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

األدلة الشرعيَّة المطلوب حفظها للمساقات المشتركة
الكتاب

دراسات في العقيدة اإلسالمية (دين )101

الدرس

الموضوع

العقيدة
اإلسالمية

خصائص العقيدة
اإلسالمية

أركان العقيدة
اإلسالمية

الصفحة
الدليل
ْ
ْ
 -1الربانية :قوله تعالى( :أفَ ُحك َم ال َجا ِه ِليَّ ِة يَ ْبغُونَ .).....
 -2 11التوازن :قوله تعالىَ ( :وا ْبت َغِ ِفي َما آتَاكَ َّ
َّار ْاْل ِخ َرة َ .).........
اَّللُ الد َ

حكم من أنكر ركنًا
من أركان العقيدة
مادة خلقهم

11

 -1قوله تعالى( :ومن يكفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اْلخر .).......

24

وظائف المالئكة

26

اإليمان
باليوم اْلخر

أحداث اليوم اْلخر

41

 -4قوله ُ ( :خ ِلقَ ْ
ت ْال َم َالئِ َكةُ .).....
ش .)...
 -5تسبيح هللا :قوله تعالى( :الَّذِينَ َيحْ ِملُونَ ْال َع ْر َ
الرو ُح ْاْل َ ِم ُ
ين .).....
 -6تبليغ شرائع هللا :قوله تعالى( :نَزَ َل بِ ِه ُّ
 -7قوله تعالى( :إذَا ال َّ
س ُك ِّ ِو َر ْ
ت .)....
ش ْم ُ

العرض والحساب

46

علَ ْي ِه ْم .)......
 -1شهادات الجوارح :قوله تعالىَ ( :ي ْو َم ت َ ْش َهدُ َ

التوحيد

فضل التوحيد

51

ش ْيئًا .)...
 -9سبب دخول الجنة :قوله ( :من لقي هللا ََل يُ ْش ِركُ ب ِه َ
ي ِإلَيْكَ َو ِإلَى الَّذِينَ ِم ْن قَ ْبلِكَ .)...
(ولَقَ ْد أ ُ ِ
 -11شرط لقبول العمل :قوله تعالىَ :
وح َ

السحر

حكم السحر
المسارعة إلى العمل
الصالح
العالقة بين اإليمان
والعمل الصالح

66

سلَ ْي َم ُ
ان .)...
(و َما َكفَ َر ُ
 -11قوله تعالىَ :
صلَّى َّ
ع ْنهُ أن َرسول َّ
ي َّ
سلَّم قال :بادروا
اَّللُ َ
اَّللُ َ
( -12عن أبي هريرة َر ِ
علَ ْي ِه َو َ
اَّللِ َ
ض َ
باْلعمال سبعا .)...

95

 -11قوله تعالى( :إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات .)...

اإليمان
بالمالئكة

اإليمان
والعمل
الصالح

91

الكتاب

الدرس
الوحي

الموضوع
دليل الوحي

القرآن الكريم والسنة النبوية (دين )101

صور الوحي

إعجاز القرآن
الكريم

جريان الشمس
التمثيل الضوئي

دراسات نصية
من القرآن الكريم

سورة الحشر ()1

دراسات نصية
من الحديث
الشريف

سورة الحجرات
فضل تالوة
القرآن الكريم
إصالح ذات البين
تداعي اْلمم
على المسلمين

الصفحة
9

الدليل

ُوحي إِلَيْكَ .).......
 -1قوله تعالىَ ( :كذَلِكَ ي ِ
 -2النفث في الروع :قوله ( :إن روح القدس نفث في روعي .)...
11
 -1الرؤيا الصالحة( :أول ما بدئ به رسول هللا  من الوحي .)...
( النشاط )
 -4تكليم هللا لرسوله من وراء حجاب :قوله تعالى( :علمه شديد القوى .)...
 -5قوله تعالى( :والشمس تجري لمستقر لها .)....
11
اء .)...
11
س َم ِ
(و ُه َو الَّذِي أ َ ْنزَ َل ِمنَ ال َّ
 -6قوله تعالىَ :
 -7قوله تعالى( :هو الذي أخرج الذين كفروا .)...
 -1قوله تعالى( :وقذف في قلوبهم الرعب .)...
49
 -9قوله تعالى( :ولوَل أن كتب هللا عليهم .)....
 -11 79- 61السورة كاملة ( 11آية).
117

 -11قوله ( :مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن .)....

