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 هـ1442/1443لعام  ........الفصل الدرادي  ...............املستوى  أوالصف  الثانووةللمرحلة   (1)التوحيد توزوع مقرر

 (4األدبوع ) (3األدبوع ) (2األدبوع ) (1األدبوع )

    

    معىن امعليدة الإسالمية واراكهنا 
 أ مهية امعليدة الإسالمية     

 مطادر ثولي امعليدة الإسالمية    
        املراد ابهل امس نة وامجلاعة        

 امعليدةمهنج اهل امس نة وامجلاعة يف ثولي   

 خطائص عليدة اهل امس نة وامجلاعة   

 وسطية اهل امس نة يف ابب الاعتلاد                      

 أ س باب الاحنراف عن امعليدة واموسائل اموكائية               

 معىن امبدعة واهواعها 

 

مهنج اهل امس نة وامجلاعة يف حماربة امبدع                                

 مراجعة اموحدة ال وىل    

 ثعريف امتوحيد واكسامه                       

 مزنةل امتوحيد                    

 معىن ثوحيد امربوبية 

 من ادةل وجود هللا ثعاىل    
 امرد عىل منكري وجود هللا ثعاىل      

 مراجعة اموحدة امثاهية       
 مفهوم ثوحيد الاموهية               

 أ مهية ثوحيد الاموهية

 (8األدبوع ) (7األدبوع ) (6األدبوع ) (5األدبوع )

    

 ال دةل عىل اثبات ثوحيد الاموهية  

 (          1رشوط ل اهل الا هللا ) 

 (   2رشوط ل اهل الا هللا ) 

 ثعريف امعبادة ومزنههتا    

 ( 1من أ هواع امعبادة ) 

 (  2من أ هواع امعبادة )

 (         3من أ هواع امعبادة ) 

 مشومية امعبادة               

 كواعد يف امعبادة                    

 مراجعة اموحدة امثامثة

 ملدمة ومدخل متوحيد ال سامء    

 معتلد اهل امس نة وامجلاعة يف أ سامء هللا وضفاثه 

 ثعاىل وضفاثه   هللاواعد يف أ سامء  

 الااثر امسووكية املرتثبة عىل الاميان بأ سامء هللا  

 ابعةمراجعة اموحدة امر  

 

 امكفر واكسامه  

 امرشك واكسامه   

 امنفاق واكسامه                      

 دعاء غري هللا ثعاىل   

 امسحر وما يتعوق به  

 (12األدبوع ) (11األدبوع ) (10األدبوع ) (9األدبوع )

    

 الاس هتزاء ابدلين  
ثبديل امرشيعة الإسالمية                                      

 مظاهرة امكفار عىل املسومني 
 مراجعة اموحدة اخلامسة

                  وموازهما  معناها ملسو هيلع هللا ىلص امشهادة نونيب 

عناها وحليلهتا                                 م ملسو هيلع هللا ىلص حمبة امنيب 

 ملسو هيلع هللا ىلص      عالمات حمبة امنيب 

 ملسو هيلع هللا ىلص      اههنيي عن امغوو يف امنيب 

 فضل ال امبيت وماكنهتم 

 فضل امطحابة وماكنهتم 

 مراجعة اموحدة امسادسة  

 وجوب مزوم امجلاعة وذم امفركة 

 ر  وجوب طاعة ولة الام 

 مراجعة اموحدة امسابعة  

 مراجعة اموحدة امسابعة 

 اختبارات نهاوة الفصل الدرادي األول 

 (13األدبوع )

 

 اختبارات نهاوة الفصل الدرادي األول 

 مالحظة:**

  الدراسية.إجازة نهاية األسبوع املطولة من االسابيع أيام مت استقطاع أيام إجازة اليوم الوطين و-


