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Кереш сүз
Ошбу программа, мəчетлəр каршындагы курсларга һəм якшəмбе
мəктəплəренə йөрүче балаларның төрле яшьтə булуларын исəпкə алып, өч
өлешкə бүленеп эшлəнде: 1) мəктəпкəчə яшьтəге 2 - 6 яшьлек балалар өчен;
2) башлангыч мəктəп яшендəге 7-10 яшьлек укучылар өчен; 3) төп һəм урта
мəктəп яшендəге 11-17 яшьлек үсмерлəр өчен.
2 - 6 яшьлек балалар өчен дини тəрбия программасы биш еллык
дип исəплəнгəн: 1нче ел – 2-3 яшьлеклəр өчен; 2нче ел – 3-4 яшьлеклəр
өчен; 3нче ел – 4-5 яшьлеклəр өчен; 4нче ел – 5-6 яшьлеклəр өчен; 5нче ел –
6-7 яшьлеклəр өчен.
Беренче ел укучы 2 яшьлек балаларга дəреслəр əнилəре белəн бергə,
сөйлəм үсешенə аерым игътибар биргəн хəлдə, уен рəвешендə, шигырь һəм
мөнəҗəтлəр файдаланып, артикуляцион һəм бармаклы күнегүлəр ярдəмендə
алып барыла. Дəрес дəвамы: 30 минут, атнага 2 тапкыр. Укытыла торган
фəннəр: гакыйдə, əдəп-əхлак, Коръəн Кəрим, фикыһ һəм Ислам тарихы.
Икенче ел укучы 3-4 яшьлек балаларга укулар əнилəрсез алып барыла.
Дəрес дəвамы 1 сəгать, атнага 2 тапкыр. Укытыла торган фəннəр: гакыйдə,
əдəп-əхлак, Коръəн Кəрим, фикыһ һəм Ислам тарихы.
Өченче ел (4-5 яшьлеклəр), дүртенче ел (5-6 яшьлеклəр) һəм бишенче
ел (6-7 яшьлеклəр) укучы балаларга дəрес дəвамы 1-1,5 сəгать, атнага 3
тапкыр. Укытыла торган фəннəр: гакыйдə, əдəп-əхлак, гарəп хəрефлəре,
Коръəн Кəрим, фикыһ һəм Ислам тарихы.
7 - 10 яшьлек балалар өчен дини тəрбия программасы дүрт еллык
дип исəплəнгəн: 1нче ел – 7-8 яшьлеклəр өчен; 2нче ел – 8-9 яшьлеклəр
өчен; 3нче ел – 9-10 яшьлеклəр өчен; 4нче ел – 10-11 яшьлеклəр өчен. Дəрес
дəвамы 4 сəгать, атнага 1 тапкыр яисə атнага ике тапкыр, дəрес дəвамы 2
сəгать. Укытыла торган фəннəр: гакыйдə, əдəп-əхлак, гарəп хəрефлəре,
тəҗвид, Коръəн Кəрим, фикыһ һəм Ислам тарихы.
11 - 17 яшьлеклəр өчен дини тəрбия программасы җиде еллык дип
исəплəнгəн: 1нче ел – 11-12 яшьлеклəр өчен; 2нче ел – 12-13 яшьлеклəр
өчен; 3нче ел – 13-14 яшьлеклəр өчен; 4нче ел – 14-15 яшьлеклəр өчен; 5нче
ел – 15-16 яшьлеклəр өчен; 6нчы ел – 16-17 яшьлеклəр өчен; 7нче ел – 17-18
яшьлеклəр өчен. Дəрес дəвамы 4 сəгать, атнага 1 тапкыр. Укытыла торган
фəннəр: гакыйдə, əдəп-əхлак, гарəп хəрефлəре, тəҗвид, Коръəн Кəрим,
фикыһ һəм Ислам тарихы.
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Əлеге программаның максаты һəм бурычы – мəчетлəр каршындагы
башлангыч дини белем һəм тəрбия бирү курсларында Ислам диненең
нигезлəрен өйрəнү, балаларның Ислам динебез кушканнарын кабул итеп,
мөселман булып формалашуы. Курсларның эшчəнлеген тиешле рəвештə
оештыру Ислам динен ата-бабаларыбыз алып барган рəвештə дəвам итү
эшенə зур өлеш кертү булыр иде. Шуның өчен бу курсларны тиешле уку
программалары, белемле укытучылар һəм тиешле уку-укыту əсбаплары
белəн тəэмин итү сорала.
Тəрбия – ул кешене бу дөньяда һəм Ахирəттə бəхеткə ирештерə торган
иң лаеклы юл. Чөнки ул шəхеснең бөтен якларын үстерə, үзенə һəм башка
кешелəргə карата яхшылык эшлəргə телəк тудыра, фəзыйлəтле булган
нəрсəлəргə гадəтлəндерə, яхшылык белəн начарлыкны аера белүне өйрəтə,
ялкаулык һəм битараф булуны бетерə. Тəрбия ул – сəламəт җисем һəм
сəламəт акыл, дөрес яшəү рəвешен булдыручы нəрсə. Боларның бөтенесен
исə, дини кыйммəтлəргə таянып эш иткəндə генə булдырырга мөмкин.
Ризаэтдин бин Фəхреддин əйтте: «Дин кешелек җəмгыяте барлыкка
килеп яши башлаганнан алып, əдəп, əхлак, шəфкать, мөрəүвəт, изгелек,
итагатьлелек, кешелеклелек, намус, сафлык, пакьлек, гаделлек, яхшылык
һəм башка бик күп күркəм төшенчəне эченə алган һəм бозык эшлəрдəн
тыелып, яхшы эшлəр генə эшлəргə өндəгəн кануннар тупланмасы һəм
тəртип, тəрбия һəм əхлакның нигезе, гаилəдə тəртип сакчысы, тормышның
төзек, гомернең бəрəкəтле узуына сəбəп».
Балаларга белем һəм тəрбия биргəн вакытта күрсəтмəлелекне киң
кулланырга мөмкинлек бирүче методларга, кыйссалар белəн тəрбиялəүгə
аерата зур урын бирелергə тиеш. Шулай ук, Ислам тəрбиясе укытучысы
балаларны алар хис иткəн һəм күзəтеп торган нəрсəлəргə, Галəмдə булган
гаҗəеп нəрсəлəргə, Аллаһы Тəгалə бар иткəн мəхлүкатларга, аларга ачык
һəм яшерен булган нигъмəтлəре белəн тулыландырган нəрсəлəргə юнəлдерү
кирəк.
Мөгаллимнəрнең укырга килүчелəр белəн уртак тел табуы, укуга
карата кызыксындыру тудыру да бик мөһим. Моның өчен гыйлем бирүче
мөгаллимнəр үз белемнəрен күтəрү, əхлакый сыйфатларын камиллəштерү
өстендə даими рəвештə эшлəүне туктатмаска, китаплар укып, вəгазьлəр
тыңлап, мəгълүматларын киңəйтергə, яңа эш методикалары белəн танышып
барырга тиешлəр.
Шунысы да мөһим: һəр программа уку-укыту процессында сыналырга
(“опробация” үтəргə) тиеш. Шуңа күрə алга таба ул мөгаллимнəрнең,
тəрбиячелəрнең киңəш-тəкъдимнəрен исəпкə алып, əле яңартылырга, тагын
да камиллəшергə мөмкин. Моның өчен, дини мəгърифəтебез торышы,
үсеше өчен битараф булмыйча, эшлекле тəкъдимнəребезне җиткерергə,
уртага салып сөйлəшергə, киңəшергə кирəк.
Башлангыч дини гыйлем – ул ислам мəгарифенең чишмə башы. Шушы
чишмə “суын” авыз итəргə телəүчелəргə дин белеме биреп, хəерле, файдалы
эшлəр башкарырга язсын, изге эшебездə Аллаһы Тəгалə Үзе ярдəмче
булып, əҗер-савапларын ахирəттə күрергə насыйп кылсын.
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2-6 ЯШЬЛЕК БАЛАЛАР ӨЧЕН ДИНИ ТƏРБИЯ
ПРОГРАММАСЫ
Беренче ел (2 яшьлеклəр)
Дəреслəр əнилəр һəм балалар белəн бергə, сөйлəм үсешенə аерым
игътибар биргəн хəлдə, уен рəвешендə, шигырь һəм мөнəҗəтлəр
файдаланып, артикуляцион һəм бармаклы күнегүлəр ярдəмендə алып
барыла.
Дəрес дəвамы: 30 минут, атнага 2 тапкыр
1. Гакыйдə
Исламның биш нигезе: беренчесе - ике шəһадəт китерү; икенчесе намаз уку; өченчесе - ураза тоту; дүртенчесе - зəкят бирү; бишенчесе - хаҗ
кылу (Исламның биш нигезен татар телендə укытучы тарафыннан əйтелүе,
балаларның əнилəре белəн бергə укытучы артыннан кабатлаулары).
Аллаһы Тəгалəгə иман. Аллаһы Тəгалə барча нəрсəлəрнең Бар
итүчесе. Аллаһы Тəгалə барча нəрсəлəрне кешегə файда булсын өчен Бар
итүе. Аллаһы Тəгалə кешегə биргəн санаусыз нигъмəтлəрне күрə белү һəм
шулар өчен Аллаһы Тəгалəгə шөкерле булу. Аллаһы Тəгалə
Ризыкландыручы. Аллаһы Тəгалə Рəхимле, Шəфкатьле.
Аллаһы Тəгалəнең исемнəре: Əр-Рахмəнү, əр-Рахиму, əл-Мəликү, əлКуддүсү, əс-Сəлəəмү, əл-Мүъминү, əл-Мүһəйминү, əл-Гəзизү, əл-Җəббəру,
əл-Мүтəкаббиру, əл-Халику, əл-Бəриү, əл-Мүсаввиру, əл-Гаффəру, əлКаһһəəру (тыңлау һəм тел белəн кабатлап үзлəштерү рəвешендə алып
барыла).
Мөхəммəд с.г.в.с. не Аллаһы Тəгалəнең илчесе дип тануыбыз. Аның
исемен əйткəн вакытта яисə ишеткəндə «Саллəллаһү галəйһи вə сəллəм»
(«Аңа Аллаһның сəламе булсын») дип хөрмəт белəн искə алу кирəклеге.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Əдһəмов Г. Гакыйдə (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан: Хузур,
2014. – 160 б.
2. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. — Казан: Идел-Пресс, 2013.
2. Əдəп-əхлак
«Бисмиллəһир-рахмəнир-рахим» сүзлəрен һəрвакыт əйтеп йөрүнең
кирəклеге.
Сəламлəшү һəм саубуллашу əдəплəре. Мөселман бала, кардəше белəн
очрашканда, «Əс-сəламү галəйкүм вə рахмə-тул-лаһи вə бəракə-түһү»,
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ə сəлам алучы «Вə галəй-күмүс-сəлам вə рахмəтул-лаһи вə бəракəтүһү» дип
сəламлəшүе. Сəлам биргəндə бер-берлəренең кулларын кысулары.
Ашау-эчү əдəплəре һəм догалары.
Уен əдəплəре.
Тəннең, авыз-тешлəрнең, чəчлəрнең, кулларның һəм киемнең
чисталыгы.
Белем алу əдəплəре. Дəрес алдыннан «Рабби зидни гыйлмəн нəфигəн»
догасын өйрəтү.
«Раббəнə əтинə фиддунья хəсəнəтəн вə фи-л-əхырати хəсəнəтəн вə
кыйнə газəбəн-нəр» догасын өйрəтү.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Аль-Газали Абу Хамид. Адабы. Казань: Идел-Пресс, 2013.
2. Балаларга үгет-нəсыйхəт. Яңартылган икенче басма. — Казан: «Дом
печати», 2002. — 175 б.
3. Вəлиуллин К.Х. Əхлак. Мəчетлəр каршындагы өч еллык курслар
өчен дəреслек. Казан: «Казан Нуры» каршындагы «Шамил» мəдрəсəсе,
2015/1437. – 56 б.
4. Фазлыев Җ. Иманлы бала. Тəрбия турында. — Казан: «Идел-пресс»
басмаханəсе, 2003. — 144 бит.
5. Фазлыев Җ. Локман Хəким нəсыйхəтлəре. Казан: Хузур, 2014.
3. Коръəн Кəрим
Түбəндəге сүрəлəрне укытучы балаларга укый, балалар əнилəре белəн
бергə укытучы артыннан кабатлыйлар һəм мөмкин булган хəтле ятлыйлар:
- Əл-Фəтихə.
- Əл-Ихлас.
- Əл-Фəлəк.
- Əн-Нəс.
Төп əдəбият:
1. Һəфтияк шəриф. – Казан, 2012. – 152 бит.
Өстəмə əдəбият:
1. Коръəн Шəриф (Казан басмасы).
4. Фикыһ
Мөселман Раббысы Аллаһы Тəгалəгə гыйбадəт кыла: шəһадəт
кəлимəсен əйтə, көненə биш вакыт намаз укый, зəкят бирə, Рамазан аенда
ураза тота, хаҗ кыла.
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Таһəрат алуга өйрəтү.
Азан тыңлау, аның сүзлəрен кабатлап бару.
Намазның исемнəре, хəрəкəтлəре, əдəплəре.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. – Казан: «Матбугат йорты»
нəшрияты, 2012.
5. Ислам тарихы
Пəйгамбəрлəр тарихы: Адəм пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм кыйссасы.
Нух пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм кыйссасы.
Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. нең тормышыннан: Мөхəммəд
с.г.в.с. нең гаилəсе; Фил вакыйгасы; Мөхəммəд с.г.в.с. нең бала чагы;
Мөхəммəд с.г.в.с. нең Əбү Талибның тəрбиясендə булуы.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Бикбулат С. Хəзрəти Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2014.
2. Фəхреддин Р. Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2015.

Икенче ел (3 яшьлеклəр)
Дəреслəр əнилəрсез алып барыла. Дəрес дəвамы 1 сəгать, атнага 2
тапкыр
1. Гакыйдə
Ислам дине. Ислам диненең Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. аркылы
кешелəргə бирелгəн Аллаһы Тəгалəнең дине булуы. Мөэмин һəм мөселман
төшенчəлəре. Без – мөселманнар.
Аллаһы Тəгалəгə иман. Безнең Раббыбыз – Аллаһ. Аллаһ барча
нəрсəлəрне дə Барлыкка китерүче. Аллаһ безне гыйбадəт кылыр өчен бар
иткəн. Аллаһ ел фасылларын бар иткəн. Аллаһ кешене бар иткəн. Аллаһ
кешегə куллар-аяклар, колаклар һəм күзлəр биргəн. Аллаһ кешегə борын
биргəн. Аллаһ кешегə авыз биргəн.
Аллаһы Тəгалəнең исемнəре: Əл-Вəһһəəбү, əр-Раззəəку, əл-Фəттəəхү,
əл-Гəлиимү, əл-Каабиду, əл-Бəəситу, əл-Хаафиду, əр-Раафигү, əл-Мүгиззү,
əл-Мүзиллү, əс-Сəмиигү, əл-Бəсыыру, əл-Хəкəмү, əл-Гəдлү, əл-Лəтыыфү.
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Мөхəммəд с.г.в.с. нең Ислам динен өйрəтүе өчен, барча халыкларга
җибəрелгəнлеге. Аның тормышын үзебезгə үрнəк итеп алырга тырышырга
кирəклеге.
Радытү би-Ллəһи Раббəн вə бил-Ислəми динəн вə би-Мүхəммəдин
Расүлəн (Аллаһның Патша булуыннан, Исламның дин булуыннан,
Мөхəммəд с.г.в.с. нең Пəйгамбəр булуыннан разый булдым) дигəн доганы
өйрəтү.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Əдһəмов Г. Гакыйдə (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан: Хузур,
2014. – 160 б.
2. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. — Казан: Идел-Пресс, 2013. — 112
б.
2. Əдəп-əхлак
Əтием һəм əнием. Əти-əнигə итагать итү, аларның икесен дə ярату,
аларга хөрмəт күрсəтү һəм аларга чын күңелдəн хезмəт итү кирəклеге.
Əнинең өстенлеге. Əтинең өстенлеге. Əти-əнигə карата булган бурычлар.
Туганнарым һəм якыннарым. Мөселман бала тəрбияле булып, Аллаһы
Тəгалə сөйгəннəрне эшлəве һəм туганнарын, якыннарын яратуы. Туганнар
ата-аналардан соң иң якын кешелəр булуы. Туганнарга һəм якыннарга
карата булган бурычлар.
Кардəшлəрем (дусларым) һəм күршелəрем. Мөселман бала тəрбияле
булып, Аллаһы Тəгалə сөйгəннəрне эшлəве, кардəшлəрен (дусларын) һəм
күршелəрен хөрмəт итүе. Кардəшлəр (дуслар) ата-аналардан һəм
туганнардан соң иң якын кешелəр булуы. Кардəшлəремə (дусларыма) һəм
күршелəремə карата бурычлар.
Сəламлəшү əдəбе. Нинди хəлдə сəлам бирелмəс икəнлеге турында.
Бəдрəфкə керү əдəплəре һəм догалары.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Аль-Газали Абу Хамид. Адабы. Казань: Идел-Пресс, 2013.
2. Балаларга үгет-нəсыйхəт. Яңартылган икенче басма. — Казан: «Дом
печати», 2002. — 175 б.
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3. Вəлиуллин К.Х. Əхлак. Мəчетлəр каршындагы өч еллык курслар
өчен дəреслек. Казан: «Казан Нуры» каршындагы «Шамил» мəдрəсəсе,
2015/1437. – 56 б.
4. Фазлыев Җ. Иманлы бала. Тəрбия турында. — Казан: «Идел-пресс»
басмаханəсе, 2003. — 144 бит.
5. Фазлыев Җ. Локман Хəким нəсыйхəтлəре. Казан: Хузур, 2014.
3. Коръəн Кəрим
Түбəндəге сүрəлəрне укытучы балаларга укый, балалар укытучы
артыннан кабатлыйлар һəм ятлыйлар:
- Əл-Фəтихə.
- Əл-Ихлас.
- Əл-Фəлəк.
- Əн-Нəс.
- Əл-Гаср.
Төп əдəбият:
1. Һəфтияк шəриф. – Казан, 2012. – 152 бит.
Өстəмə əдəбият:
1. Коръəн Шəриф (Казан басмасы).
4. Фикыһ
Малайларның гаурəт җирлəре нидəн гыйбарəт икəнлеген аңлату.
Кызларның гаурəт җирлəре нидəн гыйбарəт икəнлеген аңлату. Гаурəт
җирлəрен каплап йөрү тиеш икəнлеге.
Намазларның вакытлары.
Кыйбланың аңлатмасы. Кыйбланың Мəккəдə урнашкан икəнлеге.
Намазга ният кылу.
Азан һəм камəт нинди гамəллəр төренə керүе. Азанны малайларга
əйттерү.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. – Казан: «Матбугат йорты»
нəшрияты, 2012.
5. Ислам тарихы
Пəйгамбəрлəр тарихы: Һүд пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм кыйссасы.
Ибраһим һəм Исмəгыйль пəйгамбəрлəр гəлəйһис-сəлəм пəйгамбəрлəр
кыйссалары. Йосыф пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм кыйссасы.
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Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. нең тормышыннан: Кəгъбəне төзү.
Хəдичəгə өйлəнү. Вəхинең иңдерелə башлавы. Исламга өнди башлау.
Беренче мөселманнар. Хабəшстанга күчеп китү. Олы кайгы елы. Таифка
бару. Мөхəммəд с.г.в.с. нең Мəккəдəн Коддуска төнге сəяхəте һəм күккə
ашуы. Пəйгамбəр с.г.в.с. нең Мəдинəгə һиҗрəт кылуы (күчеп китүе).
Татар халкының ислам тарихы: Борынгы бабаларыбыз булган
болгарларның Ислам динен кабул итүе. Багдадтан Болгарга илчелəр килүе.
Əхмəд ибн Фадланның юлъязмалары. Болгар иле. Болгар һəм Билəр
шəһəрлəре.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Бикбулат С. Хəзрəти Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2014.
2. Фəхреддин Р. Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2015.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.

Өченче ел (4 яшьлеклəр)
Дəрес дəвамы 1-1,5 сəгать, атнага 3 тапкыр
1. Гакыйдə
Аллаһы Тəгалəгə иман. Аллаһ гаҗəеп хайваннарны бар иткəн. Аллаһ
су хайваннарын бар иткəн. Аллаһ гаҗəеп бөҗəклəрне бар иткəн. Күбəлəк
ничек барлыкка килə? Аллаһ кошларны бар иткəн. Аллаһ үсемлеклэрне бар
иткəн. Аллаһ җилəк-җимешлəрне, яшелчəлəрне бар иткəн. Аллаһ чəчəклəр
бар иткəн. Чəчəкнең барлыкка килүе. Аллаһ кыргый хайваннарны бар
итүче. Баканың барлыкка килүе. Аллаһ бал кортын бар иткəн.
Аллаһы Тəгалəнең исемнəре: Əл-Хабииру, əл-Хəлиимү, əл-Гəзыымү,
əл-Гафүүру, əш-Шəкүүру, əл-Гəлийү, əл-Кəбииру, əл-Хəфиизу, əл-Мүкиитү,
əл-Хəсиибү, əл-Җəлиилү, əл-Кəриимү, əр-Ракыыбү, əл-Мүҗиибү, əлВəəсигү.
Фəрештəлəргə иман китерү. Фəрештəлəр алар Аллаһы Тəгалəнең бик
итагатьле коллары, нурдан яратылганнар, Аллаһы Тəгалəгə һəрвакыт
гыйбадəт итəлəр, Аңа мактау һəм тəсбих əйтеп торалар, Аллаһы Тəгалə
аларга нəрсə кушса, шуңа һич каршы килмичə, аны җиренə җиткереп
башкаралар, гөнаһлы эшлəрне эшлəмилəр. Фəрештəлəрнең сыйфатлары.
Фəрештəлəрнең төрлəре.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
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Өстəмə əдəбият:
1. Əдһəмов Г. Гакыйдə (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан: Хузур,
2014. – 160 б.
2. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. — Казан: Идел-Пресс, 2013. — 112
б.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
2. Əдəп-əхлак
Күркəм холыклар:
Тугрылык.
Мəрхəмəтлек һəм йомшак күңеллелек.
Ярдəмлəшү һəм юмартлык. Гомəрнең (Аллаһ аннан разый булсын)
ярдəм итүе (кыйсса).
Əдəп һəм хая.
Шөкер, шөкер итү, рəхмəтле була белү.
Ислам əдəплəре һəм догалары:
Мəҗлес əдəплəре һəм догалары.
Авыруның хəлен белү əдəплəре һəм догалары.
Төчкерү əдəплəре һəм зикер-догалары.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Аль-Газали Абу Хамид. Адабы. Казань: Идел-Пресс, 2013.
2. Балаларга үгет-нəсыйхəт. Яңартылган икенче басма. — Казан: «Дом
печати», 2002. — 175 б.
3. Вəлиуллин К.Х. Əхлак. Мəчетлəр каршындагы өч еллык курслар
өчен дəреслек. Казан: «Казан Нуры» каршындагы «Шамил» мəдрəсəсе,
2015/1437. – 56 б.
4. Фазлыев Җ. Иманлы бала. Тəрбия турында. — Казан: «Идел-пресс»
басмаханəсе, 2003. — 144 бит.
5. Фазлыев Җ. Локман Хəким нəсыйхəтлəре. Казан: Хузур, 2014.
6. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
3. Гарəп хəрефлəре
Əлифбаны уку.
Өс хəрəкə (фəтхə), ас хəрəкə (кəсрə) һəм өтер хəрəкə (даммə).
"  " اхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" " رхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" " زхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
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" "مхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "تхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "نхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" " يхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "بхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "كхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "لхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "وхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
"  " هхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "فхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "قхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
Төп əдəбият:
1. Əхмəдһади Максуди. Мүгаллим сəни. – Казан: «Хузур» нəшрияты,
2015.
Өстəмə əдəбият:
1. Вəлиуллин К. Гарəпчə язу. 1 нче һəм 2 нче өлеше. – Казан: «Иман»
нəшрияты, 1996.
2. Курамшин Р.И. Башлангыч мəдрəсəлəр һəм мəчетлəр каршындагы
курслар өчен тəҗвид дəреслеге. – Казан: “Хузур” нəшрияты, 2016.
4. Коръəн Кəрим
Түбəндəге сүрəлəрне укытучы балаларга укый, балалар укытучы
артыннан кабатлыйлар һəм ятлыйлар:
- Əл-Кəүсəр.
- Əл-Кəфирун.
- Əн-Нəср.
- Əл-Мəсəд.
Төп əдəбият:
1. Һəфтияк шəриф. – Казан, 2012. – 152 бит.
Өстəмə əдəбият:
1. Коръəн Шəриф (Казан басмасы).
5. Фикыһ
Намазны җəмəгать белəн укуның өстенлеклəре.
Намаз эчендə һəм соңында укылачак зикерлəр: сəнə, əгүзе, сүрəи
Фатиха, кыска сүрəлəр, рукүгъ тəсбихе, тəсмиг, тəхмид, сəҗдə тəсбихе,
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тəшəһһөд, салават, дога аяте, сəлам, сəлам догасы.
Намаздан соң укыла торгаан тəсбих һəм догалар.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. – Казан: «Матбугат йорты»
нəшрияты, 2012.
6. Ислам тарихы
Пəйгамбəрлəр тарихы: Əюп пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм кыйссасы.
Муса пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм кыйссасы. Дауд пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм
кыйссасы.
Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. нең тормышыннан: Худəйбия
вакыйгасы. Патшаларга һəм хакимнəргə илчелəр җибəрү. Хайбəр
ныгытмасын алу. Аллаһы Тəгалə бүлəк иткəн гыйбадəт. Мəккəи
Мөкəррəмне фəтех итү.
Татар халкының ислам тарихы: Алтын Урда һəм Казан ханлыгы
чорында Ислам дине. Шəһəрлəре. Кол Шəриф. Кырым ханлыгы. Себер
ханлыгы. Əстерхан ханлыгы.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өчен өстəмə əдəбият:
1. Бикбулат С. Хəзрəти Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2014.
2. Фəхреддин Р. Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2015.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.

