ِالرحِ ٰمن َّ
بِسِمِهللا َّ
ِالرحيِم
ِ

Urdu

ے
آسانِطريقِےس
تجويدِسيكھيِ-

ق
ِانِقاعدوںِكِمش ِ
سيكھيِتجويدِےكِبنياديِقاعدےِ500ِ،ےسِزيادهِالفاظِمي
ي
ے
ً
ِالفاظِكِِ50فيصد)۔
آن
ِجوِقرآنِمي
ي
ِيعنِ(قر ي
ِتقريباِِ40000مرتبهِِآئِهي ي
ٔ
يِ
سورتوںِاورِكچھِاهمِمنتخبِكردهِآيتوںِك
مشقِكيجيِسورهِفاتحهِ،آخريِِ12
ے
ے
ِهوت ِ۔
ےِكوِاستعمالِكرت
ِتجويدِےكِِقاعد

ان ويڈيو،
نيچ هر ايك ے سبق كا ر
ے
نمب ديا گيا ےه ،اس كو كلك كيجي تو آپ اس ےك ذريےع بآس ي
ين ڈي ايف فائل پا لي ےك۔ ويڈيو كو ديكھيِ ،سبق كو پڑھيِ اور هر دس اسباق ےك بعد كويزز ےك جوابات ديجي۔
نوٹِ:ايك صفحه مي ايك ےس زياده اسباق هو ے
سكت هي۔

تجويدِےكِقاعدے
عناوينِاسباق
ِ

ديكھي
ِ

ق
سورتوںِكِمش ِ
ي
عناوينِاسباق
ِ

جانچي
ِ
پڑھي
ِ

اعترف

1a

1a

1a



ےسيك ادا ركي :م ،ب

2a

2a

2a



ےسيك ادا ركي :و ،ف

3a

3a

3a



ےسيك ادا ركي :ث

4a

4a

4a



ےسيك ادا ركي :ذ

5a

5a

5a



ےسيك ادا ركي :ظ

6a

6a

6a



ےسيك ادا ركي :ت ،د ،ط

7a

7a

7a



ےسيك ادا ركي :ز ،س ،ص

8a

8a

8a



ےسيك ادا ركي :ل ،ن ،ر

9a

9a

9a



ےسيك ادا ركي :ج ،ش ،ي

10a 10a 10a



امتحانِِ:1-تجويدِےكِقاعدے/اسباقِ–ِِِِ1aتاِِ10a

تعارف
َ ُ ُ
الل
اعوذ ِب ِ
َ َّ
الشي َطان َّ
الر ِجيم
ِمن
ِ
الرح ٰمن َّ
هللا َّ
الر ِحي ِم
ِبس ِم ِ
ِ
َال َحم ُد لِل َر ِّب ال ٰع َلم َ
ي
ِ ِ
ِ
الرح ٰمن َّ
َّ
الر ِحي ِم،
ِ
ِّ
ٰم ِل ِك َيو ِم الدي ِن

َّ َ َ ُ ُ َ َّ َ
اك َنس َتع َ
ي
ِاياك نعبد وِاي
ِ
َ
َ ِّ َ َ
الِّصاط ال ُمست ِقي َم
ِاه ِدنا
َ َ َّ
ِصاط ال ِذي َن
ََِ َ ََ
انعمت علي ِهم
َ
َ
ُ
غ ِب ال َمغضو ِب َعلي ِهم
َ َ َّ
الض ٓا ِّل َ
ي
وَل

جانچي
ِ
پڑھي
ِ
ديكھي
ِ

1b

1b

1b

2b

2b

2b

3b

3b

3b

4b

4b

4b

5b

5b

5b

6b

6b

6b

7b

7b

7b

8b

8b

8b

9b

9b

9b

10b 10b 10b

امتحانِِ:1-سورتوںِكِمشق/اسباقِ–ِِِ1bتاِِ10b

ےسيك ادا ركي :ض

11a 11a 11a

 سورة الكافرون (آيات)1-2 :

11b 11b 11b

ےسيك ادا ركي :ك ،ق

12a 12a 12a

 سورة الكافرون (آيات)3-4 :

