


























معلومات عن المعلمة







المســرد
م
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21

اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الفقه والسلوك للصف الثالث متوسط
األسبوع

التاريخ
من

إلى

الدروس

1

األحد  1441/4/31الخميس 1441/5/4

الصيد  +شروط إباحة الصيد

2
3
4

الخميس 1441/5/11
األحد 1441/5/7
األحد  1441/5/14الخميس 1441/5/18
األحد  1441/5/21الخميس 1441/5/25

تابع شروط إباحة الصيد  +شروط اآللة الحادة
الصيد باآلالت الحديثة  +التعامل مع الحيوان
أحكام اللباس والزينة  +العورة وحدها

5

األحد  1441/5/28الخميس 1441/6/2

حجاب المرأة المسلمة  +الطهارة الواجبة

الخميس 1441/6/9

6

األحد 1441/6/5

7

األحد  1441/6/12الخميس 1441/6/16

8

األحد  1441/6/19الخميس 1441/6/23

صفة الغسل  +ما يستحب من اللباس
آداب اللباس والزينة  +األيمان
الحنث في اليمين

9

األحد  1441/6/26الخميس 1441/6/31

االستثناء في اليمين

11

األحد 1441/7/3

11

األحد  1441/7/11الخميس 1441/7/14

الجهاد
الجهاد

12

األحد  1441/7/17الخميس 1441/7/21

آداب الجهاد

13

األحد  1441/7/24الخميس 1441/7/28

الذمي والمستأمن

14

األحد 1441/8/2

الخميس 1441/7/7

الخميس 1441/8/6

الخميس 1441/8/13
األحد 1441/8/9
15
 17+16األحد  1441/8/16الخميس 1441/8/27

أنواع الجهاد
مراجعة عامة
االختبارات النهائية

مالحظات

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

موضوع الدرس الوحدة الخامسة (الصيد تعريفه وأحكامه).
عرفي الصيد.

فقه 3م
سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

شرائح إلكترونية
 قطع الورق والفلين

عرض مرئي
تجارب عملية

أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

الواجبات املنزلية

وضحي الحكمة من الصيد.

مراجعة ما سبق دراستة

تقويم قبلي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

اخلربات السابقة

نشاط إثرائي

رابط تفاعلي

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
⃝

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
االختبارات الشفوية ⃝

االختبارات التحريرية ⃝

استماع
المالحظة ⃝

المناقشة ⃝

اذكري تعريف الصيد.

عبري عن تعريف الصيد بألفاظ أخرى.

تقويم بنائي

أن تذكر الطالبة تعريف الصيد.
أن تعبر الطالبة عن تعريف الصيد
بألفاظ أخرى.
أن تبين الطالبة أحكام الصيد.
أن توضح الطالبة الحكمة من الصيد.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تلتزم الطالبة باألحكام الشرعية
العامة المتعلقة بالصيد في حياتها.

أقــــوم لمدة خمس دقائق مثال بعصف ذهني بطرح سؤال حول تعريف
الصيد في السبورة وأطلب من الطالبات على شكل مجموعات أو فرادى أن
تقمن بكتابة كل ما يخطر في بالهن من حلول وأفكار حول تلك النقطة ،ثم
بعد خمس دقائق أطلب اإلجابات وأسجل أهم اإلجابات في السبورة وأما
اإلجابات الخاطئة وغير الصحيحة فنستمع إليها وال ننقدها إال بعد أن ينتهي
الجميع من اإلجابة دون اإلشارة إلى من أخطأ في اإلجابة.
أقسم الفصل إلى فريقين وأجري مسابقة بينهن حول التعبير عن تعريف
الصيد بألفاظ أخرى ،وأقوم بمكافأة الفريق الرابح.
أصطحب الطالبات إلى قاعة عرض البروجكتور وأقوم بعرض صور
ومعلومات الدرس ،وأطلب منهن تدوين مالحظاتهن ثم مناقشتها وذلك
لترسيخ الفكرة العامة للدرس.
فكرة مُعلم المستقبل :وهي جعل الطالبات تحضرن الدرس (نفس طريقة
التحضير المتبعة) بعد تدريبهن عليها ثم تقمن كمجموعات لشرحها
وتوضيح الحكمة من الصيد وأقوم بمناقشتهن فيها.
أقوم بتوزيع ورق العمل على الطالبات ثم أساعدهن في اإلجابة على كل
األسئلة الموضحة بها .

التقويم

بيني أحكام الصيد.

تقويم ختامي

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

أدوات التقويم

األربعاء

تفكير ناقد (ابداعي) استقصاء عصف ذهني التواصل اللغوي التقويم البنائي االكتشاف المباشر أخرى........................... :
إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

أنشطة ملف اإلجناز

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

التدريبات ⃝

األنشطة ⃝

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

تحدث

قراءة

الواجبات المنزلية ⃝

كتابة
أخرى..............

تفكير

األخوة المعلمين والمعلمات
اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
علَيكُمْ وَرحمة َّ
سلَامُ َ
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 =  60ريال
طباعة أبيض وأسود  +السي دي =  30ريال
سي دي فقط =  20ريال ( للصف الواحد)
جميع مرفقات السي دي عن طريق االيميل =  20ريال
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05ريال
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
التوصيل في الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  42ساعة ) يضاف  05ريال
إلكتروني ًا 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

