بسم هللا الرحمن الرحيم
قسم التعليم ،الفصل الدراسي 2019-2017
لإلماء الناطقات بالعربية
الفصل الثالث

الفصل األول

الفصل الرابع
(نيسان (Apr.

(تشرين األول )Oct.

الفصل الثاني
(نيسان )Apr.

(تشرين األول )Oct.

2019

2018

2018-

2017

إلى
(أيلول (Sept.

إلى
(آذار (Mar.

إلى
(أيلول )Sept.

إلى
(آذار (Mar.

2019

2019

2018

2018

سورة الشعراء
الجزء19-

سورة الشعراء
الجزء 19-

سورة الفرقان
الجزء 18 -

سورة الفرقان
الجزء 18-

اآليات ()141-53

اآليات ()52-1

اآليات ()78-36

اآليات

()35-1

الدعاء للتخلص من
الحزن والهم والكآبة

الدعاء هلل تعالى من أجل الدعاء للحماية من شر
الرحمة وتهيئة األمور
األشخاص الشريرة
وكل مافيه خير
وتأثيرهم

الدعاء للحماية من
شر وسوسة الشيطان

(ال إله إال هللا
عليه توكلت وهو
رب العرش
العظيم )

(ربنا آتنا من لدنك
(رب نجني و أهلي
ِّ
رحمةً و هيئ لنا
مما يعملون)
من أمرنا رشدا)
(الشعراء)
(الكهف)

(رب أعوذ بك من
ِّ
ت الشياطين
همزا ِّ
رب أن
وأعوذ بك ِّ
يحضرون)
(المؤمنون)

رقم  –20المعاملة
الحسنة للجيران

رقم  -11المفهوم
العالي للطاعة في اإلسالم

رقم  -24المسكرات
محرمة حتى القليل
منها.

رقم  -32ليس هناك
عمل أفضل من السلوك
الحسن

رقم  -29النهي عن قول
هلك الناس

رقم  – 7السبيل إلى
الجنة والفرق بين
المسلم الفعال وغير
الفعال

مرآة كماالت
اإلسالم
()612-301

مرآة كماالت
اإلسالم
(أ)300-

حيـاة محـمد صلى هللا
عليه وسلم

حيـاة محـمد صلى هللا
عليه وسلم

حيـاة محـمد صلى هللا
عليه وسلم

()317-245

()245-160

()160-85

رقم  -23سبع خطايا
مهلكة :القتل بغير وجه
حق ،الربا ،االفتراء،
....الخ

سفينة نوح
()172-81
الوصية
()50-25

القرآن الكريم

رقم  -26عدم
التشبه باألمم
األخرى

األدعية

الحديث
المصدر:
األربعون النووية

سفينة نوح
(أ)80-
الوصية
(أ)25-

كتب المسيح
الموعود عليه
السالم

حيـاة محـمد صلى هللا
عليه وسلم

تاريخ
االسالم

()1-85

تاريخ
األحمدية

سيرة المسيح الموعود سيرة المسيح الموعود سيرة المسيح الموعود
سيرة المسيح
عليه السالم
عليه السالم
عليه السالم
الموعود عليه السالم

)25-(أ

)51_26(

)78-52(

)102-79(

ARABIC RESOURCES:
 Arabic Book of the Promised Messiah (as) 'Miratul Kamalat
Islam':
http://www.islamahmadiyya.net/Userfiles/File/pdf/Mirat_kamalat_
Islam_Arabic_14-5-15.pdf
 Arabic Safina-tun-Nuh:
http://www.islamahmadiyya.net/Userfiles/File/pdf/Sfina_final_15o
ct20151_File.pdf
 All Arabic Books of the Promised Messiah (as)
http://www.islamahmadiyya.net/booksinner.asp?id=109
 Arabic Books by Hazrat Khalifa-tul-Masih 11 (ra) (For Seert
Hazrat Masih Maud (as)
http://www.islamahmadiyya.net/booksinner.asp?id=111
 Arabic Books by Hazrat Khalifa-tul- MAsih 4 (rh)
http://www.islamahmadiyya.net/booksinner.asp?id=113
 Books by Hazrat Khailfa-tul-Masih V (aa)
http://www.islamahmadiyya.net/booksinner.asp?id=114
 Friday Sermons: http://www.islamahmadiyya.net/sermons.asp
 'Al Taqwa' magazine:
https://www.alislam.org/library/periodicals/index.php
 Arabic Website of Al-Islam: http://www.islamahmadiyya.net/
 Forty Gems of Hadith Book:
https://www.alislam.org/library/books/Forty_Gems_of_Beauty20080905MN.pdf

Syllabus 207-2019 Outlines for All Members;

