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األهداف العامة للمادة
 .1تمكين العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمية محبة هللا وتقواه وخشيته في قلبه.
 .2تزويده بالخبرات والمعارف المالئمة لس ِّنه ،حتى يل َّم باألصول العامة والمبادئ األساسية للثقافة والعلوم.
 .3تشويقه إلى البحث عن المعرفة ،وتعويده التأمل والتتبع العلمي.
 .4تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى المتعلم ،وتعهدها بالتوجيه والتهذيب.
 .5تربيته على الحياة االجتماعية اإلسالمية التي يسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدير التبعة ،وتحمل المسؤولية.
 .6تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمية روح النصح واإلخالص لوالة أمره.
 .7تحفيز همته الستعادة أمجاد أ ُ َّمته المسلمة التي ينتمي إليها ،واستئناف السير في طريق العزة والمجد.
 .8تعويده االنتفاع بوقته في القراءة المفيدة ،واستثمار فراغه في األعمال النافعة ،وتصريف نشاطه بما يجعل شخصيته اإلسالمية
مزدهرة.
 .9تقوية وعي المتعلم ليعرف -بقدر سنه -كيف يواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ الدخيلة.
إعداده لما يلي هذه المرحلة من مراحل الحياة
.10

األهداف الخاصة للمادة

 تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وتوثيق الصلة بينه وبين هللا عز وجل عن طريق الممارسة العملية للعبادات.
 تبصير المتعلم بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.
 تعريف المتعلم بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما يجعل العبد متفقها ً في دينه واعيا ً له مدركا ً ألحكامه.
 تدريب المتعلم على ممارسة العـبادات وتعويده عليها بحيث يصبح جزء من سلوكه وواجبا ً يشعر بضرورة أدائه كلما
حان وقته.
 اكتساب المتعلم كثيراً من الفضائل واآلداب كالطاعة والنظام والنظافة وحسن المظهر وسمو النفس وتحمل المشاق
والعطف على اآلخرين.
 تعريف المتعلم ببعض المعامالت التي يمر بها في حياته اليومية وأحكامها وشروطها وآدابها وبيان بعض المسائل عنها.
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أن تعرف الطالبة
الزكاة
أن تبين الطالبة حكم
الزكاة مع ذكر الدليل.
أن تذكر الطالبة
الحديث الدال على
الزكاة.
أن تستنتج الطالبة
متى فرضت الزكاة
أن تفسر الطالبة حكم
من جحد الزكاة.
أن ترتب الطالبة
شروط وجوب الزكاة.
أن تميز الطالبة
األموال التي ال يشترط
فيها مضي الحول.
أن تحل الطالبة ورقة
العمل الخاصة
بالدرس.
أن تلتزم الطالبة بما
عرفته عن الزكاة.