146

 -12قوله ( :أَل أخبركم بأفضل من درجة الصالة.).... ،

151

 -11قوله ( :يوشك اْلمم أن تداعى عليكم .)...

الكتاب

أحكام األسرة في اإلسالم  -دين ()101

الدرس
أركان عقد
الزواج
الرضاع
حقوق الزوجة
(المهر)
حقوق الزوجة
(النفقة)
أنواع الطالق

الموضوع

الصفحة

أحكام متفرقة

25

 -1قوله َ( :ل نكاح إَل بولي).

12
11
41

ضعُوا أ َ ْوَلدَ ُك ْم .)...
أر ْدت ُ ْم أ َ ْن ت َ ْست َْر ِ
 -2قوله تعالىَ ( :وإِ ْن َ
ض ْعنَ أ َ ْوَلدَ ُه َّن .)...
(و ْال َوا ِلدَاتُ ي ُْر ِ
 -1قوله تعالىَ :
( -4أن النبي  جاءته امرأة تعرض نفسها عليه .)...

42

 -5قوله ( :إِ َّن أ َ ْع َ
ظ َم ال ِنِّ َكاحِ بَ َر َكةً .)...

44

علَى ْال َم ْولُو ِد لَهُ .)....
 -6قوله تعالىَ ( :و َ

71

َّ
(الط ُ
َان .)...
 -7قوله تعالى:
الق َم َّرت ِ
 -1عدة الحامل :قوله تعالى( :وأوَلت اْلحمال .)...
 -9عدة المتوفى عنها زوجها :قوله تعالىَ ( :والَّذِينَ يُت ََوفَّ ْونَ ِم ْن ُك ْم َو َيذَ ُرونَ أ َ ْز َواجا ً .)...
(و َّ
يض .)...
الالئِي يَئِسْنَ ِمنَ ْال َم ِح ِ
 -11عدة اليائسات :قوله تعالىَ :
ْ
شيْئا ً .)...
(وَل َي ِح ُّل لَ ُك ْم أ َ ْن ت َأ ُخذُوا ِم َّما آت َ ْيت ُ ُمو ُه َّن َ
 -11قوله تعالىَ :

مشروعية الرضاع
سن الرضاع
مقدار المهر
عدم المغاَلة في
المهور
حكم النفقة على
الزوجة
الطالق الرجعي

العدة

انواع العدة

77-76

الخلع

حكمه

11

الدليل

الكتاب

الدرس
حب الوطن
الوَلء للوطن

التربية اإلسالمية (( )5دين )101

التسامح والتعايش
الوسطية
العفة في اإلسالم
التواصل اَلجتماعي وآدابه
اإلشاعة
الحوار
اَلختالف آدابه وتدبيره
البطاقات المصرفية

عمليات التجميل

الموضوع
حب الوطن في ضوء
السنة النبوية

الصفحة
11

الوَلء لولي اْلمر

11
11

الدليل
ي.)...
-1قوله ( :ما أطيبك من بلد ،وأحبك إل ِّ
-2قوله تعالى( :يا أيها الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي اْلمر منكم
.)...
 -1قوله تعالىَ( :ل ينهاكم هللا عن الذين لم يقاتلوكم في الدين.)...

التسامح والتعايش
مع غير المسلمين
الوسطية في العبادة
وسائل تحقيق العفة
آداب الرسالة

51
51
12

حكم ترويج اإلشاعة
آداب الحوار

17
91

سا إَل وسعها.)...
 -4قوله تعالىَ( :ل يكلف هللا نف ً
 -5قوله ( :يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.)...
 -6قوله تعالى( :ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.)...
 -7قوله ( :كفى بالمرء كذبًا أن يحدِِّث بكل ما سمع ).
 -1قوله تعالى( :ما يلفظ من قول إَل لديه رقيب عتيد .)...

اَلختالف المرفوض

111

 -9قوله تعالى( :وَل تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات .)...

الحكمة من مشروعية
بعض أنواع البطاقات
المصرفية
العمليات اَلختيارية
(التحسينية)

122
( أقرأ وأتفكر )

 -11قوله تعالى( :وما جعل عليكم في الدين من حرج .)...

127
( أقرأ وأتفكر )

 -11قوله ( :لعن هللا الواشمات والمستوشمات .)...

