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الدين اإلسالمي
للمدارس العربية

الدين اإلسالمي، وحدة تعليمية واحدة، 910661
انتبه!

فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان

تعتمد ماّدة االمتحان على منهج التعليم الصادر سنة 1994، وعلى كتاب "تعليم الدين والتربية اإلسالمية"، الوحدة 
األولى الصادر سنة 1998.   

القرآن الكرمي

علوم القرآن
تعريف القرآن الكرمي:  -

أسماؤه وصفاته  -  
لغًة واصطالًحا  -  

كيفّية نزول القرآن الكرمي  -
كّتاب الوحي  -

جمع القرآن الكرمي  -
الرسم العثماني  -

التالوة والتفسير 
أسباب النزول والتفسير واألحكام لسورَتي "احلجرات" َو "القيامة".  -

احلديث الشريف
تعريف احلديث - لغًة واصطالًحا  -

رواية احلديث وتدوينه  -
األحاديث املختارة:    -

*    للشرح: أركان اإلسالم، الّدين النصيحة، مواطن الّريب  
*    للحفظ: فضيلة احلفظ والتبليغ، كمال اإلميان، الصدق يهدي إلى البّر، التعاون على اخلير  

الفقه 

الصالة: كّل املوضوع.

/يتبع في الصفحة التالية/
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التهذيب
العلم في اإلسالم - منزلته واحلّض عليه  -

آداب الدعوة والنقاش  -
اإلشاعة  -

اجلليس الصالح  -

السيرة النبوية
من امليالد إلى البعثة  -

رحلته األولى صّلى اهلل عليه وسّلم إلى الشام  -
اختالؤه في غار حراء  -

بدء الوحي  -
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الدين اإلسالمي، 5 وحدات تعليمية، 074501
انتبه!

فيما يلي تفصيل املواّد التي سُتشمل في االمتحان

تعتمد ماّدة االمتحان على منهج التعليم الصادر سنة 1994، وعلى كتب "تعليم الدين والتربية اإلسالمية":
الوحدة األولى، الصادر عام 1998.  -

الوحدتان الثانية والثالثة، الصادر عام 1998.  -
الوحدتان الرابعة واخلامسة، الصادر عام 1996.  -

الوحدة األولى:
القرآن الكرمي

علوم القرآن
تعريف القرآن الكرمي:  -

أسماؤه وصفاته  -  
لغًة واصطالًحا  -  

كيفّية نزول القرآن الكرمي  -
كّتاب الوحي  -

جمع القرآن الكرمي  -
الرسم العثماني  -

التالوة والتفسير 
أسباب النزول والتفسير واألحكام لسورَتي "احلجرات" َو "القيامة".  -

احلديث الشريف
تعريف احلديث - لغًة واصطالًحا  -

رواية احلديث وتدوينه  -
األحاديث املختارة:    -

*    للشرح: أركان اإلسالم، الّدين النصيحة، مواطن الّريب  
*    للحفظ: فضيلة احلفظ والتبليغ، كمال اإلميان، الصدق يهدي إلى البّر، التعاون على اخلير  

الفقه 

الصالة: كّل املوضوع.

/يتبع في الصفحة التالية/
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التهذيب
العلم في اإلسالم - منزلته واحلّض عليه  -

آداب الدعوة والنقاش  -
اإلشاعة  -

اجلليس الصالح  -

السيرة النبوية
من امليالد إلى البعثة  -

رحلته األولى صّلى اهلل عليه وسّلم إلى الشام  -
اختالؤه في غار حراء  -

بدء الوحي  -

الوحدة الثانية: 
القرآن الكرمي
علوم القرآن 

علم التفسير  -
علم التجويد   -

التفسير واحلفظ 
سورة "الفاحتة": تفسيرها وأهّميتها بالنسبة للقرآن  -

سورة "البقرة":  اآليات )1-25(: حفظ، تفسير، أسباب النزول  -

احلديث الشريف
علم أصول احلديث  -

األحاديث املختارة للشرح واحلفظ:  -
آية املنافق  *  

 
الفقه

من أركان اإلسالم: الصوم، الزكاة  -

التهذيب
األمر باملعروف والنهي عن املنكر   -

األمانة  -
التكافل االجتماعي  -

/يتبع في الصفحة التالية/
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السيرة النبوية
ا وجهًرا  مراحل  الدعوة اإلسالمية:  سّرً  -

الهجرة إلى احلبشة  -
اإلسراء واملعراج، املعجزات  -

الوحدة الثالثة
القرآن الكرمي
علوم القرآن

اإلعجاز في القرآن الكرمي  -

التفسير
اآليات )27-29( من "سورة النور" - ) آداب االستئذان والزيارة(  -

احلديث الشريف
أحاديث مختارة للشرح واحلفظ:  -

*    أهل القرآن هم أهل اهلل  
بيعة األنصار للرسول صّلى اهلل عليه وسّلم  *  

الزواج من ذات الدين  *  
 

الفقه
من مصادر التشريع اإلسالمي: القرآن الكرمي  -

مناذج لبعض القواعد األصولية التشريعية  -

التهذيب
الصدق  -

صلة الرحم  -

السيرة النبوية
الهجرة الكبرى إلى يثرب  -

/يتبع في الصفحة التالية/                  
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الوحدة الرابعة

القرآن الكرمي
علوم القرآن

الناسخ واملنسوخ  -

التفسير واحلفظ
اآليات )5-10( من "سورة النساء" - )رعاية أموال اليتامى في اإلسالم(  -

احلديث الشريف
أحاديث للشرح:  -

احلّث على الزواج  *  
التنفير من الطالق  *  

التهذيب
إصالح ذات البني  -

محاربة البدع واخلرافات  -
عيادة املريض وآدابها  -

السيرة النبوية
منوذج للغزوات: غزوة بدر الكبرى  -

الوحدة اخلامسة

القرآن الكرمي
التفسير واحلفظ

مات من النساء(  اآليات )19-24( من "سورة النساء" - )احملرَّ  -

احلديث الشريف
احلديث املوضوع  -

األحاديث املختارة للشرح:  -
إكرام النساء  *  

أحاديث للحفظ:  -
إفشاء السالم  *  

التحذير من التقليد األعمى  *  
شفاعة النبّي  *  

توقير العلماء والكبار وأهل الفضل  *  

/يتبع في الصفحة التالية/                
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الفقه
األئّمة األربعة:  أبو حنيفة، الشافعي، مالك بن أنس، أحمد بن حنبل رحمهم اهلل.  -

أسباب اختالف الفقهاء  -
فقه املعامالت  -

الزواج: حكمة تشريعه، أركان النكاح، شروط الزواج  -

السيرة النبوية
اجلاهلية وما كان فيها من بقايا احلنيفية  -


