اإلدارة العامة للتعليم ....................
مدرسة................................ :

الفصل الدراسي األول

األهداف العامة للمرحلة المتوسطة
 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة هللا وتقواه
وخشيته في قلبه.
 .2تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة لسنِّه ،حتى يل َّم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
 .3تشويقه إلى البحث عن المعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.
 .4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى المتعلم ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
 .5تربيته على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.
 .6تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره.
 .7حفز همته الستعادة أمجاد أ ُ َّمته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
 .8تعويده االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة ،واستثمار فراغه في األعمال النافعة ،وتصريف نشاطه بما يجعل
شخصيته اإلسالمية مزدهرة.
 .9تقوية وعي المتعلم ليعرف -بقدر سنه -كيف يواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ
الدخيلة.
 .10عداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة.

األهداف العامة لمادة الفقه
•

تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وتوثيق الصلة بينه وبين هللا عز وجل عن طريق الممارسة العملية للعبادات.

•

تبصير المتعلم بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.

•

تعريف المتعلم بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما يجعل العبد متفقها ً في دينه واعيا ً له مدركا ً ألحكامه.

•

تدريب المتعلم على ممارسة العـبادات وتعويده عليها بحيث يصبح جزء من سلوكه وواجبا ً يشعر بضرورة أدائه كلما حان
وقته.

•

اكتساب المتعلم كثيرا ً مــن الفضــائل وا داب كالطاعــة والنلــام والنلافــة وحســن الملهــر وســمو الــنفس وتحمــل المشــا
والعطف على ا خرين.

• تعريف المتعلم ببعض المعامالت التي يمر بها في حياته اليومية وأحكامها وشروطها وآدابها وبيان بعض المسائل عنها

.
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مقدمة عن الفقه واألحكام الشرعية المتعلقة به-الطهارة
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الوضوء
تابع الوضوء
 السواك المسح على الحوائلالتيمم
ا ذان واإلقامة

شروط صحة الصالة
أركان الصالة وواجباتها
سنن الصالة ومكروهاتها ومبطالتها

مراجعة
استكمال البرامج العالجية للطالبات غير المتقنات لمعايير التقويم
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ما المراد بالفقه ؟
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الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية

الفكرة الكبرى :عن معاوية  عن النبـي  قـال :
خيرا يفقه في الدين ) .
ستفهم المتعلمات :
 المراد بالفقه . فائدة تعلم الفقه . -األحكام الشرعية الخمسة .

األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تعرف الفقه
❖ تبين فائدة الفقه
❖ تتعرف على األحكام الشرعية المتعلقة بالفقه
❖ تمثل لألحكام الشرعية الخمسة
تتعرف على مصادر األحكام الشرعية

-

( مـن يـرد هللا بـه

أمثلة على األحكام الشرعية الخمسة .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
السؤال األول  :بيني المراد بالفقه .
السؤال الثاني  :اذكري فائدة تعلم الفقه .

-

السؤال الثالث  :عددي األحكام الشرعية .

ستعرف المتعلمات :
 المراد بالفقه . فائدة تعلم الفقه . -األحكام الشرعية الخمسة .

-

أمثلة على األحكام الشرعية الخمسة .

ستكون المتعلمات قادرات على :
 بيان المراد بالفقه . ذكر فائدة تعلم الفقه . -معرفة األحكام الشرعية الخمسة .

-

ذكر أمثلة على األحكام الشرعية الخمسة .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية

المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات
*عمل أبحـاث مـن
االنترنت عن الفقه
.
*أن تحضر
الطالبات قصة
توضح فائدة تعلم
الفقه .

القدرة على حل
أسئلة التدريبات
بالكتاب المدرسي
يتم من خالل جدول
المتابعة المعد (
مبتدئ  -نام –
كفء – متميز ) .

من خالل األدلة
التالية:
نقاشات الزميالت -
اختبارات قصيرة -
اختبارات طويلة -
التذكير األكاديمي –
المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم
األقران – المطويات
 -ملف اإلنجاز.

