
 

 2022المدرسة الصيفية 
 األنشطة الترفبهية التثقيفية

 

 من التعليم األساسي األولىالحلقة 

 االسبوع
عنوان 
 النشاط

 الكفاية
 المرجع / المصدر

 الرابط الصفحة

1 
الجيش 
تحت 
 المجهر

 الجيش واالستقالل

 ستقالل أنشطة عيد اال
 ساسي ألللتعليم ا

 للمدارس الرسمية والخاصة 
 من التعليم األساسي انيةولى والحلقة الثألالحلقة ا

 أنشطة الحلقة األولى والحلقة الثانية 

 

 

المشاريع | 
المركز التربوي 
 للبحوث واإلنماء

CRDP  -
Lebanon 

1 
كيف أخدم 

 وطني
 الجيش واالستقالل

 ستقالل أنشطة عيد اال
 ساسي ألللتعليم ا

 للمدارس الرسمية والخاصة 
 من التعليم األساسي انيةولى والحلقة الثألالحلقة ا

 والحلقة الثانيةأنشطة الحلقة األولى  

 

 

1 
ربح 
 األرزة

 الجيش واالستقالل

 ستقالل أنشطة عيد اال
 ساسي ألللتعليم ا

 للمدارس الرسمية والخاصة 
 من التعليم األساسي انيةولى والحلقة الثألالحلقة ا

 أنشطة الحلقة األولى والحلقة الثانية 

 

 

https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-01/Ind_day_2020_Act_sheets_1%262.pdf
https://www.crdp.org/project-details/23367
https://www.crdp.org/project-details/23367
https://www.crdp.org/project-details/23367
https://www.crdp.org/project-details/23367
https://www.crdp.org/project-details/23367
https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-01/Ind_day_2020_Act_sheets_1%262.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-01/Ind_day_2020_Act_sheets_1%262.pdf


 

 الجيش واالستقالل قبل وبعد 1

 ستقالل أنشطة عيد اال
 ساسي ألللتعليم ا

 للمدارس الرسمية والخاصة 
 من التعليم األساسي انيةولى والحلقة الثألالحلقة ا

 أنشطة الحلقة األولى والحلقة الثانية 

 

 

2 
مدرستي 

هي 
 مجتمعي

 الفاعلة المواطنية

  المواطنية الفاعلة
 ولى من التعليم األساسياألالحلقة 
 المتعلمأنشطة 

 أنشطة الحلقة األولى والحلقة الثانية 

 

4 

المشاريع | 
المركز التربوي 
 للبحوث واإلنماء

CRDP  -
Lebanon 

2 
أتعرف إلى 

 اآلخرين
 الفاعلة المواطنية

  المواطنية الفاعلة
 ولى من التعليم األساسياألالحلقة 

 أنشطة المتعلم

 ٔانشطة المتعلم الحلقة االولى -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

  دليل المعلم الحلقة االولى  -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

 

6 

2 
من يجب 
 أن يهتم؟

 الفاعلة المواطنية

  المواطنية الفاعلة
 ولى من التعليم األساسياألالحلقة 

 أنشطة المتعلم

 ٔانشطة المتعلم الحلقة االولى -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

  دليل المعلم الحلقة االولى  -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 
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https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-01/Ind_day_2020_Act_sheets_1%262.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-01/Ind_day_2020_Act_sheets_1%262.pdf
https://crdp.org/project-details1/32982/1615
https://crdp.org/project-details1/32982/1615
https://crdp.org/project-details1/32982/1615
https://crdp.org/project-details1/32982/1615
https://crdp.org/project-details1/32982/1615
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20.pdf


 

 

2 
فضل األمن 

 ...أن
 الفاعلة لمواطنيةا

  المواطنية الفاعلة
 ولى من التعليم األساسياألالحلقة 

 أنشطة المتعلم

 ٔانشطة المتعلم الحلقة االولى -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

  دليل المعلم الحلقة االولى  -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

