
 وزارة التربیة والتعلیم العاليّ 
 المركز التربوي للبحوث واإلنماء  
 

 دلیل توضیحي حول المحاور والفصول التي علّق العمل بھا 
 وحتى صدور المناھج المطّورة) ۲۰۱۷-۲۰۱٦(للعام الدراسّي 

 
 الفھرس

 الحغرافیا الماّدة التعلیمیّة:
 

 الّصفحة 

  الحلقة الثّالثة
 ۱ السابع األساسّي.......................................................................................................... 
 ٤ األساسّي...........................................................................................................الثامن  
 ۸ التاسع األساسّي.......................................................................................................... 

   الثّانویةالمرحلة 
 ۱۰ األول الثّانوّي............................................................................................................. 
 ۱۲ العلوم.............................................................................................الثاني الثّانوّي/ فرع  
 ۱٤ الثاني الثّانوّي /فرع االنسانیّات....................................................................................... 
 ۱٦ .................................................علوم عامة، علوم الحیاة، اجتماع واقتصاد الثالث الثّانوّي/ 
 ۱۷ الثالث الثانوّي/ فرع االنسانیّات  

  
 

 یُضاف إلى الحصص الّدراسیّة المبیّنة في الجدول أدناه:
 
 
 وغیره...)أسابیع تُخّصص لالمتحانات الفصلیّة، والتّقییم المستمر (الّسعي  ٤ •
 إفساح المجال أمام المتعلّمین في األسابیع المتبقّیة لربط التّعلّمات بمشاریع وأنشطة. •

  



 االساسي السابع: الصف  الحلقة: الثالثة المادة: جغرافیا 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

العمل الھدف التربوي المعلق  التعلیل
 المحور الفصل بھ

یعلّق العمل بثالث حصص 
على أن توّزع الحصص 

 الباقیة على الفصول المتبقیّة

یتعّرف المتعلّم على شكل  علق العمل بھسبق أن  حصة واحدة
األرض ویدرك أبعادھا 

 األساسیة

شكل االرض، صورھا   -۱
 وابعادھا.

 المحور االول:
 مجال االرض            

حصص ۸  
 كیف نحّدد االتجاه؟ -۲   
على سطح  امواقعً  أحدد -۳   

 .االرض
  یعلق العمل بھ حصة واحدة

 (مكّرر مع الفصل الثاني)
یقرأ صور لمظھر جغرافي 

ویدرك اقسامھ وأبعادھا 
 وعناصره 

من الكرة الى  األرض -٤
 المسطح.

  یعلق العمل بھ حصة واحدة
 (مكّرر مع الفصل الثاني)

یدرك أھمیة اكتشافات االنسان 
 للكون رغم محدودیتھا. 

ر ھتمثیل المظاالنسان و -٥
.الجغرافي   

األض عالم واحد ودول  -٦   
 .متعّددة

بكامل المحورعلق العمل سبق أن  ثالث حصص -  

یتعّرف الى النجوم والمجرات 
والمذنبات والشھب والنیازك 

والى بنیة الشمس وموقع 
 المجموعة.األرض من ھذه 

 المحور الثاني: .نظامنا الشمسي -۱
 االرض كوكب االنسان

حصص ۳  
االنسان یكتشف الفضاء -۲  
األرض موطن االنسان -۳  

حصة على  ۱۱یعلّق العمل بـ
أن توّزع الحصص الباقیة 

 على الفصول المتبقیّة

علق العمل بھسبق أن  حصتان یتعالّف الى بنیة األرض  
 قشرتھا غیر مستقرة.ویفھم أن 

 المحور الثالث: .حركیة القشرة األرضیة -۱

 دینامیة االرض 

 حصة ۲۲

 
 
 

االنسلن والزالزل  -۲   
 والبراكین.

 الشمس ودوران األرض. -۳   
 .القمر تابع لألرض -٤   
الشمس مصدر النور  -٥   

 .والحرارة
الجّوي یعرف مفھوم الضغط  یعلق العمل بھ حصتان

ویربط بین اختالف مراكز 
 الضغط وحركة الھواء.

یتعرف الى أھم الموارد 
 الطبیعیة المتجددة والنافذة.

 .االنسان والغالف الجّوي -٦
حصص ٤  .الدورة المائیة والطبیعیّة -۷ یعلق العمل بھ 

 .االنسان والمیاه -۸   
 الطقس. -۹   
 المناخ. -۱۰   

۱ 
 



 االساسي السابع: الصف  الحلقة: الثالثة المادة: جغرافیا 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

العمل الھدف التربوي المعلق  التعلیل
 المحور الفصل بھ

مناخات سطح األرض  -۱۱   
 متنّوعة.

یتعّرف الى الدورة المائیّة  بھ علق العملسبق أن  
وخریطة توّزع األمطار 

واستخدمات االنسان للمیاه 
واثر نشاط االنسان في الدورة 

 المائیة.

 الدورة البیئیة. -۱۲

یدرك الخلل البیئي من خالل  بھ علق العملسبق أن  حصة واحدة
 قطع الغابات.

الخلل البیئي من  -۱۳
 المسؤول؟

م الموارد ھیتعّرف الى أ بھ علق العملسبق أن  حصة واحدة
 الطبیعیّة.

االنسان والموارد  -۱٤
 الطبیعیّة.

