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Analytical Study for the Level of Alignment of Jurisprudence 
and its Foundations in the Two Tracks of High School: 
Common and Humanity in the KSA with the National 

Strandards for the Islamic Education 
 

Bander M. Almatari 
Department of Curriculum & Instruction, College of Education, at 
Taibah University, Madinah, KSA 
 bmotari@taibahu.edu.sa Email:  

Abstract: 
The present study aims to reveal the level of alignment of the Islamic 
Education curriculum content implemented in 2018 /2019 at the High 
School level, applied in the Kingdom of Saudi Arabia with the national 
Islamic Education standards for grades (10 -12) In the branches of 
Jurisprudence and its foundations, and to determine the percentage of 
treatment needed in order to meet the requirments of the national 
standards. To this end. A descriptive content analysis method was 
used. And (4) content analysis cards of the Islamic Education’s 
textbooks for grades (10-12) were designed. Moreover. The validity 
and reliability of the research tools were verified. And the content of 
the targeted textbooks was analyzed accordingly. The results of the 
study showed  moderate levels of allingment. Jurisprudence in the 
common track received an arithmetic average of (1.94), and in the 
human track, with an arithmetic mean (2.13), while the arithmetic 
mean for the subjects of the foundations of jurisprudence in the 
common track (1.81), and in the human track, with an arithmetic 
average (1.88). The study also explored the total percentage of the 
needed development, (19.7%); the jurisprudence branch in the 
common track came at the highest treatment percentage by (35.2%), 
while the foundations of Jurisprudence branch in the human track 
came with a treatment rate of (24.9%). The study concluded with the 
number of recommendations in light of its results. 

Keywords: Alignment, National Standards, Jurisprudence and its 
foundations.  
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3 

3 
 مستوى تحقق نواتج التعلم

 معاییر األداء
 

عدد 
 النواتج

فع
رت

م
سط 

تو
م

ض 
خف

من
قق 

تح
ر م

غی
 

 المتوسط
  مستوى
  ونسبة
 التحقق

ار  معی
 المحتوى

ن فھم أحكام الطھارة، ونظام األسرة والعقود والمعامالت وأحكام العقوبات، وأحكام الدفاع ع
الوطن ونصرة المسلمین، وأثرھا في نشر الوعي المجتمعي، ودعم التطور االقتصادي للمملكة 

 .العربیة السعودیة
ة  1 ام المتعلق ان األحك  بی

سل  ة والغ بالجناب
ي  اس ف والحیض والنف
ددة،  ا المتع حاالتھ
ھ  ا یحقق ف م ووص
المي  شریع اإلس الت
ة  لھذه األحكام في نظاف
اء  سان واالعتن اإلن

  .بصحتھ

غیر  0 5 0 0 0 5
   متحقق

سامیة  2  استنباط القیم ال
ة،  اة الزوجی للحی
اح  وتوضیح أحكام النك
في التشریع اإلسالمي، 
والعلل الشرعیة للفرقة 
ام  ة، وأحك الزوجی

ات  ات (العقوب الجنای
دود ل )والح ، بالتمثی

  .والدلیل الشرعي

  مرتفعة 3 0 0 0 5 5

 تحلیل األثر االقتصادي   3
ي  شي والمجتمع لتف

ل : البیوع المحرمة، مث
رر  الربا، والعینة، والغ
ة  ا، والمقارن ونحوھ

  متوسط 2.2 1 0 1 3 5
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 مستوى تحقق نواتج التعلم
 معاییر األداء
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 النواتج

فع
رت

م
سط 

تو
م

ض 
خف

من
قق 

تح
ر م

غی
 

 المتوسط
  مستوى
  ونسبة
 التحقق

  .بینھا في الحكم واألثر
ام   4 صنیف أحك  ت

صرفیة  امالت الم التع
ة  دیم أمثل ة، وتق الحدیث
اة،  ع الحی ن واق م
دلیل  ا بال وربطھ

  .الشرعي

  مرتفع 3 0 0 0 3 3

ة،   5 ام الوكال رح أحك  ش
ارة والعار ة، واإلج ی

یح  ة، وتوض واللقط
ات  حة الممارس ص
ا  ة وخطأھ الواقعی
دلیل  ل وال بالتمثی

  .الشرعي

  مرتفع 2.33 0 1 2 3 6

ورة   6 یح خط  توض
ر  سیة غی العالقات الجن

ل شرعیة، مث ا : ال الزن
تنتاج  شذوذ، واس وال
رد  ي الف ا ف أثرھ
دلیل  ع بال والمجتم

