مادة الفقه
الصف الثاني المتوسط

التحضير بطريقة بطاقة تفعيل
الدروس

معلمة المادة
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أن يعمق المتعلم أصول العقيدة الصحيحة في نفسه ويتحصن عما يضادها.
أن يدرك المتعلم ثمرات اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر واإليمان بالقدر .
أن يعمق المتعلم محبة اإلسالم في نفسه ويدرك أن التمسك به يحقق السعادة في الدارين.
أن يوثق المتعلم صلته بكتاب هللا تالوةً وحفظا ً وفهما ً وتدبراً وعمالً.
أن يوثق المتعلم صلته بالسنة النبوية قراءةً وحفظا ً وعلما ً وعمالً.
أن يتربى المتعلم على محبة هللا وتقواه وخشيته في قلوبه ,وينقاد لشرعه برضا وتسليم.
أن يتربى المتعلم على محبة الرسول صلى هللا عليه وسلم وتوقيره ,ويعرف حقوقه ,ويتأسى به.
أن ينمي المتعلم محبته وإقتداءه بالصحابة رضي هللا عنهم والتابعين لهم بإحسان ويعرف حقوقهم.
أن يعمق المتعلم عقيدة الوالء والبراء في نفوسه.
أن يكتسب المتعلم مناعة ضد التقليد والتشبه المنهي عنه ويحذر المؤثرات المفسدة للدين والخلق.
أن يتزود المتعلم بقدر مناسب من األحكام الشرعية ,ويتعرف من خاللها على بعض حكم التشريع.
أن يطبق المتعلم العبادات واألحكام الشرعية تطبيقا ً سليماً.
أن يؤكد المتعلم احترامه لشعائر اإلسالم وأحكامه واألماكن المقدسة.
أن يستثمر المتعلم أوقاته بالنافع المفيد.
أن يتحلى المتعلم باألخالق الحميدة ,ويلتزم اآلداب الشرعية في جميع شؤونه.
أن يحرص المتعلم على االلتزام بمقومات الشخصية ويتربى على االعتزاز بها.
أن يوجه المتعلم ميوله وطاقاته وقدراته وجهة صالحة.
أن يدرك المتعلم مكانة العمل وأهميته في اإلسالم.
أن يحرص المتعلم على اإلفادة من المنجزات المعاصرة وفق الضوابط الشرعية.
أن يتربى المتعلم على حب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,وبث روح التناصح فيما بينه
ورفاقه.
أن يقدر المتعلم العلماء ,ويعرف مكانتهم وحقوقهم.
أن يعرف المتعلم أحكام الجهاد في سبيل هللا.
أن يعتاد المتعلم المحافظة على البيئة والممتلكات العامة والخاصة.
أن ينشأ المتعلم على احترام األسرة ,ويعرف مكانتها وحقوقها ومسئوليته فيها.
أن يتوجه المتعلم إلى التفكر والتأمل في الكون وما فيه من مخلوقات ,ويدرك نعم هللا عليه ويشكره
عليها ويحسن استخدامها.
أن يعرف المتعلم مكانة المملكة العربية السعودية ,وما تتميز به من حملها راية التوحيد والدعوة
إليه ,ورعاية الحرمين الشريفين.
أن يدرك المتعلم أهمية اللغة العربية ,ومكانتها في الدين ,ويعتز بها ويحرص على التزام التحدث
بها.
أن يتعرف المتعلم على بعض خصائص دين اإلسالم.
أن يعرف المتعلم خصائص أمة اإلسالم ,ويعمق شعوره باالنتماء إليها واالعتزاز بها.
أن يكتسب المتعلم مهارات االتصال والتفكير العلمي المناسب لسنه.

 )1ا تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وتوثيق الصلة بينه وبين هللا
عز وجل عن طريق الممارسة العملية للعبادات.
 )2تبصير المتعلم بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات
والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.
 )3تعريف المتعلم بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما
يجعل العبد متفقها ً في دينه واعيا ً له مدركا ً ألحكامه.
 )4تدريب المتعلم على ممارسة العـبادات وتعويده عليها بحيث يصبح جزء
من سلوكه وواجبا ً يشعر بضرورة أدائه كلما حان وقته.
 )5اكتساب المتعلم كثيراً من الفضائل واآلداب كالطاعة والنظام والنظافة
وحسن المظهر وسمو النفس وتحمل المشاق والعطف على اآلخرين.
 )6تعريف المتعلم ببعض المعامالت التي يمر بها في حياته اليومية
وأحكامها وشروطها وآدابها وبيان بعض المسائل عنها..
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 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع
المعلمة

