
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



         

  ج والعمرة الح


 
       

  لوحات تعليمية  –جهاز العرض  –السبورة       

 دليل ؟ما حكم الحج والعمرة مع ال        
  
  
  

    

    
 *  

    
 
 تعريف  الطالب يستنبطأن -١

  الحج لغة وشرعاً.
  
  
العمرة  الطالب يعرفأن -٢

  لغة وشرعاً.
  
  
  
مكانه  الطالب يستنتج أن-٣

 الحج.
    

تاريخ فرض  يحددأن -٤
  الحج .

  
  
على  الطالب يستدلأن -٥

  فضل الحج والعمرة.
  
  
حكمة  الطالب يشرحأن   -٦

  مشروعية الحج.
على  الطالب يحرصأن  -٧

  التفقه في الدين

  
  تعريف الحج 

 وقت معين، ألداء مناسك شرعا: قصد مكة المكرمة، فيولغة:القصد.
  مخصوصة

  تعريف العمرة : 
ألداء مناسك  شرعا:زيارة البيت في أي وقتلغة : الزيادة و تعريف العمرة 

 واجبان في العمر مرة واحدة الحكم :  مخصوصة.
الالدليل :  ه  عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ق ه علي ه صلى الل ول الل رس
ه وأن بُني اإلسالم على»وسلم:  ه إال الل ول مح خمس: شهادِة أن ال إل ًدا رس م

  )والحّجِ، وصوِم رمضان الزكاة، الصالة، وإيتاءِ  وإقام الله، 
فرضه الله في السنة التاسعة من الحج ركن من أركان اإلسالم   مكانه الحج  :

  الهجرة وحج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وهي حجة الوداع 
لحج والعمرة تكاثرت النصوص في الداللة على فضل ا  فضل الحج والعمرة :

  فمن ذلك :
ق خرج من ( من حج فلم يرفث ولم يفس –صلى الله عليه وسلم  –قوله -أ

العمرة إلى العمرة  –صلى الله عليه وسلم  –قوله -ذنوبه كيوم ولدته أمه )ب
  كفارة لما بينهم والحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة.

  حكمة مشروعية الحج :
  واستجابة ألوامره وانقياد لطاعته.امتثال لشرع الله  الحج -أ

  في الحج إظهار لذكر الله وشعائر دينه.-ب
  في الحج منافع كثيرة جمعها قوله تعالى: ( ليشهدوا منافع لهم ...) -ت

  تتحقق أهداف الدرس من خالل:
 :تتحقق أهداف الدرس من خالل  
 من خالل  الطالبالدرس أمام  المعلم يعرض

  الوسيلة المتاحة 
من خالل عرض الدرس  لطالبا  يحدد

 عناصر الدرس األساسية :
 –مكانة الحج   –(( تعريف الحج والعمرة  

 –فضل الحج والعمرة  –تاريخ فرض الحج  
  حكمة مشروعية الحج والعمرة  ))

يتناول المعلم مع الطالب عناصر الدرس 
من خالل إجابة الطالب على السابقة 

  األسئلة التالية :
  ج لغة وشرعا؟: ما تعريف الح١س
  : ما تعريف العمرة لغة وشرعا؟٢س
 : ما هي مكانه الحج؟ ٣س
  : متى فرض الحج؟ ٤س
  : ما فضل الحج والعمرة؟٥س
  : لماذا شرع الله الحج؟٦س

طة  يراعي المعلم مشاركة جميع الطالب في أنش
  الدرس

  

تنبط-١ ة  اس ج لغ ف  الح تعري
 ً رعا .وش

  
  
  العمرة لغة وشرعا عرف:٢
  
 انه الحجمك استنتج: ٣
  
  
  تاريخ فرض الحج  حدد: ٤
  
:ما الدليل على فضل الحج ٥

  ؟والعمرة 
  
  حكمة مشروعية الحج اشرح: ٦

  

 
 

  
  
  

  



         

 شروط الحج والعمرة 


 
       

  ت تعليمية لوحا –جهاز العرض  –السبورة       

 ما هي شروط وجوب الحج والعمرة ؟        
  
  
  

    

    
  
  
  
  
الشروط  الطالب يستنبطأن   -١

  ي الحج.ف
  
  
  
  
  
  
ينأن   -٢ ب يب وم  الطال  مفه

  االستطاعة.
  

  

تنتجأن   -٣ ب يس ارم  الطال  مح
  المرأة.

  
حأن -٤ ب يوض ام  الطال أحك

  الصغير 
  
  
رحأن   -٥ ب يش ة  الطال النياب

 في الحج .
تدلأن -٦ ب يس ى  الطال عل

  النيابة في الحج.
حأن -٧ ب يوض روط  الطال الش

 الواجب توافرها في النائب.

  
  حج والعمرة بشروط هي : يجب ال-١
  اإلسالم فال يجب على كافر وال يصح منه.-أ

  العقل فال يجب على مجنون وال يصح منه.-ب
  البلوغ فال يجب على صغير .-ج
  االستطاعة .-د

  وجود محرم للمرأة  -هـ
ى : مفهوم االستطاعة -٢ ذهاب إل ى ال درة عل رين : ( الق االستطاعة تتضمن أم

  اء المناسك )القدرة على آد–مكة 
ا  المحرم :-٣ ا وابنه ة كأبيه ه بقراب رم علي ا أو من تح محرم المرأة فهو زوجه

  .أو مصاهرة كزوج البنت أو رضاع وعمها وخالها 
    حج الصغير  :-٤

إذا أحرم الصغير المميز وهو من له سبع سنوات، أو أحرم األب واألم لطفلهم 
   تجزآنه عن الواجب؛صح منه الحج والعمرة وال الصغير الذي لم يميز،

ج : -٥ ي الح ة ف ه  النياب ن يمنع ِه؛ ولك رة بَِماِل ج والعم ى الح ادراً عل ان ق ن ك م
ذي ال ه ال بب مرض ج بس نّه؛  ضعف بََدنِِه عن الح ر ِس ه، أو كب ى شفاؤه من يُرج

  وجب عليه أن ينيب من يحج عنه.
  ) شروط من تصح نيابته في الحج والعمرة( 
  ج السابقة أن تتحقق فيه شروط الح -أ

 أن يكون النائب قد حج عن نفسه -ب

 :تتحقق أهداف الدرس من خالل - 
 من خالل  الطالبالدرس أمام  المعلم يعرض

  الوسيلة المتاحة 
 من خالل عرض الدرس  الطالب  يحدد

  عناصر الدرس األساسية :
من عناصر الدرس  الطالبمع  المعلم يتناول

  ة :على األسئلة التالي الطالبخالل إجابة 
  : ما هي شروط الحج؟١س
  : ما هي أوجه االستطاعة؟٢س
  

  : من يكون محرم المرأة؟٣س
 : ما هي النيابة في الحج؟٤س
  : ما الدليل على النيابة في الحج؟٥س  
  : ما الشروط الواجب توافرها في النائب؟٦س

الرجوع   ة . ب يلة خاص ان فض ي رمض رة ف للعم
ة  تعلم المختلف ادر ال ى مص ينإل ذه  ب ه

 زلة.المن
  ئلة طة وأس الب أنش ع الط م م اول المعل يتن

 الدرس   
 ي م يراع ع  المعل اركة جمي البمش ي  الط ف

 أنشطة الدرس

  
  الشروط في الحج استنبط: ١
  
  أوجه بين: ٢
  االستطاعة 

  
  
  محرم  استنتج: ٣

  المرأة
  
  : وضح أحكام حج الصغير ٤
  
  النيابة في الحج اشرح: ٥

  
 
  حج: ما الدليل على النيابة في ال٦
  
  
  
ح: ٧ ا  وض ب توافره روط الواج الش

 في النائب

  

 
 

  



  

         

 


 
       

  لوحات تعليمية  –جهاز العرض  –السبورة       

  ماذا تعني المواقيت       
  
  
  

    

    

  
  
  .اإلحرام  الطالب يعرفأن  -١
  
  
ب يبينأن  -٢ م  الطال رام حك اإلح

  .من غير الميقات 
  
مأن -٣ واع  يقس ب أن الطال

  المواقيت.
  
ددأن -٤ ت  يع ب المواقي الطال

  المكانية.
  
حأن -٥ رام  يوض ون أح ف يك كي

  أهل مكة 
تدلأن -٦ ب يس ى  الطال عل

  المواقيت.
ينأن -٧ ب يب م  الطال ن ل ل م عم

  يكن طريقة على الميقات.

