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دورے قرآن كريم



دورے قرآن كريم
يــد ديــن اســ�م ـكـی  يــم ـكـی تعليمــی دورے كا مقصــد اســ�می ثقافــت ـكـی روح ســے اور مز قــرآن كر
ــا اور انكــے دلــوں  ــرادران كــو اپنــے رب كــی كتــاب ســے وابســتہ كران ــا ہــے، اور نومســلم ب حقيقــت ســے آشــنا كرن
يعــے  يــم كــے ذر ميــں اســكی عظمــت و اقــدار پيــدا كرنــا اور صحيــح ســوچھ وفكــر ســے آراســتہ كرنــا، اور قــرآن كر
ــا جــو درگــزری، رحمــت، باہمــی  ســيرت وســلوک كــو مہــذب بناناہــے، اور اســكے ان معانــی كــو مضبــوط كرن

گفتگو اور انسانوں كے درمياں بہ�ئی ميں تعاون كرناہے.

دورے قرآن كريم كے ٹریک:
يم كی تعليم وتلقين یک: قرآن كر پہ� ٹر

يم كی تعليم اور ت�وت سكهانا یک: قرآن كر دوسرا ٹر

پہ� ٹریک: 
ــا    يقــے ســے متمكــن كران یــک كا مقصــد طالــب علــم كــو قــرآن پــاک كــے چوٹــے ســورتوں كــو صحيــح طر اس ٹر

يد اسكے بلند معانی سے واقفيت كراناہے مز

ٹریک كا معيار
- پہ� معيار

- دوسرا معيار

قرآن كريم كے سوروں كے عد د
- پہ� معيار_ 13 سورے (سورہ فاتحہ اور سورہ ناس سے سورے عصر تک)

- دوسرا معيار_ 10 دوسرے ( سورے تكاثر سے سورے ضحی تک)

تعليمی گهنٹوں كے عد د
- پہ� معيار: 16 گہنٹے

- دوسرا معيار: 16 گہنٹے

ٹارگٹ گروپ
- نومسلم حضرات

- پيدائشی مسلمان

مترجمہ زبانيں
يزی - روسی - چينی - ايتوپی - ارومی - انگر

 



دوسرا ٹریک:
يــم كــی تــ�وت  يــک كا مقصــد طالــب علــم كــو عربــی زبــان ميــں قــرآن كر يــم كــی تعليــم وقــرات كــے ٹر قــرآن كر

پراور اسكے حروف و كلمات كی صحيح ادائيگی اور آيات كے معنوں كو سمجهنے پرقادر بنانا

ٹريک كے معيار
- نورانی قاعده ضروری

- په� معيار
- دوسرا معيار

- تيسرا معيار

قرآن كے سوروں كے عد د
- پہ� معيار_ 23 سورے (سورہ فاتحہ اور سورہ ناس سے سورہ ضحى تک)

- دوسرا معيار_ 9 سورے (سورہ الليل سے سورہ ا¾نشقاق تک)
- تيسرا معيار_ 6 سورے (سورہ المطففين سے سورہ النبأ تک)

تعليمی گهنٹوں كے عد د
- نورانی قاعده )ضروری(32 گهنٹے

- په� معيار 32 گهنٹے
- دوسرا معيار 16 گهنٹے

- تيسرا معيار 16 گهنٹے

ٹارگٹ گروپ
- نومسلم حضرات

- پيدائشی مسلمان




