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

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

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

توزيع منهج مادة
األسبوع

1
األسبوع

9331/3/41هـ

( الفقه ) 5

9331/5/3هـ

مكانة األسرة في اإلسالم
النكاح
9331/5/11هـ 9331/6/1هـ

األسبوع 9331/5/7هـ

2
األسبوع

5

الصداق ( المهر )
الوليمة

6

األسبوع

9331/6/16هـ 9331/6/41هـ

األسبوع

9

اإليالء
الظهار

11

األسبوع

9331/7/13هـ 9331/7/11هـ

األسبوع

13

اإلحداد
اللعان

14

17

هـ

هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

9331/5/99هـ

أركان النكاح وشروطه
المحرمات في النكاح ( حرمة أبدية)
9331/6/5هـ

9331/6/1هـ

9331/7/4هـ

9331/7/7هـ

الطالق
أنواع الطالق وألفاظه
9331/1/1هـ

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

9331/1/6هـ

الرضاع
النفقات

األسبوع 9331/5/93هـ

3
األسبوع

7

العشرة الزوجية
عمل المرأة

ملاحظات

األسبو
ع

0441/8/32

0441/8/32

للصف ( الثالث الثانوي  -أدبي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (9331-9341هـ )

األسبوع

11
األسبوع

15

9331/5/91هـ

المحرمات في النكاح ( حرمة مؤقتة )
الشروط في النكاح
9331/6/91هـ

9331/6/96هـ

تحديد النسل وتنظيمه  ،اإلجهاض
النشوز
9331/7/91هـ

9331/7/93هـ

أنواع المطلقات
الخلع
9331/1/1هـ

9331/1/94هـ

الحضانة

9331/5/19هـ

األسبوع

4

9331/5/15هـ

األنكحة المنهي عنها
الخطبة
9331/6/91هـ

األسبوع

8

9331/6/14هـ

الحيض
االستحاضة والنفاس
9331/7/97هـ

األسبوع

12

9331/7/19هـ

العدد

الرجعة
9331/1/96هـ

األسبوع

16

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 :

قائدة المدرسة :

أ................................................................./
.......

أ...................................................................../
........

مكانة األسرة في اإلسالم

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
⃝

الأهداف السلوكية

أن تبحححححيا الطالبححححح
األسرة بالمجتمع

أن تححححححدد الطالبححححح
األسرة في اإلسالم

المادة
المكتسبات
والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات ⃝

المراد باألسرة  -عالقة األسرة

الحصة

بالمجتمع  -مكانة األسرة في اإلسالم

الفصل

صور ⃝

مجسمات ⃝

لوحات ورسومات ⃝

فلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

أخرى .....

ﺱ ما المراد باألسرة ؟

التمهيد

أن توضححح الطالبححح
باألسرة

أجهزة عرض ⃝

جهاز تسجيل ⃝

فقه

5

التاريخ

الأنشطة

المحتوى وعرض الدرس

المحححراد  المراد باألسرة :
األسرة في لغح العحرع عرحيرة الرجحل وراطحن األدنحون محا
تطلق األسرة على أال بيت الرجل وسميت أسرة محا األسحر
والقوة ألن اإلنسان يتقوى بعريرتها واألسرة ترحمل أصحول
اإلنسان وفروعن وحواشين .
عالقححححح  عالق األسرة بالمجتمع :
األسرة اي لبن ما لبنحات المجتمحع التحي يتكحون منهحا حتحى
يصب بناء محكما واحاا محا تحدعو هليحن الفطحرة ويحدعو هليحن
الححديا اإلسححالمي ولهححاا شححرع اإلسححالم الححزواج ور ح فيححن
وما أجل أن يعيش احاا المجتمحع تلحل السحعادة دعحا اإلسحالم
هلى ل ما يحققها ما أمور الديا مثل :
 -2التراحم والتعاطف
 -1األخوة اإلسالمي
 -3التعاون على الخير لن  -4التواصي والتناص
مكانححححح  مكان األسرة في اإلسالم :
لقححد عنححي اإلسححالم عناي ح فانق ح برحححون األسححرة وأحكامهححا
وفصححل ذلححل تفصححيال وأوضحححن اي ح اإلييححا سححواء فيمححا
يتعلححق برحححون الححزوجيا أو األقححارع بصححف عامحح فجحححاء
بترريع الزواج والطالق والرجع والعدة والظهحار واإليحالء
واللعان والظهار وما هلى ذلل .

أدوات التقويم
التقويم الختامي

⃝

االختبارات الرفوي ⃝

االختبارات التحريري ⃝

المالحظ ⃝

متابعة حل أنشطة الكتاب

استراتيجيات التعليم الحديثة

تقويم الهدف

وضحي المراد باألسرة
○حل المركالت
○اال تراف واالستقصاء
نشاط ص 91
أمثل ألصول اإلنسان
وفروعن :

○العصف الااني

بيني عالق األسرة
بالمجتمع

○ ..................................الخرانط الااني
..................................
..................................
..................................

○التعلم الااتي
○التعلم التعاوني

حددي مكان األسرة في
اإلسالم

○أخرى............

المناقر

⃝

التدريبات ⃝

الواجبات المنزلي ⃝
األنرط ⃝
الواجب المنزلي

أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

األخواة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثالث ثانوي فصلي المستوى السادس
–أنواع التحاضير–
استراتيجيات التعلم الحديثة – خماسي باإلستراتيجيات –تعلم نشط –وحدات مشروع الملك عبدهللا –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  13ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطل ما داخل المملك يمكنل اإلتصال على رقم:
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً 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  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  51لاير للفيدكس المستعجل
وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :محسس التحاضير الحديث
===========================
 / 233608010954856بنل الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنل األالي
 / SA0610000027949172000110آي بان األالي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحما العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنل البالد
 / SA4715000900127883010006اي بان بنل البالد

 / 0101001926001البنل السعودي لإلستثمار
 / 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنل الجزيرة
–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :محسس اوامر الربك
=====================
 / 68201042364000حساع االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء
–———————————————————
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

