تحضير مادة

الفقه والسلوك
الصف الثاني متوسط
التحضير بطريقة وحدات مشروع الملك عبد هللا



تمكيييالعقيدةايييالمعق فيييفمااعميييمعوجييياعقيميييتد ع د ييي ع ييي



تز اييالهع ي يخ رقلع قيمد ي رئعقيمفنميياعيف ي موه،عحتييلعا ي ع ص ي ع

يف كهع تصرم ته،ع تومااعمح اعقهللع تة قهع خشاتهعممعق ه.

اع

قيد ماع قيم الئعق ف فااعي ثة ماع قيد  .ع



تش اةهعإيلعقي حثععلعقيمدرما،ع تد االهعقيتأم ع قيتت ععقيد مم .ع



تومااعقيةالرقلعقيدة ااع قيم رقلعقيمخت جياعييالاعقيميتد ،ع تد يال ع



تر اتييهعع ييلعقيحا ي معقي تم عايياعق فييفمااعقيتييمعاف ي ال عق خ ي ع

يت اهع قيت ذاب.

قيتد ل،ع تةالارعقيت دا،ع تحم عقيمفؤ ياا.



تالرا ييييهعع ييييلعخالميييياعم تمدييييهع

وييييه،ع تومايييياعر عقيوصيييي ع

ق خفصعي يمعأمره.



حجييزع متييهعيفييتد المعأم يي العأممتييهعقيمفيي ماعقيتييمعاوتمييمعإيا ي ،ع



تد اييالهعقيوتجي قع قتييهعمييمعقيةي قر معقيمجاييالم،ع قفييتثم رعم قر ييهعمييمع

قفتنو ئعقيفارعممع راقعقيدزمع قيم ال.

ق عم عقيو مدا،ع تصرائعوش هع م عا د عشخصاتهعق فيفمااع
مزال رم.


تة ااع عمعقيمتد عيادرئ-ع ةالرعفيوهع-عكايئعا ق يهعق شي ع لع



إعالقالهعيم عا مع ذهعقيمرح اعملعمرقح عقيحا م .ع

قيم

ا،ع قيمذق بعقي القما،ع قيم الئعقيالخا ا.

تث العقيدةاالمعق ففمااعممعوج اعقي ي لع ت ثاقعقيص اع او ع العقهللععيزع ي ع



علع راقعقيمم رفاعقيدم ااعي د القلع .ع


عت صارعقي ي لع أ مااعقي وبعقيدم معملعقييالالعمميثففعميمعقيد ي القلع قيتأكايالعع يلع



ع كي عمي عاتصي ع ي عممي عا دي عقيد يالع

أوهع ز عمتم عي دةاالمع .ع

عتدرائعقي ي لع يد القلع أحك م ع شير
متجة فعممعالاوهع قعا فعيهعمالرك فع حك مهع .ع

عتييالرابعقي ي ي لعع ييلعمم رفيياعقيدييي القلع تد اييال عع ا ي ع حاييثعتص ي ع ييز عمييلع



ف ك ع ق فعاشدر لع

ر رمعأالقنهعك م عح لع قتهع.ع ع



عقكتفييي بعقي ي ييي لعكثاييي قرفعميييلعقيج ييي ن ع قلالقبعك ي عييياع قيو ييي ع قيو مييياع حفيييلع



عتدراييئعقي ي ي لعع ي داعقيمد ي مفلعقيتييمعتمييرع ي عمييمعحا ي ت عقيا مايياع أحك م ي ع

قيم رع فم عقيوجاع تحم عقيمش قع قيد ئعع لعقلخرالع .ع
شر

عتز االعقي ي لع يمد م لعقيصحاحاععلعقيمد مفلع قيد القلعع ق خيفقعقيتيمع يمع


م


ع آالق ع ا لع داعقيمف ن ععو ع.عع ع

ع لعقيجةه .ع
تصحا عم يعاك لعصحاح عملعمدرماعقي ي لعح عع الت ع مد م ت ع أخفق ع .ع



عقيدم ع و عع لعت كعقيمدرماعقيصحاحا .ع



ألعاحةقعقي ي لعق القئعقيثفثاعقيف ةاعممع اره .ع



تالرابعقي ي لعع لعقفتوت جعق حك عملعقيةرآلع ملعقيفوا .ع



الرقفيياعقي ي ييي لعياايي لعقيةرآواييياع ق ح الاييثعقيو اييياعقيمتد ةيياع م



ألعتدييي لعقيمد مييياعع ي تيييهعميييمعألعايييالركعقعأ يييالقئعقيتشيييراععق فيييفممع قيمصييي ي ع

قيجة ااع م م  .ع

قيجرالااع قي تم عاا


ألعت قعقي ي اعم عالرفت عممع ققد ع ف ك

ييي ع لعقيالرقفييياع

معلومات عن المعلمة
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االختبارات النهائية

مالحظات

المادة :الفقه
العنوان :الوحدة الخامسة
الصف :الثالث المتوسط (الفصل الدراسي الثاني)
الموضوع :الصيد والتعامل مع الحيوانات
الفترة الزمنية 6 :حصص
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة

األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:








تعرف المقصود بالصيد.
تحدد حكم الصيد والحكمة من إباحته.
تعدد شروط إباحة الصيد.
تذكر حكم الصيد باآلالت الحديثة.
توضح ما يجوز قتله من الحيوان وما ال يجوز.
تبين ما يجوز اقتناؤه من الحيوان وما ال يجوز.
تبرز صور إيذاء الحيوان.
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)

األسئلة األساسية

 عرفي الصيد.
ستفهم الطالبة أن:
 بيني حكم الصيد باآلالت التالية مع التعليل :الحجارة
الفكرة الكبرى:
– السوط – العصا – الرمح.
(الصيد :قتل الحيوان الحالل غير المقدور على ذبحه،
 عللي تحريم أكل ما قتلته آلة الصيد بثقلها.
بجرحه في أي موضع من بدنه).
 ما أسباب وجوب تذكية الحيوان المصيد إذا أدركه
(األفهام الباقية):
وفيه حياة مستقرة.
 شروط حل الصيد.
 ما حكم الصيد؟
 حكم الصيد باآلالت الحديثة.
 عددي األحوال التي يحرم فيها الصيد.
 ما يجوز قتله من الحيوان وما ال يجوز.
 اذكري الحكمة من إباحة الصيد.
 ما يجوز اقتناؤه من الحيوان وما ال يجوز.
 ما حكم الصيد باآلالت الحديثة؟
 صور إيذاء الحيوان.
 فرقي بين ما يحرم قتله من الحيوان وما يجوز قتله.
المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلُّم الوحدة

ستعرف الطالبة.....:







تعريف الصيد.
حكم الصيد.
الحكمة من إباحة الصيد.
الصيد باآلالت الحديثة.
من أحكام الصيد.
التعامل مع الحيوان.

ستكون الطالبة قادرة على...








تعرف المقصود بالصيد.
تحدد حكم الصيد والحكمة من إباحته.
تعدد شروط إباحة الصيد.
تذكر حكم الصيد باآلالت الحديثة.
توضح ما يجوز قتله من الحيوان وما ال يجوز.
تبين ما يجوز اقتناؤه من الحيوان وما ال يجوز.
تبرز صور إيذاء الحيوان.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
 بعد نهاية هذه الوحدة عن الصيد والتعامل مع الحيوانات تتمثل مهمتك في كتابة قصة قصيرة عن حكم
الصيد والحكمة من إباحته وأن تعرضيها بشكل إبداعي مشوق بعيدا عن المباشرة وفيها تجذبين القارئ للقصة
على أن تتضمن أهم العناصر األساسية للقصة.
المحكات الرئيسية:

 من خالل أنه (مبتدئ ،نام ،كفء ،متميز).
أدلة أخرى:
 من خالل األدلة األخرى (مثال:اختبارات قصيرة ،التذكير األكاديمي ،اختبارات طويلة ،المفكرات )...سيعرضن
الطالبات تحصيلهن للنتائج المرغوبة.
الخطوة  :0خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعليمة:
 أبدأ بسؤال تمهيدي (عرفي الصيد).
 أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (الصيد والتعامل مع
الحيوانات).
 مالحظة/يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية
(الصيد – إباحة الصيد – اآلالت الحديثة.)...
 من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عرض اآلية الكريمة ،قال تعالى (وإذا حللتم
فاصطادوا) ،أطلب من الطالبات توضيح حكم الصيد باألدلة.
 أقدم للطالبات بروشور عن شروط إباحة الصيد ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور جيدا
ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولة منهن لتحديد الفرق بين شروط الصائد وشروط
ما يصاد به مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
 أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن الصيد باآلالت الحديثة ،أطلب من الطالبات قراءة الخريطة
بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات
بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن حكم الصيد بالبنادق.
 أطلب من الطالبات جمع معلومات عن الحيوانات التي يجوز قتلها والحيوانات التي ال يجوز قتلها
ويتم ذلك من خالل االستعانة بشبكة اإلنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،تقدمن الطالبات
المعلومات في شكل مقال صغير ال يزيد عن عشرين سطرا.
 أقدم للطالبات فيديو عن إيذاء الحيوان ،يقمن الطالبات بمشاهدة الفيديو ومتابعته بشكل دقيق ثم
يتناقشن حول حكم إيذاء الحيوان ،مع توضيح الهدف من الفيديو ومبرراته.
 أطلب من الطالبات كتابة قصة قصيرة عن حكم الصيد والحكمة من إباحته مع توضيح الهدف من
كتابة القصة ومبرراتها.
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

