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 وزارة التّربية والتّعليم العالي
 المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء

  

  

  الجغرافيامادة 
  

 وحتى صدور المناهج المطورة  2019-2018جدول يبيّن جميع األهداف/المحاور/الدروس التي تّم تعليق العمل بها للعام الدراسي 
  استناًدا إلى جميع التعاميم السابقة ذات الصلة.
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 وزارة التّربية والتّعليم العالي
  المركز التّربوّي للبحوث واإلنماء

 
  وحتى صدور المناهج المطّورة) 2019-2018المطلوب تعليق العمل بها (للعام الدراسّي  والدروسالمحاور 

  (علوم عامة، علوم الحياة، اجتماع واقتصاد)السنة المنهجية: الثالثة الثانوية 
عدد الحصص المالحظات عنوان  المحور  الفصل وقف العمل به

المحور االول:  االقتصادية). –خريطة العالم الجديدة.(السياسية   -1 
المجال العالمي الجديد 

حصص 10
  عالم الشمال. -2 
  عالم الجنوب -3 
  العالقة بين الشمال والجنوب -4 
حصص 6  يعلق العمل بكامل المحور   المحور الثاني:  شبكة المواصالت العالمية. -1

ثورة المواصالت   
  واالتصاالت 

حصص 6  

  االتصاالت العالمية.االتحاد االوروبيشبكة  -2 

:المحور الثالث  حركية التبادل التجاري. -1  
عالمية التبادل   -3

التجاري
حصص 8  

  التجارة الدولية بين التقييد والتحرير. -2 
  سلع رئيسية في التجارة الدولية: -3 

كون القمح لم يعد وسيلة ضغط 
ةاستراتيجي -ةاقتصادي  

حصتين يعلق العمل به   القمح. -

  النفط والغاز الطبيعي - 
حصص 4  ق العمل بكامل المحوريعلّ 

ماعدا أزمة الطاقة يُعاد 
.العمل بها

  المحورالرابع:  البطالة. -1
قضايا عالمية 

حصص 6  
نظًرا إلرتباط أزمة الطاقة بدرس 

النفط والغاز الطبيعي وألنّها 
.موضوع معاصر  

  الطاقة.أزمة  -2

  التلوث البيئي -3 
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  )أداب وانسانيات ( :السنة المنهجية: الثالثة الثانوية
عدد الحصص المالحظات عنوان  المحور  الفصل وقف العمل به

المحور االول: المجال   االقتصادية). -خريطة العالم الجديدة.(السياسية  -1 
العالمي الجديد

حصص 26
  عالم الشمال. -2 
  نماذج من عالم الشمال: -3 
  الواليات المتحدة. -4 
  اليابان. -5 

حصتين سبق ان علق العمل به يعلق العمل به   ملف عن الدول الصناعية الجديدة. -6
  عالم الجنوب. -7 
  نماذج من عالم الجنوب: -8 
  الهند. -9 

حصتين سبق ان علق العمل به بهيعلق العمل    نيجيريا. -10
يُعاد العمل به    ملف عن الصين. -11
  العالقة بين الشمال والجنوب -12 

حصة واحدة سبق ان علق العمل به ق العمل فقط بمراحل ليع
قيام االتحاد االوروبي

المحور الثاني:     االتحاد االوروبي. -1
المجال العالمي 

 8 والتكتالت االقليمية
حصص  

  رابطة شعوب جنوبي شرقي آسيا (آسيان). -2 
  منظمة التجارة الحرة الميركا الشمالية (نافتا). -3 

كون الفصل ال ينسجم مع 
موضوع التكتالت االقتصادية 
ودرس في الثاني ثانوي تربية 

 وجغرافيا

حصص 3 يعلق العمل به   جامعة الدول العربية -4

حصص 6 سبق ان علق العمل به العمل بكامل المحوريعلق    المحور الثالث:  شبكة المواصالت العالمية. -1
ثورة المواصالت 

