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  )ورانيةا� (لصف األول من ا�رحلة االبتدائية�ا�كتب ا�قررة 
  

ا1صص   /مع أسماء ا�ؤلفا�كتب أسماء   ا#رجات  ا�واد ا#راسية  ا�رقم
  األسبوعية

   أم� اإلسالم�لشيخ   ��� القاعدة ا
ورانية  ��

��    �لشيخ +مد شهيد اهللا خان ا$د#  ��� )�(العقيدة والفقه   
  لصف األول من ا$رحلة االبتدائية�ا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية   ��� ا�لغة ا0نغا-ة  ,�

ةلصف األول من ا$رحلة االبتدائي�ا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية   ��� ا�لغة اإلCلABة  @�   

�D  اضياتAلصف األول من ا$رحلة االبتدائية�ا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية   ��� ا�ر   

 
 
 

Be‡Z`vqx 1g †kÖYx (b~ivbx) 
µ:bs welq c~Y©gvY cvV¨ wKZve/eB cwigvY 
01 Kvq`v (b~ivbx) 100 kvBL Avwgbyj Bmjvg   

02 AvKx`vn I wdKn (1) 100 kvBL gynv¤§` knx`yjøvn Lvb gv`vbx   

03 evsjv  100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  

04 Bs‡iwR 100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  

05 MwYZ 100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 )اظرةا� (البتدائيةا5ا4 من ا�رحلة الصف �ا�كتب ا�قررة 
  

ا1صص   /أسماء ا�كتب مع أسماء ا�ؤلف  ا#رجات  ا�واد ا#راسية  ا�رقم
  األسبوعية

�، �,  ��� تالوة القرآن ا�كرAم  ��K ،�Lجزءا .    
��  .من سورة العT إR سورة ا
اس  ��� حفظ القرآن ا�كرAم   

  .د#�لشيخ +مد شهيد اهللا خان ا$  ��� )�(العقيدة والفقه   ,�

�(القراءة ا2ديثة رقم  ��� ا�لغة العرVية واإلUالء  @�(  

�D  ا# من ا$رحلة االبتدائية�ا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية  ��� ا�لغة ا0نغا-ةZلصف ا  

  ا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية �لصف اZا# من ا$رحلة االبتدائية ��� ا�لغة اإلCلABة  ]�

  ا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية �لصف اZا# من ا$رحلة االبتدائية ��� رAاضياتا�  \�
 
 

 
 
 

Be‡Z`vqx 2q †kÖYx (bv‡hiv) 

  

µ:bs welq c~Y©gvY cvV¨ wKZve/eB cwigvY 
01 wZjvIqvZyj KziAvb 100 28, 29 I 30Zg cviv  
02 wndhyj KziAvb  100 m~iv Avmi †_‡K m~iv bvm ch©šÍ  
03 AvKx`vn I wdKn (2) 100 kvBL gynv¤§` knx`yjøvn Lvb gv`vbx   
04 Aviex mvwnZ¨ I Bgjv  100 Avj wKivAvZzj nv`xmvn (2)  
05 evsjv  100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  
06 Bs‡iwR  100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  
07 MwYZ 100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  



  ا5الث من ا�رحلة االبتدائيةلصف �ا�كتب ا�قررة 
  

ا1صص   /أسماء ا�كتب مع أسماء ا�ؤلف  ا#رجات  ا�واد ا#راسية  ا�رقم
  األسبوعية

�  ١٠٠ تالوة القرآن ا�كرAم  ��\-�� 
ً
    . جزأ

��  . من سورة اb0 إR سورة اa`ثر  ١٠٠  حفظ القرآن ا�كرAم  

  لشيخ +مد شهيد اهللا خان ا$د#�  ١٠٠  ) ,(العقيدة و الفقه   ,�

  �لشيخ +مد شهيد اهللا خان ا$د#  ١٠٠  األدب واcdء  @�

�D  الءUية واإلVالقراءة ا2ديثة رقم   ١٠٠ ا�لغة العر),(  

  صف اZالث من ا$رحلة االبتدائيةلا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية �  ١٠٠ ا�لغة ا0نغا-ة  ]�

  ا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية �لصف اZالث من ا$رحلة االبتدائية  ١٠٠ ا�لغة اإلCلABة  \�

�L  اضياتAالث من ا$رحلة االبتدائية  ١٠٠ ا�رZا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية �لصف ا  
 
 

Be‡Z`vqx 3q †kÖYx  
µ:bs welq c~Y©gvY cvV¨ wKZve/eB cwigvY 
01 wZjvIqvZyj KziAvb 100 21-27Zg cviv  
02 wndhyj KziAvb  100 m~iv evjv` †_‡K m~iv ZvKvmyi ch©šÍ  
03 AvKx`vn I wdKn (3) 100 kvBL gynv¤§` knx`yjøvn Lvb gv`vbx   
04 Av`e I `yAv  100 kvBL gynv¤§` knx`yjøvn Lvb gv`vbx   
05 Aviex mvwnZ¨ I Bgjv  100 Avj wKivAvZzj nv`xmvn (3)  
06 evsjv  100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  
07 Bs‡iwR  100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  
08 MwYZ 100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ا�كتب ا�قررة �لصف ا�رابع من ا�رحلة االبتدائية
  

ا1صص  أسماء ا�كتب مع أسماء ا�ؤلف/ ا#رجات ا�واد ا#راسية ا�رقم
 األسبوعية

 D-� ��� تالوة القرآن ا�كرAم  ��
ً
  . جزأ

D� سورة الفجر Rشقاق إiمن اإل  �� حفظ القرآن واaجوAد 

D�  ،با�لغة ا0نغا-ة(نزهة القارئ(  

  �لشيخ +مد شهيد اهللا خان ا$د# ��� )  @(العقيدة والفقه  ,�

  )اnزء األول(الطرAق إR العرVية  ��� )�(ا�لغة العرVية واإلUالء  @�

�D ءcdلشيخ +مد شهيد اهللا خان ا$د# ��� األدب وا�  

  رابع من ا�رحلة االبتدائيةا�كتاب ا�قرر من ا�دارس ا1كومية �لصف ا� ��� ا$علومات العامة  ]�

