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 العقيدة اإلسالمية وأركانها معنى 

 ــ أهمية العقيدة اإلسالمية 

 ــ مصادر تلقي العقيدة اإلسالمية 

 ــ املراد بأهل السنة والجماعة

 منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة

 ــ خصائص أهل السنة والجماعة

 ــ وسطية أهل السنة والجماعة 

ــ أسباب االنحراف عن العقيدة ووسائل 

 الوقاية

 ــ معنى البدعة وأنواعها 

 ــ منهج أهل السنة والجماعة في محاربة البدع 

أقسامه  ــ تعريف التوحيد و

 ــ منزلة التوحيــد 

 ( األحدإجازة نهاية أسبوع مطولة)

 ــ معنى توحيد الربوبية

 ــ من أدلة وجود هللا تعالى 

 الرد على منكري وجود هللا تعالى 

 األلوهية ــ مفهوم توحيد 

 ــ أهمية توحيد األلوهية 

 ــ األدلة على إثبات توحيد األلوهية 

 ( 1شروط ال إله إال هللا )

 ( 2شروط ال إله إال هللا )

 ــ تعريف العبادة ومنزلتها 

منتصف الفصل الدراس ي الثاني بنهاية إجازة 

 دوام يوم الخميس

 األسبوع العاش   األسبوع التاسع  األسبوع الثامن  األسبوع السابع  األسبوع السادس 

13 – 17  / 6 20 – 24  / 6 27  /6  – 2   / 7 5 – 9  / 7 12 – 16  / 7 

منتصف الفصل الدراس ي   بداية الدراسة بعد إجازة 

 الثاني

 (1ــ من أنواع العبادة )

 (2ــ من أنواع العبادة )

 ( 3ــ من أنواع العبادة )

 ــ شمولية العبادة 

 العبادة ــ قواعد في 

ــ منهج املسلم في األسماء والصفات، مقدمة  

 ومدخل 

ــ معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء هللا  

 تعالى وصفاته

 ــ قواعد في أسماء هللا وصفاته

ــ اآلثار السلوكية املترتبة على اإليمان بأسماء  

 (1هللا وصفاته )

ـ اآلثار السلوكية املترتبة على اإليمان بأسماء 

 ( 2فاته )هللا وص 

أقســامه   ــ الكـفــر و

أقســامه   ــ الشــرك و

 الخميس(األربعاء و ) إجازة نهاية أسبوع مطولة

أقســامه   ــ النفــاق و

 ــ دعاء غير هللا تعالى 

 ــ السحر وما يتعلق به

 ــ االستهزاء بالدين 

 ــ تبديل الشريعة اإلسالمية 

 ــ مظاهر الكفار على املسلمين 

للنبي صلى هللا عليه وسلم معناها ـ الشهادة 

 ولوازمها

ـ محبة النبي صلى هللا عليه وسلم معناها 

 وحقيقتها  

 عالمات محبة النبي صلى هللا عليه وسلم

  عش   األسبوع الحادي عش  
 األسبوع الثالث عش   األسبوع الثان 
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 النبي صلى هللا عليه وسلمــ النهي عن الغلو في 

 فضل آل البيت رض ي هللا عنهم 

 فضل الصحابة رض ي هللا عنهم 

 وجوب لزوم الجماعة وذم الفرقة

 وجوب طاعة والة األمر 

 الخميس(األربعاء و ) إجازة نهاية أسبوع مطولة

 الثاني اختبارات الفصل الدراس ي 
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