
 

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://t.me/omcourse_bot
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م2020 –وزارة التربية والتعليم   

 

 
 
 
 

 العلوم الشرعيةمقرر 
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م2020 –وزارة التربية والتعليم   

 الفصل الدراسي الثاين:

 

 الرمز اسم املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
 اسم الكتاب

 2 112سنن  الشريفاحلديث 

صف تيسري فتح املبدي بشرح خمتصر الزَّبيدي لل
 األول الثانوي

 م2019-2018هـ/ 1440-1439طبعة 

 املوضوعـــــات
 ".األعمال ابلنيات" احلديث األول: -1

 ".التحذير من سباب املسلم وقتاله" ين:احلديث الثا -2

 ".اجتناب احملرمات" :رابعاحلديث ال -3

 ".حقيقة صلة الرحم" :سادساحلديث ال -4

 ".انصر أخاك ظاملا أو مظلوما" :لسابعاحلديث ا -5
   "اإلصالح بني الناس". احلديث التاسع: -6

 امتحان منتصف الفصل الدراسي

 ".ءخلق احليا" :لعاشراحلديث ا -1
 ".من عالمات اإلميان" ر:الثالث عشاحلديث  -2
 من كمال اإلميان". "ُحبُّ النيب  احلديث السادس عشر: -3
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م2020 –وزارة التربية والتعليم   

 الرمز اسم املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
 اسم الكتاب

 2 112ملك  الفقه املالكي
 يف الفقه املالكي الشرح الصغري املختار من

 م2017/2018عة للصف األول الثانوي طب

 املوضوعـــــات
 الصالة: ابب
 (.93إىل ص  90. )من ص واإلقامة فصل يف األذان 
 (106إىل ص  94من ص ) .)فرائضها، وسننها، ومندوابهتا، ومكروهاهتا، ومبطالهتا( الصالة. 
 .114إىل ص  107من ص  سجود السهو. 
 .118إىل  116من ص  النوافل. 

 .(.121إىل ص  119من ص ) سجود التالوة 

 امتحان منتصف الفصل الدراسي
 .(.125إىل ص  122من ص ) صالة اجلماعة 

  (.133إىل ص  126شروط اإلمام وأحكامه: )من ص 
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م2020 –وزارة التربية والتعليم   

 اسم الكتاب عدد الساعات املعتمدة الرمز اسم املقرر

 م2019( طبعة 1املختار من اإلقناع ) 2 112شفع  الفقه الشافعي

 تاملوضوعـــــا

 كتاب الصالة:
 ( :139إىل ص  135ص من شروط الصالة.) 
 (.161إىل ص  140ص من : )وهيئاهتا أركان الصالة وسننها 

 ( :163إىل ص  162ص من ما ختالف فيه املرأة الرجل يف الصالة.) 

 ( :169 ص إىل 164من ص مبطالت الصالة.) 
  (172إىل ص  170ص من : )ما جيب عند العجز عن القيامفيما تشتمل عليه الصالة. 
 (.176إىل ص  173ص من : )سجود السهو 
  ُ(.178إىل ص  177ص من ) كره فيها الصالة.األوقات اليت ت 

 امتحان منتصف الفصل الدراسي
 (.183إىل ص  179: )من ص صالة اجلماعة 
 (.191إىل ص  186: )من ص صالة املسافر 

 ( :203إىل ص  193ص من صالة اجلمعة.) 
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م2020 –وزارة التربية والتعليم   

 الفصل الدراسي الرابع:
 

 اسم الكتاب عدد الساعات املعتمدة الرمز اسم املقرر

 2 212تال  القرآن الكرمي
 املصحف الشريف

 املختصر املفيد يف أحكام التجويدو 

 املوضوعـــــات
 :من بداية السورة. :سورة األحزاب احلفظ 

  :َوالصَّاِدقَاِت َوالصَّابِرِيَن ْؤِمَناِت َواْلَقانِِتنَي َواْلَقانَِتاِت َوالصَّاِدِقنيَ اْلُمْؤِمِننَي َواْلمُ )ِإنَّ اْلُمْسِلِمنَي َواْلُمْسِلَماِت وَ إىل قوله تعاىل 
ِقنَي َواْلُمتَ  قَاِت َوالصَّائِِمنَي َوالصَّائَِماِت َواحْلَاِفِظنيَ َوالصَّاِبرَاِت َواْْلَاِشِعنَي َواْْلَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِ  ْم َواحْلَاِفظَاِت  فـُُروَجهُ َصدِ 

