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

مقرر العلوم الشرعية

يف املرحلة الثانوية ابملعهد الديين اجلعفري

للعام الدراسي

1028-1027م

1

الفصل الدراسي األول:
اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

التفسري

فسر 112

2

اسم الكتاب والطبعة
تفسري القرآن الكريم
الطبعة األوىل
1412هـ2011/م

الموضوعـــــات
سورة الصافات:
 الدرس األول( :اآليات.)11- 1 :
 الدرس الثاني( :اآليات .)40- 11
 الدرس الثالث( :اآليات .)00- 41
 الدرس الرابع( :اآليات .)101- 01
 الدرس اخلامس( :اآليات .)111- 101
 الدرس السادس( :اآليات .)110- 111
 الدرس السابع( :اآليات .)112- 111

امتحان منتصف الفصل الدراسي
سورة ص:
 الدرس األول( :اآليات.)11- 1 :
 الدرس الثاني( :اآليات .)21- 11
 الدرس الثالث( :اآليات .)40- 20
 الدرس الرابع( :اآليات .)14- 41
 الدرس اخلامس( :اآليات .)00- 11
 الدرس السادس( :اآليات .)11- 01

2

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الفقه اجلعفري

جفر 111

2

اسم الكتاب والطبعة
الفقه

الموضوعـــــات

 املكاسب احملرمة. البيع. شروط البيع. التسليم والقبض. اخليارات. مسقطات اخليار. اإلقالة. املراحبة وتوابعها.امتحان منتصف الفصل الدراسي









االحتكار.
بيع الثمار والزروع واخلضار.
بيع السلم.
الصرف.
الربا.
أنواع الربا.
القرض.
احلوالة.

1

الطبعة األوىل
1412هـ2011/م

الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الفقه اجلعفري

جفر 112

2

اسم الكتاب والطبعة
الفقه
الطبعة األوىل
1412هـ2011/م

الموضوعـــــات
كتاب الطهارة:
 الضمان.









الكفالة.
الرهن.
الصلح.
الشفعة.
الوكالة.
الشركات.
اهلبة.











الوقف.
الوصية.
اإلجارة.
اجلعالة (.)1
اجلعالة (.)2
اللقطة.
الغصب.
الوديعة.
قواعد املعاملة يف الشريعة.

امتحان منتصف الفصل الدراسي

4

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

احلديث الشريف

سنن 111

2

اسم الكتاب والطبعة
احلديث الشريف
الطبعة األوىل
1411هـ _ 2012م

الموضوعـــــات










الكسوف واخلسوف.
زكاة الفطرة.
االستخارة.
االستسقاء.
فضل املدينة املنورة.
فضل ليلة القدر.
العمرة وفضائلها.
فضل احلج املربور.

امتحان منتصف الفصل الدراسي






 عالج الغضب.
 صالة الليل.

الصوم.
حق الزوج على الزوجة.
بر الوالدين.
الوصية.
حقوق النيب (صلى اهلل عليه وآله وسلم).

1

:الفصل الدراسي الثالث
اسم الكتاب

عدد الساعات
المعتمدة

الرمز

اسم المقرر

2

211 تال

القرآن الكريم

املصحف الشريف
+
املختصر املفيد يف أحكام التجويد

الموضوعـــــات
      " : من بداية السورة إىل قوله تعاىل: سورة النور: احلفظ
."      
.) من سورة البقرة47  (من سورة الفاحتة إىل اآلية: احلزب األول: التالوة
. وأحكام امليم الساكنة، وأحكام النون الساكنة والتنوين، حكم النون وامليم املشددتني: التجويد
)امتحان منتصف الفصل الدراسي (حتريري يف احلفظ فقط
          : سورة النور من قوله تعاىل: احلفظ
               
                   
." إىل آخر السورة         
.) من سورة البقرة171  إىل اآلية47  (من اآلية: احلزب الثاني: التالوة
. وأحكام امليم الساكنة، وأحكام النون الساكنة والتنوين، حكم النون وامليم املشددتني: التجويد

