
 

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 الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/12                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ   اضغط هنا    

https://almanahj.com/bh/12                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade12                   

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

 الثانوية للبني مدرسة الرفاع الشرقي  
 قسم الرتبية اإلسالمية 

 

1 

 

 
 

  ات الرتبية اإلسالميةمقرريف  الشامل تطبيقلاالستعداد ل

 م2021- 2020العام الدراسي:   - لفصل الدراسي األولل

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

للتطبيق يوجه قسم الرتبية اإلسالمية عناية أبنائه الطالب إىل ضرورة االستعداد 
 .(٣٠١دين   - ٢٠١ دين - ١٠١) دين  هلذا الفصل الرتبية اإلسالمية اتمقررالشامل يف 

 على النحو التالي:  احتساب الدرجات يف مقررات الرتبية اإلسالميةسيتم حيث 

 الشامل التطبيق التطبيق األول املالحظة واألنشطة
30  % 30 % 40 % 

 .املرفق اجلدول حسبعلى البوابة التعليمية  الشامل وسيتم رفع التطبيق

 مالحظات:** 

 . املرفق الجدول  حسب صباحا الثامنة الساعة من فقط التعليمية البوابة على قالتطبي وضع  سيتم .1
  .(ظهرا الثانية حتى صباحا الثامنة من) الرسمي الدوام فترة خالللإلجابة  فقط ساعات  6 الطالب منح سيتم .2

 . . (moe.bh@********) الرسمي الطالب حساب خالل من ل إ اإلجابات تقبل لن .3

 لذا ركز جيدا في إجابتك قبل إرسالها.  ؛فقط للطالب إجابة واحدة .4

 الدرجة إل في نهاية الفصل إن شاء هللا. اإلعالن عنلن يتم  .5

 

 سائلني املوىل عز وجل للجميع التوفيق والسداد والنجاح.

 

 مدير املدرسة:  ساعد املتابع:املدير امل  املعلم األول:  :األستاذ إعداد

 سامي سعيدأ.    عادل حسنيأ.       صاحل لدخا           إبراهيم حممد       
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 :لالشاممواعيد التطبيق : أواًل
 

 

  

 التاريخ اليوم املستوى رمز املقرر

 م2021/  1 /  14 اخلميس األول الثانوي 101دين 

 م2021/  1/  12 الثالثاء الثاني الثانوي 201دين 

 م2021/  1/  18 االثنني الثالث الثانوي 301دين 
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 :الشامل: الدروس املطلوبة يف التطبيق اثانًي

 101مقرر دين  .1

 

 * األدلة املطلوبة يف مجيع الدروس:

  

 عنوان الدرس م عنوان الدرس م
 التوحيد 8 العقيدة اإلسالمية 1

الركن األول: أركان العقيدة اإلسالمية +   2
 تعال  اإلميان ابهلل

 الشرك  9

 النفاق 10 الركن الثاين: اإلميان ابملالئكة 3

 السحر  11 الركن الثالث: اإلميان ابلكتب السماوية  4

 العبادة 12 الركن الرابع: اإلميان ابلرسل 5

 اإلسالمية العقيدة على الثبات  13 الركن اخلامس: اإلميان ابليوم اآلخر 6

 الصاحل العمل 14 ابلقدر  اإلميان: السادس الركن 7
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 :201مقرر دين  .2

 

 * األدلة املطلوبة يف مجيع الدروس:

  

 عنوان الدرس م عنوان الدرس م
 احلقوق املشرتكة بني الزوجني 9 مكانة األسرة يف اإلسالم  1

 حقوق الزوجة10 ُأسس بناء األسرة يف اإلسالم 2

 حقوق الزوج 11 الزواج )احلكم الشرعّي واملقاصد(  3

 حقوق اآلابء واألبناء 12 .وأحكامهااخِلطبة  4

 ق )أنواعه وأحكامه( الطال 13 ( 1) درس التالوة 5
 اخلُلع 14 عقد الزواج )أركانه وشروطه( 6

 الِعّدة15 موانع الزواج 7

 احَلَضانَة 16 ( 2درس التالوة ) 8
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 :301مقرر دين  .3

 

دروس:* األدلة املطلوبة يف مجيع ال  

 

 عنوان الدرس م عنوان الدرس م
 سوء الظن 9 السلوك االجتماعي 1
 الِكرب 10 كاهتمام اإلسالم ابلسلو  2
 احلسد  11 اإلسالمي يف تعديل السلوك املنهج  3
 الغش  12 الصدق 4
 آداب اجملالس 13 (19-1سورة لقمان ) 5
 اجلوارآداب  14 اإلصالح بني الناس  6
 آداب الطريق  15 الوفاء ابلوعود والعهود   7
 (34-20سورة لقمان ) 16 صلة األرحام  8


