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 SSCCTripoliتطبیق الموبایل :   

 
 

 
 ۲۰۱۸-۲۰۱۷:العام الدراسي

 روسالبرمجة الفصلیّة للدّ 
 جغرافیا:الماّدة
 علمي-الثاني ثانوي :الصفّ 

 دیابزینة :ة/المدّرس
 

 التوقیع المّدة واألھدافالمعارف المجال/ المحور / الموضوع الشھر

 أیلول

 مقدمة
 

 المحور األول:
 جغرافیة العالم العربي

 منهجیة العمل-ف الجدید لمادة الجغرافیاالتوصی-األفعال االجرائیة التذكیر ببعض-
 
 ١٠الوحدات السیاسیة:ص -:الموقع واالمتداد١الوحدة -
  TBI(Google Earth)   culture géographique+ ١٣أعمال تطبیقیة ص -
 

 حصة
 
 
 
 

 حصتان
 

 

 المحور األول: ۱ت
 جغرافیة العالم العربي

 :الخصائص السكانیة لدول العالم العربي٢الوحدة -
     ١٤التضخم المدني ص -اتجاهات النمو السكاني-بنیة السكان وأبعاد فتوة األعمار- 

 ١٧الى 
 :موارد المجال العربي وتنظیمها:٣الوحدة -
األهمیة السیاسیة للثروة -أهّم حقول النفطالنافذة :النفط والغاز الطبیعي: الموارد-أ- 

 TBI+٢١الى  ١٨لعربیة ص النفطیة ا

 لاالختبار األو -
 

 حصتان
 
 
 
 

 حصة
 

 حصة
 

 

 
 

 ۲ت      
 
 
 

 
 المحور األول:

 جغرافیة العالم العربي
 
 

 األهمیة-االنتاج-الغاز الطبیعي:االحتیاط-
 بدیلة كیفیة تنظیم استثمار النفط وتوظیف عائداته في مشاریع تنمویة-
 +مناقشة وحوار (آفاق ثقافّیة) فیلم:النفط في العالم العربي-

 حصة
 

 حصة      
 

 حصة      
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 ۲ت       

 

 
 المحور األول:

 جغرافیة العالم العربي
 
 

-٢٨المیاه المتاحة والمستثمرة:ص -الشبكة المائیة في العالم العربيالموارد المائیة:-ب
٢٩ 

 اطالق  مشروع الزیارات المیدانیة:منطقة بینو(عكار العتیقة)  -

 حصة
 

 المحور األول: ۱ك       
 جغرافیة العالم العربي

 الموارد المائیة:-ب
 ٣١-٣٠مظاهر وأسباب المشكلة المائیة في العالم العربي:ص -
 ٣٣-٣٢امكانیة تطویر الموارد المائیة العربیة ص -
 ٣٥-٣٤أعمال تطبیقیة ص -

  حصص ۳

 المحور األول: ۲ك
 جغرافیة العالم العربي

سیاسات التكامل -معّوقاته-مقّوماته-:التكامل االقتصادي العربي:مفهومه٤الوحدة 
 .٤٣الى  ٣٦االقتصادي.ص 

 .١٤٩الى  ١٤٢+تكامل لبنان اقتصادیًا مع المحیط العربي.ص 
 

  حصص۳

 المحور الثاني: شباط
 لبنان في محیطھ العربي وفي العالم

 :لبنان والتنمیة االقتصادیة:١الوحدة 
 مرتكزاته األساسیة.-خصائصه–بنیة االقتصاد اللبناني  -       
 مخاطر هذا التحول.–أسباب تحول االقتصاد اللبناني الى اقتصاد خدماتي -       
   ١٣٣الى  ١٢٦ص         

  حصتان

 المحور الثاني: آذار
 لبنان في محیطھ العربي وفي العالم

 معّوقاتها.-مقّوماتها-:مفهوم التنمیة٢الوحدة 
 مفهوم التنمیة االقتصادیة وارتباطها بالتنمیة الشاملة.-        
 مقومات التنمیة االقتصادیة وكیفیة استثمارها.-        
 معوقات التنمیة االقتصادیة والخطوات المعتمدة لمواجهتها.-        
 .١٤١الى  ١٣٤ص          

 

  حصص ٤



 المحور الثاني: نیسان
 لبنان في محیطھ العربي وفي العالم

 .٩٧الى ٩٤:ترابط مجاالت االنتاج في المنطقة الساحلیة:ص ٣الوحدة 
 

  حصتان

 أیار
 المجال العالمي الجدید حزیران

 مصطلحات ومفاهیم-
 خریطة العالم الجدیدة(السیاسیة واالقتصادیة)-
 مفهوم المجال العالمي الجدید.-
 عالم الشمال.-

  حصص ٦
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