األنشطة التعليمية :
 مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعـرض بعـض األسـئلة واألنشـطة المتعلقـة بموضـوعالوحدة .
 إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات األدائيـةالتي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
 عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المـراد إكسـابها للطالبـات بترتيـب الكتـاب لهـابقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي
:
 من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عرض الحديث الشريف  ,عن معاويـة عن النبي  قال  ( :من يرد هللا به خيرا يفقه في الدين )  ،أطلب من الطالبـات توضـيح
المراد بالفقه .
 أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن فائدة تعلم الفقه  ،أطلب من الطالبات قراءة العـرضجيدا ً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولة مـنهن لتحديـد فائـدة تعلـم الفقـه مـع
توضيح الهدف منه ومبرراته.
 أقدم للطالبات مطوية عن األحكام الشـرعية الخمسـة وأمثلـة عليهـا  ،اطلـب مـن الطالبـاتقراءة المطوية بطريقة عملية مركزة تعتمد علـى تحليـل المعلومـات التـي وردت بهـا مـن
خــالل إســتيعاب العالقــات بــين العنــاوين الرئيســة والفرعيــة للخــرو بمفهــوم شــامل عــن
األحكام الشرعية الخمسة وأمثلة عليها.
 أطلب من الطالبـات جمـع معلومـات عـن األحكـام الشـرعية الخمسـة ويـتم ذلـك مـن خـاللاالستعانة بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات فـي شـكل
مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
 أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن األحكام الشرعية الخمسـة مـع توضـيح الهـدفمن كتابة المقالة ومبرراتها.
 توزيع أورا العمل ومناقشة المجموعات فيها . -تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

إستراتيجية
التدريس( تعلم
* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات كتابي
الطالبة والنشاط.
* حل أورا العمل.
* المشاركة في رسم
خرائط ذهنية أو خرائط
مفاهيم .
* جمع المعلومات

تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نموذجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أور
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم
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يرس مؤسسة التحاضي الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم لكم جميع ما يخص ماده الفقه
تحضي  +توزي ع  +أهداف
أنواع التحاضي
ر
االسياتيجيات الحديثة  +بطاقات تخطيط الدروس
+بنائ +
خماس  +وحدات  +مرسد
ي
ي
+
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

ن
متمي بالفيديو لجميع دروس المنهج
رشح
_________________________________
الس دي =  60ريال
طباعة ملونة +
ي
الس دي =  30ريال
طباعة أبيض وأسود +
ي
س دي فقط =  20ريال (للصف الواحد )
ي
الس دي عن طريق االيميل =  20ريال
جميع مرفقات
ي
التوصيل يف الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50ريال
:لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم
التوصيل يف الرياض والخرج مجانا
والرسال الطلب عن طريق فيدكس المستعجل (  24ساعة ) يضاف  50ريال
ً
ر
إلكيونيا عن طريق الرابط

www.mta.sa/c

ويمكنكم طلب توزي ع المنهج او عينة
او ر
الرساء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
او
 :للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال عىل رقم
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722

ن
للمعلمي خارج مدينة الرياض والخرج
وهنا أرقام الحسابات
األهل
البنك
ي
مؤسسة التحاضي الحديثة
27949172000110
)اي بان (
SA0610000027949172000110
_________________________________
اجح
مرصف الر ي
مؤسسة التحاضي الحديثة
233608010954856
)اي بان (
SA5780000233608010954856

_________________________________
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل عل احد هذا الحسابات
الرياض
العتيب
سعد عبدالرحمن
ي
2052558759940
سامبا
العتيب
سعد عبدالرحمن
ي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
العتيب
سعد عبدالرحمن
ي
0101001926001
ن
ن ن
الحرئ يف مدنهم االتصال بجوال المدير
فواز
لتحاضي
وكالء
يكونوا
أن
ف
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبي ي
ي
0554466161