  واالتصاالت 
حصص 6

  شبكة االتصاالت العالمية -2

 المحور الثالث:  حركية التبادل التجاري. -1  
عالمية التبادل   -3

التجاري
حصص 8  

  التجارة الدولية بين التقييد والتحرير. -2 
  سلع رئيسية في التجارة الدولية: -3 

كون القمح لم يعد وسيلة ضغط 
استراتيجي -اقتصادي  

حصتين يعلق العمل به   القمح. -

  النفط والغاز الطبيعي - 
كونه مكرر مع المحاور السابقة  حصص 6 يعلق العمل بكامل المحور المحور الرابع:   حركية التبادل التجاري  -1
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وسبق ان درس في الصفين 
 االول والثاني ثانوي

المجال السياحي  التجارة الدولية بين التقييد والتحرير. الحركة المكانية للسكان. -2
العالمي

حصص 6
  سلع رئيسية في التجارة الدولية: -3

ما عدا  سبق ان علق العمل به
 أزمة الطاقة

بالنفط والغاز نظًرا إلرتباطها 
وألنّها موضوع  الطبيعي

.معاصر  

حصص 6 يعلق العمل بكامل المحور
ما عدا أزمة الطاقة

  المحورالرابع:  البطالة. -1
قضايا عالمية 

حصص 6  
  أزمة الطاقة. -2
  التلوث البيئي -3
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  )أداب وانسانيات(: السنة المنهجية:الثانية ثانوية
عدد الحصص المالحظات عنوان  المحور  الفصل وقف العمل به

حصتين سبق ان علق العمل به يعلق العمال ب
الخطوط الرئيسية لالشكال المورفولوجية -
الوحدات الطبيعية الكبرى ( المشرق  -

 -وادي النيل -شبه الجزيرة العربية -العربي
المغرب العربي...)

المحور االول:   الخصائص الطبيعية (الخريطة الطبيعية). -1
العالم العربيجغرافية 

 حصة 26

 سبق ان علق العمل به 
كتفاء فقط بتحليل الخريطة اإل

 السياسية للعالم العربي

حصة واحدة يعلق العمل به   الوحدات السياسية (الخريطة السياسية). -2

  الخصائص السكانية.  -3 
  موارد المجال العربي وتنظيمها: -4 

  سبق ان علق العمل به    
على النفط  االبقاء -

والغاز الطبيعي( حصة 
 واحدة)

االبقاء على الموارد  -
 المائية (حصة واحدة)

حصص 3 يعلق العمل به   الموارد النافدة والمتجددة. -

حّصة  سبق ان علق العمل به .ملفياليُعاد العمل به، ماعدا   المجال الزراعي. -
حصة واحدة سبق ان علق العمل به يعلق العمل به   المجال الصناعي. -

-المناطق الحرة: مفهومهاب يُعاد العمل 
دورها االقتصادي -توزعها

  قطاع الخدمات. -

  التكامل االقتصادي العربي -5 
يُعلّق العمل بالتاريخ الجيولوجي 

 والتضاريس للبنان، نظًرا لقلة أهميته.
  المحور الثاني:  الطبيعية والبشرية.  خصائص لبنان -1

لبنان في محيطه  
العربي وفي العالم

 حصة 34
  مجاالت االنتاج الرئيسية في المناطق اللبنانية:2 

  االبقاء على:
  الخدماتي -المجال التجاري

  
  . المجال الزراعيالعمل يُعلّق  

 

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

الساحلية.

