف باختالف دار النشر الصادر عنها.
 

 
 

 

للص ف  الس ابع األساسي   هداف َِمنَهج مادَّة الت اريخأالَمضامين التَّعليميَّة المرتبطة ب  
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  ساسيّ األ بعالسا الصَّف:  التاريخ المادَّة:
 

   ساسيّ األ للّصف السابع - التاريختَفاصيل ُمحتَوى َمنَهج مادَّة  (1970أيار  23 ) تاريخ  14528مرسوم رقم  الَمرَجع:

:  الَمنهج تَفاصيل ُمحتََوى  التاريخالِكتاب الَمدرِسي  الَوَطني 

صة
ص 
خ
لُم
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ص

ص
ح
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د 
عد

 

ل 
س
سل
ت

س
و
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ال

 

 الَمحاِور

 

 

 

 الَمحتوى

 

 

 الفَصل المحور_
فَحة  الصَّ

 ُمالَحظات

 ) المعيار لتصنيفها أساسي ة(

ُمكتسبات سابقة 

لمواضيع في 

الص ف / الصفوف 

 الالحقة

ضرورية من ناحية المعارف أو/و  

أو  المهارات أو/و المواقف أو/و القيم

 المرحلة العمرية

المحور 

تفكك :األول

الدولة العباسية 

 وقيام الدويالت

 

 فكك الدولة العباسية أسباب ت -

 الدولتان الطولونية واإلخشيدية  -2

 الدولة الحمدانية  - 3

 الدولة الفاطمية  - 4

عالقة الفاطميين بالدول  - 5

 المجاورة 

 العهد السلجوقي  - 6

المظاهر الحضارية في العهد  - 7

 . السلجوقي

_ أسباب تفكك الدولة 1الدرس _1المحور

 العباسية 

 

11 
 

 

بقي على المفاهيم أنها تُ ه الدروس هذ أهمية 

عطي فكرة تُ االساسية المطلوبة في المنهج و

ؤسس تعن وضع لبنان في تلك المرحلة و

لمفاهيم سترد الحقا ضمن مناهج العلوم 

اإلنسانية )اللغة العربية وآدابها واللغة 

 (األجنبية والفلسفة العربية والتاريخ

2 1 

يين بالدول _عالقة الفاطم 5_الدرس  1المحور

 المجاورة

 

 

30 
 

2 

2 

المحورالثاني : 

 الحروب الصليبية  

 

 التعريف بالحروب الصليبية  - 1

 مراحل الحروب الصليبية  - 2

 نتائج الحروب الصليبية  - 3

 

التعريف بالحروب    _1_ الدرس 2المحور 

 43 وأسباب الحروب الصليبية الصليبية 
كته األثر الذي تر أهميةالتعرف على  

 الحمالت الصليبية على الشرق

 

 

 والتفاعل الحضاري بين الغرب والشرق

   

2 

3 

نتائج الحروب   _3الدرس _ 2المحور 

 الصليبية 

52 1 4 

المحور الثالث : 

 االيوبيون

 الدولة األيوبية   1
 الدولة األيوبية  _1الدرس _ 3المحور 

أهمية العالقات العسكرية التعرف على   58

 .ارية بين األيوبيين والصليبيينوالحض

1 5 

المحور الرابع : 

 المماليك 

 المماليك  -1

  لبنان في عهد المماليك -2

لبنان في عهد   _ 2الدرس _  4المحور 

 المماليك

أهمية التعرف على تقسيم لبنان إداريا   69

 وسياسيا في ظل حكم المماليك

2 

 

6 
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  ساسيّ األ بعالسا الصَّف:  التاريخ المادَّة:
 

   ساسيّ األ للّصف السابع - التاريختَفاصيل ُمحتَوى َمنَهج مادَّة  (1970أيار  23 ) تاريخ  14528مرسوم رقم  الَمرَجع:

:  الَمنهج تَفاصيل ُمحتََوى  التاريخالِكتاب الَمدرِسي  الَوَطني 

صة
ص 
خ
لُم
 ا
ص

ص
ح
ال
د 
عد

 

ل 
س
سل
ت

س
و
در
ال

 

 الَمحاِور

 

 

 

 الَمحتوى

 

 

