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 مادة الجغرافيا.

 

 

وخصائصها، وثرواتها البشرية تعزيز االنتماء الوطني عند المتعلم من خالل تعريفه بطبيعة بالده  .1

والطبيعية، وتزويده بالمعارف الجغرافية التي تؤهله للمساهمة في بناء وطن متقدم قادر على مواجهة 

  .متطلبات العصر وتحديات المستقبل

توعية المتعلم الهمية عالقة لبنان بعالمه العربي، من خالل دراسة الظواهر الجغرافية فيه عامة،  .2

  .راسة الظواهر االقليمية المتشابهة )طبيعة، بشرية...( والمصالح المشتركةوالتركيز على د

تنمية النظرة الشمولية عند المتعلم الدراك أن أجزاء العالم مترابطة على بعد المسافات، وأن هذه االجزاء  .3

قات يتأثر بعضها بالبعض اآلخر، بفضل التطور العلمي المتسارع، وحاجات التبادل المتزايدة، والعال

  .السياسية الدولية المتشابكة، ووسائل االتصال المتنوعة، والمنظمات االقليمية والدولية المتعددة

اطالع المتعلم على مستجدات العصر، واالنجازات العلمية، وتمثلها، واغنائها، تأكيداً النسانية المعرفة،  .4

  .وتواصلها في الزمان والمكان، وحق كل انسان بها

ى االهتمام بدراسة القضايا التي تعني االنسان في كل مكان، كالتلوث البيئي، وتمزق طبقة حث المتعلم عل .5

 .االوزون، والموارد النافدة والبديلة، وقضايا التنمية

 

 مادة التربية الوطنية.

 إعداد المتعلم إعداداً خلقياً منسجماً مع القيم االنسانية في مجتمعه ووطنه. .1

 حرف، وإكسابه روح العمل وتقدير العاملين في مختلف المجاالت.تعريفه على عالم المهن وال .2

 إعداده إعداداً مدنياً يمّكنه من مواكبة التطور العالمي واالنسجام مع روح العصر. .3

 تربيته على النقد والنقاش وتقبّل اآلخر، وحل المشكالت مع نظرائه بروح المسالمة والعدالة والمساواة. .4

 ديه باعتباره جزءاً من كٍل عضويٍ هو المجتمع الذي تغتني وحدته بتنّوعه.تنمية الروح االجتماعية ل .5

رفع مستوى مساهمته الثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية، وتعزيز مشاركته الحرة في الحياة  .6

 الوطنية العامة.

 في التاريخ.

 جامع وموّحد.تمتين تعلقه بهويته اللبنانية وبأرضه ووطنه في إطار سياسي ديمقراطي  .1

 تعزيز وعيه لهويته العربية وتعلقه بها وبانتمائه العربي المنفتح على االنسانية. .2

تعزيز وعيه إلنسانيته وقرابته مع أخيه االنسان، بمعزل عن فوارق الجنس واللون والدين واللغة والثقافة  .3

 وغيرها.

 

 

 

 الصف السابع األساسي.

 

 امادة الجغرافي



Preparatory Visit – October 2016 

 

 الى:ترمي هذه األهداف 

تزويد المتعلم بمجموعة من المعارف والمفاهيم الجغرافية األساسية، التي تسهم في تكوين شخصيته  .1

 العلمية والثقافية.

توسيع آفاق المتعلم المعرفية، ولفته الى ما يدور حوله، كي يصبح المجال الجغرافي بكل ابعاده في صلب  .2

 اهتماماته.

والطبيعية،   مختلف العوامل البشرية  الجغرافية كمرّكب ناتج من تفاعلتمكين المتعلم من فهم الظاهرة  .3

 والتركيزعلى حتمية التفاعل القائم في ما بينها.

تمكين المتعلم من ادراك المجال الجغرافي الذي يعيش فيه ويتفاعل معه، ابتداء من ادراك الوقائع  .4

رات المجردة. وهذا من شأنه تدريب المتعلم والظاهرات المشاهدة الملموسة، تدرجاً الى الحقائق والظاه

على التعلم الذاتي، وتعويده المنهجية العلمية القائمة على التدرج المنطقي، والتعليل أي ربط السبب 

 بالمّسبب، واستنتاج الحقائق.

