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  اإلدارة العامة للتربية والتعليم                                                                                                  المملكة العربية السعودية                                                                                                     

 الوسائـل  التعليمية املادة التاريخ الفصل الصف احلصة عنوان  الدرس

 لطباشريا  الطالبدفرت  السبورة  الكتاب املدرسي  فقه    متوسط لثثا  الضيافة وآداب الطعام

 تمهيد للدرسال
منهد للدرس اجلديد بطريقة احملاضرة واإللقاء أو بطريقـة انناشةـة واحلـ ار أو      -2وصحبة أمجعني .   آلهنبدأ احلصة بذكر اهلل عز وجل ثم الصالة على نبينا حممد وعلى  _1

 الضيافة وآداب الطعام .((؟عن ا ماذا تعرف  البنطرح السؤال على الط -3بطريقة االستقراء.  أوبطريقة االستنتاج 

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  احملتوى األهــداف السلوكيــة

 عرف :أن ي يتوقع من الطالب

 ف الضيافة .تعري
 حكمها .  -
 شروطها .  -
 آداب الطعام .  -
 اآلداب املشروعة بعد األكل . -

 . الضيافة :املراد بها : إطعام الضيف مدة معينة 
 حكمها : جتب الضيافة ملدة يوم وليلة ، والزيادة عليها مستحبة 

 وشروط وجوبها ما يلي : أن يكون الضيف مسلما . أن يكون مسافرا غري مقيم .  

أن تكون يف القرى أو ما شابهها ال يف املدن ألنه يوجد يف املدن مواضع إقامة كالفنادق وحنوها. ويـدل علـو وجـوب الضـيافة :     
   ( .  جائزته ( قيل وما جائزته يا رسول اهلل ؟ قال ) يوم وليلةو اهلل عليه وسلم ) من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه  قوله صل

اآلداب املشروعة قبل األكل أو الشرب ومنها ) نظافة اليدين ووضع الطعام علو سفره ، وأن ينوي التقوى بالطعام  -1ثانيا : آداب الطعام 
 ية عند البدء باألكل وعدم ذم الطعام والرضا ( . والتسم
اآلداب املشروعة أثناء األكل أو الشرب ومنها ) األكل باليمني ، وأن يأكل مما يليه ، وأال ينفخ يف الطعام ، وعدم اإلكثار  -2 .1

يف نهاية األكل والشرب ،  اآلداب املشروعة بعد األكل أو الشرب ومنها ) لعق األصابع بعد األكل ومحد اهلل -3من األكل ( . 
 وغسل اليدين بعد األكل ( .

 شـ م بعـد   أثـم   التالميـذ مبناشةة ان ض ع وجيري تبادل اآلراء انختلفة لـد    الميذق م التت:وهي أن  طريقة انناشةة
نقاط حـ ل ان ضـ ع بصـ رته النها يـة ى علـى أن      عدة  وبعد ذلك يلخصالص اب من غريه ،  فأبنيذلك بالتعقيب 

 . التالميذأحد  ييف احل ار وكأن ركأشا

  والتالميـذ يسـتمع ا   بسـرد انعل مـا     ة وأشـ م ك ن التلميذ سـلبي  يطريقة اإللقاء : ولكن ال يعين هذا أن ثم أستخدم
 .يف مجيع عناصر الدرس التالميذعلى وأعتمد ، للدرس

 ليسهل فهم ان ض ع بأكمله  أكتب بعد ذلك عناصر الدرس على السب رة.وأبدأ شرح العناصر واحد بعد األخر
  واستيعابه استيعابًا جيدًا.

 توجيه األسئلة على الطالب

  
 الضيافة ؟  ؟ س : عرف

 
 س : ما حكمها ؟ 

 
 س : ما هي شروطها ؟ 

 
 آداب الطعام ؟  س : أذكر

 

 
  المالحظات:           الواجـب : 



  اإلدارة العامة للتربية والتعليم                                                                                                                                          المملكة العربية السعودية                                                             

 الوسائـل  التعليمية املادة التاريخ الفصل الصف احلصة عنوان  الدرس

 دفرت الطالب  الطباشري السبورة  الكتاب املدرسي  فقه    ثالث متوسط  ةأحكام اللباس والزين

 تمهيد للدرسال
منهد للدرس اجلديد بطريقة احملاضـرة واإللقـاء أو بطريقـة انناشةـة واحلـ ار أو        -2وصحبة أمجعني .  آله نبدأ احلصة بذكر اهلل عز وجل ثم الصالة على نبينا حممد وعلى  _1

 أحكام اللباس والزينة عن  اماذا تعرف  البنطرح السؤال على الط -3بطريقة االستقراء.  أوج بطريقة االستنتا

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  احملتوى األهــداف السلوكيــة

 عرف :أن ي يتوقع من الطالب

األمور اليت جيب أن تتوفر يف حجاب 
 املرأة املسلمة . 

 .  ما هو التعري من اللبس -
 معنو العورة .   -
 
معرفة معنو إعفاء اللحية وقص  -

 الشارب .

اللباس : اسم لكـل مـا يلـبس علـو البـدن أو بعضـه كـالثوب والقمـيص ، والسـراويل والقفـا            
 واجلورب . الزينة : اسم لكل ما  يتزين به يف البدن وغريه كاملركب املنزل . 

باحة وال حيرم شيء من ذل  إال ما نص الشـارع  األصل يف اللباس : األصل يف اللباس والزينة اإل
 ما حيب  من اللباس والزينة :  -علو حترميه . 

أوال : اللباس الساتر للعورة : جيب من اللباس علو الذكر واألنثو مـا يسـرت العـورة فـالعورة     
جيب سرته وحفظها إال من الزوجة ، ومل  اليمني وإال احلاجة معتربة شرعا تدعو إىل كشـفها  

 وحنوه عالج ك
حد العورة اليت جيب سرتها : العورة هي ك ما جيب سرته من جسم الرجل واملـرأة ، ومـا ال جيـو     

 النظر إليه من ذل  . وعورة الرجل ختتلف عن عورة املرأة . 
حجاب املرأة املسلمة : شرع احلجاب للمرأة املسلمة من أجل سرت عورتها ، ويف هذا استقامة لـدينها   

 ضها وحفظ حليائها واستمرار هليبة األجنيب منها . وصيانة لعر
  ثانيا : إعفاء اللحية وقص الشارب : من الزينة اليت أوجبها الشرع إعفاء اللحية وقص الشارب

 واللحية هي الشعر النابت علو اخلدين الذقن .