  

  
ك تعريف اإلحرام  ي النس دخول ف ة ال ي هو ني دخول ف ة ال و ني رة ه ي  العم فف

ي ا دخول ف ة ال و ني ا إال إذا العمرة وفي الحج ه لم محرم ون المس ج وال يك لح
  نوى الدخول في النسك الذي يريده 

اكن  اإلحرام بالميقات : اك أم ليس لإلنسان أن يحرم من أّيِ مكان شاء؛ بل هن
اس رم الن لم ليح ه وس ه علي يُّ صلى الل َدَها النب دَّ مى:  ح ي تس ي الت ا، وه منه

  (المواقيت المكانية)، 
  المواقيت المكانية :

  يفة : وهو ميقات أهل المدينة .الحل -أ
  الجحفة : وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب  -ب
  يلملم : وهو ميقات أهل اليمن . -ج
  قرب المنازل : وهو ميقات أهل نجد والطائف.  - د

  ذات عرق : وهو ميقات أهل المشرق كالعراق وإيران وما ورائهما  -ث
ة ويحرم للعمرة من ادني الحل فإنه يحرم للحج من مك : من كان من أهل مكة

  كالتنعيم والجعرانة وهي أماكن خارج حدود الحرم.
  

حديث بن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول : الدليل على المواقيت
   .........ألهل المدينة ذا الحليفة  –عليه وسلم  الله صلى الله صلى  –الله 

  المواقيت إليه  يحرم إذا حاذ اقرب:من لم يكن طريقة على الميقات 
  

  
 - تتحقق أهداف الدرس من خالل:

 
  من خالل  الطالبالدرس أمام  المعلم يعرض

  الوسيلة المتاحة 
 من خالل عرض الدرس  الطالب  يحدد

  عناصر الدرس األساسية :
من عناصر الدرس  الطالبمع  المعلم يتناول

  على األسئلة التالية : الطالبخالل إجابة 
يصح اإلحرام من أي ما اإلحرام وهل : ١س

  ؟ مكان 
  : ما هي أنواع المواقيت؟٢س
 الطالب يوضحلكة ممن خالل خريطة للم - ٣

  ة عليها والفئة التي تحرم إليها.المواقيت المكاني
 : كيف يحرم أهل مكة؟٤س
  :هناك دليل على المواقيت ما هو ؟ ٥س
عل من لم يكن طريقه على :ماذا يف ٦س

  الميقات؟
 ع ا م م اول المعل ئلة يتن طة وأس الب أنش لط

 الدرس   
في أنشطة  الطالبمشاركة جميع  المعلم يراعي
 الدرس

  
  

  

  
  عرف اإلحرام : ١
  
  
  : ما حكم اإلحرام من غير الميقات ٢
  
  
  المواقيت  أنواع : قسم٣
  
  
  
  المواقيت المكانية عدد: ٤
  
  
  كيف يكون إحرام أهل مكة وضح: ٥

  
 
  :ما الدليل على المواقيت٦
  
ن لم يكن طريقة على عمل م بين: ٧

 الميقات
  

 
 

  
  
  



  

         

  


 
       

  لوحات تعليمية  –جهاز العرض  –السبورة       

  ما هي المواقيت الزمانية       
  
  
  

    

    

  
  
  
ب أن  -١ رف الطال يع

  .المواقيت الزمانية 
  
ب أن  -٢ دد الطال يح

ج  اني للح ات الزم الميق
  والعمرة 

ذكرأن  -٣ ب ي  الطال
  .مستحبات اإلحرام 

صفة  الطالب يوضحأن  -٤
  .اإلحرام 

  
  
  
ى أن  -٥ يتعرف الطالب عل

  حكم االشتراط في اإلحرام 
ب  -٦ رص الطال أن يح

ج  ام الح م أحك ى تعل عل
   والعمرة 

 

 
 

 الزمان الذي يحرم فيه المسلم  بالحج والعمرة وهي: المراد بها : :المواقيت الزمنية 
  ال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة ميقات الحج الزماني : أشهر الحج وهى شو-أ

   ميقات العمرة الزمانى : جميع السنة-ب
  قبل اإلحرام االغتسال -١:مستحبات اإلحرام

  تطيب الرجل في بدنه ال في مالبس إحرامه -٢
  إحرامه في إزار ورداء أبيضين ونعلين -٣
  اإلحرام بعد صالة والفريضة أولى  -٤
   القبلة أن يحرم حال كونه راكبا مستقبال -٥

  :اإلحرام صفة 
  إذا كان مفردا للحج قال لبيك حجا او اللهم لبيك حجا  -١
  إذا كان قارنا للحج إلى العمرة قال لبيك عمرة حجا أو اللهم لبيك عمرة وحجا -٢
ك -٣ م لبي رة  أو الله إذا كان معتمرا عمرة مفردا أو  متمتعا بها إلى الحج  قال لبيك عم

  عمرة 
كه، حرام : االشتراط في اإل ام نس ن إتم ه ع ا يعيق من كان به مرض، أو خشي حدوث م

م  استُحبَّ له أن يشترط عند اإلحرام، ا: (الله ول متلفًِّظ م يق ده، ث فيلبي بالنسك الذي يري
ابس ني ح إن حبس تني)، أو:(ف ث حبس ك  مِحلِّي حي ال ذل إذا ق تني)، ف ث حبس ي حي فمِحلِّ

   من اإلحرام بغير شيء تمام نسكه أن يتحللعند اإلحرام جاز له إذا أصابه عائق عن إ

 
 :تتحقق أهداف الدرس من خالل  
  يعرض المعلم الدرس أمام الطالب من

 .خالل الوسائل المتاحة 
  
  ت راد بالمواقي الب الم م للط ين المعل يب

 الزمانية 
 
  يوضح المعلم للطالب الميقات الزماني

والميقات الزماني للعمرة ثم أناقش   للحج 
 ل األسئلة التالية : الطالب حو

  ؟ ما هي مستحبات اإلحرام 
  ؟ما هي صفة اإلحرام 

  
  ؟ما حكم االشتراط في اإلحرام  وما كيفيته  
  ئلة طة وأس الب أنش ع الط م م اول المعل يتن

 الدرس   
 
 ي م يراع ع  المعل اركة جمي البمش ي  الط ف

  أنشطة الدرس

  
  
  .المواقيت الزمانية   عرف -١
  
  
دد -٢ اني ح ات الزم ج  الميق للح

  والعمرة 
  
  
  .مستحبات اإلحرام   اذكر -٣
  
  
  .صفة اإلحرام   وضح -٤
  
  ما حكم االشتراط في اإلحرام   -٥
  
  
     تقويم ذاتي -٦

  

 
 

  



  

         

 


 
       

  لوحات تعليمية  –جهاز العرض  –السبورة       

  ؟ نسك الحج  أفضلهو ما        
  
  
  

    

    
 *  

    
  
ع   -١ أن يستنبط الطالب التمت

.  
  
ب  معنى  أن يستنتج  -٢ الطال

  األفراد
  
  
  أن يعرف الطالب القران  -٣
  
اك   -٤ ين النس رق ب أن يف

  الثالثة
 
ل   -٥ ب أفض ح الطال أن يوض

  أنواع النساك 
  
ب  -٦ ين الطال ف  أن يب  تعري

  التلبية 
  
م   -٧ ب حك رح الطال أن يش

  التلبية 
 وقتأن يحدد الطالب وقت -٨

 التلبية
أن  يحرص الطالب على  -٩
   اسة الفقهدر

  
  تعريف التمتع 

ج  هر الح ا أن يحرم بالعمرة في أش ي منه م ينته رم  ث م يح ه ث ن إحرام ل م ويتحل
  بالحج في نفس العام 

   وحده في أشهر الحج هو أن يحرم بالحج تعريف اإلفراد -٢
  تعريف القران -٣

   في أشهر الحج أن يحرم بالحج والعمرة  معا 
  أفضلب األنساك الثالثة 

م  أفضلها ران ث م الق حابة ث ه الص ر ب ه وسلم أم ه علي لى الل ي ص ع ألن النب التمت
 اإلفراد

  أفضل أنواع النساك هو :
ول  ع الن الرس لم  –التمت ه وس ه علي لى الل م  –ص راد ث م اإلف حابه ث ه أص ر ب أم

  القران 
ة :- ف التلبي ك إن  تعري ك لبي ريك ل ك ال ش ك لبي م لبي ك الله رم لبي ول المح ي ق ه

  ة لك والملك ال شريك لك الحمد والنعم
ة : م التلبي نه  حك ا  س ر به تحب الجه ا ويس ت به وته وتخف ل ص ا الرج ع به يرف

  المرأة صوتها مخافة الفتنة 
  وقتها: يبدأ وقتها من بعد اإلحرام، وآخر وقتها فيه التفصيل التالي: :هاوقت

  أوالً: يقطعها المعتمر قبل أن يبدأ الطواف.
 بدأ في رمي جمرة العقبة يوم العيد.ثانياً: يقطعها الحاج إذا 

 :تتحقق أهداف الدرس من خالل - 
  يعرض المعلم الدرس أمام الطالب من خالل

  الوسيلة المتاحة 
  يحدد  الطالب من خالل عرض الدرس

  عناصر الدرس األساسية :
من يتناول المعلم مع الطالب عناصر الدرس 

 خالل إجابة الطالب على األسئلة التالية :
ق  الب  تحق ة الط الل إجاب ن خ درس م داف ال أه

