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حتضري بوابة التعليم الوطنية ]عني[
التعليم الثانوي  -نظام املقررات
معلم/ة المادة
قائد/ة المدرسة
المشرف/ة
التربوي/ة

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 المتعلمين 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 اختيارهت 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
. 

()1

)2(

اﻟﻤﺎدة
ﻓﻘﻪ 1

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﻘﻪ وﻧﺸﺄﺗﻪ وﻣﺪارﺳﻪ

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
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اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺗﻨﺒﻴﻪ  ) :ﻫﺬا اﻟﺪرس ﻳُﻌﻄﻰ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻴﻦ و ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﺜﻼث (
ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟﺤﺼﺔ اﻷوﻟﻰ:
ﻋﺼﻒ ذﻫﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﺴﺆال  :ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻔﻘﻪ و ﻻ اﻧﺘﺸﺮ اﻟﻔﻘﻬﺎء اﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻦ ﻛﻴﻒ
ﺳﺘﻜﻮن ﺣﻴﺎة اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ؟
ﺗﻤﻬﻴﺪ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
ﻛﻴﻒ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻔﻘﻪ إﻟﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ؟
ﻣﺎﻫﻲ ﺛﻤﺮة ﺗﻔﻘﻪ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻲ أﻣﻮر اﻟﺪﻳﻦ وﻣﻼزﻣﺘﻬﻢ ﻟﻠﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ؟

اﻟﺪروس اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
اﺳﻢ اﻟﺪرس
اﻻﺟﺘﻬﺎد و اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ

ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪرس

اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻔﺼﻠﻲ-اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول-
اﻟﻔﻘﻪ-ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ-اﻻﺟﺘﻬﺎد و اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻤﺸﺘﺮك-
وﺟﻮب ﻟﺰوم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وذم
ﺗﻮﺣﻴﺪ-1ﻟﺰوم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وذم اﻟﻔﺮﻗﺔ-ﻟﺰوم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
اﻟﻔﺮﻗﺔ
وذم اﻟﻔﺮﻗﺔ-وﺟﻮب ﻟﺰوم اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وذم اﻟﻔﺮﻗﺔ

اﻟﻬﺪف اﻷول

ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ ﻛﺈﺛﺮاء ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ

ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺪارس اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺘﻲ أﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن

أ ن ﻳ ُﻌﺮف اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻔﻘﻪ ﻓ ﻲ اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻲ ا ﺻ ﻄ ﻼ ح اﻟﻌﻠﻤﺎء
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ
ﻳﻄﺮح اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل :

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻣﺎﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻷﺛﺮ واﻟﺮأي ؟

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال
ﻋﺮف اﻟﻔﻘﻪ ﻟ ﻐ ﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ.
ﻋﻠﻞ:

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻧﺸﻮء اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑ ﻌ ﺪ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻ ﻠ ﻰ ا ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳ ﻠ ﻢ

اﺧﺘﺮ اﻻﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ:
اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

)ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣ ﻦ أدﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ( اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻮ ﺗ ﻌ ﺮ ﻳ ﻒ ﻟﻌﻠﻢ:

أ ن ﻳ ُﻤﻴﺰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑ ﻴ ﻦ ﻣ ﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓ ﻲ ﻣ ﻌ ﻨ ﻰ اﻟﻔﻘﻪ ا ﺻ ﻄ ﻼ ﺣ ﴼ و ﻣ ﺎ ﻳ ﺨ ﺮ ج ﻋﻨﻪ
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

-1ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺴﺎؤل

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

 -1اﻛﺘﺸﺎف اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺤﻠﻮل ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﺸﻌﺮوا ﺑﺎﻟﺮﺿﻰ واﻟﺮﻏﺒﺔ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ  ,ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ,

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

أ ن ﻳ ُﺤﺪد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺷﺮ ﻋ ًﺎ
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

-1ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺴﺎؤل

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

 -1اﻛﺘﺸﺎف اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺤﻠﻮل ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﺸﻌﺮوا ﺑﺎﻟﺮﺿﻰ واﻟﺮﻏﺒﺔ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

اذﻛﺮي ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺷﺮﻋﺎ.

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال

رﺗﺐ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻛﻤﺎ وردت ﻓ ﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ

)اﻟﺴﻨﺔ/اﻟﻘﻴﺎس/اﻟﻘﺮآن/اﻹﺟﻤﺎع(
ارﺳﻢ ﻣ ﺨ ﻄ ﻄ ﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻓ ﻴ ﻪ اﺳﻢ إﻣﺎم اﻟﺬﻫﺐ وأﺑﺮز ﻣﺎﻳﻤﻴﺰ ﻣﺬﻫﺒﻪ

أ ن ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﺟﻤﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺑ ﻌ ﺪ و ﻓ ﺎ ة اﻟﻨﺒﻲ ﺻ ﻠ ﻰ ا ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

ﻓﻬﻢ

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

-1ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺴﺎؤل

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

 -1اﻛﺘﺸﺎف اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺤﻠﻮل ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﺸﻌﺮوا ﺑﺎﻟﺮﺿﻰ واﻟﺮﻏﺒﺔ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ  ,ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ,

اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ

أ ن ﻳ ُﻔﺮق اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑ ﻴ ﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻔﻘﻪ ﻣ ﻦ ﺣ ﻴ ﺚ اﻟﻤﻔﻬﻮم
6

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس

أ ن ﻳ ُﺮﺗﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻷدوار اﻟﺘﻲ ﻣ ﺮ ﺑ ﻬ ﺎ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎﻷﺣﺪث ﺗﺪرﺟﴼ ﻟﻸﻗﺪم
6

