
 
Arbetsplan - Cirkelverksamhet [Folkbildning]

Arrangemangsbeskrivning

Beskriv kortfattat vad arrangemanget handlar om:  (obligatorisk uppgift)

Cirkeln kommer att lära våra deltagare att läsa koranen på ett korrekt sätt genom de olika regler som bör tillämpas när man läser koranen.

Studiematerial

Saknas ert studiematerial i rullistan kan ni ange det nedan(det kan vara tidskrifter, material hämtat från internet, film eller en bok… ange titel,
författare, ISBN nummer, del, kapitel, etc. egetproducerat material ska först godkännas av Ibn Rushd) (obligatorisk uppgift)

Kuran harf ve harekeleri
Författare: SuleymanHilmi TUNAHAN
Fazile Nesriyat           hemsida:  faziletnesriyat.com.tr

Studieplan

Redogör nedan för arrangemangets upplägg, de planerade delmomenten, gruppens planerade utvecklingsprocess m.m. (obligatorisk uppgift)

Under denna cirkelns gång kommer cirkelledaren att gå igenom olika metoder på att uttala och läsa bokstäver och orden korrekt.

Del 1 Uttal av boktäver
Delmoment 1: MahariciHuruf(bokstävernas uttals plats i munnen och halsen)
2Harfi med och Sebebi Med(Orsak för förlänging av bokstäver)
3-Meddi Tabii’i(Naturlig förlängning av ord och bokstäver)
4-Meddi Muttasil(Förlängning under uttal av ett ord)
5-Meddi Munfasil(Förlängning under uttal mellan två ord)
6-Meddi Lazim(Förlängning som måste göras oavsätt stopp eller fortsätt)

I del 2 kommer vi att implementera de metoderna vi har lärt oss i del 1

Del 2: Olika regler kingläsanadet
Delmoment 1: Att läsa sakta (tertil) läser olika kap: Kon, Imran’s rätt, Kvinnor, Den himmelska måltiden, Boskap.)
2: Att läsa medelhastighet (tedvir) Kap: Ånger, Jona, Hud, Josef
3: Att läsa snabbt (hadir)  Kap: Grottan, Maria, Yasin, Herravälde.

Syfte med arrangemanget

Vilka mål har ni satt upp? Vilket resultat hoppas ni kunna uppnå med arrangemanget?  (obligatorisk uppgift)

Genom att läsa koranen korrekt lär sig våra deltagare att bevara och förstärka sin svensk muslimska identitet.

Antal träffar

Redogör nedan för arrangemangets planerade träffar totalt och planerade slutrapporteringsomgångar (obligatorisk uppgift)

80

Antal timmar
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Redogör nedan för arrangemangets planerade timmar totalt och planerade slutrapporteringsomgångar (obligatorisk uppgift)

360