 تنمية قدرة المتعلم على التفكير النظري والمقارن، من طريق اثارة االسئلة االساسية المتعلقة بموضوع .5

 معين، وجمع المعلومات، ووضع الفرضيات واالحتماالت.

 تنمية مهارات البحث الميداني، واالستقصاء العلمي عند المتعلم، من خالل العمل الفردي والجماعي. .6

الخرائط بمختلف أنواعها، والصور الجوية والفضائية،   تنمية مهارات استخدام المصطلحات، وقراءة .7

 ها.والبيانات االحصائية وتفسير

 

 التربية الوطنيةمادة 

 الى تحقيق ما يلي: الصف السابع األساسيتهدف مناهج التربية الوطنية والتنشئة المدنية، في 

تنمية شعور الطالب بشخصيته وهويته واحترام ذاته وتعويده تحمل مسؤولية أعماله: وذلك باعتماده على  .1

واكتساب قواعد النظافة، والترتيب والهندام، ونظام نفسه، وتحّمل نتائج أعماله، وتنمية ميوله للتعلّم، 

التغذية الصحية، وممارسة الرياضة، والعناية بالجسد، والحفاظ على السالمة الشخصية، وتجنّب 

 المخاطر، وتوجيهه بالتالي الى كل ما يساعد على تنمية الشعور االيجابي نحو الذات.

ر االهل في تحّمل أعبائها: وذلك باكتساب أساليب التعامل تنمية الشعور باالنتماء الى االسرة، وتقدير دو .2

الصحيح مع أفراد االسرة، والتفاعل االيجابي في ما بينهم، والتعاون في الشأن المنزلي، ووعي مفهوم 

االستهالك العائلي المعتدل، والتمّرس باحترام نظام االسرة، كمقدّمة أساسية للتمّرس باحترام النظام العام 

 مع االكبر.في المجت

ترسيخ القيم االنسانية واالخالقية، والتمسك بها لترشيد السلوك اليومي وتمتين الروابط االنسانية بين افراد  .3

المجتمع:محاسن الصدق، االمانة، االستقامة، مسؤولية الوعد والعهد، قيمة الكالم، آداب الحديث، قواعد 

 اغاثة المحتاجين. االصغاء والحوار، الجرأة االدبية، مساعدة الضعفاء،

تنمية مفهوم االعتراف بوجود اآلخرين في المجتمع، ووعي المتعلم لحقوقهم، مقابل وعيه لحدود حقوقه،  .4

واحترام حريّات اآلخرين وملكياتهم، كشرط ضروري لتمتعه بحريته، والحفاظ على ملكيته، وذلك في 

 اطار الصف والمدرسة والحي.

على تطبيقها:االجتهاد، العمل، المحافظة على الوقت، االتقان، التعلّم،  ابراز قيم الحياة اليومية والعمل .5

العمل في االرض، احترام الحرف والمهن، التقارب بين الناس)وسائل االتصال(، الجهود المشتركة، 

 الخير العام، التعاون...
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طار الفريق الواحد تنمية الشعور باالنتماء الى الجماعة والمجتمع، االنخراط في الجماعة، العمل في ا .6

كمسؤول أو كعضو فاعل، احترام نظام المجتمع المدرسي وقيم المجتمع المدني وقوانينه واكتساب مهارة 

 التواصل مع أفراد المجتمع.

 

 مادة التاريخ.

تعريف الطالب على تاريخ لبنان الحديث والتوقّف عند األميرين فخر الدين المعني واألمير بشير الثاني،  .1

 يران على تكوين لبنان الحديث، خالل التاريخ مع ما تبعه من تطورات سياسية.وأثر األم

 إدراك الطالب المحطات التاريخية التي مّر بها لبنان سواء لجهة حدوده الغير ثابتة وطوائفه المتعددة. .2

ال إبراز دور األمير فخر الدين المعني في النهضة الفكرية التي هو عليها لبنان اليوم من خالل إدخ .3

 اإلرساليات األجنبية في أيامه واستقدام المطبعة وتشجيع انشاء المدارس واألديرة.