  على األسئلة التالية:
  ما هو التمتع؟١س
  

  ما هو اإلفراد؟ ٢س
  

  ما هو القران؟ ٣س
  بين النساك الثالثة؟ الفرقما  ٤س

  ما هو أفضل أنواع النساك؟ ٥س 
  ما هي التلبية؟ ٦س
  ما حكم التلبية؟ ٧س
 متى نقطع التلبية؟ ٨س  
ة وأسئلة الدرس   يتناول المعلم مع الطالب أنشط 

طة  ي أنش يراعي المعلم مشاركة جميع الطالب ف
 الدرس

  
  
  
  : استنبط يعرف التمتع ١
  
  
  يعرف اإلفراد : استنتج٢
  
  : عرف القران٣
  
  :فرق بين النساك الثالثة ٤

 
  : وضح أفضل أنواع النساك٥
  
  : بين التلبية٦
  
  

  :اشرح حكم التلبية٧س
  
  

 : حدد وقت التلبية٨س

  

 
 



         

 


 
       

  لوحات تعليمية  –جهاز العرض  –السبورة       

  ما الفرق بين احرام الرجل واحرام المراه        
  
  
  


 

  
 

    
  
  
  
  
  
  
رف أن   -١ ب يع  الطال

  محظورات اإلحرام
  
  
  
  
تدلأن   -٢ ب يس  الطال

  على عدم حلق الشعر 
  
  
تنتجأن   -٣ ب  يس الطال

  محظورات اإلحرام
حأن   -٤ ب يوض  الطال

ر ين إح رق ب ام الف
  الرجل وإحرام المرأة 

  
ينأن   -٥ ب يب ا  الطال م

ي  رأة ف ه الم تتجنب
  إحرامها

ا -٦ ب م ح الطال أن يوض
ل  يسن للمحرم إذا دخ

 مكة 

  

  
هي اإلعمال الممنوعة على المحرم بسبب إحرامه وقد  تعريف محظورات اإلحرام -

  كانت مباحة له قبل اإلحرام وهى تسعة 
  محظورات اإلحرام -
  أو قصه أو نتفه من أي موضع من بدنه  رحلق الشع--١
  من يده أو رجله تقليم األظافر-٢
  مثل الطاقية  تغطية الرجل لرأسه بمالصق-٣
  الطيب في البدن والثوب-٥ المخيط  الرجل اللباس  لبس-٤
  ودواعيه  الجماع-٨ عقد النكاح-٧ صيد البر -٦

ا المرأة كالرجل في اإلحرام إال إنها  إحرام المرأة  رأة فيم رم الم ا يلي:تح تختص بم
ي لباسها. رج ف وز أن -شاءت من الثياب ، غير أنها تستر جميع بدنها،وال تتب ال يج

ب  ال األجان د الرج ا عن ي وجهه ا أن تغط ب عليه ع، ويج اب أو البُرق بس النِّق تل
ة -المعتاد للوجه بالغطاء ا تغطي ب عليه ديها، ويج ال يجوز أن تلبس القفازين على ي
    داخل عباءتها ند الرجال األجانب بوضعهايديها ع

 ٢٧ص الدخول إلى مكة والمسجد الحرام 

 
 :تتحقق أهداف الدرس من خالل - 
 من خالل  الطالبالدرس أمام  المعلم يعرض

  الوسيلة المتاحة 
 من خالل عرض الدرس عناصر  الطالب  يحدد

  الدرس األساسية :
 من خاللعناصر الدرس  الطالبمع  المعلم يتناول

 على األسئلة التالية : الطالبإجابة 
ى  الطالبتحقق أهداف الدرس من خالل إجابة   عل

  األسئلة التالية:
  : ما هي محظورات اإلحرام؟١س
عر٢س ق الش وا : ما الدليل على عدم حل ( وال تحلق

  رؤوسكم )
  : ما هي محظورات اإلحرام؟٣س
  : ما الفرق بين إحرام الرجل وإحرام المرأة؟ ٤س
ا ا٥س د : م رأة عن ه الم ب أن تتجنب ذي يج ل

  اإلحرام؟
  ما الذي يسن للمحرم إذا دخل مكة ؟

    يتناول المعلم مع الطالب أنشطة وأسئلة الدرس
ي م يراع ع  المعل اركة جمي البمش طة  الط ي أنش ف
 الدرس

  
  
  
  

تنبط ١س رف اس ورات  يع محظ
  اإلحرام

  
  
  

  على عدم حلق الشعر استدل ٢س
  
  

 ممحظورات اإلحرا استنتج ٣س
 

ل  وضح ٤س رام الرج الفرق بين إح
  وإحرام المرأة

  
  

ه  بين ٥س رأة  أن تتجنب ى الم ما عل
 في إحرامها

  

 
 



  

         

 


 
       

  لوحات تعليمية  –جهاز العرض  –السبورة       

  ما هي صفة العمرة        
  
  
  

    

    

  
  
ب  -١ ين الطال ا أن يب أول  م

  .يفعله المعتمر 
  
  
رف أن  -٢ ب  يتع ى الطال عل
  ألحكام المتعلقة بالطواف ا

  
  
  
  
أن يذكر الطالب حكم صالة -٣

  ركعتين خلف المقام 
  
أن يصف الطالب كيفية  -٤

  السعي بين الصفا والمروة  
أن يعدد الطالب أركان  -٥

  العمرة وواجباتها 

  

  
  أول ما يفعله المعتمر أن يطوف بالبيت سبعة أشواط أوال الطواف بالبيت :

  
 الركبة. هراً،ساتراً عورته من السرة إلىيكون في طوافه متط 
 جميع الطواف. يسن أن يكون ُمْضَطبِعًا في 
 تمكن من تقبيله قَبَّلَهُ، وإال يستقبل الحجر األسود فإن  

  تيسَّر وقَبََّل يده. بيده اليمنى إن استلمه

  
  ًالكعبة عن يساره و يسن ثم يمضي في طوافه جاعال  
ةا واط الثالث ي األش ل ف ي األ ن يرُم رعة المش ل: ُس َم ا ربولى.والرَّ  ةمعمق

 الُخطى.
 إن إذا مر بالركن اليماني ة ف ع للكعب ركن الراب تلمه  وهو ال ه اس ر ل تيس

ل، وإن بيداليمنى ر وال تقبي ر تكبي ن غي ى م تالمه مض ه اس ر ل م يتيس  ل
 ولم يشر إليه ولم يَُكبِّر.

 ربنا آتنا في الدنيا»واألسود:  يقول بين الركنين اليماني  
  ))عذاب النار نة وفي اآلخرة حسنة وقناحس

  ثانيا : صالة ركعتين خلف المقام 
 إن  -السالم  إذا انتهى من الطواف صلَّى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه

 الحرام. وإال صالها في أي موضع من المسجد -تيسر ذلك
  ٣٠ثالثا : السعي بين الصفا والمروة 

   ٣١رابعا : الحلق أو التقصير ص 
   ٣٢ن العمرة وواجباتها ص أركا

 :تتحقق أهداف الدرس من خالل 
  
  يعرض المعلم الدرس أمام الطالب

  من خالل الوسيلة المتاحة 
  ه ا يفعل الب أول م م للط ين المعل يب

الب  ع الط م م اول المعل م يتن ر ث المعتم
 صفة العمرة من خالل تناول األسئلة

  : التالية 
 ما هو أول ما يفعله المعتمر ؟ 
  يسن في الطواف بالكعبة ؟ما الذي  
  ما الذكر الوارد بين الركنين اليماني

 واألسود 
 ما حكم صالة ركعتين خلف المقام ؟ 
 ا صفة السعي  بين الصفا والمروة م 
 ما هي أركان العمرة وواجباتها ؟  
  طة الب أنش ع الط م م اول المعل يتن

 وأسئلة الدرس   
الب  ع الط اركة جمي م مش ي المعل يراع

  سفي أنشطة الدر

  

  .أول  ما يفعله المعتمر  بين  -١
  
  
ي  -٢ ا ه ة  م ام المتعلق األحك

  بالطواف 
  
  
اذكر  حكم صالة ركعتين خلف -٣

  المقام 
  
  
صف  كيفية السعي بين الصفا  -٤

  والمروة  
  
  
  عدد  أركان العمرة وواجباتها  -٥

  

 
 



  
  

         

 


 
       

  لوحات تعليمية  –جهاز العرض  –السبورة       

  ما هي أعمال الحج يوم الثامن والتاسع من ذي الحجة       
  
  
  

    

    
  
  
  
  
 صفة الطالب يستنتجأن  -١ 

  القادمون للحج 
  
  
وقت يوم  الطالب يحدد أن -٢

  التروية 
  
  
  
ما يسن فى  الطالب يستنبطأن  -٣

  يوم التروية 
 

معنى  الطالب يشرحأن  -٤
  الوقوف بعرفة  

  
  
الحكم من  الطالب يوضحأن  -٥

  ف بعرفة الوقو
وقت الوقوف  الطالب يبينأن  -٦

  بعرفة
على تعلم  الطالب يحرصأن  -٧

  مناسك الحج والعمرة

  
من جاء قاصدا الحج فإما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا وأعمال  

