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األهداف العامة لمادة التاريخ
 -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 هللا 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

توزيع منهج مادة ( التاريخ )
األسبوع

التاريخ

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

الخميس 1443/6/3هـ

الخميس 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

1

الدروس
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
االحد اجازة مطولة
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
إجازة منيصف الفصل من 1443/6/3هـ حتى 1443/6/10هـ
الدولة السعودية األولى  :التأسيس  -المرحلة األولى لتوحيد البالد  -المرحلة الثانية لتوحيد
البالد  -مواجهة الحمالت العثمانية  -بعض معارك الدفاع  1229 – 1226هـ
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

مالحظات

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

من
االحد 1443/5/1هـ

إلى
الخيس 1443/5/5هـ

( نظام المقررات )

المادة

تاريخ

األولى – مفهوم التاريخ ومصادره
األول – علم التاريخ

الوحدة
الدرس
إستراتيجية التعليم

□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□ التلقين

األهداف السلوكية

في نهاية الدرس يتوقع أن
تكون الطالبة قادرة على ما
يلي :
أن تعرررررف الطالبررررة فكرررررة
التاريخ .
أن تررردرك الطالبرررة محرررور
التاريخ .
أن تعررررري الطالبرررررة أهميرررررة
التاريخ .
أن ترررراكر الطالبررررة مصررررادر
دراسة التاريخ

الواجب

المرحلة الثانوية

المحتوى

التهيئررة  :أبرردأ الرردرس بالتهيئررة عررن طريررق النشرراط
االستهاللي اآلتي:
تحدثي عن تطور علم الجغرافيا
تنفيا الدرس:
أستعرض خريطة معرارف الردرس المكبررة أمرام الطالبرات
ليتعرفوا على عناصر الدرس الرئيسة.
ثرم أبرردأ فري شرررحها مسررتخدما عردة طررر للتردريس
كاالستنباطية واالستقرائية والعصف الاهني .
فكرة التاريخ  :تقوم فكرته علرى أسراس التردوين القصصري
لمجرى التفاعل بيني اإلنسان وبيئته وما يترتب عليهرا مرن
حوادث وإنجازات سأهمت في صقل مدارك البشرية .
محرررور التررراريخ  :اإلنسررران هرررو محرررور التررراريخ وحررروادث
اإلنسان في كل زمان ومكان هي موضوعه .
أهميررة الترراريخ  :يمثررل جرر ءا مهمررا مررن حيرراة اإلنسرران إذ
يسأهم في بناء شخصيته وتشكيل ثقافته ووعيه.
مصادر دراسة التاريخ -1 :الوثائق وهي األورا الرسمية
من السجالت العسكرية أو المعاهدات والمراسالت .
 -2اآلثار  :وهي مرا تركتره الحضرارات السرابقة مرن أدوات
ومبان .
-3النقررو : :وهرري الكتابررات األثريررة الترري عثررر علررى كثيررر
منها في المباني والتحف واألحجار

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة
المواد والوسائل
التدريب

□ أقالم □ بروجكتر □ الكتاب المدرسي
التقويم

 س عرفي فكرة التاريخ .
 س  :ما محور التاريخ .
 س ما أهمية التاريخ
 س  :اذكري مصادر دراسة
التاريخ

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات

عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة (
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————

حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا
8001852539

اي بان
SA2740000000008001852539
---------------------------------------------بنك الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بنك البالد

900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
---------------------------------------------بنك الج يرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
----------------------------------------------

بنك االنماء
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025

