


 
 
 
 
 

 هـ 1444/   4/   9التاريخ:                          االسم:    خالد بن عبدهللا الحربي                            التوقيع:         

 

 هـ 1444توزيع المحتوى الدراسي على األسابيع في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 المرحلة: 
 التعليم الثانوي 

 : الصف
مسار  -)المسار العام   نظام المسارات

(                                             المسار الشرعي -إدارة االعمال 
 ) السنة الثانية( الفصل الخامس 

  المادة:
 التاريخ 

 عدد الحصص في األسبوع: 

5 

 ات المحتوى موضوع األسبوع 

 ( 1األسبوع )

 م 4/12/2022 - هـ10/5/1444

 إلى

 م 8/12/2022 - هـ14/5/1444

 الوحدة األولى: علم التاريخ 
 مفهوم التاريخ ومصادره  الدرس األول :
 نشأة التدوين التاريخي عند المسلمين  الدرس الثاني :
 نماذج مختارة من مؤلفات المؤرخين المسلمين الدرس الثالث :
 منهج تدوين التاريخ عند المسلمين الدرس الرابع :

 مهارات التفكير في التاريخ  الدرس الخامس :

 ( 2األسبوع )

  -هـ17/5/1444

 م 11/12/2022

 إلى

  - هـ21/5/1444

 م 15/12/2022

 مصادر التاريخ الوطني  الدرس السادس :
 الوحدة الثانية : المملكة العربية السعودية : العمق الحضاري

 الموقع الدرس السابع :
 كالسيكية. اآلثار والمصادر ال الدرس الثامن :
 الكتابة والشعر الدرس التاسع :
 أسواق العرب  الدرس العاشر :

 ( 3األسبوع )

  - هـ24/5/1444

 م 18/12/2022

 إلى

  - هـ28/5/1444

 م 22/12/2022

 إجازة مطولة: األحد 

 إجازة مطولة 

 الشخصية العربية  الدرس الحادي عشر :

 الممالك العربية القديمة  الدرس الثاني عشر:

 معالم تاريخية اسالمية  الدرس الثالث عشر :

 معالم تاريخية اسالمية  الثالث عشر :تابع الدرس 

 ( 4األسبوع )

 م 25/12/2022 - هـ1/6/1444

 إلى

 -  هـ5/6/1444

  م 29/12/2022

 الوحدة الثالثة : التاريخ الوطني : الدولة السعودية االولى 
 استقرار بني حنيفة  :  دولة السعودية  لجذور تأسيس ا الدرس الرابع عشر :

 نشأة المدن :  جذور تأسيس الدولة السعودية   الدرس الخامس عشر :

 مارة الدرعية إ الدرس السادس عشر :

 التأسيس   :الدولة السعودية األولى   الدرس السابع عشر :

 المرحلة األولى لتوحيد البالد   :الدولة السعودية األولى   الدرس الثامن عشر :

 ( 5األسبوع )

 م 1/1/2023 -  هـ8/6/1444

 لتوحيد البالد  ثانية المرحلة ال   :الدولة السعودية األولى   الدرس التاسع عشر :

 مواجهة حمالت األعداء :الدولة السعودية األولى   الدرس العشرون :
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 إلى

 م 5/1/2023  -  هـ12/6/1444
- 1226بعض معارك الدفاع    :الدولة السعودية األولى   الدرس الحادي والعشرون :

 هـ1229

- 1230بعض معارك الدفاع  :الدولة السعودية األولى   الدرس الثاني والعشرون :

 هـ1233

 نهاية الدولة   :الدولة السعودية األولى   الدرس الثالث والعشرون :

 ( 6األسبوع )

 م8/1/2023 -  هـ15/6/1444

 إلى 

  - هـ19/6/1444

 م 12/1/2023

 الجوانب الحضارية   :الدولة السعودية األولى   الرابع والعشرون :الدرس 

 الوحدة الرابعة : التاريخ الوطني : الدولة السعودية الثانية
 التأسيس  : الدولة السعودية الثانية  الدرس الخامس والعشرون :

 التأسيس  :الدولة السعودية الثانية   تابع  الدرس الخامس والعشرون :

