
 مادة اللغة االنكليزية واداهبا

 

 

 

 اللّغــــة االنكلیزیة وآدابـــــــــھا

 لغــــــــة أولـــــــــــى   
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 مادة اللغة االنكليزية واداهبا

 
 
 
 
The decision to delete certain materials from the National Textbooks has been reached in line with the following facts: 

 
 

A- The cognitive-learning theory maintains that students need a great deal of practice and feedback. Thus, the learner can perform the 

task independently. This implies that reading and writing skills can have their lessons deleted. 

B- The theme-based curriculum is structured around a number of unrelated themes. Such an approach to theme selection allows 

choosing topics according to students’ interests and to the mainstream courses they will most likely take in their academic study. 

C- The objectives of all skills follow a selected pattern of moving from simple to complex, and the degree of complexity depends on the 

level of progress attained by learners. In this sense, the curriculum allows deletion of material so as to follow spiral patterns that are 

time saving. 
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 مادة اللغة االنكليزية واداهبا
 
 اللغة اإلنكلیزیة وآدابھا مـادة: 
 

 عدد الحصص المخفضة المقترح وقف العمل بھ مؤقتاً  القسم السنة المنھجیة  
حسب ما ورد في مناھج التعلیم العام 

 8تاریخ  10227وأھدافھا المرسوم رقم 
. إن تدریس مادة اللغة اإلنكلیزیة 1997أیار 

یتم على أساس محاور وبإمكان المعلم 
اختیار ما یتالءم مع قدرات التالمیذ 

  نص المنھورغباتھم دون التقید الحرفي ب
على ان یتم توزیع الدروس والمحاور 

 أسبوًعا دراسیًا. 25و 23المطلوبة ما بین 

 
 السابعة 

من التعلیم 
 األساسي

Unit 1: Animals And Their Habitats– Lessons 8 & 9 
Unit 2: Travel and Tourism – Lesson 9 
Unit 3: Nutrition – Lessons 4 & 5 
Unit 4: Means of Transportation – Lessons 7 & 8 
Unit 5: Ancient Civilization – Lessons 8 & 9 
Unit 6: Everyday Activities – Lesson 8 
Unit 7: The Environment – Lesson 9 
Unit 8: Family Values – Lessons 8 &9 
Unit 9: Landscapes – Lessons 9 & 10 
Unit 10: Entertainment – Lesson 10 
Unit 11: Modern Mass Media – Lessons 6 & 7 
Unit 12: Music – Lessons 7 &9 

 
 حصة 30
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 مادة اللغة االنكليزية واداهبا

 اللغة اإلنكلیزیة وآدابھا مـادة:
 

 عدد الحصص المخفضة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقتاً  السنة المنھجیة  
حسب ما ورد في مناھج التعلیم العام 

 8تاریخ  10227وأھدافھا المرسوم رقم 
. إن تدریس مادة اللغة 1997أیار 

اإلنكلیزیة یتم على أساس محاور وبإمكان 
اختیار ما یتالءم مع قدرات التالمیذ  المعلم

  ورغباتھم دون التقید الحرفي بنص المنھ
على ان یتم توزیع الدروس والمحاور 

 أسبوًعا دراسیًا. 25و 23المطلوبة ما بین 

 
 الثامنة 

من التعلیم 
 األساسي

Unit 1: Family Ties – Lessons 6 & 7 
Unit 2: Friendship – Lessons 5 & 6 
Unit 3: Health 2 – Lesson 8 
Unit 4: Camping – Lesson 8 
Unit 5: Adventure & Exploration – Lessons 7 & 8 
Unit 6: Emigration – Lesson 8 
Unit 7: Traveling Abroad – Lessons 6, 7 & 8 (to be assigned as 

outside reading and discussed in class) 
Unit 8: Hunger & Poverty – Lesson 8 
Unit 9: Artists & Painting – Lesson 8 
Unit 11: Festivals – Lesson 4 
Unit 12: Computers – Lesson 8 
Unit 13: Working Women and Children's Rights – Lessons 3, 6 & 8  

 
 حصة 30
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 مادة اللغة االنكليزية واداهبا

 اللغة اإلنكلیزیة وآدابھا مـادة:
   السنة المنھجیة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقتاً  عدد الحصص المخفضة

 
 حصة 30

Unit 1: Building Self Confidence –  Lesson 6 
Unit 2: Craft – Lesson 7 
Unit 3: Scientific Discoveries – Lesson 5 
Unit 4: Sports – Lesson 5 
Unit 5 Mysteries and Supernatural Events – Lesson 6 
Unit 6: Tolerance – Lesson 6   
Unit 7: Preserving Our Planet – Lesson 4         
Unit 8: Trade – Lesson 7  
Unit 9: The Generation Gap – Lesson 7   
Unit 10: Natural Disasters – Lesson 7 
Unit 11: Social Behavior – Lesson 2 
Unit 12: Education – Lesson 5 

