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المساهمة في تحقيق مرامي سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية من التعليم الثانوي ،ومن ذلك:














تعزيز العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة المتعلم للكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة.
تعزيز قيم المواطنة والقيم االجتماعية لدى المتعلم.
المساهمة في إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة ،وفق تخطيط منهجي يراعي خصائص المتعلمين في هذه المرحلة.
تنمية شخصية المتعلم شمولياً؛ وتنويع الخبرات التعليمية المقدمة له.
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 كامالً.
تقليل وتركيز عدد المقررات الدراسية التي يدرسها المتعلم في الفصل الدراسي الواحد.
بناء على اختياره ووفق
تنمية قدرة المتعلم على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبله ،مما يعمق ثقته في نفسه ،ويزيد إقباله على المدرسة والتعليم ،طالما أنه يدرس ً
قدراته ،وفي المدرسة التي يريدها.
رفع المستوى التحصيلي والسلوكي من خالل تعويد المتعلم للجدية والمواظبة.
إكساب المتعلم المهارات األساسية التي تمكنه من امتالك متطلبات الحياة العملية والمهنية من خالل تقديم مقررات مهارية يتطلب دراستها من قبل جميع المتعلمين.
تحقيق مبدأ التعليم من أجل التمكن واإلتقان باستخدام استراتيجيات وطرق تعلم متنوعة تتيح للمتعلم فرصة البحث واالبتكار والتفكير اإلبداعي.
تنمية المهارات الحياتية للمتعلم ،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.

األهداف الخاصة للمادة







تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفوس المتعلم وتوثيق الصلة بينه وبين هللا عز وجل عن طريق الممارسة العملية للعبادات.
تبصير المتعلم بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة .
تعريف المتعلم بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما يجعل العبد متفقها ً في دينه واعيا ً له مدركا ً ألحكامه.
تدريب المتعلم على ممارسة العـبادات وتعويده عليها بحيث تصبح جزء من سلوكه وواجبا ً يشعر بضرورة أدائه كلما حان
وقته.
اكتساب المتعلم كثيراً من الفضائل واآلداب كالطاعة والنظام والنظافة وحسن المظهر وسمو النفس وتحمل المشاق
والعطف على اآلخرين.
تعريف المتعلم ببعض المعامالت التي تمر به في حياته اليومية وأحكامها وشروطها وآدابها وبيان بعض المسائل عنها.
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األحد 1442/6/4هـ

الخميس 1442/6/8هـ
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األحد 1442/6/11هـ
األحد 1442/6/18هـ
األحد 1442/6/25هـ

الخميس 1442/6/15هـ
الخميس 1442/6/22هـ
الخميس 1442/6/29هـ

الغبن  -االحتكار – االدخار
التسعير  -بيع السلم  -عقود مشابهة لعقد السلم
بيع الزروع والثمار  -الضمان – خطاب الضمان المصرفي
الكفالة – الرهن
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األحد 1442/7/2هـ

الخميس 1442/7/6هـ

الحوالة  -الصلح – الشفعة

6

األحد 1442/7/9هـ
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7

األحد 1442/7/16هـ
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الوصية  -مقدمة في علم الفرائض
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الخميس 1442/8/5هـ
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الخميس 1442/8/12هـ
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األحد 1442/8/15هـ

الخميس 1442/8/19هـ

التعصيب – الحجب
التأصيل – العول -الرد

12

األحد 1442/8/22هـ

الخميس 1442/8/26هـ

مبادئ علم األصول  -الحكم الشرعي

13

األحد 1442/8/29هـ

الخميس 1442/9/3هـ

الحكم الوضعي – أركان الحكم – األدلة

14

األحد 1442/9/6هـ

الخميس 1442/9/10هـ

15

األحد 1442/9/13هـ

الخميس 1442/9/17هـ
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الثالثاء 1442/10/6هـ

الخميس 1442/10/8هـ

18-17

األحد 1442/10/11هـ

الخميس 1442/10/22هـ

دالالت األلفاظ  -المطلق والمقيد
األمر والنهي
الفتوى واالستفتاء
مراجعة
االختبارات

مالحظات
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موضوع الدرس

الغبن

التمهيد

ما الغبن ؟

اليـوم
التاريخ

□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□
إستراتيجية التعليم
االكتشاف□ التلقين
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية

أن تعرف الطالبة الغبن
أن تبين الطالبة حكم الغبن
أن تذكر الطالبة شروط ثبوت
الخيار في الغبن
أن توضح الطالبة الغبن في
األسواق المالية