  المنطقة الساحلية. -

تينحصّ   االبقاء على: يعلق العمل ب:   الجبلية.  المنطقة -
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  الغطاء النباتي
  المجال السياحي

 

التمركز السكاني واسبابه -
االنماط الزراعية -
القطاع الحيواني -

- الغطاء النباتي
  االبقاء على:

االقتصادية في المجاالت   -
ي المجال أالمنطقة الداخلية 

  والسياحي. يوالصناع الزراعي

صحصّ  3 يعلق العمل ب:
ني واسبابهالتمركز السكا -

  المنطقة الداخلية. -

حصتين 
االقتصاد اللبناني آفاقيُعاد العمل ب

  لبنان والتنمية االقتصادية. -3
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  وم)عل(: السنة المنهجية:الثانية ثانوية
عنوان  المحور  الفصل وقف العمل به عدد الحصص المالحظات

اإلبقاء على الموقع وأهميته 
.وتحليل الخريطة الخاصة  

يعلق العمال ب حصتين
الخطوط الرئيسية لالشكال المورفولوجية -
الوحدات الطبيعية الكبرى ( المشرق  -

 -وادي النيل -شبه الجزيرة العربية -العربي
العربي...)المغرب 

المحور االول:   الخريطة الطبيعية والسياسية. -1
جغرافية العالم 

العربي
حصص 9

  الخصائص السكانية. -2  
  موارد المجال العربي وتنظيمها. -3  
  الموارد النافدة (النفط والغاز الطبيعي). -  
  الموارد المتجددة (المياه). -  
  العربيالتكامل االقتصادي  -4  
  الخريطة الطبيعية والسياسية. -5  
  المحور الثاني:  الطبيعية والبشرية.  خصائص لبنان -1   

لبنان في محيطه  
العربي وفي العالم

   
حصة21

  مجاالت االنتاج الرئيسية في المناطق اللبنانية:2  
  االبقاء على:

المجال المجال الصناعي، 
وترابط  الخدماتي -التجاري

  مجاالت اإلنتاج.

المجال الزراعي.يعلق العمل ب حّصة واحدة  
المجاالت االخرى -  
. 

  المنطقة الساحلية. -

اإلبقاء على الغطاء النباتي 
 والنشاط السياحي.

حّصص 3 يعلق العمل ب: 
السكان.-
االنماط الزراعية -
القطاع الحيواني -
التواصل ملف تطبيق عن دورات الممرات الجبلية في -

والنقل والتجارة

  الجبلية.  المنطقة -

اإلبقاء على القطاع الزراعي، 
القطاع الصناعي والقطاع 

 .السياحي

يعلق العمل ب: حصتين
التمركز السكاني-
.بإستثناء الصناعة والسياحة المجاالت االخرى -

  المنطقة الداخلية. -

  لبنان والتنمية االقتصادية. -3 آفاق االقتصاد اللبنانيب يُعاد العمل حصتين 
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  السنة المنهجية:االولى ثانوي
عنوان  المحور  الفصل وقف العمل به عدد الحصص المالحظات

مع سبق ان علق العمل به 
العمل بمفهوم المجال 

 الجغرافي.

ة واحدةحصّ  بإستثناء مفهوم المجال   يعلق العمل به 
.الجغرافي  

المحور االول:   الجغرافيالمفهوم الحديث لعلم  -1
علم الجغرافيا

 سبق ان علق العمل به
بإستثناء األرض وحركاتها 

  والقمر تابع لألرض.

حصص 10 مع اإلبقاء  يعلق العمل بهذا المحور كامالً 
على األرض وحركتها والقمرتابع لألرض. 

  المحور الثاني:  لمحة عن الكون. -1
  االنسان والكون

 حصص 10
  وحركاتها.االرض 2
  القمر تابع لالرض. -3
  المنجزات الحديثة في مجال الفضاء -4

  لمحور الثالث:ا   االحداثيات الجغرافية. -1   
تمثيل المجال الجغرافي 

 حصص 4
  الخريطة -2  

  المحور الرابع:  الحركة الطبيعية للسكان. -1  
  حركية السكان 

 حصص 7
  للسكان.الحركة المكانية 2  
  التوزع السكاني -3  
  المحور الخامس:  الغالف الجوي. -1  

