التاريخ
التعليم الثانوي – نظام المقررات

التحضير بطريقة مسرد الليزر 1

يهددددددم نظددددددام المقددددددررات بالمرحلددددددة الثانويددددددة ملددددددي محددددددماه نقلددددددة نو يددددددة دددددد التعلدددددديم الثددددددانوي ب ما دددددد
يسعي ملي تحقيق اآلت :















يا لدددددد

ددددددالي

مضددددددامي

المسا مة تحقيق مرام يا ة التعليم المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي من ذلك
تعزيز العقيمة اإل المية الت تستقيم بها نظرة الطال ة للكون اإلنسان الحياة المنيا اآلخرة.
تعزيز قيم المواط ة القيم االجتما ية لمى الطال ة.
المسدددا مة ددد م سددداا المتعلمدددات القدددمر المالادددم مدددن المعدددار المهدددارات الم يدددمة دددق ت طدددي م ه ددد يرا ددد خ ددداا الطال دددات ددد ددد
المرحلة.
ت مية ش ية الطال ة شموليا ً ؛ ت ويع ال رات التعليمية المقممة لهما.
تقلددددددي الهددددددمر دددددد الوقدددددد التكدددددداليت ذلددددددك بتقليدددددد حدددددداالت الر ددددددوا التعثددددددر دددددد المرا ددددددة مددددددا يترتدددددد ليهمددددددا مددددددن م ددددددكالت
امال.
لك مم م ادة العام المرا
ن سية اجتما ية اقت ادية
المرا الواحم.
تقلي تر يز مد المقررات المرا ية الت تمر ها الطال ة ال
ت ميدددددة قدددددمرة الطال دددددة لدددددي ات ددددداذ القدددددرارات ال دددددحيحة بمسدددددتق لها ممدددددا يعمدددددق قتهدددددا ددددد ن سدددددها يزيدددددم مق الهدددددا لدددددي الممر ددددددة
الممر ة الت تريم ا.
التعليم طالما نها تمرس ب ا ًء لي اختيار ا ق قمراتها
ر ع المستوى التح يل السلو من خالل تعويم الطال ة لل مية المواظ ة.
م سدددددداا الطال ددددددة المهددددددارات ا ا ددددددية التدددددد تمك هددددددا مددددددن امددددددتالح متطل ددددددات الحيدددددداة العمليددددددة المه يددددددة مددددددن خددددددالل تقددددددميم مقددددددررات
مهارية يتطل درا تها من ق جميع الطال ات.
تحقيدددق م دددم التعلددديم مدددن جددد الدددتمكن اإلتقدددان با دددت مام ا دددتراتي يات طدددرت تعلدددم مت و دددة تتددديب للطال دددة ر دددة ال حددد االبتكدددار الت كيدددر
اإلبما .
الت ا دددددد مددددددع اآلخددددددرين
ت ميددددددة المهددددددارات الحياتيددددددة للطال ددددددة مثدددددد ن الددددددتعلم الدددددد ات مهددددددارات التعددددددا ن التوا دددددد العمدددددد ال مددددددا
مطار من القيم الم تر ة الم الب العليا للم تمع الوطن.
الحوار الم اق ة ق ول الر ي اآلخر
تطوير مهارات التعام مع م ادر التعلم الم تل ة التق ية الحميثة المعلوماتية توظي ها اي ابيا الحياة العملية
ت مية االت ا ات اإلي ابية المتعلقة بح العم المه الم تج اإلخالص العم االلتزام