Дүртенче ел (5 яшьлеклəр)
1. Гакыйдə
Аллаһы Тəгалəгə иман. Аллаһ барысын да күрə. Аллаһ ризык бирүче.
Аллаһ табигать күренешлəрен бар иткəн. Аллаһ җирне бар иткəн. Аллаһ
күклəрне бар иткəн. Аллаһ галəмне һəм планеталарны бар иткəн. Аллаһ
тауларны, чүллəрне һəм океаннарны бар иткəн. Аллаһы Тəгалə кешегə
транспортны буйсындырган. Аллаһы Тəгалəнең рəхмəте белəн кеше төрле
əйберлəр ясарга өйрəнгəн. Безне бар итүче Аллаһ. Аллаһны ярату. Аллаһ бөтен дөньяны бар итүче. Аллаһы Тəгалəгə шөкерлəребезне белдерүебез.
Аллаһы Тəгалəнең исемнəре: Əл-Хəкиимү, əл-Вəəдүүдү, əл-Мəҗиидү,
əл-Бəəгисү, əш-Шəһиидү, əл-Хəкку, əл-Вəкиилү, əл-Кавийү, əл-Мəтиинү,
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əл-Вəлийү, əл-Хəмиидү, əл-Мүхсы, əл-Мүбдиү, əл-Мүгиидү, əл-Мүхии.
Пəйгамбəрлəргə иман китерү. Кешелəргə дин хөкемнəрен өйрəтү
өчен Аллаһы Тəгалə бик күп пəйгамбəрлəр җибəргəн. Иң беренче пəйгамбəр
Адəм гəлəйһис-сəлəм, ахыргы пəйгамбəр Мөхəммəд с.г.в.с. Коръəн
Кəримдə шушы 25 пəйгамбəрнең исемнəре искə алына: Адəм, Нух, Идрис,
Салих, Ибраһим, Һуд, Лут, Юнус, Исмəгыйль, Исхак, Ягъкуб, Йосыф, Əюп,
Шогаеб, Муса, Һарун, Əл-Ясəгъ, Зүл-Кифел, Дауд, Зəкəрия, Сөлəйман,
Ильяс, Яхья, Гайсə, Мөхəммəд (Аларның барысына да Аллаһның сəламе
һəм салаваты булса иде).
Китапларга иман китерү. Аллаһы Тəгалə дин хөкемнəрен аңлатып,
пəйгамбəрлəренə Китаплар иңдергəн. Аларда Аллаһның кешелəргə əмер
иткəн һəм тыйган нəрсəлəре язылган. Үзенең ахыргы Китабы КоръəнКəримдə Аллаһы Тəгалə кешелəргə иңдерелгəн биш изге Китапның
исемнəрен китерə: 1. Сəхифəлəр (Ибраһим гəлəйһис-сəлəмгə иңдерелде); 2.
Зəбур (Дауд гəлəйһис-сəлəмгə иңдерелде); 3. Тəүрат (Муса гəлəйһиссəлəмгə иңдерелде); 4. Инҗил (Гайсə гəлəйһис-сəлəмгə иңдерелде); 5.
Коръəн Кəрим (Мөхəммəд с.г.в.с. гə иңдерелде). Коръəн Кəримне Аллаһы
Тəгалə Рəсүлебез Мөхəммəд с.г.в.с. гə 23 ел дəвамында Җəбраил г.с.
фəрештə аркылы иңдергəн. Ул Пəйгамбəребез с.г.в.с. нең могҗизасы була.
Аллаһы Тəгалə аны гарəп телендə иңдергəн. Коръəн Кəрим Аллаһы Тəгалə
тарафыннан иңдерелгəн ахыргы Китап булып санала.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К. Ислам гакыйдəсе (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан:
«Мөхəммəдия» мəдрəсəсе, 2016/1437. – 215 бит.
Өстəмə əдəбият:
1. Əдһəмов Г. Гакыйдə (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан: Хузур,
2014. – 160 б.
2. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. — Казан: Идел-Пресс, 2013. — 112
б.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
2. Əдəп-əхлак
Күркəм холыклар:
Тырышлык.
Сабырлык.
Əманəт. Гомəр əл-Фəрук кыйссасы.
Локман Хəкимнең улына əйткəн нəсыйхəтлəре.
Ислам əдəплəре һəм догалары:
Йокы əдəплəре һəм укыла торган догалары.
Юл əдəплəре һəм догалары.
Мəчет əдəплəре һəм догалары.
Киенү əдəплəре.
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Төп əдəбият:
4. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Аль-Газали Абу Хамид. Адабы. Казань: Идел-Пресс, 2013.
2. Балаларга үгет-нəсыйхəт. Яңартылган икенче басма. — Казан: «Дом
печати», 2002. — 175 б.
3. Вəлиуллин К.Х. Əхлак. Мəчетлəр каршындагы өч еллык курслар
өчен дəреслек. Казан: «Казан Нуры» каршындагы «Шамил» мəдрəсəсе,
2015/1437. – 56 б.
4. Фазлыев Җ. Иманлы бала. Тəрбия турында. — Казан: «Идел-пресс»
басмаханəсе, 2003. — 144 бит.
5. Фазлыев Җ. Локман Хəким нəсыйхəтлəре. Казан: Хузур, 2014.
6. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
3. Гарəп хəрефлəре
" "شхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "سхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "ثхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "صхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "طхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "جхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "خхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "حхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "غхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "عхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "دхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "ضхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "ذхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "ظхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
Төп əдəбият:
1. Əхмəдһади Максуди. Мүгаллим сəни. – Казан: «Хузур» нəшрияты,
2015.
Өстəмə əдəбият:
1. Вəлиуллин К. Гарəпчə язу. 1 нче һəм 2 нче өлеше. – Казан: «Иман»
нəшрияты, 1996.
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2. Курамшин Р.И. Башлангыч мəдрəсəлəр һəм мəчетлəр каршындагы
курслар өчен тəҗвид дəреслеге. – Казан: “Хузур” нəшрияты, 2016.
4. Коръəн Кəрим
Түбəндəге сүрəлəрне укытучы балаларга укый, балалар укытучы
артыннан кабатлыйлар һəм ятлыйлар:
- Əл-Мəгүн.
- Кураеш.
- Əл-Фил.
- Əл-Һүмəзəһ.
Төп əдəбият:
1. Һəфтияк шəриф. – Казан, 2012. – 152 бит.
Өстəмə əдəбият:
1. Коръəн Шəриф (Казан басмасы).
5. Фикыһ
Намазның мөфəсидлəре, ягъни намазны боза торган эшлəре.
Ирлəр, сабыйлар, хатынлар бер имамга оесалар сафларга басу
рəвешлəре.
Саум (ураза) китабы.
Ураза тотуның фарыз икəнлеге. Ураза тотуга ният кылу. Сəхəр тору,
ифтар кылу. Уразалы кешегə сөннəт булган эшлəр. Уразалы вакытында
мəкруһ булган эшлəр. Уразаны бозучы эшлəр. Кемгə ураза тоту фарыз
түгел.
Төп əдəбият:
1. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
Өстəмə əдəбият:
1. Ə.Максуди. Гыйбадəте исламия. – Казан: «Матбугат йорты»
нəшрияты, 2012.
6. Ислам тарихы
Пəйгамбəрлəр тарихы: Ильяс пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм кыйссасы.
Зəкəрия пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм кыйссасы. Яхъя пəйгамбəр гəлəйһиссəлəм кыйссасы.
Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. нең тормышыннан: Тəбүк
вакыйгасы. Хушлашу хаҗы. Рəсүлүллаһ с.г.в.с. нең вафаты. Рəсүлүллаһ
с.г.в.с. нең сыйфатлары. Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. нең хатыннары.
Татар халкының ислам тарихы: Рус империясе чорында татарларда
Ислам дине. Татар-мөселман галимнəре – Г.Курсави, Г.Утыз-Имəни,
Ш.Мəрҗани.
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Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Бикбулат С. Хəзрəти Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2014.
2. Фəхреддин Р. Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2015.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.

Бишенче ел (6 яшьлеклəр)
1. Гакыйдə
Аллаһы Тəгалəгə иман. Аллаһы Тəгалəгə шөкер итү. Аллаһы
Тəгалəдəн курку. Аллаһ һич беркемгə дə һəм һич бернəрсəгə дə охшамаган.
Аллаһ бөтен нəрсəне Белүче. Аллаһ бөтен нəрсəне Күрүче. Аллаһ безнең
өчен бу Галəмне һəм барча нəрсəлəрне Бар итте. Аллаһ Мəрхəмəтле һəм
Шəфкатьле. Безне туры юлга күндерү өчен пəйгамбəрлəр җибəргəн.
Аллаһы Тəгалəнең исемнəре: Əл-Мүмиитү, əл-Хəйү, əл-Кайюмү, əлВəəҗидү, əл-Мəəҗидү, əл-Вəəхидү, əл-Əхəдү, əс-Самəдү, əл-Каадиру, əлМүктəдиру, əл-Мүкаддимү, əл-Мүəххыру, əл-Əүвəлү, əл-Əəхыру, əзЗааһиру.
Аллаһы Тəгалəнең сыйфатлары: I. Зəтия (Аллаһы Тəгалəнең Затына
кагылышлы булган) сыйфатлары – 1) Əл-Вуҗүд; 2) Əл-Кыдəмү; 3) ƏлБəка’ү; 4) Əл-Вəхдəнийятү; 5) Əл-Мүхалəфəтү лил-хəвəдис; 6) Əл-Кыямү
би-нəфсиһи. II. Сүбүтия (Аллаһы Тəгалəнең Тиеш булучы) сыйфатлары – 1)
Əл-Хəятү; 2) Əл-Гилмү; 3) Əс-Сəмгү; 4) Əл-Бəсару; 5) Əл-Кудратү; 6) ƏлИрадəтү; 7) Əл-Кəлəмү; 8) Əт-Тəквин.
Ахыр заманга һəм Кыямəт көненə иман китерү. Һəрбер кеше кайчан
да булса бу дөньядан китəчəк, башкача əйткəндə үлəчəк. Аннан соң икенче
тормыш – Ахирəт тормышы башлана. Үлгəн кеше кабергə күмелгəннəн
соң аның янына Мүнкəр һəм Нəкир исемле ике фəрештə килə. Бер заман
шушы дөньяда яшəгəн кешелəр һəм хайваннар үлеп һəм дөнья
нəрсəлəренең һəрберсе һəлак булып бетəчəклəр. Бу заманга Ахыр заман
диелер. Кыямəт көненең кече галəмəтлəре. Кыямəт көненең зур
галəмəтлəре. Каберлəрдəн кубарылу. Җəннəт. Җəһəннəм.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Əдһəмов Г. Гакыйдə (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан: Хузур,
2014. – 160 б.
2. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. — Казан: Идел-Пресс, 2013. — 112 б.
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2. Əдəп-əхлак
Мөселманның əхлакый вазифалары:
Аллаһы Тəгалəгə карата вазифалар.
Пəйгамбəребез с.г.в.с. гə карата вазифалар.
Үзебезгə карата вазифалар.
Гаилəбезгə карата булган вазифалар.
Ватан һəм миллəтебез каршындагы, бөтен кешелек алдындагы
вазифалар.
Ямьсез сыйфатлар:
Гайбəт.
Ялган сөйлəү.
Тəкəбберлек.
Исраф.
Көнчелек (хөсетлек).
Урлау.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Аль-Газали Абу Хамид. Адабы. Казань: Идел-Пресс, 2013.
2. Балаларга үгет-нəсыйхəт. Яңартылган икенче басма. — Казан: «Дом
печати», 2002. — 175 б.
3. Вəлиуллин К.Х. Əхлак. Мəчетлəр каршындагы өч еллык курслар
өчен дəреслек. Казан: «Казан Нуры» каршындагы «Шамил» мəдрəсəсе,
2015/1437. – 56 б.
4. Фазлыев Җ. Иманлы бала. Тəрбия турында. — Казан: «Идел-пресс»
басмаханəсе, 2003. — 144 бит.
5. Фазлыев Җ. Локман Хəким нəсыйхəтлəре. Казан: Хузур, 2014.
6. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
3. Гарəп хəрефлəре һəм тəҗвид
Мəдле хəрефлəр.
Тəшдидле хəрефлəр.
Тəнвинле хəрефлəр.
Тəнвинле тəшдид.
Əлиф һəм һəмзə.
Тə мəрбута.
Язылмаса да укыла торган хəрефлəр: əлиф мүкаддəра, « ( »ىяй)
мүкаддəра, « ( » وвау) мүкаддəра.
Əлиф кебек укыла торган хəрефлəр: яй əлифияһ, вау əлифияһ.
Язылса да укылмый торган хəрефлəр.
Васл (кушу) кагыйдəсе.
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Вакыф (туктау) кагыйдəсе.
Мəд (сузу) кагыйдəсе.
Идгам. Иклаб.
Гарəп хəрефлəренең исемнəре.
Мүкаттагəт Куръəнияһ.
Күнегүлəр һəм текстларны уку.
Төп əдəбият:
1. Əхмəдһади Максуди. Мүгаллим сəни. – Казан: «Хузур» нəшрияты,
2015.
Өстəмə əдəбият:
1. Вəлиуллин К. Гарəпчə язу. 1 нче һəм 2 нче өлеше. – Казан: «Иман»
нəшрияты, 1996.
2. Курамшин Р.И. Башлангыч мəдрəсəлəр һəм мəчетлəр каршындагы
курслар өчен тəҗвид дəреслеге. – Казан: “Хузур” нəшрияты, 2016.
4. Коръəн Кəрим
Түбəндəге сүрəлəрне укытучы балаларга укый, балалар укытучы
артыннан кабатлыйлар һəм ятлыйлар:
- Əт-Тəкəссүр.
- Əл-Каригəһ.
- Əл-Гəдият.
- Əз-Зəлзəлəһ.
Төп əдəбият:
1. Һəфтияк шəриф. – Казан, 2012. – 152 бит.
Өстəмə əдəбият:
1. Коръəн Шəриф (Казан басмасы).
5. Фикыһ
Зəкят китабы.
Зəкятнең аңлатмасы. Кемгə зəкят бирү фарыз була. Нəрсəдəн зəкят
бирелми. Алтын һəм көмештəн зəкят бирү. Сəүдəдəн зəкят бирү.
Хайваннардан зəкят бирү. Уңыштан зəкят (гошер) бирү. Зəкят бирелə
торган кешелəр. Фитра садəкасы. Садəка.
Хаҗ китабы.
Аңлатмасы. Хаҗ кылу кемгə фарыз булуы. Əл-Ихрам. Мəккəи
Мөкəррəмгə бару. Тəваф кылу. Сəгыя кылу. Мина. Гарəфəт тавы.
Мөздəлифə. Минада таш ату.
Төп əдəбият:
1. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
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Өстəмə əдəбият:
1. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. – Казан: «Матбугат йорты»
нəшрияты, 2012.
6. Ислам тарихы
Пəйгамбəрлəр тарихы: Сөлəйман пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм
кыйссасы. Юнус пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм кыйссасы. Гайсə пəйгамбəр
гəлəйһис-сəлəм кыйссасы.
Ислам тарихы: Тугры хəлифəлəр Əбү Бəкер əс-Сиддыйк, Гомəр ибн
Хаттаб əл-Фəрук, Госман бин Гаффан Зин-Нүрайн һəм Гали ибн Əбү Талиб
Хəйдар.
Татар халкының ислам тарихы: XX гасыр башында татар халкының
торышы. Җəдитчелек хəрəкəте. Олуг шəхеслəр: Апанаевлар, Акчуриннар, Рəмиевлəр,
Хөсəеновлар, Г.Баруди, Р.Фəхретдин, М.Бигиев, Ə.Максуди һ.б. 1917 елгы инкыйлаб һəм
татар халкының язмышы.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Бикбулат С. Хəзрəти Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2014.
2. Фəхреддин Р. Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2015.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
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7-10 ЯШЬЛЕК БАЛАЛАР ӨЧЕН
ДИНИ ТƏРБИЯ ПРОГРАММАСЫ
Беренче ел (7 яшьлеклəр)
1. Гакыйдə
Ислам дине. Ислам диненең Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. аркылы
кешелəргə бирелгəн Аллаһы Тəгалəнең дине булуы. Мөэмин һəм мөселман
төшенчəлəре.
Исламның биш нигезе: беренчесе - ике шəһадəт китерү; икенчесе намаз уку; өченчесе - ураза тоту; дүртенчесе - зəкят бирү; бишенчесе - хаҗ
кылу. Шəһадəтнең сүзлəре һəм мəгънəсе. Шəһадəтне өйрəнү.
Аллаһы Тəгалəгə иман. Аллаһы Тəгалə барча нəрсəлəрнең Бар
итүчесе. Аллаһы Тəгалə барча нəрсəлəрне, кешегə файда булсын өчен, Бар
итүе. Аллаһы Тəгалə безгə биргəн санаусыз нигъмəтлəрне күрə белү һəм
шулар өчен Аллаһы Тəгалəгə шөкерле булу. Аллаһы Тəгалə
Ризыкландыручы. Аллаһы Тəгалə Рəхимле, Шəфкатьле.
Мөхəммəд с.г.в.с. не Аллаһы Тəгалəнең илчесе дип тануыбыз. Аның
барча халыкларга динне өйрəтүе өчен җибəрелгəнлеге. Аның тормышын
үзебезгə үрнəк итеп алырга тырышырга кирəклеге. Аның исемен əйткəн
вакытта яисə ишеткəндə «Саллəллаһү галəйһи вə сəллəм» («Аңа Аллаһның
сəламе булсын») дип хөрмəт белəн искə алу кирəклеге.
Радытү би-Ллəһи Раббəн вə бил-Ислəми динəн вə би-Мүхəммəдин
Расүлəн (Аллаһның Патша булуыннан, Исламның дин булуыннан,
Мөхəммəд с.г.в.с. нең Пəйгамбəр булуыннан разый булдым) дигəн доганы
өйрəтү.
Аллаһы Тəгалəнең исемнəре: Əр-Рахмəнү, əр-Рахиму, əл-Мəликү, əлКуддүсү, əс-Сəлəəмү, əл-Мүъминү, əл-Мүһəйминү, əл-Гəзизү, əл-Җəббəру,
əл-Мүтəкаббиру, əл-Халику, əл-Бəриү, əл-Мүсаввиру, əл-Гаффəру, əлКаһһəəру.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Əдһəмов Г. Гакыйдə (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан: Хузур,
2014. – 160 б.
2. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. — Казан: Идел-Пресс, 2013. — 112 б.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
2. Əдəп-əхлак
«Бисмиллəһир-рахмəнир-рахим» сүзлəрен
əйтелүнең бəракəтлəре һəм фəзыйлəтлəре.
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əйтү:

кайчан

əйтелүе,

Сəламлəшү һəм саубуллашу əдəплəре. Мөселман бала, кардəше белəн
очрашканда, «Əс-сəламү галəйкүм вə рахмə-тул-лаһи вə бəракə-түһү»,
ə сəлам алучы «Вə галəйкүмү-с-сəлам вə рахмəтул-лаһи вə бəракəтүһү» дип
сəламлəшүе. Сəлам биргəндə бер-берлəренең кулларын кысулары. Сəлам
бирүнең тəртибе. Нинди хəлдə сəлам бирелмəс икəнлеге.
Ашау-эчү əдəплəре һəм догалары.
Уен əдəплəре.
Əтием һəм əнием. Əти-əнигə итагать итү, аларның икесен дə ярату,
аларга хөрмəт күрсəтү һəм аларга чын күңелдəн булышу кирəклеге. Əнинең
өстенлеге. Əтинең өстенлеге. Əти-əнигə карата булган бурычлар.
Туганнарым һəм якыннарым. Мөселман бала тəрбияле булып, Аллаһы
Тəгалə сөйгəннəрне эшлəве һəм туганнарын, якыннарын яратуы. Туганнар
ата-аналардан соң иң якын кешелəр булуы. Туганнарга һəм якыннарга
карата булган бурычлар.
Кардəшлəрем (дусларым) һəм күршелəрем. Мөселман бала тəрбияле
булып, Аллаһы Тəгалə сөйгəннəрне эшлəве, кардəшлəрен (дусларын) һəм
күршелəрен хөрмəт итүе. Кардəшлəр (дуслар) ата-аналардан һəм
туганнардан соң иң якын кешелəр булуы. Кардəшлəремə (дусларыма) һəм
күршелəремə карата бурычлар.
Тəннең, авыз-тешлəрнең, чəчлəрнең, кулларның һəм киемнең
чисталыгы. Чисталык – иманның яртысы. Бəдрəфкə керү əдəплəре һəм
догалары.
Белем алу əдəплəре. Дəрес алдыннан һəм дəрестəн соң укыла торган
догалар. «Рабби зидни гыйлмəн нəфигəн» догасын өйрəтү.
«Раббəнə əтинə фиддунья хəсəнəтəн вə фи-л-əхырати хəсəнəтəн вə
кыйнə газəбəн-нəр» догасын өйрəтү.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Аль-Газали Абу Хамид. Адабы. Казань: Идел-Пресс, 2013.
2. Балаларга үгет-нəсыйхəт. Яңартылган икенче басма. — Казан: «Дом
печати», 2002. — 175 б.
3. Вəлиуллин К.Х. Əхлак. Мəчетлəр каршындагы өч еллык курслар
өчен дəреслек. Казан: «Казан Нуры» каршындагы «Шамил» мəдрəсəсе,
2015/1437. – 56 б.
4. Фазлыев Җ. Иманлы бала. Тəрбия турында. — Казан: «Идел-пресс»
басмаханəсе, 2003. — 144 бит.
5. Фазлыев Җ. Локман Хəким нəсыйхəтлəре. Казан: Хузур, 2014.
6. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
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3. Гарəп хəрефлəре һəм тəҗвид
Гарəп язуының үзенчəлеклəре, өйрəнүнең максаты хакында гомуми
белешмə бирү.
Əлифбаны уку.
Өс хəрəкə (фəтхə), ас хəрəкə (кəсрə) һəм өтер хəрəкə (даммə).
"  " اхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" " رхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" " زхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "مхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "تхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "نхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" " يхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "بхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "كхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "لхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "وхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
"  " هхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "فхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "قхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "شхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "سхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "ثхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "صхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "طхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "جхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "خхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "حхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "غхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "عхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "دхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "ضхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "ذхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "ظхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
Мəдле хəрефлəр.
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Тəшдидле хəрефлəр.
Тəнвинле хəрефлəр.
Тəнвинле тəшдид.
Əлиф һəм һəмзə.
Тə мəрбута.
Язылмаса да укыла торган хəрефлəр: əлиф мүкаддəра, « ( »ىяй)
мүкаддəра, « ( » وвау) мүкаддəра.
Əлиф кебек укыла торган хəрефлəр: яй əлифияһ, вау əлифияһ.
Язылса да укылмый торган хəрефлəр.
Васл (кушу) кагыйдəсе.
Вакыф (туктау) кагыйдəсе.
Мəд (сузу) кагыйдəсе.
Идгам. Иклаб.
Гарəп хəрефлəренең исемнəре.
Мүкаттагəт Куръəнияһ.
Күнегүлəр һəм текстларны уку.
Төп əдəбият:
1. Максуди Ə. Мүгаллим сəни. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2015.
Өстəмə əдəбият:
1. Вəлиуллин К. Гарəпчə язу. 1 нче һəм 2 нче өлеше. – Казан: «Иман»
нəшрияты, 1996.
2. Курамшин Р.И. Башлангыч мəдрəсəлəр һəм мəчетлəр каршындагы
курслар өчен тəҗвид дəреслеге. – Казан: “Хузур” нəшрияты, 2016.
4. Коръəн Кəрим
Коръəн Кəрим Аллаһы Тəгалə тарафыннан Җəбраил фəрештə (Аңа
Аллаһының сəламе булсын) аркылы Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. гə 23
ел дəвамында гарəп телендə иңдерелүе. Коръəн Кəримдə булган һəр сүз
Аллаһы Тəгалəнең мөбəрак сүзлəре булуы. Мөселманнар каршында аннан
да кадерле һəм газиз Китап юклыгы.
Коръəн Кəримгə карата булган əдəплəр.
Түбəндəге сүрəлəрне тəҗвид кагыйдəлəре белəн дөрес уку, гомум
тəфсире белəн танышу һəм ятлау:
- Əл-Фəтихə.
- Əл-Ихлас.
- Əл-Фəлəк.
- Əн-Нəс.
- Əл-Гаср.
Төп əдəбият:
1. Һəфтияк шəриф. – Казан, 2012. – 152 бит.
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Өстəмə əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
2. Коръəн Кəрим китабы (тəфсире һəм укылышы белəн). — Казан:
«Иман» нəшр., 2009. — 1172 б.
3. Коръəн Шəриф (Казан басмасы).
5. Фикыһ
Намаз – Ислам дине нигезлəренең икенчесе. Намаз укыячак кешенең
тəне, киеме һəм урыны чиста булуы. Тəһарəтне алу рəвеше. Намаз ул –
Аллаһы Тəгалəгə мəгълүм рəвештə күңел һəм тəн белəн гыйбадəт итү.
Һəрбер мөселман кешегə көненə биш вакыт намаз уку тиеш: иртəнге намаз,
өйлə, икенде, ахшам, ястү. Намаз уку рəвешлəре. Азан сүзлəре, азанны
тыңлау əдəплəре.
Ислам дине нигезлəренең өченчесе – һəр елда бер мəртəбə малдан
зəкят бирү. Зəкят кем тарафыннан һəм кемнəргə бирелүе. Зəкят малы
акчадан, алтыннан, көмештəн, хайваннардан, уңыштан (җилəкҗимешлəрдəн) бирелүе. Сəдака - кешенең үз телəге белəн бирелə торган
хəер икəнлеге.
Ислам дине нигезлəренең дүртенчесе – Рамазан аенда ураза тоту. Ураза
нинди рəвештə тотылуы, тотылу вакыты. Рамазан аенда Коръəн уку,
тəравих намазларын уку, сəдакалар өлəшү һəм башка изгелеклəр эшлəү бик
саваплы булуы.
Ислам дине нигезлəренең бишенчесе – гомерендə бер мəртəбə Мəккə
шəһəренə барып, Хаҗ кылу. Хаҗ кылу кемгə фарыз булуы, ə кемгə фарыз
булмавы. Хаҗ кылуның шартлары. Хаҗ гамəллəре, Мəккəи Мөкəррəмəдə
һəм аның тирəсендə, һиҗри ел буенча Зөлхиҗҗə аеның 8-12 көннəрендə
башкарылуы.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. – Казан: «Матбугат йорты»
нəшрияты, 2012.
2. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
6. Ислам тарихы
Пəйгамбəрлəр тарихы: Адəм пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм кыйссасы.
Нух пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм кыйссасы.
Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. нең тормышыннан: Мөхəммəд
с.г.в.с. нең гаилəсе; Фил вакыйгасы; Мөхəммəд с.г.в.с. нең балачагы;
Мөхəммəд с.г.в.с. нең Əбү Талибның тəрбиясендə булуы.
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Татар халкының ислам тарихы: Төрки халыклар. Идел Болгары.
Борынгы бабаларыбыз болгарларның Ислам динен кабул итүлəре.
Багдадтан Болгарга илчелəр килүе. Əхмəд ибн Фадланның юлъязмалары.
Болгар иле. Болгар, Билəр, Сувар һ.б. шəһəрлəр. Кол Гали һəм аның
«Кыйссаи Юсуф» əсəре. Монгол явы.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Бикбулат С. Хəзрəти Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2014.
2. Фəхреддин Р. Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2015.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.

