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 مادة الجغرافیا

 وزارة التربیة والتعلیم العالي
 المركز التربوي للبحوث واالنماء

 قسم االجتماعیات
 

 مادة الجغرافیا
 سیعلق العمل بھا الدروس التي

 
 (علوم عامة، علوم الحیاة، اجتماع واقتصاد)السنة المنھجیة: الثالثة الثانویة 

 عنوان  المحور  الفصل وقف العمل بھ عدد الحصص المالحظات
 المحور االول: االقتصادیة). –خریطة العالم الجدیدة.(السیاسیة   -1   

المجال العالمي الجدید   
حصص 10  

 الشمال.عالم  -2   
 عالم الجنوب -3   
 العالقة بین الشمال والجنوب -4   
حصص 6   المحور الثاني: شبكة المواصالت العالمیة. -1 یعلق العمل بكامل المحور 

ثورة المواصالت   
 واالتصاالت 

حصص 6  

 شبكة االتصاالت العالمیة.االتحاد االوروبي -2 

:المحور الثالث حركیة التبادل التجاري. -1     
عالمیة التبادل   -3

 التجاري
حصص 8  

 التجارة الدولیة بین التقیید والتحریر. -2   
 سلع رئیسیة في التجارة الدولیة: -3   

كون القمح لم یعد وسیلة ضغط 
ةاستراتیجی -ةاقتصادی  

 القمح. - یعلق العمل بھ حصتین

 النفط والغاز الطبیعي -   
حصص 6  العمل بكامل المحوریعلق     المحورالرابع: البطالة. -1 

قضایا عالمیة   
حصص 6  

 أزمة الطاقة. -2 
 التلوث البیئي -3 

 

  

310 
 2016/ایلول/2



 مادة الجغرافیا

 )أداب وانسانیات ( :السنة المنھجیة: الثالثة الثانویة
 عنوان  المحور  الفصل وقف العمل بھ عدد الحصص المالحظات

المحور االول: المجال  االقتصادیة). - خریطة العالم الجدیدة.(السیاسیة -1   
 العالمي الجدید

حصص 26  
 عالم الشمال. -2   
 نماذج من عالم الشمال: -3   
 الوالیات المتحدة. -4   
 الیابان. -5   

 ملف عن الدول الصناعیة الجدیدة. -6 یعلق العمل بھ حصتین سبق ان علق العمل بھ
 عالم الجنوب. -7   
 نماذج من عالم الجنوب: -8   
 الھند. -9   

 نیجیریا. -10 یعلق العمل بھ حصتین سبق ان علق العمل بھ
 ملف عن الصین. -11 یعلق العمل بھ حصة واحدة 
 العالقة بین الشمال والجنوب -12   

یعبق العمل فقط بمراحل  حصة واحدة سبق ان علق العمل بھ
 قیام االتحاد االوروبي

المحور الثاني:    االتحاد االوروبي. -1
المجال العالمي 

 8 والتكتالت االقلیمیة
 حصص  

 رابطة شعوب جنوبي شرقي آسیا (آسیان). -2   
 منظمة التجارة الحرة المیركا الشمالیة (نافتا). -3   

كون الفصل ال ینسجم مع 
موضوع التكتالت االقتصادیة 
ودرس في الثاني ثانوي تربیة 

 وجغرافیا

حصص 3  جامعة الدول العربیة -4 یعلق العمل بھ 

حصص 6 سبق ان علق العمل بھ  المحور الثالث: شبكة المواصالت العالمیة. -1 یعلق العمل بكامل المحور 
ثورة المواصالت 

 واالتصاالت 
حصص 6  

 شبكة االتصاالت العالمیة -2

 المحور الثالث: حركیة التبادل التجاري. -1   
عالمیة التبادل   -3

 التجاري
حصص 8  

 التجارة الدولیة بین التقیید والتحریر. -2   
 سلع رئیسیة في التجارة الدولیة: -3   

كون القمح لم یعد وسیلة ضغط 
استراتیجي -اقتصادي  

 القمح. - یعلق العمل بھ حصتین

 النفط والغاز الطبیعي -   
كونھ مكرر مع المحاور السابقة  حصص 6 المحور الرابع:  حركیة التبادل التجاري  -1 یعلق العمل بكامل المحور 
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وسبق ان درس في الصفین 
 االول والثاني ثانوي

المجال السیاحي  التجارة الدولیة بین التقیید والتحریر. الحركة المكانیة للسكان. -2
 العالمي

