مادة
الفقه 1
التعليم الثانوي (نظام المقررات)
التحضير بطريقة التعلم النشط الجديد

 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 الطالبة في هذه المرحلة.



تنمية شخصية الطالبة شموليا ً ؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة لها.



تقليص الهدر في الوقت والتكاليف ،وذلك بتقليل حاالت الرسوب والتعثر في الدراسة وما يترتب عليهما من
ً
كامال.
مشكالت نفسية واجتماعية واقتصادية  ،وكذلك عدم إعادة العام الدراسي

 تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفوس الطالبات وتوثيق الصلة بينهم وبين هللا عز وجل عن طريق الممارسة العملية
للعبادات.
 تبصير الطالبات بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.
 تعريف الطالبات بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما يجعل العبد متفقها ً في دينه واعيا ً له مدركا ً
ألحكامه.
 تدريب الطالبات على ممارسة العـبادات وتعويدهم عليها بحيث تصبح جزء من سلوكهم وواجبا ً يشعرون بضرورة
أدائه كلما حان وقته.
 اكتساب الطالبات كثيراً من الفضائل واآلداب كالطاعة والنظام والنظافة وحسن المظهر وسمو النفس وتحمل المشاق
والعطف على اآلخرين.
 تعريف الطالبات ببعض المعامالت التي تمر بهم في حياتهم اليومية وأحكامها وشروطها وآدابها وبيان بعض المسائل
عنها.
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تقويم قبلي
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ً
سؤاال عن الدرس له أربع
استراتيجية األركان األربعة حيث أطرح
اختيارات ،ثم أحدد كل اختيار في زاوية من خالل ملصق ،ومن ثم
تتوجه الطالبات للركن الذي يحتوي على اختيارهن ،ثم أعرض
اإلجابة الصحيحة وأثيب الطالبات المتواجدات في الركن الصحيح.
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استراتيجية المناقشة من خالل دفع الطالبات للتفكير والمناقشة
وإبداء الرأي وطرح األسئلة عن محتوى الدرس وتقديم األجوبة
وإشراكهم في إعداد الدرس ،واالهتمام بالبحث وجمع المعلومات
وتحليلها من خالل اإلعداد ،والمناقشة ،والتقويم.

التقويم

تقويم بنائي

أن تعرف الطالبة الفقه ً
واصطالحا.
لغة
ً
أن توضح الطالبة معنى التعريف
ومحترزاته.
أن تبين الطالبة نشأة علم الفقه.
أن تفرق الطالبة بين الشريعة والفقه.

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

نشاط إثرائي

عرفي الفقه لغة واصطالحا.
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الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

استماع
المناقشة ⃝
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يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
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أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
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وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين

–———————————————————
حسابات بنوك بإسم "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البنك األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بنك سامبا

8001852539
اي بان
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
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004

0558396119
0505107025

