
 

 
 

 لَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة والُمحتَوى الِعلمّي األساسّي المرتبط باألهداف األساسيّة ا

 ( بكافة فروعها  ة انوية العامّ طة والثّ المتوسّ ) ة سميّ هادة الرّ المطلوبة لصفوف الشّ و   التاريخة ِلَمنَهج مادّ            

 حصًرا  2022-2021 الّدراسيّ  للعام  
 

 الِفهِرس
 فحة الصّ  

 1    ………………………………………….........................…………………………………… ةعامّ ال مالحظات الاألسباب الموجبة و

  

  الّشهادة المتوّسطة 

 التّاسع األساسيّ 

 ……………………………………...………………................................……………… المضامين األساسيّة للّصّف التّاسع األساسيّ 
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 3 بكافة فروعها   الّشهادة الثّانويّة
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 األسباب الموجبة: 

 ّن الّظروف والحيثيّات المذكورة أدناه: إ

 الدّراسيّ انطالقة العام  بتأخيرب  ا سبّ ، ممّ  عليم بسبب اإلضراباتف التّ ت إلى توقّ والتي أدّ  عبة التي رافقتهالمتأّزم في لبنان، واألوضاع االجتماعيّة الصّ  الوضع االقتصاديّ -

 .شهر أة كثر من عدّ أل  بشكل منتظم

خرى أة ونجاز المتفاوتة بين مادّ ونسب اإل 2022آذار  23ى حتّ  األساسيّةحول إنجاز المواضيع/ األهداف   التّربوّي للبحوث واإلنماءجراها المركز أراسة التي نتيجة الدّ  -

 . المواد  معظمصف تقريبا في حوال النّ ضل األأفب والتي لم تتعدّ 

مين وصعوبة استكمال ر لدى المتعلّ ه من صعوبات وتعثّ تظهرأوما  قاباتوابط والنّ والرّ  والخاص، سميّ رّ ال القطاعين:من  التّربويّ ين في الحقل ة المعنيّ جتماعات مع كافّ اال-

 .المنهج

في المدارس لصفوف  الدّراسيّ دة لنهاية العام قبل المهل المحدّ  إنجازها /د من تغطيتها وذلك للتأكّ  20121/م/ 13ميم رقم عضمن التّ  المضامين ر فيظإعادة النّ  منّااستدعت 

 .هاداتالشّ 

 :  الَمراِجع الُمعتََمَدة في هذا الّسياق

    مادة التاريخ( والتَّعاميم الاّلِحقَة بَِحَسب تَفاصيل ُمحتَوى َمنَهج 8/5/1997تاريخ  10227َمناِهج التَّعليم العام وأهدافها )الَمرسوم رقم 

 

 

ة التاريخلذا    ساسي،األباستثناء الصف السابع  ،  ال يوجد كتاب مدرسي وطني لمادة التاريخ:    مالحظة ، و لم نحدد الصفحة أو رقم الدرس سنعتمد َتفاصيل ُمحَتوى َمنَهج مادَّ
 في المستندات المقدمة،إلن توزيع الدروس وتقسيمها يختلف باختالف دار النشر الصادر عنها.
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 التاسع األساسي فّ للصّ  التاريخيَّة ِلَمنَهج مادَّة الَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساس

 حصًرا  -2022-2021والمطلوبة المتحانات الّشهادة المتوّسطة للعام  

 

  اسع األساسي التّ  الصَّف: التاريخ     المادَّة:
  اسع األساسي       للّصف التّ   -التاريخ : تَفاصيل ُمحتَوى َمنَهج مادَّة المرجع
التّخفيف  و   ، 2016/ 9/ 3تاريخ     2016/م/ 21والتّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   21/5/2018تاريخ  2018/م/28التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم عتبار  يأخذ هذا الُمستند بعين اال : ةمالحظ

 .  2021/ 8/ 23تاريخ     2021/م/ 13الّصادر ضمن التّعميم رقم  
  الَمنهج تَفاصيل ُمحتََوى

 الَمحاِور 
 

 المحور_ الفَصل  الَمحتوى 

العالمية    لحرب العالمية األولى المحوراالول:ا )أسبابهاالحرب  القتال    - مراحلها  -االولى    -جبهات 

 نتائجها( 
 الدرس: أسباب الحرب _ 1المحور 

 الدرس:  نتائج الحرب_ 1المحور

الحرب   من  لبنان  الثاني:  المحور 

 العالمية األولى لغاية الجالء 

 

