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اهلل ٱْلَعِليُم دان ٱْلَحِكيُم اونيت 1 

برايمان كفد كتاب اونيت 2 

 الحمد هلل، برشكور كيت كحضرت الهي اتس ليمفه رحمة  دان عنايهث ترحاصيلله بوكو تيك س 
اين يغ دتوليس برفندوكن دوكومن ستندرد كوريكولوم دان فنتكسيرن كوريكولوم ستندرد 
سكوله رنده )سيمقن 2017(، كمنترين فنديديقن مليسيا. كاندوغنث ترديري درفد ضابوغن 

توجوه بيدغ ياءيت القرءان، حديث، جاوي، عقيدة، عبادة، سيرة دان ادب.
همفير ستياف اونيت دالم بوكو اين دموالءي دغن هالمن رغسغن يغ دافت منيغكتكن تاهف 
فميكيرن سرتا داي فنعقولن موريد. اينفو، روموسن دان نوتا ضورو جوض دسرتاكن دالم بوكو 
اين. فوغسيث  هاثاله اونتوق فندوان دان معلومت ضورو سهاج دان بوكنث اونتوق فنتكسيرن موريد. 
فثوسونن ايسي دالم بوكو تيك س دبوات دغن تليتي منفتي سموا ستندرد فمبالجرن باضي 
ستياف تاجوق. ساله ساتو كالءينن يغ تردافت دالم بوكو اين اياله فغضوناءن بوكو تيك س 
دان بوكو اكتيؤيتي دضوناكن سخارا سرنتق باضي ممستيكن فروسيس فنتكسيرن موريد دافت 
دالكوكن سخارا فورماتيف. حال اين اكن ممودهكن فارا ضورو اونتوق مغسن تاهف فغواساءن 

موريد باضي ستياف ستندرد كاندوغن.
كاندوغن بوكو تيك س اين ممبري فنكنن ترهادف افليكاسي كماهيرن فمبالجرن ابد ك- 21 
دان كماهيرن برفيكير ارس تيغضي. ايليمن کرياتيؤيتي دان اينوؤاسي، ايليمن كأوسهاونن، ايليمن 
فرفادوان، تيكنولوضي معلومت دان كومونيكاسي تي.عيم.كي.)TMK(، فنديديقن عالم سكيتر 
دان ساءين س سرتا تيكنولوضي دأفليكاسي دالم بوكو تيك س اين. سالءين ايت، نيالي۲ مورني 

دترفكن ماللوءي ايسي كاندوغن دان اكتيؤيتي يغ دفرسمبهكن دالم بوكو اين.
دهارفكن اضر بوكو اين دافت دمنفعتكن اوليه سموا فيهق، تراوتاماث فارا ضورو دالم ممبنتوق 
صالح برعمل  برتغضوغجواب،  بركترمفيلن،  موليا،  براخالق  برايمان،  برعلمو،  يغ    موريد۲ 

دان برتقوى.
سكيان.
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القرءان
 بيدغ القرءان مرغكومي سورة باچاءن، 

سورة حفظن، سورة كفهمن دان اڤليكاسي 
حكوم تجويد.

1

2

3

5
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حكوم نون ساكنة )ْن( اتاو تنوين )ً ٍ ٌ ( 6
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ممباخ  

 
  

کفهمن 
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 اونيت

1 باچ ايكوت ضورو.

2 سبوت دغن بتول.

ممباچ   

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

القرءان

3 2
بوكو اكتيؤيتي

2
فردغركن باخاءن خونتوه درفد قاريء٢ يغ تركموك.  •

بيمبيغ موريد ممباخ سورة الكافرون سخارا تلقي مشافهة.  •
بيمبيغ موريد ممباخ كليمه مغيكوت قدر مد يغ بتول.  •
ترغكن فربيذاءن باخاءن فنجغ دان فينديق فد كليمه.  •

سورة يغ ك-109.  •
سورة اين دتورونكن دمكة.  •

سورة اين منجلسكن تنتغ تاورن   • 
  اورغ  كافير كفد نبي محمد   

سوفايا منيغضلكن اجرن    
إسالم دان مغيكوت اجرن مريك.    

1.1.1



3 باچ دغن لنچر.

باءيقله، خوبا كامو سيمق 
سكالي الضي. 

نبيلة، چوبا اولغ باچاءن اية  
يغ كأمفت هيغض اخير. 

باضوس! تروسكن ممباچ دان 
مغعملكن سورة اين.

4 سيمق باچاءنكو.

سنتياس براوسها منيغكتكن كواليتي باخاءن.
نيالي

كيت دضالقكن ممباخ سورة الكافرون 
سباضاي ساله ساتو فندينديغ درفد 

ضغضوان شيطان دان ڤربواتن سيحير.

روموسن

2

4

3

1

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

القرءان القرءان

5 4

1.1.11.1.1 
بوكو اكتيؤيتي1.1.2

4-7

بوكو اكتيؤيتي
3

بيمبيغ موريد ممباخ فوتوغن كليمه دغن بتول دان برتجويد.  •
.

التيه توبي ممباخ سورة الكافرون سخارا بركومفولن.• 
فستيكن موريد دافت ممباخ مغيكوت حكوم تجويد يغ بتول.• 

1.1.1



 دغر دان ايكوت باچاءن سورة الكافرون ماللوءي 
 قاريء  تركنل    :  

راقم باچاءن سورة الكافرون ماللوءي فرنتي. 
 )Frog VLE(.موات ناءيق ماللوءي فروضرم  فروض  ؤي.ايل.إي

دان كوغسي برساما-سام دغن راكن.
مينتا ضورو دان راكن مپيمق سرتا مغولس باچاءن اندا. 

1

1

2

3

4

ميندا بستاري 6

ؤيسوالاءوديو

ستيسين 5 ستيسين 6

 كاءونتر باچاءن.

 1. موريد برضر    ق دري ستيسين 1 هيغض ستيسين 6.
ضورو مالنتيق سأورغ موريد توروس باضي ستياف ستيسين.   

2. فردغركن   باچاءن كفد موريد توروس مغيكوت اية.
3. موريد توروس مثيمق باچاءن. 

4. فستيكن موريد دافت مثمفورناكن باخاءن اية دسموا ستيسين. 
5. موريد دأوجي كسلوروهن باچاءن سورة الكافرون دهادفن ضورو.

1

2

3

4

5

6

چارا فلقساناءن اكتيؤيتي

ستيسين 4

 باچ دغن لنچر.

ضرق فينتر

 موريد توروس: 
موريد يغ تله مغواساءي 
مات فالجرن دان بوليه 

 ممبيمبيغ كاون٢. 
موريد چونتوه.

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

القرءان القرءان

7 6

1.1.1
1.1.2 بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي دأتس.  •

فستيكن موريد ملقساناكن اكتيؤيتي دمعمل كومفوتر.  •
فلباضايكن اكتيؤيتي اونتوق ممنتفكن باخاءن موريد.  •

ليبتكن سموا موريد دالم اكتيؤيتي يغ دجالنكن.  •
راقم باخاءن موريد دان فرد غركن    كڤد كلس.  •

1.1.1
1.1.2



يل ملىل  خل 

 اونيت

1 باچ ايكوت ڬورو.

2 سبوت دغن بتول.

سورة يغ ك-103  •
سورة الَعْصر دتورونكن دمكة.  •

سورة اين منرغكن تنتغ كفنتيغن ماس.  •
عملكن ممباخ سورة الَعْصر افابيال     •

سلساي سسواتو مجليس.    

5 : 3 ڤاضي0

6 : 3 0  

ماس امت فنتيغ دالم كهيدوفن.

ممباچ 

7 : 0 01 : 3 02 : 3 0

7 : 3 0
8 : 3 0

9 : 0 0

10:00

5 : 3 0

نيالي

فتغفتغفتغڤاضيڤاضي

مالم

مالم

مالم

مالم

ڤاضي
6 : 0 0 ڤاضي 

صالة صبح

صالة عصرصالة ظهر

صالة عشاء

صالة مغرب

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

القرءان

9 8

1.2.1
1.2.2

1.2.1
بوكو اكتيؤيتي

8,11-12
بيمبيغ موريد ممباخ سورة الَعْصر سخارا تلقي مشافهة.  •

فستيكن موريد موقفكن باخاءن دغن خارا يغ بتول.  •
بيمبيغ موريد منونايكن صالة فرض ڤد اول وقتو.  •

بيمبيغ موريد ممباخ سورة الَعْصر سخارا اينديؤيدو دان بركومفولن.  •
ترغكن فربيذاءن خارا باخاءن إظهار قمري دغن إدغام شمسي .  •



4  باچ دغن لنچر.3 باچ دغن فصيح.

فغواساءن باخاءن القرءان دافت دخافاي افابيال كيت ممباخاث فد ستياف ماس.
روموسن

من خن  جنحن

يل ىل  يم ىم  حممم  جم 

ين ىن 

11 نوتا 10
ضورو

نوتا 
ضورو

القرءان القرءان

بوكو اكتيؤيتي
8-12

ترغكن خارا باخاءن يغ بتول.  •
مينتا موريد ممبوات اولسن دان ممباءيقي باخاءن راكن.  •

تلقي دان مشافهة سورة الَعْصر برسام دغن راكن.  •
فستيكن سموا موريد دافت مغواساءي باخاءن سورة الَعْصر دغن بتول.  •

1.2.1
1.2.2

1.2.1
1.2.2

10



6
5  باچ دغن لنچر.

باچ سورة الَعْصر سچارا:  1

• برفاسغن        
• تلقي مشافهة دغن ضورو   

كنل فستي كليمه   يغ دباچ سچارا :   2

• دغوغ    • مد   • وقڤ   

6
6 تلقي دان مشافهة.

بنتوق ببراف كومفولن.. 1
سموا موريد برديري دالم كومفولن دان دبريكن كد سورة الَعْصر.. 2
موريد ممباچ كسلوروهن سورة الَعْصر سچارا اينديؤيدو.. 3
موريد يغ دافت ممباچ دغن بتول دبنركن  دودوق.. 4
موريد يغ بلوم مغواساءي دبنتو اوليه موريد توروس.. 5

1

2

3

4

5

چارا فلقساناءن اكتيؤيتي

ميندا بستاري ضرق فينتر6

...
...

 سناراي سيمق سورة العصر
عزيز بن موسىنام

 خل
ü

حمجميلىل
üü

حنجنيمىممم
ü

ينىنمنخن

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

القرءان القرءان

13 12
ضالقكن موريد مغعملكن باخاءن سورة الَعْصر دالم صالة.  •

بري دوروغن دان فوجين كفد موريد يغ دافت ممباخاث دغن باءيق.  •

1.2.1
بري فنرغن يغ جلس تنتغ اكتيؤيتي يغ اكن دجالنكن.1.2.2  •

فستيكن موريد توروس ممبنتو راكن يغ بلوم مغواساءي.  •

1.2.1
1.2.2



 اونيت

1 فرهاتي دان باخ.1  1

2

3

مڠحفظ 

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

القرءان

15 14

1.3.1
بوكو اكتيؤيتي1.3.2

14-19
 فردغركن باخاءن سورة الكافرون درفد موريد توروس. • 
 ايغتكن موريد اضر مغعملكن ادب كتيك ممباخ القرءان.• 

2 باخ دغن تليتي.  

 مينتا موريد منليتي فربيذاءن دان فرساماءن كليمه دالم سورة الكافرون.• 
 التيه توبي ممباخ اية دغن بتول سخارا اينديؤيدو دان بركومفولن.• 
 فستيكن موريد ممباخ اية دغن برتجويد.• 



 ، كتيك 
 فرهاتيكن فرساماءن 

يغ تردافت دالم 
سورة اين.

يل ملىل  خل 

ايبو، ايه، دغركن  حفظن كامي يا.

الحمد هلل، باضوس انق٢ ايبو. جاغن لوفا عملكن 
باخاءن سورة اْلَكاِفُروَن اين دالم صالة فرض، 

صالة سنة دان سبلوم تيدور يا.

1

2

3

روموسن

1

2

3

مغنل فستي فرساماءن دان فربيذاءن اية دان كليمه دالم سورة اين دافت ممفرخفت فروسيس 

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

القرءان القرءان

17 16
بوكو اكتيؤيتي

14-19

1.3.1
1.3.2 بوكو اكتيؤيتي

14-19

1.3.1
1.3.2

3 باخ دان حفظ.  

  مينتا موريد منخاري فرساماءن دان فربيذاءن اية يغ تردافت • 
دالم سورة الكافرون.

مينتا موريد ممباخ ستياف اية براولغ كالي سهيغض مريك ايغت.• 

4 تسميع حفظن.  

مينتا موريد تسميع باخاءن سخارا برفاسغن. • 
ضالقكن موريد مغعملكن باخاءن سورة الكافرون سباضاي عملن هارين.• 
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 ___________ جي

َّ  ___________ 

1

2

4

6

2

3

1

3

5

يل ملىل  خل 

يل ملىل  خل 

مل  خل 
ىل

حن  جن  يم 
من خن 

ىه  مه  جه  ين   

يه

مي  خي  حي 
يي ىي 

ٰى ٰر    
ٍّ   ٌّ       

خم  حم  جم   
مم

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو
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1.3.1
1.3.2

كنل فستي فرساماءن دان فربيذاءن فد اية،كمودين باخ براولغ كالي.

 برساما�سام دغن راكن، باخ دان سامبوغكن باخاءن اية دباوه 
سخارا برضيلير.

1

2

ضالقكن موريد توروس ممبيمبيغ راكن يغ بلوم مغواساءي حفظن.• 
 مينتا موريد تسميع حفظن برساما�سام دغن راكن دان منخاتتث دالم سناراي • 

سيمق حفظن مغيكوت كرياتيؤيتي ضورو.  

1.3.1
 فستيكن فرماءينن تركاول دان باتس فرضاءولن انتارا لالكي دغن فرمفوان ترفليهارا. • 1.3.2

 مينتا موريد يغ بلوم  سورة الكافرون ممنتفكن حفظن سبلوم فرماءينن دموالكن.• 

سوسونن بركة

جاءوهي سغكيتا، هيدوف بركة.

موريد دبهاضيكن كفد ببراف كومفولن.• 
سبلوم ڤرماءينن، ضورو دان موريد توروس منوتوف مات اهلي كومفولن  دان مماكايكن مريك • 

دغن كد اية يغ بربيذا.
افابيال ويسيل دتيوف، كومفولن دكهندقي ممبوك فنوتوف مات دان مثوسون اية دغن بتول. • 

موريد ممفردغركن حفظن كفد ضورو.
كومفولن يغ برجاي مثوسون اية دغن بتول دان خفت، سرتا ممباخ دغن برتجويد دكيرا • 

سباضاي فمنغ.