 توجيه األسئلة على الطالب

األمور اليت جيب  س : عدد
ــرأة   ــاب امل ــوفر يف حج أن تت

 ة ؟ املسلم
س : هل األصـل يف بـآ آدم   
التعــري أم اللــبس ؟ أجــييب 

 مع الدليل ؟ 
 س : عرف العورة ؟ 

س : تكلم عن إعفاء اللحية 
 ؟ وشص الةارب

 
  لمالحظات:ا           الواجـب :



  اإلدارة العامة للتربية والتعليم                                                                                                  المملكة العربية السعودية                                                                                                     

 الوسائـل  التعليمية املادة التاريخ الفصل الصف احلصة عنوان  الدرس

 دفرت الطالب  الطباشري سي السبورة  الكتاب املدر فقه   ثالث متوسط  ما جيب من اللباس والزينة

 تمهيد للدرسال
منهد للدرس اجلديد بطريقة احملاضـرة واإللقـاء أو بطريقـة انناشةـة واحلـ ار أو        -2وصحبة أمجعني .   آلهنبدأ احلصة بذكر اهلل عز وجل ثم الصالة على نبينا حممد وعلى  _1

 ما جيب من اللباس والزينة ((؟عن  اماذا تعرف  البالطنطرح السؤال على  -3بطريقة االستقراء.  أوبطريقة االستنتاج 

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  احملتوى األهــداف السلوكيــة

 عرف :أن ي يتوقع من الطالب

 ما هي الطهارة . 
 
أوجــه الشــبه واالخــتالف بــني الغســل   -

 الواجب والوضوء الواجب . 
 صفة الغسل الكامل .  -
ليت جيب فيهـا الغسـل . ومـا    احلاالت ا -

 يستحب فيها . 
 صفات الغسل .  -
 الغسل اجملزئ . -

الطهارة الواجبة : من الزينة املطلوبة شرعا نظافة البدن ، وقد أوجب اإلسالم الطهـارة يف بعـا األحـوال مـن ذلـ       
 الوضوء من احلدث األصغر . 

 ملاء . االغتسال من احلدث األكرب . الغسل : هو غسل مجيع البدن با
 ينقسم إىل ثالثة أقسام : وهي الغسل الواجب ، والغسل املستحب ، والغسل املباح . 

 صفة الغسل : للغسل صفتان صحيحتان ولكن أحدهما أفضل من األخرى وهما : 
 الغسل الكامل : وهو الغسل املوافق للسنة وهو أفضل الصفتني وكيفيته علو الرتتيب التالي 

كفيه ثالث مرات ، يغسل فرجه بيده اليسرى ، يتوضأ وضـوء الصـالة ، للـل أصـول شـرع      النية ، يسمي ، يغسل 
 رأسه باملاء ، يغسل مجيع  بدنه مبتدئا باجلانب األمين . 

 الغسل اجملزئ : وكيفيته أن ينوي ويسمي ويغسل مجيع بدنه باملاء مع املضمضة واالستنشاق 

 ش م بعد ذلك أثم  التالميذان ض ع وجيري تبادل اآلراء انختلفة لد   مبناشةة الميذق م التت:وهي أن  طريقة انناشةة
 أشـارك نقاط ح ل ان ض ع بص رته النها يـة ى علـى أن   عدة  وبعد ذلك يلخصالص اب من غريه ،  فأبنيبالتعقيب 

 . التالميذأحد  ييف احل ار وكأن

  والتالميـذ يسـتمع ا   بسـرد انعل مـا     ة وأشـ م بي ك ن التلميـذ سـل  يطريقة اإللقاء : ولكن ال يعين هذا أن ثم أستخدم
 .يف مجيع عناصر الدرس التالميذعلى وأعتمد ، للدرس

ليسهل فهم ان ض ع بأكمله واستيعابه  أكتب بعد ذلك عناصر الدرس على السب رة.وأبدأ شرح العناصر واحد بعد األخر
 استيعابًا جيدًا.

 توجيه األسئلة على الطالب

 ؟الطهارة  س : عرف 
س : بـــــني أوجـــــه الشـــــبه 
واالختالف بني الغسل الواجـب  

 والوضوء الواجب ؟ 
 س : ما صفة الغسل الكامل ؟ 

س : أذكر ثالث حـاالت جيـب   
ــاالت     ــالث ح ــل وث ــا الغس فيه

 يستحب فيها ؟ 
 س : للغسل صفتان ما هي ؟ 

 ؟ س : ما ه  الغسل اجملزئ

 
  اإلدارة العامة للتربية والتعليم                                                                                                                                                                               المملكة العربية السعودية                        

 سائـل  التعليميةالو املادة التاريخ الفصل الصف احلصة عنوان  الدرس
  المالحظات:           الواجـب :



 دفرت الطالب  الطباشري السبورة  الكتاب املدرسي  فقه   ثالث متوسط  ما يستحب من اللباس والزينة

 تمهيد للدرسال
بطريقـة انناشةـة واحلـ ار أو    منهد للدرس اجلديد بطريقة احملاضـرة واإللقـاء أو     -2وصحبة أمجعني .   آلهنبدأ احلصة بذكر اهلل عز وجل ثم الصالة على نبينا حممد وعلى  _1

 ما يستحب من اللباس والزينة .((؟عن  اماذا تعرف  البنطرح السؤال على الط -3بطريقة االستقراء.  أوبطريقة االستنتاج 

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  احملتوى األهــداف السلوكيــة

 عرف :أن ي يتوقع من الطالب

 صالة . معنو التزين ألداء ال -
 
 معنو الغسل املستحب .  -

 ما هي األوقات اليت تتزين فيها املرأة ـ   
 
 ما هي خصال الفطرة .  -
 متو يكون الرتجل مشروع . -
 

التزين ألداء الصالة : وخباصة صالة اجلمعة والعيـدين ويكـون التـزين يف الثيـاب ونظافـة       -1
ضور الدروس وجمامع الناس وأفراحهم التجمل لطلب العلم وح -2البدن والطيب وحنو ذل  . 