  ا�كتاب ا�قرر من ا�دارس ا1كومية �لصف ا�رابع من ا�رحلة االبتدائية ��� ا�لغة ا0نغا-ة \�

�L ةABلCرابع من ا�رحلة االبتدائية ��� ا�لغة اإل�لصف ا�كتاب ا�قرر من ا�دارس ا1كومية �ا  

�K اضياتAكتاب ا�قرر من ا�دار ��� ا�ر�رابع من ا�رحلة االبتدائيةا�لصف ا�س ا1كومية   

  
  

Be‡Z`vqx 4_© †kÖYx ( K I L MÖæc) 
µ:bs welq  cvV¨ wKZve/eB cwigvY 
01 wZjvIqvZyj KziAvb  100 01-05Zg cviv  

50 m~iv BbwkKvK †_‡K m~iv dRi ch©šÍ  02 
 

wndRyj KziAvb I 
ZvRex`   50 byRnvZzj Kvix  

03 AvKx`vn I wdKn (4) 100 kvBL gynv¤§` knx`yjøvn Lvb gv`vbx   
04 Aviex mvwnZ¨ I Bgjv  100 AvZ-ZvixKz Bjvj Avivexq¨vn (1g LÛ)  
05 Av`e I `yAv  100 kvBL gynv¤§` knx`yjøvn Lvb gv`vbx   
06 mvaviY Ávb  100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  
07 evsjv  100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  
08 Bs‡iwR  100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  
09 MwYZ 100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  

 
 
 
 
 
 



 
 

 ا<ا=س من ا�رحلة االبتدائيةا�كتب ا�قررة �لصف 
  

ا1صص  أسماء ا�كتب مع أسماء ا�ؤلف/ ا#رجات ا�واد ا#راسية ا�رقم
 األسبوعية

 �D-] ��� تالوة القرآن ا�كرAم  ��
ً
  . جزأ

D� سورة ا$طفف� Rبأ إ
 حفظ القرآن واaجوAد ��  من سورة ا

D�  ال القرآنq)صف األول
  )ا

  ) با�لغة ا0نغا-ة(ا$Bان و ا$tشعب  ��� ا�Tف ,�

  ا�كتاب ا$قرر من xلس اaعليم $دارس أهل ا2ديث ��� العلوم ا�uعية @�

�D الءUواإل yية  ��� األدب العرVروس العرdس -اUا$قرر من ا$دارس ا2كومية �لصف ا}ـا 
 ) اnزء اZا#(والطرAق إR العرVية 

 

  ا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية �لصف ا}اUس من ا$رحلة االبتدائية ��� �لغة ا0نغا-ةا ]�

 ا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية �لصف ا}اUس من ا$رحلة االبتدائية ��� ا�لغة اإلCلABة \�
 

�L اضاتAس من ا$رحلة  ��� ا�رUاالبتدائيةا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية �لصف ا}ا 
 

�K ف با0{ئةAتعر  
  )�D�+D) (ا$جتمع والعلوم(

 ا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية �لصف ا}اUس من ا$رحلة االبتدائية ���
 

 

Be‡Z`vqx 5g †kÖYx 
µ:bs welq c~Y©gvY cvV¨ wKZve/eB cwigvY 
01 KziAvb wZjvIqvZ  100 06-15 cviv   

50 m~iv bvev †_‡K m~iv gyZvdwddxb ch©šÍ  02 wndRyj KziAvb I 
ZvRex`  50 Rvgvjyj KziAvb (cÖ_gvsk)  

03 Qid  100 gxhvb I gybkvBe (evsjv)   
04 Avj-Djygyk kviCq¨vn 100 Avn‡j nv`xm †evW© KZ…©K wba©vwiZ    
05 Aviex mvwnZ¨ 100 `yiƒmyj Avivweq¨vn- evsjv‡`k gv`imv wkÿv 

†evW© KZ…©K wba©vwiZ eB 
AvZ-ZvixKz Bjvj Avivexq¨vn (2q LÛ) 

 

06 evsjv  100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  
07 Bs‡iwR  100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  
08 MwYZ 100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  
09 mgvR weÁvb I f~‡Mvj 

(50+50) 
100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  

  
 
 



 ا�توسطة من ا�رحلة األوللصف �ا�كتب ا�قررة 
  

ا1صص   /أسماء ا�كتب مع أسماء ا�ؤلف  ا#رجات  ا�واد ا#راسية  ا�رقم
  األسبوعية

D�  سورة ا$رسالت Rن إnد  ��    . من سورة اAجوaحفظ القرآن وا  

D�  ال القq صف األخ�(رآن
    )ا

��    من سورة ا
بأ إR سورة ا
اس  ���   القرآن ا�كرCم  معا4تر@ة  
    .  بنغالد�ش بدا�ا�كتاب ا$قرر من xلس اaعليم $دارس أهل ا2ديث  ��� اaوحيد و الفقه   ,�

    ا
حو العرy   ��� ا
حو  @�

�D  فTز الطا�0   ��� ا�Aعز    
    من ا#اخلا�سادسلصف � ا�قرر من ا�دارس ا1كومية -ا#روس العرFية   ��� Uالءاألدب العرy واإل  ]�

 �لوزارة ا�سعودية) اnزء األول(القراءة العرVية لقسم ا$توسط 
 

   من اdاخل  ا�سادسلصف�ا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية   ��� ا�لغة ا0نغا-ة  \�

�L  ةABلCاخل لصف ا�سادس� من ا$دارس ا2كومية ا�كتاب ا$قرر  ��� ا�لغة اإلdمن ا   

�K  اضياتAاخل صف ا�سادسلا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية �  ��� ا�رdمن ا   

 

gyZvIqvm&wmZv 1g †kÖYx 
(lô †kªYx) 

