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

مقرر العلوم الشرعية

يف املرحلة الثانوية ابملعهد الديين

للعام الدراسي

1027-1026م

1

الفصل الدراسي األول:
اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

التفسري

فسر 111

2

الموضوعـــــات
سورة لقمان:
 بني يدي السورة.
 الدرس األول( :اآليات.)2- 1 :
 الدرس الثاني( :اآليات .)7- 1
 الدرس الثالث( :اآليات .)11- 8
 الدرس الرابع( :اآليات .)11- 12
 الدرس اخلامس( :اآليات .)21- 21
 الدرس السادس( :اآليات .)21- 22
 الدرس السابع( :اآليات .)28- 27

امتحان منتصف الفصل الدراسي
تابع سورة لقمان:
 الدرس الثامن( :اآليات .)42- 21
 الدرس التاسع( :اآليات .)43- 44
سورة يس:
 الدرس األول( :اآليات.)12- 1 :
 الدرس الثاني( :اآليات .)11- 14
 الدرس الثالث( :اآليات .)42- 21
 الدرس الرابع( :اآليات .)33- 44
 الدرس اخلامس( :اآليات .)23- 32

2

الطبعة
األوىل
1341هـ2112/م

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الفقه املالكي

ملك 111

2

الموضوعـــــات
باب الطهارة:
 املياه.
 األعيان الطاهرة والنجسة.
 طهارة اخلبث.
 آداب قضاء احلاجة واالستنجاء.
 الوضوء.
 نواقض الوضوء.
 املسح على اخلفني.
 الغسل.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
 التيمم.
 املسح على اجلبرية.
 احليض واالستحاضة والنفاس.
باب الصالة:
 أوقات الصالة.
 حكم تارك الصالة ،واألوقات اليت حيرم ويُكره فيها النفل.
 األذان واإلقامة.
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اسم الكتاب
الشرح الصغري
(اجلزء األول)

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الفقه الشافعي

شفع 111

2

اسم الكتاب
اإلقناع يف حل ألفاظ
أبي شجاع
(اجلزء األول)

الموضوعـــــات
كتاب الطهارة:
 املياه.
 الدباغ ،اآلنية ،السواك.
 فروض الوضوء وسننه
 ما ينتهي به الوضوء (نواقض الوضوء).
 االستنجاء ،وآداب قضاء احلاجة.
 املسح على اخلفني.
 الغسل.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
 التيمم.
 النجاسات.
 احليض والنفاس واالستحاضة.
كتاب الصالة:
 الصلوات املفروضات وأوقاتها.
 شرائط وجوب الصالة ،والنوافل.
 شرائط صحة الصالة.
 أركان الصالة.

3

الفصل الدراسي الثاني:
اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

احلديث الشريف

سنن 112

2

اسم الكتاب
املنهل احلديث
يف شرح احلديث
(اجلزء األول)

الموضوعـــــات
 احلديث األول" :اإلميان بضع وستون شعبة .".. احلديث الثاني" :املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده."... احلديث الثالث" :ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان."... احلديث الرابع" :عن عبادة بن الصامت  وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة .".. احلديث اخلامس" :عن املعرور بن سويد ،قال :لقيت أبا ذر بالربذة ،وعليه حلة .".. -احلديث السادس" :أربع من كن فيه كان منافقا خالصا."...

امتحان منتصف الفصل الدراسي
 احلديث الثامن" :عن أبي واقد الليثي ،أن رسول اهلل  بينما هو جالس يف املسجد والناس معه .".. احلديث التاسع" :من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين."... احلديث العاشر" :عن عباد بن متيم ،عن عمه ،أنه شكا إىل رسول اهلل  الرجل الذي خييل إليه .".. احلديث احلادي عشر" :من توضأ فليستنثر ،ومن استجمر فليوتر". احلديث الثاني عشر" :مر النيب  حبائط من حيطان املدينة ،أو مكة ،فسمع صوت .".. -احلديث التاسع عشر" :كان رسول اهلل  يصلي على راحلته."...

