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 اضثاطظظ اضدابطظ اضداددظ اضخاطدظ اضرابطظ اضثاضثظ اضثاظغظ األوضى اضحصص األغام

 األحد

         المادة

         الصف

 االثظغن

         المادة

         الصف

 اضثالثاء

         المادة

         الصف

 األربطاء

         الصف

         المادة

 اضخطغس

         المادة

         الصف
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ػاألعدافػاضطاطظػضدغادظػاضتطضغمػ
ػفي المملكة العربية السعودية 

ػاإلغطانػباضضهػرباػوباإلدالمػدغظاػوبطحطدػصضىػاضضهػرضغهػودضمػظبغاػوردوال.ػػػ-3
ػبطاػسغهػضضهػدبحاظهػوتطاضىػضغػومػصلػطخضوقػبوظغغتهػدونػخضلػأوػاضطرابػ.ػعاإلدالطيػاضصاطلػضضصونػواإلظدانػواضحغاةػوأنػاضوجودػصضهػخاضاضتصورػػػ-2
ػػحدابػوزداػحدابػوالػرطلػسغهػ.اضحغاةػاضدظغاػطرحضظػإظتاجػورطلػوغدتثطرػسغؼاػاضطدضمػطاشتهػرنػإغطانػوعدىػباضحغاةػاألبدغظػاضخاضدةػسيػاضدارػاآلخرةػساضغومػرطلػوالػػ-1
ػاضرداضظػاضطحطدغظػعيػاضطظؼجػاألشوىػضضحغاةػاضغاضضظػاضتيػتحػقػاضدطادةػضبظيػاضبذرغظػ.ػػػ-4
ػسيػاضدارػاآلخرةػ.ػواضدطادةاضطثلػاضطضغاػاضتيػجاءػبؼاػاإلدالمػضػغامػحضارةػإظداظغظػطذغدةػبظاءةػتؼدفػبرداضظػطحطدػصضىػاضضهػرضغهػودضمػضتحػغقػاضطزةػسيػاضدظغاػػػػ-5
ػاإلغطانػباضصراطظػاإلظداظغظػاضتيػشررعاػاضػرانػوأظاطػبؼاػاضػغامػبؽطالػاضضهػسيػاألرض.ػػػ-6
ػسرصػاضظطوػطؼغؾةػأطامػاضطاضبػضضطداعطظػسيػتظطغظػاضطجتطعػاضذيػغطغشػسغهػثمػاإلسادةػطنػعذهػاضتظطغظػاضتيػذاركػسغؼاػ.ػػػ-7
ػصمػاإلدالمػوظذرهػوتغدغرهػسيػطراحلػطختضغظػواجبػرضىػاضدوضظػبػدرػودطؼاػ.طضبػاضطضمػسرضػرضىػصلػسردػبحػػػػ-8
ػاالدتغادةػطنػجطغعػأظواعػاضططارفػاإلظداظغظػاضظاسطظػسيػضوءػاإلدالم.ػػػػ-9
ػربطػاضتربغظػواضتطضغمػسيػجطغعػاضطراحلػبخطظػاضتظطغظػاضطاطظػضضدوضظ.ػػػػ-33
ػظػاضطاضطغظ.اضتغارلػاضواريػطنػاضتطوراتػاضحضارغػػػػػ-33
ػزاغظػاضتطضغمػسؼمػاإلدالمػسؼطاػصحغحاػطتصاطالػوزرسػاضطػغدةػوظذرعاػوتزوغدػاضطاضبػباضػغمػواضتطاضغمػاإلدالطغظػباضطثلػاضطضغا.ػػػػ-32
ػتطوغرػاضطجتطعػاشتصادغاػوثػاسغاػوتؼغئظػاضغردػضغصنػرضواػظاسطا.ػػػ-31
ػجاعاتػاضدضوصغظػاضبظاءة.إصدابػاضططارفػواضطؼاراتػاضطختضغظػوتظطغظػاالتػػػ-34
ػاألصلػعوػاضضعظػاضطربغظػضعظػاضتطضغمػسيػصاسظػطوادهػوػجطغعػطراحضهػ.ػػػ-35
ػاضتصاطلػاالجتطاريػبغنػأسرادػاضطجتطعػتطاوظاػوطحبظػوإخاءػضضطصضحظػاضطاطظ.ػػػ-36
ػاضػوةػسيػأدطىػططاظغؼاػوصورعاػشوةػاضطػغدةػوشوةػاضخضقػ.ػػػ-37
ػػدغظػسيػجطغعػطراحلػاضتطضغمػاالبتدائيػواضطتودطػواضثاظويػواضػرانػواضثػاسظػاإلدالطغظػصطادةػأدادغظػسيػجطغعػطراحلػاضتطضغمػاضطاضيػ.ػاضطضومػاضدغظغظػأداػػػ-38
ىػتصـونػطظبثػـظػباألصـاضظػورسـعػطدـتوىػػػػػػاضطضومػواضططارفػبطختضفػأظوارؼاػوطوادعاػطظؼجاػوتؾضغغاػوتدرغداػإدالطغاػسيػططاضجظػشضاغاهػواضحصمػرضىػظظرغاتؼاػوطـرقػادـتثطارعاػحتـػػػػػػ-39

ػحغاتؼاػ.ػػ
ػ
ػ



ػ

 األىداف اإلسالمية العامة التي تحقق غاية التعميم 

 لعامة الشاممة.تنمية روح الوالء لشريعة اإلسالم، وذلك بالبراءة من كل نظام أو مبدأ يخالف ىذه الشريعة، واستقامة األعمال والتصرفات وفق أحكاميا ا (1)
 وسنة رسولو بصيانتيما، ورعاية حفظيما، وتعيد عموميما، والعمل بما جاء فييما.النصيحة لكتاب اهلل  (2)
 تزويد الفرد باألفكار والمشاعر والقدرات الالزمة لحمل رسالة اإلسالم. (3)

 تحقيق الخمق القرآني في المسمم والتأكيد عمى الضوابط الخمقية الستعمال المعرفة "إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق". (4)

 المواطن المؤمن ليكون لبنة صالحة في بناء أمتو، ويشعر بمسؤوليتو لخدمة بالده والدفاع عنيا.تربية  (5)

 بالقدر المناسب من المعمومات الثقافية والخبرات المختمفة التي تجعل منو عضوا عامال في المجتمع.الطالب تزويد  (6)

عدادىم لإلسيام في حميا.بمشكالت المجتمع الثقافية واالقتصادية واالجتالطالب  تنمية إحساس  (7)  ماعية وا 

 رفع مستوى الصحة النفسية بإحالل السكينة في نفس الطالب، وتييئة الجو المدرسي المناسب. (8)

د (9) خمقيو  راك حكمية اهلل فييتشجيع وتنمية روح البحث والتفكير العممييين، وتقويية القيدرة عميى المشياىدة والتأميل، وتبصيير الطيالب بفييات اهلل فيي الكيون وميا فييو ، وا 
 لتمكين الفرد من االضطالع بدوره الفعال في بناء الحياة االجتماعية وتوجيييا توجييا سميما.

بيرا (11) ظيار أن تقدم العموم ثمرة لجيود اإلنسانية عامية، وا  ز ميا أسييم بيو أعيالم اإلسيالم فيي االىتمام باإلنجازات العالمية في ميادين العموم واآلداب والفنون المباحة، وا 
 ال ، وتعريف الناشئة برجاالت الفكر اإلسالمي  وتبيان نواحي االبتكار في آرائيم وأعماليم في مختمف الميادين العممية والعممية . ىذا المج

 ن أمم الدنيا.بما لوطنيم من أمجاد إسالمية ، وحضارة عالمية إنسانية عريقة ، ومزايا جغرافية وطبيعية واقتصادية ، وبما لمكانتو من أىمية بيالطالب  تبصير  (11)

 العيادات الصحيية السميمية ، ونشير الوعيي الصحيي.الطالب  تعيويد  (12)

 وثبات. الميارات الحركية التي تستند إلى القواعد الرياضية والصحية لبناء الجسم السميم ، حتى يؤدي الفر واجباتو في خدمة دينو ومجتمعو بقوةالطالب  إكساب  (13)

لمناشيئين فيي كيل مرحمية ، ومسياعدة الفيرد عميى النميو السيوي ع روحييا وعقمييا وعاطفييا واجتماعييا ، والتأكييد عميى الناحيية  مسايرة خصيائ  مراحيل النميو النفسيي (14)
 الروحية اإلسالمية ، بحيث تكون ىي الموجو األول لمسموك الخا  والعام لمفرد والمجتمع 

 

 

 

 



 
 

 ـ تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفوس الطالب وتوثيق الصلة بينهم وبين هللا عز وجل عن طريق الممارسة العملية للعبادات  1

 ـ تبصير الطالب بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة . 2

 

 بها مما يجعل العبد متفقهاً في دينه واعياً له مدركاً ألحكامه  لوشروطها وكل ما يتصـ تعريف الطالب بالعبادات وأحكامها  3

بادات وتعويدهم عليها بحيث تصبح جزء من سلوكهم وواجباً يشعرون بضرورة أدائه كلما حان ــ تدريب الطالب على ممارسة الع 4

   وقته .

 

حمل المشاق والعطف على والنظام والنظافة وحسن المظهر وسمو النفس وت ـ اكتساب الطالب كثيراً من الفضائل واآلداب كالطاعة 5

 اآلخرين .

 ـ تعريف الطالب ببعض المعامالت التي تمر بهم في حياتهم اليومية وأحكامها وشروطها وآدابها وبيان بعض المسائل عنها 6

ػ
 ػ



 تضى هللا انشدًٍ انشدٛى
                                                                                                                                                                                    

  األول الدراسً الفصل  هـ3419-3418 الدراسً للعام    الثانوي األول  للصؾ        الفقه    مادة منهج توزٌع خطة        

 اإلصثٕع انخايش اإلصثٕع انشاتغ اإلصثٕع انصانس اإلصثٕع انصاَٙ اإلصثٕع األٔل

 62/2إنٗ  2/  61يٍ  66/2إنٗ  2/  28يٍ  2/ 21إنٗ  2/  22يٍ  8/2إنٗ  2/  4يٍ  2/  2إنٗ   26/ 62يٍ 

 تأريخ الفقو
 االجتياد والتقميد

 الفقيي الخالف
 أحكام الفتوى واالستفتاء

حفظ الشريعة اإلسالمية 
 بقية الضروريات –لمضروريات 

 االنتحار الجناية عمى النفس ) القتل العمد (

 

 اإلصثٕع انؼاشش اإلصثٕع انراصغ اإلصثٕع انصايٍ اإلصثٕع انضاتغ اإلصثٕع انضادس

  1/ 1إنٗ  1/  2يٍ  62/6إنٗ  6/  61يٍ    6/ 62إنٗ   6/  22يٍ   6/ 21إنٗ   6/  2يٍ   2/6إنٗ   6/  6يٍ 

 الجناية عمى ما دون النفس القتل شبو العمد والخطأ
حوادث السيارات ونوع الجناية 

 فييا

 القصا  
 الديات 

 الحدود وأحكاميا
 حد الردة

 اإلصثٕع انخايش ػشش األصثٕع انشاتغ ػشش اإلصثٕع انصانس ػشش اإلصثٕع انصاَٙ ػشش اإلصثٕع انذاد٘ ػشش

  22/4إنٗ  4/  2يٍ   4/ 1إنٗ   1/   62يٍ    1/ 62إنٗ   1/   66يٍ   1/ 22إنٗ   1/   21يٍ   1/ 26إنٗ   1/   8يٍ 

 حكم السحرة والعرافين والمشعوذين
 دواعي الزنا
 حد الزنا

 عقوبة قوم لوط ) المواط (
 حد القذف

 حد المسكر
 المخدرات

 حد السرقة
 الطريق ) الحرابة (حد قطاع 

 -حد البغي  -دفع الصائل 
 التعزير

 هـ62/26/2341بداٌة الدراسة ٌوم األحد :  األصثٕع انضاتغ   ػشش اإلصثٕع انضادس ػشش
 هـ 2341/  3/2إجازة الٌوم الوطنً ٌوم  األحد  : 

 هـ 2341/  24/3بداٌة اختبارات الفصل الدراسً األول ٌوم األحد  : 
 هـ 2341/   63/3منتصؾ العام الدراسً   : نهاٌة دوام ٌوم الخمٌس  بداٌة إجازة 

