مملكة البحرين
وزارة التربية والتعليم
إدارة المناهج
وحدة مناهج التربية اإلسالمية للتعليم األساسي

المقرر الدراسي لمواد العلوم الشرعية

في المرحلة اإلعدادية بالمعهد الديني

للعام الدراسي

1028 -1027م

1

الصف :األول اإلعدادي.
أوالً -الفصل الدراسي األول( :املوضوعات اليت يدرسها الطالب قبل امتحان املنتصف ال تدخل يف االمتحان النهائي)
اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

القرآن الكريم وعلومه

3

الطبعة
األوىل
2112م

الموضوعـــــات

أوالً :القرآن الكريم:
 سورة األحقاف.
ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 نزول القرآن الكريم.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
أوالً :القرآن الكريم:
 سورة حممد.
ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 حفظ القرآن وتدوينه يف عهد النبوة.
 فضل تالوة القرآن وآدابه.

2

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

التفسري

1

الطبعة
األوىل

2111م

الموضوعـــــات

تفسري سورة األحقاف
 الدرس األول :اآليات (.)6-1
 الدرس الثاني :اآليات (.)11-7
 الدرس الثالث :اآليات (.)21-11
 الدرس الرابع :اآليات (.)22- 21
 الدرس اخلامس :اآليات (.)32 - 22
 الدرس السادس :اآليات (.)31- 33
امتحان منتصف الفصل الدراسي
تفسري سورة حممد:
 الدرس األول :اآليات (.)3- 1
 الدرس الثاني :اآليات (.)11- 1
 الدرس الثالث :اآليات ( .)11- 12
 الدرس الرابع :اآليات (.)12- 16
 الدرس اخلامس :اآليات (.)22- 21
 الدرس السادس :اآليات (.)32- 22
 الدرس السابع :اآليات (.)32- 33

3

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

احلديث والسرية

2

األوىل
2111م

الموضوعـــــات

أوالً :احلديث الشريف:
 احلديث األول :حبّ الرسول من اإلميان.
 احلديث الثاني :حالوة اإلميان.
 احلديث الثالث :خصال املنافق.
 احلديث الرابع :أُعطيت مخسا مل يعطهنّ أحد قبلي.
 احلديث اخلامس :من كان حالفا فليحف باهلل.
 احلديث السادس :اختصاص اهلل بعلم الغيب.
ثانيًا :السرية والشخصيات
 نبذة عن اجلزيرة العربية.
 حالة العامل قبل اإلسالم.
 مولد الرسول .
 نشأة الرسول .
 ابتعاده  عن عيوب اجلاهلية ومشاركته يف مآثر قومه.
امتحان منتصف الفصل الدراسي

أوالً :احلديث الشريف:
 احلديث السابع :املصائب واآلالم كفارة للخطايا.
 احلديث الثامن :أعمال حمظورة.
 احلديث التاسع :الدين يسر.
 احلديث العاشر :الرفق والتيسري من هدي النيب .
 احلديث احلادي عشر :احلث على استذكار القرآن.
 احلديث الثاني عشر :الوسيلة إىل اجلنة.
ثانيًا :السرية والشخصيات
 زواجه  من السيدة خدجية رضي اهلل عنها.
 نزول الوحي.
 الدعوة إىل اإلسالم سرّا.
 الدعوة إىل اإلسالم جهرا.
 بالل بن رباح .

1

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

الفقه املالكي

2

األوىل
2111م

الموضوعـــــات

 نشأة املذاهب الفقهية األربعة.
 التعريف باإلمام مالك (صاحب املذهب).
 قائمة بأبرز املصطلحات الفقهية.
كتاب الطهارة:
 عناية اإلسالم بالطهارة.
 املياه.
 النجاسات.
 آداب قضاء احلاجة واالستنجاء.
 الوضوء (شروطه وفرائضه).
 الوضوء (سننه وفضائله ومكروهاته ونواقضه).
امتحان منتصف الفصل الدراسي





املسح على اخلفن.
الغسل.
التيمم.
املسح على اجلبرية.

كتاب الصالة:
 الصالة (فرضيتها وأوقاتها).
 األوقات املنهيّ عن التنفُّل فيها.
 األذان واإلقامة.
 شروط الصالة.

