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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.
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أن تحقق الطالبات العقيدة اإلسالمية الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة على أساس من الفهم والبصيرة .
أن تعمق الطالبات فهمهم للقرآن الكريم والعناية به تالوة وحفظا وفهما وعمال .
أن تعمق الطالبات فهمهم للسنة النبوية والعناية بها علما وحفظا وفهما وعمال ويعرفوا منزلتها من الدين .
أن تحرص الطالبات على االلتزام بالسنة والحذر من البدعة .
أن تعمق الطالبات محبتهن هلل ولرسوله صلى هللا عليه وسلم .
أن تعمق الطالبات محبتهن للصحابة رضي هللا عنهم ويحرصوا على التأسي بهم والوفاء بحقوقهم .
أن تتوجه الطالبات إلى المحافظة على الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها وهي  :الدين  ,والعقل  ,والمال  ,والنفس
 ,والعرض .
أن تتبصر الطالبات بالمنهج الشرعي في االلتزام بعقيدة الوالء والبراء .
أن تحقق الطالبات انقيادهم ألحكام هللا في السر والعلن .
أن تعمق الطالبات اكتسابهم للقيم اإلسالمية ويلتزموا اآلداب الشرعية .
أن تتحصن الطالبات من الوقوع في المخاطر الخلقية والعادات الذميمة والممارسات المنحرفة
أن تلتزم الطالبات تطبيق العبادات واألحكام الشرعية .
أن تنمي الطالبات مهارتهن على استنباط بعض حكم التشريع .
أن تزيد الطالبات حصيلتهن من العلوم الشرعية .
أن تقوي الطالبات شخصيتهن اإلسالمية الشاملة المتكاملة المتوازنة المعتدلة ويتربوا على االعتزاز بها .
أن تعمق الطالبات وعيهم بمكانة األسرة في اإلسالم للقيام بمسؤليتهن فيها .
أن يتبصر الطالبات بما يجب لوالة األمر والعلماء من الحقوق  ,ويعرفوا مكانتهم .
أن تحرص الطالبات على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى اإلسالم والجهاد في سبيل هللا وفق الضوابط
الشرعية .
أن تكون الطالبات القاعدة العلمية التي تمكنهن من مواجهة الملل والنحل واألديان المنحرفة والمذاهب الهدامة واآلراء الزائغة
والشبهات المضلة .
أن تكتسب الطالبات مهارات التفكير العلمي السليم والقدرة على استخدامها في مواجهة المواقف والمشكالت المختلفة .
أن تتبصر الطالبات بمفهوم المنهج العلمي في اإلسالم للوصول إلى الحقائق وتحصيل المعارف
أن تتوجه الطالبات إلى التفكر والتأمل في نعم هللا وآياته في اآلفاق واألنفس .
أن تعمق الطالبات رغبتهن في االستمرار في التحصيل العلمي والمعرفي .
أن تقوي الطالبات اعتزازهن بدينهن ومحبته  ,وانتمائهن ألمتهن .
أن تقوي الطالبات فهمهن لخصائص اإلسالم ويدركوا محاسنه .
أن تعمق الطالبات محبتهن للغة العربية ويعتزوا بها ويتمرسوا بأساليبها ويتذوقوا بالغتها وجمالها .
أن تنمي الطالبات قدرتهن على االعتماد على النفس وتحمل المسئولية واتخاذ القرار وتحقيق التوازن بين الرغبة في االستقالل
واالعتماد على اآلخرين .
أن تنمي الطالبات الرغبة في العمل والمثابرة على أدائه والحرص على إتقانه .
أن تتهيأ الطالبات للمشاركة في قضايا التنمية المختلفة .
أن تزداد تقدير الطالبات لقيمة الوقت وحسن استثماره بما يعود عليهن بالنفع في الدنيا واآلخرة .
أن تتوجه الطالبات إلى التفاعل الواعي مع التطورات والمنجزات المعاصرة  ,وينموا قدراتهم على حسن التعامل معها وفق
الضوابط الشرعية .
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ ﺍﻷﻭﻝ  1439هـ
اﻟﻤﺎدة
ﻓﻘﻪ 3

ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪرس
ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻤﻴﺰاﺗﻪ)(1

اﻟﺘﺎرﻳﺦ
08/04/1440

ﻋﺪد اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺮرات-اﻟﻤﺴﺎر اﻻﺧﺘﻴﺎري

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮض ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻳﺎﺑﺎﻧﻲ اﻫﺘﺪى ﻟﻺﺳﻼم )ﺣﺘﻰ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ( .وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻦ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼم وﻛﻤﺎﻟﻪ) .راﺑﻂ اﻟﻔﺪﻳﻮ ﻣﺮﻓﻖ ﻓﻲ اﻹﺛﺮاءات(

اﻟﻬﺪف اﻷول

أ ن ﻳ ﻌ ﺪ د اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻣﻤﻴﺰاﺗﻪ.
3

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك
ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ

أ ن ﻳ ﻮ ﺿ ﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻛﻮن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ "رﺑﺎﻧﻲ اﻟﻤﺼﺪر" .
2

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ

أ ن ﻳﺤﺪد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳ ﺮ د ﻣ ﻦ ﺣﻮادث ﻟ ﻢ ﺗﺮد ﻓ ﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
3

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
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1

ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ

أ ن ﻳ ﻮ ﺿ ﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺮاد ﺑﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
4

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة
اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻟﺨﺎﻣﺲ

أ ن ﻳﻘﺘﺪي اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺪﻳﻪ ﺻ ﻠ ﻰ ا ﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓ ﻲ أﻗﻮاﻟﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ.
3

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف اﺳﺘﺪﻻل
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة

اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎدس

أ ن ﻳﺴﺘﺪل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣ ﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ ﺛﺒﺎت اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪ ﻣ ﻦ ﺛﺒﺎت أﺻﻮﻟﻪ.
3

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة

اﻟﻬﺪف اﻟﺴﺎﺑﻊ

أ ن ﻳﻌ ﺪ ﱢد اﻟﻄﺎﻟﺐ أﺳﺒﺎب ﺛﺒﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
4

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﻓﻬﻢ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
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اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة

أ ن ﻳ ُﻤﺜﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗ ُﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻣﻦ

4

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة اﻟﺬﻛﻴﺔ
اﻟﻌﺮوض اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻴﺔ
اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻟﻮﺣﺔ ﺣﺎﺋﻄﻴﺔ رﺳﻮﻣﺎت ﺳﺒﻮرﻳﺔ ﻳﺪوﻳﺔ ﺳﺒﻮرات ﻳﺪوﻳﺔ ﺻﻐﻴﺮة

أ ن ﻳ ُﻤﺜﻞ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻸﻣﻮر اﻟﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷ ﺮ ع ﻓ ﻴ ﻬ ﺎ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻴﺴﺮ ورﻓﻊ اﻟﺤﺮج.
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ﻓﻜﺮ  ،زاوج ،ﺷﺎرك
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اﻟﻬﺪف اﻟﻌﺎﺷﺮ

أ ن ﻳ ُﻘﺎرن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑ ﻴ ﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﻣ ﻦ ﺣ ﻴ ﺚ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﻄﺮة.
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اﻟﻤﻘﺎﻃﻊ اﻟﻤﺮﺋﻴﺔ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
 ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲوﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻﺗﺠﻤﻊ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ .
 اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﷲ اﻟﺤﺴﻨﻰ واﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﺎﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ اﻟﺤﻜﻴﻢ اﻟﺨﺒﻴﺮ وﻫﻮ اﻟﻤﺸﺮعاﻟﺬي ﺷﺮع ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺎﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﺎري ﺗﺸﺮﻳﻊ اﻟﺒﺸﺮ ﺷﺮﻳﻌﺔ اﻟﺤﻜﻴﻢ
اﻟﺨﺒﻴﺮ.

اﻋﺪاد

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

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