الواجب

الفقه والسلوك 2م
منزلة الزكاة وشروط وجوبها
هل الزكاة واجبة على كل مسلم؟
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
التلقين
المحتوى التعليمي
تعريف الزكاة
في اللغة :النماء والزيادة .وفي الشرع :حق واجب شرعا ً في أموال محددة ،يخرج وقت وجوبه لطائفة
مخصوصة .حكم الزكاة الزكاة واجبة على كل مسلم توفرت فيه شروط الوجوب ،ومما يدل على ذلك :قول هللا
صال َة َوآ ُتو ْا َّ
الرا ِكعِينَ ) سورة البقرة أية43:
ار َك ُعو ْا َم َع َّ
الز َكا َة َو ْ
(وأَقِي ُمو ْا ال َّ
تعالىَ :
مكانة الزكاة في اإلسالم الزكاة هى الركن الثالث من أركان اإلسالم ،وهى قرينة الصالة في القرآن ،وقد جعل
صال ِة
صانِي بِال َّ
(وأَ ْو َ
هللا لها مكانة عظيمة من خالل النصوص اآلتية ،تعرف على هذه المكانة :قال تعالىَ :
َو َّ
الز َكا ِة َما ُد ْمتُ َح ًيا) سورة مريم أية31 :
الناس حتى َيشهدُوا أن ال إله إال
عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال :قال رسول "أُم ِْرتُ أن أقاتِل
َ
هللا  ،أنَّ محمداً رسول ُ هللا ،ويقيموا الصال َة و ُيؤتوا الزكا َة"
متى فرضت الزكاة؟ فرضت الزكاة قبل الهجرة في مكةُ ،ثم ُثم بينت مقاديرها وفصلت في المدينة في السنة
الثانية من الهجرة.
حكم من جحدها أو من منع إخراجها أوالً :من جحد وجوب الزكاة مع علمه بوجوبها فإنه يكفر ،ألنه مكذب هلل
ورسوله صلى هللا عليه وسلم.
ثانياً :من منعها بخآل من غير جحد لوجوبها ،فإنها تؤخذ منه ،وال يكفر بهذا الفعل لكنه آثم بما بمنعه للزكاة،
ويعاقبه الحاكم على ذلك.
شروط وجوب الزكاة
 .aاإلسالم :فالكافر ال تصح منه الزكاة ،ألن هللا ال يقبل عمل الكافرين.
 .bملك النصاب :فال تجب الزكاة على كل من ملك المال ،بل البد أن يبلغ نصابا ً وهو مقدار معلوم من
المال ،من ملكه وجبت عليه الزكاة ،ومن قل عنه لم نجب عليه.
 .cتمام الملك :بأن يكون المال مملوكا ً لشخص معين ملكا ً تاما ً كامالً ،ويخرج بهذا الشرط أمران:
أ -المال غير المملوك مثل :أموال الصدقات ،فال زكاة فيها.
ب -المال المملوك ملكا ً ناقصاً ،وهو المال الذى ال يستطيع مالكه أن يتصرف فيه ،كالمال المفقود،
والمسروق من صاحبه ،ومن له دين على معسر ،أو ظالم ،فال زكاة فيه.
 .dمضى الحول وهو السنة ،فإذا ملكت ماالً ،وبلغ نصاباً ،ومر سنة كاملة ،وجب عليك إخراج الزكاة من
هذا المال.

هناك أموال ال يشترط لوجوب الزكاة فيها مضي الحول وهى:
-1

الخارج من األرض مثل الحبوب ،والثمار ،فهذه يزكيها صاحبها عند حصادها.
 -2نتاج بهيمة األنعام ،فحوله تابع لحول أصله.
 -3ربح التجارة ،فحوله تابع لحول أصله.
 -4الركاز.
 -5المعادن

األحد االثنين الثالثاء األربعاء
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الوسائل
البروجكتور.
المساعدة
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم

في بداية الدرس أقوم باختبار ذكاء الطالبات
ومعلوماتهن عن الزكاةُ ،ثم أطرح عليهن أسئلة
متنوعة عن لماذا شرعت الزكاة وما تعريفها في
اللغة وكذلك في الشرع.
أقسم الطالبات إلى مجموعات بحيث أطلب من كل
مجموعة منهن أن تذكر دليل على وجوب الزكاة
حتى يسهل عليهن التعرف على حكمها.
أقوم بإصطحاب الطالبات إلى غرفة المصادر
المتعددة لمشاهدة عرض بوربوينت من خالل
جهاز الحاسب اآللي عن الزكاة وشرح للحديث
الدال عليها.
أوزع الطالبات إلى مجموعتينُ ،ثم أقوم بعقد
مسابقة بينهن في ذكر متى فرضت الزكاة وكيفية
مقاديرها وما هى أحوالها وكيف تذكر.
أبدأ بتقسيم الطالبات لمجموعتينُ ،ثم أطلب منهن
لوحات تعبر عن أحكام من جحد أو منع إخراج
الزكاة لكل مجموعة على حدة.
أقسم الطالبات إلى مجموعتينُ ،ثم أعقد بينهن
مسابقة في شروط الزكاة وأي المجموعتين تذكر
الشروط كاملةُ ،ثم أقوم بتوزيع هدايا كتيبات
ومطويات عليهن عن الزكاة تشتمل شروط الزكاة.
أصطحب الطالبات إلى غرفة مشاهدة المصادر
لمشاهدة عرض بوربوينت عن األموال التي ال
يشترط لوجوب الزكاة فيها مضي الحول.
أعرض ورقة العمل على الطالباتُ ،ثم أساعدهن
في اإلجابة على السؤال الموضح بها.