 الفَصل المحور_
فَحة  الصَّ

 ُمالَحظات

 ) المعيار لتصنيفها أساسي ة(

ُمكتسبات سابقة 

لمواضيع في 

الص ف / الصفوف 

 الالحقة

ضرورية من ناحية المعارف أو/و  

أو  المهارات أو/و المواقف أو/و القيم

 المرحلة العمرية

   : المحورالخامس

 الدولة العثمانية

 

 

 

 قيام الدولة العثمانية  -1

زاع العثماني البيزنطي الن -2

 وسقوط القسطنطينية 

متداد الدولة العثمانية في الشرق ا -3

 ومصر 

ضع لبنان ودوره في العهد و -4

 العثماني 

 لفتح العثماني في الغرب ا -5

 .الحضارة العثمانية  

النزاع العثماني  _2الدرس _  5المحور

 نطينيةالبيزنطي وسقوط القسط

 

وضع لبنان ودوره في _4الدرس _5المحور

 العهد العثماني

80 

 

 

90 

أهمية األثر الذي تركه سقوط التعرف على  

 القسطنطينية على النهضة العلمية في أوروبا

 

 

 

أهمية التعرف على وضع لبنان في عهد 

العثمانيين بالمقارنة مع المماليك، وارتباطه 

 بالدروس في بداية الصف الثامن

2 

 

3 

 

8 

 

10 

المحور السادس :   

عصر النهضة في 

 أوروبا .

-1-االكتشافات الجغرافية  -   

-2-االكتشافات الجغرافية  -   

-3-االكتشافات الجغرافية  –   

النهضة االوروبية  -   

-1-اإلصالح الديني  –   

-2-اإلصالح الديني  -  

انهيار النظام االقطاعي -   

 

الجغرافية  _ االكتشافات1_الدرس  6المحور

 )أسبابها ونتائجها(

 _النهضة األوروبية4_الدرس  6المحور

 _ االصالح الديني8_الدرس 6المحور 

انهيار النظام االقطاعي  _9_الدرس 6المحور 

 وقيام الممالك القومية

107 

110 

123 

156 

 

 

بالمواضيع ارتباطه 

الالحقة في الصف 

 الثامن

 تكمن أهمية هذا الدرس في إظهار:

تأثير الوعي الثقافي لدى الشعوب في مدى  -

 تغيير األنظمة الساسية واالجتماعية،  

التطور العلمي في التغيير مدى تأثير  -

 السياسي 

  

2 

 

3 

2 

2 

 

12 

 

14 

16 

18 
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التاريخ للصف الثامن األساسي َمنَهج مادَّةهداف ِأالَمضامين التَّعليميَّة المرتبطة ب  

  ساسياألالثامن  صف:ال  التاريخ. المادة:
 

  للصف الثامن األساسيّ  ( وتفاصيل محتوى منهج مادة الـتاريخ1970أيار 23) تاريخ  14528مرسوم رقم  المرجع:

 التاريختفاصيل منهج مادة  تفاصيل محتوى المنهج

 درسال –المحور  المحاور

 ُمالَحظات

 ) المعيار لتصنيفها أساسي ة(

عدد 

 الحصص

تسلسل 

 الدروس

كتسبات سابقة لمواضيع مُ 

في الص ف / الصفوف 

 الالحقة

ضرورية من ناحية المعارف 

لمهارات أو/و المواقف أو/و ا

المرحلة  أو/و القيمأو/و 

 العمرية

 درساً بحسب الكتب المعتمدة، مقسمة الى خمسة أقسام 32درساً و 25يتوزع منهج التاريخ  في الصف الثامن أساسي بين 

: االمارة اللبنانية في عهد القسم االول  -1

 المعنيين 

 _ الدرس: تطور النظام االقطاعي 1القسم

فخر الدين الثاني وتوسيع -االمارة المعنية ،  -_ الدرس: 1القسم

 نهايته -سياسته الداخلية  –وعالقته بالغرب -إمارته 

 