 
 التاسعة

من التعلیم  
 األساسي

حسب ما ورد في مناھج التعلیم العام 
 8تاریخ  10227وأھدافھا المرسوم رقم 

. إن تدریس مادة اللغة اإلنكلیزیة 1997أیار 
یتم على أساس محاور وبإمكان المعلم 
اختیار ما یتالءم مع قدرات التالمیذ 

  ورغباتھم دون التقید الحرفي بنص المنھ
توزیع الدروس والمحاور  على ان یتم

 أسبوًعا دراسیًا. 25و 23المطلوبة ما بین 
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 مادة اللغة االنكليزية واداهبا

 
 اللغة اإلنكلیزیة وآدابھا مـادة:

   السنة المنھجیة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقتاً  عدد الحصص المخفضة
 

 حصة 25
Unit 1: Human Rights – Lessons 5, 6, 7 & 10 
Unit 2: Human Communication – Lessons 2 & 7 
Unit 4: Women’s Issues – Lessons 7 & 8 
Unit 9: Ancient Civilizations – Lessons 7, 9 & 11 
Unit 10: Recent Discovers – Lessons 2 & 9 
Unit 11: Natural Wonders, Disasters and Mysteries – Lessons 5 & 8  

 
 األولى

من التعلیم  
  الثانوي

التعلیم العام حسب ما ورد في مناھج 
 8تاریخ  10227وأھدافھا المرسوم رقم 

. إن تدریس مادة اللغة اإلنكلیزیة 1997أیار 
یتم على أساس محاور وبإمكان المعلم 
اختیار ما یتالءم مع قدرات التالمیذ 

  ورغباتھم دون التقید الحرفي بنص المنھ
على ان یتم توزیع الدروس والمحاور 

 بوًعا دراسیًا.أس 25و 23المطلوبة ما بین 
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 مادة اللغة االنكليزية واداهبا

 اللغة اإلنكلیزیة وآدابھا مـادة:
   السنة المنھجیة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقتاً  عدد الحصص المخفضة

 
 حصة 25

Unit 1: People: Life and Work –  Lesson 7 
Unit 2: Wars and Revolutions: Impacts – Lesson 7 
Unit 3: Explorations and Excavations –Lessons 5 & 6 
Unit 4: Youth: Problems and Expectations – Lessons 3, 7 & 8 
Unit 5: Family Relations: Duties and Rights – Lesson 5 
Unit 6: The Arts – Lesson 5 & 6     
Unit 7: Cultural Interaction– Lessons 4 & 5         
Unit 8: Health Issues – Lesson 4  
Unit 10: Political Issues– Lesson 5 

 
الثانیة من التعلیم 

 الثانوي (أدبي)

حسب ما ورد في مناھج التعلیم العام وأھدافھا 
. إن 1997أیار  8تاریخ  10227المرسوم رقم 

تدریس مادة اللغة اإلنكلیزیة یتم على أساس 
محاور وبإمكان المعلم اختیار ما یتالءم مع 
قدرات التالمیذ ورغباتھم دون التقید الحرفي 

ان یتم توزیع الدروس على   بنص المنھ
أسبوًعا  25و 23والمحاور المطلوبة ما بین 

 دراسیًا.
 

 
 
 

 اللغة اإلنكلیزیة وآدابھا مـادة:
   السنة المنھجیة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقتاً  عدد الحصص المخفضة

 
 حصص 10

 
Unit Four: The Family 
(Reading selections and exercises to be prepared at home and 
then discussed in class) 
 
 
 

 
الثانیة من التعلیم 

 (علمي) الثانوي

حسب ما ورد في مناھج التعلیم العام وأھدافھا 
. إن 1997أیار  8تاریخ  10227المرسوم رقم 

تدریس مادة اللغة اإلنكلیزیة یتم على أساس محاور 
وبإمكان المعلم اختیار ما یتالءم مع قدرات التالمیذ 

على ان   رغباتھم دون التقید الحرفي بنص المنھو
 23یتم توزیع الدروس والمحاور المطلوبة ما بین 

 أسبوًعا دراسیًا. 25و
 

 اللغة اإلنكلیزیة وآدابھا مـادة:
   السنة المنھجیة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقتاً  عدد الحصص المخفضة

35 
2016/أیلول/2  

 



 مادة اللغة االنكليزية واداهبا

 
 حصة 25

 

 
Part “D” of each chapter be omitted. 
 