12b 12b 12b

ےسيك ادا ركي :ء ،ه

13a 13a 13a

 سورة الكافرون (آيات)5-6 :

13b 13b 13b

ےسيك ادا ركي :ع

14a 14a 14a



ےسيك ادا ركي :ح

15a 15a 15a



سورة اإلخالص
(آيات)1-2 :
سورة اإلخالص
(آيات)3-4 :

15b 15b 15b

ےسيك ادا ركي :غ

16a 16a 16a



سورة الفلق (آيات)1-2 :

16b 16b 16b

ےسيك ادا ركي :خ

17a 17a 17a



سورة الفلق (آيات)3-5 :

17b 17b 17b

(ااعده) رحوف ےك اخمرج

18a 18a 18a



سورة الناس (آيات)1-4 :

18b 18b 18b

ربر

19a 19a 19a



سورة الناس (آيات)5-6 :

19b 19b 19b

افل م

20a 20a 20a



سورة الفاتحة (آيات)1-4 :
قاري ےك ساتھ

20b 20b 20b

امتحانِِ:2-تجويدِےكِقاعدے/اسباقِ–ِِِِ11aتاِِ20a



14b 14b 14b

امتحانِِ:2-سورتوںِكِمشق/اسباقِ–ِِِ11bتاِِ20b

سورة الفاتحة (آيات-7 :
)5قاري ےك ساتھ
سورة الكافرون
قاري ےك ساتھ
سورة اإلخالص
قاري ےك ساتھ
سورة الفلق
قاري ےك ساتھ
سورة الناس
قاري ےك ساتھ

25b 25b 25b

ڑھكا ربر (اخص احںيتل)

26a 26a 26a



سورة العِّص

26b 26b 26b

وكسن

27a 27a 27a



سورة العِّص
قاري ےك ساتھ

27b 27b 27b

رنم واو

28a 28a 28a



سورة الهمزة ()1

28b 28b 28b

رنم ياء

29a 29a 29a



سورة الهمزة ()2

29b 29b 29b

زمهه سانك

30a 30a 30a



سورة الهمزة
قاري ےك ساتھ

30b 30b 30b

رري

21a 21a 21a

ياء م

22a 22a 22a



شيپ

23a 23a 23a



واو م

24a 24a 24a



ڑھكا ربر ،ڑھكى رري اور اُاٹل شيپ

25a 25a 25a



امتحانِِ:3-تجويدِےكِقاعدے/اسباقِ–ِِِِ21aتاِِ30a



21b 21b 21b
22b 22b 22b
23b 23b 23b
24b 24b 24b

امتحانِِ:3-سورتوںِكِمشق/اسباقِ–ِِِ21bتاِِ30b

ه
مس

31a 31a 31a



سورة الفيل ()1

31b 31b 31b

قلقله

32a 32a 32a



سورة الفيل ()2

32b 32b 32b

ونتني (دو ربر ،دو رري ،دو شيپ)

33a 33a 33a



سورة الفيل
قاري ےك ساتھ

33b 33b 33b

دشّه

34a 34a 34a



سورة القريش

34b 34b 34b

دشّه ونتني ےك سات

35a 35a 35a



م اور ن رپ دشّه

36a 36a 36a



م ےك اقدعے

37a 37a 37a



رحوف مقطعات

38a 38a 38a



سورة القريش
قاري ےك ساتھ
سورة الماعون
(آيات)1-3 :
سورة الماعون
(آيات)4-7 :
سورة الماعون
قاري ےك ساتھ

38b 38b 38b

ِ
الم جالهل

39a 39a 39a



سورة الكوثر

39b 39b 39b

راء ےك اقدعے

40a 40a 40a



سورة الكوثر
قاري ےك ساتھ

40b 40b 40b

امتحانِِ:4-تجويدِےكِقاعدے/اسباقِ–ِِِِ31aتاِِ40a



35b 35b 35b
36b 36b 36b
37b 37b 37b

امتحانِِ:4-سورتوںِكِمشق/اسباقِ–ِِِ31bتاِِ40b

راء ےك اقدعے (اخص احںيتل)

