
 

 
 

 الَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة والُمحتَوى الِعلمّي األساسّي المرتبط باألهداف األساسيّة

 الّدراسيّ  للعام األربعة ة بفروعهاة العامّ انويّ الثّ ة هادالمطلوبة لصفوف الشّ و فلسفة والحضاراتالة ِلَمنَهج مادّ           

 حصًرا 2021-2022 

  
 

 الِفهِرس
 
 

 فحةالصّ  

 1  .……………………………...………………..……………………………………………… ةعامّ المالحظات الاألسباب الموجبة و

 

 الّشهادة الثّانويّة

 

 رع االجتماع واالقتصادف

 ……...................................………………..………………….......… واالقتصادع االجتماع فر –ثّانوّي الثّالثالالمضامين األساسيّة للّصّف 
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  ا العلوم العاّمة وعلوم الحياةفرع
 .................................................................................................... فرعا العلوم العامة وعلوم الحياة –المضامين األساسيّة للّصّف الثّانوّي الثّالث
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تاريخ   2016/م/21المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018م//28عتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم االبمع األخذ   ،احصر   2022-2021للعام الدّراسّي   ة بفروعها األربعةانوية العامّ الثّ ة هادالشّ  فلصفو ة الفلسفة والحضاراتلمادّ  األساسيّةالمضامين 
 .23/8/2021تاريخ   2021م//13رقم التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم و 3/9/2016

 حصًرا2022-2021 راسيّ ة بفروعها األربعة للعام الدّ ة العامّ انويّ الثّ للشهادة اة سميّ المطلوبة لإلمتحانات الرّ  المواضيع/األهداف األساسيّة/تحديد الدروس      1  

 

 األسباب الموجبة:

 المذكورة أدناه:  ثيّاتّن الّظروف والحيإ

والتي أدّت إلى توقّف التّعليم بسبب اإلضرابات، مّما سبّب بتأخير انطالقة العام الدّراسّي  عبة التي رافقتهالمتأّزم في لبنان، واألوضاع االجتماعيّة الصّ  الوضع االقتصاديّ  –

 ألكثر من عدّة أشهر. منتظم   بشكل  

ونسب اإلنجاز المتفاوتة بين مادّة وأخرى  2022آذار  23نتيجة الدّراسة التي أجراها المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء حول إنجاز المواضيع/ األهداف األساسيّة حتّى  –

 ا في معظم المواد.بأفضل األحوال النّصف تقريب   والتي لم تتعد  

عوبة استكمال المعنيّين في الحقل التّربوّي من القطاعين: الّرسمّي والخاص، والّروابط والنّقابات وما أظهرته من صعوبات وتعثّر لدى المتعلّمين وص االجتماعات مع كافّة –

 المنهج.

المحدّدة لنهاية العام الدّراسّي في المدارس لصفوف وذلك للتأّكد من تغطيتها/ إنجازها قبل المهل  2021م/  /13ضمن التّعميم رقم  المضامين استدعت منّا إعادة النّظر في

 .الّشهادات

 : الَمراِجع الُمعتََمَدة في هذا الّسياق

   الفلسفة والحضارات. ماد ة( والت عاميم الاّلِحقَة بَِحَسب تَفاصيل ُمحتَوى َمنَهج 8/5/1997تاريخ  10227َمناِهج الت عليم العام وأهدافها )الَمرسوم رقم 

  



تاريخ   2016/م/21المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018م//28عتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم االبمع األخذ   ،احصر   2022-2021للعام الدّراسّي   ة بفروعها األربعةانوية العامّ الثّ ة هادالشّ  فلصفو ة الفلسفة والحضاراتلمادّ  األساسيّةالمضامين 
 .23/8/2021تاريخ   2021م//13رقم التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم و 3/9/2016

 حصًرا2022-2021 راسيّ ة بفروعها األربعة للعام الدّ ة العامّ انويّ الثّ للشهادة اة سميّ المطلوبة لإلمتحانات الرّ  المواضيع/األهداف األساسيّة/تحديد الدروس      2  