1

2

3

4

چارا فلقساناءن اكتيؤيتي

ميندا بستاري ضرق فينتر6



 فردغركن باخاءن سورة الكافرون درفد موريد توروس. • 
القرءان.• 

 ممباخ 
 ايغتكن موريد اضر مغعملكن ادب كتيك

 اونيت

1 فرهاتي دان باخ.

مغحڤظ 

  فنوهي ماس دغن فركارا برفاءيده. مغهرضاءي ماس، هيدوف برجاي. 

خن

ممىم

خن

من

يم

1

2

3

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

القرءان

21 20
بوكو اكتيؤيتي

20-25

1.4.1
1.4.2

 فردغركن باخاءن خونتوه درفد فلباضاي سومبر. • 
 ضالقكن موريد ممباخ القرءان دالم كأداءن بروضوء.• 

2 سبوت دغن بتول.  

مينتا موريد ممباخ كليمه دان فوتوغن اية دغن بتول دان برتجويد. •   
فستيكن موريد دافت مثبوت حروف ح، خ، ر دان ص سرتا دافت •   

ممباخ فوتوغن اية يغ مغاندوغي حكوم  تجويد دغن بتول.



5

كيت باخ براولغ 
كالي...سوفايا 

موده ايغت.
كيت سودهي فمبالجرن 
كيت فد فاضي اين دغن 

باخاءن سورة الَعْصر.

باضوس موريد٢.
جاغن لوفا 

مغعملكن باخاءن 
سورة الَعْصر اين، 

دالم صالة دان 
ستياف كالي 
تمت سسواتو 

فرجومفاءن.

123

4

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

القرءان القرءان
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1.4.1
بوكو اكتيؤيتي1.4.2

20-25

3 باخ دان حفظ.  

 الكوكن اكتيؤيتي مغولغ باخاءن سورة الَعْصر سخارا اينديؤيدو دان بركومفولن.• 
 نصيحتي موريد ممنتفكن حفظن دغن ممباخ سورة اين دالم صالة.• 

4 منتف حفظن.  

 ضالقكن موريد يغ تله مغواساءي حفظن سورة الَعْصر ممبنتو راكن • 
يغ بلوم مغواساءيث. 

 نصيحتي موريد مغعملكن سورة الَعْصر دالم صالة دان فد ستياف • 
اخير سسواتو مجليس.

مغعملكن باخاءن سورة الَعْصر دالم كهيدوفن. منجاءوهي فربواتن يغ سيا٢. 
مغعملكن باخاءن سورة الَعْصر دالم كهيدوفن دافت 

مغيغتكن كيت كفد كفنتيغن ممنفعتكن ماس.

روموسن



باخ براولغ كالي. 1

تسميع حفظن سورة الَعصر:
• برساما�سام دغن راكن   • برساما�سام دغن ضورو   

3

كنل فستي دان باخ مغيكوت اوروتن. 2
ممباخ سورة الَعْصر 

براولغ كالي

1

2

ممفردغركن باخاءن سورة 
الَعْصر دان مراقم ؤيديو

3

فرتونتونكن ؤيديو دالم 
كومفولن اونتوق دنيالي

تكون مثلسايكن سسواتو  توضسن  .   

ؤيديو مغاندوغي 
حفظن سورة الَعْصر يغ 
ترباءيق، اكن دفافركن 
دفرهيمفونن. كمودين 

اكن دموات ناءيق 
كالمن سساوغ.

نوتا 
ضورو

القرءان

25 نوتا 24
ضورو

القرءان

1.4.1
1.4.2  بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي دأتس سهيغض موريد دافت مڠحفظ • 

سورة الَعْصر دغن باءيق.
 مينتا موريد مغولغ باخاءن جك موريد ترساله اتاو لوفا فد مان٢ اية.• 

1.4.1
بيمبيغ موريد مراقم ؤيديو دغن مغضوناكن فرنتي يغ برسسواين. • 1.4.2

ضالقكن موريد مغضوناكن تيكنولوضي فد فركارا كباءيقن.• 

فينتر تيكنولوضي

ميندا بستاري ضرق فينتر6



 اونيت

1 باخ دان فهم.

 مقصودث:

4

5

6

7

براف كاليكه كامو واجب ممباخ 
سورة اْلَفاِتَحِة سهاري؟

ايسي كاندوغن سورة اْلَفاِتَحِة:
 فوجي� فوجين كفد اهلل  دان ممبسركن كأضوغنث.

. اقرار منتوحيدكن اهلل 
. دعاء دبريكن هداية دان براد دجالن يغ دريضاءي اهلل 

كفهمن 

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

القرءان

27 26
بوكو اكتيؤيتي

28-29

1.5.2
1.5.5

برسوءال جواب دغن موريد تنتغ تيك س دان ضمبر، كمودين كاءيتكنث دغن تاجوق. • 
بيمبيغ موريد ممباخ سورة اْلَفاِتَحِة دغن برتجويد دان ممهميث.• 
سومبغ سارن عملن ممباخ سورة اْلَفاِتَحِة دالم كهيدوفن موريد دان بريكن فنضوهن.• 

 اداكن فربينخغن موريد دالم كومفولن، كمودين بنتغ دهادفن كلس • 
بركاءيتن خيري٢ اورغ يغ براد دجالن يغ لوروس دان دجالن يغ سست.

بوليه ترغكن جوض  مقصود سوره اْلَفاِتَحِة دالم بنتوق نشيد. • 

2

1

3

1

2

3

4

5

6

7

دالم صالة

كتيك 
ماس الفغ

فرموالءن مجليس

دغن نام اهلل يغ مها فموره الضي مها فثايغ. 
سضاال فوجي هاث باضي اهلل، توهن سكالين عالم.

يغ مها فموره الضي مها فثايغ.
يغ مغواساءي فمرينتهن هاري فمبالسن )هاري اخيرة(. 
اغكاوله سهاج  يغ كامي سمبه دان كفد اغكاوله سهاج 

كامي مموهون فرتولوغن.
تونجوقكنله كامي جالن يغ لوروس.

ياءيت جالن اورغ يغ اغكاو تله كورنياكن نعمت كفد 
مريك، بوكن  جالن اورغ يغ اغكاو تله موركا                         ء   ي دان بوكن 

فوال جالن اورغ يغ سست.

سلفس صالة

موهون فرتولوغن اهللسبلوم بالجر

كيت موالءي  
مجليس دغن 
سورة الفاتحة. كيت باخ سورة 

الفاتحة سبلوم 
بالجر يا.



كاندوغن سورة اْلَفاِتَحِة 

  فوجي- فوجين كفد اهلل
دان ممبسركن كأضوغنث

دعاء دبريكن هداية دان براد 
 دجالن يغ دريضاءي اهلل

 اقرار منتوحيدكن اهلل

مها فموره الضي مها فثايغ

فغاجرن
موالكن سسواتو فكرجاءن 

دغن َبْسَمَلة.
سريغ مغوخفكن اْلَحْمُد هلل

بركاسيه سايغ سسام مخلوق
مراءيه فهاال سباثقث

منونايكن صالة

بالجر اضام

 موهون فرتولوغن هاث كفد اهلل

برصحابت دغن راكن يغ باءيق

1

2

3

4

3 باچ دان فيكير.  

فغاجرن سورة اْلَفاِتَحِة

. كيت مستيله مغحياتي دان مغعملكن سورة اْلَفاِتَحِة دالم كهيدوفن سوفايا منجادي مسلم دكاسيهي اهلل روموسن

2

3

4

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

القرءان القرءان

29 28
بوكو اكتيؤيتي

27, 30 - 31

1.5.1
بوكو اكتيؤيتي

26

2 تليتي دان فهم.  

برساما�سام دغن كيت دالم رانخغن َتْرِبيَّة فد هاري اين اياله 
استاذ هارون. بوليهكه استاذ منرغكن فغنلن سورة اْلَفاِتَحِة ؟

سورة اْلَفاِتَحِة اياله سورة َمكِّيَّة، مغاندوغي توجوه اية. 
سورة اين دناماكن دغن اْلَفاِتَحِة يغ برمقصود فمبوكا   ءن، 

كران سورة اين اياله سورة يغ فرتام دالم القرءان. 
اْلَفاِتَحِة جوض دكنلي سباضاي ُأمُّ اْلِكَتاب.

ممباخ سورة اْلَفاِتَحِة اداله 
ساله ساتو روكون صالة. 

معناث...كيت ممباخ 
سورة اين سباثق 17 كالي 

سهاري سمالم. روضي 
كاالو كيت ممباخاث تنفا 
مغحياتي ايسي كاندوغن 

سورة اين. 
كفنتيغن مغعملكن فغاجرن سورة اْلَفاِتَحِة

ممبنتوق عقيدة يغ كوكو      ه           • مغاكوءي كأضوغن دان كبسرن اهلل     • 
اخالق موليا دعملكن       	  براوسها مليفت ضنداكن عملن        • 

ايغتكن موريد ممباخ سورة اْلَفاِتَحِة دالم صالة دغن بتول دان مغحياتي مقصودث .• 
 جلسكن كفد موريد بوقتي منتوحيدكن اهلل  دغن برعبادة دان بردعاء هاث كفداث.• 
بريتاهو موريد، سورة َمكِّيَّة اياله سورة يغ دتورونكن سبلوم هجرة نبي  كمدينة.• 

سومبغ سارن خارا منونجوقكن كاسيه سايغ دالم مشاركت مجموع.• 
مينتا موريد مالكوكن سيموالسي فربواتن يغ دموالءي دغن َبْسَمَلة دان • 

نصيحتي مريك اضر مغعملكنث دالم كهيدوفن. 

تريما كاسيه استاذ اتس فنجلسن.

1.5.3
1.5.4 
1.5.5

1



تلقي مشافهة سورة اْلَفاِتَحِة • 
برساما�سام دغن ضورو.

تليتي ضمبر دباوه، • 
كمودين كنل فستي 

خيري٢ اورغ يغ براد 
دجالن يغ دريضاءي 
اهلل  دالم ضمبر 

ترسبوت.

الكوكن اكتيؤيتي سخارا بركومفولن:• 
ممباخ مقصود سورة اْلَفاِتَحِة.•   
مثاتاكن فغنلن سورة اْلَفاِتَحِة سخارا ريغكس.•   
ممبنتغكن فغاجرن سورة اْلَفاِتَحِة دهادفن كلس.•   

1

3

2

1
3

2

4

خيري٢ مريك يغ براد 
: دجالن يغ دريضاءي اهلل

منونايكن صالة• 
 •_____________
 •_____________
 •_____________

1

2

3

4

 برداسركن كفهمن دان فغحياتن كامو تنتغ سورة اْلَفاِتَحِة: • 
 • ثاتاكن تيندقن كامو افابيال برهادفن دغن سيتواسي دباوه.

• ثاتاكن فاءيده درفد تيندقن كامو دان عاقبة جك كامو مغابايكنث.

1

ساي مغحياتي سورة اْلَفاِتَحِة

منخاري فلواغ مغضنداکن  عملن.  

______________فاءيده درفد تيندقن ساي:_____________تيندقن ساي:
______________عاقبة مغابايكن:

1

2

3

ميندا بستاري 6

 فغاجرن
 سورة
الفاتحة

 فغاجرن
 سورة
الفاتحة

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

القرءان القرءان

31 30

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

فلباضايكن اكتيؤيتي سوفايا موريد دافت ممهمي مقصود سورة • 
اْلَفاِتَحِة دان دافت مغعملكنث دالم كهيدوفن. 

1.5.4
بيمبيغ موريد ممهمي اكتيؤيتي.• 1.5.5

مينتا موريد منخريتاكن صيفت باءيق يغ تله دعملكن جك • 
برهادفن دغن سيتواسي دأتس دان بريكن فنضوهن.



حكوم نون ساكنة )ْن( اتاو تنوين )   ( 
 اونيت

1 باخ ايكوت ضورو.

 ِإْظَهار َحْلِقي

ء

ع

غ

خ

ه

ح

ِإْدَغام َمَع اْلُغنَِّة

ِإْقَلْب

ِإْدَغام ِبَل ُغنٍَّة

ي
ر 

ن

م

ل

و

2 باخ دغن بتول.  

خغعهء ح +اتاون

ومني دان+اتاون   ً  ٍ     

ب +اتاون

لر دان+اتاون ً  ٍ     

                                                           ٌٍ  ً 

 ٌٍ  ً 

 ٌٍ ً 

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

القرءان

33 32
بوكو اكتيؤيتي

33-34, 36

1.6.1
1.6.2
1.6.3

1.6.1
1.6.2
1.6.3

بوكو اكتيؤيتي
32,36

فردغركن باخاءن ِإْظَهار َحْلِقي كمودين مينتا موريد مغيكوت • 
باخاءن ضورو سهيغض بتول.

ترغكن بهاوا دالم رسم عثماني، ْن دتونجوقكن تندا سكون • 
هاث فد باخاءن ِإْظَهار َحْلِقي.

التيه توبي ممباخ كليمه دان فوتوغن اية، سهيغض موريد • 
دافت ممبيذاكن دان ممباخاث دغن بتول.

مينتا موريد ممبريكن خونتوه٢ الءين باضي مغوكو هكن • 
كماهيرن ممباخ القرءان الضي.

 خارا باخاءن ِإْدَغام َمَع الُغنَِّة: 	 
مماسوقكن سبوتن ْن اتاو تنوين كدالم حروف    
سلفسث دان دباخ سخارا إدغام برسرتا دغوغ.  

 خارا باخاءن ِإْدَغام ِبَل ُغنَِّة: مماسوقكن 	 
سبوتن ْن اتاو تنوين كدالم حروف ر اتاو ل    

تنفا دغوغ.  
 خارا باخاءن ِإْقَلْب: ْن د توكر كفد م، 	 

دإخفاءكن م دغن مغكلكن دغوغ  فد م.  خارا باخاءن ِإْظَهار َحْلِقي: ممباخ ْن  
اتاو تنوين دغن ترغ  دان جلس تنفا دغوغ.  براوسها ممباءيقي باخاءن. 



ِإْخَفاء َحِقيِقي

جثت

كقف

صشس

زذد

ظطض

ت
ض
ث

ط

ج

قفظ
زد شسذ

ك ص
+اتاون

ممنتفكن باخاءن دغن باثق مالكوكن 
اكتيؤيتي تلقي دان مشافهة.

روموسن

كنل فستي باخاءن ِإْظَهار َحْلِقي، ِإْدَغام َمَع الُغنَِّة دان ِإْدَغام ِباَل ُغنَِّة • 
كمودين باخ برساما-سام دغن راكن.

