இஸ்னம் ம் 4
அத்ச
கற்நல்
ீர்ச்சகள்

ீர்ச்ச

கற்நல் ீதறுகள்.

உள்படக்கம்

ஆ. அ. .
தட நூல்
ிசற்தடுகள்

தக்கம்

கனம்

1.0 அல்னஹ்
அுணத்து
துடப்புகபணதும்
இுநன் என்து
ம்த டப்தர்.

அல்னஹ் துடப்தபன்
என்து சுசத்து
ஆங்குப
முன்ுப்தர்.

அல்னஹ்
துடப்தபன்

ிசற்தடு 2

5

3.0 H

ப்புல் ஆனன் என்து
அநந்து கூறுர்.

அல்னஹ் ீர்
கட்டுதன்
அுணத்ுயும்
தர்ப்தன், ீகட்தன்
என்துண
எடுத்துக்கூறுர்.

ப்புல் ஆனன்
அல்னஹ
ஸிகுண தடல்

(ஆ. அ. . ம் 3)
தட நூல் தடம் 2
(ம் 3)

3

ிசற்தடு 1, 2,3,4,5

2-5

(ஆ. அ. . ம் 4)
தட நூல் தடம் 1,2
(ம் 4)

1-6

2.1 அர்கனுல் ஈன்
தற்ந பங்க னும்
ிசற்தடுத்
ற்நர்களுக்கும்
எடுத்துக்கூறுர்.

கலி வ்ஹு
ணணட்டு

கலி ம்ஜத்

(ட்டல் )
தடநூல் தடம் 3
ம் 3

கலி வ்ஹத்

ிசற்தடு 1,2

ிதருளுடன் கூறுர்.

“ன இனஹ
இல்னனஹ”
கலின்
ர்த்ுகுப சக
உச்சத்து உ
சந்ர்ப்தங்கபல் ஓ

(ஆ. அ. . ம் 4)

4

6-7

ருர்.
தடநூல் தடம் 3
(ம் 4)

7-8

3.0H

2.2 அல்னஹ்ணல்
அருபப்தட்ட
ீங்குப ம்த
அல்குர்ஆன் இறு
ீம் என்து ஏற்று
ிசற்தடுர்.

னக்குகள்
அல்னஹ் அருப
ீங்குபயும்
ஸஹபுகுபயும் ஏற்று
டப்தர்.

ீங்கள்
ஸஹபுகள்

அல்குர்ஆுண
ிசடுத்து
துன்ந

9

தடநூல் தடம் 6
(ம் )

10-11

ிசற்தடு 1,2,3,4

8-11

(ஆ. அ. . ம் 4)
தடநூல் தடம் 4

உச்சப்தர்.

(ம் 4)

2.3 அல்னஹ்ன்
தூர்கள்
அுணுயும்
சுசத்து முஹம்த்
(ஸல்) அர்குப
இறுதூக
ஏற்றுிசற்தடுர்.

அல்னஹ்ன் தூர்கள்
அுணுயும் ஏற்று
டப்தர்.
அல்குர்ஆன் இறு
ீம் என்து ஏற்று
டப்தர்.
முஹம்த் தர்கள்
இறுத்தூர் என்று
சுசத்து
தன்தற்றுர்

3.0 H

ிசற்தடு 2
(ஆ. அ. . ம் 3)

அல்னஹ்ன்
தூர்கள்

இறுத்தூர்
முஹம்த் (ஸல்)
அர்கள்

9-11

தடநூல் தடம் 5
(ம் 4)

2.0H
12-13

ிசற்தடு 1,2
(ஆ. அ. . ம் 4)

12-13

தடநூல் தடம் 6
(ம் 4)

14-16

3.0 அல்குர்ஆுண
ம்த அநந்து அுண
ஓ ருதுடன் அன்
ீதுணகுபயும்
குடதடித்து
ஒழுகுர்.

அல்குர்ஆன்
ஆல்னஹ்டருந்து
தர்களுக்கு
அருபப்தட்ட ீ நூல்
என்து அன்
சநப்புக்களுடன்

அல்குர்ஆன்

ிசற்தடுகள் 3
(ஆ. அ. . ம் 3)
(தடநூல் ம் 3)

11-12

4.0H

26-27

தடம் 12

எடுத்துக்கூறுர்.
ிசற்தடுகள் 1,2

அுண தக்ீடு
கண்க ஓதுதும்
ிசடுப்ததும் ன்ு
ரும் என்து அநந்து

15-17

(ஆ. அ. . ம் 4)

ிசற்தடுர்.

(தடநூல் ம் 4)

அன் ீதுணகுப

தடம் 7,8

17-20

ஏற்று டப்தர்.

4.1 அர்கனுல்
இஸ்னம் தற்ந
அநந்து குடதடித்து

வுழு ிசய்யும் முுநகுப

ஒழுகுர்.

உ சந்ர்ப்தங்கபல்

அநந்து வுழு ிசய்ர்.

ிசற்தடு 1
வுழு ிசய்யும்
முுந

18

(ஆ. அ. . ம் 4)
தடம் 9

21-24

(தடநூல் ம் 4)
ிசற்தடுகள்

வுழுவுடன் இருப்தர்.

2,3,4,5,6,7
ிழுுகன்
முக்கத்தும் அநந்து
முுநக ிழுர்.

(ஆ. அ. . ம் 4)
ிழும் முுநகள்

19- 22

தடம் 10,11
(தடநூல் ம் 4)

25-38

3.0H

4.2. முஅவ்ுன்
ஸா க்குப
ணணட்டு ஓ
ருர்.

