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الدين اإلسالمّي
للمدارس العربّية

الدين اإلسالمّي، 47181،  صيف 2020 
انتبه!

فيما يلي تفصيل المواّد الّتي سُتشمل في االمتحان

العقيدة اإلسالمّية
العقيدة: أثرها ودورها في حياة 

اإلنسان

اإليمان: مفهومه وأدّلته

مناقشة دور العقيدة اإلسالمّية في بناء الشخصّية اإلسالمّية.

تحليل خصائص العقيدة اإلسالمّية.

ترسيخ مفهوم اإليمان وحقيقته )اإليمان اعتقاد وعمل(.

استنتاج أثر اإليمان في حياة اإلنسان. 

تحليل مقتضيات اإليمان ونواقضه. 

اإليمان باهلل من خالل أسمائه وصفاته.

توظيف األدلّة النقلّية والعقلّية على اإليمان باهلل عّز وجّل، وإثبات نبّوة محّمد �.

علوم القرآن الكريم
التعّرف على مفهوم ونشأة علوم القرآن الكريم.علوم القرآن الكريم

تعريف القرآن الكريم لغًة واصطالًحا.

إدراك مفهوم الوحي وعالقته بنزول القرآن الكريم.

التعّرف على مراحل نزول القرآن الكريم "جملة ومنّجًما".

 فهم معنى جمع القرآن الكريم في عهد النبّي � وعهد أبي بكر وعهد عثمان 
)رضي اهلل عنهما(.

المقارنة بين بعض اآليات المّكّية والمدنّية الكريمة.

استنتاج بعض معاني القرآن الكريم من خالل معرفة أسباب النزول.

اآليات )27-31( من سورة النور.
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السّنة النبوّية الشريفة وعلومها

الحديث الشريف 
والقرآن الكريم 

فهم معنى الحديث لغًة واصطالًحا.

المقارنة بين القرآن الكريم والحديث النبوّي والحديث القدسّي.

التوفيق بين األمر والنهي في تدوين الحديث في عهد الرسول �.

استنتاج اهتمام العلماء في تدوين الحديث وعلومه )موّطأ مالك والكتب السّتة(.

تحليل عالقة السّنة النبوّية بالقرآن الكريم .

الفقه اإلسالمّي
مفهوم الفقه ومصادره

مقاصد الشريعة

 األحكام التكليفّية 
العبادات- الصالة

العبادات - الصوم

توضيح مفهوم الفقه لغًة واصطالًحا.

التعّرف على مصادر الفقه والتشريع اإلسالمّي.

استنتاج مقاصد الشريعة اإلسالمّية من خالل حكمة التشريع اإلسالمّي. 

تحليل مفهوم الحكم الشرعّي التكليفّي. 

إدراك أهّمّية الطهارة كمقّدمة للعبادات واالجتهاد في تطبيقها.

التعّرف على بعض أنواع الصالة ومنزلتها بين العبادات.

بعض الصلوات المسنونة. 

استنباط أحكام الصوم وفضله.

السيرة النبوّية الشريفة والتراجم

السيرة النبوّية الشريفة: دراسة 
وأهداف

التعّرف على مفهوم السيرة النبوّية، وأهّمّية دراستها، وأهّم مصادرها.

رات واألخبار عند أهل الكتاب.  استنتاج صدق رسالة محّمد � من خالل المبشِّ

المقارنة بين مراحل الدعوة اإلسالمّية وخصائصها.
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تزكية النفس والتهذيب

األخالق

التسامح 

إصالح القلوب

التعّرف على َدْور األخالق في بناء المجتمع السليم. 

إدراك أخالقّيات التعامل بين العالم والمعّلم والمتعّلم.

إدراك أّن اإلسالم هو دين التسامح والتراحم.

ومجاهدة  منها  والتحذير  الكبر...،  الحسد،  مثل:  القلوب  أمراض  معنى  إدراك 
النفس .
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الدين اإلسالمّي
للمدارس العربّية

الدين اإلسالمّي، 47182،  صيف 2020 
انتبه!

فيما يلي تفصيل المواّد الّتي سُتشمل في االمتحان

العقيدة اإلسالمّية
العقيدة: أثرها ودورها في حياة 

اإلنسان

اإليمان: مفهومه وأدّلته

مناقشة دور العقيدة اإلسالمّية في بناء الشخصّية اإلسالمّية.