 

 

 الثامن والتاسع األساسي

 

 في الجغرافيا

 

تعريف المتعلم الى المجال الجغرافي وتزويده بالمفاهيم االساسية التي تحكم العالقة بين االنسان وهذا  .1

 المجال.

 ضمن بيئات مختلفة. فهم المتعلم تنظيم مجاله الجغرافي .2

تعريف المتعلم الى جغرافية لبنان، مما يساعد على تفتح الوعي الموضوعي والعقالني لديه، وينمي فيه  .3

 الحس الوطني.

توعية المتعلم الحاجات االجتماعية لتعزيز االنتماء الوطني، مثل: دور اليد العاملة المتخصصة وارتباطها  .4

جهة المتغيرات والتحديات المتسارعة في العالم، دور التكنولوجيا في باالنتاجية، التطور االقتصادي لموا

 مجال التنمية، االنماء المتوازن لمواجهة النزوح والهجرة وترسيخ االستقرار االجتماعي والسياسي...

توعية المتعلم أهمية عالقة لبنان بعالمه العربي من طريق دراسة الظاهرات االقليمية المتشابهة ) طبيعة  .5

 شرية...(، ودراسة المصالح المشتركة مختلف مجاالت التعاون التي تعزز هذا التواصل والتكامل.وب

تعزيز البعد االنساني العالمي لدى المتعلم من طريق اتاحة الفرصة امامه لمناقشة بعض القضايا المحلية  .6

 المتشابهة، وربط بعضها بالبعض اآلخر.  والعالمية

 الحظة الدقيقة والوصف وتحليل الظاهرات وادراك تطورها.تنمية قدرة المتعلم على الم .7

تنمية الحس النقدي لدى المتعلم لفهم مختلف القضايا، وتعويده اكتساب المعارف من طريق البحث  .8

 واالستقصاء.

تنمية مهارات قراءة الخريطة ورسمها، واعتبارها، مع غيرها من الوسائل التعليمية، ادوات تعلمية  .9

 اساسية.

 الوطنية والتنشئة المدنيّة. التربية

تعريف المتعلم على حقوقه وواجباته ومسؤولياته كمواطن، وتثبيت التزامه بها، وتدريبه على ممارستها  .1

والقيام بها بما يعزز الوحدة الوطنية والتضامن االجتماعي ويكرس مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص 

 الوطنية والحرص على المصلحة العامة.ويشجع على المشاركة الفعالة في الحياة 
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ويتأّمن ذلك من خالل تعرف المواطن على الحريات العامة وعلى حقوقه الشخصية والتربوية والسياسية  .2

واالجتماعية واالقتصادية، وعلى واجباته الوطنية والمدنية المتمثلة باحترام حقوق اآلخرين وااللتزام 

 ى تطبيقها والمساهمة بتطويرها وتغييرها بالطرق الديموقراطية.بالقوانين واالنظمة العامة والعمل عل

تعريف المتعلم على أهمية االسرة في بنيتها والعالقات المتبادلة في إطارها وعلى وظائفها التربوية  .3

واالجتماعية واالقتصادية والعاطفية، وتوزيع االدوار على افرادها، وعلى مبادئ تنظيمها، وتدريب المتعلم 

فية توفير شروط النمو الصحيح الفرادها بما يتيح لهم التفتح واالنطالق واالندماج في حياة المجتمع. على كي

وتعريفه كذلك على دور االسرة في مجال بناء المجتمع، وفي اقامة الروابط بين مؤسساته المختلفة بما يؤمن 

 التوازن واالستقرار لمسيرة الوطن.

لخلقي لدى المتعلم من خالل تعزيز ايمانه بالمساواة وعدم التمييز بين ترقية الحس االنساني وااللتزام ا .4

البشر، وتأصيل القيم االنسانية واالخالقية لديه، وتدريبه على ممارستها في سلوكه اليومي وفي عالقاته 

االجتماعية كافة. وأهم هذه القيم: الصدق واالمانة والتهذيب وحسن االصغاء واالستقاللية والجرأة في 

التعبير عن الذات ديمقراطياً، والمسؤولية والتضامن االجتماعي واالنفتاح على الغير واحترامهم، واعتماد 

 الحوار سبيالً الى حل النزاعات.