  4 /64إنٗ   4/   62يٍ    22/4إنٗ  4/  21يٍ 

 اختبار الفصل الدراسً األول

 المدرسة  مدٌر                                                         المشرؾ التربوي                              المادة           معلم     
 االســم: .....................                                      االســم:....................                            االســم:.................     
     لتوقٌع:ا                                                                                                                                                   التوقٌع:                                                                                                -  -التوقٌع:     

 

                                                               ػ

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه ذأسٚخ انفمّ

 يا يؼُٗ انفمّ ؟ اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 الفقهالطالب  ٌعرؾأن 

 

أهمٌة نشؤة علم الطالب  ٌشرحأن 
 الفقه

 

 

 

 ظهورعن الطالب  ٌتحدثأن 
 الفقهٌة المدارس

 

 
 

على المذاهب ٌتعرؾ الطالب أن 
  األربعة 

 : تعرٌؾ الفقه
األحكام الشرعٌة العملٌة من أدلتها الفقه لؽة الفهم واصطالحا العلم ب

 . التفصٌلٌة
 نشؤت علم الفقه :

كان الصحابة رضً هللا عنهم ٌتلقون الفقه :  فً حٌاة النبً  -2
هللا مباشرة من النبً إما مكن القرآن أو مما ٌذكره لهم النبً صلى 

 علٌه وسلم من األحادٌث .
: ٌنظرون فً القرآن والسنة فإن لم ٌجدوا  وأما بعد وفاة النبً  -6

 عندهم نصا من السنة تشاوروا فً حكم المسؤلة واجتهدوا فٌها .
 دارس الفقهٌة :ظهور الم

 مصر  –الشام  –البصرة  –الكوفة  –مكة  -المدٌنة النبوٌة  
بدأت  فً أواخر القرن األول الهجري وأوابل القرن الثانً الهجريو

اآلراء تتجه نحو تكوٌن مدرستٌن كبٌرتٌن لكل منهما منهج تختص به 
  وهاتان المدرستان هما :عن األخرى 

 المدرسة الثانٌة )مدرسة العراق( -المدرسة األولى)مدرسة الحجاز( 
 : األربعةالفقهٌة المذاهب 

 أوال : مذهب الحنفٌة .
 . ثانٌا : مذهب المالكٌة
 . ثالثا : مذهب الشافعٌة

  .رابعا : مذهب الحنابلة 

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انفمّ ػشف 

 

 

 أًْٛح َشأج ػهى انفمّ اششح

 

 

 

 

 

 انًذاسس ظٕٓسػٍ  ذذذز

 انفمٓٛح

 

 

 

 
 

 انًزاْة األستؼح   تٍٛ

 

 اضطظزضياضواجبػ
 

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه االجرٓاد ٔانرمهٛذ

 ؟ يؼُٗ االجرٓاد ٔانرمهٛذيا  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 االجتهادالطالب  ٌعرؾ   أن 

 
 االجتهاد حكمالطالب  ٌبٌنأن 

 

  االجتهاد شروطٌذكر  الطالب أن 

 
 

 المجتهد شروطٌعدد الطالب أن 
 
 
 
 

 المجتهدٌن أنواعالطالب  ٌوضحأن 
 
 

 أجر المجتهدٌذكر  الطالب أن 
 

 التقلٌدالطالب  ٌعرؾ   أن 
 

 حكم التقلٌدالطالب  ٌبٌنأن 

 : االجتهادتعرٌؾ 
 هو بذل الجهد بالنظر فً األدلة الشرعٌة للتوصل إلى حكم شرعً .

 االجتهاد فرض كفاٌة على األمة . : حكم االجتهاد
ُسوِل َوإِلَى أُولًِ قال تعالى : )  : األدلة على االجتهاد وهُ إِلَى الرَّ َولَْو َردُّ

ْسَتْنبُِطوَنُه ِمْنُهم ٌَ  ( . اأْلَْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه الَِّذٌَن 
 : شروط االجتهاد

 أن ٌكون المجتهد ثقة فً دٌنه . -2
 عمله .ٌكون المجتهد ثقة فً  أن  -6
 أن تكون المسؤلة مما ٌسوغ فٌها االجتهاد . -4

 المجتهد :شروط 
 أن ٌكون عالما بآٌات األحكام . -2
 أن ٌكون عالما بؤحادٌث األحكام . -6
 أن ٌكون عالما بالمجمع علٌه من األحكام . -4
 أن ٌكون قادرا على استنباط األحكام الشرعٌة من األدلة . -3

 : ٌنالمجتهد أنواع
 المجتهد الجزبً . -6المجتهد المطلق .            -2

 المجتهد :أجر 
 إذا أصاب المجتهد فله أجران وإن أخطؤ فله أجر واحد .

 تعرٌؾ التقلٌد :
 هو األخذ بقول عالم من ؼٌر نظر إلى األدلة .

 ................ حكم التقلٌد :

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 المشكالتحل  
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 االجرٓاد ػشف

 
 االجرٓاد دكى تٍٛ

 
  االجرٓاد ششٔط اركش

 

 

 

 
 انًجرٓذ ششٔط ػذد

 

 
 

 

 انًجرٓذٍٚ إَٔاع ٔضخ

 
 

 أجش انًجرٓذ اركش
 

 انرمهٛذ ػشف
 

 دكى انرمهٛذ تٍٛ
 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه انخالف انفمٓٙ

 ؟ أصثاب اخرالف انفمٓاءيا  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 اختالؾ أسبابٌذكر  الطالب أن 
 الفقهاء

 

 

 

 

 الخالؾ من الموقؾٌبٌن الطالب أن 
  العلماء بٌن

 

 

 بتتبع المرادالطالب  ٌوضح أن 
 وحكمه وصوره الرخص

 االستداللالمراد بالطالب  ٌبٌن   أن 
 بالخالؾ

 : أسباب اختالؾ الفقهاء
 :  أهمهاللخالؾ بٌن العلماء أسباب كثٌرة وهذه 

 مل به وال ٌعرفه فٌجتهد وٌخالفه أن ٌعرؾ أحد العلماء دلٌال فٌعاألول :
ٌبلػ الحدٌث عالمٌن لكنه ٌكون صحٌحا عند عالم ضعٌفا أن الثانً : 

 .عند العالم اآلخر 
الثالث : أن ٌبلػ الحدٌث العالم وٌعلم أنه صحٌح لكنه ٌظنه منسوخا 

 والعالم اآلخر بخالؾ ذلك .
 الرابع : اختالفهم فً تفسٌر لفظ الدلٌل .

اط أن ال ٌكون فً المسؤلة نصا فٌجتهد العلماء فً استنب : الخامس
 حكمها من بعض النصوص والقواعد الشرعٌة فٌختلؾ اجتهادهم . 

 الموقؾ من الخالؾ بٌن العلماء : 
 أوال : أصول مهمة تراعً عند اختالؾ الفقهاء :

ٌجب احترام العلماء وإجاللهم المخطا منهم والمصٌب وال ٌعنً  -2
 عض األبمة المجتهدٌن التعدي علٌه والطعن فٌه وانتقاصه فهذاخطؤ ب

 مما أدى إلٌه اجتهاده وهو معذور فً ذلك مؤجور .
 . التعظٌم ٌكون للنصوص الشرعٌة ال لألشخاص -6

 ثانٌا : الموقؾ العملً إذا اختلؾ العلماء : ............
 المراد بتتبع الرخص :

 تتبع أٌسر أقوال العلماء فً المسابل الخالفٌة واألخذ به وهو حرام .
 فً مسؤلة واحدة . -6فً مسابل متنوعة .  -2 صور تتبع الرخص :
 هو جعل خالؾ الفقهاء دلٌال على إباحة فعل ما . االستدالل بالخالؾ :

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 (    ) الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انفمٓاء اخرالف أصثاب اركش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تٍٛ انخالف يٍ انًٕلف تٍٛ

  انؼهًاء

 

 

 

 

 

 انشخض تررثغ انًشاد ٔضخ

 ٔدكًّ ٔطٕسِ
 

 تانخالف االصرذاللانًشاد ت تٍٛ
 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه أدكاو انفرٕٖ ٔاالصرفراء

 ؟ انًشاد تانفرٕٖيا  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ اضطاضبغتوشعػطنػ

 بالفتوى المرادالطالب  ٌبٌن   أن 

 

  اإلفتاء حكمٌذكر  الطالب أن 

 االستفتاء حكمالطالب  ٌوضح   أن 

 

 ؼٌر استفتاء حكمالطالب  ٌبٌن   أن 
 العلماء

 
 أهمٌة الفتوىٌذكر  الطالب أن 

 ومكانتها
 
 
 
 
 

حاجة الناس إلى الطالب  ٌوضح أن 
 الفتوى

 : المراد بالفتوى
 هً إجابة سابل عن حكم شرعً فً واقعة معٌنة .

 : حكم اإلفتاء
 إفتاء الناس فً أمور دٌنهم فرض كفاٌة .

 : حكم االستفتاء
إذا وقع بالمسلم أمر ٌحتاج إلى معرفة الحكم الشرعً وهو ال ٌعلمه 

 أن ٌستفتً أهل العلم لٌكون على بصٌرة من أمره . فإنه ٌجب علٌه
 : حكم استفتاء ؼٌر العلماء

ال ٌجوز للمسلم أن ٌستفتً فً دٌنه من لٌس بؤهل للفتوى ألن الواجب 
 علٌه سإال أهل العلم .

 : أهمٌة الفتوى ومكانتها 
أهمٌة  ٌبٌن   اإلفتاء منصب عظٌم وشرؾ كبٌر لمن ٌقوم به وت

 الفتوى من خالل معرفة ما ٌلً :
أن هللا تعالى تولى اإلفتاء بنفسه وهو العلٌم الخبٌر قال تعالى :  -2

 . )وٌستفتونك فً النساء قل هللا ٌفتٌكم فٌهن (
 أن أول من قام بهذا المنصب الشرٌؾ من هذه األمة نبٌنا محمد  -6

 : حاجة الناس إلى الفتوى
من أعظم الحاجات الرتباطها بجمٌع أمور  الفتوى إلى الناس حاجة

 دٌنهم ن التوحٌد والصالة والزكاة والحج والصٌام والنكاح والطالق...

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 ()     الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 تانفرٕٖ انًشاد تٍٛ 

 

  اإلفراء دكى اركش

 

 االصرفراء دكىٔضخ 

 

 

 انؼهًاء غٛش اصرفراء دكى تٍٛ

 

 

 أًْٛح انفرٕٖ ٔيكاَرٓا اركش

 

 

 

 

 

 داجح انُاس إنٗ انفرٕٖ ٔضخ

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه ذاتغ أدكاو انفرٕٖ ٔاالصرفراء

 ؟ دكى انفرٕٖ يٍ غٛش ػهىيا  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 من الفتوى حكمالطالب  ٌبٌن   أن 
 علم ؼٌر

 

 

 فً التساهل منالطالب  ٌحذرأن 
  الفتوى

 

 المستفتً آدابٌذكر  الطالب أن 

 : حكم الفتوى من ؼٌر علم
العلم من المتقدمٌن والمتؤخرٌن ٌعظمون شؤن الفتوى كان أهل 

هل فٌها وما ذلك إال لعظم شؤنها ومن األدلة وٌحذرون من التسا
على ذلك : قال سفٌان بن عٌٌنة : ) أجسر الناس على الفتٌا 

 أقلهم علما ( .
 : التحذٌر من التساهل فً الفتوى

ما ٌخبر ال ٌجوز ألحد أن ٌتساهل فً الفتوى بؽٌر علم ألنه إن
 بإفتابه عن حكم هللا وشرٌعته وٌبٌن الحالل من الحرام ...

