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متابعة تحقيق الوالء هلل وحده  ،وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه في كافة جوانبها.
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة إلى الكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة  ،وتزويده بالمفاهيم األساسية والثقافة
اإلسالمية التي تجعله معتزاً باإلسالم قادرًا على الدعوة إليه والدفاع عنه.
تمكين االنتماء الحي إلى أمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام وللوطن الخاص ( المملكة العربية السعودية ) بما يوافق هذه السن من تسام في األفق وتطلع إلى العلياء
 ،وقوة في الجسم.
تعهد قدرات الطالبة  ،واستعداداته المختلفة التي تظهر في هذه الفترة  ،وتوجيهها وفق ما يناسبه وما يحقق أهداف التربية اإلسالمية في
مفهومها العام .
تنمية التفكير العلمي لدى الطالبة  ،وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجي  ،واستخدام المراجع  ،والتعود على طرق الدراسة
السليمة.
إتاحة الفرصة أمام الطالبات القادرات  ،وإعدادهم لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في المعاهد العليا والكليات الجامعية  ،في مختلف
التخصصات.
تهيئة سائر الطالبات للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
تخريج عدد من المؤهلين مسلكياً وفني ًا لسد حاجة البالد في المرحلة األولى من التعليم والقيام بالمهام الدينية واألعمال الفنية من (زراعية
وتجارية وصناعية ) وغيرها.
تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
إعداد الطالبات للجهاد في سبيل اهلل روحياً وبدنياً.
رعاية الشباب على أساس اإلسالم ،وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه الفترة الحرجة من حياتهم بنجاح
وسالم.
إكسابهم فضيلة المطالعة النافعة والرغبة في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به
شخصية الفرد وأحوال المجتمع.
تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به الطالبة األفكار الهدّامة واالتجاهات المضلّلة.
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إدراك عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته من خالل التبصر باالثنيناث التاريخية والظواهر الجغرافية.
التعرف على جوانب من تاريخ بعض الرسل واألنبياء عليهم السالم للعظة والعبرة من سيرهم.
الوعي بفقه سيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم واتخاذه أسوة حسنة.
التعرف على أبرز االثنيناث المؤثرة في العالم.
التعرف على القضية الفلسطينية وموقف المملكة العربية السعودية منها.
التعرف على األقليات المسلمة في العالم ومشكالتها.
التعرف على أبرز القوى العالمية المعاصرة وتأثيرها على االثنيناث الدولية.
التعرف على أهم المنظمات الدولية واإلسالمية والعربية في الوقت الحاضر.
اكتساب المهارات والقيم واالتجاهات االيجابية التي تضمنتها وحدات المقرر

معلومات عن المعلمة
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة التاريخ والتربية الوطنية 2النظام الفصلي للتعليم الثانوي
األسبوع

التاريخ
من

إلى

1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

2

األحد 1441/5/7

الخميس 1441/5/11

3

األحد 1441/5/14

الخميس 1441/5/18

4

األحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/25

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

6
7

األحد 1441/6/5
األحد 1441/6/12

الخميس 1441/6/9
الخميس 1441/6/16

8

األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/23

9
11
11
12

األحد 1441/6/26
األحد 1441/7/3
األحد 1441/7/11
األحد 1441/7/17

الخميس 1441/6/31
الخميس 1441/7/7
الخميس 1441/7/14
الخميس 1441/7/21

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

14

األحد 1441/8/2

الخميس 1441/8/6

15

األحد 1441/8/9

الخميس 1441/8/13

17+16

األحد 1441/8/16

الخميس 1441/8/27

الدروس
مدخل العصر المملوكي
نظام الحكم واإلدارة ()1
نظام الحكم واإلدارة ()3 - 2
نظام الحكم واإلدارة ()4
حوادث العصر 1
حوادث العصر 2
المنجزات الحضارية
مدخل العصر العثماني
نظام الحكم واإلدارة
حوادث العصر
المنجزات الحضارية
مدخل العصر السعودي
الدعوة اإلصالحية
الدولة السعودية األولى
الدولة السعودية الثانية
المملكة العربية السعودية ()4 – 1
المملكة العربية السعودية ()7 – 5
مدخل العالقات األسرية
العالقات األسرية
المشكالت التي تهدد األسرة
العالقات االجتماعية وأهميتها في حياة اإلنسان
المشكالت التي تهدد األسرة
العالقات االجتماعية وأهميتها في حياة اإلنسان

االختبارات النهائية

مالحظات

الوحدة
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

العصر المملوكي
سبورة ذكية
كتاب نشاط

عرض مرئي
تجارب عملية

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

أوراق نشاط

األحد

الثالثاء

أعواد المثلجات

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلم والمتعلم

الخبرات السابقة

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية

أنشطة ملت األنجاز

تقويم
ختامي

 المراد بالتاريخ وأهميته.
 مصادر دراسة التاريخ.

ومن نماذج لألسئلة ( مالحظ الصور والتعليق عليها – توصيل الكلمة بالصورة
وكرلك الجملة – القراءة الصحيحة والسريعة )
زيارة المكتبة العامة ومركز المل عبد العزيز التاريخي لالطالع حول موضوع الدرس

س  :كيت نش ت الدولة المملوكية

س  :بين علة لجوء الملوك الستقدام الممالي
؟

س :اذكر دور الممالي في تحقيق النصر على
الصليبين

رابط تفاعلي
المهارات المستهد ة

اذكر أهمية الرواية الشفهية كونها أحد أهم مصدر من مصادر التاريخ؟
تنفير حقيبة األنجاز

تقويم بنائي

 أن تعررررررف كيرررررت نشرررر ت الدولرررررة
المملوكية .
 أن تبررررررين علررررررة لجرررررروء الملررررررو
الستقدام المماليك .
 أن تررركر دور المماليررك رري تحقيررق
النصر على الصلتبين
أن نسييبب الطالبيية تخلييا الممالي ي ميين
توران شاه.

 كتابة اسم كل طالب ي عود من أعواد المثلجات
ووضعها ي علبة ي مقدمة الفصل وممكن أن
تكون على شكل مجموعات عشوائية كل مجموعة
ي علبة.
تقسيم الدرس لفقرات وتقديم شرح للفقرة بقراءة الكلمات
وتعلم هجائها وكرلك الجمل ومسابقات ي سرعة القراءة
وأثناء الشرح أخر عودا ويتم توجيه سؤاال للطالب ومناقشة
جميع الطالب لنصل للجواب الصحيح وهو القراءة الصحيحة
والسريعة للكلمات والجمل ثم نعيد العود ونتناول الفقرة التالية

نشاط إثرائي

عمل بحث بالرجوع للمكتبة
واالنترنت.

فييييي نهاييييية الييييدرس يتوقييييع أن  شرح طريقة (أعواد المثلجات )للطالب ليتفاعلوا معي داخل
يكون
الصت.

التقويم

تقويم قبلي



الدرس

نظام الحكم واإلدارة

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

االثنين

األربعاء

الخميس

استماع

تحدث

قراءة

كتابة

تفكير

األخواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخا تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات مشروع المل عبداهلل –ثالثي “خطوات أربع”
–المرفقات–
عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم

+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكن اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

ويمكنكم كذال تسجيل الطلب
إلكتروني ًا عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذل يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20ريال
سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100ريال
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  51ريال للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بن الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي

 / 27949172000110البن األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بن البالد
 / SA4715000900127883010006اي بان بن البالد
 / 0101001926001البن السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بن الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================

 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

ر