 

12 

3 
ماذا يمكنني 

 أن أفعل؟
 الفاعلة المواطنية

  المواطنية الفاعلة
 ولى من التعليم األساسياألالحلقة 

 أنشطة المتعلم

 ٔانشطة المتعلم الحلقة االولى -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

  دليل المعلم الحلقة االولى  -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

 

13 

المشاريع | 
المركز التربوي 
 للبحوث واإلنماء

CRDP  -
Lebanon 

3 

عمل معا ن
كفريق 
لنغير 
 مجتمعنا

 الفاعلة المواطنية

  المواطنية الفاعلة
 ولى من التعليم األساسياألالحلقة 

 أنشطة المتعلم

 ٔانشطة المتعلم الحلقة االولى -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

  دليل المعلم الحلقة االولى  -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

 

16 

3 
وصفة 
لمدرسة 

 رائعة
 الفاعلة المواطنية

  المواطنية الفاعلة
 ولى من التعليم األساسياألالحلقة 
 المتعلمأنشطة 

18 

https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20.pdf
https://crdp.org/project-details1/32982/1615
https://crdp.org/project-details1/32982/1615
https://crdp.org/project-details1/32982/1615
https://crdp.org/project-details1/32982/1615
https://crdp.org/project-details1/32982/1615
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20.pdf


 

 ٔانشطة المتعلم الحلقة االولى -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

  دليل المعلم الحلقة االولى  -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

 

3 
رض ع

 المشاريع
 الفاعلة المواطنية

  المواطنية الفاعلة
 ولى من التعليم األساسياألالحلقة 
 المتعلم أنشطة

 ٔانشطة المتعلم الحلقة االولى -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

  دليل المعلم الحلقة االولى  -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 
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4 
الحلويات 
 التراثية

 التراث
 صفيةّ مرتبطة بالتراث اللبنانيال أنشطة 

6  

4 
المازات 
 التراثية

 التراث
 صفيةّ مرتبطة بالتراث اللبنانيال أنشطة 

10  

4 
المأكوالت 

 التراثية
 التراث

 صفيةّ مرتبطة بالتراث اللبنانيال أنشطة 
14  

4 

لصق 
: الحبوب ّ 
لصق 
المكون 

ساسي األ
 لكل طبخة

 التراث

 صفيةّ مرتبطة بالتراث اللبنانيال أنشطة 

18  

5 

أنا 
ومعلوماتي 

الش ّ 
 خصية

المواطنية الرقمية: 
سالمة األطفال 
 على اإلنترنيت

 سالمة األطفال على االنترنت
  الحلقة األولى -السالمة على االنترنت 

المشاريع | 
المركز التربوي 
 للبحوث واإلنماء

https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%89%20.pdf
https://crdp.org/sites/default/files/inline-files/InternetSafety1.zip
https://crdp.org/project-details1/33006/1630
https://crdp.org/project-details1/33006/1630
https://crdp.org/project-details1/33006/1630


 

 

 

 

 

5 
أواجه من 
 يسيء إلي

المواطنية الرقمية: 
سالمة األطفال 
 على اإلنترنيت

 سالمة األطفال على االنترنت
  الحلقة األولى -السالمة على االنترنت 

CRDP  -
Lebanon 

5 
 
 
صحتي ّ

 واإلنترنت

 المواطنية الرقمية:
سالمة األطفال 
 على اإلنترنيت

 سالمة األطفال على االنترنت
  الحلقة األولى -السالمة على االنترنت 

5 
صديق أم 
 غريب؟

المواطنية الرقمية: 
سالمة األطفال 
 على اإلنترنيت

 األطفال على االنترنتسالمة 

 الحلقة األولى -السالمة على االنترنت 

 

 

6 
تعّرف ال

إلى آلة 
 الكالفس

الموسيقى حياة 
 الروح

 على مدى أربعة أسابيع 2022-2021برنامج التعافي للعام الدراسي 

 الحلقة األولى -مادة الموسيقى

 

