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 االمتحان الموحد الجهوي لنيل شهادة السلك اإلعدادي
 األصيلاإلطار المرجعي للمواد اإلسالمية بالتعليم 

  

 واألخالق والحديث التفسير: المجال الرئيسي األول 
 

 التفسير:  1المجال الفرعي 

 

 ( من سورة الفتح 00-01: اآليات)  بيعة الرضوان وغزوة خيبر  11.1

 بارات اآليات؛شرح مفردات وع 
 تعرف مبايعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم تحت ظل الشجرة بالحديبية وفتح خيبر. 

 تبيان وعد اهلل بالنصر لنبيه وللمؤمنين. 

 ما يستفاد من اآليات. 

 
 (من سورة التوبة .0-02: اآليات) :حنين ةغزو   21.1

 شرح مفردات وعبارات اآليات. 
 لهزيمةتعرف كون اإلعجاب بالكثرة سبب في ا. 

 إبراز نصر اهلل لعباده المومنين. 

 ما يستفاد من اآليات. 

 
 (من سورة التوبة 71-74: اآليات) :افتضاح أمر المنافقين في غزوة تبوك  31.1

 شرح مفردات وعبارات اآليات. 
 معنى التخلف عن الجهاد وعدم االستعداد له. 

 وسلم تبيان طلب المنافقين الفتنة ألصحاب الرسول صلى اهلل عليه. 

 التعرف على كيد الكائدين قبل غزوة تبوك وبعدها. 

 ما يستفاد من اآليات. 
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 (من سورة النور 00-00: اآليات) :حديث اإلفك   1 .41

 شرح مفردات وعبارات اآليات. 
 التعرف على حادث قذف عائشة رضي اهلل عنها في عرضها. 

 كتبيان عتاب اهلل تعالى للمسلمين على موقفهم من حديث اإلف. 

 ما يستفاد من اآليات. 

 

 (من سورة األحزاب 72-.0 :تاآليا) زواج النبي صلى اهلل عليه وسلم بزينب حكمة  . .51

 تشرح مفردات وعبارات اآليا. 
 تبيان كيفية زواج النبي صلى اهلل عليه وسلم من زينب. 

 إبراز حالة التبني في الجاهلية وكثرة األنكحة. 

 ما يستفاد من اآليات. 

 
 (من سورة الفتح 02:اآلية) ن أخالق الرسول صلى اهلل عليه وسلمم 61.1

 شرح مفردات وعبارات اآلية. 
 تبيان أوصاف محمد صلى اهلل عليه وسلم. 

 إبراز مثل المؤمنين في التوراة واإلنجيل. 

 ما يستفاد من اآليات. 

 
 (من سورة آل عمران 022: ةاآلي) التحاقه صلى اهلل عليه وسلم بالرفيق األعلى وخلود رسالة اإلسالم. .71

 شرح مفردات وعبارات اآلية. 
 تبيان سبب الهزيمة في غزوة أحد. 

 

 التعرف على أن موت أو جرح الرسول صلى اهلل عليه وسلم ال يعني االستسالم للعدو. 

 ما يستفاد من اآلية. 

 

 1الشريف النبوي الحديث:  2المجال الفرعي 
 

 :االستقالل بالرأي. .11
 لحديثترجمة راوي ا. 
 شرح مفردات الحديث وعباراته. 
 ن التبعية في غير الحقعالنهي  تبيان. 
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 :مزية عمل اليد1 .21
 ترجمة راوي الحديث. 
 شرح مفردات الحديث وعباراته. 
 1     بيان فضل عمل اليد والتمثيل بأكل داود من عمل يده 

                                                                                                                                        
          :حق المسلم على المسلم. .31
 شرح مفردات الحديث وعباراته. 
 تشميت العاطس –إجابة الدعوة  –اتباع الجنائز  –عيادة المريض  –رد السالم : تحليل عناصر الدرس. 

 
 : والواقف فيهامثل القائم على حدود اهلل1 .41
 (النعمان بن بشير): ترجمة راوي الحديث. 
 شرح مفردات الحديث وعباراته. 
 تحليل المثل. 
 استخراج الدالالت واألحكام المستفادة من الحديث. 

 

 :أدب المناجاة. .51
 (عبد اهلل بن مسعود الهذلي): ترجمة راوي الحديث. 
 شرح مفردات الحديث وعباراته. 
 االختالط بالناس د إباحة المناجاة عن ،النهي عن مناجاة اثنين دون الثالث  :تحليل عناصر الدرس. 

