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إدراك عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته من خالل التبصر باالثنيناث التاريخية والظواهر  -1

 الجغرافية.

 التعرف على جوانب من تاريخ بعض الرسل واألنبياء عليهم السالم للعظة والعبرة من سيرهم. -2

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

 التعرف على أبرز االثنيناث المؤثرة في العالم. -4

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

 التعرف على األقليات المسلمة في العالم ومشكالتها. -6

 التعرف على أبرز القوى العالمية المعاصرة وتأثيرها على االثنيناث الدولية. -7

 المنظمات الدولية واإلسالمية والعربية في الوقت الحاضر. أهمالتعرف على  -8

 قرراكتساب المهارات والقيم واالتجاهات االيجابية التي تضمنتها وحدات الم -9
 

 

 

 

 التاريخاألهداف العامة لمادة 



 

 

 

 

 

 األسبوع
 التاريخ

 مالحظات التاريخ
 من  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  9/1/1441األحد  2

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

 الممالك العربية القديمة
 

  الهجرة النبوية –ظهور اإلسالم والبعثة النبوية  –الجزيرة العربية قبيل األسالم –  27/1/1441 الخميس 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  7/2/1441األحد  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  –مواجهة الحمالت العثمانية 
 

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

  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  -الحرمين الشريفين عمارة 
 

 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  -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 اليـوم المرحلة الثانوية  تاريخ   المادة

      التاريخ ومصادره مفهوم التاريخ –األولى  الوحدة

      الحصة علم التاريخ  –األول  الدرس

 المدرسي كتابال □ بروجكتر □ أقالم □ المواد والوسائل التلقين □االكتشاف □حل المشكالت □التفكير الناقد □النقاش والحوار □التعلم التعاوني □ إستراتيجية التعليم
 

 

  

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

 

في نهاية الدرس يتوقع أن 

على ما  قادرةتكون الطالبة 

 يلي :

أن تعرف الطاااالباااة فكرة 

 التاريخ .

أن تاادرك الطااالبااة  محور 

 التاريخ .

ياااة أهمأن تعي الطاااالباااة 

 التاريخ .

أن تذكر الطالبة مصاااااااادر 

 دراسة التاريخ 

 

 

 

 

 

  

 . س عرفي فكرة التاريخ 

 . س : ما  محور التاريخ 

  ية التاريخ أهمس ما 

  س : اذكري  مصادر دراسة

 التاريخ 

 
 

  الواجب 

 النشاااااااااط طريق عن باااالتهيئاااة أبااادأ الااادرس : التهيئاااة

 :اآلتي االستهاللي
 تحدثي عن تطور علم الجغرافيا 

 :الدرس تنفيذ
 الطالبات؛ أمام المكبرة الدرس معارف خريطة أساااتعر 

 .الرئيسة الدرس عناصر على ليتعرفوا
 للتاادريس طرق عاادة مسااااااتخاادمااا   شاااااارحهااا في أباادأ ثم

 .  الذهني والعصف واالستقرائية كاالستنباطية
تقوم فكرته على أساااس التدوين القصااصااي فكرة التاريخ : 

لمجرى التفاعل بيني اإلنسااااان وبيئته وما يترتب عليها من 

 ت في صقل مدارك البشرية .أهمحوادث وإنجازات س
ريخ وحوادث ااإلنسااااااااان هو محور التااا محور التااااريخ :

 اإلنسان في كل زمان ومكان هي موضوعه .
يمثاال جزءا  مهمااا  من حياااة اإلنساااااااان إذ  اريخ :يااة التااأهم

 في بناء شخصيته وتشكيل ثقافته ووعيه. أهميس
رسمية لالوثائق وهي األوراق ا-1 مصادر دراسة التاريخ :

 من السجالت العسكرية أو المعاهدات والمراسالت .
وهي ما تركته الحضااااارات السااااابقة من أدوات اآلثار :  -2

 ومبان .
وهي الكتااابااات األثريااة التي عثر على كثير  النقوش :-3

 منها في المباني والتحف واألحجار 



 

 

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 

 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 

https://mta.sa/c/


 

 

 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

