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 والوجخوع الفرد علً وأثرها اإلسالهيت العقيذة -1

: لغ٘: تعزٓف العكٔدٗ اإلسالم1٘ٔ

 :اصطالحا

 *

 *

 
 :مً آثار العكٔدٗ اإلسالم2٘ٔ

 :علٙ الفزد-أ

 :علٙ اجملتنع-ب

 اإلسالهّيت العقيذة حثبيج في الكرين القرآى وسائل -2

 *

 
مبزاقب٘ اهلل تعاىل خللكُالّتذنري -

 : ّالْدداٌإثارٗ العكل-2

:رسه الّصْر احملّبب٘ للنؤميني-

 : امليفزٗلهافزًٓارسه صْر -

:مياقص٘ االحنزافات-

  الّسواوّيت والّرساالث اإلسالم -3

 اإلسالم اهلل عٌذ الذيي

:لغ٘- أ: اإلسالوتعزٓف -1

 

:اصطالحا -ب

 2021 بكالىريا         نسخة معّدلة                           عسلمي: األسخار -حلخيص دروس العلىم اإلسالهّيت 
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: الدًٓ ّاحد ّرساالتُ متهامل٘ -

 *

و* 

و* 

 : تعزٓف الزساالت الشنآّ٘ -

 : ّحدٗ الزساالت الشنآّ٘ -

:في المصدر* 

:وفي الغاية* 

 : حتزٓف الزساالت الشنآّ٘ الشابك٘ -

 

 

 اليهىديت :الوحرفت السواويت الرساالث هي

:تعزٓفَا -

 *

 *

:مصادرٍا -

TANAKH

:مً احنزافاتَا العكائدٓ٘ -
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 الٌصراًيت :الوحرفت السواويت الرساالث هي

:تعزٓفَا -

 *

:مصادرٍا -

:مً احنزافاتَا العكائدٓ٘ -

 الخاحوت الرسالت اإلسالم

:عكٔدٗ اإلسالو -1

:نتاب اإلسالو -         

:مً خصائص الزسال٘ احملّندٓ٘ -3         

: هلا بالزساالت الشابك٘ احملندٓ٘ الزسال٘ عالق٘ -         
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  الكرين  القرآى في العقل -4

 :مفَْو العكل1

 

ّٔ٘ العكل ّميزلتُ يف الكزآٌ الهزٓه2 أٍن

  : دّر العكل يف متحٔص األفهار ّاملْرّثات3

 :  حدّد استعنال العكل4

 اإلسالهّيت الّشريعت هقاصذ -5

:لغ٘: تعزٓف مكاصد الّصزٓع٘

 : اصطالحا...

: أقشاو مكاصد الّصزٓع٘ اإلسالمٔ٘

المق اصد الضرورية

.

1

2

3

4

5

* :

:المق اصد الحاجية_ب

المق اصد التحسينية_ج

.

ّٔ٘ تزتٔب مكاصد الّصزٓع٘ :أٍن

:
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.

.

 والجريوت االًحراف هحاربت في اإلسالم هٌهج -6

 : مفَْو االحنزاف ّاجلزمي٘

 :مفهوم االنحراف في اإلسالم-أ
...  

 :مفهوم الجريمة في اإلسالم-ب

 : ميَج اإلسالو يف حمارب٘ االحنزاف ّاجلزمي٘

 : الجانب الوق ائي للحّد من االنحراف والجريمة-أ
1

2

45

 : الجانب العق ابي للحّد من االنحراف والجريمة-ب
: في اإلسالم العقوبةمفهوم - 1

:أنواع العقوبات - 2

* 
.

 *

80

100

2

80

4
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* 
.

 *

178

45

 *

* 

* 

* 

: في اإلسالم العقوباتخصائص - 2

 العقىباث في اإلسالهّيت الّشريعت أحكام أهام الوساواة-7

ّٔ٘ رآّ٘ احلدٓح1 :التعزٓف بالّصحاب

: شزح املفزدات2

: املعيٙ اإلمجالٕ للحدٓح3

 
 :مفَْو املشاّاٗ  : اإلٓضاح ّالّتحلٔل4

33
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  :مً آثار  تطبٔل املشاّاٗ يف العكْبات الصزعٔ٘ 

 :حهه الّصفاع٘ يف احلدّد 

:مً آثار  الّصفاع٘ يف احلدّد

 