2

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الفقه املالكي

ملك 112

2

الموضوعـــــات








شروط الصالة.
فرائض الصالة.
سنن الصالة.
مندوبات الصالة.
مكروهات الصالة.
مبطالت الصالة.
امتحان منتصف الفصل الدراسي










صالة غري القادر على القيام يف الفرض.
قضاء الفوائت.
سجود السهو.
النوافل املطلوبة.
سجود التالوة.
صالة اجلماعة.
االستخالف.
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اسم الكتاب
الشرح الصغري
(اجلزء األول)

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الفقه الشافعي

شفع 112

2

اسم الكتاب
اإلقناع يف حل ألفاظ
أبي شجاع
(اجلزء األول)

الموضوعـــــات












سنن الصالة وهيئاتها.
ما ختالف فيه املرأة الرجل يف الصالة.
مبطالت الصالة.
ما تشتمل عليه الصالة من الركعات والسجدات.
ما جيب عند العجز عن القيام يف الفرض.
سجود السهو.
األوقات اليت تُكره فيها الصالة.
صالة اجلماعة.
صالة املسافر.
صالة اجلمعة.
امتحان منتصف الفصل الدراسي








صالة العيدين.
صالة الكسوف واخلسوف.
صالة االستسقاء.
صالة اخلوف.
ما حيرم لبسه.
أحكام امليت.

كتاب الزكاة:
 األموال اليت جتب فيها الزكاة ،وشروط وجوب الزكاة فيها.
 زكاة األنعام.
 زكاة اخلليطني.
 زكاة الذهب والفضة ،والزروع والثمار ،وعروض التجارة ،واملعدن ،والركاز.
 زكاة الفطر.
 قَسْم الصدقات.
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: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 النون الساكنة والتنوين، حكم النون وامليم املشددتني: التجويد
) وشفوي يف التالوة،امتحان منتصف الفصل الدراسي (حتريري يف احلفظ والتجويد
          : سورة النور من قوله تعاىل: احلفظ
               
                   
." إىل آخر السورة         
.) من سورة البقرة171  إىل اآلية47  (من اآلية: احلزب الثاني: التالوة
. أحكام امليم الساكنة: التجويد
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اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

التفسري

فسر 211

2

الموضوعـــــات
سورة النور:
 الدرس األول( :اآلية.)1 :
 الدرس الثاني( :اآليتان.)4- 2 :
 الدرس الثالث( :اآليتان .)2- 3
 الدرس الرابع( :اآليات.)11- 1 :
 الدرس اخلامس( :اآليات.)18- 11 :
 الدرس السادس( :اآليات.)22- 11 :
 الدرس السابع( :اآليات.)21- 24 :
امتحان منتصف الفصل الدراسي
تابع :سورة النور:
 الدرس الثامن( :اآليات.)21- 27 :
 الدرس التاسع( :اآليتان.)41- 41 :
 الدرس العاشر( :اآليات.)43- 42 :
 الدرس احلادي عشر( :اآليات.)48- 42 :
 الدرس الثاني عشر( :اآليتان.)31- 41 :
 الدرس الثالث عشر( :اآليتان.)32- 31 :
 الدرس الرابع عشر( :اآليات.)32- 34 :
 الدرس اخلامس عشر( :اآليات.)23- 31 :

1

الطبعة
األوىل
1341هـ 2112-م

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

احلديث الشريف

سنن 211

2

اسم الكتاب
املنهل احلديث يف شرح احلديث
(اجلزء الثاني)

الموضوعـــــات
 احلديث األول" :دخل عليّ رسول اهلل  وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث."... احلديث اخلامس" :اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا ،وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا."... احلديث التاسع" :يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثالث."... احلديث العاشر" :دخل النيب  فإذا حبل ممدود بني الساريتني ،فقال« :ما هذا احلبل؟."... احلديث الثالث عشر" :أمرنا النيب  بسبع ،ونهانا عن سبع."... احلديث الرابع عشر" :بينما رجل واقف بعرفة ،إذ وقع عن راحلته ،فوقصته."...امتحان منتصف الفصل الدراسي
 احلديث اخلامس عشر" :ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تسافر مسرية يوم وليلة ليس معها حرمة". احلديث السادس عشر" :مر النيب  بامرأة تبكي عند قرب ،فقال« :اتقي اهلل واصربي."... احلديث احلادي والعشرون" :ما من مولود إال يولد على الفطرة ،فأبواه يهودانه ،وينصرانه ،أو ميجسانه."... احلديث الثاني والعشرون" :مروا جبنازة ،فأثنوا عليها خريا ،فقال النيب « :وجبت»."... احلديث الثالث والعشرون" :أن النيب  بعث معاذا  إىل اليمن ،فقال« :ادعهم إىل شهادة أن ال إله إال اهلل."... -احلديث السابع والعشرون" :من آتاه اهلل ماال ،فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع."...
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اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الطبعة