 االنسان والموارد البدیلة. -۱٥ یربط البدائل بالموارد النافذة. بھ علق العملسبق أن  حصة واحدة
االنسان یستثمر  -۱٦   

 الصخور.
الصخور وعوامل  -۱۷   

 التعریة.
التعریة تغیّر سطح  -۱۸   

 األرض.
التضاریس الكبرى في  -۱۹   

 العالم.
في العالم:  توزع السكان -۱    

 .مناطق خالیة ومناطق مأھولة
حركیة السكانالمحور الرابع:   

حصص ۹  
عوامل السكان:  توّزع -۲     

 .جذب وعوامل طرد
 .یةالسكان الكثافة -۳    
 .االنسان في المجال المدني -٤    
 االنسان في مجالھ الریفي. -٥    
الحركات الدوریة للسكان  -٦    

 والنزوح.
 الھجرة. -۷    
 النمو السكاني.-۸    
 أقرأ مخطّط مدینة. -۹    

۲ 
 



 االساسي السابع: الصف  الحلقة: الثالثة المادة: جغرافیا 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

العمل الھدف التربوي المعلق  التعلیل
 المحور الفصل بھ

یعلّق العمل بخمس حصص 
على أن توّزع الحصص 

 المتبقیّةالباقیة على الفصول 

یتعرف الى حاجات  االنسان  یعلق العمل بھ حصتان
الضروریة والكمالیة ویتبین 

التفاوت في ما بینھا ویتعّرف 
الى مختلف اشكال االنتاج 

 والخدمات.

حاجات االنسان : سلع  -۱
 .وخدمات

 المحور الخامس:
النشاط االقتصادي لإلنسان في 

 مجالھ الجغرافي
حصة ۱۸  

االنسان والمؤسسات  -۲ بھ علق العملسبق أن  
 االقتصادیة.

 .المظھر الزراعي -۳   
االنسان ینظم المجال  -٤   

 .الزراعي
الزراعة بین التقلید  -٥   

 .والتطّور
  حصص ۳

تقلیص االعمال التطبیقیة لحصة 
 واحدة

یمیّز عناصر المظھر  یعلق العمل بھ
الصناعي بین المعمل 

 والمصنع.

 .الصناعيالمظھر  -٦

االنسان وأنواع  -۷   
 الصناعات.

 

الصناعة بین والتقلید  -۸   
 والتطّور.

 

  االنسان واألسواق. -۹   
  النقد وسیلة تبادل. -۱۰   
التسوق والدورة  -۱۱   

 االقتصادیة.
 

  النشاط السیاحي. -۱۲   
النشاط السیاحي:  -۱۳   

 والمحیط الجغرافي.
 

یتعّرف الى انواع المواصالت  بھ علق العملسبق أن  
ودورھا في تنظیم المجال 

 الجغرافي.

  االنسان والمواصالت. -۱٤

یتعّرف الى أنواع االتصاالت  بھ علق العملسبق أن  
وتطّورھا والى شبكات نقل 

 المعلومات.

  االنسان واالتصاالت. -۱٥

أھمیة المواصالت  -۱٦   
 واالتصاالت.

 

 

۳ 
 



 االساسي الثامن: الصف  الحلقة: الثالثة المادة: جغرافیا 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

الھدف التربوي المعلق  التعلیل
 المحور الفصل العمل بھ

یعلّق العمل بحصة واحدة على 
أن توّزع الحصص الباقیة 

 على الفصول المتبقیّة

المناطق المالئمة وغیر المالئمة  -۱   
 للسكن.

 المحور االول:
 جغرافیة البیئات 

 حصص ۱۰
 

 البیئة االستوائیة -۲   
 البیئةالمداریة. -۳   
 البیئة الصحراویة. -٤   
 المتوسطیة.البیئة   -٥   
 البیئة المحیطیّة -٦   
 البیئة القاریة -۷   
 البیئة الباردة الفطبیّة -۸   
 الجبلیةالبیئة  -۹   

یقارن بین بیئات  علق العمل بھسبق أن  حصة واحدة
 مختلفة

 ملف عملي -اإلنسان والبیئات -۱۰

حصة  على  ۱۳یعلّق العمل بـ
أن توّزع الحصص الباقیة 

 على الفصول المتبقیّة

 المحور الثاني: القارات والبیئات -۱۱  یعلق العمل بھ حصة واحدة
 قارات العالم          

 حصص ٤٤

 آسیا: الخریطة السیاسیة  -۱۲   
 آسیا:  السكان -۱۳   
 آسیا: الموارد الطبیعیة  -۱٤   
 آسیا: المجاالت االقتصادیة -۱٥   
االستقطاب المدنّي آسیا:  -۱٦   

 والتحوالت االجتماعیة
 الصین: عمالق العالم -۱۷   
 التطور االقتصادي في الصین-۱۸   

یتعرف على مناطق  یعلق العمل بھ حصة واحدة
 االكتظاظ

 الدولة" -سنغافورة"المدینة -۱۹

یتعرف الى التطور  علق العمل بھسبق أن  حصة واحدة
 االقتصادي

 بنغالدش. -۲۰

یتعرف على اھمیة  العمل بھعلق سبق أن  حصة واحدة
االرز في االقتصاد في 

 اسیا

 

