
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ثانوية اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/32                   

* للحصول على جميع أوراق مرحلة ثانوية في مادة تاريخ ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/32history                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد مرحلة ثانوية في مادة تاريخ الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                     

                  https://www.almanahj.com/sa/32history1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ مرحلة ثانوية اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade32                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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........اإلدارة العامة للتعليم ............  

....مدرسة: ............................  
 

 

 
 الحصة      
 السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى اليوم

        األحد

        االثنين

        الثالثاء

        األربعاء

        الخميس

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 

هر الظواوإدراك عظمة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته من خالل التبصر باالثنيناث التاريخية  -1
 الجغرافية.

 .سيرهم السالم للعظة والعبرة منالتعرف على جوانب من تاريخ بعض الرسل واألنبياء عليهم  -2

 الوعي بفقه سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم واتخاذه أسوة حسنة. -3

 التعرف على أبرز االثنيناث المؤثرة في العالم. -4

 التعرف على القضية الفلسطينية وموقف المملكة العربية السعودية منها. -5

 التعرف على األقليات المسلمة في العالم ومشكالتها. -6

 رف على أبرز القوى العالمية المعاصرة وتأثيرها على االثنيناث الدولية.التع -7

 التعرف على أهم المنظمات الدولية واإلسالمية والعربية في الوقت الحاضر. -8

 اكتساب المهارات والقيم واالتجاهات االيجابية التي تضمنتها وحدات المقرر -9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التاريخاألهداف العامة لمادة 



 

 

 

 مالحظات التاريخ التاريخ األسبوع
 من  من 

 6/1/1441الخميس  2/1/1441األحد  1
  شأة التدوين التاريخى عند المسلمين ن  -مفهوم التاريخ ومصادره– 

   نماج مختارة من مؤلفات المؤرخين المسلمين–   

  قويم الوحدة ت –هارات التفكير فى التاريخ م -منهج تدوين التاريخ عند المسلمين       13/1/1441الخميس  9/1/1441األحد  2

 20/1/1441الخميس  16/1/1441األحد  3
 -لشخصية العربية  ا -سواق العرب أ –الكتابة والشعر  –اآلثار والمصادر الكالسيكية  –الموقع 

  الممالك العربية القديمة

  لهجرة النبويةا –هور اإلسالم والبعثة النبوية ظ –ة العربية قبيل األسالم الجزير–  27/1/1441 الخميس 23/1/1441األحد  4

  قويم الوحدةت –معالم تاريخية وإسالمية  –وثيقة المدينة المنورة  –التاريخ الجرى وقبلة المسلمين   4/2/1441الخميس  30/1/1441األحد  5

 11/2/1441الخميس  7/2/1441األحد  6
  ولة جذور تأسيس الدولة السعودية : نشأة الد –جذور وتأسيس الدولة السعودية : استقرار بنى حذيفة 

  إمارة الدرعية  

 18/2/1441الخميس  14/2/1441األحد  7
 لمرحلة األولى لتوحيد البالء لتوحيد البالءا –الدولة السعودية األولى : التأسيس 

  1239 -1226لسعودية السعودية األولى  : بعض معارك الدفاع االدولة  –مواجهة الحمالت العثمانية  

  مراجعة عامة   25/2/1441الخميس  21/2/1441األحد  8
 3/3/1441الخميس  28/2/1441األحد  9

  الدولة السعودية األولى :نهاية الدولة  – 1233 -1230الدولة السعودية األولى : بعض معارك الدفاع 

  قويم الوحدةت–األولى : الجوانب الحضارية الدولة السعودية 

 10/3/1441الخميس  6/3/1441األحد  10
 –هاية الدولة ن–الدولة السعودية الثانية : التأسيس ومواجهة الحمالت العثمانية 

  تقويم الوحدة 

  لمملكة العربية السعودية : توحيد البالء  ا –اللملكة العربية السعودية : التأسيس   17/3/1441الخميس  13/3/1441األحد  11

  لمملكة العربية السعودية :عهود الملوك ا -المملكة العربية السعودية : اسس الدولة    24/3/1441الخميس  20/3/1441األحد  12

 1/4/1441الخميس  27/3/1441األحد  13
  السعودية : المنجزات الحضارية  المملكة العربية- 

  الوحدة تقويم  -عمارة الحرمين الشريفين  

 8/4/1441الخميس  4/4/1441األحد  14
  ألمام محمد بن مسعود ا –الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود–  

 األمام تركى بن عبد هللا بن محمد بن سعود  

  تقويم الوحدة  –يخ الوطنى مصادر التار -خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود    15/4/1441الخميس  11/4/1441األحد  15

  مراجعة  22/4/1441الخميس  18/4/1441األحد  16

  االختبارات  7/5/1441الخميس  25/4/1441األحد  17+18
 
 

 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم تاريخ المادة المرحلة الثانوية 

      التاريخ علم التاريخ الدرس

 ملخص الوحدة
 شأة التدوين التاريخى عند المسلمين ن  -مفهوم التاريخ ومصادره 

 ند المسلمين منهج تدوين التاريخ ع - نماج مختارة من مؤلفات المؤرخين المسلمين
 مهارات التفكير فى التاريخ