حصص 6  
 سلع رئیسیة في التجارة الدولیة: -3

ان علق العمل بھسبق  حصص 6    المحورالرابع: البطالة. -1 یعلق العمل بكامل المحور 
قضایا عالمیة   

حصص 6  
 أزمة الطاقة. -2
 التلوث البیئي -3

 

  

312 
 2016/ایلول/2



 مادة الجغرافیا

 )أداب وانسانیات(: السنة المنھجیة:الثانیة ثانویة
 عنوان  المحور  الفصل وقف العمل بھ عدد الحصص المالحظات

العمل بھسبق ان علق   یعلق العمال ب حصتین 
الخطوط الرئیسیة لالشكال المورفولوجیة -  
الوحدات الطبیعیة الكبرى ( المشرق  -

 -وادي النیل -شبھ الجزیرة العربیة -العربي
 المغرب العربي...)

 المحور االول:  الخصائص الطبیعیة (الخریطة الطبیعیة). -1
 جغرافیة العالم العربي

  حصة 26
 

 سبق ان علق العمل بھ 
االكتفاء فقط بتحلیل الخریطة 

 السیاسیة للعالم العربي

 الوحدات السیاسیة (الخریطة السیاسیة). -2 یعلق العمل بھ حصة واحدة

 الخصائص السكانیة.  -3   
 موارد المجال العربي وتنظیمھا: -4   

 سبق ان علق العمل بھ  
االبقاء على النفط  -

الطبیعي( حصة والغاز 
 واحدة)

االبقاء على الموارد  -
 المائیة (حصة واحدة)

حصص 3  الموارد النافدة والمتجددة. - یعلق العمل بھ 

 المجال الزراعي. - یعلق العمل بھ حصتین سبق ان علق العمل بھ
 المجال الصناعي. - یعلق العمل بھ حصة واحدة سبق ان علق العمل بھ

اسباب  -القطاعاالبقاء على: واقع 
تجارة  -تنوع مجاالتھ -تضخمھ
السیاحة ومقوماتھا. -المرور  

 یعلق العمل ب: حصة واحدة
دورھا  -توزعھا-المناطق الحرة: مفھومھا -

 االقتصادي

 قطاع الخدمات. -

 التكامل االقتصادي العربي -5   
 المحور الثاني: الطبیعیة والبشریة.  خصائص لبنان -1   

لبنان في محیطھ  
 العربي وفي العالم

 حصة 34

 مجاالت االنتاج الرئیسیة في المناطق اللبنانیة:2   
 االبقاء على:

 الخدماتي -المجال التجاري
 المجال الزراعي-
 

حصص 5  یعلق العمل ب: 
التمركز السكاني  -  
حجم القطاع الصناعي -  
المجاالت االخرى -  
المنطقة ترابط مجاالت االنتاج في  -

 الساحلیة.

 المنطقة الساحلیة. -

 الجبلیة.  المنطقة - یعلق العمل ب: حصتین االبقاء على:
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 المجال السیاحي
 المجال الزراعي -

التمركز السكاني واسبابھ -  
االنماط الزراعیة -  
القطاع الحیواني -  
الغطاء النباتي -  

 االبقاء على:
المجاالت االقتصادیة في   -

المنطقة الداخلیة اي المجال 
 الزراعیوالصناعي 

حصص 3  یعلق العمل ب: 
التمركز السكااني واسبابھ -  
المجاالت االخرى -  

 المنطقة الداخلیة. -

 االبقاء على:
 اسس االقتصاد اللبناني -
 التنمیة االقتصادیة -

 یعلق العمل ب: حصتین
اللبنانيآفاق االقتصاد   

 لبنان والتنمیة االقتصادیة. -3
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 وم)عل(: السنة المنھجیة:الثانیة ثانویة
 عنوان  المحور  الفصل وقف العمل بھ عدد الحصص المالحظات

 یعلق العمال ب حصتین 
الخطوط الرئیسیة لالشكال المورفولوجیة -  
الوحدات الطبیعیة الكبرى ( المشرق  -

 -وادي النیل -العربیةشبھ الجزیرة  -العربي
 المغرب العربي...)

