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 األسباب الموجبة: 

 ّن الّظروف والحيثيّات المذكورة أدناه: إ

 الدّراسيّ انطالقة العام  بتأخيرب  ا سبّ ، ممّ  عليم بسبب اإلضراباتف التّ ت إلى توقّ والتي أدّ  عبة التي رافقتهالمتأّزم في لبنان، واألوضاع االجتماعيّة الصّ  الوضع االقتصاديّ -

 .شهر أة كثر من عدّ أل  بشكل منتظم

خرى أة ونجاز المتفاوتة بين مادّ ونسب اإل 2022آذار  23ى حتّ  األساسيّةحول إنجاز المواضيع/ األهداف   التّربوّي للبحوث واإلنماءجراها المركز أراسة التي نتيجة الدّ  -

 . المواد  معظمصف تقريبا في حوال النّ ضل األأفب والتي لم تتعدّ 

مين وصعوبة استكمال ر لدى المتعلّ ه من صعوبات وتعثّ تظهرأوما  قاباتوابط والنّ والرّ  والخاص، سميّ رّ ال القطاعين:من  التّربويّ ين في الحقل ة المعنيّ جتماعات مع كافّ اال-

 .المنهج

في المدارس لصفوف  الدّراسيّ دة لنهاية العام قبل المهل المحدّ  إنجازها /د من تغطيتها وذلك للتأكّ  20121/م/ 13ميم رقم عضمن التّ  المضامين ر فيظإعادة النّ  منّااستدعت 

 .هاداتالشّ 

 :  الَمراِجع الُمعتََمَدة في هذا الّسياق

ِحَقة ِبَحَسب 1997/ 8/5تاريخ  10227رسوم رقم المَ َمناِهج التَّعليم العام وأهدافها ) ➢  .ِعِلم االقتصاد ةج مادَّ نهَ وى مَ حتَ فاصيل م  تَ ( والتَّعاميم الّلا
ادر ضمن التاعميم رقم  2018/ 21/5تاريخ  2018/م/28عميم رقم ادر ضمن التا خفيف الصا التا  ➢ للحلقة الثاالثة من   3/9/2016تاريخ   2016/م/ 21المبني على التاخفيف الصا

 . 2021/ 8/ 23تاريخ     2021/م/ 13التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم  و   انويا الثا مرحلة التاعليم األساسيا ولمرحلة التعليم 
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  االجتماع واالقتصاد فرع – الثانوي الثّ الثّ  فّ للصّ  علم االقتصادالَمضامين التَّعليميَّة األساسيَّة المرتبطة باألهداف األساسيَّة ِلَمنَهج مادَّة 
 حصًرا2022-2021والمطلوبة المتحانات الّشهادة الّثانوّية العامة للعام 

 الفرع:االجتماع واالقتصاد             الثّانوي الثالث     الصَّف:        علم االقتصاد   المادَّة:
 ( 1997أيّار   8) تاريخ  10227االجتماع واالقتصاد الصادر بالمرسوم فِرع  تَفاصيل ُمحتَوى َمنَهج مادَّة ِعلِم ااِلقتِصاد للّصف الثّانوي الثالث: المرجع
التّخفيف  و   ،   2016/ 9/ 3تاريخ     2016/م/ 21والتّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم   21/5/2018تاريخ  2018/م/28التّخفيف الّصادر ضمن التّعميم رقم عتبار  يأخذ هذا الُمستند بعين اال : ةمالحظ

   2021/ 8/ 23تاريخ     2021/م/ 13الّصادر ضمن التّعميم رقم  
 التنمية والّسياسات االقتصاديّة: الوطنيالِكتاب الَمدرِسّي  الَمنهج تَفاصيل ُمحتََوى

 الصَّفَحة  الِمحَور_الفصل  الَمضامين الَمحاِور 

ل: َقضايا النموا   الِمحَور األوَّ
 والَتنمَية

 الثورات الصناعياة وأثرها االقتصادي واالجتماعي في بلدان العالم   1-1
ر االقتصادي واالجتماعي للب لدان الِصناعياة:  -ب  التطوا

التحواالت في أنماط االنتاج وبناه والعمل واالستهّلك واالنتاجياة ونمط المعيشة بشكل  
 عام 

ر االقتصادي 1المحور _الَفصل الثاني: التطوا
 لدان الِصناعيَّة واالجتماعي ِللب  

19 

 مفهوم التنمية ومؤشراتها:  1-4 
ر مفهوم التنمية: )من النموا االقتصادي إلى التنمية البشرياة الم ستداَمة(  -  تطوا