لـبس األبـيا مـن     -3وعند  يارتهم ، ويكون التجمل باللباس ونظافة البدن وطيب الرائحة .
نظافة البدن : تسـتحب نظافـة البـدن يف كـل األحـوال وهـي مـن الزينـة          -4الثياب للذكور . 

ة والعيدين واإلحرام الغسل املستحب مثل االغتسال للجمع -6الوضوء املستحب  -5املطلوبة . 
حلـق العانـة .    -9نتـف اإلبـ. .    -8نظافة األسنان : بالسـواك وبالفرشـاة واملعجـون .     -7. 
تقليم األظافر . وهذه الثالث من الزينة الـيت وردت يف خصـال الفطـرة يف قولـه صـلو اهلل       -10

 اإلب. ( .  ، ونتفواالستحداد وقص الشارب ، وتقليم األظافر عليه وسلم ) الفطرة مخس : اخلتان 
التطيـب : خباصـة يف اجملـامع العامـة      -12العناية بنظافـة شـعر الـرأس وترجيلـه .      -11

 كالصلوات اخلمس وصالة اجلمعة والعيدين . 
  فالطيب من الزينة املندوب إليها يف حق الرجل واملرأة ولكنه حيرم علو املرأة إذا كانت

 روجها إىل املسجدستمر علو رجال أجانب حتو لو كان ذل  عند خ

 توجيه األسئلة على الطالب

س : مـــا معنـــو التـــزين ألداء 
 الصالة ؟ 

ــو الغســل   ــال عل س : أذكــر مث
 املستحب ؟ 

 س : هل تتزين املرأة للصالة ؟ 
 س : ما هي خصال الفطرة ؟ 

س : متو يكون الرتجل مشروع 
 ؟

 
 

  اإلدارة العامة للتربية والتعليم                                                                                                                                                                       المملكة العربية السعودية                                

 لتعليميةالوسائـل  ا املادة التاريخ الفصل الصف احلصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



 دفرت الطالب  الطباشري السبورة  الكتاب املدرسي  فقه   ثالث متوسط  ما حيرم من اللباس والزينة

 تمهيد للدرسال
ناشةـة واحلـ ار أو   منهد للدرس اجلديد بطريقة احملاضـرة واإللقـاء أو بطريقـة ان     -2وصحبة أمجعني .   آلهنبدأ احلصة بذكر اهلل عز وجل ثم الصالة على نبينا حممد وعلى  _1

 ما حيرم من اللباس والزينة .((؟عن  اماذا تعرف  البنطرح السؤال على الط -3بطريقة االستقراء.  أوبطريقة االستنتاج 

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  احملتوى  األهــداف السلوكيــة

 عرف :أن ي يتوقع من الطالب

 احملرم من اللباس والزينة .  -
حكم احلريـر والـذهب علـو     -

 الذكور .
ــذهب    - ــي الـ ــتعمال أوانـ اسـ

 والفضة . 
حكم لباس الشهرة واللبـاس   -

ــه     ــورة أو في ــف الع ــذي يص ال
 صورة أو عبارة حمرمة . 

 حكم إسبال الثياب ودليله . -

حريـرا فجعلـه   لبس احلرير والذهب علو الذكور : عن علي رضي اهلل عنه قال ك إن النيب صلو اهلل عليه وسـلم أخـذ    -1
 علو ميينه وأخذ ذهبا فجعله علو مشاله ثم قال : ) إن هذين حرام علو ذكور أميت ( . 

ويف حديث بن عباس رضي اهلل عنهما ) رأس الرسول صلو اهلل عليه وسلم خامتا من ذهـب يف يـد رجـل فنزعـه وطرحـه ،      
 وقال ) يعمد أحدكم إىل مجرة من نار فيجعلها يف يده ( . 

أواني الذهب والفضة : حيرم استعمال أواني الذهب والفضة واملطلي بهمـا علـو الرجـال والنسـاء يف األكـل       استعمال -2
 والشرب أو الوضوء . 

لبس الشهرة و ينتها : حيرم علو املرء أن يلبس لباس الشهرة أو يتزين بهـا واملـراد بلبـاس الشـهرة و ينتهـا منـا        -3
 خلروجه عما اعتادوه سواء كان حلسنه وغالئه أم العكس . يشتهر به عند الناس ويتميز عنهم إليه 

اللباس الذي يصف العورة أو يكشفها : حيرم من اللباس ما يصف العورة لشفافيته أو قصره عن حد السرت كمن يلبس  -4
األلبسة اللباس الذي حيمل صورة ذوات األرواح : مما حيرم من  -5قصريا يكشف عن فخذه ويتأكد التحريم علو النساء .