توقيع
المديرة

توزيع منهج مادة الفقه للصف الثاني المتوسط
األسبوع

التاريخ
من

الدروس

إلى

1

األحد 1441/1/2

الخميس 1441/1/6

منزلة الزكاة وشروط وجوبها

2

األحد 1441/1/9

الخميس 1441/1/13

األموال الزكوية

3

األحد 1441/1/16

الخميس 1441/1/20

زكاة الخارج من األرض

4

األحد 1441/1/23

الخميس 1441/1/27

زكاة الذهب والفضة

5

األحد 1441/1/30

الخميس 1441/2/4

زكاة عروض التجارة

6

األحد 1441/2/7

الخميس 1441/2/11

إخراج الزكاة

7

األحد 1441/2/14

الخميس 1441/2/18

أهل الزكاة

8

األحد 1441/2/21

الخميس 1441/2/25

مراجعة عامة

9

األحد 1441/2/28

الخميس 1441/3/3

زكاة الفطر وصدقة التطوع

10

األحد 1441/3/6

الخميس 1441/3/10

صدقة التطوع

11

األحد 1441/3/13

الخميس 1441/3/17

12

األحد 1441/3/20

الخميس 1441/3/24

13

األحد 1441/3/27

الخميس 1441/4/1

فضل الصوم وشروط وجوبه
ثبوت دخول شهر رمضان
أحكام الصيام
من يباح لهم الفطر في رمضان

14

األحد 1441/4/4

الخميس 1441/4/8

15

األحد 1441/4/11

الخميس 1441/4/15

16

األحد 1441/4/18

الخميس 1441/4/22

مستحبات الصيام
صيام التطوع ـ تابع صيام التطوع
ليلة القدر ـ االعتكاف
مراجعة عامة

الخميس 1441/5/7

االختبارات

 18-17األحد 1441/4/25

مالحظات

بطاقة تفعيل كتب العلوم الشرعية في المشروع الشامل
التاريخ

اليوم

الصف

2م ف1

المادة

الحصة

الفقه

المكتسبات السابقة:
ما المقصود بالفقه؟
رقم الوحدة :األولى
أهداف الوحدة

الموضوع :منزلة الزكاة وشروط وجوبها
كتاب الطالب

كتاب النشاط



أن تعرف الطالبة المقصود بالزكاة لغة وشرعا ً.

النشاط ص 11

النشاط  1ص 10



أن تبين الطالبة متى فرضت الزكاة.

النشاط ص 12

النشاط  2ص 10





أن تحدد الطالبة حكم الزكاة.

النشاط ص 13

النشاط  3ص 11



حددي حكم الزكاة.



أن تذكر الطالبة أدلة وجوب الزكاة من الكتاب
والسنة.
أن توضح الطالبة أهمية الزكاة والحكمة من
مشروعيتها.





أن تبرز الطالبة شروط وجوب الزكاة.

اذكري أدلة وجوب الزكاة
من الكتاب والسنة.
وضحي أهمية الزكاة
والحكمة من مشروعيتها.
ابرزي شروط وجوب
الزكاة.
أساليب
التقويم و أدواته



التهيئة

استراتيجيات
التدريس الحديثة

 نشاط رقم

 الحوار والمناقشة

 حدث واقعي

 حل مشكالت

قصة:

 التعلم التعاوني

 طرح مشكلة

 االستكشاف

 قراءة نص من

 االستقصاء

مرجع:

 تمثيل األدوار

 عرض صور

 القصة

 مشاهدة فيلم

 الخرائط الذهنية

تعليمي:

 التعلم باللعب

 مدخل تاريخي

 أخرى

النشاط  4ص 11
النشاط  5ص 12




الوسائل
التعليمية
 كتاب الطالبة /كتاب
النشاط
 أجهزة العرض
 شفافيات
 جهاز تسجيل
 مراجع ,صحف
 مجسمات
 عينات
 لوحات ورسومات
 فيلم تعليمي
 أخرى

 أخرى



مهارات التفكير
عمليات العلم األساسية:
 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج
 عالقات األرقام
 أخرى
عمليات التفكير اإلبداعي:
 الطالقة
 المرونة
 األصالة
 العصف الذهني
 أخرى
التفكير الناقد:
 األولويات
 مهارة التمييز بين
المعلومات

أسئلة التقويم
عرفي المقصود بالزكاة لغة
وشرعاً.
بيني متى فرضت الزكاة.

 التقويم المعتمد
 على األداء
 التواصل
 المالحظة
 سلم التقدير
 قائمة الشطب
 األسئلة واألجوبة
 أخرى

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير الفقه
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +مسرد  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة
التحضير بطريقة البطاقات  +التعلم النشط الجديد  +بطاقة تخطيط الدروس +

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه
+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+

خرائط ومفاهيم
+
حل أسئلة الكتاب

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة
 :لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير 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

للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

966558396004
966558396119