ملف  -زراعة االرز في آسیا -۲۱
 عملي

 طة السیاسیةیالخر –أفریقیا  -۲۲    
 أفریقیا: السكان -۲۳   

٤ 
 



 االساسي الثامن: الصف  الحلقة: الثالثة المادة: جغرافیا 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

الھدف التربوي المعلق  التعلیل
 المحور الفصل العمل بھ

 أفریقیا:الموارد الطبیعیّة -۲٤   
 أفریقیا: المجاالت االقتصادیة -۲٥   
أفریقیا: االستقطاب المدنّي  -۲٦   

 والتحوالت االجتماعیة
یتعرف على مناطق  یعلق العمل بھ حصة واحدة

االكتظاظ السكاني في 
 افریقیا

 شاطئ العاج -۲۷

یدرك اھمیة الموارد  علق العمل بھسبق أن  حصة واحدة
 الطبیعیة في افریقیا

 زاییر. -۲۸

 نھر النیل -۲۹ اعید العمل بھذا الفصل اعید العمل بھذا الفصل اعید العمل بھذا الفصل
 أوروبا: الخرطة السیاسیة -۳۰   
 أوروبا: السكان -۳۱   
 أوروبا: الموارد الطبیعیة -۳۲   
 أوروبا: المجاالت االقتصادیة -۳۳   
 أوروبا: االستقطاب المدنيّ  -۳٤   
 االستقطاب المدنيّ المانیا: السكان  -۳٥   
المانیا: الموارد الطبیعیّة و  -۳٦   

 المجاالت االقتصادیة
یفھم النمو السكاني في  علق العمل بھسبق أن  حصة واحدة

 البرتغال
 البرتغال. -۳۷

ان یفھم اھمیة النفق  علق العمل بھسبق أن  حصة واحدة
لكة ماالوروبي للم

 المتحدة

 النفق االوروبي. -۳۸

طة یمیركا الشمالیة: الخرأ -۳۹   
 السیاسیة والسكان

 میركا الشمالیة: الموارد الطبیعیةأ -٤۰   
میركا الشمالیة: المجاالت أ -٤۱   

 االقتصادیة
میركا الشمالیة: االستقطاب أ -٤۲   

 المدنّي والتحوالت االجتماعیة
علق العمل بھسبق أن  حصة واحدة كندا  یتبین اھمیة موارد 

الطبیعیة ومدى 
 استغاللھا

كندا: البیئة الطبیعیة، الموارد  -٤۳
 االقتصادیة

٥ 
 



 االساسي الثامن: الصف  الحلقة: الثالثة المادة: جغرافیا 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

الھدف التربوي المعلق  التعلیل
 المحور الفصل العمل بھ

یتعرف الى اوضاع 
ة في قتصادیالسكان اال

 كندا
یدرك اثر االستقطاب  یعلق العمل بھ حصة واحدة

المدني في التحّوالت 
 االجتماعیة 

كندا:  السكان واالستقطاب  -٤٤
 المدنيّ 

العمل بھ علقسبق أن  حصة واحدة یتعرف الى الظروف  
البیئیة لمنطقة انتشار 

االسكیمو ویتبین 
 التحوالت في حیاتھم 

 ملف عملي -االسكیمو -٤٥

طة یأمیركا الجنوبیة: الخر -٤٦   
 السیاسیة والسكان

 أمیركا الجنوبیة: الموارد الطبیعیة -٤۷   
أمیركا الجنوبیة: المجاالت  -٤۸   

 االقتصادیة
أمیركا الجنوبیة: االستقطاب  -٤۹   

 المدنّي والتحوالت االجتماعیة
البرازیل: البیئة الطبیعیة، الموارد  -٥۰   

 االقتصادیة
ان یدرك اھمیة الموارد  یعلق العمل بھ حصة واحدة

 الطبیعیة في البرازیل
البرازیل: السكان واالستقطاب  -٥۱

 المدنيّ 
بھ علق العملسبق أن  حصة واحدة یتبین أھمیة غابات  

األمازون كمخزون 
ي ویعي المخاطر ویح

الناجمة عن قطع 
 شجارھاالا

 غابات االمازون. -٥۲

أكبر   استرالیا. -قارة اوقیانیا:  -٥۳   
 جزرھا

أسترالیا: الموارد الطبیعیة  -٥٤    
 واالستقطاب المدني

 

حصص ٦ - یدرك العالقة بین  یعلق العمل بھذا المحور 
 الدخل وتقدم الدول

التخلف والتنمیة: التحول  -٥٥
 الدیمغرافي والتطور االقتصادي

 المحور الثالث:

٦ 
 



 االساسي الثامن: الصف  الحلقة: الثالثة المادة: جغرافیا 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

الھدف التربوي المعلق  التعلیل
 المحور الفصل العمل بھ

 
 قضایا وتحدیات عالمیة

 حصص ٦
 

التخلف والتنمیة:: مؤشر التمیة  -٥٦ یفھم التخلف والتقدم
 البشریة

یدرك اثر الخلل البیئي 
 واثاره

 الخلل البیئي. -٥۷

 یدرك خطورة نقص
 المعلومات

 المعلومات: اھمیتھا وتبادلھا-٥۸

یدرك تطور وسائل 
 االعالم

 االعالم: تطوره ووسائلھ.. -٥۹

المنظمات الدولیة في مواجھة  -٦۰ یدرك مشكلة عالمیة
 المشكالت االنسانیة

 

۷ 
 



 االساسي التاسع: الصف  الحلقة: الثالثة المادة: جغرافیا 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

الھدف التربوي المعلق العمل  التعلیل
 المحور الفصل بھ

حصة) ٤۰جغرافیة لبنان (  -۱  

یعلّق بحصة واحدة على أن 
توّزع الحصص الباقیة على 

 الفصول المتبقیّة.

