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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري ب.

 المستوى السادس  / يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 1فقه العبادات   وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 % 80                24 المحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم المدمج  2

 %10 3  اإللكترونيالتعليم  3

 - -  عن بعدالتعليم  4

 %10 3  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 24 محاضرات 1

 - إستوديوأو معمل  2

 - إضافيةدروس  3

 6 )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

اليمان ا ى فقهمن المقررات االجبارية التي يقدمها قسم الدراسات اإلسالمية يتعرف الطالب من خاللها عل
 وما يتعلق بها من أحكام. والنذور ةاالطعمة

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

 ةفي الشريعاملسائل  املتعلقه بها ، وإدراك الطالب  االيمان والنذور والكفارات واالطعمة  معرفة الطالب أحكام 

 اإلسالمية
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 K1 .حقيقة االيمان والنذور واقسامها ومايتعلق بها من أحكام    الطالب  عرف أن ي 1.1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 K2                                  .  أن يعدد الطالب شروط الكفارة ومتى تجب   1.2

 K3 نية التي تبين أحكام االيمان والنذور و تحليل الحرام اآليات القرآ يذكر الطالب أن  1.3

 K4 يعرف الطالب أحكام الضيافة أن  1.4

 K5 .يبين الطالب االطعمة املحرمة  وما يحرم  أكله من الحيوانات  أن  1.5

 K6 املتعلقة بالذكاة والصيد واملقناص  . األحكام  يستعرض بعضأن  1.6

  المهارات 2

 S1 .بين غيرهو  -حل االطعمة املباحة واملحرمة  في -االسالمي  بين املنهج الطالب يميز أن 2.1

 S2 وفًقا ملا تعلمه من قواعد. أنواع اليمين على ما ورد من امثلة  كل نوع من يقارن بين  أن  2.2

 S3 .ناقش االحكام املتعلقة بتحريم الحالل أن ب 2.3

 S4    مسائل االيمان والنذور  بعضمتى تجب الكفارة ومتى التجب في   يستنبط أن 2.4

 S5 .على بعض األطعمة املباحة واملحرمة   قواعد تعلمه من ما يناقشأن  2.5

 S6 الفرق بين أحكام  الحيوان املذبوح واملصيد . يظهرأن  2.6

  القيم 3

 V1 ا وعن بعد .ا وجسدي  مع المتعلمين لغوي  المعلم تواصل أن ي 3.1

صتتل  الكتتونيتت و وموا تتع تعليميتت  علتتذ الويتت   ا  المصتتادت تعلتتم  يستتتمدم أن 3.2
 .بالمقتت

V2 

 V3 ا.ا ومهني  شمصي   هتطويت  ات مسؤولي  أن يتحمل 3.3

كتتون عا تتا  بيجابيتت  ناجحتت  متتع يجماعتت  ضتتمن  تيتت  و أن يفضتتل العمتتل  تت   3.4
 اآلمتين.

V4 

 V5 .ين   تعامله مع اآلمت المجتمعي  السائدةاإلسامي  وبالقيم  أن يلتزم 3.5
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

: اآلتية على املوضوعات املقرر  يشتمل  

: أحكام األيمان :
ً
 أوال

 -  تعريف اليمين ،وبيان اليمين التي تجب بها الكفارة .

حكم الحلف بغير هللا تعالى   -   

  -.شروط وجوب الكفارة في اليمين  

4 

2 

 حكم االستثناء في اليمين وأثره .

ما أحل هللا تعالى.حكم تحريم   

 نوع كفارة اليمين ،وكيفية أدائها.

  حكم تقديم الكفارة على الحنث

4 

3 

.حكم تكرار اليمين    

 فعل املحلوف على تركه مع النسيان أو الجهل .

 .دب في إبرار املقسم ،وحفظ اليمين خاتمة في بيان األ 

4 

:أحكام النذور ثانيا:  4  4 
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 املراد بالنذر ،وحكمه ابتداءً 

 حكم نذر فعل الطاعة، أو نذر فعل املعصية.  

 . أنواع النذر ، وحكم كل نوع

5 

ثالثا .أحكام األطعمة        

 القاعدة فيما يباح ويحرم من األطعمة .