معرفة مراحل نشوء اإلمارة  

 ا وتطورهاالمعنية 
6 1 

ارة اللبنانية في عهد القسم الثاني : االم -2

 الشهابيين
 _الدرس: الشهابيون وانتقال االمارة اليهم2القسم

 _الدرس: االمير حيدر الشهابي وتوزيع االسر االقطاعية 2القسم

 _الدرس: بشير الثاني وسياسته الداخلية2القسم

 _الدرس: سياسة المصريين في لبنان2القسم

 االمير بشير الثاني._الدرس: نهاية الحكم المصري ونهاية 2القسم

معرفة طبيعة تركيبة المجتمع  

السياسي اللبناني في ظل 

االمارة وفهم أثر الصراع 

 على السلطة
5 5 

 _الدرس: نظام القائمقاميتين3القسم  القسم الثالث: عهد القائمقاميتين  -3

التعرف على خطورة  

على الداخلية  الصراعات

والتدخالت الخارجية السلطة 

ألخذ  البالد،اع أوضعلى  ،

 العبر منها

 

2 

 
9 

 القسم الرابع : عهد المتصرفية   -4

االوضاع  –أألوضاع السياسية  -_الدرس: نظام المتصرفية4القسم

 االقتصادية واإلجتماعية

 

يتكامل مع أوضاع لبنان 

السياسية في الحرب العالمية 

 التاسع الصفاآلولى في 

هذا  الدرس أساسي للمباشرة 

ج الصف التاسع بتدريس منه

 أساسي

3 11 
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  ساسياألالثامن  صف:ال  التاريخ. المادة:
 

  للصف الثامن األساسيّ  ( وتفاصيل محتوى منهج مادة الـتاريخ1970أيار 23) تاريخ  14528مرسوم رقم  المرجع:

 التاريختفاصيل منهج مادة  تفاصيل محتوى المنهج

 درسال –المحور  المحاور
 ُمالَحظات

 ) المعيار لتصنيفها أساسي ة(

عدد 

 الحصص

تسلسل 

 الدروس

القسم الخامس : أوروبا في القرنين  -5

 الثامن عشر والتاسع عشر 

 _الدرس: الثورة الفرنسية : أسبابها ونتائجها5القسم

هذه الدروس ضرورة ثقافية  

يتعرف المتعلم من خاللها 

على أهمية الثقافة في تحرير 

 الشعوب

3 

 
13 

 : أسبابها ونتائجها _الدرس: الثورة الصناعية 5القسم

إمتداد لدرس سقوط 

القسطنطينية في الصف 

 السابع

هذه الدروس ضرورة ثقافية 

يتعرف المتعلم من خاللها 

على أهمية التطور الصناعي 

والعلمي والثقافي في تحرير 

 الشعوب

3 

 
16 

_الدرس: االستعمار: تعريفه، أسبابه، أهم الدول 5القسم

 االستعمارية

ية الوعي أهمالتعرف على  

التخلص    من   يالوطني ف

 اإلستعمار                                  

2 18 
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 األساسي   التاسعمادَّة الت اريخ للص ف  َمنَهج هداف ِأالَمضامين التَّعليميَّة المرتبطة ب
 

  ساسي ألالتاسع ا الصف:  التاريخ.المادة:
  األساسيللصف التاسع   تفاصيل محتوى منهج مادة الـتاريخو (1970أيار 23خ ) تاري 14528مرسوم رقم  المرجع:

والقرار رقم 3/9/2016تاريخ   2016/م/21المبني على الت خفيف الص ادر ضمن الت عميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018/م/28الت خفيف الص ادر ضمن الت عميم رقم يأخذ هذا الُمستند بعين اإلعتبار : ةمالحظ

.19/6/2017تاريخ  2017/م/556  ، للحلقة الثالثة من مرحلة التعليم االساسي ولمرحلة الت عليم الث انوي 
 التاريختفاصيل منهج مادة  تفاصيل محتوى المنهج

 درسال –المحور  المحاور

 ُمالَحظات

 ) المعيار لتصنيفها أساسي ة(

عدد 

 الحصص

تسلسل 

 الدروس

ُمكتسبات سابقة لمواضيع 

في الص ف / الصفوف 

 الالحقة

ضرورية من ناحية المعارف 

أو/و المهارات أو/و المواقف 

أو المرحلة و/ أو/و القيم

 العمرية

لحرب المحوراالول:ا

 العالمية األولى

االولى الحرب العالمية  

جبهات  -مراحلها -)أسبابها

 نتائجها( -القتال 

 ب الحرب الدرس: أسبا_ 1المحور 

 الدرس:  نتائج الحرب_ 1المحور

 

