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يهددددددد  نمددددددام المقددددددررات بالمرحلددددددة الثانويددددددة ملددددددى محددددددداه نقلددددددة نو يددددددة  ددددددي التعلدددددديم الثددددددانوي  ب هدا دددددد  وهياكلدددددد  و سدددددداليب  
 :ومضامين   ويسعى ملى تحقيق اآلتي

 ذلك المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي، ومن 
 .تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة -
 .تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة -

المساااااااهمة فااااااي مكساااااااال المتعلمااااااين القاااااادر المال ااااااام ماااااان المعااااااار  والمهاااااااارا  الم ياااااادة ، وفااااااق تخطااااااايط منهجااااااي يراعاااااااي  -
 .با  في هذه المرحلةخصا ص الطال

 .تنمية شخصية الطالبة شمولياً ؛ وتنويع الخبرا  التعليمية المقدمة لهما 

تقلااااايص الهااااادر فاااااي الوقااااا  والتكاااااالي  ، وذلاااااك بتقلياااااا حااااااال  الرساااااول والتعثااااار فاااااي الدراساااااة وماااااا يترتااااال عليهماااااا مااااان  
 .مشكال  ن سية واجتماعية واقتصادية، وكذلك عدم معادة العام الدراسي كامال

 .تقلياااااااااااا وتركياااااااااااز عااااااااااادد المقاااااااااااررا  الدراساااااااااااية التاااااااااااي تدرساااااااااااها الطالباااااااااااة فاااااااااااي ال صاااااااااااا الدراساااااااااااي الواحاااااااااااد 

تنميااااااة قاااااادرة الطالبااااااة علاااااا  اتخاااااااذ القاااااارارا  الصااااااحيحة بمسااااااتقبلها، ممااااااا يعمااااااق ثقتهااااااا فااااااي ن سااااااها، ويزيااااااد مقبالهااااااا علاااااا  
 .رسة التي تريدهاالمدرسة والتعليم، طالما أنها تدرس بناًء عل  اختياره  ووفق قدراتها، وفي المد

 .رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالا تعويد الطالبة للجدية والمواظبة 

مكسااااااال الطالبااااااة المهااااااارا  ا ساسااااااية التااااااي تمكنهااااااا ماااااان امااااااتالك متطلبااااااا  الحياااااااة العمليااااااة والمهنيااااااة ماااااان خااااااالا تقااااااديم  
 .مقررا  مهارية يتطلل دراستها من قبا جميع الطالبا 

ماااااان أجااااااا الااااااتمكن واإلتقااااااان باسااااااتخدام اسااااااتراتيجيا  وطاااااار  تعلاااااام متنوعااااااة تتااااااي  للطالبااااااة فرصااااااة تحقيااااااق مباااااادأ التعلاااااايم  
 .البحث واالبتكار والت كير اإلبداعي

تنميااااااة المهااااااارا  الحياتيااااااة للطالبااااااة، مثااااااان الااااااتعلم الااااااذاتي ومهااااااارا  التعاااااااون والتواصااااااا والعمااااااا الجماااااااعي، والت اعااااااا مااااااع  
اآلخااااااار، فاااااااي مطاااااااار مااااااان القااااااايم المشاااااااتركة والمصاااااااال  العلياااااااا للمجتماااااااع  اآلخااااااارين والحاااااااوار والمناقشاااااااة وقباااااااوا الااااااارأي

 .والوطن

تطااااااوير مهااااااارا  التعامااااااا مااااااع مصااااااادر الااااااتعلم المختل ااااااة و التقنيااااااة الحديثااااااة والمعلوماتيااااااة و توظي هااااااا ايجابيااااااا فااااااي الحياااااااة  
 العملية

 ا وااللتزام بهتنمية االتجاها  اإليجابية المتعلقة بحل العما المهني المنتج ، واإلخالص في العم 

لنظام لنظام األهداف العامة للمرحلة األهداف العامة للمرحلة 
  المقرراتالمقررات



 

 

 
 

مدراك  ممة الخالق سبحان  وتعالى وقدرت  من خالل التبصر باالثنيناه التاريخية والمواهر  -1
 الجغرا ية.

 التعر   لى جوانب من تاريخ بعض الرسل واألنبياء  ليهم السالم للعمة والعبرة من سيرهم. -2

 سنة.الو ي بفق  سيرة الرسول صلى هللا  لي  وسلم واتخاذه  سوة ح -3

 التعر   لى  برز االثنيناه المؤثرة  ي العالم. -4

 التعر   لى القضية الفلسطينية وموق  المملكة العربية السعودية منها. -5

 التعر   لى األقليات المسلمة  ي العالم ومشكالتها. -6

 التعر   لى  برز القوى العالمية المعاصرة وت ثيرها  لى االثنيناه الدولية. -7

 ممات الدولية واإلسالمية والعربية  ي الوقت الحاضر.التعر   لى  هم المن -8

 اكتساب المهارات والقيم واالتجاهات االيجابية التي تضمنتها وحدات المقرر -9

 

 

 

 

 التاريخمة لمادة األهداف العا



 

 

 

 

 التوقيع  نوان الدرس الحصة الص  التاريخ اليوم
     هـ14/   /    ا حد

     هـ14/   /    االثنين

     هـ14/   /    الثالثاء

     هـ14/   /    ربعاءا 

     هـ14/   /    الخميس
 

 

 

 

 

 مادة التاريخ تحضير مسرد

 المادة: ةمعلم
 

............................... 

 المدرسة: ةمدير
 

............................... 

 :ةالتربوي ةالمشر 
 

............................... 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم مفهوم التاريخ –األولى  الوحدة
      التاريخ  لم التاريخ  –األول  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 اذكري  همية النقوش  ي دراسة التاريخ .  الواجب : الواجب : 

 

    التقويمالتقويم

  فكييييير   عرفييييي س
 التاريخ .

  س : ميييييا  م يييييور
 التاريخ .

   همييييييييية س مييييييييا
 التاريخ 

  : اذكييييييييييييييييير س  
مصيييييياسر سراسيييييية 

 التاريخ 
 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

 ن تعييرا اللال يية فكيير   
 التاريخ .

م يور   اللال ية تدرك ن  
 ريخ .التا

 هميييية  اللال ييية تعييي  ن  
 التاريخ .

مصياسر  اللال ية تذكر ن  
 سراسة التاريخ 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس : التهيئية

 :اآلت  االستهالل 

 ع  تلور علم الجغرافيا  ت دث 

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 .الرئيسة الدرس عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في  د  بي ثيم

 .  الذهن  والعصف واالستقرائية كاالستن اطية
تقييو  فكرتييى علييى  سيياس التييدوي  فكيير  التيياريخ : 

القصص  لمجرى التفاعل بيني  انسسيان وبيئتيى وميا 
يترتييب عليهييا ميي  هييواسا وسسجييافات سيياهم  فيي  

 صقل مدارك ال شرية .
ر التيريخ وهيواسا انسسان هو م يو م ور التاريخ :

 انسسان ف  كل فمان ومكان ه  موضوعى .
يمثل جيءاا  مهميا  مي  هييا  انسسيان   همية التاريخ :

 سذ يساهم ف  بناا شدصيتى وتشكيل ثقافتى ووعيى.
الوثييائ  وهيي  اقورا  -1 مصيياسر سراسيية التيياريخ :

ارسييييمية ميييي  السييييجالت العسييييكرية  و المعاهييييدات 
 والمراسالت .

وهيي  مييا تركتييى ال اييارات السييابقة ميي  اآلثييار :  -2
  سوات وم ان .

وهيي  الكتابييات اقثرييية التيي  عثيير علييى  النقييو: :-3
 كثير منها ف  الم اس  والت ف واقهجار 

 
 

   التدريبالتدريب

 

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم مفهوم التاريخ –األولى  الوحدة
      التاريخ تابع  لم التاريخ  –األول  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 . اذكر   همية الرواية الشفهية كوسها  هد  هم مصدر م  مصاسر التاريخ   الواجب : الواجب : 

 

    التقويمالتقويم

  الميييراس  عرفييي س
 .بالمسكوكات

   هميييييية س : ميييييا 
يييييييييا فيييييييي  الجغراف

 تييييييييييدوي  كتييييييييييب
 ؟التاريخ 

  : اذكييييييييييييييييير س  
بعاييييا  ميييي  كتييييب 

 اقسب

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
  يلي :

للال ية الميراس  ن تعرا ا 
 بالمسكوكات  .

 هميية   اللال ية تدرك ن  
الجغرافيييييييييييية وكتيييييييييييب 
اليييييرهالت فييييي  تيييييدوي  

 .التاريخ 

اللال ييية بعايييا   تيييذكر ن  
 . م  كتب اقسب 

 

   العرضالعرض
 
وم   شهرها العملة واقوفان وهي   المسكوكات ،-4

 وثائ  رسمية ال يرقى سليها الشك .
وهيي  كتييب صيينفها م رخييون  الكتييب التاريدييية : -5

معاصيييرون لل يييواسا المدوسييية ويسيييمى هيييذا النيييو  
هييا عيي  الكتييب التيي  صيينفها بالمصيياسر وذلييك تمييييءا  ل

م رخييون جييااوا بعييد العصيير الييذ  سييجلوا هواسثييى 
بييءم  طويييل ويسييمى هييذا النييو  اقخييير ميي  الكتييب 

 بالمراجع الفرعية  .
وتعييييرا قييييديما   الجغرافييييية وكتييييب الييييرهالت : -6

ب)تقييييويم ال لييييدان االهتمامهييييا باستقصيييياا مالميييي  
المكان ووصف  هوال السيكان هييد سوسيوا م لفوهيا 

داتهم الشدصية ف  اققاليم الت  فاروها .ومي  مشاه
  مثلة هذا النو  كتاب صور  اقر  الب  هوقل .

اقسب مييييير    كتييييب اقسب والرواييييية الشييييفهية : -7
العصيير سذ يعكيي   هييوال اقفييراس والجماعييات وي ييي  
مشيياعرهم و مييالهم وهييذا يسيياعد فيي  فهييم عقليييات 
م اقمييم والشيييعوب واالطيييال  علييى تقالييييدها ومييي  ثييي
يسهل استيعاب الصور  الكاملة لتاريخ  مة م  اقميم 
. مييا الرواييية الشييفهية فقيييد كاسيي   ول وسيييلة لنقيييل 
ال دا وتكم   هميتهيا في  وسهيا تنقيل عياس  سميا عي  

 شاهد لل دا  و معاصر لى  و سامع عنى . 
 

 

   التدريبالتدريب

 



  ::  المدرسةالمدرسة  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم مفهوم التاريخ –األولى  الوحدة
      التاريخ التدوين التاريخي  ند المسلمين  –الثاني  الدرس

 - - - - - الفصل -حصة ال  قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 ؟ علل  ضرور  التفرقة بين  ال الس الت  فت   سلما  وتلك الت  فت   عنو    الواجب : الواجب : 

 

    التقويمالتقويم

 : سشيي    اشييره س
 التدوي  التاريد  

  بينييي  س : قيييارس 
التييدوي  التيياريد  
 .ق ل انسال  وبعده

  سيي اب  س : بينيي 
التييدوي  التيياريد  
 عند المسلمي .

 

 
  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
  يلي :

نشدد ة  الطالبددة تشددر  ن  
 التدوين التاريخي 

الطالبددة بينددي   ن تقددارن 
التددددوين التددداريخي قبدددل 

 .  اإلسالم وبعده

 سددباب الطالبددة  بينددي ن  
التددددوين التددداريخي  ندددد 

 .المسلمين

   العرضالعرض
 

 النشيياط طرييي  عيي  بالتهيئيية  بييد  الييدرس التهيئيية :

 هيييم منجيييءات الجغرافييييا  ر اذكييي : اآلتييي  االسيييتهالل 
 انسالمية ف  المصنفات الفلكية .

  تنفيذ الدرس :
 ؛اللال ات  ما  المك ر  الدرس معارا خريلة  ستعر 
 في   ييد  ثيم .الرئيسيية اليدرس عناصير عليى ليتعرفيوا

 كاالسيتن اطية للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها

 .وغيرها والعصف الذهن  واالستقرائية

   :الدرس ف  الوارس  وصالنص بعض شرح
كان العرب يتناقلون  خ يارهم سش   التدوي  التاريد  : 

و يامهم ع  طري  الرواية الشفهية سميا بنقيل  لد يار 
 و الشييعر وذلييك مثييل  يييا  العييرب ك ييرب ال سييوس 
وذ  قار ، وعندما ظهير انسيال  هيدا تغييير سيوع  
ف  مفهو  التياريخ عنيد العيرب هييد س  القير ن سليى 

واسييييتدالص الع ييييية  مييييا  بيييي هوال الماضيييييي االهت
والع ر  م   خ ارهم كما ظهرت ال اجة سلى االهتما  
بالتيياريخ  ثنيياا بنيياا الدوليية بغيير  االسييتفاس  مييي  

 تجارب اقمم ف  السياسة وانسار .
االعتنييياا  سييي اب التيييدوي  التييياريد  عنيييد المسيييلمي  : 

، بجمع  خ ار السير  الن وية منذ الوالس  هتى الوفيا  
ومعرفيية  هييوال اقمييم الماضييية التيي  ورس ذكرهييا فيي  
القر ن ن واتسا  الدولة وتاياعف اقع ياا الداصية 

 اققاليم المفتت ة  بين بإسارتها ، وضرور  التمييء 

   التدريبالتدريب

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم مفهوم التاريخ –األولى  الوحدة
      التاريخ تابع التدوين التاريخي  ند المسلمين  –الثاني  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة – رض جهاز  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 مراحل تطور الكتابة التاريخية  .  ددي  الواجب : الواجب : 

.

 

 

    التقويمالتقويم

 كيددددددددد   بيندددددددددي
تطدددورت الكتابدددة 

 التاريخية  . 

 مراحدددددل   دددددددي
تطددددددور الكتابددددددة 

 التاريخية  .

 الدددددددور  اذكددددددري
الددذي لعبدد  تفكددك 
الدولة اإلسدالمية 
مكدددددددن الناحيدددددددة 

 العلمية 

 

 

   ا  السلوكيةا  السلوكيةاألهداألهد

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

 الطالبدددددددة بيندددددددي ن  
كي  تطورت الكتابدة 

 .  التاريخية 

 ن  دددددددي الطالبدددددة  
مراحل تطور الكتابدة 

 . التاريخية 

 ن تدددددددذكر الطالبدددددددة  
الدددددور الددددذي لعبدددد  
تفكدددددددددددك الدولدددددددددددة 
اإلسددددددددالمية مكددددددددن 

 الناحية العلمية 

 

   العرضالعرض
 

عنو  وتلك المفتت ة سلما  ، وظهور تقويم ثاب  عنيد 
المفتوهية ، وقيا  بعض  بناا المنياط   المسلمي 

م  الشعوب الت  سخل  ف  انسال  بالتنويى سليى 
 مجد بالسها .

مرت الكتابية التاريديية  تلور الكتابة التاريدية :
بعد   طوار ه  كتابة السير  الن ويية التي  كاسي  
م ط اهتما  العلماا والم رخي  المسلمي  ويعيد 
علميياا المدينيية هييم  ول ميي  اشييتغلوا بييذلك الفيي  

لءبيييير وم ميييد بييي  سسييي ا  ، مثيييل عيييرو  بييي  ا
والمرهلييية الثاسيييية هييي   خ يييار الفتيييوح و خ يييار 
القييدماا واقمييم المجيياور  والتيي  افساست الكتابيية 
التاريدية بس  ها وتم تصنيفها سلى  ربعية  بيواب 
هيي   خ ييار اقمييم الماضييية و هييوال العييرب ق ييل 
انسيييال  والسيييير  وهيييواسا الدولييية انسيييالمية 

اليييرهالت والترجمييية .والمرهلييية الثالثييية كاسييي  
والتيي  تييم فيهييا توثييي  التييدوي  التيياريد  وذلييك 
بنقييل عييدس  ميي  الكتييب التاريدييية عيي  اللغييات 
اقجن ييية والمرهليية الرابعيية هيي  كتابيية تييواريخ 
المييدن خاصيية بعييد تقسيييم الدوليية انسييالمية سلييى 
مجموعيية سويييالت وظهييور ظيياهر  العلمييية غييير 

 اققاليم  المركءية وتوف  الثقافة انسالمية على
 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم مفهوم التاريخ –األولى  الوحدة
      التاريخ نماذج مختارة من المؤرخين المسليمن –الثاله  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –اب المدرسي الكت –السبورة  الوسائل المقترحة

 بم تميز ابن خلدون كمؤرخ  ن غيره من المؤرخين  ؟  الواجب : الواجب : 

 

    التقويمالتقويم

  س : مدددددددا المدددددددراد
 باألسلوب الحولي .

  س : اذكدددري  ضدددل
الطبري  لى التدوين 

 التاريخي  .

  س : بينددددددي  بددددددرز
مؤلفدددات ابدددن األثيدددر 

 وابن خلدون . 

  وضدددددددددددددددددحي س :
الفدددددري بيندددددي ابدددددن 
خلددددون وغيدددره مدددن 
المددددددددددؤرخين  ددددددددددي 

 قراءتهم للتاريخ .

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

 ن تدددرك الطالبددة المددراد  
 باألسلوب الحولي .

 ن تدددذكر الطالبدددة  ضدددل  
الطبدددري  لدددى التددددوين 

 التاريخي  .

رز  ن بيندددي الطالبدددة  بددد 
مؤلفات ابن األثير وابدن 

 خلدون . 

 ن توضددددددددد  الطالبدددددددددة  
الفري بيندي ابدن خلددون 
وغيدددره مدددن المدددؤرخين 

  ي قراءتهم للتاريخ .

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس :التهيئية 
 :اآلت  االستهالل 

اقجييرا  السييماوية ومييدى قييدر    فيي   علييى  كتييب
 .خل  هذه اقشياا 

 :الدرس تنفيذ
 ميا   المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الرئيسة الدرس عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

   وغيرها والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح
يعد قمة م  قمم التياريخ انسيالم  هييد الل ر : -1

ي  وضييي   معيييالم التيييدوي  التييياريد  عنيييد المسيييلم
بم لفييى التيياريد  )تيياريخ الرسييل والملييوكا ويتيي لف 

ع  تياريخ ميا ق يل  تت داالكتاب م  قسمي  ، اقول 
انسال  والثياس  تياريخ انسيال  مي  عهيد الن ي  هتيى 

 . هـا وقد ات ع ف  كتابى اقسلوب ال ول 302عا  )
: ميييي   بييييرف م لفاتييييى )الكامييييل فيييي   ابيييي  اقثييييير-2

الدليقية هتيى عصيره ، التاريخاوهو تياريخ منيذ بيدا 
اا الصيغرى االثنينيات ع فييى اقسيلوب ال يول  وذكير 
 وبعض الوفيات ف  سهاية كل سنة .

صييينف م لفيييى )ال دايييية والنهايييية ا  ابييي  كثيييير :-3
واعتنييييى فيييييى بنقييييد الروايييييات التاريدييييية وتمييييييء 
الصييي ي  مييي  السيييقيم فييي  ضيييوا الكتييياب والسييينة ، 

 واستدد  اقسلوب ال ول   ياا  .
وهييذا استقييل ميي  ميي رس سلييى مفسيير    خلييدون :ابيي-4

   للتاريخ هيد يرصد م اهر الدورات ال اارية 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم مفهوم التاريخ –األولى  الوحدة
      التاريخ مسهام المؤرخين المسلمين  ي مثراء الفكر التاريخي –الرابع  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 .   لم التاريخ والحديه  بينيالعالقة  ما  الواجب : الواجب : 
 

  التقويمالتقويم

 
 س :بيندددددددددددددددددددي 

امات مسدددددددددددددددددددده
المدددددؤرخين  دددددي 

 التدوين .

 س:  ر ددددددددددددددددي 
طريقددددة التدددد ريخ 
حسددددددددددددددددددددددددددددب 
 الموضو ات  . 

 العالقدددة  س : مدددا
 لم التاريخ  بيني

 والحديه  . 
 

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 دي نهايددة الدددرس يتوقددع  ن 
قدادراً  لدى مدا  الطالبةيكون 
 يلي :

 الطالبدددددددة  ن بيندددددددي 
مسدهامات المددؤرخين 

 .  ي التدوين

 ن تعدددددر  الطالبدددددة  
طريقددددددددة التدددددددد ريخ 

 .  الموضو ات حسب

 ن تدددددددرك الطالبددددددة  
العالقددددة بينددددي  لددددم 
 التاريخ والحديه  . 

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس :التهيئية 
 :اآلت  االستهالل 

اقجييرا  السييماوية ومييدى قييدر    فيي   علييى  كتييب
 .خل  هذه اقشياا 

 :الدرس تنفيذ
  ميا   ير المك اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الرئيسة الدرس عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

   وغيرها والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

عنييييدما اشييييتغل المسييييلمون  سسييييهامات الميييي رخي  :
ميييم بكتابييية التييياريخ ليييم يقتصيييروا عليييى م اكيييا  اق

سميا قيدموا سستاجيا  ساقخرى الت  س قتهم ف  الميدان و
طريقة  متميءا  م  هيد الماس  واللريقة فاستعملوا :

اا هسيب تعاقيب االثنينيوهيو عير   الت ريخ ال ول 
ثم سخل  سينة (السني  مفتت ا   هداا كل سنة بع ار  

طريقيييية التيييي ريخ هسييييب  واللريقيييية الثاسيييييةكييييذا ا 
لييييدول  و العصييييور  و مثييييل تيييياريخ االموضييييوعات 

طريقيية التيي ريخ هسيييب الدلفيياا ، واللريقيية الثالثيية 
وهييو ميينهت مييرت ط بعلييم ال ييديد ارت اطييا   الل قييات
توسيييييع هييييدوس ال  ييييد واللريقيييية الرابعيييية وثيقييييا  
هيييد س ييروا فيي  تيياريخ مييا ق ييل انسييال   التيياريد 

وكت وا ع  تاريخ اقمم السابقة و خيرا  قاموا بتنوييع 
 بة ف  فلسفة التاريخ وتاريخ التاريخالت ليف والمتا

  التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر الراشدي –الثانية  الوحدة
      التاريخ نمام الحكم واإلدارة  –األول  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 .شروط تولي الخال ة  اذكري  الواجب : الواجب : 

 

 

    التقويمالتقويم

  س : مددا المددراد
 بالخال ة  ؟

  : اذكددددددددددريس 
شدددددروط تدددددولي 

 الخال ة 

  : ددددددددددددديس  
طدددددددري تدددددددولي 

 دددددددة  دددددددي الخال
العصددددددددددددددددددددددددر 

 الراشدي.

 

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

 الطالبدددددددة تعدددددددي ن  
 . بالخال ة المراد 

 الطالبدددددددة تدددددددذكر ن  
 شروط تولي الخال ة 

 الطالبدددددة  دددددددي ن  
طددري تددولي الخال ددة 
 دددددددددددددي العصدددددددددددددر 

 .الراشدي

 

 

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

 :اآلت  االستهالل 
 تعريف الشم  اذكر 

 :الدرس تنفيذ

  مييا  المك يير  اليدرس معييارا خريليية  سيتعر 

 ثيم .اليدرس الرئيسية عناصير عليى ليتعرفوا ؛اللال ات

 ري للتيد طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

 .وغيرها والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية

 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

 طليي  المسييلمون علييى ميي  يدلييف الرسييول الدالفيية : 
ف  رعاية  مور المسلمي  لقيب خليفية وهنياك شيروط 
لم  يتولى هذا المنصيب هي  العليم والعدالية والكفايية 

 وسالمة ال واس واقعااا .
امتياف هيذا دالفة ف  العصير الراشيد  : طر  تول  ال

العصيير بيي ربع طيير  ،  والهمييا االختيييار ميي  جماعيية 
واللريقية المسلمي  مثلما اختار المسلمون  بيا بكير ، 

، ه  ال يعة للدليفية الجدييد بعهيد مي  الدليفية  الثاسية
السيياب  مثلمييا فعييل  بييو بكيير مييع عميير بيي  الدليياب 

 يقيية الثالثييةواللروالييذ  تلقييب بلقييب  مييير الميي مني  
هيي  الشييورى فيي  مجموعيية وال يعيية ميي  المسييلمي  

 واللريقية الرابعيةمثلما هدا مع عثميان بي  عفيان ، 
الترشي  وال يعة م  مع م المسلمي  مثلما هيدا ميع 

 بعد وفا  عثمان ب  عفان  طال ةعل  ب   ب  
  

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر الراشدي –الثانية  الوحدة
      التاريخ تابع نمام الحكم واإلدارة  –األول  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 اذكر  شروط القااا.   الواجب : الواجب : 

 

    التقويمالتقويم

  س : ميييييا علييييية
ضيييييييع عمييييييير و

 للدواوي  ؟

  : عيييييييييييدس س 
بعايييييييييا  مييييييييي  
اليييدواوي  التييي  
وجدت في  عهيد 

 عمر .

  : اذكيييييييييير س 
 شروط القااا. 

  : بينييييييييييييييي س  
سييييييي ب تعيييييييي  

   . الشرطة

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

عليية  اللال يية تعي  ن  
 وضع عمر للدواوي  

 اللال ييييية عيييييدس  ن  
بعاييييييا  ميييييي  هييييييذه 

 . الدواوي 

 اللال ييييييية تيييييييذكر ن  
 .  اشروط القاا

 اللال ييييييية بينييييييي  ن  
   . س ب تعي  الشرطة

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :
 :اآلت  االستهالل 
 تعريف الشم  اذكر 

 :الدرس تنفيذ
  ميا  المك ير  درسالي معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

 والعصييف الييذهن  واالسييتقرائية كاالسييتن اطية
 .وغيرها
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

يعييد عميير بيي  الدليياب  ول ميي  وضييع الييدوواوي  : 
 ع  مساهة الدولة سال  بعد  ن اتسالدوواوي  ف  ان

سيوان العلياا  الدوواوي  ف  عهد عمر ب  الدلاب :
لتوفيييع  مييوال الفيييا وسيييوان الجنييد لتييدوي   سييماا 

 الجند وسيوان الدراج لتدوي  موارس الدولة .
كيييان القاييياا هيئييية مسيييتقلة ، وللقاضييي   القاييياا :

شروط ه  العلم والتقوى والور  والعدل ، ولقد كان 
ذ  هكاميى بنفسييى م اشيير  ، و ول القاضي  يقييو  بتنفييي

م  عي  القاا  ف  اقمصار عمير وسي  لهيم منهجيا  
، ويتصييل بالقايياا  القايياايسيييرون علييى هديييى فيي  

عمل ال س ة المس لة ع  مراق ة اقسوا  ومكاف ة 
 .  الغش واقمر بالمعروا والنه  ع  المنكر

عييي  عميير رجيياال  يسيييرون فيي  الشييوار   الشييرطة :
ع السيييرقات ومليييارس  المشييي وهي  لفيييأل اقمييي  ومنييي

و طليي  عليييهم )العسيي ا وفيي  عهييد عليي  بيي   بيي  
 . س م  الشرطة طال ة

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر الراشدي –الثانية الوحدة
      لتاريخا حواده العصر  –الثاله  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

  . بعاا  مم  اسعى الن و  اذكر   الواجب : الواجب : 

 

    التقويمالتقويم

 معنييييى  س : ميييا
 ؟الرس  

  س : عيييييييييييدس 
  س اب الرس  .

