تحضير مادة الفقه ()2
التعليم الثانوي (نظام المقررات)

التحضير بطريقة

التخطيط العكسي

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالممية الحالحيحة لالمعالارف لالماالارام المفيالدة لاات اهالام لالقاليم المرغل الة لالد
الطال ام ليش لا ر ااا -أل نساء فاهمين لدلرهم في الحيالاة لايالين عقيالدتام مالدافعين يناالا ليالاملين
في ضلئاا لخير الدنيا لاآلخرة معا.
 -2تلفير الكلادر ال شرية المزمالة لتطاللير الم تمال اقتحالاديا لا تماييالا لاقافيالا مالا يخالدم خطالط التنميالة
الطملحة في المملكة ليدف هذه الخطط من ن اح إلى ن اح.
 -3الحرص يلى محلحة الفرد لال ماية معالا فاالل ي ت الي محاللحة الفالرد مالن خالمل تعليماله تعليمالا كافيالا
مفيدا لذاته كما ي ت ي محلحة ال ماية اإلفادة مما يتعلمه األفراد لتطلير الم تم

حلرتين :

أ ) م اشرة  :لذلك من خمل اإلساام في اإلنتاج لالتنمية
ب ) غير م اشرة  :لذلك من خمل القضاء يلالى األميالة لنشالر الالليي لالد
يضمن لام حياة لايية مستنيرة لدلرا أكار فايلية في ناء م تمعاتام.

ميال أ نالاء األمالة شالكل

ااهداف العامة للتر ية اإلسممية

 -1التخلق أخمق القرآن الكريم لالعمل ه لاانقياد ألحكامه.
 -2اإليمان ن لة محمد حلى هللا يليه لسلم لإت اع هديه.
 -3تنمية الناحية الدينية لالرلحية لد الطال ام لت حيرهن العقيدة الححيحة.
 -4تعريفان حقيقة دينان حتى تنمل مشايرهن لحب الخير لالحمح.
 -5ترليض النفس يلالى مقالمالة األهاللاء الفاسالدة مال تنميالة الالدلاف الفطريالة مالن غيالر إفالراط لا
تفريط.
 -6تنظيم يمقة المسلم ر ّ ه لذلك معرفة العقائد لالع ادام.
 -7إنشاء شخحية قلاماا المال العليا لذلك ألن قلب المسلم م ّتحل اهلل تعالالى لعلماله أن هللا م ّطلال
تحركاتاا لسكناتاا لتسمل نفساا إلى مالا قال ّدر هللا لاالا
يلى خفاياها .فاي تراقب هللا في مي
ّ
من الكمال .
 -8ر ط مي العللم األخر

القرآن الكريم.

تلزي مناج مادة (الفقه )2
األس لع

التاريخ

( نظام المقررام )
الدرلس

من
ااحد
1443/5/1هـ
ااحد
1443/5/8هـ

إلى
الخيس
1443/5/5هـ
الخميس
1443/5/12هـ

ااانين
1443/5/16هـ

الخميس
1443/5/19هـ

ااحد
1443/5/22هـ
ااحد
1443/5/29هـ

الخميس
1443/5/26هـ
الخميس
1443/6/3هـ

الخميس
1443/6/3هـ

الخميس
1443/6/10هـ

6

ااحد
1443/6/13هـ

الخميس
1443/6/17هـ

إ ازة منتحف الفحل من 1443/6/3هـ حتى
1443/6/10هـ
اللحدة التاسعة :الح ب
اللحدة العاشرة :تأحيل المسائل  -اللحدة الحادية
يشر :العلل لالرد

7

ااحد
1443/6/20هـ

الخميس
1443/6/24هـ

اللحدة الاانية يشر :م ادئ يلم أحلل الفقه لالحكم

8

ااحد
1443/6/27هـ

الامااء
1443/6/29هـ

ااحد
1443/7/5هـ
ااحد
1443/7/12هـ

الخميس
1443/7/9هـ
الخميس
1443/7/16هـ

ااحد
1443/7/19هـ

الامااء
1443/7/21هــ

ااحد
1443/7/26هـ
ااحد
1443/8/3هـ

الخميس
1443/7/30هـ
الخميس
1443/8/7هـ

1
2

اللحدة األللى :الخيار لالعقلد المسماة
اللحدة الاانية :تلايق الديلن لنقلاا

اللحدة الاالاة :الحلح لالشفعة  -اللحدة الرا عة:
ال عالة لال حب
اللحدة الخامسة :الت ريام لالا ة لاللقف
لاللحية
ااحد ا ازة مطللة