 

 
 

 

 

لهذه الدروس أهمية  كبيرة 

ألنها تعّرف المتعلمين على 

على جانب من تاريخ لبنان 

الحرب من  الحديث والمعاصر

تاريخ ية لغاالعالمية األولى  

 تنميةإلى  هدف وتجالء ال

  الروح الوطنية لديهم

4 1 

المحور الثاني: لبنان 

المية من الحرب الع

 األولى لغاية الجالء

 

القسم األول: األوضاع السياسية 

واإلقتصادية خالل الحرب 

 العالمية األولى

القسم الثاني: االنتداب 

 الفرنسي: 

 

_ الدرس: لبنان في اثناء 1_القسم2المحور

الحرب العالمية األولى، األوضاع السياسية 

 واإلقتصادية واالجتماعية 

 

يتكامل مع درس نظام 

تصرفية واحكامه في الم

 الصف الثامن

3      4 

) مفهوم : اإلنتداب _ الدرس2القسم_ 2المحور

إعالن دولة  – وفترة الحكم المباشروصك (

 لبنان الكبير ونظام الحكم فيها 

لدستور ونظام ا: _ الدرس: 2القسم_ 2المحور

 الحكم 

اللبنانية _ الدرس: الجمهورية 2القسم_ 2المحور

  1939و  1926بين 

 

8 6 

القسم الثالث :  لبنان في 

–الحرب العالمية الثانية 

لبنان االستقالل االستقالل 

الجالء  –السياسي 

األوضاع االقتصاديّة  _الدرس3_القسم 2المحور

واالجتماعيّة في لبنان خالل الحرب العالميّة 

 )في جميع مراحلها ( الثانية

 - (1939-1940) 

  7 12 
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  ساسي ألالتاسع ا الصف:  التاريخ.المادة:
  األساسيللصف التاسع   تفاصيل محتوى منهج مادة الـتاريخو (1970أيار 23خ ) تاري 14528مرسوم رقم  المرجع:

والقرار رقم 3/9/2016تاريخ   2016/م/21المبني على الت خفيف الص ادر ضمن الت عميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018/م/28الت خفيف الص ادر ضمن الت عميم رقم يأخذ هذا الُمستند بعين اإلعتبار : ةمالحظ

.19/6/2017تاريخ  2017/م/556  ، للحلقة الثالثة من مرحلة التعليم االساسي ولمرحلة الت عليم الث انوي 
 التاريختفاصيل منهج مادة  تفاصيل محتوى المنهج

 درسال –المحور  المحاور

 ُمالَحظات

 ) المعيار لتصنيفها أساسي ة(

عدد 

 الحصص

تسلسل 

 الدروس

ُمكتسبات سابقة لمواضيع 

في الص ف / الصفوف 

 الالحقة

ضرورية من ناحية المعارف 

أو/و المهارات أو/و المواقف 

أو المرحلة و/ أو/و القيم

 العمرية

 العسكري واالقتصادي 
  (1941الل كاترو )استق

_ الدرس:  مراحل استقالل   3_القسم 2المحور

  -السياسيلبنان 

 المحور الثالث :

 القضية الفلسطينية

_الدرس: تعريف الحركة 3المحور القضية الفلسطينية

السياسة البريطانية في -الصهيونية 

 1948حرب  –فلسطين 

التعرف على نتائج السياسة   

 لسطين البريطانية في ف

2 81 
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ل الت اريخ للص ف  الث انوي   هداف َِمنَهج مادَّةأالَمضامين التَّعليميَّة المرتبطة ب  األو 

 األول الثانوي الصف:  التاريخ.المادة:

 األول وتفاصيل محتوى منهج مادة الـتاريخ  للصف الثانوي 8/1/1968تاريخ  9100مرسوم رقم  المرجع:
 

 التاريختفاصيل منهج مادة  لمنهجتفاصيل محتوى ا

 الفصل  –المحور  المحتوى -المحاور
 مالحظات

 )المعيار لتصنيفها اساسية(
عدد 

 الحصص

تسلسل 

 دروسال

  