 ما حيمل صورة ذوات األرواح كلباس فيه صورة إنسان أو حيوان . 
 األلبسة اليت حتمل عبارات حمرمة : حيرم لبس ما كتب عليه عبارات حمرمة حتو تزال .  -6
 7- . إسبال الثياب : مما حيرم علو الرجال إسبال الثياب أسفل من الكعبني وكذا إطالة املشاحل والسراويل وغريها 

 جيه األسئلة على الطالبتو 

ما يبـاح للرجـال مـن     س : عدد
 احلرير ؟ 

س : مــا احلكــم يف  اســتعمال   
 أواني الذهب والفضة

 
 س : ما حكم لباس الشهرة ؟ 

س : ما احلكم يف اللبـاس الـذي   
 يصف العورة أو يكشفها ؟

حيـــرم علـــو  الـــذي  س : مـــا
 الرجال إسباله من اللباس ؟ 

 

 
 

 الوسائـل  التعليمية املادة التاريخ الفصل لصفا احلصة عنوان  الدرس
  المالحظات:           الواجـب :



 دفرت الطالب  الطباشري السبورة  الكتاب املدرسي  فقه   ثالث متوسط  من اللباس والزينة م ما حير

 تمهيد للدرسال
بطريقة احملاضـرة واإللقـاء أو بطريقـة انناشةـة واحلـ ار أو      منهد للدرس اجلديد   -2وصحبة أمجعني .   آلهنبدأ احلصة بذكر اهلل عز وجل ثم الصالة على نبينا حممد وعلى  _1

 من اللباس والزينة م ما حير .((؟عن  اماذا تعرف  البنطرح السؤال على الط -3بطريقة االستقراء.  أوبطريقة االستنتاج 

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  احملتوى األهــداف السلوكيــة

 عرف :أن ي يتوقع من الطالب

 حكم التشبه بالكفار . 
 ما هو الوشم .  -
احلكـــم يف امـــرأة تزيـــل بعـــا شـــعر  -

 حاجبها .
 
ــة يف    - ــات األجنبي ــع املوض ــم يف تتب احلك

 اللباس . 
ما حيرم علو الرجل من لباس الباروكة  -
 ما هو القزع وما حكمه -. 

 هم . التشبه بالكفار والفساق : املراد به التقليد يف لباسهم اخلاص ب -8
تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال : من احملرمات  تشبه الرجـل   -9فال جيو  التشبه بالكفار ، من اليهود والنصارى . 

 باملرأة يف لباسها و ينتها اليت ختتص بها ويف كالمها وحركتها وغري ذل  
 لبا تنهي املرأة عنه . ضاب. التشبه : املعترب يف ل  هو الغالب فما كان من لباس الرجل و ينته غا

حكمة النهي : أن التشبه يف األمور الظاهرة يؤدي إىل التشـبه يف األخـالق واألعمـال والصـفات واخلـروج عمـا جبلـه اهلل عليـه         
وصل الشعر : مـن الزينـة    -11الوشم : مما حيرم من الزينة الوشم وهو غر  إبرة وحنوها يف الكف أو الذراع أو الشفة -10.

 الشعر بشعر آخر ليكون أمجل أو أكثر أو أطول  احملرمة وصل
   الدليل علو ذل  : حديث بن عمر رضي اهلل عنهما : أن رسول اهلل صلو اهلل عليه وسلم لعن الواصلة واملستوصلة والوامشـة

نتف احلاجب وحلقه : من احملرمات نتف احلاجب وقصه وحلقه . والنمس : هو نتف احلاجـب   -12واملستومشة ( .
 .ل فيه قصة وحلقه . لكن إن حصل من شعر احلاجب ضرر وأذية فيؤخذ منـه بقـدر مـا يـزول بـه ذلـ  الضـرر        ، ويدخ

ش م بعد ذلك أثم  التالميذمبناشةة ان ض ع وجيري تبادل اآلراء انختلفة لد   الميذق م التت:وهي أن  طريقة انناشةة
 أشـارك ح ل ان ض ع بص رته النها يـة ى علـى أن   نقاط عدة  وبعد ذلك يلخصالص اب من غريه ،  فأبنيبالتعقيب 

 . التالميذأحد  ييف احل ار وكأن

  والتالميـذ يسـتمع ا   بسـرد انعل مـا     ة وأشـ م ك ن التلميـذ سـلبي   يطريقة اإللقاء : ولكن ال يعين هذا أن ثم أستخدم
 .يف مجيع عناصر الدرس التالميذعلى وأعتمد ، للدرس

  ليسهل فهم ان ض ع بأكمله  السب رة.وأبدأ شرح العناصر واحد بعد األخرأكتب بعد ذلك عناصر الدرس على
 واستيعابه استيعابًا جيدًا.

 توجيه األسئلة على الطالب

 ما يأتي :  س : علل
 حتريم التشبه بالكفار .  -
 حتريم الوشم .  -

ــع    ــأتي م ــا ي ــم م س : بــني حك
 التعليل : 

ــعر   - امـــرأة تزيـــل بعـــا شـ
  حاجبها لغرض التجميل .

ــة يف    - ــات األجنبي ــع املوض تتب
 اللباس . 

ــو الرجــل    ــل حيــرم عل س : ه
 لبس الباروكة . 

 س : ما القزع وما حكمه ؟

 

  المالحظات:           الواجـب : الوسائـل  التعليمية املادة التاريخ الفصل الصف احلصة عنوان  الدرس



 دفرت الطالب  الطباشري السبورة  الكتاب املدرسي  فقه   ثالث متوسط  من مسائل الزينة

 مهيد للدرستال
منهد للدرس اجلديد بطريقة احملاضـرة واإللقـاء أو بطريقـة انناشةـة واحلـ ار أو        -2وصحبة أمجعني .   آلهنبدأ احلصة بذكر اهلل عز وجل ثم الصالة على نبينا حممد وعلى  _1

 من مسائل الزينة .((؟عن  اماذا تعرف  البنطرح السؤال على الط -3بطريقة االستقراء.  أوبطريقة االستنتاج 

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  احملتوى األهــداف السلوكيــة

 عرف :أن ي يتوقع من الطالب

 حكم استئصال األعضاء الزائدة . -
 حكم عمليات التجميل .  - 
 حكم صبغ الشعر .  -
 حكم لبس اجللود وافرتاشها .  -
 
حكم اختاذ احليوانات للزينة مع  -

 ل .الدلي

ثقب أذن البنت : يباح ثقب أذن البنت لتعليق القرط فيها وقد كان هذا األمر معروفـا يف عهـد الرسـول صـلو اهلل      -1
قطع العضو الزائد يف اإلنسان : قد يولد اإلنسان أحيانا وفيه عضو  ائـد فيكـون عيبـا يف الشـخص ،      -2عليه وسلم . 

