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أ .التعريف بالمقرر الدراسي:
 .1الساعات المعتمدة:
 .2نوع المقرر
أ.
ب.

متطلب جامعة
إجباري

متطلب قسم

متطلب كلية

أخرى

اختياري

 .3السنة  /المستوى الذي يقدم فيه المقرر  :السابع
 .4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
فقه العبادات 1

 .5المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر

(إن وجدت)

ال يوجد

 .6نمط الدراسة
م

(اختر كل ما ينطبق)

نمط الدراسة
المحاضرات التقليدية
التعليم المدمج
التعليم اإللكتروني
التعليم عن بعد
أخرى

1
2
3
4
5

 .7ساعات االتصال
م
1
2
3
4

النسبة
%80
0
%20
0
%100

عدد الساعات التدريسية
24
0
4
0
28

(على مستوى الفصل الدراسي)

النشاط
محاضرات
معمل أو إستوديو
دروس إضافية
أخرى (تذكر) واتساب تلقرام وغيراها
اإلجمالي

ساعات التعلم
28

2
30

ب -هدف المقرر ومخرجاته التعليمية:
 .1الوصف العام للمقرر:
مقرر فقهي يطرحه قسم الدراسات اإلسالمية ضمن خطته االجبارية في المستوى الثالث يتناول أحكام الزكاة والصوم
 .2الهدف الرئيس للمقرر تعريف الطالب بفقه القضاء وطرق االثبات وذلك من خالل :

 .1معرفة الطالب األحكام المتعلقة بالزكاة والصيام من شروط وواجبات وسنن و الحكم والفوائد
من مشروعية الزكاة والصيام .
 .2ادراك الطالب أهمية الزكاة والصيام وأثرهما على الفرد والمجتمع .وتطبيق أحكام الزكاة
والصيام على واقعه مقتديا في ذلك برسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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 .3مخرجات التعلم للمقرر:
مخرجات التعلم للمقرر
1

المعرفة والفهم

 1.1ان يشرح الطالب األحكام الشرعية المتعلقة بالزكاة والصيام.
 1.2ان يذكر الطالب األموال التي تجب فيها الزكاة
 1.3أن يحدد الطالب مصارف الزكاة  ،وشروطها.
2
2.1
2.2
2.3

3

3.1
3.2

رمز
مخرج التعلم المرتبط
للبرنامج

k1
k2
k3

المهارات

أن يحدد الطالب الحكم والفوائد من مشروعية الزكاة والصيام .
أن يبن الطالب شروط وواجبات ومفسدات وقضاء الصوم .
أن يوضح الطالب فضل العشر األواخر و احكام االعتكاف

S1
S2
S3

القيم
V1
أن يتواصل المعلم مع المتعلمين لغويا وجسديا وعن بعد .
أن يستتتتتتت دم مصتتتتتتاد تعلم الكت ونية ،ومواقع تعليمية على الويب ذات الصتتتتتتلة V2

بالمق .
V3
 3.3أن يتحمل مسؤولية تطوي ذاته ش صيا ومهنيا.
جماعة ضتتتتتتتمن ي و يكون عالقات إيجابية ناجحة مع V4
 3.4أن يفضتتتتتتتل العمل
اآل ين.
V5
 3.5أن يلتزم بالقيم اإلسالمية والمجتمعية السائدة في تعامله مع اآلخرين.
ج .موضوعات المقرر
م

1

2

قائمة الموضوعات

تعريف موجز بالمقرر ومفرداته
يشتمل المقرر الموضوعات اآلتية :
أوالً :تعريف الزكاة وبيان حكمها وحكمتها ومنزلتها في اإلسالم وآثار الزكاة
االجتماعية واألمنية واالقتصادية .
ثانيا  :شروط وجوب الزكاة والجهة المكلفة بتحصيلها .
ثالثا  :األموال التي تجب فيها الزكاة :
أ -الذهب والفضة :الثروة النقدية  ،تعريفها  ،وبيان أنواعها  ،وأنصبتها الواردة
ومقدارها في العصر الحاضر  ،وشروطها  ،وأحكامها  ،وأحكام النقود
الورقية المعاصرة ونشأتها .
ب -عروض التجارة :الثروة التجارية  ،تعريفها  ،وبيان أنواعها  ،وشروطها ،
وأحكامها  ،ومسائلها المعاصرة .
ت -الزروع والثمار  :الثروة الزراعية  ،تعريفها  ،وبيان أنواعها  ،وشروطها ،
وأحكامها .
ث -بهيمة األنعام  :الثروة الحيوانية ،تعريفها ،وبيان أنواعها ،وشروطها
،وأحكامها .