(جـدول تنظيـم التــدريس)
 بددددأ بسدددؤال تمهيددددي  من خالل العمل على شكل  أقدم للطالبات خريطة مفاهيم
(عرفي الصيد).
عن الصيد باآلالت الحديثة،
مجموعات تعاونية وبعد عرض
أطلب من الطالبات قراءة
اآلية الكريمة ،قال تعالى (وإذا
 أقدم األسئلة األساسية
الخريطة بطريقة عملية
حللتم فاصطادوا) ،أطلب من
وأناقش المهمات األدائية
مركزة تعتمد على تحليل
الطالبات توضيح حكم الصيد
الختامية للوحدة (الصيد
المعلومات التي وردت بها
باألدلة.
والتعامل مع الحيوانات).
من خالل إستيعاب العالقان
تقديم  أقدم للطالبات بروشور عن
 مالحظة/يتم
الرئيسة
العناوين
بين
شروط إباحة الصيد ،أطلب من
المصطلحات األساسية
والفرعية للخروج بمفهوم
الطالبات قراءة البروشور جيدا
عند حاجة األنشطة
شامل عن حكم الصيد
ومناقشة المعلومات التي وردت
التعليمية لها والمهمات
بالبنادق.
فيه في محاولة منهن لتحديد
األدائية (الصيد – إباحة
الفرق بين شروط الصائد
اآلالت
–
الصيد
وشروط ما يصاد به مع توضيح
الحديثة.)...
الهدف منه ومبرراته.
 أطلب من الطالبات جمع  أقدم للطالبات فيديو عن إيذاء  أطلب من الطالبات كتابة
قصة قصيرة عن حكم الصيد
الطالبات
يقمن
الحيوان،
معلومات عن الحيوانات
والحكمة من إباحته مع
بمشاهدة الفيديو ومتابعته بشكل
قتلها
يجوز
التي
توضيح الهدف من كتابة
دقيق ثم يتناقشن حول حكم
والحيوانات التي ال يجوز
القصة ومبرراتها.
إيذاء الحيوان ،مع توضيح
قتلها ويتم ذلك من خالل
الهدف من الفيديو ومبرراته.
بشبكة
االستعانة
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي
اإلنترنت أو من خالل
للطالبات في تلك الوحدة.
مكتبة المدرسة ،يقدمن
الطالبات المعلومات في
شكل مقال صغير ال يزيد
عن عشرين سطرا.

(المــهمة األدائيــة)
اسم الوحدة:

الصيد والتعامل مع الحيوانات

الصف :الثالث المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن حكم الصيد والحكمة من إباحته
وعلى أن تتضمن العناصر األساسية للقصة :الشخصيات ،والحوار ،والصراع ،واألحداث،
واإلطارين :الزماني والمكاني ،والحبكة
الهدف:
مهمتك :أن تكتبين قصة.
ف
الهدف :أن تتناولي حكم الصيد والحكمة من إباحته بشكل قصصي إبداعي.
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة ،وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ.
الدور:
أنت كاتبة قصصية.
ر لقد طلب منك أن تتقمصين دور كاتبة قصصية؛ لتتناولين حكم الصيد والحكمة من
إباحته على شكل قصة ترويها.
وظيفتك :سرد حكم الصيد والحكمة من إباحته من خالل كتابة قصة قصيرة.
الجمهور :طالبات المدرسة أو المجتمع.
و
تحتاج إلى :إقناع الجمهور بحكمة إباحة الصيد.
الموقف :السياق الذي تجدين نفسك فيه هو :سياق الكاتبة القصصية.
ق التحدي :أن تطرحيها بطريقة بعيدة عن المباشرة وبطريقة جذابة ومشوقة بحيث
تمتعين الجمهور أو القارئ.
الناتج واألداء والغرض:
ا
 قصة مكتوبة تسردين فيها حكم الصيد والحكمة من إباحته.
ع معايير ومحكات النجاح:

التوقعات

مبتدئ 1

نام 2

كفء 0

متميز 4

اللغة

استخدمت لغة
طغت عليها
األلفاظ العامية

استخدمت لغة
شابتها بعض
األلفاظ العامية

استخدمت
لغة صحيحة
خالية من
العامية

استخدمت لغة
فصيحة خالية من
األخطاء النحوية.

عناصر القصة

استوفت بعض
عناصر القصة
وافتقدت إلى
الربط الجيد
بين عناصرها

استوفت أغلب
عناصر القصة
ولم يكن الربط
بين عناصرها
على درجة
واحدة من
القوة

استوفت
جميع
عناصر
القصة ولم
يكن الربط
بين
عناصرها
على درجة
واحدة من
القوة

استوفت جميع
عناصر القصة
وكان الربط بين
جميع العناصر
وبنفس القوة

األسلوب

اختارت
األسلوب
المباشر في
كتابة القصة

اختارت
األسلوب
المباشر في
كتابة القصة
مع نوع من
التشويق

اختارت
األسلوب
المشوق في
كتابة القصة
وابتعدت عن
المباشرة

اختارت األسلوب
اإلبداعي
والمشوق في
كتابة القصة
وابتعدت عن
المباشرة

المحتوى

اشتمل على
جانب واحد
من جوانب
الحكمة من
إباحة الصيد
وأغفل بقية
الجوانب

اشتمل على
أغلب جوانب
الحكمة من
إباحة الصيد
وأغفل عامل
واحد

اشتمل على
جميع
جوانب
الحكمة من
إباحة الصيد

األخوة المعلمين والمعلمات

اشتمل على جميع
جوانب الحكمة
من إباحة الصيد
بصورة عميقة
ومفصلة

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

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