µ:bs welq c~Y©gvY cvV¨ wKZve/eB cwigvY 
50 m~iv wRb †_‡K m~iv gyimvjvZ ch©šÍ   01 wndhyj KziAvb I 

ZvRex`  50 Rvgvjyj KziAvb (†klvsk)  

02 KziAvbyj Kvixg  100 Abyev` : m~iv bvev †_‡K m~iv bvm ch©šÍ  

03 ZvInx` I wdK&n 100 AÎ †evW© KZ…©K wba©vwiZ   

04 bvû 100 Avb-bvneyj Avivex  

05 mi&d 100 AvRxRyZ Zv‡jexb (evsjv)   

06 Aviex mvwnZ¨ I 
Bgjv 

100 Av`- ỳiƒmyj Avjvweq¨vn- evsjv‡`k gv`imv wkÿv 
†evW© KZ…©K wba©vwiZ eB 
Avj wKivAvZzj Avivweq¨vn 

†mŠw` gš¿Yvjq KZ…©K iwPZ (cÖ_gvsk)| 

 

08 evsjv mvwnZ¨ I e¨vKiY 100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  

09 Bs‡iRx mvwnZ¨ I e¨vKiY 100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  

10 MwYZ 100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  

  
 
 
 



 

   من ا�رحلة ا�توسطةا5ا4لصف �ا�كتب ا�قررة 
  

ا1صص   /أسماء ا�كتب مع أسماء ا�ؤلف  ا#رجات  ا�واد ا#راسية  ا�رقم
  األسبوCعة

  ��    من سورة ا$لك إR سورة نوح  ��  ظفا2
    من سورة ا�ارAات إR سورة ا$رسالت   �q  Lة معا# القرآن ا�كرAم ترو

��  األرVعون �لنووي حفظا ودراسة  ��� ا2ديث  

   اaوحيد ا${�  ��� اaوحيد  ,�
  )ا�`Uل(هداية ا
حو  ��� ا
حو  @�

�D   فTأم� ا�صيغة/ علم ا�صيغة  ��� ا�  

    �لوزارة ا�سعودية،)اMزء ا5ا4( العرFية لقسم ا�توسط القراءة ��� األدب العرy واإلiشاء  ]�

 )اMزء األول(معلم اإلOشاء 

 

  ) ا�ملكة العرFية ا�سعوديةب�وزارة ا�عارف (الفقه �لصف األول ا�توسط  ��� الفقه     \�

�L  اخل ا�سابعلصف� ا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية ��� ا�لغة ا0نغا-ةdمن ا   

�K  ةABلCاخللا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية � ��� ا�لغة اإلdصف ا�سابع من ا  

  صف ا�سابع من اdاخللا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية � ��� ا�رAاضيات  ��
  

gyZvIqvm&wmZv 2q †kÖYx 
(mßg †kªYx) 

µ:bs welq c~Y©gvY cvV¨ wKZve/eB cwigvY 
20 m~iv gyjK †_‡K m~iv b~n ch©šÍ   01 wndR I ZiRgvZz 

gvÔAvwbj KziAvb 80 m~iv bvev †_‡K m~iv bvm ch©šÍ  

02 Avj nv`xm 100 Bgvg beexi 40 nv`xm (gyL ’̄ I cvV)  

03 ZvInx` 100 AvZ-ZvInx` Avj gyqvmwmi   

04 bvû 100 wn`vqvZzb bvû (c~Y© wKZve)  

05 Qid  100 BjgyQ QxMvn/AvgxbyQ QxMvn (evsjv)   

06 Aviex mvwnZ¨ I 
Bbkv 

100 wKivAvZzj Avivweq¨vn (2q LÛ) 
gyAvwjøgyj Bbkv (1q LÛ)  

  

07 wdKn  100 gyZvIqvmwmZv 1g e‡l©i Rb¨ wba©vwiZ 
(IqvhvivZzj gvAvwid- †mŠw` Avie) 

 

08 evsjv mvwnZ¨ I e¨vKiY 100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  

09 Bs†iRx mvwnZ¨ I 
e¨vKiY 

100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  

10 MwYZ 100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  



 ا5الث من ا�رحلة ا�توسطةلصف �ا�كتب ا�قررة 
  

ا1صص 
 األسبوعية

 رقما� :ا�واد ا#راسية   ا#رجات  /أسماء ا�كتب مع أسماء ا�ؤلف

  ظفا2  ��  من سورة ا�صف إR سورة اaحرAم  

��من سورة   �  ترqة معا# القرآن ا�كرAم و  �L  إR نهاية سورة ق 

�� 

�� ا2ديث   ��� بلوغ ا$رام من أدلة األح`م  

 ,� Uصطلح ا2ديث  ��� )ا
صف األول(أطيب ا$نح  
 @�  العقيدة ��� )ا
صف األول (كتاب اaوحيد 
  �D  الفقه  ���  ) كتاب الطهارة وا�صالة(  ا${�الفقه  

 ]� ا
حو ��� �ح مائة Ucل واaحفة ا�سtية 

 \� ا�Tف  ��� )ا
صف األول( العرف � فن ا�Tف اشذ 
 �L األدب العرy ���  اZامنتصا-ة من ا$دارس ا2كومية  �صفا�لغة العرVية اال 
  �K  اaارAخ   ���  ارAخ استقالل بنغالد�شتارAخ qعية أهل ا2ديث بنغالد�ش وت 

  ��   ا1ديثةا�علومات واالتصاالت  ���  لصف اZامن من اdاخل�ا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية  
  �� ا�لغة ا0نغا-ة ��� ا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية �لصف اZامن من اdاخل 
 Zاخلا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية �لصف اdة ��� امن من اABلCا�لغة اإل �� 
 ,� ا�رAاضيات  ��� ا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية �لصف اZامن من اdاخل 

gyZvIqvm&wmZv 3q †kÖYx (Aóg †kªYx) 
µ:bs welq c~Y©gvY cvV¨ wKZve/eB cwigvY 

20 m~iv md †_‡K m~iv Zvnixg ch©šÍ  01 wndR I ZiRgvZz 
gvÔAvwbj KziAvb 

80 m~iv mvev †_‡K m~iv K¡vd Gi †kl ch©šÍ  

02 Avj nv`xm 100 eyjy¸j gvivg : c~Y© wKZve  

03 Dm~j~j nv`xm 100 AvZBqveyj wgbn (cÖ_gvsk)  

04 AvK¡x`v 100 wKZveyZ ZvInx` (cÖ_gvsk)  

05 wdK&n 100 Avj-wdK&ûj gyBqvm&mvi (wKZveyZ ZvnvivZ I mvjvZ)  

