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 النسخة العربية
للجامعة العربية للبنات، سونارنغ،  مع مقادير الدروس اإلختباريةمخطط المناهج الدراسية 

 تنغي باري منشي غنج
 م 2017 -2016العام الدراسي

   التكميل
رقم  الكتب المحددة اإلختبار األول اإلختبار الثاني اإلختبار الحولي

 التسلسل
 آخر عشرة أجزاء ،  -ناظرة 
جزء ونصف مع  -تحفيظ 

 سورة يـس         

 أوسط عشرة أجزاء ، -ناظرة 
جزءين مع سورة الرحمن  -تحفيظ  

 و الواقعة

 أول عشرة أجزاء ،  -ناظرة 
 جزءين مع سورة الملك -تحفيظ 

تجويد و تحفيظ القرآن الكريم
1 

 2 1بخاري جـصحيح ال )4 -1(الجزء الرابع  تام إلي )10-5(الجزء العاشر  تام إلي تام
الجزء الخامس والعشرين  تام إلي   تام 

)20 - 25( 
 - 16( التاسع عشرالجزء  تام إلي
19( 

 3 2صحيح البخاري جـ

 أوقات الصلوات الخمسإلي باب  تام
ـ   221صــ

55نقصان االيمان بالمعاصى صـ إلي   4 1الصحيح لمسلم جـ 

صفــ  آتاب اللباس والزينةإلي  تام
187 

 القسامة والمحاربينآتاب إلي 
 54صفــ

مع علوم   2الصحيح لمسلم جـ 
 5 الحديث

 6 1سنن الترمذي جـ  48إلي باب ماجاء فى بدأ االذان صـ 147إلي ابواب الصوم صـ تام
 صومباب ما جاء في إلي  تام 

رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم 
 20صــــــــ

رسول اهللا  في جلسةإلي  باب ما جاء 
 7 شمائل الترمذي 8صـــــــ  يه وسلمصلي اهللا عل

ــ إلي أبواب تفسير القرآن صف تام
123 

 8 2سنن الترمذذي جـ  38صفــ  الفتنإلي أبواب 

 9 )آامال(سنن أبي داود  161إلي باب صالة العيدين صفــ  355إتمام الجلد األول صفــ  تام
 10 )آامال(سنن النسائي  72صفــ" آتاب اآلذان"إلي  اتمام الجلد األول  اتمام الجلد الثاني

صفــ " أبواب الزآاة"إلي  تام
127 

 11 )آامال(سنن ابن ماجة  23صـ  ابواب الطهارة و سننهاإلي 

 12 شرح معاني اآلثار 98إلي آتاب الصالة  صفــ 329إلي آتاب الزآاة صفــ  تام



صفــ إلي انتطار الصالة والمشي إليها  166إلي آتاب الجهاد صفــ  تام
56 

 13 الموطأ لإلمام مالك رحـ

 14 الموطأ لإلمام محمد رحـ 105إلي باب آمين في الصالة صفــ  242إلي آتاب النكاح صفــ  تام
 ج

للجامعة العربية للبنات، سونارنغ،  مع مقادير الدروس اإلختباريةمخطط المناهج الدراسية 
  تنغي باري منشي غنج

 م 2017 -2016العام الدراسي
 ةفضيلال

رقم  الكتب المحددة اإلختبار األول اإلختبار الثاني اإلختبار الحولي
 التسلسل

خر عشرة أجزاء آ -ناظرة 
 جزء ونصف -، تحفيظ 

 عشرة أجزاء ، ت أوسط -ناظرة 
 جزءين -حفيظ 

 ، عشرة أجزاء أول -ناظرة 
 جزءين -تحفيظ  

 تجويد و تحفيظ القرآن الكريم
1 

 2 1تفسير جاللين جـ رابعتام الجزء ال عاشرلام الجزء امإلي ت تام 

العشرين إلي تام الجزء من الجزء  تام
 ينعشروال الخامس

الجزء  تام إلي سورة الكهفمن 
 تاسع عشرال

 2تفسير جاللين جـ
3 

إلي الفصل الرابع في بقية مباحث  تام
 67هذا الباب صفــ 

الفوز الكبير في أصول  36إلي ذآر المنافقين صفــ 
 4 سيرالتف

 5 1مشكاة المصابيح جـ  57صفـ" الصالة آتاب" إلي  155صفــ " آتاب الزآاة" إلي  تام
 6 2مشكاة المصابيح جـ  329 صفـ"آتاب الجهاد"إلي  452إلي باب التوآل صفــ تام