4
5

9
10

11

اللحدة السادسة :مقدمام في يلم الملاريث
اللحدة السا عة :اللارالن لانلاع اراام  -اللحدة الاامنة:
تفحيل احكام اللراة في الميراث

اللحدة الاالاة يشر :الحكم اللضعي
األر عاء لالخميس إ ازة مطلله
اللحدة الرا عة يشر :اادلة
اللحدة الخامسة يشر :داام االفاظ
اللحدة السادسة يشر :األمر لالناي  -اللحدة
السا عة يشر :الفتل لااستفتاء
األر عاء لالخميس إ ازة مطلله

12
13

ااخت ارام

1443/05/01هـ 2021/12/05 -م
داية الدراسة للطمب للفحل الدراسي الااني
1443/06/03هـ 2022/01/06 -م
إ ازة منتحف الفحل الدراسي الااني
داية الدراسة عد ا ازة منتحف الفحل الدراسي الااني 1443/06/13هـ 2022/01/16-م
1443/08/07هـ 2022/03/10 -م
داية إ ازة الفحل الدراسي الااني

3

ممحظام

الفقه لالسللك  – 2التعليم الاانلي نظام المقررام – الفحل الدراسي األلل
العنوان  /الخيار والعقود المس َّماة

رقم الوحدة  /الدرس :األولى
الصف :التعليم الثانوي
المادة  :الفقه والسلوك  2أخرى:
نظام المقررات
الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على الخيار والعقود المس َّماة .

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
 oتعرف الغبن الذي يثبت به الخيار.
 oتمثل على خيار الغبن.
 oتحذر من الوقوع في الغبن.
 oتميز بين االحتكار المحرم واالدخار.
 oتفرق بين التسعير الجائز والمحرم
 oتبين معنى بيع السلم وأهم أحكامه .
 oتعرف بعض العقود المشابهة لعقد السلم وأهم أحكامها.
 oتبين حكم بيع الثمار بالتفصيل .
 oتدرك أهم الحكم الشرعية من األحكام التي درستها في هذه الوحدة.

األسئلة األساسية :

األفهام الثابتة:

السؤال األلل  :ما الفرق ين التسعير ال ائز

ستفهم المتعلمات:
o
o
o
o
o
o

تعريف الغبن الذي يثبت به الخيار.
االحتكار المحرم واالدخار.
الفرق بين التسعير الجائز والمحرم
السؤال الااني  :ما معنى ي السلم ؟
معنى بيع السلم وأهم أحكامه .
تعريف بعض العقود المشابهة لعقد السلم وأهم أحكامها .السؤال الاالث  :ما حكم ي الامار ؟
حكم بيع الثمار بالتفصيل ..

لالمحرم؟

المعارف
o
o
o
o
o
o

ستعرف المتعلمات:
تعريف الغبن الذي يثبت به الخيار.
االحتكار المحرم واالدخار.
الفرق بين التسعير الجائز والمحرم
معنى بيع السلم وأهم أحكامه .
تعريف بعض العقود المشابهة لعقد السلم وأهم
أحكامها.
حكم بيع الثمار بالتفصيل ..

المهارات
ستكون المتعلمات قادرات على:
 oمعرفة الغبن الذي يثبت به الخيار.
 oبيان االحتكار المحرم واالدخار.
 oتوضيح الفرق بين التسعير الجائز والمحرم
 oبيان معنى بيع السلم وأهم أحكامه .
 oمعرفة بعض العقود المشابهة لعقد السلم وأهم
أحكامها.
 oتحديد حكم بيع الثمار بالتفصيل .

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
يقسم طالبات الصف الى مجموعتين وكل مجموعة تكلف بمهمة أدائية:

المهمة األدائية األولي
عمل أبحاث من االنترنت عن االحتكار

المهمة االدائية الثانية
أن تحضر الطالبات قصة توضح بيع السلم .