تحليل خصائص العقيدة اإلسالمّية.

ترسيخ مفهوم اإليمان وحقيقته )اإليمان اعتقاد وعمل(.

استنتاج أثر اإليمان في حياة اإلنسان. 

تحليل مقتضيات اإليمان ونواقضه. 

اإليمان باهلل من خالل أسمائه وصفاته.

توظيف األدلّة النقلّية والعقلّية على اإليمان باهلل عّز وجّل، وإثبات نبّوة محّمد �.

علوم القرآن الكريم
علوم القرآن الكريم

تفسير القرآن الكريم

التعّرف على مفهوم ونشأة علوم القرآن الكريم.

تعريف القرآن الكريم لغًة واصطالًحا.

إدراك مفهوم الوحي وعالقته بنزول القرآن الكريم.

التعّرف على مراحل نزول القرآن الكريم "جملة ومنّجًما".

 فهم معنى جمع القرآن في عهد النبّي � وعهد أبي بكر وعهد عثمان 
)رضي اهلل عنهما(.

المقارنة بين بعض اآليات المّكّية والمدنّية الكريمة.

استنتاج بعض معاني القرآن الكريم من خالل معرفة أسباب النزول.

فهم معنى التفسير لغًة واصطالًحا وأنواعه من خالل كتب التفسير 

التعّرف على نشأة علم التفسير وتطّوره وبيان أهّم مدارسه.
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السّنة النبوّية الشريفة وعلومها

الحديث الشريف 
والقرآن الكريم 

علوم الحديث وروايته 

فهم معنى الحديث لغًة واصطالًحا.

المقارنة بين القرآن الكريم والحديث النبوّي والحديث القدسّي.

التوفيق بين األمر والنهي في تدوين الحديث في عهد الرسول �.

استنتاج اهتمام العلماء في تدوين الحديث وعلومه )موّطأ مالك والكتب السّتة(.

تحليل عالقة السّنة النبوّية بالقرآن الكريم .

المقارنة بين علوم الحديث رواية ودراية )علم الجرح والتعديل، سند، متن(.

التمييز بين تقسيمات العلماء للحديث من حيث عدد الرواة ومن حيث حال الرواة.

الفقه اإلسالمّي
مفهوم الفقه ومصادره

مقاصد الشريعة

 األحكام التكليفّية 
العبادات- الصالة

العبادات - الصوم

توضيح مفهوم الفقه لغًة واصطالًحا.

التعّرف على مصادر الفقه والتشريع اإلسالمّي.

استنتاج مقاصد الشريعة اإلسالمّية من خالل حكمة التشريع اإلسالمّي. 

تحليل مفهوم الحكم الشرعّي التكليفّي. 

إدراك أهّمّية الطهارة كمقّدمة للعبادات واالجتهاد في تطبيقها.

التعّرف على بعض أنواع الصالة ومنزلتها بين العبادات.

استنباط أحكام الصوم وفضله.

السيرة النبوّية الشريفة والتراجم

السيرة النبوّية الشريفة: دراسة 
وأهداف

أحداث وغزوات

رجال ونساء حول الرسول �

التعّرف على مفهوم السيرة النبوّية، وأهّمّية دراستها، وأهّم مصادرها.

رات واألخبار عند أهل الكتاب.  استنتاج صدق رسالة محّمد � من خالل المبشِّ

المقارنة بين مراحل الدعوة اإلسالمّية وخصائصها.

تحليل األحداث اآلتية: اشتراك النبّي  � في بناء الكعبة، حصار الشعب، خطبة 
جعفر أمام النجاشّي.

تحليل األحداث اآلتية: غزوة بني المصطلق )حادثة اإلفك(، غزوة مؤتة .

التعّرف على صحابة حول الرسول  �، وبحث وتحليل شخصّية منها: 

رفيدة األسلمّية، معاذ بن جبل، عبادة بن الصامت، سلمان الفارسّي.



קיץ תש"ף / صيف 2020- 6 -

تزكية النفس والتهذيب

األخالق

التسامح 

إصالح القلوب

التعّرف على َدْور األخالق في بناء المجتمع السليم. 