06 bvû 100 kviû wgAv‡Z Avwgj I ZzndvZzm mvwbq¨vn   

07 mi&d 100 kvhvj Avid dx dvwbœm mvid (cÖ_gvsk)  

08 BwZnvm (50+50) 100 evsjv‡`k RgCq‡Z Avn‡j nv`xm Gi BwZnvm I 
evsjv‡`k ¯v̂axbZvi BwZnvm (evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW©) 

 

09 Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³  evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  

10 Aviex mvwnZ¨  100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  

11 evsjv mvwnZ¨ I e¨vKiY 100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  

12 Bs‡iRx mvwnZ¨ I e¨vKiY 100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  

13 MwYZ 100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  



   من ا�رحلة ا�توسطةا�رابعلصف �ا�كتب ا�قررة 
  

ا1صص 
 األسبوعية

 ا�رقم :ا�واد ا#راسية   ا��ر��ت  /أسماء ا�كتب مع أسماء ا�ؤلف

  ظفا2  ��  . ا�سجدة و �س و ا2جرات وا�ر�ن وا�واقعة و ق 

  ا�كرAم وترqة معا# القرآن   �L من سورة UرAم إR سورة األحزاب  

�� 

�� ا2ديث   ��� )ا$جb األول(ا$صابيح Uشكوة   

 ,� Uصطلح ا2ديث  ��� )ا
صف األخ�( أطيب ا$نح  
 @�  العقيدة  ��� )ا
صف األخ�(كتاب اaوحيد  

 �D ا
حو  ��� )اnزء األول(ا
حو ا�واضح  

 ]� ا�Tف   ��� )ا
صف األخ�(شذا العرف � فن ا�Tف  
  

 
  ن ا$دارس ا2كومية  �ذا ا�صفا�لغة العرVية االتصا-ة م

 )اnزء األول(كيف نتعلم اإلiشاء 
 \� األدب العرy واإلiشاء  ���

  �L  الفقه   ���  ) كتاب ا�ز�ة، وا�صيام، وا2ج(الفقه ا${�   
 �K  ا�س�ة ا
بوAة  ���  )ا0نغا-ة(من العهد ا$� إR غزوة بدر : ا�رحيق ا$ختوم  

  �� ا�لغة ا0نغا-ة  ��� صف اaاسع من اdاخللس ا2كومية �ا�كتاب ا$قرر من ا$دار 
�� ا�لغة اإلCلABة  ��� صف اaاسع من اdاخللا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية �   
  ,� ا�رAاضيات  ��� صف اaاسع من اdاخللا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية � 

gyZvIqvm&wmZv 4_© †kÖYx  (beg †kªYx) 
µ:bs welq c~Y©gvY cvV¨ wKZve/eB cwigvY 

20 m~iv mvR`v, Bqvmxb, ûRivZ, Avi ivngvb, IqvwKAvn 
I K¡vd| 

 01 wndR I ZiRgvZz 
gvÔAvwbj KziAvb 

80 m~iv gviBqvg †_‡K m~iv Avnhve ch©šÍ  
02 Avj-nv`xm 100 wgkKvZzj gvmvexn& (1g LÛ)  
03 Dm~jyj nv`xm 100 AvZ&Bqveyj wgb&n (†klvsk)  
04 AvK¡x`v 100 wKZveyZ ZvInx` (†klvvsk)  
05 bvû 100 Avb-bvneyj Iqvwhn (cÖ_g LÛ)  
06 mi&d 100 kvhvj Avid dx dvwbœm mvid (wØZxqvsk)  
07 Aviex mvwnZ¨ I 

Bbkv 
100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB 

KvBdv bvZvÔAvjøvgyj Bbkv (cÖ_gvsk) 
 

08 wdK&n 100 Avj-wdK&ûj gyqvm&mvi (wKZveyZ hvKvZ, wmqvg, nv¾)  
09 BwZnvm 100 Avi-ivnxKzj gvLZzg (evsjv) (gv°x Rxeb †_‡K e`i hy× ch©šÍ)  
10 Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³  evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  
11 evsjv mvwnZ¨ I e¨vKiY 100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  
12 Bs‡iRx mvwnZ¨ I 

e¨vKiY 

100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  

13 MwYZ 100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  



   من ا�رحلة ا�توسطةا<ا=سلصف �ا�كتب ا�قررة 
ا1صص 
 األسبوعية

  ا�رقم :ا�واد ا#راسية   ا#رجات  /أسماء ا�كتب مع أسماء ا�ؤلف

  ظفا2  �� اnزء األول  
  و ترqة معا# القرآن ا�كرAم   �L  )س�ازVدة اaف(من سورة يوiس إR سورة ا�كهف   

� 

� ا2ديث  ��� )Zا#ا$جb ا( Uش`ة ا$صابيح   

 , Uصطلح ا2ديث  ��� )ا
صف األول(ت{س� Uصطلح ا2ديث  
 @ العقيدة ��� )ولا
صف األ(�ح العقيدة ا�واسطية �لشيخ خليل هراس  

  D  ا
حو ���  ) اnزء اZا#(ا
حو ا�واضح   

 ] الفقه ��� ) مقدمة و تاب ا�صلوة واnنائز(صحيح فقه ا�سنة  
 \ أصول الفقه ��� �ن علم األصول �لشيخ +مد بن صالح العثيمصول ماأل 
 L األدب العرy واإلiشاء ��� ) اnزء اZا#( كيف نتعلم اإلiشاء ، العا� من اdاخللصف�تصا-ة من ا$دارس ا2كومية  ا�لغة العرVية اال 

