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                 ۲۰۱۸-۲۰۱۷: العام الدراسي

 الثاني و الثالث ،األّول الفصل:
 للّدروس  سنویّةالبرمجة ال

 جغرافیا  :الماّدة
 األساسيّ  سادسال :الصفّ 

 كریستل فرنجیھ :ة/المدّرس
 

 التوقیع المّدة المعارف واألھداف الموضوع /المحور / المجال الشھر

 
 

 لتشرین األو
 
 

 موقع العالم العربّي و امتداده
 ،تحدید موقع العالم العربّي بالنّسبة للقارات

 (TBI)الممرات و المسطحات المائیّة التي یشرف علیھا. 
 الموقعتحدید أھمیة 

  حصتان

 ،خریطة الدول في العالم العربيّ معرفة  خریطة العالم العربّي السیاسیّة
 ﴿مجال ثقافّي﴾ میزات بعضھا

 
 حصتان

 
 

(Sortie aura lieu le 
23/10/2017) 

Lancement de la sortie régionale de la Citadelle de Smar Jbeil et 
Rachana. 

(Exposition des informations en classe) 
Découvrir les spécificités régionales et promouvoir l’esprit 

patriotique et pluraliste. 

  حصة واحدة

 
 تشرین الثاني

 
 البیئات الّساحلیّة

 

 ابرز الخلجان و الرؤوس. ،معرفة امتداد السواحل و اشكالھا
  حصتان و تنوع النشاط البشريّ  معرفة خصائص المناخ

 
 الجھات األساسیّة و الفرعیّة

 

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

 

 الرسم البیانّي المناخيّ  كانون األّول
 (TBI)  قراءة رسم بیاني مناخيّ 

  )األمطار و الحرارة(معرفة تحلیل عناصره 
  ثالث حصص
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 كانون الثاني
 البیئات الجبلیّة العربیّة

 معرفة أهم الّسالسل الجبلّیة
  حصتان تنوع هذه البیئات و النشاط البشرّي فیها

 
 

 البیئات الصحراویّة العربیّة

 
 معرفة امتداد الصحارى
 خصائص المناخ فیها

 تنّوع هذه البیئات و أهم الموارد الطبیعّیة فیها

   حصص ۳
 

 شباط
 

  
 
 

الثروة المائیّة و األحواض النّھریّة في 
 العالم العربيّ 

 
 التعرف الى أهم مصادر المیاه العربّیة

 التعرف الى أهم األنهار العابرة
 التعرف الى أهم أوجه استثمار المیاه و توّزع الّسكان في األحواض النهرّیة و نشاطاتهم

   حصص۳
 

 آذار
   ﴿مجال ثقافّي﴾بحث عن األنھار العابرة في العالم العربّي   

 
 نیسان

 
 لبنان: الموقع و الحدود

 (TBI)  التعرف الى موقع لبنان وفقا لخطوط الطول و دوائر العرض
 إدراك أهمیة الموقع

 التعرف الى مساحته و حدوده

  ثالث حصص

 
 

 أیّار
 

 أقسام السطح في لبنان
 

  حصتان أقسام السطح و تحدید خصائص كل منهاالتعرف الى أبرز 

 المناخ في لبنان 
 التعرف الى اختالف توّزع الحرارة و المتساقطات بحسب األشهر و المناطق

 التعرف الى ابرز خصائص المناخ
  حصتان

 
 الموارد المائیّة حزیران

  التعرف الى طبیعة صخور لبنان
 إدراك العالقة بین المتساقطات و التضاریس

 التعرف الى أهم أوجه استثمار المیاه العذبة في لبنان

  حصة واحدة
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