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Holy Qur’an Courses
Layunin ng kurso na ito na ipakilala ang Islamikong kultura at ang Islam. Nang sa 
gayon ay mapalalalim ang pag-intindi dito at magkaroon ng relasyon ang mga 
bagong Muslim sa aklat ng kanilang Panginoon. Ang pag-aaral ng Qur’an ay daan 
na gagabay sa kanila, huhubog sa kanilang sarili, at magbibigay aral sa kanila. 
Kasama din dito ang pag-intindi sa mga nilalaman nito na pinangungunahan ng 
mga patungkol sa pag-papaubaya, habag, dayalogo, at pakikipagtulungan tungo 
sa kabutihan sa pagitan ng bawat nilalang.

Holy Qur’an Modules: (2)
 Module 1 - Pagbigkas ng Qur’an. `
Module 2 - Pagbabasa ng Qur’an at Pagtuturo nito.

Module one: 
Ang layunin nito ay matuto ang mag-aaral ng tamang pagbabasa ng maiikling 
Surah sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbigkas nito na may kasamang 
pag-intindi sa mga kahulugan nito.

Module one levels:
- Level one
- Level two.

Number of Surahs: 
- Level one: 13 Surahs (al Fatiha/ al Nas – al Asr).
- Level two: 10 Surahs (al Takathur – al Duha). 

Number of teaching hours:
- Level one: 16 hours.
- Level two: 16 hours. 

Target group:
- New Muslims.
- Born Muslims. 

 



 
Languages (modules) translated into: 
- English  -  Russian - Mandarin  - Amharic - Oromo

Module two:
Ang layuning ng module na ito ay ang matuto ang mag-aaral na magbasa ng 
Qur’an sa Arabic ng may tamang pagbigkas ng mga letra at salita, at ganun din 
kasama ang pag-intindi sa mga kahulugan ng mga bersikulo nito. 

Module two levels: 
- Al Qaidah al Nourania (compulsory requirement).
- Level one.
- Level two. 
- Level three. 

Number of Surahs:
- Level one: 23 Surahs (al Fatiha/ al Nas – al Duha).
- Level two: 9 Surahs (al Leil – al Inshiqaq). 
- Level three: 6 Surahs (al Mutafifeen – al Naba). 

Number of teaching hours:
- Al Qaidah al Nouraniah: 32 hours.
- Level one: 32 hours.
- Level two: 16 hours. 
- Level three: 16 hours.
 
Target group:
- New Muslims.
- Born Muslims. 