باخ فوتوغن اية برايكوت يغ مغاندوغي باخاءن • 
ِإْقاَلْب دان ِإْخَفاء َحِقيِقي دغن بتول.

تلقي مشافهة سورة اْلُهَمَزة دغن ضورو.• 

1

2

3

مب زب  رب  يئ 

مغ جغ  مع  جع  مظ   حط  مض 

ىي مي  خي  حي  جي  يه  ىه  

ام يل  ىل  مل 

هت مت  خت 

مث جيهت  يه  ىه  مه 

يث ىث  نث  ري ٰى 

  ًٍ 

ميندا بستاري 6

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو
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35 34
بوكو اكتيؤيتي

35-36

1.6.1
1.6.2
1.6.3

3 باخ دغن برتجويد.  

 بيمبيغ موريد ممباخ كليمه دان فوتوغن اية يغ مغاندوغي باخاءن ِإْخَفاء َحِقيِقي • 
دغن بتول.

الكوكن اكتيؤيتي ممباخ كليمه دان فوتوغن اية سخارا اينديؤيدو دان بركو           مفولن.• 
ضورو ممفرباثق خونتوه٢ اية يغ مغاندوغي باخاءن ِإْخَفاء َحِقيِقي اونتوق دباخ اوليه موريد.• 

دان تنوين  خارا باخاءن ِإْخَفاء َحِقيِقي: مثبوت ْن
دغن خارا باخاءن انتارا إظهار دغن إدغام.

1.6.1
1.6.2
1.6.3

بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي سهيغض دافت مغواساءي خارا باخاءن يغ بتول.• 
فلباضايكن سورة اونتوق ممنتفكن باخاءن موريد فد حكوم يغ دفالجريث.• 
ضالقكن موريد سوفايا برسوغضوه-سوغضوه ممنتفكن باخاءن القرءان.• 



ىثيثىفيف  يترثزثمثنث 

ىكيكملىل  ىقيقاكلكمك 

ىنينٰى مننن   يلامممرنزن 

مينيىيييجئحئخئ  ريزي 

مبهبيمح الزلزلة: ١ - ٨ مئهئجبحبخب 
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3

4

بيمبيغ موريد مراقم ؤيديو دغن مغضوناكن فرنتي يغ برسسواين. • 
ضالقكن مووريد مغضوناكن تيكنولوضي فد فركارا كباءيقن.• 

 ستياف كومفولن دبريكن 
 كد يغ مغاندوغي سورة اْلَعَلق 

دان سورة الزَّْلَزَلة.

كنل فستي باخاءن ِإْظَهارَحْلِقي، 
 ِإْدَغام َمَع الُغنَِّة، ِإْدَغام ِباَل ُغنَِّة ، 

إِْقاَلْب دان ِإْخَفاء َحِقيِقي.

التيه توبي ممباخ سورة اْلَعَلق 
ضورو مميليه سورة سخارا راوق دان الزَّْلَزَلة دغن برتجويد.

اونتوق دباخ اوليه ستياف موريد. 

تالوة القرءان

زنمنننىنين  ملىليلامممرن 

جبحب  مئهئ  حئخئ  نيىيييجئ  ٰىريزيمي 

حجمججحمحجخ  مث  ختمتهت  خبمبهبجتحت 

جضحضخضمضحطمظ  مسحصخصمص  مخجسحسخس 

حمخمممىميمجن  خلملىليلجم  جعمعجغمغ 

خيميىي  ىهيهجيحي  حنخنمنىنينجهمه 

ٰى ٌّ   ٍّ    َّ     ِّ ييٰذٰر 

العلق: ١ - ١٩ 

نوتا 
ضورو

القرءان
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1.6.1
1.6.2
1.6.3

ضالقكن موريد توروس ممبنتو راكن يغ بلوم مغواساءي سهيغض • 
دافت ممباخ سورة اْلَعَلق دان سورة الزَّْلَزَلة دغن برتجويد. 

برداي ساءيغ.
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يغ مودا دكاسيهي، يغ توا دحرمتي

بيدغ حديث ممفوكوسكن كماهيرن ممباچ 
دان ممهمي حديث ترڤيليه سرتا مغعملكن 

تونتوتنث دالم كهيدوڤن هارين.

1 اونيت

حديث



نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

حديث

39 38

2.1.1
2.1.2
2.1.3

 اونيت

1 باخ دان فهم.

يغ مودا دكاسيهي، يغ توا دحرمتي

موريد٢... كيت تله سمفاي درومه اورغ توا كنغن بقتي. 
  كيت اكن سنتوني فارا فغهوني رومه اين. رسول اهلل

امت مثوكاءي اورغ يغ مغحرمتي اورغ توا. بضيندا برسبدا: 

مقصودث: درڤد ابن عباس بركات: رسول اهلل  برسبدا: 
"بوكن درڤد ضولوغن كامي اورغ يغ تيدق مغاسيهي اورغ يغ 

لبيه مودا دان تيدق ممولياكن اورغ يغ لبيه توا".
                                       )رواية  أبي  داود  دان  الترمذي(

 حديث اياله سموا 
فركا را يغ دسندركن كفد 

نبي محمد  سام اد 
دري سضي فركا      تاءن، 
فربواتن، فغاكوان اتاو 

صيفت بضيندا.

حديث فنتيغ كران 
حديث سومبر حكوم يغ 

كدوا سلفس القرءان. 
حديث برفوغسي اونتوق 

 منجلسكن حكوم 
سخارا ترفرينخي.

افاكه فغرتين دان كفنتيغن حديث اين، استاذ؟

34

2

 	. جلسكن خونتوه حديث بركا                      ءيتن دغن فربواتن، فغاكوان دان صيفت نبي محمد
ترغكن مغناءي كفنتيغن حديث دالم منجلسكن فكتا٢ دالم القرءان دغن سخارا ترفرينخي.	 

بيمبيغ موريد ممباخ حديث دان ترجمهنث. 	 
ترغكن كفد موريد تنتغ فنتيغث مغحرمتي اورغ توا. 	 

. برعمل دغن سوروهن نبي
بوكو اكتيؤيتي

38-39

بايغكن كأداءن كامو افابيال توا ننتي.

َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  : لَْيَس ِمنَّا َمْن َلْم 
ُبو َداُود َوالتِّْرِمِذي(َيْرَحْم َصِغيَرَنا َوُيَوقِّْر َكِبيَرَنا.                                                                                        )َرَواُه َأ

1
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حديث حديث

41 40
بوكو اكتيؤيتي

40-41

2.1.4 
2.1.6

2 باخ دان فيكير.

ادب مغحرمتي اورغ تواادب مغاسيهي اورغ مودا

ترفكن بودايا حرمت-مغحرمتي دالم كهيدوفن كفد موريد.	 
جلسكن، كفد موريد، اونتوق سنتياس مغحرمتي اورغ توا.	 

جلسكن كواجيفن اونتوق مغحرمتي اورغ توا كفد موريد.	 
ترغكن بهاوا اورغ يغ مندرهاك كفد اورغ توا تيدق بركة  هيدوفث 	 

كفد موريد.  
سيموالسيكن خارا مغحرمتي اورغ توا. 	 

مغحرمتي اورغ توا ستياف ماس.بركاسيه سايغ ممبنتوق مشاركت هرموني.

بربيخارا دغن نادا يغ مسرا

منونجوق خونتوه 
تالدن يغ باءيق

مليهت مريك دغن 
فنوه كاسيه سايغ موجودكن هوبوغن 

باءيق دغن اورغ مودا

منصيحتي دغن 
كات٢ يغ باءيق

ممبري سالم 

برسيكف لمه لمبوت

ريغن تولغ 
اونتوق ممبنتو

طاعة كفد اورغ توا

ممغضيل دغن فغضيلن ترحرمت

ممينتا نصيحت 
دان بيمبيغن

دهولوكن اورغ توا 
دالم سموا حال

سوفن سنتون 
دالم بربيخارا

12

وعليكم السالم.

السالم عليكم.



خارا مغحرمتي اورغ تواخارا مغاسيهي اورغ مودا خارا مغحرمتي اورغ تواخارا مغاسيهي اورغ مودا

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

حديث حديث
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2.1.5

3 باخ دان فيكير. 

جلسكن كفد موريد كسن مغاسيهي اورغ مودا دان 	 
مغحرمتي اورغ توا دالم كهيدوفن.

بيمبيغ موريد اونتوق ممهمي خارا مغحرمتي اورغ توا.	 

مقصودث: درڤد ابن عباس: رسول اهلل  برسبدا: "بوكن درڤد 
ضولوغن كامي اورغ يغ تيدق مغاسيهي اورغ يغ لبيه مودا دان 

تيدق ممولياكن اورغ يغ لبيه توا".
)رواية  أبي  داود  دان  الترمذي(

 كسن مغاسيهي 
اورغ يغ لبيه مودا

 كسن مغحرمتي 
اورغ يغ لبيه توا

َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  : لَْيَس ِمنَّا َمْن َلْم 
ُبو َداُود َوالتِّْرِمِذي(َيْرَحْم َصِغيَرَنا َوُيَوقِّْر َكِبيَرَنا.                                                                                            )َرَواُه َأ

 حرمتيله اورغ توا اضر هيدوف كيت دريضاءي اهلل

مينتا موريد ممباخ حديث دان ترجمهنث.	 
بنتو موريد ممبوات سيموالسي خارا مغحرمتي اورغ توا.	 
روموس حاصيل فربينخغن دان سيموالسي سوفايا موريد لبيه 	 

مغواساءي ايسي فالجرن.

سبوتكن فغرتين حديث دان كفنتيغنث.  

سخارا بركومفولن، بينخغكن دان توليس.  

برداسركن سيتواسي دباوه، بريكن فندافت كامو.   

باخ حديث سرتا ترجمهنث برساما-سام.  
1

3

4

2

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

وجود كاسيه سايغ 
انتارا يغ مودا دغن توا

دسايغي دان 
دحرمتي

اورغ مودا لبيه 
سوفن

مشاركت هيدوف 
امان

كلوارض هيدوف 
بهاضيا

وجود كرجاسام  دالم 
سموا  اوروسن

        دكاسيهي اهلل
 دان رسول

 ممفراوليه 
كتنغن جيوا

كهيدوفن لبيه 
دبركتي

 كهيدوفن مشاركت 
لبيه هرموني

كيت هندقله مغحرمتي اورغ توا دان مغاسيهي 
اورغ مودا اضر كهيدوفن دبركتي دان دريضاءي 

سفرتي يغ دسارنكن دالم حديث.

روموسن

ميندا بستاري 6
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نوتا 
ضورو
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حديث

تذكرة سفونتن

مينتا موريد:
اليري اينترنيت دان خاري ايسي٢ فنتيغ بركاءيتن دغن تاجوق يغ دفالجري.  

خاتت دان سوسون ايسي٢ فنتيغ.  
سمفايكن تذكرة دهادفن كلس.  

  )Frog VLE ( .راقم دان موات ناءيق كفروض  ؤي.ايل.اي  

1

2

3

4

چارا فلقساناءن اكتيؤيتي

2.1.4
2.1.5
2.1.6

بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي دأتس.	 
بنتو موريد منخاري معلومت يغ بتول سفرتي يغ دفرلوكن.	 
ضالقكن موريد منخاري ايسي تمبهن بربنتوق قيصه فارا صحابت يغ بركاءيتن دغن حديث.	 
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ايندهث نضاراكو
جاءوه فرجالنن لواس فمندغن

نضري خنتيق بودايا مناريق

1

2

3

اونيت
اونيت
اونيت

بيدغ جاوي منكنكن كماهيرن ممباچ، ممبينا 
دان منوليس اية سرتا تيک س. اونتوق تاهون 
تيض، كماهيرن برفوكوسكن كفد ايمبوهن 

اولن، اخيرن دان افيتن.

جاوي



تراللو = تر+ اللو
ترسثوم = تر+ سثوم

برسرمفق= تر+ سرمفق

برسام= بر+سامبرتولق = بر+تولق

 اونيت

1 باخ دان فهم.  

فد ميغضو لفس كامي سكلوارض  تله برخوتي كفنتاي   
دكواال  برخوتي  دافت  ضمبيرا  تراللو  ساي  تيمور. 
ترغضانو. ايبو هاث ممفو ترسثوم. فرخوتين كامي كسان 

دغن مناءيقي كافل تربغ. 
 )KLIA كامي برتولق دري كي.ايل.اءي.اي. )  
كامي  تربغ  دالفغن  سماس  ترغضانو.  ككواال  تروس 
ياءيت   ترسرمفق دغن فماءين بدمينتون ترسوهور دنيا 

داتوء لي خوغ  وي اللو كامي برضمبر برسام�سام.

سماس مماسوقي كابين فساوت، فراموضاري مثمبوت   
كامي دغن فنوه مسرا. فنومفغ دودوق مغيكوت نومبور 

يغ ترترا فد تيكيت.
مغهيدغ  موال  فراموضاري  برلفس،  فساوت  ستله    
ماكنن كفد سموا فنومفغ. كامي براس امت سنغ هاتي 
دغن الينن يغ دبريكن. فنربغن كامي مغمبيل ماس سالما 

45 مينيت. 

ايندهث نضاراكو

ايمبوهن مغ دان فغ مغضوضوركن حروف "ا" افابيال برتمو دغن كات داسر براولن "او" دان "اي". 
ايمبوهن م دان ف افابيال برتمو دغن كات داسر يغ دموالءي ت دان س، مك حروف ترسبوت اكن دضوضوركن.

فورموال 
ضوضور حروف )ا( كات داسر موال دغن )ا( 

ثاتاكن خيري2 فركا        تاءن برايمبوهن.

مغيكوت / فغيكوتايكوت
ايمبوهن اولن 

=+مغ / فغ

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

جاوي

47 46

7.1.1

بيمبيغ موريد مغنلي ايمبوهن اولن م، مغ، ف دان فغ.	 
ترغكن خارا مغنلي ايمبوهن اولن بضي فركاتاءن يغ برورنا.	 
بريكن التيهن ايجاءن يغ الءين سباضاي فغوكوهن دان فمهمن موريد.	 

بوكو اكتيؤيتي
46-47, 51

بيمبيغ موريد مغنل فستي ايمبوهن اولن بر دان تر.  	
بري خونتوه2 الءين اضر موريد لبيه ممهمي ايمبوهن اولن بر دان تر.  	

1

2



2 باخ دان فيكير.  
2:00 فتغ :

فرجالنن دري رومه دكواال لومفور 
كسيني مغمبيل ماس 3 جم. كتيباءن 

كامي دسمبوت اوليه عزام.
2:30 فتغ :

كامي دباوا كهوتيل يغ تله دتمفه اوليه ايه دتغه باندر كواال 
ترغضانو. سسمفاي  دسيني ساي مندي دان بريحت سكتيك 

سبلوم منروسكن الوتن فد هاري فرتام.

