
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :تيقيق اآلحويسعى إلى ت يهدف نظام المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي، بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه،

ظرة نتستقيم بها  المية التيتعزيز العقيدة اإلس الثانوي، ومن ذلكالمساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم  (1

 .ة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرةالطالبةةة

 .الطالبةتعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى  (2

 .رحلةي هذه المفات الطالبةةةاعي خصائص القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ، وفق تخطيط منهجي ير المتعلماتالمساهمة في إكساب  (3

 .ة شمولياً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهماالطالبةةةتنمية شخصية  (4

اقتصادية ، وجتماعية تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ، وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية وا (5

 .ة العام الدراسي كامالوكذلك عدم إعاد

 .ة في الفصل الدراسي الواحدالطالبةةةدرسها تتقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي  (6

ناًء بدرس ت اا أنهليم، طالمعلى المدرسة والتع ا، ويزيد إقبالهافي نفسه ا، مما يعمق ثقتهاعلى اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلهالطالبةتنمية قدرة  (7

 .ريدهات، وفي المدرسة التي اووفق قدراته اعلى اختياره

 .للجدية والمواظبة الطالبةرفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد  (8

ل راستها من قبة يتطلب دمن امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهاري االمهارات األساسية التي تمكنه الطالبةإكساب  (9

 .اتبةةةالطالجميع 

 .داعيالتفكير اإلببتكار وتحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالبة فرصة البحث واال (10

قشة لحوار والمناخرين واتنمية المهارات الحياتية للطالبة، مثل: التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي، والتفاعل مع اآل (11

 .وقبول الرأي اآلخر، في إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن

 مليةتطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا في الحياة الع (12

 ي المنتج ، واإلخالص في العمل وااللتزام بهتنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهن (13

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 رافية.ر الجغإدراك عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته من خالل التبصر باألحداث التاريخية والظواه -1

 رهم.على جوانب من تاريخ بعض الرسل واألنبياء عليهم السالم للعظة والعبرة من سي عرفييالت -2

 هللا عليه وسلم واتخاذه أسوة حسنة.الوعي بفقه سيرة الرسول صلى  -3

 على أبرز األحداث المؤثرة في العالم. عرفييالت -4

 على القضية الفلسطينية وموقف المملكة العربية السعودية منها. عرفييالت -5

 على األقليات المسلمة في العالم ومشكالتها. عرفييالت -6

 حداث الدولية.على أبرز القوى العالمية المعاصرة وتأثيرها على األ عرفييالت -7

 على أهم المنظمات الدولية واإلسالمية والعربية في الوقت الحاضر. عرفييالت -8

 اكتساب المهارات والقيم واالتجاهات االيجابية التي تضمنتها وحدات المقرر -9

 

 

 
 



 

 معلومات عن المعلمة           
 

 :االسم 

 :المؤهل 

 :التخصص 

 :الصفوف التي تدرسها 

 :مواد التدريس 

 سة:أسم المدر 
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 ةتوقيع المدير ةتوقيع المعلم التاريخ اسم الدرس م
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 نظام مقررات  التاريختوزيع منهج مادة 

 األسبوع
 التاريخ

 مالحظات الدروس
 إلى من

 6/1/1441الخميس  2/1/1441األحد  1
 نشأة التدوين التاريخى عند المسلمين  - مفهوم التاريخ ومصادره – 

   من مؤلفات المؤرخين المسلمين مختارة نماج–  
 

  تقويم الوحدة  –ريخ هارات التفكير فى التام -منهج تدوين التاريخ عند المسلمين       13/1/1441الخميس  9/1/1441األحد  2

 20/1/1441الخميس  16/1/1441األحد  3
 -ربية  الشخصية الع -أسواق العرب  –الكتابة والشعر  –اآلثار والمصادر الكالسيكية  –الموقع 

 الممالك العربية القديمة
 

  النبويةالهجرة  –ثة النبوية ظهور اإلسالم والبع –الجزيرة العربية قبيل األسالم –  27/1/1441الخميس  23/1/1441األحد  4

  وحدةتقويم ال –معالم تاريخية وإسالمية  –وثيقة المدينة المنورة  –التاريخ الجرى وقبلة المسلمين   4/2/1441الخميس  30/1/1441األحد  5

 11/2/1441الخميس  7/2/1441األحد  6
  ولة دولة السعودية : نشأة الدجذور تأسيس ال –جذور وتأسيس الدولة السعودية : استقرار بنى حذيفة 

  إمارة الدرعية 
 

 18/2/1441الخميس  14/2/1441األحد  7
 المرحلة األولى لتوحيد البالء لتوحيد البالء –الدولة السعودية األولى : التأسيس 

  1239 -1226الدولة السعودية السعودية األولى  : بعض معارك الدفاع  –مواجهة الحمالت العثمانية  