مصطلح احلديث

صلح 211

2

األوىل
2113م

الموضوعـــــات
الوحدة األوىل :مقدمة يف علم مصطلح احلديث:
 تعريف علم املصطلح.
 نشأته.
 أهميته.
 أشهر املصنفات فيه.
الوحدة الثانية :تقسيم احلديث بالنسبة إىل من أُسند إليه:





احلديث القدسي.
املرفوع.
املوقوف.
املقطوع.

الوحدة الثالثة :تقسيم احلديث بالنسبة لوصوله إلينا:
 احلديث املتواتر.
 حديث اآلحاد:
* املشهور.
* العزيز.
* الغريب.
الوحدة الرابعة :تقسيم حديث اآلحاد بالنسبة إىل قبوله ورده:
 احلديث املقبول.
* الصحيح لذاته.
* الصحيح لغريه.
* احلسن لذاته.
* احلسن لغريه.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
تابع :الوحدة الرابعة :تقسيم حديث اآلحاد بالنسبة إىل قبوله ورده:
 احلديث املردود:
* الضعيف.
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 - 1املردود بسبب سقط من اإلسناد:
* املعلق.
* املرسل.
* املعضل.
* املنقطع.
* املدلس.
* املرسل اخلفي.
* املعنعن.
 - 2املردود بسبب طعن يف الراوي:
* املوضوع.
* املرتوك.
* املنكر.
* الشاذ.
* املعلل.
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اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الفقه املالكي

ملك 211

2

الموضوعـــــات
باب النكاح:
 حكمه ،وتعريفه.
 أركانه.
 الوليمة.
 اخللع.
امتحان منتصف الفصل الدراسي











الطالق.
الرجعة.
اإليالء.
الظهار.
اللعان.
العدة.
الرضاع.
النفقة.
احلضانة.
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اسم الكتاب
الشرح الصغري
(اجلزء الثاني)

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الفقه الشافعي

شفع 211

2

اسم الكتاب
اإلقناع يف حل ألفاظ
أبي شجاع
(اجلزء الثاني)

الموضوعـــــات
كتاب الصيام:
 شرائط وجوب الصيام ،وفرائضه.
 ما يفطر به الصائم ،وما يستحب يف الصوم ،والصوم احلرام واملكروه.
 القضاء والكفارة يف الصيام.
 االعتكاف.
كتاب احلج:
 شرائط وجوب احلج.
 أركان احلج ،وواجباته ،وسننه /أركان العمرة
 صفة احلج.
 حمرمات اإلحرام ،وحكم الفوات ،وحكم املرتوك من أعمال احلج.
 الدماء الواجبة يف اإلحرام ،وما يقوم مقامها.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
كتاب البيوع وغريها من املعامالت:
 البيوع.
 الربا.
 اخليار.
 السلم.
 الرهن.
 احلجر.
 الصلح.
 احلوالة.
 الضمان والكفالة.
 الشركة.
 الوكالة.
 اإلقرار.
 العارية.
 الغصب.
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: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 البقرة202  إىل اآلية172  (بداية من اآلية: احلزب الثالث: التالوة
. أحكام املد: التجويد
) وشفوي يف التالوة،امتحان منتصف الفصل الدراسي (حتريري يف احلفظ والتجويد
          " : سورة األحزاب من قوله تعاىل: احلفظ
" إىل آخر              
.السورة
.) من سورة البقرة222  إىل اآلية202  (من اآلية: احلزب الرابع: التالوة
. التفخيم والرتقيق: التجويد
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اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