4:30 فتغ :

كامي فرضي كفنتاي تلوق كتافغ. دسيني كامي ماكن ايكن 
خلوف تفوغ يغ جوض دكنلي دغن اءي.سي.تي. )ICT(. كأينقن 

دان كسضرن حاصيل الءوتث اكن دأيغتي سمفاي بيال2. 

ايمبوهن اولن "د/ س/ ك" افابيال برتمو دغن فركاتاءن يغ 
دموالكن دغن حروف )ا( مك حروف ء دأتس حروف )أ(.

ايمبوهن اولن
ايسي دأيسيد

اورغ سأورغس

اره كأرهك

فورموال 

3 باخ دغن بتول.  
فروموسي دان فاميرن هاري فلنخوغن سدنيا

ايغين  هاتي  بربسر  كامفوغ  كماجوان  جاوتنكواس  اهلي  سلوروه 
 منجمفوت داتوء  دوكتور محمد هاشم بن علي سالكو فناج اونتوق 

حاضير مراسميكن فروضرم دأتس سفرتي بوتيرن دباوه:
: 13 اوكتوبر 2019 تاريخ  

: 8:30 فاضي ماس  
: ديوان ميلينيوم سري ملور،          تمفت  

22200 بسوت، ترغضانو ووووو ووووووو ووووو ووووووو     
سموض كحاضيرن داتوء   دافت مماخو فلنخوغن دديسا اين سباضاي ساله 

ساتو فثومبغ  ايكونومي نضارا.

باثقكن ممباخ تيك س جاوي دافت مغنل ايمبوهن 
اولن دان ممنتفكن كماهيرن   جاوي. 

روموسن

مغواساءي ايمبوهن دان فربنداهاراءن كات.

+

+

+

=

=

=

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

جاوي جاوي

49 48
بوكو اكتيؤيتي

51-52

7.1.1 
7.1.2

7.1.1

بوكو اكتيؤيتي
50- 51, 57

بيمبيغ موريد مغنلي ايمبوهن اولن د، س دان ك دغن بتول.  	
ترغكن فركا                                               تاءن يغ برورنا.  	

سومبغ سارن فركا                                               تاءن2 الءين يغ دموالءي دغن د / س / ك.  	

بيمبيغ موريد ممباخ ايات2 فينديق دأتس دغن بتول.  	
مينتا موريد مغلواركن فركاتاءن يغ برايمبوهن.  	

كنل فستي ايمبوهن اولن دان توليس سموال دالم بوكو التيهن.   	



4 ماري خوبا.  

برداسركن سيتواسي دأتس :
بينا فركاتاءن برايمبوهن اولن "بر" اتاو " تر".	 
بينا ايات يغ مغاندوغي ايمبوهن اولن.	 
باخ ايات يغ دتوليس دهادفن كلس.	 
توليس ايات برايمبوهن اولن دالم بوكو التيهن.	 

1

2

3

4

جاتوه دري باسيكل.
	علي تر

 	جاتوه 
	 ترجاتوه

	 علي ترجاتوه درفد باسيكل.

 	 جاتوه 
	 ترجاتوه

سيتي ممبنتو ايبو ددافور.

5 بينا ايات.  

چكڤ جاوي

فانتس جاوي

ساي
نبيل
سيتي
 كامي

بر
تر
مم
د 
س
ف
م

سيفق
ماءين
باسوه
سافو
بنتو

سوروه
ايكوت

بوال سيفق.
باتو جالن.

سمفه دالم كلس.
ايبو ددافور.

كاسوت سكوله.
فرضي ككداي.

دغن كاكقث.

نبيل ترسيفق باتو جالن.

ميندا بستاري 6

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

جاوي جاوي
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بينا ايات برداسركن فركاتاءن يغ دبري.
باخ دان فاميركن  ايات يغ دبينا.

1

2

چارا فلقساناءن اكتيؤيتي

فستيكن موريد دافت ممبينا فركاتاءن برايمبوهن اولن يغ بتول.  	
نصيحتي موريد سوفايا سنتياس ممباخ دان منوليس جاوي.  	

7.1.1 
7.1.2

7.1.1 
فستيكن موريد ممبينا ستروكتور ايات يغ بتول.7.1.2  	

ضالقكن موريد ممبينا ايات سباثق موغكين مغضوناكن فركاتاءن يغ دبريكن.  	
ضالقكن موريد منمبه فركاتاءن يغ الءين باضي منمبهكن كماهيرن موريد.   	



 اونيت

1 فرهاتي دان باخ.  

7.1.1

كونسرؤاسي: ڤمليهاراءن

2 بينخغ دان تليتي.جاءوه فرجالنن لواس فمندغن  

توجو + ان

مينوم + ن

الءوت + ن

بكل  + ن

خيفتا + ءن

كاجي + ن

ماكن + ن

 ايمبوهن اخيرن "ءن" دضوناكن فد فركا    تاءن سوكو  كات تربوك 	 
اََ+اََ دان دتمبه حروف )ا( فد اخير فركاتاءن ترسبوت.

فورموال 
ن اوجيناوجي

ان توجوانتوجو

ءن باخاءنباخ

فروضرم كامي فد هاري فرتام اياله الوتن كرنتاو ابغ. توجوان   
كامي كسيني اونتوق مليهت الءوتن يغ لواس تربنتغ سرتا تمفت 
فثو برتلور. فنتاي اين سريغ دكونجوغي كران اءيرث يغ جرنيه 

دان سسواي اونتوق اكتيؤيتي مندي-مندا سرتا  بركيله           .   
تردافت فوست كونسرؤاسي )konservasi( دان فنرغن فثو   
رنتاو ابغ. تردافت جوض تمفت فنتسن فثو يغ دبوات اونتوق 

توجوان كاجين دان فمليهاراءن.  
ستله فنت برجالن، كامي نعمتي بكلن ماكنن دان مينومن يغ   
دباوا اوليه ايبو دتفي فنتاي. اودارا يغ برتيوف سضر دان ثامن 

مغيغتكن كامي بتاف ايندهث خيفتاءن توهن.

الوتن كرنتاو ابغ، ترغضانو ڤركارا :

+

+
+

=

=

=
كات داسر

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

جاوي
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7.2.1

بوكو اكتيؤيتي
52-53, 55

بوكو اكتيؤيتي
53, 55

7.2.1 
7.2.2

سومبغ سارن فركاتاءن الءين يغ برايمبوهن اخيرن "ان", "ءن"   	 
دان "ن" اونتوق منمبهكن فربنداهاراءن كات موريد.  

بيمبيغ موريد ممباخ دان مغنلي ايمبوهن اخيرن.  	
ترغكن فربيذاءن ايمبوهن اخيرن "ان" فد حروف اخير كات داسر.  	

فرينخيكن فورموال جاوي سوفايا موريد ممهمي فغضوناءن ايمبوهن اخيرن "ان".  	



3 باخ دغن لنخر.  

نضاراكو
بومي برتواه يغ كوسايغي اين

 جريه فريه فهالون فجواغ بغسا 
كأمانن يغ كيت نعمتي

دري كريغت دان اءير مات
بغساكو 

بغكيتله هادفي سضاال رينتغن
فرتاهنكن اف جوا هالغن

جيوا دان راض يغ كيت ميليقي
هاروس دفرتاهنكن دغن مرواه ديري

فرتيويكو
بتاف كيني دافت كوراساءي

تانه اءير يغ كوخينتاءي
ضاضه دفرسادا دنيا

4 باخ دان فهم.  

الوتن كامي ستروسث كفوالو فرهنتين. كونجوغن كامي 
دسمبوت اوليه فق هاشم، ساله سأورغ فغوسها "شيلي". 
بوت يغ كامي ناءيقي برالون دڤوكول اومبق يغ داتغ دري 

الءوتن يغ لواس.
سسمفاي كامي دسان، هيدغن ماكن مالم تله ترسديا.   
جاموان يغ دسدياكن امت مثليراكن، موغكين كران كفنتن 

سماس دالم فرجالنن ترسبوت.
ترماسوقله  انتاراث  يغ كامي الكوكن   اكتيؤيتي  باثق   
هيدوفن  مليهت  ياءيت   ،)bersnorkel( برسنوركل 
دان  هوتن  مرنتس  الءوت،  كارغن  منخاري  الءوت، 

فاسير. ايستان  ممبينا 
الوتن كالي اين منيغضلكن باثق كنغن مانيس يغ تتف سضر   

دالم ايغتن. فوالو فرهنتين اكن كامي كونجوغي الضي.

منخنتاءي نضارا سبهاضين درفد ايمان.

فركاتاءن يغ برايمبوهن اخيرن اد يغ 
دككلكن ايجاءن كات داسرث دان اد جوض  
يغ براوبه دغن فنمبهن دان اد يغ  دضوضوركن.

روموسن

فوالو فرهنتين

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

جاوي جاوي
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7.2.1 
بوكو اكتيؤيتي7.2.2

55

7.2.1.

بوكو اكتيؤيتي
54-55

بيمبيغ موريد ممباخ ساجق دغن اينتوناسي يغ بتول.  	
مينتا موريد مثنارايكن فركاتاءن ايمبوهن دالم ساجق دأتس.  	

مينتا موريد منخريتاكن فغالمن بركيله  برسام�سام دغن كلوارض.  	

بيذاكن انتارا ايمبوهن 
اخيرن ان، ن، ءن. 



ساجي

ساجيكن

ضونخغ

ماسق

بينا
اني ن
ءي
كن

ءن

راس

توجو

توجوان

5 باخ دان فهم.  

ايكوت

ايكوت

ايكوتن
مغيكوت

فغيكوت
ايكوتيمغيكوتي

سضرا ايغت

بنتوق دوا كومڤولن.	 
دغر ڤركاتاءن يغ دسبوت اوليه ضورو.	 
ستياف كومفولن ملتقكن ايمبوهن اولن دان اخيرن يغ سسواي فد فركاتاءن ترسبوت.	 
روجوع قاموس اونتوق ممستيكن كتفتن فغضوناءن  فركاتاءن. 	 
بينا ايات درفد فركاتاءن برايمبوهن.	 

1

2

3

4

5

چارا فلقساناءن اكتيؤيتي

اره

اسوهاوسوغ

ايسي

اتور

ميندا بستاري 6

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

جاوي جاوي
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بوكو اكتيؤيتي

57

7.2.1
7.2.2

برداسركن   راجه دأتس :  1

فيليه فركا    تاءن دان ماسوقكن ايمبوهن اخيرن يغ سسواي.  	  
سبوت فركا   تاءن يغ دبينا كفد سموا موريد.  	  

بينخغ برسام�سام دغن راكن :   2

بينا ايات برداسركن  ايمبوهن اخيرن يغ دفيليه.  	  
توليس ايات برايمبوهن دان باخ دهادفن كلس.  	  

3 توليس دالم بوكو  التيهن. 

7.2.1
بوكو اكتيؤيتي7.2.2

56
سومبغ سارن ممبينا فركا      تاءن برايمبوهن اخيرن.  	

مينتا موريد توروس ممبنتو موريد يغ تيدق اكتيف مغواساءي كماهيرن.  	
فستيكن سموا  موريد  ترليبت  سخارا  اكتيف دالم اكتيؤيتي  يغ  دجالنكن.  	

بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي اين دغن بتول.	 
فستيكن سموا موريد ترليبت دالم اكتيؤيتي يغ دجالنكن.	 
ڤرباثق ڤركا                                         تاءن الءين اونتوق ممنتڤكن كماهيرن جاوي.	 



 اونيت

1 باخ دان تليتي.  

نضري خنتيق بودايا مناريق
2 باخ دان فهم.  

كن + روفا + م

ءن + خيفتا + + نفن كمبغ + كنفر + حاصيل + د
كن + ضونا + نمغ + سكيتر + ءنفر + اوسها + فر

كن + كمبغ + د
ن + كاءيت + بر

ي + فغاروه + د

ءن + ك   + فيكا كن + سبب + د

ن + سسواي + بر
كن + فامير + مم

ن + هالوس + ك

باتيق مروفاكن كرف تراديسيونل يغ اونيك. باتيق دحاصيلكن 
خورقث  برسسواين. كأيندهن  يغ  باهن  مغضوناكن  دغن 

ممفاميركن  كرياتيؤيتي دان كهالوسن سني يغ تيغضي موتوث.
برموال  اءير  دتانه  باتيق  فراوسهاءن  فركمبغن  سجاره   
 دنضري كلنتن دان ترغضانو. اخيرث فراوسهاءن اين دكمبغكن 

كنضري�نضري الءين دنضارا اين.
عالم سكيتر.  اوليه  دفغاروهي  باثق  دمليسيا  باتيق  موتيف   
موتيف اين ترحاصيل دسببكن كفيكاءن مشاركت ترهادف 
فرسكيترن. كسيمفولنث، فنخيفتاءن موتيف باتيق بركا     ء      يتن  انتارا 

ماءنسي دغن عالم. 

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

جاوي

59 58

7.3.1
بوكو اكتيؤيتي7.3.2

60-61

بوكو اكتيؤيتي
58-59

7.3.1

كنل فستي فركاتاءن يغ مغاندوغي ايمبوهن افيتن. بيمبيغ موريد مغنلي ايمبوهن افيتن.	   	
مينتا موريد مثبوت دان منوليس فركاتاءن2 الءين   	 

يغ ممفوثاءي ايمبوهن افيتن.  

 ايمبوهن افيتن:
 بنتوق ايمبوهن ضابوغن اولن دان 

اخيرن دالم ساتو فركاتاءن. 



3 باخ دغن اينتوناسي يغ بتول. 4 باخ دان بينخغ فركاتاءن برورنا.   

فد هوجوغ فرسكولهن يغ اللو، فرساتوان ايبو باف دان ضورو، 
سكوله كبغساءن فاسير فنجغ تله مغاداكن الوتن سمبيل بالجر. 

تمفت يغ دالوتي اياله ايبوكوتا كواال لومفور. 
رومبوغن كامي سراماي 80 اورغ ياءيت، سباثق دوا بواه   
بس يغ ترديري درفد ضورو، موريد، دان ايبو باف. فرجالنن  
كامي مغمبيل ماس سالما 5 جم. اوليه سبب فرجالنن فد وقتو 

مالم كامي هاث تيدور دسفنجغ فرجالنن ترسبوت. 
كامي  وقتو صبح.  سبلوم  لومفور  دكواال  كامي سمفاي   
منونايكن صالة صبح دمسجد نضارا. اوساي برسارفن كامي 
مالوت تامن راما2، فوست إسالم، موزيوم إسالم، زو نضارا 

دان فوست ساءين س نضارا.
ستله سهارين كامي برجالن،   
بينتغ  دهوتيل  تيدور  كامي 
اونتوق بريحت دان منروسكن 

الوتن فد هاري كدوا ننتي.