 : آداب المستفتً
أن ٌقصد باستفتابه معرفة مراد هللا تعالى فٌما أشكل علٌه  -2

 لٌعمل به حتى لو خالؾ هواه .
 أن ٌبحث عن األوثق عنده من العلماء فً العلم والورع . -6
 .أن ٌحرص على معرفة الدلٌل ما أمكن  -4
سإاله وال ٌترك ما قد ٌكون مإثرا فً ٌوضح         أن  -3

 الجواب .
 أن ٌختصر فً سإاله ما أمكن . -5
 أن ٌتجنب العبارات التً توحً بقصد جواب معٌن . -2

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 ػهى غٛش يٍ انفرٕٖ دكى تٍٛ 

 

 

 
 

 

  انفرٕٖ فٙ انرضاْم يٍ ادزس

 

 

 
 انًضرفرٙ آداب اركش

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه دفع انششٚؼح نهضشٔسٚاخ انخًش

 ؟ انضشٔسٚاخيا يؼُٗ  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 معنىالطالب  ٌبٌن   أن 
 الضرورٌات

 

 الضرورٌاتٌذكر  الطالب أن 
  الخمس

 

 

 المحافظة أهمٌةالطالب  ٌوضحأن 
  الخمس الضرورٌات على

 

 الدٌن حفظالطالب  ٌبٌن   أن 
 
 
 

 النفس حفظالطالب  ٌوضحأن 
 

 : الضرورٌات معنى
هً المقاصد الكلٌة لتً ال بد منها لقٌام مصالح الدٌن والدنٌا بحٌث إذا 
 فقدت ترتب علٌها فوت مصالح الدنٌا وفوت النجاة والنعٌم فً اآلخرة.

 الضرورٌات الخمس :
 حفظ النفس . -6حفظ الدٌن .                   -2
 حفظ العقل . -3حفظ النسل .                  -4
 حفظ المال . -5

 : أهمٌة المحافظة على الضرورٌات الخمس
اهتمت الشرابع السماوٌة بالضرورٌات الخمس لما ٌترتب على 

 المحافظة علٌها من صالح الدٌن والدنٌا والسعادة فً الدنٌا واآلخرة .
 حفظ الدٌن :  أوال :

مصلحة حفظ الدٌن فوق كل مصلحة فهو عماد صالح الدنٌا اآلخرة وال 
والدٌن مبنً على ما اشتمل علٌه كتاب هللا تستقٌم أمور العباد إال به 

  ونحن مؤمورون بالتمسك بهما . وسنة رسوله 
 ثانٌا : حفظ النفس : 

حفظ النفس أمر ضروري مقصود لذاته فاهلل قد أكرم اإلنسان فخلقه 
أحسن تقوٌم فحري به أن ٌحافظ على نفسه وٌحمٌها من كل ما فً 

ٌإدي إلى إتالفها أو إتالؾ جزء منها فال ٌكون سببا فً قتل نفسه 
وإزهاق روحه وال ٌتعدى على ؼٌره بما ٌنتج عنه الوقوع فً هذا 

 الذنب العظٌم .

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 اإلبداعًالتفكٌر  
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انضشٔسٚاخ يؼُٗ تٍٛ 

 

 

  انخًش انضشٔسٚاخ اركش

 

 

 

 ػهٗ انًذافظح أًْٛح ٔضخ

  انخًش انضشٔسٚاخ

 

 

 انذٍٚ دفع كٛفٛح تٍٛ

 

 

 انُفش دفع كٛفٛح ٔضخ

 

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه تمٛح انضشٔسٚاخ

 ؟انضشٔسٚاخ انخًشيا  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 النسل حفظالطالب  ٌوضحأن 

 

 

 

  العقل حفظالطالب  ٌبٌن   أن 

 

 

 

 

 المال حفظالطالب  ٌشرح   أن 

 : حفظ النسلثالثا : 
حفظ النسل من الركابز الضرورٌة فً الحٌاة ومن أسباب عمارة 
األرض وفٌه تكمن قوابم األمم ومن حكمة هللا أن جعل فً الذكر 

واألنثى طبابع وؼرابز فطرٌة لٌتحقق البقاء البشري فً هذه 
الحٌاة الدنٌا وقٌدها بضوابط تمنع اإلنسان من تعدي حدود هللا 

 تعالى .
 : حفظ العقلرابعا : 

العقل منة كبرى ونعمة عظمى أنعم هللا به على اإلنسان ومٌزه 
 به عن الحٌوان فإذا فقد اإلنسان عقله صار كالبهٌمة .

والمحافظة على العقل والحرص على سالمته أمر مؽروس فً 
الفطر ومتفق علٌه بٌن عقالء البشر وقد جاءت جمٌع الشرابع 

 بالمحافظة علٌه .
 : لمالخامسا : حفظ ا

من الضرورٌات التً ال تستقٌم مصالح الناس إال بها المال فهو 
َفَهاَء أَْمَواَلُكُم الَّتًِ َجَعلَ عصب الحٌاة قال تعال : ) َواَل ُتْإُتوا السُّ

اًما َواْرُزقُوُهْم فٌَِها َواْكُسوُهْم َوقُولُوا َلُهْم َقْواًل َمْعُروًفا ٌَ ُ لَُكْم قِ ( هللاَّ
 المال ماسة للفرد والمجتمع .والحاجة إلى 

والمراد بالمال : كل ما ٌتموله اإلنسان من متاع أو نقد أو 
  نحوهما .

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 النشاط )     (كتاب 

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انُضم دفع كٛفٛح ٔضخ 

 

 

 

 

 

 

  انؼمم دفع كٛفٛح تٍٛ

 

 

 

 

 

 

 انًال دفع أًْٛح اششح

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه انمرم انؼًذ –انجُاٚح ػهٗ انُفش 

 ؟ انًمظٕد تانجُاٚحيا  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 األدئضظػرضىػاضطالبػتوجغه اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 الجناٌةالطالب  ٌعرؾ   أن 

 

  الجناٌة أنواعٌذكر  الطالب أن 

 

 بالجناٌة المرادالطالب  ٌبٌن   أن 
  النفس على

 العمد القتلالطالب  ٌعرؾ   أن 

 
 

 العمد القتل حكمالطالب  ٌبٌن   أن 
 
 
 
 

 من الترهٌب طرقٌعدد الطالب أن 
 النفس قتل

 
 

 العمد قتل صورالطالب  ٌحددأن 
 

 

 
 قتل على ٌترتب ماٌعدد الطالب أن 

 العمد

 : تعرٌؾ الجناٌة
 الذنب والجرٌمة :لؽة

 : التعدي على البدن بما ٌوجب قصاصا أو ماال  شرعا
 : أنواع الجناٌة

 الجناٌة على ما دون النفس . -6الجناٌة على النفس .        -2
 المراد بالجناٌة على النفس :

 القتل ، وهو على ثالثة أنواع : 
 . الخطؤالقتل شبه العمد ، والقتل القتل العمد ، و

 القتل العمد :أوال : 
فٌقتله بما ٌؽلب على الظن  إلى من ٌعلم أنه أدمً معصومهو أن ٌقصد 

 . موته به
 : القتل العمد حكم

  وهو من كبابر الذنوب .محرم  قتل النفس المعصومة
 ) ومن ٌقتل مإمنا متعمدا فجزآإه جهنم خلدا فٌها :والدلٌل قال تعالى 

 . (وؼضب هللا علٌه ولعنه وأعد له عذابا عظٌما 
 :طرق الترهٌب من قتل النفس 

 قتل النفس من أكبر الكبابر . -6أن هللا تعالى قرنه بالشرك به .     -2
 الوعٌد الشدٌد لمن ٌتعدى على نفس المإمن بالقتل ...... -4

 : العمدصور قتل 
 أو ٌلقٌه من مكان عال،  بشًء ثقٌل) أن ٌقتل شخصا بآلة حادة ، أو 

 ( أو ٌسقٌه سمابحبل ونحوه ، أو ٌخنقه أو ٌلقٌه فً نار ، ، 
 :  العمدقتل ما ٌترتب على 
  حق للقتٌل . –حق ألولٌاء الدم  –حق هلل تعالى 

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انجُاٚح ػشف 

 

 

  انجُاٚح إَٔاع اركش

 
  انُفش ػهٗ تانجُاٚح انًشاد تٍٛ

 

 

 انؼًذ انمرم ػشفٙ

 

 

 انؼًذ انمرم دكى تٍٛ

 

 

 

 لرم يٍ انرشْٛة طشق ػذد

 انُفش

 

 

 انؼًذ لرم طٕس دذد

 

 انؼًذ لرم ػهٗ ٚرشذة يا ػذد

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه االَرذاس

 ؟ االَرذاسيا يؼُٗ  ضضدرساضتطؼغدػ
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 االنتحارالطالب  ٌعرؾ   أن 

  االنتحار حكمالطالب  ٌبٌن   أن 

 

 من الحكمةعن الطالب  ٌوضحأن 
  االنتحار تحرٌم

 

 فً االنتحار عقوبةٌذكر  الطالب أن 
 اآلخرة

 
 
 

 أسباب عقوبةٌعدد الطالب أن 
  االنتحار

 
 من الوقاٌة سبلالطالب  ٌحددأن 

  االنتحار فً الوقوع
 

 الرحمة قتلالطالب  ٌبٌن   أن 
 وأنواعه

 . قتل اإلنسان نفسه عمدا هو : االنتحارتعرٌؾ 
 : االنتحارحكم 

 محرم  وهو كبٌرة من كبابر الذنوب وقد ثبت تحرٌمه بالكتاب والسنة   
 قال هللا تعالى ) وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحٌما ( 

 الحكمة من تحرٌم االنتحار : 
اإلنسان ملك لخالقه ومواله وال ٌجوز له أن ٌتصرؾ فٌها بما ٌشاء 

ألنه مإتمن علٌها مؤمور بحفظها حتى ٌستردها خالقها متى شاء فً 
 أجلها المحدد فقتل اإلنسان تعد على حق هللا تعالى فٌها .

 : فً اآلخرة االنتحار عقوبة 
أن من قتل نفسه فإن هللا تعالى ٌعاقبه فً اآلخرة بؤن  بٌن النبً 

ٌتكرر قتله لنفسه فً نار جهنم بنفس الطرٌقة التً قتل بها فً الدنٌا 
 ه للخلود فً نار جهنم .مع المكث الطوٌل المشاب

 االنتحار :  أسباب
 نسٌان الدار اآلخرة . -6البعد عن هللا واإلعراض عن دٌنه .     -2
 ض النفسٌة والعقلٌة .بعض األمرا -4

 االنتحار :  سبل الوقاٌة من الوقوع فً
 الدار اآلخرة ....ٌذكر   -6القرب من هللا تعالى       -2

 : وأنواعه  قتل الرحمة
 هو إنهاء حٌاة المرٌض الذي ال ٌرجى شفاإه أو الكبٌر جدا ونحوهما

قتل  -6قتل الرحمة بالدواء القاتل وحكمه حرام ،  -2وأنواعه هً : 
 الرحمة بترك العالج ......
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 االستنتاج 
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 وسائط مسعية )  (

 االَرذاس ػشف 
 

  االَرذاس دكى تٍٛ

 
 ذذشٚى يٍ انذكًحػٍ  ٔضخ

  االَرذاس

 

 

 اٜخشج فٙ االَرذاس ػمٕتح اركش

 

 

  االَرذاس أصثاب ػمٕتح ػذد

 
 فٙ انٕلٕع يٍ انٕلاٚح صثم دذد

  االَرذاس

 

 ٔإَٔاػّ انشدًح لرم تٍٛ

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه انمرم شثّ انؼًذ

 ؟انمرم شثّ انؼًذ يا  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 العمد شبه القتلالطالب  ٌعرؾ   أن 

 

 

 شبه القتل حكمالطالب  ٌبٌن   أن 
  العمد

 

 إثبات على الدلٌلٌذكر  الطالب أن 
  العمد شبه القتل

 شبه القتل صورةٌعدد الطالب أن 
 العمد

 
 على ٌترتب ماالطالب  ٌوضحأن 

 العمد شبه القتل
 

 من الحكمةالطالب  ٌبٌن   أن 
 الكفارة مشروعٌة

 
 االتفاق وجوهالطالب  ٌوضحأن 

 وشبه العمد القتل بٌن واالختالؾ
 العمد

 : القتل شبه العمدتعرٌؾ 
أن ٌقصد االعتداء على آدمً معصوم بما ال ٌقتل ؼالبا فٌموت به 

عمد الخطؤ ( وذلك لوجود العمد فً وٌسمى ) خطؤ العمد ( و ) 
 . االعتداء والخطؤ فً القتل

 : حكم القتل شبه العمد
محرم ألنه اعتداء وظلم قال هللا تعالى ) وال تعتدوا إن هللا ال ٌحب 

) كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله  المعتدٌن ( وقال 
 .وعرضه ( رواه مسلم 

