اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

توزيع منهج مادة
األسبوع
9
األسبوع
5
األسبوع
1
األسبوع
94

97

9331/5/3هـ

الوحدة الخامسة:
تعريف الصيد – حكم الصيد – األحوال التي
يحرم فيها الصيد – شروطه – حكمته
9331/5/11هـ

9331/6/1هـ

الوحدة السادسة :حجاب المرأة المسلمة -ألدلة
على وجوبه -إعفاء اللحية وقص الشارب
9331/6/16هـ

9331/6/41هـ

الوحدة السادسة :
عمليات التجميل -أنواعها حكم كل حالة – الدليل
9331/7/13هـ

9331/7/11هـ

الوحدة الثامنة :
تعريف الجهاد – حكم الجهاد  -الحاالت التي
يجب فيها الجهاد وجوبا عينيا
9331/1/14هـ

9331/1/17هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

األسبوع
1
األسبوع
6
األسبوع
91
األسبوع
93

مالحظات

األسبوع

9331/3/41هـ

( الفقه ) للصف ( الثالث المتوسط )

معلمة المادة:
أ.......................................................................... /

9331/5/7هـ

9331/5/99هـ

الوحدة الخامسة:أ -شروط الحيوان الجارح -
ب -شروط اآللة المحددة-حكم الصيد باآلالت
الحديثة
9331/6/5هـ

9331/6/1هـ

الوحدة السادسة :التعرف على الطهارة
الواجبة – تعريف الغسل -موجبات الغسل-
األغسال المستحبة
9331/7/4هـ

9331/7/7هـ

الوحدة السابعة :تعريف اليمين -أنواع اليمين
– حكم كل نوع -اليمين الغموس – تعريفها –
حكمها– اليمين اللغو – تعريفها – حكمها
9331/1/1هـ

9331/1/6هـ

الوحدة الثامنة
التعرف على آداب الجهاد – شروط وجوب
الجهاد




– الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )
األسبوع
4
األسبوع
7
األسبوع
99
األسبوع
95

9331/5/93هـ

9331/5/91هـ

الوحدة الخامسة:
ما يجوز قتله من الحيوان – ماال يجوز قتله من
الحيوان  -ما يجوز اقتناؤه وما ال يجوز
9331/6/91هـ

9331/6/96هـ

الوحدة السادسة  :ما يحرم على المحدث حدثا
أكبر -ما يستحب من اللباس والزينة -األدلة
9331/7/91هـ

9331/7/93هـ

الوحدة السابعة :تعريف الحنث في اليمين -حكم
الحنث في اليمين – كفارة اليمين –أهم أحكام
اليمين
9331/1/1هـ

9331/1/94هـ

الوحدة الثامنة
المراد بالغنيمة والفيء والنفل -كيفية تقسيم
الغنيمة والفيء -المراد بالذمي والمستأمن

األسبوع
3
األسبوع
1
األسبوع
91
األسبوع
96

9331/5/19هـ

9331/5/15هـ

الوحدة السادسة :األصل في اللباس والزينة-
تعريف العورة-حد عورة الرجل والمرأة – حكم
كشف العورة
9331/6/91هـ

9331/6/14هـ

الوحدة السادسة :التعرف على ما يحرم من
اللباس والزينة – عرض األدلة على ما يحرم من
اللباس والزينة
9331/7/97هـ

9331/7/19هـ

الوحدة السابعة  :االستثناء في اليمين – حكمه-
حفظ اليمين  -حكم تحريم الحالل وكفارته تعريف
النذر – حكم النذر – النذر لغير هللا –أنواع النذر
9331/1/96هـ

9331/1/11هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 9331/3/41هـ
بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 9331/1/96هـ
بداية اجازة نهاية العام  :االحد9331/1/17 :هـ

المشرفة التربوية :
أ......................................................................../

قائدة المدرسة :
أ............................................................................./

موضوع الدرس

الوحدة الخامسة
الصيد والتعامل مع الحيوانات

الصف

الثالث متوسط

أساليب وطرق التدريس
التمهيد
األهداف السلوكية

أن تعرف الطالبة للصيد
أن تبين الطالبة حكم الصيد
أن تستدل الطالبة على على جواز

المادة

فقه

المكتسبات والمفردات
الجديدة

تعريف الصيد – حكم الصيد – األحوال التي يحرم
فيها الصيد – شروطه – حكمته

الحصة

○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............
ﺱ ما الذي يختص به المسلم في طعامه وشرابه ؟
المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

تعريف الصيد :قتل الحيوان الحالل غير المقدور على ذبحه بجرحه في أي موضع من
بدنه
حكم الصيد :الصيد جائز وقد دل على ذلك ما يلي :
ادواْ )
اصطَ ُ
 -1قوله تعالى َ ( :وإِذَا َحلَلْتُ ْم فَ ْ

 -2حديث عدي بن حاتم رضي اهلل عنه أنه قال  :قلت  :يا رسول اهلل إنا نرسل الكالب

الصيد
المعلمة قال  ( :كل ما أمسكن عليك ) قلت  :وإن قتلن ؟ قال  ( :وإن قتلن )
 ويحرم الصيد في عدة أحوال هي :انظر كتاب الطالبة ص 11
أن توضح الطالبة األحوال التي يحرم الحكمة من إباحة الصيد :
بإشراف معلمتك وبالتعاون مع مجموعتك  :استنتجي بعض الحكم الشرعية من إباحة الصيد
فيها الصيد
أن تستنتج الطالبة الحكمة من إباحة .
شروط إباحة الصيد :
الصيد
يشترط إلباحة الصيد شروط تتعلق بالصائد وشروط تتعلق بما يصاد به ( آلة الصيد )
أن تعدد الطالبة شروط إباحة الصيد وتفصيلها على النحو التالي
أن تحرص الطالبة على شكر اهلل

اليوم
التاريخ

األحد

اإلثنين

إجراءات التعليم و التعلم
تتحقق أهداف الدرس من خالل:

 أبدددا الدددرس بتهيذددة أذهددان الطالبددال مددن خددالل القصددة

تقويم الدرس بالكتاب

األخوة المعلمين والمعلمات

عرفي للصيد ؟

أهمية دراسة أحكام الصيد

 من خالل وسيلة العرض المتاحة اعدرض امدام الطالبدال
تعريف الصيد وحكم الصيد

استدلي على جواز الصيد ؟

 أعددرض امددام الطالبددال األدلددة مددن القددرآن والسددنة علددى
جواز الصيد

 من خالل الشرح والحوار أبين للطالبال األحوال التدي
يحرم فيها الصيد

 أحاور الطالبال حول الحكمة من إباحة الصيد

وضحي األحوال التي يحرم فيها

 أعرض الشكل التالي أمام الطالبدال ومدن خاللده أتنداول الصيد؟
استنتجي الحكمة من إباحة
مع الطالبال شروط إباحة الصيد
الصيد؟

عددي شروط إباحة الصيد ؟

انظر الشكل ص 12

على نعمة

تقويم الهدف

ال ددواردة ف ددي بداي ددة الوح دددة وم ددن خالله ددا تس ددتنتج الطالب ددة بيني حكم الصيد ؟

 أتناول األنشطة مع الطالبال
التقويم الختامي

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الواجب المنزلي

حل انشطة كتاب الطالبة

رقابة ذاتية !

س االم اعلايكم اورحمة َ
هللاه 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