ساعات االتصال

2

14

رابعا  :أحكام زكاة الدين  ،الشركات  ،والعقارات  ،واألسهم ونحوها .
خامسا  :مصارف الزكاة :تعريفها ،وبيان أنواعها ،وشروطها ،وأحكامها .
4
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سادسا  :زكاة الفطر  :تعريفها  ،وبيان وقتها  ،وأحكامها .
سابعا  :تعريف الصوم  ،وبيان حكمته .
ثامنا  :أقسام الصيام  ،وأمثلتها  ،وأدلتها  :الفرض  ،المندوب  ،المكروه  ،المحرم .
تاسعا  :إثبات دخول شهر رمضان  ،وموجبات صيامه .
عاشرا  :حكم صيام شهر رمضان  ،وبيان منزلته  ،وشروطه  ،وآدابه  ،واألعذار
المبيحة للفطر  ،والمسائل المعاصرة في ذلك  ،وحكمة ذلك .
الحادي عشر  :ما يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة  ،أو دونها  ،وما ال يبطله .
الثاني عشر  :صفة قضاء الصوم  ،وصفة الكفارة .
الثالث عشر  :ما يستحب للصائم وما يكره .
الرابع عشر  :االعتكاف وأحكامه وحكمته .

3

المجموع
د .التدريس والتقييم:

12

28

 .1ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم
الرمز
1.0

المعرفة والفهم

1.1

ان يشرح الطالب األحكام الشرعية المتعلقة
بالزكاة والصيام.
ان يذذذكر الطذذالذذب األموال التي تجذذب فيهذذا العصف الذهني
الزكاة
أن يحذذذدد الطذذذالذذذب مصذذذذذذذذذارف الزكذذذاة  ،النقاش والحوار
وشروطها.

1.2
1.3
2
2.1

2.2

2.3

3

3.1
3.2
3.3
3.4

5

مخرجات التعلم

استراتيجيات التدريس

التدريس المباشر

طرق التقييم
اسئلة شفهية .واالختبارات
التحريرية

الممممشمممممممممماركممممة اثمممنمممماء
المحاضرة
االختبمممارات التحريريمممة
و االسئلة شفهية.

المهارات

التدريس المباشر

اسئلة شفهية.

أن يحذذذدد الطذذذالذذذب الحكم والفوائذذذد من
مشروعية الزكاة والصيام .
بممحمموث وأورال عمممممممل
التدريس المباشر
أن يبن الطالب شذذروط وواجبات ومفسذذدات
وتقارير.
وقضاء الصوم .
أن يوضذذذح الطالب فضذذذل العشذذذر األواخر و المناقشة أثناء المحاض ة اال تبا ات التح ي ية .
احكام االعتكاف
القيم

أن يتواصتتتتتتتتتل المعلم مع المتعلمين لغويتتا
وجسديا وعن بعد .
أن يست دم مصاد تعلم الكت ونية ،ومواقع
تعليمية على الويب ذات الصلة بالمق .
أن يتحمل مستتتؤولية تطوي ذاته شتتت صتتتيا
ومهنيا.
أن يفضتتل العمل جماعة ضتتمن ي و
يكون عالقات إيجابية ناجحة مع اآل ين.

التتتتمتتتتنتتتتاقشتتتتتتتتتتة أثتتتتنتتتتاء تقييم األعمال الج ماعية
.
المحاض ة.
استتتتتتتت ت ا ت ي جيتتتتة ا ل ت ع لم تقييم األعمال الف دية .
المتم كز حول المشكالت.
التتتتتقتتويتتم التتجتتمتتتتاعتت
التعلم التعاون
للواجبات (شفويا)
است اتيجية ات اذ الق ا  .بطتتاقتتة مالحتتتة لتقييم
األداء.
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الرمز

مخرجات التعلم

أن يلتزم بتتالقيم اإلستتتتتتتالميتتة والمجتمعيتتة التعلم التعاون .
السائدة تعامله مع اآل ين.