1

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

التفسري

فسر 211

2

اسم الكتاب والطبعة
التفسري
الطبعة األوىل
1411هـ 2012-م

الموضوعـــــات

سورة النور:







الدرس األول( :اآليات.)1- 1 :
الدرس الثاني( :اآليات.)11- 1 :
الدرس الثالث( :اآليات .)22- 11
الدرس الرابع( :اآليات.)21- 21 :
الدرس اخلامس( :اآليات.)11- 10 :
الدرس السادس( :اآليات.)40- 14 :

امتحان منتصف الفصل الدراسي
تابع :سورة النور:
 الدرس السابع( :اآليات.)44- 41 :
 الدرس الثامن( :اآليات.)12- 41 :
 الدرس التاسع( :اآليات.)10 – 11 :
 الدرس العاشر( :اآليات.)11- 11 :
 الدرس احلادي عشر( :اآليات.)14- 12 :

0

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

احلديث الشريف

سنن 212

2

اسم الكتاب والطبعة
احلديث الشريف
الطبعة األوىل
1411هـ 2012 -م

الموضوعـــــات
 التوبة (.)1( ،)2( ،)1

 اخلوف والرجاء (.)1( ،)2( ،)1
 قلب اإلنسان (.)1( ،)2( ،)1
 القرض (.)2( ،)1

امتحان منتصف الفصل الدراسي







أفضل األعمال (.)1( ،)2( ،)1
التكافل يف اإلسالم (.)1( ،)2( ،)1
العمل يف اإلسالم (.)2( ،)1
فضل العمل الزراعي.
اإلنصاف (.)2( ،)1
رد املظامل (.)2( ،)1

1

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

مصطلح احلديث

صلح 212

2

اسم الكتاب والطبعة
مصطلح احلديث
الطبعة األوىل
1411هـ 2012 -م

الموضوعـــــات
 املدخل إىل علم احلديث. رواية احلديث وتدوين السنة. نشأة وتطور علم احلديث. اصطالحات علم احلديث. أقسام احلديث. أصول احلديث األربعة. الفروع من أقسام األحاديث األربعة. من تُقبل روايته ومن ترد.امتحان منتصف الفصل الدراسي
 األلفاظ املستعملة يف التعديل واجلرح. طرق حتمّل احلديث. احلديث املوضوع. دواعي الوضع. أمّهات كتب احلديث. أشهر املصنفات يف علم املصطلح. -الرواية عن املرأة.

1

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الفقه اجلعفري

جفر211

2

اسم الكتاب والطبعة
فقه األسرة
الطبعة األوىل
1411هـ 2012 -م

الموضوعـــــات






 أحكام النظر.
 أركان النكاح.
 أحكام الوالية يف النكاح.

النكاح.
مكانة األسرة يف اإلسالم.
مظاهر عناية اإلسالم باألسرة.
احملرمات من النساء (.)2( ،)1
تعدد الزوجات.

امتحان منتصف الفصل الدراسي







مقدمات الزواج.
الصداق.
سنن عقد الزواج.
أحكام القسم.
النشوز.
فسخ النكاح.

10

:الفصل الدراسي الرابع
اسم الكتاب

عدد الساعات
المعتمدة

الرمز

اسم المقرر

2

212 تال

القرآن الكريم

املصحف الشريف
+
املختصر املفيد يف أحكام التجويد

الموضوعـــــات
  " : من بداية السورة إىل قوله تعاىل: سورة األحزاب: احلفظ
      
      
         
."   
.) من سورة البقرة101  إىل اآلية171  (بداية من اآلية: احلزب الثالث: التالوة
. والتفخيم والرتقيق، أحكام املد: التجويد
)امتحان منتصف الفصل الدراسي (حتريري يف احلفظ فقط
          " : سورة األحزاب من قوله تعاىل: احلفظ
" إىل آخر              
.السورة
.) من سورة البقرة121  إىل اآلية102  (من اآلية: احلزب الرابع: التالوة
. والتفخيم والرتقيق، أحكام املد: التجويد

