 -1متابعة تحقق الوالء لله وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
 -2دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم األساسية التي تجعله معتزاً
بدينه قادرًا على الدعوة إليه والدفاع عنه.
 -3تمكين االنتماء الحي ال مة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
 -4تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
 -5تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
 -6تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق الدراسة السليمة.
 -7إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
 -8تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى ال ئق.
 -9تخريج عدداً من المؤهلين مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد.
 -11تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
 -11رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.
 -12إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفرا على وجه مفيد تزدهر به
شخصية الفرد وأحوال المجتمع.
 -13تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.

)1

أن يحســـن المتعلم قـــراءة القـــرآن الكريم ,وأن يجيد تالوته:


ويكون ذلك بإعطاء الحروف والكلمات حقها من حيث إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة.



ويكون أيضاً بمد ما يحتاج إلى مد وقصر ما يحتاج إلى قصر.



ويكون أيضاً بإعطاء الجمل واألساليب حقها من حيث نبرة النطق وتلوين التعبير .وذلك بتمييز الجمل االستفهامية عن غير االستفهامية والمثبتة عن المنفية والتعجبية عن غير
التعجبية واالستنكارية عن غيرها وهكذا.

)2

أن يدرك المتعلم معنى ما يتلون من اآليات بصفة عامة على األقل:


وذلك بإعطاء شرح مجمل وسريع لآليات.



مناقشة المتعلم فيما تتضمنه اآليات من معاني وأفكار أساسية وأيضاً مناقشة المتعلم في بعض معاني المفردات أو الجمل.



مالحظة :في درس التالوة يكفي حصول المتعلم على المعنى العام حتى يمكن تخصيص وقت كافي من الدرس للتالوة.

أن يركـــز المتعلم علــى الفكـرة الرئيسيــة في اآليـات المتــــلوة:


قد تكون الفكرة حكماً شرعياً أو عبادة من العبادات أو معاملة من المعامالت أو عظة من العظات أو قصة تاريخية أو حادثة ذات أهمية.



الهدف الثاني يكون بمثابة األرضية التي ينبت فيها هذا التركيز على الهدف الثالث أو الخلفية التي تساعد على تحقيق هذا الهدف الثالث.



بعد هذا يمكن أن يخرج المتعلم بشيء محدد وواضح من تالوة هذه اآليات كأن يعرف كيف أن الحق له النصر في النهاية ,أو أن شريعة الله في األمر الفالني هي كذا وكذا أو العظة الدينية
البارزة في هذه اآليات هي عدم االنخداع بالباطل وأن كان سائداً منتشراً.

 )3التعبد بتالوة القرآن:


إخبار المتعلم بأن تالوة القرآن عبادة في حد ذاتها وذكر بعض األدلة على ذلك.



وإخباره أيضاً بأن من يقرأ القرآن كمن يصلي والمستمع متعبد لله كذلك وأخبار المتعلم بقصة النبي عندما طلب من أبي موسى األشعري أن يقرأ عليه أول سورة النساء فقال له كيف أُقرأ
ُمةٍ بِشَهِيدٍ وَجِ ْئنَا ِبكَ عَلَى هَؤُالءِ شَهِيدًا} قال النبي كفى وأغرقت
كيْفَ ِإذَا جِ ْئنَا مِنْ كُلِّ أ َّ
عليك القرآن وعليك أُنزل؟ فقال أحب أن أسمعه من غيري فقرأ أبو موسى حتى وصل إلى قوله تعالى { َف َ
عيناه بالدموع.

)4

تحقيق قدر من الخشوع لله والخضوع له واألمل فيه والخوف منه لدى المتعلم:


وذلك بتالوة اآليات تالوة جيدة وبترتيل حسن و أن يحاط الدرس كله بجو من الخشوع.



إخبار المتعلم بفضل تالوة القرآن ومنزلة من يتلو القرآن عند الله تعالى مع ذكر بعض األدلة الواردة في هذا الشأن.



إخبار المتعلم بمدى احتفاء الله تعالى ومالئكته بمجلس تالوة القرآن واالستدالل بقوله عليه الصالة والسالم {ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إال حفتهم المالئكة
وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده}.
.

معلومات عن المعلمة
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع القائدة
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توزيع منهج مادة الفقة 7المستوى السادس
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد 1441/4/31

الخميس 1441/5/4

مكانة األسرة في اإلسالم-/النكاح

2
3
4

األحد 1441/5/7
األحد 1441/5/14
األحد 1441/5/21

الخميس 1441/5/11
الخميس 1441/5/18
الخميس 1441/5/25

أركان النكاح وشروطه -/المحرمات في النكاح (حرمة أبدية)
المحرمات في النكاح (حرمة مؤقتة) -/الشروط في النكاح
األنكحة المنهي عنها -/الخطبة