  س : اذكيييييييييير 
بعايييييييا  ممييييييي  
 اسعى الن و  .

  س : بينييييييييييييييي 
موقييف  بيي  بكيير 
ميييييييييي  قتييييييييييال 

 . المرتدي 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

 الطالبددددددة تدددددددرك ن  
 الردة .معنى 

 الطالبدددددة  دددددددي ن  
 . سباب الردة 

 الطالبدددددددة تدددددددذكر ن  
بعضدددداً ممددددن اد ددددى 

 . النبوة

 الطالبدددددددة بيندددددددي ن  
موقدد   بددي بكددر مددن 

 .  قتال المرتدين

 

   العرضالعرض
 

 :اآلتية اقسئلة بلرح  بد  الدرس: التهيئة 
 ؟: لماذا صمم  بو بكر على سسفاذ جيش  سامة س
 :الدرس تنفيذ

  مييا  المك يير  اليدرس معييارا خريليية  سيتعر 
 ثيم .اليدرس الرئيسية عناصير عليى ليتعرفوا ؛اللال ات
 ي للتيدر طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

 . وغيرها والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

ارتدت بعض الق ائيل عي  انسيال  عقيب   س اب الرس  :
وفييا  الن ييي  واستشيييرت فييي   مييياك  كثيييير  وذليييك ل ييي  
الييي عض عيييد  ميييوت الن ييي  ، ور   الييي عض  سيييى كيييان 
ر  معاهييدا  لشييدن الن يي  ولييي  لنسييال  ، وسيي ض عيي
 العص ية لدى ق ائل كره  سللان قريش وسياستها .

ظهيير مييدعون للن ييو  مثييل طلي يية بيي   مييدعو الن ييو  :
خويلييد ومسيييلمة بيي  ه يييب واقسييوس العنسيي  وسييجاح 

 بن  ال ارا .
واجههيم ب يء  ورفيض  موقف  ب  بكر م  المرتدي  :

التفرقييية بينييي  مييياسع  الءكيييا  وميييدع  الن يييو  فقيييرر 
   .م اربتهم ف  غير هواس
واجههييم  بييو بكيير بعييد وفييا   قتييال  بيي  بكيير للمرتييدي  :

الن ي  بشييهري  ، هيييد رتييب ثالثيية عشيير جيشييا  وجعييل 
لكييل جيشييا  قائييدا  ميي  صيي ابة رسييول   وقييد  وصيياهم 

 بالجد ف  مجاهدتهم .
امتثيل  بيو بكير  سسفاذ  بي  بكير لجييش  سيامة بي  فييد :

بلية لوصية الرسول بإسفاذه جيش  سامة سلى الشا  لمقا
الرو  ، وخرج معى  بيو بكير لتوسيعيى وتوصييتى بي ساب 

 و خالقيات القتال عند المسلمي  . 

   التدريبالتدريب

 

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر الراشدي –الثانية الوحدة
      التاريخ ر تابع حواده العص –الرابع   الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

  لى المرتدين  ي البحرين .كي  انتصر المسلمون  بيني  الواجب : الواجب : 

. 

 
 

   التقويمالتقويم

 

 : كيددددددددددددددد   س
انتصددددددددددددددددددددددددر 
المسددلمون  لددى 
المرتددددددين  دددددي 

   الي نجد . 

 : كيددددددددددددددد   س
انتصددددددددددددددددددددددددر 
المسددلمون  لددى 

ين  دددددي المرتدددددد
 اليمامة .

 كيد   س : بيني
انتصددددددددددددددددددددددددر 
المسددلمون  لددى 
المرتددددددين  دددددي 

 البحرين .

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 دي نهايددة الدددرس يتوقددع  ن 
دراً  لدى مدا قدا الطالبةيكون 
 يلي :

كي   الطالبة تعي ن  
انتصدددددر المسدددددلمون 
 لدددى المرتددددين  دددي 

    الي نجد .

 الطالبددددددة تدددددددرك ن  
كيددددددددددد  انتصدددددددددددر 
المسدددددددلمون  لدددددددى 
 المرتدين  ي اليمامة 

الطالبدددددددة  بيندددددددي ن  
كيددددددددددد  انتصدددددددددددر 
المسدددددددلمون  لدددددددى 
المرتدددددددددددين  ددددددددددي 

 البحرين .

 

  العرضالعرض
 
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

 :اآلت  االستهالل 
 ت دث  ع  المرتدي  ف  ال  ري .

 :الدرس تنفيذ

  مييا  المك يير  اليدرس معييارا خريليية  سيتعر 

 ثيم .اليدرس الرئيسية اصيرعن عليى ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

 .وغيرها والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية

 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح
  وال  المرتدون ف  سجد : 

التفييي  ق ائيييل  سيييد وغلفيييان هيييول  عيييال  سجيييد : -1
 طلي ة ب  خويلد فسار سليهم خالد ب  الوليد فهءمهم

كاسيي  اليماميية ميي   خليير هركييات الييرس  اليماميية : -2
ك ييير ميي   عييدس هيييد اجتمييع ت يي  طاعيية مسيييلمة 

المقيياتلي  فتوجييى سليييى خالييد بيي  الوليييد وقييتلهم فيي  
هديقييية الميييوت التييي  تسيييوروا سليهيييا ، وقتيييل  يايييا  

 مسيلمة ف  هذه المعركة .
 رسييل سليييهم  بييو بكيير ثاسيييا  المرتييدون فيي  ال  ييري  : 

ل اييرم  الييذ  هيياجم المرتييدي  وفيير  العييالا بيي  ا
 جمعهم وتعق وا الفاري  منهم سلى جءير  ساري .

 رسييل سليييهم  بييو بكيير ثالثييا  المرتييدون فيي  عمييان : 
جيشي  بقياس  هذيفة ب  م ص  وعرفجة ب  هرثمية 

 ثم ت عهم عكرمة ب   ب  جهل وجعل لى القياس  .

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر الراشدي –الثانية  الوحدة
      التاريخ العصر تابع حواده  –الخامس   الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

  لة  دم االستعانة بالمسلمين من المرتدين  . استنتجي  الواجب : الواجب : 

 

 

  التقويمالتقويم

  
  س : كيدددد  تددددم

اإل دددداد لحركدددة 
 الفتو ؟

  : اسددددتنتجيس 
 لدددددددددة  ددددددددددم 
االسدددددددددددددددددتعانة 
بالمسدددلمين مدددن 

 المرتدين  .

  س : مددددا الددددذي
حده  ي معركة 
 ذات السالسل ؟

  س : كيدددد  تددددم
  ت  الحيرة ؟

 . 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 دي نهايددة الدددرس يتوقددع  ن 
قدادراً  لدى مدا  الطالبةيكون 
 يلي :

كي   الطالبة تعي ن  
اإل دددداد لحركدددة  تدددم

 الفتو  .

 الطالبددددة تسددددتنج ن  
 دددم االسددتعانة  لددة 

بالمسددددددددلمين مددددددددن 
 . المرتدين 

 ن تعر  الطالبة مدا  
حده  ي معركة ذات 

 السالسل .

 ن تدددددددرك الطالبددددددة  
كي  تدم  دت  الحيدرة 

. 

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :
 :اآلت  االستهالل 

 ت دث  ع  فتوح العرا  .

 :الدرس تنفيذ
  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

 والعصييف الييذهن  ئيةواالسييتقرا كاالسييتن اطية
 .وغيرها
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

شير  المسيلمون انعداس ل ركة الفتيوح انسيالمية : 
فييي  سشييير انسيييال  خيييارج الجءيييير  ، هييييد شيييكلوا 
جيوشييييا  س ييييو العييييرا  والشييييا  فيييي  وقيييي  واهييييد ، 
وتديروا لها عدسا  م  قاس  المسيلمي  اليذي  صيقلتهم 

 هروب الرس  .
 رسيييل  بيييو بكييير خاليييد سليييى العيييرا  :  فتيييوح العيييرا 

و رسل سليى جيشا  بقياس  عيا  ب  غنم لك  الجييش 
تعثر ف  سيره بسي ب المصياعب التي  اعترضيتى في  

 سومة الجندل .
 رسيييل خاليييد لمليييك الفيييرس معركييية ذات السالسيييل : 

انسييال   و الجءييية وسال ال ييرب فوافيي   بينيي يديييره 
 ن فيها .هرمء على ال رب ووقع  واستصر المسلمو

المسيييلمي   بينييي تجيييدست االشيييت كات فيييت  ال يييير  : 
والفيييرس واستصييير فيهيييا المسيييلمون هتيييى وصيييلوا 

 ال ير  وسخل  هلها انسال  صل ا  .
 وبعد ذلك فت  المسلمون اقس ار وعي  التمر . 

 

   ريبريبالتدالتد

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر الراشدي –الثانية  الوحدة
      التاريخ اده العصر تابع حو –السادس   الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 اإل داد لمعركة الجسر ؟ كي  تم  الواجب : الواجب : 

 

  التقويمالتقويم

  
  س : كيدددد  تددددم

اإل ددداد لمعركددة 
 الجسر ؟

  : اسددددتنتجيس 
نتيجددددددة تددددددولي 
المثنددددددددى بددددددددن 
 حارثة القيادة  .

  : ددددددددددددديس  
الخيددددددددددددددددددارات 
المطروحددة قبددل 

 الحرب  .

  س : مددددا قيمددددة
  ت  نهاوند ؟

 

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

وقع  ن  ي نهاية الدرس يت
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

كي   الطالبة تعي ن  
تدددم اإل دددداد لمعركدددة 

 الجسر.

 الطالبددددة تسددددتنج ن  
نتيجددة تددولي المثنددى 

 . بن حارثة القيادة 

 ن  دددددددي الطالبدددددة  
الخيارات المطروحدة 

 قبل الحرب  .

 الطالبددددددة تدددددددرك ن  
 قيمة  ت  نهاوند .

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  ةبالتهيئي  بيد  اليدرس التهيئية :

 :اآلت  االستهالل 
 العالقة بين  اقر  والمجموعة الشمسية . اشره 

 :الدرس تنفيذ

  مييا  المك يير  اليدرس معييارا خريليية  سيتعر 

 ثيم .اليدرس الرئيسية عناصير عليى ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

 .وغيرها والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية

 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح
 رسل عمر ب  الدلاب  با ع يد  بي  معركة الجسر : 

مسعوس ف  عشر   الا مقاتل واسيتعاس سقلييم السيواس 
جنييوب العييرا  سال  ن المسييلمي  هءمييوا فيي  معركيية 
 الجسر واستشهد  بو ع يد  ومعى  ربعة  الا شهيد.

مي  المثنيى بي  معركية القاسسيية : تيولى قيياس  المسيل
هارثيية فارتفعيي  معنويييات المسييلمي  وولييى الفييرس 
عليهم يءسجرس الذ  ولى رسيتم قائيدا  للجييش ، وهيم 
عمر ب  الدلياب بالقييا  بيال رب ميع الفيرس بنفسيى 
سال  ن الصي ابة رفايوا فينهض بياقمر سيعد بي   بي  
وقيياص والييذ  قييا  بالتفيياو  مييع رسييتم سال اسهييا لييم 

التيي  استصيير المسييلمون  تيي ت بنتيجيية فكاسيي  ال ييرب
 فيها بعد معركة استمرت ثالثة ايا  .

فت يي  عاصييمة الفييرس بعييد هييروب فييت  المييدائ  : 
 يءسجرس ، سلى هلوان ثم كاس  معركة جلوالا .

استصير المسيلمون فيهيا وسيم  هيذا  معركة سهاوسيد :
 النصر بفت  الفتوح لما ترتب عليى م  سقوط فارس

 

 

   التدريبالتدريب

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر الراشدي –الثانية  الوحدة
      التاريخ ع حواده العصر تاب –السابع   الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

   .  النتيجة التي ترتبت  لى موت  بي بكر اذكري  واجب : واجب : الال

 

 

   التقويمالتقويم

 

 : متددددى بددددد   س
تددددددددم اإل ددددددددداد 

 ربة الروم؟ لمحا

 س : اسددددتنتجي 
نتيجددددة هزيمددددة 
المسددددلمين  ددددي 
معركددددددة مددددددرج 

 الصفر  .

 س : اذكددددددددددري 
النتيجدددددة التدددددي 
ترتبددددددت  لددددددى 
 موت  بي بكر  

 
  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

متدى  الطالبة تعي ن  
بددددددد  تددددددم اإل ددددددداد 

 لمحاربة الروم .

 الطالبددددة تسددددتنج ن  
نتيجددددددددددة هزيمددددددددددة 
المسلمين  ي معركة 

 . مرج الصفر 

 ن تدددددددذكر الطالبدددددددة  
النتيجددة التددي ترتبددت 
  لى موت  بي بكر  

 

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس يئية :الته
 :اآلت  االستهالل 

 اذكر   سلة كروية اقر  .

 :الدرس تنفيذ
  مييا  المك يير  اليدرس معييارا خريليية  سيتعر 
 ثيم .اليدرس الرئيسية عناصير عليى ليتعرفوا ؛اللال ات
 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

 .وغيرها ذهن والعصف ال واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

هـ هي  ال دايية 8كاس  غءو  م تى عا   : فتوح الشا 
لغيءو اليرو  في  الشيا  ، ثيم  رسيل  بيو بكير خاليد بيي  
سعيد سلى تيمياا ليتديذها معسيكراص يسيتنفر النياس 
فيى سلى الجهاس وقيد هيدا  ن التقيى جييش المسيلمي  

وكيان النصير في   ميرج الصيفرمع اليرو  في  معركية 
صال  الرو  فتم تشكيل الوية الجهاس ، فكاس  همين 
بقييياس   بييو ع يييد  ويءيييد بيي   بيي  سييفيان سلييى سمشيي  
وشييييره يل علييييى اقرسن وعميييير بيييي  العيييياص سلييييى 

ثيييم التقيييى المسيييلمون ميييع اليييرو  وقيييابلهم فلسيييلي  
عق ات كثير  لتفو  عدس  الرو  عليهم ف رسلوا سلى 

خاليد بي  الولييد واليذ    ب  بكر ف مدهم بجيش يقوسه
اسييتلا  ت قييي  االستصييار علييى الييرو  ، وفيي   ثنيياا 
ذلك مات  بوبكر ف مر عمر بتيول   بي  ع ييد  للقيياس  
وهنييياك شييير  فييي  م ييياربتهم فوصيييل سليييى القيييدس 
وصال   هلها سال  سهيم  صيروا عليى  ن يي ت  الدليفية 

 بنفسى لكتابة الصل  .
   فت  مصر : است ذن عمرو ب  العاص عمر ب 

 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر الراشدي –الثانية  الوحدة
      التاريخ تابع حواده العصر  –السابع   الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 . قيمة  ت  مصر بيني  الواجب : الواجب : 

. 
 

 

   التقويمالتقويم

 

  : قيمدة  بينيس
  ت  مصر .

  س : ما النتيجة
المترتبددددة  لددددى 

  ت  مصر ؟ 

 

  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
 لى ما قادراً  الطالبةيكون 
 يلي :

 الطالبدددددددة بيندددددددي ن  
 قيمة  ت  مصر .

 ن تدددددددذكر الطالبدددددددة  
النتيجددددددة المترتبددددددة 

  لى  ت  مصر .

 

   العرضالعرض
 

الدلاب ف  فت  مصر ف ذن ليى بعيد  ن استشيار ك يار 
ة ، فسييار عمييرو بجيييش قوامييى  ربعيية  الا الصيي اب

مقاتييل وبييد  بفت هييا مدينيية بعييد مدينيية هتييى وصيييل 
هص  بيابليون ف اصير اليرو  هنياك سي عة  شيهر ثيم 
سار سلى اقسكندرية ففت هيا وبعيدها اتجيى سليى برقيى 

 هـ .22وفت ها وفت  طرابل  عنو  سنة 
 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر الراشدي –الثانية  الوحدة
      التاريخ المنجزات الحضارية  –ن  الثام الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 موارس بي  المال . عدس   الواجب : الواجب : 

المائية .
 

 

   التقويمالتقويم

 

 س : تعييييييييييييرا 
عليييييييى ال ييييييييا  
العلميييييييييييييييييييييييية 

 للمسلمي  .

  س : بينييييييييييييييي 
 سيييييي اب كثيييييير  
اقموال ف  عهد 

 الدلفاا .

  س : عيييييييييييدس 
ميييييييوارس بيييييييي  

 المال .

 ال يييدان  س : ميييا
التييي  بنيييي  فييي  
 ؟عهد الدلفاا

  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يل  :

 اللال يييية تتعييييرا ن  
ال يييا  العلمييية علييى 

 . للمسلمي 

 اللال يييييية بينيييييي  ن  
 س اب كثر  اقميوال 
 . ف  عهد الدلفاا

 ن عييييدس  اللال ييييية  
 موارس بي  المال .

 ن تعييييييي  اللال ييييييية  
ال دان الت  بني  ف  

 عهد الدلفاا .

 

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

 :اآلت  ل االستهال
 كيف يتم تعاقب الليل والنهار ؟ 

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثيم .اليدرس الرئيسية عناصير على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

 .وغيرها والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية

 :سالدر ف  الوارس  النصوص بعض شرح
اشيييتمل  موضيييوعات التعلييييم عليييى :  ال يييا  العلميييية

القر ن وعلومى واللغة العربية، وقد كلف  بو بكير فييد 
ب  ث ي  بجميع القير ن خاصية بعيد وفيا  هف ية القير ن 

 ف  معركة اليمامة 
كثرت اقميوال ستيجية التسيا  الدولية  : الموارس المالية

ءيية هيد كاس  ت ت  م  الءكوات والغنائم والفيا والج
 والدراج وعشور التجار  .

شهد هذا العصر بنياا عيدس  مي  الميدن مي   العمار  :
 همهييا ال صيير  والكوفيية فيي  العييرا  والفسييلاط فيي  
مصر والت  اتدذها المصيريون عاصيمة لهيم بيدال  مي  
انسيييكندرية ، كمييييا قييييا  الدلفييياا بتوسييييعة ال ييييرمي  

 الشريفي  .
 

   التدريبالتدريب

 

. 
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر األمويالوحدة الثالثة  الوحدة
      التاريخ نمام الحكم ووالية العهد :  األولالدرس  لدرسا

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 ين التي استحدثت  ي العصر األموي .بعضاً من الدواو اذكري  الواجب : الواجب : 
 

 

    التقويمالتقويم

 

 : الفدري  اشرحيس
الخلفددددددددداء  بيندددددددددي

الراشدددددددددددددددددددددددددددين 
واألمددددددددويين  ددددددددي 

 تولية الخال ة .

  كددددددددم س : بينددددددددي
خلفددداء بندددي   دددددي
  مية .

 زيددددادة  س :  للددددي
الدواوين  دي   ددي

 العصر األموي . 

 بعضدداً  س : اذكددري
مددن الدددواوين التددي 
اسدددددددددتحدثت  دددددددددي 

 العصر األموي .

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

 الطالبددددددة تشددددددر  ن  
الخلفددداء  بينددديالفدددري 

الراشددددين واألمدددويين 
  ي تولية الخال ة .

كدددم  الطالبدددة بيندددي ن  
خلفدددداء بنددددي   ددددددي
  مية 

زيدادة  الطالبة تعلل ن  
الددددواوين  دددي   دددددي

 العصر األموي . 

بعضاً  الطالبة تذكر ن  
مددددن الدددددواوين التددددي 
اسددتحدثت  ددي العصددر 

 األموي .

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية س بيد  اليدر التهيئية :

 :اآلت  االستهالل 
 ت دث  ع  هركة اقر  هول الشم  ؟ 

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

  والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض رحش

بسيط اقموييون سفيوذهم عليى  :الدالفة ووالية العهيد
عيا  هكيم 91جميع اققاليم انسالمية وسام  خالفتهم 

خليفييية عييي  طريييي  التورييييد وكيييان  ول  14خاللهيييا 
المورثي  للدالفة سيدسا معاوية البنى يءيد ثيم استقلي  

بعيد تنيافل الدالفة م  الر  السيفاس  على المرواسي  
معاوية الثاس  ع  الدالفية وسجياح ميروان بي  ال كيم 

 ف  توهيد صفوا اقمويي  
كثيييرت اليييدواوي   : التوسيييع فييي  سسشييياا اليييدوواوي 

وفاست مس ولياتها س را  التسا  مساهة الدولية وتيم 
اسييت داا سواوييي  تواكييب التلييور العييا  هيييد وجييد 
سيييوان الرسييائل ومهمتييى ت رييير رسييائل الدليفيية سلييى 
والتييى وقاستييى وسيييوان الديياتم لييئال تتعيير  الرسييائل 
للتءوييير وسيييوان ال ريييد المسييئول عيي  سقييل رسييائل 

 الليييييراف الدييييياص بصييييينعالدليفييييية لليييييوال  وسييييييوان 
 الرسمية للخلفاء والوالة .المالب 

 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم الوحدة الثالثة العصر األموي الوحدة
      التاريخ  حواده العصر  –الثاني  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 محاوالت  ت  القسطنطينية . بيني  الواجب : الواجب : 
 

 

   التقويمالتقويم

 س : اذكددددددددددري 
نتددددددائج تنمدددددديم 
الصدددددددددددددددددوائ  

 والشواتي  .

 س : بيندددددددددددددددي 
محدددداوالت  ددددت  
 القسطنطينية .

 س : تحدددددددددددثي 
 ددن سددبب  شددل 

 المحاولتين .

  س :  دددددددددددددي 
البلدددددددان التددددددي 
 تحها األمويون 

 ً  .  شرقا
 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

 البدددددددةالط تدددددددذكر ن  
نتددددددددددددائج تنمدددددددددددديم 
 الصوائ  والشواتي  

 الطالبدددددددة بيندددددددي ن  
محددددددددداوالت  دددددددددت  

 القسطنطينية .

 ن تتحددددده الطالبددددة  
 دددددن سدددددبب  شدددددل 

 المحاولتين .

 ن  دددددددي الطالبدددددة  
البلدددان التددي  تحهددا 

 األمويون شرقاً . 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

 :اآلت  االستهالل 
 ت دث  ع  هركة اقر  هول الشم  ؟ 

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

  والعصف الذهن  واالستقرائية االستن اطيةك
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

س م اقمويون هميالت في  الفتوهات ف  بالس الرو  : 
الصيييف علييى الييرو  تسييمى الصييوائف وفيي  الشييتاا 

   تسمى الشوات  وم  ستائجها سرباك الرو  .
قييييا  اقمويييييون :  محدددداوالت  ددددت  القسددددطنطينية

ى فشيل  بسي ب شيد  ال يرس وطيول بم اولتي  ، اقولي
ال صار واستددا  الرو  لسالح النار انغريقية التي  
 هرقيي  سييف  المسييلمي  ممييا اضييلرهم لالسسيي اب ، 
 ما الم اولة الثاسية فكاس  ف  عهيد سيليمان بي  ع يد 
الملك ولكنها فشل   ياا  مما اضلر الدليفةعمر بي  

 ع د العءيء لس ب الجيش 
اقموييون سليى بيالس ميا وراا  : اتجيىالفتوهات شيرقا  

النهيير ففت ييوا ترمييذ وبدييارى وسييمرقند كمييا فت يي  
كاشيييغر وبيييالس السيييند ، ويعيييد  ع يييم سسجييياف قيييا  بيييى 
اقمويون هو فت هم نقليم السند الذ  سجي  في  فيت  

 الدي ل والملتان .
 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء ثاءالثال االثنين األحد اليوم الوحدة الثالثة العصر األموي الوحدة
      التاريخ حواده العصر  تابع  –الثاله  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 بعضاً من البالد التي  تحت  ي المغرب  . اذكري  الواجب : الواجب : 

. 
 

 

   التقويمالتقويم

 

 س : تحدددددددددددثي 
 دددددددددن سدددددددددبب 
اهتمام األمويين 

 بالمغرب  .

 س : اذكددددددددددري 
بعضاً من الدبالد 
التددي  تحددت  ددي 

 المغرب  .

 حددال  س : بينددي
المغددددرب تحددددت 
قيادة حسان بدن 

 النعمان  .
o . 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

 ن تتحددددده الطالبددددة  
 ددددن سددددبب اهتمددددام 
 األمويين بالمغرب  .

 ن تدددددددذكر الطالبدددددددة  
بعضاً من البالد التي 
  تحت  ي المغرب  .

 ن بيني الطالبة حال  
ة المغددرب تحددت قيدداد
 حسان بن النعمان  .

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

 :اآلت  هالل االست
 ت دث  ع  هركة اقر  هول الشم  ؟ 

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

  والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

بييذل اقمويييون عناييية فائقيية فيي   غربييا  : الفتوهييات
السييييلر  عليييى بيييالس المغيييرب وسشييير انسيييال  فييي  
ربوعهيييا وسييي ب ذليييك رغ يييتهم فييي  السييييلر  عليييى 
هو  ال  ر المتوسط ، ولذا خرج معاوية ب  هديت 
وفت  ميدسا  عدييد  مي  بيالس المغيرب وبعيده عق ية بي  
سييييافع الييييذ  بنييييى مدينيييية القيييييروان ثييييم جيييياا  بييييو 

مهاجرسينار ففيت  جءيير  شيريك وبجايية وتلمسيان ال
و سلم على يديى كسيلة فعييم ال ربير، ثيم جياا عق ية 
ميير  ثاسييية ووصييل سلييى طنجيية وميي  بعييدها السييوس 

 اققصى .
تمكيي  ميي  ن  المغييرب ت يي  قييياس  هسييان بيي  النعمييان

اسييتعاس  برقيية والقيييروان وهءيميية ال يييءسليني  فيي  
ج يال اقوراس قرطاجة ومهاجمية معاقيل ال ربير في  
 و وقع الهءيمة بال ربروقتل فعيمتهم .

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء نيناالث األحد اليوم الوحدة الثالثة العصر األموي الوحدة
      التاريخ تابع حواده العصر   –الرابع  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 ط الشهداء بهذا االسم .تسمية معركة بال  للي  الواجب : الواجب : 

 

    التقويمالتقويم

 س : تحدددددددددددثي 
 ن دور موسى 
بدددن نصدددير  دددي 
  ت  األندلس  .

 س : اذكددددددددددري 
البلدددددددان التددددددي 
 تحهددددا موسددددى 
 دددددددددددي بدددددددددددالد 

 األندلس .