 
 1المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال61.1
 (عبد اهلل بن عباس): ترجمة راوي الحديث. 
 شرح مفردات الحديث. 
 وجوب إخراجهم،لعن المترجالت المخنثين،و لعن: تحليل عناصر الدرس 

 
 1حقيقة المفلس1 .71

 رح مفردات الحديثش. 
 والمفلس الحقيقي  –بيان المفلس في نظر الناس : تحليل عناصر الدرس. 
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 1سبعة يظلهم اهلل1 .81
 شرح مفردات الحديث. 
  لبه قلق عالمت –الشاب الناشئ في عبادة اهلل تعالى  –اإلمام العادل  –بيان السبعة الذين يظلهم اهلل يوم القيامة

الباكي من خشية  –المتصدق سرا  –المعرض عن الفاحشة رغم المغريات  -اهلل  المتحابان في  –المساجد ب
 . اهلل تعالى

 

 1فضل كفالة اليتيم1 .91 
 (سهل بن سعد ):ترجمة راوي الحديث. 
  الحديث وتركيبشرح ألفاظ. 
 تبيان رعاية اليتيم في اإلسالم. 
 إبراز ثواب كافل اليتيم. 

  

 1األخالق : 3المجال الفرعي 
 :لخمر والميسرا. .11
 من سورة المائدة 20 - 22: اآليتين شرح مفردات وتعابير. 
 تعريف الخمر والميسر. 
 بيان مفاسدهما الدينية والدنيوية وموقف اإلسالم منهما. 

 
 :الغش1  .21
 شرح مفردات الحديث. 
 براز موقف الشرع منه ووجوب اجتنابه  .تحليل معنى الغش وبيان مظاهره وا 

 

 :الكيل والميزانالتطفيف في . .31
 (من سورة المطففين 4إلى  0اآليات من  : )شرح مفردات وتعابير. 
 وموقف الشرع منه في الكيل بيان رذيلة التطفيف. 
 إبراز فضيلة إيفاء الكيل والميزان. 

 
 :االحتكار. .41

 .شرح مفردات الحديث

 ومضاره التعريف باالحتكار. 

 بيان ضرورة تجنب االحتكار. 
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 :الرشوة. .51
 رح مفردات الحديثش. 
 هابيان حكمو  التعريف بالرشوة وخطورتها. 

 

 :القاضي العادل. .61
 شرح مفردات الحديث. 
  براز  .أهميته تعريف القضاء وا 
 وفضيلة العدل فيه ور في القضاءجبيان شناعة ال. 

 
 :احترام الملكية71.1

 .شرح مفردات الحديثين
 ضرورة احترام ملكية الغير –تنظيم اإلسالم الملكية  –ة اعتراف اإلسالم بحق الملكي: تحليل عناصر الدرس. 

 

 التوحيد و الفقه:المجال الرئيسي الثاني 

 

 الفقه: 1المجال الفرعي 

 
 (1من سورة األنعام 145 :اآلية) و (من سورة المائدة 1و   96 :اناآليت: ) الحالل والحرام من الحيوان11.1  

 تعريف الحيوان البحري. 
 ن الحيوان البري، والحرام والمكروه منهتبيان المباح م. 

 
 

 (1من سورة المائدة 3 و 99: تاناآلي)، و(من سورة البقرة 168 :ةاآلي: ) الحالل والحرام من الطعام والشراب21.1

 شرح مفردات اآليات. 

 تبيان الحالل من الطعام والشراب في حال االختيار. 

 ارتبيان الحرام من الطعام والشراب في حال االختي. 

 بيان المباح من الطعام والشراب في حال االضطرار. 

 ترتيب المحرمات في حال الضرورة. 

 

 :استعمال الحرير والنقدين والمحلى بأحدهما31.1
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 شرح مفردات األحاديث. 

 إبراز استعمال الحرير والنقدين واتخاذ اإلناء منهما واستعمال الجواهر وما يباح للمرأة. 

 

 (:مقررالحديث ال)اليمين  41.1

 تعريف اليمين وبيان أركانه. 

 

 (:نان المقرر امن سورة يونس، الحديث 53:اآلية)حكم اليمين  51.1

 وحكم الحلف بغير اهلل. بيان الحلف باهلل أو صفته. 