Икенче ел (8 яшьлеклəр)
1. Гакыйдə
Иманның аңлатмасы. Иманның нигезлəре: Аллаһы Тəгалəгə, Аның
фəрештəлəренə,
Китапларына,
пəйгамбəрлəренə,
Ахирəт
көненə,
тəкъдирнең яхшысы-яманы да Аллаһы Тəгалəдəн икəнлегенə, үлгəннəн соң
янə терелүгə иман китерү.
Аллаһы Тəгалəгə иман. Аллаһы Тəгалəнең барлыгын тану – һəрбер
кешенең бурычы. Аллаһ Сөбханə вə Тəгалəнең барлыгына дəлил –
күзлəребез, колакларыбыз, чəчлəребез, тəнебез.
Аллаһы Тəгалəнең исемнəре: Əл-Вəһһəəбү, əр-Раззəəку, əл-Фəттəəхү,
əл-Гəлиимү, əл-Каабиду, əл-Бəəситу, əл-Хаафиду, əр-Раафигү, əл-Мүгиззү,
əл-Мүзиллү, əс-Сəмиигү, əл-Бəсыыру, əл-Хəкəмү, əл-Гəдлү, əл-Лəтыыфү.
Фəрештəлəргə иман. Фəрештəлəр – Аллаһы Тəгалəнең бик итагатьле
коллары, алар Аллаһы Тəгалəгə һəрвакыт гыйбадəт итəлəр, Аңа мактау һəм
тəсбих əйтеп торалар. Аллаһы Тəгалə аларга нəрсə кушса, һич каршы
килмичə, шуны җиренə җиткереп башкаралар,
гөнаһлы эшлəрне
эшлəмилəр. Фəрештəлəрнең сыйфатлары. Фəрештəлəрнең төрлəре.
Пəйгамбəрлəргə иман. Кешелəргə дин хөкемнəрен өйрəтү өчен
Аллаһы Тəгалə бик күп пəйгамбəрлəр җибəргəн. Ул пəйгамбəрлəрнең
һəркайсысы кешелəрдəн булган. Ул пəйгамбəрлəр Аллаһы Тəгалəнең əмере
буенча кешелəрне хак дингə һəм изге гамəллəргə өндəгəннəр. Пəйгамбəрлəр
Аллаһы Тəгалəнең кушканнарын кешелəргə ирештерүчелəр һəм аңлатып
бирүчелəр, туры юлны күрсəтеп, Җəннəт белəн шатландыручылар,
Җəһəннəм белəн куркытучылар. Пəйгамбəрлəрнең сыйфатлары. Иң беренче
пəйгамбəр Адəм гəлəйһис-сəлəм, ахыргы пəйгамбəр Мөхəммəд с.г.в.с.
Коръəн Кəримдə искə алына торган 25 пəйгамбəрнең исемнəре: Адəм, Нух,
Идрис, Салих, Ибраһим, Һуд, Лут, Юнус, Исмəгыйль, Исхак, Ягъкуб,
Йосыф, Əйюб, Шогаеб, Муса, Һарун, Əл-Ясəгъ, Зүл-Кифел, Дауд, Зəкəрия,
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Сөлəйман, Ильяс, Яхья, Гайсə, Мөхəммəд (Аларның барысына да Аллаһның
сəламе һəм салаваты булса иде).
Китапларга иман. Аллаһы Тəгалə дин хөкемнəрен аңлатып,
пəйгамбəрлəренə Китаплар иңдергəн. Аларда Аллаһның кешелəргə əмер
иткəн һəм тыйган нəрсəлəре язылган. Пəйгамбəрлəр шул Китаплардагы
хөкемнəр белəн халыкларын иманга һəм изге гамəллəр кылырга өндəгəннəр.
Үзенең ахыргы Китабы Коръəн-Кəримдə Аллаһы Тəгалə кешелəргə
иңдерелгəн биш изге Китапның исемнəрен китерə: 1. Сəхифəлəр (Ибраһим
гəлəйһис-сəлəмгə иңдерелде); 2. Зəбур (Дауд гəлəйһис-сəлəмгə иңдерелде);
3. Тəүрат (Муса гəлəйһис-сəлəмгə иңдерелде); 4. Инҗил (Гайсə гəлəйһиссəлəмгə иңдерелде); 5. Коръəн Кəрим (Мөхəммəд с.г.в.с. гə иңдерелде).
Коръəн Кəримне Аллаһы Тəгалə Рəсүлебез Мөхəммəд с.г.в.с. гə 23 ел
дəвамында Җəбраил г.с. фəрештə аркылы иңдергəн. Ул Пəйгамбəребез
с.г.в.с. нең могҗизасы була. Аллаһы Тəгалə аны гарəп телендə иңдергəн.
Коръəн Кəрим Аллаһы Тəгалə тарафыннан иңдерелгəн ахыргы Китап булып
санала.
Ахыр заманга һəм Кыямəт көненə иман. Һəрбер кеше кайчан да
булса бу дөньядан китəчəк, башкача əйткəндə үлəчəк. Аннан соң икенче
тормыш – Ахирəт тормышы башлана. Үлгəн кеше кабергə күмелгəннəн соң
аның янына Мүнкəр һəм Нəкир исемле ике фəрештə килүе. Бер заман шушы
дөньяда яшəгəн кешелəр һəм хайваннар үлеп һəм дөнья нəрсəлəренең
һəрберсе һəлак булып бетəчəклəр. Бу заманга Ахыр заман диелер. Кыямəт
көненең кече галəмəтлəре. Кыямəт көненең зур галəмəтлəре. Каберлəрдəн
кубарылу. Җəннəт. Җəһəннəм.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Əдһəмов Г. Гакыйдə (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан: Хузур,
2014. – 160 б.
2. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. — Казан: Идел-Пресс, 2013. — 112 б.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
2. Əдəп-əхлак
Күркəм холыклар:
Тугрылык.
Мəрхəмəтлек һəм йомшак күңеллелек.
Ярдəмлəшү һəм юмартлык. Гомəрнең (Аллаһ аннан разый булсын)
ярдəм итүе (кыйсса).
Əдəп һəм хая.
Шөкер, шөкер итү, рəхмəтле була белү.
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Ислам əдəплəре һəм догалары:
Мəҗлес əдəплəре һəм догалары.
Авыруның хəлен белү əдəплəре һəм догалары.
Һəрвакыт зур файдалар китерə торган догалар.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Аль-Газали Абу Хамид. Адабы. Казань: Идел-Пресс, 2013.
2. Балаларга үгет-нəсыйхəт. Яңартылган икенче басма. — Казан: «Дом
печати», 2002. — 175 б.
3. Вəлиуллин К.Х. Əхлак. Мəчетлəр каршындагы өч еллык курслар
өчен дəреслек. Казан: «Казан Нуры» каршындагы «Шамил» мəдрəсəсе,
2015/1437. – 56 б.
4. Фазлыев Җ. Иманлы бала. Тəрбия турында. — Казан: «Идел-пресс»
басмаханəсе, 2003. — 144 бит.
5. Фазлыев Җ. Локман Хəким нəсыйхəтлəре. Казан: Хузур, 2014.
6. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
3. Тəҗвид
Коръəннең аңлатмасы. Коръəни Кəримне уку һəм аның гыйлемен
үзендə йөртүченең өстенлеклəре. Коръəн укуны башлау һəм тəмамлау
кагыйдəлəре.
Коръəни Кəримгə карата булган əдəплəр: Коръəни Кəримне укыр
алдыннан һəм укыган вакытта үтəлə торган əдəплəр; Коръəни Кəримне уку
белəн бəйле булган гомуми əдəплəр.
Тəнвин һəм сəкенле «нүн» кагыйдəлəре: Изһəр; Идгам мəгаль гуннə
(искəрмəсе белəн); Идгəм билə гуннə; Иклəб; Ихфə мəгалль гуннə.
Кагыйдəлəрнең аңлатмалары. Бу кагыйдəлəр буенча хəрефлəрнең
укылышы.
Сəкенле «мим» кагыйдəлəре: Идгам мислəин мəгаль гуннə; Ихфə
шəфəви кагыйдəсе; Изһəр шəфəви кагыйдəсе. Бу кагыйдəлəр буенча
хəрефлəрнең укылышы.
Истифəлə (нечкə укылышлы) хəрефлəре. Əлиф хəрефенең искəрмəлəре
(калын укылышлы очраклары). Ра хəрефенең искəрмəлəре (калын
укылышлы очраклары). Лəм лəфзəтуллаһ кагыйдəсе (Аллаһ сүзендəге лəм
хəрефенең калын укылышлы очраклары).
Төп əдəбият:
1. Курамшин Р.И. Башлангыч мəдрəсəлəр һəм мəчетлəр каршындагы
курслар өчен тəҗвид дəреслеге. – Казан: “Хузур” нəшрияты, 2016.
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Өстəмə əдəбият:
1. Вəлиуллин К. Тəҗвид кагыйдəлəре (Коръəн Кəримне дөрес уку
кагыйдəлəре). Правила таджвида (правила правильного чтения Священного
Корана с переводом на русский язык). — Казан: Мөхəммəдия мəдрəсəсе,
2010/1429.
4. Коръəн Кəрим
Коръəн Кəримне уку һəм аның гыйлемен үзендə йөртүченең
өстенлеклəре.
Түбəндəге сүрəлəрне тəҗвид кагыйдəлəре белəн дөрес уку, гомум
тəфсире белəн танышу һəм ятлау:
- Əл-Кəүсəр.
- Əл-Кəфирун.
- Əн-Нəср.
- Əл-Мəсəд.
- Əл-Бəкара сүрəсенең 1-5 аятлəре (Əлифлəммим).
Төп əдəбият:
1. Һəфтияк шəриф. – Казан, 2012. – 152 бит.
Өстəмə əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
2. Коръəн Кəрим китабы (тəфсире һəм укылышы белəн). — Казан:
«Иман» нəшр., 2009. — 1172 б.
3. Коръəн Шəриф (Казан басмасы).
5. Фикыһ
Өйрəнелəчəк фəннең аңлатмасы; фикһ ни өчен кирəк; гыйбадəт кылу
дигəне нəрсəне аңлата, ни өчен бəндə гыйбадəт итəргə тиеш. Исламның
нигезлəре.
Гамəллəр: фарыз (фарз-гайн, фарыз-кифая), ваҗиб, сөннəт, мөстəхəб,
мөбах, хəрам, мəкруһ, мөстəкраһ.
Балигъ һəм гакыйл. Гыйбадəт.
Пакълык китабы:
Таһəрəт. Пакълыкның фазыйлəтлəре, пакълыкның динебездəге урыны.
Таһəрəтне алу рəвеше. Таһəрəтсез килеш нəрсə эшлəргə ярамый, ə нəрсə
ярый. Таһəрəтнең фарызлары. Таһəрəтнең сөннəтлəре. Таһəрəтнең
мөстəхəблəре. Таһəрəтнең мəкруһлары. Таһəрəтнең мөфəсидлəре, ягъни
боза торган эшлəре. Ни вакытта таһəрəт бозылмас. Читеклəргə мəсех кылу.
Жəбирə, ягъни җəрəхəт өстендəге повязкага мəсех кылу.
Госел. Госелнең аңлатмасы. Госелне алу рəвеше. Госелнең фарызлары.
Кайчан алына. Госелнең сөннəтлəре. Госелнең сəбəплəре. Сахибе гозер.
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Тəяммум. Тəяммумның аңлатмасы. Тəяммумны алу очраклары.
Тəяммумны алу рəвеше. Тəяммумның фарызлары. Тəяммумның сөннəтлəре.
Тəяммумның мөфəсидлəре, ягъни боза торган эшлəре.
Нəҗеслəр. Жиңел нəҗес; авыр нəҗес; нəҗеслəрдəн пакълəү; бəдрəфкə
керү вə бəдрəфтəн чыгу əдəбе, хаҗəтне үтəү əдəбе.
Пакъ сулар. Пакъланыр өчен дөрес булган сулар. Əгəр суга нəҗес
төшсə. Кешелəрдəн соң калган су. Хайваннар эчкəн суның хөкеме.
Гаурəт. Ир-егетлəрнең гаурəт җирлəре нидəн гыйбарəт. Хатынкызларның гаурəт җирлəре нидəн гыйбарəт. Гаурəт җирлəрен каплап йөрү
тиеш икəнлеге.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. – Казан: «Матбугат йорты»
нəшрияты, 2012.
2. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
6. Ислам тарихы
Пəйгамбəрлəр тарихы: Һүд пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм кыйссасы.
Ибраһим һəм Исмəгыйль пəйгамбəрлəр гəлəйһис-сəлəм кыйссалары. Йосыф
пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм кыйссасы.
Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. нең тормышыннан: Кəгъбəне төзү.
Хəдичəгə өйлəнү. Вəхинең иңдерелə башлавы. Исламга өнди башлау.
Беренче мөселманнар. Хабəшстанга күчеп китү. Олы кайгы елы. Таифка
бару. Мөхəммəд с.г.в.с. нең Мəккəдəн Коддуска төнге сəяхəте һəм күккə
ашуы. Пəйгамбəр с.г.в.с. нең Мəдинəгə һиҗрəт кылуы (күчеп китүе).
Татар халкының ислам тарихы: Алтын Урда (XIII—XIV гасырлар).
Алтын Урданың билəгəн территориясе. Алты Урданың шəһəрлəре. Алтын
Урда ханнары. Алтын Урданың мəдəнияте. Алтын Урданың таркалуы.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Бикбулат С. Хəзрəти Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2014.
2. Фəхреддин Р. Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2015.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
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Өченче ел (9 яшьлеклəр)
1. Гакыйдə
Иман кəлимəлəре: Кəлимəтүн тайибəтүн (күркəм сүз); Кəлимəтү-шшəһадəти (шəһадəт кəлимəсе); Кəлимəтү-т-тəүхид (тəүхид кəлимəсе –
Аллаһы Тəгалəне Берлəү сүзе); Кəлимəтү раддил-күфри (көферлеккə
төшүдəн сакланып укыла торган сүзлəр); Кəлимəтү-л-истигъфəр (гөнаһлар
ярлыкауны сораучы сүзлəр); Кəлимəтү-т-тəмҗид (Аллаһы Тəгалəне олуглау
һəм мактау сүзлəре); Иман мүҗмəл (кыскача иман); Иман муфəссал
(тəфсилле (тулы) иман).
Аллаһы Тəгалəнең исемнəре: Əл-Хабииру, əл-Хəлиимү, əл-Гəзыымү,
əл-Гафүүру, əш-Шəкүүру, əл-Гəлийү, əл-Кəбииру, əл-Хəфиизу, əл-Мүкиитү,
əл-Хəсиибү, əл-Җəлиилү, əл-Кəриимү, əр-Ракыыбү, əл-Мүҗиибү, əлВəəсигү.
Аллаһы Тəгалəнең сыйфатлары: I. Зəтия (Аллаһы Тəгалəнең Затына
кагылышлы булган) сыйфатлары – 1) Əл-Вуҗүд; 2) Əл-Кыдəмү; 3) ƏлБəка’ү; 4) Əл-Вəхдəнийятү; 5) Əл-Мүхалəфəтү лил-хəвəдис; 6) Əл-Кыямү
би-нəфсиһи. II. Сүбүтия (Аллаһы Тəгалəнең Тиеш булучы) сыйфатлары –
1) Əл-Хəятү; 2) Əл-Гилмү; 3) Əс-Сəмгү; 4) Əл-Бəсару; 5) Əл-Кудратү; 6)
Əл-Ирадəтү; 7) Əл-Кəлəмү; 8) Əт-Тəквин.
Аллаһы Тəгалə - Гафу итүче, Шəфкатьле.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Əдһəмов Г. Гакыйдə (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан: Хузур,
2014. – 160 б.
2. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. — Казан: Идел-Пресс, 2013. — 112 б.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
2. Əдəп-əхлак
Мөселманның əхлакый вазифалары:
Аллаһы Тəгалəгə карата вазифалар.
Пəйгамбəребез с.г.в.с. гə карата вазифалар.
Үзебезгə карата вазифалар.
Гаилəбезгə карата булган вазифалар.
Ватан һəм миллəтебез каршындагы, бөтен кешелек алдындагы
вазифалар.
Ислам əдəплəре һəм догалары:
Берəр зарар килсə укыла торган дога.
Кием əдəплəре һəм догалары.
Төчкерү əдəплəре һəм зикер-догалары.
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Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Аль-Газали Абу Хамид. Адабы. Казань: Идел-Пресс, 2013.
2. Балаларга үгет-нəсыйхəт. Яңартылган икенче басма. — Казан: «Дом
печати», 2002. — 175 б.
3. Вəлиуллин К.Х. Əхлак. Мəчетлəр каршындагы өч еллык курслар
өчен дəреслек. Казан: «Казан Нуры» каршындагы «Шамил» мəдрəсəсе,
2015/1437. – 56 б.
4. Фазлыев Җ. Иманлы бала. Тəрбия турында. — Казан: «Идел-пресс»
басмаханəсе, 2003. — 144 бит.
5. Фазлыев Җ. Локман Хəким нəсыйхəтлəре. Казан: Хузур, 2014.
6. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
3. Тəҗвид
Идгам кагыйдəлəре: Идгам мислəин; Идгам мүтəҗəнисəин; Идгəм
мүтəкарибəин. Кагыйдəлəрнең аңлатмалары. Бу кагыйдəлəр буенча
хəрефлəрнең укылышы.
Мəд кагыйдəлəре: Мəднең аңлатмасы; Мəд хəрефлəре; Сəбəби мəд;
Мəд табигый; Мəд моттəсыйл; Мəд монфасыйл; Мəд лəзем; Мəд гарыйз;
Мəд лин. Кагыйдəлəрнең аңлатмалары. Бу кагыйдəлəр буенча хəрефлəрнең
укылышы. Мукаттагаһ хəрефлəре.
Вакыф галəмəтлəре. Ирексездəн туктау. Туктаганда сүзнең ахыры
үзгəрү.
Калькалə кагыйдəсе. Калькалə хəрефлəре һəм аларның укылышы.
Сəктə кагыйдəсенең аңлатмасы. Кагыйдəне Коръəн укыганда куллану
рəвеше.
Тəксир тəнвин кагыйдəсенең аңлатмасы. Бу кагыйдə буенча
хəрефлəрнең укылышы.
Төп əдəбият:
1. Курамшин Р.И. Башлангыч мəдрəсəлəр һəм мəчетлəр каршындагы
курслар өчен тəҗвид дəреслеге. – Казан: “Хузур” нəшрияты, 2016.
Өстəмə əдəбият:
1. Вəлиуллин К. Тəҗвид кагыйдəлəре (Коръəн Кəримне дөрес уку
кагыйдəлəре). Правила таджвида (правила правильного чтения Священного
Корана с переводом на русский язык). — Казан: Мөхəммəдия мəдрəсəсе,
2010/1429.
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4. Коръəн Кəрим
Коръəн Кəрим турында сорау-җавап.
Түбəндəге сүрəлəрне тəҗвид кагыйдəлəре белəн дөрес уку, гомум
тəфсире белəн танышу һəм ятлау:
- Əл-Бəкара сүрəсенең 255 аяте («Аятел Көрси»).
- Əл-Мəгун сүрəсе.
- Əл-Курайш сүрəсе.
- Əл-Фил сүрəсе.
- Əл-Һүмəзəһ сүрəсе.
Төп əдəбият:
1. Һəфтияк шəриф. – Казан, 2012. – 152 бит.
Өстəмə əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
2. Коръəн Кəрим китабы (тəфсире һəм укылышы белəн). — Казан:
«Иман» нəшр., 2009. — 1172 б.
3. Коръəн Шəриф (Казан басмасы).
5. Фикыһ
Намаз китабы.
Намазның фарызлыгы. Мөселман кешесе көненə ничə намаз укырга
тиеш, исемнəре, тагын нинди намазлар бар.
Намазларның вакытлары. Намаз укырга ярамый торган вакытлар.
Кыйбланың аңлатмасы. Кыйбланың Мəккə шəһəрендə урнашканлыгы.
Кыйбланы ничек табарга, компас белəн табу, сахрада яисə урманда
Кыйбланы табу.
Ният.
Азан һəм камəт нинди гамəллəргə керə. Азанны малайларга əйттерү.
Камəтнең азаннан булган аермалары. Азанның мөстəхəблəре. Азан догасы
(ятлаттыру).
Намаз эчендə һəм соңында укылачак зикерлəр: сəнə, əгүзе, сүрəи
Фатиха, кыска сүрəлəр, рукүгъ тəсбихе, тəсмиг, тəхмид, сəҗдə тəсбихе,
тəшəһһөд, салават, дога аяте, сəлам, сəлам догасы.
Күнүт догасы (нинди намазда укыла, шушы доганы ятлау).
Ике рəкəгатьле намаз; өч рəкəгатьле намаз; дүрт рəкəгатьле намаз.
Хатынлар намазы (хатынларның ирлəр намазыннан 8 җирдəге
аермасы).
Намаздан соң укылачак тəсбих һəм догалар.
Намазның шартлары (тышындагы фарызлары. Рөкенлəре (эчендəге
фарызлары). Намазның ваҗиблары. Намазның сөннəтлəре. Намазның
мөстəхəблəре. Намазның мəкруһлары. Намазның мөфəсидлəре, ягъни
намазны боза торган эшлəре. Намазда мөбах булган эшлəр.
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Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. – Казан: «Матбугат йорты»
нəшрияты, 2012.
2. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
6. Ислам тарихы
Пəйгамбəрлəр тарихы: Əюп пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм кыйссасы.
Муса пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм кыйссасы. Дауд пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм
кыйссасы.
Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. нең тормышыннан: Бəдер
вакыйгасы. Өхед тавы янындагы сугыш. Худəйбия вакыйгасы. Патшаларга
һəм хакимнəргə илчелəр җибəрү. Хайбəр ныгытмасын алу. Аллаһы Тəгалə
бүлəк иткəн гыйбадəт. Мəккəи Мөкəррəмне алу.
Ислам тарихы: Тугры хəлифəлəр Əбү Бəкер əс-Сиддыйк, Гомəр ибн
Хаттаб əл-Фəрук, Госман бин Гаффан Зин-Нүрайн һəм Гали ибн Əбү Талиб
Хəйдар.
Татар халкының ислам тарихы: Казан ханлыгының барлыкка килүе.
Казан ханлыгының билəп торган мəйданы. Казан ханлыгының шəһəрлəре.
Казан ханлыгының руслар белəн булган мөнəсəбəте. Казан ханнары.
Сөембикəнең язмышы. Кол Шəриф, Мөхəммəдьяр əсəрлəре. Казан
каласының руслар тарафыннан яулап алынуы. Казан каласының истəлек
урыннары.
Кырым ханлыгы. Себер ханлыгы. Əстерхан ханлыгы.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Бикбулат С. Хəзрəти Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2014.
2. Фəхреддин Р. Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2015.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.

Дүртенче ел (10 яшьлеклəр)
1. Гакыйдə
Аллаһы Тəгалəнең исемнəре: Əл-Хəкиимү, əл-Вəəдүүдү, əл-Мəҗиидү,
əл-Бəəгисү, əш-Шəһиидү, əл-Хəкку, əл-Вəкиилү, əл-Кавийү, əл-Мəтиинү,
əл-Вəлийү, əл-Хəмиидү, əл-Мүхсы, əл-Мүбдиү, əл-Мүгиидү, əл-Мүхии.
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Фəрештəлəргə иман. Фəрештəлəрнең сыйфатлары. Фəрештəлəрнең
төрлəре. Җеннəрнең барлыгына иман китерү. Җеннəрнең хакыйкате.
Пəйгамбəрлəргə иман. Пəйгамбəрлəрнең вазифалары. Пəйгамбəрлəрнең сыйфатлары. Пəйгамбəрлəрнең саннары һəм исемнəре.
Пəйгамбəрлəр күрсəткəн могҗизалар. Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. нең
башка пəйгамбəрлəрдəн булган аермалары. Пəйгамбəребез Мөхəммəд
с.г.в.с. күрсəткəн могҗизалар.
Китапларга иман. Илаһи Китапларның исемнəре һəм кайсы
пəйгамбəрлəргə иңдерелгəне. Коръəн Кəримнең аңлатмасы, аңа иман
китерүнең рəвеше. Коръəн Кəримнең үзенчəлеклəре. Коръəн Кəримнең
башка илаһи Китаплардан булган аермалары.
Кыямəт көненə иман. Ахирəт көненə иман китерүнең аңлатмасы.
Үлем – бу дөньядан Ахыйрəт тормышына күчү ул. Кешенең үлемнəн соң
булачак халəте, дөньяда кылган гамəллəре белəн бəйле булуы. Иманлы
кешенең җаны җиңеллек белəн чыгуы, имансыз кешенең җаны авырлык
белəн чыгуы. Кабердə сорау алыну. Иманлы һəм имансыз кешенең
кабердəге хəле (нигъмəт яки газап). Үлем һəм кабердəге хəллəр белəн бəйле
Коръəн Кəрим аятьлəре һəм Пəйгамбəребез с.г.в.с. нең хəдис-шəрифлəре.
Кыямəт көненең кече галəмəтлəре. Кыямəт көненең зур галəмəтлəре:
Мəсих Дəҗҗəлнең чыгуы, Дəҗҗəлдəн саклану чаралары; Гайсə г.с. нең
икенче килүе; Яэҗүҗ һəм Мəэҗүҗ кавеменең чыгуы; Даббəнең чыгуы;
Кояшның көнбатыштан чыгуы.
Ахыйрəт көненең башлануы: кояшның сүнүе, айның карангыга төшүе,
күкнең гадəттəн тыш хəрəкəтлəнүе, йолдызларның сүнүе, тауларның
урыннарыннан авышуы. Кабердəн кубарылу (Бəгыс). Мəхшəр мəйданына
җыелу. Җиде төр кешенең Аллаһы Тəгалə Көрсиенең күлəгəсе астында
булулары. Хисап ителү. Гамəл дəфтəрлəренең бирелүе. Хисап ителгəндə
кешелəрнең əгъзалары да шаһитлык бирүлəре. Хауз кəүсəре. Мизаннарның
куелуы. Сыйратны үтү. Җəннəт һəм андагы нигъмəтлəр. Җəһəннəм һəм
андагы газаплар. Кыямəт көне белəн бəйле Коръəн Кəрим аятьлəре һəм
Пəйгамбəребез с.г.в.с. нең хəдис-шəрифлəре.
Кешенең бу дөньяга килүенең максаты.
Кешенең бу дөньяда яшəвенең максаты. Аллаһы Тəгалəгə буйсыну,
гыйбадəт кылу. Савап һəм гөнаһ. Хəлəл һəм хəрам.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Əдһəмов Г. Гакыйдə (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан: Хузур,
2014. – 160 б.
2. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. — Казан: Идел-Пресс, 2013.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
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2. Əдəп-əхлак
Күркəм холыклар:
Тырышлык.
Сабырлык.
Əманəт. Гомəр əл-Фəрук кыйссасы.
Локман Хəкимнең улына əйткəн нəсыйхəтлəре.
Яхшы һəм начар сүз.
Əти-əнигə хөрмəт.
Ямьсез сыйфатлар:
Гайбəт.
Ялган сөйлəү.
Тəкəбберлек.
Исраф.
Көнчелек (хөсетлек).
Урлау.
Ислам əдəплəре һəм догалары:
Йокы əдəплəре һəм догалары.
Юл əдəплəре һəм догалары.
Мəчет əдəплəре һəм догалары.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Аль-Газали Абу Хамид. Адабы. Казань: Идел-Пресс, 2013.
2. Балаларга үгет-нəсыйхəт. Яңартылган икенче басма. — Казан: «Дом
печати», 2002. — 175 б.
3. Вəлиуллин К.Х. Əхлак. Мəчетлəр каршындагы өч еллык курслар
өчен дəреслек. Казан: «Казан Нуры» каршындагы «Шамил» мəдрəсəсе,
2015/1437. – 56 б.
4. Фазлыев Җ. Иманлы бала. Тəрбия турында. — Казан: «Идел-пресс»
басмаханəсе, 2003. — 144 бит.
5. Фазлыев Җ. Локман Хəким нəсыйхəтлəре. Казан: Хузур, 2014.
6. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
3. Коръəн Кəрим
Коръəннең иңдерелүе һəм бер мосхафка туплануы. Коръəнне бастыру
тарихы. Казан басмасы. «Тəфсир» сүзенең аңлатмасы. Тəфсир фəненең
Коръəнне аңлауда əһəмияте. Тəфсир фəненең кыскача тарихы.
Түбəндəге сүрəлəрне тəҗвид кагыйдəлəре белəн дөрес уку, гомум
тəфсире белəн танышу һəм сүрəне ятлау:
- Əт-Тəкəсүр сүрəсе.
- Əл-Каригəһ сүрəсе.
37

