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                 ٠٢۲۳-٠٢۲٠: العام الدراسي

 األّول الفصل:
 البرمجة السنوّية لمّدروس 

 :  جغرافياالماّدة
 األساسيّ  سابع: الالصفّ 

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

 منهجّية العمل ايمول
 مراحل طرح األسئمة -

 األفعال اإلجرائّية -
 أنواع المستندات الجغرافّية -

  واحدة ةحص

 
 
 
 

 لاألو تشرين

 الجهات األساسّية والفرعية  -١
 اإلحداثيات  -

 (١٩ ← ١۲)صفحة  

 معرفة الجهات األساسّية والفرعّية -
 تحديد الجهات األساسّية والفرعّية من خالل مخطط و خريطة

 معرفة خطوط الطول ودوائر العرض -
 اوتحميمه قراءة خريطة -

 (١٩-١٨)اعمال تطبيقية صفحة 

  حصص ٤

 

 
 الّسياسّية خريطة العالم -۲

 (٠٣ ← ٠٢)صفحة 
 

 خريطة الدول عمى القارات معرفة  -
 )مجال ثقافيّ  (ميزات بعض الدول العربّية -

 خريطة تحديد الجهات من خالل -
 اوتحميمه قراءة خريطة -

 (۳٩-۳٨-۳٧-۳٦-۳٣-۳٤)اعمال تطبيقية صفحة 

  حصص ٦

 
 

 تشرين الثاني
 

 
مراحل  –المنظومة الشمسية  –الكون  -۳

 اكتشاف الفضاء
 (٤٧ ← ٤٠)صفحة 

 الشهب والنيازك. –المذنبات  –النجوم  -معرفة المجرات -
 معرفة موقع األرض في المجموعة الشمسية -
 قراءة خطا زمنيا يبين مراحل اكتشاف الفضاء -

 (٤٧-٤٦)اعمال تطبيقية صفحة 

  حصص ۳
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 بنية األرض –دينامية األرض  -٤
 قشرة األرض وحركة الصفائح

 (٦٠ ← ٣٦)صفحة 

 تكّون أهم التضاريس من خالل حركة الصفائح -
 الترابط بين حركة الصفائح وحدوث الزالزل والبراكين -

 )مجال ثقافي( أثر الزالزل والبراكين بحياة االنسان -
 (٦۳-٦٠)اعمال تطبيقية صفحة 

 (thème fédérateur)أنشطة لها عالقة مع 

  حصص ٦

 
 كانون األول

حول نفسها وحول دورة األرض  -٣
الحرارة والمناطق  –السطوع  –الشمس 

 الحرارية
 (٧١ ← ٦٤)صفحة 

 معرفة كيفية حدوث الميل والنهار -
 من خالل قراءة رسم توضيحي معرفة دورة األرض حول الشمس ونتائجها -

 معرفة اختالف الميل والنهار من خالل قراءة رسم توضيحي -
 عمى خريطة العالممعرفة المناطق الحرارية  -

 (٧١-٧٢)اعمال تطبيقية صفحة 

  حصص ٣
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                 ٠٢٠۲-٠٢٠٠: العام الدراسي

 الثاوي الفصل:

 للّدروس  سنىيّتالبرمجت ال

 جغرافيا  :الماّدة

 األساسي   سابعال :الصفّ 

 كريستل فروجيه :ة/المدّرس

 التىقيع المّدة المعارف واألهداف المىضىع /المحىر / المجال الشهر

 الرسم البياوي المىاخي -٦ كاوون الثاوي

 )حار  ومعتدل( قراءة رسم بياني مناخي   -

 )األمطار و الحرارة(معرفة تحميل عناصره  -

 معدالت ومجموع األمطار -
  حصص ٥

 
 شباط

 

 حركية السكان -٧

 (٤١٩ ← ٤١۲صفحة )

 خريطة توزع السكان -
 عوامل التوزع السكاني -

 التمركز السكاني:المدن واألرياف -

 توزع السكان بين المدن واألرياف -

  حصص ٦

 

 آذار

 

 نيسان

 

التزايد  –الوفيات  –المواليد  -٨

 الطبيعي للسكان

 (٤٧٥ ← ٤٧٤صفحة )

 

 

 النمو الطبيعي والنمو العام لمسكان من خالل مخطط -

 معدالت المواليد والوفيات في الدول النامية والمتقدمةتطور  -
  حصص ٧
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