وحنو ذل  وحكم قطع هذا العضو الزائد مبـاح مـا ي يـؤد إىل اهلـالك أو     ومن أمثلة ذل  اإلصبع الزائد أو اليد الزائدة 
عمليات التجميل : تعرف عمليات التجميل بأنها جراحة جتري لتحسني منظر جـزء   -3إحلاق ضرر أكرب بصاحبه 

 من أجزاء اجلسم الظاهرة أو وظيفته إذا طرأ عليه نقص أو تلف أو تشوه . 
يثة : يباح التزيني بأدوات التجميل احلديثة من املستحضـرات املختلفـة بشـرط أال    التزين بأدوات التجميل احلد -4

 يكون يف املستحضر ضرر بني علو مستعمله . وأال يكون استعماهلا علو وجه التشبه بالكفار . 
 5-  . صبغ الشعر : يباح خضاب الشعر أو صبغه بغري السواد اخلالص فيباح باحلناء والكتم وغريهما 

 اجللود وافرتاشها : اجللود أنواع ميكن أن جنملها يف اآلتي : لبس  -6
 أ ( جلود احليوانات مباحة األكل . جيو  االنتفاع جبلود احليوانات املباحة بعد الذبح ألنها طاهرة . 

 ب ( جلود السباع : ال جيو  استعمال جلود السباع كالنمور واألسود وغريها . 
 تولد منهما جنسه ال جيو  استعماهلا .  ج ( جلود الكالب واخلنا ير وما

 اختاذ احليوانات للزينة : يباح اختاذ احليوانات للزينة مثل الطيور واألمساك والقط. .  -7
 حكم اقتناء الكالب : ال جيو  اختاذها إال لغرض الصيد واحلراسة

 توجيه األسئلة على الطالب

ــال   ــم استئصـ ــا حكـ س : مـ
 األعضاء الزائدة ؟ 
م عمليـــات س : مـــا حكـــ 

 التجميل ؟ 
 س : ما حكم صبغ الشعر ؟ 
س : ما حكـم لـبس اجللـود    

 وافرتاشها ؟ 
ــاذ    ــم اختــ ــا حكــ س : مــ
احليوانات للزينة مع الدليل 

 ؟

 
 

  اإلدارة العامة للتربية والتعليم                                                                                                  المملكة العربية السعودية                                                                                                     

 الوسائـل  التعليمية املادة التاريخ الفصل الصف احلصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



 دفرت الطالب  الطباشري ي السبورة  الكتاب املدرس فقه   ثالث متوسط  آداب اللباس والزينة

 تمهيد للدرسال
منهد للدرس اجلديد بطريقة احملاضرة واإللقاء أو بطريقـة انناشةـة واحلـ ار أو      -2وصحبة أمجعني .   آلهنبدأ احلصة بذكر اهلل عز وجل ثم الصالة على نبينا حممد وعلى  _1

 آداب اللباس والزينة .((؟عن الب  ماذا تعرف الطنطرح السؤال على ا -3بطريقة االستقراء.  أوبطريقة االستنتاج 

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  احملتوى األهــداف السلوكيــة

 عرف :أن ي يتوقع من الطالب

 آداب اللباس .  -
 
 آداب لبس النعل .  -
 
 ما يقال عند لبس اجلديد .  -
 
 التوس. يف اللباس .  -
 
 يف اللباس .  ما هو التكرب واخليالء -
 ما هو الوقار يف اللبس يف جمامع الناس . -
 

جتنب اإلسراف : اإلسراف هو جماو ة احلد يف كل فعل أو قـول ويضـب. ذلـ  بـالعرف الصـحيح فمـا        -1
 احلذر من التكرب واخليالء يف اللباس والزينة :  -2تعارف العقالء علو أنه إسراف ، وجماو ة للحد . 

 عنه قال : قال رسول اهلل صلو اهلل عليـه وسـلم ) بينمـا رجـل ميشـي قـد أعجبتـه        فعن أبي هريرة رضي اهلل
مجته وبرداه ، إذ خسف به األرض فهو يتجلجل يف األرض حتو تقوم الساعة ( والتكرب واخليالء يؤديـان  

يبـدأ  التيـامن يف اللبـاس : يسـن للمسـلم أن     -3إىل إنكار نعمة اهلل وعدم شكره وهذا ظـاهر يف قطـة قـارون .    
اللبس بيمينه ، يدل علو ذل  ما قالته عائشة رضي اهلل عنها ) كان النيب صلو اهلل عليه وسلم يعجبه التيمن 

لبس النعال : يسن للمسلم أن يلبس النعـل حلـديث جـابر رضـي اهلل      - ، يف تنعله ، وترجله وطهوره ويف شأنه كله (
غزوه غزاها استكثروا من النعال فإن الرجل ال يزال راكبا ما انتعـل (    عنه قال مسعت رسول اهلل صلو اهلل عليه وسلم يقول يف

 . 
 5-  الدعاء عند لبس اجلديد : حلديث أبي سعيد اخلدري رضي اهلل عنه قال كان رسول اهلل صلو اهلل عليه وسلم إذا

من خريه وخريا ما صنع له  استجد ثوبا مساه بامسه إما قميصا أو عمامة ثم يقول ) اللهم ل  احلمد أنت كسوتنيه أسال 
احلرص علو لباس الوقار واملروءة يف جمامع الناس وأسواقهم : فينبغي للمسلم  -6وأعوذ ب  من شره وشر ما صنع له ( 

أن حيرص علو اللباس الالئق املناسب لكل مقام ، ويرتك ما ال يناسبه مثل لبس ألبسة النوم والرياضة يف غري موضعهما 
العناية بنظافة امللبس : اإلسالم قد حث علو النظافة وأمر بها فينبغي للمسلم أن  -7يف املساجد .  وحضور الصلوات بها

 .  يكون نظيفا يف لباسه معتنيا مبظهره وهيئته

 توجيه األسئلة على الطالب

 س : عدد آداب اللباس ؟ 
 

 س : عدد آداب لبس النعل ؟ 
 ملا يلي :  س: دلل
الـــدعاء عنـــد لـــبس  -1

 اجلديد 
 وس. يف اللباس . الت -2

3-  

 س : علل ما يلي :
منع التكـرب واخلـيالء يف اللبـاس     -

 وغريه . 
احلــرص علــو لــبس الوقــار يف     -

 جمامع الناس . 