 K ا�س�ة ا
بوAة ��� )ا0نغا-ة(من غزوة أحد إR وفاة ا
¢ ص¡ اهللا عليه وسلم : ا�رحيق ا$ختوم  
 ��   ا1ديثةا�علومات واالتصاالت  ���   من اdاخلالعا�صف لا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية � 
 �� ا�لغة اإلCلABة ���  العا� من اdاخلصفلا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية � 
  �� ا�رAاضيات ��� من اdاخلصف العا� لا�كتاب ا$قرر من ا$دارس ا2كومية � 

 
gyZvIqvm&wmZv 5g †kÖYx (`kg †kªYx) 

µ:bs welq c~Y©gvY cvV¨ wKZve/eB cwigvY 
20 wndh : 1g cviv  01 wndR I ZiRgvZz 

gvÔAvwbj KziAvb 80 Abyev` : m~iv BDbym †_‡K m~iv Kvnd ch©šÍ (hye`vZzZ 
Zvdvmxi) 

 

02 Avj-nv`xm   100 †gkKvZzj gvmvexn (2q LÛ)  
03 Dm~jyj nv`xm 100 ZvBmxiæ gymZvjvwnj nv`xm (cÖ_gvsk)  
04 ZvInx` 100 kviûj AvKx`v Avj IqvwmwZq¨vn (kvBL Ljxj nviivm 

(cÖ_gvsk)  
  

05 bvû  100 Avb-bvneyj Iqvwhn (2q LÛ)  
06 wdKn  100 mnxn wdKûm mybœvn (gyKvÏvgvn, wKZveym mvjvZ I RvbvBh)|  
07 Dm~jyj wdKn  100 Avj Dm~j wgb Bjwgj Dm~j (kvBL gynv¤§` web mv‡jn Avj 

DmvBwgb)  
 

08 Aviex mvwnZ¨ I Bbkv  100 Avj-jyMvZzj Avivweq¨vn& (†evW© KZ…©K wba©vwiZ Ask) 
KvBdv bvZvAvjøvgyj Bbkv (†klvsk) 

 

09 BwZnvm 100 Avi-ivnxKzj gvLZzg (Iû` hy× †_‡K bex (mv) Gi g„Zz̈  
ch©šÍ) (evsjv) 

 

10 Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ 100 evsjv‡`k gv`ivmv wkÿv †evW© KZ…©K wba©vwiZ eB  
11 Bs‡iRx mvwnZ¨ I e¨vKiY 100 evsjv‡`k gv`imv wkÿv †evW© KZ…©K  wba©vwiZ eB  
12 MwYZ  100 evsjv‡`k gv`imv wkÿv †evW© KZ…©K  wba©vwiZ eB  

 



   من ا�رحلة ا5انوCةاألوللصف �ا�كتب ا�قررة 
ا1صص 
 األسبوع

  ا�رقم :ا�واد ا#راسية   ا#رجات  /أسماء ا�كتب مع أسماء ا�ؤلف

� اnزء اZا#  �  
تفـس� اnاللـ� مـع (من سورة األعراف إR نهاية سورة اaوVـة  

  )ص£ ا�ر�ن ا$بار فورياaعليق �لشيخ 
L�   مAحفــظ القــرآن ا�كــر

 واaفس�

� 

� أصول اaفس�  ��� أصول ا[فس\ �لصف األول ا5انوي �لجامعة اإلسالمية با�دينة ا�نورة    
  كتـاب ،، كتـاب ا�ـصالةكتاب الطهارة (جامع ال`مذي 

 ، كتـاب ا2ـدود، كتـاب اdيـات، كتاب األحـ`م،اnنائز
 كتـاب ، كتاب الفـرائض، كتاب ال¤ وا�صلة،كتاب ا�س�

 كتــاب صــفة ، كتــاب ا�زهــد،ت كتــاب ا�ــشهادا،القــدر
 كتـاب ، كتـاب صـفة جهـنم، كتاب صفة اnنـة،القيامة
 كتـاب ، كتـاب القـراءات، كتاب فضائل القرآن،األمثال

 )  كتاب ا$ناقب،اdعوات

 , )�(ا2ديث   ���

 ، كتـاب ا�كفـارات،كتاب اتبـاع ا�ـسنة (هسa ابن ماج  
 كتـاب ، كتـاب ا�ـشفعة، كتـاب ا�رهـون،كتاب ا�بـات

 ، كتـاب األضـا¨، كتاب ا�وصايا، كتاب العتق،اتا�صدق
  ) كتاب الفª، كتاب تعب� ا�رؤAا،كتاب الطب

�(ا2ديث   ���(  @ 

 U Dصطلح ا2ديث  ��� )ا
صف األخ�(ت{س� Uصطلح ا2ديث  

 ] العقيدة  ��� )خ�ا
صف األ(�ح العقيدة ا�واسطية �لشيخ خليل هراس  
 \ الفقه   ��� ) وا�لباس وا�زAنة، واألطعمة واأل�Vة، وا
ذور،كتاب األيمان(صحيح فقه ا�سنة  

  Bصف األول(ا�وج
 L أصول الفقه  ��� )ا

 K ا
حو  ��� )ا
صف األول(�ح قطر ا
دى وVل ا�صدى  
  �� األدب العرb   ���  ا2ادي عuلصف�تصا-ة من ا$دارس ا2كومية  ا�لغة العرVية اال 

  �� ا0الغة  ��� )ة وعلم ا$عا#مقدم(دروس ا0الغة  

��   اإلسال® اaارAخ  ���  �ألطفال أل¬ أ�د الطاهرونا}لفاء ا�راشد   
  



mvbvweqv-1g †kÖYx 
(GKv`k †kªYx) 

µ:bs welq c~Y©gvY cvV¨ wKZve/eB cwigvY 

20 2q cviv  01 wndR I Zvdmxi 
80 m~iv Avivd †_‡K m~iv ZvIevi †kl 

ch©šÍ (kwdDi ingvb gyeviKcyix (in)  
Gi ZvjxKK…Z Zvdmxi RvjvjvBb)|   

 