 أنواع األطعمة املباحة من الحيوانات والنباتات ،وحكم كل نوع.

   حكم االضطرار إلى املحرمات من املطعومات واملشروبات .

8 

..... 

املراد باالصطياد،  -املراد بالذكاة ،وحكمها ،وشروطها.                                               خامسا :   -رابعا  :  

 وحكمه.                          

                                الحيوان املصيد                                                          حاالت إدراك -            
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 30 المجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

حقيقرررررررررررررة االيمررررررررررررران والنرررررررررررررذور  الطالرررررررررررررب  عررررررررررررررف أن ي 1.1

 .واقسامها ومايتعلق بها من أحكام   

 التدتيس المباشت
 

 .اسئل  شفهي 

  المحاضتة المطوتة                                  .  أن يعدد الطالب شروط الكفارة ومتى تجب   1.2
 

 .امتباتا  تحتيتي 

نيررة الترري تبررين أحكررام اآليررات القرآ يررذكر الطالررب أن  1.3

 االيمان والنذور و تحليل الحرام 

 العصف ال هن 
 

بحتتتتتور وأوتا  عمتتتتتل 
 .وتقاتيت

 الحوات والمنا ش  يعرف الطالب أحكام الضيافة أن  1.4
 

 .امتباتا  تحتيتي 

يبررين الطالررب االطعمررة املحرمررة  ومررا يحرررم  أكلرره أن  1.5

 .من الحيوانات  

 ملتتتتتف انجتتتتتاز متتتتتا  العصف ال هن 
 .لطالبا  المقتت

املتعلقرررررررررررة بالرررررررررررذكاة األحكررررررررررام  يسررررررررررتعرض بعرررررررررررضأن  1.6

 والصيد واملقناص  . 

 المحاضتة المطوتة
 

 .امتباتا  تحتيتي 

 المهارات 2.0

حررررررررل  فرررررررري -االسررررررررالمي  بررررررررين املرررررررنهج الطالررررررررب يميرررررررز أن 2.1

 .بين غيرهو  -االطعمة املباحة واملحرمة 

 الشفوي  .االمتباتا   أثناء المحاضتة المنا ش 

أنرواع اليمرين علرى مرا ورد كل نروع مرن يقارن بين  أن  2.2

 وفًقا ملا تعلمه من قواعد. من امثلة  

 . األسئل  الشفهي  التعلم ال ات 

 . الحلقا  الدتاسي  .التعلم التعاون  .ناقش االحكام املتعلقة بتحريم الحالل أن ب 2.3

متررررررى تجررررررب الكفررررررارة ومتررررررى التجررررررب فرررررري   يسرررررتنبط أن 2.4

    مسائل االيمان والنذور  بعض

منا شتتتتتتتتتت  التقتتتتتتتتتتاتيت  التعلم التعاون 
 البحثي 

علرى بعرض األطعمرة  قواعد تعلمه من ما يناقشأن  2.5

 .املباحة واملحرمة  

 االمتباتا  التحتيتي  . والحوات المنا ش 

الواجبتتتا  واالمتبتتتاتا   العصف ال هن الفررررررررررق برررررررررين أحكرررررررررام  الحيررررررررروان املرررررررررذبوح  يظهررررررررررأن  2.6
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 التحتيتي   واملصيد .

 القيم 3.0

ا متتتع المتعلمتتتين لغوي تتتالمعلتتتم تواصتتتل أن ي 3.1
 د .ا وعن بعوجسدي  

أثنتتتتتتتتتتتتتتاء  المنا شتتتتتتتتتتتتتت 
 .المحاضتة

  الجماعي األعمال تقييم
. 

الكتتوني و وموا ع مصادت تعلم  يستمدم أن 3.2
 .تعليمي  علذ الوي   ا  الصل  بالمقتت

استتتتتتتتتتتتاتيجي  التتتتتتتتتتتعلم 
المتمتكتتتتتتتتتتتتتتز حتتتتتتتتتتتتتتول 

 .المشكا 

 . الفتدي  األعمال تقييم

ا شمصتتي   هتطتتويت  اتتت مستتؤولي  أن يتحمتتل 3.3
 ا.ومهني  

التقتتتتتتتتتويم الجمتتتتتتتتتاع   التعاون التعلم 
 للواجبا  )شفوي ا(

جماعت  ضتمن  تيت  و أن يفضل العمل     3.4
 كون عا ا  بيجابي  ناجح  مع اآلمتين.ي

بطا تتت  ماحلتتت  لتقيتتتيم  .استتاتيجي  اتما  القتات
 .األداء

المجتمعيتتتت  اإلستتتتامي  وبتتتتالقيم  أن يلتتتتتزم 3.5
 .   تعامله مع اآلمتين السائدة