11

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

التفسري

فسر 214

2

اسم الكتاب والطبعة
التفسري
الطبعة األوىل
1414هـ 2011-م

الموضوعـــــات
سورة فاطر:
 الدرس األول( :اآليات.)1- 1 :
 الدرس الثاني( :اآليات.)12- 1 :
 الدرس الثالث( :اآليات .)21- 11
 الدرس الرابع( :اآليات.)12- 24 :
 الدرس اخلامس( :اآليات.)41- 11 :
 الدرس السادس( :اآليات.)41- 42 :

امتحان منتصف الفصل الدراسي

تابع :سورة يس:
 الدرس السابع( :اآليات.)12- 1 :
 الدرس الثامن( :اآليات.)12- 11 :
 الدرس التاسع( :اآليات.)44- 11 :
 الدرس العاشر( :اآليات.)11 – 41 :
 الدرس احلادي عشر( :اآليات.)00- 10 :
 الدرس الثاني عشر( :اآليات.)12- 01 :

12

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

التوحيد

وحد 211

2

اسم الكتاب والطبعة
العقيدة
الطبعة األوىل
1414هـ 2011 -م

الموضوعـــــات
علم التوحيد:









اإلمامة.
أدلة اإلمامة.
شرائط اإلمامة.
املعاد.
عامل املوت.
عامل الربزخ.
الساعة وأشراطها.









قيام الساعة.
أحوال اآلخرة.
تطاير الكتب وإنطاق اجلوارح.
الشفاعة.
اجلنة.
األعراف.
النار.

امتحان منتصف الفصل الدراسي

11

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الفقه اجلعفري

جفر 212

2

اسم الكتاب والطبعة
فقه األسرة
الطبعة األوىل
1411هـ 2012 -م

الموضوعـــــات








الطالق .
أركان الطالق (.)2( ،)1
أقسام الطالق.
الرجعة.
العدة (.)2( ،)1
الظهار.
اإليالء.








اللعان (.)2( ،)1
النفقة (.)2( ،)1
احلضانة.
الرضاع.
اخللع.
املباراة.

امتحان منتصف الفصل الدراسي

14

الفصل الدراسي الخامس:
اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

القرآن الكريم

تال 111

2

اسم الكتاب
املصحف الشريف
+
املختصر املفيد يف أحكام التجويد

الموضوعـــــات
 احلفظ :سورة اإلسراء :من بداية السورة إىل قوله تعاىل       " :
"               
 التالوة :احلزب اخلامس( :بداية من اآلية  172من سورة البقرة إىل اآلية  17من سورة آل عمران).
 التجويد :مراجعة أحكام التجويد من كتاب (املختصر املفيد يف أحكام التجويد).
امتحان منتصف الفصل الدراسي (حتريري يف احلفظ فقط)
 احلفظ :سورة اإلسراء من قوله تعاىل        " :
 "        إىل آخر السورة.
 التالوة :احلزب السادس( :من اآلية  17إىل اآلية  21من سورة آل عمران).
 التجويد :مراجعة أحكام التجويد من كتاب (املختصر املفيد يف أحكام التجويد).

11

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

احلديث الشريف

سنن 111

2

اسم الكتاب والطبعة
احلديث الشريف
الطبعة األوىل
1411هـ 2014 -م

الموضوعـــــات








إصالح ذات البني.
األخوة اإلسالمية.
تعظيم حرمات اهلل تعاىل.
حب املسلم لوطنه.
طلب العلم.
إكرام الضيف (.)2( ،)1








تبادل اهلدية.
رعاية اليتيم.
كتمان السر (.)2( ،)1
الشورى.
الرفق باخلادم.
املسجد يف اإلسالم.

امتحان منتصف الفصل الدراسي

11

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الفقه اجلعفري

جفر 111

2

اسم الكتاب والطبعة
الفقه اجلعفري ()1
الطبعة األوىل
1414هـ 2011 -م

الموضوعـــــات
باب التذكية والصيد:
 الصيد.
 الصيد باآللة.
 الذكاة الشرعية.
 ذكاة السمك واجلراد.
 ذبائح أهل الكتاب.
 ما يقبل التذكية وما ال يقبل.
باب أحكام األطعمة واألشربة:
 احليوان. الطيور. اجلامدات. املائعات. طعام الغري وشرابه.امتحان منتصف الفصل الدراسي
يتبع باب أحكام األطعمة واألشربة:
 خصائص بعض األطعمة واألشربة. يف آداب األكل واملائدة.باب األميان:
 األميان (.)1( ،)2( ،)1باب النذر والعهد:
 النذر (.)2( ،)1 -العهد.