الخميس

عرفي الزكاة.
بيني حكم الزكاة مع ذكر
الدليل.
اذكري الحديث الدال على
الزكاة.
استنتجي متى فرضت
الزكاة.
فسري حكم من جحد
الزكاة.
رتبي شروط وجوب
الزكاة.
ميزي األموال التي ال
يشترط فيها مضي الحول.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

األخوة المعلمين والمعلمات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة
www.mta.sa
أن تقدم كل ما يخص تحاضير الفقه
تحضير  +توزيع  +أهداف

أنواع التحاضير
وحدات مشروع الملك عبدهللا  +مسرد  +الطريقة البنائية  +االستراتيجيات الحديثة
التحضير بطريقة البطاقات  +التعلم النشط الجديد  +بطاقة تخطيط الدروس +

المرفقات
ثالثة عروض بور بوينت مختلفة لكل درس
+
سجالت التقويم والمهارات حسب نظام نور
+
مجلدات اختبارات متنوعه

+
أوراق قياس لكل درس
+
أوراق عمل لكل درس
+
سجل إنجاز المعلمة
+
محتوياته وسجل إنجاز الطالبة
+
أسئلة وأجوبة برنامج حسن لجميع الفترات
+
خرائط ومفاهيم
+
حل أسئلة الكتاب

شرح متميز بالفيديو لجميع دروس المنهج

التوصيل للرياض والخرج مجانا
التوصيل لباقي مدن المملكة عبر الفيدكس ( المستعجل  24ساعة)
لحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
يمكنكم كذالك تسجيل الطلب
إلكترونياً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
كذلك يمكننا التوصيل عن االيميل او الفيدكس لجميع مدن المملكة
حسب طلبكم ( سي دي _ طباعة ملونة _ طباعة عادية)
ايميل المبيعات

T@mta.sa
سعر المادة على سي دي  20لاير
سعر المادة عن طريق االيميل  20لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة عادية  30لاير
سعر المادة مع السي دي طباعة ملونة  60لاير
لمن هم خارج مدينة الرياض يضاف قيمة االرسالية  50لاير للفيدكس المستعجل

وهنا أرقام حسابات المؤسسة للمعلمين
حسابات بنوك بإسم  :مؤسسة التحاضير الحديثة
===========================
 / 233608010954856بنك الراجحي
 / SA5780000233608010954856آي بان الراجحي
 / 27949172000110البنك األهلي
 / SA0610000027949172000110آي بان األهلي
–———————————————————
حسابات بنوك باسم :سعد عبدالرحمن العتيبي
==========================
 / 8001852539سامبا
 / 2052558759940الرياض
 / SA3520000002052558759940اي بان الرياض
 / 900127883010006بنك البالد
/ SA4715000900127883010006اي بان بنك البالد
 / 0101001926001البنك السعودي لإلستثمار
/ 030680161166001الجزيرة
 / SA6760100030680161166001اي بان بنك الجزيرة

–———————————————————
حسابات بنوك باسم  :مؤسسة اوامر الشبكة
=====================
 / 68201042364000حساب االنماء
 / Sa3505000068201042364000اي بان االنماء

لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم االتصال بجوال المدير
0554466161

للطلب من المملكة يمكنكم التواصل مع األرقام الجديدة والدائمة لنا علي الواتس

966558396004
966558396119