5

األحد 1441/5/28

الخميس 1441/6/2

الصداق (المهر) -/الوليمة

6
7
8

األحد 1441/6/5
األحد 1441/6/12
األحد 1441/6/19

الخميس 1441/6/9
الخميس 1441/6/16
الخميس 1441/6/23

العشرة الزوجية -/عمل المرأة
تحديد النسل وتنظيمه – اإلجهاض -/النشوز
مراجعة عامة

9

األحد 1441/6/26

الخميس 1441/6/31

الحيض -/االستحاضة والنفاس

11

األحد 1441/7/3

الخميس 1441/7/7

اإليالء /الظهار

مالحظات

11

األحد 1441/7/11

الخميس 1441/7/14

الطالق -/أنواع الطالق ،وألفاظه

12

األحد 1441/7/17

الخميس 1441/7/21

أنواع المطلقات /الخلع

13

األحد 1441/7/24

الخميس 1441/7/28

العدد /الرجع

14
15

األحد 1441/8/2
األحد 1441/8/9

الخميس 1441/8/6
الخميس 1441/8/13

اإلحداد /الرضاع
النفقات /الحضانة

الخميس 1441/8/27

االختبارات

 17+16األحد 1441/8/16

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

المادة
مكانة األسرة في اإلسالم
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
ما اللبنة األولى لتكوين المجتمع؟
المحتوى وفرض الدرس

الفقه ( )7المستوى السادس
مجسمات

األنشطة

صور

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف

أن تعرف الطالبة المراد
باألسرة.
أن تعلل الطالبة تسمية
األسرة بهذا االسم.

المراد باألسرة:
نشاط  1ص 11
األسرة
تطلق
كما
األدنون،
ورهطه
الرجل
عشيرة
العرب:
لغة
األسرة في
مثلي ألصول اإلنسان
على أهل بيت الرجل.
 oحل المشكالت
وفروعه:
وسميت أسرة :من األَسْر ،وهو القوة؛ ألن اإلنسان يتقوى بعشيرته،
األصول....................:
واألسرة تشمل :أصول اإلنسان وفروعه وحواشيه.
 oاالكتشاف
الفروع:
وبما أن الطريق السليم لتكوين األسرة هو الزواج فإن أكثر مباحث أحكام
واالستقصاء
....................
األسرة تتعلق بالشؤون الزوجية ،مثل :النكاح ،والطالق ،والرجعة ،والعدة

عرفي المراد باألسرة.
عللي تسمية األسرة بهذا
االسم.

واإليالء والظهار ونحو ذلك.

أن تشرح الطالبة عالقة
األسرة بالمجتمع.

أن توضح الطالبة مكانة
األسرة في اإلسالم.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

عالقتها بالمجتمع:
األسرة لبنة من لبنات المجتمع التي يتكون منها حتى يصبح بناء محكمًا
قويًا ،وهذا ما تدعو إليه الفطرة ،ويدعو إليه الدين اإلسالمي ،والرجل ال
يستغني عن المرأة كما أن المرأة ال تستغني عن الرجل؛ فإن كال منهما
يشعر بحاجته إلى اآلخر تجاوبًا مع الفطرة التي فطر اهلل الناس عليها ،بل
خلق سبحانه كل مخلوقاته متزاوجة قال تعالى{ :وَ ِمنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا
ج ْينِ لَعَلَّكُمْ َتذَكَّرُونَ} ولهذا شرع اإلسالم الزواج ورغب فيه كما سيأتي.
َزوْ َ
مكانتها في اإلسالم:
لقد عنى اإلسالم عناية فائقة بشؤون األسرة وأحكامها ،وفصًّل ذلك
تفصيلًا ،وأوضحه غاية اإليضاح ،سواء فيما يتعلق بشؤون الزوجين أو
األقارب بصفة عامة ،فجاء بتشريع الزواج والطالق والرجعة والعدة
والظهار واإليالء واللعان والحضانة ،وما إلى ذلك.

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

 oالصف الذهني

نشاط  1ص 11
o
وَ ِمنْ آَيَاتِهِ َأنْ خَلَقَ
س ُكمْ أَزْوَاجًا
َل ُكمْ مِنْ أَنْ ُف ِ
جعَ َل بَيْ َنكُمْ o
سكُنُوا إِلَيْهَا َو َ
لِ َت ْ
نَ فِي ذَِلكَ
مَ َودََّةً وَرَحْمَةً ِإ َّ
o
لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكََّرُونَ[
بالتعاون مع زميالتك
استنتجي خمسة أوصاف o
لألسرة النموذجية:
........................
المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس

اشرحي عالقة األسرة
بالمجتمع.

الخرائط الذهنية
التعلم الذاتي
التعلم التعاوني

وضحي مكانة األسرة في
اإلسالم.

أخرى ........
األنشطة

الواجبات المنزلية أخرى
حل أسئلة الكتاب.

–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات مشروع الملك عبداهلل –ثالثي “خطوات أربع”
–المرفقات–
عروض بور بوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم
+
الكتاب االلكتروني
+
حل أسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا

التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  11ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20ريال
سعر المادة عن طريق االيميل  20ريال

سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50ريال
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100ريال
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  05ريال للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
 / SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد

 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