تعريف المتعلم على مؤسسات الدولة االجتماعية والسياسية واالدارية والقضائية وتوضيح وظائفها ومهّماتها  .5

يتيح لها القيام بواجباتها في المجتمع وفي توعية المواطن على ادواره في  وفق المفهوم الحديث للدولة بما

 المشاركة والمراقبة والتقويم تحقيقاً للتنمية العامة.

تدريب المتعلم على المشاركة في الحياة المدنية من خالل المؤسسات المتنوعة والمتعددة في المجتمع،  .6

 المباشر وفي الحقل الوطني العام. وتأمين سبل ممارسته ادواراً فاعلة في محيطه

تعريف المتعلم على أهمية وسائل االعالم واالتصال في نشر المعارف والقيم وتوثيق الروابط بين الناس  .7

وتشكيل الرأي العام، وفي الدفاع عن الحريات مما يجعل من هذه الوسائل سلطة مشاركة في تحسين الحياة 

 لتعاون بين االمم والى توطيد السالم بين الشعوب.العامة وسبيالً الى تعزيز التفاهم وا

اغناء ثقافة المتعلم بقضايا الصحة والبيئة وتدريبه على االلتزام بحمايتهما ورعايتهما واحترام القوانين  .8

 المتعلقة بهما اسهاماً في تطوير نوعية الحياة والحفاظ على البيئة.

 

 مادة التاريخ.

 المعاصر بدءاً من الحرب العالمية األولى وصوالً الى االستقالل.تعريف الطالب على تاريخ لبنان  .1

تعزيز روح المواطنية لديه من خالل التوقف عند المحطات الرئيسية في تاريخ الوطن والتي شهدت  .2

 مواقف تضامنية من كافة شرائح المجتمع في وجه االحتالل األجنبي.

 وهيكلية بنائهم وتطّورهم عبر التاريخ. إدراك الطالب تاريخ هويّة وطنه ودستوره ومؤسسا ته .3

تعريف الطالب على أهّمية التضامن والتكافل بين شرائح أبناء المجتمع في مواجهة المصاعب الخارجية  .4

 والفتن الداخلية لما فيه من خير على الوطن وشعبه.

 

 األول الثانوي

، وبالتالي التأكيد على وحدة المعرفة ادراك المتعلم أهمية علم الجغرافيا، وعالقته الوثيقة بسائر العلوم .1

 وتكاملها.

تعميق معرفة المتعلم بالمجال الجغرافي، واطالعه على النظريات الجغرافية الحديثة التي تسهم في تكوين  .2

 شخصيته العلمية والثقافية، مما يساعده على تقرير مجال التخصص العالي.
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الجغرافية وفي مقدمها: مبدأ الشمولية، ومبدأ الحركية، ومبدأ ادراك المتعلم للمبادىء االساسية للمعرفة  .3

 التفاعل والتطور.

تمكين المتعلم من ربط المعرفة الجغرافية بقضايا التنمية والحاجات االجتماعية من خالل دراسة اآلثار  .4

االقتصادية واالجتماعية للظواهر الطبييعة والبشرية، ودور االنسان في تحويل مختلف الموارد 

 ثروات اقتصادية.  الى

معرفته بجغرافية العالم العربي، والتركيز على الظواهر   تعزيز االنتماء العربي للمتعلم من خالل تعميق .5

 المشتركة، وامكانية التكامل بين دوله.

لفت المتعلم الى أهمية موضوع التنمية العربية الشاملة، انطالقاً من دراسة الموارد المتوفرة في المجال  .6

 ربي، وضرورة المحافظة عليها، وتنظيم استثمارها، وترشيد استهالكها.الع

توفير معطيات مهّمة للمتعلم حول اقتصاديات لبنان والبالد العربية، من طريق عرض الوقائع والمشاكل  .7

 وسياسات واتجاهات التنمية وآفاقها.

