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                 ٠٢٠٢-٠٢۱٩: العام الدراسي

ل الفصل: ّّ  الثبًي ّ الثبلث ٬األ

 للّدروس  سنىيّتالبرمجت ال

 جغرافيب  :الماّدة

 األصبصيّ  ضبدسال :الصفّ 

 كريضتل فرًجيَ :ة/المدّرس
 

 التىقيع المّدة المعارف واألهداف المىضىع /المحىر / المجال الشهر

 هٌِجيّت العول ايلْل

 

 هرادل طرح األصئلت -

 األفعبل اإلجرائيّت -

 

 

  دصت ّاددة

 لاألّ يتشري

 هْقع العبلن العربّي ّ اهتدادٍ -١

 

 هْقع العبلن العربّي ّ اهتدادٍ -

 لوضطذبث الوبئيّتالووراث ّ ا٬هْقع العبلن العربّي ببلٌّضبت للقبراثتذديد  -

 الوٌبطق الطبيعيّت الوذيطت ببلعبلن العربيّ  -

 تذديد أُويت الوْقع -

 

 

  دصص ٤

Sortie Culturelle 

 

"La grotte de Jeita" + "الوتذف اللبٌبًّي للذيبة البذريّت ّالبريّت 

- 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) 

 

  دصت ّاددة
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 تشريي الثبًي

 

 الّضيبصيّتخريطت العبلن العربّي  -۲

 

 

 خريطت الدّل في العبلن العربيّ  هعرفت  -

 االقبلين في العبلن العربيّ  -

 )هجبل ثقبفيّ  (هيزاث بعط الدّل العربيّت -

 هعرفت الجِبث األصبصيّت ّ الفرعيّت -

 خريطت تذديد الجِبث هي خالل -

 

  دصص ٤

ل ّّ  كبًْى األ

 

 العربيّت البيئبث الّضبدليّت -٣

 

 الّساحمّية العربّية وتنّوعياامتداد البيئات  -

 معرفة ابرز الخمجان والرؤوس والجزر في ىذه البيئات -

 تنّوع النشاط البشرّي عمى السواحل العربّية -

 المناخ في البيئات العربّية الّساحمّية: معرفة خصائصو -
 معتدل قراءة رسم بياني مناخيّ  -

  )األمطار و الحرارة(معرفة تحميل عناصره  -

  دصص ٤

 

 

 الثبًي كبًْى

 

 

 البيئبث الجبليّت العربيّت -٤

 معرفة أىم الّسالسل الجبمّية وتوّزعيا في العالم العربيّ  -

 تنّوع المناخ و النبات في ىذه البيئات -

 تفاوت في تّوزع الّسكان -

 تنّوع النشاط البشرّي في المناطق الجبمّية -

  دصص ٣

  Lancement du Concours de Geographie   

 

 

 

 

 شببط

 

 

 

 

 البيئبث الصذراّيّت العربيّت -٥

 
 معرفة مدى امتداد الصحارى العربّية وتّوزعيا -

 المناخ في البيئات العربّية الصحراوّية: معرفة خصائصو -
 حارّ  قراءة رسم بياني مناخيّ  -

 أشكال السكن وانواع العيش في الصحارى -
 أىم الموارد الطبيعّية والثروات في المناطق الصحراوّية -

  دصص ٤



 

 آذار

 

الثرّة الوبئيّت ّ األدْاض الٌِّريّت  -٦

 في العبلن العربيّ 

 

 

 التّقميدّية والغير تقميدّية الى أىم مصادر المياه العربّية هعرفت -
 أىم األنيار العابرةهعرفت  -

 أىم أوجو استثمار المياههعرفت  -

 توّزع الّسكان في األحواض النيرّية و نشاطاتيم -

 ﴿هجبل ثقبفّي﴾بذث عي األًِبر العببرة في العبلن العربّي  -

 ﴿هجبل ثقبفّي﴾الضدّد ّتذليت هيبٍ البذر  -

 

  دصص ٥

 نيسان

 
 

 لبٌبى: الوْقع ّ الذدّد -٧

 لخطوط الطول ... ٬موقع لبنان بالّنسبة لمعالم معرفة -

 إدراك أىمية موقع لبنان -

 معرفة مساحة وحدود لبنان -
  دصص ٣

 

 

 

 

 

 الضطخ في لبٌبىأقضبم  -٨

 

 
  دصتبى معرفة أبرز أقسام السطح وتحديد خصائص كّل منيا -

 

 أيّبر

 

 

 

 دزيراى

 

 

 

 

 الوٌبر في لبٌبى -٩

 
 معرفة اختالف توّزع الحرارة  والمتساقطات بحسب األشير والمناطق -

 معرفة ابرز خصائص المناخ -

 معرفة موقع لبنان المناخّي في العالم -

 المتساقطات و الّتضاريس وطبيعة الصخور.إدراك العالقة بين  -

 ﴿هجبل ثقبفّي﴾أىم المغاور في لبنان وتكويتيا داخل الصخور الكمسّية  -

 

 

 

 دصص ٣

 

 

 

 

 