 7 3الهداية جـ  62صفــ " فصل فى احكامه"إلي  111صفــ " آتاب الكفالة" إلي  تام
 8 4الهداية جـ 452صفـ " آتاب الكراهية"إلي  501صفــ  " صيدآتاب ال" إلي  تام

صفــ " الخالفة بعد الرسول"إلي  تام
142 

 9 عقيدة الطحاوي 69صفــ " المعراج حق"إلي 
 ج
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

للجامعة العربية للبنات، سونارنغ،  مع مقادير الدروس اإلختباريةمخطط المناهج الدراسية 
  شي غنجتنغي باري من

 م 2017 -2016العام الدراسي
 )ا(  الهداية

†n`vqv (K) 
رقم  الكتب المحددة اإلختبار األول اإلختبار الثاني اإلختبار الحولي

التسلسل
من الجزء ( رآن الكريمقترجمة ال  14إلي تام  11من الجزء   20إلي تام  15من الجزء   25إلي تام  21من الجزء 

11- 25( 1 

صفــ " دب مالآتاب ا" إلي  ....ما وصلإلي 
189 

فيمن سن سنة حسنة باب " إلي 
  66صفــ  "أو سيئة

 2 رياض الصالحين

باب زآاة الزروع "إلي  تام
 201صفــ "والثمار

صفـ " باب صفة الصالة"إلي 
98 

 3 1الهداية جـ 

 4 2الهداية جـ  359صفـ " الطالق ايقاع"إلي  430صفــ " ثبوت النسب" إلي  تام
فصل جملة : ث األحكام بح"إلي  امت

 265صفــ " جما ثبت بالحج
من بحث السنة إلي بحث 

 اإلجماع 
 219 -175صفــ 

 )السنة( نور األنوار
5 

 6 النحو الواضح تام الجلد األول تام الجلد الثاني تام 
 ونعشرال و إلي الدرس الثالث تام

 100صفـ 
إلي الدرس الحادي عشر صفـ 

48 
 7 ربيةآيف نتعلم الع

 تام: من قسم النثر 
 تام: من قسم النظم 

" إلي التضحية: من قسم النثر 
  75صفـ 

عزة "إلي : من قسم النظم 
 140صفــ " النفس

إلي المتكلمة : من قسم النثر 
  29بالقرآن الكريم صفــ 

من قصيدة "إلي : من قسم النظم 
 119حسان بن ثابت صفــ 

ر قسم النث )للعالم( المتخب العربي
 8 والنظم

     
     

 



للجامعة العربية للبنات، سونارنغ،  مع مقادير الدروس اإلختباريةمخطط المناهج الدراسية 
  تنغي باري منشي غنج

 م 2017 -2016العام الدراسي
 الهداية  شرح الوقاية مع

رقم  الكتب المحددة اإلختبار األول اإلختبار الثاني اإلختبار الحولي
التسلسل

آخر عشرة أجزاء  -ة ناظر
 جزء ونصف -، تحفيظ 

 أوسط عشرة أجزاء ،  -ناظرة 
 جزءين -تحفيظ 

 أول عشرة أجزاء ،  -ناظرة 
 جزءين -تحفيظ 

تجويد القرآن و تحفيظ السور 
 1 المنتخبة 

إلي تام  12من الجزء 
 20الجزء 

عشرون جزء (يم رآن الكرقترجمة ال 4إلي تام الجزء  1من الجزء  11إلي الجزء  5من الجزء 
 ،1-20( 2 

باب زآاة الزروع "إلي  تام
 201صفــ "والثمار

" صفة الصالةباب " إلي تام 
 98صفــ 

 3 1الهداية جـ 

 4 2الهداية جـ  359صفـ " ايقاع الطالق"إلي  430صفــ " ثبوت النسب" إلي  تام
 5 1شرح الوقاية جـ  128صفـ " آتاب الصالة"إلي  ختام المجلد األول تام

