
 

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                        

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/34
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https://almanahj.com/bh/grade34
https://t.me/omcourse_bot


 

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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 مملكة البحرين
 وزارة الرتبية والتعليم

 إدارة املناهج
 وحدة مناهج الرتبية اإلسالمية للتعليم الثانوي

 
 
 
 
 

 
 

 العلوم الشرعيةمقرر 
  ابملعهد الديين اجلعفري يف املرحلة الثانوية 

  
 الفصل الدراسي الثاين

 
 للعام الدراسي

 م 2019-2020
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 الفصل الدراسي الثاني:

 الرمز المقرراسم 
عدد الساعات 

 المعتمدة
 اسم الكتاب والطبعة

 الفقه اجلعفري
 

 2 112جفر 

 الفقه
 األوىلالطبعة 
 م2011هـ/1432

 الموضوعـــــات

 كتاب الطهارة:
 لضمانا 

 الكفالة 

 الرهن 

 الصلح 

 الشفعة 

  

 امتحان منتصف الفصل الدراسي

 الوكالة 

 اتالشرك 

 اهلبة  
 الوصية 

 اإلجارة 
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 الرمز المقرراسم 
عدد الساعات 

 المعتمدة
 اسم الكتاب والطبعة

 احلديث الشريف
 

 2 113سنن 

 احلديث الشريف
 الطبعة األوىل

 م2012هـ _ 1433

 الموضوعـــــات

 الكسوف واخلسوف 

 زكاة الفطرة 

  االستخارة 

 االستسقاء 

 فضل املدينة املنورة 

 

 منتصف الفصل الدراسي امتحان

 فضل ليلة القدر 

 العمرة وفضائلها 

 فضل احلج املربور 

 صومال 

 حق الزوج على الزوجة 

 بر الوالدين 
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 الفصل الدراسي الرابع:

 الرمز المقرراسم 
عدد الساعات 

 المعتمدة
 اسم الكتاب

 القرآن الكريم
 

 2 212تال 

 المصحف الشريف
 + 

 يدالمختصر المفيد في أحكام التجو 

 
  

 الرمز المقرراسم 
عدد الساعات 

 المعتمدة
 اسم الكتاب والطبعة

 الموضوعـــــات

 من بداية السورة إلى قوله تعالى: " :الحفظ: سورة األحزاب       

                          

                         

                      

          " 

 من سورة البقرة(. 202إلى اآلية  142: الحزب الثالث: )بداية من اآلية التالوة 

 .التجويد: أحكام المد، والتفخيم والترقيق 

 )حتريري يف احلفظ فقط( امتحان منتصف الفصل الدراسي

 " :الحفظ: سورة األحزاب من قوله تعالى                        

                               " إلى آخر

 السورة.

  من سورة البقرة(. 232إلى اآلية  203التالوة: الحزب الرابع: )من اآلية 

 .التجويد: أحكام المد، والتفخيم والترقيق 
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 التفسري
 

 2 214فسر 

 التفسري
 األوىلالطبعة 

 م2013-هـ1434

 الموضوعـــــات

 :فاطرسورة 

  :(.8-1الدرس األول: )اآليات 

  :(.12-9الدرس الثاني: )اآليتان 

  (.23-13الدرس الثالث: )اآلية 

 (.32-24ن: الدرس الرابع: )اآليتا 

 امتحان منتصف الفصل الدراسي

 
 :يسسورة  :تابع
  12-1: )اآليتان: السابعالدرس 

  (.32-13: )اآليات: الثامنالدرس    

  :(.44-33الدرس التاسع: )اآليات     
 (59 – 45ات: الدرس العاشر: )اآلي.   

  :(70-60الدرس الحادي عشر: )اآليات 
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 الرمز المقرراسم 
ت عدد الساعا
 المعتمدة

 اسم الكتاب والطبعة

 2 213وحد  التوحيد

 العقيدة
 الطبعة األوىل

 م2013 -هـ 1434

 

 الموضوعـــــات

 علم التوحيد:

 اإلمامة 

 أدلة اإلمامة 

 شرائط اإلمامة 

 املعاد 

 

 امتحان منتصف الفصل الدراسي

 قيام الساعة 

 أحوال اآلخرة 

 نطاق الجوارح  تطاير الكتب وا 

 الشفاعة       

 لجنةا          
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 الرمز المقرراسم 
عدد الساعات 

 المعتمدة
 اسم الكتاب والطبعة

 الفقه اجلعفري
 

 2 212جفر 

 فقه األسرة
 الطبعة األوىل

  م2012 -هـ 1433

 الموضوعـــــات

  الطالق 

 ( 2( ، )1أركان الطالق.) 

 أقسام الطالق 

 الرجعة 

 

 امتحان منتصف الفصل الدراسي

 ( 1العدة، ) (2.) 

 ( 2( ، )1اللعان.) 

 ( 2( ، )1النفقة.) 

  الحضانة      

 الرضاع        
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 الفصل الدراسي السادس:

 الرمز المقرراسم 
عدد الساعات 

 المعتمدة
 الكتاب اسم

 القرآن الكريم
 

 2 312تال 

 المصحف الشريف 
 + 

 المختصر المفيد في أحكام التجويد

 
  

 الموضوعـــــات

 هف: من بداية السورة إلى قوله تعالى "الحفظ: سورة الك        

      ." 

