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

مقرر التربية اإلسالمية
في المرحلة الثانوية

(نظام توحيد المسارات)

للعام الدراسي

1028 -1027م

أوالً :المقررات المشتركة:
اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الطبعة

دراسات يف العقيدة اإلسالمية

دين 101

2

اخلامسة
2016م

الموضوعـــــات

الوحدة األوىل :العقيدة اإلسالمية وأركانها:
 العقيدة اإلسالمية.
 أركان العقيدة اإلسالمية:
الركن األول :اإلميان باهلل تعاىل.
الركن الثاني :اإلميان باملالئكة.
الركن الثالث :اإلميان بالكتب السماوية.
الركن الرابع :اإلميان بالرسل.
الركن اخلامس :اإلميان باليوم اآلخر.
الركن السادس :اإلميان بالقدر.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
الوحدة الثانية :من آثار العقيدة اإلسالمية:
 التوحيد.
 صور تتنافى مع التوحيد.
 العبادة.
 أمثلة على أنواع العبادة.
 الثبات على العقيدة اإلسالمية.
 العمل الصاحل.
 اجلهاد.

اسم المقرر

الرمز

أحكام األسرة يف اإلسالم

دين 102

عدد الساعات
المعتمدة

الطبعة

1

الثالثة

الموضوعـــــات

الوحدة األوىل :الزواج وأحكامه:
 الرجل واملرأة يف اإلسالم.
 الزواج يف اإلسالم.
 موانع الزواج.






أسس بناء األسرة املسلمة.
اخلطبة.
أركان عقد الزواج.
وصية أعرابية البنتها.
تعدد الزوجات.

الوحدة الثانية :اإلسالم ينظم احلياة الزوجية:
أوالً  -احلقو املشرتكة بني الزوجني.
ثانيًا  -حقو الزوجة.
أ .املادية:
* املهر.
* النفقة.
ب .املعنوية.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
ثالثًا  -حقو الزوج.
رابعًا  -حقو اآلباء واألبناء.
خامسًا  -حقو األقارب واألرحام.
الوحدة الثالثة :الطال وآثاره:
 مشروعية الطال .
 أنواع الطال .
 العدة.
 الرضاع.
 احلاضانة.
يتبع ......................................................

1026م

الوحدة الرابعة :املرياث والوصية:
 املرياث.
 الوصية.

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات المعتمدة

الطبعة

القرآن الكريم والسنة النبوية

دين 101

2

الرابعة 2016م

الموضوعـــــات

الباب األول :القرآن الكريم وعلومه:
 الوحي.
 القراءات القرآنية.
 التجويد.
 إعجاز القرآن الكريم.
من قصص القرآن الكريم:
 قصة أصحاب الكهف.
دراسات نصية من القرآن الكريم:
 سورة احلشر (املقطع ( )2 - 1تفسري فقط)
 سورة احلجرات (املقطع ( )1حفظ وتفسري)
امتحان منتصف الفصل الدراسي
 سورة احلجرات (املقطع ( .)1- 2حفظ وتفسري)
الباب الثاني :السنّة النبوية الشريفة:






مفهوم السنة وأنواعها.
تدوين الستة.
ي واحلديث النبوي.
احلديث القدس ّ
الصحابة والتابعون.
الكتب الستّة.

دراسات نصية من احلديث الشريف:
 فاضل تالوة القرآن الكريم( .دراسة وحفظ).
 تداعي األمم على املسلمني( .دراسة وحفظ)

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الطبعة

السلوك االجتماعي يف اإلسالم

دين 101

2

اخلامسة 2016م

املوضوعـــــات

الوحدة األوىل :اجلانب االجتماعي يف اإلسالم( :مجيع موضوعات الوحدة دراسة ذاتية)
الوحدة الثانية :األمراض االجتماعية اليت جيب التطهر منها:
أوالً  -األمراض الباطنية:
 - 1الكرب.
 - 2الغاضب.
 - 1احلسد.
 - 4البخل.
 - 5سوء الظن.
ثانيًا – األمراض الظاهرية:
 - 1الغيبة.
 - 2النميمة.
 - 1الكذب.
 - 4السب واللعن.
 - 5التجسس.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
الوحدة الثالثة :آداب السلوك االجتماعي يف اإلسالم:
آداب تالوة القرآن الكريم.
- 1
آداب طالب العلم.
- 2
آداب السالم.
- 1
آداب االستئذان.
- 4
آداب النظر.
- 5
آداب اللباس والزينة.
- 6
آداب الطعام والشراب.
- 7
يتبع .................................................

آداب اخلالء.
- 8
آداب النوم واالستيقاظ.
- 9
 - 10آداب احلديث.
 - 11آداب اجملالس.
 - 12آداب الطريق.

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الطبعة

الرتبية اإلسالمية 5

دين 201

1

الثانية 1027م

الموضوعـــــات
الوحدة األوىل :اإلسالم وحب الوطن:






حب الوطن.
الوالء للوطن.
العمل التطوعي وخدمة الوطن.
التسامح والتعايش.
أنشطة وتدريبات الوحدة األوىل.