كنغن تراينده
 كاالو كاءيل فنجغ سجغكل،

جاغن ددوض  الءوتن برضلو   را؛   
 سموا اوجين مغضوناكن عقل،

اضر كهيدوفن تيدق سغسارا.  
 سوروغ فافن تاريق فافن،

بواه كرنجي دالم فراهو؛   
 علمو يغ باءيق هندقله دعملكن،

هيدوف اكن درحمتي ساللو.  
 فوخوق فاءوه دليما باتو،

ايكن سمبيلغ سدف دماكن؛   
 تيغضل برجيرن ساليغ ممبنتو،

سموا مسئله دافت دريغنكن.  

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

جاوي جاوي
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7.3.1
7.3.2

7.3.1

بوكو اكتيؤيتي
58-63

بيمبيغ موريد ممباخ فنتون دغن اينتوناسي يغ بتول.  	
بينخغ برساما�سام اونتوق منخاري فركاتاءن برايمبوهن افيتن يغ   	 

تردافت ددالم تيك س.  
مينتا موريد ممبوات فرسمبهن فنتون دهادفن كلس.  	

مينتا موريد ممباخ تيك س دغن اينتوناسي يغ بتول.  	
مينتا موريد كالسيفيكاسيكن ايمبوهن اخيرن دان افيتن.  	

مينتا موريد منخاتت دالم بوكو  التيهن.  	

 اوساي: سوده سلساي دكرجاكن/ بيريس.
مقصود: توجوان/حاجت/حسرت



5 باخ دغن لنخر.  

تمفت.  سسواتو  مليهت  دان  مالوت  برمقصود  ملنخوغ 
تمفت يغ بياسا دالوتي اياله تمفت يغ مناريق هاتي دري 
دافت  ملنخوغ  سجاره.  دان  فمندغن  كأيندهن،  سضي 

ملواسكن فغتاهوان دان فغالمن. 
اونتوق  كيت  كفد  فلواغ  ممبريكن  دافت  ملنخوغ    
تمفت.  سسواتو  رسم  عادت  دان  كبوداياءن  مغتاهوءي 
دسمفيغ ايت، كيت جوض  بوليه ممفركنلكن نضارا كيت 

كفد اورغ  لوار.  
ايكونومي  طرف  منيغكتكن  دافت  جوض  فلنخوغن   

سسبواه نضري. 

فاءيده فلنخوغن

چينتاءي بودايا نضارا كيت.
نيالي

برداسركن سيتواسي دباوه:
بنتوق فركاتاءن برايمبوهن افيتن.	 
بينا ايات يغ سسواي برداسركن سيتواسي.	 
توليس ايات دالم بوكو التيهن. 	 

برداسركن  تيك س دأتس:
ماسوقكن ايمبوهن افيتن سوفايا 	 

منجادي ايات يغ لغكف.
باخ ايات لغكف دهادفن كلس.	 

1

2

سوده دغن سالم. موال دغن تكبير دان  صالة 
داتغ ضورو بسر امت ضمبيرا فاسوقن سكوله.

. ضالق ساتو فغاكف امت  سرتا موريد دالم 

1

2

3

ميندا بستاري 6

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

جاوي جاوي

63 بيمبيغ موريد ممباخ تيك س دأتس دغن بتول.	 62
مينتا موريد ممبينا تيك س موده سخارا بركومفولن برداسركن فغالمن فرخوتين مريك.	 

7.3.1
7.3.2

7.3.1 
بيمبيغ موريد مغنل فستي ايمبوهن افيتن يغ سسواي.7.3.2  	

بنتو موريد يغ تيدق دافت مغيجا فركاتاءن برايمبوهن.  	



مكر فينتر
6 اوجي ميندا.  

موريد دبهاضي كفد ببراف كومفولن.. 1
ضورو ممافركن ساتو فركاتاءن دهادفن. . 2

موريد بربينخغ  دان مثنارايكن فركاتاءن 
كات داسر ترسبوت دغن  مغضوناكن 

ايمبوهن اولن، اخيرن دان افيتن.
واكيل كومفولن ممباخ فركاتاءن يغ دتوليس. . 3
موريد ممبينا ايات برداسركن فركاتاءن . 4

ترسبوت.

1

2

3

4

5

چارا فلقساناءن اكتيؤيتي

ضونا

بر-انبر

ف

م-كنم
بر-كنتر

فن

م-ءيمن
س

ف-ان

ان

كنفم
مم

س-ان

ءن
د-ءيد

فث

مث
د-ي

ك

ف-ءي

ن

ءيفغ
مغ

ك-ان

ي

برضونا / فغضونا / سضونا/ 
ضوناءن/ دضوناكن/ 

كضوناءن/ مغضوناءي/ 
مغضوناكن/ فغضوناءن

نوتا 
ضورو

جاوي
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7.3.1
7.3.2 بيمبيغ موريد ممبينا ايمبوهن اولن، اخيرن دان افيتن.  	

فستيكن موريد دافت مالكوكن اكتيؤيتي دأتس دغن بتول.  	



65

1

2

اونيت
اونيت

عقيدة
بيدغ عقيدة  ممفوكو                           سكن كفد تاجوق بركاءيتن 

دغن نام٢ اهلل  دان روكون ايمان. اي 
دهارفكن دافت منجادي بينتيغ دالم كهيدوفن 

سهارين سرتا اساس دالم تيندقن.

برايمان كڤد كتاب
اهلل ٱْلَعِليُم دان ٱْلَحِكيُم



سيافاكه فنخيفتا عالم اين؟

 اونيت

1 تليتي دان فيكيركن.  

2 تليتي دان فهم.  

بتاف 
بيجقساناث 
فنخيفتا 
عالم اين.

ارتي ٱْلَعِليُم
 ٱْلَعِليُم برارتي مها مغتاهوء ي. 

نام اهلل ٱْلَعِليُم برمقصود اهلل 
مها مغتاهوء ي ستياف سسواتو 
سخارا ترفرينخي. تياد سواتو 

 فون يغ ترسمبوثي درفد 
.  فغتاهوان اهلل

ارتي ٱْلَحِكيُم 
ٱْلَحِكيُم برارتي مها 

بيجقسان. نام اهلل ٱْلَحِكيُم 
برمقصود اهلل مها بيجقسان 
منخيفتا دان منتدبير عالم. 

 ستياف خيفتاءنث مغاندوغي 
حكمه، فاءيده دان توجوان.

سبحان اهلل، 
سبحان اهلل، هيبتث!

خنتيقث!

فاميرن كعجاءيبن دنيا

ضالكسياءورورا

ضرهان ماتاهاري ضونوغ برافي

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

عقيدة
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3.1.1
بوكو اكتيؤيتي3.1.4

65

برسوءال جواب دغن موريد تنتغ تيك س دان ضمبر، كمودين كاءيتكنث دغن تاجوق. 	 
فافر ضمبر٢  الءين يغ منونجوقكن كبيجقساناءن اهلل  دالم منخيفتا دان منتدبير عالم.   	 

 	  ايغتكن موريد اضر برهاتي � هاتي دالم ستياف تيندقن كران اهلل
مها مغتاهوءي فركارا يغ ماءنسي تيدق مغتاهوءيث.

سومبغ سا رن حكمه اهلل  منخيفتاكن تومبوهن دان حيوان.	 

اهلل ٱْلَعِليُم دان ٱْلَحِكيُم

اءورورا: فينومينا بروفا خهاي ترغ 
يغ كليهتن دالغيت فد مالم هاري، 
بربنتوق جالور اتاو تيراي يغ بياساث 

برورنا ميره، هيجاو اتاو اوغو.



	 منجاءوهي معصية

	 ممليهارا عالم

	 مليفتضنداكن عملن

	 مغضوناكن نعمت سباءيق�باءيقث

3 تليتي دان فهم. 4 باچ دان فيكير.   

كسن برايمان دغن نام اهلل ٱْلَعِليُم دان ٱْلَحِكيُم دليل نقلي نام اهلل ٱْلَعِليُم دان ٱْلَحِكيُم 

اهلل  مها مغتاهوءي 
دان مها بيجقسان. 

علمو دان كبيجقساناءن 
اهلل تياد تنديغنث.

استاذه، افاكه دليل 
نقلي اهلل ٱْلَعِليُم دان 

ٱْلَحِكيُم؟

افاكه فندغن كامو تنتغ 
مخلوق خيفتاءن اهلل  يغ 
كيت ليهت سبنتر تادي؟ 

بتول موريد٢. علمو دان كبيجقساناءن 
اهلل  بربيذا درفد ماءنسي. علمو 
دان كبيجقساناءن ماءنسي ترباتس، 
 سدغكن علمو دان كبيجقساناءن 

اهلل  تيدق ترباتس. 

 : فرمان اهلل

2

4

3

5

 منطاعتي فرينته اهلل 1

مغهرضا     ءي ديري دان عالم. 

كيت هندقله برايمان دغن نام اهلل ٱْلَعِليُم 
دان ٱْلَحِكيُم دغن منشكوري سضاال نعمت 
يغ دبريكن. سنتياس مليفت ضنداكن عملن 

. اونتوق مندافت كريضاءن اهلل

روموسن

2

4

1

3 منشكوري نعمت اهلل
	 تكون دان برسوغضوه�سوغضوه

	 بالجر علمو يغ برمنفعت
براوسها منيغكتكن علمو

 صبر دغن اوجين اهلل 	
 برسغك باءيق دغن اهلل 	
 رضا دغن كتنتوان اهلل

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

عقيدة عقيدة
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3.1.3
بوكو اكتيؤيتي3.1.4

67-70

بوكو اكتيؤيتي
66

3.1.2

بيمبيغ موريد ممباخ دليل نقلي دان مقصودث. 	 
 	  مينتا موريد ممبينخغكن تندا٢ علمو دان كبيجقساناءن اهلل 

يغ تيدق ترباتس فد ديري مريك، كمودين بنتغكن دهادفن كلس.

مق  خفمفحق 
)سورة النساء 4 :26(           

مقصودث: سسوغضوهث اهلل مها 
مغتاهوءي الضي مها بيجقسان.

مينتا موريد مثنارايكن كسن برايمان دغن نام اهلل ٱْلَعِليُم دان 	 
ٱْلَحِكيُم سالءين يغ تله دبريكن. 

سومبغ سارن خارا ممليهارا  عا لم كمودين ضالقكن موريد مغعملكنث.	 

 دليل نقلي: دليل يغ دڤراوليه 
درفد نص القرءان اتاو حديث.



1

2

3

الكوكن  اكتيؤيتي برايكوت برسام�سام  دغن راكن:
ممباخ دليل نقلي نام اهلل ٱْلَعِليُم دان ٱْلَحِكيُم سرتا ارتيث.	 
برسوءال جواب تنتغ ارتي ٱْلَعِليُم دان ٱْلَحِكيُم.	 

لغكفكن ديالوض  دباوه:

بينخغكن كسن برايمان دغن ٱْلَعِليُم دان ٱْلَحِكيُم برداسركن  ضمبر دباوه.

سيتي دان نبيل، بوليه 
كامو سنارايكن كسن 

برايمان دغن نام اهلل 
ٱْلَعِليُم دان ٱْلَحِكيُم.

بوليه استاذ، كسن يغ 
فرتام دان كدوا اياله 
. _________

 كسن يغ كتيض 
دان كأمفت اياله 

. _________

1

2

اهلل  منخيفتاكن اغضوتا بادن ماءنسي دغن توجوان ترتنتو. 
الكوكن اكتيؤيتي فمرهاتين دان كنل فستي فوغسي اغضوتا بادن 

سخارا بركومفولن:

ساله ساتو تندا كأيمانن كفد نام اهلل ٱْلَعِليُم دان ٱْلَحِكيُم اداله برشكور 
كفد اهلل يغ مغورنياكن اغضوتا بادن كفد ماءنسي:

سنارايكن خارا٢ ممليهارا  اغضوتا بادن اضر ككل صيحت.    	
ثاتاكن عاقبة جك كيت تيدق ممليهارا  اغضوتا بادن دغن باءيق.      	

ساءينتيس مودا

   منجاض كبرسيهن، عملن ترفوجي. 

ميندا بستاري 6

 اغضوتا بادن: تليغا
�وغسي:

ضيضي كاخيف: مغضيضت دان مموتوغ ماكنن
ضيضي تاريغ   : اونتوق مثيات ماكنن 

ضيضي ضراهم : مغيسر دان مغهنخوركن ماكنن

 اغضوتا بادن: مات
�وغسي:

ضيضي كاخيف: مغضيضت دان مموتوغ ماكنن
ضيضي تاريغ   : اونتوق مثيات ماكنن 

ضيضي ضراهم : مغيسر دان مغهنخوركن ماكنن

: ضيضي  اغضوتا بادن 
فوڠسي

ضيضي كاخيف: مغضيضيت دان مموتوغ ماكنن
ضيضي تاريغ   : اونتوق مثيات ماكنن 

ضيضي ضراهم : مغيسر دان مغهنخوركن ماكنن

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

عقيدة عقيدة

71  بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي.	 لقساناكن اكتيؤيتي فغوكوهن كفد موريد يغ بلوم مغواساءي فالجرن.	 70
ترغكن كفد موريد بهاوا منجاض كصيحتن ديري دتونتوت دالم 	 

إسالم دان دضنجري فهاال.

3.1.3
3.1.4

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4



 اونيت

1 فرهاتي دان تليتي.  

2 باچ دان فهم.  

مغاف ساي منجاديكن القرءان سباضاي 
كتاب فندوان هيدوف ساي؟

كواجيفن برايمان كفد كتاب اهلل

ساي منجاديكن القرءان سباضاي كتاب فندوان كران 
القرءان وحي اهلل  يغ مغاندوغي اجرن إسالم. القرءان 
اياله كتاب اهلل يغ تراخير دان ساتو-ساتوث كتاب يغ 

ترفليهارا درفد فثليويغن سهيغض هاري قيامة.

حاضيرين دان حاضرات 
سكالين، القرءان اداله 
ساله ساتو كتاب يغ 
واجب كيت برايمان.

القرءان مغاندوغي فرينته دان الرغن 
اهلل  يغ مستي كيت فاتوهي.

كيت واجب برايمان دغن كتاب٢ يغ تله 
دتورونكن اهلل  كفد فارا نبي دان رسول، 

دغن ميقيني كبنرن ايسي كاندوغنث.

برايمان كڤد كتاب

مغافاكه كيت واجب برايمان كفد كتاب؟
      كتاب اهلل دأيماني، هيدوف دريضاءي.