1

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الفقه الشافعي

2

الموضوعـــــات

 نشأة املذاهب الفقهية األربعة.
 التعريف باإلمام الشافعي (صاحب املذهب).
 قائمة بأبرز املصطلحات الفقهية.
كتاب الطهارة:
 عناية اإلسالم بالطهارة.
 املياه.
 آداب قضاء احلاجة واالستنجاء.
 الوضوء (شروطه وفرائضه).
 الوضوء (سننه وفضائله ومكروهاته ونواقضه).
امتحان منتصف الفصل الدراسي






املسح على اخلفن.
الغسل.
التيمم.
املسح على اجلبرية.
النجاسات.

كتاب الصالة:
 الصالة (فرضيتها وأوقاتها).
 األذان واإلقامة.
 شروط الصالة.

6

الطبعة
األوىل
2111م

ثانياً -الفصل الدراسي الثاني( :املوضوعات اليت يدرسها الطالب قبل امتحان املنتصف ال تدخل يف االمتحان النهائي)
اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

القرآن الكريم وعلومه

3

الطبعة
األوىل
2112م

الموضوعـــــات

أوالً :القرآن الكريم:
 سورة الفتح.
ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 حكم النون وامليم املشددتن.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
أوالً :القرآن الكريم:
 سورة احلجرات.
ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 أحكام النون الساكنة والتنوين.
 أحكام امليم الساكنة.

7

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

التفسري

1

األوىل

2111م

الموضوعـــــات

تفسري سورة الفتح
 الدرس األول :اآليات (.)7-1
 الدرس الثاني :اآليات (.)11-2
 الدرس الثالث :اآليات (.)11-11
 الدرس الرابع :اآليات (.)17- 16
 الدرس اخلامس :اآليات (.)23 - 12
 الدرس السادس :اآليات (.)26- 21
 الدرس السابع :اآليات (.)22- 27
امتحان منتصف الفصل الدراسي
تفسري سورة احلجرات:
 الدرس األول :اآليات (.)1- 1
 الدرس الثاني :اآليات (.)2- 6
 الدرس الثالث :اآليات (.)11- 2
 الدرس الرابع :اآليات (.)13- 11
 الدرس اخلامس :اآليات (.)12- 11

2

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

احلديث والسرية

2

األوىل
2111م

الموضوعـــــات

أو ًال :احلديث الشريف:
 احلديث السادس عشر :فضل األذان والصّف األول.
 احلديث السابع عشر :فضل صالة اجلماعة.
 احلديث الثامن عشر :الصيام جُنَّة.
 احلديث التاسع عشر :التحذير من سبِّ الرجل والديه.
 احلديث العشرون :الصحة والفراغ.
 احلديث احلادي والعشرون :ك ّل نوع من املعروف صدقة.
ثانيًا :السرية والشخصيات
 مقاومة قريش للدعوة اإلسالمية.
 اهلجرة إىل احلبشة.
 مقاطعة قريش لبين هاشم.
امتحان منتصف الفصل الدراسي

أو ًال :احلديث الشريف:
 احلديث الثاني والعشرون :املناجاة.
 احلديث الثالث والعشرون :النيب  يف بيته.
 احلديث الرابع والعشرون :فضل العمل لتحصيل الرزق.
 احلديث اخلامس والعشرون :الغنى غنى النفس.
 احلديث السادس والعشرون :نصرة الظامل واملظلوم.
 احلديث السابع والعشرون :حفظ اللسان.
ثانيًا :السرية والشخصيات:
 عام احلزن.
 خروج الرسول  إىل الطائف.
 اإلسراء واملعراج.
 صفات الرسول .
 احلسن البصري رمحه اهلل.

2

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

الفقه املالكي

2

األوىل
2111م

الموضوعـــــات









أعمال الصالة.
مكروهات الصالة ومبطالتها.
صفة الصالة.
قضاء الصالة الفائتة.
صالة املريض.
سجود السهو.
صالة التطوّع.









صالة اجلماعة.
صالة املسافر.
صالة اجلمعة.
صالة العيدين.
صالة الكسوف واخلسوف.
اجلنائز.
اللِّباس.