- Əз-Зəлзəлəһ сүрəсе.
- Əл-Кадер сүрəсе.
- Əт-Тин сүрəсе.
Төп əдəбият:
1. Һəфтияк шəриф. – Казан, 2012. – 152 бит.
Өстəмə əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
2. Коръəн Кəрим китабы (тəфсире һəм укылышы белəн). — Казан:
«Иман» нəшр., 2009. — 1172 б.
3. Коръəн Шəриф (Казан басмасы).
4. Фикыһ
Мөселман календаре. Мөселман бəйрəмнəре.
Жəмəгать. Намазны җəмəгать белəн укуның өстенлеклəре. Имам
белəн моктəди намаз укуның рəвеше. Моктəди бер генə кеше булганда, ике
кеше яисə артык булсалар имам белəн янəшə басу рəвешлəре. Ирлəр,
сабыйлар, хатынлар бер имамга оесалар сафларга басу рəвешлəре.
Имам намазны укый башлагач килеп җитешкəн кешенең хөкеме.
Мөдрик һəм мəсбүкнең аңлатмасы. Мəсбукның намазны тəмамлау рəвеше.
Намазны казага калдыру мəсьəлəсе. Иртəнге намаз калдырылса каза
кылу тəртибе. Башка намазлар калдырылса каза кылу тəртибе.
Бер кеше намазның бер фарызын, ваҗибын калдырса. Сəҗдəи сəһүне
эшлəү рəвеше: ялгыз укучыга, имамга.
Дүрт рəкəгатьле намазда ялгышып, əүвəлге кагъдəгə утырмыйча,
кыямга тора башласа. Дүрт рəкəгатьле намазда ялгышып 5-че рəкəгатьне
укый башласа. Намаз эчендə ничə рəкəгать укыганын онытса. Бу хəл 2-3
мəртəбə кабатланса. Дүрт рəкəгатьле намазда, ике рəкəгать укыгач,
ялгышып сəлам бирсə.
Сəҗдəи тилəвəт.
Мокыйм һəм мөсафирның аңлатмасы. Кайчан кеше мөсафир дип
исемлəнə. Мөсафирның өч хөкеме.
Жомга намазы. Гайд намазлары. Тəравих намазы.
Үлем хəлендəге кеше. Кешенең вафат булуы. Мəетне юу, мəеткə
кəфенлек киертү (бу темалар гомум рəвештə аңлатыла). Җəназа намазы.
Мəетне озату һəм кабергə күмү.
Саум (ураза) китабы. Ураза тотуның фарыз икəнлеге. Уразаның
фарызлары. Ураза тотуга ният кылу. Сəхəр тору, ифтар кылу. Уразалы
кешегə сөннəт булган эшлəр. Уразалы вакытында мəкруһ булган эшлəр.
Уразалы кешегə дөрес булган эшлəр. Уразаны бозучы эшлəр. Үз ихтыяры
белəн яисə хаталык белəн уразасын бозган кешенең хөкеме. Кайсы
гамəллəрне эшлəгəн кешенең уразасы бозылмый. Кемгə ураза тоту фарыз
түгел. Уразаны каза кылу. Игътикяф. Нəфел уразалар тоту.
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Зəкят китабы. Зəкятнең телдəге һəм шəригатьтəге аңлатмасы. Кемгə
зəкят бирү фарыз була. Нəрсəдəн зəкят бирелми. Кемгə зəкят бирү фарыз
булмый. Алтын һəм көмештəн зəкят бирү. Сəүдəдəн зəкят бирү.
Хайваннардан зəкят бирү. Уңыштан зəкят (гошер) бирү. Зəкят бирелə
торган кешелəр. Фитра садəкасы. Фидия. Садəка. Зəкят җыючыны билгелəү.
Хаҗ китабы. Аңлатмасы. Хаҗ кылу кемгə фарыз булуы. Əл-Ихрам.
Мəккəи Мөкəррəмгə бару. Тəваф кылу. Сəгыя кылу. Мина. Гарəфəт тавы.
Мөздəлифə. Минада таш ату. Тəвафи зиярат. Тəвафи садр.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. – Казан: «Матбугат йорты»
нəшрияты, 2012.
2. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
5. Ислам тарихы
Пəйгамбəрлəр тарихы: Сөлəйман пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм
кыйссасы. Юныс пəйгамбəр гəлəйһис-сəлəм кыйссасы. Гайсə пəйгамбəр
гəлəйһис-сəлəм кыйссасы.
Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. нең тормышыннан: Тəбүк
вакыйгасы. Хушлашу хаҗы. Рəсүлүллаһ с.г.в.с. нең вафаты. Рəсүлүллаһ
с.г.в.с. нең сыйфатлары. Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. нең хатыннары.
Ислам тарихы: Рус империясе чорында татарларда Ислам дине.
Татар-мөселман галимнəре – Г.Курсави, Г.Утыз-Имəни, Ш.Мəрҗани.
XX гасыр башында татар халкының торышы. Җəдитчелек хəрəкəте. Олуг шəхеслəр:
Апанаевлар, Акчуриннар, Рəмиевлəр, Хөсəеновлар, Г.Баруди, Р.Фəхретдин, М.Бигиев,
З.Камали, Ə.Максуди һ.б. 1917 елгы инкыйлаб һəм татар халкының язмышы.
Совет чорында татарларда Ислам дине. Атеизм. Репрессиялəр.
1989 елдан соң Исламның яңарышы.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Бикбулат С. Хəзрəти Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2014.
2. Фəхреддин Р. Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2015.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
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11-17 ЯШЬЛЕКЛƏР ӨЧЕН
ДИНИ ТƏРБИЯ ПРОГРАММАСЫ
Беренче ел (11 яшьлеклəр)
1. Гакыйдə
Ислам дине. Ислам диненең Аллаһы Тəгалə тарафыннан
Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. гə җибəрелгəн дин икəнлеге. Мөэмин һəм
мөселман төшенчəлəре.
Исламның биш нигезе: беренчесе - ике шəһадəт китерү; икенчесе намаз уку; өченчесе - ураза тоту; дүртенчесе - зəкят бирү; бишенчесе - хаҗ
кылу. Шəһадəтнең сүзлəре һəм мəгънəсе.
Иманның аңлатмасы. Иманның нигезлəре: Аллаһы Тəгалəгə, Аның
фəрештəлəренə,
Китапларына,
пəйгамбəрлəренə,
Ахирəт
көненə,
тəкъдирнең яхшысы-яманы да Аллаһы Тəгалəдəн икəнлегенə, үлгəннəн соң
янə терелүгə иман китерү.
Аллаһы Тəгалəгə иман китерү. Аллаһы Тəгалə барча нəрсəлəрнең
Бар итүчесе. Аллаһ Сөбханə вə Тəгалəнең барлыгына дəлил – күзлəребез,
колакларыбыз, чəчлəребез, тəнебез. Аллаһы Тəгалə безгə биргəн санаусыз
нигъмəтлəрен күрə белү һəм шулар өчен Аллаһы Тəгалəгə шөкерле булу.
Аллаһы Тəгалə Ризыкландыручы.
Мөхəммəд с.г.в.с. не Аллаһы Тəгалəнең илчесе дип тануыбыз. Аның
тормышын үзебезгə үрнəк итеп алырга тырышырга кирəклеге. Аның исемен
əйткəн вакытта яисə ишеткəндə «Саллəллаһү галəйһи вə сəллəм» («Аңа
Аллаһның сəламе булсын») дип хөрмəт белəн искə алу кирəклеге.
ًاال ْسالَ ِم ِدينًا َوبِ ُم َح ﱠم ٍد َرسُوال
ُ ض
ِ ِيت بِا ِ َربًّا َوب
ِ ( َرРадытү би-Ллəһи Раббəн вə билИслəми динəн вə би-Мүхəммəдин Расүлəн, ягъни, Аллаһның Патша
булуыннан, Исламның дин булуыннан, Мөхəммəд сг.в.с. нең Пəйгамбəр
булуыннан разый булдым) дигəн доганы өйрəнү.
Аллаһы Тəгалəнең исемнəре: Əр-Рахмəнү, əр-Рахиму, əл-Мəликү, əлКуддүсү, əс-Сəлəəмү, əл-Мүъминү, əл-Мүһəйминү, əл-Гəзизү, əл-Җəббəру,
əл-Мүтəкаббиру, əл-Халику, əл-Бəриү, əл-Мүсаввиру, əл-Гаффəру, əлКаһһəəру.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Əдһəмов Г. Гакыйдə (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан: Хузур,
2014. – 160 б.
2. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. — Казан: Идел-Пресс, 2013. — 112 б.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
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2. Əдəп-əхлак
«Бисмиллəһир-рахмəнир-рахим» сүзлəрен əйтү: кайчан əйтелүе,
əйтелүнең бəракəтлəре һəм фəзыйлəтлəре.
Сəламлəшү һəм саубуллашу əдəплəре. Мөселман бала, кардəше белəн
очрашканда, «Əс-сəламү галəйкүм вə рахмə-тул-лаһи вə бəракə-түһү», ə
сəлам алучы «Вə галəй-күмүс-сəлам вə рахмəтул-лаһи вə бəракəтүһү» дип
сəламлəшүе. Сəлам биргəндə бер-берлəренең кулларын кысулары. Сəлам
бирүнең тəртибе. Нинди хəлдə сəлам бирелмəс икəнлеге.
Ашау əдəплəре һəм догалары.
Əтием һəм əнием. Əти-əнигə итагать итү, аларның икесен дə ярату,
аларга хөрмəт күрсəтү һəм аларга чын күңелдəн хезмəт итү кирəклеге.
Əнинең өстенлеге. Əтинең өстенлеге. Əти-əнигə карата булган бурычлар.
Туганнарым һəм якыннарым. Мөселман бала тəрбияле булып, Аллаһы
Тəгалə сөйгəннəрне эшлəве һəм туганнарын, якыннарын яратуы. Туганнар
ата-аналардан соң иң якын кешелəр булуы. Туганнарга һəм якыннарга
карата булган бурычлар.
Кардəшлəрем (дусларым) һəм күршелəрем. Мөселман бала тəрбияле
булып, Аллаһы Тəгалə сөйгəннəрне эшлəве. Кардəшлəр (дуслар) атааналардан һəм туганнардан соң иң якын кешелəр булуы. Кардəшлəренə
(дусларына) һəм күршелəренə карата бурычлар.
Тəннең, авыз-тешлəрнең, чəчлəрнең, кулларның һəм киемнең
чисталыгы. Чисталык – иманның яртысы. Бəдрəфкə керү əдəплəре һəм
догалары.
Белем алу əдəплəре. Дəрес алдыннан һəм дəрестəн соң укыла торган
догалар. «Рабби зидни гыйлмəн нəфигəн» догасын өйрəтү.
«Раббəнə əтинə фиддунья хəсəнəтəн вə фи-л-əхырати хəсəнəтəн вə
кыйнə газəбəн-нəр» догасын өйрəтү.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Аль-Газали Абу Хамид. Адабы. Казань: Идел-Пресс, 2013.
2. Балаларга үгет-нəсыйхəт. Яңартылган икенче басма. — Казан: «Дом
печати», 2002. — 175 б.
3. Вəлиуллин К.Х. Əхлак. Мəчетлəр каршындагы өч еллык курслар
өчен дəреслек. Казан: «Казан Нуры» каршындагы «Шамил» мəдрəсəсе,
2015/1437. – 56 б.
4. Фазлыев Җ. Иманлы бала. Тəрбия турында. — Казан: «Идел-пресс»
басмаханəсе, 2003. — 144 бит.
5. Фазлыев Җ. Локман Хəким нəсыйхəтлəре. Казан: Хузур, 2014.
6. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
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3. Гарəп хəрефлəре һəм тəҗвид
Гарəп язуының үзенчəлеклəре, өйрəнүнең максаты хакында гомуми
белешмə бирү.
Əлифбаны уку.
Өс хəрəкə (фəтхə), ас хəрəкə (кəсрə) һəм өтер хəрəкə (даммə).
"  " اхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" " رхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" " زхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "مхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "تхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "نхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" " يхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "بхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "كхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "لхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "وхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
"  " هхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "فхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "قхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "شхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "سхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "ثхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "صхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "طхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "جхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "خхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "حхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "غхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "عхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "دхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "ضхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "ذхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
" "ظхəрефен өйрəнү һəм күнегүлəр уку.
Мəдле хəрефлəр.
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Тəшдидле хəрефлəр.
Тəнвинле хəрефлəр.
Тəнвинле тəшдид.
Əлиф һəм һəмзə.
Тə мəрбута.
Язылмаса да укыла торган хəрефлəр: əлиф мүкаддəра, « ( »ىяй)
мүкаддəра, « ( » وвау) мүкаддəра.
Əлиф кебек укыла торган хəрефлəр: яй əлифияһ, вау əлифияһ.
Язылса да укылмый торган хəрефлəр.
Васл (кушу) кагыйдəсе.
Вакыф (туктау) кагыйдəсе.
Мəд (сузу) кагыйдəсе.
Идгам. Иклаб.
Гарəп хəрефлəренең исемнəре.
Мүкаттагəт Куръəнияһ.
Күнегүлəр һəм текстларны уку.
Төп əдəбият:
1. Максуди Ə. Мүгаллим сəни. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2015.
Өстəмə əдəбият:
1. Вəлиуллин К. Гарəпчə язу. 1 нче һəм 2 нче өлеше. – Казан: «Иман»
нəшрияты, 1996.
2. Курамшин Р.И. Башлангыч мəдрəсəлəр һəм мəчетлəр каршындагы
курслар өчен тəҗвид дəреслеге. – Казан: “Хузур” нəшрияты, 2016.
4. Коръəн Кəрим
Коръəн Кəрим Аллаһы Тəгалə тарафыннан Җəбраил фəрештə (Аңа
Аллаһының сəламе булсын) аркылы Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. гə 23
ел дəвамында гарəп телендə иңдерелүе. Коръəн Кəримдə булган һəр сүз
Аллаһы Тəгалəнең мөбəрак сүзлəре булуы. Мөселманнар каршында аннан
да кадерле һəм газиз Китап юклыгы.
Коръəн Кəримгə карата булган əдəплəр.
Түбəндəге сүрəлəрне тəҗвид кагыйдəлəре белəн дөрес уку, гомум
тəфсире белəн танышу һəм сүрəне ятлау:
- Əл-Фəтихə.
- Əл-Ихлас.
- Əл-Фəлəк.
- Əн-Нəс.
- Əл-Гаср.
Төп əдəбият:
1. Һəфтияк шəриф. – Казан, 2012. – 152 бит.
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Өстəмə əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
2. Коръəн Кəрим китабы (тəфсире һəм укылышы белəн). — Казан:
«Иман» нəшр., 2009. — 1172 б.
3. Коръəн Шəриф (Казан басмасы).
5. Фикыһ
Фикһ фəненең аңлатмасы; фикһ ни өчен кирəк; гыйбадəт кылу дигəне
нəрсəне аңлата, ни өчен бəндə гыйбадəт итəргə тиеш. Исламның əркəннəре.
Гамəллəр: фарыз (фарз-гайн, фарыз-кифая), вəҗеб (2 төре), сөннəт
(2 төре), мөстəхəб, мөбах, хəрам (золми һəм гайре - золми), мəкруһ,
мөстəкраһ.
Балигъ һəм гакыйл.
Гыйбадəт.
Пакълык китабы.
Таһəрəт. Пакълыкның фазыйлəтлəре, пакълыкның динебездəге урыны;
Таһəрəтне алу рəвеше (һəрберсеннəн таһəрəтне ничек ала икəнлеген
тикшереп чыгу); Таһəрəтсез килеш нəрсə эшлəргə ярамый, ə нəрсə ярый;
Таһəрəтнең фарызлары; Таһəрəтнең сөннəтлəре; Таһəрəтнең мөстəхəблəре;
Таһəрəтнең мəкруһлары; Таһəрəтнең мөфəсидлəре, ягъни боза торган
эшлəре. Ни вакытта таһəрəт бозылмас. Читеклəргə мəсех кылу. Жəбирə,
ягъни җəрəхəт өстендəге повязкага мəсех кылу.
Госел. Госелнең аңлатмасы; Алу рəвеше; Госелнең фарызлары; Кайчан
алына; Госелнең сөннəтлəре; госелнең сəбəблəре; Сахибе гозер.
Тəяммум. Тəяммум нəрсə икəнлеге, кайчан алына икəнлеге; алу
рəвеше; Тəяммумның фарызлары; тəяммумның сөннəтлəре; тəяммумның
мөфəсидлəре, ягъни боза торган эшлəре.
Нəҗеслəр. Жиңел нəҗес; авыр нəҗес; нəҗеслəрдəн пакълəү; бəдрəфкə
керү вə бəдрəфтəн чыгу əдəбе, хаҗəтне үтəү əдəбе (егетлəргə ир кеше,
кызларга хатын-кыз аерым рəвештə аңлата).
Пакъ сулар. Пакъланыр өчен дөрес булган сулар; əгəр суга нəҗес
төшсə; кешелəрдəн соң калган су; хайваннар эчкəн суның хөкеме; кое.
Гаурəт. Ир-егетлəрнең гаурəт җирлəре нидəн гыйбарəт. Хатынкызларның гаурəт җирлəре нидəн гыйбарəт. Гаурəт җирлəрен каплап йөрү
тиеш икəнлеген аңлату.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. – Казан: «Матбугат йорты»
нəшрияты, 2012.
2. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
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6. Ислам тарихы
Пəйгамбəрлəр тарихы.
Ислам тарихының пəйгамбəрлəр белəн бəйлелеге. Пəйгамбəрлəр
җибəрелүнең максаты. Пəйгамбəрлəрнең гомуми саны. Коръəни Кəримдə
искə алына торган пəйгамбəрлəр.
Адəм галəйһиссəлəм – беренче кеше һəм беренче пəйгамбəр.
Яралтылуының максаты. Аллаһның аңа исемнəр өйрəтүе. Иблиснең
тəкəбберлеге һəм Аллаһтан ерагайтылуы. Һава радыйАллаһү ганһү. Адəм
галəйһиссəлəм белəн Һаваның җəннəттəге хатасы. Аларның Җиргə
төшерелүе. Адəм галəйһиссəлəмнең тəүбəсе. Кəгъбəтуллаһны төзүе. Нəселе
арту. Хабил һəм Кабил вакыйгасы.
Нух галəйһиссəлəм. Аның күпъеллык дəгъвəте. Кавеменең динне кабул
итмəве. Нух галəйһиссəлəмнең авеменə җəза сорап Аллаһка дога кылуы.
Көймə төзү. Су басу вакыйгасы. Су басу тəмам булганнан соң иманлы кавеме
белəн яңа тормыш башлавы.
Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. нең тормышыннан. Мөхəммəд
галəйһиссəлəмгə кадəр гарəплəрдə дин һəм тормыш.Мөхəммəд
галəйһиссəлəмнең дөньяга килүе. Нəселе. Əти-əнисе. Сөт анасы. Балачагы.
Фəрештəлəр Мөхəммəд (с.г.с.) нең күкрəген ярулары. Мөхəммəд (с.г.с.) нең
əнисенең һəм əтисенең үлеме. Мөхəммəд (с.г.с.)нең əтисенең абыйсында
тəрбиялəнүе. Мөхəммəд (с.г.с.) нең Əш-Шамга сəфəре. Мөхəммəд (с.г.с.)
нең сугышта катнашуы. Мөхəммəд (с.г.с.) нең өйлəнүе. Кəгъбəне
төзеклəндерү һəм кара таш вакыйгасы.
Татар халкының ислам тарихы. Төрки халыклар. Идел Болгары.
Борынгы бабаларыбыз булган болгарлар тарафыннан Ислам динен кабул
итүе. Багдадтан Болгарга илчелəр килүе. Əхмəд ибн Фадланның
юлъязмалары. Болгар иле. Болгар, Билəр, Сувар һ.б. шəһəрлəр. Кол Гали
һəм аның «Кыйссаи Юсуф» əсəре. Монгол явы.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Бикбулат С. Хəзрəти Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2014.
2. Фəхреддин Р. Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2015.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.