 
 

  اإلدارة العامة للتربية والتعليم                                                                                                  المملكة العربية السعودية                                                                                                     

 الوسائـل  التعليمية املادة التاريخ الفصل الصف احلصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



 الطباشري دفرت الطالب  السبورة  الكتاب املدرسي  فقه   ثالث متوسط  أحكام اليمني

 تمهيد للدرسال
منهد للدرس اجلديد بطريقة احملاضـرة واإللقـاء أو بطريقـة انناشةـة واحلـ ار أو        -2وصحبة أمجعني .   آلهنبدأ احلصة بذكر اهلل عز وجل ثم الصالة على نبينا حممد وعلى  _1

 أحكام اليمني .((؟عن  افماذا تعر  البنطرح السؤال على الط -3بطريقة االستقراء.  أوبطريقة االستنتاج 

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  احملتوى األهــداف السلوكيــة

 عرف :أن ي يتوقع من الطالب

 
 اليمين في اللغة  -4

 
 

 ـاليمين في     الشرع .  
 
 
 أنواع اليمين .  -
 
 
 حكم الحنث في اليمين .  -
 
 يف اليمني ما هي أنواع الحنث -

 غة : الحلف . اليمين في الل
 أصل اليمين : اليد وأطلقت على الحلف ألنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل واحد يمين صاحبه . 

 في الشرع : توكيد األمر المحلوف عليه بذكر اسم هللا تعالى أو صفة من صفاته . 
 أنواع اليمين : هو نوعين : 

 باألمانة أو بالحياة أو باألصنام أو األولياء .  الحلف بمخلوق من مخلوقات هللا كالحلف بالكعبة أو النبي أو -1
 الحلف باهلل أو بأسمائه أو صفاته ويتنوع بحسب حكمه وبحسب قصد الحالف إلى ثالثة أنواع هي :  -2

 يمين اللغو واليمين الغموس واليمين المنعقدة . 
 حكم الحنث في اليمين : 

علىى تركىه أو تىرا مىا حلىف علىى فعلىه . ويختلىف الحنىث بىاختالف الحنث في اليمين هو مخالفة مقتضىى اليمىين بفعىل مىا حلىف 
يكىو  الحنىث واجبىا ذ إذا حلىف علىى تىرا واجىب أو فعىل محىرم فهنىا ي ىب عليىه أ  يفعىل الواجىب  الفعل المحلوف عليه وهو : 

 ويكفر عن يمينه ويترا المحرم ويكفر عن يمينه ( . 
أو فعل أمر مكروه فهنا يستحب له أ  يفعىل المسىتحب ويكفىر عىن يمينىه يكو  الحنث مستحبا ذ إذا حلف على ترا أمر مستحب 

 . ) 
 يكو  الحنث محرما : إذا حلف أ  يفعل الواجب أو يترا المحرم . 
 يكو  الحنث مكروها : إذا حلف على فعل مستحب أو ترا مكروه . 

  مبناشةـة ان ضـ ع    الميـذ قـ م الت تن :وهـي أ  طريقـة انناشةـة   .يكو  الحنث مباحا : إذا حلىف علىى فعىل مبىا  أو تركىه
 وبعد ذلك يلخـص الص اب من غريه ،  فأبنيش م بعد ذلك بالتعقيب أثم  التالميذوجيري تبادل اآلراء انختلفة لد  

 . التالميذأحد  ييف احل ار وكأن أشاركنقاط ح ل ان ض ع بص رته النها ية ى على أن عدة 

  والتالميـذ يسـتمع ا   بسـرد انعل مـا     ة وأشـ م ك ن التلميـذ سـلبي   يهذا أن  طريقة اإللقاء : ولكن ال يعينثم أستخدم
 .يف مجيع عناصر الدرس التالميذعلى وأعتمد ، للدرس

 ليسهل فهم ان ض ع بأكمله  أكتب بعد ذلك عناصر الدرس على السب رة.وأبدأ شرح العناصر واحد بعد األخر
 واستيعابه استيعابًا جيدًا.

 لطالبتوجيه األسئلة على ا

 
 س : عرف اليمين في

 اللغة  
 
  الشرع  
 

 س : ما هي أنواع اليمين 
 
 

س : مىىىا حكىىىم الحنىىىث فىىىي 
 اليمين ؟ 

 
س : مىىا هىىي أنىىواع الحنىىث 
مع ذكر دليل على كل واحد 

 ؟
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 الوسائـل  التعليمية املادة التاريخ الفصل الصف احلصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



 دفرت الطالب  الطباشري ورة  الكتاب املدرسي السب فقه   ثالث متوسط  أحكام اليمني

 تمهيد للدرسال
منهد للدرس اجلديد بطريقة احملاضـرة واإللقـاء أو بطريقـة انناشةـة واحلـ ار أو        -2وصحبة أمجعني .   آلهنبدأ احلصة بذكر اهلل عز وجل ثم الصالة على نبينا حممد وعلى  _1

 أحكام اليمني .((؟عن  اماذا تعرف  البنطرح السؤال على الط -3بطريقة االستقراء.  أوبطريقة االستنتاج 

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  احملتوى األهــداف السلوكيــة

 عرف :ييتوقع من الطالب أن 

 

 ما هي كفارة اليمني . 

 
 مبا لري املكفر .ـ 
 

 

 املقصود حبفظ اإلميان . 