التفسري

فسر 212

2

الموضوعـــــات
سورة األحزاب:
 الدرس األول( :اآليات.)4- 1 :
 الدرس الثاني( :اآليتان.)2- 3 :
 الدرس الثالث( :اآلية .)1
 الدرس الرابع( :اآليتان.)8- 7 :
 الدرس اخلامس( :اآليات.)12- 1 :
 الدرس السادس( :اآليات.)21- 11 :
 الدرس السابع( :اآليات.)27- 21 :
امتحان منتصف الفصل الدراسي
تابع :سورة األحزاب:
 الدرس الثامن( :اآليتان.)21- 28 :
 الدرس التاسع( :اآليات.)43- 41 :
 الدرس العاشر( :اآلية.)42 :
 الدرس احلادي عشر( :اآليات.)31- 41 :
 الدرس الثاني عشر( :اآليتان.)33- 31 :
 الدرس الثالث عشر( :اآليات.)38- 32 :
 الدرس الرابع عشر( :اآلية.)31 :
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الطبعة
األوىل
1347هـ 2111-م

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

التوحيد

وحد 212

2

الموضوعـــــات
علم التوحيد:
 تعريف علم التوحيد.
 نشأة علم التوحيد.
 احلكم العقلي وأقسامه ومفهوم كل قسم.
 اإلميان واإلسالم.
 مذاهب العلماء يف زيادة اإلميان ونقصانه.
اإلهليات:
 معرفة اهلل تعاىل ووجوده.
 صفات اهلل تعاىل.
 الصفات السلبية.

امتحان منتصف الفصل الدراسي










وحدانية اهلل تعاىل واألدلة عليها.
صفات املعاني.
أمساء اهلل عز وجل إىل غاية الصفحة .142
القضاء والقدر.
وجوب اإلميان بالقضاء والقدر.
مثار اإلميان بالقضاء والقدر.
أفعال العباد.
رؤية اهلل تعاىل.
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اسم الكتاب
مباحث يف علم التوحيد
(اإلهليات)

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الفقه املالكي

ملك 212

2

الموضوعـــــات
 البيوع.
 الربا.

امتحان منتصف الفصل الدراسي








البيوع املنهي عنها.
بيوع اآلجال.
اخليار.
بيع املراحبة.
السلم.
القرض.
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اسم الكتاب
الشرح الصغري
(اجلزء الثاني)

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الفقه الشافعي

شفع 212

2

اسم الكتاب
اإلقناع يف حل ألفاظ
أبي شجاع
(اجلزء الثاني)

الموضوعـــــات










الشفعة.
القراض.
املساقاة.
اإلجارة.
اجلعالة.
املزارعة واملخابرة وكراء األرض.
إحياء املوات.
الوقف.
امتحان منتصف الفصل الدراسي

 اهلبة.
 العمرى والرقبى.
 اللقطة.
 اللقيط.
 الوديعة.
 الوصية.
كتاب النكاح وما يتعلق به من األحكام والقضايا:
 تعريف النكاح ،حكمه. نظر الرجل إىل املرأة. أركان النكاح ،اخلطبة ،اإلجبار على النكاح. حمرّمات النكاح ،ومثبتات اخليار فيه. الصداق.
 الوليمة.
 القسم والنشوز.
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الفصل الدراسي الخامس:
اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

القرآن الكريم

تال 411

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  272من سورة البقرة إىل اآلية  17من سورة آل عمران).
 التجويد :أحكام التجويد من كتاب (املختصر املفيد يف أحكام التجويد).
امتحان منتصف الفصل الدراسي (حتريري يف احلفظ والتجويد ،وشفوي يف التالوة)
 احلفظ :سورة اإلسراء من قوله تعاىل        " :
 "        إىل آخر السورة.
 التالوة :احلزب السادس( :من اآلية  17إىل اآلية  22من سورة آل عمران).
 التجويد :أحكام التجويد من كتاب (املختصر املفيد يف أحكام التجويد).
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اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

احلديث الشريف

سنن 411

2

اسم الكتاب
املنهل احلديث
يف شرح احلديث
(اجلزء الثالث)