  الحج تبدأ من اليوم الثامن إلى نهاية الثالث عشر 
الثامن يسن  في اليوم)يوم التروية أعمال يوم الثامن من ذي الحجة (

للمحليين ومن يريد الحج من أهل مكة أن يحرموا بالحج قبل الظهر 
ويحرم من مكانه فإذا كان بمكة احرم منها وإذا كان بمنى احرم منها 

   ما يسن في يوم التروية ويلبى بالحج فيقول لبيك حاجا 
  يسن اإلكثار من التلبية  -١
 يسن المبيت بمنى ليلة التاسع من ذي الحجة -٢

إذا طلعت الشمُس من أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة ( يوم عرفة ):
اليوم التاسع فالسُّنَّةُ للحجاج أن يتوجهوا إلى َعَرفَةَ ُملبِّين، ويَُسنُّ أن 

اإلمام قبل صالة الظهر ُخطبة واحدة تناسب الحال، يُذَّكر الناس  يخطب
مناسك، ثم يصلون الظهر ويُعَلُِّمُهم ال فيها بأصول الدين ويقرر التوحيد،

  والعصر جمعًا وقصًرا بأذان وإقامتين.
معنى الوقوف بعرفة: هو بقاء الحاج  أوال معناه ::م الوقوف بعرفة احكأ

سائًرا  فيها هذا اليوم، سواء أكان قائًما أم جالًسا أم مضطجًعا، راكبًا أم
  على قدميه.
  ه هو ركن من أركان الحج ال يصح الحج بدون: ثانيا حكمه

الوقت المجزئ للوقوف: يبدأ وقت الوقوف بعرفة من  : ثالثا وقته :
 طلوع الفجر يوم التاسع إلى طلوع الفجر

 :تتحقق أهداف الدرس من خالل - 
 
 من خالل  الطالبالدرس أمام  المعلم يعرض

  الوسيلة المتاحة 
 من خالل عرض الدرس عناصر  الطالب  يحدد

  الدرس األساسية :
من خالل عناصر الدرس  الطالب مع المعلم يتناول

 على األسئلة التالية : الطالبإجابة 
ة   الل إجاب ن خ البتحقق أهداف الدرس م ى  الط عل

  األسئلة التالية:
  متى يوم التروية  -٢
ما يسن للحج في  الطالب يعددمن خالل الكتاب  -٣

  يوم التروية 
  ما هو معنى الوقوف بعرفة  -٤
  ما حكم الوقوف بعرفة -٥
  تى وقت الوقوف بعرفة م -٦
  ذكر البت ول  الط ديث الرس ه  –ح ه علي لى الل ص

)من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك   –وسلم 
  الحج ( 

 يتناول المعلم مع الطالب أنشطة وأسئلة الدرس    
في أنشطة  الطالبمشاركة جميع  المعلم يراعي
 الدرس

  
  
  
  صفة القادمون للحج استنتج: ١
  
  
  م التروية وقت يو حدد: ٢
  
  
  ما يسن في يوم التروية استنبط: ٣
 
  معنى الوقوف بعرفة اشرح:٤
  
  
  
  
  حكم الوقوف بعرفة  : وضح٥
  
  

   وقت الوقوف بعرفة  بين: ٦

  

 
 



  
  

         

 


 
       

  لوحات تعليمية  –جهاز العرض  –السبورة       

 ما هي أعمال يوم التاسع وليلة العاشر من ذي الحجة ؟        
  
  
  

    

    
   

  
  
تنبطأن  -١ ب يس ان  الطال مك

  الوقوف بعرفة 
  
  
  
تنتج أن -٢ ب يس ا يش الطال رع م

  للحاج في هذا الي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ل أن  -٣ ى فض ب عل رف الطال يتع

  يوم عرفة 
  
  
حأن  -٤ ب يوض ت  الطال وق

  االنصراف إلى مزدلفة 
  
  
ينأن  -٥ ب يب ت  الطال م المبي حك

 بمزدلفة 

  
ي :مكان الوقوف بعرفة  رابعا : صلى  –عرفة كلها موقف فقد وقف النب

ة  –الله عليه وسلم  عند الجبل قريبا من الصخرات مستقبال القبلة وعرف
  لها حدود معلومة عليها عالمات موضوعه قديما 

  أثناء الوقوف ما يشرع خامسا : 
  يستحب للحاج أن يصلي الظهر والعصر في هذا اليوم جمًعا وقصًرا.-١
قبل القبلة، ويكثر من الدعاء رافعا يديه يستحب للحاج أن يست-٢

  ويجتهد فيه، ويظهر الخضوع
ألن النبي صلى الله عليه وسلم لم ((يستحب أن يهلل ويكبر، ويلبي؛ -٣

  )يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة)
ه أن -٤ ي ل مس، وينبغ رب الش ى تغ اء حت ر ودع ي ذك اج ف ى الح يبق

 يحرص على األدعية المأثورة الجامعة.

ة  سادسا : ه :فضل يوم عرف ه علي ه صلى الل ول الل ة أن رس ن عائش ع
ر»وسلم قال:  وٍم أكث ن  ما من ي ار م ن الن ًدا م ه عب ه في ق الل ن أن يُعت م

  ))ثم يباهي بهم المالئكة فيقول: ما أراد هؤالء؟  يوم عرفة، وإنه ليََدْنوُ 
ة) ة مزدلف ر ( ليل ة العاش ال ليل ةَ : أعم وَم َعَرفَ مس ي ت الش إذا غرب

روبانصر ل غ ة قب ن عرف  ف الحاج إلى ُمزدلفة، وال يجوز االنصراف م
و  ل ول ن اللي زًءا م ة ج ف بعرف وع ليق ه الرج ل لزم ن فع مس، فم الش

 كتاب الطالب  ٣٧ص ......يسيراً 

 :تتحقق أهداف الدرس من خالل - 
 
 رض م يع ام  المعل درس أم البال الل  الط ن خ م

  الوسيلة المتاحة 
 دد الب  يح د الط رض ال الل ع ن خ ر م رس عناص

 الدرس األساسية :
  
ع  المعلم يتناول البم درس  الط ر ال الل عناص ن خ م

 على األسئلة التالية : الطالبإجابة 
ة   الل إجاب ن خ البتحقق أهداف الدرس م ى  الط عل

  األسئلة التالية:
  : ما هو مكان الوقوف بعرفة؟ ١س
  ذي يشرع للحج فعله في يوم عرفة؟ : ما هو ال٢س
  نصراف من عرفة؟ : ما هو وقت اال٣س
  : ما هو االنصراف غالى مزدلفة؟٤س
  : ما هو حكم المبيت بمزدلفة ؟٥س
  
اب  -٦ الل الكت ن خ رحم الب يش ج  الط ب للح ا يج م

 فعله في مزدلفة
    يتناول المعلم مع الطالب أنشطة وأسئلة الدرس 

في أنشطة  الطالبمشاركة جميع  المعلم يراعي
 الدرس

  
  
  

  بعرفة مكان الوقوف استنبط: ١س

  
  

تنتج: ٢س ي  اس اج ف رع للح ا يش م
  هذا اليوم

  
دد: ٣س ن  ح راف م ت االنص وق

  عرفة
  
ح: ٤س  ى  وض راف إل ت االنص وق

  مزدلفة 
  

  حكم المبيت بمزدلفة بين: ٥س
  

رح: ٦س ي  اش اج ف ه الح ا يفعل م
 مزدلفة

  

 
 

  
  



         

  


 

       

  لوحات تعليمية  –جهاز العرض  –السبورة       

 ما هي أعمال يوم العيد؟       
  
  
  

    

    
   

  
  
تنبطأن  -١ ب يس ال  الطال أعم

  يوم العيد.
  
  
رحأن  -٢ ب يش ى  الطال رم

  جمرة العقبة
  
ددأن  -٣ ب يع ات  الطال توجيه

  يجب إتباعها أثناء الرمي
  
  
ينأن  -٤ ب يب ر  الطال م نح حك

  الهدى
  
حأن  -٥ ب يوض ق  الطال الحل

  والتقصير
  
  
تنتج أن  -٦ ب يس واف  الطال ط

ه اإلفاضة وال سعي لمن علي
 سعى.