 فية .تعميق معرفة المتعلم بالعالم المعاصر، واثراء شخصيته العلمية والثقا .8

لفت المتعلم الى ما يدور في العالم من أحداث مصيرية، وإنماء قدرته على فهم المتغيرات الحاصلة،  .9

 وتحليل واقعها واتجاهاتها، بمنظور علمي جغرافي.

 

 

 مادة التربية الوطنية.

التعرف على مؤسسات المجتمع المدني، وعلى المرافق المشتركة، والملكيات العامة، ووعي أثرها في  .1

حياته اليومية )الشارع العام، الساحات العامة، الحدائق العامة، قانون السير، البلدية، الكهرباء، الماء، 

المستوصفات والتعاونيات...( وانماء احساس المتعلم بمسؤولية الحفاظ على هذه المرافق، واالقتصاد في 

 استهالك طاقاتها واحترام انظمتها وقوانينها.

والتفاعل مع البيئة والحفاظ عليها كونها مصدر الجمال والراحة ومورد العيش والنماء تنمية الوعي البيئي  .2

 والرفاهية، واعتبار حماية البيئة حماية للذات والجماعة.

تعزيز الشعور بالهوية الوطنية اللبنانية وتنمية حب الوطن، وترسيخ هذه الهوية باحترام رموز الوطن  .3

، عيد االستقالل، رئيس البالد، خريطة لبنان وحدوده، الجيش، المحافظة ومؤسساته )العلم، النشيد الوطني

 على اآلثار والتراث ومواقع مؤسسات الدولة...(.

تعزيز الشعور بالهوية واالنتماء العربيين من خالل تعريف المتعلم بالعالم العربي وبموقع لبنان ودوره  .4

ية )خريطة العالم العربي وحدوده وعواصمه، مظاهر فيه، وبالروابط المعنوية والمادية مع البلدان العرب

 التراث العربي المشترك...(.

تزويد المتعلم بمفهوم الدولة ومؤسساتها ووظائفها وتنمية وعيه لمفهوم الديمقراطية ولحق الشعب في  .5

ممارسة السلطة من خالل االنتخابات، وتعريفه بالمؤسسات واالدارات التي تؤمن الخدمات للمواطنين، 

وتحافظ على أمنهم: السلطات العامة، رئاسة الجمهورية، مجلس النواب، الحكومة والوزراء، القضاء، 

 البلديات، االدارات الرسمية، المؤسسات العامة، الموظفون والقوى االمنية المختلفة.

 

 مادة التاريخ.

لتوقّف عند تنامي القوى تحليل الطالب ألسباب الحرب العالمية الثانية وخاصة الغير مباشرة منها، مع ا .1

 واألنظمة الدكتاتورية على حساب األنظمة الديمقراطية.
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تقوية حس الديمقراطية عند الطالب، واإليمان بضرورة العودة الى المؤسسات الدولية لحل مشاكل  .2

 المجتمع بالطرق السلميّة دون اللجوء الى العنف.

األفرقاء سواء على الصعيد المادي واالجتماعي إدراك الطالب خسائر الحرب وويالتها على كافة  .3

 والسياسي، والبشري واالقتصادي.

 

 الثاني والثالث الثانوي

 مادة الجغرافية.

اعداد المتعلم ليكون مواطناً سوياً، يتحسس مشاكل مجتمعه، ويعمل للمحافظة على موارد وطنه، وعلى  .8

 بيئته الطبيعية، ووقايتها وتحسينها وصيانتها باستمرار.

تنمية الروح النقدي عند المتعلم لتعزيز السلوك االيجابي في تحليله القضايا االجتماعية والسياسية   .9

 واالقتصادية، والمشاكل البيئية وغيرها.

تعويد المتعلم العمل الجماعي المنظم، لتعزيز التبادل الفكري، وتيسير سبل اكتساب المعارف،  .10

 ي المتسارعين والقائمين على التعاون والتواصل المعرفي.والتكيف مع التطورين العلمي والتكنولوج

تعزيز االنتماء الوطني عند المتعلم من خالل تعريفه بطبيعة بالده وخصائصها، وثرواتها البشرية  .11

والطبيعية، وتزويده بالمعارف الجغرافية التي تؤهله للمساهمة في بناء وطن متقدم قادر على مواجهة 

 المستقبل.متطلبات العصر وتحديات 

توعية المتعلم الهمية عالقة لبنان بعالمه العربي، من خالل دراسة الظواهر الجغرافية فيه عامة،  .12

 والتركيز على دراسة الظواهر االقليمية المتشابهة )طبيعة، بشرية...( والمصالح المشتركة.