  الدلٌل على إثبات القتل شبه العمد :
  00000000حدٌث أبً هرٌرة قال اقتتلت امرأتان من هذٌل 

  : صورة القتل شبه العمد
أن ٌضربه بسوط أو عصا أو ٌلكمه بٌده أو ٌصفعه أو أن ٌلقٌه فً 

 .ماء قلٌل فٌموت 
 ما ٌترتب على القتل شبه العمد : 

 وجوب الدٌة المؽلظة  
 .وجوب الكفارة  

  : الحكمة من مشروعٌة الكفارة
 محو اإلثم الحاصل بسبب التفرٌط فً قتل نفس مإمنة 

 وجوه االتفاق واالختالؾ بٌن القتل العمد وشبه العمد : 
 ٌتفقان فً : 

 وجود القصد  -2
 ................تؽلٌظ الدٌة  -6

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
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 االستقصاء 
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 وسائط مسعية )  (

 انؼًذ شثّ انمرم ػشف 

 

 

 
  انؼًذ شثّ انمرم دكى تٍٛ

 

 

 
 

 شثّ انمرم إشثاخ ػهٗ انذنٛم اركش

  انؼًذ
 

 انؼًذ شثّ انمرم طٕسج ػذد
 

 شثّ انمرم ػهٗ ٚرشذة يا ٔضخ

 انؼًذ
 

 يششٔػٛح يٍ انذكًح تٍٛ

 انكفاسج
 

 ٔاالخرالف االذفاق ٔجِٕ ٔضخ

 انؼًذ ٔشثّ انؼًذ انمرم تٍٛ

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 



 

 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه انمرم انخطأ

 ؟ انخطأ انمرميا  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 الخطؤ القتلالطالب  ٌعرؾ   أن 

 

  الخطؤ القتل حكمالطالب  ٌبٌن   أن 

 

  الخطؤ قتل أنواعٌذكر  الطالب أن 

 
 

 

 

 

 على ٌترتب ماالطالب  ٌوضحأن 
 الخطؤ القتل

 
 

 فٌها التً الحالالطالب  ٌبٌن   أن 
  والكفارة الدٌة تسقط

 : القتل الخطؤتعرٌؾ 
 . هو أن ٌفعل المكلؾ ما ٌباح له فعله فٌصٌب آدمٌا معصوما فٌقتله

 القتل الخطؤ :حكم 
ال ٌوصؾ القتل الخطؤ بحل وال حرمة ألنه عمل ؼٌر متعمد ولٌس على 

 القاتل خطؤ إثم .
 أنواع قتل الخطؤ :

  : القتل الخطؤ نوعان 
األول : قتل خطؤ محض وهو ما قصد فٌه الجانً الفعل دون الشخص 

 إال أنه أخطؤ فً فعله . 
قصد فٌه إلى الفعل وال  الثانً : قتل فً معنى القتل الخطؤ وهو ما ال

   بؤحد أمرٌن : الشخص وٌكون
 المباشرة كمن سقط منه شًء كان ٌحمله على آخر فقتله .  -
 . ال ٌجوز له حفرها فٌه التسبب مثل من حفر ببرا فً محل -

 :  ما ٌترتب على القتل الخطؤ
 المخففة : وتحملها العاقلة وتكون مإجلة ثالث سنٌن وجوب الدٌة -2
ل خاصة وهً عتق رقبة فإن لم وتكون على القات: وجوب الكفارة  -6

 متتابعٌن .ٌجد صام شهرٌن 
 : الكفارةو قط الدٌةتس الحال التً فٌها

 تسقط الكفارة إذا لم ٌكن ثم تفرٌط من القاتل بؤي وجه من الوجوه . 
 الحكمة من إٌجاب الكفارة فً قتل الخطؤ . –الحال التً تسقط فٌها الدٌة فقط 

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 
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 انخطأ انمرم ػشف 

 
  انخطأ انمرم دكى تٍٛ

 
  انخطأ لرم إَٔاع اركش

 

 

 

 

 

 

 
 انمرم ػهٗ ٚرشذة يا ٔضخ

 انخطأ

 
 

 انذٚح ذضمظ فٛٓا انرٙ انذال تٍٛ

 ٔانكفاسج

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه انجُاٚح ػهٗ يا دٌٔ انُفش 

 ؟ انجُاٚح ػهٗ يا دٌٔ انُفشانًشاد تيا  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 اضطالبتوجغهػاألدئضظػرضىػ اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 بالجناٌة المرادالطالب  ٌبٌن   أن 
 النفس دون ما على

 على الجناٌة أنواعٌذكر  الطالب أن 
  النفس دون ما

 

 : المراد بالجناٌة على ما دون النفس
 هً اعتداء مكلؾ عن بدن إنسان بما ال ٌترتب علٌه وفاته .

 أنواع الجناٌة على ما دون النفس :
  األطراؾ : الجناٌة على:  النوع األول

 إتالؾ العٌن وقطع األذن أو اللسان أو الٌد  : مثلإتالؾ الطرؾ  -2
إذهاب إحدى الحواس كالسمع مثل  األعضاء :إذهاب منفعة أحد  -6

 والبصر والشم 
 جبالشجا وتسمىوالوجه جرح سواء كانت الجراح فً الرأس ال -4

 .وما فٌه دٌة مقدرة نوعان هما : ما فٌه حكومة  وهً
 لها حالتان : والنوع الثانً جروح سابر البدن و

أن ٌبلػ الجرح تجوٌؾ الصدر أو البطن بؤن ٌطعه فتصل إلى  .2
 جوفه .  

 
 وأال ٌبلػ الجوؾ كؤن ٌجرح ٌده أو قدمٌه أو فخذه ونحو ذلك  .6

 
على العظام بكسرها ؼٌر عظام الساق والوجه  الجناٌة :  النوع الثانً

 مثل كسر عظم الساق والفخذ والقدم 
. 

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 دٌٔ يا ػهٗ تانجُاٚح انًشاد تٍٛ

 انُفش

 

 دٌٔ يا ػهٗ انجُاٚح إَٔاع اركش

  انُفش

 

 

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه َٕٔع انجُاٚح فٛٓا دٕادز انضٛاساخ

 ؟ آداب لٛادج انضٛاسجيا  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 رضىػاضطالبتوجغهػاألدئضظػ اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 السٌارة قٌادة آدابٌذكر  الطالب أن 

 

 

 

 اإلصابةأقسام الطالب  ٌوضحأن 
  السٌارات بحوادث

 

 

 

 

 

ما ٌترتب على الطالب  ٌبٌن   أن 
  البهابم بسبب السٌارات حوادث

 

 وحكمه التفحٌطالطالب  ٌوضحأن 
 وعقوبته

 آداب قٌادة السٌارة :
على األذكار الشرعٌة كدعاء التوكل على هللا والثقة به والحرص  -2

 ركوب السٌارة .
شكر هللا تعالى باستعمالها فٌما ٌرضٌه واجتناب استعمالها فٌما  -6

 ٌسخطه .
 اجتناب السرعة ؼٌر المعقولة ، المخالفة لقواعد السٌر . -4
 عدم تمكٌن من ال ٌحسن القٌادة ونحوهم من قٌادة السٌارات . -3

 : اإلصابة بحوادث السٌارات
 سم األول : أن تكون اإلصابة فً أحد الركاب فله أربع حاالت :الق
 أن ٌكون السابق مفرطا . -6أن ٌكون السابق متعدٌا       -2
 أال ٌكون السابق متعدٌا وال مفرطا . -4
 أن ٌكون الحادث بؽٌر سبب من السابق . -3

 القسم الثانً : أن تكون اإلصابة فً ؼٌر الركاب : وله حالتان :
 ٌكون المتسبب فً الحادث الشخص المصاب . أن -2
 أن ٌكون الحادث بسبب من السابق . -6

 : حوادث السٌارات بسبب البهابم
البهابم المتلفة بسبب هذه الحوادث ؼٌر  -2ٌترتب علٌها ما ٌلً : 

 صاحب البهابم آثم بتركها وإهمالها . -6مضمونة وهً هدر .      
 نتج بسببها إذا كان لٌال . ٌضمن صاحب البهابم الساببة ما -4

ظاهرة سٌبة ٌقوم بارتكابها بعض الشباب  : التفحٌط وحكمه وعقوبته
  وهو محرم وعقوبة فاعله التعزٌر بحسب ما ٌراه القاضً .

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انضٛاسج لٛادج آداب اركش 

 

 

 

 

 

 

 تذٕادز اإلطاتحألضاو  ٔضخ

  انضٛاساخ

 

 

 

 

 

 

 دٕادزيا ٚرشذة ػهٗ  تٍٛ

  انثٓائى تضثة انضٛاساخ

 
 

 ٔػمٕترّ ٔدكًّ انرفذٛظ ٔضخ

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه انمظاص فٙ انُفش

 ؟ يؼُٗ انمظاصيا  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم ررضػاضدرسأظذطظػ اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 القصاصالطالب  ٌعرؾ   أن 

 
 

 على الدلٌلالطالب  ٌبٌن   أن 
  القصاص مشروعٌته

 

 

 من الحكمةالطالب  ٌوضح أن 
  القصاص مشروعٌته

 
 

 التً الجناٌاتٌذكر  الطالب أن 
 القصاص فٌها ٌشرع

 : القصاصتعرٌؾ 
 . القطع وتتبع األثر فً اللؽة :
 معاقبة الجانً بمثل جناٌته . اصطالحا :

 الدلٌل على مشروعٌته القصاص :
 القصاص مشروع بإجماع العلماء :

 فمن الكتاب قوله تعالى :
 ( القتلى) ٌا أٌها الذٌن أمنوا كتب علٌكم القصاص فً 

 ) كتاب هللا القصاص  ( . ومن السنة قوله صلى هللا علٌه وسلم 
 القصاص :مشروعٌته الحكمة من 

 حفظ النفوس واألطراؾ . -2
 شفاء ؼٌظ المجنً علٌه أو ورثته . -6
 تطهٌر الجانً من ذنب جناٌته  -4
 تحقٌق العدل بٌن الجانً والجانً علٌه . -3

 :  القصاصالجناٌات التً ٌشرع فٌها 
 . الجناٌة عمدا على النفس -2
 الجناٌة عمدا على ما دون النفس . -6

 أما شبه العمد والخطؤ فال قصاص فٌهما وإنما فٌهما الدٌة .

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعاونًالتعلٌم  

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انمظاص ػشف 

 

 

 

 يششٔػٛرّ ػهٗ انذنٛم تٍٛ

  انمظاص

 

 

 

 يششٔػٛرّ يٍ انذكًح ٔضخ

  انمظاص

 

 

 
 

 فٛٓا ٚششع انرٙ انجُاٚاخ اركش

 انمظاص

 

 اضطظزضياضواجبػ
 

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه انمظاص فٙ انُفش

 ؟ ششٔط ٔجٕب انمظاص فٙ انُفشيا  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب
 

 

  القصاص فً العفو ٌبٌن الطالبأن 

 

 

 

 

حاالت  العفو  ٌوضح الطالب أن 
 عن القصاص

 

 

 

 العفو ٌملك الذي ٌذكر الطالب أن 
 القصاص عن

 
 المملكة اهتمام ٌوضح الطالب أن 

 أحكام بتطبٌق السعودٌة العربٌة
  اإلسالم شرٌعة

 
 العفو فً القصاص :

ووضع عنها أؼالل األمم السابقة وآصارها األمة لقد رحم هللا هذه 
ولم ٌكن هذا القصاص والدٌة والعفو . حٌث خٌر أولٌاء القتٌل بٌن
 موجودا فً األمم السابقة 

أخٌه شٌا فاتباع  بالمعروؾ وأداء قال تعالى  : )فمن عفً له من 
 إلٌه بإحسان ذلك تخفٌؾ من ربكم ورحمة (

 أحوال العفو عن القصاص :
 العفو عن القصاص والدٌة جمٌعا-2

 العفو عن القصاص فقط مع بقاء الدٌة -6

 العفو عن القصاص والصلح على أكثر من الدٌة -4

 الذي ٌملك العفو عن القصاص :
القصاص هم ورثة المقتول جمٌعا رجاال ونساء الذي ٌملك العفو عن 

 . اوكبار اوصؽار
 اهتمام المملكة العربٌة السعودٌة بتطبٌق أحكام شرٌعة اإلسالم :

ٌة اإلسالم شرٌعةال أحكام بتطبٌق السعودٌة العربٌة المملكةاهتمت 
سواء فً ذلك األحكام المتعلقة بالقصاص أو الحدود أو أداء الحقوق 

 وعٌر ذلك . 