இறு ஸா க்கள்
இண்ுடயும்
ிசடுத்து உச்சத்து
ஓக்கட்டுர்

தடம் 8

முஅவ்ுன்

(தடநூல் ம் 3)
(ட்டல்)
ிசற்தடுகள் 1,2,3

ணணட்டு உ
சந்ர்ப்தங்கபல் ஓ
ருர்.

(ஆ. அ. . ம் 4)

3.0H
14-15

23-24

தடம் 12, 13
(தடநூல் ம் 4)

5.0 ுட முுந
ழ்ல் முஸ்லிம்கள்
தன்தற்ந ீண்டி
ஆீக்க
முுநகுப
குடதடித்து ருர்.

5.1 சு சுத்ம் ீத

சு சுத்ம்

ருர்.
ழுடத்ுயும்
தக்கும்
ிதருள்குபயும்
சுத்கவும்

துணப்
ிதருள்கள்
ழுடம்
சூல்

39-42
தடம் 15
(தடநூல் ம் 3)

ிசற்தடுகள் 1,2,3)
(ஆ. அ. . ம் 4

2.0 H
33- 34

25- 27

ஒழுங்ககவும்
ீர்த்கவும்
ுத்ருப்தர்

5.2 ஜஸ்கபன்
ுககுப அநந்து
அற்நலிருந்து னக
சுத்க இருப்தர்.

ஜஸ்கபன் ுககுப
தட்டிலிட்டு உம்
கூறுர்.

தடம் 14, 15, 16
(தடநூல் ம் 4)

ஜஸ் இன்
ுககள்

ிசற்தடுகள் 2

இருப்தர்.

21

(ஆ. அ. . ம் 3)

ிசற்தடுகள் 1,2
ஜஸ்கபன் ுககுப
அநந்து அற்நலிருந்து
னக சுத்க

43- 50

28-29

(ஆ. அ. . ம் 4)

51-52
தடம் 17
(தடநூல் ம் 4)

3.0H

6.1 அன்நட ழ்ல்
குடதடிக்க ீண்டி
ஒழுக்கங்குப ீத
ருர்.

6.1
ுனுத்துத்ற்கு
கட்டுப்தடுது
இஸ்னத்ன்
ீதுணகளுள் ஒன்று
என்து அநந்து
ஒழுகுர்.
தடசுன சமூகத்ன்
ுனுத்துங்களுக்கு
கட்டுப்தட்டு டப்தர்.

தடம் 17
ுனுத்தும்

(தடநூல் ம் 3)

ற்றும் அற்கு
கட்டுப்தடல்

ிசற்தடுகள்
1,2,3,4

ருத் ிசய்ர்.

4.0 H

30-32

(ஆ. அ. . ம் 4)
தடம் 18
(தடநூல் ம் 4)

ுனுத்து
தண்புகுப ன்ணல்

37-38

53-56

6.2 கூட்டு ழ்ல்
இடம்ிதந ீண்டி
தண்புகுபயும்
ழுங்குபயும்
பங்க அன்தடி
ஒழுகுர்.

ருந்ணர்குப
உதசப்தர்.

ருந்ணர்கள்
ீபர்கள்
அனர்கள்

ீபர்குப

ிசற்தடுகள் 2
(ஆ. அ. . ம் 3)
தடம் 20

சப்தர்.

(தடநூல் ம் 3)

அனர்குப ீசத்து
உுகுப த்து
உதசப்தர்.

ிசற்தடுகள்

3.0H
24-25

43-44

33-35

1,2,3,4
(ஆ. அ. . ம் 4)
தடம் 19,20,21
(தடநூல் ம் 4)

6.3 சமூக
ிண்டுகுபப்
ீதணுற்கண
க்கட்டுனப்
ிதற்று ஒழுகுர்.

உ ிசய்ன்
முக்கத்துத்ு
அநந்து டப்தர்.

தநருக்கு
உவுீம்

தடம் 21
(தடநூல் ம் 3)
ிசற்தடு 1
(ஆ. அ. . ம் 4)

57-53
2.0H
45-46

36-37

தடம் 22.23
(தடநூல் ம் 4)

64-69

7.0 த (ஸல்)
அர்கபது
முன்குபப்
தன்தற்ந டப்தர்.

தடம் 25 ii
த(ஸல்) அர்கபன்
அருங்குங்குப

தர்கபன்
அருங்குங்கள்

(தடநூல் ம் 3)

53-54

3.0 H

அநந்து கூறுர் .

த (ஸல்) அர்கபன்
ிதறுு, ிட்கம்
ீதன்ந உர்
தண்புகுப ணது
ழ்ல் எடுத்து
டப்தர்.

ிதறுு
ிட்கம்

ிசற்தடு 1

38-39

(ஆ. அ. . ம் 4)

தடம் 24,25,26

70-80

(தடநூல் ம் 4)

8.0 இஸ்ன
னற்நல் ீன்ந
அநஞர்கபன்
ிசற்தடுகுப
ந்து அர்கபன்
முன்குப
குடதடித்து டப்தர்.

இம் புக (ஹ்)
அர்கள் சறுல்
கற்தல் கட்டி
ஆர்த்ு குக
கூறுர்.

இம் புக
(ஹ்) அர்கள்

தடம் 26
(தடநூல் ம் 3)
ிசற்தடு 1

2.0 H
40

(ஆ. அ. . ம் 4)
தடம் 27

கு ரும்
தடிப்துணகுப எடுத்து
டப்தர்.

56-57

(தடநூல் ம் 4)

81-84

40.H