 المحور االول:  الخریطة الطبیعیة والسیاسیة. -1
جغرافیة العالم 

 العربي
حصص 9  

 الخصائص السكانیة. -2   
حصص 3 سبق ان علق العمل بھ  موارد المجال العربي وتنظیمھا. -3 یعلق العمل بھ 

 الطبیعي).الموارد النافدة (النفط والغاز  -   
 الموارد المتجددة (المیاه). -   
 التكامل االقتصادي العربي -4   
 الخریطة الطبیعیة والسیاسیة. -5   
 المحور الثاني: الطبیعیة والبشریة.  خصائص لبنان -1   

لبنان في محیطھ  
 العربي وفي العالم

   
حصة21  

 اللبنانیة:مجاالت االنتاج الرئیسیة في المناطق 2   
 االبقاء على:

 الخدماتي -المجال التجاري
 المجال الزراعي-
 

 یعلق العمل ب: حصتین
حجم القطاع الصناعي -  
المجاالت االخرى -  
ترابط مجاالت االنتاج في المنطقة  -

 الساحلیة.

 المنطقة الساحلیة. -

ة واحدةحص سبق ان علق العمل بھ  یعلق العمل ب: 
االنماط الزراعیة -  
القطاع الحیواني -  
الغطاء النباتي -  
ملف تطبیق عن دورات الممرات الجبلیة في  -

 التواصل والنقل والتجارة

 الجبلیة.  المنطقة -

 یعلق العمل ب: حصتین  سبق ان علق العمل بھ
االنماط الزراعیة -  
دور الفطاع الزراعي والحیواني في  -

 اقتصاد المنطقة الداخلیة
المجاالت االخرى -  

 المنطقة الداخلیة. -

اسس االقتصاد  - االبقاء على:
 التنمیة االقتصادیة -اللبناني

 یعلق العمل ب: حصتین
 آفاق االقتصاد اللبناني

 لبنان والتنمیة االقتصادیة. -3
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 السنة المنھجیة:االولى ثانوي
 عنوان  المحور  الفصل وقف العمل بھ عدد الحصص المالحظات

 المحور االول:  المفھوم الحدیث لعلم الجغرافي -1 یعلق العمل بھ حصة واحدة سبق ان علق العمل بھ 
 علم الجغرافیا

حصص 10 سبق ان علق العمل بھ   المحور الثاني: لمحة عن الكون. -1 یعلق العمل بھذا المحور كامالً  
 االنسان والكون

 حصص 10
 االرض وحركاتھا.2
 تابع لالرض.القمر  -3
 المنجزات الحدیثة في مجال الفضاء -4

 لمحور الثالث:ا  االحداثیات الجغرافیة. -1   
تمثیل المجال الجغرافي 

 حصص 4
 الخریطة -2   

 المحور الرابع: الحركة الطبیعیة للسكان. -1   
 حركیة السكان 

 حصص 7
 الحركة المكانیة للسكان.2   
 السكانيالتوزع  -3   
 المحور الخامس: الغالف الجوي. -1   

حركیة الغالف الجوي  
 حصة  14

 

 المناخ.2   
 االقالیم المناخیة. -3   
 االنسان والمناخ -4   
 المحور السادس: بنیة االرض وتوازن قشرتھا. -1   

 حركیة القشرة االرضیة
 حصة 12

 ھندسة القشرة االرضیة. -2   
 مواد القشرة االرضیة. -3 یعلق العمل بھ حصتین سبق ان علق العمل بھ 
 الحت. -4 یعلق العمل بھ   حصتین سبق ان علق العمل بھ 
حصص 4 سبق ان علق العمل بھ أشكال التضاریس الناجمة عن الحت وامكانیة  -5 یعلق العمل بھ 

 استثمارھا
 بنیة االرض وتوازن قشرتھا. -6   
 المحور السابع:  الثروات المائیة. -1   

 االنسان والمیاه
 حصص 4

 لمحة عن استثمار المیاه في العالم -2   

 المحور الثامن: المجال الریفي. -3   
االنسان وتنظیم المجال 

 الجغرافي
 حصص 8

 المجال المدني -4   
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ةساسیالمنھج مادة الجغلرافیا  للسنة المنھجیة:التاسعة ا  
 عنوان  المحور  الفصل وقف العمل بھ عدد الحصص المالحظات

حصة) 40جغرافیة لبنان (  -1  
 المحور االول: الموقع ومظاھر السطح -1 یعلق العمل بالملف العملي حصة واحدة 

الجغرافي المجال أوالً:   
حصص 7   

 االنسان والبیئة الطبیعیة -2   
 الموارد الطبیعیة -3   
 المحور الثاني: خصائص السكان -4   