ُمكتسبات سابقة 

لمواضيع في 

الص ف / الصفوف 

 الالحقة

ضرورية من ناحية المعارف أو/و 

المهارات أو/و المواقف أو/و القيمأو 

 المرحلة العمرية
 

 

 درساً  42و  38قسماً موزعين بين   11يتضمن منهج التاريخ  في الصف األول الثانوي 

 القسم االول : الحضارة المصرية  – 1

 التوسع  -توحيد المملكتين  –_الدرس: الموقع 1القسم

 _الدرس: العلوم والكتابة 1القسم

 _الدرس: الديانة والمجتمع 1القسم

 

 

 

مصرية أهمية الحضارة الالتعرف على 

على الصعيد اإلنساني والعلمي وعالقتها 

بالحضارة الفينيقية،باإلضافة الى حيويتها 

المستمرة  ريةثألامن خالل المكتشفات 

ومحاوالت علماء اآلثار والهندسة 

 -...اكتشاف أسرارها

5 1 

 القسم الثاني : حضارات بالد ما بين النهرين  – 2

ى بالد ما الشعوب التي تعاقبت عل_الدرس: 2القسم 

القوانين في حضارة بالد ما و  العلوم –بين النهرين 

 بين النهرين

 

 

أهمية القوانين التعرف على مدى 

الموضوعة وتطورها وتأثيرها على 

 التشريعات قديماً وحديثاً 

3 

 
5 

 القسم الرابع : الحضارة الكنعانية الفينيقية  – 4

 

 أسماء 

 موقع واألصل_الدرس: الحضارة الفينيقية  ال4القسم 

 _الدرس: المجتمع ونظام الحكم4القسم 

   و التجارة  _الدرس: العلوم والكتابة4القسم 

                 قرطاجة والحروب البونية    : _الدرس4القسم 

 

الحضارة الفينيقية التعرف على أهمية  

تأثيرها مدى بلبنان جغرافياً والمرتبطة 

 . وتفاعلها مع حضارات العالم القديم

6 8 
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 القسم الخامس : الحضارة اليونانية  – 5

_ الدرس:  الحضارة اليونانية 5القسم

)النظام السياسي والتربوي في كل من 

 أثينا واسبرطة(

    _ الدرس:  حملة االسكندر     5القسم

 ) الهللينيستية (

  

تعريف المتعلم على األنظمة التربوية  -

ى والسياسية عند اليونان وتأثيرها عل

 العالمين القديم والحديث.

3 12 

 القسم السادس : الحضارة الرومانية  – 6

 

 

 

_ الدرس: التنظيم االجتماعي 6القسم 

 .والسياسي في الحضارة الرومانية

الدرس: العمران والمدن  _6القسم 

 القوانين  – )اللبنانية( في عهد الرومان

 

  

تنمية مهارات التفكير العليا لدى 

لمقارنة بين الحضارتين المتعلمين، ل

 امتداد اليونانية والرومانية كون الثانية

 لألولى.

3 15 

 القسم السابع : الحضارة العربية  -7

االجتماعيةعند  الحياة _ الدرس:7القسم

 – في الجاهلية  العرب 

الحياة اإلجتماعية عند العرب مع  -

 –العلوم  -اإلسالم ) طبقات المجتمع 

 مالي(التنظيم ال –القضاء 

   4 18 

 



 مرحلة الت عليم الث انوي .لوالت عليم األساسي   حلة مر للحلقة الث الثة من -  2023-2022للعام الد راسي    التاريخلمادة  المضامين 

. 

       11     2023-2022توزيع المواضيع للسنة الدراسية                                                                        
 

فرعا العلوم واإلنسانيّات – الثّاني المرتبطة باألهداف األساسيّة ِلَمنَهج مادَّة التّاريخ للّصّف الثّانويّ  الَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة  

 

 فرعا :العلوم واإلنسانيات                                                                الثاني الثانويالصف:   التاريخ.المادة:
 

 فرعا العلوم واإلنسانيات-الثاني  محتوى منهج مادة الـتاريخ  للصف الثانوي وتفاصيل23/4/1992تاريخ 2385ومرسوم رقم   8/1/1968تاريخ  9100مرسوم رقم  المرجع:

 التاريختفاصيل منهج مادة  تفاصيل محتوى المنهج

 

 الفصل –المحور 

 مالحظات
 لتصنيفها اساسية( )المعيار

عدد 

 الحصص

تسلسل 

 الدروس
ُمكتسبات سابقة  المحتوى -المحاور

لمواضيع في الص ف / 

 الصفوف الالحقة

ضرورية من ناحية المعارف أو/و 

 المهارات أو/و المواقف أو/و القيم

 العمرية المرحلة /وأو

 درساً بحسب الكتب المعتمدة 30درساً و 25 ينقسم المنهج الى  قسمين  توزع الدروس عليهما ما بين

 القسم االول : الحرب العالمية الثانية  - 1

، إحتالل  1929أسباب غير مباشرة :  األزمة اإلقتصادية العالمية  

، 1938اليابان لمنشوريا والصين ،  ضم النمسا )األنشيلوس( 

الحرب األهلية  –االحتالل اإليطالي للحبشة ونقض معاهدة فرساي ، 

 ، 1938أزمة السوديت  –نية ، اإلسبا

 اجتياح بولونيا ألسبب المباشر:

معركة العلمين ونزول  - -الهجوم على بريطانيا -سقوط فرنسا 

الهجوم على االتحاد - -الحلفاء في شمال افريقيا وغزو الحلفاء إليطاليا

الحرب في الشرق  -الواليات المتحدة ودخولها الحرب  - يتلسوفيا

استسالم -نسا ونزول الحلفاء في النورماندي تحرير فر -األقصى

مؤتمرات الحلفاء خالل الحرب )يالطا...(  -استسالم أليابان -ألمانيا 

 نتائج الحرب

تأثير الوضع االقتصادي والتدخل التعرف على مدى  _الدرس: أسباب الحرب غير المباشرة : 1القسم 

 نشوب الحروب األهلية والصراعات بين الدولالخارحي في 

 .الدول 

4 1 

 _الدرس:  اجتياح بولونيا 1القسم
ير  إلى  انطالق الحرب العالمية انه يش لدرسا اأهمية هذ

 الثانية
1 4 

 وإظهار  ،حتاللاالمقاومة تعزيز روح أهمية هذا الدرس في  _الدرس:  سقوط فرنسا 1القسم

 الوطنية  الوحدةأهمية 
2 5 

 6 1 _الدرس: الهجوم على بريطانيا 1القسم

_الدرس: معركة العلمين ونزول الحلفاء 1القسم

 في شمال افريقيا وغزو إيطاليا
2 7 

 9 2 _الدرس: الهجوم على االتحاد السوفييتي1القسم 

_الدرس: الواليات المتحدة ودخولها 1القسم

 الحرب 
2 

11 

_الدرس: تحرير فرنسا ونزول الحلفاء في 1القسم 

 النورماندي

 

2 
12 

 _الدرس: استسالم ألمانيا 1قسمال

 استسالم أليابان
2 

13 

 

_الدرس:  مؤتمرات الحلفاء خالل الحرب 1القسم 

 )يالطا...( و نتائج الحرب
2 14 

_ الدرس: تصارع الراسمالية  2القسم  القسم الثاني : العالم بعد الحرب العالمية الثانية  – 2

الصراع و أمثلة عن أماكن  والشيوعية: اسباب
أمثلة واضحة على الحرب الباردة بين التعرف على 

 الرأسمالية والشيوعية. وامتدادها لغاية الوقت الراهن
2 16 
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 فرعا :العلوم واإلنسانيات                                                                الثاني الثانويالصف:   التاريخ.المادة:
 

 فرعا العلوم واإلنسانيات-الثاني  محتوى منهج مادة الـتاريخ  للصف الثانوي وتفاصيل23/4/1992تاريخ 2385ومرسوم رقم   8/1/1968تاريخ  9100مرسوم رقم  المرجع:

 التاريختفاصيل منهج مادة  تفاصيل محتوى المنهج

 