 6 2شرح الوقاية جـ    المباحث المنتخبة
القضاء يجب بما يجب به " إلي  157إتمام آتاب اهللا صفــ  المباحث المنتخبة من السنة

 34صفــ " األداء
 7 )آامال(نور األنوار 

الباب الثامن في اإليجاز " إلي  تام
47صفـ " والمساوات واإلطناب

صفــ " باب الذآر والحذف"إلي 
41 

 9 البالغة دروس

 10 الكافية 23نصوبات صفــ إلي الم 94فعل صفــ إلي بحث ال تام
سيد التابعين سعيد بن "إلي  تام

 109المسيب صفــ
 11 مختارات من أدب العرب 66صفــ  "وصف الزاهد"إلي 

إلي الدرس الثالث عشر صفــ  تام
33 

 12 الطريق إلي اإلنشاء 15الدرس الخامس صفــ 
 

للجامعة العربية للبنات، سونارنغ،  مع مقادير الدروس اإلختباريةج الدراسية مخطط المناه
 تنغي باري منشي غنج

 م 2017 -2016العام الدراسي



 هداية النحو
(†n`vqvZzbœvû) 

رقم  الكتب المحددة اإلختبار األول اإلختبار الثاني اإلختبار الحولي
التسلسل

 30إلي تام  28من الجزء 
- 
جزء ونصف مع  -تحفيظ  

ــس سورة  ـي

 - 27إلي تام  24من الجزء 
الرحمن  جزءين مع سورة -تحفيظ  

 والواقعة

  - 23إلي تام  21من الجزء 
جزءين مع سورة  -تحفيظ 
الملك

عشرة أجزاء ، ( رآن الكريمقترجمة ال
21-30( 1 

 2 يمختصر القدور 55إلي آتاب الزآاة صفــ  122إلي آتاب الرهن صفـ  تام
 "القسم الثاني في الفعل"إلي  تام 

 81صفــ 
المقصد الثاني في إلي 

  31المنصوبات صفــ 
 3 هداية النحو

صفـ " حتي للغاية"إلي  تام
61\123 

ما يترك به حقائق فصل " إلي
 59\25صفـ " األلفاظ

 4 أصول الشاشي

 5 لصيغةعلم ا 50صفـ " الباب الثالث" إلي  101صفـ " الباب الرابع"إلي  تام
إلي الدرس الخامس  تام

صفــ " اإلستفهام -والعشرون
114 

 (الدرس الثاني عشر" إلي 
 69صفـ ")الفعل المضارع

 آيف نتعلم اإلنشاء
6 

 الدرس الثالث"إلي  تام
 105صفــ "والعشرون

" الدرس الحادي عشر" إلي 
 65صفـ 

 7 القراءة الراشدة

ـ صف سہو کا بيان تک ۀ   سجد  آخر تک
42 

 ـصف تک يت کرنےکا بيانن
22 

 )النسخة األردية( 2بهشتي زيور جـ 
8 

 
 
 

للجامعة العربية للبنات، سونارنغ،  مع مقادير الدروس اإلختباريةمخطط المناهج الدراسية 
  تنغي باري منشي غنج

 م 2017 -2016العام الدراسي
 )نحو مير(المتوسطة 



(bvn‡egxi) 
 