 التحركات المكانیة للسكان -5    السكان : بنیة وتحركات
االوضاع االجتماعیة للسكان -6 یعلق العمل بھ حصتیین   
 المحور الثالث: االقتصاد اللبناني -7   

المجاالت االقتصادیة: بنیة  
  حصة 22 ودینامیة

 
 
 
 

 

 المجاالت الزراعیة -8   
 التحوالت في المجال الزراعیة -9   
 المجاالت الصناعیة -10   
 مجاالت التبادل والخدمات -11   
 امكانیات ونشاطات -السیاحة -12   
 المواصالت -13   
 االتصاالت -14   
حصص 5   المحور الرابع:  التقسیمات االداریة ومراكز االستقطاب -15 یعلق العمل بھذا المحور 

مراكز االستقطاب ونطاقات 
حصص 5تأثیرھا   

 مشاكل العمران -16

حصة) 20جغرافیة العالم العربي (  -2  
 المحور الرابع: الموقع ومظاھر السطح -17 یعلق العمل بھ حصة واحدة االبقاء على المقع وافاق العملبمظاھر السطح

المجال الجغرافي للعالم 
 حصص 15العربي  

العمل بھیعلق  حصتیین   البیئات الطبیعیة -18 
 الموارد الطبیعیة: التربة والمیاه -19 یعلق العمل بھ حصة االبقاء على المیاه

حصص 3   الموارد الطبیعیة المعدنیة -20 یعلق العمل بھ 
 النفط والغاز الطبیعي -21   
حصص 3   االنتشار السكاني والخصائص الدیمغرافیة -22 یعلق العمل بھ 
 االوضاع االجتماعیة للسكان -23 یعلق العمل بھ حصتین 
 المحور الخامس: مشكلة الزراعة واالمن الغذائي -24   

 قضایا عربیة
 حصص 5 

 التصحر العربي -25 یعلق العمل بھ حصة واحدة 
 الصناعة البتروكیماویة في العالم العربي -26 یعلق العمل بھ حصة واحدة 
 التكامل العربي -27   
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 منھج مادة الجغلرافیا  للسنة المنھجیة:الثامنة االساسیة
 عنوان  المحور  الفصل وقف العمل بھ عدد الحصص المالحظات

 المحور االول: المناطق المالئمة وغیر المالئمة للسكن. -1   
 جغرافیة البیئات 

 حصص 10
 

 البیئة االستوائیة -2   
 البیئةالمداریة. -3   
 البیئة الصحراویة. -4   
 البیئة المتوسطیة.  -5   
 البیئة المحیطیّة -6   
 البیئة القاریة -7   
 البیئة الباردة الفطبیّة -8   
 الجبلیة -9   
 ملف عملي -اإلنسان والبیئات -10 یعلق العمل بھ حصة واحدة 
 المحور الثاني: القارات والبیئات  -11 یعلق العمل بھ حصة واحدة 

قارات العالم          
 حصص 44

 آسیا: الخریطة السیاسیة  -12   
 آسیا:  السكان -13   
 آسیا: الموارد الطبیعیة  -14   
 آسیا: المجاالت االقتصادیة -15   
 آسیا: االستقطاب المدنّي والتحوالت االجتماعیة -16   
 الصین: عمالق العالم -17   
 ور االقتصادي في الصینتطال-18   
 الدولة" -سنغافورة"المدینة -19 یعلق العمل بھ حصة واحدة 
 بنغالدش. -20 یعلق العمل بھ حصة واحدة 
 ملف عملي -زراعة االرز في آسیا -21 یعلق العمل بھ حصة واحدة 
 الخرطة السیاسیة –أفریقیا  -22   
 أفریقیا: السكان -23   
 أفریقیا:الموارد الطبیعیّة -24   
 أفریقیا: المجاالت االقتصادیة -25   
 أفریقیا: االستقطاب المدنّي والتحوالت االجتماعیة -26   
 شاطىء العاج -27 یعلق العمل بھ حصة واحدة 
 زاییر. -28 یعلق العمل بھ حصة واحدة 

