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Punjar Kahuta Road, Kahuta, Punjab, Pakistan4 ihmistä on merkinnyt tämän paikakseenKirjakauppa · Jolyschlnon Falwello · KampusrakennusSulkeutuu pian·8.00-21.00Sulkeutuu pian·8.00-21.00Maanantai TomerthikicotorsaiFragentaiSuntai8.00-21.008.00-21.008 0-21 208.00-21.008.00-21.00 Näytä kaikkiSivun
läpinäkyvyysFacebook näytä tietoja, mukaan avulla oppii sivun sivunta. Katsu, Milisia Tomintoya Sibua Linnubt Ja Sislatoya Jolcaysvet Imist Takabat. Näytä kaikki Al-Madina -instituutti on voittoa tavoittelematon oppilaitos, 501(c)(3) korkea-asteen koulutusta, jonka perusti moninainen joukko muslimi-amerikkalaisia, jotka
ovat sitoutuneet tarjoamaan muslimiyhteisöille mahdollisuuksia etsiä pyhää tietoa. Al-Medina on alusta lähtien tavoittanut opiskelijoita ympäri maailmaa seminaareilla, kiertueilla, blogilla, julkaisuilla ja multimediasisällöllä. Kammottavalla jumalallisella sanomalla ja sanansaattajalla on voima muuttaa sydämiä ja elämää, ja
siksi se on opetussuunnitelmamme keskiössä. Tavoitteenamme on välittää korraanisia ja profeetallisia totuuksia johdonmukaisella, ytimekkäällä ja luotettavalla tavalla. Pyrimme auttamaan oppilaita ilmaisemaan nämä totuuksia selkeästi, suojelemaan heitä kohtuullisesti ja elämään niitä ystävällisesti, kun he kokevat
islamin nautinnollisen vaikutuksen elämäänsä. Al-Medina järjesti suuria seminaareja ja tapahtumia ympäri Yhdysvaltoja keskittyen opetussuunnitelmaan, joka yhdistää perinteiset islamilaiset tieteet niiden nykyaikaiseen ja käytännölliseen soveltamiseen. Al Medina -instituutti on voittoa tavoittelematon oppilaitos, 501(c)(3)
korkea-asteen koulutusta, jonka perusti moninainen joukko muslimi-amerikkalaisia, jotka ovat sitoutuneet tarjoamaan muslimiyhteisöille mahdollisuuksia etsiä pyhää tietoa. Al-Medina on alusta lähtien tavoittanut opiskelijoita ympäri maailmaa seminaareilla, kiertueilla, blogilla, julkaisuilla ja multimediasisällöllä.
Kammottavalla jumalallisella sanomalla ja sanansaattajalla on voima muuttaa sydämiä ja elämää, ja siksi se on opetussuunnitelmamme keskiössä. Tavoitteenamme on välittää korraanisia ja profeetallisia totuuksia johdonmukaisella, ytimekkäällä ja luotettavalla tavalla. Pyrimme auttamaan oppilaita ilmaisemaan nämä
totuuksia selkeästi, suojelemaan heitä kohtuullisesti ja elämään niitä ystävällisesti, kun he kokevat islamin nautinnollisen vaikutuksen elämäänsä. Al-Medina järjesti suuria seminaareja ja tapahtumia ympäri Yhdysvaltoja keskittyen opetussuunnitelmaan, joka yhdistää perinteiset islamilaiset tieteet niiden nykyaikaiseen ja
käytännölliseen soveltamiseen. Hän käytti myös seuraavia resursseja šeikki Darin kirjoittamista arabian kielen oppituntien 1, 2 ja 3 opiskeluun ja valvontaan [kuten Medinan kansallisessa yliopistossa opetettiin). E. Abdur-Raheem Arabian kurssi englanninkielisille opiskelijoille on kattava ja suosittu kurssi perinteisten
koraanien ja arabian opettamiseen, joka on alun perin keksitty ja opetettu kuuluisassa Medinan islamilaisessa yliopistossa, joka palvelee arabiankielisiä opiskelijoita ympäri maailmaa. Vuosien varrella tämä kurssi on mahdollistanut opiskelijoille Ole pätevä käyttämään arabian kieltä ja osallistu ja hyöty akateemisista
harrastuksista, kuten Akajasis Korranic, Hadith, Picha, Serra, Historia sekä Klassinen ja moderni arabialainen kirjallisuus. * Se on ytimekäs (koostuu vain kolmesta kirjasta, melko lyhyt), mutta laaja sen kattavuudessa. * Se yhdistää modernin arabialaisen sanaston islamilaiseen terminologiaan, jota käytetään Koraanissa