حركية الغالف الجوي  
  حصة  14

 

  المناخ.2  
  االقاليم المناخية. -3  
  االنسان والمناخ -4  
  المحور السادس:  بنية االرض وتوازن قشرتها. -1  

  حركية القشرة االرضية
 حصة 12

  القشرة االرضية.هندسة  -2  
يعلق العمل به حصتين سبق ان علق العمل به    مواد القشرة االرضية. -3
وأيًضا التربة.  العمل به  حصتين سبق ان علق العمل به    الحت. -4
حصص 4 سبق ان علق العمل به يعلق العمل به  أشكال التضاريس الناجمة عن الحت وامكانية  -5

  استثمارها
  بنية االرض وتوازن قشرتها. -6  
  المحور السابع:   الثروات المائية. -1  

  االنسان والمياه
 حصص 4

يُعلّق العمل بالملف     لمحة عن استثمار المياه في العالم -2

يُعالج بالتفصيل في مواٍد 
 أخرى.

وديناميّة المدن مشكالت مع اإلبقاء على  يُعلّق العمل به حّصة واحدة
  بين الريف والمدينة ومستقبل العالقاتالحركة 

االنسان المحور الثامن:  المجال الريفي. -3
  الجغرافي وتنظيم المجال

يُعلّق العمل به،. حّصة واحدة حصص 8   المجال المدني -4
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  ةساسياللسنة المنهجية:التاسعة اا
عدد الحصص المالحظات عنوان  المحور  الفصل وقف العمل به

حصة) 40لبنان (جغرافية   -1
حصة واحدة  الخاص بالشاطئ اللبنانيالملف  .يعلق العمل بالملف العملي المحور االول:  الموقع ومظاهر السطح -1 

الجغرافي المجال أوالً:   
حصص 7 

  االنسان والبيئة الطبيعية -2  هدف واحد سبق تعليق العمل به المتعلق باإلنتشار السكاني
  الطبيعيةالموارد  -3  
المحور الثاني:  خصائص السكان -4  

  التحركات المكانية للسكان -5  السكان : بنية وتحركات
حصتيين  االوضاع االجتماعية للسكان -6 يعلق العمل به
  المحور الثالث:  االقتصاد اللبناني -7  

المجاالت االقتصادية: بنية  
   حصة 22 ودينامية

 

  المجاالت الزراعية -8  
  التحوالت في المجال الزراعية -9   
  المجاالت الصناعية -10   
  مجاالت التبادل والخدمات -11   
  امكانيات ونشاطات -السياحة -12   
  المواصالت -13   
  االتصاالت -14   
حصص 5   المحور الرابع:   االستقطابالتقسيمات االدارية ومراكز  -15 يعلق العمل بهذا المحور

مراكز االستقطاب ونطاقات 
حصص 5تأثيرها 

  مشاكل العمران -16

حصة) 20جغرافية العالم العربي (  -2  
ة واحدةحصّ   .بمظاهر السطح العمل فايقواأهميته قع وبقاء على الماإل .مظاهر السطح فقطعلق العمل بي المحور الرابع:  الموقع ومظاهر السطح -17 

المجال الجغرافي للعالم 
  حصص 15العربي  

.يُعاد العمل به  ) المياه.19نظًرا إلرتباطه بالدرس (   البيئات الطبيعية -18 
حصة  فقط بقاء على المياهاإل   الموارد الطبيعية: التربة والمياه -19 يعلق العمل به
حصص 3     الموارد الطبيعية المعدنية -20 يعلق العمل به
  النفط والغاز الطبيعي -21   
حصص 3     االنتشار السكاني والخصائص الديمغرافية -22 يعلق العمل به
حصتين     االوضاع االجتماعية للسكان -23 يعلق العمل به
  المحور الخامس:  مشكلة الزراعة واالمن الغذائي -24   

  قضايا عربية
  حصص 5

  التصحر العربي -25 يعلق العمل به حصة واحدة  
  الصناعة البتروكيماوية في العالم العربي -26 يعلق العمل به حصة واحدة  
  التكامل العربي -27   
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  لسنة المنهجية:الثامنة االساسيةا
عنوان  المحور  الفصل وقف العمل به عدد الحصص المالحظات
المحور االول:  المالئمة للسكن.المناطق المالئمة وغير  -1 يُعلّق العمل به. حّصة واحدة ُمعالج سابقًا.

