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الفقه 3
التعليم الثانوي – نظام المقررات

التحضير بطريقة استراتيجيات الليزر

األهداف العامة لنظام المقررات
يهدف نظام المقررات بالمرحلة الثانوية إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم الثانوي ،بأهدافه وهياكله وأساليبه ومضامينه ،ويسعى إلى تحقيق اآلتي:















المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك
تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالبة للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى الطالبة.
المساهمة في إكساب المتعلمات القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص الطالبات في هذه المرحلة.
تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لهما.
تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية ،وكذلك عدم إعادة
العام الدراسي كامال.
تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي تدرسها الطالبة في الفصل الدراسي الواحد.
تنمية قدرة الطالبة على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلها ،مما يعمق ثقتها في نفسها ،ويزيد إقبالها على المدرسة والتعليم ،طالما أنها تدرس بنا ًء على اختيارها
ووفق قدراتها ،وفي المدرسة التي تريدها.
رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد الطالبة للجدية والمواظبة.
إكساب الطالبة المهارات األساسية التي تمكنها من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل جميع الطالبات.
تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للطالبة فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
تنمية المهارات الحياتية للطالبة ،مثل :التعلم الذاتي ومهارات التعاون والتواصل والعمل الجماعي ،والتفاعل مع اآلخرين والحوار والمناقشة وقبول الرأي اآلخر ،في
إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.
تطوير مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة و التقنية الحديثة والمعلوماتية و توظيفها ايجابيا في الحياة العملية
تنمية االتجاهات اإليجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج ،واإلخالص في العمل وااللتزام به

معلومات عن المعلمة

 االسم:
 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اسم الدرس

التاريخ

توقيع المعلمة

توقيع المديرة

توزيع منهج مادة الفقه  3نظام مقررات
األسبوع

التاريخ

مالحظات

الدروس

من

إلى

1

األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ

2

األحد 1442/6/11هـ

الخميس 1442/6/15هـ

3

األحد 1442/6/18هـ

الخميس 1442/6/22هـ

4

األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/29هـ

5

األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

6

األحد 1442/7/9هـ

الخميس 1442/7/13هـ

7

األحد 1442/7/16هـ

الخميس 1442/7/20هـ

8

األحد 1442/7/23هـ

الخميس 1442/7/27هـ

9
10

األحد 1442/8/1هـ
األحد 1442/8/8هـ

الخميس 1442/8/5هـ
الخميس 1442/8/12هـ

بنوك النطف واألجنة

11

األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

-

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ

16
18-17

الثالثاء 1442/10/6هـ
األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/8هـ
الخميس 1442/10/22هـ

خصائص التشريع اإلسالمي
تابع خصائص التشريع اإلسالمي (الخاصية الخامسة)
خصائص التشريع في العبادات
خصائص التشريع في األسرة
خصائص التشريع في المعامالت -
خصائص التشريع في الجنايات
القواعد الفقهية
القاعدة األولى :األمور بمقاصدها  -القاعدة الثانية :اليقين اليزول بالشك
القاعدة الثالثة :المشقة تجلب التيسير
القاعدة الرابعة :الضرر يزال  -القاعدة الخامسة :العادة محكمة
االجتهاد

التقليد

-

أحكام الفتوى

-

 أحكام وآداب القضاءالخالف الفقهي
تابع أحكام وآداب القضاء (تولية القاضي)
 الشهادةالدعوى  -اإلثبات
الحكم
التأمين

-

قتل الرحمة
االستنتساخ

-

التنفيذ

-

-

الحقوق المعنوية
-

فقه النوازل
-

بنوك الحليب

موت الدماغ

أحكام بدل الخلو
-

-

أسواق األوراق المالية (البورصة)

أطفال األنابيب
نقل األعضاء
-

الضمان البنكي

تابع الضمان البنكي (طريقة إصدار خطاب الضمان البنكي)
 صناديق األماناتاالعتمادات المستندية
 تابع التبادالت النقدية (أنواع القبض)التبادالت النقدية
 البحث الفقهيغسيل األموال
 الهيئات والمجامع الفقهيةالمجالت الفقهية
التعامل مع الحاسب اآللي في البحوث الفقهية
مقررات
االختبارات

