








خطوات البحث العلمي يف

 مادة الفقه



2مواضيع البحث ملقرر الفقه 
 :شروط كتابة البحث

.ليس من إعدادك أنت شخصًياال ُيقبل أي عمل .1

.حمتوى البحث ال يقل عن صفحة واحدة وال يزيد عن أربع صفحات.2

.يقبل البحث خبط يدك أنت، وُيقبل مكتوب عرب احلاسب.3

.أن يكون البحث وفق العناصر التالية.4

.ال بد أن يكون البحث وفق التنسيق املرفق.5

.استفسر عن كل ما ُيشكل عليك قبل البدء فيه.6

.هـ1443/ 3/   13يوم األحد   آخر موعد لتسليم البحوث هو .7



أربع صفحاتالحد األدنى لعدد صفحات البحث

:وتفصيلها كما يلي

درجة( 1. )صفحة واحدة:غالف البحث

درجة( 6)أقله صفحة واحدة وأكثره أربع صفحات :مواد البحث

درجة( 1. )صفحة واحدة:مراجع البحث

درجة( 1. )صفحة واحدة(المحتويات)فهرس البحث 

درجة( 1)اإلخراج الفني

درجة( 10)المجموع 



: مواد البحث

(درجة). الرجوع لثالث مراجع موثوقة كما سيأتي ونقل كالمهم فيها.1

 (درجة). كتابة املقدمة.2

(درجة). بيان معنى الكدرة والصفرة.3

 (درجتني). حاالت نزول الكدرة والصفرة.4

(درجة). اخلامتة.5

ست درجات: المجموع

 



اململكة العربية السعودية

وزارة التعليم

اإلدارة العامة للتعليم باخلرج

الثانوية الثانية عشر

2مقرر فقه 

لالفصل الدراسي األو

هـ1443

 كم الكدرة والصفرةح

 2حبث مقدم يف مقرر فقه
هـ1443العام الدراسي 

: ...............األستاذةإشراف:إعداد الطّالبة

 منوذج تطبيقي



الصفحةاملوضوع 

أصفحة الغالف

1املقدمة

2معنى الكدرة والصفرة

4-3حاالت نزول الكدرة والصفرة

5اخلامتة

6قائمة املصادر واملراجع

فهرس المحتويات



اكتب المقدمة بهذه 

الطريقة العلمية   

املقدمة

:أما بعد.  عنَيوصحِبه والّتابآِلهاحلمد هلِل وحده، والصالُة والسالُم على خرِي خلِقه أمجعنَي، وعلى 

الكدرة والصفرة من نظًرا ألهمية األحكام واملسائل اليت تتعلق باحليض، وكثرة االستفسارات عن حكم

.أخواتي وبناتي رغبت أن أحبث يف هذه املسألة، وأخلص كالم العلماء فيها

:أهم املباحث يف هذه املسألة

.معنى الكدرة والصفرة.1

.حاالت نزول الكدرة والصفرة.2

.حكمها يف زمن الطهر.3

.حكمها يف زمن احليض.4



:معنى الكدرة والصفرة

خملوًطا باللون البين أو سائل عكر ويكون بني درجات اللون البين، وأحياًنا يكون أبيض:الكدرة

.األمحر

رج من فرج املرأة قبل  سائل أصفر كماء اجلروح أو هو كالصديد يعلوه اصفرار، وخي:الصفرة

.احليض أو بعده أو أثناء فرتة احليض

----------------------------------------------------------------------------------------------

 1/498حممد بن صاحل بن حممد العثيمني، شرح املمتع على زاد املستقنع، .1
املرجع السابق.2

1

2

در يتم توثيق المعلومة من المص
في الحاشية بهذه الصورة 

(رقم الصفحة/ قم اجلزء إن وجدر/ اسم الكتاب / اسم املؤلف )/ : طريقة كتابة املرجع يف احلاشية



حمتوى البحث 

ح األساسي وفيه تتض

.شخصية الباحث

:حاالت نزول الكدرة والصفرة
.قبل نزول احليض.1

(.متصلة باحليض)أثناء احليض .2

.هربعد احليض، واستمرت إىل ما قبل الط.3

 .بعد رؤية الطهر.4



تذكر يف اخلامتة 

.خالصة البحث

:اخلامتة

وقبل احليضة ال يتبني مما سبق أن الكدرة والصفرة بعد الطهر

أما اليت تكون يف  عربة بها، وال تؤّثر يف صالة املرأة وصيامها، و

.أثناء احليض فإنها من احليض



 قائمة املصادر و املراجع

ــات املؤلــف  .1 ــن فــوزان بــن عبــد اهلل الفــوزان ال  : تنبيهــات علــى أحكــام ملــتص باملؤمن وزارة الشــنون اإلســالمية  : ناشــرصــاحل ب

1:هـ عدد األجزاء1423اململكة العربية السعودية -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

ــى زاد املســتقنع املؤلــف  .2 ــن : دار النشــر( هـــ1421:املتــوفى)حممــد بــن صــاحل بــن حممــد العثــيمني    : الشــرح املمتــع عل دار اب

ه1429-أبو أيوب السليمان / أعده للشاملة 15: هـ عدد األجزاء1428-1422األوىل، : اجلوزي الطبعة

دروس صـوتية قـام بتفريغهـا موقـع الشـبكة اإلسـالمية      : عبد العزيز بن عبد اهلل بن عبد الرمحن الراجحي مصدر الكتاب.3

http://www.islamweb.net  درسا26-الكتاب مرقم آليا، ورقم اجلزء هو رقم الدرس.

م دروس صــوتية قــا : مصــدر الكتــاب  ( هـــ1421: املتــوفى)حممــد بــن صــاحل بــن حممــد العثــيمني    : اللقــاء الشــهري املؤلــف .4

اء ، الكتاب مـرقم آليـا، ورقـم اجلـزء هـو رقـم اللقـ       ] http://www.islamweb.netبتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية

.لقاء77عدد اللقاءات 

(سنة النشر / رقم الطبعة / ر دار النش/ املؤلف / اسم الكتاب ) : طريقة كتابة املصادر هنا