 

 ثة أشياء وهي كفارة اليمني : هي فعل واحد من ثال
  . إطعام عشرة مساكني لكل مسكني نصف صاع من طعام 
  . كسرة عشرة مساكني لكل واحد منهم لباس جيزئه يف صالته 

  . عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب 

فيخري املكفر بني هذه األمور الثالثة فإن ي جيد شيئا ممـا سـبق فإنـه يصـوم ثالثـة أيـام متتابعـة .           
:     شأن اإلميان عظيم فيجب حفظها وعدم التساهل فيها ؟ وحفظها يتضمن أمـورا هـي   حفظ اإلميان 

: عدم اإلكثار منها وحفظ األلسنة . تعظيم اهلل وتعظيم أمسائه وصفاته .احرتام اليمني بـاهلل . جتنـب   
اآلراء انختلفـة لـد    مبناشةـة ان ضـ ع وجيـري تبـادل      الميـذ قـ م الت ت:وهي أن  طريقة انناشةة .احللف باهلل كاذبا .

نقاط ح ل ان ض ع بص رته النها ية عدة  وبعد ذلك يلخصالص اب من غريه ،  فأبنيش م بعد ذلك بالتعقيب أثم  التالميذ
 . التالميذأحد  ييف احل ار وكأن أشاركى على أن 

  والتالميـذ يسـتمع ا    مـا   بسـرد انعل  ة وأشـ م ك ن التلميـذ سـلبي   يطريقة اإللقاء : ولكن ال يعين هذا أن ثم أستخدم
 .يف مجيع عناصر الدرس التالميذعلى وأعتمد ، للدرس

ليسهل فهم ان ض ع بأكمله  أكتب بعد ذلك عناصر الدرس على السب رة.وأبدأ شرح العناصر واحد بعد األخر
 واستيعابه استيعابًا جيدًا.

 البتوجيه األسئلة على الط

 
 س : ما هي كفارة اليمني ؟

 
  املكفر ؟س : مبا لري

ــظ    ــود حبفـ ــا املقصـ س : مـ
 اإلميان ؟
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 الوسائـل  التعليمية املادة التاريخ الفصل الصف احلصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



 دفرت الطالب  الطباشري السبورة  الكتاب املدرسي  فقه    ثالث متوسط  أحكام النذر

 تمهيد للدرسال
منهد للدرس اجلديد بطريقة احملاضـرة واإللقـاء أو بطريقـة انناشةـة واحلـ ار أو        -2وصحبة أمجعني .   آلهنا حممد وعلى نبدأ احلصة بذكر اهلل عز وجل ثم الصالة على نبي _1

 أحكام النذر .((؟عن  اماذا تعرف  البنطرح السؤال على الط -3بطريقة االستقراء.  أوبطريقة االستنتاج 

 التقـــويــم رسإجـراءات وعــرض الـد احملتوى األهــداف السلوكيــة

 عرف :أن ي يتوقع من الطالب

 النذر يف اللغة  -1

 
  النذر يف الشرع . -2

 

 

 حكم النذر . -3

 

 أنواع النذور .

 تعريفه : يف اللغة : اإلجياب يقال نذر دم فالن أوجب قتله . 
 شرعا : إلزام املكلف املختار نفسه شيئا هلل تعاىل ، غري ال م عليه بأصل الشرع . 

: النذر نوع من العبادة ال جيو  صرفه لغري اهلل تعاىل ومن صرفه لغري اهلل فقد أشرك فمـن   النذر عبادة
نذر لغري اهلل تعاىل . حكمه : عقد النذر ابتداء مكروه يدل علو ذل  حديث بن عمر رضـي اهلل عنهمـا   

بـه مـن   قال نهو النيب صلو اهلل عليه وسلم عن النـذور قـال ) إنـه ال يـرد شـيئا ، ولكنـه يسـتخرج        
ـ      نذر الطاعة .النذر املطلق . النذر املبـاح . النـذر املكـروه . نـذر     1البخيل ( أنواع النذور:         

مبناشةـة ان ضـ ع وجيـري تبـادل اآلراء      الميـذ قـ م الت ت:وهـي أن   طريقة انناشةةاللجاج والغضب . نذر املعصية . 
نقـاط حـ ل ان ضـ ع    عـدة   وبعد ذلك يلخصالص اب من غريه ،  فأبنيش م بعد ذلك بالتعقيب أثم  التالميذانختلفة لد  

 . التالميذأحد  ييف احل ار وكأن أشاركبص رته النها ية ى على أن 

  والتالميـذ يسـتمع ا   بسـرد انعل مـا     ة وأشـ م ك ن التلميـذ سـلبي   يطريقة اإللقاء : ولكن ال يعين هذا أن ثم أستخدم
 .يع عناصر الدرسيف مج التالميذعلى وأعتمد ، للدرس

ليسهل فهـم ان ضـ ع بأكملـه واسـتيعابه      أكتب بعد ذلك عناصر الدرس على السب رة.وأبدأ شرح العناصر واحد بعد األخر
 استيعابًا جيدًا.

 
   

 توجيه األسئلة على الطالب

 النذر يف اللغة  ؟ س : عرف
 

 النذر يف الشرع ؟  س : عرف
 

 س : ما حكم النذر ؟ 
 ؟ النذور س : ما هي أن اع
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 الوسائـل  التعليمية املادة التاريخ الفصل الصف احلصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



 دفرت الطالب  الطباشري السبورة  الكتاب املدرسي  فقه   ثالث متوسط  والتزوير  شهادة الزور

منهد للدرس اجلديد بطريقة احملاضـرة واإللقـاء أو بطريقـة انناشةـة واحلـ ار أو        -2مجعني . وصحبة أ  آلهنبدأ احلصة بذكر اهلل عز وجل ثم الصالة على نبينا حممد وعلى  _1 تمهيد للدرسال
 شهادة الزور عن  اماذا تعرف  البنطرح السؤال على الط -3بطريقة االستقراء.  أوبطريقة االستنتاج 

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  احملتوى األهــداف السلوكيــة

 عرف :أن ت الطالبيتوقع من 

 تعريف  شهادة الزور . 

 حكمها .  

 

 ما هو التزوير . 

 

 ما حكمه . 

 

أثر شهادة الزور والتزوير يف اجملتمع 
 . 

