الجغرافيا والتربية الوطنية
الصف الثاني الثانوي
التحضير بطريقة مسرد الليزر 1

 .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 وتطل 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 والتتب المنهجي  ،واستخدام المراج ،
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 مسلكيا ً وفنيا ً 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 هللا روحيا ً وبدنيا ً.
 .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 الناف والعمل الصالح واستغالل أوقات
الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتم .
 .14تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به الطالبة األفكار الهدّ امة 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 هللا 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
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