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 التوقیع المّدة المعارف واألھداف / المجال/المحور  الموضوع الشھر

 
 

 لتشرین األو
 
 

 
 األرض تدور حول نفسھا

 

 
 معرفة أن األرض كرویة
 ﴾مجال ثقافيّ ﴿لمحة شاملة عن غزو اإلنسان للفضاء 

 
  حصتان

 
 حول نفسھا أمام الّشمسدورة األرض 

 
 

 مدة الدورة ،معرفة إتجاه
 (TBI)نتیجة ھذه الدورة 

 
 حصتان

 
 

(Sortie aura lieu le 
30/10/2017) 

Lancement de la sortie régionale d’Anfeh, les salines et Notre 
Dame de Natour (Exposition des informations en classe) 

Découvrir les spécificités régionales et promouvoir l’esprit 
patriotique et pluraliste. 

  حصة واحدة

 تشرین الثاني

 
 

 الجھات األساسیّة و الفرعیّة
 

 معرفة الجھات األساسیّة و الفرعیّة
 (TBI)تحدید الجھات األساسیّة و الفرعیّة من خالل مخطط و خریطة 

 
  ثالث حصص

 
 األرض تدور حول الّشمس

 

 معرفة ان لألرض دورتین
  حصتان مدة و نتیجة ھذه الدورة ،إتجاه

 

 كانون األّول
 

 القمر تابع األرض
 

 معرفة ان شكل القمر كرويّ 
 معرفة ان القمر یعكس نور الشمس على األرض

 (TBI)مالحظة تبدل أوجھھ 
  حصتان
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 كانون الثاني
 الخریطة: مفتاحھا و قراءتھا

 
 معرفة قراءة خریطة من خالل مفتاحھا

 التعرف الى أساسیات الخریطة
  حصة واحدة

 القارات 
 الى یابسة و میاهیتوزع سطح األرض معرفة ان 

  حصتان (TBI)و مواقعھا تحدید القارات 

 
 شباط

 
 المحیطات

 و مواقعھات تحدید المحیطا
  حصتان (TBI) أن المحیطات تشغل معظم كوكب األرض معرفة

 الغالف الجويّ  
 ان الغالف الجوّي ھو جزء من سطح األرض معرفة

  حصتان معرفة أھمیة الھواء بالنّسبة للكائنات الحیّة

 
 عناصر الطقس و المناخ آذار

 معرفة مفھوم الطقس و المناخ
 التعرف الى عناصر المناخ
 التعرف ان المناخ یتنّوع

  صحصثالث 

 
 تطّور عدد سكان العالم

 نمّو تصاعديّ معرفة ان عدد سكان األرض في 
 (TBI) مالحظة تباین في توّزع الّسكان بین القارات

 معرفة المناطق الكثیرة و القلیلة الّسكان حول العالم
  حصتان

 
 نیسان

 
 

 التّضاریس
 

  ثالث حصص التضاریس التي تجذب و تطرد الّسكان مع األسباب و أشكال معرفة أنواع

  
 ﴾ثقافيّ مجال ﴿تحدید أمثال على سطح األرض 

  

 
 

 أیّار
 

 االنسان و السھول

 
 أھم السھول و مواقعھا في القارات معرفة

 قراءة مظھر سھليّ 
 إدراك ان السھول ھي جاذبة للسكان

 

  حصتان

 
 

 االنسان و الجبال

 
 أھم الجبال و مواقعھا في القارات معرفة

 قراءة مظھر جبليّ 
 إدراك دور الجبال في تخزین المیاه

 

  حصتان
 حزیران

     



 


	ثانوية راهبات القلبين الأقدسين – طرابلس