10

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

التفسري

فسر 111

2

اسم الكتاب والطبعة
التفسري
الطبعة األوىل
1411هـ2014/م

الموضوعـــــات
سورة الكهف:
 الدرس األول( :اآليات.)1- 1 :
 الدرس الثاني( :اآليات.)11- 1 :
 الدرس الثالث( :اآليات .)20- 10
 الدرس الرابع( :اآليات.)21- 21 :
 الدرس اخلامس( :اآليات.)11- 20 :
 الدرس السادس( :اآليات.)44- 12 :
 الدرس السابع( :اآليات.)41- 41 :

امتحان منتصف الفصل الدراسي
تابع سورة الكهف:
 الدرس الثامن( :اآليات.)11- 10 :
 الدرس التاسع( :اآليات.)14- 10 :
 الدرس العاشر( :اآليات.)01 – 11 :
 الدرس احلادي عشر( :اآليات.)12- 01 :
 الدرس الثاني عشر( :اآليات.)11- 11 :
 الدرس الثالث عشر( :اآليات.)101- 11 :
 الدرس الرابع عشر( :اآليات.)110- 102 :

11

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

التوحيد

وحد 111

2

اسم الكتاب والطبعة
العقيدة
الطبعة األوىل
 1141هـ 2014 -م

الموضوعـــــات
 اجلرب واالختيار. املالئكة. أوصاف املالئكة. وظائف املالئكة. الشفاعة. أدلة الشفاعة. الشفعاء يف يوم القيامة (.)2( ،)1امتحان منتصف الفصل الدراسي










البداء (.)2( ،)1
اجلن.
اجلن واخلطاب اإلهلي.
إبليس يف القرآن.
الشيطان يف األحاديث الشريفة.
مشكالت الشيطان.
مرتكب الكبرية (.)2( ،)1
الكبائر يف القرآن والسنة.

11

الفصل الدراسي السادس:
اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

القرآن الكريم

تال 112

2

اسم الكتاب
املصحف الشريف
+
املختصر املفيد يف أحكام التجويد

الموضوعـــــات
 احلفظ :سورة الكهف :من بداية السورة إىل قوله تعاىل "     
."  
 التالوة :احلزب السابع( :بداية من اآلية  22إىل اآلية  140من سورة آل عمران).
 التجويد :مراجعة أحكام التجويد من كتاب (املختصر املفيد يف أحكام التجويد).
امتحان منتصف الفصل الدراسي (حتريري يف احلفظ فقط)
 احلفظ :سورة الكهف من قوله تعاىل          
 "   إىل آخر السورة.
 التالوة :احلزب الثامن( :من اآلية  141من سورة آل عمران إىل اآلية  12من سورة النساء).
 التجويد :مراجعة أحكام التجويد من كتاب (املختصر املفيد يف أحكام التجويد).

20

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

التوحيد

وحد 114

2

اسم الكتاب والطبعة
العقيدة
الطبعة األوىل
 1411هـ 2011 -م

الموضوعـــــات










املناظرات.
املناظرات يف القرآن الكريم.
املناظرات يف السنة املطهرة.
اليقني.
مراتب اليقني ومثاره.
عالمات أصحاب اليقني.
وجود اهلل عز وجل.
برهان النظم.
برهان احلركة.
امتحان منتصف الفصل الدراسي

 برهان احلدوث. اإلميان الفطري باهلل. صفات اهلل. الصفات الثبوتية. صفات اهلل الثبوتية يف القرآن والسنة. عقيدة التوحيد. التوحيد الصفاتي. التوحيد األفعالي. -التوحيد العباداتي.