 مفهوم النموا االقتصادي )كماي(  •
 مفهوم التنمية )نوعي( تغيير في الب نى  •
 تنمية الموارد البشرياة  •
 مفهوم الحاجات األساسياة •
 التنمية البشرياة الم ستداَمة مفهوم  •

 مؤشرات التنمية:  -
 االقتصادياة •
 المالياة  •

ر َمفهوم التنمية1المحور  39 _الَفصل الخاِمس: تطوا
_الفصل الساِدس: الم ؤشرات اإلقتصادياة 1المحور

 والمالياة للتنمية
46 
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 االجتماعياة  • 
 الديموغرافياة  •
 الثقافياة والتربوياة •
 السياسياة •
 الصحياة  •

_الفصل الساِبع: الم ؤشرات االجتماعياة  1المحور
 والصحياة والديموغرافياة للتنمية 

52 

_الفصل الثااِمن: الم ؤشرات الثاقافياة والتاربوياة 1المحور 
 والسياسياة للتنمية

59 

 تجارب التنمية في الدول النامية.  1-5 
 االتجاهات الحديثة على صعيد التنمية. -د
 برامج التصحيح الهيكلي -
 

 _الفصل التاِسع: تجارب التنمية 1المحور 
تجارب التنمية في وقف العمل بثانًيا: تم مّلحظة: 

       )من صفحة  ضمن هذا الفصل  بعض الدول العربية 
 ( 72ص   إلى   67

65 

الِمحَور الثَّاني: األنِظَمة  
االقتصاديَّة الم عاِصَرة ودور  

 الدولة 

 األنِظَمة الليبرالياة:  -2-1
 الليبرالياة بمفهومها الكّلسيكي  -
 الليبرالياة بمفهومها الحديث  -

ل: الِنظام الليبرالي2المحور  _الَفصل األوَّ
 

80 

 األنِظَمة الموجاهة:  -2-2
 اإلواليات: اتساقها -
 الوضع الراِهن -

 

 _الَفصل الثااني: النظام االشتراكي 2المحور
 

 
91 
 

الثااِلث: التقل بات الِمحَور 
 واألزمات االقتصادياة

 مورفولوجياة الدورة االقتصادياة: 3-1
      Expansion االزدهار -
                Criseاألزمة -
      Recessionاالنكماش -
       Dépressionالكساد  -

 التقلابات:  3-2
م  -  تقلص الطلب  - التضخا

ل: الَدوَرة االقتصاديَّة3المحور  _الَفصل األوَّ
 

مّلحظة: تم وقف العمل بثانًيا: أشكال الدورات  
إلى   105االقتصادية ضمن هذا الفصل )من ص  

 ( 106ص
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 الركود   –الركود التضخمي  -
الِمحَور الراِبع: السياسات 

 االقتصادياة الظرفياة والب نيوياة
 السياسات الظرفياة   4-1

 االقتصادي" م قِدَمة: مفهوم " الظرف 
 سياَسة النهوض االقتصادي: -

 الحوافز المالياة  •
 الحوافز النقدياة •
َقة  •  حوافز م تفرِا

 

ل: ِسياَسة النهوض  1_القسم_ 4المحور _الَفصل األوَّ
 االقتصادي

126 

م:  -  سياسة م كافَحة التضخا
 سياسة ضبط األسعار •
 السياسة المالياة  •
 السياسة النقدياة  •
 سياسة الدخل  •
 االستثنائياةالحلول   •

 

_الفصل الثااني: ِسياَسة م كاَفَحة  1_القسم_ 4المحور
م المالي    التضخا

132 

 سياسة م كافحة البطالة:  -
 السياسة الكّلسيكياة •
 سياسة إعداد وتأهيل اليد العاملة  •
 سياسة الحفاظ على فرص العمل القائمة •
 سياسة إيجاد ف َرص عمل جديدة  •
 الحلول الليبرالياة  •
 ةاالستثنائيا الحلول   •

 

_الفصل الثااِلث: سياسة م كافحة  1_القسم_ 4المحور
 البطالة 

139 
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الِمحَور الخاِمس: الِحسابات 
 االقتصاديَّة والماليَّة 

ل: الِكلَفة الثااِبتة والِكلَفة الم تغيِاَرة 5المحور الكلَفة الم تغيارة والثاِبَتة -  170 _الَفصل األوَّ

 201 _الَفصل الثااِلث: دالاة اإلنتاج ومروَنة اإلنتاج 5المحور دالاة االنتاج  -

 
 الفائدة البسيَطة -
 مداِخل إلى احتساب الفائَدة الم َركاَبة -

_الَفصل الخاِمس: الفاِئَدة البسيَطة والفاِئَدة  5المحور
َبة  الم ركا

220 

 

 

 