02 Dm~jyZ Zvdmxi  100 Dm~jyZ Zvdmxi : g`xbv wek¦we`¨vj‡qi 
mvbyweqv 1g e‡l©i|  

 

03 Avj-nv`xm (1)  100 Rv‡g wZiwghx (wKZveyZ ZvnvivZ, wKZveym 
mvjvZ, wKZveyj RvbvwqR, wKZveyj AvnKvg, 
wKZveỳ  w`qvZ, wKZveyj û ~̀̀ , wKZveym wmqvi, 
wKZveyj wei Iqvm wmjvn, wKZveyj dvivBh, 
wKZveyj Kv`i, wKZveyk kvnv`vZ, wKZveyh 
hyn`, wKZvey wmdvwZj wKqvgvn, wKZvey wmdvZzj 
RvbvbZ, wKZvey wmdvwZ Rvnvbœvg, wKZveyj 
AvgQvj, wKZvey dvhvBwjj KziAvb, wKZveyj 
wKivAvZ, wKZveỳ  `vIqvZ, wKZveyj 
gvbvwKe)|  

 

04 Avj-nv`xm (2) 100 mybvb Beby gvRvn : (wKZvey BwËevBm mybœvn, 
wKZveyj KvddvivZ, wKZveyj wnevZ, wKZveyi 
ivûb, wKZveyk kvAvn, wKZveym mv`vKvZ, 
wKZveyj BZK, wKZveyj Iqvmvqv, wKZveyj 
Avhvnx, wKZveyZ wZweŸ, wKZvey ZvÔexwii iæÕqv, 
wKZveyj wdZvb)|  

 

05 Dm~jyj nv`xm 100 ZvBmxiæ gymZvjvwnj nv`xm (wØZxqvsk)  

06 AvK¡x`v 100 kviûj AvKx`v Avj IqvwmwZq¨vn (kvBL Ljxj 
nviivm (†klvsk)  

 

07 wdK&n 100 mnxn wdKûm mybœvn (wKZveyj Cgvb, byhyi,AvZ¡ÔBgvn, 
Avkwievn, Avjwjevm I wKZveyh hxbvn)| 

 

08 Dm~jyj wdK&n 100 Avj Iqvwhh (cÖ_gvsk)  

09 bvû 100 kviû KvZwib bv`v I evjjyQ Qv`v (cÖ_gvsk)  

10 Aviex mvwnZ¨  100 Avj-jyMvZzj Avivweq¨vn& (†evW© KZ…©K 
wba©vwiZ Ask) 

 

11 evjvMvn  100 `yiƒmyj evjvMvn (gyKvÏvgvn I Bjgyj gvAvbx)  

12 BwZnvm 100 Lyjvdv iv‡k`v (Avey Avng` Zv‡ni)   



   من ا�رحلة ا5انوCةا5ا4لصف �ا�كتب ا�قررة 
  

ا1صص 
 األسبوع

  ا�رقم :ا�واد ا#راسية   ا#رجات  /أسماء ا�كتب مع أسماء ا�ؤلف

� اnزء اZالث �  

-°تـT تفـس� ابـن كثـ� (من ا$ائدة إ¯ نهايـة األنعـام  
  ) £ ا�ر�ن ا$بار فوريا$صباح ا$ن� �ص

L�   مAــر ــرآن ا�ك ــظ الق حف
 واaفس�

�� 

�� علوم القرآن  ��� ) ا
صف األول(مباحث � علوم القرآن $ناع القطان   
 cأ aكتـاب ا�ـصوم،كتاب ا�ز�ة، كتاب ا�لقطـة(  داؤدس ، 

كتاب ا�صيد، كتاب ا}راج، كتاب ا0يـوع، كتـاب العلـم، 
كتــاب األ�Vــة، كتــاب األطعمــة، كتــاب ا2مــام، كتــاب 

كتـاب  كتاب ال²جل، كتاب ا}اتم، كتاب ا�ـسنة، ا�لباس،
 )األدب واالستأذان

 ,� )�(ا2ديث   ���

كتـاب اnهـاد، كتـاب ا
ـ`ح، كتاب ا2ج،  (fسa الeسا  
كتــاب الطــالق، كتــاب ا}يــل، كتــاب األحبــاس، كتــاب 
األيمان وا
ذور، كتـاب ا$زارعـة، كتـاب عـuة الtـساء، 

العقيقـة، كتـاب الفـرع كتاب الفيئ، كتاب ا0يعة، كتاب 
والعت�ة، كتاب القسامة، كتـاب اإليمـان، كتـاب القـضاة، 

  ) كتاب االستعاذة

�(ا2ديث   ���(  �@  

 U �Dصطلح ا2ديث  ��� )ا�`Uل(�ح µبة الفكر  

 اZلــث (�ح العقيــدة الطحاوAــة إلبــن أ¬ العــز ا
ــصف األول 
 ) من ا�كتاباألول

 ]� العقيدة  ���

 \� الفقه   ��� ) والفرق ب� ا�زوج�،كتاب ا�زواج (صحيح فقه ا�سنة 

  Bصف األخ�(ا�وج
 �L أصول الفقه  ��� )ا
 �K  علم الفرائض  ���  ا��ا¶/كتاب الفرائض لعبد ا�صمد ا�`تب  

 �� ا
حو  ��� )ا
صف األخ�( وVل ا�صدى ى�ح قطر ا
د 

 �� ا0الغة  ��� ) ا0يان وا0ديع(ا0الغة ا�واضحة  
�� اaارAخ  ��� العهد األUوي $حمود شاكر   

  



mvbyweqv-2q †kÖYx 
(Øv`k †kªYx) 

µ:bs welq c~Y©gvY cvV¨ wKZve/eB cwigvY 
20 3q cviv  01 wndR I Zvdmxi 
80 m~iv gv‡q`v †_‡K m~iv AvbÔAv‡gi †kl ch©šÍ (kwdDwÏb 

gyeviKcyix Gi (in) wgmevûj gybxi (mswÿß Zvdmxi Beby 
Kvmxi)  