-

موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية
أن تحدد الطالبة خصائص
التشريع اإلسالمي.
أن تناقش الطالبة ربانية
المصدر.
أن تلخص الطالبة خاصية
التمام والكمال.
أن تبين الطالبة خاصية
الشمولية.
أن توضح الطالبة خاصية
عمومه لكل جنس.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

خصائص التشريع اإلسالمي

المادة

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
اذكري أسس التشريع اإلسالمي.
المحتوى وفرض الدرس
يتميز التشريع اإلسالمي عن غيره من األحكام واآلراء والقوانين الوضعية بخصائص
ومميزات فريدة ،مما جعله يهيمن عليها ،وتكون له السيادة والريادة في إيجاد الحل األمثل
والجواب األشمل كلك ما تحتاجه البشرية في حياتها.
ومن أهم هذه الخصائص:
الخاصية األولى :ربَّانية المصدر :ومع ذلك أن مصدر التشريع اإلسالمي من رب الناس
جميعاً ،فهو مبني على الوحي الذي أنزله هللا تعالى على رسوله محمد صلى هللا عليه
وسلم ،وسواء في ذلك الوحي ال َم ْتلُ ُّو وهو القرآن الكريم ،أو الوح ُي غير ال َم ْتلُ ُّو وهو سنة
النبي صلى هللا عليه وسلم ،فكالهما وخ ٌي معصوم من هللا تعالى ،قال هللا تعالى" :إِنَّا أَن َز ْلنَا
س بِ َما أَ َرا َك َّ
صيما ً".
َاب بِا ْل َح ِّ
إِلَ ْي َك ا ْل ِكت َ
هللاُ َوال تَ ُكنْ لِ ْل َخائِنِينَ َخ ِ
ق لِت َْح ُك َم بَيْنَ النَّا ِ
ويلزم من ذلك أمور:
ي أحد.
 .1أنه النظام الوحيد المعصوم من الخطأ والنقص والتحيُّز أل ِّ
 .2أنه النظام الوحيد الذي يتميز بالدِّقة والمتانة المتناهية.
 .3أن مصدر التلقي في التشريع اإلسالمي هو الكتاب والسنة على فهم سلف األمة.
الخاصية الثانية :التمام والكمال
فالترشيع اإلسالمي كامل بما أنزله هللا تعالى على رسوله صلى هللا عليه وسلم ،قال تعالى:
سال َم ِدينا ً"،
ضيتُ لَ ُك ْم ا ِإل ْ
"ا ْليَ ْو َم أَ ْك َم ْلتُ لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْت َم ْمتُ َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِ
الخاصية الثالثة :الشمولية
والمراد بشمولية الشريعة اإلسالمية :أنها تنظم كل ما يتعلق بحياة اإلنسان ،فهي تشمل:
 -1عالقة العبد بنفسه ،كآداب األكل والشرب ،وأحكام اللباس ،وقضاء الحاجة ،والنوم...
 -2نظام الدولة المسلمة من سياسة واقتصاد وإعالم وتعليم وجهاد ،وعالقة الدولة
المسلمة بغيرها من الدول وغير ذلك.
الخاصية الرابعة :عمومه لكل جنس ،وصالحيته لكل زمان ومكان
أتى الفقه اإلسالمي ليحكم حياة الناس جميعا ً في كل زمان ومكان ،ولكل جنس من
األجناس،فهو لم يأت لعصر دون عصر ،وال لمكان دون مكان ،وال لجنس دون جنس ،بل
يدخل في أحكامه األبيض واألسود ،والعربي والعجمي.

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة
متابعة حل أنشطة الكتاب

الفقه ()3
نظام مقررات

مجسمات

األنشطة

التاريخ

صور

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

إستراتيجيات التعليم
البديلة

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء
 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
حددي خصائص التشريع
اإلسالمي.
ناقشي ربانية المصدر.
لخصي خاصية التمام
والكمال.

 oالتعلم الذاتي

بيني خاصية الشمولية.

 oالتعلم التعاوني

وضحي خاصية عمومه
لكل جنس.

 oأخرى ........

المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب
الواجب المنزلي
اسم المعلمة.......................................... /

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للعام الدرسي  1442هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني
+
سجل متابعة
+

حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48ساعة الى  72ساعة(لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً 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
لاير 50سعر المادة على سي دي

لاير 20سعر المادة عن طريق االيميل
لاير 80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (
SA5780000233608010954856
____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539

____________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار
0101001926001
) اي بان (
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025