المباشتتتتتتتة  الماحلتتتتتت  اون .التعلم التع
 ومشتتتتتتتتتاتك  لتفاعتتتتتتتتتل

 المحاضتتة أثنتاء الطلب 
. 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

1 
األسببببببببببببببببببوع  اختبار أعمال السنة األول

 السادس

20% 

2 
األسبوع الثاني  اختبار أعمال السنة الثاني

 عاشر

20% 

3 
مببن الثالببى إلبب   تقويم الجهد والعروض التقديمية

 الرابع عشر

10% 

4 
مبببن األول إلببب   واالنضباط والسلوكالمشاركة في المحاضرات ، 

 الرابع عشر

10% 

5 
األسببببببببببببببببببوع  اختبار نهاية الفصل الدراسي

 السابع عشر

40% 

 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
   تم تقسم الطا  لمجموعا  اتشادي  كل مجموع  تح  اشتاف عضو هيئ  تدتيس 
   وتبط كل مجموع  بمتشدها االكاديم  من مال مو ع الجامع 

  على  قسم وهوأعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض يتم أعالنة على لوحة إعالنات  الوالو   المتو ع أن يتواجد
 النحو التالي :

 

   ساعا  اسبوعي ا(4)الساعا  االتشادي 

 (  4الساعا  المكتبي .)ساعا  أسبوعي ا 

 س أ  وع  الواتتدو ومجمالنلام التعلم االلكتتون  الباك بوعبت و عبت المو ع اإللكتتون  للجامع . التواصل

 الماص  بالمقتت.
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

المقرراسم الكتاب   

Textbook title 

اسم المؤلف 

 )رئيسي(

Author's 

Name 

 اسم الناشر

Publisher 

 سنة النشر

Publishing 

Year 

-هــــــــــــــ 2،1426ط دار الكتب العلمية بهاء الدين المقدسي العدة شرح العمدة

 م2005

 المساندةالمراجع 

 هـ1432 دار عالم الكتب البن قدامة المقدسي المغن 

للشييييييييييي   ييييييييييال   الملم  الفقه 
 الفوزان

 هـ1423 دار العا مة

الشتح الممتتع علتذ 
 زاد المقنع

 دار ابن الجوزي للشي  ان عثيمين
 

1428 

 اإللكترونيةالمصادر 

   موقع المكتبة الشاملةhttp://shamela.ws/index.php/main  

 : موقع المشكاة اإلسالمية 

 http://www.almeshkat.net/books/index.php 

        صيد الفوائدwww.saaid.net  

 www.islamweb.netموقع الشبكة اإلسالمية     

 المجالت العلمية المعتمدة  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 المقررمتطلبات  العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

  .اع  مجهزة بالمنص  التعليمي  ومتطلباتها  

 مقعد. 40تو ت مقاعد ال يزيد عددها عن 

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

   الدتاسي .المنص  التعليمي     القاعا 

 Data showجهاز العتض االلكتتون  

 معمل مجهز بالصوتيا .  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 الطلبة فاعلية التدريس

اســـــتطالع رأى الطـــــالم فـــــي  تقـــــويم 

ـــرر الدراســـي مـــن خـــال  اســـتمارة  المق

 عن المقرر. رضا الطالم

 أستاذ المقرر فاعلة طرق تقييم الطالم
ـــــارات الشـــــهرية  ـــــارات  –االختب االختب

 رقات العملو –النهائية 

 أستاذ المقرر مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
تقريــر  –نمــوذق قيــاس مخرجــات الــتعلم 

 قياس مخرجات التعلم للمقرر.

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالم، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 مجلس القسم جهة االعتماد

 الرابعة رقم الجلسة

http://shamela.ws/index.php/main
http://www.almeshkat.net/books/index.php
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