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 لَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة والُمحتَوى الِعلمّي األساسّي المرتبط باألهداف األساسيّة ا

   ةسميّ هادة الرّ المطلوبة لصفوف الشّ و   التربية الوطنية والتنشئة المدنية ةِلَمنَهج مادّ 

 ( بكافة فروعها ة انوية العامّ طة والثّ المتوسّ )

 حصًرا  2022- 2021  الّدراسيّ  للعام
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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

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

 . هاداتلصفوف الشّ 

 :  الَمراِجع الُمعتََمَدة في هذا الّسياق

التَّعليم العام وأهدافها )الَمرسوم رقم   الاّلِحقَة بَِحَسب تَفاصيل ُمحتَوى َمنَهج مادَّة1997/ 5/ 8تاريخ    10227َمناِهج  المدنية  ( والتَّعاميم  مالحظات     التربية الوطنية والتنشئة 

 ة: عامّ 

 :ظر إعادة النّ تضّمنت المعايير التي اعتُمدت في  ➢

o   ّمترافقة مع نسبة اإلنجاز  روس/ الفصول( )ترتيب المواضيع/ الد. 

 للّصّف المعنيّ  التربية الوطنية والتنشئة المدنيةالَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج مادَّة ل: الجدول األوّ  ➢

 . ل: تفاصيل محتوى المنهج /المحاور والمضامين المرتبطة باألهداف األساسيّة للّصّف المعنيّ العمود األوّ  •

 الوطنّي: قة بالكتاب المدرسيّ والمتعلّ األعمدة من الثّاني إلى الخامس  •

o ين مطلوبة، ومضامين قد توقّف العمل بها.  العمود الثّاني: اسم المحور والدّرس كما وردا في الكتاب الوطنّي، وقد يتضّمن عنوان المقطع المطلوب أيًضا في حال تضّمن الدّرس مضام 
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 اسع األساسيالتّ  فّ للصّ   التربية الوطنية والتنشئة المدنية باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج مادَّةالَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة  

 احصر  -2022-2021طة للعام  هادة المتوس  متحانات الش  والمطلوبة ال
  التّاسع األساسي  الصَّف: التربية الوطنية والتنشئة المدنية  المادَّة:
 للّصف التّاسع األساسي         -  التربية الوطنية والتنشئة المدنية : تَفاصيل ُمحتَوى َمنَهج مادَّة المرجع 

   2021/م/ 13التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  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  

 الَمنهج  ُمحتََوى تَفاصيل  التربية الوطنية والتنشئة المدنيةالِكتاب الَمدرِسّي: 

 الَمحاِور  /الَمحتوى  المحور_ الفَصل 

 والمدنية  االجتماعية . القيم1  _ القيم المدنية اساس دولة القانون2_الدرس1المحور 

 لقيم وتنظيم الحياة المشتركة ا_. 3_الدرس1المحور 

 المدني  .المجتمع2 _ يولد المجتمع المدني في الحرية1_ الدرس 2المحور 
 .شارك في مؤسسات المجنمع المدنيأ _2_ الدرس 2المحور  

 . المصلحة العامة_ 3_ الدرس2المحور 

 العامة  باالدارة المواطن . عالقة3 .االدارة العامة في خدمة المواطنين_ 1_الدرس 3المحور 

 .أنا موظف في ادارة عامة _2_ الدرس3المحور 
 .انجز معاملة _.4_الدرس3المحور 

 التوعية المهنية. التعليم والمهنة: 4 .لعم االتعليم للتنمية وال _1_ الدرس 4المحور 
 

 .التعليم العام في لبنان _2_ الدرس4المحور 
 .مهنتي للمستقبل _4_ الدرس 4المحور 

 مقوماتها : العربية . الهوية5 .الهوية العربية: مقومات ومضامين _1_ الدرس 5المحور 
 .الحقوق العربية والمطامع االسرائيلية _2_ الدرس 5المحور  
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  كافة ه عوفرب -  الث انوي الثّ الثّ  فّ للصّ  التربية الوطنية والتنشئة المدنية   الَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج مادَّة

هادة الثانوية العامة بكافة فروعها للعام   حصر ا -2022-2021والمطلوبة المتحانات الش 
   بكافة فروعه  لث اانوي الثّ : الثّ فّ الصّ   التربية الوطنية والتنشئة المدنية  .ة:المادّ 

 بكافة فروعه  الثالثّ  انويّ الثّ  التربية الوطنية والتنشئة المدنية  ة تفاصيل محتوى منهج مادّ  المرجع:

التّعميم    التّخفيف الّصادر ضمن 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 التربية الوطنية والتنشئة المدنية الِكتاب الَمدرِسّي: 

 الَمحاِور  الَمحتوى  المحور_ الفَصل 

 .حق المواطن في االطالع .االعالم وشروطهاحرية :السلطة الرابعة االعالم والحياة الديمقراطية _2_الدرس 1المحور 
واجب تقديم ::  الخلقية االعالمية .االعالم والرقابة على اعمال المسؤولين

 . واجب االلتزام بالقيم الخلقية .الخبر الصحيح

 .االعالم والرأي العام1
 م الخلقية االعالمية_3_الدرس  1المحور  

 حرية االعال_ 4_الدرس  1المحور 

. االنتشار اللبناني في  2  المغتربون والوطن األم  -3_الدرس 3المحور 

 العالم 

االنتخابات البلدية واالختيارية وفي التقابات  .االنتخابات النيابية .االعالم ودوره في تكوين الراي العام _ 1_ الدرس 1المحور 
  .نماذج من انظمة االنتخاب وقوانينها في العالم .والجمعيات واالحزاب

 .سبل المشاركة في االنتخابات والمراقبة والمحاسبة

 المواطن واالنتخابات . 3

 .االنتخابات النيابية_ 2_ الدرس 2المحور 

 االنتخابات البلدية واالختيارية، وانتخابات واألحزاب. الجمعيات والنقابات _ 3_ الدرس 2المحور 

 انظمة االنتخاب. _ 4_ الدرس 2المحور 

 .المنظمات والنقابات المهنية .النقابات العمالية.قانون العمل .النقابات_ 2_الدرس3المحور 
 . المختلفةعالقات العمل بين اطرافه  .االتحادات النقابية والمهنية

 المنظمات النقابية والمهنية

 .قانون العمل _  3_الدرس3المحور 

 .عالقات العمل _ 4_الدرس3المحور 

 . قوى األمن .الجيش اللبناني . نظام خدمة العلم .الجيش اللبناني وتشكيالته _ 1_ الدرس4المحور 
 .طموحاتها، وسبل تنظيماتها في لبنان: الخدمة العامة المدنية

 .الدفاع المدني والصليب االحمر:  الخدمة العامة المدنية

الخدمة العسكرية والخدمة  
دفاع عن الوطن  : المدنية

 .والمجتمع مع ا
 .قوى األمن ومسؤوليتها عن تأمين النظام العام_ 2_ الدرس  4المحور 

 .األحمر اللبنانيالدفاع المدني والصليب   :مجاالت الخدمة المجانية _3_ الدرس4المحور 

 