 

 ثللّصّف الثّانوي الثّال الفلسفة والحضاراتالَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج مادَّة 

 قتصاداالجتماع والاع فر

 حصًرا -2022-2021والمطلوبة المتحانات الّشهادة الثّانويّة للعام 

 الفرع: االجتماع واالقتصاد                                        الّصّف: الثّانوي الثّالث                                    الماّدة: الفلسفة والحضارات
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 الفلسفة والحضارات      تعميم رقم  :تفاصيل محتوى منهج مادة المرجع:

التّخفيف الّصادر و ، 3/9/2016تاريخ   2016م//21والتّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018م//28التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم عتبار اال يأخذ هذا الُمستند بعين: ةمالحظ

    .23/8/2021تاريخ   2021م//13ضمن التّعميم رقم 

 الكتاب المدرسّي الوطنيّ  تفاصيل محتوى المنهج

 )المحاور والمضمون(المحتوى 
 الدرس
 

 الصفحة

 اإلنسان: - 2

 الحاجات والدوافع – 1

 الحاجات والدوافع 
 

النظرية  -النظرية السلوكية )الميول وحركات الجسم(المطلوب في هذا الدرس: 

القاعدة العضوية للحاجات )ليست  -نقد هاتين النظريتين -التجريبية )الميول والرغبات(
 (ملزمة بل إضافية

16 

 اإلنسان: - 2

 الوعي والالوعي – 2

 الوعي
 

علم  -تعريف الوعي وخصائصه )النظرة التاريخية للوعيالمطلوب في هذا الدرس: 

 (خصائص الوعي -النفس التقليدي

25 

 الالوعي
 

الخاتمة  -لحجج التي قدمها فرويد على وجود الالوعياالمطلوب في هذا الدرس: 

 أهمية الجنس عند فرويد –الجهاز النفسي عند فرويد  –)كنقد لنظرية فرويد( 
 

29 

 اإلنسان: - 2

 اإلدراك الحسي – 3

 االدراك الحسي
 

نقد  -نظرية الشكل أو الغشطالت -النظرية التعقلية المطلوب في هذا الدرس: 

 النظريتين
 

37 

 المعرفة: - 3

 في العلوم االختبارية -مناهج المعرفة:  – 2

 مناهج المعرفة )علوم الطبيعة( 
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تاريخ   2016م//21المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018م//28عتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم االبمع األخذ   ،احصر   2022-2021للعام الدّراسّي   ة بفروعها األربعةانوية العامّ الثّ ة هادالشّ  فلصفو ة الفلسفة والحضاراتلمادّ  األساسيّةالمضامين 
 .23/8/2021تاريخ   2021م//13رقم التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم و 3/9/2016

 حصًرا2022-2021 راسيّ ة بفروعها األربعة للعام الدّ ة العامّ انويّ الثّ للشهادة اة سميّ المطلوبة لإلمتحانات الرّ  المواضيع/األهداف األساسيّة/تحديد الدروس      3  

 

 الفرضية -المراقبةالمطلوب في هذا الدرس: 

 المعرفة: - 3

 ي العلوم االنسانية )االجتماعية واالقتصادية(ف -مناهج المعرفة:  – 2

 مناهج المعرفة )علم االجتماع(
 

 علم اإلجتماع )النظرية التفسيرية والنظرية التفهمية(المطلوب في هذا الدرس: 

95 

 المعرفة: - 3

 العلم والفلسفة – 4

 العلم والفلسفة
 

 العلم والفلسفة: تمايز وتكامل في آنالمطلوب في هذا الدرس: 
 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تاريخ   2016/م/21المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018م//28عتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم االبمع األخذ   ،احصر   2022-2021للعام الدّراسّي   ة بفروعها األربعةانوية العامّ الثّ ة هادالشّ  فلصفو ة الفلسفة والحضاراتلمادّ  األساسيّةالمضامين 
 .23/8/2021تاريخ   2021م//13رقم التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم و 3/9/2016

