 .1متابعة تحقيق الوالء هلل وحده  ،وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه في كافة جوانبها.
 .2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة إلى الكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة  ،وتزويده بالمفاهيم
األساسية والثقافة اإلسالمية التي تجعله معتزاً باإلسالم قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
 .3تمكين االنتماء الحي إلى أمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
 .4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام وللوطن الخاص ( المملكة العربية السعودية ) بما يوافق هذه السن من تسام في األفق
وتطلع إلى العلياء  ،وقوة في الجسم.
 .5تعهد قدرات الطالبة  ،واستعداداته المختلفة التي تظهر في هذه الفترة  ،وتوجيهها وفق ما يناسبه وما يحقق أهداف التربية
اإلسالمية في مفهومها العام .
 .6تنمية التفكير العلمي لدى الطالبة  ،وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجي  ،واستخدام المراجع  ،والتعود على
طرق الدراسة السليمة.
 .7إتاحة الفرصة أمام الطالبات القادرات  ،وإعدادهم لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في المعاهد العليا والكليات
الجامعية  ،في مختلف التخصصات.
 .8تهيئة سائر الطالبات للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
 .9تخريج عدد من المؤهلين مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد في المرحلة األولى من التعليم والقيام بالمهام الدينية واألعمال
الفنية من (زراعية وتجارية وصناعية ) وغيرها.
 .11تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
 .11إعداد الطالبات للجهاد في سبيل اهلل روحيًا وبدنياً.
 .12رعاية الشباب على أساس اإلسالم ،وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه الفترة الحرجة
من حياتهم بنجاح وسالم.
 .13إكسابهم فضيلة المطالعة النافعة والرغبة في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه
مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع.
 .14تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به الطالبة األفكار الهدّامة واالتجاهات المضلّلة.

 -1إدراك عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته من خالل التبصر باالثنيناث التاريخية والظواهر
الجغرافية.
 -2التعرف على جوانب من تاريخ بعض الرسل واألنبياء عليهم السالم للعظة والعبرة من سيرهم.
 -3الوعي بفقه سيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم واتخاذه أسوة حسنة.
 -4التعرف على أبرز االثنيناث المؤثرة في العالم.
 -5التعرف على القضية الفلسطينية وموقف المملكة العربية السعودية منها.
 -6التعرف على األقليات المسلمة في العالم ومشكالتها.
 -7التعرف على أبرز القوى العالمية المعاصرة وتأثيرها على االثنيناث الدولية.
 -8التعرف على أهم المنظمات الدولية واإلسالمية والعربية في الوقت الحاضر.
 -9اكتساب 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
الدرس
الوسائل المقترحة

العصر المملوكي
األول – نظام الحكم واإلدارة
السبورة – الكتاب المدرسي – جهاز عرض – أقالم ملونة

األهداف السلوكية
في نهاية الدرس يتوقع أن
يكون الطالبة قادرة على ما
يلي :
أن تعحححرف كيح ح نشح ح ت
الدولة المملوكية .
أن تبحححححين علحححححة لجحححححوء
الملحححححححححححو السحححححححححححتقدام
المماليك .
أن تححح كر دور المماليححححك
فححي تحقيححق النصححر علححى
الصلتبين
أن تسحححححححححب تخلحححححححححص
المماليك من توران شحاه
.

الواجب :

العرض
التهيئةة  :أبةدأ الةدرس بالتهيئةة عةن طريةق النشةا
االستهاللي اآلتي:
كيف قامت الدولة الطولونية ؟
تنفيذ الدرس:
أستعرض خريطة معارف الدرس المكبرة أمام الطالب؛
ليتعرفةةوا علةةى عناصةةر الةةدرس الرئيسةةة .ثةةم أيةةدأ فةةي
شةةرحها مسةةتخدماً عةةدة طةةرق للتةةدريط كاالسةةتنباطية
واالستقرائية والعصف الذهني
شرح بعض النصوص الواردة في الدرس:
نشةةأة الدولةةة  :اتخةةذ الطولونيةةون واإلخشةةيديون جنةةوداً
مةن المماليةةأ وأكثةةروا مةةن شةةرائهم وكةةان معظةةم جةةي
أسةةةد الةةةدين شةةةيركوه يتكةةةون مةةةن المماليةةةأ واألمةةةراء
النوريةةة نسةةبة إلةةى نةةور الةةدين محمةةود وأضةةيف إليةةه
الحقةاً عةةدداً مةةن المماليةةأ األسةةدية وبعةةد وفةةاة شةةيركوه
أسط صالح الدين جيشاً من المماليةأ األسةدية ووضةع
يةةده فةةي شةةراء المماليةةأ األتةةراك وسةةماهم الصةةالحية
نسبة له ومنذ ذلأ الحين عمل خلفاء صالح علةى جلةب
المماليةةأ لتغذيةةة جيوشةةهم  .وهكةةذا فعةةل الملةةأ الصةةالح
أيةةوب حينمةةا تةةولى سةةلطنة مصةةر وقةةد وضةةحت قيمةةة
المماليأ البحرية في الدفاع عن مر حيمةا هاجمهةا ملةأ
فرنسةةةا لةةةويط التاسةةةع حيةةةث تمكةةةن المماليةةةأ بزعامةةةة
أقطةةةاي وبيبةةةرس مةةةن التصةةةدي للهجةةةوم رغةةةم حةةةرج
أوضةةاع مركةةز الحكةةم فةةي مصةةر بوفةةاة الملةةأ الصةةالح
وقيام زوجته بتدبير األمور  ،وحينما اقتحم الصةليبيون
المنصةةورة اسةةتطاع بيبةةرس تمزيةةق الفرنسةةيين وأسةةر
ملةةأ فرنسةةا  .وبعةةدها تةةولى الحكةةم تةةوران شةةاه ثةةم أراد
المماليةةأ الةةتخله منةةه إلرادتةةه الةةتخله مةةن المماليةةأ
وبالفعل تخلصوا منه وأقاموا دولة المماليأ ..

اذكر دور المماليك في تحقيق النصر على الصلتبين .

اليوم
التاريخ
الحصة  -الفصل

التدري

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

-

-

-

-

-

التقويم
 س  :أوضح ح كيح ح
نشحححححححح ح ت الدولححححححححححة
المملوكية .
 س  :أبحححححححين علحححححححة
لجحححححححححوء الملحححححححححو
الستقدام المماليك .
 س :اذكححححححححححححححححر دور
المماليك فحي تحقيحق
النصحححححححححححر علحححححححححححى
الصلتبين .
 س :أبحححححححين سحححححححب
تخلص المماليك محن
توران شاه .

األخواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات مشروع الملك 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 يمكنأ اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم ك الك تسجيل الطل
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ك لك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة

حس 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
===========================
 / 233608010954856بنأ الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنأ األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————

حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنأ البالد
 / SA4715000900127883010006اي بان بنأ البالد
 / 0101001926001البنأ السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنأ 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