 

02 Djygyj KziAvb 100 gvevwnmy dx Djywgj KziAvb: gvbœvDj KvZ¡vb (cÖ_gvsk)  
03 Avj-nv`xm (1)  100 mybvb Ave~ `vD` : (wKZveyh hvKvZ, wKZveyj jyKvZvZ, 

wKZveym mvIg, wKZveym mvq`, wKZveyj LvivR, wKZveyj eyqy, 
wKZveyj Bjg, wKZveyj Avkwiev, wKZveyj AvZBgv, wKZveyj 
nv¤§vg, wKZveyj wjevm, wKZveyZ Zviv¾yj, wKZveyj LvwZg, 
wKZveym mybœvn, wKZveyj Av`ve Iqvj BmwZZÕRvb)|  

 

04 Avj nv`xm (2) 100 mybvby bvmvC : (wKZveyj nv¾, wKZveyj wRnv`, wKZveyb 
wbKvn, wKZveyZ ZvjvK, wKZveyj LvBj, wKZveyj 
Avnevm, wKZveyj Avqgvb Iqvb byh~i, wKZveyj 
gvhvwiAvn, wKZvey AvkivwZb wbmv, wKZveyj dvB, 
wKZveyj evBAvn, wKZveyj AvKxKvn, wKZveyj dviB I 
Iqvj AvZxiv, wKZveyj Kvmvgvn, wKZveyj Cgvb, wKZveyj 
KzhvZ, wKZveyj Bw Í̄Avhv)|  

  

05 Dm~jyj nv`xm 100 kviû byLevZzj wdKi (c~Y© wKZve)  
06 AvK¡x`vn& 100 kviûj AvKx`vn& AvZ-Zvnvweq¨vn (cÖ_g Z…Zxqvsk)  
07 wdK&n 100 mnxn wdK&ûm mybœvn (wKZveyh whIqvh Iqvj wdivK 

evBbvh hvIhvBb)| 
 

09 Dm~jyj wdK&n 100 Avj-IqvRxh (wØZxqvsk)  
10 dvivBh  100 wKZveyj dvivBh, kvBL Avãym mvgv` Avj KvwZe/wmivRx)   
11 evjvMZ 100 Avj-evjvMvZzj Iqvwhnv (Bjgyj evqvb I ev`x)  
12 Bmjv‡gi BwZnvm 100 DgvBq¨vn hyM (kvBL gvngỳ  kv‡Ki)   



   ا�hية ا�رحلةنة األوg منلس�ا�كتب ا�قررة 
  

ا1صص 
 األسبوع

  ا�رقم :ا�واد ا#راسية   ا#رجات  /أسماء ا�كتب مع أسماء ا�ؤلف

�  اnزء ا�رابع �  
ا$صباح ا$نـ� -°تT تفس� ابن كث� (سورة آل عمران والeـساء  

  )�ص£ ا�ر�ن ا$بار فوري
L�  

    القرآن ا�كرAمحفظ
  واaفس�

�� 

�� علوم القران  ��� )ا
صف األخ�(مباحث � علوم القرآن $ناع القطان   
 ,� ا2ديث  ��� )ا$جb األول(ا�صحيح �إلمام ا0خاري  

 @� ا2ديث  ��� ) ا$جb األول(لم ا�صحيح $س 

 �D أصول ا2ديث   ��� )أبواب منتخبة(تدرAب ا�راوي  
 ]� العقيدة   ��� )اZلث ا�وسط من ا�كتاب(¬ العز أ�ح العقيدة الطحاوAة إلبن  

 \� الفقه   ��� )  واdيات، واnنايات،كتاب ا2دود(صحيح فقه ا�سنة  

  �L أصول اdعوة وطرقها  ��� لفتح ا-انو¸ا$دخل إR علم اdعوة أل¬ ا 
ــا¹ة   ــرق ا$ع ــان والف ــذاهب واألدي ــ�ة � ا$ ــوعة ا${ ا$وس

 أهـل ا2ـديث ا�كتاب ا$قرر مـن xلـس اaعلـيم $ـدارس(
 )بنغالد�ش بدا�

  �K  األديان والفرق   ���

  �� تارAخ الفقه اإلسال®  ��� خالصة تارAخ الAuºع 

  �� اإلسال®اaارAخ   ���  شاكرالعهد العبا« $حمود   
Kzwjøqv-1g el© 

µ:bs welq c~Y©gvY cvV¨ wKZve/eB cwigvY 
20 wnd&h : (4_© cviv)  01 wndR I Zvdmxi 
80 Zvdmxi : m~iv Av‡j Bgivb I m~iv Avb wbmv †kl ch©šÍ 

(kwdDi ingvb gyeviKcyix Gi (in) wgmevûj gybxi 
(mswÿß Zvdmxi Beby Kvmxi)  

 

02 Dj~gyj KziAvb 100 gvevwnm dx Djywgj KziAvb (cÖ_gvsk) (gvbœvDj KvËvb)   
03 Avj-nv`xm 100 mnxûj eyLvix (1g LÛ)  
04 Avj-nv`xm 100 mnxn gymwjg (1g LÛ)  
05 Dm~jyj nv`xm 100 Zv`ixeyi ivex (wbw`©ó Aa¨vqmg~n)  
06 AvKx`vn& 100 kviûj AvKx`vn& AvZ-Zvnvweq¨vn (cÖ_gvsk)  
07 wdK&n 100 mnxn wdKûm mybœvn : wKZveyj û`ỳ  Iqvj wRbvqvZ Iqv` w`qvZ|  
08 Dmyjỳ  `vIqv Iqv 

ZziæKznv  
100 Avj gv`Lvj Bjv Bjwg` `vIqv (kvBL Aveyj dvZn Avj 

evqvbybx)  
 

09 Avj-Av`-Bqvb 
Iqvj wdivK  

100 AvjgvIm~ÔAv Avj gyqvmmvivn dxj gvhnve Iqvj Av`qvb Iqvj 
wdivK Avj gyAvmvivn (Avb bv`Iqvn Avj Avjvwgq¨vn) 

 