إدراك أخالقّيات التعامل بين العالم والمعّلم والمتعّلم.

إدراك أّن اإلسالم هو دين التسامح والتراحم.

إدراك معنى أمراض القلوب مثل: الحسد، الكبر...، والتحذير منها ومجاهدة 
النفس .

حقوق الجار.
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الدين اإلسالمّي
للمدارس العربّية

الدين اإلسالمّي، 47481،  صيف 2020 
انتبه!

فيما يلي تفصيل المواّد الّتي سُتشمل في االمتحان

العقيدة اإلسالمّية
اإليمان باهلل تعالى

اإليمان باليوم اآلخر

معرفة صفات اهلل سبحانه وتعالى.

إدراك أسماء اهلل الحسنى: معناها ودالالتها. 

مراجعة موضوع اإليمان باليوم اآلخر، أهّمّيته.

أشراط الساعة الصغرى.

أشراط الساعة الكبرى.

التمييز بين مراحل وأحداث الحساب والجزاء: البعث، الحشر، جزاء األعمال، 
 العرض والحساب، الحوض، الميزان، الصراط. 

االستدالل على وجود الجّنة – صفاتها، أهلها، نعيمها.

علوم القرآن الكريم
علم التفسير

التالوة والتفسير

علم التفسير لغًة، اصطالًحا، مصادره، أنواعه.

أهّمّية علم التجويد في حفظ القرآن الكريم وتالوته ومعناه: لغًة، اصطالًحا، 
 فضله، حكمه. 

  التحليل والحفظ:
 -   سورة الفاتحة، تفسيرها، وأهّمّيتها بالنسبة للقرآن الكريم )األساس(.

 -  سورة البقرة: اآليات )25-35( - شرح وتفسير وأحكام.
-  الحفظ غيًبا: اآليات )1-12( من سورة البقرة.

**سورة البقرة يتعّرف فيها المتعلِّم على صفات الناس بشّتى أنواعهم )مؤمنون، 
كّفار، منافقون( ويتعّرف على قّصة خلق آدم )عليه السالم( واستخالفه في األرض – 

بداية الحياة. 

معنى إعجاز القرآن لغًة واصطالًحا، شروطه، وجوهه، فضل القرآن الكريم على 
اللغة العربّية.
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الحديث الشريف وعلومه

علم أصول الحديث، أهّمّيته، أهدافه.علم أصول الحديث 

أنواع الحديث، الصحيح، الحسن، الضعيف.

استنتاج أسباب الوضع في الحديث، تعريفه، أسبابه، نماذج.

أحاديث مختارة للحفظ: 
كّل مولود ُيوَلد على الفطرة.   -

أهل القرآن.   -

 أحاديث مختارة للشرح في المواضيع التالية:
بيعة األنصار للرسول ملسو هيلع هللا ىلص.    - 

فضل الصالة على النبّي ملسو هيلع هللا ىلص.  - 
حقوق الزوجين.      -

الفقه اإلسالمّي
مصادر التشريع اإلسالمّي

أركان اإلسالم )العبادات(

علم أصول الفقه: معناه وأهّمّيته.

 أهّم مصادر التشريع اإلسالمّي:
أهّمّية القرآن الكريم: تعريفه، خواّصه، أحكامه.  - 

أهّمّية السّنة: تعريفها، حّجّيتها، نسبتها إلى القرآن.   - 
استنتاج أهّمّية القياس، تعريفه لغًة واصطالًحا، حكمه، نماذج.   -

 أركان اإلسالم:
أحكام الصوم : تعريفه، أدلّته، ثبوت شهر رمضان، شروط وجوبه، أركانه،            

المفطرات، القضاء، الفدية، الكّفارة، حكمته. 

أحكام الخطبة والزواج.
معنى الخطبة، تعريفها، آدابها، حكمها.

إدراك معنى الزواج، تعريفه لغًة واصطالًحا، حكمة تشريعه، أركان الزواج، شروط 
الزواج، حقوق الزوجين.

التهذيب
معنى صلة الرحم: تعريفه، أهّمّيته، اآلثار االجتماعّية.قَيم وأخالق

تعظيم حّق الجار: تعريفه، أهّمّيته، اآلثار االجتماعّية. 