 

 111":من حلف فقال: "من سورة آل عمران وحديث 77:من سورة البقرة واآلية 225:اآلية: ) أنواع اليمين 61.1

 تينشرح ألفاظ اآلي. 

 بيان أنواع اليمين واالستثناء في اليمين. 

 
  111":إني إن شاء اهلل:"، وحديث(من سورة المائدة 89: اآلية: ) الكفارة وأنواعها71.1

 شرح مفردات اآلية. 

 اإلطعام، الكسوة، تحرير رقبة، الصيام: تعريف الكفارة، وبيان أنواعها. 

 بيان وقت الكفارة. 

 

 (:ةاألحاديث المقرر )النذر81.1

 شرح مفردات األحاديث. 

 معرفة حقيقة النذر وبيان أركانه وأنواعه وحكمه. 

 
 

 :الحديث المقرر: نذر الصدقة والهدي والحلف بهما 91.1

 بيان صور نذر الصدقة والحالف بها وأحكامها. 

 تعريف الهدي ونذره لمكة وغيرها. 

 

 :نذر المشي لمكة191.1

 شرح ألفاظ الحديثين. 

 تعريف المشي وحكمه. 

 بيان صور نذر المشي لمكة. 

 

 :نذر المشي للمساجد والرباط111.1
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 ردات الحديثين المقررينفشرح م. 
 تعريف المساجد الثالثة وأحكام نذر المشي إليها. 

 بيان أحكام نذر المشي لغير المساجد الثالثة. 

 تعريف الرباط وأحكام نذر المشي إليه. 

 

 التوحيد: 2المجال الفرعي 

 
 :الكالم11.1

  ما منكم من أحد:"وحديث. من سورة النساء 047: من سورة البقرة، واآلية 020: ح المفردات اآليةشر"... 

 تعرف معنى الكالم وأنواعه وتعلقه باهلل تعالى.. 

 بيان دليل ثبوت صفة الكالم هلل تعالى. 

 
 :أسماء اهلل الحسنى21.1
  إن هلل تسعة: " وحديث. ورة اإلسراءمن س 002: واآلية.من سورة األعراف 012:اآلية: شرح المفردات." ... 
 تعرف أسماء اهلل الحسنى وأنواعها. 

 اهلل، الرحمن،الرحيم،القدوس،السالم ، المؤمن،المهيمن، : تبيان معاني بعض أسماء اهلل الحسنى
 .الجبار،المتكبر،الخالق، البارئ،المصور

 بيان بعض فضائل أسماء اهلل الحسنى. 

 
 : تعالى وما يجوزما يستحيل في حق اهلل31.1

 من سورة  40:من سورة األنعام، واآلية 020: من سورة فاطر، واآلية0:اآلية: شرح المفردات والعبارات
 .القصص

 العدم، الحدوث، الفناء، المخالفة للحوادث:تبيان معنى المستحيل في حق اهلل تعالى .
 .االفتقار،التعدد،العجز،الكراهة،الجهل،الصمم،العمى،البكم

 تبيان معنى الجائز في حقه تعالى. 

 

 :السؤال في القبر41.1

 أن القبر أول: "من سورة إبراهيم، وحديث .0: شرح المفردات والعبارات اآلية"... 

 تبيان معنى السمعيات. 

 بيان سؤال عذاب القبر ودليله. 
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 :البعث والحساب51.1
 من سورة 000:واآلية. من سورة الحج .: واآلية.من سورة التغابن .:اآلية: شرح المفردات والعبارات

 .من سورة االنشقاق 2و1و.واآليات .الشعراء
 تعرف معنى البعث والجزاء. 

 

 :المالئكة والجن والشياطين61.1

 2واآليتان . من سورة الرحمن 002و 007: من سورة الشورى، واآليتان2:اآلية: شرح المفردات والعبارات. 
 .من سورة المومنين 21و
 ئكة وبيان عصمتهم واإليمان بهمتعريف المال. 

 تعريف الجن واإليمان بوجودهم. 

 تعريف الشياطين وبيان عداوتهم لإلنسان. 

 

 :الشفاعة الكبرى71.1

 من سورة طه 022: من سورة اإلسراء، اآلية 2.: شرح األلفاظ والعبارات اآلية. 

 يه وسلمتبيان معنى الشفاعة والشفاعة الكبرى وشفاعة أخرى للرسول صلى اهلل عل. 