Икенче ел (12 яшьлеклəр)
1. Гакыйдə
Иман кəлимəлəре: Кəлимəтүн тайибəтүн (күркəм сүз); Кəлимəтү-шшəһадəти (шəһадəт кəлимəсе – гуаһлык бирə торган сүз); Кəлимəтү-ттəүхид (тəүхид кəлимəсе – Аллаһы Тəгалəне Берлəү сүзе); Кəлимəтү
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раддил-күфри (көферлеккə төшүдəн сакланып укыла торган сүзлəр);
Кəлимəтү-л-истигъфəр (гөнаһлар ярлыкауны сораучы сүзлəр); Кəлимəтү-ттəмҗид (Аллаһы Тəгалəне олуглау һəм мактау сүзлəре); Иман мүҗмəл
(кыскача иман); Иман муфəссал (тəфсилле (тулы) иман).
Аллаһы Тəгалəнең исемнəре: Əл-Вəһһəəбү, əр-Раззəəку, əл-Фəттəəхү,
əл-Гəлиимү, əл-Каабиду, əл-Бəəситу, əл-Хаафиду, əр-Раафигү, əл-Мүгиззү,
əл-Мүзиллү, əс-Сəмиигү, əл-Бəсыыру, əл-Хəкəмү, əл-Гəдлү, əл-Лəтыыфү.
Фəрештəлəргə иман китерү. Фəрештəлəр алар Аллаһы Тəгалəнең бик
итагатьле коллары, нурдан яратылганнар, Аллаһы Тəгалəгə һəрвакыт
гыйбадəт итəлəр, Аңа мактау һəм тəсбих əйтеп торалар, Аллаһы Тəгалə
аларга нəрсə кушса, шуңа һич каршы килмичə, аны җиренə җиткереп
башкаралар, гөнаһлы эшлəрне эшлəмилəр. Фəрештəлəрнең сыйфатлары.
Фəрештəлəрнең төрлəре.
Җеннəрнең барлыгына иман китерү. Җеннəрнең хакыйкате.
Пəйгамбəрлəргə иман китерү. Кешелəргə дин хөкемнəрен өйрəтү
өчен Аллаһы Тəгалə бик күп пəйгамбəрлəр җибəргəн. Ул пəйгамбəрлəрнең
һəркайсысы кешелəрдəн булган. Ул пəйгамбəрлəр Аллаһы Тəгалəнең əмере
буенча кешелəрне хак дингə һəм изге гамəллəргə өндəгəннəр. Пəйгамбəрлəр
Аллаһы Тəгалəнең кушканнарын-законнарын кешелəргə ирештерүчелəр һəм
аңлатып бирүчелəр, туры юлны күрсəтеп, Җəннəт белəн шатландыручылар,
Җəһəннəм белəн куркытучылар. Пəйгамбəрлəрнең сыйфатлары. Иң əүвəлге
пəйгамбəр Адəм гəлəйһис-сəлəм, иң соңгы пəйгамбəр Мөхəммəд с.г.в.с.
Коръəн Кəримдə шушы 25 пəйгамбəрнең исемнəре искə алына: Адəм, Нух,
Идрис, Салих, Ибраһим, Һуд, Лут, Юнус, Исмəгыйль, Исхак, Ягъкуб,
Йосыф, Əйюб, Шогаеб, Муса, Һарун, Əл-Ясəгъ, Зүл-Кифел, Дауд, Зəкəрия,
Сөлəйман, Ильяс, Яхья, Гайсə, Мөхəммəд (Аларның барысына да Аллаһның
сəламе һəм салаваты булса иде).
Пəйгамбəрлəрнең
вазифалары.
Пəйгамбəрлəрнең
сыйфатлары.
Пəйгамбəрлəрнең саннары һəм исемнəре. Пəйгамбəрлəр күрсəткəн
могҗизалар.
Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. нең башка пəйгамбəрлəрдəн булган
аермалары. Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. күрсəткəн могҗизалар.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Əдһəмов Г. Гакыйдə (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан: Хузур,
2014. – 160 б.
2. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. — Казан: Идел-Пресс, 2013. — 112 б.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
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2. Əдəп-əхлак
Күркəм холыклар:
Тугрылык.
Мəрхəмəтлек һəм йомшак күңеллелек.
Ярдəмлəшү һəм юмартлык. Гомəрнең (Аллаһ аннан разый булсын)
ярдəм итүе (кыйсса).
Əдəп һəм хая.
Шөкер, шөкер итү, рəхмəтле була белү.
Мөселман читлəшергə тиеш ямьсез сыйфатлар:
Гайбəт.
Ялган сөйлəү.
Тəкəбберлек.
Ислам əдəплəре һəм догалары:
Мəҗлес əдəплəре һəм догалары.
Авыруның хəлен белү əдəплəре һəм догалары.
Һəрвакыт зур файдалар китерə торган догалар.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Аль-Газали Абу Хамид. Адабы. Казань: Идел-Пресс, 2013.
2. Балаларга үгет-нəсыйхəт. Яңартылган икенче басма. — Казан: «Дом
печати», 2002. — 175 б.
3. Вəлиуллин К.Х. Əхлак. Мəчетлəр каршындагы өч еллык курслар
өчен дəреслек. Казан: «Казан Нуры» каршындагы «Шамил» мəдрəсəсе,
2015/1437. – 56 б.
4. Фазлыев Җ. Иманлы бала. Тəрбия турында. — Казан: «Идел-пресс»
басмаханəсе, 2003. — 144 бит.
5. Фазлыев Җ. Локман Хəким нəсыйхəтлəре. Казан: Хузур, 2014.
6. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
3. Тəҗвид
Коръəннең аңлатмасы. Коръəни Кəримне уку һəм аның гыйлемен
үзендə йөртүченең өстенлеклəре. Коръəн укуны башлау һəм тəмамлау
кагыйдəлəре.
Коръəни Кəримгə карата булган əдəплəр: Коръəни Кəримне укыр
алдыннан һəм укыган вакытта үтəлə торган əдəплəр; Коръəни Кəримне уку
белəн бəйле булган гомуми əдəплəр.
Тəнвин һəм сəкенле «нүн» кагыйдəлəре: Изһəр; Идгам мəгаль гуннə
(искəрмəсе белəн); Идгəм билə гуннə; Иклəб; Ихфə мəгалль гуннə.
Кагыйдəлəрнең аңлатмалары. Бу кагыйдəлəр буенча хəрефлəрнең
укылышы.
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Сəкенле «мим» кагыйдəлəре: Идгам мислəин мəгаль гуннə; Ихфə
шəфəви кагыйдəсе; Изһəр шəфəви кагыйдəсе. Бу кагыйдəлəр буенча
хəрефлəрнең укылышы.
Истифəлə (нечкə укылышлы) хəрефлəре. Əлиф хəрефенең искəрмəлəре
(калын укылышлы очраклары). Ра хəрефенең искəрмəлəре (калын
укылышлы очраклары). Лəм лəфзəтуллаһ кагыйдəсе (Аллаһ сүзендəге лəм
хəрефенең калын укылышлы очраклары).
Төп əдəбият:
1. Курамшин Р.И. Башлангыч мəдрəсəлəр һəм мəчетлəр каршындагы
курслар өчен тəҗвид дəреслеге. – Казан: “Хузур” нəшрияты, 2016.
Өстəмə əдəбият:
1. Вəлиуллин К. Тəҗвид кагыйдəлəре (Коръəн Кəримне дөрес уку
кагыйдəлəре). Правила таджвида (правила правильного чтения Священного
Корана с переводом на русский язык). — Казан: Мөхəммəдия мəдрəсəсе,
2010/1429.
4. Коръəн Кəрим
Коръəн Кəримне уку һəм аның гыйлемен үзендə йөртүченең
өстенлеклəре.
Түбəндəге сүрəлəрне тəҗвид кагыйдəлəре белəн дөрес уку, гомум
тəфсире белəн танышу һəм сүрəне ятлау:
- Əл-Кəүсəр.
- Əл-Кəфирун.
- Əн-Нəср.
- Əл-Мəсəд.
- Əл-Бəкара сүрəсенең 255 аяте («Аятел Көрси»).
Төп əдəбият:
1. Һəфтияк шəриф. – Казан, 2012. – 152 бит.
Өстəмə əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
2. Коръəн Кəрим китабы (тəфсире һəм укылышы белəн). — Казан:
«Иман» нəшр., 2009. — 1172 б.
3. Коръəн Шəриф (Казан басмасы).
5. Фикыһ
Намаз китабы.
Намазның фарызлыгы. Намаз укымаучыга Кыямəт көнендə нинди
җəзалар бар. Мөселман кешесе көненə ничə намаз укырга тиеш, исемнəре,
тагын нинди намазлар бар.
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Намазларның вакытлары. Намаз укырга ярамый торган вакытлар.
Кыйбла нəрсə, кая, аны ничек табарга, компас белəн табу, сахрада яисə
урманда Кыйбланы табу.
Ният.
Азан һəм камəт нинди гамəллəргə керə. Азанны малайларга əйттерү.
Камəтнең азаннан булган аермалары. Азанның мөстəхəблəре. Азан догасы
(ятлаттыру).
Намаз эчендə һəм соңында укылачак зикерлəр: сəнə, əгүзе, сүрəи
Фатиха, кыска сүрəлəр, рукүгъ тəсбихе, тəсмиг, тəхмид, сəҗдə тəсбихе,
тəшəһһөд, салават, дога аяте, сəлам, сəлам догасы.
Күнүт догасы (нинди намазда укыла, шушы доганы ятлау).
Ике рəкəгатьле намаз; өч рəкəгатьле намаз; дүрт рəкəгатьле намаз.
Хатынлар намазы (хатынларның ирлəр намазыннан 8 җирдəге
аермасы).
Намаздан соң укылачак тəсбих һəм догалар.
Зəгыйфь кешенең намазы.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Ə.Максуди. Гыйбадəте исламия. – Казан: «Матбугат йорты»
нəшрияты, 2012.
2. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
6. Ислам тарихы
Пəйгамбəрлəр тарихы.
Һүд галəйһиссəлам. Гад кавемененең озын буйлы һəм көчле халык
булуы, шуның белəн тəкəбберлəнүлəре. Аларга пəйгамбəр буларак Һүд
галəйһиссəламнең җибəрелүе. Һүд галəйһиссəламнең үзенең кавемен ялгыз
Бер Аллаһка гыйбадəт итүгə чакыруы, потларга табынудан кисəтүе.
Халкының аны мыскыл итүе, чакыруына колак салмавы. Аллаһы Тəгалə
тарафыннан аларга газап җибəрелүе: корылыкның булуы, салкынның килүе.
Җиде көн һəм сигез төн дəвамында бик көчле җилнең булуы. Гад кавеменең
хəлак булуы.
Салих галəйһиссəлам. Самуд кавымының Салих пəйгамбəрнең,
Аллаһы Тəгалəнең диненə, чакыруын инкяр итүлəре. Салих пəйгамбəрнең
могҗизасы. Изге дөянең вафаты. Самудит кавымының хəлак булуы:
сəбəплəре һəм шаукымы.
Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. нең тормышыннан.
Мөхəммəд с.г.в.с. гə вəхи килүе. Вəхинең төрлəре. Хатыны Хəдичə
радый Аллаһү ганһə белəн Варака янына барулары. Вəхинең туктап торуы.
Вəхинең яңадан башлануы. Яшерен дəгъвəт. Беренче мөселманнар.
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Ачык дəгъвəт. Сафа тавында курайшлəрне Исламга чакыру.
Мөшриклəрнең Ислам таралуга каршы көрəше
(Əбү Талип янына
барулары, мөселманнарны мəсхəрəлəүлəре, җəзалаулары, могҗиза
күрсəтүне сораулары, Коръəннəн үзлəренə охшамаган сүзлəрне алуны
сораулары һ.б). Хəмзəнең Ислам динен кабул итүе.
Мөселманнарның Эфиопиягə һиҗрəте. Мөшриклəрнең мөселманнарга
бойкоты. Гомəр ибн Хаттабның Исламны кабул итүе. Бойкотның бетерелүе.
Татар халкының ислам тарихы. Алтын Урда (XIII—XIV гасырлар).
Алтын Урданың билəгəн территориясе. Алты Урданың шəһəрлəре. Алтын
Урда ханнары. Алтын Урданың мəдəнияте. Алтын Урданың таркалуы.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Бикбулат С. Хəзрəти Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2014.
2. Фəхреддин Р. Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2015.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.

Өченче ел (13 яшьлеклəр)
1. Гакыйдə
Аллаһы Тəгалəнең исемнəре: Əл-Хабииру, əл-Хəлиимү, əл-Гəзыымү,
əл-Гафүүру, əш-Шəкүүру, əл-Гəлийү, əл-Кəбииру, əл-Хəфиизу, əл-Мүкиитү,
əл-Хəсиибү, əл-Җəлиилү, əл-Кəриимү, əр-Ракыыбү, əл-Мүҗиибү, əлВəəсигү.
Аллаһы Тəгалəнең сыйфатлары: I. Зəтия (Аллаһы Тəгалəнең Затына
кагылышлы булган) сыйфатлары – 1) Əл-Вуҗүд; 2) Əл-Кыдəмү; 3) ƏлБəка’ү; 4) Əл-Вəхдəнийятү; 5) Əл-Мүхалəфəтү лил-хəвəдис; 6) Əл-Кыямү
би-нəфсиһи. II. Сүбүтия (Аллаһы Тəгалəнең Тиеш булучы) сыйфатлары –
1) Əл-Хəятү; 2) Əл-Гилмү; 3) Əс-Сəмгү; 4) Əл-Бəсару; 5) Əл-Кудратү;
6) Əл-Ирадəтү; 7) Əл-Кəлəмү; 8) Əт-Тəквин.
Китапларга иман китерү. Аллаһы Тəгалə дин хөкемнəрен аңлатып,
пəйгамбəрлəренə Китаплар иңдергəн. Аларда Аллаһның кешелəргə əмер
иткəн һəм тыйган нəрсəлəре язылган. Пəйгамбəрлəр шул Китаплардагы
хөкемнəр белəн халыкларын иманга һəм изге гамəллəр кылырга өндəгəннəр.
Аллаһы Тəгалə Коръəн Кəримдə иңдерелгəн биш Китапның исемнəрен
китерə: 1. Сəхифəлəр (Ибраһим гəлəйһис-сəлəмгə иңдерелде); 2. Зəбур
(Дауд гəлəйһис-сəлəмгə иңдерелде); 3. Тəүрат (Муса гəлəйһис-сəлəмгə
иңдерелде); 4. Инҗил (Гайсə гəлəйһис-сəлəмгə иңдерелде); 5. Коръəн
Кəрим (Мөхəммəд с.г.в.с. гə иңдерелде).
Коръəн Кəримне Аллаһы Тəгалə Рəсүлебез Мөхəммəд с.г.в.с. гə 23 ел
дəвамында Җəбраил г.с. фəрештə аркылы иңдергəн. Ул Пəйгамбəребез
с.г.в.с. нең могҗизасы була. Аллаһы Тəгалə аны гарəп телендə иңдергəн.
Коръəн Кəрим Аллаһы Тəгалə тарафыннан иңдерелгəн ахыргы Китап булып
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санала. Коръəн Кəримнең үзенчəлеклəре. Коръəн Кəримнең башка илаһи
Китаплардан булган аермалары.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Əдһəмов Г. Гакыйдə (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан: Хузур,
2014. – 160 б.
2. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. — Казан: Идел-Пресс, 2013. — 112 б.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
2. Əдəп-əхлак
Мөселманның əхлакый вазифалары:
Аллаһы Тəгалəгə карата вазифалар.
Пəйгамбəребез с.г.в.с. гə карата вазифалар.
Үзебезгə карата вазифалар.
Гаилəбезгə карата булган вазифалар.
Ватан һəм миллəтебез каршындагы, бөтен кешелек алдындагы
вазифалар.
Күркəм холыклар:
Тырышлык.
Сабырлык.
Əманəт. Гомəр əл-Фəрук кыйссасы.
Мөселман читлəшергə тиеш ямьсез сыйфатлар:
Исраф.
Көнчелек (хөсетлек).
Урлау.
Ислам əдəплəре һəм догалары:
Берəр зарар һəм зыян килсə укыла торган дога.
Кием əдəплəре һəм догалары.
Төчкерү əдəплəре һəм əйтелə торган догалары.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Аль-Газали Абу Хамид. Адабы. Казань: Идел-Пресс, 2013.
2. Балаларга үгет-нəсыйхəт. Яңартылган икенче басма. — Казан: «Дом
печати», 2002. — 175 б.
3. Вəлиуллин К.Х. Əхлак. Мəчетлəр каршындагы өч еллык курслар
өчен дəреслек. Казан: «Казан Нуры» каршындагы «Шамил» мəдрəсəсе,
2015/1437. – 56 б.
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4. Фазлыев Җ. Иманлы бала. Тəрбия турында. — Казан: «Идел-пресс»
басмаханəсе, 2003. — 144 бит.
5. Фазлыев Җ. Локман Хəким нəсыйхəтлəре. Казан: Хузур, 2014.
6. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
3. Тəҗвид
Идгам кагыйдəлəре: Идгам мислəин; Идгам мүтəҗəнисəин; Идгəм
мүтəкарибəин. Кагыйдəлəрнең аңлатмалары. Бу кагыйдəлəр буенча
хəрефлəрнең укылышы.
Мəд кагыйдəлəре: Мəднең аңлатмасы; Мəд хəрефлəре; Сəбəби мəд;
Мəд табигый; Мəд моттəсыйл; Мəд монфасыйл; Мəд лəзем; Мəд гарыйз;
Мəд лин. Кагыйдəлəрнең аңлатмалары. Бу кагыйдəлəр буенча хəрефлəрнең
укылышы. Мукаттагаһ хəрефлəре.
Вакыф галəмəтлəре. Ирексездəн туктау. Туктаганда сүзнең ахыры
үзгəрү.
Калькалə кагыйдəсе. Калькалə хəрефлəре һəм аларның укылышы.
Сəктə кагыйдəсенең аңлатмасы. Кагыйдəне Коръəн укыганда куллану
рəвеше.
Тəксир тəнвин кагыйдəсенең аңлатмасы. Бу кагыйдə буенча
хəрефлəрнең укылышы.
Төп əдəбият:
1. Курамшин Р.И. Башлангыч мəдрəсəлəр һəм мəчетлəр каршындагы
курслар өчен тəҗвид дəреслеге. – Казан: “Хузур” нəшрияты, 2016.
Өстəмə əдəбият:
1. Вəлиуллин К. Тəҗвид кагыйдəлəре (Коръəн Кəримне дөрес уку
кагыйдəлəре). Правила таджвида (правила правильного чтения Священного
Корана с переводом на русский язык). — Казан: Мөхəммəдия мəдрəсəсе,
2010/1429.
4. Коръəн Кəрим
Коръəн Кəрим турында сорау-җавап.
Түбəндəге сүрəлəрне тəҗвид кагыйдəлəре белəн дөрес уку, гомум
тəфсире белəн танышу һəм ятлау:
- Əл-Бəкара сүрəсенең 1-5 аятлəре (Əлифлəммим).
- Əл-Мəгун сүрəсе.
- Курайш сүрəсе.
- Əл-Фил сүрəсе.
- Əл-Һүмəзəһ сүрəсе.
Төп əдəбият:
1. Һəфтияк шəриф. – Казан, 2012. – 152 бит.
Өстəмə əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
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2. Коръəн Кəрим китабы (тəфсире һəм укылышы белəн). — Казан:
«Иман» нəшр., 2009. — 1172 б.
3. Коръəн Шəриф (Казан басмасы).
5. Фикыһ
Мөселман календаре. Мөселман бəйрəмнəре.
Намаз китабы. Намазның шартлары (тышындагы фарызлары.
Рөкенлəре (эчендəге фарызлары). Намазның ваҗиблары. Намазның
сөннəтлəре. Намазның мөстəхəблəре. Намазның мəкруһлары. Намазның
мөфəсидлəре, ягъни намазны боза торган эшлəре. Намазда мөбах булган
эшлəр.
Жəмəгать. Намазны җəмəгать белəн укуның өстенлеклəре. Имам
белəн моктəди намаз укуның рəвеше. Моктəди бер генə кеше булганда, ике
кеше яисə артык булсалар имам белəн янəшə басу рəвешлəре. Ирлəр,
сабыйлар, хатынлар бер имамга оесалар сафларга басу рəвешлəре. Берничə
кеше арасында намазны җəмəгать белəн уку өчен имамны сайлау рəвеше.
Кемгə имам булу мəкруһ.
Имам намазны укый башлагач килеп җитешкəн кешенең хөкеме.
Мөдрик һəм мəсбүкнең аңлатмасы. Мəсбукның намазны тəмамлау рəвеше.
Мəсҗид вə җамигъ. Мəчеткə керү алдыннан һəм чыкканда дога;
мəчеттə үзеңне тоту əдəбе; иртə намазын уку өчен мəчеткə кергəндə имам
фарызын укыса нинди хөкем бар; өйлə намазын уку өчен мəчеткə кергəндə
имам фарызын укыса нинди хөкем бар; хатынларның намазны мəчеткə
барып уку хөкеме.
Намазның казасы. Намазны казага калдыру мəсьəлəсе. Иртəнге намаз
калдырылса. Башка намазлар калдырылса.
Сəҗдəи сəһү. Бер кеше намазның бер фарызын, ваҗибын калдырса.
Сəҗдəи сəһүне эшлəү рəвеше: ялгыз укучыга, имамга.
Намазда саташу. Дүрт рəкəгатьле намазда ялгышып, əүвəлге кагъдəгə
утырмыйча, кыямга тора башласа. Дүрт рəкəгатьле намазда ялгышып 5-че
рəкəгатьне укый башласа. Намаз эчендə ничə рəкəгать укыганын онытса. Бу
хəл 2-3 мəртəбə кабатланса. Дүрт рəкəгатьле намазда, ике рəкəгать укыгач,
ялгышып сəлам бирсə.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. – Казан: «Матбугат йорты»
нəшрияты, 2012.
2. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
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6. Ислам тарихы
Пəйгамбəрлəр тарихы.
Ибраһим галəйһиссəлəм һəм Исмəгыйл гəлəйһиссəлəм. Аның
хакыйкать эзлəве. Мəҗүсилəр белəн бəхəслəре. Сыннарны ватуы. Учакка
ыргытылуы һəм аннан зарарсыз чыгуы. Нəмруд патшаның манара
төзүе.Ибраһим галзйһиссəлəмнең Палестинага күчүе. Улы Исмəгыйлнең
тууы һəм аны əнисе Хəҗəр белəн Мəккə үзəнлегендə калдыруы. Корбан
вакыйгасе. Икенче улы Исхакның тууы. Улы Исмəгыйл белəн
Кəгъбəтуллаһны төзүе. Догалары. Аның нəселеннəн күп пəйгамбəрлəр килүе.
Лут галəйһиссəлам. Лут пəйгамбəрнең Аллаһның диненə чакыруына
карамастан, халкының игтибарсызлык күрсəтүе. Лут пəйгамбəр янына
фəрештəлəрнең килүе. Аллаһы Тəгалə тарафыннан Лут пəйгамбəрнең
кавемен һəлак итүе.
Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. нең тормышыннан.
Мөхəммəд галəйһиссəлəмнең кайгы елы. Сəүдəткə һəм Гайшəгə
өйлəнүе. Таифка дəгъвəт белəн баруы. Исра һəм Мигъраҗ вакыйгасы.
Гакабə килешүлəре.
Мəккəдəн Мəдинəгə һиҗрəт. Кубада беренче мəчет төзү. Мəдинə
халкының Мөхəммəд галəйһиссəлəмне каршы алуы. Мүһəҗирлəр һəм
ансарларны туганлаштыру. Мəдинəдə мəчет төзелү. Беренче азан əйтелү.
Кыйбла үзгəрү. Бəдер сугышы. Бəнү Кайнука кабилəсе белəн сугыш.
Үхүд сугышы һəм аның нəтиҗəлəре. Раҗига көне. Мəгунəһ коесы. Бəнү
Надыйр кавемен куу. Бəнү мүстталəкъ кабилəсе белəн сугыш. Ялган хəбəр.
Хандак сугышы. Сугыш алдыннан булган могҗиза (мөселманнар
ризыгының бəракəте арту). Бəни Курайза кабилəсе белəн сугыш.
Худайбия килешүе. Хəйбəр сугышы. Калган мөселманнарның
Эфиопиядəн кайтуы. Башка иллəрнең патшаларына хатлар. Гумрəне каза
кылу. Муэтə сугышы. Мəккəне җиңү.
Татар халкының ислам тарихы. Казан ханлыгының барлыкка килүе.
Казан ханлыгының билəп торган мəйданы. Казан ханлыгының шəһəрлəре.
Казан ханлыгының руслар белəн булган мөнəсəбəте. Казан ханнары.
Сөембикəнең язмышы. Кол Шəриф, Мөхəммəдьяр əсəрлəре. Казан
каласының руслар тарафыннан яулап алынуы. Казан каласының истəлек
урыннары.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Бикбулат С. Хəзрəти Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2014.
2. Фəхреддин Р. Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2015.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
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Дүртенче ел (14 яшьлеклəр)
1. Гакыйдə
Аллаһы Тəгалəнең исемнəре: Əл-Хəкиимү, əл-Вəəдүүдү, əл-Мəҗиидү,
əл-Бəəгисү, əш-Шəһиидү, əл-Хəкку, əл-Вəкиилү, əл-Кавийү, əл-Мəтиинү,
əл-Вəлийү, əл-Хəмиидү, əл-Мүхсы, əл-Мүбдиү, əл-Мүгиидү, əл-Мүхии.
Ахыр заманга һəм Кыямəт көненə иман. Ахирəт көненə иман
китерүнең аңлатмасы. Үлем – бу дөньядан Ахыйрəт тормышына күчү ул.
Кешенең үлемнəн соң булачак халəте, дөньяда кылган гамəллəре белəн
бəйле булуы. Иманлы кешенең җаны җиңеллек белəн чыгуы, имансыз
кешенең җаны авырлык белəн чыгуы. Кабердə сорау алыну. Иманлы һəм
имансыз кешенең кабердəге хəле (нигъмəт яки газап). Үлем һəм кабердəге
хəллəр белəн бəйле Коръəн Кəрим аятьлəре һəм Пəйгамбəребез с.г.в.с. нең
хəдис-шəрифлəре.
Кыямəт көненең кече галəмəтлəре. Кыямəт көненең зур галəмəтлəре:
Мəсих Дəҗҗəлнең чыгуы, Дəҗҗəлдəн саклану чаралары; Гайсə г.с. нең
икенче килүе; Яэҗүҗ һəм Мəэҗүҗ кавеменең чыгуы; Даббəнең чыгуы;
Кояшның көнбатыштан чыгуы.
Ахыйрəт көненең башлануы: кояшның сүнүе, айның карангыга төшүе,
күкнең гадəттəн тыш хəрəкəтлəнүе, йолдызларның сүнүе, тауларның
урыннарыннан авышуы. Кабердəн кубарылу (Бəгыс). Мəхшəр мəйданына
җыелу. Җиде төр кешенең Аллаһы Тəгалə Көрсиенең күлəгəсе астында
булулары. Хисап ителү. Гамəл дəфтəрлəренең бирелүе. Хисап ителгəндə
кешелəрнең əгъзалары да шаһитлык бирүлəре. Хауз кəүсəре. Мизаннарның
куелуы. Сыйратны үтү. Җəннəт һəм андагы нигъмəтлəр. Җəһəннəм һəм
андагы газаплар. Кыямəт көне белəн бəйле Коръəн Кəрим аятьлəре һəм
Пəйгамбəребез с.г.в.с. нең хəдис-шəрифлəре.
Тəкъдиргə иман. Тəкъдир – ул Аллаһы Тəгалə Галəмдəге булачак (бар
итəчəк, яратачак, яралтачак) барлык нəрсəлəрне əле бар иткəнче, алар белəн
булачак яхшысын да, яманын да Үзенең чиксез һəм мəңге булучы гыйлеме
белəн белеп, Лəүхелмəхфүзгə язып куйган һəм Аның Белеменə тəңгəл
китерелеп шуларның бөтенесенең башкарылуы (барлыкка китерелүе).
Кешегə ирешə торган гамəллəр ике төрле булуы. Беренчесе – кешегə
ихтыярсыз ирешə торганнары, ягъни бар гамəллəр дə мəҗбүри рəвештə
була һəм кешенең ул гамəллəргə карата бернинди дə катнашы юк. Икенчесе
– кеше үз ихтыяры һəм телəге белəн башкарыла торган гамəллəр һəм шул
сəбəпле кеше шушы гамəллəре хакында Кыямəт көнендə соралуы.
Аллаһы Тəгалə Үзенең Ирадасы, Кодрəте һəм Белеме белəн, барча
нəрсəлəрнең Яратучысы буларак, яхшылыкны да һəм яманлыкны да
Барлыкка китерүче. Яманлыкның килүе түбəндəге сəбəплəр белəн бəйле
булырга мөмкин: Беренчесе – яманлыкта яхшылык булырга мөмкин яисə
яхшылыкта начарлык булырга мөмкин. Икенчесе – яманлык белəн Аллаһы
Тəгалə кешелəрне сынарга мөмкин. Өченчесе – яманлык белəн Аллаһы
Тəгалə кешелəрне гөнаһлардан һəм хаталардан чистартырга (пакъларга)
мөмкин.
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Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Əдһəмов Г. Гакыйдə (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан: Хузур,
2014. – 160 б.
2. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. — Казан: Идел-Пресс, 2013. — 112 б.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
2. Əдəп-əхлак
Күркəм холыклар:
Локман Хəкимнең улына əйткəн нəсыйхəтлəре.
Яхшы һəм начар сүз. Галимҗан Латыйп. Яхшы сүз, яман сүз.
Əти-əнигə хөрмəт.
Мөселман читлəшергə тиеш ямьсез сыйфатлар:
Ифтира (яла ягу), бөһтан һəм сүз йөртү.
Кеше үтерү.
Исерткеч (хəмер) эчү.
Отышлы уеннар уйнау.
Зина кылу.
Ислам əдəплəре һəм догалары:
Йокы əдəплəре һəм укыла торган догалары.
Юл əдəплəре һəм догалары.
Мəчет əдəплəре һəм догалары.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Аль-Газали Абу Хамид. Адабы. Казань: Идел-Пресс, 2013.
2. Балаларга үгет-нəсыйхəт. Яңартылган икенче басма. — Казан: «Дом
печати», 2002. — 175 б.
3. Вəлиуллин К.Х. Əхлак. Мəчетлəр каршындагы өч еллык курслар
өчен дəреслек. Казан: «Казан Нуры» каршындагы «Шамил» мəдрəсəсе,
2015/1437. – 56 б.
4. Фазлыев Җ. Иманлы бала. Тəрбия турында. — Казан: «Идел-пресс»
басмаханəсе, 2003. — 144 бит.
5. Фазлыев Җ. Локман Хəким нəсыйхəтлəре. Казан: Хузур, 2014.
6. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
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3. Коръəн Кəрим
Коръəннең иңдерелүе һəм бер мусхафка туплануы. Коръəнне бастыру
тарихы. Коръəннең «Казан басмасы»ның тарихы. «Тəфсир» сүзенең
аңлатмасы. Тəфсир фəненең Коръəнне аңлауда əһəмияте. Тəфсир фəненең
кыскача тарихы.
Түбəндəге сүрəлəрне тəҗвид кагыйдəлəре белəн дөрес уку, гомум
тəфсире белəн танышу һəм сүрəне ятлау:
- Əт-Тəкəсүр сүрəсе.
- Əл-Каригəһ сүрəсе.
- Əз-Зəлзəлəһ сүрəсе.
- Əл-Кадер сүрəсе.
- Əт-Тин сүрəсе.
Төп əдəбият:
1. Һəфтияк шəриф. – Казан, 2012. – 152 бит.
Өстəмə əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
2. Коръəн Кəрим китабы (тəфсире һəм укылышы белəн). — Казан:
«Иман» нəшр., 2009. — 1172 б.
3. Коръəн Шəриф (Казан басмасы).
4. Фикыһ
Сəҗдəи тилəвəт.
Мокыйм вə мөсафир. Мокыйм һəм мөсафирның аңлатмасы. Кайчан
кеше мөсафир дип исемлəнə. Мөсафирның өч хөкеме.
Башка намазлар. Жомга намазы. Гайд намазлары. Тəравих намазы.
Җəназа. Үлем хəлендəге кеше, аңа карата булган əдəплəр. Кешенең
вафат булуы. Вафат булган кешегə карата эшлəнə торган гамəллəр (яткыру
тəртибе, төн уздыру, кəфенлекне əзерлəү һ.б.). Мəетне юу, мəеткə кəфенлек
киертү (бу темалар гомум рəвештə аңлатыла). Җəназа намазы. Мəетне озату
һəм кабергə күмү. Шəһид булып киткəннəр.
Төп əдəбият:
1. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
Өстəмə əдəбият:
1. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. – Казан: «Матбугат йорты»
нəшрияты,
5. Ислам тарихы
Пəйгамбəрлəр тарихы.
Йосыф гəлəйһиссəлəм.