 حصًرا2022-2021 راسيّ ة بفروعها األربعة للعام الدّ ة العامّ انويّ الثّ للشهادة اة سميّ المطلوبة لإلمتحانات الرّ  المواضيع/األهداف األساسيّة/تحديد الدروس      4  

 

 للّصّف الثّانوي الثّالث الفلسفة والحضاراتالَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج مادَّة 

 العلوم العاّمة وعلوم الحياةعا فر

 حصًرا -2022-2021والمطلوبة المتحانات الّشهادة الثّانويّة للعام 

 فرعا العلوم العاّمة وعلوم الحياة                                  الّصّف: الثّانوي الثّالث                                    الماّدة: الفلسفة والحضارات
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 الفلسفة والحضارات      تعميم رقم  :تفاصيل محتوى منهج مادة المرجع:

التّخفيف الّصادر و ، 3/9/2016تاريخ   2016م//21والتّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018م//28التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم عتبار يأخذ هذا الُمستند بعين اال: ةمالحظ

    .23/8/2021تاريخ   2021م//13ضمن التّعميم رقم 

 الكتاب المدرسّي الوطنيّ  تفاصيل محتوى المنهج

 المحتوى )المحاور والمضمون(
 الدرس
 

 الصفحة

 اإلنسان: - 2

 الحاجات والدوافع – 1

 الحاجات والدوافع 
 

النظرية  -)الميول وحركات الجسم(النظرية السلوكية المطلوب في هذا الدرس: 

القاعدة العضوية للحاجات )ليست  -نقد هاتين النظريتين -التجريبية )الميول والرغبات(
 (ملزمة بل إضافية

16 

 اإلنسان: - 2

 الوعي والالوعي – 2

 الوعي
 

علم  -تعريف الوعي وخصائصه )النظرة التاريخية للوعيالمطلوب في هذا الدرس: 

 (خصائص الوعي -التقليديالنفس 

25 

 الالوعي
 

الخاتمة  -لحجج التي قدمها فرويد على وجود الالوعياالمطلوب في هذا الدرس: 

 أهمية الجنس عند فرويد –الجهاز النفسي عند فرويد  –)كنقد لنظرية فرويد( 
 

29 

 اإلنسان: - 2

 اإلدراك الحسي – 3

 االدراك الحسي
 

نقد  -نظرية الشكل أو الغشطالت -النظرية التعقلية المطلوب في هذا الدرس: 

 النظريتين
 

37 

 المعرفة: - 3

 في العلوم الرياضية -مناهج المعرفة:  – 2

 مناهج المعرفة )العلوم الرياضيّة(
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تاريخ   2016م//21المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018م//28عتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم االبمع األخذ   ،احصر   2022-2021للعام الدّراسّي   ة بفروعها األربعةانوية العامّ الثّ ة هادالشّ  فلصفو ة الفلسفة والحضاراتلمادّ  األساسيّةالمضامين 
 .23/8/2021تاريخ   2021م//13رقم التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم و 3/9/2016

 حصًرا2022-2021 راسيّ ة بفروعها األربعة للعام الدّ ة العامّ انويّ الثّ للشهادة اة سميّ المطلوبة لإلمتحانات الرّ  المواضيع/األهداف األساسيّة/تحديد الدروس      5  

 

 لنظرية العمالنيةا -جريبيةالنظرية الت -النظرية العقالنيةالمطلوب في هذا الدرس: 

 المعرفة: - 3

 ي العلوم االختباريةف -مناهج المعرفة:  – 2

 مناهج المعرفة )علوم الطبيعة( 
 

 الفرضية -المراقبةالمطلوب في هذا الدرس: 

89 

 المعرفة: - 3

 العلم والفلسفة – 4

 العلم والفلسفة
 

 العلم والفلسفة: تمايز وتكامل في آنالمطلوب في هذا الدرس: 
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تاريخ   2016م//21المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018م//28عتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم االبمع األخذ   ،احصر   2022-2021للعام الدّراسّي   ة بفروعها األربعةانوية العامّ الثّ ة هادالشّ  فلصفو ة الفلسفة والحضاراتلمادّ  األساسيّةالمضامين 
 .23/8/2021تاريخ   2021م//13رقم التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم و 3/9/2016