یقرأ خریطة السكان في لبنان،  علق العمل بالملف العمليسبق ان  حصة واحدة
 ویتبّین مناطق الكثافة السكانیة

 المحور االول: الموقع ومظاھر السطح -۱
المجال الجغرافيأوالً:   

حصص ۷  االنسان والبیئة الطبیعیة -۲    
 الموارد الطبیعیة -۳   

یعلّق العمل بحصتین على أن 
توّزع الحصص الباقیة على 

 الفصول المتبقیّة.

 المحور الثاني: خصائص السكان -۱   
 السكان : بنیة وتحركات

حصص ٤  
 التحركات المكانیة للسكان -۲   

یتبین حجم االنتشلر اللبناني  سبق ان علق العمل بھ حصتان
في العالم واھمیتھ بالنسبة الى 

 لبنان

االوضاع االجتماعیة  -۳
 للسكان

 المحور الثالث: االقتصاد اللبناني -۱    
المجاالت االقتصادیة: بنیة 

 ودینامیة
 حصة ۲۲

 
 
 
 

 

 المجاالت الزراعیة -۲   
التحوالت في المجال  -۳   

 الزراعیة
 المجاالت الصناعیة -٤   
تمرین تطبیقي مشروع   أعید العمل بھذا التمرین 

 اللیطاني
 مجاالت التبادل والخدمات -٥   
امكانیات  -السیاحة -٦   

 ونشاطات
 المواصالت -۷   
 االتصاالت -۸   

- 

حصص ٥ یقرأ خرطة لبنان االداریة  العمل بھذا المحورسبق ان علق  
بیروت كمدینة ویدرك دور 

ومدى اتساع مراكز 
 االستقطاب فیھا.

یدرك واقع التوسع العشوائي 
 للعمران

التقسیمات االداریة  -۱
 ومراكز االستقطاب

 المحور الرابع: 
مراكز االستقطاب ونطاقات 

 تأثیرھا
حصص ٥  

 مشاكل العمران -۲

۸ 
 



 االساسي التاسع: الصف  الحلقة: الثالثة المادة: جغرافیا 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

الھدف التربوي المعلق العمل  التعلیل
 المحور الفصل بھ

حصة) ۲۰جغرافیة العالم العربي (  -۲  

على حصة  ۱۲یعلّق العمل بـ
أن توّزع الحصص الباقیة 

 على الفصول المتبقیّة.

 حصة واحدة
االبقاء على الموقع وافاق العمل 

 بمظاھر السطح
 

یتعرف الٮمظاھر السطح في  یعلق العمل بھ
 العالم العربي

 المحور الرابع: الموقع ومظاھر السطح -۱
المجال الجغرافي للعالم 

 العربي
 حصص ۱٥

یقرأ خرطة المناطق النباتیة  یعلق العمل بھ حصتان
 في العالم العربي

 البیئات الطبیعیة -۲

 حصة
االبقاء على المیاه   

یتعرف الى الخصائص  یعلق العمل بھ
المناخیة و النباتیة  للبیئة 

 الصحراویة

الموارد الطبیعیة: التربة  -۳
 والمیاه

حصص ۳ یتعرف الى اھم مكامن  یعلق العمل بھ 
 العالم العربيالمعادن في 

 الموارد الطبیعیة المعدنیة -٤

 النفط والغاز الطبیعي -٥   
حصص ۳ یقرأ توزع السكان على  یعلق العمل بھ 

الخریطة ومكامن الكثافة 
والعالقة بین السكان والعوامل 

 الطبیعیة.

االنتشار السكاني  -٦
 والخصائص الدیمغرافیة

الى حركة النزوح من یتعرف  سبق ان علق العمل بھ حصتان
خاللحركة الھجرة ومستوى 

الدخل والوضع الغذلئي 
 والصحي...

االوضاع االجتماعیة  -۷
 للسكان

یعلّق العمل بحصتین على أن 
توّزع الحصص الباقیة على 

 الفصول المتبقیّة.

مشكلة الزراعة واالمن  -۱   
 الغذائي

 المحور الخامس:
 قضایا عربیة

یدرك مفھوم التصحر ویعي  ان علق العمل بھسبق  حصة واحدة حصص ٥
 اثاره واسبابھ

 التصحر العربي -۲

یتبین بعض الصناعات  سبق ان علق العمل بھ حصة واحدة
الحدیثة في مقدمھا 

البتروكیمائیة ومدى انتاج 
 واستھالك العالم العربي لھا

الصناعة البتروكیماویة في  -۳
 العالم العربي

 العربيالتكامل  -٤   
 

۹ 
 



 ثانويال األول: الصف المرحلة : الثانویة المادة: جغرافیا 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

 المحور الفصل الھدف التربوي المعلق العمل بھ التعلیل

- 

 حصة واحدة
 

 سبق ان علق العمل بھ
 

ان یدرك مفھوم الحدیث لعلم الجغرافیا 
وبخاصة بعد تطور ھذا العلم من دراسة 

المكان الى دراسة النشاط البشري من 
 مخلف وجوده.