 عقوبة شاهد الزور واملزورـ 

شهادة الزور : هي الشهادة اليت تقوم علو الكذب والباطل والتهمة لآلخرين إلبطال احلق وإحقـاق الباطـل . أصـلها    
 التزوير . الزور و

حكمها : شهادة الزور حمرمة ومن أكرب الكبائر وأعظم املصائب حيث إن شاهد الزور لرب كـذبا أو يـتهم بريئـا ي    
 يذنب . 

التزوير : املراد به هنا التزوير يف األوراق الرمسية بالكتابة عليها وذل  كتزوير اخلتوم وغريها . حكمه : التزويـر  
 حرام وهو من الكبائر . 

شهادة الزور والتزوير يف إفساد اجملتمع : حرم اإلسالم شهادة الزور والتزوير ملا فيهما من املفاسد العظيمة اليت  أثر
ختلخل لبنات اجملتمع . عقوبة شاهد الزور واملزور : تتعاظم العقوبة بتعـاظم اجلرميـة ، وعقوبـة شـاهد الـزور أو      

مبناشةة ان ض ع وجيري تبـادل اآلراء   الميذق م التت:وهي أن  انناشةةطريقة .  املزور هي التعزير حسبما يراه احلاكم .
نقـاط حـ ل ان ضـ ع    عـدة   وبعد ذلك يلخصالص اب من غريه ،  فأبنيش م بعد ذلك بالتعقيب أثم  التالميذانختلفة لد  

 . التالميذأحد  ييف احل ار وكأن أشاركبص رته النها ية ى على أن 

  والتالميـذ يسـتمع ا   بسـرد انعل مـا     ة وأشـ م ك ن التلميـذ سـلبي   ي: ولكن ال يعين هذا أن  طريقة اإللقاءثم أستخدم
 .يف مجيع عناصر الدرس التالميذعلى وأعتمد ، للدرس

ليسهل فهـم ان ضـ ع بأكملـه واسـتيعابه      أكتب بعد ذلك عناصر الدرس على السب رة.وأبدأ شرح العناصر واحد بعد األخر
  استيعابًا جيدًا.

 يه األسئلة على الطالبتوج

 س : عرف شهادة الزور ؟ 
 س : ما حكمها ؟ 

 س : ما هو التزوير ؟ 
 س : ما حكمه ؟ 

س : مـــا أثـــر شـــهادة الـــزور 
 والتزوير يف اجملتمع ؟

 

ما هي عقوبة شاهد الزور 
 واملزور

 
 
 

 اإلدارة العامة للتربية والتعليم                                                                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                    

 الوسائـل  التعليمية املادة التاريخ الفصل الصف احلصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



 دفرت الطالب  الطباشري السبورة  الكتاب املدرسي  فقه   لث متوسطثا  الرشوة 

منهد للدرس اجلديد بطريقة احملاضـرة واإللقـاء أو بطريقـة انناشةـة واحلـ ار أو        -2وصحبة أمجعني .   نبدأ احلصة بذكر اهلل عز وجل ثم الصالة على نبينا حممد وعلى آله _1 تمهيد للدرسال
 الرشوة  عن  اماذا تعرف  البنطرح السؤال على الط -3طريقة االستقراء. بطريقة االستنتاج أو ب

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  احملتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أ  يعرف :

 تعريف  الرشوة . 

 حكمها . 

 

 

 

أثر الرشوة في إفساد الضمائر 
 والذمم  . 

 الشفاعة الحسنة والشفاعةـ 
  السيئة 

 الرشوة  : هي لغة هي من الرشاء المتوصل به إلى البئر .
واصطالحا هي ما يعطيه الشىخ  لحىاكم أو ريىره لىيحكم لىه أو يحملىه علىى مىا 

 يريد  . 
الراشىىي : هىىو المعطىىي للرشىىوة .المرتشىىي : هىىو ااخىىذ للرشىىوة .الىىرائ  : هىىو 

 الوسيط بينهما .
كم أو القاضىىي أو  للعامىىل أو ريىىره حكمهىىا : الرشىىوة  محرمىىة سىىواء كانىىت للحىىا

وهي حرام على المعطي وااخذ والوسيط . الرشوة لهىا كثيىر مىن المضىار علىى 
 األمة: 
 -تفسد القلوب وتظهر الشحناء بين الناس .تزيد في الظلىم وال ىور .  -1

تطمس معالم العدالة في األمة  .تميت الضمائر وتقوض دعىائم األمىة 
. 

وهىىي التوسىط ابتغىىاء وجىه هللا ةمذمومىىة وهىىي  الشىفاعة علىىى نىوعين ةحسىىنة 
:وهة  ن  ققةوا التيمية   طريقةة المااشةةة.  مثل التوسط مقابل رشوة أو سعي فىي اثثىم .

بمااشةةةة الموعةةوج ويتةةرل قآلةةادا اخراف المىتللةةة لةةم  التيميةة  كةةم نشةةوا بعةةم  لةة  بالتعقيةة   ةة بي  
وج بصورقه الاهائية ؛ على ن  نشةار  الصواب م  غيره ، وبعم  ل  يلىص عمة نقاط حوا الموع

    الحوار وك ن  نحم التيمي  .
   كم نسةتىما طريقةة اإللقةاف : ولكة  ن يعاة  هة ا ن  يكةو  التلمية  سةلآليبة ونشةوا بسةرد المعلومةا

 والتيمي  يستمعوا للمرس ،ونعتمم على التيمي     جميع عااصر المرس.
 نبمن شرح العااصر واحم بعم األخر ليسهل  هم نكت  بعم  ل  عااصر المرس على السآلورة.و

 الموعوج ب كمله واستيعابه استيعاباب جيماب.

توجيه األسئلة على 
 الطالب

 س : عرف الرشوة  ؟ 
 

 س : ما حكمها ؟ 
 

س : مىىا أثىىر الرشىىوة  فىىي 
 الم تمع ؟ 

مىىا هىىي نىىوعي الشىىفاعة ؟ 
 وما  حكمهما ؟ 
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