      الحصة

  الزمنيةالفترة 

 : تحديد نتائج التعلم المرغوبة1الخطوة

 الباقية( اإلفهاماألفكار الكبرى ) األهداف الرئيسية
 : أن الوحدة هذه نهاية في يمن يُتوقع

  علم التاريختعرف . 
 .توضح أهمية التاريخ 

  مصادر الدراسة التاريخيةتحدد . 
 تعدد أسباب التدوين التاريخي عند المسلمين . 
  تطور التدوين التاريخي عند المسلمين.تشرح 

 .تناقش بعض النماذج من المؤرخين المسلمين 

 تبين إسهام المؤرخين المسلمين في إثراء الفكر التاريخي . 

 .  أساليب قراءة وكتابة التاريخ المتعددة 

 الفكرة الكبرى:
 .(شريعلم التاريخ أحد العلوم االجتماعية التي تعني بدراسة الماضي الب

 ستفهم المتعلمات أن :
 يمثل التاريخ جزءا مهما من حياة اإلنسان إذ يساهم في بناء -

 شخصيته وتشكيل ثقافته وتحقيق وعيه بذاته.

ية سالمظهرت الحاجة إلى االهتمام بالتاريخ أثناء بناء الدولة اإل -
ة بغرض االستفادة من تجارب األمم األخرى في اإلدارة والسياس

 .المالية
 

 والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة 
 : على قادرات المتعلمات ستكون : المتعلمات ستعرف األسئلة األساسية:

 . علم التاريخ يعرفس :
 وضحي أهمية التاريخ.س: 

 . مصادر الدراسة التاريخية يحددس: 
 . عددي أسباب التدوين التاريخي عند المسلمينس: 
 اشرحي تطور التدوين التاريخي عند المسلمين.س: 

 ناقشي بعض النماذج من المؤرخين المسلمين.س: 

 .خيبيني إسهام المؤرخين المسلمين في إثراء الفكر التاريس: 

 أساليب قراءة وكتابة التاريخ المتعددة  .عرفى س:

 .تعريف علم التاريخ 

 .التدوين التاريخي عند المسلمين 

 المسلمين. نماذج من المؤرخين 

  إسهام المؤرخين المسلمين في إثراء الفكر
 .التاريخي

 .  أساليب قراءة وكتابة التاريخ المتعددة 
 

 علم التاريخف يتعر . 
 .توضيح أهمية التاريخ 

 مصادر الدراسة التاريخيةد يتحد . 
 تعداد أسباب التدوين التاريخي عند المسلمين . 
  المسلمين.شرح تطور التدوين التاريخي عند 

 .مناقشة بعض النماذج من المؤرخين المسلمين 

  بيان إسهام المؤرخين المسلمين في إثراء الفكر
 .التاريخي

 .  توضيح  أساليب قراءة وكتابة التاريخ المتعددة 
 
 



 

 

 خبرات التعليم والتعلم:  3الخطوة  تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم:  2الخطوة 

 ستقوم المتعلمات بمايأتي األنشطة التعليمية التعلمية أدلة أخرى المحكات الرئيسية األدائيةالمهمة 
بما  معلمةستقوم ال

 يأتي

 .كتابة قصة 

 .كتابة تقرير 

 .عمل مطوية

تحقيق درجات 
متقدمة في 
 االختبارات .

القدرة على حل 
أسئلة التدريبات 

 بالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول 

المتابعة المعد ) مبتدئ  

 متميز ( –كفء  –نام  -

من خالل األدلة 
 التالية :

           النشاط المنزلي .         
* اختبارات فجائية 
قصيرة .              

   * التذكير األكاديمي      
 * المفكرات

           كتابة تلخيص .            
                        * اختبارات طويلة .

 المالحظات** 
 تقويم ذاتي

شة بعرض بعض قصة قصيرة ومناقمدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات  
مل جالطالبات في مضمون القصة وعرض مجموعة من البطاقات مكتوب فيها 

ابقا رس سقصير تشمل أمثلة لموضع الوحدة وقراءة طالبة لها واستدعاء ما د
 . والتعليق حوله  

 مناقشة ية معالباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساس واإلفهامإبراز األفكار  
 . واإلفهامالمهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف 

ها للكتاب ارتيب للطالبات بت إكسابهاعرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد 
هي ة  وبقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسب

 شأة التدوين التاريخى عند المسلمين ن  -التاريخ ومصادره )كالتالي

يخ عند منهج تدوين التار - نماج مختارة من مؤلفات المؤرخين المسلمين 
رة السابقة ويتم م ن خالل معرفة الخب) ..التاريخالمسلمين  مهارات التفكير فى 

ف ن أعرأإذا أريد  –للطالبة من خالل جدول يوزع على الطالبات ماذا اعرف 
  ماذا تعلمت ( . –

دات تقسيم الطالبات لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفر 
ه هذالدرس ) خبرة تعليمة( ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز المعلمة ل

 اإلجابات وتثبيت الخبرة المطلوبة .