 نھر النیل -29   اعید العمل بھذا الفصل
 أوروبا: الخرطة السیاسیة -30   
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 أوروبا: السكان -31   
 أوروبا: الموارد الطبیعیة -32   
 أوروبا: المجاالت االقتصادیة -33   
 أوروبا: االستقطاب المدنيّ  -34   
 المانیا: السكان االستقطاب المدنيّ  -35   
 المجاالت االقتصادیةالمانیا: الموارد الطبیعیّة و  -36   
 البرتغال. -37 یعلق العمل بھ حصة واحدة 
 النفق االوروبي. -38 یعلق العمل بھ حصة واحدة 
 میركا الشمالیة: الخرطة السیاسیة والسكانأ -39   
 میركا الشمالیة: الموارد الطبیعیةأ -40   
 میركا الشمالیة: المجاالت االقتصادیةأ -41   
 میركا الشمالیة: االستقطاب المدنّي والتحوالت االجتماعیةأ -42   
 كندا: البیئة الطبیعیة، الموارد االقتصادیة -43 یعلق العمل بھ حصة واحدة 
 كندا:  السكان واالستقطاب المدنيّ  -44 یعلق العمل بھ حصة واحدة 
 ملف عملي -االسكیمو -45 یعلق العمل بھ حصة واحدة 
أمیركا الجنوبیة: الخرطة السیاسیة والسكان -46     
 أمیركا الجنوبیة: الموارد الطبیعیة -47   
 أمیركا الجنوبیة: المجاالت االقتصادیة -48   
 أمیركا الجنوبیة: االستقطاب المدنّي والتحوالت االجتماعیة -49   
 البرازیل: البیئة الطبیعیة، الموارد االقتصادیة -50   
واحدة حصة   البرازیل: السكان واالستقطاب المدنيّ  -51 یعلق العمل بھ 
 غابات االمازون. -52 یعلق العمل بھ حصة واحدة 
 أكبر جزرھا  استرالیا. -قارة اوقیانیا:  -53   
حصص 6   الثالث:المحور  التخلف والتنمیة: التحول الدیمغرافي والتطور االقتصادي -55 یعلق العمل بھذا المحور 

قضایا وتحدیات  
 عالمیة

  حصص
 

 التخلف والتنمیة:: مؤشر التمیة البشریة -56
 الخلل البیئي. -57
 المعلومات: اھمیتھا وتبادلھا-58
 االعالم: تطوره ووسائلھ.. -59
المنظمات الدولیة في مواجھة المشكالت االنسانیة -60  
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 مادة الجغرافیا

للسنة المنھجیة:السابعة االساسیةمنھج مادة الجغلرافیا    
 عنوان  المحور  الفصل وقف العمل بھ عدد الحصص المالحظات

 المحور االول: شكل االرض، صورھا وابعادھا.  -1 یعلق العمل بھ حصة واحدة 
 8مجال االرض            

 حصص
تعیین المواقع على سطح االرض: الجھات  -2   

 واالحداثیات.
 خریطة العالم من الكرة الى المسطح. -3 یعلق العمل بھ حصة واحدة 
تمثیل المظاھر الجغرافیة (صور وخریطة  -4 یعلق العمل بھ حصة واحدة 

 طبوغرافیة).
 خریطة العالم السیاسیة. -5   
 المحور الثاني: االرض في الكون. -1 یعلق العمل بھ حصتین 

 االرض كوكب االنسان
حصص 3  

مراحل االنتشار السكاني -2 یعلق العمل بھ حصة واحدة   

دینامیة المحور الثالث:  الیابسة وتحركاتھا. -1 یعلق العمل بھ حصتین 
 االرض

 حصة 22

 
 
 

 

 الشمس مصدر طاقة (نور وحرارة). -2   
 بنیة الجو واثرھا في حیاة االنسان. -3   
 الدورة المائیة واالنسان. -4   
 والمناخ.الطقس  -5   
 الدورة البیئیة. -6 یعلق العمل بھ حصتین 
 الموارد الطبیعیة المتجددة وغیر المتجددة. -7   
حصص 4   الدورة التضاریسیة. -8 یعلق العمل بھ 
حركیة المحور الرابع:  توزع السكان. -1   

  حصص 9السكان 
 

 التمركز السكاني: المدن واالریاف. -2   
 السكان.حركات  -3   
 النمو السكاني. -4   
 المحور الخامس: مفاھیم اقتصادیة. -1 یعلق العمل بھ حصتین 

النشاط االقتصادي 
لالنسان في مجالھ 

حصة 18الجغرافي   

 المجاالت الزراعیة -2   
 المجاالت الصناعیة. -3   
 مجاالت التبادل والخدمات. -4   
 المجاالت السیاحیة. -5   

تقلیص االعمال التطبیقیة 
 لحصة واحدة

حصص 3  المواصالت واالتصاالت. -6 یعلق العمل بھ 
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