Йосыф
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гəлəйһиссəлəм

хакында

Корəн

Кəримдə сөйлəгəнлеге. Йосыф гəлəйһиссəлəмнең төш күрүе. Абыйлары
белəн сахрага чыгуы һəм аны коеда калдырулары. Йосыфны үтеп баручы
кəрван кешелəре тарафыннан алулары һəм сатып җибəрүлəре. Аның патша
сараенда хезмəт итүче бер затлы кешенең тəрбиясендə булуы һəм шул
кешенең хатыны тарафыннан гөнаһ эшлəүгə өндəлүе. Йосыфның төрмəгə
элəгүе һəм анда булучы ике ир кешегə төш юравы. Патшага төш юравы.
Мисыр дəүлəтендə министр итеп билгелəнелүе. Абыйлары белəн очрашуы
һəм шуның белəн бəйле вакыйгалар. Əтисе һəм туганнары белəн кавышуы.
Шугайб галəйһиссəлам. Мадян халкының Шугайб пəйгамбəрнең
Аллаһның диненə чакыруын инкяр итүлəре. Мадян кавеменең хəлак ителүе.
Иманлыларның коткарылуы.
Пəйгамбəребез Мөхəммəд с.г.в.с. нең тормышыннан. Хүнəйн
сугышы. Трофейларны бүлү. Хəүəзин кабилəсенең Исламны кабул итүе.
Тəбүк сугышы. Сугышка бармаучылар. Зарарлы мəчет. Сəкыйф кабилəсе
вəкиллəре һəм аларның Исламны кабул итүлəре. Гарəп делегациялəренең
бер-бер артлы Исламны кабул итүлəре. Төрле якларга дəгъвəтчелəр җибəрү.
Мөхəммəд галəйһиссəлəмнең аларга нəсихəте.
Саубуллашу хаҗы һəм аның хөтбəсе. Мөхəммəд галəйһиссəлəмнең
авыруы һəм вафаты. Мөхəммəд с.г.в.с. нең сыйфатлары. Гаилəсе һəм
балалары.
Мөхəммəд галəйһиссəлəмнең Сөннəте, аның əһəмияте. Хəдислəр.
Хəдислəрнең җыелуы. Хəдислəрнең төрлəре. Хəдислəр җыентыклары.
Кайбер хəдис үрнəклəре һəм аларның аңлатмалары («40 хəдис»
китабыннан).
Татар халкының ислам тарихы. Касыйм ханлыгы тарихыннан.
Кырым ханлыгы тарихыннан. Себер ханлыгы тарихыннан. Əстерхан
ханлыгы тарихыннан. Олы Урда тарихыннан. Нугай Урдасы тарихыннан.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Бикбулат С. Хəзрəти Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2014.
2. Фəхреддин Р. Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2015.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
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Бишенче ел (15 яшьлеклəр)
1. Гакыйдə
Аллаһы Тəгалəнең исемнəре: Əл-Мүмиитү, Əл-Хəйү, Əл-Кайюмү, ƏлВəəҗидү, Əл-Мəəҗидү, Əл-Вəəхидү, Əл-Əхəдү, Əс-Самəдү, Əл-Каадиру,
Əл-Мүктəдиру, Əл-Мүкаддимү, Əл-Мүəххыру, Əл-Əүвəлү, Əл-Əəхыру, ƏзЗааһиру.
Ризыкның аңлатмасы. Мөселманга кəсеп итүнең тиешлеге. Ни өчен
Аллаһы Тəгалə гадел Зат була торып, кайбер кешегə ризыкны аз бирə
(ягъни аны фəкыйрь итə), ə кайберлəренə ризыкны күп бирə (ягъни аларны
бай итə)?
«Əҗəл» - кешегə һəм башка мəхлукатларга Аллаһы Тəгалə тарафыннан
язылып карар кылынган гомеренең бетүе икəнлеге. Һəрбер кешенең гомере
(яшəячəк вакыты) Аллаһы Тəгалə тарафыннан билгелəнгəн һəм əгəр аның
гомере бетсə, ягъни əҗəле җиткəн булса, ул бер секундка иртəрəк тə килмəс
һəм кичектерелмəс тə. Гомерне озынайту хакындагы хəдиснең мəгънəсе.
Аллаһы Тəгалəгə тəвəккəл кылу – ул күңеле белəн Аллаһы Тəгалəгə
мөрəҗəгать итү, Аның ярдəменə таяну, телəгенə ирешүен сораган
вакытында, Аллаһы Тəгалəдəн авырлык һəм киртəлəрне этəрүен, булышлык
һəм ярдəм белəн ныгытуын сорау. Шул ук вакытта, Аллаһы Тəгалə аңа
ярдəм итəр һəм ул сораган нəрсə башкарылыр икəненə катгый ышана, əгəр
сораган нəрсəсе аның өчен хəерле булса.
Дин хөкемнəренең төрлəре. Аллаһы Тəгалə тарафыннан дин хөкемнəрен
иңдерүнең максатлары. Əл-Мисак.
Фитри иман. Кешенең табигый табыну ихтыяҗының сəбəплəре. Иман
китерүнең төрлəре. Ислам гакыйдəсе кеше алдында куя торган максатлары.
Кешенең бу дөньяда яшəвенең максаты. Аллаһы Тəгалəгə буйсыну,
гыйбадəт кылу. Савап һəм гөнаһ. Хəлəл һəм хəрам.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Əдһəмов Г. Гакыйдə (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан: Хузур,
2014. – 160 б.
2. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. — Казан: Идел-Пресс, 2013. — 112 б.
3. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
2. Əдəп-əхлак
Балаларның əти-əнилəренə карата булган вазифалары.
Абый-энелəренең һəм апа-сеңеллəренең бер-беренə карата булган
вазифалары.
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Белем алу əдəплəре.
Йокы əдəплəре.
Йөрү əдəплəре.
Җомга көн əдəплəре.
Төп əдəбият:
1. Вəлиуллин К.Х. Ислам тəрбиясе. 1-4 сыйныфлар өчен дəреслек. —
Казан: Идел-Пресс, 2016 - 256 б.
Өстəмə əдəбият:
1. Аль-Газали Абу Хамид. Адабы. Казань: Идел-Пресс, 2013.
2. Балаларга үгет-нəсыйхəт. Яңартылган икенче басма. — Казан: «Дом
печати», 2002. — 175 б.
3. Фазлыев Җ. Иманлы бала. Тəрбия турында. — Казан: «Идел-пресс»
басмаханəсе, 2003. — 144 бит.
4. Фазлыев Җ. Локман Хəким нəсыйхəтлəре. Казан: Хузур, 2014.
5. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
3. Коръəн Кəрим
Татар телендəге тəфсир китаплары. «Ногмани» тəфсире (Габденнасыйр
Курсави һəм Ногман бине Əмир бине Госман əс-Сəмəни). «Фəваид»
тəфсире (Хөсəен Əмирхан). «Тəсһилүл бəян фи тəфсирил Куръəн» тəфсире
(Мөхəммəтсадыйк Иманколый). «Əл-иткан фи тəрҗимəти-л-Куръəн»
тəфсире (Шəйхелислам Хəмиди).
Түбəндəге сүрəлəрне тəҗвид кагыйдəлəре белəн дөрес уку, гомум
тəфсире белəн танышу һəм сүрəне ятлау:
- Əл-Гадийəт сүрəсе.
- Əл-Галəк сүрəсе.
Төп əдəбият:
1. Һəфтияк шəриф. – Казан, 2012. – 152 бит.
Өстəмə əдəбият:
1. Коръəн Шəриф (Казан басмасы).
4. Фикыһ
Нəфел намазлары. Хаҗəт намазы. Истиска намазы. Тəүбə намазы.
Хəвеф намазы. Көсуф намазы. Хөсуф намазы. Сəфəр намазы. Шөкер
намазы. Ишракъ намазы. Зуха намазы. Əүвəбин намазы. Тəһəҗҗөд намазы.
Һəүел намазы. Мəсҗид намазы. Истихарə намазы.
Саум (ураза) китабы. Ураза тотуның фарыз икəнлеге. Уразаның
фарызлары. Ураза тотуга ният кылу. Сəхəр тору, ифтар кылу. Уразалы
кешегə сөннəт булган эшлəр. Уразалы вакытында мəкруһ булган эшлəр.
Уразалы кешегə дөрес булган эшлəр. Уразаны бозучы эшлəр. Үз ихтыяры
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белəн яисə хаталык белəн уразасын бозган кешенең хөкеме. Кайсы
гамəллəрне эшлəгəн кешенең уразасы бозылмый. Кемгə ураза тоту фарыз
түгел. Уразаны каза кылу. Игътикяф. Нəфел уразалар тоту.
Төп əдəбият:
1. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
Өстəмə əдəбият:
1. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. – Казан: «Матбугат йорты»
нəшрияты, 2012.
5. Ислам тарихы
Пəйгамбəрлəр тарихы.
Əюп гəлəйһиссəлəм. Əюб галəйһиссəлəмгə ирешкəн сынаулар. Аның
сабырлыгы. Догасы. Бəлалəрдəн котылуы.
Муса галəйһиссəлəм. Фиргəвеннең төше. Муса галəйһиссəлəмнең
фиргавен сараенда үсүе. Мадьянга күченүе. Шугайб галəйһиссəлəмдə хезмəт
итүе.
Пəйгамбəрлек
вазифасына
чакырылуы.
Туганы
Һарун
галəйһиссəлəмнең аңа ярдəмче итеп билгелəнүе. Могҗизалары. Мисырда
фиргавенне һəм аның кавемен дингə чакыруы. Кавемен Мисырдан алып
чыгуы. Тəүратның иңдерелүе. Кавеменең алтын бозау ясавы. Сыер корбан
итү вакыйгасы. Хозер галəйһиссəлəмнəн гыйлем өйрəнүе.
Ислам тарихыннан. Əбү Бəкр Əс-Ситдыйкның хəлифəлеге. Гомəр əлХаттабның хəлифəлеге. Госман бине Гаффанның хəлифəлеге. Коръəннең
бер нөсхə итеп туплануы. Гали бине Əбү Талибның хəлифəлеге.
Татар халкының ислам тарихы. Рус империясе чорында татарларда
Ислам дине. Татар-мөселман галимнəре – Г.Курсави, Г.Утыз-Имəни,
Ш.Мəрҗани.
Төп əдəбият:
1. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
Өстəмə əдəбият:
1. Бикбулат С. Хəзрəти Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2014.
2. Фəхреддин Р. Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2015.
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Алтынчы ел (16 яшьлеклəр)
1. Гакыйдə
Аллаһы Тəгалəнең исемнəре: Əл-Бəəтынү, Əл-Вəəлии, Əл-Мүтəгəəлии,
Əл-Бəрру, Əт-Тəүəəбү, Əл-Мүнтəкымү (Зү Интикаам), Əл-Гəфүү, Əр-Раүфү,
Мəликү-л-Мүлк, Зү-л-Җəлəəли вə-л-Икраам, Əл-Мүкситу, Əл-Җəəмигү, ƏлГанийү, Əл-Мүгнии, Əл-Мəəнигү.
Көферлек – ул Пəйгамбəребез с.г.в.с. нəн катгый хəбəр ителгəн
нəрсəлəрнең берсен генə булса да инкяр итү. Көферлек итү өч төргə бүленə
икəнлеге: Беренчесе - игътикадта көферлек итү; икенчесе – сүз белəн
көферлек итү; өченчесе – гамəл белəн көферлек итү.
Кяферлəрнең төрлəре: 1) Кабул итмəүче (залялəттəге) кяферлəр («күфр
инкəри»); 2) Кире кагучы кяферлəр («күфр җүһүд»); 3) Кирелек,
тəкəбберлек күрсəтүче кяферлəр («күфр инəди»); 4) Ике йөзлелек күрсəтүче
кяферлəр (монафиклар) («күфр нифəк»).
Зур гөнаһларның аңлатмасы. Зур гөнаһларның кичерелүенə һəм
Җəһəннəм утыннан котылуга китерүче гамəллəр (Аллаһы Тəгалəнең
рөхсəте белəн). 70 зур гөнаһны карап чыгу.
Төп əдəбият:
1. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
Өстəмə əдəбият:
1. Əдһəмов Г. Гакыйдə (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан: Хузур,
2014. – 160 б.
2. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. — Казан: Идел-Пресс, 2013. — 112 б.
3. Вəлиуллин К. Ислам гакыйдəсе (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан:
«Мөхəммəдия» мəдрəсəсе, 2016/1437. – 215 бит.
2. Əдəп-əхлак
Олыларга хөрмəт, сабыйларга сөйю.
Хак.
Гадəлəт.
Сөйлəү һəм үз-үзеңне тоту əдəплəре.
Кунакчыллык һəм кунакта булу əдəплəре.
Төп əдəбият:
1. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
Өстəмə əдəбият:
1. Аль-Газали Абу Хамид. Адабы. Казань: Идел-Пресс, 2013.
2. Балаларга үгет-нəсыйхəт. Яңартылган икенче басма. — Казан: «Дом
печати», 2002. — 175 б.
3. Фазлыев Җ. Иманлы бала. Тəрбия турында. — Казан: «Идел-пресс»
басмаханəсе, 2003. — 144 бит.
4. Фазлыев Җ. Локман Хəким нəсыйхəтлəре. Казан: Хузур, 2014.
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3. Коръəн Кəрим
Түбəндəге сүрəнең тəҗвид кагыйдəлəре белəн дөрес уку, гомум
тəфсире белəн танышу һəм ятлау:
- «Əл-Бəйинəһ» сүрəсе.
Төп əдəбият:
1. Һəфтияк шəриф. – Казан, 2012. – 152 бит.
Өстəмə əдəбият:
1. Коръəн Кəрим китабы (тəфсире һəм укылышы белəн). — Казан:
«Иман» нəшр., 2009. — 1172 б.
2. Коръəн Шəриф (Казан басмасы).
4. Фикыһ
Зəкят китабы. Зəкятнең телдəге һəм шəригатьтəге аңлатмасы. Кемгə
зəкят бирү фарыз була. Нəрсəдəн зəкят бирелми. Кемгə зəкят бирү фарыз
булмый. Алтын һəм көмештəн зəкят бирү. Сəүдəдəн зəкят бирү.
Хайваннардан зəкят бирү. Уңыштан зəкят (гошер) бирү. Зəкят бирелə
торган кешелəр. Фитра садəкасы. Фидия. Садəка. Зəкят җыючыны билгелəү.
Хаҗ китабы. Аңлатмасы. Хаҗ кылу кемгə фарыз булуы. Əл-Ихрам.
Мəккəи Мөкəррəмгə бару. Тəваф кылу. Сəгыя кылу. Мина. Гарəфəт тавы.
Мөздəлифə. Минада таш ату. Тəвафи зиярат. Тəвафи садр.
Төп əдəбият:
1. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
5. Ислам тарихы
Пəйгамбəрлəр тарихы.
Дауд галəйһиссəлəм.
Патша булып китүе. Пəйгамбəрлеге. Гадел хөкемдар булуы. Зəбур
китабы иңү. Матур тавышы. Кошлар телен аңлавы. Тимер эше белəн
шөгыльлəнүе, кольчугалар ясавы. Көн аралаш ураза тотуы.
Сөлəйман галəйһиссəлəм.
Патшалыгы. Пəйгамбəрлеге. Гадел хөкемдар булуы. Кошлар һəм
хайваннар телен аңлавы. Җилнең һəм җеннəрнең аңа буйсынуы. Əл-Акса
мəчетен төзəтүе. Саба кавеме башлыгы Бəлкисне дингə чакыруы. Үлеме.
Ислам тарихыннан.
Оммеядлар династиясе хəлифəлеге. Гомəр ибн Габделгазиз.
Габбасидлар хəлифəлеге. Андалусия.
Татар халкының ислам тарихы.
XX гасыр башында татар халкының торышы. Җəдитчелек хəрəкəте. Олуг шəхеслəр:
Апанаевлар, Акчуриннар, Рəмиевлəр, Хөсəеновлар, Г.Баруди, Р.Фəхретдин, М.Бигиев,
З.Камали, Ə.Максуди һ.б. 1917 елгы инкыйлаб һəм татар халкының язмышы.
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Төп əдəбият:
1. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
Өстəмə əдəбият:
1. Бикбулат С. Хəзрəти Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2014.
2. Фəхреддин Р. Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2015.

Җиденче ел (17 яшьлеклəр)
1. Гакыйдə
Аллаһы Тəгалəнең барлыгын Əбү Ханифəнең дəлиллəве. Аллаһы
Тəгалəнең барлыгын Җəгъфəр əс-Сəдыйкның дəлиллəве. Əбү Мансур əлМатуридиның «Китаб əт-Таухид» («Бераллалык китабы») əсəреннəн
Аллаһы Тəгалəнең барлыгына китерелгəн дəлиллəре. Аллаһы Тəгалəнең
барлыгына Галəмдəге галəмəтлəр. Аллаһы Тəгалəнең барлыгына кешенең
төзелешеннəн дəлиллəр.
Аллаһы Тəгалəнең исемнəре: Əд-Даарру, Əн-Нəфиигү, Əн-Нүүру, ƏлҺəəдии, Əл-Бəдиигү, Əл-Бəəкыы, Əл-Вəəрисү, Əр-Рашиидү, Əс-Саббүүру.
Иман белəн гамəлнең бəйлəнеше. Кеше күңеле белəн тəсдыйк итеп,
теле белəн шуны белдерсə, лəкин кайбер гамəллəрне эшлəмəсə ул кəфер
булмый, ə фəсыйк (гөнаһкəр) булуы. Аллаһы Тəгалə телəсə аны гафу итə,
телəсə газап итə. Лəкин, ахыр чиктə Аллаһы Тəгалə аны Җəннəткə кертə.
Əбү Ханифə карашы буенча иман артмый да, кимеми дə, ə ул
җимешлəренең һəм тəкъвалыкның артуы, күңел эчкерсезлегенең көчəюе,
калебтəге иман нурының яктыртуы, изге гамəллəр кылу сəбəпле, һəм
көчсезлəнүе, гөнаһ эшлəве сəбəпле.
Иманның нык һəм хакыйкый булуның шартлары. Иманны көчəйтүче
һəм көчсезлəндерүче гамəллəр.
Төп əдəбият:
1. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
Өстəмə əдəбият:
1. Əдһəмов Г. Гакыйдə (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан: Хузур,
2014. – 160 б.
2. Вəлиуллин К. Ислам гакыйдəсе (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан:
«Мөхəммəдия» мəдрəсəсе, 2016/1437. – 215 бит.
2. Əдəп-əхлак
Вəгъдəдə тору.
Тəүбə.
Мəетне озату əдəплəре.
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Каберлəрне зиярат итү əдəплəре.
Кайгы уртаклашу əдəплəре.
Төп əдəбият:
1. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
Өстəмə əдəбият:
1. Аль-Газали Абу Хамид. Адабы. Казань: Идел-Пресс, 2013.
2. Балаларга үгет-нəсыйхəт. Яңартылган икенче басма. — Казан: «Дом
печати», 2002. — 175 б.
3. Фазлыев Җ. Иманлы бала. Тəрбия турында. — Казан: «Идел-пресс»
басмаханəсе, 2003. — 144 бит.
4. Фазлыев Җ. Локман Хəким нəсыйхəтлəре. Казан: Хузур, 2014.
3. Коръəн Кəрим
Түбəндəге сүрəлəрне тəҗвид кагыйдəлəре белəн дөрес уку, гомум
тəфсире белəн танышу һəм ятлау:
- Əл-Инширах сүрəсе.
- Əд-Духə сүрəсе.
Төп əдəбият:
1. Һəфтияк шəриф. – Казан, 2012. – 152 бит.
Өстəмə əдəбият:
1. Коръəн Кəрим китабы (тəфсире һəм укылышы белəн). — Казан:
«Иман» нəшр., 2009. — 1172 б.
2. Коръəн Шəриф (Казан басмасы).
4. Фикыһ
Ризык китабы.
Ашауның хөкемнəре. Үсемлек һəм хайван ризыклары. Ашау өчен
хəрам булган хайваннар, Ашау өчен хəлəл булган хайваннар. Зарурат
вакыты; зарурат вакытына кагылышлы кагыйдəлəр. Хəрам булган
эчемлеклəр. Исерткеч эчемлеклəр.
Киемнəр.
Киемгə карата гомуми кагыйдəлəр. Киемгə карата аерым кагыйдəлəр.
Алтын, көмеш, кыйммəтле əйберлəре булган кием кию.
Төп əдəбият:
1. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
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5. Ислам тарихы
Пəйгамбəрлəр тарихы.
Юныс галəйһиссəлəм. Ниневия халкын дингə чакыруы. Кавемен
ташлап китүе. Балык эченə элəгүе. Тəүбəсе, догасы һəм бəладəн котылуы.
Пəйгамбəрлек вазифасын дəвам итүе.
Гайсə галəйһиссəлəм. Мəрьям радый Аллаһү ганһə. Гайсə
галəйһиссəлəмнең əтисез дөньяга килүе. Пəйгамбəрлеге. Могҗизалары.
Инҗилның иңдерелүе. Күктəн ризыклар иңү вакыйгасы. Аны үтерү өчен
оештырлган һөҗүм. Тере килеш күккə ашуы. Кыямəт Көне алдыннан Җиргə
кайтачагы. Христианнарның Гайсə галəйһиссəлəм турындагы карашлары.
Ислам тарихыннан. Госманлы дəүлəтенең барлыкка килүе.
Константинопол шəһəрен яулап алу. Госманлы дəүлəтенең солтаннары.
Госманлы дəүлəтенең чəчəк атуы һəм таркалуы.
Татар халкының ислам тарихы. Совет чорында татарларда Ислам
дине. Атеизм. Репрессиялəр. 1989 елдан Исламның яңарышы.
Төп əдəбият:
1. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
Өстəмə əдəбият:
1. Бикбулат С. Хəзрəти Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2014.
2. Фəхреддин Р. Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2015.
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МƏЧЕТ КАРШЫНДАГЫ КУРСЛАРГА
ЙӨРҮЧЕ ӨЛКƏННƏР ӨЧЕН ДИНИ ТƏРБИЯ
ПРОГРАММАСЫ
(18 ЯШЬТƏН БАШЛАП ҺƏМ ӨЛКƏНРƏК
БУЛГАН ОЛЫЛАР ӨЧЕН)
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КЕРЕШ
Татарстан Республикасында эшлəп килүче 1400лəп мəчетнең шактыенда
əхлакый тəрбия һəм башлангыч дини белем бирүче курслар оештырыла.
Анда барлык телəүчелəр – балалар да, олылар да – ислам дине нигезлəрен
үзлəштерə. Җөмһүриятебез мəчетлəрендə белем вə тəрбия алучылар саны
елдан ел арта бару сəбəпле, шушы дини курсларның эшен бер тəртипкə
салу,

укытуның

сыйфатын

камиллəштерү

ниятеннəн

Татарстан

Республикасы мөселманнарының Диния Нəзарəте бердəм Программа
булдыру максатын куйды. Əлеге максатны тормышка ашыру нияте белəн
махсус эш төркеме төзелде һəм фикер алышулар нəтиҗəсендə мəчетлəр
каршындагы курслар өчен бердəм программа эшлəнде. Мəчетлəргə ислам
дине нигезлəрен өйрəнергə килүчелəрнең төрле яшьтə булуларын исəпкə
алып, программа 3 төп өлешкə бүленде: мəктəпкəчə яшьтəге 2 - 6 яшьлек
балалар өчен, мəктəп яшендəге 7-17 яшьлек укучылар өчен һəм 18 яшьтəн
башлап олылар өчен.
Мəчетлəр каршындагы курсларга йөрүче олыларга дини белем һəм
тəрбия шушы программа нигезендə – ислам дине тəгьлиматын тəшкил
итүче төп юнəлешлəр буенча бирелə. Программа ничə елга хисапланганы
күрсəтелми: тəрбия алучыларның өлгерешенə карап, һəр мəхəллəдə ул
кирəк кадəренчə сузылырга мөмкин (2-3 елдан алып 4-5 елга кадəр).
Шунысы гына мөһим: əлеге программа олылар (18 яшьтəн башлап һəм
өлкəнрəк булган укучылар) өчен төзелгəн.
Тəкъдим ителə торган фəннəр исемлеге һəм өйрəнелергə тиешле темалар
башлангыч дини белем һəм дини тəрбия алуны, ягъни ислам дине
нигезлəрен өйрəнүне максат итеп куя. Шактый күп мəхəллəлəрдə дини
курсларның эшчəнлеге гарəп язуын, тəҗвид кагыйдəлəрен һəм намаз уку
тəртибен өйрəтүдəн гыйбарəт. Əлеге программа шушы юнəлештə алып
барылучы дəреслəрне бер калыпка кертүдəн тыш, өйрəнелүче фəннəр санын
бераз арттыруны да күздə тота. Шулай итеп, мəчеткə дини белем вə тəрбия
алырга килүчелəргə намаз уку тəртибен, гарəп язуын һəм гарəпчə Коръəн
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уку кагыйдəлəрен генə түгел, ислам гакыйдəсе асылын, фикыһ, ягъни
шəригать хөкемнəрен, ислам тарихын һəм əхлагын өйрəнергə мөмкин
булачак.
Фикыһ дəреслəрендə гамəллəр, пакьлəнү һəм намаз бүлеклəре, шулай
ук ураза, зəкəт һəм хаҗ темалары өйрəнелсə, гакыйдə фəненең төп максаты
– ошбу гыйбадəтлəрнең

кирəклеген һəм мөһимлеген аңлау, Аллаһ

барлыгын - берлеген исбатлау, Аның фəрештəлəре, изге Китаплары,
пəйгамбəрлəре, Кыямəт көне һəм тəкъдир турында гыйлем алу, тулаем
алганда – ислам дине буенча яшəүнең һəм дөрес фикер йөртүнең
əһəмиятенə, файдаларына төшенү.
Коръəн-Кəрим дəреслəренə килгəндə, шушы программа буенча
шəкертлəрнең

тилəвəт дəреслəрендə катнашып, гарəпчə Коръəн уку

осталыкларын яхшырту өстендə эшлəү каралган. Моннан тыш КоръəнКəрим программасы хифз (Коръəн сүрəлəрен ятлау) һəм тəфсир (Коръəн
аятьлəренең мəгънəлəре белəн танышу) дəреслəрен дə үз эченə ала.
Тəфсир фəне Коръəнне шəрехлəү ысуллары, шулай ук «Фатиха»

һəм

ахыргы кыска сүрəлəрнең эчтəлек - мəгънəлəре белəн таныштыра. Хифз
дəреслəрендə Коръəннəн кайбер сүрəлəрне генə түгел, гамəл - гыйбадəт
кылу өчен кирəкле догаларны өйрəнү дə күздə тотыла. Əлеге дəрес беренче
уку елында “Коръəн сүрəлəрен, намаз зикерлəрен һəм көндəлек догаларны
ятлау” дип билгелəнə, чөнки мəчеткə башлангыч дини белем алырга килүче
кеше өчен намаз уку тəртибен дөрес итеп өйрəнү бик мөһим максат булып
тора. Шул уңайдан беренче уку елында ятлату һəм ятланганны сорау,
хаталар өстендə эшлəү мəсьəлəсенə күбрəк игътибар итəргə киңəш ителə .
Икенче, өченче уку елларында Хифз дəресе “Коръəн сүрəлəрен һəм догалар
ятлау” дип кенə тəгаенлəнə. Һəр яңа дəрес узган дəрестə өйрəнелеп ятларга
бирелгəн сүрəне (зикер-доганы) яттан сораудан башлансын. Мөгаллимнең
бурычы – һəр шəкерттəн ятланганны сорап, укылышны бəялəү (билге кую),
хаталы урыннар булса – төзəтү.
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Ислам

тарихы

программасы

Мөхəммəд

пəйгамбəрнең

(с.г.в.с.)