 الفصل –المحور 

 مالحظات
 لتصنيفها اساسية( )المعيار

عدد 

 الحصص

تسلسل 

 الدروس
ُمكتسبات سابقة  المحتوى -المحاور

لمواضيع في الص ف / 

 الصفوف الالحقة

ضرورية من ناحية المعارف أو/و 

 المهارات أو/و المواقف أو/و القيم

 العمرية المرحلة /وأو

 درساً بحسب الكتب المعتمدة 30درساً و 25 ينقسم المنهج الى  قسمين  توزع الدروس عليهما ما بين

 ) عدد الدروس يختلف من كتاب الى آخر(:

  

 الحرب الباردة:

 لشيوعية: اسباب الصراعتصارع الراسمالية وا

 –األزمة الكورية  –لة عن أماكن الصراع : ) األحالف العسكرية ثأم

 الصين (

 نزع اإلستعمار: االسباب والكيفية 

 عالقة كل من فرنسا وبريطانيا بمستعمراتهما السابقة

 مؤتمر باندونغ -الحياد اإليجابي 

 الصراع )حلف الناتو حلف وارسو(

 

_ الدرس:  نزع اإلستعمار وعالقة كل  2القسم 

 من فرنسا وبريطانيا بمستعمراتهما السابقة

يتكامل مع درس 

فريقيا إشمال  ررحت

في الصف الثانوي 

 الثالث

ضرورة أهمية هذا الدرس، أنه 

ثقافية لفهم العالم المعاصر، وتكملة 

لمفهوم االستعمار الذي ورد في 

منهج الصف الثامن أساسي. ويمهد 

لفهم الثورات العربية ضد 

 االستعمار في الصف الثانوي الثالث

1 17 

مؤتمر  -ي _ الدرس: الحياد اإليجاب 2القسم 

 باندونغ
 

 أهمية هذا الدرس في إظهار مواقف

 مغايرة للحفاظ على السلم العالمي
1 18 
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 كافة الفروع – الث الث مادَّة الت اريخ للص ف  الث انوي  َمنَهج هداف ِأالَمضامين التَّعليميَّة المرتبطة ب

 فرع : كافة الفروع                                                                   الثالث ثانوي ال الصف:  التاريخ.المادة:
  

 محتوى منهج مادة الـتاريخ  للصف الثالث الثانوي وتفاصيل23/4/1992تاريخ 2385ومرسوم رقم   8/1/1968تاريخ  9100مرسوم رقم  المرجع:

لحلقة الّثالثة من مرحلة ل ،  3/9/2016تاريخ   2016/م/21المبني على الّتخفيف الّصادر ضمن الّتعميم رقم  21/52018تاريخ  2018/م/28يم رقم الّصادر ضمن الّتعمالت خفيف يأخذ هذا الُمستند بعين اإلعتبار  : مالحظة
 .الّثانويّ  مرحلة التعليملالّتعليم األساسّي و 

 التاريختفاصيل منهج مادة  تفاصيل محتوى المنهج

 الدرس -القسم  –المحور  المحتوى المحاور

 مالحظات

 )المعيار لتصنيفها اساسية(

 عدد الحصص
تسلسل 

 الدروس

ُمكتسبات سابقة لمواضيع 

في الص ف / الصفوف 

 الالحقة

ضرورية من ناحية 

المعارف أو/و المهارات 

 أو/و المواقف أو/و القيم

 المرحلة العمرية /وأو

المحور األول : 

لبنان من 

الحرب العالمية 

األولى لغاية 

 جالءال

 القسم االول: -

لبنان في اثناء الحرب 

 العالمية االولى

الدرس:  لبنان في اثناء الحرب - 1_القسم1المحور

العالمية األولى : األوضاع السياسية واالقتصادية 

  واإلقتصادية واالجتماعية 

جانب من  التعّرف  على

 تاريخ

 ،رمعاصلالحديث وانان الب

من  الحرب العالمية 

تاريخ  يةلغااألولى و

روح  ال بهدف تنمية.الجالء 

 الوطنية

 

2 1 

القسم الثاني: المرحلة 

 اإلنتقالية

نتفال من االحتالل الى اال_الدرس: 2_القسم1المحور 

) انسحاب العثمانيين  1920 – 1918االنتداب 

مؤتمر الصلح  -تدابير الحلفاء –والحكومات العربية 

اتفاق فيصل  –لجنة كينغ كراين  –والوفود اللبنانية 

 مؤتمر سان ريمو ( –كليمنصو 

 

