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إكسابهم مهارة المطالعة النافعة والرغبة من االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع.



تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به المتعلم األفكار الهدامة واالتجاهات المضللة.

متابعة تحقق الوالء هلل وحده وجعل كافة األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه.
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم إلى الكون واإلنسان والحياة وتزويده بالمفاهيم األساسية التي تجعله معت ازً بدينه قاد ارً على الدعوة إليه والدفاع عنه.
تمكين اال نتماء الحي ألمة اإلسالم الحاملة لراية التوحيد.
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام والوطن الخاص المملكة العربية السعودية.
تعهد قدرات المتعلم واستعداداته وتوجيهها لما يحقق أهداف التربية اإلسالمية.
تنمية التفكير العلمي لدى المتعلم وتعميق روح البحث والتدريب والتتبع المنهجي واستخدام المراجع وتعود طرق الدراسة السليمة.
إعداد المتعلم القادر لمواصلة الدراسة بمستوياتها المختلفة في مختلف التخصصات.
تهيئة سائر المتعلمين للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق.
تخريج عدداً من المؤهلين مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد.
تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة.
رعاية المتعلمين على أساس اإلسالم وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه المرحلة من حياتهم بنجاح وسالم.

 تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفوس الطالبات وتوثيق الصلة بينهم وبين اهلل 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 متفقهاً في دينه واعياً له مدركاً ألحكامه.

 تدريب الطالبات على ممارسة العـبادات وتعويدهم عليها بحيث تصبح جزء من سلوكهم وواجباً يشعرون بضرورة أدائه كلما حان وقته.

 اكتساب الطالبات كثي ارً 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.
 تزويد الطالبات بالمعلومات الصحيحة عن المعامالت والعبادات واألخالق التي هي موضوعات الفقه.
 تصحيح ماال تكون صحيحا من معرفة الطالبات حول عبادتهم ومعاملتهم وأخالقهم.
 العمل بناء على تلك المعرفة الصحيحة.
 أن يحقق الطالبات األهداف الثالثة السابقة في غيره.
 تدريب الطالبات على استنتاج األحكام من القرآن ومن السنة.

 دراسة الطالبات لآليات القرآنية واألحاديث النبوية المتعلقة بموضوعات الدراسة الفقهية وفهمها.
 أن تعاون المعلمة طالباتها في أن يدركوا أهداف التشريع اإلسالمي والمصالح الفردية واالجتماعية
 أن تطبق الطالبة ما درسته في واقعها وسلوكها.
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مبادئ في علم الفرائض  --الشبهات المثارة
أركان اإلرث وشروطه
 تطبيقاتأسباب اإلرث وموانعه
مراجعة الوحدة األولى
الوارثون  -أنواع اإلرث
أحكام العصبة  -تطبيقات
مراجعة الوحدة الثانية
 تطبيقاتأحوال الورثة  -ميراث األصول (األب-األم)
ميراث األصول (الجد-الجدة)
 ميراث الفروع (البنت)تطبيقات
ميراث الفروع (بنت االبن)
 ميراث الزوجين  -تطبيقاتتطبيقات
ميراث األخت الشقيقة  -تطبيقات
ميراث األخت ألب – تطبيقات
ميراث األخوة ألم  -تطبيقات
 مراجعة الوحدة الثالثةتطبيقات عامة
الحجب وأقسامه  -حجب الحرمان  -تطبيقات
حجب النقصان
 مراجعة الوحدة الرابعةتطبيقات
 تطبيقاتالتأصيل
مراجعة الوحدة الخامسة
العول  -تطبيقات
الرد – تطبيقات
مراجعة الوحدة الخامسة

االختبارات النهائية

مالحظات

عنوان الوحدة األولى :مقدمة في علم الفرائض
الحصة
األولى
الفصل

المكون
مبادئ في علم
الفرائض

الثانية

الشبهات المثارة
حول نظام اإلرث
في اإلسالم والرد
عليها

الثالثة

أركان اإلرث
وشروطه

المهارة

إستراتيجية
التدريس

 تعريف علم الفرائض.
 تمييز موضوع علم الفرائض.
 شرح أهمية علم الفرائض.

التوضيح
التصنيف
اإلفاضة

التعلم التعاوني

 بيان الرد الشبهات المثارة حول نظام اإلرث في
اإلسالم.
 تلخيص الحقوق المتعلقة بالتركة.
 تحديد أركان اإلرث وشروطه.

الهدف

اإلجراءات
ص  11كتاب
الطالبة

أداة التقويم
أوراق قياس

التوضيح
تكثيف
األفكار

خرائط المفاهيم

ص  17كتاب
الطالبة

تكليف منزلي

األصالة

مهارة التفكير

ص  11كتاب
الطالبة

أوراق قياس

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير ثاني ثانوي فصلي المستوى الرابع
تحضير – توزيع – أهداف
أنواع التحاضير
استراتيجيات التعلم الحديثة  +خماسي باالستراتيجيات  +تعلم نشط  +وحدات مشروع الملك عبد هللا  +ثالثي -خطوات اربع
المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
دليل المعلم و كتاب الطالب
+
الكتاب االلكتروني

+
حل أسئلة الكتاب
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب من داخل المملكة يمكنك اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025

0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  100لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  51لاير للفيدكس المستعجل

وهنا أرقام الحسابات للمعلمين خارج مدينة الرياض والخرج
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا

سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