 الكرين القرآى في والجسوّيت الٌّفسّيت الّصّحت -8

1ّ٘ٔ  :مفَْمَا:الّصّح٘ الّيفش

ّٔ٘ يف الكزآٌ الهزٓه -ب :مً طزم حفظ الّصّح٘ الّيفش

الفهم الّصحيح للوجود والمصير 

تقوية الّصلة باهلل

: مفَْمَاأ:الّصّح٘ اجلشن2٘ٔ

 :مً طزم حفظ الّصّح٘ اجلشنٔ٘ يف الكزآٌ الهزٓه -ب

 :االلتزام بالّسلوكات الّصحّية 

:الفرائعاإلإلف اا من بعع  -2

     ّ      اإلسالهي الّخشريع هصادر هي -9

ّٔ٘ مً خالل تعّدد مصادرٍا1  :بٔاٌ مزّى٘ الّصزٓع٘ اإلسالم
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ّّال  اإلمجاع :أ
  اإلجماعتعريف-

ة اإلجماع ّجيّ -

 اإلجماع أنواع-

 

 اإلجماعأمثلة -

 الكٔاس :ثاىٔا

 القياستعريف- 

:أمثلة إلن القياس- 

:ة القياس ّجي- 
 

 القياس وشروطهاأركان- 

 املزسل٘ املصلح٘ :ثالجا
 : المصلحة المرسلةتعريف- 

 :ة المصلحة المرسلة جيّ -



9  

 

:بالمصلحة المرسلةشروو العمم  - 

:ة إلن المصلحة المرسلةأمثم-

 الكرين القرآى في القين -10

 : مفَْو الكٔه1

  :أىْاع  الكٔه يف الكزآٌ الهزٓه  ّآثارٍامً  2
 وآثارهاالقيم الفردّية

 

 واالجتماإلية وآثارهاالقيم األسرّية

: وآثارهاالقيم الّسياسّية

 اإلسالم في الىقف -11

ّٕ راّٖ احلدٓح1 :التعزٓف بالّصحاب

:شزح املفزدات2

:املعيٙ اإلمجالٕ للحدٓح3

 
: لغ٘: تعزٓف الْقفاإلٓضاح ّالّتحلٔل4

 :اصطالحا
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 :حهه الْقف ّدلٔلُ

 :فضل  الْقف ّآثارِ

 

 :أمجل٘ عً الْقف 

 الويراد علن إلً هذخل :اإلسالم في األسرة أحكام هي-12

 : عله املرياختعزٓف

 :مصزّعٔ٘ املرياخ

 :احلهن٘ مً تصزٓع املرياخ

 :احلكْم املتعّلك٘ بالّتزن٘

. (تدوم)

 :أرناٌ املرياخ ّشزّطُ-

-1 :أركان الميراث* 

 :شروو الميراث* 

(التّنزيم)الوصّية الواجبة :مالحظ٘
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 :أسباب املرياخ  ّمْاىعُ-

 :أسباب الميراث* 

 :موانع اإلرث* 

  (.إلش لك رزق)
 هيراثهن وطرق الىرثت :اإلسالم في األسرة أحكام هي

:طزم املرياخ-

 :الْرث٘ مً الزدال ّاليشاء-

 :الوارثون من الرّجال- أ

 :الوارثات من الّنساا- ب

 :معآري الّتفاّت يف األىصب٘- 
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 وأحكاهه الّربا -13

:شزعا-:لغ٘:تعزٓف الّزبا1
 

 :حهه الزبا ّدلٔلُ 2

احلهن٘ مً حتزٓه الزبا3

أىْاع الّزبا4

 :ربا الدٌْٓ-أ

1

2

3

 :ربا البْٔع-ب

1

* 

 *

 * 

 *
 

 *

 *
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الكْاعد العام٘ الستبعاد املعامالت الزب5ْ٘ٓ

 اآلخريي بحقىق ارحباطها وهذي الّشخصّيت الحّرّيت -14

:الّتعزٓف بالّصحابٕ راّٖ احلدٓح1

:شزح املفزدات2

: املعيٙ اإلمجالٕ للحدٓح3

ّٔ٘: اإلٓضاح ّالّتحلٔل4 : مفَْو احلّزّٓ٘ الّصدص

:ضْابط احلزٓ٘ الصدصٔ٘

:مشؤّلٔ٘ تغٔري امليهز

:مزاتب تغٔري امليهز

:مً شزّط األمز باملعزّف ّاليَٕ عً امليهز 

 والكفالت والخبٌي الٌسب :اإلسالم في األسرة أحكام هي -15

 الّيشب :أّال

: النسبتعريف- 

: أهمّية النسب- 

:سبب النسب- 

: النسبطرق إثبات- 
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 : قوق الطف م مجهول النسب-
 

 التبّيٕ :ثاىٔا

:تعريفه- 

: ودليله كمه-

4

:الحكمة من تحريمه- 

 

 الهفال٘ :ثالجا
:تعريفها- 

آل ] : كمها- 

 [37:عمران

:الحكمة منها- 

 :هالحظت

 وّفقكن اهلل في البكالىريا


