مملكة البحرين
وزارة الرتبية والتعليم
إدارة املناهج
وحدة مناهج الرتبية اإلسالمية للتعليم الثانوي

مقرر التربية اإلسالمية
في المرحلة الثانوية

(النظام الفني المطور)

للعام الدراسي

1028 -1027م

اسم املرقر

مزه

نوعه

عدد الساعات

الطبعة

دراسات يف العقيدة اإلسالمية

دين 802

مشرتك

2

اخلامسة
1026م

الموضوعـــــات

الوحدة األولى :العقيدة اإلسالمية وأركانها:
 -2أركان العقيدة اإلسالمية.

 -1الركن األول :اإليمان باهلل تعالى.
 -3الركن الثاني :اإليمان بالمالئكة.
 -4الركن الثالث :اإليمان بالكتب السماوية.

امتحان منتصف الفصل الد اسي
 -5الركن الرابع :اإليمان بالرسل.
 -6الركن الخامس :اإليمان باليوم اآلخر.
 -7الركن السادس :اإليمان بالقدر.
الوحدة الثانية :من آثار العقيدة اإلسالمية:
 -8التوحيد.

املعتمدة

اسم املرقر

مزه

نوعه

عدد الساعات

الطبعة

السلوك االجتماعي يف اإلسالم

دين 801

مشرتك

2

الرابعة
1026

الموضوعـــــات

الوحدة الثانية :األمراض االجتماعية التي يجب التطهر منها:
أوال :األمراض الباطنية:
 - 2الكبر.
 - 1الغضب.
 - 3الحسد.
 - 4سوء الظن.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
ثانيا– األمراض الظاهرية:
ً
 -5الكذب.
 -6الغيبة.
 -7النميمة.
الوحدة الثالثة :آداب السلوك االجتماعي في اإلسالم:
 -8آداب تالوة القرآن الكريم.
 -9آداب الطريق.

املعتمدة

اسم املرقر

مزه

نوعه

عدد الساعات

الطبعة

الرتبية اإلسالمية 9

دين 352
دين 803

اختياري

2

األوىل
1026م

الموضوعـــــات

قر الكسب المشروع:
الوحدة الثانية :اإلسالم ُي ُّ
 -2الصناعة.
 -1التجارة.

 -3المضاربة.

امتحان منتصف الفصل الدراسي

 -4اإلجارة.
 -5الرهن.

الوحدة الثالثة :اإلسالم ال يقر أساليب الكسب الحرام للمال:
 -6الرشـوة.

املعتمدة

اسم املرقر

مزه

نوعه

الرتبية اإلسالمية 5

دين 351
دين 804

مشرتك

الموضوعـــــات

الوحدة األولى :اإلسالم وحب الوطن:
-1العمل التطوعي وخدمة الوطن.
-1التسامح والتعايش.

الوحدة الثانية :اإلسالم وبناء الذات:
 -3الوسطية واالعتدال.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
 -4العفة في اإلسالم.
الوحدة الثالثة :اإلسالم والتواصل االجتماعي:
-5اإلشاعة.
-6الحوار.

الوحدة الرابعة :اإلسالم والمستجدات الفقهية:
-7نقل األعضاء البشرية.

عدد الساعات
املعتمدة
2

الطبعة
األوىل
1025م

اسم املرقر

مزه

نوعه

أحكام األسرة يف اإلسالم

دين 805
دين 845

مشرتك

الموضوعـــــات

الوحدة األولى :الزواج وأحكامه:
 -2الزواج في اإلسالم.
 -1موانع الزواج.
 -3أسس بناء األسرة المسلمة.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
 -4الخطبة.
 -5أركان عقد الزواج.
الوحدة الثانية :اإلسالم ينظم الحياة الزوجية:
 -6الحقوق المشتركة بين الزوجين.
 -7حقوق الزوجة.
أ .المادية:
* المهر.
* النفقة.
ب .المعنوية.

 -8حقوق الزوج.

عدد الساعات
املعتمدة
2

الطبعة
الثالثة
1026م

اسم املرقر

مزه

نوعه

دراسات يف السرية

دين 806
دين 846

اختياري

الموضوعـــــات

الفصل األول :السيرة النبوية وتاريخ تدوينها:
 -2مفهوم السيرة النبوية وأهمية دراستها.
الفصل الثالث :صفات الرسول  ومعجزاته:
 -1صفات الرسول .
 -3معجزات الرسول .
امتحان منتصف الفصل الدراسي
الفصل الرابع :خصائص الرسول  وحقوقه:
 -4خصائص الرسول.
 -5حقوق الرسول .

الفصل السادس :تراجم لعلماء كانت لهم جهود في خدمة اإلسالم:
 -6الحسن البصري .

عدد الساعات
املعتمدة
2

الطبعة
الثالثة
1026م

