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 المراحل نشاط المعلم نشاط التلمیذ

 تعاطى مع األسئلةی
  

یكتشف موضوع 
 الدرس

 

 ماالزكاة؟ 
ماذا تعرفون من 

 شروطھا؟
التي تجب  تالحیواناماذا تعرفون من 

 زكاتھا؟
  : یزكى من الحیوان

 الغنم واإلبل والبقر 
  وسیكون موضوع درسنا الیوم زكاة اإلبل

  
 

 

 التقدیم

یقرأ السند ویشارك في 
 نقاشھ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : السند 
ھذه فریضة : (( كتب إمامنا أبو بكر إلى أنس بن مالك 

الصدقة التي فرض رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم على 
سلمین المسلمین والتي أمر هللا بھا رسولھ فمن سئلھا من الم

  : ومن سئل فوقھا فال یعط, وجھھا فلیعطیھا على 
في أربع وعشرین من اإلبل فما دونھا من الغنم من كل خمس 

إذا بلغت خمسا وعشرین إلى خمس وثالثین ففیھا بنت , شاة 
مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثالثین إلى خمس وأربعین ففیھا 

فإذا بلغت ستا وأربعین إلى ستین ففیھا حقة , بنت لبون أنثى 
خمس وسبعین وستین إلى  لغت واحدافإذا ب,طروقة الجمل 

وسبعین ــ إلى تسعین ففیھا ستا   –فإذا بلغت , ففیھا جذعة 
بلعت احدى وتسعین إلى عشرین ومائة ففیھا ذا فإ, بنتا لبون 

فإذا زادت على عشرین ومائة ففي كل , حقتان طروقتا الجمل 
وفي كل خمسین حقة  ومن لم یكن معھ , أربعین بنت لبون 

رواه )) صدقة إال أن یشاء ربھا إال أربع من اإلبل فلیس فیھا 
   البخاري

  
  
  
  
 

 قراءة الحدیث_ 
 ومناقشتھ

مناقشة الحدیث مع توضیح بعض 

تنمیة 
 التعلم 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یقرأ الخالصة ویكتبھا 

 المسائل
تعریف كل من بنت المخاض وبنت اللبون والحقة 

 والجذعة
ھي التي أكملت سنة وسمیت بھذااإلسم ألنھابنت :بنت المخاض

 ناقة ماخض أي
 أن أمھا حامل

وھي التي أتمت سنتین وأمھا ذات لبن : لبون بنت
 یرضعھ غیرھا

وصفة بھذاالوصف ألنھا استحقت أن یطرقھا الجمل :الحقة
 أوأن یحمل علیھا الزاد

وقد أتمت ثالث 
 سنین

ألن وھي التي أتمت أربع سنوات وسمیت جذعة ألن : الجذعة
  أيأسنانھا بدأت تجذع 

تسقط لینبت 
 غیرھا

بعض األسئلة طرح _
 لتعمیق النقاش

 رأسا19ماالذي یعطى عن _
 من اإلبل؟

 عطى عنیماالمقدار الذي 
 بنت لبون؟

ماحكم زكاة اإلبل إذا زادت على مائة 
   وعشرین رأسا؟

 : الخالصة 
رؤوس وتعطى عنھا شاة 5بلغت النصاب وقدره  تزكى اإلبل إذا

شیاه   3رأسا ففیھا  15ففیھا شاتان إلى رؤوس 10واحدة إلى
 ,شیاه  4عشرین ففیھا إلى 

 36(فإن بلغت , ففیھا بنت مخاض )  35ـ  25( فإن بلغت اإلبل
  ففیھا )  45ـ 

 61( فإن بلغت , ففیھا حقة )  60ـ  46(فإن بلغت , بنت لبون 
ففیھا بنت لبون )  90ــ  76( فإن بلغت ,  ففیھا جذعة)   75ـ 
ففیھا حقتان فإن زادت على ذلك )  120ـ  91( فإن بلغت  , 

 . حقة  50وفي كل , بنت لبون  40ففي كل 
 

 التطبیق   

 اإلدماج  