المفھوم الحدیث لعلم  -۱
 الجغرافي

 

 المحور االول: 
 علم الجغرافیا

حصص ٥  
 

وسم االحداثیات شبكة  -۲    
 .الخرائط

 الخریطة -۳    
 یةاتالموضوع طائالخر -٤    
 المحور الثاني: التوزع السكاني -۱    

 سكان العالم
 حصص ۷

 بنیة السكان -۲    
 النمو الطبیعي للسكان -۳    

حركات السكان في المجال  -٤    
 الجغرافي

 المحور الثالث: الریف   -۱    
 الریف والمدینة

 حصص ۸
 المدینة -۲    
 مشكالت المدن -۳    

دینامیة الحركة بین الریف  -٤    
 والمدینة

مستقبل العالقات بین  -٥    
 الریف والمدینة

- 

حصص ۱۰ سبق ان علق العمل بكامل  
 ھذا المحور

 

یطلع على نظریات الحدیثة المتعلقة بنشأة 
الكون والمنظومة الشمسیة واألرض 

وحركتھا. یعي نتائج دوران األرض والقمر 
 وارتباطھما بحیاة االنسان.

المنجزات الحدیثة في أن یتعرف الى أھم 
 مجال اكتشاف الفضاء.

 :رابعالمحور ال الكون. -۱
 االنسان والكون

 حصص ۱۰
 منجزات علم الفضاء -۲
 المجموعة الشمسیة -۳
بعض النظریات حول نشأة  -٤

 المجموعة الشمسیة.
 دورة االرض حول نفسھا -٥
دورة االرض حول  -٤

 الشمس
 القمر  -٥

 :الخامسلمحور ا الغالف الجوي. -۱    
 االنسان والمناخ

 حصص ۸
 الحرارة -۲    
 والریاح الضغط الجوي -۳    
 التكاثف والمتساقطات -٤    

۱۰ 
 



 ثانويال األول: الصف المرحلة : الثانویة المادة: جغرافیا 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

 المحور الفصل الھدف التربوي المعلق العمل بھ التعلیل

االقالیم المناخیة:  -۱    
االستوائي، المداري 

 والموسمي

 :سادسالمحور ال
 االقالیم والمناخیة في العالم

 حصص ٦
 االقالیم المناخیة:-۲     

 .يالصحراوي والمتوسط
: المعتدل االقالیم المناخیة -۳    

 والقطبي
 المحور السابع: المیاه -۱    

 االنسان والمیاه 
 حصص ٤

 البحار مجال اقتصادي -۲    
دور االنھار في النقل  -۳    

 والسیاحة

حصص على  ٥بیعلّق العمل
أن توّزع الحصص الباقیة 

 على الفصول المتبقیّة.
 

بنیة االرض وتوازن  -۱   
 قشرتھا.

 :ثامنالمحور ال
 حركیة القشرة االرضیة

 الزالزل والبراكین -۲    حصص ٥
یربط بین حركات القشرة االرضیة واشكال  سبق ان علق العمل بھ حصتان

التضاریس الناجمة عنھا والظواھر 
 البشریة.

 ویتعّرف الى أنواع الصخور، 

 الصخور وتغیراتھا-۳
 سبق ان علق العمل بھ  حصتان

حصص ٤  سبق ان علق العمل بھ  

 التاسع:المحور  التجویة المیكانیكیة -۱    
 الحت واالشكال الناجمة عنھ

 حصص ۷
 التجویة الكیمائیة -۲    
 التربة -۳    

حصص على  ۳یعلّق العمل ب
أن توّزع الحصص الباقیة 

 على الفصول المتبقیّة

حصص ٤ یدرك مفھوم الحت ویتبین اوجھ االستثمار  سبق ان علق العمل بھ  
 بعض اشكال التضاریس الناجمة عنھا.

 الحت النھري -٤
 الحت البحري -٥
 الحت الریحي -٦

 

 

۱۱ 
 



 العلوم/ فرع ثانويال : الثانيالصف المرحلة: الثانویة المادة: جغرافیا 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

الھدف التربوي  التعلیل
 المحور الفصل المعلق العمل بھ

ایقاف العمل بخمس حصص 
على أن  توّزع الحصص  
 المتبقیّة على سائر الفصول

 حصتان
 االبقاء على:

 الخدماتي -المجال التجاري
المجال الزراعي-  

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

یبرر اسباب 
التمركز السكاني 

 الساحلعلى 

 

مراكز جذب  المنطقة الساحلیة -۱
 سكانیة

لبنان في محیطھ العربي وفي 
 العالم

 :ولالمحور اال
 المنطقة الساحلیة

حصة۲۱ بھ یعلق العمل   المواصالت في المنطقة  -۲ 
 الساحلیة

 التجارة في المنطقة الساحلیة -۳   
الخدمات السیاحیة والثقافیة  -٤   

 المنطقة الساحلیةوالصحیة في 
الخدمات المالیة في المنطقة  -٥   

 الساحلیة
بھ یعلق العمل  القطاعات االنتاجیة في المنطقة  -٦  

 الساحلیة
 حصتان

اسس االقتصاد  -االبقاء على:
 التنمیة االقتصادیة -اللبناني

 یعلق العمل ب:
 آفاق االقتصاد اللبناني

ان یتعرف الى 
بنیة لبنان 
 االقتصادیة

 لبنان والتنمیة االقتصادیة. -۳

 سبق ان علق العمل یھ  
 حصة واحدة

 یعلق العمل ب:
االنماط الزراعیة -  
القطاع الحیواني -  
الغطاء النباتي -  
ملف تطبیق عن دورات الممرات الجبلیة في  -