يتوقع من المتعلم بعد دراسة مناهج المواد االجتماعية في التعليم الثانوي بنظام المقررات بالمملكة العربية السعودية أن:
 .1يسهم في بناء شخصيته المؤمنة باهلل ربا ً وباإلسالم دينا ً ومنهجا ً للحياة وبمحمد (صلى هللا عليه وسلم) نبيا ً ورسوالً.
 .2ينمي ثقته بمقومات األمة اإلسالمية ويعزز االنتماء لها ،ويؤمن بوحدتها على اختالف أجناسها وألوانها ،الستعادة أمجادها وتحقيق سيادتها في العالم.
 .3يرتبط بتاريخ أمتها وحضارتها اإلسالمية ،ويفهم سيرة النبي (صلى هللا عليه وسلم) ويتخذها قدوة في الحياة ،ويستفيد من سير أسالفنا الصالحين في جوانب
الحياة المختلفة.
 .4يكون إنسانا ً صالحا ً ملتزم بآداب اإلسالم وتعاليمه وقيمه.
 .5يعتز باالنتماء للوطن ويتبصر بما له من أمجاد عريقة في ظل الحضارة اإلسالمية ويتعرف على ما له من مزايا جغرافية وطبيعية واقتصادية ،ويعرف كيفية
استثمارها والمحافظة عليها.
 .6يعمق إيمانه بمبدأ الشورى وممارسة الحقوق ويلتزم بالواجبات في ضوء الشريعة اإلسالمية.
 .7يعي مشكالت مجتمعه الثقافية واالجتماعية واالقتصادية ،ويستعد لإلسهام في حلها.
 .8يعرف المجتمعات العربية واإلسالمية والعالمية ،ويدرك الصالت التي تربط بعضها ببعض ،ويعي حجم التحديات التي تواجه األمتين العربية واإلسالمية.
 .9يتبصر بقدراته واستعداداته التي انعم هللا بها عليه وينميها ويوجهها الوجهة المفيدة المثمرة.
 .10يتزود ببعض حقائق المواد االجتماعية ومفاهيمها المالئمة لسنه التي تساعد في التكيف مع مجتمعه وبيئته وحياته المستقبلية لمواكبة التطور المعرفي
والتقني.
 .11يعي كيفية تفاعل اإلنسان مع بيئته التي يعيش فيها ومدى تأثيرها به وتأثيرها فيه والتأكيد على مسؤولية المواطن في حمايتها والمحافظة عليها.
 .12ينمي قدرته على التفكير العلمي في دراسة الظواهر الطبيعية والبشرية.
 .13ينمي مهاراته الحركية والعقلية ،وتوجيهها نحو استثمارها بشكل إيجابي.
 .14يقدر قيمة العمل بأنواعه المختلفة ،وحاجة بالده إلى القوى الوطنية العاملة المدربة.
 .15يعي أهمية االتصاالت الحديثة وأثرها على اإلنسان ،مع مراعاة االلتزام بالمنهج الواعي في التعامل معها.
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توقيع القائدة

توزيع منهج مادة ( التاريخ )
األسبوع
1

التاريخ
إلى
من
الخيس 1443/5/5هـ
االحد 1443/5/1هـ

( نظام المقررات )
الدروس

2

االحد 1443/5/8هـ

الخميس 1443/5/12هـ

3

االثنين 1443/5/16هـ

الخميس 1443/5/19هـ

4

االحد 1443/5/22هـ

الخميس 1443/5/26هـ

5

االحد 1443/5/29هـ

الخميس 1443/6/3هـ

ظهور األسالم والبعثة النبوية  -الهجرة النبوية  -التاريخ الهجرى وقبلة المسلمين
وثيقة المدينة المنورة  -معالم تاريخية إسالمية  -جذور تأسيس الدولة السعودية (
أستقرار بنى حنيفة )  -نشاة المدن  -إمارة الدرعية

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 1443/6/10هـ

إجازة منيصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ

6

االحد 1443/6/13هـ

الخميس 1443/6/17هـ

7

االحد 1443/6/20هـ

الخميس 1443/6/24هـ

8

االحد 1443/6/27هـ

الثالثاء 1443/6/29هـ

9

االحد 1443/7/5هـ

الخميس 1443/7/9هـ

10

االحد 1443/7/12هـ

الخميس 1443/7/16هـ

11

االحد 1443/7/19هـ

الثالثاء 1443/7/21هــ

12

االحد 1443/7/26هـ

الخميس 1443/7/30هـ

13

االحد 1443/8/3هـ

الخميس 1443/8/7هـ

االحد اجازة مطولة

الدولة السعودية األولى  :التأسيس  -المرحلة األولى لتوحيد البالد  -المرحلة الثانية
لتوحيد البالد  -مواجهة الحمالت العثمانية  -بعض معارك الدفاع 1229 – 1226
هـ
بعض معارك الدفاع  1233-1230هـ  -نهاية الدولة  -الجوانب الحضارية  -المملكة
العربية السعودية  :التأسيس  -المملكة العربية السعودية  :االستقرار
المملكة العربية السعودية  :الدفاع عن الدولة – نهاية الدولة  -المملكة العربية
السعودية  :التأسيس
األربعاء والخميس إجازة مطوله
المملكة العربية السعودية  :توحيد البالد  -المملكة العربية السعودية  :أسس الدولة -
عهود الملوك
المملكة العربية السعودية  :توحيد البالد  -المملكة العربية السعودية  :أسس الدولة -
عهود الملوك
اإلمام تركى بن عبد هللا بن محمد بن سعود  -الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل
سعود  -خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود .
األربعاء والخميس إجازة مطوله
االختبارات

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إجازة منيصف الفصل الدراسي الثاني
بداية الدراسة بعد اجازة منيصف الفصل الدراسي الثاني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني

مفهوم التاريخ ومصادره  -نشأة التدوين التاريخي عند المسلمين
منهج تدوين التاريخي عند المسلمين  -مهارات التفكير فى التاريخ  -مصادر التاريخ
الوطنى – الموقع  -اآلثار والمصادر الكالسكية
الكتابة والشعر  -أسواق العرب  -الشخصية العربية  -الممالك العربية القديمة – شبه
الجزيرة العربية قبيل اإلسالم

مالحظات

بسم هللا الرحمن الرحيم
عنوان الوحدة األولى :علم التاريخ
الحصة
األولى
الفصل
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة

الهدف

المكون

 تحديد أهمية علم التاريخ.
 تصنيف مصادر الدراسة التاريخية.