ات توزع بروشور توضحي لموضوعات الوحدة كملخص سبوري  تقرأه الطالب 
 وتتم المناقشة حوله وتكون بعنوان تذكر أن : 

تها تعبئبتقديم خرائط ذهنية حول الموضوع يعدها المعلمة وتقوم الطالبات  
 .  ومتابعة المعلمة لهم للوصول إلتقان الموضوع كامال

 مسابقة بين المجموعات في موضوع الوحدة  على أن تشارك المجموعة 
 هكذا ى  وها على المجموعة  األخركاملة في إعداد مجموعة من األسئلة تطرح

 عمل بحث جماعي عن موضوع الوحدة     

ن يطلب من الطالبات عمل مطوية مصورة عن الوحدة كاملة لبيانهاية القي  
 الموضوع .مدى االستفادة من 

عقد اختبار وتكون بطرح موضوعات الوحدة وتنفذها كل طالبة على حده  
دى ة إلحلتقييمها وال مانع من مشاركة الطالبات في التقييم كأن تصحح كل طالب

 طالبات الفصل.  

 * المناقشة والحوار.
 * كتابة البحث .
 * عمل مطوية .
 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة 
 شاط.والن

 * حل أوراق العمل.
* المشاركة في رسم خرائط 

 ذهنية أو خرائط مفاهيم .

 * جمع المعلومات
 

 يقدم التمهيد .
* يحدد 

إستراتيجية 
التدريس) تعلم 

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –ألقاءيه
حوار ومناقشة  –
 تفكير ناقد  –

* قراءة نموذجية 
 للنصوص.
* التعزيز 
 المناسب
* تقسيم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 
 العمل.
*إعداد 
الخرائط 
الذهنية 
وخرائط 
 المفاهيم

 
 
 
 
 



 

 

 الشواهد واألدلة ومجموع النقاط متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات

 قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 
 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 
ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة 
 واحدة من القوة

ولم يكن  الربط بين  القصةاستوف جميع عناصر 
 عناصره على درجة واحدة من القوة

وكان  الربط بين  القصة ةاستوف جميع عناصر 
  جميع العناصر وبنفس القوة

اختار األسلوب المباشر  األسلوب 
 القصةفي كتابة 

المباشر اختار األسلوب 
مع نوع لقصة في كتابة ا

 من التشويق
وابتعد عن  لقصةاختار األسلوب المشوق في كتابة ا
 األسلوب المباشر

وابتعد القصة اختار األسلوب المشوق في كتابة 
  عن المباشرة

 المحتوى
اشتمل جانب واحد 
فقت بعض من 

 األحوال

اشتمل على اغلب 
  األحوال مع التدعيم بدالئل اشتمل جميع  اشتمل جميع األحوال األحوال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 تتمثل مهمتك في :  تاريخ المادة مفهوم التاريخ   اسم الوحدة

 الهدف هـ

 

ة :
ائي

ألد
ة ا

هم
الم

 

 مل مطوية .ع -1                   
يها ما درس من ف قصة  يراعى - -2                    

 مهارات بالوحدة  .
 

 الشخصيات . 

 الحوار.  

 الصراع . 

 األحداث . 

 الزماني والمكاني , والحبكة اإلطارين : 

  -تنفيذ مطوية  –أن تكتب قصة مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

وسلسة وتحقق ,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :
 والمتعة للقارئ .الفائدة 

 الدور د
 .كاتب أنت : 

 تنفيذ القصة والملصق  .وظيفتك : 

 طالبات المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 
واألداء 
 والغرض

 . تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة 

 ع

معايير 
 ومحكات
 النجاح

 المطوية وكذلك البحث  اإللمام بجوانب . 

 مشوقه وممتعةبطريقة  إجرائه. 

 الشمولية . 

  والعلمي الشيق . الجانب اللغويمراعاة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 جدول تنظيم التدريس

 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم المكون) الموضوع (

 . هـ14/     /  المدخل والتمهيد    
 الباقية واألسئلة  عرض األفكار

 األساسية.
    هـ14/     / 

  تقسيم المجموعات وتوزيع جدول
التعلم ومناقشة في مفردات وخبرات 

 الوحدة.

    هـ14/     / 

 .هـ14/     /  توزيع البروشور ومناقشته    
ين نشأة التدو  -مفهوم التاريخ ومصادره 

 التاريخى عند المسلمين

المؤرخين نماج مختارة من مؤلفات 
منهج تدوين التاريخ عند  - المسلمين

 المسلمين  مهارات التفكير فى التاريخ

    هـ14/     / 

 هـ14/     /  خرائط المفاهيم والخرائط الذهنية    
 .هـ14/     /  مسابقة المجموعات والفصول    

 . هـ14/     /  اختبار وتقويم ذاتي    
 –  -خاتمة الوحدة ) عمل ملصق

 قصة(
    هـ14/     / 

   /     /14هـ    
   /     /14هـ    

   /     /14هـ    

   /     /14هـ    
   /     /14هـ    
   /     /14هـ    
   /     /14هـ    