  مراجعة عامة   25/2/1441الخميس  21/2/1441حد األ 8

 3/3/1441الخميس  28/2/1441األحد  9
  الدولة السعودية األولى :نهاية الدولة  – 1233 -1230الدولة السعودية األولى : بعض معارك الدفاع 

 تقويم الوحدة–الدولة السعودية األولى : الجوانب الحضارية 
 

  تقويم الوحدة –نهاية الدولة –الدولة السعودية الثانية : التأسيس ومواجهة الحمالت العثمانية  10/3/1441الخميس  6/3/1441األحد  10

   المملكة العربية السعودية : توحيد البالء  –اللملكة العربية السعودية : التأسيس   17/3/1441الخميس  13/3/1441األحد  11

  لمملكة العربية السعودية :عهود الملوك ا -ملكة العربية السعودية : اسس الدولة  الم  24/3/1441الخميس  20/3/1441األحد  12

 1/4/1441الخميس  27/3/1441األحد  13
   المملكة العربية السعودية : المنجزات الحضارية- 

  دةتقويم الوح  -عمارة الحرمين الشريفين  

 8/4/1441الخميس  4/4/1441األحد  14
 األمام محمد بن مسعود  –عبد الرحمن ال سعود  الملك عبد العزيز بن–  

 األمام تركى بن عبد هللا بن محمد بن سعود 
 

  تقويم الوحدة  –صادر التاريخ الوطنى م -خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود    15/4/1441الخميس  11/4/1441األحد  15

  مراجعة  22/4/1441الخميس  18/4/1441األحد  16

  االختبارات  7/5/1441الخميس  25/4/1441األحد  17+18

 

 

 

 

 



 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم مفهوم التاريخ ومصادره  الموضوع 

      التاريخ كم عاماً مرت على تأسيس المملكة العربية السعودية؟ التهيئة والتمهيد

 مصادر التعلُّم

 ة()الوسائل التعليمي

          سبورة ذكية          عرض مرئي          شرائح إلكترونيةوراق أ

 قطع الورق والفلين     تجارب عملية           كتاب الطالبةنشاط          

      الحصة

      الفصل

استراتيجية التعلَّم 

 النشط

   فرز المفاهيم   أعواد المثلجات   التدريس التبادلي    القبعات الست    المسابقات    أسئلة البطاقات  شارك-واجز-فكر     البطاقات المروحية  

 أخرى ... ...  الرؤوس المرقمة  

 التقويم نشاط إثرائي إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلم نواتج التعلم المخطط لها )األهداف(

كرة أن تبين الطالبة على أى أساس تقوم ف

 التاريخ.

 أن تحدد الطالبة موضوع التاريخ.

 أن توضح الطالبة أهمية التاريخ.

 أن تعدد الطالبة مصادر الدراسة التاريخية.

ع أن تميز الطالبة بين المراجع األولية والمراج

 الثانوية كمصادر للتاريخ.

ل أن تعلل الطالبة أهمية الرواية الشفهية في نق

 الحدث التاريخي.

 طالبة ورقة العمل الخاصة بالدرس.أن تحل ال

 أن تتفهم الطالبة أهمية دراسة علم التاريخ.

أتناااقم مااع الطالبااات حااول األساااس الااذي تقااوم عليااه فكاارة التاااريخ، أعماال علااى توضاايح 

مضمون الفكرة للطالبات بشكل مبساط، ثام أسامح لهان بطارو مجموعاة مان األسائلة حاول 

وين ت في اإلجابة علاى تلاك األسائلة يتوصالن لتكاالموضوع ومن خالل التفاعل بين الطالبا

 مفهوم شامل عن الفكرة حل النقاش.

أوزع طالبااات الفصاال علااى ثااالث مجموعااات بحيااث تشاامل كاال مجموعااة نفااس العاادد ماان 

نهاا الطالبات المتفوقات والمتوسطات دراساياً، ثام أطلاب مان كال مجموعاة التعااون فيماا بي

م كال مجموعاة باختياار طالباة تعبار عان رأيهاا لشرو وتوضيح موضوع التاريخ بحيث تقو

 وأقوم بتحية المجموعات الثالث على نشاطهن.

عانة أكلف الطالبات بعمل بحث بسيط ال يزيد عن صفحة حول أهمية التاريخ من خالل اإلست

 مناقشاتهمبالمكتبة المدرسية أو الشبكة العنكبوتية وأقوم بتقيايم اإلبحااث وأختياار بحثاين و

 .مع الطالبات

أطلااب ماان الطالبااات تصااميم خريطااة مفاااهيم توضااح مصااادر الدراسااة التاريخيااة، يتعاااون  

الطالبااات فيمااا بياانهن بهاادف تحديااد تصااميم مناسااب للخريطااة والعماال علااى تنفيااذها بحيااث 

 تخرج بالشكل الالئق.