ُ ََلُم مَّْغفِ  اِكرَاِت أََعدَّ اَّللَّ َ َكِثريًا َوالذَّ اِكرِيَن اَّللَّ  .{(35رًَة َوَأْجرًا َعِظيًما }األحزاب/َوالذَّ

 :من سورة البقرة(. 202إىل اآلية  142احلزب الثالث: )بداية من اآلية  التالوة 

 :أحكام املد. التجويد 

 الوة(اسي )حتريري يف احلفظ والتجويد، وشفوي يف التامتحان منتصف الفصل الدر 

 :َوَرُسولُُه أَْمرًا َأن َيُكونَ َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََل ُمْؤِمَنٍة إِ من قوله تعاىل: ) األحزابسورة  احلفظ ُ ََلُُم اْلِْرَيَُة ِمْن  َذا َقَضى اَّللَّ
 .({36األحزاب/} َضاَلًَل مُِّبيًنا أَْمرِِهْم َوَمن يـَْعِص اَّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ 

 .إىل آخر السورة 

 :من سورة البقرة(. 232إىل اآلية  203احلزب الرابع: )من اآلية  التالوة 

 :التفخيم والرتقيق. التجويد 
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م2020 –وزارة التربية والتعليم   

 الطبعة عدد الساعات املعتمدة الرمز اسم املقرر

 م2016-هـ1437 األوىل 2 212فسر  التفسري

 املوضوعـــــات
 رة األحزاب:سو 

 (.3-1الدرس األول: )اآلايت:  -1

 (.5-4الدرس الثاين: )اآليتان:  -2

 (.6الدرس الثالث: )اآلية  -3

 (.8-7الدرس الرابع: )اآليتان:  -4

 (.15-9الدرس اْلامس: )اآلايت:  -5

 (.20-16الدرس السادس: )اآلايت:  -6

 امتحان منتصف الفصل الدراسي
 األحزاب: اتبع: سورة

 (.27-21الدرس السابع: )اآلايت:  -1

 (.29-28الدرس الثامن: )اآليتان:  -2

 (.34-30الدرس التاسع: )اآلايت:  -3
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م2020 –وزارة التربية والتعليم   

 كتاباسم ال عدد الساعات املعتمدة الرمز اسم املقرر

 2 212وحد  التوحيد

 تيسري شرح جوهرة التوحيد للشيخ البيجوري
 )اإلَليات(

 م2019-2018هـ/ 1440-1439طبعة 

 املوضوعـــــات

  (.13إىل ص 10املبادئ العشرة لعلم التوحيد. )من ص 

 (.17إىل ص  14. )من ص التكليف واملكلف 

  (.22إىل ص  20بيان احلكم وأقسامه. )من ص 

  (.26إىل ص  25التقليد وحكم إميان املقلد. )من ص 
  (.44الصفات اإلَلية: )صفحة 
 (.49إىل ص  46ص  الصفة النفسية. )من 
  (.63إىل ص  50الصفات السلبية. )من ص 

 امتحان منتصف الفصل الدراسي
  (.82إىل ص  66صفات املعاين. )من ص 

  (.84إىل ص  83أمساؤه وصفاته تعاىل قدمية توقيفية. )من ص 
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م2020 –وزارة التربية والتعليم   

 الرمز اسم املقرر
عدد الساعات 

 املعتمدة
 اسم الكتاب

 2 212ملك  الفقه املالكي
 الشرح الصغري يف الفقه املالكي ر مناملختا
 م2017/2018، طبعة الثانوي الثاينللصف 

 املوضوعـــــات

 .(.15إىل  05)من ص  البيوع 

 .(.27إىل  16)من ص  الراب 

 .(.35إىل  28)من ص  البيوع املنهي عنها 

 امتحان منتصف الفصل الدراسي

 .(.49إىل  37)من ص  اْليار 
 (.51إىل  50)من ص  ة.بيع املراحب 
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م2020 –وزارة التربية والتعليم   

 اسم الكتاب عدد الساعات املعتمدة الرمز اسم املقرر

 م2019( طبعة 2املختار من اإلقناع ) 2 212شفع  الفقه الشافعي

 املوضوعـــــات

 .(.135 إىل ص 130 )ص  الشفعة                 
 .(141 إىل ص 137 )ص القراض. 
 .(147 إىل ص 143 )ص  اإلجارة. 
 (153 إىل ص 149 )ص بة.اَل. 
 .(172 إىل ص 168 )ص الوديعة. 

