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 اللغة السنهالية
ශුද්ධ වූ කුර්ආනය ඉගැන්වීෙම් වැඩසටහන



 

ශුද්ධ වූ කුර්ආනය ඉගැන්වීෙම් වැඩසටහන
ශුද්ධ වූ කුර්ආනය ඉගැන්වීෙම් වැඩසටහෙන් අරමුණ ඉස්ලාමීය සංස්කෘතියට ශිෂ් යයින් 
හඳුන්වා දීමයි. එෙමන්ම, ඉස්ලාමෙය් සාරය සුරක් ෂිත කිරීම, චින්තනය වර්ධනය කිරීම, 
ඉගැන්වීම තුළින් හැසිරීම් වැඩිදියුණු කිරීම, ශුද්ධ වූ කුර්ආනෙය් අර්ථය ෙත්රුම් ගැනීම සහ 
කටපාඩම් කර ගැනීමට උපකාරයක් ෙලස ෙමම වැඩසටහන් පාඨමාලාව සකසා තිෙබ්. 
ඉවසීම, අනුකම්පාව, සංවාදය, සහ සියලු මිනිසුන් අතර සහෙයා්ගෙයන් කටයුතු කිරීම 
ෙමන්ම එහි අර්ථය අවධාරණය කරන පරිදි ෙමම වැඩසටහන සකසා තිෙබ්. 

ශුද්ධ වූ කුර්ආනය අදියර: (2)
1. අල්-කුර්ආනය සමූහ කියවීම. 
2. අල්-කුර්ආනය කියවීම සහ ඉගැන්වීම.

පළමු අදියර: 
අල්-කුර්ආනෙය් වාචික කියවීම හා ඉගැන්වීම අරමුණු කරගත් ෙමම අදියරෙයන් ශිෂ්
 යයින්ට වාචික ෙපරහුරුවක් ෙමන්ම නිවැරදි ආකාරෙයන් ෙකටි පරිච්ෙඡ්ද (සූරා) 
කටපාඩම් කිරීමට සහ ඒවාෙය් අර්ථය අවෙබා්ධ කරගැනීමට සවිබල ගැන්ෙව්.

පළමු අදියරෙය් මට්ටම්:
- පළමුවන මට්ටම 
- ෙදවන මට්ටම 

පරිච්ෙඡ්ද ගණන:
- පළමුවන මට්ටම: සූරා 13ක් ෙමයට ඇතුළත් ෙව් (සූරා අල්-ෆාතිහා, සුරා අන්-නාස් සිට 
සූරා අල්-අස්ර් ෙතක්) 
- ෙදවන මට්ටම: සූරා 10ක් ෙමයට ඇතුළත් ෙව් (සූරා අත්-තකාතුර් සිට සූරා අධ්-ධුහා 
ෙතක්)

වැඩසටහෙන් කාල සීමාව:
- පළමුවන මට්ටම (පැය 16)
- ෙදවන මට්ටම (පැය 16)

ඉලක්ක කණ්ඩායම්:
- නවක මුස්ලිම්වරුන්
- උපතින් මුස්ලිම්වරුන්



පරිවර්තනය කළ භාෂා (ෙමාඩියුල): 
- ඉංග් රීසි  - රුසියානු  - චීන - අම්හරි - ඔෙරා්ෙමා් 

ෙදවන අදියරය:
අල්-කුර්ආනය කියවීම සහ ඉගැන්වීෙමන් අල්-කුර්ආනය අරාබි භාෂාෙවන් කියවීමට 
හැකියාව ලබා දීම ෙමම අදියරෙය් අරමුණ ෙව්. එෙමන්ම, අරාබි අක් ෂර ශබ්දය, අක් ෂරවල 
නිශ්චිත උච්චාරණය සහ පදවල අර්ථයන් ෙත්රුම් ගැනීමට අවධාණය ෙයාමු කරයි.

අදියරෙය් මට්ටම්:
- අල්-කාඉදා අන්-නූරානියා / අනිවාර්ය අවශ් යතාවයකි
- පළමුවන මට්ටම 
- ෙදවන මට්ටම 
- ෙතවන මට්ටම 

පරිච්ෙඡ්ද ගණන:
- පළමුවන මට්ටම: ෙමයට සූරා 23ක් අඩංගුයි (සූරා අල්-ෆාතිහා, සුරා අන්-නාස් සිට සූරා 
අධ්-ධුහා ෙතක්) 
- ෙදවන මට්ටම: ෙමයට සූරා 9ක් අඩංගුයි (සූරා අල්-ලයිල් සිට සූරා අල්- ඉන් ෂිකාක් 
ෙතක්)
- ෙතවන මට්ටම: ෙමයට සූරා 6ක් අඩංගුයි (සූරා අල්-මුතෆ්ෆිෆීන් සිට සූරා අන්-නබා 
ෙතක්)

වැඩසටහෙන් කාල සීමාව:
- අල්-කාඉදා අන්-නූරානියා (පැය 32)
- පළමුවන මට්ටම (පැය 32)
- ෙදවන මට්ටම (පැය 16)
- ෙතවන මට්ටම (පැය 16)

ඉලක්ක කණ්ඩායම්:
- නවක මුස්ලිම්වරුන්
- උපතින් මුස්ලිම්වරුන්