مصاادر كأشرو للطالبات باستخدام السبورة الفرق بين المراجع األولية والمراجع الثانوياة 

لمنافشاة اريخ، ثم أقوم بمناقشتهن فيما تم استيعابه من خالل استخدام أسلوب الحوار واللت

 ثم أطلب منهن تلخيص للموضوع في كراساتهن.

لحادث اأثير انتباه الطالبات لنقطة النقااش والحاوار وهاي أهمياة الرواياة الشافهية فاي نقال 

ار بيني ل التحكم في دفة الحوالتاريخي، ثم أتيح الجو المساعد على النقاش الهادف من خال

يص وبين الطالبات حتى نصل لتحديد دقيق لموضوع النقاش ثم أكلف الطالباات بكتاباة تلخا

 للموضوع في كراساتهن.

ثام  أوزع على الطالبات ورقة العمل الخاصة بالدرس، أكلفهن بقاراءة الورقاة بتركياز ومان

بشاكل رقماي يساهم فاي تحدياد محاولة حلها بشكل جاد بغرض تقاويم الطالباات لتحصايلهن 

 نقاط القوة والضعف والعمل على تالفيها.
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بيني على أى أساس تقوم فكرة 

 التاريخ.

 حددي موضوع التاريخ.
ي
ائ
بن
م 
وي
تق

 

 وضحي أهمية التاريخ.

 عددي مصادر الدراسة التاريخية.

 سابقةالخبرات ال
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ميزي بين المراجع األولية 

والمراجع الثانوية كمصادر 

 للتاريخ.

 الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي رابط تفاعلي عن الدرس إثراءيهالرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات  إثراءيهمعلومة 

 المهارات المستهدفة المصاحبةأحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة  الواجبات المنزلية

 فكيرتكتابة       قراءة       تحدث       استماع       تنفيذ حقيبة اإلنجاز أنشطة ملف اإلنجاز

 



 

ن و المعلمات  األخوة المعلمي 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 يرس مؤسسة التحاضي  الحديثة

www.mta.sa 

 أن تقدم كل ما يخص تحاضي  مناهج المقررات

 هـ 1441 –ـه 1440للعام الدرسي  

 أنواع التحاضي  

اتيجيات الحديثة + التعلم النشط + الطريقة البنائية + المرسد وع الملك عبدهللا + االسير  وحدات مرسر

 المرفقات

 عروض بوربوينت لجميع دروس المادة

+ 
 أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس 

+ 
ي 
ونن  الكتاب االلكير

+ 
 سجل متابعة

https://www.mta.sa/


 

+ 

 حل اسئلة الكتاب

+ 

 خرائط ومفاهيم

+ 

ن بالفيديو لجميع دروس المنهج ح متمي   شر

+ 

 سجل انجاز معلمة

  

 التوصيل للرياض والخرج مجانا

ي مدن المملكة عير الفيدكس ) المستعجل 
 (ساعة 24التوصيل لباقر

 ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب

 عن طريق الرابط
ً
ونيا  إلكير

www.mta.sa/c 

 كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة

https://mta.sa/c/


 

 (سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ) حسب طلبكم

 ايميل المبيعات

T@mta.sa 

 ريال 50 عىل سي دي سعر المادة

 ريال 20عن طريق االيميل  سعر المادة

 ريال 80مع السي دي طباعة عادية  سعر المادة

 ريال 120مع السي دي طباعة ملونة  سعر المادة

 ريال للفيدكس المستعجل 50لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية 

 وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمي   

 حسابات بنوك بإسم : مؤسسة التحاضي  الحديثة
===========================  

الراجح  بنك   / 233608010954856 

 SA5780000233608010954856 / آي بان الراجح  

 27949172000110 / البنك األهل  

 SA0610000027949172000110 / آي بان األهل  



 

———————————————————– 

 حسابات بنوك باسم: سعد عبدالرحمن العتيب   
========================== 

 8001852539 / سامبا

 2052558759940 / الرياض

 SA3520000002052558759940 / اي بان الرياض

 900127883010006 / بنك البالد

 SA4715000900127883010006 /اي بان بنك البالد

 0101001926001 / البنك السعودي لإلستثمار

 030680161166001 /الجزيرة

 SA6760100030680161166001 / اي بان بنك الجزيرة

———————————————————– 

 حسابات بنوك باسم : مؤسسة اوامر الشبكة

===================== 

 68201042364000 / حساب االنماء



 

 Sa3505000068201042364000 / اي بان االنماء

———————————————————– 

ي مدنهم 
ي قن ي أن يكونوا وكالء لتحاضي  فواز الحرنر

ن قن  االتصال بجوال المديرلألخوة أصحاب المكتبات الراغبي 

0554466161 

 للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا عل  الواتس

966558396004 

966558396119 

 
 

 
 

https://api.whatsapp.com/send?phone=966558396004
https://api.whatsapp.com/send?phone=966558396119