 امتحان منتصف الفصل الدراسي
 .(181 إىل ص 174 )ص الوصية. 

 وما يتعلق به من األحكام والقضااي: كتاب النكاح
 .(190 إىل ص 184 وز اجلمع بينهن، أنواع النظر: )ص_ تعريف النكاح، حكمه، ما يسن عند الزواج، ما جي

 .(197 إىل ص 193 وشروطها، وأحكام األولياء )ص_ أركان النكاح، 
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م2020 –وزارة التربية والتعليم   

 الفصل الدراسي السادس:

 

 اسم الكتاب عدد الساعات املعتمدة الرمز اسم املقرر

 2 312تال  القرآن الكرمي
 املصحف الشريف

 املختصر املفيد يف أحكام التجويدو 

 املوضوعـــــات

 :ِهم مَّْوِعًدا ْكَناُهْم َلمَّا ظََلُموا َوَجَعْلَنا ِلَمْهِلكِ اْلُقَرى َأْهلَ  )َوتِْلكَ  تعاىل:إىل قوله  ،سورة الكهف: من بداية السورة احلفظ
 {(59}الكهف/

 :من سورة آل عمران(. 170إىل اآلية  93احلزب السابع: )بداية من اآلية  التالوة 

 :ختصر املفيد يف أحكام التجويد(.أحكام التجويد من كتاب )امل التجويد 

 الوة(امتحان منتصف الفصل الدراسي )حتريري يف احلفظ والتجويد، وشفوي يف الت

 :َي ُحُقًبا َحَّتَّ أَبـُْلَغ ََمَْمَع اْلَبْحَرْيِن أَْو أَْمضِ  ) َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَفَتاُه ََل أَبـْرَحُ :سورة الكهف من قوله تعاىل  احلفظ
 إىل آخر السورة. {(60}الكهف/

 :نساء(.من سورة ال 23من سورة آل عمران إىل اآلية  171احلزب الثامن: )من اآلية  التالوة 

 :أحكام التجويد من كتاب )املختصر املفيد يف أحكام التجويد(. التجويد 
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م2020 –وزارة التربية والتعليم   

 اسم الكتاب عدد الساعات املعتمدة الرمز اسم املقرر

 2 312وحد  التوحيد

 لتوحيد للشيخ البيجوري.تيسري شرح جوهرة ا
 )السمعيات(

 م2019-2018هـ/ 1440-1439طبعة 

 املوضوعـــــات

 السمعيات: -1
 املالئكة. -2
 اجلن والشياطني. -3
 النفخ يف الصور وما اختلف يف فنائه. -4
 الروح. -5
 سؤال القرب وعذابه ونعيمه. -6
 البعث واحلساب. -7
 اليوم اآلخر. -8

 منتصف الفصل الدراسي امتحان

 الشفاعة. -1
 التوبة. -2
 حكم مرتكب الكبرية. -3
 صحائف األعمال. -4
 الوزن وامليزان. -5
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م2020 –وزارة التربية والتعليم   

 اسم الكتاب عدد الساعات املعتمدة الرمز اسم املقرر

 2 312سنن  احلديث الشريف

 تيسري فتح املبدي بشرح خمتصر الزَّبيدي
 للصف الثالث الثانوي

 م2019-2018 /هـ1440-1439طبعة 

 املوضوعـــــات

 ".الرب ابآلابء ولو كانوا مشركني": امس عشراحلديث اخل -1

 ".الرضا بنعم هللا" :سادس عشراحلديث ال -2

 ".مراعاة شعور الغري" :السابع عشراحلديث  -3
 ".سعة رمحة هللا ": الثامن عشراحلديث  -4
 "."حسن الظَّن ابهلل احلديث العشرون:  -5
  "."حمبة لقاء هللا احلديث احلادي والعشرون:  -6

 امتحان منتصف الفصل الدراسي

 ".حبُّ اإلنسان املال": لعشروناحلديث الثاين وا -1
 بيان رمحة هللا بعباده".": العشرونو  ثالثاحلديث ال -2
 "السكينة يف الصالة".احلديث اخلامس والعشرون:  -3
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م2020 –وزارة التربية والتعليم   