 حصًرا2022-2021 راسيّ ة بفروعها األربعة للعام الدّ ة العامّ انويّ الثّ للشهادة اة سميّ المطلوبة لإلمتحانات الرّ  المواضيع/األهداف األساسيّة/تحديد الدروس      6  

 

 للّصّف الثّانوي الثّالث الفلسفة العربيّةالَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج مادَّة 

 ع اآلداب واإلنسانيّاتفر

 حصًرا -2022-2021والمطلوبة المتحانات الّشهادة الثّانويّة للعام 

 الفرع: اآلداب واإلنسانيّات                                              الّصّف: الثّانوي الثّالث                                         الماّدة: الفلسفة العربيّة
 

 (1998تموز سنة  1 ) تاريخ  98م//37 الفلسفة والحضارات      تعميم رقم  :تفاصيل محتوى منهج مادة المرجع:

التّخفيف الّصادر و ، 3/9/2016تاريخ   2016م//21والتّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018م//28التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم عتبار الُمستند بعين االيأخذ هذا : ةمالحظ

    .23/8/2021تاريخ   2021م//13ضمن التّعميم رقم 

 الكتاب المدرسّي الوطنيّ  تفاصيل محتوى المنهج

 المحتوى )المحاور والمضمون(
 الدرس
 

 الصفحة

 اإلنسان: - 1

 النفس:

 خلودها: )ابن سينا، إخوان الصفا( – 2

 خلود النفس 
 

خلود النفس )ابن سينا وإخوان الصفا(: مصير النفس المطلوب في هذا الدرس: 

 معاد النفوس -مراتب النفوس في اآلخرة -المرتبط بالخلود

28 

 :في اإللهيات – 2

 وجود هللا: )إبن سينا، المعري( – 1

 وجود هللا
 

 وجود هللا ) المعري ( –وجود هللا ) ابن سينا ( المطلوب في هذا الدرس: 
 

56 

 :في اإللهيات – 2

 هللا والحرية االنسانية: )المعتزلة، الغزالي( – 2

 هللا والحرية اإلنسانية 
 

الغزالي(: مفهوم الحرية  -هللا والحريّة اإلنسانية )المعتزلةالمطلوب في هذا الدرس: 

 عند كل من المعتزلة والغزالي )األشاعرة(إيراد األدلة  –كّل منهما عند 

73 

 في األخالق: – 3

 مسألة الخير والشر: )المعّري، الغزالي( – 1

 مسألة الخير والشر
 

مظاهر الشر )إيراد أمثلة   -المعري: طبيعة الشر )أصله(المطلوب في هذا الدرس: 

 (مظاهر الشر في المجتمع على بعض
كيفية ترويض  -مسؤولية اإلنسان عن خيره وشره -الغزالي: نسبية األحكام األخالقية

 النفس

86 

 في األخالق: – 3

 الفضائل والرذائل: )يحيى بن عدي( – 2

 الفضائل والرذائل 
 

106 



تاريخ   2016/م/21المبني على التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  21/5/2018تاريخ  2018م//28عتبار التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم االبمع األخذ   ،احصر   2022-2021للعام الدّراسّي   ة بفروعها األربعةانوية العامّ الثّ ة هادالشّ  فلصفو ة الفلسفة والحضاراتلمادّ  األساسيّةالمضامين 
 .23/8/2021تاريخ   2021م//13رقم التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم و 3/9/2016

 حصًرا2022-2021 راسيّ ة بفروعها األربعة للعام الدّ ة العامّ انويّ الثّ للشهادة اة سميّ المطلوبة لإلمتحانات الرّ  المواضيع/األهداف األساسيّة/تحديد الدروس      7  

 

سباب اختالف الناس في أ -دي: مفهوم الخلق بن ع يحيىالمطلوب في هذا الدرس: 
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