 جغرافية البيئات 
 حصص 10

  البيئة االستوائية -2   
  البيئةالمدارية. -3   
  البيئة الصحراوية. -4   
  البيئة المتوسطية.  -5   
  البيئة المحيطيّة -6   
  البيئة القارية -7   
  البيئة الباردة الفطبيّة -8   
  الجبلية -9   
  ملف عملي -اإلنسان والبيئات -10 يعلق العمل به حصة واحدة 
المحور الثاني:  القارات والبيئات  -11 يعلق العمل به حصة واحدة 

قارات العالم       
  حصص 44

  آسيا: الخريطة السياسية  -12   
  آسيا:  السكان -13   
  آسيا: الموارد الطبيعية  -14   
  المجاالت االقتصاديةآسيا:  -15   
  آسيا: االستقطاب المدنّي والتحوالت االجتماعية -16 يُعلّق العمل به حّصة واحدة 
  الصين: عمالق العالم -17 يُعلّق العمل به حّصة واحدة 
  ور االقتصادي في الصينتطال-18   
  الدولة" -سنغافورة"المدينة -19 يعلق العمل به حصة واحدة 
  بنغالدش. -20 يعلق العمل به حصة واحدة 
  ملف عملي -زراعة االرز في آسيا -21 يعلق العمل به حصة واحدة 
  طة السياسيةيالخر –أفريقيا  -22   
  أفريقيا: السكان -23   
  أفريقيا:الموارد الطبيعيّة -24   

  االقتصاديةأفريقيا: المجاالت  -25 يُعلّق العمل به. حّصة واحدة ضعف هذا الدور
  أفريقيا: االستقطاب المدنّي والتحوالت االجتماعية -26 يُعلّق العمل به. حّصة واحدة ضعف هذا الدور

  شاطىء العاج -27 يعلق العمل به حصة واحدة 
  زايير. -28 يعلق العمل به حصة واحدة 
ة واحدةحصّ  ا   نهر النيل -29 يعلق العمل به 
  السياسيةطة يأوروبا: الخر -30   
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ة واحدةحصّ     أوروبا: السكان -31 يعلق العمل به 
ة واحدةحصّ     أوروبا: الموارد الطبيعية -32 يعلق العمل به 
  أوروبا: المجاالت االقتصادية -33   
  أوروبا: االستقطاب المدنّي -34   
ة واحدةحصّ     المانيا: السكان االستقطاب المدنّي -35 يعلق العمل به 
  المانيا: الموارد الطبيعيّة و المجاالت االقتصادية -36   
  البرتغال. -37 يعلق العمل به حصة واحدة 
  النفق االوروبي. -38 يعلق العمل به حصة واحدة 
  ميركا الشمالية: الخرطة السياسية والسكانأ -39   
  ميركا الشمالية: الموارد الطبيعيةأ -40   
  الشمالية: المجاالت االقتصاديةميركا أ -41   
ة واحدةحصّ     ميركا الشمالية: االستقطاب المدنّي والتحوالت االجتماعيةأ -42 يعلق العمل به 
  كندا: البيئة الطبيعية، الموارد االقتصادية -43 يعلق العمل به حصة واحدة 
  كندا:  السكان واالستقطاب المدنّي -44 يعلق العمل به حصة واحدة 
  ملف عملي -االسكيمو -45 يعلق العمل به حصة واحدة 
أميركا الجنوبية: الخرطة السياسية والسكان -46   
  أميركا الجنوبية: الموارد الطبيعية -47   
  أميركا الجنوبية: المجاالت االقتصادية -48   
ة واحدةحصّ     والتحوالت االجتماعيةأميركا الجنوبية: االستقطاب المدنّي -49 يعلق العمل به 
ة واحدةحصّ     البرازيل: البيئة الطبيعية، الموارد االقتصادية -50 يعلق العمل به 
  البرازيل: السكان واالستقطاب المدنّي -51 يعلق العمل به حصة واحدة 
  غابات االمازون. -52 يعلق العمل به حصة واحدة 
الموارد الطبيعيّو  - 54، أكبر جزرها  استراليا. -قارة اوقيانيا:  -53 إمكانية دمج الدرسين بحّصة واحدة.  

