
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

يهددددددم المددددددباامرحلددددددنومةاإبرحنحدددددددةامرعبل يددددددةامردددددديامحددددددممهاللدددددددةال  وددددددةا دددددد امر  دددددددو امرعددددددبل   اإ  مم دددددد ا  وب ددددددد ا   ددددددبرو  ا   ددددددب و   ا

ا: يس يامرياتحلوقامآلت 

 امرحسب حةا  اتحلوقا نم  ا وب ةامر  دو ا  امرححدكةامر نإوةامرس  ديةا نامر  دو امرعبل   ا  ناذرك

 ا.ت زيزامر لومةامإل ال وةامر  اتس لو اإهبالمنةامرطبر ةاردك نا مإللسبنا مرحوبةا  امرملوبا مآلخنة

 ا.ت زيزاقو امرح مط ةا مرلو امالج حب وةارمىامرطبر ة

 ا ددد  امرحسدددب حةا ددد ام سدددباامرح  دحدددبةامرلدددموامرحالاددد ا دددنامرح دددبو ا مرحهدددبومةامرح ودددمة ا  دددقات طدددو ا  ه ددد اينم ددد اخ دددبا امرطبر دددبةا ددد 

ا.مرحنحدة

 ت حوةاش  وةامرطبر ةاشح روبًا؛ا ت  يعامر  نمةامر  دوحوةامرحلم ةارهحب. 

 تلدددددددو امرهددددددموا دددددد امر قدددددد ا مر كددددددبروت ا ذرددددددكاإ لدودددددد احددددددبالةامرن دددددد اا مر  عددددددنا دددددد امرموم ددددددةا  ددددددباي نتدددددد ا دوهحددددددبا ددددددنا  ددددددكالةا

 .ل سوةا مج حب وةا مق  بدية ا   ركا ماام بدةامر باامرموم  ا ب ال

  مو هبامرطبر ةا  امر   امرموم  امر محمت تن وزا مدامرحلنومةامرموم وةامر  ااتلدو. 

 دددددديامرحمو ددددددةااب ا يزيدددددمامق برهدددددب ددددد ال سدددددهاب ا حدددددباي حدددددقا ل هدددددبت حودددددةاقدددددموةامرطبر دددددةا دددددديامت دددددبذامرلدددددنمومةامر دددددحوحةاإحسددددد ل ده 

 .نيم بت  ا ا   امرحمو ةامرب   قاقمومتهابموساإ بًءا ديامخ وبو تاب مر  دو  اطبرحبا له

 و عامرحس  ىامر ح ود ا مرسد   ا ناخاللات  يمامرطبر ةارد ميةا مرح مظ ة. 

 ددددددنام دددددد الحا  طد ددددددبةامرحوددددددبةامر حدوددددددةا مرحه وددددددةا ددددددناخدددددداللاتلددددددمي ا لددددددنومةاابم سددددددباامرطبر ددددددةامرحهددددددبومةام  ب ددددددوةامر دددددد اتحك هدددددد 

 . هبويةاي طد ادوم  هبا ناق  اجحوعامرطبر بة

  مرددد حكنا مإلتلدددبناإب ددد  مماام ددد نمتو وبةا طدددنتات دددد ا     دددةات دددوباردطبر دددةا ن دددةامر حددد ا مالإ كدددبوا مر  كودددنااتحلودددقا  دددم امر  ددددو ا دددنا جددد

 .مإلإمم  

 ت حوددددددةامرحهددددددبومةامرحوبتوددددددةاردطبر ددددددة ا عدددددد نامردددددد  د امردددددد مت ا  هددددددبومةامر  ددددددب نا مر  م دددددد ا مر حدددددد امر حددددددب   ا مر  ب دددددد ا ددددددعامآلخددددددنينا

 . ا  امطبوا نامرلو امرح  ن ةا مرح بربامر دوباردح  حعا مر طن مرح موا مرح بق ةا ق  لامرن  امآلخن

 تط ينا هبومةامر  ب  ا عا  بدوامر  د امرح  د ةا امر ل وةامرحميعةا مرح د  بتوةا ات ظو هبامي بإوبا  امرحوبةامر حدوة 

