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                 ٠٢٠۳-٠٢٠٠: العام الدراسي

 األّول الفصل:

 للّدروس  سنىيّتالبرمجت ال

 جغرافٍب  :الماّدة

ًّ  رابعان :الصفّ   األسبس

 كرٌستم فرَجٍه :المدّرست
 

 التىقيع المّدة المعارف واألهداف المىضىع /المحىر / المجال الشهر

 

 اٌهىل 

 

 

 يُهجٍّت انعًم

 

 يرادم طرح األسئهت -

 األفعبل اإلجرائٍّت -

 اَىاع انًستُذاث -

  دصت وادذة

 األول ٍتشرٌ
 انجهبث األسبسٍّت وانفرعٍّت -١

 

 يعرفت انجهبث األسبسٍّت وانفرعٍّت -

 )أعًبل تطبٍقٍت( انجهبث األسبسٍّت وانفرعٍّت يٍ خالل يخطط و خرٌطتتذذٌذ  -

 وردة انجهبث -

  صدص ٤

 

 

 خرٌطت: يفتبدهب وقراءتهبان -۲

 (٣١ ← ۲٨صفذت )

 يعرفت قراءة خرٌطت يٍ خالل يفتبدهب -

  انتّعرف انى أسبسٍبث انخرٌطت

 (٣١)أعًبل تطبٍقٍت صفذت 

  دصت وادذة

 تشرٌٍ انثبًَ

 

 

 

 

 انكرة األرضٍّتسطخ  -٣

 -انقبراث  -

 (٣٥ ← ٣۲صفذت )

 معرفة ان سطح األرض يتوّزع الى يابسة ومياه -

 القارات ومواقعيا واسماء تحديد عدد -

 قراءة خرٌطت وتذهٍههب -

 (٣٥ – ٣٣)أعًبل تطبٍقٍت صفذت 

  صدص ٣

 األّولكبَىٌ 

 سطخ انكرة األرضٍّت -٤

 -انًذٍطبث وانبذبر  -

 (٣٩ ← ٣٦صفذت )

 المحيطات تشغل معظم كوكب األرضمعرفة ان  -

  المحيطات ومواقعياواسماء تحديد عدد  -

 قراءة خرٌطت وتذهٍههب -

 (٣٩ – ٣٧)أعًبل تطبٍقٍت صفذت 

  صدص ٣
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                 ٠٢٠۳-٠٢٠٠: العام الدراسي

 انثبًَ الفصل:

 للّدروس  سنىيّتالبرمجت ال

 جغرافٍب  :الماّدة

ًّ  رابعان :الصفّ   األسبس

 كرٌستم فرَجٍه :ة/المدّرس

 التىقيع المّدة المعارف واألهداف المىضىع /المحىر / المجال الشهر

 

 كبَىٌ انثبًَ
 

 

 

 سطخ انكرة األرضٍّت -٥

 -انغالف انجىّي  -

 (٤٣ ← ٤٤صفذت )

 الغالف الجوّي ومكّوناتو -

 أىمية اليواء بالّنسبة لمحياة -

 (قراءة رسى تىضٍذً ورسى بٍبًَ دائرّي وتذهٍههًب)
  دصص ٣

 

 شببط

 

 عُبصر انطقس وانًُبر -٦

 (٤٧ ← ٤٤صفذت ) 

 

 معرفة مفيوم الطقس والمناخ والتمييز بينيما -

 التعرف الى عناصر المناخ -

 ادراك ان المناخ يتنوّع -

 (وتذهٍهه قراءة يستُذ)

 

 

 دصص ٤

 

 

 

 

 

 

 آرار

 كروٌت األرض -٧

 (٩ ← ٦صفذت ) 

 

 (براىين)ادراك ان األرض كروية الّشكل  -

 (قراءة يستُذ وتذهٍهه)

 

 دصت وادذة

 
 

 ٍَسبٌ

دورة األرض دىل َفسهب ايبو  -٨

 انّشًس

 (١٣ ← ١٤صفذت )

 (تعبقب انهٍم وانُهبر)َتبئج ويّذة دورة األرض دىل َفسهب  -

  دصص ٤ (تىضٍذً وتذهٍههقراءة رسى )

 

 

 FPA-01-09/14 

http://www.tripoli.sscc.edu.lb/