тəржемəи хəлен, тормыш юлын өйрəнүне максат итеп куя. Тугры хəлифəлəр
белəн бəйле булган мəгълүматны һəм татар халкында ислам дине үсешенə
багышланган темаларны үзлəштерү дə шушы юнəлешнең максаты булып
тора.
Мəчет каршындагы курсларда əхлак фəненə бик зур əһəмият бирелə
һəм барлык уку еллары дəвамында да үз-үзеңне тоту, башкалар белəн
мөгамəлə кору, Аллаһка, пəйгамбəргə, остазга, əти - əнигə вə башка
кешелəргə карата əдəп кагыйдəлəре һəрдаим истə тотылырга һəм игътибар
үзəгендə булырга тиеш. Шул максатта, гомуми уку вакытын файдаланудан
тыш, мөмкинлектəн чыгып, өстəмə вəгазьлəр һəм очрашулар оештырырга
мөмкин.
Мəчет каршындагы курсларда дəреслəр, гадəттə, октябрь башыннан
апрель ае азагына кадəр бара: беренче яртыеллыкта 12-13 атна (октябрь,
ноябрь, декабрь), икенче яртыеллыкта 15-16 атна (гыйнвар, февраль, март,
апрель). Уку көннəрен һəм вакытын төркем туплангач, үзара сөйлəшеп
билгелəргə мөмкин (иртə, көндез, кич яки шимбə-якшəмбе).
Белем алу уңышлы, нəтиҗəле булсын өчен укучыларга кайбер
талəплəр куелсын. Əйтик, үткəн теманы искə төшерү өчен бергəлəп
кабатлау, уку, хаталарны төзəтү; шулай ук өйрəнелгəнне ныгыту өчен үз
вакыты белəн язма эшлəр, тестлар үткəрү файдалы була, уку елы ахырында
исə нəтиҗə чыгаруны күздə тота торган дəрес үткəрелергə мөмкин. Мондый
тəртип шəкертлəрдə тырышлык вə җаваплылык хисе тəрбиялəүгə һəм
мөмкин кадəр яхшы нəтиҗəлəргə ирешүгə бер сəбəп-этəргеч булыр иде,
иншə Аллаһ. Əлбəттə, һəр төркемдə шəкертлəргə индивидуаль якын килү,
мəсəлəн, кайбер олы яшьтəгелəрнең ятлау сəлəте йомшаграк булуын аңлап
эш итү, белем-тəрбия алучыларга каты басым ясамау кебек психологик
үзенчəлеклəр исəпкə алынырга тиеш.
Аңлашыла ки, һəр авыл мəчетендə дə шушы программада каралган
барлык фəннəрне укыта алырлык мөгаллимнəр булмаска да мөмкин. Бу
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очракта мөхтəсибəт белəн килешеп, мөгаллимне билгеле бер көнгə килү
шарты белəн читтəн чакырырга, йə булмаса мəхəллəдə яшəүче остаз укыта
алырлык фəннəр буенча гына белем бирергə мөмкин. Һəрхəлдə, аерым
фəннəр генə укытылган очракта да, мөгаллимнең шушы программага
таянып эш итүе мəслихəт, ягъни биредə тəкъдим ителə торган тематик
планнар, əдəбият исемлеклəре һ.б. мəчет каршында башлангыч дини белем
вə тəрбия бирүче мөгаллимнəр өчен гомум кабул ителгəн үрнəк буларак
хезмəт итсен иде.
Шунысы да мөһим: һəр программа уку-укыту процессында сыналырга,
фəн теле белəн əйткəндə, “апробация” үтəргə тиеш. Шуңа күрə алга таба ул
мөгаллимнəрнең, дин белеме бирүче остазларның киңəш-тəкъдимнəрен
исəпкə алып, əле тагын да камиллəшергə мөмкин. Моның өчен, дини
мəгърифəтебез

торышы,

үсеше

өчен

битараф

булмыйча,

эшлекле

тəкъдимнəребезне җиткерергə, киңəшергə кирəк.
Башлангыч дини гыйлем – ул ислам мəгарифенең чишмə башы. Шушы
чишмə “суын” авыз итəргə телəүчелəргə дин белеме биреп, хəерле, файдалы
эшлəр башкарырга язсын, изге эшебездə Аллаһы Тəгалə Үзе ярдəмче булып,
əҗер-савапларын ахирəттə күрергə насыйп кылсын.
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ТƏРБИЯ ПЛАНЫ
Дини тəрбия юнəлешлəре:
1. Гарəп язуы һəм тəҗвид:
1.1. Гарəп əлифбасын өйрəнү;
1.2. Тəҗвид кагыйдəлəрен өйрəнү.
2. Коръəн-Кəрим:
2.1. Хифз (Коръəн сүрəлəрен, намаз зикерлəрен һəм көндəлек догаларны
ятлау);
2.2. Тилəвəт (гарəпчə Коръəн уку);
2.3. Тəфсир (Коръəн аятьлəренең мəгънəлəре).
3. Фикыһ (гыйбадəт нигезлəре).
4. Гакыйдə (исламда дөньяга караш).
5. Ислам тарихы
5.1. Мөхəммəд пəйгамбəрнең (с.г.в.с.) тормыш юлы;
5.2. Тугры хəлифəлəр турында мəгълүмат;
5.3. Татарларда ислам дине тарихы.
6. Əдəп-əхлак (мөселман əдəбе вə əхлагы).
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1. Гарəп язуы һəм тəҗвид
1. 1. Гарəп əлифбасын өйрəнү буенча тематик план
№
1.

Тема

Кереш. Гарəп əлифбасының өйрəнүнең максаты, гарəп язуының
үзенчəлеклəре. Таблица төзү. Хəрефлəр һəм авазлар системасын
аңлату. Кыска сузыклар.

2.

 ا,  رһəм  زхəрефлəрен өйрəнү һəм шушы хəрефлəр белəн бəйле
күнегүлəрне уку (“Мүгаллим сəни” китабы буенча).

3.

 مһəм  تхəрефлəрен өйрəнү һəм шушы хəрефлəр белəн бəйле
күнегүлəрне уку.

4.

 ن,  يһəм  بхəрефлəрен өйрəнү һəм шушы хəрефлəр белəн бəйле
күнегүлəрне уку.

5.

 كһəм  لхəрефлəрен өйрəнү һəм шушы хəрефлəр белəн бəйле
күнегүлəрне уку.

6.

 وһəм  هхəрефлəрен өйрəнү һəм шушы хəрефлəр белəн бəйле
күнегүлəрне уку.

7.

 فһəм  قхəрефлəрен өйрəнү һəм шушы хəрефлəр белəн бəйле
күнегүлəрне уку.

8.

 ش,  سһəм  ثхəрефлəрен өйрəнү һəм шушы хəрефлəр белəн бəйле
күнегүлəрне уку.

9.

 صһəм  طхəрефлəрен өйрəнү һəм шушы хəрефлəр белəн бəйле
күнегүлəрне уку.

10.

 ج,  خһəм  حхəрефлəрен өйрəнү һəм шушы хəрефлəр белəн бəйле
күнегүлəрне уку.

11.

 غһəм  عхəрефлəрен өйрəнү һəм шушы хəрефлəр белəн бəйле
күнегүлəрне уку.

12.

 دһəм  ضхəрефлəрен өйрəнү һəм шушы хəрефлəр белəн бəйле
күнегүлəрне уку.

13.

 ذһəм  ظхəрефлəрен өйрəнү һəм шушы хəрефлəр белəн бəйле
күнегүлəрне уку.

14.

Мəдле хəрефлəр.
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15.

Калькалə хəрефлəре.

16.

Тəшдидле хəрефлəр.

17.

Тəнвинле хəрефлəр. Гарəп телендə килешлəр.

18.

Тəнвинле тəшдид.

19.

Əлиф һəм һəмзə.

20.

Тə мəрбута. Гарəп телендəге исемнəрнең җенесе.

21.

Əлиф мукаддəра. Язылмаса да укыла торган хəрефлəр:
- « ( » اƏлиф) мукаддəра.
- « ( » ىЙəй) мукаддəра.
- « ( » وУау) мукаддəра.

22.

Əлиф кебек укыла торган хəрефлəр:
- йə əлифияһ.
- вау əлифияһ.

23.

«Əл» артикле, Ай һəм Кояш хəрефлəре.
Васыл кагыйдəлəре:
- Изһар камəрия.
- Идгам шəмсия.

24.

Нəтиҗə чыгару дəресе.

Төп əдəбият:
1. Əхмəдһади Максуди. Мүгаллим сəни. – Казан: «Хузур» нəшрияты,
2015.
2. Курамшин Р.И. Башлангыч мəдрəсəлəр һəм мəчетлəр каршындагы
курслар өчен тəҗвид дəреслеге. – Казан: “Хузур” нəшрияты, 2016.
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1.2. Тəҗвид кагыйдəлəрен өйрəнү буенча тематик план
Тема
№
1. Беренче уку елында өйрəнелгəнне кабатлау: хəрефлəрнең дөрес
укылышы, язылышы. Хəрефлəрне укырга ярдəм итүче билгелəр:
хəрəкəлəр, сəкен, тəнвин, тəшдид («Мүгаллим сəни»дəн уку).

«Тə-мəрбүта» (  ) ةхəрефе, укылыш үзенчəлеклəре (хəрəкəле тəмəрбүтаның дəвам иткəндə һəм тукталганда укылышы).
Уку: «Мүгаллим сəни» дəн 28 бит.
2. Истигалə һəм истифəлə хəрефлəре. «Мүгаллим сəни» дəн калын
əйтелешле хəрефлəрнең күнегүлəрен уку, нечкə əйтелешле хəрефлəр
белəн чагыштыру.
Калкалə хəрефлəре. Күнегүлəр уку, калкалə мисалларын табу (мəсəлəн,
«Мүгаллим сəни» дə 14 нче (  ) حхəрефе күнегүендə) һəм 15 нче биттə
( ) ع. Кагыйдəне «Ихлас», «Фəлəкъ» сүрəлəре мисалында аңлату.
3. Сузык авазлар.
«Мүгаллим сəни» дəн 18-22 бит уку, һəр укучыга сузык авазны
(табигый мəдне) дөрес, төгəл укуга ирешүне максат итеп кую (бигрəк
тə 2 мəдле, ягъни 2 сузуы булган сүзлəрдə).
4. Язылмаса да укыла торган хəрефлəр:  ا,  وһəм ى

мүкаддəра.

Уку: «Мүгəллим сəни», 28 бит.
5. Язылса да, укылмый торган хəрефлəр: һəм Əлифия.
Уку: «Мүгаллим сəни», 29 бит.
6. «Əл» артикле ( ) ٱ ڶ. Кояш һəм ай хəрефлəре.
Уку: «Мүгаллим сəни», 30 бит.
7. «Васыл» кагыйдəсе.
Уку: «Мүгаллим сəни», 31 бит.
8. «Əлиф» һəм «Лəм» кагыйдəсе. Кабатлау.
9. «Ра» кагыйдəсе. Кабатлау, уку.
10. Хəмзə билгесе. Хəмзəнең язылу төрлəре (мисаллар белəн).
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Уку: «Мүгаллим сəни», 26 – 27 бит.
Өйрəнелгəн темаларны кабатлау, уку, кагыйдəлəрне барлап аңлату.
11. Сəкенле «нун» һəм тəнвиннең 5 кагыйдəсе: 1. «Изһар»; 2. «Идгам мəгəл
гуннə»; 3. «Идгам билəə гуннə»; 4. «Иклаб»; 5. «Ихфə мəгəл гуннə».
Уку: Кыска сүрəлəрдə һəрбер кагыйдəне табу, дөрес уку (мəсəлəн,
“Мəсəд”, “Һүмəзəһ” сүрəлəре).
12. Мəдлəр (гомуми аңлатма). Мəднең төрлəре:
1. «Мəд табигый»;
2. «Мəд моттасыйл»;
3. «Мəд монфəсыйл»;
4. «Мəд гарыйз»;
5. «Мəд лəзим»;
6. «Мəд лин».
Уку: Коръəннəн мисаллар табу, мəдлəрне дөрес укып күрсəтү
(мəсəслəн, “Бəкара” сүрəсеннəн “Əлиф-Лəəм-Миим”; “Əли Гыймран”
сүрəсеннəн “Əллəзиинə” һəм “Шəһидəллааһ” аятьлəре; “Əддухə”,
“Курайш” сүрəлəре).
13. Сəкенле «Мим» кагыйдəлəре:
1. «Идгам мислəин мəгəл гуннə»;
2. «Ихфə шəфəвия»;
3. «Изһар».
Уку: Коръəннəн мисаллар табу, укып күрсəтү (мəсəлəн, “Гəдият”
сүрəсе, “Маидə” сүрəсе 90-93 аятьлəр).
14. «Идгам мислəин» кагыйдəсе:
1. «Идгам мислəин мəгəл гуннə»;
2. «Идгам мислəин билəə гуннə».
Уку: мисаллар табу, укып күрсəтү (мəсəлəн “Мөлк” сүрəсе 19-21
аятьлəр; “Ниса” сүрəсе 78 аять, “Йəсин” сүрəсе 18-24 аятьлəр).
15. «Идгам мүтəҗəнисəин» кагыйдəсе. Мисаллар уку (мəсəлəн,
“Кəфирун” сүрəсе; “Һуд” сүрəсе, 42 аять; “Əгъраф” сүрəсе, 176 аять).
16. «Идгам мүтəкарибəин» кагыйдəсе. Мисаллар уку (мəсəлəн, “Ниса”
сүрəсе 158 аять; “Мүрсəлəт” сүрəсе 20 аять).
17. «Тəксир тəнвин» кагыйдəсе. Мисаллар уку (мəсəлəн, “Кəһеф” сүрəсе
77, 88 аятьлəр яки “Тəксир тəнвин” кагыйдəлəре язылган аерым бит).
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18. «Вакыф» кагыйдəсе: гомуми аңлатма; вакыф кылуны рөхсəт итүче
билгелəр; вакыф кылу үзенчəлеклəре. Коръəндəге мисаллар буенча
аңлатма бирү (мəсəлəн, “Бəкара” сүрəсеннəн “Аятел-Көрси”).
19. «Сəктə» кагыйдəсе.
Коръəндəге 4 мисалны уку: “Кəһеф” сүрəсе, 1нче аять ахыры;
“Йəсин”сүрəсе, 52нче аять;
“Кыямəт” сүрəсе, 27нче аять;
“Мутаффифин” сүрəсе, 14нче аять.
20. «  » هалмашлыгы. «һə» гə тəмамланучы сүзлəргə тукталу (вакыф кылу)
үзенчəлеклəре.
21. Өстəмə: Раум ишмам. Коръəннең өлешлəргə бүленүе.
22. Кабатлау: Коръəн аятьлəрен укып, тəҗвид кагыйдəлəрен барлау.
23. Нəтиҗə чыгару дəресе.

Төп əдəбият:
1. Коръəн (Казан басмасы).
2. Курамшин Р.И. Башлангыч мəдрəсəлəр һəм мəчетлəр каршындагы
курслар өчен тəҗвид дəреслеге. – Казан: “Хузур” нəшрияты, 2016.

77

2. Коръəн-Кəрим
2.1. Хифз (Коръəн сүрəлəрен, намаз зикерлəрен һəм көндəлек догаларны
ятлау) буенча тематик план
Искəрмəлəр:
1) Беренче елда əлеге юнəлеш программасы белем-тəрбия
алучыларның кыска сүрəлəрдəн тыш намаз уку тəртибен өйрəнүне дə
максат итеп куя.
2) Һəр дəрес узган атнада өйрəнелеп ятларга бирелгəн сүрəне (зикердоганы) яттан сораудан башлана. Дəреснең икенче өлеше яңа сүрəнең (догазикернең) дөрес укылышын үзлəштерүгə багышлана.
I өлеш
Тема
№
1. «Əгузү - Бисмиллəһ», «Кəлимəтүн - таййибəтүн», «Кəлимəтүшшəһəдəт»
дөрес укылышы, тəрҗемəсе (мəгънəлəлəренə бəйлəп, кыскача вəгазь).

2. «Сəнə» догасы – дөрес укылышы, тəрҗемəсе белəн таныштыру.
3. «Фатиха» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.
4. «Кəүсəр» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.
5. «Ихлас» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.
6. «Əттəхият» зикере – дөрес укылышы, тəрҗемəсе белəн таныштыру.
7. «Салават» зикере – дөрес укылышы, тəрҗемəсе белəн таныштыру.
8. «Раббəнəə» һəм «Сəлəм» догалары – дөрес укылышы, тəрҗемəсе белəн
таныштыру.
9. Ике рикəгатьле намаз уку тəртибе (намаздагы кыска зикерлəрнең дөрес
əйтелеше һəм намаз хəрəкəтлəре белəн таныштыру, практик аңлатма).
10. Азан һəм камəт (əйтелеше, мəгънəсе).
11. Азан догасы – дөрес укылышы, тəрҗемəсе белəн таныштыру.
12. Ике рикəгатьле намазның укылышын тикшереп карау.
13. Мəчеткə кергəндə һəм чыкканда укыла торган догалар.
Ике рикəгатьле намазның укылышын тикшереп карау.
14. «Фəлəкъ» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.
15. «Нəс» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.
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16. Ашаганнан соң укыла торган дога – дөрес укылышы, тəрҗемəсе белəн
таныштыру.
4 рикəгатьле намаз уку тəртибе (практик аңлатма).
17. «Кунут» догасы – дөрес укылышы, тəрҗемəсе белəн таныштыру.
18. Витр-вəҗеб намазы укылышы тəртибен аңлату.

«Əс-Саффəт» сүрəсенең 180 - 182 нче аятьлəре («Сүб(е)хəəнə Раббикə
Раббиль гыйззəти...») – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.
Бəдрəфкə кергəндə һəм чыкканда укыла торган догалар – дөрес
укылышы, тəрҗемəсе белəн таныштыру.
19. «Мəсəд» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.
20. «Нəср» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.
21. Утыргач укыла торган дога һəм өйдəн чыкканда укыла торган дога –
дөрес укылышы, тəрҗемəсе белəн таныштыру.
22. Үткəн дəрестə өйрəнелгəн доганы яттан сорау.

«Кəфирун» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.
23. Зикер - тəсбих: «Тəмҗид кəлимəсе» («Сүб(е)хəнəллаһи үəлхəмдү
лиллəһи...») – дөрес укылышы, тəрҗемəсе белəн таныштыру.
24. Зикер - тəсбих: «Аятүлкүрси» – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн
таныштыру.
25. Зикер - тəсбих: «Тəүхид кəлимəсе» – дөрес укылышы, тəрҗемəсе белəн
таныштыру.
26. «Мəгун» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.
27. «Курайш» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.
28. «Фил» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.
29. Кабатлау, тапшырылып бетмəгəн сүрəлəрне һəм дога-зикерлəрне
сорау.
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1.

II өлеш
«Иман мүфəссаль» - иман китерү кəлимəсе (“Əмəнтү биллəһи...”) –
дөрес укылышы, тəрҗемəсе белəн таныштыру.

2.

«Үəл-Гаср» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.

3.

«Тəүбə - истигъфəр» кəлимəсе – дөрес укылышы, тəрҗемəсе белəн
таныштыру.

4.

«Һүмəзəһ» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.

5.

Ураза ае догалары («Сəхəр» һəм «Ифтар» догасы) – дөрес укылышы,
тəрҗемəсе белəн таныштыру.

6.

«Тəкəəсүр» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.

7.

«Кааригаһ» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.

8.

Йокыдан торгач укыла торган дога – дөрес укылышы, тəрҗемəсе белəн
таныштыру.

9.

«Гадийəəт» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.

10. Эшне башлар алдыннан укыла торган дога – дөрес укылышы,
тəрҗемəсе белəн таныштыру.
11. «Зəлзəлə» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.
12. Үлем хəбəре ишеткəч укыла торган дога – дөрес укылышы, тəрҗемəсе
белəн таныштыру.
13. «Кадер» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.
14. Корбан гаетендə, тəшрик көннəрендə укыла торган зикер (Аллаһү
əкбəр, Аллаһү əкбəр...)
15. «Тин» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.
16. Зиратка кергəндə укыла торган дога – дөрес укылышы, тəрҗемəсе
белəн таныштыру.
17. «Инширах» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.
18. «Духəə» – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.
19. Кабатлау, хаталар өстендə эшлəү.
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1.

7
кəлимə
турында
«Кəлимəтүшшəһəəдəти»:
тəрҗемəне искə төшерү.

III өлеш
мəгълүмат.
«Кəлимəтүн
таййибəтүн»,
кабатлау, дөрес əйтелешне, мəгънə -

«Кəлимəтү-тəүхид» (тулы вариант).
2.

«Бəкара» сүрəсеннəн «Əлиф-Лəм-Мим» (1 - 5 нче аятьлəр) – дөрес
укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.

3.

«Раддиль-күфри» кəлимəсе – дөрес укылышы, тəрҗемəсе белəн
таныштыру.

4.

«Бəййинəһ» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.
(Сүрəне өч кисəккə бүлеп ятлаттырырга мөмкин: 1 - 4 нче аятьлəр;
5 - 6 нчы аятьлəр; 7 - 8 нче аятьлəр).

5.

«Кəлимəтүл-истигъфəр»
таныштыру.

6.

«Галəкъ» сүрəсе – дөрес укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.
(Сүрəне өч кисəккə бүлеп ятлаттырырга мөмкин: 1- 7 нче аятьлəр;
8 -14 нче аятьлəр; 15 -19 нчы аятьлəр).
«Тилəвəт сəҗдəсе» догасы – дөрес укылышы, тəрҗемəсе белəн
таныштыру.

7.

–

дөрес

укылышы,

тəрҗемəсе

белəн

8.

«Бəкара» сүрəсеннəн «Фəзкүруни» (152 - 157 нче аятьлəр) – дөрес
укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру. (Əлеге өзекне ике кисəккə бүлеп
ятлаттырырга мөмкин: 152 - 154 нче аятьлəр; 155 - 157 нче аятьлəр).

9.

«Кəлимəтү-тəмҗид» (тулы вариант: «Əл-Иимəəнү икърарум
бильлисəəни...» дигəн өстəмə белəн) – дөрес укылышы, тəрҗемəсе
белəн таныштыру.

10.

«Бəкара» сүрəсеннəн «Шəһрурамəдан» (185 - 186 нчы аятьлəр) – дөрес
укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру.

11.

«Иман-мүҗмəл» кəлимəсе – дөрес укылышы, тəрҗемəсе белəн
таныштыру.

12.

«Бəкара» сүрəсеннəн «Лиллəһи» (284 - 286 нчы аятьлəр) – дөрес
укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру. (Əлеге өзекне ике кисəккə
бүлеп ятлаттырырга мөмкин: 284 - 285 нче аятьлəр; 286 нче аять).

13.

«Иман-мүфəссаль» кəлимəсе – дөрес укылышын һəм тəрҗемəсен искə
төшерү.
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14.

«Хəшер» сүрəсеннəн «Лəə йəстəви» (20 - 24 нче аятьлəр) – дөрес
укылышы, мəгънəсе белəн таныштыру. (Əлеге өзекне ике кисəккə
бүлеп ятлаттырырга мөмкин: 20 - 22 нче аятьлəр; 23-24 нче аятьлəр).

15.

«Тəсбих» догасы – дөрес укылышы, тəрҗемəсе белəн таныштыру.
(Əлеге доганы ике кисəккə бүлеп ятлаттырырга мөмкин: беренче
яртысы (“йəə мəүлəəнəə” гə кадəр); икенче яртысы (ахырына кадəр).

16.

«Саффəт» сүрəсеннəн өзеклəр: 79-81, 109-111, 120-122, 130-131 нче
аятьлəр (“Сəлəəмүн гəлəə...”).

17.

Коръəн багышлау, татарча дога кылу тəртибе.

18.

Тапшырылып бетмəгəн дога-сүрəлəрне сорау. Кабатлау, хаталар
өстендə эшлəү.

Төп əдəбият:
1. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
Өстəмə əдəбият:
1. Коръəн Шəриф (Казан басмасы).
2. Коръəн-Кəрим китабы (тəфсире һəм укылышы белəн). – Казан:
«Иман» нəшрияты, 2009.
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2.2. Тилəвəт (гарəпчə Коръəн уку) буенча тематик план
Тема
№
1. «Коръəн» турында əңгəмə. Коръəн уку əдəбе. «Коръəн» укуның
фазыйлəтлəре.