مقصودث: واهاي اورغ يغ برايمان، تتفله برايمان كفد اهلل دان رسولث دان 
كفد كتاب يغ اهلل تورونكن كفد رسولث سرتا كتاب يغ اهلل تورونكن سبلومث.

رث  يت  ىت  نت   مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  ٱ 

ىثيث        نث  مث  زث 
)سورة النساء 136:4(

1

23

4

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

عقيدة

73 72

3.2.2

بوكو اكتيؤيتي
72-73

برسوءال جواب دغن موريد تنتغ تيك س دان ضمبر، كمودين كاءيتكنث دغن تاجوق. 	 
 جلسكن كفد موريد تنتغ اجرن إسالم يغ تركاندوغ  دالم القرءان مليفوتي سموا 	 

فركارا سفرتي عبادة، عقيدة، معاملة دان اخالق.

بيمبيغ موريد ممباخ دليل نقلي دغن برتجويد دان ممهمي مقصودث. 	 
سومبغ سارن دغن موريد فركا     را يغ اكن برالكو كفد ماءنسي جك 	 

القرءان تيدق اد فد ماس اين.



3 تليتي دان فهم.  

كتاب اهلل  دسفنجغ زمان

كتاب اهلل  برمقصود كالم اهلل يغ دوحيوكن كفد فارا نبي دان 
رسولث. كتاب اين مغاندوغي شريعة دان فتونجوق، مميمفين ماءنسي 

. كجالن يغ بنر دان دريضاءي اهلل

4 باخ دان فيكير.      

 كسن برايمان كفد كتاب٢ اهلل

استاذه، كيت واجب 
 برايمان كفد كتاب٢ 
 اهلل . افاكه كسنث 
دالم كهيدوفن كيت؟

 لقمان، كسن برايمان كفد 
كتاب٢ اهلل  باثق، انتاراث:

ايمان سماكين برتمبه.	 
مندافت شفاعة القرءان.	 
هيدوف منجادي تنغ دان تراتور.	 
مشاركت  سجهترا.	 
 	. دكاسيهي اهلل

12

نام كتاب يغ واجب 
كيت كتاهوءي

 . َزُبوركفد نبي داود
 . َتْوَراة كفد نبي موسى
. إِْنِجيل كفد نبي عيسى

. القرءان كفد نبي محمد

1

3

2

4

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

عقيدة عقيدة
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3.2.4

بوكو اكتيؤيتي
74-75, 77

بوكو اكتيؤيتي
71, 73

3.2.1
3.2.3

 	 سالءين كتاب، تردافت جوض  ُصُحف اتاو لمبرن يغ مغاندوغي وحي اهلل 
يغ  دتورونكن كفد فارا نبي دان رسول. سفرتي ُصُحف كفد نبي إبراهيم  دان نبي 

. موسى
شريعة: حكوم دان اتورن إسالم يغ اهلل  بري كفد ماءنسي دان مستي دفاتوهي 	 

سفرتي عقيدة، عبادة دان اخالق.  

بريتاهو موريد كتاب َزُبور، َتْوَراة دان إْنِجيل ڤد ماس كيني 	 
اياله كتاب يغ دسليويغ درفد كتاب اصلث. 

جلسكن فربيذاءن انتارا كتاب اهلل  دغن ُصُحف كفد موريد.	 

باخاله القرءان كران سسوغضوهث  
فد هاري قيامة القرءان اكن داتغ ممبري 

 شفاعةكفد فمباخاث .
                           )رواية مسلم( 

بالجر القرءان دغن كسوغضوهن. 

مينتا موريد ممبوات جدوال ممباخ القرءان درومه دان 	 
ضالقكن مريك ممباخاث فد ستياف هاري.

شفاعة: ڤرتولوغن.	 



5 باچ دان عمل.  

اقرار ساي
  ساي برايمان كفد كتاب٢ اهلل

 دان ممبوقتيكن كأيمانن ساي 
ماللوءي تيندقن:

منونايكن صالة ليم وقتو.  
منجادي سأورغ يغ امانه.  

تيدق بربوهوغ.  
منوتوف عورة دغن سمفورنا.  
برسوغضوه�سوغضوه بالجر    
ممباخ القرءان دان براوسها    

ممهميث.  
ممليهارا كسوخين القرءان.  

تكون منونتوت علمو.  
مغعملكن اخالق موليا.  

برصيفت امانه دالم كهيدوفن. 
كيت واجب برايمان كفد كتاب القرءان دغن بالجر برسوغضوه-

سوغضوه، براوسها ممهمي دان مغعملكن ايسي كاندوغنث.

روموسن

بوكوضورو

ڤرڤوستاکاءن اينترنيت

1

2

3

توليس فركارا برايكوت فد كد مانيال كمودين باخ:
فغرتين كتاب اهلل.	 
مقصود دليل نقلي كواجيفن برايمان كفد كتاب.	 

لغكفكن فتا ميندا برايكوت:

برداسركن كأيمانن كامو كفد كتاب اهلل ، فيليه تيندقن يغ 
اكن كامو الکوکن  دالم سيتواسي دباوه دان بري سببث.

ab

سرهكن د وء يت اين كفد استاذه حنيم اونتوق 
فمبايرن دوءيت باجو فرسمبهن سيتي ننتي.

كتاب اهلل
َتْوَراة كفد نبي 

 موسى

ميندا بستاري 6

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

عقيدة عقيدة
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3.2.5
بوكو اكتيؤيتي

76-77

سومبغ سارن كسن برايمان كفد كتاب، سالءين يغ دبريكن. 	 
 	. مينتا موريد ممبوات اقرار تيندقن مريك برايمان كفد كتاب اهلل

بنتو موريد منجالنكن اكتيؤيتي دأتس.	 
 	. فلباضايكن سيتواسي اونتوق مغوجي تيندقن موريد تنتغ كأيمانن كفد كتاب اهلل

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5



َتَدبُّر القرءان
الكوكن  ستياف اكتيؤيتي دباوه  دالم كومفولن:1

فرينته اهلل  كفد ماءنسي دالم اية اين:
. تيدق مثمبه مالءينكن كفد اهلل  

. ________________  
1

2

ممباخ فوتوغن اية 
دان مقصودث

سنتياس بربوات باءيق كفد ايبو باف. 

سناراي سيمق اخالق 
دغن ايبو باف

برخاكف دغن سوفن.	 
 	__________
 	__________
 	__________
 	__________

1

 ممبوات سناراي سيمق 
اخالق دغن ايبو باف يغ اكن دعملكن

3

ىنين                                                 نن  من  زن  رن  مم  ام  يل 
)سورة اإلسراء 23:17(

مقصودث: دان توهنمو تله فرينتهكن، سوفايا اغكاو 
تيدق مثمبه مالءينكن كفداث سماتا�مات، دان هندقله 

اغكاو بربوات باءيق كفد ايبو باف.

َتَدبُّر: ممباخ القرءان، ممهمي، مغحياتي 
دان مغعملكنث دالم كهيدوفن.

ملغكفكن كد 2

نوتا 
ضورو

عقيدة

بيمبيغ موريد ممباخ فوتوغن اية دغن برتجويد دان ممهمي مقصودث.	 78
مينتا موريد مالفوركن  اخالق موليا يغ تله دعملكن.	 
بريكن دوروغن كفد مريك اضر مغعملكن فرينته اهلل  دالم كهيدوفن هارين.	 

3.2.4
3.2.5



79

اونيت
اونيت
اونيت

1

2

3

برسوخي درفد حدث
صالة يغ سمفورنا

سنة أبعاض دان هيئات

عبادة
بيدغ عبادة ممبريكن تومڤوان ترهادڤ تونتوتن 
اونتوق ممنوهي فرض عين دان فرض كفاية اضر 
داڤت دعملكن سچارا استقامه دالم كهيدوڤن. 



حدث اياله ككوتورن 
َمْعَنِوي فد ديري سسأورغ 
يغ مغهالغ صحث عبادة يغ 

دشرطكن برسوخي.
خونتوه: صالة، طواف دان 

مثنتوه القرءان.

ککوتورن يغ تيدق بوليه دچاڤاي اوليه دريا   ككوتورن  : 
سڤرتي برحدث کچيل اتاو بسر.   َمْعَنِوي   

مالهيركن انق.   : ِوَلَده  
: داره يغ كلوار سلفس مالهيركن انق.  ِنَفاس   

: داره يغ كلوار درڤد رحيم وانيتا يغ صيحت سوده بالغ. َحْيض   
: مالكوكن فرهوبوغن جنيس سوامي ايستري. برستوبوه  
: اءير يغ كلوار سلڤس منچاڤاي تاهڤ شهوة.  كلوار مني 

َحْيض

برستوبوه

نَِفاسكلوار مني

ِوَلَده

ماتي

 سبب
 برحدث بسر

 فمبهاضين
حدث

حدث بسر

خارا برسوخي اداله 
دغن بروضوء

خارا برسوخي اداله 
دغن مندي واجب

حدث كخيل
حدث

مقصود حدث

حكوم برسوخي درفد حدث اياله واجب

مقصودث: جك كامو برجنب، مك برسوخيله.

ثاتاكن كفنتيغن برسوخي اونتوق برعبادة.

ممباچ 
القرءان

طواف

ىهيهجيحيخي... 

ممضغ 
القرءان

منونايكن 
صالة

ڤركارا يغ دالرغ 
سماس حدث بسر.

)سورة المائدة 5 :6(           

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

عبادة

81 80
بوكو اكتيؤيتي
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4.1.2
4.1.3

4.1.1

بيمبيغ موريد اونتوق ممباخ دليل دغن بتول.	 
جلسكن كواجيفن برسوخي سبلوم مالكوكن عبادة ترتنتو.	 

بيمبيغ موريد ممهمي مقصود حدث.	 
 جلسكن كواجيفن فرلو برسوخي سبلوم مالكوكن عبادة صالة، 	 

طواف دان ممباخ القرءان كفد موريد.  

 اونيت

1 فرهاتي دان باخ.  

2 باخ دان فهم.  
برسوخي درفد حدث



3 باخ دان فهم. 4 باخ دان فيكير.   

 مغهيلغكن نجيس ترلبيه دهولو 

 ممباخ َبْسَمَلة سمبيل برنية 
مغغكت حدث بسر

مغمبيل وضوء  ممباسوه تاغن تيض كالي 

 ممباسوه كمالوان درفد 
ككوتورن دان نجيس

  ممباسوه
كسلوروهن رامبوت 

دكفال دان تليغا

 منجيروس اءير 
كسلوروه بادن 

برمول دسبله كانن

 مغضوسوق بهاضين 
سوليت دان ليفتن

 ممباسوه كاكي

1

2

3

4

5

6

7

8

9 قاعده برسوخي 
درفد حدث بسر

منونايكن صالة

جسماني

روحاني

مغرجاكن طواف

ممباخ دان مثنتوه القرءان

براد ددالم مسجد

لرغن سماس 
برحدث بسر

كفنتيغن 
مندي واجب

ممبوليهكن اونتوق 
 برصالة، طواف دان 

مثنتوه القرءان 
 عمل عبادة 
 دتريما اهلل

بادن منجادي 
برسيه دان سضر

    صيحت توبوه بادن
 ممبرسيهكن ديري درفد باءو دان كومن 
  ممبري كسليساءن اونتوق برا            ينتركسي  

 دغن اورغ لءين

سباضاي بوقتي 
  كطاعتن كفد اهلل

1

1

1

2

3

4

2

3

4

23

  مقصودث: سهاج اكو مغغكت 
حدث بسر كران اهلل تعالى

َنَوْيُت َرْفَع ٱْلـَحَدِث اْلَْكَبِر هلِلِ َتَعاَلى

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

عبادة عبادة

83 82

4.1.4
4.1.6
4.1.7

4.1.5
فرينخيكن لرغن٢ سماس برحدث بسر.	 4.1.7

ترغكن كفنتيغن مندي واجب دري سودوت ساءين س.	 
تونجوق خارا مندي واجب يغ بتول دغن مغضوناكن انق فاتوغ.	 
جلسكن روكون دان سّنة سماس مندي واجب.	 

عملن واجب   
عملن سنة  

كبرسيهن دجاض، عبادة دتريما.
نيالي

بوكو اكتيؤيتي
82

بوكو اكتيؤيتي
83



ثاتاكن مقصود حدث دان فمبهاضينث.  سخارا   بركو                                    مفولن، حاصيلكن سخارا  اينتركتيف  
 معلومت برايكوت دان موات ناءيق كالمن 

)Frog VLE( .فروض ؤي.ايل.إي

مقصود حدث دان فمبهاضينث.
حكوم برسوخي دان دليل نقلي.

سبب برحدث بسر.
فركارا يغ دلرغ كتيك برحدث بسر.

كفنتيغن مندي واجب.
قاعده برسوخي درفد حدث.

لتيه توبي ممباخ دليل نقلي سخارا براماي-راماي.  

سخارا   بركو                                    مفولن، بينخغكن فثلساين سيتواسي برايكوت:  
أحمد تله برميمفي دان كلوار مني. افاكه 
يغ فرلو أحمد لكوكن سبلوم دي صالة؟

أمينة تله مغالمي حيض سالما ببراف هاري.
بينخغكن افاكه يغ فرلو أمينة لكوكن:

	 سماس حيض  
	 سلفس كريغ حيض

11

2

4

2

1

1

3

5

2

4

6

سنارايكن فركارا يغ مثببكن حدث بسر.  
__________   __________	   
____________________	  

3

حيخي جي  يه   ىه 

 مقصودث: جك كامو برجنب، مك برسوخيله. 
                                              )سورة المائدة 6:5(
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4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

بنتو موريد مثلسايكن  سيتواسي دأتس.	 
فلباضايكن سوءالن سيتواسي اونتوق ممنتفكن كفهمن موريد.	 

بيمبيغ موريد اونتوق مثوسون معلومت سخارا   اينتركتيف                                                                                                      .	 
ترفكن كفد موريد اونتوق برسوغضوه�سوغضوه مالكوكن سموا فركا                    را.	 
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نوتا 
ضورو

عبادة
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4.2.1
4.2.2

 اونيت

1 فرهاتي دان فيكير.  

صالة يغ سمفورنا

نبيل صالة برجماعه برساما-سام دغن راكن يغ دأمامكن استاذ حكيم. 
كتيك ركعة كدوا، نبيل تله منيغضلكن صف.افاكه يغ ترجادي؟

مغاف كامو تيدق فنوهكن 
رواغ كوسوغ ايت، لقمان؟

كامو فرلو ملغكه ككانن سلغكه اتاو دوا 
لغكه سهاج كمودين برهنتي سبنتر.