الوحدة الثانية :اإلسالم وبناء الذات:






اإلنسان بني املادة والروح.
الوسطية.
العفاف.
التحصيل العلمي وبناء الذات.
أنشطة وتدريبات الوحدة الثانية.
امتحان منتصف الفصل الدراسي

الوحدة الثالثة :اإلسالم والتواصل االجتماعي:






التواصل االجتماعي وآدابه.
اإلشاعة.
احلوار.
االختالف.
أنشطة وتدريبات الوحدة الثالثة.
يتبع ....................................

الوحدة الرابعة :اإلسالم واملستجدات الفقهية:






نقل األعاضاء البشرية.
عمليات التجميل.
البطاقات املصرفية.
التجارة اإللكرتونية.
أنشطة وتدريبات الوحدة الرابعة.

ثانيًا :المقررات االختيارية:

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الرتبية اإلسالمية 6

دين 215

2

املوضوعـــــات

النظام االجتماعي:
 املرأة يف اإلسالم.
 حقو اإلنسان يف اإلسالم.
 التكافل االجتماعي يف اإلسالم.
النظام االقتصادي:
 النظام االقتصادي يف اإلسالم والنظم االقتصادية املعاصرة.
 نظرة اإلسالم إىل املال.
 امللكية يف اإلسالم.
 العمل يف اإلسالم.
 مشكلة الفقر وعالج اإلسالم هلا.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
النظام السياسي:
 نظام احلكم يف اإلسالم.
 تنظيم عالقة احلاكم بالرعية.
 القاضاء يف اإلسالم.
 اجلهاد يف اإلسالم.
 اإلسالم والعالقات الدولية.
يتبع ..................................................................

الطبعة
الثانية
2016م

النظام الرتبوي:
 أساليب الرتبية اإلسالمية (.)1
 أساليب الرتبية اإلسالمية (.)2
 تكامل الرتبية اإلسالمية.

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الطبعة

دراسات يف السرية

دين 214

2

الثالثة 2016

املوضوعـــــات

السرية النبوية وتاريخ تدوينها:
 السرية النبوية وأهمية دراستها.
 تدوين السرية النبوية.
البعثة النبوية الشريفة:
 العامل بني يدي البعثة.
 الطرائق اليت سلكها الرسول  يف دعوة الناس إىل اإلسالم.
 قريش تدبّر للقاضاء على الدعوة اإلسالمية.
صفات الرسول  ومعجزاته:
 صفات الرسول .
 معجزات الرسول .
امتحان منتصف الفصل الدراسي
خصائص الرسول  وحقوقه:
 خصائص الرسول.
 حقو الرسول .
خطر اليهود واملنافقني على اإلسالم واملسلمني:
 خطر اليهود.
 خطر املنافقني.
جهود بعض العلماء يف تصحيح االحنرافات عن اإلسالم:
 احلسن البصري .
 اإلمام جعفر الصاد .
 اإلمام ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل.

اسم المقرر
الشريعة وأصول الفقه

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

دين 121

2

املوضوعـــــات

الفصل األول :الشريعة اإلسالمية:
 مقاصد الشريعة اإلسالمية.
 مصادر الشريعة اإلسالمية:
أوالً  -القرآن الكريم.
ثانيًا  -السنة النبوية الشريفة.
ثالثًا  -اإلمجاع.
رابعًا  -القياس.
الفصل الثاني :أصول الفقه:
 الفقه وأصوله.
 احلكم الشرعي.
الفصل الثالث :مصطلحات أصولية:
 الناسخ واملنسوخ.

امتحان منتصف الفصل الدراسي
الفصل الرابع :االجتهاد:
 حقيقة االجتهاد.
 أدوار االجتهاد.
 اختالف اجملتهدين.

الطبعة
الثالثة
2016م

الفصل اخلامس :األئمة األربعة ومناهجهم يف االجتهاد:
 اإلمامان أبو حنيفة ومالك.
 اإلمامان الشافعي وأمحد.
الفصل السادس :القواعد الفقهية:
 املقصود بالقواعد الفقهية.
 مناذج من القواعد الفقهية املشتهرة.

اسم المقرر

الرمز

عدد الساعات
المعتمدة

الرتبية اإلسالمية 9

دين 126

2

الطبعة
األوىل
2016م

املوضوعـــــات

الوحدة األوىل :املال يف نظر اإلسالم وسيلة وليس غاية( :مجيع موضوعات الوحدة دراسة ذاتية)
الوحدة الثانية :اإلسالم يُقرُّ الكسب املشروع:
 إحياء األرض املوات.
 الزراعة.
 الصناعة.
 التجارة.
 املاضاربة.
 الشركات.
 اإلجارة.
 الرهن.
 السبق.
الوحدة الثالثة :اإلسالم ال يقر أساليب الكسب احلرام للمال:
 السرقـة.
 الغصـب.
امتحان منتصف الفصل الدراسي
 االختالس.
 الرشـوة.
 االحتكار.
 الغش.
يتبع ...........................................................

 الربا.
 القمار.
الوحدة الرابعة :رأي اإلسالم يف بعض املعامالت املعاصرة:
 املراحبة.
 التورُّ .
 غسل األموال.
 سو األورا املالية (البورصة).

