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 SSCCTripoliتطبیق الموبایل :   

 
 

 
 ۲۰۱۸-۲۰۱۷: العام الدراسي

 روسالبرمجة الفصلیّة للدّ 
 التربیة الوطنیة:الماّدة
 األول أساسي:الصفّ 

 دیابزینة :ة/المدّرس
 

 التوقیع المّدة واألھداف المعارف المجال /المحور / الموضوع الشھر

 أیلول
 المحور األول:

حقوق المواطن وواجباتھ ومسؤولیّاتھ 
 السیاسیّة

 منھجیة العمل-مقدمة عامة عن المادة وعن واألفعال االجرائیة-
  ةحص 

 ۱ت
 المحور األول:

حقوق المواطن وواجباتھ ومسؤولیّاتھ 
 السیاسیّة

 انتخاب مندوب الصف -
 والتعبیر:الدرس األول:حریّة الرأي -
التعریف بحریة الرأي والتعبیر كواحد من حقوق جوھریة وأساسیة بكفلھا الدستور -

 ویُنظمھا القانون.
 الضوابط القانونیة لممارسة حریّة التعبیر والرأي.-
 القیود على حریّة الرأي والتعبیر في الظروف االستثنائیّة.-
 
شیح واالنتخاب:حق الترشیح واالنتخاب في الدولة الدیمقراطیة وفي الدرس الثاني:حق التر- 

 الدستور اللبناني
 

 حصص ٤
  

 ۲ت
 المحور األول:

حقوق المواطن وواجباتھ ومسؤولیّاتھ 
 السیاسيّ 

وفي الدرس الثاني:حق الترشیح واالنتخاب:حق الترشیح واالنتخاب في الدولة الدیمقراطیة -
 (تابع)الدستور اللبناني

 ادراك أن الشعب في الدولة الدیمقراطیة ھو مصدر السلطات  وھو یختارھا عبر االنتخاب. -
 حّق االنتخاب في الدستور اللبناني-
 تنظیم العملیة االنتخابیة-
 الدرس الثالث:حق تأسیس الجمعیات واألحزاب-
 

  حصص ٤

 ۱ك
 المحور األول:

حقوق المواطن وواجباتھ ومسؤولیّاتھ 
 السیاسيّ 

 (تابع)الثالث:حق تأسیس الجمعیات واألحزاب الدرس-
 ادراك أھمیة التعاون كضرورة اجتماعیة ترتكز علیھا ممارسة الحیاة في الدولة الدیمقراطیة-
 التعّرف الى آلیة نشوء الجمعیات واالعالن عنھا والنصوص التي ترعى حق تألیفھا.-
 األحزاب والحیاة الدیمقراطیة.-
 

  حصص ۳
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 التوقیع المّدة المعارف واألھداف /المحور / المجالالموضوع  الشھر

 ۲ك
 المحور األول:

حقوق المواطن وواجباتھ ومسؤولیاتھ 
 السیاسیّة

 :حق مقاومة الظلم واالستبداد:٤الدرس 

 ادراك الظلم على أّنه نقیض العدل واالستبداد على أّنه التفرد بالرأي والسلطة.-
االعالن العالمي لحقوق االنسان وفي الدستور حق مقاومة الظلم واالستبداد في -

 والقوانین اللبنانیة.
 :دولة القانون :٦الدرس 

 دولة القانون هي دولة العدل-        
 دولة المساواة-        
 دولة تكافؤ الفرص والفصل بین السلطات-        

 

  حصص ۳

 شباط

 
               

 
 المحور األول:             

المواطن وواجباتھ ومسؤولیاتھ حقوق 
 السیاسیّة

 
 
 

 
 

 :دولة القانون (تابع)٦الدرس 
 دولة القانون هي دولة العدل-        
 دولة المساواة-        
 دولة تكافؤ الفرص والفصل بین السلطات-        

 
 ٥٤الى  ٥١:واجبات المواطن في الدولة الدیمقراطیة ص ٧الدرس 

 دفع الضرائب-طاعة القانون -          

  حصتان

 آذار
 المحور الثاني:              

حمایة حقوق االنسان على الصعیدین 
 الدولي واالقلیمي

 :واجبات المواطن في الدولة الدیمقراطیة (تابع)٧الدرس 
 دفع الضرائب-طاعة القانون -          

 
 ٦٤الى ٥٩ تاریخ وواقع ص-الدرس األول:حقوق االنسان

  حصص ۳



 حاجة تنظیم العالقات بین البشر على أساس شرعة محوراها الحریة -            
 والمساواة.             
 االعالنات والمواثیق الدولیة المتعّلقة بحقوق االنسان.-            

 
             

 نیسان
 المحور الثاني:

حمایة حقوق االنسان على الصعیدین 
 واالقلیميالدولي 

 ٦٩الى  ٦٥الدرس الثاني:المنظمات الدولیة واالقلیمیة وحمایة حقوق االنسان ص 
 هیئة األمم المتحدة.-             
 جامعة الدول العربیة-             

 

  حصص ۳

 أیار
 حزیران

 المحور الخامس:
 الملكیات والمرافق العامة

 ١٤١الى  ١٣٧الدرس األول:الشأن العام ومكّوناته.ص 
 الشؤون االجتماعیة-الصحة-الدرس الثاني:المرافق العاّمة االجتماعیة:التربیة والتعلیم

 ١٤٨الى  ١٤٣ص               
 ١٥٩الى  ١٥٥:الثروة الطبیعیة واألمالك العامة.ص ٤الدرس 

  حصص ٥
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