 التواصل والنقل والتجارة

ان یتعرف الى 
طاع قمقومات ال

في  زراعي ال
 المناطق الجبلیة

 

النبتات والزراعة في المنطقة  -۱
 الجبلیة

 المحور الثاني:
في لبنان الجبلیة  المنطقة  

 السكان والصناعة والخدمات -۲    
المنطقة التمركز السكاني في  -۱    

 الداخلیة.
 المحور الثالث: 
 المنطقة الداخلیة

 سبق ان علق العمل بھ 
 حصتان

 یعلق العمل ب:
االنماط الزراعیة -  
دور القطاع الزراعي والحیواني في اقتصاد  -

 المنطقة الداخلیة

ان یتبین ابرز 
النشاطات 

في  زراعیةال
 المناطق الداخلیة

 الزراعة في المنطقة الداخلیة. -۲

 المنطقة الداخلیة.الصناعة في  -۳    

 الخدمات في المنطقة الداخلیة -٤    

  

۱۲ 
 



 العلوم/ فرع ثانويال : الثانيالصف المرحلة: الثانویة المادة: جغرافیا 

 االقتراح
الحصص على ما (توزیع 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

الھدف التربوي  التعلیل
 المحور الفصل المعلق العمل بھ

تّم ایقاف العمل بخمس 
 ٤حصص واالبقاء على 

حصص توّزع على الفصول 
 المتبقیّة

ب یعلق العمال حصتان  
الخطوط الرئیسیة لألشكااللمورفولوجیة -  
 -الوحدات الطبیعیة الكبرى (المشرق العربي -

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

ان یحدد موقع 
 العالم العربي
وخصائصھ 

 الطبیعیة

 المحور االول:  موقع العالم العربي وطبیعتھ -۱
 جغرافیة العالم العربي

حصص ۹  

 السكان في العالم العربي. -۲   
حصص ۳ ان یتعرف الى  سبق ان علق العمل بھ 

 الموارد النافذة
وموقعھا على 

 الخریطة

 الخریطة الطبیعیة والسیاسیة. -٥

حصص  ۳یقاف العمل بإ تمّ 
حصتین على ان واالبقاء على 

توّزع على الفصول المتبقیّة   

الثاني:المحور  .النفط والغاز الطبیعي -۱     
موارد المجال العربي 

 وتنظیمھا
حصص ٥  
 

۱۳ 
 



 وانسانیات/داب آفرع  ثانويال  الثاني: الصف  المرحلة: الثانویة المادة: جغرافیا 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

 المحور الفصل الھدف التربوي المعلق العمل بھ التعلیل

یعلّق العمل بثمانیة حصص 
على أن توّزع الحصص 
 الباقیة على الفصول المتبقیّة.

 حصتان
 یعلق العمال ب 
الخطوط الرئیسیة  -

 لألشكااللمورفولوجیة
الوحدات الطبیعیة الكبرى  -

شبھ الجزیرة  -(المشرق العربي
المغرب  -وادي النیل -العربیة

 العربي...)

العالم العربي ویدرك یحّدد موقع  سبق ان علق العمل بھ
 األھمیة االستراتیجیة لھذا الموقع

الخصائص الطبیعیة  -۱
 (الخریطة الطبیعیة).

 المحور االول: 
 جغرافیة العالم العربي

حصة ۲٦  
 

 حصة واحدة
االكتفاء فقط بتحلیل الخریطة  

 السیاسیة للعالم العربي

یتعّرف الى الوحدات السیاسیة  سبق ان علق العمل بھ 
خریطة العالم العربي ویتبیّن على 

 تأثیر السطح على ترسیم الحدود

الوحدات السیاسیة  -۲
 (الخریطة السیاسیة).

 الخصائص السكانیة.  -۳   
موارد المجال العربي  -٤   

 وتنظیمھا:
حصص ۳  

االبقاء على النفط والغاز الطبیعي 
 (حصة واحدة)

االبقاء على الموارد المائیة 
واحدة)(حصة   

یتعّرف الى الموارد النافذة   سبق ان علق العمل بھ
 والمتجّددة ویمیّز بینھا.

 الموارد النافدة والمتجددة. -

 المجال الزراعي. - یعي ضآلة المساحة المزروعة . سبق ان علق العمل بھ حصتان
یتعّرف الى ضآلة عائد القطاع  سبق ان علق العمل بھ حصة واحدة

مقارنة مع حجم العمالة في األولي 
ھذا القطاع وعائد كّل من 

 القطاعات األخرى.

 المجال الصناعي. -

 حصة واحدة
اسباب  -االبقاء على: واقع القطاع

تجارة  -تنوع مجاالتھ -تضخمھ
 السیاحة ومقوماتھا -المرور

 یعلق العمل ب:
-المناطق الحرة: مفھومھا -

دورھا االقتصادي -توزعھا  

یدرك مفھوم القطاع الخدماتي 
ویتعّرف الى تنّوع مجاالتھ 

 وأھمیتھا في االقتصادیات العربیة. 