تقدير أهّمّية رعاية اإلسالم للشباب. 

ْلم االجتماعّي(. الحرص على إصالح ذات البين ) السِّ

تقدير أهّمّية عيادة المريض، آدابها وفضلها.
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السيرة النبوّية

 مراحل الدعوة اإلسالمّية : مراحل الدعوة اإلسالمّية
ا. -  الدعوة سّرً

الدعوة جهًرا.    -

أهّمّية الهجرة إلى الحبشة : موقف قريش، موقف النجاشّي، األخّوة بين األديان.

الوفود: موقفهم من الرسالة. 

عام الحزن: الهجرة إلى الطائف، الِعَبر والعظات.

تقدير معجزة اإلسراء والمعراج، المعجزات، موقف قريش، الِعَبر والعظات.

بداية عرض الرسول ملسو هيلع هللا ىلص نفسه على القبائل في مواسم الحّج، وأثر ذلك في 
مستقبل الدعوة.

قّصة بدء إسالم األنصار وبيعة العقبة األولى والثانية.
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الدين اإلسالمّي
للمدارس العربّية

الدين اإلسالمّي، 47482،  صيف 2020 
انتبه!

فيما يلي تفصيل المواّد الّتي سُتشمل في االمتحان

التحصيالت المتوقعة المضامين

دراسة خاّصة لحياة أولي العزم من الرسل )عليهم السالم(، سادتنا: دراسة تحليلّية
نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، ومحّمد )صلوات اهلل عليهم(. 

دراسة قصصهم مع أقوامهم، ُكُتُبهم والِعَبر المستفادة. 

دراسات قرآنّية

دراسة وتحليل المواضيع التالية

القراءات تعريفها، شروطها، نماذج. 

آيات األحكام من سورة النساء )5-10(: رعاية أموال اليتامى في 
اإلسالم.

دراسة تحليلّية لعلماء الحديث 
ومؤّلفاتهم

كتب السّنة مع نماذج منها، مثل: صحيح البخارّي، صحيح 
مسلم، سنن أبي داود، سنن ابن ماجة، سنن الترمذّي، سنن 

النسائّي ومسند أحمد بن حنبل )رحمهم اهلل(.

دراسة تحليلّية لعلم أصول
الحديث

علوم أصول الحديث الشريف، مراجعة أهّمّيته، أهدافه. 

أنواع الحديث باعتبار: عدد الرواة، حال الرواة.

دراسة تحليلّية لثالثة أحاديث 
نبوّية  

التنفير من الطالق.   - 
إكرام النساء.  - 

خصال الفطرة.   - 
من دعاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.   -
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دراسة وتحليل شخصّيات األئّمة 
األربعة ومذاهبهم الفقهّية

دراسة وتحليل المواضيع التالية

األئّمة األربعة:

 الشافعّي: حياته، فقهه، تالميذه ومؤلّفاته. 
 مالك ابن أنس: حياته، فقهه، تالميذه ومؤلّفاته.

 

أسباب اختالف الفقهاء.

الفقه في عصر النهضة، بعض مظاهره في العصر الحديث. 

نماذج لبعض القواعد األصولّية التشريعّية: دفع الضرر، رفع الحرج، 
الحالل والحرام. 

دراسة وتحليل المواضيع التالية

دراسة وتحليل المواضيع التالية

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: شروطه، آدابه.

التكافل االجتماعّي: أهّمّيته، أنواعه، نماذج.

دور القضاء في اإلسالم: تعريفه، منزلته، الدعاوى والنّيات. 

دراسات موضوعّية حول السيرة 
النبوّية

دراسة تحليلّية للمواضيع التالية

دراسات موضوعّية حول السيرة النبوّية. 

السيرة النبوّية وكيف تطّورت دراستها وكتابتها وكيف يجب 
فهمها.

المنهج العلمّي في رواية السيرة النبوّية. 

كيف ندرس السيرة النبوّية اليوم. 

اختيار الجزيرة العربّية مهًدا لإلسالم.

الجاهلّية وما كان فيها من بقايا الحنيفّية. 

العالقة بين الدعوات السماوّية.


