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 ١٩/٦/١٤٤١ ١٥/٦/١٤٤١ األسبوع ١٢/٦/١٤٤١ ٨/٦/١٤٤١ األسبوع ٥/٦/١٤٤١  ١/٦/١٤٤١ األسبوع ٢٨/٥/١٤٤١  ٢٤/٥/١٤٤١ األسبوع

١ 
  مراجعة المكتسبات السابقة

المراد باإليمان عند أهل السنة 
 والجماعة

٢ 
أثر كبائر الذنوب وصغائرها على  - 

  اإليمان
   مخالفين في باب اإليمانأبرز ال - 

 مراجعة وأنشطة الوحدة
٣ 

  معنى اإليمان با تعالى  - 
العالقة بين اإليمان با تعالى وأنواع  - 

  التوحيد 
 مراجعة وأنشطة الوحدة - 

٤ 
  معنى اإليمان بالمالئكة عليهم السالم - 
ما يتضمنه اإليمان بالمالئكة عليهم  - 

  السالم 
 مراجعة وأنشطة الوحدة

 ١٧/٧/١٤٤١ ١٣/٧/١٤٤١ األسبوع ١٠/٧/١٤٤١ ٦/٧/١٤٤١ األسبوع ٣/٧/١٤٤١ ٢٩/٦/١٤٤١ األسبوع ٢٦/٦/١٤٤١ ٢٢/٦/١٤٤١ ألسبوعا

٥ 
  معنى اإليمان بالكتب - 

  ما يتضمنه اإليمان بالكتب - 
الموقف من الكتب أهل الكتاب  - 

  الموجودة في زماننا 
 مراجعة وأنشطة الوحدة

٦ 
  الرسالة والنبوة- 

  ب اإليمان بالرسل عليهم السالموجو - 
  رسالة دمحم  - 

 مراجعة وأنشطة الوحدة - 
٧ 

باليوم اآلخر ومعنى اإليمان المقصود  - 
  به

  أهمية اليوم اآلخر ومنزلته - 
  قبض األرواح  - 

 سؤال الميت في قبره - 

٨ 
  عذاب القبر ونعيمه  - 

  عالمات الساعة الصغرى - 
  عالمات الساعة الكبرى – 
 وأنشطة الوحدةمراجعة  - 

 ١٦/٨/١٤٤١ ١٢/٨/١٤٤١ األسبوع ٩/٨/١٤٤١ ٥/٨/١٤٤١ األسبوع ٢/٨/١٤٤١ ٢٧/٧/١٤٤١ األسبوع ٢٤/٧/١٤٤١ ٢٠/٧/١٤٤١ األسبوع

٩ 
  معنى البعث والنشوز وأدلته

   أهوال يوم القيامة -   
 أحوال الناس يوم القيامة - 

١٠ 
  الشفاعة والحوض 

  الحساب
  الميزان والصراط – 

 وأنشطة الوحدةمراجعة  - 
١١ 

  الجنة - 
  النار - 

  آثار اإليمان باليوم اآلخر - 
 مراجعة وأنشطة الوحدة - 

   معنى اإليمان بالقدر ووجوب اإليمان به -  ١٢
 مراتب اإليمان بالقدر - 

 ١٤/٩/١٤٤١ ١٠/٩/١٤٤١ األسبوع ٧/٩/١٤٤١ ٣/٩/١٤٤١ األسبوع ٣٠/٨/١٤٤١ ٢٦/٨/١٤٤١ األسبوع ٢٣/٨/١٤٤١ ١٩/٨/١٤٤١ األسبوع

١٣ 
   مذاهب الناس في القدر - 

شبهة االحتجاج بالقدر على فعل  - 
 المعاصي وترك العبادة

١٤ 
  اإليمان بالقدر وفعل األسباب - 

  آثار اإليمان بالقدر - 
 مراجعة وأنشطة الوحدة - 

١٥ 
معنى التكفير وأنواعه ومسالك  - 

  المخالفين فيه
واآلثار المترتبة عليه ، خطورة الكفير - 

 م بالتكفير؟ومن يحك
 مراجعة وأنشطة  -  ١٦

 التاريخ الميالدي التاريخ الهجري الموضوع ١٩/١٠/١٤٤١ ٨/١٠/١٤٤١ األسبوع
 م١٩/٠١/٢٠٢٠ هـ٢٤/٠٥/١٤٤١ الثانيبداية الدراسة للطالب للفصل الدراسي 

 م٠٧/٠٥/٢٠٢٠ هـ١٤/٠٩/١٤٤١ بداية إجازة عيد الفطر
 م٣١/٠٥/٢٠٢٠ هـ٠٨/١٠/١٤٤١ بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر

 م٠٢/٠٦/٢٠٢٠ هـ١٠/١٠/١٤٤١ الثانيبداية اختبار الفصل الدراسي 
 م١١/٠٦/٢٠٢٠ هـ١٩/١٠/١٤٤١ إجازة نهاية العامبداية 

 

١٧  
١٨ 

 االختبارات

   

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  


