الفقه والسلوك
الصف الثالث متوسط
التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر



تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة اهلل وتقواه وخشيته في
قلبه.



تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة ِّ
يلم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
لسنه ،حتى َّ



تشويقه إلى البحث عن المعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.



تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى المتعلم ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.



تربيته على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.



تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره.




ُمته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
حفز همته الستعادة أمجاد أ َّ

تعويده االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة ،واستثمار فراغه في األعمال النافعة ،وتصريف نشاطه بما يجعل شخصيته

اإلسالمية مزدهرة.



تقوية وعي المتعلم ليعرف -بقدر سنه  -كيف يواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.



إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.
















تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفوس الطالبات وتوثيق الصلة بينهم وبين اهلل عز وجل عن طريق الممارسة العملية للعبادات .
تبصير الطالبات بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة .

تعريف الطالبات بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما يجعل العبد متفقهاً في دينه واعياً له مدركاً ألحكامه .

تدريب الطالبات على ممارسة العـبادات وتعويدهم عليها بحيث تصبح جزء من سلوكهم وواجباً يشعرون بضرورة أدائه كلما حان وقته .

اكتساب الطالبات كثي ارً من الفضائل واآلداب كالطاعة والنظام والنظافة وحسن المظهر وسمو النفس وتحمل المشاق والعطف على اآلخرين .
تعريف الطالبات ببعض المعامالت التي تمر بهم في حياتهم اليومية وأحكامها وشروطها وآدابها وبيان بعض المسائل عنها .
تزويد الطالبات بالمعلومات الصحيحة عن المعامالت والعبادات واألخالق التي هي موضوعات الفقه.
تصحيح ماال يكون صحيحا من معرفة الطالبات حول عبادتهم ومعاملتهم وأخالقهم .
العمل بناء على تلك المعرفة الصحيحة.
أن يحقق الطالبات األهداف الثالثة السابقة في غيره.
تدريب الطالبات على استنتاج األحكام من القرآن ومن السنة.
دراسة الطالبات لآليات القرآنية واألحاديث النبوية المتعلقة بموضوعات الدراسة الفقهية وفهمها.
أن تعاون المعلمة طالباته في أن يدركوا أهداف التشريع اإلسالمي والمصالح الفردية واالجتماعية
أن تطبق الطالبة ما درستها في واقعها وسلوكها
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أن تذكر الطالبة تعريف الصيد.

ص ْيد:
ال َّ
خرج البراء وصديقه أحمد في رحلة للصيد ،فكان أحمد يرمي الصيد ،وال يس ِّمي
هللا عز وجل ،فقال له البراء :لم ال تسمي على الصيد ،فقال أحمد :الذي أعرفه
أن التسمية واجبة عند الذبح ،أما الصيد فال تجب فبه التسمية ،قال البراء :بل
التسمية واجبة عند رمي الصيد ،كما هي واجبة عند الذبح.يجب عليك يا أخي
قبل أن تمارس الصيد أن تتعلم أهم أحكامه الشرعية حتى ال تقع في المنهي عنه
وأنت ال تعلم.
تعريف الصيد:
بجرحه في أي موضع من بدنه.
قتل الحيوان الحالل غير المقدور على ذبحه؛ َ
ف ّكـــري:
ع ِّبري عن تعريف الصيد بألفاظ أخرى تؤدي المفهوم
نفسه.............................................................
حكم الصيد:
الصيد جائز ،وقد دل على ذلك ما يلي:
اص َطادوا[ المائدة :آية .]2
 .1قوله تعالىَ  :وإ ِ َذا َحلَ ْلت ْم َف ْ
َّ
ِي ْب ِن َحات ٍِم رضي هللا عنهَ ،قالَ :ق ْلتَ :يا َرسول َ هللاِ ،إ ِ َّنا ن ْرسِ ل
 .2حديث َعد ِّ
س ْكنَ َعلَ ْي َك» ق ْلتَ :وإِنْ َق َت ْلنَ ؟ َقالََ « :وإِنْ
ب الم َعلَّ َم َة؟ َقالَ« :كلْ َما أَ ْم َ
ال ِكالَ َ
َق َت ْلنَ ».
 .3الحكمة من إباحة الصيد :بإشراف معلمتك ،وبالتعاون مع
مجموعتك:استنتجي بعض الحكم الشرعية من إباحة الصيد.
.................................................................
-1
.................................................................
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أن تعبر الطالبة عن تعريف
الصيد بألفاظ أخرى.

أن تبين الطالبة أحكام الصيد.

أن توضح الطالبة الحكمة من
الصيد.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

الفقه (3م ف)2

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أخرى .......

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
....
متابعة حل أنشطة الكتاب.

مجسمات

التاريخ

صور

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
اذكري تعريف الصيد.

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف
واالستقصاء

ف ّكـــري صـ 11
ع ِّبري عن تعريف الصيد
 oالصف الذهني
بألفاظ أخرى تؤدي
المفهوم
 oالخرائط الذهنية
نفسه......................
............................
 oالتعلم الذاتي
...........

عبري عن تعريف الصيد
بألفاظ أخرى.

بيني أحكام الصيد.

 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

المالحظة المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

وضحي الحكمة من الصيد.

الواجبات المنزلية أخرى
حل أسئلة الكتاب.

األخوة المعلمين والمعلمات
س االم اعلايكم اورحمة َ
ّللاه اوبا ار اكاته
ال ّ
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الفقه
تحضير  +توزيع  +أهداف
(خماسي  +وحدات  +مسرد +بنائي  +االستراتيجيات الحديثة  +تعلم نشط  +بطاقات تخطيط الدروس)
+
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أورق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
سجل إنجاز الطالبة
+
حل اسئلة الكتاب

+
خرائط ومفاهيم
+
اثراءات
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
____________________________________
طباعة ملونة  +السي دي =  60لاير
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30لاير
سي دي فقط =  20لاير ( للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20لاير
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05لاير
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05لاير
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم طلب توزيع المنهج او عينة
او الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c

او
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0555107025
0505107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025
0557977722

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)

SA5780000233608010954856
______________________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

