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 SSCCTripoliتطبيق الموبايل :   

 

 9191-9102العام الدراسي: 

 روشالبرمجت الفصليّت للدّ 

 جغرافيا:الماّدة

 السابع أساسي:الصفّ 

 ديابزينت :ة/المدّرش
 

 التىقيع المّدة واألهداف المعارف / المجالالمحىر / المىضىع الشهر

 مقدمت أيلول
 ية العملمنهج -التذكير ببعض األفعال االجرائية -
 تعيين المواقع عمى سطح األرض:الجهات األساسية والفرعية -1

  حصص 3

 0ث     
 القسم األول:             

 مجال األرض            

 11الى  11األساسية والفرعية ص تعيين المواقع عمى سطح األرض:الجهات -1-
 16الى  12االحداثيات:ص -خطوط الطول ودوائر العرض-   
الى  03الوحدات السياسية ص -رخريطة العالم السياسية:القارات والمحيطات والبحا-1

02   
 اطالق مشروع الزيارات الميدانية: قمعة طرابمس :أهمّيتها التاريخية والسياحية -

    

 

 

 حصص 2
 

 

 

 

 

 

 9ث      
 : القسم الثالث             

 دينامية األرض           

 25الى 23قشرة األرض وحركة الصفائح ص –اليابسة وتحركاتها:بنية األرض -1
  30الى 26الزالزل والبراكين وأثرها بحياة االنسان ص - 
 الشمس مصدر طاقة)نور وحرارة(-1
 33الى 31دورة األرض حول نفسها وحول الشمس ص -
 

  حصص 8

 0ك       
 :القسم الثالث             

 دينامية األرض           

 41الى  34السطوع والمناطق الحرارية ص -1-
 بنية الجو وأثرها في حياة االنسان-0
  52الى  45لضغط الجوي والرياح ص ا-طبقات الجو ومكوناتها-  

 

 

 حصص6
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 التىقيع المّدة المىضىعالدرش/  / المجالالمحىر  الشهر

 9ك
 الثالث:القسم 

 دينامية األرض

 مراحل الدورة المائية الطبيعية :خريطة توزع األمطار .-الدورة المائية واالنسان:-1
 (60الى  53الهدر والتموث)ص -استخدامات المياه -                         

 

 

 

 حصص 4

 

 

 

 شباط
 الثالث:القسم 

 دينامية األرض    

 (65الى  61التفاعالت بين عناصر المناخ.)ص -الطقس والمناخ:مفهوما الطقس والمناخ-2
 
 الموارد البديمة المموثة وغير    -النفط كمورد غير متجدد-الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة-4

 (113الى  111المموثة.)ص    
- Concours :Hist- Geo 

 

 حصص8

 

 

 آذار
 الرابع:القسم 

 حركية السكان

 (116الى  111عوامل التوزع)ص -كانتوزع السكان:خريطة توزع الس-1

 الحجم األمثل لمسكان.-خريطة الكثافة السكانية-الكثافة السكانية:مفهوم الكثافة السكانية-1
 (   120الى  123)ص                    

  حصص2

 نيسان
 الرابع:القسم 

 حركية السكان    

 (  125الى  121المدن)ص -توزع السكان بين المدن واألرياف- 0
       األرياف -توّزع السكان بين المدن واألرياف -1

  حصص 4

 أيار
 الرابع:القسم 

 حركية السكان    

 تابع-(130الى  126األرياف)ص -توزع السكان بين المدن واألرياف-1
 (143الى  131النزوح والهجرة )ص -الحركة الدورية-2

  حصص 6

 حسيران
 الرابع:القسم 

 حركية السكان    

 (142الى  141التزايد الطبيعي لمسكان)ص -الوفيات-النمو السكاني:المواليد-3
 144-143تمارين إضافية تشمل موضوعات المحور:ص -

  حصص 4

 

 

 