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

  
 

 
 

  انمظاص فٙ انؼفٕ تٍٛ
 

 

 

 

 ػٍ انؼفٕ  داالخ  ٔضخ

 انمظاص
 

 
 

 ػٍ انؼفٕ ًٚهك اركش يٍ

 انمظاص
 

 انؼشتٛح انًًهكح اْرًاو ٔضخ

 ششٚؼح أدكاو ترطثٛك انضؼٕدٚح

 اإلصالو

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه انذٚاخ

 ؟انذٚاخ يا يؼُٗ  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 الدٌاتالطالب  ٌعرؾ   أن 

 

  الدٌة موجباتالطالب  ٌبٌن   أن 

 

 

 

 

 

  النفس دٌةالطالب  ٌوضح   أن 

 
 

 النفس دون ما دٌةالطالب  ٌحددأن 

 : الدٌاتتعرٌؾ 
إلى مجنً علٌه أو ولٌه بسبب  شرعا جمع دٌة وهً المال المإدي

 .جناٌة 
 : الدٌة موجبات

 منها .الدٌة الواجبة إما أن تكون دٌة نفس كاملة أو دٌة جزء 
  : تجب الدٌة كاملة فً الحاالت التالٌةف
 فً القتل العمد إذا عفا أولٌاء الدم عن القصاص إلى الدٌة .  .2
 فً القتل شبه العمد .  .6
 فً القتل الخطؤ .  .4
 ما لٌس لإلنسان منه إال عضو واحد فقط . قطعفً  .3
 فً إذهاب إحدى المنافع كاملة . .5

  دٌة النفس : : النوع األول
 من اإلبل . 200أوال : دٌة المسلم الحر الذكر ومقدارها 

ثانٌا : دٌة الكافر الحر ومقدارها نصؾ دٌة المسلم سواء كان كتابٌا أم 
 كالوثنً والمجوسً ونحوهما . ؼٌر كتابً

 ثالثا : دٌة المرأة ومقدارها نصؾ دٌة الرجل كل بحسب دٌنه . 
  النوع الثانً : دٌة ما دون النفس :

: فدٌة السن بـ ) خمس من اإلبل ( وفً أنملة  دٌة األطراؾأوال : 
األصبع ثلث عشر الدٌة ، أما دٌة كسر العظام ففً الضلع بعٌر 

 والترقوة بعٌر والزند بعٌران .
 ......................... ثانٌا : دٌة الجروح والشجاج :

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 المفاهٌمخرابط  
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انذٚاخ ػشف

 

 

  انذٚح يٕجثاخ تٍٛ

 

 

 

 

 
 

 

  انُفش دٚح ٔضخ

 

 

 

 

 انُفش دٌٔ يا دٚحيا 

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه ذاتغ انذٚاخ

 يٍ انز٘ ٚرذًم انذٚح ؟ اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم اضدرسأظذطظػررضػ اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 الوقت فً الدٌاتالطالب  ٌقدرأن 
 الحاضر

 

 

 من ٌتحمل الدٌةٌذكر  الطالب أن 
 

 

 

 

 

 

 عن الصلح حكمالطالب  ٌبٌن   أن 
 دٌة من بؤكثر القصاص

 : الدٌات فً الوقت الحاضرتقدٌر 
 : دٌة القتل العمد وشبه العمد

 مبة ألؾ وعشرة آالؾ لاير سعودي .أربع 
 دٌة القتل الخطؤ :

 مبة ألؾ لاير سعودي .ثالث 
 الدٌة ٌتحملها ثالثة وهم : 

القاتل : فتكون فً ماله خاصة وذلك فً قتل العمد إذا تنازل  .2
 أولٌاء المقتول عن القصاص .

 العاقلة : وذلك فً شبه العمد وقتل الخطؤ .  .6
 ٌتحمل الدٌة فً حاالت منها :وبٌت المال :  .4
 إذا كانت الدٌة على العاقلة وأعسرت عن دفعها أو عدمت العاقلة . 
 أعسر عن دفعها . كانت الدٌة على الجانً وإذا  
 إذا كان الجانً مجهوال .  

 من اختصاص وظٌفته إذا ترتبت الدٌة نتٌجة خطؤ ولً األمر فٌما هو
 الصلح عن القصاص بؤكثر من دٌة :

وهو أن ٌتفق أولٌاء الدم مع القاتل على أن ٌعفوا عن القصاص مقابل 
 مبلػ مالً ٌدفعه لهم حسب االتفاق وهو جابز بإجماع العلماء .

:قال : ) من قتل مإمنا متعمدا  والدلٌل على مشروعٌته عن النبً 
فإنه ٌدفع إلى أولٌاء القتٌل فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدٌة 

 .  ..... وما صالحوا علٌه من شًء فهو لهم (
وتجوز المصالحة بؤي نوع من أنواع المال المباح ال ٌنبؽً المبالؽة 

ن فً مبلػ الصلح وٌستحب للعقالء والوجهاء التوسط لإلصالح بٌ
 القاتل وأولٌاء الدم إذا رأوا المصلحة فً هذا .

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 )  (بوربوينت 
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انذاضش انٕلد فٙ انذٚاخ لذس 

 

 

 

 

 يٍ ٚرذًم انذٚح اركش

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمظاص ػٍ انظهخدكى  تٍٛ

 دٚح يٍ تأكصش

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه انذذٔد ٔأدكايٓا

 ؟ انًمظٕد تانذذٔديا  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 الحدودالطالب  ٌعرؾ   أن 

 

 مشروعٌة حكمةالطالب  ٌبٌن   أن 
  الحدود

 

 

 

  الحد إقامة شروطٌذكر  الطالب أن 

 

 له الذيمن الطالب  ٌوضح   أن 
   الحدود إقامة

 
 

 الشفاعةحكم الطالب  ٌوضح   أن 
 الحدود فً
 
 

 الحدود أنواعٌعدد الطالب أن 
 الشرعٌة

 : الحدودتعرٌؾ 
 لؽة : جمع حد وهو المنع .

 .ألجل حق هللا تعالى  معاصمقدرة شرعا على  اتعقوبشرعا : 
 حكمة مشروعٌة الحدود :

 . زجر العاصى عن  الرجوع إلى المعصٌة  -2
 الناس على أرواحهم وأموالهم وأعراضهم  أمن -2
َما َكاَن َقْولَ حصول رضوان هللا فى الدنٌا واآلخرة قال تعالى "  -4 إِنَّ

قُولُوا َسِمْعَنا اْلُمْإِمنٌَِن إَِذا  ٌَ َنُهْم أَْن  ٌْ ْحُكَم َب ٌَ ِ َوَرُسولِِه لِ ُدُعوا إِلَى هللاَّ
 سورة النور. (52َوأََطْعَنا َوأُْولَبَِك ُهْم اْلُمْفلُِحوَن )

 شروط إقامة الحد :
 أن ٌكون مرتكب الجرٌمة مكلفا ) بالؽا عاقال (  -2
 أن ٌكون مختارا فال حد على مكره  -6
 بالتحرٌم .أن ٌكون عالما  -4

 : ودله إقامة الحد الذي
وخلفاءه من بعده هم الذٌن كانوا ٌقٌمون  ه والنبً ولى األمر أو نابب

 الحدود .
 الحدود : فً الشفاعة

 بعد بلوؼه ولً األمر .ال تجوز الشفاعة إلسقاط الحد  -2
 ٌحرم على ولً األمر قبول الشفاعة فً الحدود . -6

 ................الوقاٌة من الجرابم وموضع الحدود منها : 
 :الشرعٌة  أنواع الحدود

 ( .حد ) الردة والزنا والقذؾ والمسكر والسرقة والحرابة والبؽً 

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انذذٔد ػشف

 

 

  انذذٔد يششٔػٛح دكًح تٍٛ

 

 

 

 

 

  انذذ إلايح ششٔط اركش

 

 
   انذذٔد إلايح نّ انز٘يٍ  ٔضخ

 
 

 انذذٔد فٙ انشفاػحدكى  ٔضخ

 
 

 انششػٛح انذذٔد إَٔاع ػذد

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 



 

 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه دذ انشدج

 ؟ انًمظٕد تانشدجيا  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم اضدرسػأظذطظػررض اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 الردةالطالب  ٌعرؾ   أن 

 

  الردة حكمالطالب  ٌبٌن   أن 

 

 

  الردة أنواعٌعدد الطالب أن 

 

 

 
 

 الردة عقوبةالطالب  ٌحددأن 
 

 المرتد استتابةالطالب  ٌبٌن   أن 

 : الردةتعرٌؾ 
 الرجوع والتحول لؽة :

 الرجوع عن دٌن اإلسالم إلى الكفر . شرعا :
 حكم الردة :

. وٌستوي فً ذلك الجاد والهازل  اإلسالم دٌنالردة كفر وخروج من  
 والمستهزئ إذا ارتكبوا أحد نواقض اإلسالم 

قال هللا تعالى ) ولبن سؤلتهم لٌقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبا هلل 
 وآٌاته ورسوله كنتم تستهزبون ، ال تعتذروا قد كفرتم بعد إٌمانكم ( . 

 أنواع الردة : 
أن ٌعتقد ما ٌخالؾ ما علم من الدٌن : مثل الردة باالعتقاد  .2

 بالضرورة . 
الشك فً صحة أخبار القرآن أو صدق رسول :  مثل الردة بالشك .6

 .  هللا 
ؼٌر هللا أو ٌستهزئ بشًء من دٌن  دعاء:  مثل الردة بالقول .4

 . رسول هللا 
 . السجود لألصنامأو : الذبح لؽٌر هللا مثل الردة بالفعل  .3

 الردة :  عقوبة
 للمرتد عقوبتان دنٌوٌة وأخروٌة .

 استتابة المرتد : 
 ال تحل ذبٌحته ..... -6وزوجته .       ٌفرق بٌن المرتد  -2

 ............ الحكمة من مشروعٌة حد الردة :

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انشدج ػشف 

 

 

  انشدج دكى تٍٛ

 

 

 

 

  انشدج إَٔاع ػذد

 

 

 

 

 

 

 

 انشدج ػمٕتح دذد

 

 انًشذذ اصرراتح تٍٛ

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه دكى انضذشج ٔانؼشافٍٛ انًشذٕرٍٚ 

 ؟ انًشاد تانضذشيا  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 األدئضظػرضىػاضطالبتوجغهػ اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 بالسحر المرادالطالب  ٌبٌن   أن 

 

 

 السحر أنواعٌذكر  الطالب أن 
  وحكمها

 كان لماذاالطالب  ٌوضح   أن 
  كفرا السحر

 

 الساحر عقوبةالطالب  ٌبٌن   أن 
 
 

 
 العرافٌن الطالب     ٌعرؾأن 

 والمشعوذٌن 
 

 : المراد بالسحر
 ه .ما خفً ولطفه بسب لؽة :

عمل شٌطانً ٌتم عن طرٌق كالم ٌتكلم به الساحر فتعٌنه  به :والمراد 
  على تنفٌذ مطلوبة .الشٌاطٌن 

 السحر أنواع والذي هو منها كفر نوعان : : أنواع السحر وحكمها
 النوع األول : سحر التؤثٌر .      النوع الثانً : سحر التخٌٌل .

 : لماذا كان السحر كفرا
 ؼالبا إال بالشرك باهلل تعالى .األول : أنه ال ٌتوصل إلٌه 

الثانً : أن السحرة ٌدعون مشاركتهم هلل تعالى فً شًء من 
 خصابص ربوبٌته .

 :عقوبة الساحر 
أن السحر كفر وردة عن دٌن اإلسالم ولهذا ذكره العلماء فً باب  -2

 الردة وعقوبة المرتد القتل .
 . أن قتل الساحر ثابت عن جماعة من الصحابة  -6

 : العرافون والمشحوذون
العراؾ هو : الذي ٌدعً علم الؽٌب ومعرفة ما ٌحصل فً المستقبل 

 مما ال سبٌل إلى الوصول إلٌه وقد ٌسمى كاهنا .
وهو والمشعوذة : هو الذي ٌعمل السحر المجازي الذي ال حقٌقة له 

سحر الخداع والتموٌه والخفة وعقوبته التعزٌر حسب النظر الحاكم 
مع فعلهم لٌرتدعوا  وٌنزجر ؼٌرهم ممن هو على  بما ٌتناسب
 شاكلتهم .

