
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف المستوى الثاني اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/                   

* للحصول على جميع أوراق الصف المستوى الثاني في مادة التوحيد ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/unification                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف المستوى الثاني في مادة التوحيد الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                          

          

                  https://www.almanahj.com/sa/unification2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف المستوى الثاني اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  
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 اململكة العربية السعودية 
 وزارة التعليم 

 وكالة الوزارة للتعليم العام 

 العلوم الشرعية( مكتب التعليم جنوب بنات )وحدة 

 
           
 

 

ـــــمدرس ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  ..................... : ة ــ

 
 

  املدرسة :  .................................... ةقائد                        مشرفة املادة :                             املادة : ....................................              ةمعلم

 هـ  1441للعام الدراس ي ( نظام مقررات للمرحلة الثانوية 1توحيد ) التوزيع مقرر 
 

  األسبوع األول 
 28/5إلى       24/5من 

 األسبوع الثاني
 5/6إلى      1/6من 

 األسبوع الثالث
 12/6إلى        8/6من 

 األسبوع الرابع
 19/6إلى        15/6من 

 األسبوع الخامس
 26/6إلى        22/6من 

 األسبوع السادس
 3/7إلى        29/6من 

 الوحدة األولى: 

 التمهيد والتعريف باملنهج -1
 معنى العقيدة االسالمية -2
 أصول العقيدة االسالمية  -3
 أركان االيمان -4

 تابع أركان االيمان -5

 أهمية العقيدة اإلسالمية  -1
 مصادر تلقي العقيدة اإلسالمية  -2

تابع مصادر تلقي العقيدة   -3
 اإلسالمية 

 بأهل السنة والجماعةاملراد  -4

منهج أهل السنة والجماعة في   -5
 تلقي العقيدة 

تابع منهج أهل السنة والجماعة في تلقي   -1
 العقيدة 

خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة  -2
 )أوال( 

تابع خصائص عقيدة أهل السنة   -3
 والجماعة )ثانيا، ثالثا(

 وسطية أهل السنة والجماعة  -4

 تابع وسطية أهل السنة والجماعة  -5

 

أسباب االنحراف عن   -1
 العقيدة 

تابع أسباب االنحراف عن   -2
 العقيدة 

 معنى البدعة -3

 أنواع البدعة -1
 تابع أنواع البدع  -2

منهج أهل السنة والجماعة في   -3
 محاربة البدع 

 الوحدة الثانية:

وأقسامه -4  تعريف التوحيد 

 منزلة التوحيد  -5

 معنى توحيد الربوبية  -1
 بطالن الشرع في الربوبية -2
 هللا تعالى من أدلة وجود   -3
الرد على منكري وجود هللا  -4

 تعالى 

تابع الرد على منكري وجود  -5
 هللا تعالى  

 األسبوع السابع
 10/7إلى        6/7من 

 األسبوع الثامن
 17/7إلى        13/7من 

 األسبوع التاسع
 24/7إلى        20/7من 

 األسبوع العاشر
 2/8إلى        27/7من 

 األسبوع الحادي عشر
 9/8إلى        5/8من 

 األسبوع الثاني عشر
 16/8إلى        12/8من 

 الوحدة الثالثة: 

 مفهوم توحيد األلوهية   -1
 أهمية توحيد األلوهية  -2
 تابع أهمية توحيد األلوهية  -3
 األدلة على إثبات توحيد األلوهية   -4

 ( 1شروط ال إله إال هللا )  -5

 ( 1تابع شروط ال إله إال هللا ) -1

 ( 2هللا )شروط ال إله إال  -2

 ( 2تابع شروط ال إله إال هللا ) -3
 تعريف العبادة ومنزلتها  -4

 منزلة العبادة -5

 (1من أنواع العبادة ) -1

 (1من أنواع العبادة ) -2

 (2من أنواع العبادة ) -3

 (2من أنواع العبادة ) -4

 (3من أنواع العبادة ) -5

 شمولية العبادة -1

 مفاهيم غير صحيحة للعبادة  -2

 قواعد في العبادة  -3

 الرابعة: الوحدة 
 مقدمة في األسماء والصفات  -4

 عقيدة أهل السنة في األسماء   -5

تابع عقيدة أهل السنة في األسماء   -1
 والصفات

 قواعد في أسماء هللا وصفاته -2

 1آلثار السلوكية ا -3

   1اآلثار السلوكية  -4

 2اآلثار السلوكية  -5

 الوحدة الخامسة: 

وأقسامه   -1  الكفر 

وأقسامه  -2   الشرك 

وأقسامه -3  النفاق 
 هللا تعالى دعاء غير  -4

 السحر وما يتعلق به -5

 

 األسبوع الثالث عشر
 23/8إلى        19/8من 

 األسبوع الرابع عشر
 30/8إلى        26/8من 

 األسبوع الخامس عشر
 7/9إلى        3/9من 

 األسبوع السابع عشر - األسبوع السادس عشر 
 21/9إلى        10/9من 

 

 االستهزاء بالدين   -1
 أنزل هللا الحكم بغير ما  -2
 مواالة الكافرين  -3

 الوحدة السادسة: 

 معناها  ولوازمها الشهادة للنبي  -4
 محبة النبي معناها وحقيقتها  -5

 عالمات محبة النبي   -1

  النهي عن الغلو في النبي  -2
 فضل آل البيت ومكانتهم 

 فضل الصحابة ومكانتهم -3

 لزوم الجماعة وذم الفرقة -4

 وجوب طاعة والة األمر .و 

  الثانياختبارات الفصل الدراس ي  مراجعة 

  

 