امتحان منتصف الفصل الدراسي

11

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الفقه الشافعي

2

الموضوعـــــات









أعمال الصالة.
مكروهات الصالة ومبطالتها.
صفة الصالة.
سجود السهو.
سجود التالوة والشكر.
قضاء الصالة الفائتة.
صالة املريض.
األوقات املنهي عن الصالة فيها.










صالة النفل.
صالة املسافر.
صالة اجلماعة.
صالة اجلمعة.
صالة العيدين.
صالة الكسوف واخلسوف.
اجلنائز.
اللِّباس.

امتحان منتصف الفصل الدراسي

11

الطبعة
األوىل
2111م

الصف :الثاني اإلعدادي.
أوالً -الفصل الدراسي األول( :املوضوعات اليت يدرسها الطالب قبل امتحان املنتصف ال تدخل يف االمتحان النهائي)
اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

القرآن الكريم وعلومه

2

الطبعة
األوىل
2112م

الموضوعـــــات

أوال :القرآن الكريم:
 سورة الشورى (من بداية السورة إىل نهاية السورة).
ثانيا :علوم القرآن الكريم:
 مجع القرآن يف عهد سيدنا أبي بكر الصديق .
 نسخ القرآن يف عهد سيدنا عثمان بن عفان .
 مبادئ علم التجويد.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
أوال :القرآن الكريم:
 سورة الزخرف (من بداية السورة إىل اآلية .)11
ثانيا :علوم القرآن الكريم:
 مراتب التالوة.
 اللحن يف القراءة.
 أحكام االستعاذة والبسملة.

12

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الكتاب

التفسري والتوحيد

2

التفسري والتوحيد ج1

الموضوعـــــات

أوالً  -تفسري سورة الشورى:
 الدرس األول :اآليات (.)12-1
 الدرس الثاني :اآليات (.)16-13
 الدرس الثالث :اآليات (.)22-17
 الدرس الرابع :اآليات (.)22- 23
 الدرس اخلامس :اآليات (.)31 - 22
 الدرس السادس :اآليات (.)11- 36
 الدرس السابع :اآليات ( - 17آخر السورة).
ثانيًا  -التوحيد:
 علم التوحيد.
 كلمة التوحيد.
 العقيدة اإلسالمية تقوم على التوحيد.
 صور تتنافى مع التوحيد:
*السحر.
* الرياء.
امتحان منتصف الفصل الدراسي

أوالً  -تفسري سورة الدخان:
 الدرس األول :اآليات (.)16- 1
 الدرس الثاني :اآليات (.)37- 17
 الدرس الثالث :اآليات ( - 32آخر السورة).
ثانيًا  -التوحيد
 صور تتنافى مع التوحيد:
*النفاق.
 اإلميان.
 أركان اإلميان:
الركن األول – اإلميان باهلل تعاىل:
 أمساء اهلل احلسنى.

13

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الكتاب

احلديث والسرية

2

احلديث والسرية ج1

الموضوعـــــات

أوالً :احلديث الشريف:
 احلديث األول :األعمال بالنيات.
 احلديث الثاني :مراتب الدين.
 احلديث الثالث :أركان اإلسالم.
 احلديث الرابع :أطوار خلق اإلنسان.
 احلديث اخلامس :التمسك بدين اهلل.
 احلديث السادس :التّفقُّه يف الدين.
ثانيًا :السرية والشخصيات:
 بيعتا العقبة.
 هجرة الصحابة إىل املدينة املنورة.
 هجرة الرسول .
 حالة املدينة قبل اهلجرة.
امتحان منتصف الفصل الدراسي

أوالً :احلديث الشريف:
 احلديث السابع :ما نَهَيْتكم عنه فاجتنبوه.
 احلديث الثامنَ :م ِن املسلم؟
 احلديث التاسع :الصلوات اخلمس.
 احلديث العاشر :احلديث أثناء خطبة اجلمعة.
 احلديث احلادي عشر :مِنْ حسن إسالم املرء.
 احلديث الثاني عشر :أثرُ الكلمة الطيبة.
ثانيًا :السرية والشخصيات:
 استقبال أهل املدينة لرسول اهلل .
 أسس اجملتمع اإلسالمي اجلديد.
 بناء اجملتمع اإلسالمي يف املدينة.
 معجزات الرسول .
 عبد الرمحن بن عوف .

