مادة الفقه
الصف األول المتوسط
التحضير بطريقة مسرد الليزر 2

معلمة المادة

• 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 ً وتدبرا ً 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 واقتداءه 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.

• 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 يصـ بح جـزء مـن سـلوكه وواجبـا ً يشـعر بضـرورة أدائـه كلمـا حـان
وقته.
• اكتساب المتعلم كثيرا ً من الفضائل واآلداب كالطاعة والنظام والنظافة وحسـن المظهـر وسـمو الـنفس وتحمـل المشـاق والعطـف
على اآلخرين.
• تعريف المتعلم ببعض المعامالت التي يمر بها في حياته اليومية وأحكامها وشروطها وآدابها وبيان بعض المسائل عنها.
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