இஸ்னரம் ம் 2
அத்றரசற
கற்நல்
ஶர்ச்சறகள்

ஶர்ச்சற

கற்நல் ஶதறுகள்.

உள்படக்கம்

ஆ. அ. .
தரட தல்
வசற்தரடுகள்

தக்கம்

கரனம்

1.0 அல்னரஹ்
இருப்தஷ ஏற்று
எல்னரச்
சந்ர்ப்தங்கபறலும்
அஷண றஷணவு
தடுத்ற ஒழுகுரர்.

அஷணத்து
ற்வசல்கஷபயும்
தஸ்னர கூநற
ஆம்தறப்தரர்.

தஸ்னர கூநல்

வசற்தரடு 2
(ஆ. அ. . ம் 1)

2

2.0 H

தரட தல் தரடம் 2
(ம் 1)

2

அல்னரஹ்
தஷடப்தரபன்
ஏன்தஷ ஏற்று
அஶண ப்புல்
ஆனலன் என்று
வரறரர்.

அல்னரஹ்
தஷடப்தரபன்.
ப்புல் ஆனலன்

வசற்தரடு 1, 2
(ஆ. அ. . ம் 2)

தரட தல் தரடம் 1
(ம் 2)

1

1

2.0 அர்கரதல் ஈரன்
தற்நற றபங்கற ரதம்
வசற்தடுத்ற
ற்நர்களுக்கும்
எடுத்துக்கூறுரர்.

3.0 அர்கரதல்
இஸ்னரத்ஷ ஏற்று
டப்தரர்

ஈரன் வகரள்ப
ஶண்டி ஆறு
அம்சங்கஷபயும்
அநறந்து கூறுரர்.

அர்கரதல் ஈரன்

கலிர யரரஷ
வரறந்து வதரருஷப
கூறுரர்.
அரன் கூறுஷ
வசறடுத்து
அஷறரக
இருப்தரர்.

8-9

தரடதல் தரடம் 3,4

6,7,8,9

2.30 H

னக்குரஷ
றசுரசறத்ல்

அற்ஷந
ஷடமுஷநறல் ஏற்று
டப்தரர்
னக்குகஷப
றசுரசறத்து டப்தரர்
தறரண னக்குகள்
ரல்ரறன்
வதர்கஷபயும்
தறஷயும் கூறுரர்
புணறல் இஸ்னரம்
என்ந வரடஷ
சரறரக் உச்சரறப்தரர்.

வசற்தரடு 1.2,3
(ஆ. அ. . ம் 2)

(ம் 2)

புணறல் இஸ்னரம்

வசற்தரடுகள்

கலிர யரர

1,2,3,4
(ஆ. அ. . ம் 2)

7- 9

(தரடதல் ம் 2)

10- 14

2.30H

அரன்
(வரழுஷகக்கரண
அஷப்பு)

தரடம் 5, 6 ,7

4.0 ஷடமுஷந
ரழ்றல் முஸ்லிம்கள்
தறன்தற்நற ஶண்டி
ஆஶரக்கற
றமுஷநகஷப
அநறந்து கஷடதறடித்து
ருரர்.

5.0 முஸ்லிம்கள்
அன்நரட ரழ்றல்
கஷடதறடிக்க ஶண்டி
ஒழுக்கங்கஷப ஶதற
ருரர்.

உடல், உஷட, சூல் ,
குப்தஷந சுத்த்ஷ
ஶதணுரர்

ஆஶரக்கறம்
வரடர்தரண
இஸ்னரற ஒழுக்க
றழுறங்கஷப
கஷடதறடித்து ருரர்
உவுண்ணும் ஶதரது
ஶத ஶண்டி
ஒழுங்குகஷப
தறன்தற்றுரர்

உநங்கும் முன்,
உநங்கும் ஶதரது,
உநங்கற எழுந் தறன்
தறன்தற்ந ஶண்டி
ஒழுங்கு முஷநகஷப
ஶதணுரர்
கறஷநஷ
முஷநரக
தன்தடுத்துரர்.

உடல்
உஷட
குப்தஷந
சூல்
ஒழுக்க றழுறம்

உவு

வசற்தரடுகள் 1-5
(ஆ. அ. . ம் 2)

11- 14

தரடம் 8-11
(தரடதல் ம் 2)

15- 27

வசற்தரடுகள் 1
(ஆ. அ. . ம் 1)

16

தரடம் 11
(தரடதல் ம் 1)

தூக்கத்றன்
ஒழுங்குகள்

17-19

வசற்தரடுகள் 1.2
3
(ஆ. அ. . ம் 2)

16- 18

தரடம் 12, 13
(தரடதல் ம் 2)

28-34

2.30H

3.30 H

6.0 கூட்டு ரழ்றல்
இடம்வதந ஶண்டி
தண்புகஷபயும்
றழுறங்கஷபயும்
றபங்கற அன்தடி
ஒழுகுரர்.