11

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

الفقه املالكي

2

األوىل
2112م

الموضوعـــــات

 التعريف باألحكام الشرعية التكليفية.
كتاب الزكاة:
 تعريف الزكاة وحكمها.
 زكاة النّعم.
 زكاة احلرث.
 زكاة العن.
 زكاة عروض التجارة واملعدن.
 مصارف الزكاة.
 شروط صحة أداء الزكاة.
 زكاة الفطر.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
كتاب الصوم:
 تعريف الصوم وفضله وأنواعه.
 الصوم الواجب.
 شروط الصوم وأركانه.
 القضاء والكفارة واإلطعام.
 آداب الصيام.
 الصوم املستحب واملكروه واحملرم.
 االعتكاف.

11

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الفقه الشافعي

2

الموضوعـــــات
 قائمة بأبرز املصطلحات الفقهية.كتاب الزكاة:
 تعريف الزكاة وحكمها وشروطها.
 زكاة األنعام.
 زكاة الزروع والثمار.
 زكاة النقدين.
 زكاة عروض التجارة واملعدن والركاز.
 زكاة الفطر.
 مصارف الزكاة.
 كيفية أداء الزكاة.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
كتاب الصوم:
 تعريف الصوم وفضله وأنواعه.
 الصوم الواجب.
 شروط الصوم وأركانه.
 القضاء والكفارة والفدية.
 آداب الصوم.
 الصوم املستحب واملكروه واحملرم.
 االعتكاف.

16

الطبعة
األوىل
2112م

ثانياً -الفصل الدراسي الثاني( :املوضوعات اليت يدرسها الطالب قبل امتحان املنتصف ال تدخل يف االمتحان النهائي)
اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

القرآن الكريم وعلومه

2

الطبعة
األوىل
2112م

الموضوعـــــات

أوالً :القرآن الكريم:
 سورة الزخرف (اآليات  16إىل نهاية السورة).
 سورة الدخان (من بداية السورة إىل اآلية.)16 :
ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 أحكام الوقف واالبتداء.

امتحان منتصف الفصل الدراسي
أوالً :القرآن الكريم:
 سورة الدخان (من اآلية  17إىل نهاية السورة).
 سورة اجلاثية.
ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 أحكام الراء.
 أحكام املدّ.

17

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الكتاب

التفسري والتوحيد

2

التفسري والتوحيد ج2

الموضوعـــــات

أوالً :تفسري سورة الزخرف:
 الدرس األول :اآليات (.)11-1
 الدرس الثاني :اآليات (.)21-11
 الدرس الثالث :اآليات (.)31 - 26
 الدرس الرابع :اآليات (.)11- 36
 الدرس اخلامس :اآليات (.)16 - 16
 الدرس السادس :اآليات (.)61- 17
ثانيًا :التوحيد:
 صفات اهلل تعاىل.
 العبادة.
 أمثلة على أنواع العبادة:
* التقوى.
* الدعاء.
امتحان منتصف الفصل الدراسي

أوالً :تابع :سورة الزخرف:
 الدرس السابع :اآليات (.)72- 66
 الدرس الثامن :اآليات ( - 72آخر السورة).
تفسري سورة اجلاثية:
 الدرس األول :اآليات (.)11- 1
 الدرس الثاني :اآليات (.)21- 12
 الدرس الثالث :اآليات (.)26- 21
 الدرس الرابع :اآليات (- 27آخر السورة).
ثانيًا :التوحيد
 أمثلة على أنواع العبادة:
* الصالة.
 الركن الثاني :اإلميان باملالئكة.
 الركن الثالث :اإلميان بالكتب السماوية.