3 2 

القسم الثالث :االنتداب 

 :الفرنسي

 ) مفهوم وصك (_الدرس: اإلنتداب3_القسم1المحور 

إعالن دولة لبنان الكبير ونظام  –وفترة الحكم المباشر 

 الحكم فيها 

 

3 3 

القسم الرابع: الجمهورية 

 -1926اللبنانية بين 

1939 

 –لدستور ونظام الحكم  ا_الدرس: 4لقسم_ا1المحور 

  1939و  1926الجمهورية اللبنانية بين 

 

2 6 

القسم الخامس: لبنان خالل 

 الحرب العالمية الثانية  

_الدرس: لبنان خالل الحرب العالمية  5_القسم1المحور 

لغاية انتخاب الرئيس بشارة  1943 – 1939الثانية  من 

 الخوري.

 

3 8 
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 فرع : كافة الفروع                                                                   الثالث ثانوي ال الصف:  التاريخ.المادة:
  

 محتوى منهج مادة الـتاريخ  للصف الثالث الثانوي وتفاصيل23/4/1992تاريخ 2385ومرسوم رقم   8/1/1968تاريخ  9100مرسوم رقم  المرجع:

لحلقة الّثالثة من مرحلة ل ،  3/9/2016تاريخ   2016/م/21المبني على الّتخفيف الّصادر ضمن الّتعميم رقم  21/52018تاريخ  2018/م/28يم رقم الّصادر ضمن الّتعمالت خفيف يأخذ هذا الُمستند بعين اإلعتبار  : مالحظة
 .الّثانويّ  مرحلة التعليملالّتعليم األساسّي و 

 التاريختفاصيل منهج مادة  تفاصيل محتوى المنهج

 الدرس -القسم  –المحور  المحتوى المحاور

 مالحظات

 )المعيار لتصنيفها اساسية(

 عدد الحصص
تسلسل 

 الدروس

ُمكتسبات سابقة لمواضيع 

في الص ف / الصفوف 

 الالحقة

ضرورية من ناحية 

المعارف أو/و المهارات 

 أو/و المواقف أو/و القيم

 المرحلة العمرية /وأو

ادس: اإلستقالل القسم الس

 السياسي والجالء 

) من _الدرس: استقالل لبنان السياسي  6_القسم1المحو 

   1943الميثاق الوطني لغاية اإلفراج عن المعتقلين (

 يواالقتصاد العسكري الجالء

 

 

3   
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المحور الثاني: 

انهيار السلطنة 

العثمانية واستقالل 

 الدول العربية

تريك القسم األول : حركة الت

 وردة الفعل العربية

سياسة التتريك: تعريفها _الدرس:  1_القسم2المحور 

ومظاهرها وردة الفعل عليها من خالل الجمعية العربية 

الفتاة وجمعية بيروت اإلصالحية والمؤتمر العربي في 

  باريس

مية أهمدى يدرك المتعلم 

الوعي السياسي وتأثير

والثقافي في التحرر 

 واالستقالل

1 14 

القسم الثاني : اإلتفاقات السرية 

 خالل الحرب العالمية األولى

اتفاقية سايكس بيكو : _الدرس:  2_القسم2المحور 

: أسباب الثورة السوريّة –مضمونها وكيفية تطبيقها 

 ونتائج

  2 

 
15 

القسم الثالث : الحركات 

 اإلستقاللية في العالم العربي

:  1920عراقية الثورة ال _الدرس:3_القسم2المحور 

 أسباب ونتائج 

 1930العراقية  -المعاهدة البريطانية

 : أسباب ونتائجالثورة الجزائرية 

يتكامل مع درس تحرر 

المستعمرات في الصف 

 الثانوي الثاني 

 

تعرف المتعلم على ي

الدول وأساليب  أطماع 

في السيطرة  اإلستعمارية

الدول على مقدرات 

 الشعوب و

2    
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 –قناة السويس  -لرابع:  القسم ا

مصر في ظل االحتالل 

 قيام الجمهورية   –البريطاني 

امتياز قناة السويس والموقف _الدرس: 4_القسم2المحور 

 البريطاني قبل وخالل وبعد حفر القناة 
2 18 

 

 