األوضاع   األول:  الحرب  القسم  خالل  واإلقتصادية  السياسية 

 العالمية األولى

األوضاع 1_القسم2المحور األولى،  العالمية  الحرب  اثناء  في  لبنان  الدرس:   _    

 السياسية واإلقتصادية واالجتماعية 

 القسم الثاني: االنتداب الفرنسي: 

 

المباشر  2القسم _  2المحور الحكم  الدرس: اإلنتداب وفترة  لبنان    –_  دولة  إعالن 

 الكبير ونظام الحكم فيها  

 لدستور ونظام الحكم  ا_ الدرس: : 2القسم_ 2المحور

   1939و  1926_ الدرس: الجمهورية اللبنانية بين 2القسم_ 2المحور

لبنان االستقالل  –القسم الثالث :  لبنان في الحرب العالمية الثانية  

 الجالء العسكري واالقتصادي –االستقالل السياسي 

السياسي ) من الميثاق الوطني _ الدرس:  مراحل استقالل لبنان     3_القسم  2المحور

 حتى اطالق سراح المعتقلين ( 

 القضية الفلسطينية المحور الثالث :  
الصهيونية  3المحور القضية الفلسطينية الحركة  تعريف  فلسطين  -_الدرس:  في  البريطانية   –السياسة 

 1948حرب 
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 الثالث من المرحلة الثانوية  فّ للصّ  التاريخالَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج مادَّة 

 حصًرا -2022-2021والمطلوبة المتحانات الّشهادة الثّانويّة للعام 

 االجتماع واالقتصاد   –اآلداب واإلنسانيات   -علوم الحياة  – ةالعلوم العامّ كافة الفروع :  لث اانوي الثّ : الثّ فّ الصّ   التاريخ  ة:المادّ 

   . ةانويّ من المرحلة الثّ  الث الثّ التاريخ للصف ة تفاصيل محتوى منهج مادّ  المرجع:

التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم  و   ، 2016/ 9/ 3تاريخ     2016/م/ 21والتّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   21/5/2018تاريخ  2018/م/28التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم عتبار  يأخذ هذا الُمستند بعين اال : ةمالحظ

     . 2021/ 8/ 23تاريخ     2021/م/ 13رقم  

 الَمنهج تَفاصيل ُمحتََوى

 الَمحاِور  الَمحتوى  المحور_ الفَصل 

 القسم االول: - الدرس:  لبنان في اثناء الحرب العالمية األولى : األوضاع السياسية واالقتصادية واإلقتصادية واالجتماعية- 1_القسم1المحور

 لبنان في اثناء الحرب العالمية االولى

المحور األول 

: لبنان من 

الحرب العالمية  

األولى لغاية 

 الجالء

 القسم الثاني: المرحلة اإلنتقالية   1920 – 1918نتفال من االحتالل الى االنتداب اال_الدرس:  2_القسم1المحور 

 :القسم الثالث :االنتداب الفرنسي إعالن دولة لبنان الكبير ونظام الحكم فيها   –_الدرس: اإلنتداب وفترة الحكم المباشر 3_القسم1المحور 

 1939 -1926القسم الرابع: الجمهورية اللبنانية بين    1939و   1926الجمهورية اللبنانية بين  –لدستور ونظام الحكم  ا_الدرس:  4_القسم1المحور 

 القسم الخامس: لبنان خالل الحرب العالمية الثانية   

    1943) من الميثاق الوطني لغاية اإلفراج عن المعتقلين (_الدرس: استقالل لبنان السياسي  6_القسم1المحو 

 
 القسم السادس: اإلستقالل السياسي والجالء 

سياسة التتريك: تعريفها ومظاهرها وردة الفعل عليها من خالل الجمعية العربية الفتاة وجمعية بيروت _الدرس:  1_القسم2المحور 

 اإلصالحية والمؤتمر العربي في باريس 
 القسم األول : حركة التتريك وردة الفعل العربية

المحور  

الثاني: انهيار 

السلطنة  

العثمانية  

واستقالل  

 الدول العربية

 القسم الثاني : اإلتفاقات السرية خالل الحرب العالمية األولى  اتفاقية سايكس بيكو : مضمونها وكيفية تطبيقها  _الدرس:   2_القسم2المحور 

 1930العراقية  -والمعاهدة البريطانية 1920الثورة العراقية   _الدرس:3_القسم2المحور 

 
 القسم الثالث : الحركات اإلستقاللية في العالم العربي

الرابع:    امتياز قناة السويس والموقف البريطاني قبل وخالل وبعد حفر القناة  _الدرس:  4_القسم2المحور  السويس    -القسم  االحتالل   – قناة  في ظل  مصر 

 قيام الجمهورية    –البريطاني 

 