ننتي صالة ساي بطل 
استاذ كالو ساي برضر                                                                                                                                            ق.

تيدق بطل، سكيراث كامو 
تيدق برضر                                                                                                                                            ق تيض كالي 

برتوروت-توروت. ماري 
استاذ تونجوقكن.

1

3

4

2

جلسكن تنتغ كفنتيغن اونتوق برسوخي سبلوم منونايكن صالة كفد موريد.	 
نصيحتي موريد اضر سنتياس بروضوء  دغن سمفورنا سبلوم منونايكن صالة.	 

ترغكن كفنتيغن منونايكن صالة فد اول وقتوكفد موريد.	 
جلسكن بهاوا عملن يغ فرتا م دحساب اياله صالة كفد موريد.	 

منونايكن صالة دغن سمفورنا.
مغاف صالة دكاتاكن تياغ اضام؟ 
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4.2.1
4.2.2

4.2.2

2 فركارا يغ ممبطلكن صالة.  

بيمبيغ موريد اونتوق ممهمي فركا را  يغ ممبطلكن صالة.	 
ايغتكن موريد اضر تيدق مالكوكن  فركا را  يغ بوليه ممبطلكن صالة.	 

بيمبيغ موريد اونتوق منونايكن صالة دغن سمفورنا.	 
ايغتكن موريد بهاوا صالة فرلو دلقساناكن والو دالم اف٢ جوا 	 

كأداءن سكالي فون.

منيغضلكن  روكون

ماكن اتاو مينوم

براوبه نية )اوبه وقتو 
اتاو جنيس صالة(  

مرتد

 هيلغ ايغتن كران 
ضيال اتاو فيتم

كتاوا سهيغض تركلو                    ار سوارا

برحدث )حدث 
كخيل اتاو بسر(

برفاليغ دادا دري اره قبلة

 تربوك عورة 
دغن سغاج

بركاتا-كات دغن سغاج

منونايكن صالة دغن سمفورنا.
فرلكوان صالة هندقله دجاض دغن سمفورنا 

سام اد روكو  ن قلبي، فعلي اتاو قولي. 

روموسن

خوبا تيغوق. اديق، ديام!

براولغ-اولغ مغضرقكن اغضوتا دغن 	 
سغاج تيض كالي برتوروت-توروت 

اتاو لبيه.
اغضوتا٢ يغ بسر سهاج سفرتي كفال، 	 

بادن، تاغن دان كاكي.

تركنا نجيس فد بادن اتاو 
فاكاين اتاو تمفت صالة 

هاهاها...

هاهاها...

 مرتد: اورغ يغ كلوار 
       درڤد اضام إسالم

12

5

7

910

11

8

6

34

 ظهر اتاو
 عصر؟
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4.2.1
4.2.2

مغضوناكن كومفوتر:
بوات تيض بهاضين دالم 

ساتو موك  سورت.

توليس معلومت مغناءي 
فركارا٢ يغ ممبطلكن 

صالة.

4.2.1
4.2.2

سنارايكن فركا   را يغ بوليه ممبطلكن صالة.  
سخارا بركو                      مفولن ، بينخغكن ڤرمسئلهن برايكوت:  

1

2

نبيلة منجواب سالم تتامو 
يغ داتغ كرومهث سماس 

سدغ صالة عصر.

بريكن بيمبيغن كفد موريد سماس مالكوكن اكتيؤيتي.	 
ضورو بوليه مريكود معلومت فنخافاين موريد ماللوءي اكتيؤيتي 	 

ددالم ريكود فافا دان إي-فالفورن.

بيمبيغ موريد ملقساناكن اكتيؤيتي.	 
بيمبيغ موريد اونتوق منوليس ايسي٢ فنتيغ دالم رساله.	 
مينتا موريد تمبه ضمبر يغ بركائيتن دالم بروسور.	 

  بكرجاسام.  

1

3

2

4

1

ماسوقكن ضمبر يغ 
بركاءيتن دغن فركا  را يغ 

ممبطلكن صالة.

3

2

خيتق دان ايدركن.
4

بروسور اينفو 

اَلُم َعَلْيُكْم... السَّ

نبيل مغضارو-ضارو فروتث 
يغ ضاتل دغن جاريث كتيك 

سدغ صالة  عصر.

 ستي منلن اءير ليورث 
يغ برخمفور دغن ضول٢ 

يغ خاءير.

نورا برضوراو دغن كاون٢ 
سماس سدغ صالة 
برجماعه دسوراو.
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4.3.1

 اونيت

1 فرهاتي دان باخ.  

سنة أبعاض دان هيئات

كنافاكه كامو تيدق صالة 
معاف استاذ. صبح فاضي تادي، لقمان؟

ساي تيدق 
حفظ دعاء 

قنوت. 

2

1

بيمبيغ موريد ممهمي فغرتين سنة أبعاض دان سنة هيئات.	 سومبغ سارن بركاءيتن دغن ديالوض دان كاءيتكنث دغن تاجوق فالجرن.	 
ترغكن تنتغ فربيذاءن سنة أبعاض دغن سنة هيئات كفد موريد. 	 

2 باخ دان فهم.  

فركارا سنة دالم صالة

سنة هيئاتسنة أبعا�

اڤاكه خيري٢ صالة يغ سمفورنا؟

لقمان فرلو صالة 3
صبح كران صالة 

ايت واجب 
دلقساناكن، دعاء 

قنوت تيدق واجب، 
هاث سنة أبعا�.

اينيله فربيذاءن انتارا سنة 
أبعا� دغن سنة هيئات.

عملن سنة يغ  امت دتونتوت 	 
جك دتيغضلكن، دضنتي دغن 

سجود سهوي.
خونتوه: ممباخ دعاء قنوت	 

 عملن سنة يغ دتونتوت 	 
جك  دتيغضلكن،

تيدق فرلو دضنتي دغن    
سجود سهوي.  

خونتوه : ممباخ دعاء افتتاح	 

RAZAK



سنة أبعاض سنة هيئات )فربواتن( سنة هيئات )باخاءن(
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دودوق دان ممباخ تحية اول.

4.3.2
4.3.3 
4.3.5

3 باخ دان ايغت. 4 باخ دان فيكير .   

ملتقكن تاغن كانن دأتس 
بهاضين تاغن كيري كتيك 

برديري.
مليهت كتمفت سجود.

 دودوق اِْفِتَراش دان 
دودوق َتَورُّك.

ملتقكن كدوا-دوا تاغن 
دأتس فها كتيك دودوق 

تحية اول دان اخير.

ممباخ استعاذة سبلوم 
ممباخ الََفاِتَحِة دان مثبوت 

)آِمين( سلفس الََفاِتَحِة.
ممباخ دعاء افتتاح.

ممباخ  سورة سلفس 
ممباخ الََفاِتَحِة فد ركعة 

فرتام دان كدوا.
مثاريغكن سوارا فد باخاءن 

الََفاِتَحِة دان سورة ڤد 
رکعة ڤرتام دان کدوا 

كتيك صالة صبح، مغرب، 
عشاء دان صالة جمعة.

 ممباخ  دعاء  قنوت
 فد صالة صبح.

  برصلوات كأتس كلوارض  
نبي محمد  سماس  قنوت. 

برديري سماس ممباخ دعاء قنوت.

 ممباخ صلوات كأتس نبي 
 محمد  دالم تحية اول. 

)اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّد(

 ممباخ صلوات كأتس كلوارض 
نبي محمد  دالم تحية اخير. 

)َوَعَلى آِل ُمَحمَّد( 

تونجوقكن خارا فربواتن سنة٢ أبعاض كفد موريد.	 
بيمبيغ موريد ممباچ باخاءن دالم سنة أبعاض.	 

بيمبيغ موريد ممهمي فركارا سنة هيئات.	 
جلسكن تنتغ صلوات إبراهيمية كفد موريد.	 

مغغكت كدوا-دوا تاغن كتيك 
تكبيرة األحرام، ركوع، اعتدال 

دان باغون سلفس تحية اول.

مماليغكن موك ككانن دان 
ككيري كتيك ممبري سالم.

ملفظكن َتْكِبيُر ااْلِْنِتَقااَلْت 
ياءيت يغ مغيريغي ستياف 
فرفيندهن فربواتن دالم صالة.

ممباخ تسبيح كتيك ركوع 
دان سجود.

ممباخ "َسِمَع اهللُ ِلَمْن َحِمَدُه" 
دان "َربََّنا َلَك اْلَحْمُد" كتيك 

باغون درفد ركوع.

 ممباخ دعاء كتيك 
دودوق انتارا دوا سجود.

ممباخ صلوات إِْبَراِهيِميَّة.

ممبري سالم يغ كدوا.

مثمفورناكن صالة دغن عملن سنة.

1
1

2

2

33

4

4

5

5

66

2

3

4

5

16

7

8

9

10

 َتْكِبيُر اْلِْنِتَقاَلْت: تكبير يغ دلكوكن كتيك فرفيندهن 
درفد ساتو روكون صالة كفد ساتو روكون صالة يغ لءين.



  تاتا خارا 
 سجود 
سهوي 

5 باخ دان لكوكن. سبوت فغرتين برايكوت: 

برساما-سام دغن راكن:لكوكن خارا فرلكوان 
سجود سهوي دان باخاءنث.

بينخغكن:

كنل فستي دان سيمولسي:

1

2

3

4

  فغرتين سنة أبعاض

دودوق اِْفِتَراْش
برديري ممباخ دعاء قنوت

دودوق َتَورُّك

فربيذاءن سنة أبعاض دغن سنة هيئات

تيندقن يغ فرلو دلكوكن افابيال ترلوفا 
ملقساناكن سنة أبعاض 

1  فغرتين سنة هيئات

1

2

3

1

2

2 ُسْبَحاَن َمن الَّ َيَناُم َواَل َيْسُهو
 مقصودث: مها سوخي اهلل يغ تيدق تيدور دان تيدق لوفا.

 . صالة يغ سمفورنا اكن منجامين عبادة دتريما اهلل
روموسن

 دودوق اِْفِتَراْش 
ممباخ تحية اخير

التَِّحيَّاُت اْلُمَبارََكا   ُت   ...

سجود

 دودوق انتارا 
دوا سجود

سجود كدوا دودوق َتَورُّك

ممبري سالم

اَلُم َعَلْيُكْم  السَّ
َوَرْحَمُة اهلِل

1

2

3

4 5

6

ميندا بستاري 6

ُسْبَحاَن َمن الَّ َيَناُم 
َواَل َيْسُهو

ُسْبَحاَن َمن الَّ َيَناُم 
َواَل َيْسُهو
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4.3.4 
4.3.5

4.3.1
4.3.2
4.3.3 
4.3.4 
4.3.5

جلسكن فركارا يغ مثببكن فرلو سجود سهوي كفد موريد.	 
تونجوق خارا دان سيمولسي خارا مالكوكن سجود سهوي. 	 

ِاْفِتَراْش: دودوق دغن كاكي كيري دباوه 
كاكي كانن دالم كأداءن تالفق كاكي 

كانن دتضقكن. )كتيك دودوق، دانتارا 
دوا سجود دان دودوق ممباچ تحية اول(. 

َتَورُّك: ملتقكن فوغضوغ دأتس لنتاي ماناكال كاكي 
كيري دليفت دان هوجوغث براد دباوه لغكوغن كاكي 
كانن. تافق كاكي كانن دتضقكن دان جاري-جاريث 

مغهادف قبلة. )كتيك دودوق ممباچ  تحية اخير(.



 ستيسين 1
 ممباخ دعاء افتتاح

 ستيسين 4
ممباخ دعاء قنوت

 ستيسين 5
ممباخ صلوات 

إبراهيمية

 ستيسين 6
تونجوق خارا سجود 
سهوي دان باخاءنث

 ستيسين 2
 ممباخ تحية اول

 ستيسين 3
ممباخ تسبيح دالم 
رکوع دان سجود 

ستياف موريد مستي ماللوءي ستياف ستيسين اونتوق دنيالي اوليه موريد توروس. 
لكوكن سيمولسي مغيكوت كد ارهن يغ دفيليه.

كنل فستي سنة أبعاض دان سنة هيئات.
موريد يغ مندافت مركه ترتيغضي دكيرا سباضاي فمنغ.

1

3

4

2

چارا فلقساناءن اكتيؤيتي

نوتا 
ضورو

عبادة

98

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

جالجه بيجق صالة

جلسكن فلقساناءن اكتيؤيتي كفد موريد.	 
 فستيكن سموا موريد دأوجي دان دنيالي باضي مغتاهوء ي سام اد سوده 	 

مغواساءي اتاو تيدق.  

سناراي سيمق جالجه بيجق صالة  
كومفولن 1

 ستيسين
1

نام موريد بيلغن

محمد نبيل بن أحمد 1
محمد لقمان بن سعيد 2
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اونيت
اونيت
اونيت

1

2

3

وحي تراضوغ
منالدني صيفت تبليغ

نبي محمد  دان مشاركت مكة

سيرة
بيدغ سيرة منجلسكن ڤركارا يغ بركا   ءيتن دغن 
سلوروه كهيدوڤن رسول اهلل  سوڤايا داڤت 
ممبريكن اعتبار باضي منانم راس كچينتاءن كڤد 

بضيندا دان مغعملكن سّنهث.



 اونيت

1 فرهاتي دان فيكير.  

2 باخ دان فهم.  
وحي تراضوغ

جبل النُّور ترلتق  3.2 كيلوميتر دري مكة. جبل النُّور )بوكيت النُّور( كأداءن بوكيت برباتو، برفاسير دان كريغ.•  كتيغضين بوكيت 640 ميتر.•  دفونخقث اد ضوا حراء. •  كيني، فنداكين كضوا حراء لبيه موده كران •   •
 

دسدياكن اللوان برتغض يغ ممفوثاءي   
 

كيرا٢ 600 انق تغض.  

640 ميتر

وحي؟ وحي 
ايت اف استاذ؟

 اوه، بضيتو! 
 تريما كاسيه 

استاذ اتس فنرغن.

  وحي اياله كالم اهلل
 يغ دسمفايكن كفد نبي 

دان رسول.

موريد٢ سكالين، دسبله كيري كيت سكارغ اياله 
دسينيله  النُّور.  جبل  دفونخق  ترلتق  يغ  حراء  ضوا 
برالكوث فريستيوا فنورونن وحي يغ فرتام كفد نبي 

. محمد

1

3
2

4

كنل وحي

         سيرة دججقي، اخالق نبي محمد  دخونتوهي.