الواجب

 تعريف الغبن :
الغبن في اللغةة  :الةنق ،و وفةي ال ةرع  :أن ي ةتر
شيئا بةككثر مةن ثمنةل المعتةاد أو يبيعةل بكقة مةن ثمنةل
المعتةةاد مةةج البا ة بةةالثمن المعتةةاد أمةةا إن اشةةترا أو
باعل عالما فليس هذا بغبن .
 حكم الغبن :
ال يبوز لمسلم أن يقصد غبن أخيةل سةوءا أكةان با عةا
أو م تريا .
 شروط ثبوت الخيار في الغبن :
 -1أن يكةةون جةةاهال بةةالثمن المعتةةاد أو بةةاع باختيةةار
وهو يعلم بكنل مغبون فال خيار لل .
 -2أن يكون الغبن فاح ا في عرف التبار إما إن كان
يسيرا فال خيار لل .
 الغبن في األسواق المالية :
تعد األسواق المالية المعاصرة مزادات مفتوحة
تتداول فياا األوراق المالية من أسام وسندات
وغيرها بيعا وشراء عبر شبكات إلكترونية .

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

الحصة
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
البروجكتور.
المساعدة
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم

 تعريف الغبن :
الغةةةبن فةةةي اللغةةةة  :الةةةنق ،و وفةةةي ال ةةةرع  :أن
ي تر شيئا بككثر من ثمنل المعتاد أو يبيعل بكقة
من ثمنل المعتاد مج الباة بةالثمن المعتةاد أمةا إن
اشترا أو باعل عالما فليس هذا بغبن .
عرفي الغبن
 حكم الغبن :
ال يبةةوز لمسةةلم أن يقصةةد غةةبن أخيةةل سةةوءا أكةةان
بيني حكم الغبن
با عا أو م تريا .
 شروط ثبوت الخيار في الغبن :
اذكر شروط ثبوت الخيار في
 -1أن يكةةةةون جةةةةاهال بةةةةةالثمن المعتةةةةاد أو بةةةةةاع
الغبن
باختيار وهو يعلم بكنل مغبون فال خيار لل .
 -2أن يكون الغبن فاح ا في عرف التبار إمةا إن وضحي الغبن في األسواق
كان يسيرا فال خيار لل .
المالية
 الغبن في األسواق المالية :
تعد األسواق المالية المعاصرة مزادات مفتوحة
تتداول فياا األوراق المالية من أسام وسندات
وغيرها بيعا وشراء عبر شبكات إلكترونية .

حل أسئلة الكتاب

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للعام الدرسي  1442هـ

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +االستراتيجيات الحديثة  +التعلم النشط  +الطريقة البنائية  +المسرد

المرفقات
عروض بوربوينت لجميع دروس المادة
+
أوراق عمـــل خاصـة بالمـادة لجميع الدروس
+
الكتاب االلكتروني

+
سجل متابعة
+
حل اسئلة الكتاب
+
خرائط ومفاهيم
+
شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج
+
سجل انجاز معلمة

التوصيل للرياض والخرج مجانا
)من  48ساعة الى  72ساعة(لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c

كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
)سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية ( حسب طلبكم
ايميل المبيعات

T@mta.sa
لاير 50سعر المادة على سي دي
لاير 20سعر المادة عن طريق االيميل
لاير 80سعر المادة مع السي دي طباعة عادية
لاير 120سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل
اعمال منصة مدرستي االسبوع الواحد  60لاير سبعة اسابيع  400لاير

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
–———————————————————
”حسابات بنوك بإسم “مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي
233608010954856
) اي بان (

SA5780000233608010954856
____________________________
”حسابات بنوك بإسم “سعد عبدالرحمن العتيبي
=======================
البنك األهلي
21065828000106
) اي بان (
SA0610000021065828000106
____________________________
بنك سامبا
8001852539
اي بان بنك سامبا
SA2740000000008001852539
____________________________
بنك الرياض
2052558759940
) اي بان (
SA3520000002052558759940
____________________________
البنك السعودي الفرنسي
K2213000185
) اي بان (
SA82550000000K2213000185
____________________________
بنك البالد
900127883010006
) اي بان (
SA4715000900127883010006
____________________________
البنك السعودي لإلستثمار

0101001926001
) اي بان (
SA6065000000101001926001
____________________________
بنك الجزيرة
030680161166001
) اي بان (
SA6760100030680161166001
____________________________
بنك االنماء
68202882885000
) اي بان (
SA2805000068202882885000
–———————————————————————————————

 :للتواصل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025

