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                 ٠٢۲۳-٠٢۲٠: العام الدراسي

 األّول الفصل:
 البرمجة السنوّية لمّدروس 

 :  جغرافياالماّدة
 األساسيّ  سادس: الالصفّ 

 كريستل فرنجيو: المدّرسة
 التوقيع المّدة المعارف واألىداف الموضوع /المحور / المجال الشير

 منيجّية العمل ايمول
 مراحل طرح األسئمة -
  حصة واحدة األفعال اإلجرائّية -

 معرفة الجيات األساسّية والفرعّية - الجيات األساسّية و الفرعّية -١ 
  حصة واحدة تحديد الجيات األساسّية والفرعّية من خالل خريطة + اعمال تطبيقية

 
 شرين األول

 لبنان: الموقع و الحدود -٠
 (٠٥ ← ٠٢)صفحة 

 لخطوط الطول ... ٬موقع لبنان بالّنسبة لمعالم معرفة -
 يّ مبنانالمجال ال أىمية موقع -
 معرفة مساحة وحدود لبنان -
 قراءة خريطة وتحميميا -

 (٠۳)اعمال تطبيقية صفحة 

  حصتان

 
 

 

 أقسام السطح في لبنان -۳
 (٠٩ ← ٠٥)صفحة 

 

 معرفة أبرز أقسام السطح وتحديد خصائص كّل منيا -
 قراءة مقطع طوبوغرافي وتحميمو -

 (٠٩)اعمال تطبيقية صفحة 
  حصتان

 تشرين الثاني
 المناخ في لبنان -٥

 (٠٥ ← ٠٢)صفحة 
 

 معرفة اختالف توزع الحرارة والمتساقطات حسب األشير والمناطق -
 معرفة ابرز خصائص المناخ في لبنان -
 معرفة موقع لبنان المناخي في العالم -
 )األمطار و الحرارة(قراءة رسم بياني مناخّي )حاّر ومعتدل( معرفة تحميل عناصره  -

 (٠۳)اعمال تطبيقية صفحة 

  حصص ٥
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 كانون األول
 الموارد المائّية في لبنان -٠

 (٧٧ ← ٧۲)صفحة 

 طبيعة صخور لبنان -
 الدورة المائّية الطبيعية -
 بين المتساقطات والتضاريس والصخورأىمية العالقة  -
 كيفية استثمار المياه العذبة والمالحة في لبنان -
 اسباب غنى لبنان بالموارد الطبيعية -
 قراءة خريطة ورسم توضيحي وتحميميما -

 (٧٧-٧٠)اعمال تطبيقية صفحة 

 صحص ۳
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                 ٠٢٠۲-٠٢٠٠: العام الدراسي  
 الثاني الفصل:

 البرمجة السنوّية لمّدروس 
 :  جغرافياالماّدة
  : السادس األساسيّ الصفّ 

 كريستل فرنجيو: ة/المدّرس
 التوقيع المّدة المعارف واألىداف الموضوع /المحور / المجال الشير

 موقع العالم العربّي و امتداده -٠ كانون الثاني
 (٩ ← ٠)صفحة  

 موقع العالم العربّي و امتدادهأىمية  -
 الممرات و المسطحات المائّية٬تحديد موقع العالم العربّي واإلتجاىات بالّنسبة لمقارات -
 )قراءة خريطة وتحميميا( المناطق الطبيعّية المحيطة بالعالم العربيّ  -

  حصتان

 شباط

 
 خريطة العالم العربّي الّسياسّية -٧

 (١٥ ← ١٢)صفحة 
 

 الدول في العالم العربيّ معرفة  خريطة  -
 االقاليم في العالم العربيّ  -
 )مجال ثقافيّ  (ميزات بعض الدول العربّية -
 تحديد الجيات من خالل خريطة -

 )قراءة خريطة وجدول إحصائّي وتحميميما(

  حصص ۳

 
 
 
 

 
 آذار

 

 البيئات الصحراوّية العربّية -٨
 (٥٧ ← ٥٢)صفحة 

 وتّوزعيامعرفة مدى امتداد الصحارى العربّية  -
 المناخ في البيئات العربّية الصحراوّية: معرفة خصائصو -

 )قراءة رسم بياني مناخّي( حاّر ومعتدل
 )األمطار و الحرارة(معرفة تحميل عناصره 

 أشكال السكن وانواع العيش في الصحارى -
 التحوالت الحديثة التي طرأت عمى الصحارى -
 العوائق الطبيعّيةتنظيم االنسان لمجالو الجغرافّي متخطّيًا  -
 أىم الموارد الطبيعّية والثروات في المناطق الصحراوّية -

 )قراءة خريطة وتحميميا(

  حصص ٠
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