  من سورة آل عمران(. 170إلى اآلية  93التالوة: الحزب السابع: )بداية من اآلية 

 فيد في أحكام التجويد(.التجويد: مراجعة أحكام التجويد من كتاب )المختصر الم 

 )حتريري يف احلفظ فقط( امتحان منتصف الفصل الدراسي

  الحفظ: سورة الكهف من قوله تعالى               

         .إلى آخر السورة " 

  من سورة النساء( 23من سورة آل عمران إلى اآلية  171التالوة: الحزب الثامن: )من اآلية. 

 .)التجويد: مراجعة أحكام التجويد من كتاب )المختصر المفيد في أحكام التجويد 
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 الرمز المقرراسم 
عدد الساعات 

 المعتمدة
 اسم الكتاب والطبعة

 التوحيد
 

 314وحد 
 

2 

 ةدالعقي
 ة األولىالطبع
 م2015 -هـ  1436

 
 

 الموضوعـــــات

 

  المناظرات 

 المناظرات في القرآن الكريم 

 المناظرات في السنة المطهرة 

 اليقين 

 مراتب اليقين وثماره 

 عالمات أصحاب اليقين 

 

 امتحان منتصف الفصل الدراسي
 برهان الحدوث -

 اإليمان الفطري باهلل -

 صفات هللا -

 الصفات الثبوتيه -

 الثبوتية في القرآن والسنةصفات هللا  -
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 الرمز المقرراسم 
عدد الساعات 

 المعتمدة
 اسم الكتاب والطبعة

 الشريفاحلديث 
 

 2 314سنن 

 الحديث الشريف
 الطبعة األولى

 م2014 -هـ  1435

 

 الموضوعـــــات

 الوالدة على الفطرة 

 التفكر في عظمة هللا تعالى 

 العبودية والعبادة هلل تعالى 

  ضا والتسليمالر 

  
 امتحان منتصف الفصل الدراسي

 دعاء اإلنسان لربه 

 النصيحة 

 األمانة 

 ( 1الصبر)                      

 ( 2الصبر)                       
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 الرمز المقرراسم 
عدد الساعات 

 المعتمدة
 اسم الكتاب والطبعة

 التفسري
 

 2 314فسر 

 التفسير
 الطبعة األولى 

  م2014 -هـ  1435

 

 الموضوعـــــات

    
 :اإلسراءسورة    

  :(.3-1الدرس األول: )اآليات 

  :(.12-4الدرس الثاني: )اآليات 

  (.22-13الدرس الثالث: )اآليات 

  :(.30-23الدرس الرابع: )اآليات 

  :(.40-31الدرس الخامس: )اآليات 

 

 

 راسيامتحان منتصف الفصل الد                  

    
 سراءسورة اإل :بعتا   

  :(.60-56لدرس الثامن: )اآليات 

  :(.69-61الدرس التاسع: )اآليات 

  :(.77 – 70الدرس العاشر: )اآليات 

  :(.85-78الدرس الحادي عشر: )اآليات        
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 الرمز المقرراسم 
عدد الساعات 

 المعتمدة
 اسم الكتاب والطبعة

 الفقه اجلعفري
 

 2 312 جفر

 الفقه 
 عة األولىالطب
 م2015 -هـ 1436

 

 الموضوعـــــات

 ومشروعيته وشروطه تعريف القضاء 

 مهام القاضي 

 ما يكره للقاضي فعله 

 الدعاوي والبينات 

  إثبات الدعاوى 

 

 

 امتحان منتصف الفصل الدراسي

 الشهادات 

 شروط أداء الشهادة 

 الرجوع عن الشهادة 

 تعريف الحدود والحكمة منها وشروطها 

  حد الزنا 



13 

 

 الرمز المقرراسم 
عدد الساعات 

 المعتمدة
 اسم الكتاب والطبعة

 2 313فرض  الفرائض

 الفرائض
 األولىالطبعة 

 م2015  -هـ 1436 

 

  

 الموضوعـــــات

 مقدمة في الوصية -

 مقدار الوصية وتنفيذها  -

 تزاحم الوصايا -

 اإلرث -

 موانع اإلرث -

 

 امتحان منتصف الفصل الدراسي

 المالية الديون والحقوق  -

 علم الفرائض      -
 التركة ستة أسداس -

      (.3( ، )2( ، )1طبقات الوّراث ) -
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 الرمز المقرراسم 
عدد الساعات 

 المعتمدة
 اسم الكتاب والطبعة

 أصول الفقه
 

 2 312أصل 

 أصول الفقه 
 األولىالطبعة 

 م2013  -هـ 1434

 
 
  

 

 الموضوعـــــات

  :أصول الفقهالدرس األول 

  نشأة علم األصول وتطورهس الثاني: الدر 

 الدرس الثالث: الحكم الشرعي 

  :الحكم الوضعيالدرس الرابع 

  :(1أدلة األحكام الشرعية )الدرس الخامس 
 ( 2الدرس السادس: أدلة األحكام الشرعية) 

 

 منتصف الفصل الدراسي امتحان

 

  الدرس السابع: دالالت األلفاظ 

 الدرس الثامن: العام 

 الخاصسع: الدرس التا 

 ألمر الدرس العاشر: ا 

 الدرس الحادي عشر: النهي 

 


