اإلدارة العامة للتعليم .....................

مدرسة.................................. :

معلمة المادة
أ....................................... /

توزيع منهج مادة
األسبوع

1
األسبوع

3444/4/34ه
ـ

( الفقه  ) 3للصف ( الثاني الثانوي فصلي  -أدبي ) – الفصل الدراسي الثاني  -العام الدراسي (3444-3439هـ)
3444/5/4هـ

مبادئ في علم الفرائض
الشبهات المثارة حول نظام اإلرث في
اإلسالم  ،الحقوق المتعلقة بالتركة
أركان اإلرث وشروطه
3444/5/11ه 3444/6/1هـ
ـ

األسبوع

األسبوع

5

ميراث األصول ( الجد – الجدة )
تطبيقات

األسبوع

3444/6/16ه 3444/6/34ه
ـ
ـ

األسبوع

9

ميراث األخت الشقيقة
تطبيقات

11

األسبوع

3444/7/14ه 3444/7/11ه
ـ
ـ

األسبوع

13

حجب األشخاص ( حجب النقصان )
تطبيقات

14

3444/6/5هـ

3444/7/3هـ

3444/6/9هـ

3444/7/7هـ

معلمة المادة:
أ/
..................................................................
........

األسبوع

األسبوع

4

3444/6/36هـ

ميراث الفروع ( بنت االبن )
تطبيقات
3444/7/34هـ

3444/7/34هـ

ميراث اإلخوة ألم
تطبيقات
تطبيقات عامة

11

3444/1/6هـ

التأصيل
تطبيقات

األسبوع

3444/6/31هـ

7

ميراث األخت ألب
تطبيقات
3444/1/1هـ

أنواع اإلرث
أحكام العصبة
تطبيقات

3

ميراث الفروع ( البنت )
تطبيقات

ملاحظات

17

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع الثاني )

أسباب اإلرث وموانعه
تطبيقات
الوارثون

2
6

3444/1/13ه 3444/1/17ه
األسبوع
ـ
ـ

3444/5/7هـ

3444/5/33هـ

األسبوع 3444/5/34هـ

3444/5/31هـ

3444/1/9هـ

15

األسبوع

بالتعصيب
ميراث األصول ( األب – األم )
تطبيقات
3444/6/39هـ 3444/6/13ه
ـ

8

ميراث الزوجين
تطبيقات

األسبوع

3444/7/37هـ 3444/7/13ه
ـ
الحجب وأقسامه
حجب األشخاص ( حجب الحرمان )
تطبيقات

األسبوع

3444/1/14ه
ـ

12

3444/1/33هـ
العول
تطبيقات

األسبوع

3444/5/13هـ 3444/5/15ه
أحوال الورثة من حيث ـاإلرث بالفرض أو

16

3444/1/36هـ

اختبارات الفصل الدراسي الثاني
( األسبوع األول )

 بداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي الثاني  :األحد 3444/4/34هـ
 بداية اختبارات الفصل الدراسي الثاني  :االحد 3444/1/36هـ
 بداية اجازة نهاية العام  :االحد3444/1/17 :هـ
المشرفة التربوية :

قائدة المدرسة :

أ................................................................/
........

أ................................................................/
.............

المادة

مبادئ في علم الفرائض

موضوع الدرس

المكتسبات
والمفردات
الجديدة

المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
⃝

الأهداف السلوكية

وأهميته  ،وثمرة وحكم تعلمه

مجسمات ⃝

المحتوى وعرض الدرس

صور ⃝

الفصل

لوحات ورسومات ⃝

الأنشطة

 تعريف علم الفرائض :
في اللغر  :جمرع فريضر  ،مرخخوذة مر الفررض ويرختي فري
اللغ لعدة معان منها  :القطع والتقدير .
والمراد بعلم الفرائض  :هو علم يعر به م يرر ومر ال
ير ومقدار ما لكل وار .
 موضوع علم الفرائض :
التركات وهي ما يخلفه الميت م مال أو حق أو اختصاص
 ثمرة تعلم علم الفرائض :
معرف ما يخص كل وار م الترك إليصال حقه إليه .
 حكم تعلم علم الفرائض :
فرض كفاي إذا قام به م يكفي سقط في اإلثم ع الباقي
 أهمي علم الفرائض :
يعد علم الفرائض م أهم العلوم الشرعي  ،ومما يردل علر
أهميته أمور :
 -1أن هللا تعررال تررول تقرردير الفرررائض بنفسرره وأنررزل فيهررا
آيات تتل إل يوم القيام .
 -2ما ورد في فصله م النصوص
 -3مررا ورد فرري فضررله م ر ااثررار ع ر السررلف رضرروان هللا
عليهم

الطالبرررررر علررررررم

أن تبررري الطالبررر موضررروع
علم الفرائض
أن توضرررر الطالبرررر ثمرررررة
تعلم علم الفرائض
أن تحرردد الطالب ر حكررم تعلررم
علم الفرائض
أن تذكر الطالب أهمير علرم
الفرائض

أدوات التقويم
التقويم الختامي

جهاز تسجيل ⃝

نماذج وعينات ⃝

تعريف علم الفرائض وموضوعه

الحصة

فلم تعليمي ⃝

مراجع ودوريات ⃝

أخرى .....

ﺱ ما موضوع علم الفرائض ؟

التمهيد

أن تعررررررر
الفرائض

أجهزة عرض ⃝

فقه

3

التاريخ

⃝

االختبارات الشفوي ⃝

االختبارات التحريري ⃝

المالحظ ⃝

متابعة حل أنشطة الكتاب

استراتيجيات التعليم الحديثة

تقويم الهدف

عرفي علم الفرائض
○حل المشكالت
○االكتشا
نشاط ص 33
أذكر أمثل لمسائل
يكون حكمها فرض
كفاي :

واالستقصاء

○العصف الذهني
○الخرائط الذهني

..................................

○ ..................................التعلم الذاتي
..................................

بيني موضوع علم
الفرائض
وضحي ثمرة تعلم علم
الفرائض
حددي حكم تعلم علم
الفرائض
اذكري أهمي علم
الفرائض

○التعلم التعاوني
○أخرى............

المناقش

⃝

التدريبات ⃝

الواجبات المنزلي ⃝
األنشط ⃝
الواجب المنزلي

أخرى ..............
حل أسئلة الكتاب

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

+
حل أسئل الكتاب
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملك عبر الفيدكس ( المستعجل  22ساع )
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
للطلب م داخل المملك يمكنك اإلتصال عل رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0505107025

0551092444
0555107025
0557977722
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً ع طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل ع االيميل او الفدكس لجميع مدن المملك
حسب طلبكم ( سي دي _ طباع ملون _ طباع عادي )
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة عل سي دي  20لاير
سعر المادة ع طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباع عادي  50لاير
سعر المادة مع السي دي طباع ملون  100لاير
لم هم خارج مدين الرياض يضا

قيم االرسالي  05لاير للفيدكس المستعجل

وهنا أرقام الحسابات للمعلمي خارج مدين الرياض والخرج

مصر

الراجحي

مؤسس التحاضير الحديث
233608010954856
(اي بان)
SA5780000233608010954856
البنك األهلي
مؤسس التحاضير الحديث
27949172000110
(اي بان)
SA0610000027949172000110
وم بنوك آخرى يمكنكم التحويل عل احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحم العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحم العتيبي

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

