
 دفتر نظامت نصاب و تربیت اساتذہ خیبر پختونخوا ، ایبٹ ٓاباد

 درسی کتاب اسالمیات جماعت نہم )مروجہ( کو نصاب اور سکیم ٓاف سٹڈیز کی روشنی میں جماعت نہم اور جماعت دہم
دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جس کی تفصیل درجِِ ذیل ہے:۔   
 

نمبر 05                    جماعت دہم                نمبر 05جماعت نہم                                     

:   قرآن مجید )با محاوره ترجمہ( حسہ اول  

احزاب، رورة الممتحنہرورة   

 

:   القرآن الکریم )ناظره( حسہ دوم  

۰۳تا پاره نمبر ۶۱پاره نمبر                  

 

تزریخ احادیِث مبارکہ کا ترجمہ و:    حسہ روم  

۔الذ۔۔۔۔۔ من احب ہللا  ۹۵۔  سفحہ نمبر۱دیث نمبرح  

الذ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔من نسر  ۱۳۔  سفحہ نمبر۵حدیث نمبر  

۔۔۔۔الذ۔۔۔السٰلوة عماد  ۱۶۔ سفحہ نمبر۶۶حدیث نمبر  

۔الذ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اذا قلت  ۱۱۔  سفحہ نمبر۶۱حدیث نمبر  

۔۔۔۔الذ۔۔۔۔۔۔من تدٰطی  ۱۱۔  سفحہ نمبر۶۰حدیث نمبر  

۔۔۔۔الذ۔۔۔۔۔۔۔اذاا قیمت  ۱۱۔  سفحہ نمبر۶۱حدیث نمبر  

۔۔الذ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔من سام  ۱۰۔  سفحہ نمبر۶۹حدیث نمبر  

۔۔۔۔۔۔الذ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔للسائم  ۱۰۔ سفحہ نمبر۶۱حدیث نمبر  

۔۔الذ۔۔۔۔من حج البیت  ۱۰۔ سفحہ نمبر۶۱حدیث نمبر  

الذ۔۔من اغبرت قدماه  ۱۱۔ سفحہ نمبر۶۱حدیث نمبر  

 

:  موضوعاتی مطالعہ حسہ چہارم  

زٰکوة کی فرضیت، ۔ ۱۱نمبر۔ سفحہ ۱موضوع نمبر

 اہمیت و مسارف

سبروزکراورہماری ۔ ۱۱۔ سفحہ نمبر۱موضوع نمبر

 انفرادی و اجتماعی زندگی

عائلی زندگی کی اہمیت۔ ۱۱۔ سفحہ نمبر۱موضوع نمبر  

ہجرت و جہاد۔ ۱۱۔ سفحہ نمبر۱موضوع نمبر  

)انرانی  ۔ حقوق العباد۵۰۔ سفحہ نمبر۵موضوع نمبر

کی  ملسو هيلع هللا ىلصرزتوں اور تعلقات رےمتعلق حضور اکرم 

(تریرت اور ارزادا  

قرآن مجید )با محاوره ترجمہ(   : حسہ اول  

 رورة انفال

 

القرآن الکریم )ناظره(  :  حسہ دوم  

۶۹تا پاره نمبر ۶پاره نمبر                  

  

احادیِث مبارکہ کا ترجمہ وتزریخ :    حسہ روم  

۔الذ۔۔۔افضل االعمال ۔  ۹۱مبرسفحہ ن ۔ ۶ربحدیث نم  

طلب العلم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الذ  ۹۱سفحہ نمبر ۔ ۱حدیث نمبر  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الذ۔دیرکم من  ۹۱سفحہ نمبر ۔ ۰حدیث نمبر  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الذمن سل۔۔۔۔  ۹۱سفحہ نمبر ۔ ۱حدیث نمبر  

۔۔۔۔۔الذال یومن احد کم  ۹۵سفحہ نمبر ۔ ۹حدیث نمبر  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الذلیس منا۔۔۔۔۔۔  ۱۳سفحہ نمبر ۔ ۱حدیث نمبر  

۔الذ۔۔الرازی المرتزی  ۱۳سفحہ نمبر ۔ ۱حدیث نمبر  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الذان اکمل۔۔  ۱۶سفحہ نمبر ۔۶۳حدیث نمبر  

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الذ۔کلکم راع  ۱۱۔ سفحہ نمبر۶۵حدیث نمبر  

۔۔۔۔۔۔۔۔الذ۔۔۔۔دیرالناس  ۱۱سفحہ نمبر ۔۱۳حدیث نمبر  

 

مطالعہ :  موضوعاتی حسہ چہارم  

۔ قرآن مجید۔ تعارف۔ ۱۹۔ سفحہ نمبر۶موضوع نمبر

 حفاظت، فضائل

۔ ہللا تعاٰلی اور اس کے ۱۱۔ سفحہ نمبر۱موضوع نمبر

کی محبت و اطاعت ملسو هيلع هللا ىلصررول   

علم کی فرضیت و  ۔۱۰۔ سفحہ نمبر۰موضوع نمبر

 فضیلت

۔ طہارت و نظافت ۱۵۔ سفحہ نمبر۹موضوع نمبر

  جرمانی

 

 بشیر حسین شاہ

 ڈائریکٹر

 نظامت نصاب و تربیت اساتذہ خیبر پختونخوا، ایبٹ ٓاباد


