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البرمجت الفصليّت لل ّدروش

المادّة:جغرافيا
الصفّ :الثاني ثانىي -انسانياث
المدرش/ة:زينت جريج
ّ
الشهر

المىضىع /المحىر  /المجال
مقدمة

أيلىل

المحور األول:
جغرافية العالم العربي

المدّة

المعارفىاألهداف
لمادتي الجغرافيا والتربية-منيجية العمل
التذكير ببعض األفعال االجرائية-التوصيف الجديدّ
-الوحدة :1الموقع واالمتداد-الوحدات السياسية:ص 11

 3حصص

-أعمال تطبيقية ص 13

-الوحدة :2الخصائص السكانية لدول العالم العربي

-بنية السكان وأبعاد فتوة األعمار-اتجاىات النمو السكاني-التضخم المدني ص 14

الى 17

أعمال تطبيقية اضافيةث0

المحور األول:
جغرافية العالم العربي

الوحدة :3موارد المجال العربي وتنظيميا:أىم حقول النفط-األىمية السياسية لمثروة النفطية العربية
أ-الموارد النافذة :النفط والغاز الطبيعيّ :ص  18الى 21

 2حصص

-أعمال تطبيقية

 الغاز الطبيعي :االحتياط –اإلنتاج -األىمية ص 23-22كيفية تنظيم استثمار النفط وتوظيف عائداتو في مشاريع تنموية بديمةالمحور األول:
جغرافية العالم العربي

ث9

ك0

المحور األول:

فيمم:النفط في العالم العربي +مناقشة وحوار (آفاق ثقافية)-أعمال تطبيقية

 8حصص

ب-الموارد المائية:الشبكة المائية في العالم العربي-المياه المتاحة والمستثمرة:ص 29-28
ب-الموارد المائية:

 6حصص

التىقيع

جغرافية العالم العربي

مظاىر وأسباب المشكمة المائية في العالم العربي:ص 31-31امكانية تطوير الموارد المائية العربية ص 33-32أعمال تطبيقية ص 35-34معوقاتو-سياسات التكامل االقتصادي.ص 36
مقوماتوّ -
الوحدة :4التكامل االقتصادي العربي:مفيوموّ -

ك9

المحور األول:
جغرافية العالم العربي

شباط

المحور الثاوي:
لبىان في محيطه العربي وفي العالم

آذار

المحور الثاوي:
لبىان في محيطه العربي وفي العالم

نيسان

المجال العالمي الجديد

أيار
حسيران

المجال العالمي الجديد

الى .43

+تكامل لبنان اقتصادياً مع المحيط العربي.ص  142الى .149

 4حصص

 Concours: Hist-Geoالوحدة :1لبنان والتنمية االقتصادية:
 بنية االقتصاد المبناني –خصائصو-مرتكزاتو األساسية.-أسباب تحول االقتصاد المبناني الى اقتصاد خدماتي –مخاطر ىذا التحول.

 7حصص

ص  126الى 133

أعمال تطبيقية اضافيةاطالق مشروع الزيارات الميدانية والمناطقيةمعوقاتيا.
مقوماتياّ -
الوحدة :2مفيوم التنميةّ -

-مفيوم التنمية االقتصادية وارتباطيا بالتنمية الشاممة.

7حصص

مقومات التنمية االقتصادية وكيفية استثمارىا.معوقات التنمية االقتصادية والخطوات المعتمدة لمواجيتيا.ص  134الى 141-مصطمحات ومفاىيم

أ -خريطة العالم الجديدة(السياسية واالقتصادية)
 مفيوم المجال العالمي الجديد مفيوم المجال العالمي الجديدب -العولمة:انشطار العالم الى شمال وجنوب

 5حصص

 8حصص