 

 :الجنة والنار81.1
 07واآلية . من سورة غافر 72: واآلية.من سورة النازعات 70و  .0من : نااآليت: شرح المفردات والعبارات 

 .من سورة البقرة
 بيان معنى الجنة ونعيمها وطبقاتها. 

 بيان معنى النار وعذابها وطبقاتها. 

 بيان معنى دار الخلود. 

 

 :رؤية اهلل تعالى1 9.2

 إنكم :"وحديث. من سورة يونس 04: من سورة القيامة،، واآلية 00و  00: اآليتان: المفردات والعبارات شرح
 "سترون ربكم

 تبيان معنى الرؤية ومحل رؤية اهلل تعالى. 

 بيان دليل ثبوت رؤية اهلل سبحانه. 
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 :من أخالق الرسول صلى اهلل عليه وسلم191.1

 كنت امشي مع الرسول صلى "و..." إن اهلل أوحى:"من سورة القلم، وأحاديث 7: اآلية: شرح المفردات والعبارات
 ..."كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحسن الناس "و" اهلل عليه وسلم

 تعريف األخالق وبيان معنى التواضع. 

 عانته أهل جابته دعوة الضعفاء،وركوبه أحقر المراكب،وا   .بيته بيان رفضه صلى اهلل عليه وسلم اإلطراء وا 

  وعدله بين الجلساء ،األموال واألحكام فيتبيان معنى العدل، وعدله صلى اهلل عليه وسلم. 

 اعة واحتماء الشجعان به صلى اهلل عليه وسلم، وثباته يوم حنين، ومبادرته لمالقاة ما جتبيان معنى الش
 .يخيف

 
 :اإلسالم خاتم األديان111.1
 من  72من سورة األعراف، واآلية  021: واآلية. ورة آل عمرانمن س 02:اآلية: شرح المفردات والعبارات

 ..."إن مثلي ومثل األنبياء: "سورة األحزاب، وحديث
 تعريف اإلسالم. 

 بيان عموم رسالة اإلسالم وختم األديان باإلسالم. 
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   :جدول المضامين

 يةنسبة األهم أهداف التعلم لفرعيل االمجا الرئيسي المجال األهداف النهائية

اآليات المقررة في  حفظ -
 .البرنامج

من بعض المضامين  التمكن -
 .الشرعية معرفيا ومنهجيا

على فهم كتاب اهلل  القدرة -
وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه 

 .سلم
األخالق اإلسالمية  ترسيخ -

 .ةنانطالقا من الكتاب والس
المفاسد االجتماعية بيان  -

واالقتصادية ودور القضاء في 
لية اية الحقوق المرعا

 .واالجتماعية والصحية
سير األنبياء على  االطالع -

 .والرسل عليهم السالم
حب الخير ونبذ : التشبع بقيم -

 
 
 
 
 
 
 
 

 التفسير 
 والحديث

 واألخالق 

 
 

 التفسير
 

  مراحل الدعوة اإلسالمية؛  حديدت  -
 فتن؛بيان ثبات المسلمين أمام ال  -
 استخالص الدروس والعبر للجهاد والهجرة وتحويل القبلة؛  -
 استخالص الدروس والعبرمن غزوات الرسول صلى اهلل عليه وسلم؛  -
 زواج النبي صلى اهلل عليه وسلمبيان   -
 من أخالق الرسول صلى اهلل عليه وسلم والتحاقه إبراز بعض   -

  1بالرفيق األعلى 

 
 
35% 

 

 

 
 

 
 الحديث

 

 مصطلح الحديث؛بعض معارف بيان  -
 بيان فضل العلم؛  -
 منين؛و تحديد صفات الم  -
 ؛وااللتزام بها حقوق المسلم على المسلم بيان  -
 تحديد الخاسرين والفائزين يوم القيامة؛  -

 

%35 

 
 األخالق

 الثبات على العقيدة والرضا بالقسمة؛  -
 ؛يائهر نتيجة كبقارون  مصير بيان   -
 انتقاء األصدقاء واحترام الضعفاء وهجر المسلم أخاه؛يان تب  -
 المفاسد االقتصادية واالجتماعية؛تحديد  -

 
 

%30 
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 .الشر واإليمان بالعمل الصالح
 