 
 

الثالثة من التعلیم 
 الثانوي (أدبي)

 

حسب ما ورد في مناھج التعلیم العام وأھدافھا المرسوم 
. إن تدریس مادة 1997أیار  8تاریخ  10227رقم 

اللغة اإلنكلیزیة یتم على أساس محاور وبإمكان المعلم 
اختیار ما یتالءم مع قدرات التالمیذ ورغباتھم دون 

على ان یتم توزیع الدروس   منھالتقید الحرفي بنص ال
 أسبوًعا دراسیًا. 25و 23والمحاور المطلوبة ما بین 

 
 
 
 

 اللغة اإلنكلیزیة وآدابھا مـادة:
   السنة المنھجیة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقتاً  عدد الحصص المخفضة

 
 حصص 10

 
Unit Three:  CURRENT ISSUES - Current Concerns – 
New Worlds 
(Reading selections and exercises to be prepared at home 
and then discussed in class) 

الثالثة من التعلیم 
 الثانوي (علمي)

 

حسب ما ورد في مناھج التعلیم العام وأھدافھا المرسوم 
. إن تدریس مادة 1997أیار  8تاریخ  10227رقم 

المعلم  اللغة اإلنكلیزیة یتم على أساس محاور وبإمكان
اختیار ما یتالءم مع قدرات التالمیذ ورغباتھم دون 

على ان یتم توزیع الدروس   التقید الحرفي بنص المنھ
 أسبوًعا دراسیًا. 25و 23والمحاور المطلوبة ما بین 
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 مادة اللغة االنكليزية واداهبا

 
 اللغة اإلنكلیزیة وآدابھا مـادة:

   ةالسنة المنھجی القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقتاً  عدد الحصص المخفضة
 

 حصص 15
  
Unit Nine: SOCIAL - ECONOMIC ISSUES -  
Social–Political Economy and Future Development 
(Reading selections and exercises to be prepared at 
home and then discussed in class) 

الثالثة من التعلیم 
 الثانوي

 (اجتماع واقتصاد) 
 

تعلیم العام وأھدافھا المرسوم حسب ما ورد في مناھج ال
. إن تدریس مادة 1997أیار  8تاریخ  10227رقم 

اللغة اإلنكلیزیة یتم على أساس محاور وبإمكان المعلم 
اختیار ما یتالءم مع قدرات التالمیذ ورغباتھم دون 

على ان یتم توزیع الدروس   التقید الحرفي بنص المنھ
 ًعا دراسیًا.أسبو 25و 23والمحاور المطلوبة ما بین 
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 مادة اللغة االنكليزية واداهبا

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اللغــــة اإلنكلیزیـــــــــة وآدابـــــــــھا

 لغــــــــة ثانیـــة 
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 مادة اللغة االنكليزية واداهبا

 اللغة اإلنكلیزیة وآدابھا مـادة:
   السنة المنھجیة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقتاً  عدد الحصص المخفضة

 
 حصص 10

Unit 3: Food II – Lessons 1, 2, 4, & 5  

Unit 4 : TV Programs – Lessons 2 & 3 

Unit 5 : Shopping – Lessons 2 & 4 

Unit 6 : Health I – Lesson  3 

Unit 7: Health II – Lessons 2 & 4 

Unit 9: Sports II – Lesson 2 

السابعة من التعلیم 
 (لغة ثانیة) األساسي

 

حسب ما ورد في مناھج التعلیم العام 
 8تاریخ  10227وأھدافھا المرسوم رقم 

. إن تدریس مادة اللغة اإلنكلیزیة 1997أیار 
یتم على أساس محاور وبإمكان المعلم 
اختیار ما یتالءم مع قدرات التالمیذ 

  ورغباتھم دون التقید الحرفي بنص المنھ
على ان یتم توزیع الدروس والمحاور 

 أسبوًعا دراسیًا. 25و 23المطلوبة ما بین 

 
 وآدابھااللغة اإلنكلیزیة  مـادة:

 عدد الحصص المخفضة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقتاً  السنة المنھجیة  
حسب ما ورد في مناھج التعلیم العام 

 8تاریخ  10227وأھدافھا المرسوم رقم 
. إن تدریس مادة اللغة اإلنكلیزیة 1997أیار 

یتم على أساس محاور وبإمكان المعلم 
ذ اختیار ما یتالءم مع قدرات التالمی
  ورغباتھم دون التقید الحرفي بنص المنھ

على ان یتم توزیع الدروس والمحاور 
 أسبوًعا دراسیًا. 25و 23المطلوبة ما بین 

 

