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2022ஆம் ஆண்டிற்கான கற்றல் இழப்பு மீட்புத் திட்டம் (Recovery plane for learning loss-2022) 

தரம் -07(Grade-07) 

 

ததர்ச்சி ததர்ச்சி மட்டம் கற்றல் தேறுகள் 
ோட 

உள்ளடக்கம் 

ஆ.கக 

நூல் 

ேயிற்சி 
இலக்கம் 

ோடப் 

புத்தகத்தில் 
ோடத்தின் 

இலக்கமும் பேயரும் 

ோட 

தேகளகளி
ன் 

எண்ணிக்கக 

7ஆம் ஆண்டில் மூன்றாம் தேகணக்காக ததர்ந்ததடுக்கப்ேட்ட கற்றல் தேறுகளும் ோடங்களும் 

5.0 

அஸ்ஸீறா 
ேத்தாரீஹ் 
நேிமார்கள், 

ஸஹாோக்கள்மு
ன்தனார்களின் 
ோழ்க்ககமுகறக
களக் கற்று 
அேர்களது 
முன்மாதிரிககள 
ஏற்று நடப்ோர். . 

5.1 

முஹம்மத் (ஸல் 
)அேர்களின் 
மதீனாக்  கால 
ோழ்ேின் 
முன்மாதிரிககள 
ேிளங்கிக் 
ககடேிடிப்ோர்.. . 

 முஹம்மத் (ஸல் ) அேர்களிடம் ோழ்ேின் 
எல்லாத்துகறகளுக்குமான முன்மாதிரிகள் உண்டு 
என்ேகத ேிளக்கிக் கூறுோர் . 

 மதீனாேில் முஹம்மத் (ஸல் )அேர்கள் 
முன்மாதிரியான ஒரு சமூகத்கத உருோக்குேற்காக 
எடுத்த முயற்சிககளக்  பசால்லிக்காட்டுோர் . 

 மதீனா சமூகத்கத ஆற்றுப்ேடுத்திய ேழிமுகறககள 
இனம் கண்டு கூறுோர்  

 மஸ்ஜிதுந் நேேியின் ேங்களிப்கே ேிளங்கி எழுதுோர். 

 முஹம்மத்(ஸல்) 
அேர்களின் மதீனா 
ோழ்க்கக.. 

 சீறதுன் நேி 
ஸல்லல்லாஹு 
அகலஹிேஸல்லம் 
-1 
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 5.2 

உம்மஹாத்துல் 
முஹ்மினனீ்களின் 
ோழ்வுமுகறகய 
அறிந்து கூறுோர் .   

 அன்கன ஹப்ஸா (ரழி )அேர்கள் அன்கன உம்மு 
ஸலமா (ரழி ) அேர்கள் ஆகிதயாரின் குடும்ேப் 
ேின்னணிகயக் கூறுோர். 

 நேி (ஸல்) அேர்ககள மணமுடிக்கமுன் அேர்களின் 
மணோழ்வு ேற்றி எழுதிக்காட்டுோர்  

 இரு அன்கனயரும் நேி (ஸல்) அேர்ககள மணமுடித்த 
ேின்னணிகய பசால்லிக்கட்டுோர்.  

 இரு அன்கனயர்களதும் முன்மாதிரிககள ேின்ேற்றி 
ஒழுகுோர். 

 உம்மஹாத்துல் 
முஹ்மினனீ் 

 ஹப்ஸா(ரழி) 
அேர்கள்  

 உம்மு ஸலமா (ரழி 
) அேர்கள் 

 உம்மஹாத்துல் 
முஹ்மினனீ் 

(90) 

2 



 

 5.3.1 

ஸஹாோக்களின் 
முன்மாதிரிககள 
எடுத்துக்கூறுோர். 

 ஹசன் (ரழி), ஹுகஸன் (ரழி ) ஆகிய இருேரும் நேி 
(ஸல் )அேர்களின் தநசத்திற்குரிய தேரர்களாக 
இருந்தார்கள் என்ேதகன எடுத்துக்காட்டுோர்.  

 ஹசன் (ரழி) ஹுகஸன் (ரழி ) ஆகிய இருேரதும் 
ோழ்க்கக ஓட்டத்கத எடுத்துக்காட்டுோர் . 

 இருேரதும் ேோத் துயரமாக அகமந்த நிகழ்கே 
பசால்லிக்கட்டுோர்.  

 இருேரதும் முன்மாதிரிககள பதாகுத்து 
பசாற்போழிோற்றுோர். 