 قطاع الخدمات. -

التكامل االقتصادي  -٥   
 العربي

 

 

۱٤ 
 



 وانسانیات/داب آفرع  ثانويال  الثاني: الصف  المرحلة: الثانویة المادة: جغرافیا 

ا عشرة تیعلّق العمل باثن
حصص على أن توّزع 

الحصص الباقیة على الفصول 
 المتبقیّة.

الطبیعیة   خصائص لبنان -۱   
 والبشریة.

 المحور الثاني:
لبنان في محیطھ العربي  

 وفي العالم
حصة۳٤  

مجاالت االنتاج الرئیسیة في ۲   
 المناطق اللبنانیة:

حصص ٥  
 االبقاء على:

 الخدماتي -المجال التجاري
 المجال الزراعي-
 

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

 المنطقة الساحلیة.

یتعّرف الى أبرز النشاطات 
 البشریة في المجال الساحلي.

 المنطقة الساحلیة. -

 حصتان
 االبقاء على:

 المجال السیاحي
المجال الزراعي -  
 

 یعلق العمل ب:
التمركز السكاني واسبابھ -  
االنماط الزراعیة -  
القطاع الحیواني -  
الغطاء النباتي -  

یتعّرف الى المجال الجغرافي 
الجبلي، ویتبین خصوصیّة كل من 

 السلسلتین الغربیة والشرقیة. 

 الجبلیة.  المنطقة -

حصص ۳  
 االبقاء على:

المجاالت االقتصادیة في   -
المنطقة الداخلیة اي المجال 

 الزراعیوالصناعي

 یعلق العمل ب:
التمركز السكاني واسبابھ -  
المجاالت االخرى -  

یتعّرف الى المجال الجغرافي في 
المنطقة الداخلیة. ویتبین التوزیع 

السكاني المناطق والمجاالت 
الزراعیة والخطوط الرئیسیة 

 لمشروع اللیطاني.

 المنطقة الداخلیة. -

 حصتان
 االبقاء على:

 اسس االقتصاد اللبناني -
التنمیة االقتصادیة -  

 یعلق العمل ب:
 آفاق االقتصاد اللبناني

ان یتعرف الى بنیة لبنان 
 .االقتصادیة

 

 لبنان والتنمیة االقتصادیة. -۳

 

۱٥ 
 



 الحیاة، اجتماع واقتصاد)الثالث  (علوم عامة، علوم : الثانوي الصف المرحلة: الثانویة المادة: جغرافیا 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

 المحور الفصل التربوي المعلق العمل بھ الھدف التعلیل

 المحور االول: العالم الجدیدة المجال -۱    
المعاصرالعالم    

حصص ٥  
 عالم الشمال. -۲    

 المحور الثاني: : نمو متفاوت عالم الجنوب -۱    
  عالم الجنوب 

العالقة بین الشمال  -۲     حصص ٥
 والجنوب

- 

حصص ٦تعلیق العمل ب  یعلق العمل بكامل المحور  
 كونھ یتكرر في محاور

 اخرى

یعي التطور السریع في مجالي 
المواصالت واالتصاالت، ویدرك مفھوم 

 العولمة

 المحور الثالث:   المواصالت البریة -۱
 ثورة المواصالت واالتصاالت

حصص ٦  
المواصالت البحریة  -۲

والجویة وتنظیم المجال 
 الجغرافي

 االتصاالت المواصالت و۳
بین التقیید التجارة الدولیة  -۱    

 .والتحریر.
:المحور الثالث  

عالمیة التبادل التجاري  -۳  
حصص ۸ التفاوت في التبادل الدولي  -۲     

 واتجاھاتھ
النفط والغاز تجارة  -۳    

 الطبیعي
یعلّق العمل بحصتین وتوّزع 

باقي الحصص على سائر 
 الفصول. 

كون القمح لم یعلق العمل بھ یعلق العمل بحصتین
 -وسیلة ضغط اقتصادیةیعد 

 استراتیجیة

یعي اھمیة القمح بالنسبة الى انتاجھ 
العلمي ویتعرف الى االتفاقیات التي تنظم 

 ھذه التجارة

 القمح. تجارة -٤

- 

حصص ٦یعلّق العمل بـ سبق أن علّق العمل بكامل  
 ھذا المحور. 

  المحورالرابع: .في العالم البطالة -۱ یعي البطالة ویتبیّن أنواعھا.
 قضایا عالمیة

حصص ٦  
یعي مفھوم التلّوث البیئي ویتبیّن مختلف 

 مظاھره.
 أزمة الطاقة. -۲

یتعّرف الى الجھود المبذولة من واجھة 
 ظاھرة التلّوث.

 التلوث البیئي -۳

 
 

 

۱٦ 
 



 فرع االنسانیات/الثانويالثالث : الصف المرحلة الثانویة المادة: جغرافیا 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

 المحور الفصل الھدف التربوي المعلق العمل بھ التعلیل

 ب حصتینتّم ایقاف العمل 
حّصة توّزع  ۱۳واالبقاء على 

 على الفصول المتبقیّة

المحور االول: المجال العالمي  الجدیدة يالعالم المجال -۱   
معاصرال  

حصص ۱٥  
 عالم الشمال. -۲   
 مقومات التفوق االمیركي -۳   
القوة االمیركیة: نفوذ  -٤   

 عالمي
 .يالیابانمقومات االقتصاد  -٥   
 التفوق الیاباني -٦   

یتعّرف الى الدول الصناعیّة الجدیدة  سبق ان علق العمل بھ حصتان
في جنوبي شرقي آسیا، ویتبیّن 

  أسباب نمّوھا االقتصادي السریع.