رقم  الكتب المحددة اإلختبار األول اإلختبار الثاني اإلختبار الحولي
التسلسل

آخر عشرة أجزاء  -ناظرة 
 جزء ونصف -، تحفيظ 

أوسط عشرة  -ناظرة 
 جزءين -أجزاء ، تحفيظ 

أول عشرة أجزاء  -ناظرة 
 جزءين -، تحفيظ 

 1 تجويد القرآن وتحفيظ السور المنتخبة

مراجعة الكتاب واإلعداد 
لإلختبار الحولي تحت 

 الوفاق

صفـ " حروف عامله" إلي  آتاب نحو مير  اممتا
40 

 نحو مير
2 

صفــ  "أما القياسية"إلي  تام
60 

صفـ " النوع الخامس"إلي 
20 

 3 شرح مأة عامل

" ه أبواب معللهنقش" إلي  الكتاب ومراجعته اختتام
 107صفـ 

 4 )القسم الثالث والرابع(علم الصرف  75صفـ " بحث دعا" إلي 

" باب الرابع فى المكالمات" إلي 80ـ تام صف سالباب الساد
 46صـ 

الباب الثاني في الجمل " إلي
 30صفـ  "المستعملة

 5 روضة األدب

 صفـ" آتاب الجنائز" إلي  تام
233 

صفـ " آتاب الصالة" إلي 
84 

 6 الفقه الميسر

تک  احد و غطفان  ۀ غزو  چہل حديث  مع تام
 81- صفحہ 

 سے پندہ اور  چہل حديث
 حديثے

ہ کے ہجرتصحاب
صفحہ  -تک    حبشہ کا حکم

42 
 سے پندہ اور  چہل حديث

حديثے

 چہل حديث  مع  سيرة خاتم األنبياء

7 

غسل کا بيان تک صفحہ  تام
47 

 8 )النسخة األردية( 1بهشتي زيور جـ  233   صفحہ  فصل تک
[[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

العربية للبنات، سونارنغ، للجامعة  مع مقادير الدروس اإلختباريةمخطط المناهج الدراسية 
  تنغي باري منشي غنج

 م 2017 -2016العام الدراسي
 )ميزان(الثانوية العليا 



gxhvb)(  
رقم  الكتب المحددة اإلختبار األول اإلختبار الثاني اإلختبار الحولي

التسلسل
 عشرة أجزاء ، آخر -ناظرة 

سورة الفتح   سورة -تحفيظ  
 ويـــس

 زاء ، عشرة أج أوسط -ناظرة 
الرحمن والواقعةسورة  -تحفيظ 

 أول عشرة أجزاء ،  -ناظرة 
 سورة الملك -تحفيظ 

تجويد القرآن وتحفيظ السور 
 1 المنتخبة

 2 ميزان الصرف 82صـــــ إلي تمام بحث النهي تمام المنشعب مراجعة تام الكتاب
83صفــ  إلي إلي ما وصل  3 التمرين الكتابي 40صفـ   18تمرين  إلي

اتمام الجزء الثانى والي ما 
 وصل من الجزء الثالث

من الجزء  الباب الثالث"إلي 
 133الثاني صفـ 

" الدرس الحادي عشر"إلي 
 59صفـ 

 4 3-2الطريق إلي العربية جـ 

 5 الطريق إلي الفقه 66صفـ  صلوة الوترإلي  133صفـ  باب الصيامإلي  تام
  ہ تکدو بارہ  ہجرت ہبش 78صف تک  فتتح مکہ تام

 40صف
 6 )أردو( اإلسالم   تاريخ

    7 
 
 
 
 
 
 
 

 
†mvbvis Av`k© gwnjv gv`ivmv 

2016-2017 wkÿve‡l©i cvV¨µg 
 

Be‡Z`vBqvn-5g 
 

µwgK bs wba©vwiZ welq mgyn 1g mvgwqK cixÿv 2q mvgwqK cixÿv evwl©K cixÿv 
1 †KivZ ZvRex` I wbw ©̀ó myiv wndR Kiv‡bv bv‡Riv t 1g cvuP cviv bv‡Riv t 2q cvuP cviv (6- bv‡Riv t 3q cvuP cviv 



wndRt myiv gyjK  10)  
wndRt myiv ingvb I 
IqvKxAv 

(11-15) 
wndRt myiv Bqvmxb 

2 G‡mv Aviex wkwL (1g LÛ)  الدرس األول †_‡K الباب  
-Gi AvM ch©šÍ (17 الثاني
50 c„ôv) 

K‡_† الباب الثاني الباب  
 Gi AvM ch©šÍ الثالث 
(50-90 c„ôv) 

 

3 ZvÕjxgyj Bmjvg (4_© LÛ)  cÖ_g Aa¨vq m¤ú~Y© (1-32 
c„ôv ch©šÍ) 

2q Aa¨vq n‡Z ÔB‡ZKvdÕ 
Gi AvM ch©šÍ ( 33-85 
c„ôv) 