10 ZvwiLy wdKwnj Bmjvg  100 kviC BwZnv‡mi mvivsk   
11 Bmjv‡gi BwZnvm  100 AveŸvmx hyM (gvngỳ  kv‡Ki)  



   لسنة األخ\ة من ا�رحلة ا�hية�ا�كتب ا�قررة 
 

 ا�رقم ا�واد ا#راسية  ا�قررةا�كتب مقرر الفصل األول مقرر الفصل ا5ا4

  .ا
صف اZا# من اnزء ا}اUس
  إ¯ نهاية ا�سورة D,�ا0قرة من 

ـــزء  nـــن ا ـــصف األول م 
ا
  .ا}اUس

 @,�سورة الفا¼ـة وا0قـرة  إ¯ 
 آية

  اnزء ا}اUس
ا$ـصباح ا$نـ� - lتk تفس\ ابن كث\

 �ص£ ا�ر�ن ا$بار فوري

حفظ القـرآن ا�كـرAم 
 واaفس�

� 

من بداية كتاب األطعمة إ¯ نهايـة 
 كتاب اaوحيد

مــن بدايــة كتــاب ا$غــازي إ¯ 
 نهاية كتاب ا
فقات

  ا�صحيح �إلمام ا0خاري
 )ا$جb اZا#( 

�  )� ( ا2ديث 

من بداية كتـاب األدب إ¯ نهايـة 
 كتاب اaفس�

 mــوع إ ــاب اoي ــة كت ــن بداي م
 نهاية كتاب ا�لباس وا�زCنة

   Uسلما�صحيح �إلمام
 )ا$جb اZا#( 

�(ا2ديث  ( , 

  كتاب ا�ز�ة وا
`ح
 و الطالق

 Rــصالة إ ــاب ا� ــة كت ــن بداي م
نهاية  كتاب االسºسقاء و تـاب 

 اnنائز
 @ ),(ا2ديث  Uوطأ �إلمام ما�ك

الي½لـف اهللا العبـد : من عنوان 
إR نهايــــة ......... إال مــــايطيق 

 .ا�كتاب

ــوان أر�ن اإليمــان اR : مــن عن
أفعال العباد خلق : هاية عنوان ن

 .........هللا 

ــة  Aــدة الطحاو �ح العقي
 إلبن أ¬ العز ا2ن£

 D العقيدة

ح½ـم : من بداية ا$طلـب ا�رابـع
ا0يعت� � بيعـة إR بيـع ا2يـوان 

  . با2يوان iس{ئة
 

من بداية كتاب ا0يوع إR نهاية 
علـة اaحـرAم : ا$طلب اZالث 

  � ا0يوع ا$ذكورة

  يح فقه ا�سنة صح
 �كمال بن ا�سيد سا�م

 ] الفقه

 ا0اب األول ا0اب اZالث
عبد العزAـز بـن +مـد العبـد / ضوابط اnرح واaعديل د

 ا�لطيف
 \ اnرح واaعديل

من بدايـة طـرق تـدر�س القـرآن 
ا�كرAم إR نهاية Uراجعـة ا$ـسائل 

 ا
حوAة

من بداية هدي ا
ـ¢ صـ¡ اهللا 
 إR نهايـة عليه وسلم � اaعليم

 صفات سلبية

ا�كتاب ا$قرر مـن xلـس اaعلـيم $ـدارس أهـل 

   .ا2ديث بنغالد�ش بدا�
طــــرق اaــــدر�س 

 والV²ية اإلسالمية
L 

مــن بدايــة جــزء اZــا# إR نهايــة 
 ا�كتاب

 من بداية إR جزء اZا# 
  علم ا$قاصد ا�uعية


ور اdين بن °تار ا}اد® 
 K مقاصد ا�Auعة

  اnزء األول  Zا#اnزء ا
ا�كتاب ا$قرر مـن xلـس 
ـــل  ـــدارس أه ـــيم $ اaعل

 .  ا2ديث بنغالد�ش بدا�

اaـــارAخ اإلســـال® 
ـــــا�م و ـــــا¾ الع ح

 اإلسال® 
��  

  �� ا$قابلة ا�شخصية   
   



Kzwjøqv-2q el© 
µ:bs welq c~Y©gvY cvV¨ wKZve/eB cwigvY 

20 5g cviv  01 wndR I Zvdmxi 
80 m~iv dvwZnv I evK¡viv (kwdDi ingvb 

gyeviKcyix Gi (in) wgmevûj gybxi (mswÿß 
Zvdmxi Beby Kvmxi)  

 

02 Avj-nv`xm 100 mnxûj eyLvix (2q LÛ)  
03 Avj-nv`xm 100 mnxn gymwjg (2q LÛ)  
04 Avj-nv`xm 100 gyqvËv wjj Bgvg gvwjK (wbw`©ó Aa¨vqmg~n)  
05 Avj Rviû IqvZ 

Zv`xj  
100 hvIqvweZzj hviû IqvZ Zv`xj (kvBL W. 

Avãyj AvRxR web gynv¤§` Avãyj jwZd  
(1g Aa¨vq I 3q Aa¨vq) 

 

06 AvKx`vn& 100 kviûj AvKx`vn& AvZ-Znvweq¨vn& (†klvsk)   

07 BwZnvm  100 Bmjv‡gi BwZnvm I 
nvwhiæj Avjg Avj Avj Bmjvgx  

 

08 wdK&n 100 mnxn wdK&ûm mybœvn (wKZveyj eyqyÔ)  
09 gvKvwm ỳk kvixÔAvn  100 Bjgyj gvKvwm` Avk kviCq¨vn   
10 ZziæKzZ Zv`ixm  100 ZziæKzZ Zv`ixm (evsjv‡`k Avn‡j nv`xm 

gv`ivmv wkÿv †evW©, XvKv KZ…©K wba©vwiZ)  
 

11 †gŠwLK  100   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