 س :  للدددددددددددددي 
ة تسدددمية معركددد

بددددالط الشددددهداء 
 بهذا االسم .

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

تتحددددده الطالبددددة  ن  
 ددن دور موسددى بددن 
 نصددددددير  ددددددي  ددددددت 

 . األندلس 

 الطالبدددددددة تدددددددذكر ن  
البلدددان التددي  تحهددا 
موسدددددى  دددددي بدددددالد 

 . األندلس

 الطالبدددددددة تعلدددددددل ن  
تسددمية معركددة بددالط 
الشهداء بهدذا االسدم 

. 

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

 :اآلت  االستهالل 
 عرف  معركة بالط الشهداا .

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثيم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  د عي مسيتددما   شيرهها في   ييد 

  والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

تييابع الفتوهييات غربييا  فيي  عهييد موسييى بيي  سصييير : 
عمل موسى عليى سكميال جهيوس مي  سي قى مي  اليوال  
فيي  سخاييا  مييا ت قييى ميي  بييالس المغييرب مييع اهتمييا  
فيي   متءايييد بالسيييلر  علييى المييدن السيياهلية ، فيينج 

فت  طنجة وتوجى لس تة ثم شر  ف  مهاجمة الجيءر 
المقابليية لتييوس  وفييت  اقسييدل  ، ويعييد هييذا  ع ييم 
اسجيياف هققييى ، ولقييد اسييتلا  ع ييد العءيييء بيي  موسييى 

 فت  المناط  الشرقية م  اقسدل  .  
ع يير المسييلمون ج ييال ال رتييات الجهيياس فيي   وروبييا : 

ل وتمكيي  السييم  بيي  مالييك ميي  فييت   ربوسيية ثييم توغيي
 عن سة خليفتى ف  مقاطعات بروفاس  .

تقابل الرو  مع المسيلمي  في  معركة بالط الشهداا : 
هذه المعركة الت  هء  المسلمون فيهيا وسيمي  بهيذا 

وف  مقيدمتهم االسم سس ة لكثر  شهداا هذه المعركة 
 ع د الرهم  الغافق  .

 

   التدريبالتدريب

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء ثنيناال األحد اليوم الثالثة العصر األموي الوحدة
      التاريخ لمنجزات الحضاريةا – الخامس الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 متيان الخلفاء ألودالهم بالعلماء  ي القصور .  للي  الواجب : الواجب : 

  .
 

 

    التقويمالتقويم

 

 اهدددددم  س : اذكدددددري
العلددوم التددي مهددرت 
 .  ي العصر األموي

  : دور  بيندددددددددددديس
المسجد  ي الحركدة 

 العلمية  

 متيددددان  س :  للددددي
الخلفددددداء ألودالهدددددم 
بالعلمددددددددددداء  دددددددددددي 

 القصور .

  بعضددداً س :  دددددي
وم التددددي مددددن العلدددد

مهددرت  ددي العصددر 
 األموي .

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

 ن تدددذكر الطالبدددة اهدددم  
العلوم التي مهرت  دي 

 ألموي .العصر ا

 ن بينددددي الطالبددددة دور  
المسدددجد  ددددي الحركددددة 

 العلمية  .

 ن تعلددل الطالبددة متيددان  
الخلفدددددددداء ألودالهددددددددم 
 بالعلماء  ي القصور .

 ن  دددددددددي الطالبددددددددة  
بعضدداً مددن العلددوم التددي 
مهدددددرت  دددددي العصدددددر 

 األموي .

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :
 :اآلت  االستهالل 

 اذكر  المراس بتعريب الدواوي  .

 :الدرس تنفيذ
  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 للتيدري  طير  عيد  تددما  مسي شيرهها في   ييد 

  والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

كثيرت مراكيء العليم والتعلييم هركة التدوي  العلمي  : 
وهييييو المكييييان  فيييي  العصيييير اقمييييو  مثييييل الكتيييياب

المدصييين لتعلييييم الصييي ية القييير ن وم ييياس  اليييدي  
ظهييير المسيييجد والقيييراا  والكتابييية وال سييياب ، كميييا 

وهييي  مرهلييية تاليييية لميييا بعيييد الكتييياب هييييد يت لييي  
هيييول شييييدهم ، وتسيييتغر  الدراسييية فييي   اللال يييات

المسجد مد  تصل سلى ثماسيية  عيوا  . وهنياك التعلييم 
فيي  القصييور ، هيييد كييان يسييتقلب الدلفيياا والييوال  
مشيياهير اقسبيياا والعلميياا لتعليييم  بنييائهم  ، ويلليي  

 على ه الا اسم الم سبون .
ظهيور القيراا السي عة ، وال دايية  النشاطات العلمية :

ف  تفسير القر ن وشيرح معاسييى واسيتدراج  هكاميى 
وميي   شييهرهم سييعيد بيي  ج ييير ، كمييا: هييد العصيير 
اقميييو  بدايييية كتابييية عليييم ال يييديد وكيييذلك تيييدوي  

 السير  الن وية ، وظهور هركات الترجمة .
العربيية يقصد بذلك كتابتهيا باللغية  تعريب الدواوي  :

 والذ  فعل ذلك ع د الملك ب  مروان .
بد  سكها ف  العهيد اقميو  هييد كياسوا  سك العملة :

يسييييتددمون العمليييية ال يءسلييييية ، فاييييرب الييييدينار 
 انسالم  .

   التدريبالتدريب

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء ثنيناال األحد اليوم الثالثة العصر األموي الوحدة
      التاريخ تابع المنجزات الحضارية –السادس  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

  دداً من القصور التي بناها األمويون . اذكري  الواجب : الواجب : 

 

 

    التقويمالتقويم

 س :  دددددددددددددي 
 ً من المدن  بعضا

التددددددددي بناهددددددددا 
 األمويون.

 س : تحدددددددددددثي 
 دددددددن اهتمدددددددام 
األمدددويين ببنددداء 

 المساجد .

 س : اذكددددددددددري 
 ددددددددددداً مددددددددددن 
القصددددور التددددي 
بناهددا األمويددون 

. 

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

 ن  دددددددي الطالبدددددة  
بعضدددداً مددددن المدددددن 
التددددددددددددددي بناهددددددددددددددا 

 األمويون. 

 ن تتحددددده الطالبددددة  
ألمدويين  ن اهتمام ا

 ببناء المساجد .

 ن تدددددددذكر الطالبدددددددة  
 ددددداً مدددن القصدددور 
التي بناها األمويدون 

. 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  ةبالتهيئي  بيد  اليدرس التهيئية :
 :اآلت  االستهالل 

 اذكر  المدن الت  بني  ف  العصر اقمو  .

 :الدرس تنفيذ
  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

  والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

قييا  اقمويييون ب نيياا العديييد ميي  العمييار  وال نيييان : 
المدن مثيل القييروان في  تيوس  وواسيط في  العيرا  
والرمليية بفلسييلي  والرصييافة فيي  العييرا  وهلييوان 
 بمصر وتوس  بتوس  على  سقا  مدينة روماسية .

اوليييى اقموييييون ال يييرمي  عنايييية فائقييية المسييياجد : 
بتوسعة ال رمي  وضرب صفائ  الذهب عليى  فقاموا

بييياب الكع ييية وفييير:  ر  الكع ييية بالرخيييا  ، وفييي  
الشا  بنى الدليفة ع يد المليك بي  ميروان مسيجد ق ية 
الصدر  وبنى الولييد بي  ع يد المليك الجيامع اقميو  

 بدمش  . 
: اتخذ األمويون قصدوراً رسدمية لتكدون  القصور

رة  دددي داراً للخال دددة  دددي العاصدددمة ومقدددر ل مدددا
األقاليم ومدن  همهدا قصدر الخضدراء  دي دمشدق 
وقصر  مرة  ي األردن وقصر الرصا ة وقصدر 

 المشتى جنوب شرقي األردن .

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم  العصر العباسي –الرابعة  الوحدة
      التاريخ نمام الحكم واإلدارة  –  األول الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 العباسي . بعضاً من الدواوين التي استحدثت  ي العصر   ددي  الواجب : الواجب : 

. 
 

 

   التقويمالتقويم

  

  : اشددددددددددددددددرحيس 
الخال دددددددة وواليدددددددة 

العباسين العهد  ند 
. 

 وميفددددددة  س : مددددددا
الدددددددددددوزير  ندددددددددددد 

 العباسيين .

 مهدددور  س :  للدددي
 ممرة األمراء .

 بعضددداً  س :  دددددي
مددن الدددواوين التددي 
اسدددددددددتحدثت  دددددددددي 
 العصر العباسي . 

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

 ن تشدددددددددر  الطالبدددددددددة  
لخال دددة وواليدددة العهدددد ا

  ند العباسين .

 ن تدرك الطالبدة وميفدة  
 الوزير  ند العباسيين .

مهددور  الطالبددة تعلددل ن  
 ممرة األمراء 

بعضداً  الطالبدة  ددي ن  
مددددددن الدددددددواوين التددددددي 
اسددددتحدثت  ددددي العصددددر 

 العباسي . 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :
 :اآلت  االستهالل 

 . اذكر  سوعا الوفراا
 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

  والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

منييذ ظهييور الع اسييي  وهييم :الدالفيية ووالييية العهييد 
لدالفة باعت ارهم الورثية ل يي  يناسون ب هقيتهم ف  ا

الن ييو  ف خييذوا ينيياسون للرضييا ميي   ل ال ييي  ، ولييذا 
صيييار الدليفييية يرتيييد  بيييرس  الن ييي  عنيييد هايييوره 
المناسييي ات العامييية ، وسيييار الع اسييييون عليييى سهيييت 
 اقمويي  ف  تولية العهد مما  سى نثار  الش ناا .

يعد الوفير ساعد الدليفة اقيم  الوفار  والوفراا : 
فهييو يشييرا علييى جمييع الاييرائب وي ييذل النصيي  ،  ،

و ول م  تولى الوفلر  للع اسي   بو سيلمة الديالل ، 
وقييد عرفيي  العصيير الع اسيي  سييوعي  ميي  الييوفراا ، 

 هما وفير التفويض واآلخر وفير التنفيذ .
ظهييير هيييذا المنصيييب فييي  العصييير  سمييير  اقميييراا :

الع اسيي  الثيياس  هييي  ضييعف شيي ن الدلفيياا واسييت د 
ا بال كم ، وقيد كيره ال كيا  مشيارمة اليوفراا الوفرا

  لقابهم فاتدذوا  لقاب  نمار  .
تم سسشاا المءيد م  الدواوي  مثيل سييوان  الدواوي  :

الءمييا  ومهمتييى جمييع الاييرائب وتقييديم ال سيييابات 
 عنها
  
 

   التدريبالتدريب

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم  العصر العباسي –الرابعة  الوحدة
      التاريخ نمام الحكم واإلدارة تابع –األول   الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 .وميفة المحتسب  ي العصر العباسي  بيني  الواجب : الواجب : 

 

. 
 

   التقويمالتقويم

  : اشدددددددرحيس 
وميفددة القاضددي 
 ددددددددي العصددددددددر 

 العباسي .

 س :  للدددددددددددددي 
حضددور الخلفدداء 
جلسددددات النمددددر 
  ي الممالم . 

 س : بيندددددددددددددددي 
وميفددددددددددددددددددددددددة 
المحتسددددب  ددددي 
 العصر العباسي 

 
 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

ن  ي نهاية الدرس يتوقع  
 :يكون الطالبة قادراً  لى ما يلي

  ن تشدددددر  الطالبدددددة 
وميفددة القاضددي  ددي 

 العصر العباسي .

ن تعلدددددددل الطالبدددددددة   
حضدددددددور الخلفددددددداء 
جلسدددات النمدددر  دددي 

 الممالم . 

 ن بيندددددددي الطالبدددددددة  
وميفة المحتسب  ي 
 العصر العباسي . 

 

   العرضالعرض
 

هيييو لنشيييراا عليييى عنهيييا ، وسييييوان اقكيييره ، و
الجسور والتير  وشي ون الير  وسييوان الغلميان 
والميييوال  وتسيييجل فييييى  سيييماا ميييوال  الدليفييية 
وع يده وسيوان الن ير وينقسيم سليى  ربعية  قسيا  
هييي  سييييوان الجييييش وسييييوان اقعميييال وسييييوان 

 العمال وسيوان بي  المال .
لييم يعييد القاضيي  يفصييل بينيي  الدصييو   القايياا :

  واقوقاا وتنصيب اقوليياا فقط بل ف  الدعاو
، ولقييد اتدييذ الع اسيييون منصييب قاضيي  القاييا  

 و ول م  تلقب بى القاض   بو يوسف .
كييان الدلفيياا يجلسييون فيييى  الن يير فيي  الم ييالم :

للن ر ف  القاايا الت  لم يتمك  فيها القاا  م  
 تنفيذ  هكامهم .

وظيفة الم تسب ه  الن ر فيما يتعل   ال س ة :
لعا  والجنايات الت  تتللب سيرعة ال ي  بالن ا  ا

فيها ويدخل ضم  عملى انشراا عليى اقسيوا  
ومراق يية المكاييييل والمييوافي  واقميير بييالمعروا 

 والنه  ع  المنكر .
 

 
 

 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر العباسي –بعة الرا الوحدة
      التاريخ  حواده العصر – الثاني الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 دولة األدراسة  ي المغرب األقصى . وضحي  الواجب : الواجب : 

 

 

    التقويمالتقويم

  : سبب  بينيس
انفصدددال الددددول 
 ددددددددن الدةلددددددددة 

 العباسية .

  : اشدددددددرحيس 
الدولدددة  الطالبدددة

األمويدددددددة  دددددددي 
 األندلس .

 س : وضددددددددحي 
دولدددة األدراسدددة 
 ددددددي المغددددددرب 

 األقصى .

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
 الطالبة قادراً  لى ما يلي  يكون

  ن بيندددددددي الطالبدددددددة 
  سبب انفصال الدول 

 الطالبدددددة تشدددددر  ن  
الدولدددة األمويدددة  دددي 

 . األندلس

 الطالبددددة توضدددد  ن  
دولدددة األدراسدددة  دددي 

 . المغرب األقصى

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

 :اآلت  االستهالل 
  كيف قام  سولة اقسارسة ؟

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس ارامعي خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

  والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

اسفصيييل بعيييض اققييياليم عييي   : اليييدويالت المسيييتقلة
 السللة المركءية ، وم   شهرها 

قاميي  علييى يييد  : الدوليية اقموييية فيي  اقسييدل وال  :  
ع ييد الييرهم  الييداخل بعييد تمكنييى ميي  االستصييار علييى 
يوسييف الفهيير  واتدييذ ميي  قرط يية عاصييمة ، وقييد 
تعاقب بنيوه عليى اقسيدل  ، ولقيد تيوارا العيامريون 
منصب ال جابية مشيدسي  ق ايتهم عليى السيللة سليى 

 هـ.422 ن ضعف  الدولة وسقل  عا  
 سسييها  سوليية اقسراسيية فيي  المغييرب اققصييى : ثاسيييا  

سسريييي  بييي  ع يييد   وبعيييد وفاتيييى قيييد  ال ربييير ابنيييى 
سسرييي  الثيياس   ميييرا  عليييهم وكييان صييغيرا  ثييم تعاقييب 
بنوه و هفاسه وكاس  لهم  ثيار معماريية  همهيا جيامع 
القيييرويي  فييي  فييياس وفالييي  هيييذه الدولييية عليييى ييييد 

 هـ  309الفاطميي  عا  
 
 

 
 

 
 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر العباسي –ة الرابع الوحدة
      التاريخ تابع حواده العصر  –الثاني  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

  سباب قيام الدولة الطولونية  ي مصر والشام  . بيني  الواجب : الواجب : 

 

  التقويمالتقويم

 

 س : وضددددددددحي 
الدولدددددددددددددددددددددددددة 
الرسددددتمية  ددددي 
 المغرب األوسط 

 س :  ر دددددددددددي 
 . دولة األغالبة

 س : بيندددددددددددددددي 
 سدددددددباب قيدددددددام 
الدولدددددددددددددددددددددددددة 
الطولونيددددة  ددددي 
 مصر والشام  .

 س : اذكددددددددددري 
الدولة الطاهرية 

 . 

  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

ن  ي نهاية الدرس يتوقع  
 :يكون الطالبة قادراً  لى ما يلي

 الطالبددددة توضدددد  ن  
الدولة الرستمية  دي 

 . المغرب األوسط

 ن تعدددددر  الطالبدددددة  
 دولة األغالبة

 ن بيندددددددي الطالبدددددددة  
الدولدددة   سدددباب قيدددام

الطولونية  دي مصدر 
 .  والشام

 ن تدددددددذكر الطالبدددددددة  
 .  ريةالدولة الطاه

  

 

 

   العرضالعرض
 

 سسيها  : مية في  المغيرب اقوسيطثالثا  الدولة الرست
فعييم الديوارج في  المنلقية ع يد اليرهم  بي  رسيتم 
وجعل عاصمتى تاهرت وقيد اسهيارت سوليتهم عليى ييد 

 هـ .296الفاطميي  عا  
 سييند هييارون الرشيييد والييية  : رابعييا  سوليية اقغال يية

سفريقية سبراهيم ب  اقغلب وواف  على توارا ال كم 
اهاة اليدويالت المسيتقلة شرط الت عية للع اسي  ومن

ع  سللة الدالفة ف  المغيرب واسيتمر اقغال ية في  
 هـ . 296ال م  هتى عا  

: قاميي  خامسييا  الدوليية اللولوسييية فيي  مصيير والشييا  
على يد  همد ب  طولون الذ  تولى ال كيم فيهيا سائ يا  
عيي  واليهييا المقيييم فيي  بغييداس لكنييى اسييتقل بالوالييية 

   .وامتد سفوذه سلى بالس الشا
تنسيييب سليييى طييياهر بييي  ساسسيييا  الدولييية اللاهريييية : 

ال سي   هيد ك يار قياس  الجييش الع اسي  اليذ  وقيف 
سلى جاس  الم مون ف  خالفيى ميع  خييى اقميي  فعينيى 
الميي مون هاكمييا  علييى خراسييان وتييوف  بعييد عييامي  

 .وخلفى ولده ع د   ب  طاهر 
  سسها ال س  بي سابعا  الدولة الءيدية بل رستان : 

فيييد المنتييء  آلمييل ميي  الليياهريي  ثييم سيييلر علييى 
سينة هتيى سيقل  سولتيى 20الر  واستمر ف  ال كم 
 على يد الساماسيي .

ت سسي  عليى ييد ثامناُ الدولية الصيفارية بدراسيان : 
يعقييوب بيي  الليييد الييذ  كييان ميي  قيياس  الجيييش الييذ  
هييارب الدييوارج فيي  سجسييتان ثييم  ليي  سليييى قييياس  

 سجستان وسيسابور .الجيش ف سط سيلرتى على 
 
 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر العباسي –رابعة ال الوحدة
      التاريخ تابع حواده العصر  –الثاله  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 حال الخلفاء العباسين  ي العصر األول والثاني . بيني قارني  الواجب : الواجب : 

 

 

    التقويمالتقويم

 

 المددددراد  س :  ر ددددي
بالزندقددددددددددددددددددددددددددددة 

 والشعوبية.

 خطددددر  س : وضددددحي
 الزندقة والشعوبية 

 قدددددددددوة  س : بيندددددددددي
 البويهين .

 حدال  بيني ارنيس :ق
الخلفدددداء العباسددددين 
 ددددي العصددددر األول 

 والثاني .

  : قدددددوة  اشدددددرحيس
النفددددوذ السددددلجوقي 

  ي الدولة . 

   هدا  السلوكيةهدا  السلوكيةاألاأل

ن  ي نهاية الدرس يتوقع  
 :بة قادراً  لى ما يلييكون الطال

 الطالبددددددددة تعددددددددر  ن  
المدددددددددددددراد بالزندقدددددددددددددة 

 .والشعوبية

 ن توضددددددد  الطالبدددددددة  
  الزندقة والشعوبيةخطر 

 ن بيندددي الطالبدددة قدددوة  
 البويهين .

 ن تقارن الطالبدة بيندي  
حدددال الخلفددداء العباسدددين 
  ي العصر األول والثاني 

 ن تشددر  الطالبددة قددوة  
النفددددوذ السددددلجوقي  ددددي 

 الدولة . 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :
 :اآلت  االستهالل 

   كيف قام  سولة السالجقة ؟
 :الدرس تنفيذ

   ميا المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

  والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

استشييرت فيي  العصيير الع اسيي  : الءسدقيية والشييعوبية
بتي ثير اليدياسات الفارسيية وتصيدى الدلفياا لهيا هتييى 

لدليفة المهد   سش  جهافا  سساريا  وجعيل صياه ى  ن ا
يسييييمى بصيييياهب الءسدقيييية مهمتييييى تت ييييع الءساسقيييية 
والقااا عليهم ،  ما الشعوبية فقد بلغي   وجهيا في  
القرن الثالد هيد لق  العرب م  العجيم تعنتيا  شيديدا  

 خاصة و ن  كثر وفراا الدولة م  العجم .
رح ظهييير ال ويهييييون عليييى مسييي النفيييوذ ال يييويه  :

ال يييدا منيييذ القيييرن الرابيييع وسييييلروا عليييى جهيييات 
ثييم فهييف  همييد بيي  بويييى سلييى بغييداس فييدخلها  فييارس

والتقى الدليفة المستكف  الذ  اهتفى بى وخلع علييى 
ولق ى معء الدولة و خاه رك  الدولة وضيرب  لقيابهم 
على السكة . هذا ولم يتور  ال ويهيون عي  استقياص 

ل ويهييييييون هقيييييو  الدلفييييياا الع اتسيييييي  ، وظيييييل ا
يتوارثون مقاليد اقمور ف  بغداس وسيائر الي الس هتيى 

  فاهتهم قوف  السالجقة اقتراك .
ظهييروا فيي  بييالس مييا وراا النهيير  النفييوذ السييلجوق  :

وتمكيي  طغييرل بييك ميي  سخييول بغييداس والقايياا علييى 
  الملك الرهيم  خر سالطي  بن  بويى . 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر العباسي –الرابعة  الوحدة
      التاريخ تابع حواده العصر  –الرابع  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

  سباب الغزو الصليبي  لى الشري . بيني  الواجب : الواجب : 

 

 

   التقويمالتقويم

 

  : بينددددددددددددددديس 
 سدددددباب الغدددددزو 
الصددددليبي  لددددى 

 الشري .

  : وضددددددددحيس 
نتدددددائج الحملدددددة 
  الصليبية الثانية

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

ن  ي نهاية الدرس يتوقع  
 :يكون الطالبة قادراً  لى ما يلي

 الطالبدددددددة بيندددددددي ن  
 سددددددددددباب الغددددددددددزو 
الصدددددددددليبي  لدددددددددى 

 الشري .

 ن توضدددد  الطالبددددة  
نتددددددددددائج الحملددددددددددة 

  نية . الصليبية الثا

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس ئية :التهي

 :اآلت  االستهالل 
   كيف تتم عملية التجوية ؟

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

  هن والعصف الذ واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

يمك  سجمال اقس اب التي   ست سليى الغءو الصلي   : 
  ال روب الصلي ية فيما يل  :

 افسياس قو  السالجقة وتهديديهم للقسلنلينية .-1
ظهور الروح ال ربية لدى  مراا  وروبا وتللعهيم -2

 لتكوي  سمارات ف  الشر  .
 م  س ا  انقلا  .رغ ة الرقي  ف  التدلن  -3
 قيا  المدن انيلالية بنشاط تجار  مع الشر  . -4

ومييي   جيييل ذليييك خرجييي  ال ملييية اقوليييى بيييرا  وكيييان 
المسيييييلمون متنيييييافعون فيييييتمك  الصيييييلي يون مييييي  
االسييييتيالا علييييى الرهييييا و سلاكييييية وبييييي  المقييييدس 
وطييرابل  ثييم صييور وعكييا ، وبعييد ذلييك ظهيير فعيييم 

دي  فسكيي  قييو  جمييع شييتات المسييلمي  هييو عميياس اليي
فوجى همتى للرس الصلي ي  فنج  في  اسيترساس الرهيا 
   وهدس الوجوس الصلي   ف   سلاكية وبي  المقدس

 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم الغال  الصخري  –الوحدة الرابعة  حدةالو
      التاريخ العمليات الخارجية  –الرابع  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 بين  ستيجة هركة افسهار هركة المالهة .  الواجب : الواجب : 
 

 

  التقويمالتقويم

 

  ستائت  س : اذكر
 ال روب الصيلي ية

. 

  س : بينييي  ستيجييية
هركييييييية افسهيييييييار 
 هركة المالهة .

   س : اسييييييييييتنتج
النتيجيييييييية التيييييييي  
ترت ييييييييي  عليييييييييى 

وب الصيلي ية رال 
 م  الناهية اقسبية 

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

 ن يذكرالطالب نتائج  
 الحروب الصليبية.

 ن بيندددددددي الطالبدددددددة  
نتيجة ازدهار حركدة 

 المالحة .

 ن تسددددتنج الطالبددددة  
النتيجددة التددي ترتبددت 
 لددددددددددى الحددددددددددروب 
الصليبية من الناحية 

 األدبية . 

   العرضالعرض
 

فنييياسى الفرسجييية ب ملييية جدييييد  السيييتعاس  ميييا 
 خذه المسلمون فدرج  هملة سال  سى لم يكتب 
لهييا النجيياح ، فرفييع هييذا ميي  روح المسييلمي  
المعنوية وتم ت رير سمش  سلى جاسيب هليب ، 
ف عييد الصييلي يون همليية ثالثيية ولكنهييا فشييل  

  ياا  .
  تائت ال روب الصلي ية :س 
طييييرس الصييييلي ي  ميييي  المشيييير  واستصييييار -1

 المسلمي  .
 ضعف س ا  انقلا  ف   وروبا . -2
سشيييياط هركيييية المالهيييية لءييييياس  السييييف   -3

 التجارية .
 الشر  والغرب . بين فت   بواب التجار  -4
وقيييوا الغيييربيي  عليييى معيييالم ال ايييار   -5

سهييم انسييالمية العريقيية فنقلييوا معهييم سلييى بال
 اققمشة وال رير .

 يق يي  ال ييروب الصييلي ية النشيياط اقسبيي   -6
فييي   وروبيييا فاسصيييرا الكتييياب سليييى تييييدوي  

 .قصن  بلالهم 

  التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر العباسي  –الوحدة الرابعة  الوحدة
      التاريخ  تابع حواده العصر –الخامس  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 الفمائع التي ارتكبها المغول بغداد . اذكري   الواجب : الواجب : 
 

 

    التقويمالتقويم

 : كيددددددددددددددد   س
مهدددددرت دولدددددة 

 ؟المغول 

 س : وضددددددددحي 
دولدددددة  بشدددددا ة

المغدددددددول  دددددددي 
 حروبها .

