
 

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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 م2020 –وزارة التربية والتعليم 

 
 أوال: المقررات المشتركة:

 
 الطبعة المعتمدةالساعات   الرمز اسم المقرر

 م2016الرابعة / الرابعة المنقحة  2 103دين  القرآن الكريم والسنّة النبوية

 الموضوعات

 الكريم وعلومه: األولى: القرآنالوحدة 
 .الوحي 
  .التفسير 

 .إعجاز القرآن الكريم 
 

 من قصص القرآن الكريم:
 .قصة أصحاب الكهف 
 

 : الشريفدراسات نصية من الحديث   

 ( .دراسة وحفظفضل تالوة القرآن الكريم   ) ( 137) من الوحدة الثانية  ص 
 

 دراسات نصية من القرآن الكريم:     
  تفسير فقط( 2سورة الحشر   )المقطع( ) 

  حفظ وتفسير( 1سورة الحجرات )المقطع( ) 

 

 منتصف الفصل الدراسي متحانا

  حفظ وتفسير( 2سورة الحجرات )المقطع(   .) 

 الوحدة الثانية: السنّة النبوية الشريفة: 
 .مفهوم السنة وأنواعها 
    .تدوين السنة   

 

 



 

 
 م2020 –وزارة التربية والتعليم 

 
 الطبعة المعتمدةالساعات   الرمز اسم المقرر

 م2018الثانية  2 302دين  5التربية اإلسالمية 

 الموضوعات
 

 الوحدة األولى: اإلسالم وحب الوطن: 
 .حب الوطن 

 .االنتماء للوطن والوالء له 
 .العمل التطوعي وخدمة الوطن 
 .التسامح والتعايش 
  .أنشطة وتدريبات الوحدة األولى 

 

 الوحدة الثانية: اإلسالم وبناء الذات: 
  .الوسطية واالعتدال 
  .العفة في اإلسالم 
  .أنشطة وتدريبات الوحدة الثانية 

 

     منتصف الفصل الدراسيامتحان 

 الوحدة الثالثة: اإلسالم والتواصل االجتماعي: 

 .التواصل االجتماعي وآدابه 
  .اإلشاعة 
 .الحوار 

 .االختالف: آدابه وتدبيره 

   .أنشطة وتدريبات الوحدة الثالثة 

 

 
 
 
 

  



 

 
 م2020 –وزارة التربية والتعليم 

 ثانياً: المقررات االختيارية:
 

 الطبعة المعتمدةالساعات   الرمز اسم المقرر
 دراسات في السيرة

 
 2 214دين 

 

 2018 الثالثة

 الموضوعات
  

 السيرة النبوية وتاريخ تدوينها: الوحدة األولى:  
 .مفهوم السيرة النبوية وأهمية دراستها 
 .تدوين السيرة النبوية 

 

 البعثة النبوية الشريفة: الوحدة الثانية:  
  .العالم بين يدي البعثة 
  الطرائق التي سلكها الرسول  .في دعوة الناس إلى اإلسالم 
 .قريش تدبّر للقضاء على الدعوة اإلسالمية 

 
 ومعجزاته:  صفات الرسول الوحدة الثالثة: 

  صفات الرسول . 
  معجزات الرسول. 

 

 منتصف الفصل الدراسي متحانا
 

 وحقوقه: خصائص الرسول الوحدة الرابعة:  
 خصائص الرسول. 
  حقوق الرسول. 

 

 على اإلسالم والمسلمين: خطر اليهود والمنافقينالوحدة الخامسة:  
  .خطر اليهود 
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 الطبعة المعتمدةالساعات   الرمز اسم المقرر
 م 2016األولى  2 326دين  (9التربية اإلسالمية )

 الموضوعات
 

 
 

 الوحدة الثانية: اإلسالم يُقرُّ الكسب المشروع: 
  .الصناعة 

  .التجارة 

  .المضاربة 

  .الشركات 

  .السبق 
    

 الوحدة الثالثة: اإلسالم ال يقر أساليب الكسب الحرام للمال:    
  .السرقـة 

 

 امتحان منتصف الفصل الدراسي
  

 االحتكار. -

 الربا. -

 القمار. -
 

 الوحدة الرابعة: رأي اإلسالم في بعض المعامالت المعاصرة:

 المرابحة.  -

 

 