 -مادة الموسيقى
الحلقة 

 pptx.األولى
(live.com) 

6 

تعّرف ال
إلى آلة 
الفلوت 

ترافيرسيي
 ر

الموسيقى حياة 
 الروح

 على مدى أربعة أسابيع 2022-2021التعافي للعام الدراسي برنامج 
 الحلقة األولى -مادة الموسيقى

 

6 

تعّرف ال
إلى آلة 

الّساكسوف
 ون

الموسيقى حياة 
 الروح

 على مدى أربعة أسابيع 2022-2021برنامج التعافي للعام الدراسي 
 الحلقة األولى -مادة الموسيقى

 

6 
تعّرف ال

إلى آلة 
 دفّ ال

الموسيقى حياة 
 الروح

 على مدى أربعة أسابيع 2022-2021برنامج التعافي للعام الدراسي 
  الحلقة األولى -مادة الموسيقى

https://crdp.org/sites/default/files/inline-files/InternetSafety1.zip
https://crdp.org/project-details1/33006/1630
https://crdp.org/project-details1/33006/1630
https://crdp.org/sites/default/files/inline-files/InternetSafety1.zip
https://crdp.org/sites/default/files/inline-files/InternetSafety1.zip
https://crdp.org/sites/default/files/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89.pptx
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcrdp.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2582%25D9%2589-%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2589.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcrdp.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2582%25D9%2589-%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2589.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcrdp.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2582%25D9%2589-%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2589.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcrdp.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2582%25D9%2589-%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A9%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2589.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://crdp.org/sites/default/files/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89.pptx
https://crdp.org/sites/default/files/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89.pptx
https://crdp.org/sites/default/files/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89.pptx


 

 الحلقة الثانية من التعليم األساسي

 االسبوع
عنوان 
 النشاط

 الكفاية
 المرجع / المصدر

 المجال الصفحة

1 
جندي في 

الجيش 
 اللبناني

 الجيش واإلستقالل

 ستقالل أنشطة عيد اال
 ساسي ألللتعليم ا

 للمدارس الرسمية والخاصة 
 من التعليم األساسي انيةولى والحلقة الثألالحلقة ا

 أنشطة الحلقة األولى والحلقة الثانية 

 

 

 

المشاريع | 
المركز 
التربوي 
للبحوث 

 - واإلنماء
CRDP 

Lebanon 

1 
مراحل 

نطور علم 
 بالدي

 الجيش واإلستقالل

 ستقالل أنشطة عيد اال
 ساسي ألللتعليم ا

 للمدارس الرسمية والخاصة 
 من التعليم األساسي انيةولى والحلقة الثألالحلقة ا

 أنشطة الحلقة األولى والحلقة الثانية 

 

 

1 

عيد 
االستقالل 

عمل 
 جماعي

 الجيش واإلستقالل

 ستقالل أنشطة عيد اال
 ساسي ألللتعليم ا

 للمدارس الرسمية والخاصة 
 من التعليم األساسي انيةوالحلقة الث ولىألالحلقة ا

 أنشطة الحلقة األولى والحلقة الثانية 

 

 

1 
متصرفية 
 جبل لبنان

 الجيش واإلستقالل

 ستقالل أنشطة عيد اال
 ساسي ألللتعليم ا

 للمدارس الرسمية والخاصة 
 من التعليم األساسي انيةولى والحلقة الثألالحلقة ا

 

https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-01/Ind_day_2020_Act_sheets_1%262.pdf
https://www.crdp.org/project-details/23367
https://www.crdp.org/project-details/23367
https://www.crdp.org/project-details/23367
https://www.crdp.org/project-details/23367
https://www.crdp.org/project-details/23367
https://www.crdp.org/project-details/23367
https://www.crdp.org/project-details/23367
https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-01/Ind_day_2020_Act_sheets_1%262.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-01/Ind_day_2020_Act_sheets_1%262.pdf


