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الدين اإلسالمي
للمدارس العربية

الدين اإلسالمي، وحدة تعليمية واحدة، 910661
انتبه!

فيما يلي تفصيل المواّد 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 الكريم

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

كيفّية نزول القرآن الكريم؛ الوحي  -
ُكّتاب الوحي  -

جمع القرآن الكريم  -

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

الحديث الشريف
تعريف الحديث؛ لغًة واصطالًحا  -

رواية الحديث وتدوينه  -
الحديث القدسّي  -

األحاديث المختارة:    -
*    للشرح: الماء الطهور، أركان اإلسالم، الدين النصيحة  

*    للحفظ: فضيلة الحفظ والتبليغ، الصدق يهدي إلى البّر، بّر الوالدين، التراحم بين أفراد المجتمع  

الفقه
الطهارة - أنواعها: الوضوء، الغسل، التيّمم، المسح على الجبيرة

الصالة - شروطها وأركانها، من أنواعها: صالة الجمعة، صالة العيدين، صالة الجماعة

/يتبع في الصفحة التالية/
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التهذيب
آداب الدعوة والنقاش  -

الجليس الصالح  -
العدالة في اإلسالم  -

السيرة النبوّية
رحلته األولى ملسو هيلع هللا ىلص إلى الشام  -

اشتراكه في بناء الكعبة  -
اختالؤه في غار حراء - بدء الوحي  -
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الدين اإلسالمي، 5 وحدات تعليمية،074501 
انتبه!

فيما يلي تفصيل المواّد 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 والخامسة، الصادر عام 1996.  -

الوحدة األولى:
القرآن الكريم

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

كيفّية نزول القرآن الكريم؛ الوحي  -
ُكّتاب الوحي  -

جمع القرآن الكريم  -

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

الحديث الشريف
تعريف الحديث؛ لغًة واصطالًحا  -

رواية الحديث وتدوينه  -
الحديث القدسّي  -

األحاديث المختارة:    -
*    للشرح: الماء الطهور، أركان اإلسالم، الدين النصيحة  

*    للحفظ: فضيلة الحفظ والتبليغ، الصدق يهدي إلى البّر، بّر الوالدين، التراحم بين أفراد المجتمع  

الفقه
الطهارة - أنواعها: الوضوء، الغسل، التيّمم، المسح على الجبيرة

الصالة - شروطها وأركانها، من أنواعها: صالة الجمعة، صالة العيدين، صالة الجماعة

التهذيب
آداب الدعوة والنقاش  -

الجليس الصالح  -
العدالة في اإلسالم  -

/يتبع في الصفحة التالية/



קיץ תשע"ב / صيف 2012- 4 -

السيرة النبوّية
رحلته األولى ملسو هيلع هللا ىلص إلى الشام  -

اشتراكه في بناء الكعبة  -
اختالؤه في غار حراء - بدء الوحي  -

الوحدة الثانية:
القرآن الكريم

علوم القرآن 
علم التجويد  -

التالوة:
سورة "الفاتحة"، تفسيرها وأهمّيتها بالنسبة للقرآن الكريم  -

سورة "البقرة":  اآليات )8-15(: حفظ وتفسير وأسباب النزول  -

الحديث الشريف
أنواع الحديث )أقسام الحديث(  -

األحاديث المختارة للشرح والحفظ:  آية المنافق  -

الفقه
من أركان اإلسالم: الزكاة، الحّج  -

التهذيب
األمر بالمعروف والنهي عن المنكر   -

األمانة  -
القضاء في اإلسالم  -

السيرة النبوّية
الهجرة إلى الحبشة  -

عام الحزن، الهجرة إلى الطائف  -
اإلسراء والمعراج، المعجزات  -

/يتبع في الصفحة التالية/
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الوحدة الثالثة
القرآن الكريم

علوم القرآن
اإلعجاز في القرآن الكريم  -

التالوة
سورة "النور":  اآليات )27-29(، )آداب االستئذان والزيارة(  -

حفظ وتفسير وأسباب النزول  -

الحديث الشريف
أنواع الحديث: الصحيح، الحسن، الضعيف  -

أحاديث مختارة للشرح والحفظ:  -
أهل القرآن هم أهل اهلل  *  

بيعة األنصار للرسول ملسو هيلع هللا ىلص  *  

الفقه  
من مصادر التشريع اإلسالمي:  القرآن الكريم  -

 
التهذيب

صلة الرحم  -
حّق الطريق  -

السيرة النبوّية
الهجرة الكبرى إلى يثرب  -

أسس المجتمع الجديد بعد الهجرة  -

الوحدة الرابعة

القرآن الكريم
القراءات، تعريفها، شروطها، نماذج  -

الحديث الشريف
من كتب السّنة:  -

صحيح البخاري، سنن الترمذي، مسند أحمد بن حنبل  
حديث للشرح:  -

الحّث على الزواج  *  

/يتبع في الصفحة التالية/           
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الفقه  
اإلجماع  -

التهذيب
دور الدعاء في العبادة  -
عيادة المريض وآدابها  -

السيرة النبوّية
غزوة بدر الكبرى  -

الوحدة الخامسة
القرآن الكريم

آيات األحكام:
اآليات )19-24( من "سورة النساء" - )المحّرمات من النساء( - حفظ وتفسير   -

الحديث الشريف
الحديث الموضوع  -

حديث للشرح: تحريم الظلم  -
أحاديث للحفظ:  -

من دعاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص   *  
التحذير من التقليد األعمى  *  

فقه المعامالت
الزواج:  شروطه  -
حقوق الزوجية  -

الفقه
من األئّمة األربعة: اإلمام أبو حنيفة، اإلمام أحمد بن حنبل  -

أسباب اختالف الفقهاء  -

السيرة النبوّية
الجاهلية وما كان فيها من بقايا الحنيفية  -

العالقة بين الدعوات السماوية  -