مفهوم التاريخ
ومصادره
نشأة التدوين
التاريخي عند
المسلمين
نماذج مختارة من
المؤرخين المسلمين
منهج تدوين التاريخ
عند المسلمين
مهارات التفكير فى
التاريخ









بيان نشأة التدوين التاريخي عند المسلمين.
شرح أسباب التدوين التاريخي عند
المسلمين وتطوره.
وصف كتاب الرسل والملوك للطبري.
بيان كتاب الكامل في التاريخ البن األثير.
توضيح منهج التاريخ الحولى .
وصف منهج التاريخ الشامل .
شرح منهج التاريخ الفلسفى .

 تلخيص أساليب قراءة وكتابة التاريخ .
 توضيح األسباب والنتائج
 شرح االستمرارية والتغيير على مرور الزمن .
 تعريف المقارنة والسياق والتفسير التاريخى .

معلمة المادةن

المهارة

إستراتيجية
التدريس

األصالة
التصنيف

خرائط المفاهيم

التوضيح
اإلفاضة

مهارة التفكير

ص 21 -18
كتاب الطالبة

تكليف منزلي

الوصف
التوضيح

التعلم التعاوني

ص 24 -22
كتاب الطالبة

أوراق قياس

التوضيح
الوصف

التعلم التعاوني

ص 26-25
كتاب الطالبة

تكليف منزلي

تكثيف
األفكار

مهارة التفكير

ص 30 - 27
كتاب الطالبة

أوراق قياس

قاامة الممر ة

اإلجراءات

أداة التقويم

ص 17 – 14
كتاب الطالبة

أوراق قياس

ا خوة المعلمين المعلمات
السالم ليكم رحمة هللا بر ات
يسر مؤ سة التحاضير الحميثة
www.mta.sa
ن تقمم
لل

تحاضير م ا ج المقررات

ما ي

الثان  1443ـ

المرا

نواع التحاضير
حمات م ر ع الملك

مهللا  +اال تراتي يات الحميثة  +التعلم ال

 +الطريقة ال ااية  +المسرد

المر قات
ر ض بوربوي

ل ميع در س المادة

+
رات مـــ خا ـة بالمـادة ل ميع المر س
+
الكتاا االلكتر ن

+
متابعة
+
ح ا ئلة الكتاا
+
م ا يم

خراا
+

شرح متميز بال يميو ل ميع در س الم هج
+
ان از معلمة

التو ي للرياض ال رج م انا
لمن م خارج ممي ة الرياض يضا

قيمة االر الية  50لاير لل يم س

)من  48ا ة الي  72ا ة (
يمك كم الك تس ي الطل

ملكتر نيا ً ن طريق الراب
www.mta.sa/c
لك يمك ا التو ي
حس طل كم )

ن االيمي ا ال يم س ل ميع ممن المملكة
دي _ ط ا ة ملونة _ ط ا ة ادية (
ايمي الم يعات
T@mta.sa

عر المادة لي

دي  50لاير

عر المادة ن طريق االيمي  20لاير
عر المادة مع الس دي ط ا ة ادية  80لاير
عر المادة مع الس دي ط ا ة ملونة  120لاير
لمن م خارج ممي ة الرياض يضا
ا مال م

قيمة االر الية  50لاير لل يم س المستع

ة ممر ت اال وع الواحم  60لاير

عة ا ابيع  400لاير

ا رقام حسابات المؤ سة للمعلمين
–———————————————————
حسابات ب وح بإ م " عم

مالرحمن العتي "

==========================
الراجح
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------ال ك ا ل
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------ب ك ام ا
8001852539
اي بان

SA2740000000008001852539
---------------------------------------------ب ك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------ال ك السعودي ال رنس
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------ب ك ال الد
900127883010006

اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------ال ك السعودي لإل تثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------ب ك ال زيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------ب ك االنماء

68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمك كم طل د
للتوا

ي التحضير ال اص بالمادة ب عار الرؤية الوزارة بقيمة  50لاير
ر الواتس

االت ال تلي ونيا لي احمي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