 

 أنشطة الحلقة األولى والحلقة الثانية 

 

2 
أنا أوال أو 

خرون اآل
 الأو

 الفاعلة  المواطنية

  المواطنية الفاعلة
 من التعليم األساسي االثانيةالحلقة 

 أنشطة المتعلم

  ٔانشطة المتعلم الحلقة الثانية -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

  دليل المعلم الحلقة الثانية -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

4 

المشاريع | 
المركز 
التربوي 
للبحوث 

 - واإلنماء
CRDP 

Lebanon 

 الفاعلة المواطنية !هذا أنا 2

  المواطنية الفاعلة
 من التعليم األساسي االثانيةالحلقة 

 أنشطة المتعلم

  ٔانشطة المتعلم الحلقة الثانية -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

  دليل المعلم الحلقة الثانية -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

6 

2 
التشابه 

 واالختالف
 الفاعلة المواطنية

  المواطنية الفاعلة
 من التعليم األساسي االثانيةالحلقة 

 أنشطة المتعلم

  ٔانشطة المتعلم الحلقة الثانية -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

  دليل المعلم الحلقة الثانية -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

9 

2 
أتفهم 

 خريناآلا
 الفاعلة المواطنية

  المواطنية الفاعلة
 من التعليم األساسي االثانيةالحلقة 

 أنشطة المتعلم

  ٔانشطة المتعلم الحلقة الثانية -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

  دليل المعلم الحلقة الثانية -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

10 

https://www.crdp.org/sites/default/files/2021-01/Ind_day_2020_Act_sheets_1%262.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20.pdf
https://crdp.org/project-details1/32982/1615
https://crdp.org/project-details1/32982/1615
https://crdp.org/project-details1/32982/1615
https://crdp.org/project-details1/32982/1615
https://crdp.org/project-details1/32982/1615
https://crdp.org/project-details1/32982/1615
https://crdp.org/project-details1/32982/1615
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20.pdf


 

3 
حتياجات اإل

 المختلفة
 الفاعلة المواطنية

  المواطنية الفاعلة
 من التعليم األساسي االثانيةالحلقة 

 أنشطة المتعلم

  ٔانشطة المتعلم الحلقة الثانية -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

  دليل المعلم الحلقة الثانية -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

12 

3 
خريطة 
 المجتمع

 الفاعلة المواطنية

  المواطنية الفاعلة
 من التعليم األساسي االثانيةالحلقة 

 أنشطة المتعلم

  ٔانشطة المتعلم الحلقة الثانية -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

  دليل المعلم الحلقة الثانية -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

16 

3 
ما الّذي 
سيحدث 
 الفرق؟

 الفاعلة المواطنية

  المواطنية الفاعلة
 من التعليم األساسي االثانيةالحلقة 

 أنشطة المتعلم

  ٔانشطة المتعلم الحلقة الثانية -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

  دليل المعلم الحلقة الثانية -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

17 

3 
يمكننا القيام 

 !بذلك
 الفاعلة المواطنية

  المواطنية الفاعلة
 من التعليم األساسي االثانيةالحلقة 

 أنشطة المتعلم

  ٔانشطة المتعلم الحلقة الثانية -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

  دليل المعلم الحلقة الثانية -ٔانشطة المواطنية الفاعلة 

19 

4 
ينغو ب

 التراث
التعرف الى 

 التراث اللبناني 

 صفيةّ مرتبطة بالتراث اللبنانيال أنشطة 
32  

4 
الملبوسات 
 الفلكلورية

التعرف الى 
 التراث اللبناني 

 صفيةّ مرتبطة بالتراث اللبنانيال أنشطة 
24  

https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20.pdf
https://www.crdp.org/sites/default/files/%D8%A7%D9%94%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A9%20-%20%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%20.pdf


 