أدلة أخرى:
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات -
األسئلة الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

خبرات التعليم والتعلم :
دور المعلمة
o
o
o

o
o

o

o

o
o

o

مدخل وتمهيد إلثاارة انتبااه الطالباات بعارض بعاض
األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسائلة
األساسية ماع مناقشاة المهماات األدائياة التاي تعمال
على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبارة التعليمياة الماراد
إكسابها للطالبات بترتيب الكتاب لها بقصاد تحقيقهاا
واحاااادة تلااااو األخاااارى والاااا حسااااب إسااااتراتيجية
التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعاات تعاونياة وبعاد
عرض أهداف الوحدة  ،أطلب من الطالباات توضايح
خيار الغبن .
أقاادم للطالبااات عاارض بااور بويناات عاان االحتكااار
واالدخاااار والتساااعير  ،أطلاااب مااان الطالباااات قااارا ة
العرض جيادا ومناقشاة المعلوماات التاي وردت فياه
فاااي محاولاااة مااانهن لتوضااايح االحتكاااار واالدخاااار
والتسعير مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن بيع السلم وعقود مشابهة
لبيااع الساالم  ،اطلااب ماان الطالبااات قاارا ة المطويااة
بطريقة عملية مركزة تعتمد علاى تحليال المعلوماات
التااي وردت بهااا ماان خااالل إسااتيعاب العالقااات بااين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهاوم شاامل
عن بيع السلم وعقود مشابهة لبيع السلم .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عان بياع الازروع
والثماااار وياااتم الااا مااان خاااالل االساااتعانة بشااابكة
االنترناااات أو ماااان خااااالل مكتبااااة المدرسااااة  ،أقاااادم
الطالبات المعلوماات فاي شاكل مقاال كتياب الاغير ال
يزيد عن عشرين سطرا.
أطلب من الطالباات كتاباة مقالاة قصايرة عان الخياار
والعقاااود المساااماة ماااع توضااايح الهااادف مااان كتاباااة
المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ااتي للطالبات في تل الوحدة .

دور الطالبة

 انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة
واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة.

 التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة
 قرا ة المطوية بطريقة علمية الحيحة
 التركيز على جمع معلومات عن االحتكار
باالستعانة بشبكة االنترنت او من خالل
مكتبة المدرسة

 كتابة مقال الغير ال يزيد عن عشرين
سطرا
 توضيح الهدف من كتابة القصة ومبرراتها

األخوة المعلمين و المعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير مناهج المقررات
للفصل الدراسي الثاني  1443هـ

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
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس
)من  48ساعة الى  72ساعة (
ويمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ) سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية (
ايميل المبيعات
T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  50لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  80لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  120لاير
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 "سعد عبدالرحمن العتيبي"
==========================
الراجحي
129000010006086326718
اي بان
SA44 8000 0129 6080 1632 6718
---------------------------------------------البن األهلي
21065828000106
اي بان
SA0610000021065828000106
---------------------------------------------بن سامبا
8001852539
اي بان
SA2740000000008001852539
----------------------------------------------

بن الرياض
2052558759940
اي بان
SA3520000002052558759940
---------------------------------------------البن السعودي الفرنسي
K2213000185
اي بان
SA82550000000K2213000185
---------------------------------------------بن البالد
900127883010006
اي بان
SA4715000900127883010006
---------------------------------------------البن السعودي لإلستثمار
0101001926001
اي بان
SA6065000000101001926001
----------------------------------------------

بن الجزيرة
030680161166001
اي بان
SA6760100030680161166001
---------------------------------------------بن االنما
68202882885000
اي بان
SA2805000068202882885000
----------------------------------------------------------------------------

يمكنكم طلب دوسيه التحضير الخاص بالمادة بشعار الرؤية والوزارة بقيمة  50لاير
للتواالل عبر الواتس أو االتصال تليفونيا على احدي االرقام التالية:
0555107025
0557977722
0551092444
0558396006
0558396004
0558396119

0505107025

