مادة الفقه
الصف االول المتوسط

التحضير بطريقة وحدات
مشروع الملك عبد هللا

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 الصللة بينله وبلين هللا
عز وجل عن طريق الممارسة العملية للعبادات.
• تبصلير المللتعلم بأهميلة الجانللب العملللي ملن الللدين مملثالً فللي العبللادات
والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.
• تعريف المتعلم بالعبادات وأحكامها وشلروطها وكلل ملا يتصلل بهلا مملا
يجعل العبد متفقها ً في دينه واعيا ً له مدركا ً ألحكامه.
• تدريب المتعلم على ممارسة العلبادات وتعويده عليها بحيث يصبح جزء
من سلوكه وواجبا ً يشعر بضرورة أدائه كلما حان وقته.
• اكتساب المتعلم كثيرا ً من الفضلائل واآلداب كالطاعلة والنظلام والنظافلة
وحسن المظهر وسمو النفس وتحمل المشاق والعطف على اآلخرين.
• تعريف المتعلم ببعض المعامالت التي يمر بها في حياتله اليوميلة وأحكامهلا
وشروطها وآدابها وبيان بعض المسائل عنها.
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مراجعة لما سبق دراسته
 مقدمة في الفقهاألحكام الشرعية
 الطهارةأقسام الماء
 أحكام النجاسةطرق تطهير األشياء المنتجسة
 أحكام قضاء الحاجةأحكام االستنجاء واالستجمار
 الوضوءفروض الوضوء
 السواكالمسح على الحوائل
 المسح على الجبائر والعصائبواللصوق

• مراجعة عامة
• صفة التيمم
 التيمم•

•
•
•
•
•
•

األذان واإلقامة
 األذان واإلقامة 2منزلة الصالة وفضلها
 منزلة الصالة وفضلها2آداب المشي إلى الصالة وصفتها
 صفة الصالةآداب المشي إلى الصالة وصفتها
 صفة الصالةاألحكام المتعلقة بالشرط الرابع
 األحكام المتعلقة بالشرط الخامسواجبات الصالة
 سنن الصالة ومكروهاتها ومبطالتهامكروهات الصالة
 -مبطالت الصالة

• مراجعة عامة
• االختبارات

مالحظات

المادة :الفقه
العنوان :الوحدة األولى
الصف :األول المتوسط (الفصل الدراسي األول)
الموضوع :مقدمة في الفقه
الفترة الزمنية :حصتان
الخطوة األولى :تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرسمية :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن:
 تعرف المراد بالفقه.
 تبين فائدة تعلم الفقه.
 توضح األحكام الشرعية الخمسة وتميز بينها.
 تعدد أمثلة لألحكام الشرعية الخمسة.
 تعدد مصادر األحكام الشرعية.
 تعرف المقصود بكل من (المكروه ،المباح ،الجائز ،الحرام).
 تتجه نحو التفقه في الدين اإلسالمي.
األفكار الكبرى (األفهام الباقية)
ستفهم الطالبة أن:
الفكرة الكبرى:
(عن معاوية رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا
عليه وسلم" :من يرد هللا به خيرا ً يفقه في
الدين")
(األفهام الباقية):
 الفقه :هو معرفة األحكام الشرعية العملية.
 األحكام الشرعية الخمسة هي" :الواجب –
المستحب – المباح – المكروه – المحرم".

األسئلة األساسية:
 ما المقصود بقول الرسول صلى هللا عليه
وسلم "من يرد هللا به خيرا ً يفقهه في
الدين"؟
 من أين نستمد أحكامنا الشرعية؟
 عرفي الفقه.
 على ضوء فهمك لألحكام الشرعية اكتبي
تعريفا ً لكل واحد منها بعبارة من عندك.
 من أين يمكن أن نتعرف على المباح من
الحرام؟
 قارني بذكر أوجه الشبه وأوجه االختالف
بين :الواجب والمستحب.

المعرفة والمهارات الرئيسة التي ستكتسبها الطالبة بعد تعلم الوحدة
ستكون الطالبة قادرة على...
ستعرف الطالبة..... :
 تعريف الفقه.
• تعريف الفقه.
 فائدة تعلم الفقه.
• توضيح فائدة تعلم الفقه.
 األحكام الشرعية الخمسة.
• التمييز بين األحكام الشرعية الخمسة.
• ذكر أمثلة لألحكام الشرعية الخمسة.

الخطوة الثانية :تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمات األدائية:
✓ بعد نهاية هذه الوحدة عن مقدمة في الفقه تتمثل مهمتك في كتابة بحث عن األحكام الشرعية
الخمسة.
المحكات الرئيسية:
✓ من خالل أنه (مبتدئ ,نام ,كفء ,متميز).
أدلة أخرى:
✓ من خالل األدلة األخرى (مثال :اختبارات قصيرة ,التذكير األكاديمي ,اختبارات طويلة,
المفكرات )...سيعرضن الطالبات مدى تحصيلهن للنتائج المرغوبة.....
الخطوة  :3خبرات التعليم والتعلم
األنشطة التعليمية التعلمية:
✓ أبدأ بسؤال تمهيدي (ما المقصود بالفقه؟).
✓ أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية الختامية للوحدة (مقدمة في علم الفقه).
✓ مالحظة /يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها والمهمات األدائية
(الفقه – األحكام الشرعية الخمسة.)...
✓ أقدم للطالبات بروشور يتحدث عن علم الفقه ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة
ومتأنية ومن ثَم يتناقشن فيما بينهن بغرض توضيح فائدة تعلم الفقه.
✓ أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن األحكام الشرعية الخمسة ،أطلب من الطالبات قراءة الخريطة
بطريقة علمية تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل استيعاب العالقات بين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن األحكام الشرعية الخمسة.
✓ يستمعن الطالبات إلى خطبة ألحد كبار العلماء يتحدث عن األحكام الشرعية الخمسة ،ثم أقوم
بطرح عدة أسئلة للمناقشة منها( :حددي مصادر األحكام الشرعية ،).أكلف الطالبات بالتناقش
فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة للسؤال محل النقاش مع توضيح الهدف من تلك
المحاضرة ومبرراتها.
✓ أطلب من الطالبات كتابة بحث عن األحكام الشرعية الخمسة مع توضيح الهدف من كتابة البحث
ومبرراته.
✓ أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.
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27949172000110
)اي بان (
SA0610000027949172000110
_________________________________
اجح
مرصف الر ي
مؤسسة التحاضي الحديثة
233608010954856
)اي بان (
SA5780000233608010954856
_________________________________
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