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الّدين اإلسالمّي
للمدارس العربّية

الّدين اإلسالمّي، وحدة تعليمّية واحدة، 910661
انتبه!

فيما يلي تفصيل المواّد الّتي سُتشمل في االمتحان

تعتمد ماّدة االمتحان على منهج الّتعليم الّصادر سنة 1994، وعلى كتاب "تعليم الّدين والّتربية اإلسالمّية"، الوحدة األولى 
الّصادر سنة 1998.   

القرآن الكريم

علوم القرآن
في علوم القرآن الكريم - تمهيد  -

تعريف القرآن الكريم:  أسماؤه وصفاته، لغًة واصطالًحا  -
جمع القرآن الكريم  -

الّرسم العثمانّي  -

الّتالوة:
أسباب الّنزول والّتفسير واألحكام لسورَتي "الحجرات" َو "القيامة".  -

الحديث الّشريف
تعريف الحديث؛ لغًة واصطالًحا  -

رواية الحديث وتدوينه  -
الحديث القدسّي  -

األحاديث المختارة:    -
*    للّشرح: الماء الّطهور، الّدين الّنصيحة، االبتعاد عن مواطن الّريب  

*    للحفظ: بّر الوالدين، الّتراحم بين أفراد المجتمع، اختيار الجلساء، الحياء من اإليمان  

العقيدة
اإليمان باهلل تعالى  -
اإليمان بالمالئكة  -

اإليمان بالكتب الّسماوّية  -
اإليمان بالّرسل  -

/يتبع في الّصفحة الّتالية/
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الّتهذيب
العلم في اإلسالم - منزلته والحّض عليه  -

اإلشاعة  -
الغيبة والّنميمة  -
الجليس الّصالح  -

الّسيرة الّنبوّية
أهّمّية دراسة الّسيرة الّنبوّية في فهم اإلسالم  -

من الميالد إلى البعثة  -
زواجه من خديجة )رضي اهلل عنها( وتجارته بمالها  -

اختالؤه في غار حراء - بدء الوحي   -
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الّدين اإلسالمّي، 5 وحدات تعليمّية،074501 
انتبه!

فيما يلي تفصيل المواّد الّتي سُتشمل في االمتحان

تعتمد ماّدة االمتحان على منهج الّتعليم الّصادر سنة 1994، وعلى كتب "تعليم الّدين والّتربية اإلسالمّية":
الوحدة األولى، الّصادر عام 1998.  -

الوحدتان الّثانية والّثالثة، الّصادر عام 1998.  -
الوحدتان الّرابعة والخامسة، الّصادر عام 1996.  -

الوحدة األولى:
القرآن الكريم

علوم القرآن
في علوم القرآن الكريم - تمهيد  -

تعريف القرآن الكريم:  أسماؤه وصفاته، لغًة واصطالًحا  -
جمع القرآن الكريم  -

الّرسم العثمانّي  -

الّتالوة:
أسباب الّنزول والّتفسير واألحكام لسورَتي "الحجرات" َو "القيامة".  -

الحديث الّشريف
تعريف الحديث؛ لغًة واصطالًحا  -

رواية الحديث وتدوينه  -
الحديث القدسّي  -

األحاديث المختارة:    -
*    للّشرح: الماء الّطهور، الّدين الّنصيحة، االبتعاد عن مواطن الّريب  

*    للحفظ: بّر الوالدين، الّتراحم بين أفراد المجتمع، اختيار الجلساء، الحياء من اإليمان  

العقيدة
اإليمان باهلل تعالى  -
اإليمان بالمالئكة  -

اإليمان بالكتب الّسماوّية  -
اإليمان بالّرسل  -

/يتبع في الّصفحة الّتالية/
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الّتهذيب
العلم في اإلسالم - منزلته والحّض عليه  -

اإلشاعة  -
الغيبة والّنميمة  -
الجليس الّصالح  -

الّسيرة الّنبوّية
أهّمّية دراسة الّسيرة الّنبوّية في فهم اإلسالم  -

من الميالد إلى البعثة  -
زواجه من خديجة )رضي اهلل عنها( وتجارته بمالها  -

اختالؤه في غار حراء - بدء الوحي   -

الوحدة الّثانية:
القرآن الكريم

علوم القرآن 
علم الّتفسير  -

الّتالوة:
سورة "البقرة":  اآليات )16-25(؛ حفظ وتفسير وأسباب الّنزول  -

الحديث الّشريف
أنواع الحديث )أقسام الحديث(  -

األحاديث المختارة للّشرح والحفظ:  حّب الّرسول �  من اإليمان  -

العقيدة
الجّنة والّنار   -

الّتهذيب
القضاء في اإلسالم  -

الّتكافل االجتماعّي  -

الّسيرة الّنبوّية
مراحل الّدعوة اإلسالمّية  -

الهجرة إلى الحبشة  -
اإلسراء والمعراج، المعجزات  -

/يتبع في الّصفحة الّتالية/
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الوحدة الّثالثة
القرآن الكريم

الّتالوة
سورة "الّنور":  اآليات )27-29(، )آداب االستئذان والّزيارة(؛ حفظ وتفسير وأسباب الّنزول  -

الحديث الّشريف
أحاديث مختارة للّشرح والحفظ:  -
فضل الّصالة على الّنبّي �  *  

حقوق الّزوجين  *  

العقيدة  
دراسة لحياة أولي العزم من الّرسل )عليهم الّسالم(  -

 
الّتهذيب

حّق الّطريق   -
صلة الّرحم  -
حّق الجار  -

الّسيرة الّنبوّية
الّتمهيد للهجرة الكبرى إلى يثرب  -

الهجرة الكبرى إلى يثرب  -

الوحدة الّرابعة

القرآن الكريم
الّناسخ والمنسوخ  -

الّتالوة
من "سورة الّنساء"، اآليات )5-10( - تفسير   -

الحديث الّشريف
من كتب الّسّنة:  -

"الموّطأ" لإلمام مالك، صحيح مسلم.  
حديث للّشرح:  -

الّتنفير من الّطالق  *  

/يتبع في الّصفحة الّتالية/           
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الّتهذيب
اإلسالم والّشباب  -

محاربة البدع والخرافات  -
دور الّدعاء في العبادة  -

الّسيرة الّنبوّية
غزوة بدر الكبرى  -

الوحدة الخامسة
القرآن الكريم

دراسات قرآنّية:  
ترجمة القرآن الكريم   -

معناها، أنواعها، أهّمّيتها، شروطها.   

الحديث الّشريف
الحديث الموضوع  -

حديث للّشرح: إكرام الّنساء  -
أحاديث للحفظ:  -

خصال الفطرة   *  
من دعاء الّرسول �   *  

الّتحذير من الّتقليد األعمى  *  

العقيدة
من صفات اهلل سبحانه وتعالى  -

أثر اإليمان باليوم اآلخر  -

الّتهذيب )فقه املعامالت(:
حقوق الّزوجّية  -

الّسيرة الّنبوّية
اختيار الجزيرة العربّية مهًدا لإلسالم  -

الجاهلّية وما كان فيها من بقايا الحنيفّية  -
العالقة بين الّدعوات الّسماوّية  -