الموضوعـــــات
 احلديث األول" :إن األشعريني إذا أرملوا يف الغزو ،أو قل طعام عياهلم باملدينة."... احلديث الثاني" :مثل القائم على حدود اهلل والواقع فيها ،كمثل قوم استهموا على سفينة."... احلديث السادس" :إن كنا لننظر إىل اهلالل ،ثم اهلالل ،ثالثة أهلة يف شهرين."... احلديث التاسع" :أعطاني أبي عطية ،فقالت عمرة بنت رواحة :ال أرضى حتى تشهد رسول اهلل ."... احلديث الثاني عشر" :أربعون خصلة أعالهن منيحة العنز ،ما من عامل يعمل خبصلة منها رجاء ثوابها."... احلديث الرابع عشر" :أال أنبئكم بأكرب الكبائر» قلنا :بلى يا رسول اهلل ،قال :اإلشراك باهلل."...امتحان منتصف الفصل الدراسي
 احلديث السابع عشر" :مسع رسول اهلل  صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما."... احلديث التاسع عشر" :ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه ،يبيت ليلتني إال ووصيته مكتوبة عنده .".. احلديث احلادي والعشرون" :اجتنبوا السبع املوبقات ،قالوا :يا رسول اهلل وما هن؟ قال :الشرك باهلل."... احلديث الرابع والعشرون" :والذي نفسي بيده ال يكلم أحد يف سبيل اهلل ،واهلل أعلم مبن يكلم يف سبيله."... احلديث احلادي والثالثون" :تعس عبد الدينار ،وعبد الدرهم ،وعبد اخلميصة."... -احلديث الثالث والثالثون" :الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق اهلل السموات واألرض."...
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اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الفقه املالكي

ملك 411

2

الموضوعـــــات
 باب القضاء.

امتحان منتصف الفصل الدراسي
 باب الشهادة.
 باب الوصية.
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اسم الكتاب
الشرح الصغري
(اجلزء الثالث)

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الفقه الشافعي

شفع 411

2

الموضوعـــــات
 اخللع.
 الطالق.
 الرجعة.
 اإليالء.
 الظهار.
 اللعان.
 العدة.
 االسترباء.
 الرضاع.
 النفقة.
 احلضانة.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
كتاب اجلنايات:
 الدية.
 القسامة.
كتاب احلدود:
 أحكام القذف.
 حد شارب املسكر من مخر وغريه.
 حد السرقة.
 قطاع الطريق.
 حكم الصيال.
 قتال البغاة.
 الردة.
 تارك الصالة.
كتاب اجلهاد:
 قسم الغنيمة.
 قسم الفيء.
 اجلزية.
24

اسم الكتاب
اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع
(اجلزء الثالث)

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

التفسري

فسر 411

2

الموضوعـــــات
سورة اإلسراء:
 الدرس األول( :اآلية)1:
 الدرس الثاني( :اآليات)4- 2:
 الدرس الثالث( :اآليات)8- 3:
 الدرس الرابع( :اآليات)11- 1:
 الدرس اخلامس( :اآلية)11 :
 الدرس السادس( :اآليات)12- 12:
 الدرس السابع( :اآليات)22- 11:

امتحان منتصف الفصل الدراسي
تابع :سورة اإلسراء:
 الدرس الثامن( :اآليات)22- 24:
 الدرس التاسع( :اآليات)41- 21 :
 الدرس العاشر( :اآليات)42- 41 :
 الدرس احلادي عشر( :اآليات)41- 41 :
 الدرس الثاني عشر( :اآليات)33- 31:
 الدرس الثالث عشر( :اآليات)38- 32:
 الدرس الرابع عشر( :اآليات)22- 31:
 الدرس اخلامس عشر( :اآليات)22- 24 :
 الدرس السادس عشر( :اآليات)27- 21 :
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الطبعة
األوىل
1341هـ2112/م