உரற துஆக்கஷப
ஓதுரர்.
வதற்ஶநரர் மூத்ஶரர்,
உநறணர்கள் ற்றும்
ஆசறரறர்களுக்கு
ரறரஷ வசலுத்ற
டப்தரர்

வதற்ஶநரர்
மூத்ஶரர்
ஆசறரறர்கள்
ஆலிம்கள்
உநறணர்கள்
அனர்கள்

வசற்தரடுகள் 1,2,3

18

(ஆ. அ. . ம் 1)

தரடம் 13,14,15

23-26

(தரடதல் ம் 1)
ஏஷணர்கஷப
ரறரஷஶரடு
டத்துரர்
ஆசறரறர்கள்
ஆலிம்கபது
உதஶசங்கஷப ஏற்று
டப்தரர்
அனர்கஷப
அன்தரக டரத்துரர்

வசற்தரடுகள்
1,2,3,4
(ஆ. அ. . ம் 2)

20-22

தரடம் 14,15,16

35-41

(தரடதல் ம் 2)

3.30 H

7.0 தறர்கள் லது
ஶசம் வகரண்டு
அர்கபறன்
முன்ரறரறகஷபப்
தறன்தற்றுரர்.

தறர்கபறன்
தறநப்புக்கு முன்ணரண
றடங்கள் ற்றும்
சறறுதரம்
வரடர்தரக
றடங்கஷப எடுத்துக்
கூறுரர்.
தறர்கஷப இறுற
தூரக ஏற்று
வரறரர்.

8.0 அல்குர்ஆஷணப்
தற்நற அநறந்து அஷண
ஓறருதுடன் அன்
ஶதரஷணகஷப
கஷடதறடித்து
ஒழுகுரர்.

தறர்கஷப
முன்ரறரறரக
வகரண்டு
எல்ஶனரருடதம்
டப்தரர்
அல்குர்ஆன் ஶர்ற
கரட்டுகறன்நது என்று
அநறந்து கூறுரர்.

தறநப்புக்கு முன்

வசற்தரடு 1, 2,3

தறர்கபறன்
சறறுதரம்

(ஆ. அ. . ம் 2)

2.30 H

இறுறத்தூர்

அகறனத்துக்கரண
தறர்கபறன்
முன்ரறரறகள்

தரடம் 19- 22

அல்குர்ஆன் தற்நற
அநறமுகம்.

வசற்தரடு 2,3

(தரடதல் ம் 2)

48-54

22

(ஆ. அ. . ம் 1)
தரடம் 19
(தரடதல் ம் 1)

மள துல் இக்னரசறன்
முக்கறத்துத்ஷ
அநறந்து கூறுரர்

23-26

மள ர இக்னரஸ்

வசற்தரடு 1
(ஆ. அ. . ம் 2)

32-33

34
27-28

2.0H

மழர இக்னரஷம
உரற சந்ர்ப்தங்கபறல்
றருத்ரக ஓதுரர்
ஓதுரர்

9.0ஸ்ஜறத்
முஸ்லிம்கபறன்
புணறரண இடம்
என்தஷண கூறுரர்.

ஸ்ஜறத் அல்னரஹ்றன்
ரபறஷக
எணக்கூறுரர்

தரடம் 23
(தரடதல் ம் 2)
ஸ்ஜறத்
அல்னரஹ்றன்
ரபறஷக

வசற்தரடு 1
(ஆ. அ. . ம் 1)

தரடதல் 21
(தரடதல் ம் 1)
ஸ்ஜறதுக்குள்
தஷயும் ஶதரது ஶத
ஶண்டி
ஒழுங்குகஷப அநறந்து
கஷடதறடிப்தரர்

ஸ்ஜறறல் ஶத
ஶண்டி
ஒழுங்குகள்

ஸ்ஜறறல் ஶத
ஶண்டி
ஒழுங்குகஷப ஶதற
அல் வசய்ரர்

10.0 இஸ்னரற
னரற்நறல் ஶரன்நற

இரம் கஸ்மரலிஷ
அநறமுகம் வசய்ரர்.

55-56

23

2.0 H

35-38

வசற்தரடு 1
(ஆ. அ. . ம் 2)

தரடம் 24-25

57-60

(தரடதல் ம் 2)

இரம் கஸ்மரலி

வசற்தரடு 1, 2
(ஆ. அ. . ம் 1)

24-25

2.0H

அநறஞர்கபறன்
வசற்தரடுகஷப
ந்து அர்கபறன்
முன்ரறரறகஷப
கஷடதறடித்து டப்தரர்

கல்றப்தறன்ணற
தரடம் 22
39-40
(தரடதல் ம் 2)
வசற்தரடு 1
(ஆ. அ. . ம் 2)
அப்துல் கரறர் ஜலனரணற
(ஹ்) தற்நற அநறமுகம்
வசய்ரர்.

அப்துல் கரறர்
ஜலனரணற (ஹ்)

31-32

தரடம் 26
61-62
(தரடதல் ம் 2)

அப்துல் கரறர் ஜலனரணற
(ஹ்) ஶதரன
எப்ஶதரதும் உண்ஷ
ஶதசற
கல்ற ஶடுறல்
ஆர்ம் கரட்டுரர்

25.H

Grade 2 islam