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 تانضذش انًشاد تٍٛ

 

 

 

  ٔدكًٓا انضذش إَٔاع اركش

 
 

  كفشا انضذش كاٌ نًارا ضخٔ

 

 

 

 انضادش ػمٕتح تٍٛ

 

 
 ٔانًشؼٕرٍٚ  انؼشافٍٛ ٔضخ

 

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه دٔاػٙ انزَا 

 ؟ دٔاػٙ انزَايا  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 اضطالبتوجغهػاألدئضظػرضىػ اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 الزنا دواعًٌذكر  الطالب أن 

 

  

 : دواعً الزنا
 التبرج والسفور :  -2

أوجب هللا تعالى على المرأة المسلمة الحجاب لما ٌترتب علٌه من 
 العفة وحفظ المجتمع من الوقوع فً الفواحش .

 النظر الحرام :  -6
 أوجب هللا تعالى على الرجال والنساء ؼض البصر 

للمرأة األجنبٌة : ٌحرم على الرجل مصافحة  مصافحة الرجل -4
 المرأة األجنبٌة ٌحرم على المرأة مصافحة ؼٌرها .

 الخلوة :  -3
تحرم حلوة الرجل بالمرأة األجنبٌة سواء أكان فً بٌت أم مكتب أم 

 سٌارة وهً من أخطر دواعً الزنا .
 االختالط :  -5

الدراسة  ٌحرم اختالط الرجال بالنساء فً الوظابؾ على مقاعد
 والحفالت وأشبه ذلك .

 سفر المرأة بؽٌر محرم : -2
ٌحرم سفر المرأة بؽٌر محرم سواء أكان السفر بالسٌارة أم الطابرة أو 

 السفٌنة أم القطار .

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انزَا دٔاػٙ اركش 

  

 

 

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه انزَادذ 

 ؟انزَا يا يؼُٗ  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 الزناالطالب  ٌعرؾ   أن 

 

  الزنا حكمالطالب  ٌبٌن   أن 

 

 
  الزانً حدٌذكر  الطالب أن 

 
 

 

 

 

 

 حد وجوب شروطالطالب ٌعدد أن 
 الزنا

 : الزناتعرٌؾ 
وال شبهة نكاح وال ملك قبل وقع على ؼٌر نكاح صحٌح  فًكل وطء 

 .ٌمٌن 
 حكم الزنا : 

:     تعالى  وٌدل على ذلك قول هللاالزنا محرم وهو من كبابر الذنوب 
ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسبٌِالً  )"  َنى إِنَّ  "  َوال َتْقَرُبوا الزِّ

ْزنِى َوْهَو ُمْإِمٌن » وقال صلى هللا علٌه وسلم "  ٌَ انِى ِحٌَن  ْزنِى الزَّ ٌَ الَ 
ْسِرُق َوْهَو ُمْإِمنٌ  ٌَ ْسِرُق ِحٌَن  ٌَ  . ( ، َوالَ 

 : ًحد الزان
 : المحصن ًحد الزان

لك بؤدلة كثٌرة منها حدٌث الرجم بالحجارة حتى ٌموت وقد ثبت ذهو 
هللا عنه " إن هللا بعث محمدا بالحق فكان مما أنزل آٌة  ًعمر رض

 الرجم ..ورجم رسول هللا ورجمنا بعده 
 ؼٌر المحصن : الزانًحد  

انًِ َفاْجلُِدوا  ُة َوالزَّ ٌَ انِ هو الجلد مبة جلده وتؽرٌب عام قال تعالى " الزَّ
ِ إِْن ُكنُتْم  ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِماَبَة َجْلَدٍة َوال َتؤُْخْذُكْم بِِهَما َرْأَفٌة فًِ ِدٌِن هللاَّ

ْشَهْد َعَذاَبُهَما َطا ٌَ ْوِم اآلِخِر َوْل ٌَ ِ َواْل بَِفٌة ِمْن اْلُمْإِمنٌَِن " ُتْإِمُنوَن بِاهللَّ
 "  عاموفى الحدٌث الشرٌؾ " على ابنك جلد مبة وتؽرٌب 

 الزنا : حد شروط وجوب
 انتفاء الشبهة  -6    القبل . فًحصول اإلٌالج  -2
 ثبوت الزنا وٌتحقق بؤمرٌن اإلقرار والشهادة  -4

 عقوبة الزانً فً اآلخرة 
 الفرد والمجتمعالحكمة من تحرٌم الزنا وآثاره على 

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 (وسائط مسعية )  

 انزَا ػشف 

 

 

  انزَا دكى تٍٛ

 

 

 

 

  انزاَٙ دذ اركش

 

 

 

 

 

 

 

 

 انزَا دذ ٔجٕب ششٔط ػذد

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه ػمٕتح ػًم لٕو نٕط ) انهٕاط (

 ؟انهٕاط يا يؼُٗ  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 اللواطالطالب  ٌعرؾ   أن 

 

  اللواط حكمالطالب  ٌشرح   أن 

 

 

  اللواط عقوبةالطالب  ٌوضح   أن 

 
 

 تحرٌم من الحكمةالطالب  ٌبٌن   أن 
 والمجتمع الفرد على اللواط وآثاره

 
 

 من الوقاٌة أسبابٌعدد الطالب أن 
  اللواط

 : اللواطتعرٌؾ 
 .الدبر  فًهو وطء الذكر 

 حكم اللواط :
َولُوطاً ) ابر الذنوب بدلٌل قوله تعالى : من كبكبٌرة اللواط محرم وهو 

( 10إِْذ َقالَ لَِقْوِمِه أََتؤُْتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم بَِها ِمْن أََحٍد ِمْن اْلَعالَِمٌَن )
َساِء َبلْ أَْنُتْم َقْومٌ ُمْسِرفُوَن  َجالَ َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النِّ ُكْم لََتؤُْتوَن الرِّ ، ( إِنَّ

 .وقد أجمع المسلمون على تحرٌمه 
 ط :عقوبة اللوا

القتل فٌقتل الفاعل والمفعول به سواء أكانا محصنٌن أم ؼٌر محصنٌن 
َها  ٌْ َها َسافِلََها َوأَْمَطْرَنا َعلَ ٌَ ا َجاَء أَْمُرَنا َجَعْلَنا َعالِ لقوله تعالى :"  َفلَمَّ

ٌٍل َمْنُضوٍد "   ِحَجاَرًة ِمْن ِسجِّ
 اللواط على الفرد والمجتمع : هآثارالحكمة من تحرٌم و

 .وانتكاسه باإلنسانٌة إلى الحضٌض أنه قلب للفطرة وهدم لألخالق -2
 إماتة الؽٌرة فً المفعول به وإفساد حال الفاعل والمفعول به . -6
 الجناٌة على أسرة المفعول به بل على المجتمع بؤسره. -4

 : أسباب الوقاٌة من اللواط
 ب بمحبته .أوامره واجتناب نواهٌه وملء القل بإتباعتقوٌة اإلٌمان  -2
 وجهمٌنا لفرصتٌسٌر أمور الزواج ، وحث القادر على التزوٌج تح-6

 فعلٌه بالصوم . ٌستطعومن 
عن صحبة األشرار الذٌن الحرص على الصحبة الصالحة والبعد  -4

 . ٌدعون إلى الرذٌلة

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 السمكةهٌكلة  
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انهٕاط ػشف 

 

 

  انهٕاط دكى اششح

 

 

 

  انهٕاط ػمٕتح ٔضخ

 

 
 

 

 ٔآشاسِ ذذشٚى يٍ انذكًح تٍٛ

 ٔانًجرًغ انفشد ػهٗ انهٕاط

 

 

 انهٕاط يٍ انٕلاٚح أصثاب ػذد

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه دذ انمزف 

 ؟انمزف يا يؼُٗ  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 القذؾالطالب  ٌعرؾ   أن 

 

  القذؾ حكمالطالب  ٌبٌن   أن 

 

 

 الشرٌعة حماٌةالطالب  ٌوضح   أن 
  لألعراض

 

 القذؾ ألفاظٌذكر  الطالب أن 
 
 

 القذؾ شروطٌعدد الطالب أن 
 

 
 بٌن الفرقالطالب  ٌبٌن   أن 

 واإلحصان القذؾ حد فً اإلحصان
 الزنا حد فً

 : القذؾتعرٌؾ 
 لؽة : الرمً بشدة .

 الرمً بالزنا أو اللواط .شرعا : 
 حكم القذؾ :

 القذؾ محرم وهو من كبابر الذنوب .
ؤُْتوا بِؤَْرَبَعِة شَُهَداَء  قال تعالى ٌَ ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ لَْم  ٌَ " َوالَِّذٌَن 

 َوأُْولَبَِك ُهْم اْلَفاِسقُونَ َفاْجلُِدوُهْم َثَمانٌَِن َجْلَدًة َوال َتْقَبلُوا لَُهْم َشَهاَدًة أََبداً 
 : حماٌة الشرٌعة لألعراض

عما ٌدنسها وٌشٌنها لقد عنٌت الشرٌعة بحماٌة األعراض وحفظها 
 فؤمر الشرع اإلنسان أن ٌحافظ على عرضه .

 ألفاظ القذؾ : 
 مثل ٌا زانٌة ، أنت لوطى ال تحتمل سوى القذؾ ألفاظ صرٌحة :  -2
 مثل ٌا فاجر ، أنت خبٌثة .تحمل القذؾ وؼٌره ألفاظ كتابٌة :  -6

 شروط القذؾ :
 (  بالتحرٌمأن ٌكون مكلفا ، مختارا عالما )  ٌشترط فٌه القاذؾ -2
 ( أن ٌكون محصنا  ) والمقذوؾ ٌشترط فٌه -6

  الفرق بٌن اإلحصان فً حد القذؾ واإلحصان فً حد الزنا :
 اإلحصان فً حد القذؾ وفً حد الزنا ٌتفقان فً اشتراط :

 العقل ............ -الحرٌة .                     ب -أ

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انمزف ػشف 

 

 

  انمزف دكى تٍٛ

 

 

 

  نألػشاع انششٚؼح دًاٚح ٔضخ

 

 

 انمزف أنفاظ اركش

 
 

 انمزف ششٔط ػذد

 

 

 دذ فٙ اإلدظاٌ تٍٛ انفشق تٍٛ

 انزَا دذ فٙ ٔاإلدظاٌ انمزف

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه دذ انمزف

 ؟دذ انمزف يا  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 القذؾ حدالطالب  ٌبٌن   أن 

 

  القاذؾ عقوبةٌذكر  الطالب أن 

 

 

 

 حد إقامة شروطٌعدد الطالب أن 
  القذؾ

 

 من الحكمةالطالب  ٌبٌن   أن 
 القذؾ حد مشروعٌة

 
 
 

 القذؾحكم الطالب  ٌوضح   أن 
 واللواط الزنا بؽٌر

 : حد القذؾ
 حد القاذؾ ثمانون جلدة .

 : عقوبة القاذؾ
 هناك عقوبة فً الدنٌا وعقوبة فً اآلخرة .

ْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَؽافاَِلِت اْلُمْإِمَناِت إِنَّ الَِّذٌَن قال تعالى : ) ٌَ
ا َواآْلَِخَرِة َولَُهْم َعَذاٌب َعِظٌٌم ) ٌَ ْن ْوَم َتْشَهُد 64لُِعُنوا فًِ الدُّ ٌَ  )

ْعَملُوَن ) ٌَ ِدٌِهْم َوأَْرُجلُُهْم بَِما َكاُنوا  ٌْ ِهْم أَْلِسَنُتُهْم َوأَ ٌْ ْوَمبٍِذ 63َعلَ ٌَ  )
 ُ َ ُهَو اْلَحقُّ اْلُمبٌِنُ ٌَُوفٌِِّهُم هللاَّ

ْعلَُموَن أَنَّ هللاَّ ٌَ  ( . ِدٌَنُهُم اْلَحقَّ َو
 : شروط إقامة حد القذؾ

 توفر شروط القذؾ السابقة . -2
 مطالبة المقذوؾ بذلك ..... -6

 : الحكمة من مشروعٌة حد القذؾ
 حماٌة أعراض المسلمٌن عن التدنٌس . -2
التً تلطخ أعراض  كؾ األلسن عن هذه األلفاظ القذرة -6

 األبرٌاء .
 :القذؾ بؽٌر الزنا واللواط 

 ٌحرم قذؾ أحد بكل ما فٌه إٌذاء إذا كان كذبا وعقوبته التعزٌر .