41a 41a 41a



يسمش رحوف

42a 42a 42a



سورة النِّصقاري ےك ساتھ 42b 42b 42b

رمقىرحوف

43a 43a 43a



43b 43b 43b

سورة النِّص

سورة اللهب

41b 41b 41b



سورة اللهب
قاري ےك ساتھ

44b 44b 44b

45a 45a 45a



الكرس ()1
آية
ي

45b 45b 45b

46a 46a 46a



الكرس ()2
آية
ي

46b 46b 46b

ونن سانك اورونتني ےك
دورسےاقدعے (اپھچيايا اافخء)

47a 47a 47a



الكرس
آية
ي
قاري ےك ساتھ

47b 47b 47b

ونن سانك اورونتني ےك
دورسےاقدعے (اپھچيايا اافخء)

48a 48a 48a



ونن سانك اور ونتني اك رسيتا اقدعه:
ماليا (اداغم)

49a 49a 49a

 سورة البقرة (آيات)286 :

ونن سانك اور ونتني اك وچاھت اقدعه:
دبانل (اقالت)

50a 50a 50a



سورة البقرة (آيات50b 50b 50b )286 :



امتحانِِ:5-سورتوںِكِمشق/اسباقِ–ِِِ41bتاِِ50b

ميم سانك ےك اقدعے

44a 44a 44a

ونن سانك اور ونتني اك الهپ اقدعه:
اتبيا (اصف ڑپانھ)
ونن سانك اور ونتني ےك دورسے
اقدعے اك اعترف:اپھچيا (اافخء)

امتحانِِ:5-تجويدِےكِقاعدے/اسباقِ–ِِِِ41aتاِِ50a

وھچيا ونن (ونن قطني)

51a 51a 51a

ںيهن ڑپےھ اجےن واےل رحوف

52a 52a 52a

يالوت ےك دوران رےنك ےك
اقدعے (الهپ هصح)
يالوت ےك دوران رےنك ےك
اقدعے (دورسا هصح)
يالوت ےك دوران رےنك رپ
دوياره رشوع ركےن ےك اقدعے
يالوت ےك دوران رےنك (وفق)
يك عالامت

سورة البقرة (آيات48b 48b 48b )285 :

سورة البقرة (آيات)285 :

قاري ےك ساتھ
سورة البقرة (آيات)286 :

قاري ےك ساتھ
سورة الحش
(آيات)22-23 :

49b 49b 49b

51b 51b 51b
52b 52b 52b

53a 53a 53a



54a 54a 54a



سورة الحش (آيات54b 54b 54b )24 :

55a 55a 55a



سورة الحش (آيات-23 :
)22قاري ےك ساتھ

55b 55b 55b

56a 56a 56a

سورة الحش (آيات)24 :

قاري ےك ساتھ

56b 56b 56b

اخمرج ،افصت اور وقادع اك ااعده

57a 57a 57a



افصت اك ااعده

58a 58a 58a



وجتيد سپٹ اك ااعده

59a 59a 59a



وجتيد ےك امهاحلطصمت

60a 60a 60a



امتحانِِ:6-تجويدِےكِقاعدے/اسباقِ–ِِِِ51aتاِِ60a



ُّ
َ ٰ َ
َرَّبنا ا ِتنا ِف الدن َيا۔۔۔
ُّ
َ ٰ َ
َرَّبنا ا ِتنا ِف الدن َيا۔۔۔
قاري ےك ساتھ
َ
ُسب ٰح َن َرِّبك َر ِّب ال ِع َّز ِة۔۔۔
َ
ُسب ٰح َن َرِّبك َر ِّب ال ِع َّز ِة۔۔۔
قاري ےك ساتھ

53b 53b 53b

57b 57b 57b
58b 58b 58b
59b 59b 59b
60b 60b 60b

امتحانِِ:6-سورتوںِكِمشق/اسباقِ–ِِِ51bتاِِ60b

فائنلِامتحانِ:تجويدِےكِقاعدےِِ50سواالتِِ/سورتوںِكِمشقِِ50سواالتِ

ر
سِ،وركِبكِكاِحلِ،وغٹهِاگےلِصفےحِپرِدئ ے
ِگيِهي ِ۔
پوسٹ ِ
كورسِكِكتابيِِ،الفاظِمعانِكاِشيٹِ،
ي