المسافات، وأن هذه  تنمية النظرة الشمولية عند المتعلم الدراك أن أجزاء العالم مترابطة على بعد .13

االجزاء يتأثر بعضها بالبعض اآلخر، بفضل التطور العلمي المتسارع، وحاجات التبادل المتزايدة، 

 والعالقات السياسية الدولية المتشابكة، ووسائل االتصال المتنوعة، والمنظمات االقليمية والدولية المتعددة.

علمية، وتمثلها، واغنائها، تأكيداً النسانية اطالع المتعلم على مستجدات العصر، واالنجازات ال .14

 المعرفة، وتواصلها في الزمان والمكان، وحق كل انسان بها.

لوث البيئي، وتمزق طبقة المتعلم على االهتمام بدراسة القضايا التي تعني االنسان في كل مكان، كالت - 8

 والموارد النافدة والبديلة، وقضايا التنمية.  االوزون،

 

 

 لتربية الوطنية والتنشئة المدنيّة.مادة ا

تعريف المتعلم على حركة قطاعات المجتمع االقتصادية واالنشطة التي تقوم بها والمنفعة التي تنجم عنها،  .9

وما تتطلبه من معارف ومهارات وكفاءات في مختلف حقول االختصاص، وما توفره من فرص عمل 

كحق وواجب، واحترامه كقيمة انسانية مهما كانت المهنة او للشباب، وتعزيز أخالقية العمل وااللتزام به 

 الحرفة المتعلقة به.

تعزيز الهوية الوطنية اللبنانية عند المتعلم من خالل توضيح مقومات هذه الهوية ومضامينها االخالقية  .10

 واالجتماعية والسياسية واالنسانية، وترسيخ والئه الوطني وايمانه بالعيش المشترك.

وية واالنتماء العربيين عند المتعلم من خالل توضيح مقوماتهما وأهميتهما، والتعريف بتجارب تعزيز اله .11

العمل العربي المشترك بدءاً بأعمال التنسيق وصوالً الى االلتزام بالمعاهدات المشتركة، وابراز دور لبنان 

 في المنظمات العربية.

سية واالقتصادية والسكانية التي تمر بها المجتمعات تعريف المتعلم على أهم المتغيرات االجتماعية والسيا .12

المعاصرة وما ينشأ عنها من نتائج ايجابية ينبغي تشجيعها: كالتقدم التكنولوجي وتطبيقاته، وتحّسن العناية 

الصحية، وتأمين االتصال والتواصل بين البشر... ومن نتائج سلبية تنبغي مقاومتها على مستوى االفراد 
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عتداء على الشعوب والهيمنة عليها واستغاللها، واتساع رقعة الفقر والتخلف، وانتهاك حقوق والشعوب: كاال

 االنسان والحؤول بينه وبين ممارسة حرياته، وانتشار االوبئة واآلفات االخالقية والبيئية...

، وعلى اطالع المتعلم على القضايا الكبرى والتحديّات التي تشترك المجتمعات المعاصرة في مواجهتها .13

 األهداف التي تسعى من اجلها في سبيل تحقيق العدل واالمن والرفاهية والتقدم بين البشر.

 

 

 

 مادة التاريخ

 

تعريف المتعلّم على تاريخ لبنان منذ دخول السلطنة العثمانية الحرب والوضع السياسي واإلقتصادي فيه  .1

د نيل االستقالل وانسحاب الجيوش األجنبية عن خالل الحرب العالمية األولى والثانية وكيف أصبح الواقع بع

 لبنان.

تعزيز فكرة الهوية العربية عند الطالب من خالل دراسة الحركات التحررية العربية سواء في الجزائر أو  .2

 العراق أو سوريا.

والسياسية إدراك الواقع السياسي الذي عانته الدول العربية ومن بينها لبنان وربطه باألوضاع االجتماعية  .3

 الحالية.