 س : اذكددددددددددري 
الفمدددددائع التدددددي 
ارتكبهددا المغددول 

 بغداد .
 

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

توقع  ن يكون  ي نهاية الدرس ي
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 الطالبدددددة تعدددددر  ن  
كيددد  مهدددرت دولدددة 

 المغول .

 ن توضدددد  الطالبددددة  
بشا ة دولة المغدول 

  ي حروبها .

 ن تذكرالطالبدددددددددددددددة  
الفمائع التي ارتكبها 

 المغول بغداد .
 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

 :اآلت  االستهالل 
  كيف قام  سولة المغول ؟

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

  والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

ظهر المغيول في  القيرن السياسس سذ الغءو المغول  : 
كان الغمو  يكتنف تاريدهم ف ل ذلك الوق  ، وي د  

وات ف  سءا  تاريدهم مع جنكيء خان الذ  قاى سن
متصيييل ميييع  عدائيييى الق لييييي  فلميييا سجييي  فييي  فييير  
سللاسى على ق يلتى وعلى الق ائيل المجياور  لهيا  خيذ 
ف  ت قي  ملامعى ف  التوسيع عليى هسياب المماليك 
انسييالمية فيياقت م بدييارى وسييمرقند وسمرهمييا وبعييد 
وفييا  جنكيييء خييان خلفييى ثالييد  والسه فواصييل  عمالييى 

ثم وجى ماسجو خان  خاه  لف  سيار بكر وسربال ربية 
هوالكو تجاه الشر  فاصلد  بالدولة الع اسية التني  
 قييد  علييى غءوهييا واسييت اح كييل مييا فيهييا ميي  رجييال 
ومييال وسسيياا وت ييف ، ولهييول مييا صيينع فيي  بغييداس 
 هجييم ابيي  اقثييير سيينوات عيي  التيي ريخ لهييذه ال اسثيية 

 استع اما  لها وكرها  لذكرها . 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر العباسي   –الوحدة الرابعة  الوحدة
      التاريخ  المنجزات الحضارية  – السادس الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 .المذاهب الفقهية األربعة    ددي  الواجب : الواجب : 

 

  التقويمالتقويم

  
 س :  ر دددددددددددي 

الحيددداة العلميدددة 
 ددددددددي العصددددددددر 

 العباسي .

 س : اذكددددددددددري 
  لماء التفسير 

 س : اذكددددددددددري 
  لماء الحديه .

 س :  دددددددددددددي 
المددددددددددددددددددددذاهب 
 الفقهية األربعة  

 س : اسددددددددردي 
بعضددددددددداً مدددددددددن 
  لماء النحو .

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 الطالبددددددددة تعددددددددر  ن  
الحياة العلمية  ي العصدر 

 العباسي .

 لمداء  الطالبة تذكر ن  
 التفسير .

ة  لمدداء  ن تذكرالطالبدد 
 الحديه .

 ن  ددددددددددي الطالبددددددددة  
المذاهب الفقهيدة األربعدة  

 . 

 ن تسرد الطالبة بعضداً  
 من  لماء النحو .

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية اليدرس  بيد  التهيئية :

 :اآلت  االستهالل 
   ت دث  ع  العلو  النقلية ف  هذا العصر.

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

  ف الذهن والعص واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

شدهد العصدر نشداطاً ملحومداً  دي  ال يا  العلمية :
 العلوم النقلية والعقلية .

من  صحاب القراءات   دديمهر العلو  النقلية : 
 ددي العصددر العباسددي وابتكددر المفسددرون طرقدداً 
جديدددة  ددي التفسددير منهددا تفسددير  لفددام القددر ن 

 الطبري .ومن  شهر المفسرين 
مهور طائفة مدن المحددثين  مثدال علو  ال ديد : 

 البخاري ومسلم والترمذي ووابن ماجة .
مهرت المذاهب األربعة وهي مذهب  بدي الفقى : 

حنيفدددة ومدددذهب الشدددا عي ومدددذهب ابدددن حنبيدددل 
 ومذهب المالكي 

لمع  ي هذا الميدان  بو  مرو بن العالء الن و : 
 وي  والكسائيوالخليل بن  حمد واألصمعي وسيب

مهددر كثيددر مددن الشددعراء الددذين نهجددوا  اقسب :
 بالشعر مناهج جديدة  ي المعاني والموضو ات

 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر العباسي   –الوحدة الرابعة  الوحدة
      التاريخ تابع المنجزات الحضارية   –السادس  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

  سباب تقدم المسلمين  ي  لم البلدانيات .  اذكري  الواجب : الواجب : 

  ن تعر  الطالبة المحيطات .

  ن تذكر الطالبة الفري بيني الخلجان والبحار . 

 

 

    التقويمالتقويم

 س : بيندددددددددددددددددي 
ازدهدددددار حركدددددة 

 مة .الترج

 س : وضددددددددددحي 
المدددددراد بدددددالعلوم 

 العقلية .

  س :  ر ددددددددددددددي
 ضدددل المسدددلمين 
  ي  لم الطب .

 س : اذكدددددددددددددري 
 سدددددددباب تقددددددددم 
المسدددددلمين  دددددي 
  لم البلدانيات . 

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 دددي نهايدددة الددددرس يتوقدددع  ن 
قددادراً  لددى مددا  الطالبددةيكددون 
 يلي :

 ن بينددددددددي الطالبددددددددة  
ازدهدددددددددددار حركدددددددددددة 

 الترجمة .

 ن توضدددددد  الطالبددددددة  
 المراد بالعلوم العقلية 

 ن تعدددددددر  الطالبدددددددة  
 ضدددل المسدددلمين  دددي 

  لم الطب .

 ن تددددددددذكر الطالبددددددددة  
 سباب تقدم المسلمين 
  ي  لم البلدانيات . 

 

 

 

   العرضالعرض
 

ازدهددددرت الحركددددة نتيجددددة اخددددتالط  الترجميييية :
العنصدددرين الفارسدددي والعربدددي وميدددول الخلفددداء 

ان   العباسيين نحو معر ة  لدوم الفدرس واليوند
 و ي  هد الم مون قويت جداً حركة الترجمة .

كددان المسددلمون يطلقددون  ليهددا  العلييو  العقلييية :
اسم ) لدوم األوائدلي ي األمدم القديمدة وقدد شدا  

  مرها وذا  منذ نشطت حركة الترجمة .
بددرز كددل مددن محمددد و حمددد  الرياضيييات والفلييك :

والحسدددن  بنددداء موسدددى بدددن شددداكر  دددي  لدددوم 
والفلدددددك ونبددددد  موسدددددى  الحسددددداب والهندسدددددة

 الخوارزمي  ي الرياضيات .
ممن اشتهروا ابدن بختيشدو  الدذي مهدر  اللب :

 ي تشخيص األمدراض العصدبية و الجهدا و بدو 
بكدددددر الدددددرازي وقدددددد اهدددددتم العباسددددديون ببنددددداء 

 المستشفيات .
تطور هدذا العلدم واتسدعت مصدادره  علم التاريخ :

 ومهرت  مهات الكتب .
الطددري والتجددارة  ددي  سددا د اتسددا  ال لييداسيات :

تسدددهيل األسدددفار  مدددام التجدددار والرحدددالين  قدددام 
بعضددددهم بددددرحالت مهمددددة ووصددددفوا رحالتهددددم 
ودونددددوا خالصددددة تجدددداربهم ومشدددداهداتهم  ددددي 
األقاليم والبلدان ومن  بدرز الرحدالين ابدن حوقدل 

 والمسعودي .
 دى نشدداط الترجمددة والتدد لي  وتقدددم  المكت ييات :

وراقين ملددى صددنا ة الددوري و ازدهددار حر ددة الدد
 كثرة المكتبات .

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر العباسي   –الوحدة الرابعة  الوحدة
      التاريخ تابع المنجزات الحضارية   –السابع  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة  ونة قالم مل –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 مدى ت ثر الفن العباسي بالفارسي . اذكري  الواجب : الواجب : 

 
 

  التقويمالتقويم

  
  : نددددوا    دددددديس 

 البحار 

  : المدراد  اشرحيس
 بالعمارة والفنون  .

  : مدددددى  اذكددددريس
تددد ثر الفدددن العباسدددي 

 بالفارسي .

  : اسدددددددددددددددتنتجيس 
نتيجددة ولددع الخلفدداء 

 ببناء القصور . 

  : بعضدددداً   دددددديس
مدددددن البلددددددان التدددددي 
بنيددددت  ددددي العصددددر 

 العباسي . 

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 ن  دددددددددي الطالبدددددددة  
  نوا  البحار 

 ن تشددددددر  الطالبددددددة  
المدددددددددراد بالعمدددددددددارة 

 والفنون  .

 ن تعددي الطالبددة مدددى  
تدددد ثر الفددددن العباسددددي 

 بالفارسي .

 ن تسددددددتنج الطالبددددددة  
نتيجدددة ولدددع الخلفدددداء 

 لقصور . ببناء ا

 ن  دددددددددي الطالبدددددددة  
بعضاً من البلدان التي 
بنيدددددت  دددددي العصددددددر 

 العباسي . 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

 :اآلت  االستهالل 
   ت دث  ع  العلو  النقلية ف  هذا العصر.

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

  العصف الذهن و واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

تدد ثر  ددن العمددارة  ددي العصددر  العمييار  والفنييون :
العباسددي بددالفن الفارسددي و ددي هددذا العصددر تقدددم 
 ددن الزخر ددة تقدددماً  ميمدداً مذ  صددبحت القصددور 
محالة بالرسوم والزخار  من الدداخل والخدارج 
و ليهددا صددور مددن الجددص المجسددم ولقددد  مددر 

المهددددي ببنددداء  مددداكن لالسدددتراحة  دددي الخليفدددة 
الطريق من بغداد لمكة وحفر اآلبار ملى جوارها 
  وكدددان للخلفددداء اتلعباسددديين ولدددع شدددديد ببنددداء 
القصور الفخمة ومنها قصر الذهب وقصر الخلد 
وقصدددر الوضدددا  . ومدددن المددددن التدددي  نشددد ها 
المسلمون بغداد والرصا ة وسامراء والجعفريدة 

لمهدية والزهراء والزاهرة والقطائع والقاهرة وا
. 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر العباسي   –الوحدة الرابعة  الوحدة
      التاريخ تابع المنجزات الحضارية   –الثامن  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

  ضل المسلمين  لى  وروبا  ي العلوم الرياضية .  استنتجي  الواجب : الواجب : 

 

 

  التقويمالتقويم

  

 ثددددددر  س : اذكددددددري 
الحضددارة اإلسددالمية 

  لى  وروبا . 

 مدا  خذتد   س : بيني
الحضددارة األوروبيددة 

 من المسلمين  .

 مددددددا  س : وضددددددحي
 خذتددددددد  الحضدددددددارة 
العربيددددددددددددة مددددددددددددن 

 األوروبين .

 ضل  س : استنتجي 
المسددددددددلمين  لددددددددى 
 وروبدددا  دددي العلدددوم 

 الرياضية . 

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 ثدددددددر  ن تددددددذكر الطالبددددددة  
الحضددارة اإلسددالمية  لدددى 

 .   وروبا

 ن بينددي الطالبددة مددا  خذتدد   
ن الحضدددارة األوروبيدددة مددد

 المسلمين  .

 ن توضدددددد  الطالبددددددة مددددددا  
 خذتددد  الحضدددارة العربيدددة 

 من األوروبين .

 ن تسدددتنج الطالبدددة  ضدددل  
المسلمين  لى  وروبدا  دي 

 العلوم الرياضية . 

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :
 :اآلت  االستهالل 

 ار  انسالمية قوروبا .اذكر  معابر ال ا
 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

  والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

سيلك  ال ايار  :   لى  وروبدا  ثر الحضارة اإلسالمية
انسييالمية عييد  معييابر  همهييا : اقسييدل  التيي   ق ييل 
النصيييييارى واليهيييييوس عليييييى تعليييييم اللغييييية العربيييييية 
واسييتددامها فييي  شييي ون هيييياتهم اليوميييية فصييياروا 
مسيييتعربي  والمع ييير الثييياس  صيييقلية والتييي  اهتمييي  
بالءراعيية وهفييير التيير  والقنيييوات و سخلييوا فراعييية 

ا اسييتغلوا المنيياجم المعدسييية القليي  وقصييب السييكركم
فيي  الجءييير  فاسييتدرجوا الفايية وال ديييد والن يياس 
 ما المع ر الثالد فه  ال يروب الصيلي ية التي  اثيرت 
فيي  تلييور فيي  ال ييرب عنييد اقوروبييي  السيييما فيمييا 
يتعل  ب ناا القال  وال صيون . ولقيد اقت سي  اآلساب 
 اقوروبييية عييدسا  غييير قليييل ميي  اقمثييال العربييية ذات
الدالالت العميقة  ما كثر  اقلفاظ العربية المسيتددمة 
فيي  بعييض اللغييات اقوروبييية المعاصيير  فييدليل  خيير 

 على الت ثير العرب  ف  ال اار  اقوروبية .
 ما ف  الرياضيات فقد بني  المسيلمون معيارفهم فيهيا 
عليييى  سييياس مييي  عليييو  الهنيييوس وانغريييي  لكييينهم 

 ضييافوا كثيييرا  تقييدموا بهييذه العلييو  خلييوات واسييعة ف
ميي  الن ريييات التيي  لييم تعرفهييا  وروبييا مثييل تنقييي  

 اقرقا  الهندية وتعليمها لألوروبي 

   التدريبالتدريب

 

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر العباسي   –الوحدة الرابعة  الوحدة
      التاريخ تابع المنجزات الحضارية   –التاسع  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 بعضاً من مسهاما  المسلمين في  الطل. عددي  الواجب : الواجب : 

. 
 

 

    التقويمالتقويم

  ضددددل  س: اذكددددري 
المسدددلمين  دددي  لدددم 

 الميكانيكا.

 ضددددددل  س : بينددددددي 
المسددلمين  لددى  لددم 

 الفلك .

 مسدهام  س : وضحي
المسدددلمين  دددي  لدددم 

 الجغرا يا .

 س :  ر ددددددددددددددددددددددي 
مسددهامات المسددلمين 

  ي  لم الفيزياء .

 بعضدددداً  س :  ددددددي
مددددددددددن مسددددددددددهامات 
المسددددددددددلمين  ددددددددددي  

 الطب.

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

 ضدددددل  الطالبدددددة تدددددذكر ن  
 المسلمين  ي  لم الميكانيكا.

 ضدددددل  الطالبدددددة بيندددددي ن  
 المسلمين  لى  لم الفلك .

مسدددددهام  الطالبدددددة تعدددددي ن  
المسلمين  دي  لدم الجغرا يدا 

. 

 الطالبدددددددددددددة تعددددددددددددر  ن  
مسهامات المسدلمين  دي  لدم 

 الفيزياء .

بعضددداً  الطالبدددة  دددددي ن  
مددن مسددهامات المسددلمين  ددي  

 الطب.

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :
 :اآلت  االستهالل 

 اذكر  معابر ال اار  انسالمية قوروبا .
 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

  والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

كاسي  معلوميات  :  ثر الحضدارة اإلسدالمية  لدى  وروبدا
ا واسييعة ع يميية تييدل الميكاسيكييالمسييلمي  فيي  علييم 

عليهييا كتيي هم مثييل كتيياب ال يييل قبنيياا مييوب  شيياكر 
 الذ  اشتمل على مئة تركيب ميكاسيك  .

  بتعيييييي  الق ليييية سلييييى ولقييييد  سى اهتمييييا  المسييييلمي
سراسيية علمييية وتنقيتييى ميي  لفلييك اعتنييائهم بدراسيية ا

خرافات التنجيم ف سش وا مراصيد عدسييد  في  مدتليف 
  س اا ال الس انسالمية .
رائيدهم في  ذليك  ال لداسياتو سهم المسلمون ف  علم 

 يل التجيار  وطليب العليم التنقل والترهيال في  سيهب 
ك وقييدموا س ريييات ف ييدسوا المسييالك ووصييفوا المماليي

 مهمة ف  هقائ  الكون .
خاصيية فيي  الصييوت  الفيءيييااتفييو  المسييلمون فيي  

والجاذبية والعدسات وال صريات و شيهر مي  اشيتغل 
  بهم كان ال س  ب  الهيثم .
وظهير  ط ياا مهير   الليبارتقى المسلمون في  عليم 

و قييا  المسييلمون مستشييفيات واستشييرت فيي   س يياا 
ميييييع اقمييييرا  التيييي  اليييي الس واسييييتلاعوا عييييالج ج

 توصلوا سليها . 

   التدريبالتدريب

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم  العصر المملوكي – الخامسة الوحدة
      التاريخ  نمام الحكم واإلدارة  –األول  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 دور المماليك  ي تحقيق النصر  لى الصليبين . اذكري  الواجب : الواجب : 

 
 

 

  التقويمالتقويم

  

  : كيددددددددددددددد   س
نشدددددد ت الدولددددددة 

 كية . المملو

 لدددة  س : بيندددي 
لجددددددوء الملددددددوك 
السددددددددددددددددددددددتقدام 

 المماليك .

 دور  س: اذكدددري
المماليدددددددك  دددددددي 
تحقيدددددق النصدددددر 
  لى الصليبين .

 س: سددددددددددددددددددبب 
تخلددص المماليددك 
 من توران شاه . 

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

 ن تعدددددددر  الطالبدددددددة  
كيدددد  نشدددد ت الدولددددة 

 المملوكية . 

 ن بينددي الطالبددة  لددة  
لجدددددددددددوء الملدددددددددددوك 

 الستقدام المماليك .

 ن تددذكر الطالبددة دور  
المماليدددك  دددي تحقيدددق 

 صليبين النصر  لى ال

 ن تدددددددددددذكر سدددددددددددبب  
الددددددددتخلص الطالبددددددددة 
المماليدددك مدددن تدددوران 

 شاه . 

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :
 :اآلت  االستهالل 

 كيف قام  الدولة اللولوسية ؟
 :لدرسا تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

  والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

: اتدذ اللولوسيون وانخشيديون جنيوسا   سش   الدولة
المماليك و كثروا م  شرائهم وكيان مع يم جييش م  

 سييد الييدي  شيييركوه يتكييون ميي  المماليييك واقمييراا 
النورييية سسيي ة سلييى سييور الييدي  م مييوس و ضيييف سليييى 
الهقا  عدسا  م  المماليك اقسدية وبعيد وفيا  شييركوه 
 سييي  صيييالح اليييدي  جيشيييا  مييي  الممالييييك اقسيييدية 

ماهم ووضييع يييده فييي  شييراا الممالييييك اقتييراك وسييي
الصييال ية سسيي ة لييى ومنييذ ذلييك ال ييي  عمييل خلفيياا 
صالح على جليب الممالييك لتغذيية جيوشيهم . وهكيذا 
فعيل الملييك الصييال   يييوب هينميا تييولى سييللنة مصيير 
وقد وضي   قيمية الممالييك ال  ريية في  اليدفا  عي  
ميير هيمييا هاجمهييا ملييك فرسسييا لييوي  التاسييع هيييد 

التصيد  تمك  المماليك بءعامة  قلا  وبي يرس مي  
للهجييو  رغييم هييرج  وضييا  مركييء ال كييم فيي  مصيير 
بوفييا  الملييك الصييال  وقيييا  فوجتييى بتييدبير اقمييور ، 
وهينما اقت م الصلي يون المنصور  اسيتلا  بي يرس 
تمءي  الفرسسيي  و سير مليك فرسسيا . وبعيدها تيولى 
ال كييم تييوران شيياه ثييم  راس المماليييك الييتدلن منييى 

الفعيل تدلصيوا منيى نراستى التدلن مي  الممالييك وب
 و قاموا سولة المماليك ..

 

   التدريبالتدريب

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر المملوكي –السادسة  الوحدة
      التاريخ  تابع  نمام الحكم واإلدارة   –الثاني  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 ليك  ي تقوية السلطان  . الذي يلعب  المما بيني  الواجب : الواجب : 

 

 

    التقويمالتقويم

 س : اذكددددددددددري 
المددراد بمنصددب 

 السلطنة .

 س : وضددددددددحي 
يددتم توليددة كيدد  

 السلطنة . 

 الذي  س : بيني
يلعبددد  المماليدددك 
 دددددددددي تقويدددددددددة 

 السلطان  . 

 : مدم يتكددون  س
الجهددداز اإلداري 

 بالدولة .

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
 لى ما قادراً  الطالبةيكون 
 يلي :

المدراد  الطالبة تذكر ن  
 بمنصب السلطنة .

 ن توضددددددد  الطالبدددددددة  
كيددددددد  يدددددددتم توليدددددددة 

 السلطنة . 

 ن بيني الطالبدة الددور  
الدددذي يلعبددد  المماليدددك 
  ي تقوية السلطان  . 

 ن بينددددي الطالبددددة مددددم  
يتكون الجهداز اإلداري 

 بالدولة .

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :
 :اآلت  االستهالل 

 عرف  منصب السللنة .
 :الدرس تنفيذ

 ميا   المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

 والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

سار المماليك ف  تعيي  سيالطينهم منصب السللنة : 
م يد  على م د  االختيار بين  اقمراا اققوياا ال على 

الوراثة ولك  ي تفأل السللان بمنصي ى كلي  علييى  ن 
يسييتكثر بييدوره ميي  شييراا المماليييك الييذي  يييدينون 
بيييالوالا الشدصييي  ليييى ويلق وسيييى باقسيييتاذ ، وكيييان 
لسيييالطي  الممالييييك  لقييياب مثيييل الناصييير وال ييياهر 

 واقشرا وفي  الدي  .
الع اسييية فيي  بغييداس وجييرى وعنييدما سييقل  الدالفيية 

اسية  غار المماليك على  لقياب الدليفية سهياؤها مر  ث
الع اسي  فسيموا  سفسيهم انميا  اقع يم وقسييم  ميير 
الم مني  ، ورغم ذلك فإن السللان لم يك  لى سيللة 
شييييرعية هقيقييييية بييييل كييييان يسييييتمدها ميييي  خليفيييية 
المسلمي  .و السللان  ي اشير ال يرب بنفسيى وين ير 

 ف  الم الم .
  الييوفار  التيي  يتكييون الجهيياف مييال هيياف انسار  : 

ت ت  ف  المرت ة الثاسيية بعيد السيللان وي اشير عمليى 
فييي  المجلييي  العيييال  وتسيييمى سار اليييوفار  وهنييياك 
سييييوان الكتييياب اليييذ  يايييم ك يييار الكتييياب للمراسيييم 
السللاسية والبيد للكاتيب  ن يكيون متمكنيا  مي  ساصيية 

 اللغة 
 

   التدريبالتدريب

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر المملوكي –السادسة  الوحدة
      التاريخ  تابع  نمام الحكم واإلدارة   – الثاله الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 ؟نمام الواليت  ي العصر المملوكي  ما  الواجب : الواجب : 

 

 

    التقويمالتقويم

 س : اذكددددددددددري 
 هميدددددة ديدددددوان 

 اإلنشاء .

 مدل  س : بيني 
 نامر المال .

 س :  ر دددددددددددي 
وميفددددددددددددددة دار 

 السكة .

 نمددددام  س : مددددا
الواليددددددت  ددددددي 
العصددددددددددددددددددددددددر 

  ؟المملوكي 

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

الطالبدددددددة  تدددددددذكر ن  
 هميددددددددددة ديددددددددددوان 

 . اإلنشاء

 ن بيندددددددي الطالبدددددددة  
  مل نامر المال .

 ن تعدددددر  الطالبدددددة  
 وميفة دار السكة .

 ن تعي الطالبة نمام  
الواليددت  ددي العصددر 

 وكي . الممل

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية درس بيد  الي التهيئية :
 ت دث  ع  سيوان انسشاا. :اآلت  االستهالل 

 :الدرس تنفيذ

  ما  المك ر  الدرس معارا خريلة  ستعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتدري  طر  عد  مستددما   شرهها ف   يد 

 . والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

يشرا على الديوان  هد رجال القلم  : سيوان انسشاا
ويسمى بصاهب سييوان انسشياا و هياسيا  كاتيب السير 
ويعييد هييذا الييديوان ميي   هييم اقعمييال الديواسييية عنييد 
المماليييك قسييى يعنييى باقعمييال الهاميية مثييل المكات ييات 
والمراسييييم وييييدخل فييي  اختصييياص رئيييي  سييييوان 

اا ال ريد قسى ي مل مكات ات السللان ورسيائلى انسش
 سلى اقمراا والقاس  .

ويسييمى صيياهب المييال وهييو يشييارك  : سيياظر المييال
الييوفير فيي  تييدبير شييئون الدوليية المالييية ويليييى فيي  
اقهميييية موظفيييان مالييييان هميييا مسيييتوف  الصييي  ة 
ومسييتوف  الدوليية ومهامهمييا ضيي ط المييوارس المالييية 

 ف  جميع ال الس .
وهييي  التييي  يصييينع فيهيييا العملييية وهييي   السيييكة :سار 

تتكون م  الدينار الذه   واليدرهم الفاي  والفليوس 
الن اسيييى وييينقش علييى  هييد جيياس   العمليية ع ييارات 

 سينية ت د  بال سملة فالشهاستي  .
لى  ربع عشير  واليية ‘: قسم  مصر  س ا  الواليات

يشييرا علييى كييل والييية واليي  ويعينييوا ميي  السييللان 
 وال  سواب للقااا والمال وال ريد وخفراا ويساعد ال

 
 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر المملوكي –السادسة  الوحدة
      التاريخ الحكم واإلدارة   تابع  نمام  –الرابع  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 تكوين الجيش واألسطول . وضحي  الواجب : الواجب : 

 

 

   التقويمالتقويم

 

 س :  ر دددددددددددي 
القضدددددداء  نددددددد 

 المماليك .

 س : اذكددددددددددري 
 ائدددددددة ديددددددوان 
النمدددددددددر  دددددددددي 

 الممالم  .

 س : بيندددددددددددددددي 
 مهمة الشرطة .

 س : وضددددددددحي 
ش تكدددوين الجدددي
 واألسطول . 

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

 بدددددةالطال تعدددددر  ن  
القضددددددددددداء  ندددددددددددد 

 . المماليك

 الطالبدددددددة تدددددددذكر ن  
 ائددددة ديدددوان النمدددر 

 .  ي الممالم 

 ن بيندددددددي الطالبدددددددة  
 مهمة الشرطة .

 ن توضدددد  الطالبددددة  
تكدددددددددوين الجددددددددديش 

 واألسطول . 

