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                 ۲۰۱۸-۲۰۱۷: العام الدراسي

 الثاني و الثالث ،األّول الفصل:
 للّدروس  سنویّةالبرمجة ال

 جغرافیا  :الماّدة
 األساسيّ  خامسال :الصفّ 

 كریستل فرنجیھ :ة/المدّرس
 

 التوقیع المّدة المعارف واألھداف الموضوع /المحور / المجال الشھر

 
 

 لتشرین األو
 
 

 معرفة بعض وسائل اكتشاف الفضاء مراحل إكتشاف الفضاء
 اكتساب بعض المصطلحات العلمیّة

 
  حصتان

 النجوممعرفة تسمیات بعض  النجوم و المجّرات –مفھوم الكون 
 معرفة المجرة التي ننتمي إلیھا ﴿مجال ثقافّي﴾

 
 حصتان

 
 

(Sortie aura lieu le 
24/10/2017) 

Lancement de la sortie régionale de Batroun. 
(Exposition des informations en classe) 

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

  حصة واحدة

 
 تشرین الثاني

 
 الّشمس و منظومتھا

 
  معرفة بعض خصائص الّشمس

  حصتان

 
 الجھات األساسیّة و الفرعیّة

 

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

 

 كانون األّول
 

 المذنبات -الكواكب و أقمارھا 
 

 معرفة حركة الكواكب
  ثالث حصص (TBI)مقارنة بین النجم و الكوكب 
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 خطوط الطول و النطاقات الّزمنیة كانون الثاني

 معرفة أنّھا وھمیّة و تسھل العمل الجغرافيّ 
  (TBI) التعرف الى عددھا و امتدادھا
 (TBI)  التعرف الى النطاقات الّزمنیّة

 التوقیت العالميّ حساب 

  حصص ٤

 
 

 شباط
 

 دوائر العرض

 
 معرفة أّنها وهمّیة و تسهل العمل الجغرافيّ 

 التعرف الى عددها و امتدادها
  حصتان

  
 المناطق الحراریّة الرئیسیّة

 
  حصتان (TBI)   الربط بین توزع الحرارة و دوائر العرض

 
 

 آذار

 
تحدید المواقع على سطح الكرة 

 األرضیّة

 
  تانحص (TBI)  معرفة تحدید موقع نقطة ما على خطوط الطول و دوائر العرض

 
 األرض عالم واحد و دول عدیدة

 
 التعرف الى مفهوم الّدولة و أهم عناصر تكوینها

 التعرف الى بعض الّدول و تعیین عواصمها
  حصة واحدة

 

 
 نیسان

 

 
Action disciplinaire: Un pays 

de chaque continent. 
 

 
(Savoir tous les informations historiques, géographiques, 

culturelles, urbaines, climatologiques, touristiques… de ce pays) ثالث حصص  

 
 أیّار
 

 التضاریس
 مالحظة اختالف توزع الّسكان على خریطة العالم

 معرفة العالقة بین توزع الّسكان و أشكال التضاریس
  حصتان

 المناخ 
 قراءة خریطة المناطق المناخّیة

 معرفة العالقة بین توزع الّسكان و المناطق المناخّیة
  حصتان

 المدینة: موقعھا شكلھا أقسامھا حزیران
 (TBI) التعرف الى نماذج عن مواقع مختلفة لعدد من المدن

 التعرف الى أشكال المدن و امتدادها
 

  حصة واحدة
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