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البريد اإللكتروني tripoli@sscc.edu.lb :
الموقع اإللكترونيwww.tripoli.sscc.edu.lb :
تطبيق الموبايل SSCCTripoli :

العام الدراسي٠٢٠٢-٠٢۱٩ :
الفصل :األ ّول ٬انخبَي و انخبنج
البرمجت السنىيّت للدّروس

المادّة :جغشافيب
الصفّ  :انخبيس األسبس ّي
المدرس/ة :كشيستم فشَجيه
ّ
الشهر

المىضىع /المحىر  /المجال

ايهىل

يُهجيّت انعًم

 يشاحم طشح األسئهت -األفعبل اإلجشائيّت

 -١يفهىو انكىٌ – انُجىو و انًجشّاث

 يفهىو انكىٌLancement par vidéo أشكبل انًجشاث وأه ًّهب يفهىو انُجىو وانكىاكبي(
 -يعشفت انًجشة انتي تُتًي انيهب )يجبل حقبف ّ

 -۲ان ّشًس و يُظىيتهب

 انًُظىيت ان ّشًسيّت ويشكزهب -يعشفت بعط خصبئص ان ّشًس

 -٣انكىاكب و أقًبسهب  -انًزَببث

 حشكت انكىاكب و أقًبس انًُظىيت ان ّشًسيّت يقبسَت بيٍ انُجى وانكىكب -انًزَببث

تششيٍ األول

تششيٍ انخبَي

المعارف واألهداف

المدّة

حصت واحذة

 ٤حصص

حصت واحذة

 ٣حصص

التىقيع

Sortie Culturelle

كبَىٌ األ ّول

 -٤انجهبث األسبسيّت و انفشعيّت

» « Musée Sursock
- Lancement de la sortie régionale
- Exposition des informations en classe
- Découvrir les spécificités régionales et promouvoir l’esprit
)patriotique et pluraliste (sur le terrain
)- Rédiger un rapport, une évaluation faite (après la sortie
عية
 معرفة الجهاتاألساسية والفر ّ
ّ
عية من خالل خريطة
 تحديد الجهاتاألساسية والفر ّ
ّ

حصت واحذة

حصتبٌ

 امتداد خطوط الطولكبَىٌ انخبَي

 -٥خطىط انطىل

افي
 ادراك انها وهمية وتسهل العمل الجغر ّأهمها وأهميتها
 -وصفها ٬عددهاّ ٬

 ٤حصص

منية
 التّعرف الى النطاقات ّالز ّ
العالمي
 حساب التّوقيتّ
Lancement du concours de Geographie
 امتداد دوائر العرضشببط

 -٦دوائش انعشض

افي
 ادراك انها وهمية وتسهل العمل الجغر ّأهمها وأهميتها
 وصفها ٬عددهاّ ٬توزع الح اررة
 اختالف ّتوزع المناطق الح اررّية
ّ

 ٤حصص

 -٧األسض عبنى واحذ و دول عذيذة
آذار

نيسان

 -٨انتّضبسيس

السكان عمى خريطة العالم
 مالحظة اختالف ّتوزع ّ
السكان و أشكال التّضاريس
 معرفة العالقة بين ّتوزع ّ

 -٩انًُبخ

السكان
 المناخ عاملأساسي في ّ
توزع ّ
ّ
المناخية
السكان و المناطق
 معرفة العالقة بين ّّ
توزع ّ

أيّبس
حزيشاٌ

 انعبنى يتأنف يٍ قبساث ودول انتعشف انى بعط انذول -تعييٍ بعط انعىاصى

 -١١انًذيُت

 انتّعشف انى ًَبرد عٍ يىاقع يختهفت نعذد يٍ انًذٌ انتّعشف انى أشكبل انًذٌ و ايتذادهب انًجبل انصُبع ّي و انتّهىث في انًذيُت﴿يجبل حقبف ّي﴾Smog, Pluie acide, effet de serre

حصتبٌ

 ٣حصص

 ٣حصص

 ٤حصص

