
                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 2019 - 2020 العام الدراسي :

       

 بطاقت البرهجت السنويّت 
 

 تاريخ المادة       :

 الثالث ثانوي  الصف      :

 جاى إبراهين :  المدّرس/ة 

 

 /ةالودّرس توقيع الوّدة الوفاهين / الوجال الوحورالووضوع /  الشهر

  حصتاى المبنانيين من مستقبل بالدىمالحكومات المحمّية، الحمفاء في بالدنا، مواقف  - لبٌاى فً الحرب العالوٍة األولى -1 أيلول

 1ث

 لبٌاى هي الحرب الى االًتداب -2

 

 

 االًتداب -3

 

 دولة لبٌاى الكبٍر -4

 كراين  –الوفود المبنانية الى مؤتمر الصمح، لجنة كينغ  -
 إختبار  -
 أ االنتداب، فرض االنتداب  مبد -
 صك االنتداب، رّدة فعل مجمس االدارة، تطبيق االنتداب. -
 ظروف قياميا، كيفية قياميا، المتغيرات، موقف المبنانيين. -
 

 حصص 4

 

 2ث

 

 دولة لبٌاى الكبٍر -4

الّدستىر اللبٌاًً وًشأت  -5

 الجوهىرٌة اللبٌاًٍة

 الحكم.  نظام  -
 تنظيم الدولة والمنجزات.   -
 ظروف وضع الدستور، آلية وضعو، نظام الحكم في ضوء الدستور.   -

 حصص 4

 

 1ك

 

 – 1936الجوهىرٌة اللبٌاًٍة ) -6

1939) 

 رئاسة حبيب باشا الّسعد.   رئاسة شارل دّباس، -
   6391ميل أده، معاىدة سنة رئاسة أ -

 حصص 3

 

 2ك

 

 لبٌاى فً الحرب العالوٍة الثاًٍة -7

 

 

 

 الحلفاء فً لبٌاى وسىرٌا. -8

 األوضاع في لبنان قبل سقوط فرنسا -
 لبنان في عيد حكومة فيشي.   -
 الحرب، موقف المبنانيين. ظروف واسباب احتالل الحمفاء لبنان، سير -

  حصص 4

 طرابلس –ثاًىٌة راهبات القلبٍي األقدسٍي            
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 شباط

 

 الحلفاء فً لبٌاى وسىرٌا -8

 

 

 

 اإلستقالل اللبٌاًً. -9

 

نياية الحرب واتفاقية عّكا، موقف كل من االنكميز والفرنسيين االحرار، الوضع االقتصادي بعد 
 دخول الحمفاء.   

 . ، موقف المبنانيينكاترو يعمن استقالل لبنان -
  الميثاق الوطني عودة الحياة الدستورية، -

 

  حصص 3

 آذار

 اإلستقالل اللبٌاًً. -9

 

إستالم الوصالح وتحقٍق  -11

 الجالء العسكري.

 تعديل الّدستور وموقف الفرنسيين.   مواقف الحكومة االستقاللية،  -
 رّدة فعل المبنانيين، الموقف الدولي، حل االزمة -
 إختبار -
 إستالم المصالح، الفرنسيون يحاولون الحصول عمى مركز ممتاز.   -

  حصص 4

 نيساى

إستالم الوصالح وتحقٍق  -11

 الجالء العسكري.

 

 القسن الثاًً:

 

 العالن العربً والسلطٌة العثواًٍّة

 

 

  لبنان يتسّمم الجيش، الجالء العسكري.   -
 
 مية في االمتحانات الرسطرح األسئمة عمييا ّية كيفمراجعة عاّمة لمدروس و   -
 
 

  حصتاى

 أيار
 العالن العربً والسلطٌة العثواًٍّة

 

 طرح األسئمة عمييا في االمتحانات الرسمية مراجعة عاّمة لمدروس وكيفّية   -
 

  

     حزيراى

 