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

 ت دث  ع  القااا. :اآلت  االستهالل 

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

 . والعصف الذهن  واالستقرائية اطيةكاالستن 
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

اعتييياس الممالييييك تعيييي   ربعييية قايييا  وفييي  : القاييياا
الميييذاهب اقربعييية ويسيييمى كيييل واهيييد مييينهم قاضييي  
القاا  وهيو يشيرا عليى اقوقياا ويتيولى الدلابية 
فيييي  الجييييامع اقع ييييم ولكييييل واهييييد ميييينهم  عييييوان 

 يساعدوسى ف  القااا .
وهييييو الفصييييل فيييي  القاييييايا ر فيييي  الم ييييالم : الن يييي

المستعصية على القاا  العياسيي  وهيو يعقيد في  سار 
العيييدل وي اشييير السيييللان بنفسيييى العميييل فييييى ييييوم  

 والدمي  . الثالثاا
 . ومهمتها هفأل اقم  وتنفيذ العقوباتالشرطة : 
ولييى سيييوان باسييمى معنيي  بتسييجيل  سييماا الجيييش : 

الجييش ب تابيك العسيكر  الجنوس وسفقاتهم ويسمى قائد
 ويليى ف  الرت ة اقمراا .

خصيين المماليييك جييءاا  ميي  الميءاسييية  اقسييلول :
للنفقيية علييى اقسييلول ومييا ي تاجييى ميي  معييدات وقييد 
 سج  اسلولهم ف  طرس الصلي ي  م  ثغور الشا  .

 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر المملوكي –السادسة  الوحدة
      التاريخ حواده العصر    –س الخام الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

  . سالطين المماليك الذين جاهدوا الصليبين اذكري  الواجب : الواجب : 

 

 

   التقويمالتقويم

  مددا س :  ر ددي
ارتكبددد  المغدددول 
من  مدائع تجداه 

 المسلمين .

 الدددور   س : مددا
الددددددددذي لعبدددددددد  
المماليدددددك  دددددي 
حمايدددددددددددددددددددددددددة 
المسددددلمين مددددن 

 المغول  .

 س : اذكددددددددددري 
سددددددددددددددددددددالطين 
المماليدددك الدددذين 

 الصليبين.  جاهدوا

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

مدا  الطالبة تعر  ن  
ارتكبددد  المغدددول مدددن 
 مددددددددددددائع تجدددددددددددداه 

 . المسلمين

 ن تدددددددرك الطالبددددددة   
الدددددور الددددذي لعبدددد  
المماليددك  ددي حمايددة 
المسدددددددددلمين مدددددددددن 

 . المغول 

 ن تدددددددذكر الطالبدددددددة  
سدددددالطين المماليدددددك 
الدددددددددذين جاهددددددددددوا 

 الصليبين .

   العرضالعرض

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :
 : اآلت االستهالل 

 اذكر  ما تعرفى ع  الجهاس ضد المغول .
 :الدرس تنفيذ

  ما  المك ر  الدرس معارا خريلة  ستعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتدري  طر  عد  مستددما   شرهها ف   يد 

 . والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح
يعيد الغيءو المغيول  مي   خلير اس ضيد المغيول : الجه

الت يييييديات التييييي  واجهييييي  المسيييييلمي  قن جييييييو: 
سمرت وميا كيان هنياك قيو  تيواجههم هتيى  المسلمي 

سقل  عواصيم المسيلمي  سال  ن الممالييك في  مصير 
استلاعوا الوقوا ف  وجههم واالستصار علييهم في  
معركة عي  جالوت ، و سى هذا االستصيار سليى تيدعيم 

 ركان الدولة . 
في  عهيد بييرس قيا  بعملييات  الجهاس ضد الصلي ي  :

هربييييية واسييييعة ضييييدهم واسييييتعاس مدينيييية قيسييييارية 
و رسوا وصفد ويافا ثم  سلاكية والت  كاسي  كارثية 
ك يييرى عليييى الصيييلي ي  وفييي  عهيييد اقميييير قيييالوون 
استءعي  طيرابل  وسيييلر عليى بيييروت ، وفي  عهييد 

معاقيييل  وليييده اقشيييرا خلييييل قيييالوون سيييقل   خييير
الصييلي ي  وهييي  عكيييا ، وبالتيييال  ليييم يعيييد لهيييم مقيييا  

 بالشا  . 
 

 7-  التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر المملوكي –السادسة  الوحدة
      التاريخ تابع حواده العصر    –دس السا الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 جة التي ترتبت  لى اكتشا  طريق ر س الرجاء الصال  .النتيوضحي   الواجب : الواجب : 

 

 

    التقويمالتقويم

 هميددة  س : اذكددري 
الجهددددددددددداد ضدددددددددددد 

  البرتغاليين 

 ميددددة  ه س : بينددددي
طريددددددددق التجددددددددارة 
المددددددددددار بمصددددددددددر 

 للمماليك .

  س : وضدددددددددددددددددحي
النتيجة التي ترتبدت 
 لى اكتشا  طريق 
ر س الرجدددددددددددددددددداء 

 الصال  .

  : اشددددددددددددددددرحيس 
الصرا  مدع  الطالبة

 العثمانيين . 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 :يلي 

 الطالبدددددددة تدددددددذكر ن  
 هميدددة الجهددداد ضدددد 

 . البرتغاليين 

 ن تبدددددددين الطالبدددددددة  
 هميددددددددددة طريددددددددددق 
التجارة المار بمصدر 

 للمماليك .

 ن توضدددد  الطالبددددة  
النتيجددة التددي ترتبددت 
 لى اكتشا  طريدق 
ر س الرجدددددددددددددددددددداء 

 الصال  .

  ن تشدددددر  الطالبدددددة 
الصددددددددددددرا  مددددددددددددع 

 العثمانيين . 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :
 :اآلت  االستهالل 

 ال رتغاليي  .اذكر  ما تعرفى ع  الجهاس ضد 
 :الدرس تنفيذ

  ما  المك ر  الدرس معارا خريلة  ستعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتدري  طر  عد  مستددما   شرهها ف   يد 

 . والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

ركيييية التوسييييعية  ست ال الجهيييياس ضييييد ال رتغيييياليي : 
الشير   بيني للمغول لايا  طر  التجيار  الرئيسيية 

والغييرب ولييم ي يي  طرييي   ميي  بعيييد عيي  المغييول سال 
طريييي  مصييير فاسيييتغل الممالييييك الفرصييية وفرضيييوا 
ضييرائب باه يية ممييا جعييل ال رتغيياليي  ي  ثييون عيي  
طرييييي   خيييير هتييييى اكتشييييفوا طرييييي  ر س الرجيييياا 
ة الصييييال  الييييذ   سى اكتشييييافى سلييييى ضييييعف الدوليييي
المملوكييية لفقييدها للعائييد المييال  الييذ  كاسيي  تعتمييد 

 عليى .
 خيذت الدولية العثماسيية في  الصرا  مع العثمياسيي  : 

النميو واالتسيا  وكاسيي  العالقية بينيي  اليدولي  عالقيية 
اهتيييرا  مت ييياسل وقييي  قيييو  الممالييييك فلميييا ضيييعف 
المماليييييك بييييد  العثميييياسيون يهيمنييييون علييييى شييييئون 

ت الدولة العثماسية الديارجي  المماليك الداخلية بل  و
عليييى الممالييييك مميييا  سى لالصيييلدا  بينييي  اليييدولتي  
والتقوا ف  معركة مرج ساب  في  الشيا  ثيم الريداسيية 
فييي  مصييير وكالهميييا كيييان النصييير فيهميييا للعثمييياسيي  

 وبالتال  سقل  سولة المماليك .

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر المملوكي –السادسة  الوحدة
      التاريخ  المنجزات الحضارية – السابع سالدر

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 العمارة  ي العصر المملوكي . وضحي  واجب : واجب : الال
 
 

 مقاييس الرطوبة .  ن تذكر الطالبة
  ن توض  الطالبة المراد بالتكاث  .

  ن  ددي الطالبة العوامل التي تسا د  لى التكاث  .

    التقويمالتقويم

 س :  ر دددددددددددي 
المددددددددراد مددددددددن 
الموسددددددددددو ات 

 العلمية .

 س : اذكددددددددددري 

بعضددددددددداً مدددددددددن 
الموسددددددددددو ات 

 التي  لفت .
 س : وضددددددددحي 

العمدددددددارة  دددددددي 
العصددددددددددددددددددددددددر 

 المملوكي .
 
 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 الطالبدددددة تعدددددر  ن  
المدددددددددددددراد مدددددددددددددن 
 الموسو ات العلمية 

  ن تدددددددذكر الطالبدددددددة 

بعضدددددددددددددداً مددددددددددددددن 
الموسدددددو ات التدددددي 

 .  لفت
 ن توضدددد  الطالبددددة  

العمددارة  ددي العصددر 
 المملوكي .

 
 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

اذكر  بعض الموسوعات العلمية  :اآلت  االستهالل 
. 

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

 . والعصف الذهن  ةواالستقرائي كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

 بددرز مددا يميددز  صددر  : مهددور الموسددو ات العلميددة
المماليك كثرة الموسو ات العلمية المؤلفة  ي شدتى 
الفنددون    فددي التددراجم سددير   ددالم النددبالء   و ددي 
اللغددة كتددب ابددن منمددور   واألدب صددب  األ شددى   

 تبددددار   و ددددي و ددددي التدددداريخ كتدددداب المددددوا م واال
الطبقات و يات األ يان البن خلكان   و ي الجغرا يا 

 مسالك األبصار لفضل هللا العمري 
تمثلددددت العمددددارة  ددددي بندددداء المسدددداجد   : العمددددارة

والمدارس والبيمارستانات   ولقدد تطدور  دن النحدت 
 لددددى الخشددددب  ددددي العصددددر المملددددوكي وشددددا ت 
الزخددار  الهندسددية وازدهددرت صددنا ة المشددربيات 

 خاصة بالنوا ذ وواجهات البيوت ال
 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر العثماني –السادسة  الوحدة
      التاريخ  نمام الحكم واإلدارة  – األول الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

  همية منصب الصدر األ مم   . بيني  الواجب : الواجب : 

 

   التقويمالتقويم

  س : اذكددددددددددري 
نشدددددد ة الدولددددددة 

 العثمانية .
 س : وضددددددددحي 

كي  يتم اختيدار 
 طان .السل

 س : بيندددددددددددددددي 
 هميددددة منصددددب 

الصددددر األ مدددم   
. 

 س :  دددددددددددددي 
مهددددددم الصدددددددر 

 األ مم .
 

 

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

 ن تدددددددذكر الطالبدددددددة  
نشددددددددددد ة الدولدددددددددددة 

 .العثمانية 
 ن توضدددد  الطالبددددة  

كيددددد  يدددددتم اختيدددددار 
 السلطان .

 ن بيندددددددي الطالبدددددددة  
 هميدددددددددة منصدددددددددب 

 الصدر األ مم   .
 ن  دددددددي الطالبدددددة  

مهددم الصدددر األ مددم 
. 

 
 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

اذكر  بعض الموسوعات العلمية  :اآلت  االستهالل 
. 

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر ىعل ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

 . والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

تنسب الدولة ملدى  ثمدان والدذي تمكدن : نش ة الدولة
من االنتصار  لى البيزنطينيين  ي نيقيا ثدم  خدذ  دي 

اه بحددر مرمددرة وباتجدداه التوسددع  لددى حسددابهم باتجدد
البحدددر األسدددود مدددن الشدددمال مسدددتفيداً مدددن ضدددع  

 البيزنطين والتي  نهكتها الحروب األهلية .
يقدوم نمدام السدلطنة  لدى تدواره منصب السلطنة : 

الحكم من اآلباء ملدى األبنداء شدريطة كفاءتد  الذاتيدة 
وت ييد ذوي النفوذ ال سيما قادة الجيش   ولقد تميدز 

مرحلدة األولدى مدن تداريخهم بالهيبدة السالطين  ي ال
والقوة حيه نجحوا  ي بناء الدولة وتوسديع نطاقهدا 

 . وكانوا  شرة سالطين ىخرهم سليمان القانوني
يعتبر هذا المنصب من المناصدب الصدارة العممى : 

الكبيرة ومن مهام  رئيس الوزراء واألمراء و قددم 
مجلددس الدولددة  ددي قصددره ولدد  صددالحية كاملددة  ددي 

ة الدولددة ولدد  الحددق  ددي اسددتخدام خددتم السددلطان مدار
 السلطانية . الذي يوقع ب   لى الفرمانات

   التدريبالتدريب

 

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الخميس ءاألربعا الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر العثماني –السادسة  الوحدة
      التاريخ حواده العصر – الثاني الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

  العوامل التي سا دت العثمانيين  ي التوسع ب وروبا . بيني  الواجب : الواجب : 
 

 

    التقويمالتقويم

 س : تحدددددددددددثي 
 ددددددددن توسددددددددع 
العثمدددانيين  دددي 

 . وروبا
 س : بيندددددددددددددددي 

العوامدددددل التدددددي 
سدددددددددددددددددددددا دت 
العثمدددانيين  دددي 
التوسددددددددددددددددددددددع 

 ب وروبا . 
 س : وضددددددددحي 

محدددددددددددددددددداوالت 
العثمددانيين بندداء 

 الدولة . 
 
 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
 قادراً  لى ما الطالبةيكون 
 يلي :

 الطالبددددة تتحددددده ن  
 دددددددددددددن توسدددددددددددددع 
العثمدددددددددانيين  دددددددددي 

 . وروبا
 الطالبدددددددة بيندددددددي ن  

التددددددددددي العوامددددددددددل 
سدددا دت العثمدددانيين 
  دي التوسددع ب وروبددا

 . 
 ن توضدددد  الطالبددددة  

محدداوالت العثمددانيين 
 . بناء الدولة 

 
 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

 كيف توسع العثماسيون ف   وروبا:اآلت  االستهالل 

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

 . والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

بدد  التغلغدل العثمداني  : التوسع  ي القارة األوروبيدة
خدددان  دددي  دددي  وروبدددا  نددددما تددددخل السدددلطان  ور

الصددرا  بينددي البيزنطينينددوتمكن مددن السدديطرة  لددى 
مدينددة غدداليبولي المطلددة  لددى الدددردنيل   وقددد سددار 
السددلطان مدددراد األول  لددى سياسدددة  بيدد  التوسدددعية 
 سددديطر  لدددى  درنددددة وتراقيدددا وبلغاريدددا ومقدددددونيا 
 تجمعددت الممالددك األوروبيددة و رادت ميقددا  الزحدد  

 العثماني مال  نها هزمت .
بايزيد األول ضدم الدبالد األوروبيدة  اصدطدم  است ن 

بالمجريين وكانت المعارك بينهم سجال حتدى انتصدر 
 ليهم العثمانيون وبعدد ذلدك قدام محمدد الفدات  بفدت  
القسدددطنطينية وبلجدددراد وجزيدددرة رودوس ثدددم دخدددل 

  اصمة المجريين بودابست 

   التدريبالتدريب

 

 

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر العثماني –السادسة  الوحدة
      التاريخ تابع حواده العصر –الثاله  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

  سباب الصرا  العثماني الصفوي . الطالبة وضحي  الواجب : الواجب : 

 

 

    التقويمالتقويم

 س : حددددددددددددددددددددددي 
العوامدددددددددل التدددددددددي 
سددا دت العثمددانيين 
 لدددى التوسددددع  ددددي 

 البالد العربية .
 الدددبالد  س :  دددددي

العربيددددددددددة التددددددددددي 
خضددددعت للسدددديطرة 

 العثمانية .
 س : وضدددددددددددددددددحي 

 سددددددددباب  الطالبددددددددة
الصددددرا  العثمدددداني 

 الصفوي .
 

 

   كيةكيةاألهدا  السلواألهدا  السلو

ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون  
 :قادراً  لى ما يلي  الطالبة

 الطالبددددددةحدددددددد  ن ت 
التددددددددددي العوامددددددددددل 

سدددا دت العثمدددانيين 
 لددددى التوسددددع  ددددي 

 البالد العربية .
 الطالبدددددة  دددددددي ن  

الددبالد العربيددة التددي 
خضدددددعت للسددددديطرة 

 العثمانية .
 ن توضدددد  الطالبددددة  

 سدددددددباب الصدددددددرا  
 العثماني الصفوي .

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :
كييف توسيع العثمياسيون في  الي الس :اآلتي  االستهالل 
 العربية ؟ 
 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

 . والعصف الذهن  واالستقرائية طيةكاالستن ا
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

بيد  العثمياسيون  : توسع العثمانيون  ي البالد العربية
فيي  ت ويييل  س ييارهم تجيياه اليي الس العربييية منييذ عهييد 
السللان سليم اقول بعد استصياره عليى الممالييك في  

، ف سخل مكة واليم  وعسير ت   هكم مصر والشا  
ثمييياسيي  ،  ميييا الجءائييير فهييي  مييي   وليييى منييياط  الع

المغييرب العربيي  اعترافييا  بالسييياس  العثماسييية وبعييدها 
لي يييا ثييم تييوس  ، وفيمييا يتعليي  بييالعرا  فقييد تمكيي  
السيللان سييليمان القيياسوس  ميي  اسييترساس العييرا  ميي  
هكيييم الصيييفويي  بعيييد هملييية بقيييياس  الصيييدر اقع يييم 

 سبراهيم باشا .
كاسي  سييران ممءقية لدرجية  الصرا  مع الصفويين :

 ن تسييع عييائالت تناوبيي  علييى هكمهييا خييالل  ربعيية 
وعشري  عاما  وبعدها قام  الدولية الصيفوية والتي  
كاس  مدالفة للمذهب العثمياس  ف يد  االهتكياك بينهميا 
وهي  ذلك قرر السللان سليم اقول مواجهتم فءهف 

 سلى ت ريء وهناك هاربهم واستصر عليهم . 
 

   التدريبالتدريب
 

 

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الخميس اءاألربع الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر العثماني –السادسة  الوحدة
      التاريخ تابع حواده العصر –الرابع  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 األطما  النمساوية  ي الدولة العثمانية . اذكري    الواجب :الواجب :
 

 

   التقويمالتقويم

 الددددددور  س : بيندددددي
الددددددددددددذي لعبتدددددددددددد  
االمتيدازات األجنبيدة 

 ضد العثمانيين  .
  : كيدددد  قضددددت س

االمتيددددددازات  لددددددى 
 ؟العثمانيين

 س : اذكدددددددددددددددددددري 
ة األطمددا  النمسدداوي

 ي الدولة العثمانيدة 
. 

  س :  ر ددددددددددددددددددددي 
األطمددددا  الروسددددية 
 ي الدولة العثمانيدة 

. 
 
 

 . 
  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 :قادراً  لى ما يلي  الطالبة

 الطالبدددددددة ينددددددديب ن  
الدددددور الددددذي لعبتدددد  
االمتيددازات األجنبيددة 

 ضد العثمانيين  .
 الطالبدددددددة بيندددددددي ن  

كيدددددددددددد  قضددددددددددددت 
االمتيدددددددازات  لدددددددى 

 العثمانيين .
 ن تدددددددذكر الطالبدددددددة  

األطمدددا  النمسددداوية 
  ي الدولة العثمانية 

 ن تعدددددر  الطالبدددددة  
األطمدددددا  الروسدددددية 
  ي الدولة العثمانية 

 
 

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :
اذكييير  ميييا تعرفيييى عييي  التيييدخل  :اآلتييي  االسيييتهالل 

 اقوروب  ف  الدولة العثماسية .
 :الدرس تنفيذ

  ميا  ك ير الم اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

 . والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

  : التدخل األوروبي  ي شؤون الدولة العثمانية
دخل كاندددت هدددي البوابدددة للتددد االمتيدددازات األجنبيدددة :

األوروبددي  ددي الشددئون العثمانيددة منددذ  هددد سددليمان 
القانوني وكانت هذه االمتيازات  ي بددايتها ال تشدكل 
خطراً  لى العثمانيين ألنهم كانوا  قوياء ولكنهدا  دي 
وقت ضعفهم صارت وباالً  لديهم حيده وصدل األمدر 
ملى التددخل القنصدلي  دي شدؤون الدولدة واسدتقطاب 

ة القاطندددة  دددي الواليدددات  وروبدددا ليقليدددات النصدددراني
العثمانية و دى ذلك ملى مشعال الفتن إليجداد الذريعدة 

 .للتدخل األوروبي بحجة حماية الر ايا النصارى 
اتسددمت  :  القدة الدولدة العثمانيددة بالددول األوروبيدة

بالعددددداء  ددددي معممهددددا ألن البددددابوات شدددداركوا  ددددي 
تحريض القوى األوروبيدة  لدى نقدض  هدودهم مدع 

 . العثمانيين
خدداض العثمدددانيون معدددركتين  األطمددا  النمسددداوية :

متتدداليتن مددع النمسددا خسددوا  يهمددا  اضددطروا لعقددد 
معاهدات مذلة لهم حيه  قدوا  راضي كثيرة لصدال  

 النمسا .
 اتفقت روسيا والنمسا  لى  األطما  الروسية :

   التدريبالتدريب

 

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الخميس ربعاءاأل الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر العثماني –السادسة  الوحدة
      التاريخ تابع حواده العصر –الرابع  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 ة .األطما  الصربية  ي الدولة العثماني اذكري  الواجب : الواجب : 

 

 

   التقويمالتقويم

  : ر ددددددددددديس  
األطمدددددددددددددددددددددا  
الفرنسدددددية  دددددي 
  الدولة العثمانية

 س : اذكددددددددددري 
األطمدددددددددددددددددددددا  
الصدددددربية  دددددي 
ة الدولة العثمانيد

. 
 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

يكون   ي نهاية الدرس يتوقع  ن
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 ن تعدددددر  الطالبدددددة  
األطمددددا  الفرنسددددية 
 .  ي الدولة العثمانية

 ن تدددددددذكر الطالبدددددددة  
األطمدددددا  الصدددددربية 
 .  ي الدولة العثمانية

   العرضالعرض

ثمدانيين وتقسديم  رضددها ممهاجمدة بولنددا التابعددة للع
  يما بينهم ولذا تحرك العثمانيون مال  نهم هزموا .

مددددا ندددابليون بوندددابرت نفدددوذ  األطمدددا  الفرنسدددية :
 رنسا ملى ميطاليدا وجندوب اليوندان و صدب  مجداوراً 
لتركياوبد  بتحريض دول البلقان  لى الخدروج  لدى 
العثمددانيين حتددى يجددد ذريعددة للتدددخل ثددم قدداد حملددة 

م العثمددددانيون  يهددددا  قددددرر العثمددددانيون لمصددددر هددددز
استعادة مصر   رسلوا حملة ملى بدالد الشدام  والً مال 

  نهم هزموا  يضاً .
 راد الصدددرب الحصدددول  لدددى  األطمدددا  الصدددربية :

اسددتقاللهم وطلبددوا العددون مددن روسدديا واسددتطا وا 
 هزيمة العثمانيين واالنفصضال بالمنطقة. 

   التدريبالتدريب
 

 

 

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء ءالثالثا االثنين األحد اليوم العصر العثماني –السادسة  الوحدة
      التاريخ  المنجزات الحضارية – الخامس الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 ثماس .اذكر  الن م العسكرية ف  العصر الع  الواجب : الواجب : 
 

 

    التقويمالتقويم

  : نمدم  حدديس
وقدددوانين الحكدددم 
 ددددددددددي ادولددددددددددة 

 العثمانية .
  نمام  س : بيني

القضدددددددداء  ددددددددي 
  العصر العثماني

 
 س : اذكددددددددددددري 

الددنمم العسددكرية 
 دددددددددي العصدددددددددر 

 العثماني.
 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

توقع  ن  ي نهاية الدرس ي
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

نمم  الطالبة ن يحدد  
وقدددوانين الحكدددم  دددي 

 ادولة العثمانية .
 الطالبدددددددة بيندددددددي ن  

نمددددام القضدددداء  ددددي 
 العصر العثماني .

 ن تدددددددذكر الطالبدددددددة  
الددنمم العسددكرية  ددي 

 العصر العثماني.

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

فيييى عييي  الييين م اذكييير  ميييا تعر :اآلتييي  االسيييتهالل 
 والقواسي .

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

 . والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

كيييء الن يييا  السياسييي  عنيييد يرت : الدددنمم والقدددوانين
العثمييياسيي  عليييى الشيييريعة انسيييالمية وليييذا تركيييوا 
لرعايهم م  غير المسلمي  تل ي  س مهم الداصية ، 
واهتف فييييوا بالن ييييا  العسييييكر  انقليييياع  وبيييياق  
اققييياليم بن يييا  االلتيييءا  ، وكاسييي  الهيئييية القايييائية 
ير سييها قاضيي  العسييكر ثييم  ضيييف قاضيييي  قوروبييا 

كيي   هكيييا  القايياا سهائيييية سذ يوجيييد و فريقيييا وليييم ت
 استئناا لدى المفت  .

وم  الن م العسكرية الت  امتاف بها العثماسيون س يا  
االسكشيييارية ويسيييمى رئيسيييهم  غيييا االسكشيييارية وقيييد 
اهتموا بسالح المدفعية ف سش  السيللان م ميد الفيات  

 فرقة خاصة بالمدفعية عرف  باللوبجية .

   التدريبالتدريب

 

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء لثالثاءا االثنين األحد اليوم العصر العثماني –السادسة  الوحدة
      التاريخ تابع المنجزات الحضارية  –السادس  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 بعضاً من العلماء الذين تفوقوا  ي مجاالت  دة. اذكري  الواجب : الواجب : 
 

 

    التقويمالتقويم

 مالمدد   يس : حدددد
الحيدداة العلميددة  ددي 
 العصر العثماني .

 مكانددددة  س : بينددددي
اللغددة العربيددة  ندددد 

 األتراك .
 بعضدداً  س : اذكددري

مدددن العلمددداء الدددذين 
تفوقدوا  دي مجدداالت 

  دة.
 مجدددال  يس : حددددد

تفدددوي األتدددرك  دددي 
  لم الطب . 

 

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 الطالبددددددةحدددددددد  ن ت 
مالمدددددددددد  الحيدددددددددداة 
العلميدددة  دددي العصدددر 

 العثماني .
 الطالبدددددددة بيندددددددي ن  

مكانددة اللغددة العربيددة 
  ند األتراك .

 ن تدددددددذكر الطالبدددددددة  
بعضددداً مدددن العلمددداء 

تفوقددددوا  ددددي  الددددذين
 مجاالت  دة.

حدددددددد الطالبددددددة  ن ت 
مجددال تفددوي األتددرك 

  ي  لم الطب . 
 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :
 ال يا  العلمية. اشره  :اآلت  االستهالل 

 :الدرس تنفيذ
  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 
 . والعصف الذهن  واالستقرائية ن اطيةكاالست
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

كاسييي  اللغييية التركيييية هييي  اللغييية  :الحيددداة العلميدددة
الرسييمية ولكنهييا لييم ت يياول فيير  لغتهييا علييى اليي الس 
العربية بل تي ثرت التركيية بالعربيية ، وظلي  العربيية 
هيي  اللغيية الدينييية والعلمييية التيي  تكتييب بهييا الوثييائ  

لدولية وليذا كيان السيالطي  يجييدون العربيية خاصية ا
 و سها كاس  تدرس بكل المدارس .