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انمزف دذ تٍٛ 

 

 

  انمارف ػمٕتح اركش

 

 

 

 

 

  انمزف دذ إلايح ششٔط ػذد

 

 

 دذ يششٔػٛح يٍ انذكًح تٍٛ

 انمزف

 

 

 

 انزَا تغٛش انمزفدكى  ٔضخ

 ٔانهٕاط
 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه دذ انًضكش

 ؟انًضكش يا يؼُٗ  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 المسكرالطالب  ٌعرؾ   أن 
 

 أم الخمرأن الطالب  ٌوضح   أن 
  الخبابث

 

  الخمر شرب حكمٌذكر  الطالب أن 

 

 
 

 الخمر تحرٌم مراحلٌعدد الطالب أن 
 
 

 تحرٌم من الحكمةالطالب  ٌبٌن   أن 
 الخمر

 
  الخمر شارب حدٌذكر  الطالب أن 

 

 إقامة شروط الحكمةٌعدد الطالب أن 
 الحد

وؼطاه وأجد عند متعاطٌه خلال العقل خالط هو كل ما  : المسكرتعرٌؾ 
 . فً التٌٌمز بٌن األمور

ألنها مفتاح الشرور والداعٌة على الفجور ، فما  الخمر أم الخبابث :
هللا عنه  رضًأكثر ما تجر إلٌه من اآلثام والمعاصً . وعن عثمان 

 قال " اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبابث " .
شرب الخمر حرام ، وهو كبٌرة من كبابر الذنوب  حكم شرب الخمر :

ٌَُّها  ا أَ ٌَ والدلٌل على تحرٌمه الكتاب والسنة واإلجماع ، قال تعالى " 
ِسُر َواألَنَصاُب َواألَْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل  ٌْ َما اْلَخْمُر َواْلَم الَِّذٌَن آَمُنوا إِنَّ

َطاِن َفاْجَتنُِبوهُ لََعلَُّكْم ُتْفلِحُ  ٌْ  وَن ". الشَّ
ومن السنة حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما : قال رسول هللا صلى  -

 ل مسكر حرام ( .ك  علٌه وسلم ) كل مسكر خمر ، وهللا
 وقد أجمع المسلمون على تحرٌم الخمر .

 الخمر : مراحل تحرٌم
 بٌان عظم إثمها وأنه أكبر من نفعها . -2
 تحرٌمها كلٌا . -4النهً عن قربان الصالة حال السكر .      -6

 .المضار العقلٌة  -6.  المضار الدٌنٌة -2: الحكمة من تحرٌم الخمر
 .المضار المالٌة  -5.  المضار االجتماعٌة  -3.  المضار الصحٌة  -4

 حد شارب الخمر :
 .....مام ان ٌزٌد إلى ثمانٌن تعزٌزا جلدة وإلى اإل أربعٌنهو الجلد 

 شروط إقامة الحد :
 بتحرٌمه .عالما  –مختارا  –مكلفا  –أن ٌكون مسلما 

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 )  ( بوربوينت
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انًضكش ػشف 

 

 

  انخثائس أو انخًشأٌ  ٔضخ

 

 

  انخًش ششب دكى اركش

 

 

 
 

 
 انخًش ذذشٚى يشادم ػذد

 
 

 انخًش ذذشٚى يٍ انذكًح تٍٛ

 
 

  انخًش شاسب دذ اركش

 

 انذذ إلايح ششٔط انذكًح ػذد
 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه انًخذساخ

 ؟انًخذساخ يا يؼُٗ  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 المخدراتالطالب  ٌعرؾ   أن 

 

  المخدرات حكمالطالب  ٌبٌن   أن 

 

   المخدرات عقوبةٌذكر  الطالب أن 

 

 مهربى عقوبةالطالب  ٌحددأن 
 المخدرات

 
 
 
 

  التبػ استخدامالطالب  ٌبٌن   أن 
 
 
 
 
 
 

 القات استخدامٌذكر  الطالب أن 

 : المخدراتتعرٌؾ 
مواد تفسد الجسم وتورثه الخدر والفتور مع تؤثٌرها على العقل  هً

 بالتؽطٌة أو اإلزالة 
 حكم المخدرات :

وهً أعظم ضررا على العقل من الخمر المنصوص محرمة شرعا  
 على تحرٌمها .

 : المخدرات عقوبة 
فعقوبتها كعقوبة شارب الخمر ، وان لم  إذا وصلت إلى حد اإلسكار

 . فعقوبتها التعزٌر بما ٌراه الحاكمتكن كذلك 
 عقوبة مهربى المخدرات :

مهربو المخدرات ومروجها ٌعزرون التعزٌر الشدٌد الذي  -2
 ٌستحقونه بسبب جرمهم لو أدى إلى قتلهم تعزٌرا .

لمفسدٌن وٌمكن أن تصل جرٌمتهم إلى حد الحرابة باعتبارهم من ا -6
 فً األرض .

  : استخدام التبػ
التبػ هو أوراق شجرة من الفصٌلة الباذنجانٌة وتحتوي أوراق التبػ 

على العدٌد من المواد السامة التً تإدي لإلدمان وتعتبر السبب 
 ومن أهمها السرطان وأمراض القلب .المباشر لكثٌر من األمراض 

  والدخان ) السجابر ( .: الشٌشة  ومن أمثلته
 وذلك لخبثه .: محرم شرعا بجمٌع صوره  حكم التبػ
  القات :استخدام 

القات هو نبات شجٌرات دابمة الخضرة وٌتم تعاطٌه عن طرٌق مضػ 
 أوراقه ، وحكم تعاطٌه محرم لما فٌه من التخدٌر .

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 السمكةهٌكلة  
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انًخذساخ ػشف 

 

 

  انًخذساخ دكى تٍٛ

 

 

   انًخذساخ ػمٕتح اركش

 

 

 انًخذساخ يٓشتٗ ػمٕتح دذد

 

 

 

 

  انرثغ اصرخذاو تٍٛ

 

 

 

 

 

 انماخ اصرخذاو اركش

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه دذ انضشلح

 ؟انضشلح يا يؼُٗ  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 السرقةالطالب  ٌعرؾ   أن 

 

 

  السرقة حكمالطالب  ٌبٌن   أن 

 

 

 

 

 

  السارق حدٌذكر  الطالب أن 

 فً القطع شروطٌعدد الطالب أن 
 السرقة

 
 
 
 

 من الحكمةالطالب  ٌوضح   أن 
  السرقة فً الحد مشروعٌة

 : السرقةتعرٌؾ 
 لؽة : األخذ بخفٌة .

أخذ المال المحترم البالػ نصابا وإخراجه من حزر مثله على شرعا : 
 وجه االختفاء بال شبهه .

 : حكم السرقة
السرقة محرمة وهى كبٌرة من الكبابر وقد دل على تحرٌمها الكتاب 

اِرَقُة  اِرُق َوالسَّ والسنة واإلجماع فمن الكتاب قوله تعالى " َوالسَّ
ُ َعِزٌٌز َحِكٌٌم "  ِ َوهللاَّ ُهَما َجَزاًء بَِما َكَسَبا َنَكاالً ِمْن هللاَّ ٌَ ِد ٌْ  َفاْقَطُعوا أَ

هللا عنه ان رسول هللا صلى هللا ومن السنة حدٌث ابى هرٌرة رضى 
ْسِرُق ِحٌَن  ٌَ ْزِنى َوْهَو ُمْإِمٌن ، َوالَ  ٌَ انِى ِحٌَن  ْزنِى الزَّ ٌَ علٌه وسلم " الَ 

ْسِرُق َوْهَو ُمْإِمنٌ  ٌَ ) . 
 وقد أجمع العلماء على تحرٌم السرقة .

 حد السارق :
 ثم تحسم .حد السارق القطع لٌده الٌمنى من مفصل الكؾ 

 السرقة : فًشروط القطع 
 أن ٌكون المسروق ماال محترما . -2
 أن ٌكون أخذه على وجه الخفٌة واالستتار . -6
 أن ٌخرجه من حرزه . -3  أن ٌبلػ المال وقت أخذه نصابا  -4
 انتفاء الشبهة . -2 ثبوت السرقة بالشهادة واإلقرار . -5

 : الحد فً السرقةالحكمة من مشروعٌة 
 . والمحافظة علٌهاصٌانة األموال  -2
 . ردع من تسول له نفسه بارتكاب هذه الجرٌمة -6
 . تظهٌر السارق وتكفٌر ذنبه من هذا الجرم العظٌم -4

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انضشلح ػشف 

 

 

 

  انضشلح دكى تٍٛ

 

 

 

 

 

 

 

  انضاسق دذ اركش

 

 انضشلح فٙ انمطغ ششٔط ػذد

 

 

 

 

 يششٔػٛح يٍ انذكًح ٔضخ

 انضشلح فٙ انذذ

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه دذ لطغ انطشٚك ) انذشاتح (

 ؟ انذشاتحيا يؼُٗ  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 الحرابةالطالب  ٌعرؾ   أن 

 

 

 حكمأهمٌة الطالب  ٌبٌن   أن 
  الحرابة

 

 

 

 

  الحرابة عقوبةالطالب  ٌوضح   أن 

 

 المحارب توبةٌذكر  الطالب أن 

 : الحرابةتعرٌؾ 
لؽصب أموالهم أو انتهاك  نحوه مجاهرة ،هى التعرض للناس بالسالح 

أعراضهم سواء أكان فً الصحراء أو البنٌان وسواء أكان فً طابرة 
 . أو سفٌنة أو سٌارة وسواء أكان تهدٌدا بسالح أو زرعا لمتفجرات

 :الحرابة حكم
الحرابة محرمة وهى كبٌرة من كبابر الذنوب وقد دل على تحرٌمها 

َما َجَزاُء الَِّذٌَن  الكتاب والسنة واإلجماع فمن الكتاب قوله تعالى :" إِنَّ
ٌَُصلَُّبوا  لُوا أَْو  ٌَُقتَّ ْسَعْوَن فًِ األَْرِض َفَساداً أَْن  ٌَ َ َوَرُسولَُه َو ٌَُحاِرُبوَن هللاَّ
ٌُنَفْوا ِمْن األَْرِض َذلَِك لَُهْم ِخْزٌي  ِدٌِهْم َوأَْرُجلُُهْم ِمْن ِخالٍؾ أَْو  ٌْ َع أَ أَْو ُتَقطَّ

ا َولَُهْم فًِ اآلِخَرةِ فِ  ٌَ ن  "  َعَذاٌب َعِظٌمٌ  ً الدُّ
 . على تحرٌم الحرابةالعلماء  وقد أجمع

 : الحرابةعقوبة 
فإذا لم ٌقتلوا أحدا اآلٌة السابقة ،  فًبٌن هللا تعالى حد المحارب 

 فاإلمام مخٌر وإذا كان المحارب قد قتل فإنه ٌتعٌن قتله .
 توبة المحارب :

المحارب قبل القدرة علٌه فإن الحد ٌسقط عنه كما قال تعالى إذا  تاب 
ِهْم َفاْعلَُمو ٌْ َ َؼفُوٌر " إاِلَّ الَِّذٌَن َتاُبوا ِمْن َقْبِل أَْن َتْقِدُروا َعلَ ا أَنَّ هللاَّ

 أما إذا كانت بعد القدرة علٌه فال ٌسقط عنه الحد . . "َرِحٌمٌ 

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انذشاتح ػشف 

 

 

 

  انذشاتح دكىأًْٛح  تٍٛ

 

 

 

 

 

 
  انذشاتح ػمٕتح ٔضخ

 

 

 انًذاسب ذٕتح اركش

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 

  



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه اإلسْاب

 ؟ اإلسْابيا يؼُٗ  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 اإلرهاب معنىالطالب  ٌبٌن   أن 

 

  اإلرهاب صورٌذكر  الطالب أن 

 

  اإلرهاب حكمٌعدد الطالب أن 

 

 علماء دورالطالب  ٌبٌن   أن 
 فً السعودٌة العربٌة المملكة
 اإلرهاب محاربة

 
 اإلرهاب منافاةالطالب  ٌوضح   أن 

  لإلسالم
 
 
 
 

  اإلرهاب عقوبةالطالب  ٌبٌن   أن 

 : اإلرهاب معنى
جماعات أو دول بؽٌا على اإلنسان بؽٌا  أو العدوان الذي ٌمارسه أفرادا

 على اإلنسان فً دٌنه أو دمه .
  : صور اإلرهاب

 القٌام بتفجٌر وتدمٌر الممتلكات الخاصة والعامة  -2
 إخافة اآلمنٌن وتروٌعهم واستباحة دمابهم وأموالهم وأعراضهم -6

  : حكم اإلرهاب
نهى   يالفساد فً األرض الذمحرم بجمٌع أشكاله ألنه من اإلرهاب 

  وال تبػ الفساد فً األرض إن هللا ال ٌحب المفسدٌنهللا عنه فً قوله ) 
  : المملكة العربٌة السعودٌة فً محاربة اإلرهاب دور علماء

بدور ظاهر تجاه ما جرى وٌجري  السعودٌة العربٌة المملكة علماءقام 
 من أحداث عنؾ وإرهاب وتمثل عملٌة فً صورة عملٌة وعلمٌة .

