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برمجة الدروس

التربٍّت الىطىٍّت
المادّة:
الصفّ  :الثاوىي األول
المذرس :/جىزٌف الهاشم
ّ
الشهر

الذرس /المىضىع

المذىر  /المجال

أٌلىل
 شرح تمهٍذي لمشروع الخذمت االجتماػٍت +ومشروع الؼملٍت االوتخابٍت.تشرٌه األول

المذىر األول:
دقىق المىاطه وواجباته
ومسؤولٍّاته السٍاسٍّت

 اوتخاب مىذوب الصفالذرس األول :درٌّت الرأي والتؼبٍر:التؼرٌف بذرٌت الرأي والتؼبٍر .الضىابظ القاوىوٍت لممارست درٌّت التؼبٍر والرأي.-القٍىد ػلى درٌّت الرأي والتؼبٍر فً الظروف االستثىائٍّت.

العام الدراسي1010 – 1029 :

المذّة
حصّ ة
حصّتان

حصّ تان

حصّ ة

تشرٌه الثاوً

المذىر األول:
دقىق المىاطه وواجباته
السٍاسً
ومسؤولٍّاته
ّ

تىجٍهاث ػامت دىل مشروع الخذمت االجتماػٍت
الذرس الثاوً :دق الترشٍخ واالوتخاب:الترشٍخ واالوتخاب فً الذولت الذٌمقراطٍت وفً الذستىر اللبىاوً.ق االوتخاب فً الذستىر اللبىاوً
د ّتىجٍهاث ػامت دىل مشروع الخذمت االجتماػٍت

المذىر االول:
كاوىن الثاوً

الذرس الرابغ :دق مقاومت الظلم واالستبذاد:
 ادراك الظلم ػلى أوّه وقٍض الؼذل واالستبذاد. -دق مقاومت الظلم واالستبذاد فً االػالن الؼالمً لذقىق االوسان

الدرس :6

دولة القانون :

حصّ تان

حصّ ة

حصّ تان

التىقٍغ

دولة القانون هي دولة العدلامتحان منتصف السنة
المحور األول:

تىجٍهاث ػامت دىل مشروع الخذمت االجتماػٍت

الدرس :6

شباط

دولة القانون :

حصّ ة
حصّ ة
حصّ ة

-دولة المساواة

حصة

الدرس  :6دولة القانون (تابع)

-دولة تكافؤ الفرص والفصل بين السمطات

المحور األول:
الدرس :7

حصّ تان

واجبات المواطن في الدولة الديمقراطية
-طاعة القانون -دفع الضرائب

حصّ ة

الدرس االول :نحن والنزاع

آرار

المحور الرابع :الىزاعات بيه
االفراد في المجتمع.

فهم معنى ا ّلنزاع ومالزمته الحياة االنسانيةالدول
النزاع بين االفراد و ّ
-ادراك كيفية نشوء ّ

حصّ ة

النزاع (تابع)
الدؤس االول :نحن و ّ
وٍسان

النزاع وأنواعه
التعرف إلى مصادر ّ
 ّكيفية التعامل مع النزاعات
-معرفة ّ

حصتان

أيار

الدرس الثاني  :مسار النزاع
النزاع لحظة حدوثهّ
المسار االيجابي في حياة النزاعّ
الوقت عامل حاسم في صيرورة النزاعماذا لو ّتعطل ال ّنزاع؟

ثالث حصص

الدرس الثالث :كيف نتحاور
التعرّ ف إلى ماهيّة الحواروقيمتهادراك ركائز الحوار-اكتشاف معيقات الحوارالمختلفة

حصتان