  اإلستقطاب المدني.
حصص 6    المحور الثالث:  التخلف والتنمية: التحول الديمغرافي والتطور االقتصادي -55 يعلق العمل بهذا المحور 

قضايا وتحديات  
  عالمية

 حصص
 

  البشريةالتخلف والتنمية:: مؤشر التمية  -56
  الخلل البيئي. -57
  المعلومات: اهميتها وتبادلها-58
  االعالم: تطوره ووسائله.. -59
المنظمات الدولية في مواجهة المشكالت االنسانية -60
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  لسنة المنهجية:السابعة االساسيةا
عنوان  المحور  الفصل وقف العمل به عدد الحصص المالحظات

المحور االول:  شكل االرض، صورها وابعادها.  -1 يعلق العمل به حصة واحدة 
 8مجال االرض            

حصص
تعيين المواقع على سطح االرض: الجهات  -2   

  واالحداثيات.
  خريطة العالم من الكرة الى المسطح. -3 يعلق العمل به حصة واحدة 
الجغرافية (صور وخريطة تمثيل المظاهر  -4 يعلق العمل به حصة واحدة 

طبوغرافية).
  خريطة العالم السياسية. -5   
المحور الثاني:  االرض في الكون. -1 يعلق العمل به حصتين 

  االرض كوكب االنسان
حصص 3

مراحل االنتشار السكاني -2 يعلق العمل به حصة واحدة 

دينامية المحور الثالث:   اليابسة وتحركاتها. -1 يعلق العمل به حصتين 
  االرض

 حصة 22

 

  الشمس مصدر طاقة (نور وحرارة). -2   
)1،2يُعاد العمل بدرسي الغالف الجوي (   نظًرا إلرتباط الدروس الالحقة بهما.   بنية الجو واثرها في حياة االنسان. -3 

  الدورة المائية واالنسان. -4    
  الطقس والمناخ. -5 يُعلّق العمل بُمناخات سطح األرض. حّصة واحدة  يُعالج الحقًا في الصف الثامن.

  الدورة البيئية. -6 يعلق العمل به حصتين  
  الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة. -7    
حصص 4   .اإلنسان والموارد الطبيعيّةق العمل بعلّ يُ     الدورة التضاريسية. -8 
حركية المحور الرابع:   توزع السكان. -1    

  التمركز السكاني: المدن واالرياف. -2     حصص 9السكان 
  حركات السكان. -3    
  النمو السكاني. -4    
المحور الخامس:  مفاهيم اقتصادية. -1 يعلق العمل به حصتين  

النشاط االقتصادي 
لالنسان في مجاله 

حصة 18الجغرافي 

  المجاالت الزراعية -2    
  المجاالت الصناعية. -3 يُعاد العمل بالمظهر الصناعي.   
.يُعلّق العمل بالنقد، التسوق والدورة االقتصاديّة      مجاالت التبادل والخدمات. -4 
  المجاالت السياحية. -5    
حصص 3     المواصالت واالتصاالت. -6 يعلق العمل به 

 


