
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة الدوام ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/34school_hours                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة الدوام الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/bh/34school_hours2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade34                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        
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                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 مملكة البحرين
 وزارة التربية والتعليم

 إدارة املناهج
 اللغات والعلوم اإلنسانيةقسم 

 التربية اإلسالميةوحدة مناهج 

 

 

التعليم األساسي والثانوي أثناء اإلجازة االستثنائية طلبة في التربية اإلسالمية لالموضوعات المقررة 
 م2020مارس  10م إلى 2020فبراير  26في الفترة من  وتعليق الدراسة

 أوال: المرحلة الثانوية

 الدروس الرمز لمقررا

حفظ  3-2-الحجرات ) المقطع سورة  - 103دين  القرآن الكريم والسنة النبوية  
 وتفسير(

 التواصل االجتماعي - 302دين  5التربية اإلسالمية 
 االشاعة -

 دراسات في السيرة النبوية
 خصائص الرسول صلى هللا عليه وسلم - 214دين 

 حقوق  الرسول صلى هللا عليه وسلم -

 9التربية اإلسالمية 
 االحتكار - 326دين 

 الربا -

 

 التعليم األساسيثانيا: 

 

 الحلقة الثالثة: -1

 الدروس الصف

 التوكل والتواكل. - أول إعدادي
 السنن الراتبة -

 أشراط الساعة. - ثاني إعدادي
 (2الصلوات المسنونة ) -

 ثالث إعدادي
 أسباب النزول. -
 العمرة. -
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 إدارة املناهج
 اللغات والعلوم اإلنسانيةقسم 
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 الحلقة الثانية: -2

 الدروس الصف

 اإليمان بالرسل  - الرابع االبتدائي
 مراجعة لخطوات الصالة -

 ( 30-24اإليمان بالمالئكة ) سورة الذاريات  - الخامس االبتدائي
 سجود التالوة -

 عالمات الوقف - السادس االبتدائي
 اإليمان بالقدر) حديث المؤمن القوي( -

 

 

 

 :الحلقة األولى -1

 الدروس الصف

 كيف أصلي - األول االبتدائي
 آداب الطعام والشراب -

 عموم رسالة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم - االبتدائي الثاني
 اإلحسان إلى الجيران -

 سنن الصالة وهيئاتها - الثالث االبتدائي
 عام الحزن -

 

 