  : منافاة اإلرهاب لإلسالم
اإلرهاب ٌنافً كثٌرا من قواعد اإلسالم وأصوله المهمة وٌظهر هذا 

 من خالل ما ٌلً : جلٌا
 منافاته لحقوق اإلنسان . -6منافاته للعدل .             -2
 منافاته للوسطٌة التً اختص بها اإلسالم . -4

  : اإلرهاب عقوبة
ٌعد اإلرهاب نوعا من الفساد فً األرض فٌدخل فً حد الحرابة المتقدم 

 ذكره .

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 المفاهٌمخرابط  
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 اإلسْاب يؼُٗ تٍٛ 

 

 

  اإلسْاب طٕس اركش

 

 

  اإلسْاب دكى ػذد

 

 

 انؼشتٛح انًًهكح ػهًاء دٔس تٍٛ

 اإلسْاب يذاستح فٙ انضؼٕدٚح

 
 

  نإلصالو اإلسْاب يُافاج ٔضخ

 

 

 

 اإلسْاب ػمٕتح تٍٛ

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه دفغ انظائم

 ؟ ذفغ انظائمتيا يؼُٗ  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 بدفع المرادالطالب  ٌبٌن   أن 
 الصابل

 

  الصابل حكمالطالب  ٌوضح   أن 

 

 

  الصابل دفع حكمٌذكر  الطالب أن 

 وما دفعه كٌفٌةالطالب  ٌبٌن   أن 
 أحكام من ذلك على ٌترتب

 
 
 

مفهوم الطالب  ٌوضح   أن 
 االختطاؾ

 

 : دفع الصابلالمراد ب

الصٌال : هو االستطالة والوثوب الصابل : اسم فاعل من الصٌال و

  ؼلى أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم بؽٌر حق.بالتعدي على اآلخرٌن 

 حكم الصابل :

َ قال تعالى " الصٌال حرام ألنه اعتداء على اآلخرٌن  َوال َتْعَتُدوا إِنَّ هللاَّ

ٌُِحبُّ اْلُمْعَتِدٌَن   "  ال 

 حكم دفع الصابل :

 دفعه محافظة على النفس من الهالك . فًٌجب دفع االبل ، ألن 

 :  وما ٌترتب على ذلك من أحكام كٌفٌة دفعه

دفع الصابل باألسهل فاألسهل بما ٌؽلب الظن اندفاعه به وإن لم  ٌجب

 ٌندفع إال بقتله فلٌقتله وال ضمان علٌه .

 : االختطاؾ

العصر الحاضر ما ٌسمى  فًمنٌت بها األمة  التًمن صور الحرابة 

 الذي كثر وقوعه وتفنن المجرمون فً أسالٌبه .االختطاؾ ب

وتعد جرابم الخطؾ النتهاك الحرمات على سبٌل المجاهرة من الحرابة 

 والفساد فً األرض وٌستحق فاعلها حد الحرابة ....

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انظائم تذفغ انًشاد تٍٛ 

 

 

  انظائم دكى ٔضخ

 

 

 

  انظائم دفغ دكى اركش

 

 ػهٗ ٚرشذة ٔيا دفؼّ كٛفٛح تٍٛ

 أدكاو يٍ رنك

 

 

 االخرطافيفٕٓو  ٔضخ

 

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه دذ انثغٙ

 ؟ انثغاجيا يؼُٗ  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 البؽاةالطالب  ٌعرؾ   أن 

 

 تولٌة وجوبٌذكر  الطالب أن 
  وأهمٌته الحاكم

 السمع وجوبالطالب  ٌبٌن   أن 
  المسلمٌن أمر لوالة والطاعة

 
 

 للحاكم البٌعةالطالب  ٌوضح   أن 
 
 
 

 الخروج حكمالطالب  ٌبٌن   أن 
 المسلمٌن أمر ولً على

 
 

 التعامل كٌفٌةالطالب  ٌوضح   أن 
 البؽاة مع

 

 
 قتال فً ٌحرم ماٌذكر  الطالب أن 

 البؽاة

 : البؽاةتعرٌؾ 
 لؽة : جمع باغ من البؽً وهو : التعدي والظلم 

 بتؤوٌل سابػ . الحاكمقوم لهم قوة ومنعة ٌخرجون على وشرعا : 
والٌة أمر الناس من أعظم واجبات  : الحاكم وأهمٌتهوجوب تولٌة 

 الدٌن وضرورٌاته بل ال قٌام للدٌن وال الدنٌا إال بها ......
 : لوالة أمر المسلمٌنوجوب السمع والطاعة 

     قال تعالى :تجب طاعة والة األمر فً المعروؾ والدلٌل على ذلك 
ٌَُّها الَِّذٌَن آَمُنوا أَِطٌُعوا  " ا أَ ُسولَ َوأُْولًِ األَْمِر ِمْنُكمْ ٌَ َ َوأَِطٌُعوا الرَّ ". هللاَّ

وعن عبد هللا بن عمر رضى هللا عنه عن النبى صلى هللا علٌه وسلم 
اَعُة َعلَى اْلَمْرِء اْلُمْسلِِم ، فٌَِما أََحبَّ َوَكِرَه ، » أنه قال :"  ْمُع َوالطَّ السَّ

ٍة ، َفإَِذا أُ  ٌَ ٌُْإَمْر بَِمْعِص ٍة َفالَ َسْمَع َوالَ َطاَعَة َما لَْم  ٌَ  «ِمَر بَِمْعِص
 : البٌعة للحاكم

إذا تمت البٌعة للحاكم بؤن باٌعه أهل الحل والعقد ثبتت والٌته ووجبت 
 طاعته وٌكفً بقٌة الرعٌة أن ٌعتقدوا دخولهم تحت طاعة الحاكم .

  : الخروج على ولً أمر المسلمٌن
 وال نزع ٌد من طاعته ولو جار وظلم ال ٌجوز الخروج على ولى األمر

وإنما الواجب على المسلم أن ٌكره ظلمه ومعصٌته وٌصبر علٌه 
 وٌناصحه وٌجب على أهل العلم مناصحته سرا من ؼٌر إثارة فتنة .

أن ٌراسل الخارجٌن علٌه  الحاكمٌجب على  : مع البؽاةكٌفٌة التعامل 
 -كما ذكرو ا –حراما جتهم فإن نقموا علٌه حدرءا للمفسدة وقطعا ل

 وجب علٌه إزالته أو ٌبٌن لهم ما أشكل علٌهم وٌذكرهم حجته .
 ............... : ما ٌحرم فً قتال البؽاة

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انثغاج ػشف 

 

 

 انذاكى ذٕنٛح ٔجٕب اركش

  ٔأًْٛرّ
 

 ٔانطاػح انضًغ ٔجٕب تٍٛ

  انًضهًٍٛ أيش نٕالج

 

 

 

 نهذاكى انثٛؼح ٔضخ

 

 

 

 أيش ٔنٙ ػهٗ انخشٔضدكى  تٍٛ

 انًضهًٍٛ

 

 

 انثغاج يغ انرؼايم كٛفٛح ٔضخ

 
 

 انثغاج لرال فٙ ٚذشو يا اركش
 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 



 اضطادةػ رظوانػاضدرس

 اضطادةػ

 اضخطغسػ األربطاءػ اضثالثاء االثظغن األحد اضغومػ

      اضطجطورظػ سػه انرؼزٚش

 ؟انرؼزٚش يا يؼُٗ  اضتطؼغدػضضدرس
      اضتارغخ

ػػػػػػاضحصظ
 

 

 

 اضتػـــوغــم أظذطظػررضػاضدرس اضطحتوى األعــدافػاضدضوصغــظ

 توجغهػاألدئضظػرضىػاضطالب اضودائلػ إدتراتغجغظػاضتدرغسػ ررضػاضطادةػاضطضطغظػضضطاضبػ غتوشعػطنػاضطاضب

 التعزٌرالطالب  ٌعرؾ   أن 

 

 مشروعٌةالطالب  ٌبٌن   أن 
  التعزٌر

 

 

 

 

 

 التعذٌر نوعالطالب  ٌوضح   أن 
  ومقدراه

 التعزٌز أصناؾٌذكر  الطالب أن 

 : التعزٌرتعرٌؾ 
 لؽة : المنع وٌؤتً بمعنى التؤدٌب .

 .ة ال حد فٌها وال كفارة وال قصاصالتؤدٌب على كل معصٌاصطالحا : 
 : التعزٌر مشروعٌة

التعزٌز مشروع على ترك واجب أو فعل محرم ال حد فٌه وال كفارة و 
ال قصاص وٌدل على مشروعٌته الكتاب والسنة .فمن الكتاب قوله 

َوالالَّتًِ َتَخافُوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ فًِ تعالى : " 
ضى هللا ". ومن السنة مارواه ابن  عمر ر اْلَمَضاِجِع َواْضِرُبوُهنَّ 

عنهما قال : قد رأٌت فى عهد رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذا 
ابتاعوا طعاما جزافا ٌضربون فى أن ٌبٌعوه فى مكانهم فى ذلك حتى 

 ٌإووه إلى رحالهم .
لٌس للتعزٌز حد معٌن ، ونوع التعزٌز وتقدٌره  : ومقدراه نوع التعذٌر

وذلك لتفاوت راجع إلى اجتهاد الحاكم بحسب الحاجة والمصلحة 
 الجرابم واختالؾ الزمان والمكان .

 ؾ العقوبات التعزٌزٌة إلى ما ٌلى :تصن التعزٌز : أصناؾ
 ما ٌتعلق باألبدان : كالقتل والجلد . -2
 والتعزٌم .ما ٌتعلق باألموال : كاإلتالؾ  -6
 ما هو مركب منهما : كجلد السارق من ؼٌر حزر . -4
 ما ٌتعلق بتقٌٌد اإلرادة : كالحبس والنفى  -3
 ما ٌتعلق بالمعنوٌات : كالتوبٌخ والزجر . -5
 العقوبات البدٌلة . -2

  أسباب التعزٌز لترك واجب      -   أسباب التعزٌز لفعل محرم 

 
 

 

 الحوار أسلوب 
 

 االستنتاج 
 

 العصؾ الذهنً 
 

 خرابط المفاهٌم 
 

 التفكٌر اإلبداعً 
 

 هٌكلة السمكة 
 

 االستقصاء 
 

 حل المشكالت 
 

 
 التعلٌم التعاونً 

 

  

 )     (الطالب كتاب 

 

 كتاب النشاط )     (

 

 )    (املعلم   دليل 

 

 بوربوينت )  (
 

 رسوم )   (
 

 وسائط مسعية )  (

 انرؼزٚش ػشف 

 

 

  انرؼزٚش يششٔػٛح تٍٛ

 

 

 

 

 

 

 

 

  ٔيمذساِ انرؼزٚش َٕع ٔضخ

 

 

 انرؼزٚز أطُاف اركش

 

 اضواجبػاضطظزضي
 

 