    
  
  
ددأن  -٧ ب يح ت  الطال وق

 طواف اإلفاضة والسعي

  
د اال : : أعمال يوم العي ى إجم ير  وه ق أو التقص ة والنحر والحل رة العقب ى جم رم

  والطواف والسعي 
ى رمى جمرة العقبة : -أوال  ى من اج إل ل الح إذا وص د ف وم العي ال ي و أول أعم وه

يات اتجه إلى جمرة العقبة فإذا وصل إ بعه حص ليها قطع التلبية ورمى الجمرة بس
ى  ان رم د ف وم العي ر ي متعاقبات ويكبر مع كل حصاه ويبدأ وقته المستحب من فج

  قبل الفجر أخر الليل صح وأجزائه
م  إذا رمى الجمرةَ فإن كان معه هديثانيا : نحر الهدي  :  ه وأطع ل من ذبحه، وأك

  المساكين.
ير : ق أو التقص ا :الحل د ذثالث ه، بع ن جميع ر م ه أو يقص ل رأس ق الرج ك يحل ل

  أفضل، وأما المرأة فتقصر من شعر رأسها قدر أنملة. والحلق
ة:   واف اإلفاض ا : ط ل األول ، رابع اج التحل ل الح ير يتحل ق أو التقص د الحل بع

ب؛لقول  ويسن له أن ف ويتطي ادة ويتنظ ه المعت بس ثياب يخلع مالبس اإلحرام ويل
ة  ا –عائش ه عنه ي الل لم: » -رض ه وس ه علي لى الل ه ص ول الل ب رس ت أُطيّ  كن

ت). وف بالبي ل أن يط ه قب رم، وِلِحلِّ ل أن يح ه قب جد  إلحرام ى المس رج إل م يخ ث
واف و ط ة، وه واف اإلفاض رام لط وف  الح ارة، ويط واف الزي مى ط ج، ويس الح

ٌل وال ه رَم يس في ه ل واف، إال إن ي الط ابقة ف فة الس لي  بالص م يص طباع، ث اض
  نركعتي
 كتاب الطالب  ٣٩ا : السعي ص خامس

  
  

 - تتحقق أهداف الدرس من خالل:
 من خالل  الطالبالدرس أمام  المعلم يعرض

  الوسيلة المتاحة 
 دد الب  يح درس  الط رض ال الل ع ن خ م

 عناصر الدرس األساسية :
  

م يتناول ع  المعل البم درس  الط ر ال ن عناص م
 على األسئلة التالية : الطالبخالل إجابة 

ة تحقق أه  الل إجاب ن خ البداف الدرس م  الط
  على األسئلة التالية:

  مضاهى أعمال يوم العيد؟ ١س
  ما هي رمى الجمرة عقبة؟ ٢س
د  ٣س ا عن ب إتباعه ي يج ات الت ا التوجيه م

  الرمي؟ 
  ما حكم نحر الهدى؟ ٤س
  لحلق أو التقصير للرجل أو المرأةما هو ا ٥س
  ما هو طواف اإلفاضة؟   -٦س
 ع ا م م اول المعل ئلة يتن طة وأس الب أنش لط

 الدرس   
ي م يراع ع  المعل اركة جمي البمش ي  الط ف

 أنشطة الدرس

  
  
  
  أعمال يوم العيد استنبط: ١
  
  رمى جمرة العقبة اشرح: ٢
  
دد: ٣ ب  ع ي يج ات الت التوجيه

  إتباعها إثناء الرمي
  
  حكم نحر الهدى بين: ٤
  
  الحلق والتقصير وضح: ٥
  
تنتج: ٦ م  اس ة  حك واف اإلفاض ط

  ي لمن عليه سعىوالسع
  
دد: ٧ ة  ح واف اإلفاض ت ط وق

  والسعي
 

  

 
 

  
  ج



         

   


 

       

  لوحات تعليمية  –جهاز العرض  –السبورة       

 التحلل الثاني ؟ما الفرق بين التحلل األول و        
  
  
  

    

    

  
  
بأن  -٨ ب يرت ال الطال وم  أعم ي

  العيد
  
  التحلل األول  الطالب يعرفأن  -٩
  
  

رفأن  -١٠ بالط يع ل  ال التحل
  الثاني

  
ه أن  -١١ ل ب ا يحص ح م يوض

  التحلل األول 
  

ه  الطالب يذكرأن  -١٢ ما يحصل ب
  التحلل الثاني

م  الطالب يحرصأن  -١٣ ى تعل عل
  صفة الحج

  
  ترتيب أعمال يوم العيد  -

  السنة ترتيب أعمال يوم العيد على النحو التالي :
عي ل م الس دم الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ث ان ق ه سعى ف ن عل م

  بعضها على بعض جاز ذلك 
  تعريف التحلل األول  -التحلل من الحج 

ا  رام م بب اإلح رم بس هو إباحة جميع المحظورات التي حرمت على المح
  عدا وطأ النساء 

  معنى التحلل الثاني -
  هو إباحة جميع المحظورات التي حرمت على المحرم بسبب اإلحرام  

  لل األول :ما يحصل به التح -١١
  بفعل اثنين مما يلي : 

  رمى جمرة العقبة  -أ
  الحلق أو التقصير  -ب
  طواف اإلفاضة والسعي لمن عليه سعى  -ج

  ما يحصل به التحلل الثاني :  -١٢
يحصل التحلل الثاني بفعلها جميعا وال عالقة لنحر الهدى بالتحلل فلو 

العيد األخرى  آخر نحر هديه إلى اليوم الحادي عشر وعمل أعمال يوم
  فانه يتحلل ولم ينحر

 :تتحقق أهداف الدرس من خالل 
  
 

  متى يكون طواف اإلفاضة؟ ٧س  
   

  
  ما هي أعمال يوم العيد بالترتيب؟ ٨س
  
  

  ما هو التحلل األول؟  ٩س
  

  ما هو التحلل الثاني؟ ١٠س
  

  كيف يحصل التحلل األول؟  ١١س
  
  

  كيف يحصل التحلل الثاني؟  ١٢س
 

   الطالبدرس مع أتناول أنشطة ال
  

  
  

  أعمال يوم العيد : رتب٨س
  
  
  
  

  التحلل األول عرف: ٩س
  
  

  التحلل الثاني عرف: ١٠س
  
  

ح:١١س ل  وض ه التحل ل ب ا يحص م
  األول

  
  

ما يحصل به التحلل  اذكر: ١٢س
  الثاني

  

 
 

  



         

  


 

       

  لوحات تعليمية  –جهاز العرض  –السبورة       

 ما هي أعمال أيام التشريق الثالثة ؟        
  
  
  

    

    

  
  
  
  ين أن ب يع ذي  الطال ا ال م

وم  ي الي اج ف ه الح وم ب يق
 الحادي عشر وليلته

  ينأن ب  يب ي  الطال فة رم ص
 الجمرات

  
  
  
  رحأن ب  يش ذي  الطال ا ال م

وم  ي الي اج ف ه الح وم ب يق
 الثاني عشر وليلته

  
  
  حأن ب  يوض ال  الطال أعم

 الحج في اليوم الثالث عشر
  

   

  
  :يوم الحادي عشر الأعمال الحج في 

د زوال  ر بع وم الحادي عش ي الي يجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وف
  الشمس يرمى الجمرات الثالث كل جمرة بسبع حصيات

  صفة الرمي 
ل حصاة  ع ك يبدأ بالجمرة األولى فيرميها بسبع حصيات متعاقبة ويكبر م

ا بس طي فيرميه بع وال بد من وقوع الحصى في الحوض ثم الجمرة الوس
ف  كاألولى ويدعو بعدها رافعاً يديه ثم  جمرة العقبة فيرميها بسبع وال يق

  بعدها للدعاء 
 أعمال الحج في اليوم الثاني عشر :

ة  ى ليل ت بمن ريجب المبي اني عش رات  الث ى الجم مس رم ت الش وإذا زال
وم  ن الي زوال م د ال روب بع ل الغ ي قب ي الرم ل ف وز التعجي ثالث ويج ال

ت الثالث عشر يرمي  ي وق بقت وينته ي س فة الت ى الص الجمار الثالث عل
  الرمي بغروب الشمس
  عشر : الثالثأعمال الحج في اليوم 

  من أراد التأخر إلى هذا اليوم فهو أفضل، فيبيت في منى ليلة الثالث
  عشر من ذي الحجة.

  ثالث، وال رات ال ى الجم مس رم ت الش ى إذا زال ى حت ي ِمن ى ف يبق
  إلى غروب الشمس. يؤخر الرمي في هذا اليوم

  
 - تتحقق أهداف الدرس من خالل:

 رض م يع ام  المعل درس أم البال الل  الط ن خ م
 الوسيلة المتاحة 

  
 الب  يحدد ر  الط درس عناص الل عرض ال ن خ م

  الدرس األساسية :
درس  الطالبمع  المعلم يتناول ر ال الل عناص ن خ م

 على األسئلة التالية : الطالبإجابة 
ة  تحقق أهداف الدرس من  البخالل إجاب ى  الط عل

  األسئلة التالية:
  ما هي أيام التشريق  -١
 لماذا سميت بأيام التشريق  -٢

 
 ما أعمال  الحج في اليوم الحادي عشر  -٣
 ما أعمال الحج في اليوم الثاني عشر  -٤
 ما هي صفة الرمي  -٥
 ما حكم تأخير الرمي  -٦

 
    يتناول المعلم مع الطالب أنشطة وأسئلة الدرس 

ي م يراع ع م المعل اركة جمي البش طة  الط ي أنش ف
 الدرس

  
  
  صفة رمي الجمرات  بين/ ١

  
ين٢ ي  / ع اج ف ه الح وم ب ذي يق ا ال م

  اليوم الحادي عشر وليلته 
  
  
  
رح/ ٣ ي  اش اج ف ه الح وم ب ذي يق ا ال م

  اليوم الثاني عشر وليلته 
  
  
  