21

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

احلديث الشريف

سنن 114

2

اسم الكتاب والطبعة
احلديث الشريف
الطبعة األوىل
 1411هـ 2014 -م

الموضوعـــــات








الوالدة على الفطرة.
التفكر يف عظمة اهلل تعاىل.
العبودية والعبادة هلل تعاىل.
الرضا والتسليم.
دعاء اإلنسان لربه.
األمل والتفاؤل.
الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة.
امتحان منتصف الفصل الدراسي








النصيحة.
األمانة.
الصرب (.)1
الصرب (.)2
الزهد.
ضعف اإلنسان ومسكنته.

22

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

التفسري

فسر 114

2

اسم الكتاب والطبعة
التفسري
الطبعة األوىل
 1411هـ 2014 -م

الموضوعـــــات

سورة اإلسراء:








الدرس األول( :اآليات.)1- 1 :
الدرس الثاني( :اآليات.)12- 4 :
الدرس الثالث( :اآليات .)22- 11
الدرس الرابع( :اآليات.)10- 21 :
الدرس اخلامس( :اآليات.)40- 11 :
الدرس السادس( :اآليات.)41- 41 :
الدرس السابع( :اآليات.)11- 41 :

امتحان منتصف الفصل الدراسي

تابع :سورة اإلسراء








الدرس الثامن( :اآليات.)10- 11 :
الدرس التاسع( :اآليات.)11- 11 :
الدرس العاشر( :اآليات.)00 – 00 :
الدرس احلادي عشر( :اآليات.)11- 01 :
الدرس الثاني عشر( :اآليات.)11- 11 :
الدرس الثالث عشر( :اآليات.)104- 11 :
الدرس الرابع عشر( :اآليات.)111- 101 :
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اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الفقه اجلعفري

جفر 112

2

اسم الكتاب والطبعة
الفقه
الطبعة األوىل
1411هـ 2011 -م

الموضوعـــــات













تعريف القضاء.
مهام القاضي.
ما يكره للقاضي فعله.
الدعاوي والبينات.
إثبات الدعاوى.
الشهادات.
شروط أداء الشهادة.
الرجوع عن الشهادة.
اليمني.
أقسام اليمني وآدابه.
داللة اليد على امللكية.
اإلقرار.











تعريف احلدود واحلكمة منها وشروطها.
حد الزنا.
اللواط والسحق والقيادة.
حد القذف.
حد املسكر.
حد السرقة.
حد احلرابة والردة.
القصاص.
الديات.

امتحان منتصف الفصل الدراسي
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اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الفرائض

فرض 111

2

اسم الكتاب والطبعة
الفرائض
الطبعة األوىل
1411هـ 2011 -م

الموضوعـــــات
 مقدمة يف الوصية. مقدار الوصية وتنفيذها. تزاحم الوصايا. اإلرث. موانع اإلرث. الديون واحلقوق املالية. علم الفرائض.امتحان منتصف الفصل الدراسي
-

الرتكة ستة أسداس.
طبقات الورّاث (.)1( ،)2( ،)1
مرياث األزواج.
مسائل يف الفرائض.
أحكام الرتكة.
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اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

أصول الفقه

أصل 112

2

اسم الكتاب والطبعة
أصول الفقه
الطبعة األوىل
1414هـ 2011 -م

الموضوعـــــات









الدرس األول :أصول الفقه.
الدرس الثاني :نشأة علم األصول وتطوره.
الدرس الثالث :احلكم الشرعي.
الدرس الرابع :احلكم الوضعي.
الدرس اخلامس :أدلة األحكام الشرعية (.)1
الدرس السادس :أدلة األحكام الشرعية (.)2
الدرس السابع :دالالت األلفاظ.
الدرس الثامن :العام.

امتحان منتصف الفصل الدراسي









الدرس التاسع :اخلاص.
الدرس العاشر :األمر.
الدرس احلادي عشر :النهي.
الدرس الثاني عشر :املفاهيم.
الدرس الثالث عشر :املفيت واملستفيت.
الدرس الرابع عشر :مصطلحات أصولية.
الدرس اخلامس عشر :بقية املصطلحات األصولية.
الدرس السادس عشر :قواعد فقهية عامة.
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