بييييرف فيييي  العلييييو  العربييييية الفيروف بيييياس  صيييياهب 
القيياموس الم يييط ومرتاييى الءبيييد  صيياهب تيياج 
العييروس وفيي  العلييو  الشييرعية بييرف الكييوراس  الييذ  
صنف ف  شرح صي ي  ال ديار  والفنيار  صياهب 

 صيييول الشييييرائع وفيييي   كتييياب فصييييول ال يييدائع فيييي 
الجغرافيا  لف بير  رئي  كتابا  ع  المالهة بعنيوان 
ب ريييي  وصيييف فييييى شيييواطا المتوسيييط ، ثيييم قيييد  
خريليييية تمثييييل اكتشيييياا ال رتغيييياليي  فيييي  امريكييييا 
الجنوبييية ، وفيي  اللييب كاسيي   سيي   سيي  التعليييم 
الل يييي  اسييييتمرارا  لمييييا كاسيييي  عليييييى فيييي  العصيييير 

سييذكر قليييب  السييلجوق  . وميي  بينيي   ولئيييك الل يياا
 الدي  العجم  وشكر   الشرواس  . 

   التدريبالتدريب

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  مةمةمعلمعل  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين حداأل اليوم العصر العثماني –السادسة  الوحدة
      التاريخ تابع المنجزات الحضارية  –السابع  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

  ن طراز العمارة بالدولة العثمانية . تحدثي  الواجب : الواجب : 

 

  التقويمالتقويم

 
 يس : حددددددددددددددددددد 

المدددددوارد الماليدددددة 
 للدولة .

  المدراد  س : بيني
 بالجباية .

 ددن  س  : تحدددثي 
طدددددددراز العمدددددددارة 
بالدولة العثمانية .

  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

ن  ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكو
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 الطالبددددددةحدددددددد ت ن  
المددددددددوارد الماليددددددددة 

 للدولة .
 الطالبدددددددة بيندددددددي ن  

 المراد بالجباية .
 ن تتحددددده الطالبددددة  

 دددن طدددراز العمدددارة 
 بالدولة العثمانية .

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

اذكييير  ميييا تعرفيييى عييي  الميييوارس :اآلتييي  االسيييتهالل 
 المالية.

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على عرفواليت ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

 . والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 .:الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

تعدست مصاسر الدخل فمنها ضيري ة : الموارس المالية 
اليير س وضييري ة العشييور وكاسيي  تشييكل جييءاا  ك يييرا  

لكنها بد ت تتالشى فيميا بعيد عنيدما م  سخل الدولة و
صيييارت الج ايييية تعليييى لمتعهيييد يقيييد  م لغيييا  معينيييا  
للدءاسييية وتتيييرك ليييى ال ريييية فييي  جميييع الايييرائب 

 بلريقتى ووسائلى الداصة .
 قييييا  العثميييياسيون منشيييي ت  : العمييييار  العثماسييييية-2

معمارييية فدميية تجليي  فيهييا سييياس  المالميي  العربييية 
ارس والقصييور وهيي  انسييالمية فيي  المسيياجد والمييد

تمتيياف بال سيياطة هيييد خاييع  كلهييا لن ييا  واهييد ، 
وعنيييدما فيييت  العثمييياسيون القسيييلنلينية  مييير م ميييد 
الفات  بت ويل كنيسة  يا صوفيا سلى جيامع في قيم بهيا 
م راب وسلى جواره من ر وسقيش اسيم الجاللية واسيم 

 الرسول وخلفائى اقربعة .
 

   التدريبالتدريب
 

 
 

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي – السابعة الوحدة
      التاريخ الد وة اإلصالحية –األول  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 سمات الشيخ محمد بن  بد الوهاب . اذكري  الواجب : الواجب : 

 

 

    التقويمالتقويم

  : حددددددددددددددددددديس 
مؤسدددددس الدددددد وة 

 اإلصالحية 
   : متددددى  بيندددديس

مهددددددرت الددددددد وة 
 اإلصالحية  .

 س : اذكددددددددددددددددري 
سدددددددمات الشددددددديخ 
محمدددددد بدددددن  بدددددد 

 الوهاب .
 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 الطالبددددددة ن يحدددددددد  
مؤسدددددددس الدددددددد وة 

 اإلصالحية .
متى  الطالبة نييت ن  

مهددددددددرت الددددددددد وة 
 اإلصالحية  .

 ن تدددددددذكر الطالبدددددددة  
سمات الشديخ محمدد 

 بن  بد الوهاب .
 
 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

 ية ؟م  م س  الدعو  انصاله:اآلت  االستهالل 

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

 . والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 .:الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

يخ تنسيييب اليييدعو  انصيييالهية سليييى الشيييم سسيييها : 
وليد  م مد ب  ع د الوهاب ، م   سير  )  ل مشيراا

هييـ ا هيييد كييان والييده 1115فيي  بلييد  العيينيية سيينة )
قاضييييا  فيهيييا سضيييافة سليييى اشيييتغالى بتيييدري  العليييو  
الشيييرعية وليييذا سشييي  الشييييخ م  يييا  للعليييم ، شيييغوفا  
بييالقراا  وانطييال  و ماييى مييد  شييهري  فيي  مدينيية 

ن يسيمعى ا الرسول ) ص ا استفاس خاللهما مميا كيا
هل  العلم بالمسجدي  رجع الشيخ م مد سليى العيينية 
وعكف عليى القيراا  واالسيتءاس  مي  العليم فت ليورت 
ف  ذهنى فكر  المناسا  بانصالح ثم خرج سلى العرا  
هيد فار ال صر  والتقى ب هد علماا الفقيى وال يديد 
فيهيييا وهيييو الشييييخ م ميييد المجميييوع  وسرس فييي  

عربييية هتييى  تقنهييا ، ثييم قفييل ال صيير  قواعييد اللغيية ال
عائييدا  سلييى سجييد هيييد تييرك  بييوه القايياا فيي  العيينيية 

 . واستقر ف  بلد  هريمالا
 افساست قناعة الشيخ م مد بعد عوستى: ظهورها 

 
 

   التدريبالتدريب

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم ديالعصر السعو –السابعة  الوحدة
      التاريخ تابع الد وة اإلصالحية –األول  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

  ثار الد وة اإلصالحية  .  اشرحي  الواجب : الواجب : 
 

 

    التقويمالتقويم

 بدايددددة  س : بينددددي
مهدددددددور الدددددددد وة 

 الحية .اإلص

 
 س : اذكددددددددددددددددري 

 هدددددددا  الددددددد وة 
 اإلصالحية 

 
 ثدار  يس : اشرح 

الد وة اإلصدالحية  
 . 

 

   السلوكيةالسلوكيةاألهدا  األهدا  

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

بداية  الطالبة ينت ن  
مهدددددددددور الدددددددددد وة 

 . اإلصالحية
 الطالبدددددددة تدددددددذكر ن  

 هدددددددددا  الددددددددد وة 
 . اإلصالحية 

الطالبدددددة  تشدددددر  ن  
 ثددددددددددددار الددددددددددددد وة 

 .  اإلصالحية 

   العرضالعرض
 

م  رهالتى بارور  انصيالح ليي  في  منلقية سجيد 
ف سب وبل وف  غيرها م  المناط  انسالمية هييد 
تنتشييير ال يييد  والمدالفيييات الشيييرعية ، و خيييذ ي يييد 

سشاطى ف   بين لفتر  سعوتى بينهم ومءج خالل تلك ا
 .الدعو  وبي  التعليم والت ليف 

ارتكءت  س  سعو  الشيخ م ميد بي  ع يد :   هدافها
الوهاب على منهت السلف م   هل السينة والجماعية 

التييء  الشييخ م ميد ميذهب انمييا  وفي   صيول اليدي  
 همييد بيي  هن ييل فيي  الفييرو  )الفقييى ا مع ييم اقهييوال 

 وهييده بالع يياس  ميي  تعييد مسيي لة التوهيييد وسفييراس  و
  هم المسائل الت  تناولها الشيخ 

ترك  الدعو   ثرا  بالغا  ف  عوس  الناس  في   ن ثارها
 سجد والجءير  سلى معرفة وهداسية   الدالصة 

 قا  الدعو  على خرافات التعل  بالشجر وال جر 

بييدست الييدعو   وهييا  النيياس فيي  تقييدي  المييوتى ميي  
 اليدعو  انصيالهية سليى  مياك امتد ت ثير والصال ي  

 .ف  العالم انسالم  

 

 
 

 

   التدريبالتدريب
 

 
 

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم ر السعوديالعص –السابعة  الوحدة
      التاريخ الدولة السعودية األولى –الثاني  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

  التقويمالتقويم

  

 كي   س : وضحي
نشدددددددد ت الدولددددددددة 
 السعودية األولى . 

 س : اذكددددددددددددددددري 
مالمدددددد  االتفدددددداي 

اإلمددام محمددد  بينددي
بدددن  بدددد الوهددداب 
واألميددر محمددد بددن 

 سعود .
 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 الطالبددددة توضدددد  ن  
كيددد  نشددد ت الدولدددة 

 .  السعودية األولى
 ن تدددددددذكر الطالبدددددددة  

مالمد  االتفداي بيندي 
مام محمد بن  بدد اإل

الوهددددددداب واألميدددددددر 
 محمد بن سعود .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

 ت دث  ع  سش   الدولة .:اآلت  االستهالل 

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 للتيدري  طير  عيد  مسيتددما   شيرهها في   ييد 

 . والعصف الذهن  واالستقرائية كاالستن اطية
 .:سالدر ف  الوارس  النصوص بعض شرح

استقل الشيخ م مد ب  ع د الوهاب م  سش   الدولة : 
هريمالا سلى العيينية ، وقيد رهيب بيى  ميرهيا عثميان 
بيي  معميير و يييد سعوتييى انصييالهية ، وبييد  التل ييي  
العمليييييي  لم يييييياس  الييييييدعو  ، وهينئييييييذ فاس سشيييييياط 
معارضيها ؛ ف خذوا ف  الت ليب عليهيا ، وسج يوا في  

) سليمان  ل هميد  كسب فعيم بن  خالد ف  اقهساا
ا سلى صيفوفهم ، فكتيب سليى  ميير العيينية يلليب منيى 
اليييييتدلن مييييي  الشييييييخ ، وهيييييدسه بقليييييع معوستيييييى 
االقتصاسية الت  كان يرسلها سليى وهرمان بلدتيى مي  
مءاولة التجار  ف  انهسياا والميواسا القري ية منهيا 
فيير ى ابيي  معميير قلييع عالقتييى بالشيييخ ، )الدرعييية ا 

 ل سيويلم ومي  المت مسيي  لليدعو  وسءل ضيفا  عند 
، ثم جاا اقمير ) م مد ب  مسيعوس ا لمقابلية الشييخ 
م مييد ، فرهييب بييى غاييية الترهيييب ووعييده ال ماييية 
والت ييييد بشييرط  ال يغيياسر الدرعييية مسييتق ال  وتعاهييد 
االثنيييان عليييى العميييل فييي  سييي يل اليييدعو  انصيييالهية 

 . وسشرها بكل الوسائل الممكنة
 اتفا  الدرعية فرصة ع يمة  : تاحتن يم الجيش

   التدريبالتدريب

 

 

 اإلمام محمد بن  بد الوهاب واألمير محمد بن سعود . بينيمالم  االتفاي  اذكري  الواجب : الواجب : 
 

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –لسابعة ا الوحدة
      التاريخ الدولة السعودية األولى –الثاني  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 كي  نمم جيش الدولة السعودية األولى . وضحي  الواجب : الواجب : 

 

 .   التقويمالتقويم

 كي   س : وضحي
نمددم جدديش الدولددة 
 السعودية األولى . 

  اذكددددددددددددددددريس : 
مالمددددددد  اتنمددددددديم 

 اإلداري .
 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
  يلي :

 الطالبددددة توضدددد  ن  
كيددددد  نمدددددم جددددديش 
الدولددددددة السددددددعودية 

 .  األولى
 ن تدددددددذكر الطالبدددددددة  

مالمددددددددد  اتنمددددددددديم 
 اإلداري .

 
 

   العرضالعرض
 

لتن يم جيش قو  و خذت الدولة الجديد  تتهي  لنشير 
م اس  الدعو  وتوهييد ال ليدان النجديية ،  ميا  سيل ة 
الجيييش فمع مهييا ميي  ال نيياس  والسيييوا والدنيياجر 
والرميياح والسييها  ، ورغييم  ن الدوليية سيييلرت علييى 

العربي  سال  سهيا ليم  جءاا واسعة مي  منلقية الدلييت 
تكييي  تمتليييك سيييفنا  هربيييية وسسميييا اسيييتعاس   بسيييف  

  الغوص التابعة للق ائل الساهلية الداضعة لها
 التن يم انسار  :

يقيييف عيييل قمييية هييير  التن ييييم انسار  فييي  الدولييية ؛ 
اقمير والذ  صار ي مل لقب ) انما  ا عقيب اتسيا  
الدوليية ، وميي   هييم واج ييات اقمييير انشييراا علييى 
شئون الدولة وسرسال الج ا  سلى  قياليم الدولية لجميع 
الءكا  ، وسعداس القوات العسكرية لل يرب ، وليم يكي  
الشيخ م مد ب  ع د الوهياب بمني ى عي  انجيرااات 
انسارية الت  وض   معالمها خالل تليك الفتير  ، بيل 
كان هاوره قويا  في  تن ييم الشيئون الماليية وواليية 

دوليية عميياال  ينوبييون عيينهم فيي  العهييد ، اتدييذ  ئميية ال
هكييم  قيياليم اليي الس بعييد  ن اتسييع  هييدوس الدوليية سلييى 
ال  ييير اقهمييير غربيييا  والدلييييت العربييي  شيييرقا  ومييي  
بييياسيت  الشيييا  والعيييرا  شيييماال  سليييى الييييم  وعميييان 
جنوبيييا  ، ويقيييو  انميييا  باختييييار  ميييراا اققييياليم مييي  

 العناصر المدلصة للدعو  م   بناا كل سقليم 
 
 
 

 

   التدريبالتدريب

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  الوحدة
      التاريخ حواده العصر –الثاله  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 األخطار التي تعرضت لها الدولة خالل هذه المرحلة . ما  الواجب : الواجب : 
 

 

   التقويمالتقويم

  س : وضددددددددحي
مدددددددى اتسددددددا  
 الدولة الجديدة 

 
 س : اذكددددددددددري 

البلدددددددان التددددددي 
نجحددددت الدولددددة 

  ي ضمها .
 س : مدددددددددددددددددددددا 

األخطددددار التددددي 
تعرضددددددت لهددددددا 
الدولددددددة خددددددالل 
 هذه المرحلة .

  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

 ن توضدددد  الطالبددددة  
اتسددددددددددا  الدولددددددددددة 

 الجديدة .
 ن تددددددددذكر الطلددددددددب  

البلدددان التددي نجحددت 
 الدولة  ي ضمها .

 ن تعدددددددي الطالبدددددددة  
األخطددددددددددار التددددددددددي 
تعرضددت لهددا الدولددة 
 خالل هذه المرحلة .

 

   العرضالعرض
 

 النشاط طري  ع  بالتهيئة  بد  الدرس التهيئة :
اتسييا  الدوليية  عيي  ت ييدث :آلتيي ا االسييتهالل 

 . واستشار الدعو 

 :الدرس تنفيذ
  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلة  ستعر 
الييدرس  عناصيير علييى ليتعرفييوا ؛اللال ييات
 طر  عد  مستددما   شرهها ف   يد  ثم .الرئيسة
  .للتدري 
 .:الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

 مييييرت الدولييييةاتسييييا  الدوليييية واستشييييار الييييدعو  :
السيييعوسية بمراهيييل متعاق ييية فييي  اتسييياعها ، ف يييد ت 
بتوهيد ال ليدان النجديية واسيتغر  ذليك  ربعيي  عاميا  
بس ب ت صل النءعة االسيتقاللية الم ليية ليدى  ميراا 
 ال لدان وشعورهم السل   تجاه الوهد  انقليمية 

ميي  ال ليييدان ، مثيييل  عيييدس سج يي  الدولييية فيي  ضيييم 
عيينيييييية ، ضييييييرماا ، وشييييييقراا ، وهييييييريمالا ، وال

ومنفوهة ، وساعدها في  ذليك مواجهية قيوى م ليية 
 مفككة 

تعرض  الدولية خيالل تليك المرهلية لهجيو  عسيكر  
شنة هكا  انهساا سال  سى وجد الدرعيية قيد اسيتعدت 
لمقاومة ال صار ب ناا سوري  هول ال لد  وليم تفلي  
قواتييى فيي  االسييتيالا علييى    ميي  ال لييدان فيي  سجييد 

تعرضي  الدوليية الناشيئة سلييى فاضيلر سليى االسسيي اب 
استكاسيية ساليي  ميي  قوتهييا ، وذلييك سثيير تييدخل فعيييم 
المكارمة بنجران ف  سجد ، هيد فهيف سليهيا بقواتيى 
والتقييييى بجيييييش الدرعييييية فيييي  ال ييييائر ، و سييييفرت 

.المعركة ع  هءيمة القوات السعوسية 

 

   التدريبالتدريب

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  حدةالو
      التاريخ حواده العصر –الثاله  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 تعرضت لها الدولة خالل هذه المرحلة . األخطار التي ما  الواجب : الواجب : 
 

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية    التقويمالتقويم

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

 

   العرضالعرض
 
 

سرعان ما سها  الدولية مي  ك وتهيا 
فاسيييت سف  سشييياطها العسيييكر  عقيييب 
تيييول  انميييا  ع يييد العءييييء بييي  م ميييد 
مقاليييد ال كييم ، وتييوج ذلييك بالسيييلر  
على الريا  ، سذ هرب فعيمهيا سهيا  

 شيييييد خصيييييو  الدولييييية  –بييييي  سواس 
  د العءيء سون قتال فدخلها ع

 عقب ذليك بسينوات سجياح  خير هققيى 
السيييييعوسيون فييييي  ضيييييم ) الديييييرج ا 

 والمناط  الجنوبية 
ثم استكملوا سيلرتهم على شمال  سجد 

 . فاموا القصيم
 

   التدريبالتدريب

 

 

 



  سة :سة :المدرالمدر  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  ةالوحد
      التاريخ حواده العصر –الرابع  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 العمليات العسكرية التي قام بها األمير سعود   ما  الواجب : الواجب : 

 

  التقويمالتقويم

  
 س : وضددددددددددددددددحي 

محددددداوالت الدولدددددة 
 لضم نجد .

 س : اذكددددددددددددددددددري 
المدددرو  الداخليدددة 
التدددددي مدددددرت بهدددددا 

 اإلحساء .
 العمليدددات  س : مدددا

العسدكرية التدي قددام 
 بها األمير سعود  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن 
قادراً  لى ما  الطالبةيكون 
 يلي :

 ن توضدددد  الطالبددددة  
 محدددددداوالت الدولددددددة

 لضم نجد .
 ن تدددددددذكر الطالبدددددددة  

المدددددرو  الداخليدددددة 
التددددددي مددددددرت بهددددددا 

 اإلحساء .
 ن تعدددددددي الطالبدددددددة  

العمليدددات العسدددكرية 
التددي قددام بهددا األميددر 

 سعود  .
 

 

   العرضالعرض
 

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

  .للتدري  طر  عد  مستددما   شرهها ف   يد 
 .:الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

عندما فرغ السعوسيون م  توهيد مع م بلدان سجيد ؛ 
عوس بيي  جهييوسهم لمهاجميية انهسيياا فهيياجم سيي بييد وا

ع يد العءيييء ) العييون ا لقري يية مي  انهسيياا ثيم قفييل 
عائييدا  سلييى بييالسه ، وكييرر الهجييو  علييى المنلقيية فيي  
العييا  التييال  ، وكييان الهييدا ميي  تلييك الهجمييات هييو 
استلال  قو  العدو والوقوا على مدى ت صييناتى ، 
ثم  ن ال روا الداخلية الت  كاس  تمير بهيا انهسياا 

  على مواصيلة همالتهيم في  وقتئذ شجع  السعوسيي
فعميياا بنيي   بينيي تلييك النييواه  هيييد بلييم االسقسييا  

خالد ذروتى وسش   بينهم هروب  سفرت ع  التجاا 
فعيييمهم سلييى الدرعييية سذ  ميير انمييا  ع ييد العءيييء بيي  
م مد قائده بانغار  على المنلقة ثم هاجمهيا سيعوس 
بييي  ع يييد العءييييء وواصيييل عملياتيييى العسيييكرية فييي  

ى اسييتلا  هءيميية  فعيييم بنيي  خالييد فيي  المنلقيية هتيي
معركيية ) الشيييط ا وعلييى سثرهييا  رسييل منييدوبي  سلييى 
انهساا يدعون  هلها سلى اليدخول في  طاعية الدولية 

 السعوسية فدرج اقهال  لم ايعة سعوس 

 

   التدريبالتدريب

 



  ة :ة :المدرسالمدرس  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  الوحدة
      التاريخ تابع  حواده العصر –الرابع  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 ؟ جهود الشري  غالب الستعادة الحجاز ما  الواجب : الواجب : 

 

  التقويمالتقويم
 

 س : وضددددددددددددددددحي 
امتدددددددددداد الدولدددددددددة 
السددددددددعودية  ددددددددي 

 الجنوب الغربي 

 
 س : اذكددددددددددددددددددري 

محدددددددداوالت ضددددددددم 
 الحجاز آلل سعود .

 جهدددددددود  س : مدددددددا
الشدددددددري  غالدددددددب 
 ؟الستعادة الحجاز 

  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 ن توضدددد  الطالبددددة  
امتددددددددددداد الدولددددددددددة 
السددددددددددعودية  ددددددددددي 

 الجنوب الغربي .
 ن تدددددددذكر الطالبدددددددة  

محددددددددداوالت ضدددددددددم 
 الحجاز آلل سعود .

 ن تعدددددددي الطالبدددددددة  
جهددددددددود الشددددددددري  
غالددددددددب السددددددددتعادة 

 الحجاز .
 

   العرضالعرض
 
  ، امتييد سفييوذ الدوليية السييعوسية اقولييى سلييى قليير

 ووصل  طالئع قواتهم سلى جهات عمان 

 ب الغرب  م  الجءير  العربية ؛ فيإن  ما ف  الجنو
سيييلر  القييوات السييعوسية علييى ) بيشيية ا جعييل 

 اللري  ممهدا  للسيلر  على عسير 

  وفيمييا يتعليي  بال جيياف ؛ فييإن عالقيية قيياس  الدوليية
السييعوسية ب شييراا ال جيياف قييد اتسييم  بييالتوتر ، 
ورغم الجهوس التي  بيذلها السيعوسيون في  سرسيال 

يقة الدعو  انصيالهية علماا سلى مكة نيااح هق
وسفالة الصور  القاتمة التي  بثهيا خصيو  اليدعو  
عنهيييا وميييع ذليييك فقيييد منيييع  شيييراا مكييية اسصيييار 
الدعو  م  ال يت في  مواسيم متعيدس  ، ثيم تتليور 
الموقييييف سلييييى العمييييل العسييييكر  عنييييدما هيييياجم 
الشيريف غاليب سقلييم ) السير ا سثير اسايما  ق ائيل 

 .لسعوسية تابعة قشراا ال جاف سلى الدولة ا

  لم ينج  الشيريف غاليب في  اسيتعاس  سفيوذه عليى
تلك الق ائل فجهء هملية عسيكرية سليى عاليية سجيد 
وسارت بينهميييا معركييية مهمييية خسيييرها اقشيييراا 
 وت ول موقفهم بعدها م  الهجو  سلى الدفا  

   التدريبالتدريب

 

 



  ::المدرسة المدرسة   مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  دةالوح
      التاريخ تابع  حواده العصر –الرابع  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 جهود الصل  مع  ل سعود والسما  لهم بالحج. : ما  الواجب : الواجب : 
 

 

  التقويمالتقويم

  
 جهدددود  س : مدددا

الصددددل  مددددع  ل 
سعود والسدما  

 لهم بالحج.
 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 

   العرضالعرض
 

غالييييب سلييييى الصييييل  مييييع القيييياس   وسجيييي  الشييييريف
هييـ ا وسييم  لهييم بييال ت ، 1223السييعوسيي  سيينة )

الليييرفي  بيييع  بينييي ولكييي  الصيييل  ليييم يسيييتقم  ميييره 
اسايما  ) عثمييان الماييايف  ا سلييى الدوليية السييعوسية 

  بمسيييياعد  الق ائييييل الم يييييد  للدوليييية هيييييد تمكيييي
السعوسية مي  االسيتيالا عليى الليائف فتوجيى سيعوس 
علييى ر س قييوات ك ييير  سلييى ال جيياف وعسييكر خييارج 
مكيية سلييى هييي  استهيياا موسييم ال ييت فقييرر الشييريف 
غالب االسس اب سلى جد  تاركا   خياه ) ع يد المعيي  ا 
 ميييرا  علييى مكيية ، و سرك ع ييد المعييي  هييرج موقفييى 

  والاه لسييعوس بيي  ع ييد العءيييء علييى  ن ي قييى فيي عل
   ميرا  على مكة

 
 
 

 

   التدريبالتدريب

 

 

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  وحدةال
      التاريخ تابع  حواده العصر  – الخامس الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 محاوالت األمير طوسون استمالة القبائل ملي  .  بيني  الواجب : الواجب : 

 

 

  التقويمالتقويم

 
  : كيدددد  كانددددت  س

المواجهددددددددة مددددددددع 
 ؟الدولة العثمانية

 س : وضددددددددددددددددحي 
 هميددددددددة الحجدددددددداز 
بالنسدددددددبة للدولدددددددة 

 العثمانية .
 س : بيندددددددددددددددددددددددي 

محددددداوالت األميدددددر 
طوسددددون اسددددتمالة 

 القبائل ملي  . 

  

  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 الطالبدددددددة بيندددددددي ن  
كي  كانت المواجهة 
مدع الدولددة العثمانيددة 

. 
 الطالبددددة توضدددد  ن  

 هميدددددددددة الحجددددددددداز 
ولددددددددة بالنسددددددددبة للد

 العثمانية .
 الطالبدددددددة بيندددددددي ن  

محددددددداوالت األميدددددددر 
طوسدددددون اسدددددتمالة 

  القبائل ملي  .