وكرس ےك قلعتم امه وماد (اردو ںيم)
ے
آسانِطريقِےس
تجويدِسيكھيِ-

ت
تفصيال ِ

بي
رِ

.1

ٹيكسٹِبك

.2

پريكٹسِبك
(آخرىِِ12سورتي)

نمٹِشمار
ر

هي ٹسكيٹ يكوجتيد ےك  60رصتخم اابسق رپ لمتشم ےه وج هك يارت  Aےه۔اس ںيم وجتيد ےك فلتخم
وصحن اك ااحطه ايك ايگ ےه۔

اسوك داون ولد ركےن ےك ےيل ديسےھ اجببد بئے گئے نٹب وك ديايئ۔

ر
س
پوسٹ ِ
3

2

6

1
4

سِ
پاورِپاؤنٹِفائل ِ
.4

Part B

وجتيد سپٹ يھب د بئے گئے ںيه وج وجتيد ےنھكيس ںيم ان ساء اهلل ديفم يابب وهن ےگ۔
اسوك داون ولد ركےن ےك ےيل ديسےھ اجببد بئے گئے نٹب وك ديايئ۔
هي وپرٹسسوجتيد ےك امه وقادع اك ايكاخهك شيپ ركےت ںيه۔

.3
5

هي رپسٹكي يك يھب وجتيد ےك  60رصتخم اابسق رپ لمتشم ےه سج ںيم ا رخى  12وسروتن اور رياده
ڑپيھ اجين وايلا يات يليئگ ںيه اور ان ےك يظفل وجتيد ےك اقدعه ايبن ےيك گئے ںيه۔ سات يه سات

Part A

وپرٹس :1-وجتيد اك اعترف۔

وپرٹس :2 -اخمرج۔

وپرٹس  :3-رحاكت يك مظن۔

وپرٹس :4-رحوف يك مظن۔

وپرٹس :5 -افصت۔

وپرٹس :6 -وجتيد ےك امه وقادع۔

هي تهب برى رِت افلئ ےهسج ںيم يارت Aاور يارت  Bمالرك وپرے  120ياور ياوببافيلس
ںيه۔ ارگ ا ت وك رضورت وه ،اخص وطر رپ ڑپاھےن ےكےيل وت اسوك داوولند ےيجيك۔

ا ت امہرے وميالئ ابب " "Learn Quranوك يھب انسٹال رك سکئے ںيه۔
1. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uqa.learnquran
2. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.understandquran
vocabulary

قرا ن وك ڑپ ھئے (اقدعه)  ،وجتيد ےنھكيس  ،اور قرا ن وك ےنھجمس ےك وكرزس ےك ےئل اور افنادىوطر رپ ينعي 1 to 1
(وچبن اور برون ےك ےيل) ا ن النئ كالسس ےك ےيل امہرى وبی سابب  www.understandquran.comورت ےيجيك۔
اس وكرس ےس قلعتم ويدوير ا ت امہرے ويويٹت جيٹل رپ يھب دھكي سکئے ںيه۔
https://www.youtube.com/watch?v=gLoOGRV3dqw&list=PL62RQxDpIL7U
wbxX6uzFzMLsk_Yfk5EUs

ارگ ا ت وك اہین وكيئ كنل يا وماد ياےن ںيم دقب وه ريه وه يا وكيئ كنل اكم ںيهن ركراہ ےه وت ،براه ركم ورت ےيجيك:
https://understandquran.com/tajweed-urdu/
 امہرى وبی ساببhttp://understandquran.com :
 امہرا ويويٹت جيٹلhttps://www.youtube.com/user/understandquran:
 امہرا سيف يك جيپhttps://www.facebook.com/understandquran :
 امہرا ويٹرٹ ڈنيهلhttps://twitter.com/UnderstandQuran :