12

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الكتاب

احلديث والسرية

2

احلديث والسرية ج2

الموضوعـــــات

أوالً :احلديث الشريف:
 احلديث السادس عشر :عصمة الدماء واألموال.
 احلديث السابع عشر :الدِّين النصيحة.
 احلديث الثامن عشر :التوكل على اهلل تعاىل.
 احلديث التاسع عشر :السبع املوبقات.
 احلديث العشرون :من مُوجبات عذاب القرب.
 احلديث احلادي والعشرون :النّفر الثالثة.
ثانيًا :السرية والشخصيات:
 جهاد الرسول .
 غزوة بدر الكربى.
 غزو بين قينقاع.
 نسيبة بنت كعب رضي اهلل عنها.
امتحان منتصف الفصل الدراسي

أوالً :احلديث الشريف:
 احلديث الثاني والعشرون :املنهج املتوازن يف عبادة اهلل.
 احلديث الثالث والعشرون :الورع وترك الشبهات.
 احلديث الرابع والعشرون :دع ما يريبك.
 احلديث اخلامس والعشرون :إنّ اهلل تعاىل طيّب.
 احلديث السادس والعشرون :اليد العليا واليد السفلى.
 احلديث السابع والعشرون :حنو جمتمع يقوم على احملبة واإلخاء.
ثانيًا :السرية والشخصيات:
 غزوة أحد.
 غزوة بين النضري.
 غزوة اخلندق.
 غزوة بين قريظة.

12

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

الفقه املالكي

2

األوىل
2112م

الموضوعـــــات

كتاب احلج:
 تعريف احلج وحكمه وحكمته.
 فضائل احلج وشروطه.
 أركان احلج:
الركن األول :اإلحرام.
 أحكام اإلحرام.
 الركن الثاني :السعي بن الصفا واملروة.
 الركن الثالث :احلضور بعرفة جزءا من ليلة النحر.
 الركن الرابع :طواف اإلفاضة.
 واجبات احلج.
 صفة احلج.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
 العمرة.
 زيارة املدينة املنورة.
أبواب متفرقة:
 األضحية.
 العقيقة.
 الذكاة.
 األطعمة واألشربة.
 األميان والنذور.

21

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الطبعة

الفقه الشافعي

2

األوىل

الموضوعـــــات
كتاب احلج:
 تعريف احلج وحكمه وحكمته.
 فضائل احلج وشروطه.
 أركان احلج:
الركن األول :اإلحرام.
 حمظورات اإلحرام.
 الركن الثاني :الوقوف بعرفة.
 الركن الثالث :طواف اإلفاضة.
 الركن الرابع :السعي بن الصفا واملروة.
 الركن اخلامس :احللق أو التقصري.
 الركن السادس :ترتيب معظم األركان.
 واجبات احلج
 سنن احلج.
 صفة احلج.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
 العمرة.
 زيارة املدينة املنورة.
أبواب متفرقة:
 األضحية.
 العقيقة.
 الصيد.
 الذبائح.
 األطعمة واألشربة.
 األميان والنذور.

21

2112م

الصف :الثالث اإلعدادي.
أوالً -الفصل الدراسي األول( :املوضوعات اليت يدرسها الطالب قبل امتحان املنتصف ال تدخل يف االمتحان النهائي)
اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

القرآن الكريم وعلومه

2

الطبعة
األوىل
2113م

الموضوعـــــات

أوالً :القرآن الكريم:
 سورة الزمر (من اآلية  32إىل اآلية .)12ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 املكي واملدني.
 أسباب النزول.

امتحان منتصف الفصل الدراسي
أوالً :القرآن الكريم:
 سورة الزمر (من اآلية  13إىل نهاية السورة).
 سورة غافر (من بداية السورة إىل اآلية .)22
ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 خمارج احلروف.
 صفات احلروف.