ja Sonassa. * Se auttaa ymmärtämään satoja säkeitä Koraanista, Hadithista, arabialaisista konteista ja runoudesta. Urdun kirjojen kirja : Khatima Tarajma 'Adeb Ol Meurdan kirjoittanut: Zarath Khawaja Banda Nava... Lue lisää Urdu Kirja: Kamiyah-e-Saadat kirjoittanut: Imaami G'Zali Kieli: Urdu (Transal... Lue lisää
Petawa-e-Razbia Fatwa-e-Razbia Vol. 30 (Urdu), kirjoittanut Alaa Hazaat Imaami Ahmad Reza Barlevy. ... LUE LISÄÄ Fatwa-e-Razbia Fatwa-e-Razbia Vol. 29 (Urdu), kirjoittanut Alaa Hazaat Imaami Ahmad Reza Barlevy. ... Lue lisää Fatwa-e-Razbia Fatwa-e-Razbia Vol. 28 (Urdu), kirjoittanut Alaa Hazaat Imaami
Ahmad Reza Barlevy. ... LUE LISÄÄ Fatwa-e-Razbia Fatwa-e-Razbia Vol. 27 (Urdu), kirjoittanut Alaa Hazaat Imaami Ahmad Reza Barlevy. ... Lue lisää Petawa-e-Razbia Fatwa-e-Razbia Vol. 26 (Urdu), kirjoittanut Alaa Hazaat Imaami Ahmad Reza Barlevy. ... Lue lisää Doros al-Luhatti L-Arabiyati Li-Ghiri L-Naaticina Bi-
ha (tunnetaan ympäri maailmaa nimellä Country Books): Sheikkimme kuuluisa arabian kielen kurssi äidinkielen arabiaksi keksittiin alun perin ja jatkaa opiskelua maailmankuulussa Hijslam-yliopistossa Medinassa. Kurssia opetetaan menestyksekkäästi kouluissa, korkeakouluissa ja yliopistoissa ympäri maailmaa.
Islamilaisen valtionyliopiston interaktiivisten opetusmenetelmien avulla klassista ja modernia arabiaa opetetaan systemaattisesti ajankohtaisten vuoropuhelujen, päivittäisten esimerkkien ja monien koraanin, hadithin ja arabian kielen esimerkkien avulla. Tietoa vahvistetaan luovien harjoitusten maailmalla. Lataukset

ااااااااااااااا : Country Book 1: Country Book 1 (PDF, Arabia – Musta/Valkoinen Print): Tyhjentävä digitaalinen hakemisto kaikista oppitunneista ja niiden sisällöstä: Country Book 1 (Uusi, Väritulostus): Yhdistää arabiankielisen tekstin, englanninkielisen avaimen ja ratkaisut: 2). urdu. saksa. 3). Ratkaisut harjoituksiin. 4).
Flipbook : Sanakirja sanoista 3 maakirjassa: Lataa Sanakirja 3 maakirjaan – tyhjentävällä digitaalisella hakemistolla, joka sisältää: a) Termien B sanaston aakkosjärjestyksen Kaikki kielioppisanat c) Kaikki kielioppiset selitykset d) Tärkeät sanakirjat e) Tärkeät sanastot ja kaikki Koraanin kirjoitusasut mainittiin 5). Countryn
DVD-kurssi. 6). Madinah Audio Course 7) Osta Duruus al-Lughah (3 Vols + Keys) Isosta-Britanniasta ja osta täysi väri täältä. 8) Osta avaimia englanniksi Isosta-Britanniasta 9) Osta sanastoa Isosta-Britanniasta 10). Osta 3 country-kirjaa + näppäimet + ratkaisut + 48 DVD-levyä tai vain maa-DVD:t Varaa 1 Animoidut
elokuvat: Oppitunti 1 Sanasto: oppitunti Sanasto – Http://drvaniya.com/wp-content/uploads/2020/01/Madinah-bk-1-Lesson-1-vocab-exercise.mp4 ااااا َتبهذ  اااا : اااا : اااااا : ااااا  ااا  ٌفاَضَُمو  ٌفاَضُم  َتبهذ  ااااا  ااااااااااااا  اااا  ااااااا  ااااااااا  ااا  اااا  ااااااااا  اااااا  ااااااااا  اااا  ااااااا  ااا  ااااا  ااااا  ااا  اا  اااا  ااا  اا  اا  اااا  ااا  اااا  اااا  ااا  ااا  ااا  ااا  اا  اااا  اا  ااا  اااااا  ٌْتَيب  ااااا  :
Täydelliset lauseet oikealla verbimuodolla َبََهذ  : Täydennä lauseet oikea verbi muodossa اا ا . tulkita sanoja ja päästä yksinkertaisiin arabialaisiin lauseisiin: : : 5-3 ٌباتك اا  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  : värit (masc): vastaa 9 yksinkertaiseen arabialaiskysymykseen ja katso sitten värikkäitä
vastauksia niissä ja niiden ympärillä. Maakirja 1 – Oppitunti 1: Maakirja 1 – Oppitunti 4 (A): Keskustelu suullisten harjoitusten kanssa: Harjoitukset: Harjoitukset: Harjoitukset:
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