أعمال الحج في اليوم الثالث  وضح/ ٤

 عشر

  

 
 



         

  


 
       

  لوحات تعليمية  –جهاز العرض  –السبورة       

 ما هي صفة طواف الوداع        
  
  
  

    

    

  
  
صفة طواف  الطالب  يذكرأن -١

  الوداع
  
  
رأن -٢ ب  يفس أخير  الطال م ت حك

  طواف اإلفاضة إلى الوداع
  
  
 
   أركان الحج  الطالب يعددأن -٣
  
 
حأن -٤ ب  يوض ات  الطال واجب

  .الحج 
اك -٥ ين أنس ب ب ارن الطال أن يق

  ثة الحج الثال
ض -٦ ب  بع ذكر الطال أن  ي

  المخالفات في الحج والعمرة 

  
  طواف الوداع 

إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر 
  لم يبق عليه من أعمال الحج إال طواف

الوداع إذا كان قد طاف لإلفاضة وسعى، وطواف الوداع 
 واجب إذا أراد الخروج من مكة.يصلي بعده ركعتين خلف

المقام.ال يجب طواف الوداع على المرأة الحائض والنفساء.إذا 
ر الحاج طواف اإلفاضة وأتى به بعد الرمي األخير، فإنه  أخَّ

  بعده سعي الحج. يُجزئه عن طواف الوداع ولو سعى
  أركان الحج :

  
  ٤٣:كتاب الطالب ص واجبات الحج

  
  لب كتاب الطا ٤٤الفرق بين أنساك الحج الثالثة : الجدول ص 

 الطالب  كتاب ٤٦ - ٤٥المخالفات في الحج والعمرة ص 

  
 - تتحقق أهداف الدرس من خالل:

 رض م يع ام  المعل درس أم البال الل  الط ن خ م
  الوسيلة المتاحة 

 الب  يحدد ر  الط درس عناص الل عرض ال ن خ م
  الدرس األساسية :

 
  ين ع ب م الجم ا حك وداع وم واف ال فة ط ا ص م

 احدة  طواف اإلفاضة والوداع بنية و
 ما هي أركان الحج  ؟ 

  
 ما الحكم إذا ترك الحاج أحدها ؟ 
  ما هي واجبات الحج  ؟ 
 ما الفرق بين أنساك الحج الثالثة  ؟ 

  
  عدد بعض المخالفات في الحج والعمرة 

  

  طة ل أنش ي ح الب ف م الط ارك المعل يش
  الدرس 

  
  صفة طواف الوداع اذكر -١
  
  
ة  فسر -٢ واف اإلفاض أخير ط حكم ت

  داعإلى الو
  
  
 
   أركان الحج  عدد -٣
  
 
  .واجبات الحج  وضح -٤
  
  بين أنساك الحج الثالثة  قارن -٥
  
ج   اذكر -٦ ي الح ات ف بعض المخالف

  والعمرة

  

 
 



         

  


 
       

  لوحات تعليمية  –جهاز العرض  –السبورة       

 متى تجد الفدية ؟        
  
  
  

    

    
   

  
  
  الفدية يعرف الطالب أن  -١
  
  
ذكأن  -٢ ب ري رك  الطال ة ت فدي

  الواجب
  
  
  
ددأن  -٣ ب يع ورات  الطال محظ

  الحج
  
ين أن -٤ ب يب بس  الطال ة ل فدي

   المخيط 
  
حأن  -٥ ب يوض ة  الطال فدي

 المباشرة دون الفرج في الحج
تنتجأن  -٦ ب يس ة  الطال فدي

  الجماع في الحج قبل التحلل األول 
  
دد أن -٧ ب يح اع  الطال ة الجم فدي

  في العمرة
  
  
ب رحيشأن  -٨ ل  الطال ة قت فدي

  الصيد
 وقت الفدية  الطالب يحددأن  -٩

  

  
ب أو :تعريف الفدية - هي ما يجب على الحاج أو المعتمر بسبب ترك واج

  فعل محظور 
ب أوال : رك الواج ة ت رة : فدي ج أو العم ات الح ن واجب ا م رك واجب ن ت م

  كمن ترك المبيت بمزدلفة الزمته الفدية وهى دم
ام  بقرة أو سبع بدنه م : شاه أو سبعوالد د ص ة فان لم يج ام ثالث رة أي عش

  أيام في الحج أن أمكنه وسبعة إذا رجع إلى أهله
  فدية فعل المحظور  ثانيا: 

  والمحظورات من حيث الفدية على ثالثة أقسام:
من  القسم األول : فدية األذى : وهي الفدية المشروعة لفعل واحد

  تغطية الرأس. -٣لبس المخيط. - ٢حلق الشعر. - ١ المحظورات اآلتية:
 مباشرة النساء بشهوة من غير جماع. -٦تقليم األظافر. - ٥التطيب. -٤

فمن كان محرماً وفعل أحد هذه الستة، عامداً عالماً بالتحريم مختاراً، 
  أن يفعل واحداً من ثالثة أشياء: وجبت عليه فدية األذى، وهي

  .صيام ثالثة أيام، وال يشترط فيها التتابع -١
  إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من طعام،  -٢
 ذبح شاة، وإطعامها للفقراء في مكة. -٣

  وبعد التحلل و العمرة  فدية الجماع في الحج قبل التحلل األول
   ٤٩ -٤٨كتاب الطالب ص 
 ٥٠ -٤٩ص  وقت الفدية   -    فدية قتل الصيد:

 :تتحقق أهداف الدرس من خالل - 
 رض م يع د المعل ام ال البرس أم الل  الط ن خ م

  الوسيلة المتاحة 
 الب  يحدد ر  الط درس عناص الل عرض ال ن خ م

 الدرس األساسية :
  

درس  الطالبمع  المعلم يتناول ر ال الل عناص ن خ م
 على األسئلة التالية : الطالبإجابة 

ة   البتحقق أهداف الدرس من خالل إجاب ى  الط عل
  األسئلة التالية:

  : ما هي الفدية؟ ١س
  ما هي فدية ترك الواجب؟ :٢س
  : ما هي محظورات الحج؟٣س
  : ما هي فدية لبس المخيط؟٤س
 : ما هي فدية المباشرة دون الفرج؟٥س
ل ٦س ل التحل ج قب ي الح اع ف ة الجم ي فدي ا ه : م

  األول؟ 
  : ما هي فدية الجماع في العمرة؟٧س
  : ما وقت الفدية؟٩س
    يتناول المعلم مع الطالب أنشطة وأسئلة الدرس 

ي م يراع ع  المعل اركة جمي البمش طة  الط ي أنش ف
 الدرس

  
  
  الفدية عرف :١
  
  
  
  فدية ترك الواجب اذكر: ٢
  
  
  محظورات الحج عدد: ٣
  
  فدية لبس المخيط بين: ٤
  
رج  : وضح٥ فدية المباشرة دون الف

  في الحج
 
تنتج: ٦ ج  اس ي الح اع ف ة الجم فدي

  قبل التحلل األول
  
  فدية الجماع حدد: ٧
  ية قتل الصيدفد اشرح: ٨
  
 وقت الفدية حدد: ٩

  

 
 

  



  

         

  


 
       

  لوحات تعليمية  –جهاز العرض  –السبورة       

  متى ما أسماء المدينة المنورة ؟        
  
  
  

    

    
   

  
  
ماء  -١ ى أس أن يتعرف الطالب عل

  المدينة المنورة
  
  
ماء أن  -٢ ى أس ب عل يستدل الطال

  المدينة المنورة 
  
  
ين الطأن  -٣ م  يب ب حك ارةال  زي

  وسلم عليه الله صلى النبي مسجد
  
  
ل  أن -٤ ى فض ب عل تدل الطال يس

    المدينة المنورة 
  
ائص أن  -٥ ب خص دد الطال يع

 المدينة المنورة 
ام أن  -٦ ى أحك ب عل رف الطال يتع

   زيارة المدينة المنورة 
  
ي  -٧ وع ف ب الوق ذر الطال أن يح

ة  األخطاء الواردة في زيارة المدين
  ة المنور

  

  
   للمدينة المنورة أسماء عديدة أهمها ::أسماء المدينة المنورة  -
  المدينة: قال تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ...)-١
ه  -٢ ول الل معت رس طابة  : عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال : س

  صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله تعالى سمى المدينة طابة )
ن زي-٣ ة :ع ه طيب ه علي لى الل ي ص ه أن النب ه عن ي الل ت رض ن ثاب د ب

  وسلم قال : (إنها طيبة :يعنى المدينة ....)
  حكم زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 

ا  يس له ت ول ي أي وق ه وسلم ف ه علي ي صلى الل تسن زيارة مسجد النب
 زمن محدد 

  فضل المدينة النبوية :
 عليه الله صلى الله لرسو قال: قال‹  وقاص أبي بن سعد عن -١

مُ  إني(: وسلم   يقطع أن المدينة، الَبَتَي بين ما أَُحّرِ
 ال يعلمون، كانوا لو لهم خير المدينة: وقال  صيدها يُقتل أو ِعَضاُهَها،