  .الشرعي

 منخفض 1 0 3 0 0 3

شركات  وصف أنواع ال  7
في التشریع اإلسالمي، 
صادر  ي م ث ف والبح
ة  ات الموثوق المعلوم
ة  ر المنظم ن األط ع
ة  ي المملك شركات ف لل

  .العربیة السعودیة

  متوسط 1.5 1 0 0 1 2

ام   8 ن األحك ث ع  البح
سر  ة بالمی المتعلق
رة،  وره المعاص وص
وء  ي ض شتھا ف ومناق
ة  صادر الفقھی الم
ة  ي المملك دة ف المعتم

  .ودیةالعربیة السع

  مرتفع 3 0 0 0 2 2

ة  9 ان دور المملك بن
سعودیة  ة ال العربی
ة  ومنھجیتھا في مكافح
ن  دفاع ع اب وال اإلرھ
صرة  وطن ون ال
دیم  سلمین، وتق الم

  . أمثلة من واقع الحیاة

   متوسط 1.66 1 0 1 1 3

ار  ق معی ستوى تحق م
64.7%  متوسط 1.94 8 4 4 18 34 المحتوى
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تو
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خف

من
قق 

تح
ر م

غی
 

 المتوسط
مستوى ونسبة 

 التحقق
 

ار  معی
 المحتوى

فھم المقدمات في علم الفرائض، وبیان األحكام المتعلقة بالمعامالت المالیة وعقود 
 .التبرعات، واستنتاج أثرھا في االستقرار المجتمعي واألسري واالقتصادي

ام  1 ان األحك بی
ار  ة بالخی المتعلق
ق  ود، وتوثی والعق

ا دیون ونقلھ ، ال
ار،  ة االدخ وثقاف
ك  ر ذل واستنتاج أث
تقرار  ي االس ف

  مرتفع 2.25 0 1 1 2 4
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 المتوسط
مستوى ونسبة 

 التحقق
 

دلیل  االقتصادي بال
  . الشرعي

بیان منھج اإلسالم  2
صلح  ي ال ف
شفعة،  وال
ك  ر ذل یح أث وتوض
ى  في المحافظة عل
ع  ك المجتم تماس

  .بالدلیل الشرعي

  مرتفع 2.33 0 0 2 1 3

ام   3 رح األحك  ش
ة  ة بالجعال المتعلق

صب وال غ
ات  والتبرع
ف  ة، والوق والھب
دلیل  یة بال والوص

  .الشرعي

  مرتفع 2.8 0 0 1 4 5

ین   4 ز ب التمیی
ة  ام المتعلق األحك
روض  بأصحاب الف
المقدرة والعصبة، 
ي  والھم ف وأح
المیراث، وتطبیقھا 
یاقات  ي س ف
ة  ة وحیاتی تعلیمی

  .متنوعة

  مرتفع 2.66 0 0 1 2 3

مستوى تحقق معیار 
 84.4% مرتفع 2.53 0 1 5 9 15 المحتوى

ار  معی
 المحتوى

فھم األحكام المتعلقة بآداب التقاضي وفقھ النوازل، واستنتاج التطبیقات العملیة لتلك 
 .األحكام

ام  1 ان أحك بی
ق  ي وف التقاض
ضاء  ام الق نظ

ة (السعودي  الالئح
ام  ة لنظ التنفیذی
ات  المرافع

شرعیة ھ، ) ال وآداب
ي  ساھمة ف والم
نشر عدالة القضاء 

ى اإل المي عل س
المستویین المحلي 
والعالمي باستخدام 

  متوسط 1.66 1 0 1 1 3
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 مستوى تحقق نواتج التعلم

عدد  معاییر األداء
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سط 
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 المتوسط
مستوى ونسبة 

 التحقق
 

 .مصادر التقنیة
ام  2 ن أحك ر ع التعبی

ة  وازل المتعلق الن
ة  امالت المالی بالتع

ل أمین، : مث الت
وق  والحق
ام  ة، وأحك المعنوی
و،  دل الخل ب
واق األوراق  وأس
ة  المالی

ة( ، )البورص
ي،  ضمان البنك وال
ادات  واالعتم

ست ندیة، الم
نادیق  وص
ات،  األمان
والتبادالت النقدیة، 
وال،  سیل األم وغ
ق  ا، وف ونحوھ
ة  ددات المبنی المح
صاء  ى االستق عل
دلیل  ي بال المعرف