 அஹ்லுல் கேத்  

 ஹசன் (ரழி ) 
 ஹுகஸன் (ரழி ) 

 ஹசன் (ரழி ) 
ஹுகஸன் (ரழி ) 
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 5.4 

நேிமார்களின் 
முன்மாதிரிககள 
எடுத்துக்கூறுோர். 

 நேி நூஹ் (அகல ) 
 அேர்களின் ோழ்க்கககய அறிந்து குறிப்ேிடுோர் . 

 நேி நூஹ் (அகல ) 
 அேர்களின் தஃ ோ ேற்றி ேிளக்கி எழுதுோர்.  

 நேி நூஹ் (அகல ) 
 அேர்களின் ோழ்ேின் முன்மாதிரிககள ேின்ேற்றுோர். 

 நேி நூஹ் (அகல ) 
 அேர்கள் 

 
 

நேி நூஹ் (அகல ) 
அேர்கள் 
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6.0 

அல் முஆமலாத்  

போருளடீ்டல் 
பதாடர்ோக 
இஸ்லாமிய 

தோதகனககளயு
ம் குடும்ே ோழ்வு 

பதாடர்ோக 
இஸ்லாமிய 
கருத்கதயும் 

ேிளங்கி 
அேற்கற 
ோழ்ேில் 
முகறயாக 

ககடப்ேிடித்து 
ேருோர். 

6.1 

ேடீ்டினுள் 
ககடேிடிக்க 
தேண்டிய 
அவ்ரத்கத 
தேணுோர். 

 இஸ்லாமிய கண்தணாட்டத்தில் அவ்ரத் என்றால் யாது 
என்ேகத ேிளங்கிக்கூறுோர்.  

 ஆண் பேண் இருப்ோளரினதும் அவ்ரத்கத ேகரயகற 
பசய்து கூறுோர்.  

 ேடீ்டிற்குள்ளும் அவ்ரத்கத தேணுேதன் முக்கியத்கத 
ேிளங்கி ேின்ேற்றி நடப்ோர்.  

 அவ்ரத்கத தேணி உகட அணிேதால் ஏற்ேடும் 
கண்ணியத்கதயும் உள திருப்திகயயும் 
எடுத்துக்கூறுோர். 

 ேடீ்டினுள் 
ககடேிடிக்க 
தேண்டிய 
ஒழுங்குகள்  

 அவ்ரத் 

 அவ்ரத்கத தேணி 
நடப்தோம் 
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 6.2 

ேடீ்டினுள் 
ககடேிடிக்க 
தேண்டிய 
அவ்ரத்கத 
தேணுோர். 

 ேடீ்டினுள் ஒழுக்க ேிழுமியங்ககள ககடப்ேிடித்து 
ஒழுகுோர்.  

 ேடீ்டிற்குள் ஆன்மிக சூழகல தேணதேண்டியதன் 
அேசியத்கத உணர்ந்து பசயற்ேடுோர்.  

 ேடீ்டுச் சூழலில் சுத்தத்கத தேணதேண்டும் என்ற 
உணர்கே பேற்று பசயல்ேடுோர். 

 ேடீ்டினுள் 
ககடேிடிக்க 
தேண்டிய அவ்ரத் 

 ஒழுங்குகள்  

 ஒழுக்கம்  

 ஆன்மிக சூழல் 

 இஸ்லாமிய இல்லம் 

(113) 

2 

7.0 

மோஹிமுல் 
இஸ்லாமியா  

ஒவ்தோர் அம்சம் 
பதாடர்ோகவும் 

இஸ்லாத்திற்பகன 
தனியானபதாரு 

ோர்கே 
உண்படன்ேகதப் 

புரிந்து 
அதனடிப்ேகடயி

ல் 
அகனத்கதயும் 

தநாக்கித் 
திறனாய்ோர்.   

7.1 

போதுச்பசாத்துக்க
கள தேணி 
ோதுகாத்து 
ேருோர். 

 போதுச்பசாத்து என்ேகத ேகரயறுத்து கூறுோர்.  

 போதுச்பசாத்துக்கள் சிலேற்கற இனம் காட்டுோர்  

 போதுச்பசாத்துக்கள் துஷ்ேிரதயாகம் பசய்யப்ேடும் 
முகறகய பசால்லிக்கட்டுோர்.  

 போதுச்பசாத்துக்கள் ோதுகாக்கப்ேட தேண்டியதன் 
அேசியத்கத ேலியுருத்திப் தேசுோர். 

 போதுச்பசாத்துக்க
கள ோதுகாத்தல் 

 போதுச்பசாத்துக்கள
க  ோதுகாப்தோம் 
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ோடதேகளகளின் பமாத்த எண்ணிக்கக 14 