3.5

م
1
2
3
4
5

استراتيجيات التدريس

طرق التقييم

المالحتتتتة المبتتتاشتتتتتتت ة
لتفاعل ومشا كة الطلبة
أثناء المحاض ة .

النسبة
توقيت التقييم
(باألسبوع)
من إجمالي درجة التقييم
األسذذذذذذذذذذذذبذذذذذذوع %20
السادس
األسبوع الثاني %20
عاشر
من الثذذالذذى إل %10
الرابع عشر
مذذن األول إل ذ %10
الرابع عشر
األسذذذذذذذذذذذذبذذذذذذوع %40
السابع عشر

أنشطة التقييم
اختبار أعمال السنة األول
اختبار أعمال السنة الثاني
تقويم الجهد والعروض التقديمية
المشاركة في المحاضرات  ،واالنضباط والسلوك
اختبار نهاية الفصل الدراسي

أنشطة التقييم (اختبار تحريري ،شفهي ،عرض تقديمي ،مشروع جماعي ،ورقة عمل الخ)

هـ  -أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:


الساعات اال شادية (4ساعات اسبوعيا)



الساعات المكتبية ( 4ساعات أسبوعيا).

التواصل عب النتام التعلم االلكت ون البالك بو د ،ومجموعة الواتس أب ال اصة بالمق .

و – مصادر التعلم والمرافق:
 .1قائمة مصادر التعلم:
المرجع
الرئيس

للمقرر

اسم الكتاب المقرر
Textbook title
العدة شرح العمدة
الشرح الممتع على زاد المقنع

المراجع
المساندة

المصادر
اإللكترونية

المغني

اسم المؤلف
(رئيسي)
Author's
Name
بهاء الدين
المقدسي
للشيخ ان
عثيمين
البن قدامة
المقدسي

اسم الناشر
Publisher

سنة النشر
Publishing Year

دار الكتب العلمية

ط2،1426هـ2005-م

دار ابن الجوزي

1428

دار عالم الكتب

1432هـ

 موقع المكتبة الشاملة http://shamela.ws/index.php/main
 موقع المشكاة اإلسالمية :
http://www.almeshkat.net/books/index.php 
صيد الفوائد www.saaid.net

موقع الشبكة اإلسالميةwww.islamweb.net

أخرى
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 .2المرافق والتجهيزات المطلوبة:
متطلبات المقرر

العناصر
المرافق
(القاعات الدراسية ،المختبرات ،قاعات العرض ،قاعات المحاكاة  ...إلخ)

التجهيزات التقنية
(جهاز عرض البيانات ،السبورة الذكية ،البرمجيات)

تجهيزات

 قاعة مجهزة بالمنصة التعليمية ومتطلباتها.
تو مقاعد ال يزيد عددها عن  40مقعد.
 المنصة التعليمية القاعات الد اسية.
جهاز الع ض االلكت ون Data show
معمل مجهز بالصوتيات.

أخرى (تبعا ً لطبيعة التخصص)

ز .تقويم جودة المقرر:
المقيمون

مجاالت التقويم
فاعلية التدريس

الطلبة

فاعلة طرق تقييم الطالب

أستاذ المقرر

مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر

أستاذ المقرر

طرق التقييم
استطالع رأى الطالب في تقويم المقرر
الدراسييييييي من خالل اسييييييتمارة رضييييييا
الطالب عن المقرر.
االختبييارات الشييييييهرييية – االختبييارات
النهائية – ورقات العمل
نموذج قييياس مخرجييات التعلم – تقرير
قياس مخرجات التعلم للمقرر.

مجاالت التقويم (مثل .فاعلية التدريس ،فاعلة طرق تقييم الطالب ،مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر ،مصادر التعلم  ...إلخ)
المقيمون (الطلبة ،أعضاء هيئة التدريس ،قيادات البرنامج ،المراجع النظير ،أخرى (يتم تحديدها)
طرق التقييم (مباشر وغير مباشر)

ح .اعتماد التوصيف
جهة االعتماد
رقم الجلسة
تاريخ الجلسة
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مجلس القسم
الرابعة
28-1-1440هـ
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