
 

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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اململىة العربية الضعىدًة 
 وزارة الحعليم

ووالة الىزارة للحعليم العام 

 
          

 
.................بـ : إدارة الحعليم 

.....................: ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــمدرش
 

 

هـ   1441للعام الدراس ي هظام ملررات للمرحلة الثاهىية  (1)الحىحيد ثىزيع ملرر 
 

  صسىو الضادش  صسىو الخامط  صسىو الرابع  صسىو الثالث  صسىو الثاوي  صسىو  وو 

 :الىحدة  ولى

الحمهيد والحعريف باملىهج  -1
معنى العليدة الاصالمية  -2
أصىو العليدة الاصالمية  -3
 أروان الاًمان -4

 ثابع أروان الاًمان -5

أهمية العليدة إلاصالمية  -1
 مصادر ثللي العليدة إلاصالمية -2

ثابع مصادر ثللي العليدة  -3
إلاصالمية 

 املراد بأهل الضىة والجماعة -4

مىهج أهل الضىة والجماعة في  -5
 ثللي العليدة

ثابع مىهج أهل الضىة  -1
والجماعة في ثللي العليدة 

خصائص عليدة أهل الضىة  -2
 (أوال)والجماعة 

ثابع خصائص عليدة أهل  -3
 (ثاهيا، ثالثا)الضىة والجماعة 

 وصطية أهل الضىة والجماعة -4

ثابع وصطية أهل الضىة  -5
 والجماعة

 

أصساب الاهحراف عن العليدة  -1
ثابع أصساب الاهحراف عن  -2

 العليدة

 معنى السدعة -3

أهىاو السدعة  -1
 ثابع أهىاو السدو -2

مىهج أهل الضىة والجماعة في  -3
محاربة السدو 

 :الىحدة الثاهية

 جعريف الحىحيد وأكضامه -4

 منزلة الحىحيد -5

معنى ثىحيد الربىبية   -1
بطالن الشرو في الربىبية  -2
من أدلة وجىد هللا جعالى  -3
 الرد على مىىري وجىد هللا جعالى -4

ثابع الرد على مىىري وجىد هللا  -5
 جعالى 

  صسىو الثاوي عشر  صسىو الحادي عشر  صسىو العاشر  صسىو الحاصع  صسىو الثامن  صسىو الضابع

 :الىحدة الثالثة

مفهىم ثىحيد  لىهية   -1
أهمية ثىحيد  لىهية  -2
ثابع أهمية ثىحيد  لىهية  -3
  دلة على إثسات ثىحيد  لىهية  -4

  (1 )شروط ال إله إال هللا  -5

 (1)ثابع شروط ال إله إال هللا  -1

 (2)شروط ال إله إال هللا  -2

( 2)ثابع شروط ال إله إال هللا  -3
 جعريف العسادة ومنزلتها -4

 منزلة العسادة -5

 (1)من أهىاو العسادة  -1

 (1)من أهىاو العسادة  -2

 (2)من أهىاو العسادة  -3

 (2)من أهىاو العسادة  -4

 (3)من أهىاو العسادة  -5

 شمىلية العسادة -1

 مفاهيم غير صحيحة للعسادة -2

 كىاعد في العسادة  -3

: الىحدة الرابعة
 ملدمة في  صماء والصفات -4

عليدة أهل الضىة في  صماء  -5
 والصفات

ثابع عليدة أهل الضىة في  صماء  -1
 والصفات

 كىاعد في أصماء هللا وصفاثه -2

آلثار الضلىهية لإلًمان باألصماء  -3
 (1)والصفات

ثابع  آلاثار الضلىهية لإلًمان  -4
 ( 1)باألصماء والصفات

آلاثار الضلىهية لإلًمان باألصماء  -5
 (2)والصفات

: الىحدة الخامضة
 

 الىفر وأكضامه  -1

 الشرن وأكضامه  -2

الىفاق وأكضامه  -3
 دعاء غير هللا جعالى -4

 السحر وما ًحعلم به -5

 

  صسىو الثامن عشر  صسىو الضابع عشر  صسىو الضادش عشر  صسىو الخامط عشر  صسىو الرابع عشر  صسىو الثالث عشر

الاصتهساء بالدًن   -1
الحىم بغير ما أهسو هللا  -2
 مىالاة اليافرين  -3

 ثابع مىالاة اليافرين  -4

 :الىحدة الضادصة

 معىاها  ولىازمها الشهادة للىبي -5

 معىاها ثابع الشهادة للىبي  -1
 ولىازمها

 محسة الىبي معىاها وحليلتها -2

 عالمات محسة الىبي  -3

 الىهي عن الغلى في الىبي  -4

 ثابع الىهي عن الغلى في الىبي  -5

 فضل آو السيت ومياهتهم  -1

 فضل الصحابة ومياهتهم  -2

 :الىحدة الضابعة

 لسوم الجماعة وذم الفركة -3

 .وجىب طاعة والة  مر  -4

 الثاوياخحسارات الفصل الدراس ي  مراجعة 

 

 

 :  ....................................                  قائد املدرسة                                 : ....................................              معلم املادة 