 اسم الكتاب دد الساعات املعتمدةع الرمز اسم املقرر

 تفسري سورة الكهف 2 312فسر  التفسري

 املوضوعـــــات
 سورة الكهف:

 .(8-1اآلايت: الدرس األول: ) -1
 .(12- 9: الدرس الثاين: )اآلايت -2
 .(16-13: الدرس الثالث: )اآلايت -3
 .(18-17 :انالدرس الرابع: )اآليت -4

 .(20-19 الدرس اْلامس: )اآليتان: -5

 .(21 :ة: )اآليالسادسالدرس  -6

 امتحان منتصف الفصل الدراسي
 سورة الكهف:اتبع: 

 .(22اآلية: : )بعالدرس السا -1

 .(24-23اآليتان: : )الثامنالدرس  -2
 .(26-25الدرس التاسع: )اآليتان:  -3
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م2020 –وزارة التربية والتعليم   

 

عدد الساعات  الرمز اسم املقرر
 اسم الكتاب املعتمدة

 2 312ملك  فقه املالكيال
 يف الفقه املالكياملختار من الشرح الصغري 
 م2017/2018للصف الثالث الثانوي، طبعة 

 املوضوعـــــات

 (.203إىل  187)من ص  اجلناية. ابب يف 

  (.212إىل  204)من ص  الدية.فصل يف 

 امتحان منتصف الفصل الدراسي

  (.215إىل  214)من ص  أحكام البغاة.ابب 

 (218إىل  217ص من ) الزان. ابب. 
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م2020 –وزارة التربية والتعليم   

 
  

 اسم الكتاب عدد الساعات املعتمدة الرمز اسم املقرر

 م2019( طبعة 3املختار من اإلقناع ) 2 312شفع  الفقه الشافعي

 املوضوعـــــات

 .(.101إىل ص  99)من ص  قطاع الطريق 

 ( .107 إىل ص 104 من صكتاب اجلهاد.) 

 (.118 إىل ص 111 من ص) ابئح.كتاب الصيد والذ 
 .(129 إىل ص 120 من ص) األضحية. 
 .(134 إىل ص 131 من ص) العقيقة. 

 امتحان منتصف الفصل الدراسي
 .(143 إىل ص 137 )من ص األميان. 
 .(.148 إىل ص 145 )من ص النذور 
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م2020 –وزارة التربية والتعليم   

 الطبعة عدد الساعات املعتمدة الرمز اسم املقرر

 م2014األوىل  2 312 فرض الفرائض

 املوضوعـــــات
 الباب األول: مقدمة يف علم الفرائض:

 .احلقوق املتعلقة ابلرتكة 

 .أركان اإلرث 

 .أسباب اإلرث 

 موانع اإلرث 

 الباب الثاين: الوارثون والواراثت:

 .الوارثون من الذكور 

 .الواراثت من اإلانث 

 .أنواع اإلرث 

 الباب الثالث: اإلرث ابلفرض:

  الفرض، والفروض املقدرة.تعريف 

 .أصحاب النصف 

 .أصحاب الربع 

 .أصحاب الثمن 

 .أصحاب الثلثني 

 .أصحاب الثلث 

 .املسألتان الغر اوان 

 .أصحاب السدس 
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م2020 –وزارة التربية والتعليم   

 امتحان منتصف الفصل الدراسي
 الباب الرابع: اإلرث ابلتعصيب:

 .تعريف التعصيب، وأقسام العصبة 
 .العصبة ابلنفس 
 .العصبة ابلغري 
 العصبة مع الغري 
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م2020 –وزارة التربية والتعليم   

 الطبعة عدد الساعات املعتمدة الرمز اسم املقرر

 م2014األوىل  2 312أصل  أصول الفقه

 املوضوعـــــات
 مبادئ علم أصول الفقه.الدرس األول:  -1

 األحكام الشرعية. الدرس الثاين: -2

 التعريف ببعض املصطلحات األصولية. الدرس الثالث: -3

 أقسام الكالم. الدرس الرابع: -4

 .األمر الدرس اخلامس: -5

 النهي.الدرس السادس:  -6

 امتحان منتصف الفصل الدراسي

 العام واْلاص. الدرس السابع: -1
 الدرس الثامن: -2

 اجململ واملبني. -أ
 النص والظاهر واملؤول. -ب

 

 


