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                 ٠٢٠٣-٠٢٠٠: العام الدراسي

 األّول الفصل:

 للّدروس  سنويّتالبرمجت ال

 جغرافيا  :الماّدة

 األساسيّ  سخامال :الصفّ 

 كريستل فرنجيه :المدّرست

 التوقيع المّدة المعارف واألهداف الموضوع /المحور / المجال الشهر
 
 مراحل طرح األسئمة - منهجّية العمل ايمول

 األفعال اإلجرائّية -
  حصة واحدة

 النجوم و المجّرات –مفهوم الكون  -١ تشرين األول
 (١١ ← ١١)صفحة 

 Lancement par vidéo مفهوم الكون -
 وأهّمهاأشكال المجرات  -
 مفهوم النجوم والكواكب -

 )مجال ثقافيّ (معرفة المجرة التي تنتمي اليها  -
 (١١)اعمال تطبيقية صفحة 

  تانحص

 
 الّشمس و منظومتها -۲

 (١٩ ← ١١)صفحة 

 المنظومة الّشمسّية ومركزها -
 معرفة بعض خصائص الّشمس -

 (١٩)اعمال تطبيقية صفحة 
  حصتان

 تشرين الثاني
 المذنبات -الكواكب و أقمارها  -٣

 (٥١ ← ۲١)صفحة 

 حركة الكواكب و أقمار المنظومة الّشمسّية -
 مقارنة بين النجم والكوكب -

 المذنبات -
 (٥١ - ٥١)اعمال تطبيقية صفحة 

  حصص ٣

 
 الجهات األساسّية و الفرعّية -١

 
 معرفة الجهات األساسّية والفرعّية -

  حصة واحدة + اعمال تطبيقية من خالل خريطة تحديد الجهات األساسّية والفرعّية

  حصص ٣ امتداد خطوط الطول -  كانون األول
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 خطوط الطول والّنطاقات الّزمنّية -١
 (٣١ ← ۲٨)صفحة 

 ادراك انها وهمية وتسهل العمل الجغرافيّ  -
 أهّمها وأهميتها ٬عددها ٬وصفها -

 الّتعرف الى النطاقات الّزمنّية -
 حساب الّتوقيت العالميّ  -
 خريطة وتحميمهاقراءة  -

 (۳١ - ۳١)اعمال تطبيقية صفحة 
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  ٥١۲۳-٥١۲٥  :العام الدراسي                                                                                                                
 الثاني  الفصل:  

 البرمجة السنوّية لمّدروس 
 :  جغرافياالماّدة
 : الخامس األساسيّ الصفّ 

 كريستل فرنجيه: ة/المدّرس
 التوقيع المّدة المعارف واألهداف الموضوع /المحور / المجال الشهر

 
 
 

 كانون الثاني
 

 

 دوائر العرض والمناطق الحرارّية -١
 (١٣ ← ٣١)صفحة 

 دوائر العرضامتداد  -
 ادراك انها وهمية وتسهل العمل الجغرافيّ  -

 أهّمها وأهميتها ٬عددها ٬وصفها -
 اختالف توّزع الحرارة -
 توّزع المناطق الحرارّية -

 )قراءة خريطة وتحميمها(

  حصص ١

 تحديد المواقع عمى سطح األرض -٧ شباط
 (١٧ ← ١١)صفحة 

 العرضتحديد موقع نقطة ما بالّنسبة لخطوط الطول ودوائر  -
 )قراءة خريطة وتحميمها(

  حصة واحدة

 
 األرض عالم واحد و دول عديدة -٨

 (١٣ ← ١٨)صفحة 
 

 العالم يتألف من قارات ودول -
 التعرف الى بعض الدول -

 تعيين بعض العواصم -
 )قراءة خريطة وتحميمها(

  حصتان

 
 آذار

 

 عوامل توّزع الّسكان -٩
 -الّتضاريس  -

 (١١ ← ١١)صفحة 

 توّزع الّسكان عمى خريطة العالم مالحظة اختالف -
 معرفة العالقة بين توّزع الّسكان و أشكال الّتضاريس -

 تمييز مناطق الجذب عن مناطق الطرد -
 )قراءة خريطة وتحميمها(

  حصص ١
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