 االستقرار  :الدولة السعودية الثانية   الدرس السادس والعشرون :

 الدفاع عن الدولة   :الدولة السعودية الثانية   الدرس السابع والعشرون :

 ( 7األسبوع )

 -  هـ22/6/1444

 م 15/1/2023

 إلى

 م 19/1/2023 - هـ26/6/1444

 واالثنين إجازة مطولة: األحد 

 إجازة مطولة 

 إجازة مطولة 

 الدفاع عن الدولة  : الدولة السعودية الثانية  تابع الدرس السابع والعشرون :

 نهاية الدولة : الدولة السعودية الثانية  الدرس الثامن والعشرون :

 نهاية الدولة : الدولة السعودية الثانية  تابع الدرس الثامن والعشرون :

 ( 8األسبوع )

 م 22/1/2023 - هـ29/6/1444

 إلى

  م 26/1/2023 - هـ4/7/1444

 الوحدة الخامسة : التاريخ الوطني : المملكة العربية السعودية 
 التأسيس : المملكة العربية السعودية   الدرس التاسع والعشرون :

 التأسيس :  المملكة العربية السعودية  تابع الدرس التاسع والعشرون :

 توحيد البالد  : المملكة العربية السعودية  الدرس الثالثون :

 توحيد البالد   :المملكة العربية السعودية   تابع الدرس الثالثون :

 توحيد البالد   :المملكة العربية السعودية   تابع الدرس الثالثون :

 ( 9األسبوع )

 م29/1/2023 -  هـ7/7/1444

 إلى

 م 2/2/2023  -  هـ11/7/1444

 أسس الدولة  : المملكة العربية السعودية  الدرس الحادي والثالثون :

 ) الملك سعود(   عهود الملوك : المملكة العربية السعودية  الدرس الثاني والثالثون :

 ) الملك فيصل(  عهود الملوك : المملكة العربية السعودية   تابع الدرس الثاني والثالثون :

 ) الملك خالد(  عهود الملوك : المملكة العربية السعودية   تابع الدرس الثاني والثالثون :

 ) الملك فهد(  عهود الملوك : المملكة العربية السعودية   تابع الدرس الثاني والثالثون :

 ( 10األسبوع )

 م5/2/2023 -  هـ14/7/1444

 إلى

 م9/2/2023  - هـ18/7/1444

 ) الملك عبدهللا(  عهود الملوك : المملكة العربية السعودية   تابع الدرس الثاني والثالثون :

) خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه   عهود الملوكتابع الدرس الثاني والثالثون :
 هللا(

 عمارة الحرمين الشريفين الدرس الثالث والثالثون :

 الوحدة السادسة : الشخصيات التاريخية  
 االمام محمد بن سعود  الدرس الرابع والثالثون :

 االمام محمد بن سعود  تابع الدرس الرابع والثالثون :

 ( 11األسبوع )

 االمام تركي بن عبدهللا بن محمد بن سعود  الدرس الخامس والثالثون :

 االمام تركي بن عبدهللا بن محمد بن سعود  تابع الدرس الخامس والثالثون :

 الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود  الدرس السادس والثالثون :
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 -  هـ21/7/1444

 م 12/2/2023

 إلى

  - هـ25/7/1444

  م 16/2/2023

 الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود  تابع الدرس السادس والثالثون :

 الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود  تابع الدرس السادس والثالثون :

 ( 12األسبوع )

 م 19/2/2023 - هـ28/7/1444

 إلى

 م 23/2/2023  -  هـ3/8/1444

 إجازة يوم التأسيس
 األربعاء والخميس 

 ودخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سع الدرس السابع والثالثون :
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل   تابع الدرس السابع والثالثون :

 ودسع
عبدالعزيز آل  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن  تابع الدرس السابع والثالثون :

 ودسع
 إجازة مطولة 
 إجازة مطولة 

 ( 13األسبوع )

 االختبارات 

 م26/2/2023 -  هـ6/8/1444

 إلى

 م 2/3/2023 -   هـ10/8/1444

 االختبارات 