 أحدٌ  يثبتُ  وال منه، خير هو من فيها الله أبدله إال عنها رغبة أحد يدعها
  ) القيامة يوم شهيداً، أو شفيعاً، له كنت إال وجهدها ألْوائها على

  ٥٢من خصائص المدينة النبوية  : انظر الكتاب ص 
  ٥٤-٥٣أحكام الزيارة وآدابها   : انظر الكتاب ص 

 ٥٥أخطاء وتنبيهات في الزيارة   : انظر الكتاب ص 

 :تتحقق أهداف الدرس من خالل - 
 

 م رض المعل ام  تع درس أم البال الل  الط ن خ م
  الوسيلة المتاحة 

الل عناصر الدرس  الطالبمع  علم يتناول الم ن خ م
  على األسئلة التالية : الطالبإجابة 

  ؟ أسماء المدينة المنورة : ما هي ١س
  ؟ما الدليل على مسميات المدينة المنورة : ٢س
مما : ٣س ارة حك ي مسجد زي ه صلى النب ه الل  علي

  ؟ وسلم
  ؟ما فضل المدينة المنورة : ٤س
 ؟ة المنورة ما الدليل على فضائل المدين: ٥س
  ؟ ما هي خصائص المدينة المنورة : ٦س
  ؟ما هي أحكام زيارة المدينة المنورة : ٧س
ة : ٩س ارة المدين ي زي واردة ف اء ال ي األخط ا ه م

  ؟المنورة 
 أنشطة وأسئلة الدرس يتناول المعلم مع الطالب 
     

م  ع  يراعي المعل الب مشاركة جمي طة  الط ي أنش ف
 الدرس

   
  
  
  المدينة المنورةأسماء  ما هي  -١
  
  
تدل  -٢ ة  اس ماء المدين ى أس عل

  المنورة 
  
  
ين  -٣ م   ب ارةحك جد زي ي مس  النب

  وسلم عليه الله صلى
  
  
  
على فضل المدينة المنورة   استد  -٤
  
  
  خصائص المدينة المنورة  عدد  -٥
  
 
ي  -٦ ا ه ة  م ارة المدين ام زي أحك

   المنورة 
  
  
   تقويم ذاتي  -٧

  

 
 



  

         

  


 
       

  لوحات تعليمية  –جهاز العرض  –السبورة       

 ما المراد بالهدي وما أنواعه  ؟        
  
  
  

    

    
   

  
ب أن  -١ رف الطال ف  يع تعري

  الهدى
  
  
  
  
  أنواع الهدى الطالب يعددأن  -٢
  
  
  
  
تدلأن  -٣ ب يس دى  الطال ى ه عل

  التمتع والقران 
 
ينأن  -٤ ب يب ى  الطال دليل عل ال

  هدى االحصار 
  
  
تنتج أن -٥ ب يس ح  الطال ان ذب مك

  الهدى
  
  
ددأن  -٦ ب يح ح   الطال ت ذب وق

 الهدى

  
ى  ما يذبح في حرم مكة منالهدى -  المراد بالهدي ا إل بهيمة اإلنعام تقرب

   وأقله شاه أو  سبع  بدنة أو  سبع بقرة الله تعالى 
  أنواع الهدى

  
رهدى التمتع والقران والتطوع يذبح مكان ذبح الهدى  ى وح ي من ة ف م مك

  في الموضع الذي احصر فيه  يذبح وهدى اإلحصار - كله 
  وقت ذبح الهدى 
ر  -أ هدى التمتع والقران والتطوع يبدأ وقته من بعد صالة العيد يوم النح

  إلى غروب شمس آخر أيام التشريق أي اليوم الثالث عشر 
 :وقته عند عجز المحرم عن إتمام حجه أو  عمرته  اإلحضارهدى  -ب

  
 - أهداف الدرس من خالل: تتحقق
 

 رض م يع ام  المعل درس أم البال الل  الط ن خ م
 الوسيلة المتاحة 

  
 الب  يحدد ر  الط درس عناص الل عرض ال ن خ م

  الدرس األساسية :
درس  الطالبمع  المعلم يتناول ر ال الل عناص ن خ م

 على األسئلة التالية : الطالبإجابة 
ة  البتتحقق أهداف الدرس من خالل إجاب ى الط  عل

  عده أسئلة :
  ما هو الهدى ؟ -١
  ما هي أنواع الهدى؟ -٢
  ما الدليل على هدى التمتع والقران -٣
    اإلحصارما الدليل على هدى  -٤
  ما هو مكان ذبح الهدى؟ -٥

  ما وقت ذبح الهدى؟ -٧
 

    يتناول المعلم مع الطالب أنشطة وأسئلة الدرس 
ي م يراع ع  المعل اركة جمي البمش طة  الط ي أنش ف
     الدرس

  
  
  الهدى تعريف استنبط: ١
  
  
  
  أنواع الهدى عدد: ٢
  
  
  
ع ٣ دى التمت ى ه دليل عل ا ال : م

  والقران 
  
  
  : ما الدليل على هدى االحصار ٤
  
   

  مكان ذبح الهدى استنتج: ٥
  
  
   حدد وقت ذبح الهدى: ٦

  

 
 



         

  


 
       

  لوحات تعليمية  –جهاز العرض  –السبورة       

  ما حكم األضحية ؟        
  
  
  

    

    
  
  
  األضحية . الطالب  يعرفأن  -١
  
  
حكم األضحية  الطالب يذكرأن  -٢

.  
  
  
أن  يبين الطالب فضل  -٣

  األضحية 
  
  وقت الذبح . الطالب يحددأن  -٤
  
  
المجزئ في  الطالب يشرحأن  -٥

  األضحية
 
أفضل  الطالب يبينأن  -٦

  األضاحي
  
  
ما ال يجزئ في  يستنتجأن  -٧

  األضحية
  
يشرع في ما  الطالب حيوضأن  -٨

 لحوم الهدى واألضاحي.

  
  تقربا إلى الله تعالى  النحر عيد األضحى ما يذبح من بهيمة أيام تعريف األضحية 

ى ‹ على هذا حديث أنس هي سنه مؤكده والدليل    حكم األضحية - قال: َضحَّ
  النبيُّ صلى الله عليه وسلم بكبشْينِ 

ى وكبَّر، وَ أَْملََحْيِن أَْقَرنَْيِن، ذََبحَ    )َوَضَع ِرْجلَهُ على ِصَفاِحهماُهَما بيده، وسمَّ
ذبح الهدي واألضحية تقرباً إلى الله تعالى من شعائر الله تعالى فضلها :

( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم تعالى:  وعالمات دينه المعظَّمة، قال
  ) فيها خير

   شرعت في السنة الثانية من الهجرةمتى شرعت :
وقت الذبح من بعد صالة العيد يوم النحر إلى آخر أربعة أيام  ويبدأ   وقت الذبح 

  أيام التشريق
  السن المجزئ من الغنم   -أ المجزئ في األضحية 

  السن المجزئ من اإلبل  -السن المجزئ من البقر    ج -ب    
البين ال تجزئ العوراء البين عورها وال العرجاء    ما ال يجزئ في األضحية 

 ضلعها وال الجفاء وهى الهزيلة التي ال مخ 
  فيها وال المريضة البين مرضها 

  :. أفضلها اإلبل أن أخرجت كاملة    أفضل األضاحي
  ما يشرع في لحوم الهدى واألضاحي   -
 يشرع أن يأكل صاحبها الثلث ويهدى الثلث ويتصدق بالثلث  

  
  

 - تتحقق أهداف الدرس من خالل:
 رض م يع ام  المعل درس أم البال ن  الط م

 خالل الوسيلة المتاحة 
  

 دد الب  يح درس  الط رض ال الل ع ن خ م
  عناصر الدرس األساسية :

نعناصر الدرس  الطالبمع  المعلم يتناول  م
 الطالب على األسئلة التالية خالل إجابة 

  ما هي األضحية ؟ -١س
  ما حكم األضحية؟ -٢س
  ما هو وقت الذبح ؟ -٣س
  ي األضحية ؟ما هو المجزئ ف -٤س
  ما هي أفضل األضاحي ؟ -٥س
  ما هو الذي ال يجزئ في األضحية؟ -٦س
  

  ما يشرع في لحوم الهدى واألضاحي  -٧س
  

 ما هي توجيهات الدرس؟ -٨س

  
  
  
  األضحية يعرف استنبط: ١
  
  
  حكم األضحية اذكر: ٢
  
  
  وقت الذبح حدد: ٣
  
 المجزئ في األضحية  اشرح: ٤

 
  أفضل األضاحي  بين: ٥
  
  ما ال يجزئ في األضحية استنتج: ٦
  
ما يشرع في لحوم الهدى  وضح: ٧

  واألضاحي
  
   توجيهات الدرس عدد: ٨

  

 
 



         

  


 
       

  لوحات تعليمية  –جهاز العرض  –السبورة       

  ما فضل  عشر ذي الحجة  ؟        
  
  
  

    

    
 *  

  
    
ب يستنبطأن  -١ ر  الطال ل عش فض

  ذي الحجة.
  