 زماات حوةامالت ب بةامإلي بإوةامرح  دلةاإح امر ح امرحه  امرح  ج ا مإلخالصا  امر ح ا مالر  



 

 

 

 

 ن:أبالمملكة العربية السعودية الثانوي بنظام المقررات االجتماعية في التعليم  مناهج المواديتوقع من المتعلم بعد دراسة 
 

 . يسهم في بناء شخصيته المؤمنة باهلل رباً وباإلسالم ديناً ومنهجاً للحياة وبمحمد )صلى هللا عليه وسلم( نبياً ورسوالً.1
 لم.مقومات األمة اإلسالمية ويعزز االنتماء لها، ويؤمن بوحدتها على اختالف أجناسها وألوانها، الستعادة أمجادها وتحقيق سيادتها في العا. ينمي ثقته ب2
الصالحين في جوانب  . يرتبط بتاريخ أمتها وحضارتها اإلسالمية، ويفهم سيرة النبي )صلى هللا عليه وسلم( ويتخذها قدوة في الحياة، ويستفيد من سير أسالفنا3

 الحياة المختلفة.
 نساناً صالحاً ملتزم بآداب اإلسالم وتعاليمه وقيمه.إ. يكون 4
ية، ويعرف كيفية . يعتز باالنتماء للوطن ويتبصر بما له من أمجاد عريقة في ظل الحضارة اإلسالمية ويتعرف على ما له من مزايا جغرافية وطبيعية واقتصاد5

 عليها.استثمارها والمحافظة 
 . يعمق إيمانه بمبدأ الشورى وممارسة الحقوق ويلتزم بالواجبات في ضوء الشريعة اإلسالمية.6
 . يعي مشكالت مجتمعه الثقافية واالجتماعية واالقتصادية، ويستعد لإلسهام في حلها.7
 يعي حجم التحديات التي تواجه األمتين العربية واإلسالمية.. يعرف المجتمعات العربية واإلسالمية والعالمية، ويدرك الصالت التي تربط بعضها ببعض، و8
 التي انعم هللا بها عليه وينميها ويوجهها الوجهة المفيدة المثمرة. واستعداداته. يتبصر بقدراته 9

المستقبلية لمواكبة التطور المعرفي  ومفاهيمها المالئمة لسنه التي تساعد في التكيف مع مجتمعه وبيئته وحياته االجتماعية. يتزود ببعض حقائق المواد 10
 والتقني.

 مع بيئته التي يعيش فيها ومدى تأثيرها به وتأثيرها فيه والتأكيد على مسؤولية المواطن في حمايتها والمحافظة عليها. اإلنسان. يعي كيفية تفاعل 11
 . ينمي قدرته على التفكير العلمي في دراسة الظواهر الطبيعية والبشرية.12
 ينمي مهاراته الحركية والعقلية، وتوجيهها نحو استثمارها بشكل إيجابي.. 13
 المختلفة، وحاجة بالده إلى القوى الوطنية العاملة المدربة. بأنواعه. يقدر قيمة العمل 14
 بالمنهج الواعي في التعامل معها.  االلتزامالحديثة وأثرها على اإلنسان، مع مراعاة  االتصاالت. يعي أهمية 15

 

 

 

 

 



 

 معلومات عن المعلمة           

 

 :االسم 

 :المؤهل 

 :التخصص 

 :الصفوف التي تدرسها 

 :مواد التدريس 

 :أسم المدرسة 

 

 



 

 

 المســرد

 قائدةتوقيع ال 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 – 

   نماج مختارة من مؤلفات المؤرخين المسلمين–  
 

  تقويم الوحدة  –مهارات التفكير فى التاريخ  -منهج تدوين التاريخ عند المسلمين       13/1/1441الخميس  9/1/1441حد األ 2

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

 يمةالممالك العربية القد
 

  الهجرة النبوية –ظهور اإلسالم والبعثة النبوية  –الجزيرة العربية قبيل األسالم –  27/1/1441الخميس  23/1/1441األحد  4

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

 11/2/1441الخميس  7/2/1441د األح 6
  جذور تأسيس الدولة السعودية : نشأة الدولة  –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  –الحمالت العثمانية  مواجهة 
 

