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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
كيفّية نزول القرآن الكرمي؛ الوحي، نزول القرآن منّجًما  -

كّتاب الوحي  -
جمع القرآن الكرمي  -

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

احلديث الشريف
تعريف احلديث؛ لغًة واصطالًحا  -

رواية احلديث وتدوينه  -
احلديث القدسّي  -

علوم احلديث  -
األحاديث املختارة:    -

*    للشرح: املاء الطهور، قول الزور، االبتعاد عن مواطن الريب  
*    للحفظ: كمال اإلميان، الصدق يهدي إلى البّر، بّر الوالدين، احلياء من اإلميان  

العقيدة
اإلميان باملالئكة  -

اإلميان بالكتب السماوية  -
اإلميان بالرسل  -

/يتبع في الصفحة التالية/
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الفقه
العبادات؛ مفهومها، أصلها، دوافعها متهيد - 

الطهارة - من أنواعها: الغسل، التيّمم
الصالة - شروطها، من أنواعها: صالة املسافر، صالة اجلمعة، صالة اجلماعة

التهذيب
آداب الدعوة والنقاش  -

اإلشاعة  -
الغيبة والنميمة  -
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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

كيفّية نزول القرآن الكرمي؛ الوحي، نزول القرآن منّجًما  -
كّتاب الوحي  -

جمع القرآن الكرمي  -

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

احلديث الشريف
تعريف احلديث؛ لغًة واصطالًحا  -

رواية احلديث وتدوينه  -
احلديث القدسّي  -

علوم احلديث  -
األحاديث املختارة:    -

*    للشرح: املاء الطهور، قول الزور، االبتعاد عن مواطن الريب  
*    للحفظ: كمال اإلميان، الصدق يهدي إلى البّر، بّر الوالدين، احلياء من اإلميان  

العقيدة
اإلميان باملالئكة  -

اإلميان بالكتب السماوية  -
اإلميان بالرسل  -

الفقه
العبادات؛ مفهومها، أصلها، دوافعها متهيد - 

الطهارة - من أنواعها: الغسل، التيّمم
الصالة - شروطها، من أنواعها: صالة املسافر، صالة اجلمعة، صالة اجلماعة

/يتبع في الصفحة التالية/
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التهذيب
آداب الدعوة والنقاش  -

اإلشاعة  -
الغيبة والنميمة  -

الوحدة الثانية: 
القرآن الكرمي
علوم القرآن 

علم التفسير  -

التالوة:
سورة "البقرة":  اآليات )1-11(: حفظ وتفسير وأسباب النزول  -

احلديث الشريف
علم أصول احلديث  -

أنواع احلديث )أقسام احلديث(  -
األحاديث املختارة للشرح واحلفظ:  -

آية املنافق  *  
 

العقيدة
اليوم اآلخر  -

احلساب واجلزاء  -

الفقه
من أركان اإلسالم: الصوم، الزكاة  -

التهذيب
األمر باملعروف والنهي عن املنكر   -

األمانة  -
التكافل االجتماعي  -

/يتبع في الصفحة التالية/
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الوحدة الثالثة
القرآن الكرمي
علوم القرآن

اإلعجاز في القرآن الكرمي  -

احلديث الشريف
أنواع احلديث: الصحيح، احلسن، الضعيف  -

أحاديث مختارة للشرح واحلفظ:  -
أهل القرآن هم أهل اهلل  *  
الزواج من ذات الدين  *  

حقوق الزوجني  *  

العقيدة  
دراسة خاّصة حلياة أولي العزم من الرسل )عليهم السالم(: نوح وموسى   -

الفقه  
مقّدمة في علم أصول الفقه  -

مناذج لبعض القواعد األصولية التشريعية  -
 

التهذيب
صلة الرحم  -

حقوق اجلار  -
              

الوحدة الرابعة

القرآن الكرمي
الناسخ واملنسوخ  -

آيات األحكام:
اآليات )1-4( من "سورة النساء" - )تعّدد الزوجات وحكمته في اإلسالم( - حفظ وتفسير  -

احلديث الشريف
من كتب السّنة:  -

صحيح مسلم، سنن النسائي، مسند أحمد بن حنبل  
حديث للشرح:  -

التنفير من الطالق  *  
/يتبع في الصفحة التالية/            
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العقيدة  
أشراط الساعة  -

الفقه  
القياس  -

التهذيب
إصالح ذات البني  -

محاربة البدع واخلرافات  -

الوحدة اخلامسة

القرآن الكرمي:
ترجمة القرآن الكرمي  -

آيات األحكام:
اآليات )92-94( من "سورة النساء" - )جرمية القتل وجزاؤها في اإلسالم( - حفظ وتفسير   -

احلديث الشريف
احلديث املوضوع  -

حديث للشرح: إكرام النساء  -
أحاديث للحفظ:  -
إفشاء السالم  *  

خصال الفطرة  *  

التحذير من التقليد األعمى  *  
توقير العلماء والكبار وأهل الفضل  *  

العقيدة
أثر اإلميان باليوم اآلخر  -

الفقه
من األئّمة األربعة: اإلمام مالك بن أنس، اإلمام محّمد بن إدريس الشافعي   -