 

   العرضالعرض
 

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

  .للتدري  طر  عد  مستددما   شرهها ف   يد 
 .:الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

يعييد ضييم ال جيياف قراضيي  الدوليية السييعوسية ضييربة 
معنوييية للدوليية العثماسييية ، هيييد فقييدت هي تهييا فيي  
العييالم انسييالم  ، فصييمم  علييى استييءا  انقليييم ميي  

اا علييى الدوليية الناشييئة الدوليية السييعوسية بييل والقايي
التييي  بسيييل  سفوذهيييا عليييى  كثييير منييياط  الجءيييير  
العربية ، عندئذ صدر  مر م  ال اب العال  سليى والي  
مصيير ) م مييد عليي  ا بم اربيية الدوليية السييعوسية ، 
وقيد اسييتجاب واليي  مصيير لهيذا اقميير الييذ  ر ى فيييى 
تعءيءا  قهميتى وتل يية للموهاتيى ، فشيكل هملية مي  

مقاتيييل بقيييياس  ابنيييى ) طوسيييون باشيييا ا  ثماسيييية  الا
و رسييييلها سلييييى الجءييييير  العربييييية ، وصييييل  همليييية 
طوسون سلى ميناا ) ين ع ا وفهف منها سلى المدينية 
م ييياوال  اسيييتمالة الق ائيييل الم يلييية بهيييا وسغيييرائهم 
بيياقموال والهييدايا ، ثييم اشييت ك جيييش طوسييون باشييا 
بجيش ع د   بي  سيعوس وهققي  القيوات السيعوسية 

تصارا  ك يرا  ف  تليك المعركية ، عياس طوسيون باشيا اس
 مر   خرى ل صار المدينة فاضلرت ال امية سلى ب  

 

   التدريبالتدريب

 

 

 



  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

باشا هصارا  على الرس فاستعص  عليى قكثر م 

  سة :سة :المدرالمدر  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  الوحدة
      التاريخ تابع  حواده العصر  –الخامس  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 ضع  الدولة السعودية بعد و اة اإلمام سعود بن  بد العزيز . سبب   الواجب : الواجب : 
 

 

  التقويمالتقويم

 
 س : بيندددددددددددددددددددددددي 

محدداوالت طوسددون 
 جاز .دخول الح

  ضددع   س : سددبب
الدولددددة السددددعودية 
بعددددد و دددداة اإلمددددام 
سدددددعود بدددددن  بدددددد 

 العزيز .
 سدبب  س : وضحي

ر ددض والددي مصددر 
الصددل  مددع األميددر 

 السعودي .
 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

ين الطالبة ت ن  
محاوالت طوسون 

 دخول الحجاز .

 ن تدرك الطالبة  
ضع  الدولة 

السعودية بعد و اة 
 بد اإلمام سعود بن 

 العزيز .

 ن توض  الطالبة  
سبب ر ض والي 
مصر الصل  مع 
 األمير السعودي .

   العرضالعرض
 

 السعوسية الموجوس  فيها سليى االستسيال  ، ثيم ت يرك
 جيييد  فيييدخلها سون مقاومييية سثييير اتفيييا  سييير  ميييع

 كة فدخلها بمسياعد الشريف غالب ومنها سار سلى م
 الشيييريف غاليييب ، وتيييال ذليييك اسيييتيالؤه  يايييا  عليييى
 اللائف ، هاول وال  مصر سعم قواتى الموجوس  في 
 ال جاف فقيرر انشيراا عليهيا بنفسيى و جيرى بعيض
 التغييرات انسارية ف  مكة فقا  بعءل الشيريف غاليب
 وسفاه ع  ال الس واست دلى بياب   خييى الشيريف ي ييى

 وفييا  انمييا  سييعوس بيي  ع ييد العءيييءسيرور ، غييير  ن 
 سيياهم  فيي  سضيييعاا الج هيية السييعوسية ، فاسيييتفاس
وال  مصر م  هذا الوضع وسج  ف  السيلر  على) 
 رسييية ا و ) بيشيية ا و ) تربيية ا ومنيياط   خييرى ميي 
 عسير وتهامى ، ومي  جاسيب  خير فيإن ابنيى طوسيون
 باشا توغل في  غربي  سجيد هتيى وصيل القصييم لكنيى

سعوس     برمى مع انما  ع د   ب  سهى فهفى بصل
لييم يوافيي  واليي  مصيير علييى  وقفييل راجعييا  سلييى مصيير

الصل  و صر على هاور انميا  ع يد   بي  سيعوس 
بنفسى ليرسلى سلى السللان العثماس  ، فرفض انميا  
ع ييد   هييذا الشييرط ، ولييذا جهييء واليي  مصيير همليية 

ليية وصييل  ال م جديييد  بقييياس  ابنييى ) سبييراهيم باشيياا
هـ ا ولج  سلى اسيتمالة الق ائيل ، 1231ال جاف سنة )

 ثم فهف على القصيم وسهض انما  ع د 
 

   التدريبالتدريب

 

 

 



  لمدرسة :لمدرسة :اا  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  الوحدة
      التاريخ تابع  حواده العصر  –الخامس  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 شروط مبراهيم باشا للصل  مع  نيزة .  بينيس :   الواجب : الواجب : 

 

 

  التقويمالتقويم

 
  : بينيس 

شروط مبراهيم 
باشا للصل  مع 

  نيزة . 

  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 الطالبة ينت ن  
شروط مبراهيم باشا 
 للصل  مع  نيزة . 

   العرضالعرض
 

   لمناجءتى فعسكر ف  ) عنييء  ا ومنهيا استقيل سليى
 بييراهيمساا بينمييا ضييرب االثنينييبريييد  لمراق يية سييير 

 باشا هصارا  على اليرس فاستعصي  علييى قكثير مي 
ترط واشييي ثالثييية اشيييهر ثيييم مالييي  سليييى طليييب الصيييل 

ابييراهيم باشييا علييى اهلهييا سخييراج ال امييية السييعوسية 
وال قاا على ال ياس هتى يتقيرر مصيير عنييء  سيتمك  
مييي  سخولهيييا مميييا  سى الرتفيييا  معنوييييات الجييييش 
المصيير  ال سيييما بعييد وصييول انمييداسات سليييهم ميي  
مصر وت رك م  القصيم سلى الوشم وهاصر شيقراا 

مفتوهيا   وضرماا وبذلك صار اللري  عليى الدرعيية
  مامى 

 
 

   التدريبالتدريب

 

 

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  الوحدة
      التاريخ المنجزات الحضارية – السادس الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 بين  مصارا الءكا  .   الواجب : الواجب : 

 

  التقويمالتقويم

  
  : بينددددددددددددددديس 

ممدددداهر الحيدددداة 
 العلمية .

  : ددددددددددددديس  
مددددوارد الدولددددة 

 المالية.

  اسددددددرديس ك 
مصار  الدولدة 

. 

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

ين الطالبددددددددة تدددددددد ن  
ممددددددددداهر الحيددددددددداة 

 العلمية .

 ن  ددددددددي الدولددددددة  
مددددددددددوارد الدولددددددددددة 

 المالية.

 ن تسددددددرد الطالبددددددة  
 مصار  الدولة .

   العرضالعرض
 

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

  .للتدري   طر عد  مستددما   شرهها ف   يد 
 .:الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

كييييان فعميييياا الدوليييية السييييعوسية  ال يييييا  العلمييييية :
ي رصيييون عليييى هايييور مجيييال  العليييم ب سفسيييهم ، 
وكاسوا يصيل  ون العلمياا معهيم في  الغيءوات ، لقيد 
كييييان التعليييييم مركييييءا  بدرجيييية ك ييييير  علييييى العلييييو  

تعلي  الشرعية كالتوهيد والتفسير وال ديد وكل ما ي
بالع يياس  والسييير الن وييية ،  مييا  ميياك  التعليييم فكاسيي  
تعقيييد فييي  بييييوت المعلميييي  وفييي  المسييياجد والتعلييييم 
 مشا  لكل م  يرغب ف  التءويد م  علو  الشريعة 

الءكيا  المفروضية و خمي  الغنيائم و  الموارد المالية :
الفا .على  ن تقو  الدولة بصرا اقموال ف  وجيوه 

 متعدس  ، مثل :
 ا مرت ات الوال  والقاا  وعمال الءكا صر

 صرا مكاف ت المعلمي  وطالب العلم 

 انسفا  على الغءوات 

 مساعد  المساكي  والفقراا

  مساعد  المنكوبي  م  الكوارا

 

 

 

 

 

 

   التدريبالتدريب

 

 

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  الوحدة
      التاريخ الدولة السعودية الثانية – السابع الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

  ؟استعاد ابن معمر للرياض والسيطرة  ليها كي   الواجب : الواجب : 

 

 

  التقويمالتقويم

  
 نمدام  س : بيني

الحكدددددم واإلدارة 
  ي المنطقة .

 س : وضددددددددحي 
دور محمدددد بدددن 
ي مشدددددداري  دددددد

 الدر ية .

  اسددددتعادة  كيدددد
ابدددددددددن معمدددددددددر 
للريدددددددددددددددددددداض 
والسدددددددددددددددديطرة 

  ؟ ليها

 

   ألهدا  السلوكيةألهدا  السلوكيةاا

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 الطالبدددددددةتيدددددددين  ن  
نمددام الحكددم واإلدارة 

  ي المنطقة .

الطالبددددة  توضدددد  ن  
دور محمدددددددددد بدددددددددن 
 مشاري  ي الدر ية 

 الطالبدددددددة تعدددددددي ن  
كيقيدددة اسدددتعادة ابدددن 
معمددددددددر للريددددددددداض 
 والسيطرة  ليها . 

   العرضالعرض
 

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

  .للتدري  طر  عد  مستددما   شرهها ف   يد 
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

ارتكييب سبييراهيم باشييا  عميياال  كييم وانسار  : س ييا  ال 
سجرامية في  سجيد بعيد قايائى عليى الدولية السيعوسية 
اقولييى فقتييل عييدسا  ميي  الءعميياا وقييا  بهييد  الدرعييية 
والقييي ض عليييى كيييل  ل سيييعوس ثيييم استقيييل سليييى مصييير 
و عقييب اسسيي ابى ميي  المنلقيية فراغييا  سياسيييا  فييدب  

ى الءعميياا هتيي بينيي الفوضييى وتجييدست المنافعييات 
اضييلرب اقميي  فنييءل م مييد بيي  مشييار  الدرعييية 
و قييا  فيهييا اقميي  وسعييا لل يعيية لنفسييى فاساييم  سليييى 
منفوهيية وهييريمالا وكييان ابيي  معميير ي ييرص علييى 
سظهييار ت عيتييى للسييللان العثميياس  وبعييدها تنييافل عيي  

 ال كم لصال  مشار  ب  سعوس .
سار اب  معمر سلى الريا  فاستولى عليها وغاسرها 

 ييد   بيي  سييعوس سلييى ال ييائر ومنهييا سلييى تركيي  بيي  ع
ضيييرماا هييييد التيييف هوليييى م ييييدوه وتمكنيييوا مييي  
اسييتعاس  الريييا  وصييمدوا  مييا  الهجييو  الييذ  شيينى 
 ت ا  اب  معمير نخيراجهم منهيا سال  ن تركي  اضيلر 
سلييى االسسيي اب ميي  الريييا  عنييدما هاجمتييى القييوات 
المصييرية فاتجييى صييوب الجهييات الجنوبييية ميي  سجييد 

  سف سشاطى ف  توهيد المنلقة .و خذ يست
 

   التدريبالتدريب

 

 

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  الوحدة
      التاريخ الدولة السعودية الثانية –الثامن  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 ؟ نوا  الشورى  ي الدولة السعودية الثانية  ما  الواجب : الواجب : 

 

 

  التقويمالتقويم

 
 س : بيندددددددددددددددي 

العاصدددددددددددددددددددمة 
الجديددددة للدولدددة 
السدددددددددددددددددعودية 

 الثانية .

 س : وضددددددددحي 
التنمدديم اإلداري 
للدولدددددددددددددددددددددددددة 
السدددددددددددددددددعودية 

 الثانية .

 ندددوا   س : مدددا 
شدددددورى  دددددي ال

الدولدددددددددددددددددددددددددة 
السدددددددددددددددددعودية 

 ؟الثانية

  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 الطالبددددددددة تددددددددين ن  
العاصدددددمة الجديددددددة 
للدولددددددة السددددددعودية 

 الثانية .

 الطالبددددة توضدددد  ن  
داري التنمددددددددددددديم اإل

للدولددددددة السددددددعودية 
 الثانية .

 الطالبدددددددة تعدددددددي ن  
 نددوا  الشددورى  ددي 
الدولددددددة السددددددعودية 

 الثانية .

 

   العرضالعرض
 

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

  .للتدري  طر  عد  مستددما   شرهها ف   يد 
 :الدرس ف  الوارس  النصوص بعض شرح

ركيي  بيي  ع ييد   اتدييذ انمييا  ت العاصييمة الجديييد  :
الريييا  مقييرا  ل كمييى ومركييءا  لنشيياطى هيييد اسلليي  

 ف  سعاس  توهيد الدولة السعوسية .
التن يم انسار  : بن  س ا  ال كم على  هكا  الشير  
وتقيدت الدولة بن ا  واليية العهيد وكيان يعهيدج سلييى 
بييييإسار  اققيييياليم لتدري ييييى علييييى اقمييييور السياسييييية 

: الكتسيياب فنييون ال ييرب وانسارييية وقييياس  الجيييو
 والفروسية . 

وتنقسييم الدوليية سلييى عييد   قيياليم فيي  كييل منهييا  مييير 
ميي  اليين م  الشييورىويسييمى عامييل  و هيياكم ، وتعييد 

 انسارية ف  السعوسية وه  على سوعي  : 
شييورى خاصيية وتاييم اقمييراا  القاييا  والفقهيياا -1

 وبعض  فراس السر  ال اكمة .
 مشايخ الق ائل.شورى عامة ي ارها الفقهاا و-2

 مييا فيمييا يتعليي  بالن ييا  العسييكر  فلييم يكيي  للدوليية 
 جيش من م ثاب  وسسما تعتمد على النفير العا  .

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  الوحدة
      التاريخ حواده العصر –التاسع  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 خط سير الحملة المصرية  ي شب  الجزيرة . وضحي  الواجب : الواجب : 

 

 

  التقويمالتقويم

 
 خطددددط  س : مددددا

ة اإلدارة المصدددددددددري
 دددي خططهدددا تجددداه 
 الجزيرة العربية .

 لة محاوالت  ما 
اإلمام  يصدل تفدادي 
الصدددام مددع الجدديش 

 ؟المصري 

 س : وضدددددددددحي 
خددددط سددددير الحملددددة 
المصددرية  ددي شددب  

 الجزيرة .

  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 ن تعدددي الطالبدددة خطدددط  
اإلدارة المصددددددرية  ددددددي 
خططهدددا تجددداه الجزيدددرة 

 العربية .

 ن تددددرك الطالبدددة  لدددة  
محدداوالت اإلمددام  يصدددل 
تفددددددادي الصدددددددام مددددددع 

 الجيش المصري .

 ن توضدد  الطالبدددة خدددط  
سدددير الحملدددة المصدددرية 

  ي شب  الجزيرة .

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

 :اآلت  االستهالل 
 .مجتمع اقسشلة االقتصاسية ف  ال ع  ت دث 

 :الدرس تنفيذ

: عاس م مد  ال مالت المصرية على الجءير  العربية
عليي  سلييى التييدخل ثاسييية فيي  شييئون الدوليية السييعوسية 
فكييان يرميي  سلييى تكييوي  سوليية علييى هسيياب الدوليية 
العثماسيييية سفسيييها لكنيييى  سرك مييي  خيييالل تجاربيييى  ن 
لألسيير  السييعوسية مييوس  ووالا فيي  المنلقيية فجهييء 

 سييى واسييند واليي  مصيير قييياس  جيشييا  وضييع علييى ر
الجيش سليى سسيماعيل بيك . وقيد هياول فيصيل تفياس  
الصدا  مع الجيش ف رسل الهدايا و ظهر هس  النيية 
ولك  هذا لم يفل  ،  ما الجييش المصير  فقيد سييلر 
عليى القصيييم وهائيل ثييم توجيى للريييا  فييدخلها سون 
قتال ، وعندما شعر وال  مصير بايعف موقيف خاليد 

رس هملييية عسييييكرية ثاسييييية بقييييياس  فييي  المنلقيييية جيييي
خورشيييد باشييا وقييد مييال القائييد الجديييد علييى مهيياسا  
انما  فيصل والتفاو  معيى فلميا سخيل سليى الرييا  
بعد سلى انما  فيصل ينيذره بيال رب  و االستسيال  ، 
ثم اسدلع  ف  وجى خلد ب  سعوس ثيور  تءعمهيا ع يد 
  بييي  ثنييييان فاضيييلر سليييى الديييروج مييي  الرييييا  

هى بى المقا  ف  مكة ولك  اب  ثنيان  ص   سيد واست
الموقف وبعد فتر  تمك  فيصل ب  ترك  م  مغياسر  

 مصر والعوس  لنجد واستعاس هكمى .  
 

   التدريبالتدريب

 

 

 



  المدرسة :المدرسة :  مديرةمديرة  المادة :المادة :  معلمةمعلمة  ::  المشر ةالمشر ة  المشر ةالمشر ة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  الوحدة
      التاريخ حواده العصر –العاشر  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 .مماهر الحضارة العلمية  ي هذا العصر  وضحي .  الواجب : الواجب : 
 

 

  التقويمالتقويم

 
 سددددددباب  س : مددددددا 

الصدددددرا  الدددددداخلي 
  ددراد األسددرة  بينددي

 ؟الحاكمة

 نتيجدددددددة  س : مدددددددا
الصدددددرا  الدددددداخلي 

  ددراد األسددرة  بينددي
 ؟الحاكمة 

 ممدداهر  س وضددحي
الحضددددارة العلميددددة 

  ي هذا العصر .

  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 :قادراً  لى ما يلي  الطالبة

 ن تعددي الطالبددة  سددباب  
الصدددرا  الدددداخلي بيندددي 
   راد األسرة الحاكمة .

 ن تدددرك الطالبددة نتيجددة  
الصدددرا  الدددداخلي بيندددي 
   راد األسرة الحاكمة .

 ن توضددددددددد  الطالبدددددددددة  
مماهر الحضارة العلمية 

  ي هذا العصر .

 

   العرضالعرض
 

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 .للتدري  طر  عد  مستددما   شرهها ف   يد 
 عقب وفا  انما  فيصل ب  تركي   الصرا  الداخل  :

 بنائييى علييى ال كمييك ، فقييد تييولى االبيي   بينيي سءاعييا  
اقك يير مقاليييد اقمييور فيي  اليي الس ، لكيي   خيياه سييعوس 
سافعى ال كم بعد عا  م  توليتى وعمل عليى التمياس 
العون م  المناط  الجنوبيية فعارضيى بعايهم و ييده 
 خرون ، وت اسل اقخوان النصر والهءيمة فيميا وقيع 
بينهمييا مييي  هيييروب وقيييد تعاقييب االثنيييان عليييى هكيييم 
الريا  واسدرط  الق ائل وال السان ف  هيذا االقتتيال 
هييييد اجتهيييد كيييل منهميييا فييي  كسيييب والا اقميييراا 

تمير بهييا  والءعمياا . ورغيم هالية الايعف التي  كيان
الدولة وقتذاك فإن ذيول الصرا  الداخل  لم تنتى بعيد 
، فقد ت رك  بناا سعوس ب  فيصيل ضيد عمهيم انميا  
ع ييد   بيي  فيصييل فييدخلوا الريييا  وق اييوا عليييى 
واسييتولوا علييى مقاليييد اقمييور فيهييا لكيينهم واجهييوا 
معارضة م   مير هائل الذ  هشيد قواتيى وسيار بهيا 

بنيياا سييعوس سلييى مغاسرتهييا سلييى الريييا  ، فاضييلر  
فتوجهييوا س ييو الدييرج وعييي  ابيي  رشيييد سييالم ابيي  

 . س هان  ميرا  على الريا 
شكل  علو  الشيريعة سليى جاسيب المنجءات العلمية : 

العلو  اللغوية واالجتماعيية م يور اهتميا  الدارسيي  
 وطل ة
 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  الوحدة
      التاريخ تابع حواده العصر –العاشر  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 بعضاً من الصنا ات التي كانت موجودة  نذاك .  ددي  الواجب : الواجب : 

 

  التقويمالتقويم

 
 س :وضدددددددددددددددددددحي 

ممددددداهر الحضدددددارة 
العلميدددددة  دددددي هدددددذا 

 العصر .

 ممداهر  س :  ددي
النشددداط االقتصدددادي 
الموجدددود  دددي هدددذا 

 العصر 

 مع مدن  س :  ر ي
 كانوا يتاجرون .

 بعضددداً  س :  دددددي
من الصنا ات التدي 
كانددددددددت موجددددددددودة 

   نذاك .

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 ن توضددددددددد  الطالبدددددددددة  
مماهر الحضارة العلمية 

  ي هذا العصر .

 الطالبدددددددددة  دددددددددددي ن  
شددددددددددددداط ممددددددددددددداهر الن

االقتصادي الموجود  دي 
 هذا العصر 

مددددع  الطالبدددة تعدددر  ن  
 من كانوا يتاجرون .

 ن  ددي الطالبدة بعضداً  
مدددددن الصدددددنا ات التدددددي 

 كانت موجودة  نذاك .

   العرضالعرض
 

 وطل ة العلم ف  ذلك الوق  .
ولقييييد استشييييرت الكتاتيييييب لتعليييييم الصيييي يان القييييراا  
والكتابيية فيي  مع ييم مييدن الدوليية وقراهييا كمييا وجييدت 
مجموعيييية ميييي  الكتاتيييييب لتييييدري  العلييييو  الدينييييية 

 واالجتماعية واللغوية .
تعد الءراعة ف  مقدمة اقسشيلة  النشاط االقتصاس  :
  مارسيييها السيييكان هييييد استشيييرت االقتصييياسية التييي

الواهيييات الءراعيييية واقرضييي  المرتفعييية الصيييال ة 
 للءراعة .
اشييتغل قسييم ميي  النيياس فيي  التجييار  هيييد  التجييار  :

استشييرت اقسييوا  فيي  المييدن وال لييدان .وسييء  بعييض 
التجار سليى ميد تجارتيى سليى الديارج فتياجر ميع الهنيد 

 .بالديول وجل وا منها القهو  والتوابل والسكر 
: لييم تكيي  لتتجيياوف بعييض ال ييرا المهنييية الصييناعة 

ال سيييلة  و مييا ي تاجييى النيياس فيي  هييياتهم اليومييية 
 كالصياغة وال داس  .

 
 

   تدريبتدريبالال
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 طريقة استرداد الرياض من قبل الملك  بد العزيز .اذكر  الواجب : الواجب : 

 

 

  التقويمالتقويم

  
 س : وضدددددددددددددددددحي 

المددددددددراد بتوحيددددددددد 
 المملكة .

 كيدددددد   س : بينددددددي
تمدددددددددت محاولدددددددددة 

 استراد الرياض .

 طريقدددددددددة س : اذكر
اسددددترداد الريدددداض 
مددن قبددل الملددك  بددد 

 العزيز .

  

 

   ا  السلوكيةا  السلوكيةاألهداألهد

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 ن توضددددددددد  الطالبدددددددددة  
 المراد بتوحيد المملكة .

كيددد   الطالبدددة بيندددي ن  
تمددددت محاولددددة اسددددتراد 

 . الرياض

طريقددددة  الطالبددددة تددددذكر 
اسددددترداد الريدددداض مددددن 

 . قبل الملك  بد العزيز

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

 .سار  س ا  ال كم وان ع  ت دث :اآلت  االستهالل 

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 .للتدري  طر  عد  مستددما   شرهها ف   يد 
كان المليك ع يد العءييء يتلليع  ثنياا  توهيد المملكة :

وجوسه بالكوي  سلى العمل على اسيترساس مليك  سيرتى 
 المسلوب .
عندما خرج الشيخ م يارك  استرساسالريا  : م اولة

سلييى سجييد علييى ر س جيييش مكييون ميي  عشيير   الا 
مقاتل لمنافلة  مير هائل صي  ى انميا  ع يد اليرهم  
بييي  فيصيييل ومعيييى وليييده ع يييد العءييييء هتيييى سذا سيييءل 
الجيييش الكييويت  فيي  موضييع الشييوك  اسييت ذن ع ييد 
العءييييء الشييييخ م يييارك لمهاجمييية الرييييا  فاسفصيييل 

وجها  س و الريا  وتمكي  مي  السييلر  بجماعتى مت
عليهيييا لكييي  مقاميييى ليييم ييييد  بعيييد  ا جااتيييى اقخ يييار 
باسكسييار الجيييش الكييويت  فيي  معركيية الصييريف  مييا  

 جيش اب  رشيد فاضلر لمغاسر  الريا  .
لييم يمييض عييا  هتييى تهييي  ع ييد  اسييترساس الريييا  :

العءيييء السييترساس ملييك  سييرتى المسييلوب .باسيييتعاس  
 است ذن والده فواف  بعد رفض لدوفىالريا   وال  ف

 
 

   التدريبالتدريب
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 . زيرة العربيةطريقة استراد الملك  بد العزيز للج بيني  الواجب : الواجب : 

 

 

  التقويمالتقويم

 
طريقدددة  بينددديس :  

اسددتراد الملددك  بددد 
العزيددددددز للجزيددددددرة 

 . العربية

  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

طريقددة  الطالبددة بينددي ن  
اسددددددتراد الملددددددك  بددددددد 
العزيددز للجزيددرة العربيددة 

. 

   العرضالعرض
 

في  رفقية  على ولده ، ولك  الشيخ م ارك  يده فدرج
  ربعي  مقاتال  وشر  ف  مهاجمة ال الس الداضعة 
الب  رشيد واتدذ م   طراا انهساا مركءا  لقوتى 
فكتب اب  رشيد سلى اقتراك يدعوهم سلى سيقاا 
سشاط ع د العءيء فب انهساا فاستجابوا للل ى 

فتناقص  قوات ع د العءيء خوفا  م  تهديد اقتراك ، 
بعون رجال  الذي  عاهدوه على ولم ي   معى سال اقر
 القتال ف  الكوي  .

سار ع د العءيء برجالى سلى الريا  وعلى مشارفها 
وضع ع د العءيء خلتى القت ا  الريا  م  جهتها 
الجنوبية لتهد   سوارها ثم توغل سلى ساخل قصر 
المصمك هيد كان يقيم اب  عجالن عامل  ل رشيد 

د العءيء على الريا  ومع خيوط الفجر ماى ع 
ف  خلتى واستعاس الريا  بعد قاائى على اب  

 عجالن .
 

   التدريبالتدريب
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 كي  تم استرداد القصيم .  : : الواجب الواجب 

. 
 

  التقويمالتقويم

  
 : كيددددددددد  تدددددددددم  س

اسدددددددترداد جندددددددوب 
 الرياض 

 : كيددددددددد  تدددددددددم  س
 استرداد القصيم .