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

-1ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺴﺎؤل

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

 -1اﻛﺘﺸﺎف اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺤﻠﻮل ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﺸﻌﺮوا ﺑﺎﻟﺮﺿﻰ واﻟﺮﻏﺒﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎﺑﻊ

أ ن ﻳ ﻌ ﻠ ﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺳ ﺒ ﺐ ﻧﺸﻮء اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ
7

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻻﻛﺘﺸﺎف

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﺗﺮﻛﻴﺐ وﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

-1ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﻃﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﺴﺎؤل

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

 -1اﻛﺘﺸﺎف اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺤﻠﻮل ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﻜﻲ ﻳﺸﻌﺮوا ﺑﺎﻟﺮﺿﻰ واﻟﺮﻏﺒﺔ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎﻟﺼﻮر اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ  ,ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ ,

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ
ﻳﻄﺮح اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل :

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﻣﺎﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻷﺛﺮ واﻟﺮأي ؟

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال
ﻋﺮف اﻟﻔﻘﻪ ﻟ ﻐ ﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ.
ﻋﻠﻞ:

ﻣﻘﺎﻟﻲ

ﻧﺸﻮء اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺑ ﻌ ﺪ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻ ﻠ ﻰ ا ﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺳ ﻠ ﻢ
اﺧﺘﺮ اﻻﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ:

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻣﻦ

)ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻣ ﻦ أدﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ( اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻫﻮ ﺗ ﻌ ﺮ ﻳ ﻒ ﻟﻌﻠﻢ:

أ ن ﻳ ُﺤﺪد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ أﻫﻢ اﻟﺤﻮاﺿﺮ اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓ ﻴ ﻬ ﺎ ﻣﺪارس اﻟﻔﻘﻪ
7

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻟﻬﺪف اﻟﺘﺎﺳﻊ

أ ن ﻳ ﺮ ﺑ ﻂ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑ ﻴ ﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ وأﺑﺮز اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺮزوا ﻓ ﻴ ﻬ ﺎ
10

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎﺷﺮ

أ ن ﻳ ُﻘﺎرن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑ ﻴ ﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺘﻴﻦ اﻟﻔﻘﻬﻴﺘﻴﻦ )ﻣﺪرﺳﺔ اﻷﺛﺮ وﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺮأي( .
10

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺷﻜﺎل ﺗﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ذات اﻟﻤﻌﻨﻰ
-١ﻳﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أﺷﻜﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ .

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

اذﻛﺮي ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺷﺮﻋﺎ.

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال

رﺗﺐ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻛﻤﺎ وردت ﻓ ﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

)اﻟﺴﻨﺔ/اﻟﻘﻴﺎس/اﻟﻘﺮآن/اﻹﺟﻤﺎع(
ارﺳﻢ ﻣ ﺨ ﻄ ﻄ ﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻓ ﻴ ﻪ اﺳﻢ إﻣﺎم اﻟﺬﻫﺐ وأﺑﺮز ﻣﺎﻳﻤﻴﺰ ﻣﺬﻫﺒﻪ

اﻟﻬﺪف

أ ن ﻳ ﺮ ﺳ ﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣ ﺨ ﻄ ﻄ ﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ
10

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﺷﻜﺎل ﺗﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ذات اﻟﻤﻌﻨﻰ
-١ﻳﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ أﺷﻜﺎل ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ .

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

اذﻛﺮي ﻣﺼﺎدر اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺷﺮﻋﺎ.

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال

رﺗﺐ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻛﻤﺎ وردت ﻓ ﻲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

ﻣﻘﺎﻟﻲ

)اﻟﺴﻨﺔ/اﻟﻘﻴﺎس/اﻟﻘﺮآن/اﻹﺟﻤﺎع(
ارﺳﻢ ﻣ ﺨ ﻄ ﻄ ﺎ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﻓ ﻴ ﻪ اﺳﻢ إﻣﺎم اﻟﺬﻫﺐ وأﺑﺮز ﻣﺎﻳﻤﻴﺰ ﻣﺬﻫﺒﻪ

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

اﺳﺘﺨﺪم ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ آﻳﺒﺎد ﻟﺮﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ذﻫﻨﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺸﺄة اﻟﻔﻘﻪ اﻟﺜﻼث  :اﻷوﻟﻰ :اﻟﺤﻮاﺿﺮ اﻟﺴﺘﺔ  ،اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :
ﻼ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة ﻛﺤﺎﺿﺮ و ﺗﻔﺮع ﻋﻨﻪ ﻣﺪرﺳﺔ اﻷﺛﺮ
ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻷﺛﺮ و اﻟﺮأي  ،اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  :اﻟﻤﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌﺔ  ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﺜ ً
و ﺗﻔﺮع ﻋﻨﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ و ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻌﻪ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ و ﻫﻜﺬا

زﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ 10

اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
اﺳﻢ اﻟﺪرس
ﺣﺮص اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺪاﻳﺔ
أﻣﺘﻪ

اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ-اﻟﺼﻒ اﻷول
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول-اﻟﺤﺪﻳﺚ-ﻋﻨﺎﻳﺔ
اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﺄﻣﺘﻪ-ﺣﺮص اﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺪاﻳﺔ أﻣﺘﻪ

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب
ﻋﺪم إﺗﻤﺎم اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺪرس

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪرس ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
-1اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﺳﺒﻮرات ﺻﻐﻴﺮة داﺋﻤﺔ

ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪرس

ﺣﺮص اﻟﺮﺳﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻧﺘﻪ

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺪرس ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ و

اﻟﻤﺼﺎدر
-1ﻛﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻔﻘﻪ د .اﻷﺷﻘﺮ
-2اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻠﺨﺺ ﻟﻠﻤﺬاﻫﺐ ) ﻣﺪرج ﻓﻲ اﻹﺛﺮاءات (

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

