
 

 

:الصف الثانوية املرحلة: دة:املا السنة الثانية  2توحيد   

 ات احملتوىموضوع األسبوع

 (1األسبوع )

 م4/12/2022 - هـ10/5/1444

 إىل

 م8/12/2022 - هـ14/5/1444

 اإلميانالوحدة األوىل: 

 املراد باإلميان عند أهل السنة واجلماعة

 

 أثر كبائر الذنوب وصغائرها على اإلميان

 مراجعة الوحدة األوىل: اإلميان

 (2األسبوع )

 م11/12/2022   -هـ17/5/1444

 إىل

 م15/12/2022  -  هـ21/5/1444

 الوحدة الثانية: اإلميان باهلل تعاىل 

 معنى اإلميان باهلل تعاىل

 

 حيدالعالقة بني اإلميان باهلل تعاىل وأنواع التو

 عاىل انية: اإلميان باهلل تمراجعة الوحدة الث

 (3األسبوع )

 م18/12/2022 -   هـ24/5/1444

 إىل

 م22/12/2022  -  هـ28/5/1444

 مطولة: األحد إجازة

 ليهم السالمع الوحدة الثالثة: اإلميان باملالئكة

 اإلميان باملالئكة عليهم السالممعنى 

 

 ئكة عليهم السالم: اإلميان باملالمراجعة الوحدة الثالثة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (4األسبوع )

 م25/12/2022 -  هـ1/6/1444

 إىل

 م29/12/2022 -    هـ5/6/1444

 

 الوحدة الرابعة: اإلميان بالكتب

 عنى اإلميان بالكتبم                                               

 

 املوقف من كتب أهل الكتاب املوجودة يف زماننا

 

 مراجعة الوحدة الرابعة: اإلميان بالكتب

 (5األسبوع )

 م1/1/2023 -    هـ8/6/1444

 إىل

 م5/1/2023   -   هـ12/6/1444

 يهم السالمعل الوحدة اخلامسة: اإلميان بالرسل

 الرسالة والنبوة

 

 وجوب اإلميان بالرسل عليهم السالم 

 هـ1444 الثاني للعام الدراسيفصل الدراسي المحتوى الدراسي على األسابيع في ال توزيع
 



 

 السالم  مراجعة الوحدة اخلامسة: اإلميان بالرسل عليهم

 (6األسبوع )

 م8/1/2023     هـ15/6/1444

 إىل 

 م12/1/2023  -  هـ19/6/1444

 الوحدة السادسة: اإلميان باليوم اآلخر

 هومعنى اإلميان ب اآلخر،املقصود باليوم 

 

 سؤال امليت يف قربه

 عالمات الساعة الصغرى 

 (7األسبوع )

 م15/1/2023 -   هـ22/6/1444

 إىل

 م19/1/2023  - هـ26/6/1444

 الثننيإجازة مطولة: األحد وا

 عالمات الساعة الكربى 

 معنى البعث والنشور وأدلته

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (8األسبوع )

 م22/1/2023 -  هـ29/6/1444

 إىل

 م26/1/2023 -  هـ4/7/1444

 

 أهوال يوم القيامة 

 أحوال الناس يوم القيامة

 

 (1)الشفاعة واحلوض 

 (9األسبوع )

 م29/1/2023 -   هـ7/7/1444

 إىل

 م2/2/2023  -   هـ11/7/1444

 (2)وض الشفاعة واحل 

 

 احلساب 

 امليزان والصراط

 (10األسبوع )

 م5/2/2023 -    هـ14/7/1444

 إىل

 م9/2/2023    هـ18/7/1444

 اجلنة 

 النار 

 

 مراجعة الوحدة السادسة: اإلميان باليوم اآلخر

 (11األسبوع )

 م12/2/2023 -   هـ21/7/1444

 إىل

 م16/2/2023  -  هـ25/7/1444

 اإلميان بالقدر الوحدة السابعة: 

  ووجوب اإلميان به  معنى اإلميان بالقدر

 



 

 (1)عة فيهمراتب اإلميان بالقدر ومذهب أهل السنة واجلما 

 (2) فيه عةمراتب اإلميان بالقدر ومذهب أهل السنة واجلما

 (12األسبوع )

 م19/2/2023   - هـ28/7/1444

 إىل

 م23/2/2023  -  هـ3/8/1444

 خلميسااألربعاء و :يوم التأسيسإجازة 

 مراجعة الوحدة السابعة: اإلميان بالقدر 

 الوحدة الثامنة: التكفري 

 معنى التكفري وخطورته وأنواعه 

 

 مراجعة الوحدة الثامنة: التكفري 

 (13األسبوع )

 االختبارات

 م26/2/2023 -  هـ6/8/1444

 إىل

 م2/3/2023 -   هـ10/8/1444

 