2. 1-2 сыйныфта ятлаган сүрəлəрне кабатлау: гарəпчə язылышын текст
буенча күзəтеп, кагыйдəлəрне барлап, мөгаллим белəн укып чыгу.
3. Тəҗвид кагыйдəлəрен кабатлау.
«Бəййинəһ»тəн «Əд-Духəгə» кадəр сүрəлəр уку.
4. «Нəбə», «Мүлек», «Йəсин», «Рахмəн» сүрəлəрен уку.
5. «Йəсин» сүрəсендə барлык тəҗвид кагыйдəлəрен барлап, кабатлау.

Искəрмə: 2 атнага бер тапкыр тəҗвид кагыйдəлəрен барларга кушып,
ике-өч юлдан торган язмача өй эше бирү киңəш ителə.
Төп əдəбият:
1. Коръəн-Кəрим (Казан басмасы).
Өстəмə əдəбият:
1. Коръəн Кəрим китабы (тəфсире һəм укылышы белəн). – Казан:
«Иман» нəшрияты, 2009.
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2.3. Тəфсир (Коръəн аятьлəренең мəгънəлəре) буенча тематик план
Тема
№
1. Кереш. Тəфсир гыйлеме турында гомуми аңлатма. Кулланышта
булган рус һəм татар телендəге тəфсирлəр. Тəфсир ясау ысуллары.

2. “Фəтихə” сүрəсенең тəфсире.
3. “Нəс” сүрəсенең тəфсире.
4. “Фəлəк” сүрəсенең тəфсире.
5. “Ихлас” сүрəсенең тəфсире.
6. “Мəсəд” сүрəсенең тəфсире.
7. “Нəср” сүрəсенең тəфсире.
8. “Кəфирун” сүрəсенең тəфсире.
9. “Кəүсəр” сүрəсенең тəфсире.
10. “Мəгун” сүрəсенең тəфсире.
11. “Курайш” сүрəсенең тəфсире.
12. “Фил” сүрəсенең тəфсире.
13. “Һүмəзəһ” сүрəсенең тəфсире.
14. “Үəл-гаср” сүрəсенең тəфсире.
15. “Тəкəсүр” сүрəсенең тəфсире.
16. “Каригаһ” сүрəсенең тəфсире.
17. “Гəдият” сүрəсенең тəфсире.
18. “Зəлзəлə” сүрəсенең тəфсире.
19. “Кадер” сүрəсенең тəфсире.
20. “Аятүл Күрси”нең тəфсире.
21. Нəтиҗə чыгару, вəгазь.
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Төп əдəбият:
1. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
Өстəмə əдəбият:
1. «Əл-иткан фи тəрҗүмəтил-Курьəн». Корьəн тəрҗемəсендəге
камиллек. – Казан: «Матбугат йорты» нəшрияты, 2005.
3. Коръəн-Кəрим китабы (тəфсире һəм укылышы белəн). – Казан:
«Иман» нəшрияты, 2009.
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3. Фикыһ (гыйбадəт нигезлəре)
буенча тематик план
I өлеш
Тема

№
1.

Гыйбадәт
Гыйбадәт нәрсә ул?

2.

Гыйбадәт төрләре

3.

Гыйбадәт дәрәҗәләре

4.

Гыйбадәтнең файдасы

5.

Исламда мәзһәбләр

6.

Галимнәр − пәйгамбәрләрнең варислары

7.

Белмәгәннәр белгәннәрдән сорасын

8.

Сораулар һәм биремнәр
Ислам

9.

Нәрсә ул Ислам?

10. Исламның шартлары
11. Кем ул мөкәлләф?
12. Мөкәлләфнең вазыйфалары
13. Сораулар һәм биремнәр
Чистарыну
14. Ислам чисталыкка нинди әһәмият бирә?
15. Суның төрләре
16. Истинҗә
17. Истибрә
18. Бәдрәфкә керү кагыйдәләре
19. Тәһарәт алуның файдасы
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20. Тәһарәтнең фарызлары
21. Тәһарәтнең сөннәтләре
22. Тәһарәт алу тәртибе
23. Тәһарәтнең мәкруһлары
24. Тәһарәтне боза торган хәлләр
25. Тәһарәтсез ниләр эшләргә ярамый?
26. Күн читекләрне мәсех кылу
27. Бәйләвеч өстеннән сөртү
28. Госел
29. Гозер хәле
30. Нәҗасәт
31. Хатын-кызның физиологик үзенчәлекләре
32. Тәяммүм
33. Гаурәтне каплау
34. Хиҗабның әһәмияте турында
35. Гаурәтне ничек итеп капларга кирәк
36. Тирә-як мохитнең чисталыгы
37. Сораулар һәм биремнәр
Намаз уку тәртибе
38. Намазның мөһимлеге. Кемнәр намаз укырга бурычлы?
39. Намаз вакытлары
40. Намаз төрләре
41. Намазның фарызлары
42. Намазның ваҗибләре
43. Намазның сөннәтләре
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44. Намазның әдәпләре
45. Намазны боза торган хәлләр
46. Намаз вакытында хуш күрелмәгән эшләр (мәкруһ)
47. Намаз уку тәртибе
48. Иртәнге намаз
49. Өйлә намазы
50. Икенде намазы
51. Ахшам намазы
52. Ястү намазы
53. Витр намазы
54. Намаздан соң ниләр укыла
55. Дога – Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт
56. Намаздан соң укыла торган догалар
57. Сәһү сәҗдәсе
58. Тиләвәт сәҗдәсе
59. Шөкер сәҗдәсе
60. Намаз өчен әҗер-савап алу шартлары
61. Зикер – Аллаһны мактау
62. Салават укуның файдасы

II өлеш
Намазга кагылышлы башка сораулар
1. Мәчетләр турында
2. Мәчетләрнең архитектур үзенчәлекләре
3. Мәчеттә үзеңне тоту әдәбе
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4. Җәмәгать белән кылынган намазның өстенлеге
5. Җәмәгать белән намаз ничек укыла
6. Җомга көне һәм җомга намазы
7. Җомга намазын кылу
8. Бәйрәм намазлары
9. Бәйрәм намазлары ничек укыла
10. Тәшрик тәкбире
11. Тәравих намазы
12. Намазны утырып һәм күзләр белән уку
13. Юлчының намазы
14. Калдырылган намазларның казасы
15. Җеназа намазы
16. Җеназа намазы кылу тәртибе
17. Сораулар һәм биремнәр
Ураза
18. Уразаның әһәмияте
19. Уразаның файдасы
20. Ураза төрләре
21. Рамазан аенда ураза тоту кемнәргә фарыз
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22. Уразаны Рамазан аеннан кичектереп бүтән вакытта тотарга
рөхсәт биргән
сәбәпләр
23. Уразаның нияте
24. Сәхәр һәм ифтар
25. Уразаны бозмый торган хәлләр
26. Ураза вакытында эшләнүе мәкруһ булган гамәлләр
27. Ураза вакытында эшләнүе мәкруһ булмаган гамәлләр
28. Уразаны боза торган, әмма каза уразасын гына таләп итә
торган хәлләр
29. Уразаны боза торган һәм каза уразасы белән кәффарәтне
үтәүне таләп итә
торган хәлләр
30. Игътикаф
31. Фидия
32. Фитр сәдакасы
33. Рамазан аенда җитди сәбәпсез уразасын калдырган кешенең
хәле

III өлеш
Зәкәт
1.

Зәкәтнең әһәмияте һәм файдасы

2.

Кемнәр зәкәт түләргә тиеш

3.

Нисаб

4.

Зәкәт кемгә түләнә
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5.

Зәкәт түләнми торган мал

6.

Зәкәт түләнә торган мал. Зәкәтнең күләме

7.

Зәкәт түләмәүнең җәзасы

8.

Сораулар һәм биремнәр
Хаҗ

9.

Хаҗның әһәмияте һәм файдасы

10.

Кемнәргә һәм кайчан хаҗ кылу фарыз

11.

Хаҗның төрләре

12.

Ихрам. Тәлбия. Тәваф. Сагй. Вәкфә

13.

Хаҗ ничек кылына

14.

Гомрә

15.

Сораулар һәм биремнәр
Корбан

16.

Корбан чалуның әһәмияте

17.

Кемнәргә корбан чалу фарыз

18.

Корбан чалу ничек һәм кайчан башкарыла

19.

Корбан итеп чалынган хайванның ите һәм тиресе белән ни
эшләргә
Нәзер корбаны

20.
21.
22.

Корбан итеп чалырга рөхсәт ителгән һәм рөхсәт ителмәгән
хайваннар
Хәләл һәм хәрам ит
Бала туу белән бәйле йолалар

23.

Азан һәм камәт уку

24.

Тәһник

25.

Башындагы чәчен кыру
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26.

Гакыйкә корбаны

27.

Исем кушу

28.

Баланы сөннәткә утырту

29.

Балага күз тидерү
Ант итү һәм аны үтәү
Изге айлар һәм мөбарәк көннәр белән кичәләр

30.

Җомга

31.

Рамазан вә Корбан бәйрәмнәре

32.

Мәүлид – Мөхәммәд Пәйгамбәрнең *1* туган көне

33.

Мөхәррам ае

34.

Гашүрә

35.

Раҗәп ае

36.

Рагаиб кичәсе

37.

Исра һәм миграҗ төне

38.

Шәгъбан ае һәм Бәраәт кичәсе

39.

Кадер кичәсе

Төп əдəбият:
1. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
Өстəмə əдəбият:
1. Максуди Ə. Гыйбадəте исламия. — Казан: Идел-Пресс, 2013.
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4. Гакыйдə (исламда дөньяга караш) буенча тематик план

№
1.

I өлеш
Тема
Гакыйдə фəне турында гомуми мəгълүмат, вəгазь.

2.

Ислам гакыйдəсенең төп
карашы асылы).

3.

Гакыйдəнең чыганаклары һəм нигезе.

4.

Ислам гакыйдəсенең əһəмияте.

5.

Гакыйдə фəнендə
төшенчəлəре.

6.

Ислам дине баганалары – ислам гакыйдəсе аңлатмасында.

7.

«Лəə илəһə иллə Аллаһү» кəлимəсенең тəрҗемəсе һəм мəгънəсе.

8.

«Мүхəммəдүр расүлүллаһ» кəлимəсенең тəрҗемəсе һəм мəгънəсе.

9.

Өстəмə: Мөхəммəд (с.г.в.с.) турында кыскача төп мəгълүмат
(тəрҗемəи хəле хронологиясе).

“иман”

принциплары (мөселманның дөньяга

мəсьəлəсе:

ислам,

иман,

ихсан

10. Шəһəдəтне бозучы сəбəплəр.
11. «Гыйбадəт» төшенчəсе (нəрсə ул гыйбадəт?) Гыйбадəт кабул булыр
өчен шартлар. Намаз фазыйлəтлəре (кыскача яздыру һəм вəгазь).
12. Кешелəрнең дөньяга карашлары буенча бүленүе (кем ул мөселман,
хакыйкый мөэмин-мөселман, кəфер, мөшрик, мəҗүси, фəсикъ
монафыйк. Монафыйкларга хас булган сыйфатлар).
13. Иманның асылы.
14. Иманны ныгыту ысуллары.
15. Аллаһка ышану: кем Ул Аллаһ? (“Аллаһ” төшенчəсе буенча кайбер
аңлатмалар).
16. Аллаһка ышанырга этəрə торган төп сəбəплəр.
17. Аллаһы Тəгалəнең барлыгы турында 3 фикер.
18. Аллаһы Тəгалəнең берлеге турында
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19. Аллаһы Тəгалəнең гүзəл исемнəре (гомуми аңлатма). Аллаһ
исемнəрен белүнең əһəмияте.
20. Аллаһның барлыгына дəлиллəр (тəфсиллəп һəм кыскача нəтижəлəр
рəвешендə).
21. Аллаһ Раббыбызның кайбер могҗизалы галəмəтлəре.
22. Аллаһы Тəгалəгə ышануның йогынтысы.
23. Кабатлау.

1.

II өлеш
Өйрəнгəннəрне кабатлау (иман нигезлəре), вəгазь.

2.

Фəрештəлəргə ышану – иман шартларының берсе (гомуми аңлатма).
Фəрештəлəр турында төп мəгълүмат. Фəрештəлəргə ышануның
əһəмияте.

3.

Аллаһы Тəгалə китапларына ышану – иман шартларының берсе
(гомуми аңлатма). Изге китапларның иңү сəбəбе.

4.

Безгə мəгълүм булган изге китаплар (Тəүрат, Зəбүр, Инҗил, Коръəн
һəм сəхифəлəр), алар кайсы пəйгамбəрлəр аркылы иңдерелгəн,
иңдерүнең тарихы, максаты (кыскача мəгълүмат).

5.

Барлык изге китапларны берлəштерүче хасиятлəр. Коръəннең
үзенчəлеклəре. Коръəнгə хəтле иңдерелгəн изге китапларга бүген
хас булган үзенчəлеклəр.

6.

Коръəн турында 3 фикер («Гарəплəр язган»; «Мөхəммəд (с.г.в.с.)
язган»; «Аллаһ иңдергəн»). Коръəннең илаһи, изге китап икəнлегенə
дəлиллəр.

7.

Пəйгамбəрлəргə ышану – иман шартларының берсе (гомуми
аңлатма). Пəйгамбəрлəр җибəрелүнең максаты (пəйгамбəрлекнең
асылы). Коръəндə искə алына торган пəйгамбəрлəр.

8.

Пəйгамбəрлəргə хас булган
төшенчəлəре, аермасы.

9.

Мөхəммəд (с.г.в.с.) үзенчəлеклəре һəм могҗизалары.

сыйфатлар.

Нəби

һəм

рəсүл

10. «Фəрештəлəргə, изге китапларга һəм пəйгамбəрлəргə ышану»
темалары буенча нəтиҗə дəресе: семинар яки язма эш (семинар –
өйрəнелгəн темаларны искə төшереп, бергəлəп сөйлəшеп алу).
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11. Кыямəт көненə ышану – иман шартларының берсе: кереш (гомуми
мəгълүмат). “Əлбарзах” төшенчəсе.
12. Үлем һəм кабердəге халəт турында: иманлы һəм имансыз кешенең
кабердəге хəле; кабер кысуы; кабердəге сораулар. Кешенең үлемнəн
соң хəле турындагы кайбер дəлиллəр. Кабер газапларының
сəбəплəре. Кабер газабыннан котылучылар.
13. Кыямəт көне исемнəре.
14. Кыямəт көненең галəмəтлəре (гомуми аңлатма).
15. Инде булган һəм кабатланмаячак галəмəтлəр.
16. Булган һəм кабатланып тора торган галəмəтлəр.
17. Əле булмаган (килəчəктə булырга тиешле) кече галəмəтлəр.
18. Кыямəт көненең зур галəмəтлəре (гомуми аңлатма). Беренче галəмəт
– Духан;
19. Икенче галəмəт – Дəҗҗал;
20. Өченче галəмəт – Гайсə (г.с) нең икенче тапкыр җиргə килүе;
21. Дүртенче галəмəт – «Йəъҗүҗ-Мəъҗүҗ» кавемнəре;
22. Бишенче галəмəт – Даббə; Алтынчы галəмəт – Кояшның бату
җиреннəн чыгуы; Җиденче, сигезенче һəм тугызынчы галəмəтлəр –
Өч зур афəт; Унынчы галəмəт – Кешелəрне җыячак ут.
23. «Кыямəт көне» темасы буенча (гомуми аңлатмадан башлап Зур
галəмəтлəргə кадəр) нəтиҗə ясау дəресе (семинар яки язма эш).

III өлеш
1.

«Кыямəт көненə ышану» темасы буенча өйрəнелгəнне кабатлау,
сорау-җавап, вəгазь.

2.

Кыямəт көне башлануы: Сүргə өрү (гомуми мəгълүмат). Сүрнең
аңлатмасы (нəрсə ул сүр?). Сүргə өрелə торган көн. Ничə мəртəбə
өрелə (2 фикер). Беренче сүргə өрелгəннəн соң үлмəүче мəхлуклар.

3.

Җирдəн кубарылып чыгу һəм мəхшəр мəйданына җыелу; җыелуның
күренешлəре. Мəхшəр җирен сыйфатлау.
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4.

Үлгəннəн соң терелүгə Коръəндəге кайбер дəлиллəр. Кешенең бу
дөньядагы нинди сыйфатлары ахирəттə үзгəрəчəк.

5.

Кешелəрнең Кыямəт көнендəге хəллəре:
Гөнаһлы мөселманнарның хəллəре: зəкəт бирмəүчелəр; тəкəбберлəр;
вəгъдəсендə тормаучылар; җирне рөхсəтсез алучылар; ике йөзлелəр;
кеше сүзен астыртын тыңлаучылар; байлыгы була торып
кешелəрдəн сəдака сорап йөрүчелəр; үз вазыйфаларын тиешенчə
башкармаучы хуҗа (хаким).

6.

Кыямəт көнендə Аллаһы Тəгалə игътибар бирмичə кемнəр белəн
бөтенлəй сөйлəшмəс.

7.

Тəкъва кешелəрнең Кыямəт көнендəге хəллəре (гомуми аңлатма).
Аллаһ күлəгəсе астында булачак 7 төр төркем.

8.

Мөселман кардəшлəренə ярдəм итүчелəр; үз гаилəлəрендə һəм
кешелəр арасында гадел булучылар; шаһитлəр һəм сакчылар; үз
ачуларын баса алучылар; Кыямəт көнендə мөəзиннəрнең өстенлеге;
тəһарəтнең фазыйлəте.

9.

Кыямəт көнендə кəферлəрнең хəллəре (гомуми аңлатма). Кəферлəр
дөньяда кылган яхшы гамəллəрнең югалуы (дəлиллəр).

10.

Җəһəннəм əһеллəренең бер-берсе белəн низаглашулары.

11.

Шəфəгать (гомуми аңлатма). Шəфəгать төрлəре.

12.

Сират күпере.

13.

Җəннəт (гомуми аңлатма). Җəннəт нигъмəтлəре.

14.

Җəһəннəм (гомуми аңлатма). Җəһəннəм газаплары.

15.

Җəннəт əһеллəренең җəһəннəм əһеллəре белəн сөйлəшүлəре.

16.

Ахирəткə иман китерүнең файдалары.

17.

Гомум “Кыямəт көне” темасы буенча семинар яки язма эш.

18.

Тəкъдиргə иман китерү – иман шартларының берсе. Када вə кадəр.

19.

Тəкъдир ул – Аллаһы Тəгалəнең бөтен нəрсəне үз эченə ала торган
мəңгелек белеме.

20.

Лəүһүл-мəхфүз.
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21.

Аллаһы Тəгалə – ихтыяры һəм кадирлеге бөтен нəрсəгə үтеп керə
ала торган Яратучы.

22.

Тəкъдир нигезендə булган нəрсə – Аллаһның бөек сере.

23.

Төрле мəсьəлəлəрне хəл иткəндə ике юл тəкъдим ителүе һəм сайлау
хокукы.

24.

Тəкъдир мəсьəлəсендə кеше гамəллəренең бүленүе (мəҗбүрилек –
ихтыярлылык).

25.

“Ризк” төшенчəсе.

26.

“Хəрам гамəллəр кылуым – Аллаһның тəкъдире ул” – дип
əйтүчелəргə җавап.

27.

Дога кылу хакында.

28.

Тəкъдиргə иман китерүнең файдасы.

29.

Кабатлау, нəтиҗə чыгару.

Төп əдəбият:
1. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
Өстəмə əдəбият:
1. Вəлиуллин К. Ислам гакыйдəсе (Иман нигезлəре). Укыту əсбабы.
Казан: “Мөхəммəдия” мəдрəсəсе, 2012.
2. Əдһəмов Г. Гакыйдə (Иман нигезлəре). Уку əсбабы. Казан: «Хузур»
нəшрияты, 2014.
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5. Ислам тарихы
5.1. Мөхəммəд пəйгамбəрнең (с.г.в.с.) тормыш юлы
№
1.
2.

Тема
Мөхəммəднең тууы һəм аның балачагы
Абзыйсы белкасыймəн Шəм иленə бару

3.

Мөхəммəднең кайбер сыйфатлары

4.

Хилф Əл-Фудул (Фазыйлəтлелəр берлеге)

5.

Кəгъбəне төзү

6.

Хəдичəгə өйлəнүе

7.

Вəһи иңə башлавы

8.

Исламга чакыра башлау

9.

Беренче мөселманнар

10. Мөселманнарны җəзалау
11. Хəмзə ибн Габдел-Моталлиб Ислам динен ничек кабул иткəн
12. Ничек итеп корəешлелəр Пəйгамбəргə вəкил җибəргəннəр
13. Эфиопиягə күчеп китү
14. Гомəр ибн Əл-Хаттаб Ислам динен кабул итə
15. Һашим ыруында баш күтəрү
16. Хəсрəт елы
17. Тайфка бару
18. Мөхəммəднең Мəккəдəн Иерусалимга төнге сəяхəте һəм аның күккə
ашуы
19. Һиҗрəт хакында уйланулар
20. Мəдинəдə Ислам таралу
21. Мөхəммəдне үтерергə омтылу
22. Аллаһ Илчесенең мəчеттəге вəгазе
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23. Мəдинəдəге мөселманнар тормышыны үзенчəлекле сыйфатлары
24. Бəдер сугышы
25. Бəдер əсирлəре
26. Кайнукаг кабилəсен күчерү
27. Могжиза
28. Өхед сугышы
29. Нəдир кабилəсенə каршы сугыш хəрəкəтлəре
30. Чокыр сугышы
31. Хөдəйбия сугышы
32. Кем ул Өмме Сəлəмə
33. Хөдəйбия килешүе нəтиҗəлəре
34. Патшаларга һəм дəүлəт башлыкларына хатлар
35. Пəйгамбəрнең Һиракылга хаты
36. Хайбəргə яу белəн бару
37. Аллаһ бүлəк иткəн гыйбадəт
38. Халид ибн əл‒Вəлиднең Исламны кабул итүе
39. Мүтə сугышы
40. Мəккəне яулап алу алдыннан
41. Хөнəеннəргə каршы яу
42. Тайфка яу белəн бару
43. Һəвəзиннəр вəкиллеге
44. Вəкиллеклəр һəм вакыйгалар
45. Тəбук‒ соңгы яу урыны
46. Əбу Бəкернең хаҗга баруы
47. Хушлашу таңы
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48. Үсəмə ибн Зəед гаскəре
49. Расүлүллаһның авыруы
5.2. Тугры хəлифəлəр тормышы
50. Тугры хəлифəлəр: Əбү Бəкр Əс-Ситдыйк (р.г.).
51. Тугры хəлифəлəр: Гомəр əл-Хаттаб (р.г.).
52. Тугры хəлифəлəр: Госман бине Гаффан (р.г.).
53. Тугры хəлифəлəр: Гали бине Əбү Талиб (р.г.).
5.3. Татарларда ислам дине тарихы
54. Ислам диненең Идел буена үтеп керүе һəм таралуы
55. VIII – XIII гасырларда Урта Иделдə Ислам
56. Алтын Урда чорында Ислам
57. Татар ханлыкларында Ислам
58. Россия империясендə Ислам
59. СССРда Ислам
60. Татарстанда Исламның бүгенге хəле
Төп əдəбият:
1. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
Өстəмə əдəбият:
1. Бикбулат С. Хəзрəти Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2014.
2. Фəхреддин Р. Мөхəммəд. – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2015.
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6. Əдəп-əхлак (мөселман əдəбе вə əхлагы) буенча тематик план
I өлеш
№
1.

Тема

Нəрсə ул əхлак? (“Əхлак” төшенчəсе турында гомуми аңлатма).
Əхлак һəм əхлак вазифаларыбыз

2. Алаһы Тəгалəгə һəм пəйгамбəребезгə карата булган вазифаларыбыз.
3. Үзебезгə карата булган вазифаларыбыз.
4. Гаилəбезгə карата булган вазифаларыбыз. Ата-ананың балаларына
карата булган вазифалары. Балаларның ата-аналарына карата булган
вазифалары.
5. Туганнар һəм
вазифалары.

кардəшлəрнең

бер-берлəренə

карата

булган

6. Ватан вə миллəтебезгə карата булган вазифаларыбыз.
7. Бөтен кешелеккə карата булган вазифаларыбыз.
Җəмгыятьтə əдəплелек кануннары буенча яшəү
8.

Ашау һəм эчү əдəплəре.

9. Сəламлəү əдəбе.
10. Кеше йортына керү кагыйдəлəре.
11. Бер бинада җыелган кешелəрнең үз-үзлəрен тоту кагыйдəлəре.
12. Сөйлəм əдəбе.
13. Шаярту əдəбе.
14. Котлау əдəбе.
15. Сырхауның (авыруның) хəлен белү əдəбе.
16. Кайгы уртаклашу əдəбе.
17. Иснəгəндə һəм төчкергəндə үтəлергə тиешле кагыйдəлəр.
Яхшы хəллəр – күркəм холыклар
18.

Тугрылык.
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19.

Тырышлык.

20.

Мəрхəмəт вə йомшак күңеллелек.

21.

Ярдəмлəшү вə юмартлык.

22.

Əдəп вə хая.

23.

Дуслык вə иптəшлек.

24.

Сабырлык. Сабырлыкның төрлəре.

25.

Шөкер итү.

26.

Олыларга хөрмəт, сабыйларга сөю.

27.

Хак.

28.

Адəлəт.

29.

Əманəт.

30.

Вəгъдəдə тору.

31.

Тəүбə.
Начар хəллəр – ямьсез холыклар

32.

Ялган вə хəйлə.

33.

Гайбəт сөйлəү – кеше яманлау.

34.

Урлау.

35.

Кеше үтерү.

36.

Аракы эчү.

37.

Отышлы уеннар уйнау.

38.

Зина кылу.

39.

Ифтира – яла ягу.

40.

Тəкəбберлек.

41.

Исраф.

42.

Хөсет вə көнчелек.
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43.

Гөнаһ.
Дини йолаларыбыз

44.

Балага исем кушу.

45.

Ир балаларны сөннəткə утырту.

46.

Сəлəмлəшү.

47.

Бəйрəм вə бəйрəм белəн котлау.

48.

Корбан чалу йоласы.

49.

Хаста зиярəте (авыру кешенең хəлен белү).

50.

Кабер зиярəте.

51.

Никах вə өйлəнү.
Дини бəйрəмнəр һəм истəлекле көннəр

52.

Җомга көн.

53.

Ураза вə Корбан бəйрəмнəре.

54.

Гашура көне.

55.

Изге айлар вə изге кичəлəр: Рəҗəп, Шəгбан вə Рамазан айлары.

56.

Рагаиб кичəсе.

57.

Миграҗ кичəсе.

58.

Бəраəт кичəсе.

59.

Кадер кичəсе.

60.

Мəүлид кичəсе.

Төп əдəбият:
1. Ислам дине нигезлəре – Казан: «Хузур» нəшрияты, 2016.
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