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

كيددد   الطالبدددة تعدددي ن  
تدددددم اسدددددترداد جندددددوب 

 الرياض 

كيدد   الطالبددة تدددرك ن  
 استرداد القصيم .تم 

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :

 .س ا  ال كم وانسار   ع  ت دث :اآلت  االستهالل 

 :الدرس تنفيذ

  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات

 .للتدري  طر  عد  مستددما   شرهها ف   يد 
تمكيي  ع ييد العءيييء مييي   اسييترساس جنييوب الريييا  :

استرجا  المناط  الجنوبية م  الريا  مثيل الديرج 
وواس  الدواسير  ، وال وطة ، وال ري  ، واقفيالج ،

، فقييرر ابيي  رشيييد بيي  رشيييد الءهييف علييى الريييا  
كلييم ا فيي  موضييع )بن ييان ا ، 25وعسييكر علييى بعييد )

وكان ع يد العءييء قيد تيرك الرييا  في  عهيد  واليده 
للييدفا  عنهييا واتجييى سلييى )الييدلم ا ، فت عييى ابيي  رشيييد 
سلييى تلييك المنلقيية وعسييكر فيي  ) سعجييان ا ثييم اشييت ك 

ء استصيارا  مهميا   ج ير ابي  اللرفان ف ق  ع يد العءيي
 رشيد على العوس  سلى ) هفر ال اط  ا 

تللع ع د العءيء عقب ذلك سلى ميد  استرساس القصيم :
سفييوذه علييى منلقيية القصيييم فهيياجم قييو  البيي  رشيييد 
كاس  مرابلة ف  ) السر ا ، ثم سخيل عنييء  ، ومنهيا 
التقى بجيش اب  رشيد ف  غربي  القصييم ، فرج ي  

في  المييدان ، ولكي  ع يد العءييء عقيد كفة اب  رشييد 
 العء  على معاوس  القتال فءهف سلى ) الرس ا 

 
 
 

   التدريبالتدريب
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الواجب : الواجب : 
كي  تم 
استرداد 
  اإلحساء .

 كي  تم استرداد اإلحساء .

 

  التقويمالتقويم

 
 : كيددددددددد  تدددددددددم  س

اسدددددددترداد جندددددددوب 
 الرياض 

 :كيدددددددددد  تددددددددددم  س
 استرداد القصيم .

  : كيدددددددد  تددددددددم  س
 استرداد اإلحساء .

 كيددد   س : اذكدددري
 تم استرداد  سير .

  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

كيددد   الطالبدددة تعدددي ن  
تدددددم اسدددددترداد جندددددوب 

 الرياض 

كيدد   الطالبددة تدددرك ن  
 استرداد القصيم .تم 

كيدد   الطالبددة  ن تبددين 
 اإلحساء . داداسترتم 

 ن تددذكر الطالبددة كيدد   
 تم استرداد  سير .

 

   العرضالعرض
 

  اليرس فوقعي  هنياك معركية ومنها تقيد  سليى جنيوب
 هاسمة مع جيش اب  رشيد ، وتمك  ع د العءيء مي 
 كسب المعركة وسسهاا النفوذ الترك  ف  القصيم 

 سيييعى ع يييد العءييييء سليييى طيييرس اسيييترساس انهسييياا :
اقتييراك ميي  انهسيياا فسييار سليهييا سيينة ) هييـ ا وسييءل 
 بيالقرب مي  ) الهفييوا ا ، ثيم هيياجم قلعية ) الكييوت ا

 سوارها ليال  بالساللم المصينوعة مي   وتسل  رجالى
 الجذو  ، وهي  ه ليوا ساخيل القلعية  طلقيوا ال نياس 
وسيياسى منيياسيهم  ن الملييك ع ثييم لع ييد العءيييء ، وميي  

  راس العافية فليلء  مكاسى 
ف عييد جيشييا  ميي   اسييترساس شييمال الجءييير  العربييية :

هيـ ا واتجيى بيى سليى 1430عشر   الا مقاتل سينة ) 
قا  بتقسيم الجيش سلى ثالثة فر  ، وخالل  هائل ، ثم

ال صار هار  ميير هائيل سليى معسيكر اقميير سيعوس 
معلنا  االستسال  ، لك  خلفى ) م مد ب  طالل ا  صير 
علييى مواصييلة القتييال ، فاسييتمر ال صييار ثييم استهييى 

 هـ1340بدخول ع د العءيء هائل سنة 
 رسيييل المليييك ع يييد العءييييء هملييية  اسيييترساس عسيييير :

بقيييياس  ابنيييى ) فيصيييل ا اليييذ  تمكييي  مييي   عسيييكرية
 .هـ 1341هءيمة هاكم المنلقة وسخل  بها سنة 

 
 

 

   التدريبالتدريب
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 كي  تم استرداد جازان .   الواجب : الواجب : 

 

 

  التقويمالتقويم

  
 : كيددددددددد  تدددددددددم  س

 استرداد الحجاز .

  : كيدددددددد  تددددددددم  س
 استرداد جازان .

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

ية الدرس يتوقع  ن يكون  ي نها
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

كيددد   الطالبدددة تعدددي ن  
 الحجاز .تم استرداد 

كيدد   الطالبددة تدددرك ن  
 .جازان استرداد تم 

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :
 .س ا  ال كم وانسار   ع  ت دث :اآلت  االستهالل 

 :الدرس تنفيذ
  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 .للتدري  طر  عد  مستددما   شرهها ف   يد 

المليييك ع يييد  بينييي سشيييب خيييالا  ال جييياف :اسيييترساس 
العءييء والشييريف ) هسييي  بي  عليي  ا هييول السييياس  
على ) تربة ا و ) الدرمة ا ، عندئذ هب ع يد العءييء 
لصييد االعتييداا ، ف رسييل فرقيية بقييياس  تعاوسهييا قييو  
ععسكرية بقياس  خالد ب  ل   و سفرت عي  استصيار 
 قوات ع د العءيء ، واستمر هيذا الوضيع لميد  خمي 
 عوا  ، قرر ع د العءيء بعيدها الءهيف عليى ال جياف 
وتمك  الجيش م  اقت ا  اللائف ،  ست هذه الهيءائم 
سلى تنافل الشريف هسيي  عي  ال كيم البنيى ) علي  ا 
وم  ثم مغاسرتيى ال جياف بصيفة سهائيية بينميا اضيلر 
ابنى سلى االستقال م  مكة سليى جيد   ميا  تقيد  القيوات 

بمالبيي  انهييرا  سيينة  السييعوسية التيي  سخليي  مكيية
 .هـ وساست باقمان 1343

ت ييالف م مييد بيي  عليي  اقسريسيي   اسييترساس جييافان :
مييع المليييك ع يييد العءييييء لتيي مي  بيييالسه مييي  اقطميييا  
الدارجية ، وبعد وفاتى تيولى  خيوه ال سي  ؛ فوضيع 
بالسه ت   هماية الملك ع يد العءييء ، ثيم  سيند سسار  

 .ال الس لى 
 
 
 
 

   التدريبالتدريب
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 معالم السياسة الخارجية وضحي  الواجب : الواجب : 

 

  التقويمالتقويم

  
   : سددددبب  للدددديس

 منشاء اليوم الوطني

 سددددس  س : بينددددي 
 قيام الدولة .

 معدالم  س : وضحي
 السياسة الخارجية 

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

نهاية الدرس يتوقع  ن يكون   ي
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

سدبب  الطالبدة تعلدل ن  
 منشاء اليوم الوطني

 سدس  الطالبدة ينتب ن  
 قيام الدولة .

 الطالبدددددددة توضددددددد  ن  
معدددددددددددالم السياسدددددددددددة 

 الخارجية 

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :
 .س ا  ال كم وانسار   ع  ت دث :اآلت  االستهالل 

 :الدرس تنفيذ
  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 

 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛ل اتاللا
 .للتدري  طر  عد  مستددما   شرهها ف   يد 

 تسمية ال الس باسمها الوطن  : 
هييـ تييم انعييالن فيي  1351جميياس اقولييى سيينة  26فيي  

اللييائف عيي  تسييمية اليي الس باسييم ) المملكيية العربييية 
 السعوسية ا 

  س  قيا  الدولة : -ب
السييعوسية علييى  سيياس متييي  قاميي  المملكيية العربييية 

مييي  تعييياليم الشييير  الملهييير ، فاتديييذت مييي  القييير ن 
 الكريم سستورا  ومنهجا  وم  السنة الن وية  سو  

 معالم السياسة الدارجية : -ج
 عد  التدخل ف  الشئون الداخلية للدول اقخرى 

مناصييير  قايييايا العيييرب والمسيييلمي  وسعمهيييا فييي  
 .الم افل الدولية 

 
 
 

 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  الوحدة
      التاريخ تابع المملكة العربية السعودية  –الرابع  شر  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 ؟دور الملك سعود  ي تثبيت البالد  ما  الواجب : الواجب : 

 

 

  التقويمالتقويم

 
 دددددن  س : تحددددددثي 

دور الملدددددددك  بدددددددد 
العزيددز  ددي ت سدديس 

 المملكة .

 دور الملددك  س : مددا
سددددعود  ددددي تثبيددددت 

 ؟البالد 

 دور  س : بينددددددددددددي
الملددددك  يصددددل  ددددي 

 تثبيت البالد .

  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 دن  الطالبدة تتحده ن  
دور الملك  بدد العزيدز 
  ي ت سيس المملكة .

دور  الطالبددددة تعددددي ن  
الملك سعود  دي تثبيدت 

 البالد .

دور  الطالبددددة نتبدددديان  
الملك  يصل  ي تثبيدت 

 البالد .

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :
 .الملك ع د العءيء  ع  دث ت :اآلت  االستهالل 

 :الدرس تنفيذ
  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 .للتدري  طر  عد  مستددما   شرهها ف   يد 
 الم س  الملك ع د العءيء : –  

ولد ع د العءيء ب  ع د اليرهم  بي  فيصيل  ل سيعوس 
هيـ ا فنشي   1293لرييا  سينة ) ف  قصر انميار  با

ت   رعاية والده اليذ  اعتنيى بتعليميى ف فيأل سيورا  
ميييي  القيييير ن الكييييريم وتلقييييى بعييييض  صييييول الفقييييى 
والتوهيد ، وتعليم الفروسيية وفنيون القتيال وهيو في  
صيي اه ال يياكر ، وقييدر لييى  ن يشييهد ال ييروا الصييع ة 
الت  عصف  ب كم  سيرتى وهيو سون الدامسية عشير 

لر سلييى مغيياسر  بلييده سلييى المنيياط  ميي  العميير ، فاضيي
الصيي راوية الواقعيية ، وكييان خييالل سقامتييى تلييك يقييو  
بنشاط سياس  متواصل ، سذ كان يتفاو  ميع بعيض 
القوى الموجوس  ف  المنلقة وم  بينهيا اقتيراك في  
انهسياا بشيي ن سقاميية اقسيير  ، ثيم استهييى بهييم اقميير 

 سلى انقامة ف  الكوي  .
 وفا  الم س  :ملوك ال الس بعد  -ب

: وليد في  الكويي  وتلقيى الملك سعوس ب  ع د العءييء
مي  علمياا سجيد ، وقيد شيارك  عيدس تعليمى عليى ييد 

والده ف  مشرو  توهيد ال الس ، وتولى القياس  العلييا 
للقييوات المسييل ة ، ثييم ارتقييى سلييى سييد  ال كييم عقييب 

 وفا  المللك ع د العءيء
رييا  وتلقيى : ولد في  الالملك فيصل ب  ع د العءيء

تعليمى على ييد جيده ، تيولى قيياس  الجييش السيعوس  
لتوطييييد اقمييي  واالسيييتقرار فييي  عسيييير مييي  المهيييا  

 الدبلوماسية خارج المملكة ،
 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  الوحدة
      التاريخ دية تابع المملكة العربية السعو –الخامس  شر  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

  ي تثبيت البالد .  بد هللادور الملك  بيني  الواجب : الواجب : 

 

 

  التقويمالتقويم

  
 دددددن  س : تحددددددثي 

 دي  خالدددور الملك 
 ت سيس المملكة .

 دور الملددك  س : مددا
 ي تثبيت البالد   هد
 ؟

 دور  س : بينددددددددددددي
 دددي   بدددد هللاالملدددك 

 تثبيت البالد .

  
 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 دن  الطالبدة تتحده ن  
 ددددي  خالددددددور الملددددك 

 ت سيس المملكة .

دور  الطالبددددة تعددددي ن  
 ددي تثبيددت   هدددالملددك 
 البالد .

دور  الطالبددددة بددددينتان  
 دددددي   بدددددد هللاالملدددددك 

 تثبيت البالد .

 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :
 .الملك ع د العءيء  ع  ت دث :اآلت  االستهالل 

 :الدرس تنفيذ
  ميا  ك ير الم اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 .للتدري  طر  عد  مستددما   شرهها ف   يد 

: ولييد فيي  الريييا  وبهييا   ع ييد العءيييءبييالملييك خالييد 
سشيي  وتعلييم ، هيييد قيير  القيير ن الكييريم وجييال  عييدسا  
م  العلماا ، شارك ف  بعض ال مالت العسكرية في  

السيعوس  المفياو  في   عهد واليده ، وتير س الوفيد
السيعوسية واليييم  ، جيرى تعيينيى وليييا   بيني الديالا 

للعهد عقب ال يعة قخيى الملك فيصل بال كم ثيم تيوج 
 ملكا  على ال الس بعد وفا  الملك فيصل 

 خاس  ال رمي  الشريفي  الملك فهيد بي  ع يد العءييء:
هـ ا وتلقيى تعليميى في  1340ولد ف  الريا  سنة ) 

ة النمييوذج  بالريييا  ثييم فيي  المعهييد معهييد العاصييم
السعوس  ف  مكة ، قا  بنشاط سبلوماسي  مكثيف في  

ميي   عييدس الدييارج ، هيييد تيير س وفييد المملكيية فيي  
م تمرات القمة العربية ، تولى وفار   المعارا فور 
سسشائها ف  عهد الملك سعوس ثم تقليد وفار  الداخليية 

بويييع ،  صيي   وليييا  للعهييد فيي  عهييد الملييك خالييد ، ثييم 
هييـ ا بعييد وفييا  الملييك  1402ملكييا  لليي الس فيي  سيينة ) 

 خالد .
خييياس  ال يييرمي  الشيييريفي  المليييك ع يييد   بييي  ع يييد 

هيييـ ا : وليييد فييي  الرييييا  سييينة )  1426)  العءييييء
مييي   عيييدس هيييـ ا ، وتلقيييى تعليميييى عليييى ييييد  1343

العلميياا ، وامتيياف ب  ييى القييراا  والملالعيية ، اختيياره 
 الملك فيصل

 
 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  الوحدة
      التاريخ مملكة العربية السعودية تابع ال –الخامس  شر  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

الواجييييييب : الواجييييييب : 
القدرارات ما 

التددددددددددددددددددددي 
اصددددددددددددرها 
الملدددك  بددددد 
هللا ولقيدددددددت 

 ؟ ولقيت صدى كبير القرارات التي اصدرها الملك  بد هللاما 

 

  التقويمالتقويم

 
األ مددال  س : بينددي 

التددي قددام بهددا الملددك 
  بد هللا .

القددرارات مددا  س :  
التي اصدرها الملدك 
 بدددددددد هللا ولقيدددددددت 

 ؟صدى كبير 

  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 لى ما يلي :قادراً   الطالبة

 الطالبددددددددددة بددددددددددينت ن  
األ مددال التددي قددام بهددا 

 الملك  بد هللا .

 الطالبدددددددددة تددددددددددركان  
القرارات التي اصدرها 
الملددك  بددد هللا ولقيددت 

 صدى كبير .

   العرضالعرض
 

ا ، ثم جرى هـ 1384لرئاسة ال رس الوطن  سنة ) 
تعيينى سائ ا  لرئي  مجل  الوفراا ف  مسيتهل فتير  

هييـ ا ، بويييع بييال كم  1395هكييم الملييك خالييد سيينة ) 
هييـ ا و صيدر عييدسا  ميي  1426بعيد وفييا  المليك فهييد ) 

 القرارات الت  لقي  صدى ك يرا  ، منها : 
انعييالن عيي  مشييروعات اقتصيياسية ضييدمة كمدينيية 

  الملك ع د   االقتصاسية . 

 فياس  رواتب موظف  الدولة .

 التوسع ف  برامت االبتعاا للدارج .

 اساما  المملكة سلى من مة التجار  العالمية .

 ت سي  هيئة ال يعة ، وس امها .

 سصدار س ا  القااا .

 سسشاا جامعة الملك ع د   للعلو  والتقنية
 

 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  الوحدة
      التاريخ المملكة العربية السعودية  –لسادس  شر ا الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 المدارس النمامية التي انش تها المملكة . بيني  الواجب : الواجب : 

 

 

  التقويمالتقويم

  
 دددددن  س : تحددددددثي 

منشدددددددددددددددددداء وزارة 
 المعار  

 س : بينددددددددددددددددددددددددي 
المددددارس النماميدددة 
التددددددددددي انشدددددددددد تها 

 المملكة .

 س : تحددددددثي  دددددن 
منشدددددددداء المملكددددددددة 
للعديددد مددن الكليددات 

 الحربية 

 

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

تتحده الطالبدة  دن  ن  
 منشاء وزارة المعار  

 الطالبددددددددددة ينتبدددددددددد ن  
المدددددددارس النماميددددددة 
 التي انش تها المملكة .

ء منشددا الطالبددة تعددي ن  
المملكددددة للعديدددددد مدددددن 

 الكليات الحربية 

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية بيد  اليدرس  التهيئية :
 .الملك ع د العءيء  ع  ت دث :اآلت  االستهالل 

 :الدرس تنفيذ
  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 .للتدري  طر  عد  مستددما   شرهها ف   يد 
 المنجءات ال اارية  – 3
 التعليم  –  

هيييـ  ا سسشييياا سسار  المعيييارا 1344ت سييينة ) شيييهد
العاميييية بمكيييية للعناييييية بشييييئون التربييييية والتعليييييم ، 
ف سشيي ت ) المعهييد العلميي  السييعوس  ا بمكيية نعييداس 
المدرسييييي  ، و عقييييب ذلييييك سرسييييال  ول بعثيييية ميييي  

هيييـ ا ، وفييي  1346سليييى الديييارج سييينة )  اللال يييات
ميي  المييدارس الن امييية  عييدس الريييا  تييم افتتيياح 

ة ، وبليييم اهتميييا  المليييك ع يييد العءييييء بشييي ن ال ديثييي
التعلييييم  ن  مييير بصيييرا اقميييوال التييي  جمعهيييا  هيييل 
الرييييا  لالهتفيييال بعوستيييى مييي  مصييير سليييى سسشييياا 
مدرسييية فييي  ) ال ل ييياا ا ، كميييا  سشييي  مدرسييية فييي  
قصيييره لتعلييييم صيييغار اقميييراا مييي   بنائيييى و هفييياسه 
و بنيياا  سييرتى ، عرفيي  باسييم ) مدرسيية اقمييراا ا ، 

المملكييية فييي  عهيييد المليييك سيييعوس سهاييية وشيييهدت 
تعليميييية واسيييعة ، هييييد جيييرى اسيييت داا ) وفار  
المعيييارا ا لرعايييية شيييئون التعلييييم وصيييار مقرهيييا 
الريا  ، كما تيم سسشياا  ول جامعية في  الي الس وهي  
جامعية الملييك سيعوس بالريييا  ، وكيذلك  سشييئ  كلييية 
المليييك ع يييد العءييييء ال ربيييية بالرييييا  كييي ول كليييية 

مي  المعاهيد  عيدس لي الس ، سضيافة سليى عسكرية ف  ا
 الشرعية ومدارس ت فيأل القر ن الكريم .

 
 

   التدريبالتدريب
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 لخميسا األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  الوحدة
      التاريخ المملكة العربية السعودية  – شر  السابع الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 . العالمية التجارة منممة نش ة  للي  الواجب : الواجب : 
 

  التقويمالتقويم

 
 مدددددددى  س : بينددددددي

اهتمددددددام حكومددددددات 
المملكدددددة بالصدددددحة 
العامددددددة وغنشدددددداء 

 المستشفيات .

 س : وضدددددددددددددددددحي 
اهتمدددددددددام ملدددددددددوك 
المملكددددة بالر ايددددة 
االجتما يددددددددددددددددددددددة 

 ومحاربة الفقر .

 ددددددن  س :تحدددددددثي 
محاوالت الملك  بد 

 . هللا لتسكين البدو

  

   هدا  السلوكيةهدا  السلوكيةاألاأل

درس يتوقع  ن يكون  ي نهاية ال
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

مدددى  الطالبددة ينتبدد ن  
اهتمدددددددددام حكومدددددددددات 
المملكدددددددددة بالصدددددددددحة 
العامددددددددددة وغنشدددددددددداء 

 المستشفيات .

 الطالبدددددددة توضددددددد ان  
اهتمددام ملددوك المملكددة 
بالر ايددددة االجتما يددددة 

 ومحاربة الفقر .

 دن  الطالبدة تتحده ن  
محددداوالت الملدددك  بدددد 

 هللا لتسكين البدو .

   العرضالعرض
 

 النشياط طريي  عي  بالتهيئية  بيد  اليدرس التهيئية :
 .الص ة  ع  ت دث :اآلت  االستهالل 

 :الدرس تنفيذ
  ميا  المك ير  اليدرس معيارا خريلية  سيتعر 
 ثم .الدرس الرئيسة عناصر على ليتعرفوا ؛اللال ات
 .للتدري  طر  عد  مستددما   شرهها ف   يد 
 الص ة :  -ج

اعتنيى المليك ع يد العءييء بالصي ة العامية ، فاسييتقد  
 ط يياا معييروفي  ميي  اليي الس المجيياور  غرسييوا فيي  
بيييالسه سيييوا  التن ييييم الصييي   ، وقيييد  مييير بإسشييياا ) 

هييـ ا وجعييل  1343ة ) مصييل ة الصيي ة العاميية ا سيين
مقرهيا في  مكية ، كمييا  سشيئ  سسار  خاصية للم يياجر 

 عيدس الص ية ف  جيد  ، و سشيئ  سسار  خاصية مي  
ميي  اقط يياا المتنقلييي  الييذي  يقومييون بجييوالت فيي  
ال اسييية  و فيي  المنيياط  التيي  ت تيياج سلييى سسييعافات 

 ط ية 
 الرعاية االجتماعية : -س

االجتمييياع  ؛  ولييي  الدولييية عنايييية فائقييية بالجاسيييب 
فيي طل  الملييك ع ييد العءيييء مشييرو  تييوطي  ال اسييية ، 
هيد شجع  بناا الق ائل ال دوية على انقامية الدائمية 
فيي  ) الهجيير ا و رسييل لهييم الييدعا  والوعيياظ ، ولقيي  

الهجيير فيي   عييدس مشييروعى اسييتجابة طي يية سذ بلييم 
ا هجيييير  ، وتييييوج خيييياس  153عصييييره  كثيييير ميييي  )

  ب  ع د العءيء هذه ال رمي  الشريفي  الملك ع د 
الرعايييية بمشيييكلة الفقييير ليييدى فئيييات مييي  المجتميييع 
فمن ها قسلا  ك يرا  م  اهتمامى ، سذ كان يتجيول في  
اقهييياا الفقييير  ويقييف بنفسييى علييى  هييوال الاييعفاا 
والمسييييياكي  ، و مييييير بتشيييييكيل م سسييييية هكوميييييية 

 لمكاف ة الفقر ومعالجة  وضا  الفقراا .
 
 

   التدريبالتدريب
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 الخميس األربعاء ثاءالثال االثنين األحد اليوم العصر السعودي –السابعة  الوحدة
      التاريخ تابع المملكة العربية السعودية  –السابع  شر  الدرس

 - - - - - الفصل -الحصة   قالم ملونة –جهاز  رض  –الكتاب المدرسي  –السبورة  الوسائل المقترحة

 توسعة الملك  بدهللا . وضحي  الواجب : الواجب : 

 

  التقويمالتقويم

 
 دددددن  س : تحددددددثي 

اهتمددددددددددام حكددددددددددام 
المملكددددددة بر ايددددددة 

 الحرمين .

 توسدددعة  س : بيندددي
 الملك خالد .

 دددددن  س : تحددددددثي 
 توسعة الملك  هد .

 س : وضدددددددددددددددددحي 
 توسدددددددددعة الملدددددددددك

  بدهللا .

  

   األهدا  السلوكيةاألهدا  السلوكية

 ي نهاية الدرس يتوقع  ن يكون 
 قادراً  لى ما يلي : الطالبة

 دن  الطالبدة تتحده ن  
اهتمدددام حكدددام المملكدددة 

 بر اية الحرمين .

 الطالبددددددددددة بددددددددددينت ن  
 ملك خالد .توسعة ال

 دن  الطالبدة تتحده ن  
 توسعة الملك  هد .

 الطالبدددددددة توضددددددد ان  
 توسعة الملك  بدهللا .

   العرضالعرض
 
 عمار  ال رمي  الشريفي  : -هـ

 سف  قاس  المملكة العربيية السيعوسية جهيوسا  ع يمية 
 ف  رعاية ش ون ال رمي  الشريفي  : 

بيياسر سلييى سسشيياا م ييالت لل يير   الملييك ع ييد العءيييء :
المكييي  والمسيييعى ، و مييير بت سيييي  مصييينع لكسيييو  

 جد الن و  .الكع ة ، كما قا  بتوسعة المس
المليييك سيييعوس : اسيييتكمل جمييييع سصيييالهات المسيييجد 
الن ييو  ، ثييم صييرا اهتمامييى سلييى توسييعة المسييجد 

 ال را  وتءويده بالمراف  العامة .
الملييييك فيصييييل : اعتنييييى بتوسييييعة صيييي   اللييييواا 
وتوسيييعة المسيييجد الن يييو  مييي  الجهتيييي  الشيييمالية 

 والغربية .
  اسييتكمل توسييعة المسييجد الن ييو  ميي الملييك خالييد :

الناهييية الغربييية وسقاميية م ييالت فيييى ، كمييا تييم فيي  
 عهده صناعة باب الكع ة .

شهد عصره سسجافات هائلة في  المسيجد  الملك فهد :
ال را  تمثل  ف  فر: ص   اللواا ب الط ال تي ثر 
فيييى هييرار  الشييم  ، وتركيييب مصيياعد كهربائييية ، 
كما قا  بإضيافة جيءا جدييد سليى المسيجد ال يرا  مي  

الغربيييية بإضيييافة سييياهات خارجيييية وبنييياا الناهيييية 
مئييذستي  سضييافة سلييى الميي ذن السيي ع . وقييد  سشييا فيي  

 الملك فهد لل اعة المص ف الشريف المدينة مجمع 
 ميير بتوسييعة المسييجد ال ييرا  ميي   الملييك ع ييد   :

الجهة الشمالية ، وتوسعة المسعى ، وتلوير منلقية 
 الجميييرات ، وفييي  المدينييية  مييير باسيييتئناا مشييياريع
التوسعة في  المسيجد الن يو  وسسشياا م يالت هديثية 
لتغلية مساهات المسجد ، وتليوير السياهة الشيرقية 

 والغربية منى .
 

 
 

   التدريبالتدريب
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