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

اسم الكتاب

التوحيد

وحد 411

2

مذكرة النبوات والفرق اإلسالمية

الموضوعـــــات
أوال :النبوات.
 .1حاجة اإلنسانية إىل الرسل.
 .2عددهم ووجوب اإلميان بهم.
 .4وحدة رسالتهم.
 .3صفاتهم.
 .7معجزاتهم.
 .6عصمتهم ودفع الشبهات عنهم.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
ثانيًا :الفرق اإلسالمية:
 نشأة الفرق اإلسالمية.
 الشيعة.
 اإلمامية.
 الزيدية.
 اإلمساعيلية.
 اخلوارج.
 اإلباضية.
 املرجئة.
 اجلربية (اجلهمية).
 املعتزلة.
 اليزيدية.
 البهائية.
 القاديانية (األمحدية).
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الفصل الدراسي السادس:
اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

القرآن الكريم

تال 412

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 :أحكام التجويد من كتاب (املختصر املفيد يف أحكام التجويد).
امتحان منتصف الفصل الدراسي (حتريري يف احلفظ والتجويد ،وشفوي يف التالوة)
 احلفظ :سورة الكهف من قوله تعاىل          
 "   إىل آخر السورة.
 التالوة :احلزب الثامن( :من اآلية  141من سورة آل عمران إىل اآلية  22من سورة النساء).
 التجويد :أحكام التجويد من كتاب (املختصر املفيد يف أحكام التجويد).
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اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

التوحيد

وحد 412

2

الموضوعـــــات

أوالً :السمعيات:









ماذا نقصد بالسمعيات.
املالئكة.
اجلن.
الروح.
أحوال القرب.
عالمات قرب وقوع الساعة.
اليوم اآلخر.
العرش ،اللوح ،الكرسي ،اليد.

امتحان منتصف الفصل الدراسي
ثانيًا :األخالق:
 األخالق يف اإلسالم.
 العفاف.
 العدل.
 عليكم بالصدق.
 الصرب ضياء.
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اسم الكتاب
مباحث يف علم التوحيد
(السمعيات واألخالق)

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

احلديث الشريف

سنن 412

2

اسم الكتاب
املنهل احلديث يف شرح احلديث
(اجلزء الرابع)

الموضوعـــــات
 احلديث األول" :ال حسد إال على اثنتني :رجل علمه اهلل القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار."... احلديث اخلامس" :جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النيب  ،يسألون عن عبادة النيب ."... احلديث السابع" :مر رجل على رسول اهلل  ،فقال« :ما تقولون يف هذا؟ .".. احلديث التاسع" :عن عائشة رضي اهلل عنها :أن النيب  دخل عليها وعندها رجل ."... احلديث احلادي عشر" :عن ابن عمر رضي اهلل عنهما :أن رسول اهلل  نهى عن الشغار". احلديث اخلامس عشر" :من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره ،واستوصوا بالنساء خريا."...امتحان منتصف الفصل الدراسي
 احلديث العشرون" :أن رجال أتى النيب  ،فقال :يا رسول اهلل ،ولد لي غالم أسود ."... احلديث السابع والعشرون" :سألت النيب  عن املعراض ."... احلديث الثاني والثالثون" :ال يزني الزاني حني يزني وهو مؤمن ."... احلديث الرابع والثالثون" :مثل املؤمن كمثل اخلامة من الزرع ..".. احلديث الثامن والثالثون" :لن يدخل أحدا عمله اجلنة» قالوا :وال أنت يا رسول اهلل؟ ."... -احلديث التاسع والثالثون" :ال عدوى وال طرية ،وال هامة وال صفر ."...
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اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