22

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الكتاب

التفسري والتوحيد

2

التفسري والتوحيد ج1

الموضوعـــــات

أوالً  -تفسري سورة الزمر:

 بين يدي السورة.
 الدرس األول :اآليات (.)7-1
 الدرس الثاني :اآليات (.)21-2

ثانيًا  -التوحيد:
الركن الرابع :اإلميان بالرسل:
 اإلميان باألنبياء والرسل.
 حاجة الناس إىل األنبياء والرسل.
 صفات األنبياء والرسل.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
أو ًال




ثانيًا





 تفسري سورة الزمر:الدرس الثالث :اآليات (.)31- 21
الدرس الرابع :اآليات (.)16- 36
الدرس اخلامس :اآليات (.)61- 17
الدرس السادس :اآليات (- 62آخر السورة).
 التوحيد:دالالت صدق األنبياء والرسل.
وظائف األنبياء والرسل ومهماتهم.
خصائص سيدنا حممد .
حقوق سيدنا حممد .
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اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الكتاب

احلديث والسرية

2

احلديث والسرية ج2

الموضوعـــــات

أوالً :احلديث الشريف:
 احلديث األول :من عالمات كمال اإلميان.
 احلديث الثاني :متى يُهدر دم املسلم؟
 احلديث الثالث :القول احلسن ورعاية حق اجلار والضيف.
 احلديث الرابع :النهي عن الغضب.
 احلديث اخلامس :اإلحسان يف كل شيء.
 احلديث السادس :األمر بتقوى اهلل وحسن اخللق.
ثانيًا :السرية والشخصيات:
 صلح احلديبية.
 رسل النيب  وكتبه للملوك واألمراء.
 غزوة خيرب.
امتحان منتصف الفصل الدراسي

أوالً :احلديث الشريف:
 احلديث السابع :كلمات تبين شخصية املسلم.
 احلديث الثامن :احلياء من اإلميان.
 احلديث التاسع :االستقامة على اإلميان.
 احلديث العاشر :أداء الواجبات طريق اجلنة.
 احلديث احلادي عشر :مِنْ جوامع العمل الصاحل.
 احلديث الثاني عشر :عظمة اهلل تعاىل.
ثانيًا :السرية والشخصيات:
 عمرة القضاء.
 غزوة مُؤتة.
 فتح مكة.
 عطاء بن أبي رباح رمحه اهلل.

21

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الكتاب

الفقه املالكي

2

الفقه املالكي ج1

الموضوعـــــات










األحكام الشرعية التكليفية.
البيوع.
شروط البيع.
اخليار يف البيع.
الرّبا.
القَرْض.
الرّهن.
احلجر.









الوديعة.
العارية.
الغصب.
القراض.
اإلجارة.
الوقف.
اهلبة.

 الشركة. -الوكالة.

امتحان منتصف الفصل الدراسي
 اللقطة. -اللقيط.
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اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الكتاب

الفقه الشافعي

2

الفقه الشافعي ج1

الموضوعـــــات










األحكام الشرعية التكليفية.
البيوع.
شروط البيع.
اخليار يف البيع.
الرّبا.
القَرْض.
الرّهن.
احلجر.








العارية.
الغصب.
القراض.
اإلجارة.
الوقف.
اهلبة.

 الشركة. -الوكالة.

امتحان منتصف الفصل الدراسي
 اللقطة. اللقيط. -الوديعة.

26

ثانياً -الفصل الدراسي الثاني( :املوضوعات اليت يدرسها الطالب قبل امتحان املنتصف ال تدخل يف االمتحان النهائي)
اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

القرآن الكريم وعلومه

2

الطبعة
األوىل
2113م

الموضوعـــــات

أوالً :القرآن الكريم:
 سورة غافر (من اآلية  23إىل .)12
ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 املقطوع واملوصول.
 القراء العشرة.

امتحان منتصف الفصل الدراسي
أوالً :القرآن الكريم:
 سورة غافر (من اآلية  61إىل نهاية السورة).
 سورة فصلت (من أول السورة إىل اآلية .)32
ثانيًا :علوم القرآن الكريم:
 حكم املتماثلن واملتقاربن واملتجانسن واملتباعدين.
 املقطوع واملوصول.
 تاء التأنيث.
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اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الكتاب

التفسري والتوحيد

2

التفسري والتوحيد ج2

الموضوعـــــات

أوالً :تفسري سورة غافر:

 بين يدي السورة.
 الدرس األول :اآليات (.)2-1
 الدرس الثاني :اآليات (.)21-11

 الدرس الثالث :اآليات (.)27 - 21
 الدرس الرابع :اآليات (.)31- 22
 الدرس اخلامس :اآليات (.)16 - 36
ثانيًا :التوحيد:
الركن الخامس :اإليمان باليوم اآلخر:
 اإلميان باليوم اآلخر.
 أشراط الساعة.
 القرب (نعيمه وعذابه).