 1القضاء العادل واحترام الملكيةبيان  -

على معرفة األحكام  القدرة -
دراك الع لقة بين العلم الالفقهية وا 

 .والعمل
على دعم األحكام  القدرة -

بمصادرها الفقهية بأدلتها وربطها 
األصلية من الكتاب والسنة 

 .وعمل السلف الصلح
مبادئ العقيدة  ترسيخ -

 .اإلسالمية
وحدانية اهلل تعالى  بيان -

وفق  ىووجوده وأسمائه الحسن
 .مذهب أهل السنة والجماعة

االعتقادات بأدلتها  ربط -
ومصادرها األصلية من كتاب 

السمعيات التي ُيْرَجُع بيان .وسنة
 . سمعفيها إلى ال

 
 
 
 

 الفقه 
 والتوحيد

 
 الفقه
 

 األضحية؛أحكام  تحديد  -
 العقيقية والختان؛ بيان -
 ؛الشرعية الذكاة بيان -
 الطاهر والنجس؛ بيان -
 الحالل والحرام من الحيوان والطعام والشراب واللباس؛ بيان -
 1األيمان والنذور أحكام بيان -

 

 

%50 

 
 

 
 التوحيد

 والشهادة؛ التوحيدحقيقة بيان  -
 وجود اهلل تعالى وصفاته الواجبة وأسمائه الحسنى؛بيان   -
  ا يجوز؛متعالى و  تحديد ما يستحيل في حقه -
 اإليمان بالغيبيات؛بيان  -
 من أخالق الرسول صلى اهلل عليه وسلم؛إبراز بعض  -
 1اإلسالم خاتم الرساالتبيان أن  

 

 

%50 
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 المهارات األساسية تعريفها

 .حديثيةالقرآنية أو النصوص الجاع استر  -
 ... -القيم  –األحكام  -التعريفات  –المصطلحات : تذكر المعارف العلمية -

 االستظهار

 .ستخراج مضامين النصوص الشرعيةا -
 .حسب السياقبمصطلحات  أوالتعبير عن كلمات  -
 .استيعاب مادة التعلم شكال ومضمونا -

 
 الفهم

 .شخصيبأسلوب  هاوالتعبير عن مضمون وتحديدها وصكونة للنصالبحث عن العناصر الم -
براز دالالتها في السياق -  .تحديد العالقات والروابط التي تظم العناصر وا 
 .والقيم التي تتضمنها النصوص األحكاماستنتاج  -

 
 التحليل

 .صياغة المعارف صياغة جديدة -
 .تعميم المعارف والمعطيات على مجاالت تعلم أوسع -
 1التأليف بين العناصر والمعارف بوضع تصميم يبرز فيه المجهود الشخصي للمتعلم -
 .تلخيص المعارف المكونة للموضوع -

 
 التركيب

 االستدالل .اإلتيان بالدليل ومناقشته إلثبات المدلول -

 االستشهاد .لى األحكام الشرعيةعلالستدالل بها نقوالت علمية  أووص شرعية صاستحضار ن -
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 ةجدول المهارات األساسي
 (1)جدول التخصيص 

 (وحدات التفسير والحديث واألخالق) حسب المستويات المهارية1 ب             (وحدات التفسير والحديث واألخالق)حسب المجاالت الرئيسية . أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

المجاالت  المجاالت الفرعية %النسبة 
 الرئيسية

  التفسير  35% 
تفسير وحدات ال

والحديث 
 واألخالق

 الحديث  35%

 األخالق   30  %

 :المجموع  199%

النسبة  النقطة
% 

 المهارات األساسية

 االستظهار 15% نقط 3

 الفهم 15% نقط 3

 التحليل  % 39 نقط 6

 التركيب % 39 نقط 6 

 االستدالل % 5 نقطة 1

 االستشهاد % 5  نقطة 1

 المجموع %199 نقطة 29
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 (2)جدول التخصيص
 (وحيدالفقه و التوحدتا ) حسب المستويات المهارية1 ب                         (وحدتا الفقه والتوحيد)حسب المجاالت الرئيسية . أ

  
 المجاالت الرئيسية المجاالت الفرعية %النسبة 

  الفقه 50 %
 التوحيد 50 % وحدتا الفقه والتوحيد

 :المجموع  199%

 المهارات األساسية %النسبة  النقطة

 االستظهار  % 19 نقط 2

 الفهم  % 19 نقط 2

 التحليل  % 39 نقط 6

 التركيب % 39 نقط 6 

 االستدالل % 19 نقطة 2

 االستشهاد % 19  نقطة 2

 المجموع %199 نقطة 29