 .الشرعي

  متوسط 2.22 0 0 7 2 9

ام   3 ن أحك ر ع التعبی
ة  وازل المتعلق الن

ل صحة مث : بال
ف  وك النط بن
وك  ة وبن واألجن
ال  ب، وأطف الحلی
م  ب، وحك األنابی

ف العالج عمن إیقا
فاؤه،  ى ش ال یرج
ضاء،  ل األع ونق
ساخ،  واالستن
ق  ا، وف ونحوھ
ة  ددات المبنی المح
صاء  ى االستق عل
دلیل  ي بال المعرف

 .الشرعي

  متوسط 2 0 0 6 0 6

ي   4 ث ف البح
ة  المصادر المعرفی
ة  المكتوبة والرقمی
ان  ة؛ لبی الموثوق
امع  آراء المج
ن  دد م ة لع الفقھی
ة  ضایا الفقھی الق

  مرتفع 3 0 0 0 2 2
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 مستوى تحقق نواتج التعلم

عدد  معاییر األداء
 النواتج

فع
رت

م
سط 

تو
م

ض 
خف

من
قق 

تح
ر م

غی
 

 المتوسط
مستوى ونسبة 

 التحقق
 

 . المعاصرة
مستوى تحقق معیار 

 71.7% متوسط 2.15 1 0 14 5 20 المحتوى

ق  ستوى التحق م
اییر  الي لمع اإلجم
رع  ي ف وى ف المحت
ستوى  ي الم ھ ف الفق

  اإلنساني

 71%  متوسط 2.13 1 1 19 14 35
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/2019 

 

2016

2015




2015


 







6 

6
 

 مستوى تحقق نواتج التعلم

عدد  معاییر األداء
 النواتج

فع
رت

م
سط 

تو
م

ض 
خف

من
قق 

تح
ر م

غی
 

المتوسط
مستوى ونسبة 

 التحقق
 

فھم مبادئ علم أصول الفقھ المقررة، وسبر محاسن التشریع اإلسالمي  معیار المحتوى
 .وانضباطھ، وصالحیتھ لكل زمان ومكان

م  1 ادئ عل توضیح مب
ول ا ھ أص لفق

وتطبیقاتھا، بتخریج 
ى  ول عل األص
فروعھا في التشریع 

 .اإلسالمي

  مرتفع 2.5 0 0 1 1 2

صادر  2 ین م ز ب التمیی
المي  شریع اإلس الت
ا  ق علیھ المتف

  مرتفع 2.4 1 0 0 4 5
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 مستوى تحقق نواتج التعلم

عدد  معاییر األداء
 النواتج

فع
رت

م
سط 

تو
م

ض 
خف

من
قق 

تح
ر م

غی
 

المتوسط
مستوى ونسبة 

 التحقق
 

ا،  ف فیھ والمختل
ة  یح أدل وتوض
صیلیة  ام التف األحك
م  ومدلوالتھا، والحك
سمیھ  شرعي بق ال
التكلیفي والوضعي، 
نھج  ان الم وبی
ي  صحیح ف ال

ن اس تنباط األحكام م
 . ُّالقرآن والسنة

التمییز بین االجتھاد   3
تنتاج  د، واس والتقلی
ل  ى ك ب عل ا یترت م
ام  ن أحك ا م منھم

  .بالدلیل الشرعي

  متوسط 2  0  0 3  0 3

باب  4 ل أس  تحلی
ین  تالف ب االخ
ة،  ذاھب األربع الم
یح أدب  وتوض
تخدام  تالف باس االخ
ة صادر المكتوب  الم

ة  ة الموثوق والرقمی
ث  نھج البح ي م ف

 .الفقھي

  منخفض 1 1 0 1 0 2

ام   5 ز األحك تمیی
الفتوى  ة ب المتعلق
ان  تفتاء، وبی واالس
ي  ا ف أھمیتھ
وازل  وادث والن الح

 .والقضایا المعاصرة

منخفض  0.5 1 0 1 0 2
  ًجدا

ین   6 ة ب المقارن
المي  شریع اإلس الت
ن  ره م بغی
شریعات  الت
عیة،  الوض

شھاد اذج باالست  بنم
الحیتھ  ى ص دل عل ت

 . لكل زمان ومكان

  متوسط 1.5 0 1 1 0 2

ار  ق معی ستوى تحق م
 المحتوى

 
 62.5% متوسط 1.88 3 1  7 5 16
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 5 7 1 3  
 

16 
 31.2% 43.7% 6.2% 18.7% 

24.9% 2 

 37 40 6 13  
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2017


–49120-194 

2010


–383-132 

2013


–71429-479 
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2018
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