  
تدلأن -٢ ب يس ل  الطال ى فض عل

  عشر ذي الحجة .
  
  
  
  
ما يشرع في  الطالب يوضحأن  -٣

 عشر ذي الحجة .
    

  
ي  الطالب يستنتجأن  -٤ ما يمنع ف

  عشر ذي الحجة .
  
ب يبينأن  -٥ ال المضحى  الطال ح

  عنه .
رصأن -٦ ب يح ى  الطال عل

 استغالل أيام عشر ذي الحجة

  
  فضلها :. -

  ضيلة شريفة تضاعف فيها األعمال األيام العشرة األولى من ذي الحجة أيام ف
ن  -على فضل عشر ذي الحجةالدليل  ا م لم { م ه وس ه علي قال النبي صلى الل

ر ،  ام العش ي : أي ام } يعن ذه األي ن ه ه م ى الل ب إل ا أح الح فيه ل الص أيام يعم
بيل  فقالوا : يا رسول الله ، وال الجهاد في سبيل الله ؟ قال { وال الجهاد في س

  الً خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء}الله ، إال رج
ا :. - رع فيه ا يش الحة م ال الص ن األعم ار م ر اإلكث ام العش ي أي رع ف يش

  واالجتهاد في العبادة؛ ومن ذلك:
أوالً: الحرص على أداء الواجبات، مثل: بِرُّ الوالدين وصلة األرحام، واألمر 

  المنكر بالمعروف والنهي عن
. لغير عرفة م في هذه األيام، وبخاصة صيام يوم ثانيًا: الصدقة، والصيا

  . النحر يوم  الحاج، ويحرم صيام
  ثالثًا: اإلكثار من ذكر الله تعالى بالتهليل والتسبيح والتكبير ، 

رابعًا: الجهر بالتكبير واإلعالن به في األسواق والمساجد وغيرهما، والتكبير 
  المشروع هذه األيام نوعان:

ق، وهو غير المقيَِّد بأدبار الصلوات، فيكبر في جميع : التكبير المطل-أ
  ..........األوقات

 ..التكبير الُمقيد، وهو التكبير المقيد بأدبار الصلوات، -ب

 
 :تتحقق أهداف الدرس من خالل   

  
البمع  المعلم يتناول درس   الط ر ال ن عناص م

  على األسئلة التالية : الطالبخالل إجابة 
 
  جة .ما فضل عسر ذي الح -
  على فضل عشر ذي الحجة. ما الدليل  -
  ماذا يشرع في عشر ذي الحجة . -
  ماذا يمنع في عشر ذي الحجة. -
  
حى؟  - ع  شارك -ما وضع المض وار م ي الح ف

ن  معلمك ذ م ن األخ ي ع ن النه ة م حول الحكم
ر ي عش رة ف ر والبش عر والظف ة  الش ذي الحج

  لذلك  خالصة لمن أراد أن يضحي وسجل
 
 اول ال ئلة يتن طة وأس الب أنش ع الط م م معل

 الدرس   
 

في  الطالبمشاركة جميع  المعلم يراعي
 أنشطة الدرس

  
  
  فضل عشر ذي الحجة استنبط: ١
  
  
  
تدل: ٢ ر ذي  اس ل عش ى فض عل

  الحجة
  
  
ح: ٣ ر ذي  وض ي عش رع ف ا يش م

  الحجة
  
  
تنتج:٤ ر ذي  اس ي عش ع ف ا يمن م

  الحجة
  
  
  
  حال المضحى عنه بين: ٥
   

  

 
 



         

  


 
       

  لوحات تعليمية  –جهاز العرض  –السبورة       

 ما حكم العقيقة ؟        
  
  
  

    

    
   

  

  
  
ـــــ  -١ الـــــ تع ـــــ ال أن 

قه .   العق
ــــــــ  -٢ الــــــــ ح ضــــــــح ال أن ي

قه.   ألعق
الــــــ علـــــــى  -٣ ل  ال ــــــ أن 

قه .   ألعق
  
ـــــــة  -٤ ـــــــ ح ال ح ال ـــــــ أن 

ه ألعق وع   قةم
.  
  
ع  يأن  -٥ ال ما  عـ ال

ة . ار   الغالم وال
  
ـــح  -٦ الـــ وقـــ ذ د ال ـــ أن 

قه    ألعق
  
  
ـــــي  -٧ ء ف ـــــ ح مـــــا  ـــــ أن 

قة    .  العق
  

  
قه   ح  تع ألعق ا إلى لله تعالى  هي ما ي د تق ل   ع ال
ها  -٢ ه ع عح ه أب ع ع ه على األب فان ل  ه م ه إذا بلغ  هي س   نف

لها  -٣ ة دل ي س ه  –ح ي  –رضي الله ع ه وسل  –أن ال  -صلى الله عل
ل رأسه و ) ع و ا م ال ه ي ح ع قه ت عق ته    قال  (كل غالم م

  

ها  -٤ وع ــ ــة م اصــلة ح ــة ال ع ــه للــه وشــ لــه علــى ال قــه ق ألعق
اء  قة على الفق د وص ل اء لل د وهى ف ل   ال

  

ة  -٥ ار ع في الغالم وال ة شاه .ما  ار ح ع الغالم شاتان وع ال   ع أن ي

ها -٦ الدة فـان فــات ففــي وقـ ذ ع مــ الــ ـا م ال ــ قـه فــي ال ح ألعق تــ
ون فــان فــات فــال  ــ ــاد والع م ال ــ ــ فــان فــات ففــي ال ــع ع ا م ال ــ ال

م . ح في أ ي ع و   تع األساب
ء فـي الع-٧ قـة ما  ة مـ .ق ئ فـي األضـ ـ قـة مـا  ئ فـي العق ـ

ئ فــي األضــاحي، ــ ــي ال ت ب ال ــ ــُّ مــ الع ل ُّ وال ــ ُ ال ــ ــه ال  ح إال إن
اك. ها االش ئ ف ٍة؛ إذ ال  ق ع  َنٍة وال ُس ع َبَ قة ُس   ئ في العق

  

  
 رس م خالل اف ال ق أه  ت
  الل ن خ الب م ام الط درس أم يعرض المعلم ال

  الوسيلة المتاحة 
  درس رض ال الل ع ن خ الب م دد  الط يح

  عناصر الدرس األساسية :
درس  ر ال الب عناص ع الط م م اول المعل ن يتن م

 الطالب على األسئلة التالية :خالل إجابة 
قه ؟١س   ما هي ألعق
  

قه  ٢س   ما ح ألعق
  

قه ؟ ٣س ل على ألعق ل   ما ال
  

قه؟ ٤س ة ألعق وع   ما ه ح م
  

ة؟ ٥س ار ع ع الغالم وال   ما 
  

قه ؟ ٦س ح ألعق   ما ه وق ذ

  
  

  
قه  ١ ف ألعق ع   اس 
  
قه ٢   وضح ح ألعق
  
قه  ٣   ب ع ألعق
  
قه ٤ ه ألعق وع ة م ح ح   اش
   
ع عـــــ الغـــــالم  ٥ ـــــ ـــــ مـــــا  اذ

ة  ار   وال
  
  

ح أل ٦ د وق ذ قهح   عق
  
  
ح  -٧ ء في  اش قة ما    العق
  
   



    

    
  
  
  
  
ــــــام أن  -٨ ــــــ أح ال ضــــــح ال ي

د  ل ة ال  ت

ار  غي اخ ل ي د على ولّه؛ فل ل ٌّ لل ة ح ال
ٍ ح اماس أح عة  د، و تل   له، وق ُع ال ل ة ال ت

ا يلي: امها ف أه أح
: أن أوالً  ي م والدته، ل د في ي ل ة ال قال: قال ‹ :  ت

ه وسل :  ي صلى الله عل لةَ »ال   ُوِلَ لي الل
اه  اس أبي: إب ه  ع م والد)« ١غالٌم ف ا م ال ته )، أو في ال

اب ب ال ة ب ج ي س قة. ل   في العق
لها: ع الله وع ثانًا ٍ ُمَعَّ لله تعالى، وأف اْس ة  : ت ال
ح   ال
ة، ثالًا ع ل: ع ال ٍة لغ الله تعالى؛ م اَء معَّ أس ة  م ال : ت

ي، ل، وع ال س   وع ال
ًعا اء ارا األس ة  اب ال غي اج ة.: ي   لق

ا ً وهخام م، و تغ االس ال ََّ  :  تغ االس ال

د ؟ ٧س ل ال ارة  ل على ال   هات دل
  

ة  ٨س ف أذيما هي  د؟في أذان ال ال   ل
  
  
  ئلة طة وأس الب أنش ع الط م م اول المعل يتن

 الدرس   
  
  
  
  
  
 

طة  ي أنش يراعي المعلم مشاركة جميع الطالب ف
 الدرس

  
  
  
د -٨ ل ة ال ام ت  وضح  أح

  

 
 

  
  