اسم الكتاب

التفسري

فسر 412

2

تفسري سورة الكهف

الموضوعـــــات
سورة الكهف:
 الدرس األول( :اآليات)8- 1 :
 الدرس الثاني( :اآليات)12- 1 :
 الدرس الثالث( :اآليات)11- 14 :
 الدرس الرابع( :اآليتان)18- 17 :
 الدرس اخلامس( :اآليتان)21- 11 :
 الدرس السادس( :اآلية)21 :
 الدرس السابع( :اآلية)22 :
 الدرس الثامن( :اآليتان)23- 24 :
 الدرس التاسع( :اآليتان)21- 22 :
 الدرس العاشر( :اآليات)41- 27 :
امتحان منتصف الفصل الدراسي
تابع :سورة الكهف:
 الدرس احلادي عشر( :اآليات)41- 42 :
 الدرس الثاني عشر( :اآليات)31- 47 :
 الدرس الثالث عشر( :اآليات)33- 32 :
 الدرس الرابع عشر( :اآليتان)31- 32 :
 الدرس اخلامس عشر( :اآليات)31- 37 :
 الدرس السادس عشر( :اآليات)24- 21 :
 الدرس السابع عشر( :اآليات)21- 23 :
 الدرس الثامن عشر( :اآليات)12- 11 :
 الدرس التاسع عشر( :اآليات)71- 11 :
 الدرس العشرون( :اآليات)74- 71 :
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اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الفقه املالكي

ملك 412

2

الموضوعـــــات





أحكام اجلناية على النفس وما دونها.
الدية وأحكامها.
القسامة وأحكامها.
أحكام البغاة.
امتحان منتصف الفصل الدراسي










حد الردة.
حد الزنا.
حد القذف.
حد السرقة.
حد احلرابة.
حد الشرب.
التعزير.
ضمان ما أتلفته البهائم ليالً ونهارًا.
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اسم الكتاب
الشرح الصغري
(اجلزء الثالث)

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الفقه الشافعي

شفع 412

2

الموضوعـــــات








كتاب الصيد والذبائح.
األطعمة.
األضحية.
العقيقة.
السبق والرمي.
األميان.
النذور.







األقضية.
القسمة.
الدعوى والبينات.
الشهادات.
أنواع احلقوق.

امتحان منتصف الفصل الدراسي
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اسم الكتاب
اإلقناع يف حل ألفاظ أبي شجاع
(اجلزء الثالث)

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الطبعة

الفرائض

فرض 412

2

األوىل 2113م

الموضوعـــــات
الباب األول :مقدمة يف علم الفرائض:
 احلقوق املتعلقة بالرتكة.
 أركان اإلرث.
 أسباب اإلرث.
 موانع اإلرث
الباب الثاني :الوارثون والوارثات:
 الوارثون من الذكور.
 الوارثات من اإلناث.
 أنواع اإلرث.
الباب الثالث :اإلرث بالفرض:
 تعريف الفرض ،والفروض املقدرة.
 أصحاب النصف.
 أصحاب الربع.
 أصحاب الثمن.
 أصحاب الثلثني.
 أصحاب الثلث.
 املسألتان الغرّاوان.
 أصحاب السدس.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
الباب الرابع :اإلرث بالتعصيب:
 تعريف التعصيب ،وأقسام العصبة.
 العصبة بالنفس.
 العصبة بالغري.
 العصبة مع الغري
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الباب اخلامس :احلجب:
 تعريف احلجب ،وأقسامه.
 احلجب بالوصف.
 احلجب بالشخص.
 األخ املبارك واألخ املشؤوم.
 املسألة املشركة.
الباب السادس :احلساب:
 التأصيل.
 التصحيح.
 قسمة الرتكات.
الباب السابع :اجلد واإلخوة:
 املراد باجلد واإلخوة ،وأحواهلم.
 احلالة األوىل :اجلد مع صنف واحد من اإلخوة.
الباب الثامن :العول والرد:
 أنواع الفرائض.
 العول.
 الرد.
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اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

أصول الفقه

أصل 412

2

الموضوعـــــات








الدرس األول :مبادئ علم أصول الفقه.
الدرس الثاني :األحكام الشرعية.
الدرس الثالث :التعريف ببعض املصطلحات األصولية.
الدرس الرابع :أقسام الكالم.
الدرس اخلامس :األمر.
الدرس السادس :النهي.
الدرس السابع :العام واخلاص.
امتحان منتصف الفصل الدراسي









الدرس الثامن:
 - 1اجململ واملبني.
 - 2النص والظاهر واملؤول.
الدرس التاسع :داللة األفعال النبوية.
الدرس العاشر :النسخ.
الدرس الثاني عشر :اإلمجاع.
الدرس الثالث عشر :األخبار.
الدرس الرابع عشر :القياس.
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الطبعة
األوىل
2113م