 †kl 

4 D`©~ †`vmix †Zmix حمد †_‡K   نباتات کا بيان
     Gi AvM ch©šÍ (1-40 
c„ôv) 

 DÏ©y †`vmix †kl D ©̀~ †Zmix c~Y© I DÏ~ 
†`vmix cybiv‡jvPbv 

5 Bmjvgx ZvnRxe wkï Aa¨vq †_‡K 4_© 
Aa¨v‡qi AvM ch©šÍ ( 1-
26 c„ôv) 

4_© Aa¨vq †_‡K mvgvwRK 
AvPi‡Yi AvM ch©šÍ (27- 
44 c„ôv)   

 †kl 

 
 
 
 
 

†mvbvis Av`k© gwnjv gv`ivmv 
2016-2017 wkÿve‡l©i cvV¨µg 

 
Be‡Z`vBqvn-4_© 

 
µwgK bs wba©vwiZ welq mgyn 1g mvgwqK cixÿv 2q mvgwqK cixÿv evwl©K cixÿv 
1 †KivZ ZvRex` I wbw ©̀ó myiv wndR 

Kiv‡bv 
   



2 Avj †KivAvZzj Avivweq¨vn (2q LÛ) 
myjZvb †RŠK b`fx 

K‡_† الدرس األول الدرس  
 ch©šÍ (3-17 c„ôv) التاسع

 K‡_† الدرس التاسع
  ch©šÍ العشرونالدرس  

(17-34 c„ôv) 

 ú~Y© 

3 ZvÕjxgyj Bmjvg (1g, 2q I 3q LÛ) cÖ_g LÛ m¤ú~Y© 2q LÛ m¤ú~Y© 3q L‡Ûi 40 c„ôv ch©šÍ 
1g I 2q mvgwqK 
cybiv‡jvPbv 

4 D ©̀~ Kv‡q`v I D ~̀© c‡njx DÏ©y Kvq`v 1-23 c„ôv ch©šÍ DÏ©y Kvq`v †kl D ~̀© c‡njx m¤ú~Y© wKZve I 
DÏ©yKvq`v cybiv‡jvPbv 

5     
6     

 



†mvbvis Av`k© gwnjv gv`ivmv 
2016-2017 wkÿve‡l©i cvV¨µg 

Lym~mx 
 

µwgK bs wba©vwiZ welq mgyn 1g mvgwqK cixÿv 2q mvgwqK cixÿv evwl©K cixÿv 

1 
†KivZ ZvRex` I wb ©̀„ó myiv 
wndR Kiv‡bv 

   

2 
G‡mv Aviex wkwL (1g LÛ)  الدرس األول †_‡K الباب الثاني   Gi 

AvM ch©šÍ (17-50 c„ôv) 
K‡_† الباب الثاني اب الب 
 Gi AvM ch©šÍ الثالث 
(50-90 c„ôv) 

 †kl Ges cybt Av‡jvPbv 

3 
 †e‡nkZx †RIi cÖ_g †_‡K Rvgv‡Zi weavb (200 c„ôv) 

ch©šÍ 
ÒRvgv‡Zi weavbÓ †_‡K 
ÒKziAvb †ZjvIqvZÓ 
ch©šÍ (200-469 c„ôv) 

c~Y© wKZve 

4 
AvnKv‡g wR‡›`Mx  cÖ_g †_‡K Rvgv‡Zi gvmv‡qj ch©šÍ 

(37-209 c„ôv) 
 ÒRvgv‡Zi gvmv‡qjÓ 
†_‡K ÒKvdb-`vdbÓ ch©šÍ 
(209-533c„ôv) 

c~Y© wKZve 

5 
ZvÕjxgyj Bmjvg (1g, 2q I 3q 
LÛ) 

cÖ_g LÛ m¤ú~Y© 2q LÛ m¤ú~Y© 3q L‡Ûi 40 c„ôv ch©šÍ 
1g I 2q mvgwqK 
cybiv‡jvPbv 

6 
D ©̀~ Kv‡q`v  1- 17 c„ôv ch©šÍ (meK bs 10) 17- 33 c„ôv ch©šÍ (meK 

bs 24) 
m¤ú~Y© wKZve 

  