ملف عن الدول الصناعیة  -
 الجدیدة.

حصص  ۳ب تّم ایقاف العمل 
حّصة توّزع  ۸واالبقاء على 

 على الفصول المتبقیّة

 المحور الثاني: عالم الجنوب. -۱   
 عالم الجنوب

حصة ۱۱  
العالقات بین الشمال  -۲   

 والجنوب
 الھند -۳   

 نیجیریا.جمھوریة  -٤ ال أھداف تربویّة سبق ان علق العمل بھ حصتان
 الصینملف  - ال أھداف تربویّة یعلق العمل بھ حصة واحدة

 
 
حصص على  ٤یعلّق العمل ب

 أن توّزع الحصص الباقیة
  على الفصول المتبقیّة 

یعلق العمل فقط بمراحل قیام  حصة واحدة
 االتحاد االوروبي

یتبین دور ھذه التكتالت في النظام 
 العالمي 

المحور الثاني:   المجال  االتحاد االوروبي. -۱
 العالمي والتكتالت االقلیمیة

حصص ۸ منظمة التجارة الحرة  - -۲    
 ألمیركا الشمالیة (نافتا).

ابطة شعوب جنوبي ر -۳   
 شرقي آسیا (آسیان).

حصص ۳ كون الفصل ال  -یعلق العمل بھ  
ینسجم مع موضوع التكتالت 
االقتصادیة ودرس في الثاني 

 ثانوي تربیة وجغرافیا

یتبین دور ھذه التكتالت في النظام 
 العالمي

 جامعة الدول العربیة -٤

مراحل قیام االتحاد  -   
 االوروبي

حصص ٦  - بكامل سبق ان علق العمل  
 المحور

عي التطور السریع في مجال ی
ر الت واالتصاالت ویقدّ المواص
 ي حیاة االنساناھمیتھ ف

 المحور الثالث: .بریةشبكة المواصالت ال -۱
 ثورة المواصالت واالتصاالت

حصص ٦  
بحریة شبكة المواصالت ال -۲

 لوالجویة وتنظیم المجا
 .الجغرافي

 سرعة وتوسع :التصاالتا -۲

۱۷ 
 



 فرع االنسانیات/الثانويالثالث : الصف المرحلة الثانویة المادة: جغرافیا 

 االقتراح
(توزیع الحصص على ما 

تبقى من 
 محاور/وحدات/دروس)

 الشرح
(ما بقي وما ُعلّق العمل بھمن 

محاور ودروس الكتاب المدرسي 
 الوطني وفصولھ)

 المحور الفصل الھدف التربوي المعلق العمل بھ التعلیل

علّق العمل بحصتین وتوّزع 
الحصص المتبقیة على سائر 

 الفصول 

التجارة الدولیة بین التقیید  -۱   
 .والتحریر.

 المحورالرابع
عالمیة التبادل التجاري  -۳  

حصص ۸ التبادل الدولي التفاوت في  -۲    
 واتجاھاتھ

 والغاز الطبیعيتجة النفط  -۳   
كون القمح لم یعد یعلق العمل بھ  حصتان

 -وسیلة ضغط اقتصادي
 استراتیجي

 القمح.تجارة  -٤ یعي أھمیة استراتیجیة للقمح 

حصص ٦ - كونھ  یعلق العمل بكامل المحور 
مكرر مع المحاور السابقة وسبق 

ان درس في الصفین االول 
 والثاني ثانوي

یعي أن السیاحة باتت صناعة لھا 
مقوماتھا ودورھا االقتصادي . یبرز 

أھم العوامل المؤثّرة في تطّور 
 السیاحة العالمیّة.

 المحور الخامس:  الصناعة السیاحي -۱
ةالعالمی ةالسیاح  

حصص ٦  
 السیاحة العالمیةحركیة  -۲
 تنوع المجاالت السیاحیة -۳

حصص ٦ - بكامل سبق ان علق العمل  
 المحور

 یعي مفھوم البطالة وأنواعھا  -
یعي مفھوم أزمة الطاقة وبتعّرف  -

 الى اسبابھا
یدرك مدى انتشار التلّوث البیئي  -

ویعي مخاطره على الصعید 
 العالمي.

  المحورالسادس: .في العالم البطالة -۱
 قضایا عالمیة

حصص ٦  
 أزمة الطاقة. -۲
 التلوث البیئي -۳

 

۱۸ 
 


	01- مادة الجغرافيا - السابع أساسي
	02- مادة الجغرافيا - ثامن أساسي
	03- مادة الجغرافيا - تاسع أساسي
	04- مادة الجغرافيا - أول ثانوي
	05- مادة الجغرافيا - علوم - ثاني ثانوي
	06- مادة الجغرافيا - آداب وانسانيات - ثاني ثانوي
	07- مادة الجغرافيا - علوم عامة - ثالث ثانوي
	08- مادة الجغرافيا - آداب وانسانيات - ثالث ثانوي