الثامنة من التعلیم  
 (لغة ثانیة) األساسي

Unit 3: Table Manners – Lesson 2 

Unit 4: Transportation – Lesson 3 

Unit 5: My Country – Lessons 1 & 2 

Unit 7: Entertainment – Lesson 2  

Unit 8: Handicrafts – Lesson 2  

 
 حصص 10
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 مادة اللغة االنكليزية واداهبا

 اللغة اإلنكلیزیة وآدابھا مـادة:
 عدد الحصص المخفضة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقتاً  السنة المنھجیة  

حسب ما ورد في مناھج التعلیم العام 
 8تاریخ  10227وأھدافھا المرسوم رقم 

. إن تدریس مادة اللغة اإلنكلیزیة 1997أیار 
یتم على أساس محاور وبإمكان المعلم 
اختیار ما یتالءم مع قدرات التالمیذ 

  ورغباتھم دون التقید الحرفي بنص المنھ
على ان یتم توزیع الدروس والمحاور 

 أسبوًعا دراسیًا. 25و 23المطلوبة ما بین 

 التاسعة من التعلیم
 (لغة ثانیة) األساسي

 
 

Unit 2: City Life – Lesson2 

Unit 3: Music – Lesson 1 

Unit 5: The Earth – Lesson 2 

Unit 6: Outer Space – Lesson 2 

Unit 8: Modern Technology – Lesson 1  

Unit 10: Endangered Species – Lesson 2 

 
 حصص 10

 
 

 وآدابھا اللغة اإلنكلیزیة مـادة:
 عدد الحصص المخفضة لمقترح وقف العمل بھ مؤقتاً القسم ا السنة المنھجیة  

حسب ما ورد في مناھج التعلیم العام 
 8تاریخ  10227وأھدافھا المرسوم رقم 

. إن تدریس مادة اللغة اإلنكلیزیة 1997أیار 
یتم على أساس محاور وبإمكان المعلم 
اختیار ما یتالءم مع قدرات التالمیذ 

  المنھ ورغباتھم دون التقید الحرفي بنص
على ان یتم توزیع الدروس والمحاور 

 أسبوًعا دراسیًا. 25و 23المطلوبة ما بین 

األولى من التعلیم 
 (لغة ثانیة) الثانوي

Unit 1: Teenagers And Their Friends – Lessons 6, 7, 8, 11 

& 12 Unit 2: Addiction – Lessons 1, 2, 3 & 4  

Unit 3: Speed – Lessons 9, 10 & 11 

Unit 4: Hobbies – Lessons 11 & 12 

Unit 5: Superstars – Lessons 10 & 11   

 

  
 حصص 10

 
 

 اللغة اإلنكلیزیة وآدابھا مـادة:
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 مادة اللغة االنكليزية واداهبا

 عدد الحصص المخفضة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقتاً  السنة المنھجیة  
حسب ما ورد في مناھج التعلیم العام 

 8 تاریخ 10227وأھدافھا المرسوم رقم 
. إن تدریس مادة اللغة اإلنكلیزیة 1997أیار 

یتم على أساس محاور وبإمكان المعلم 
اختیار ما یتالءم مع قدرات التالمیذ 

  ورغباتھم دون التقید الحرفي بنص المنھ
على ان یتم توزیع الدروس والمحاور 

 أسبوًعا دراسیًا. 25و 23المطلوبة ما بین 

الثانیة من التعلیم 
 ثانیة) (لغةالثانوي 

Unit 3: Social Differences – Lesson 1  

Unit 5: Overpopulation – Lessons 1 & 2 

Unit 6: Traveling – Lesson 3 

Unit 7: Medical Discoveries – Lesson 1   

Unit 8: Recycling – Lessons 1 & 3 

Unit 9: Superstition  – Lesson 2 

 
 حصص 10

 
 وآدابھا اللغة اإلنكلیزیة مـادة:

 عدد الحصص المخفضة القسم المقترح وقف العمل بھ مؤقتاً  السنة المنھجیة  
حسب ما ورد في مناھج التعلیم العام 

 8تاریخ  10227وأھدافھا المرسوم رقم 
. إن تدریس مادة اللغة اإلنكلیزیة 1997أیار 

یتم على أساس محاور وبإمكان المعلم 
یذ اختیار ما یتالءم مع قدرات التالم
  ورغباتھم دون التقید الحرفي بنص المنھ

على ان یتم توزیع الدروس والمحاور 
 أسبوًعا دراسیًا. 25و 23المطلوبة ما بین 

الثالثة من التعلیم 
 (لغة ثانیة)الثانوي 

 
Unit 1  :  Lebanese Literary Figures   
Unit 10 :International Resolutions  
 
(Reading selections and exercises to be prepared at home and 
then discussed in class) 

 
 حصص 10
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