 النفخ والبعث واحلشر.

امتحان منتصف الفصل الدراسي

أوالً :تفسري سورة غافر:
 الدرس السادس :اآليات (.)11- 17
 الدرس السابع :اآليات (.)62- 16
 الدرس الثامن :اآليات (.)72 - 62
 الدرس التاسع :اآليات (.)21- 72
ثانيًا :التوحيد:
 احلوض وامليزان والصراط.
 الشفاعة.
 اجلنة والنار.
الركن السادس :اإلميان بالقدر:
 اإلميان بالقدر (.)1
 اإلميان بالقدر (.)2

22

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الكتاب

احلديث والسرية

2

احلديث والسرية ج2

الموضوعـــــات

أوالً :احلديث الشريف:
 احلديث السادس عشر :وصية النيب .
 احلديث السابع عشر :الطريق إىل اجلنة.
 احلديث الثامن عشر :حدود اهلل وحُرُماته.
 احلديث التاسع عشر :ازهد يف الدنيا حيبُّك اهلل.
 احلديث العشرون :ال ضرر وال ضرار.
 احلديث احلادي والعشرون :البيّنة على املدعي واليمن على من أنكر.
ثانيًا :السرية والشخصيات:
 غزوة حنن.
 أم املؤمنن أم سلمة رضي اهلل عنها.
امتحان منتصف الفصل الدراسي

أوالً :احلديث الشريف:
 احلديث الثاني والعشرون :وجوب تغيري املنكر.
 احلديث الثالث والعشرون :دعوة إىل اإلخاء ونبذ أسباب الشقاق.
 احلديث الرابع والعشرون :قواعد نبوية.
 احلديث اخلامس والعشرون :من همّ حبسنة أو سيئة.
 احلديث السادس والعشرون :غضب اهلل ومرضاته.
 احلديث السابع والعشرون :رفع احلرج.
ثانيًا :السرية والشخصيات:
 غزوة تبوك.
 عام الوفود.
 حجة الوداع.
 مرض النيب  ووفاته.
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اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الكتاب

الفقه املالكي

2

الفقه املالكي ج2

الموضوعـــــات

 األحكام الشرعية التكليفية.
كتاب النكاح:
 النكاح (تعريفه ،حكمه ،دليله).
 مقدمات النكاح.
 أركان النكاح
 احملرمات من النساء.
 العيوب اليت يرد بها النكاح.
 الصداق.
 الوليمة.
 اخللع.
 الطالق.

– الرجعة.
– العدة.
– الرضاع.

امتحان منتصف الفصل الدراسي
كتاب اجلنايات واحلدود:
 اجلنايات.
 احلدود:
أ  -حد الزنا.
ب  -حد اللواط.
جـ  -حد القذف.
د  -حد شرب اخلمر.
هـ  -حد السرقة.
و  -حد احلرابة.
ز  -حد الردة.
 الصّيال وما تتلفه البهائم.
 البغاة.

31

اسم المقرر

عدد الحصص الدراسية

الكتاب

الفقه الشافعي

2

الفقه الشافعي ج2

الموضوعـــــات
 األحكام الشرعية التكليفية.
كتاب النكاح:
 النكاح (تعريفه ،حكمه ،دليله).
 مقدمات النكاح.
 أركان النكاح.
 احملرمات من النساء.
 العيوب اليت يرد بها النكاح.
 الصداق.
 الوليمة.
 اخللع.
 الطالق.

– الرجعة.
– العدة.
 -الرضاع.

امتحان منتصف الفصل الدراسي
كتاب اجلنايات واحلدود:
 اجلنايات.
 احلدود:أ  -حد الزنا.
ب  -حد اللواط.
جـ  -حد القذف.
د  -حد شرب اخلمر.
هـ  -حد السرقة.
و  -حد قطع الطريق.
ز  -حد الردة.
 الصّيال وما تتلفه البهائم.
 البغاة.
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