  مراجعة عامة   25/2/1441الخميس  21/2/1441األحد  8

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

اتل ي امر حمة–مرم رةامرس  ديةام  ريانامر  مل امرح بويةا
 

 اتل ي امر حمةا–لهبيةامرم رةا–مرم رةامرس  ديةامرعبلوةانامر   وسا   مجهةامرححالةامر عحبلوةا 10/3/1441الخميس  6/3/1441األحد  10

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

  المملكة العربية السعودية :عهود الملوك  -المملكة العربية السعودية : اسس الدولة    24/3/1441الخميس  20/3/1441األحد  12

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

 تقويم الوحدة  -رة الحرمين الشريفين عما 
 

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

 األمام تركى بن عبد هللا بن محمد بن سعود 
 

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

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

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

 

 

 



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 علم التاريخ  األولى: عنوان الوحدة

 المهارة الهدف المكون الحصة
إستراتيجية 

 ريسالتد
 أداة التقويم اإلجراءات

 األولى
مفهوم التاريخ 

  ومصادره 
  التاريختحديد أهمية علم. 
  مصادر الدراسة التاريخيةتصنيف. 

 األصالة
 التصنيف

 خرائط المفاهيم 
  17 – 14ص 

 كتاب الطالبة
 الفصل أوراق قياس

 

التدوين نشأة  الثانية
التاريخي عند 

 المسلمين

  ن التاريخي عند المسلميننشأة التدويبيان. 
  أسباب التدوين التاريخي عند شرح

 .المسلمين وتطوره

 التوضيح
 اإلفاضة

 مهارة التفكير 
 21 -18ص 

 كتاب الطالبة
 تكليف منزلي

 

من مختارة نماذج  الثالثة
 المؤرخين المسلمين

 .وصف كتاب الرسل والملوك للطبري 
 ثيربيان كتاب الكامل في التاريخ البن األ. 

 الوصف
 التوضيح

 التعلم التعاوني
 24 -22ص 

 كتاب الطالبة
 أوراق قياس

 

 الرابعة
منهج تدوين التاريخ 

 عند المسلمين 

  منهج التاريخ الحولى توضيح. 
  منهج التاريخ الشامل .وصف 
 . شرح منهج التاريخ الفلسفى 

 التوضيح
 الوصف

 التعلم التعاوني
  26-25ص 

 كتاب الطالبة
 منزلي تكليف

 

 الخامسة
مهارات التفكير فى 

 التاريخ 

  أساليب قراءة وكتابة التاريخ  .تلخيص 
  توضيح األسباب والنتائج 
 . شرح االستمرارية والتغيير على مرور الزمن 

  تعريف المقارنة والسياق  والتفسير التاريخى. 

تكثيف 
 األفكار

 مهارة التفكير
  30 - 27ص 

 كتاب الطالبة
 قياسأوراق 

 

ا

امرحمو ةاقبامةاااااااا  دحةامرحبدةن
ا
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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

https://www.mta.sa/


 

 عروض بوربوينت لجميع دروس المادة

+ 
 أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس 

+ 
ي 
ونن  الكتاب االلكير

+ 
 سجل متابعة

+ 

 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 
ر
 (ساعة 24التوصيل لباق

 ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب

 عن طريق الرابط
ً
ونيا  إلكير

www.mta.sa/c 

 كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة

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

 ايميل المبيعات

T@mta.sa 

https://mta.sa/c/


 

 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 

ن   وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمي 

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

الراجحي بنك   / 233608010954856 

 SA5780000233608010954856 / آي بان الراجحي 

 27949172000110 / البنك األهىلي 

 SA0610000027949172000110 / آي بان األهىلي 

———————————————————– 

ي   حسابات بنوك باسم: سعد عبدالرحمن العتيبر
========================== 

 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 
ن
ي ق ي أن يكونوا وكالء لتحاضي  فواز الحرنر

ن
ن ق  االتصال بجوال المديرلألخوة أصحاب المكتبات الراغبي 

0554466161 

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

966558396004 

966558396119 

 

 

 

 

 

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