4 

ماكن األ
والمعالم 

رية األث
والقالع 

 راثيةاالث

التعرف الى 
 التراث اللبناني 

 صفيةّ مرتبطة بالتراث اللبنانيال أنشطة 
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4 

ماكن األ
والمعالم 

رية األث
والقالع 

 راثيةاالث

التعرف الى 
 التراث اللبناني

 صفيةّ مرتبطة بالتراث اللبنانيال أنشطة 
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5 

المواطنية 
الرقمية: 

سالمة 
األطفال 

على 
 اإلنترنيت

أتصرف كما في 
 الحياة الواقعية

 سالمة األطفال على االنترنت
 الحلقة الثانية -السالمة على االنترنت 

 

المشاريع | 
المركز 
التربوي 
للبحوث 

 - واإلنماء
CRDP 

Lebanon 

5 

المواطنية 
رقمية: ال

سالمة 
األطفال 

على 
 اإلنترنيت

أحمي معلوماتي 
 الشخصية

 سالمة األطفال على االنترنت
 الحلقة الثانية -السالمة على االنترنت 

 

5 

المواطنية 
الرقمية: 

سالمة 
األطفال 

على 
 اإلنترنيت

 أنا أحمي حاسوبي

 سالمة األطفال على االنترنت
 الحلقة الثانية -السالمة على االنترنت 

 

5 

المواطنية 
الرقمية: 

سالمة 
األطفال 

على 
 اإلنترنيت

 أنا شجاع

 االنترنتسالمة األطفال على 
 الحلقة الثانية -السالمة على االنترنت 

 

https://crdp.org/sites/default/files/inline-files/InternetSafety2.zip
https://crdp.org/project-details1/33006/1630
https://crdp.org/project-details1/33006/1630
https://crdp.org/project-details1/33006/1630
https://crdp.org/project-details1/33006/1630
https://crdp.org/project-details1/33006/1630
https://crdp.org/project-details1/33006/1630
https://crdp.org/project-details1/33006/1630
https://crdp.org/sites/default/files/inline-files/InternetSafety2.zip
https://crdp.org/sites/default/files/inline-files/InternetSafety2.zip
https://crdp.org/sites/default/files/inline-files/InternetSafety2.zip


 

 

6 
الموسيقى 

حياة 
 الروح

تعّرف الى ال
اآلالت الوتريّة 

األربعة ذات 
 القوس

 

 أربعة أسابيععلى مدى  2022-2021برنامج التعافي للعام الدراسي 

 الثانيةالحلقة  -مادة الموسيقى

 

 

المشاريع | 
المركز 

التربوي 
للبحوث 
 - واإلنماء
CRDP 

Lebanon 

6 
الموسيقى 

حياة 
 الروح

آالت النّفخ 
 الخشبيّة

 

 على مدى أربعة أسابيع 2022-2021برنامج التعافي للعام الدراسي 

 الحلقة الثانية -مادة الموسيقى

 

 

6 
الموسيقى 

حياة 
 الروح

 الباصون آلة
 

 على مدى أربعة أسابيع 2022-2021برنامج التعافي للعام الدراسي 

 الحلقة الثانية -مادة الموسيقى

 

 

6 
الموسيقى 

حياة 
 الروح

 الكالرينت آلة
 

 على مدى أربعة أسابيع 2022-2021برنامج التعافي للعام الدراسي 

 الحلقة الثانية -مادة الموسيقى

 

 

https://crdp.org/sites/default/files/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pptx
https://crdp.org/project-details1/33006/1630
https://crdp.org/project-details1/33006/1630
https://crdp.org/project-details1/33006/1630
https://crdp.org/project-details1/33006/1630
https://crdp.org/project-details1/33006/1630
https://crdp.org/project-details1/33006/1630
https://crdp.org/project-details1/33006/1630
https://crdp.org/sites/default/files/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pptx
https://crdp.org/sites/default/files/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pptx
https://crdp.org/sites/default/files/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89-%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.pptx