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

سيرة

101 100
بوكو اكتيؤيتي

102

5.1.1
برسوءال جواب دغن موريد تنتغ تيك س دان ضمبر، كمودين كاءيتكنث دغن تاجوق.• 
فافركن  ؤيديو تنتغ ضوا حراء دان كاوسن دسكيترث اضر موريد دافت ضمبرن جلس باضايمان كأداءن • 

ضوا حراء سكارغ.
ايغتكن موريد اضر ممباچ صلوات اڤابيال نام نبي محمد  دسبوت. • 

 •. كفد نبي محمد  بريتاهو موريد القرءان اياله وحي درفد اهلل 
دافتكن معلومت مغناءي فغالمن منداكي جبل النُّور ماللوءي المن  • 

سساوغ اتاو منموبوال اينديؤيدو.  

ثاتاکن فراساءن كامو جك منداكي 
بوكيت يغ خورم دان برباتو-باتو. 



3 باخ دان فيكير.  

فروضرم زياره جبل النُّور

: تيبا دجبل النُّور 8:00 فاضي 

: تعليمت فنداكين 8:15 فاضي 

: فنداكين برموال 8:30 فاضي 

: سمفاي دفونخق دان   10:00 فاضي 

زياره ضوا حراء.   
: موال تورون ككاكي   10:30 فاضي 

بوكيت    
: سمفاي دكاكي بوكيت 12:00 تغه هاري 

  تله برتمو نبي محمد  مالئكة جبرائيل
كتيك بضيندا برعبادة. جبرائيل  ممينتا نبي 
 ممباخ، تتافي نبي محمد  تيدق بوليه 
ممباخ. اللو جبرائيل  مملوق دان ممينتا 

بضيندا ممباخاث الضي. بضيندا ممبريكن جوافن 
يغ سام. سلفس تيض كالي ممينتا بضيندا 

ممباخ دان مملوقث، جبرائيل  مغاجر نبي 
محمد  ممباخ اية 5-1 درفد سورة اْلَعَلق. 

بضيندا فولغ منموءي ايستريث خديجة  دالم 
كأداءن كتاكوتن. خديجة  مثليموتكن دان 
ممباوا    خديجة  بضيندا.كمودين،  مننغكن 
بضيندا برتمو سفوفوث َوَرَقة بن َنْوَفل، سأورغ 
تله  بضيندا  َوَرَقة،  منوروت  نصراني.  فنديتا 
دالنتيق منجادي رسول سباضايمان يغ دسبوت 

دالم كتاب تردهولو.

سبلوم نبي محمد  دأيشتيهاركن • 
منجادي نبي، بضيندا سريغ كضوا حراء 

اونتوق برعبادة
صبر واالوفون فنداكين اضق منخابر• 

: 17 رمضان تاريخ  
: 40 تاهون   اوسيا نبي محمد

 جبرائيل : مالئكة فمباوا وحي 
1

2

3

4

5

اتور خارا

فكتا نبي محمد  منداكي جبل النُّور

فنورونن وحي فرتام دضوا حراء

فريستيوا فنورونن وحي

فريستيوا سلفس فنورونن وحي

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

سيرة سيرة

103 102

5.1.2

بوكو اكتيؤيتي
98-102

5.1.2

خريتاكن سخارا ترفرينخي فريستيوا فنورونن وحي يغ فرتام. • 
خاري معلومت تمبهن تنتغ جبل النُّور درفد المن سساوغ، كمودين   • 

كاءيتكنث دغن كسوغضوهن نبي محمد  برعبادة.   

نصيحتي موريد: 
منخوتنوهي نبي محمد  يغ سنتياس برخاكف بنر. • 
مروجوع اورغ يغ لبيه عاريف افابيال برهادفن دغن سسواتو سيتواسي.• 



 ايه، ماري كيت باخ 
برساما-سام وحي يغ فرتام 

. دتورونكن كفد نبي محمد

 القرءان اياله وحي يغ دتورونكن كفد نبي محمد 

اعتبار فريستيوا فنورونن وحي فرتاموحي فتونجوق جالن

فندوان  سباضاي  القرءان  منجاديكن  مستيله  كيت 
هيدوف باضي منخافاي كجاياءن ددنيا دان دأخيرة.

ترفغاروه  تيدق  برفنديرين تضوه دان  كيت مستي 
دغن عناصير تيدق باءيق يغ اد دسكليليغ كيت.

منخونتوهي كسوغضوهن نبي محمد  دالم مالكوكن 
سموا فركارا تراوتاماث دالم برعبادة.

تكون منونتوت علمو دان منجاديكن 
عملن ممباخ سباضاي طبيعة.

4 باخ برسام-سام دغن راكن. 5 فهم دان فيكير.   

1

 َسْمِعيَّات: سسواتو يغ تيدق دافت دضمبركن   
دغن عقل دان فنخاءيندرا ماءنسي، هاث دافت 

دكتاهوءي ماللوءي القرءان دان حديث. 

ميديوم اونتوق مغتاهوء ي 
. فرينته دان الرغن اهلل
مماتهكن حجه اورغ 

كافير.
ممبري فثلساين كفد 

فرمسئلهن ماءنسي 
سفنجغ زمان.

منجلسكن تنتغ فركارا 
َسْمِعيَّات.

مغاندوغي اعتبار تنتغ 
فريستيوا تردهولو.

1

2

3

4

5

نبي  ضيضيه منداكي جبل النُّْور اونتوق كضوا حراء

وحي يغ فرتام اياله "اقرأ" ياءيت باخاله

نبي  برعبادة كفد اهلل  واالوفون مشاركتث مثمبه برهاال

القرءان اياله كتاب فندوان اومت إسالم. برايمان كفداث منجادي اساس دالم ستياف تيندقن كيت.

روموسن

كفنتيغن وحي

2

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

سيرة سيرة

105 104

5.1.4
بوكو اكتيؤيتي5.1.5

103

5.1.3
بوكو اكتيؤيتي

102-103

مينتا موريد ممباخ اية 5-1 سورة العلق دان مقصودث.• 
ضالقكن موريد ممفالجري ايسي كاندوغن القرءان.• 

برسوءال جواب دغن موريد:   • 
- فاءيده منونتوت علمو دان ممباخ.    

- عاقبة جك تيدق منونتوت علمو دان تيدق سوك ممباخ.   
• نصيحتي موريد اضر منجاض فرضاءولن دان مميليه راكن يغ باءيق. 



وحي برفرانن 
فنتيغ كفد 

اومت ماءنسي.

ماري لغكفكن ديالوض             :

برداسركن  ضمبر، خريتاكن:
فريستيوا فنورونن وحي فرتام.• 
تيندقن نبي محمد  سلفس • 

فريستيوا فنورونن وحي.

1

2

راكن كامو تيدق سوك  ممباخ القرءان. 
افاكه نصيحت كامو كفداث؟

3

وحي اياله______.

 كفنتيغن وحي كفد 
كيت ______.

12

 مم   مالئكة جربائيل ام  يل  ىل  مل 

ىن  نن  من  زن  رن 

زي  ري   ٰى  ين 

جئ  يي  ىي  ني  مي 

حب جب  هئ  مئ  خئ  حئ 

يل ملىل  خل 

الكوكن اكتيؤيتي يغ برايكوت سخارا بركو                    مفولن.    
كمودين جواب سوءالن يغ دبريكن فد ستياف هنتين.  

1

لغكه خندكيا

موريد دبهاضيكن كفد ببراف كومفولن.
ستياف اهلي كومفولن فرلو منجواب سوءالن دستياف هنتين.

كومفولن يغ برجاي منجواب دغن بتول دان خفت دكيرا سباضاي فمنغ.

1

2

3

چارا فلقساناءن اكتيؤيتي

ميندا بستاري 6

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

سيرة سيرة

107 106
بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي دأتس.• 
اداكن فرتنديغن برخريتا فنورونن وحي فرتام انتارا كومفولن.• 

 روموسكن جوافن موريد دان كاءيتكن دغن كفنتيغن • 
منجاديكن القرءان سباضاي فندوان هيدوف.  

موال

تمت

كأداءن هيدوف 
 ماءنسي تنفا 
برفضغ فد وحي

اعتبار فريستيوا 
فنورونن وحي فرتام

 ايستري 
   نبي محمد 
يغ مننغكن بضيندا

تاريخ وحي 
فرتام

    عمور نبي محمد
كتيك منريما وحي فرتام

نام ضوا تمفت نبي 
محمد  برعبادة

دفونخق بوكيت اين اد 
 ضوا تمفت نبي 
محمد  برعبادة

   نبي محمد
برتمو فنديتا 

نصراني

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

خندكيا : فينتر 
عقلث، خرديق، 

فنداي.



 اونيت

1 فرهاتي دان باخ.  

2 فرهاتي دان باخ.  

تبليغ برمقصود مثمفايكن. 
تبليغ مروڤاكن ساله ساتو 

صيفت واجب فارا نبي 
. مريك مثمفايكن 

وحي يغ دتريما درفد اهلل 
 كفد اومت مريك.

نبي محمد  ضيضيه بردعوه 
مثمفايكن اجرن إسالم 

واالوفون منريما تنتغن هيبت 
قوم مشركين                                                                                    . سباضاي اومت 
إسالم، كيت برتغضوغجواب 
مثمفايكن اجرن إسالم كفد 

اورغ الءين.

منالدني صيفت تبليغ

    تبليغ دعملكن، علمو دسيباركن.  

12

ايه، ساي اكن بريتاهو 
اديق تنتغ صيفت تبليغ 

 نبي محمد  يغ 
استاذ بريتاهو تادي.

باضوس سيتي، كامو جوض منالدني 
صيفت تبليغ نبي محمد  دغن 

مثمفايكن اجرن إسالم كفد يغ الءين. 
نبي محمد  برفسن كفد اومتث.

مقصودث:
"سمفايكن درفداكو واالوفون 

سفوتوغ اية."
                     )رواية البخاري(

َبلُِّغواَعنِّي َوَلْوآيًة.
)                                                    )َرَواُه اْلُبَخاِريُّ

1

2

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

سيرة

109 108

5.2.1
5.2.3  برسوءال جواب دغن موريد تنتغ تيك س دان ضمبر، • 

كمودين كاءيتكن دغن تاجوق.  
سومبغ سارن فغتاهوان سديا اد موريد تنتغ صيفت تبليغ.• 

 جلسكن ارتي حديث نبي  دغن ممبريكن خونتوه تيندقن • 
موريد يغ بوليه دالكوكن.  

بريكن خونتوه خريتا نبي محمد  يغ ممبوقتيكن كأوغضولن صيفت تبليغ.  • 



فريستيوا دطائف

دأيجيق، دهينا 
دان دلونتر باتو 
سهيغض خدرا 

دان برداره.

خابرن

ڤريستيوا دبوكيت صفا

3 باخ دان فيكير.  
   كأوغضولن صيفت تبليغ نبي محمد

نبي محمد  مموالكن دعوه 
كفد اورغ يغ رافت دغن بضيندا ستله 

دفرينتهكن اهلل . َخِديَجة بنت ُخَوْيِلد، 
يق، َعِلّي بن أَِبي َطاِلب دان  دِّ أَُبو َبْكٍر الصِّ

بضيندا مغوتوس سورت َزْيد بن َحاِرَثة  مملوق إسالم.
مثمفايكن اجرن إسالم كفد 

راج دان فميمفين نضارا 
سفرتي راج روم، حبشة، 

فرسي دان مصر.

  نبي محمد
ناءيق كبوكيت   

صفا مثرو 
فندودوق مكة 

 برايمان 
. كفد اهلل

اخالق موليا 
دعملكن دالم 

كهيدوفن.

 عملن جاهيلية 
 سفرتي منيليق 

دهافوسكن.نصيب 
اجرن إسالم 

ترسيبار لواس.

1
3

سماكين باثق 
منيغضلكن 

فثمبهن برهاال.

24

دعوه سخارا رهسيا

بردعوه دغن فنوليسن

 كيت سباضاي اومت نبي 
محمد  هندقله منروسكن 

توضس دعوه اضر اجرن إسالم تروس 
ترسيبار دان دافت دعملكن.

روموسن  كفنتيغن 
   نبي محمد

 برصيفت 
تبليغ.

 سماس دطائف، 
بضيندا بردعوه 

مثمفايكن اجرن 
إسالم. امانه مميكول 

 تغضوغجواب 
 برتبليغ، تيدق 

فوتوس اس.

 قوم مشركين ماره، 
 منخاخي، مغهينا دان

  مموالو نبي محمد 
دان كلوارض. أبو لهب، 

  باف ساودارا نبي محمد
ساللو مثاكيتي بضيندا.

خابرن

   
 سماكين خكل 

بردعوه دان 
تيدق ممبالس 
دغن ككرسن.

 تيندقن نبي 

خابرن
 سبهاضين بسر منولق 

دان مننتغ اجرن 
إسالم، اد يغ مغنخم 
ممرغي اومت إسالم.

ساغت صبر دان 
تنغ مغهادفي 

خابرن، مرانخغ 
ستراتيضي دعوه يغ 

لبيه ملواس. 

 تيندقن نبي 

توضس دعوه 
دتروسكن دان 

نضارا مدينة 
دفركوكوه.

 تيندقن نبي 

اد يغ تيدق منريما 
دعوه بضيندا 

ترماسوق أُبو َطاِلب 
باڤ  ساودارا  نبي 

. محمد

خابرن
 تيندقن نبي محمد

 تيندقن نبي محمد
 تيندقن نبي محمد

 تيندقن نبي محمد

 َأْشَهُد َأْن الَّ ِإٰلَه ِإالَّ اهلل 
ًدا رَُّسوُل اهلل. َوَأْشَهُد َأنَّ ُمَمَّ

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

سيرة سيرة

111 110

5.2.1
بوكو اكتيؤيتي5.2.2

106-111

5.2.1
5.2.2 جلسكن قيصه دعوه نبي محمد  سخارا ترفرينخي كفد موريد.• 

مينتا موريد مثنارايكن اخالق ترفوجي نبي محمد  درفد فريستيوا دأتس.   • 
برسوءال جواب دغن موريد خارا مغفليكاسيكن صيفت تبليغ دالم كهيدوفن.• 
 جلسكن ستياڤ كباءيقن اد چابرن بوليه دأتسي دغن تيندقن يغ برسسواين • 

كفد موريد.  

1

3

4

2



ساي اكن بريتاهو اورغ 
الءين، سوفايا دافت 
منفعت دان مغعملكنث.

فيليه ساتو تاجوق يغ 
برسسواين.

لغكفكن سناراي سيمق.

سيبركن    كڤد  اورغ  
الءين اونتوق دعملكن. سناراي سيمق سيبرن علمو

تاجوق:________________
خارا فثمفاينساسرن:

___________ايبو
___________ اديق
___________عامرة

1

3

2

ميندا بستاري 6

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

سيرة سيرة

113 112

لغكه خندكيا

 ، برداسركن  قيصه كأوغضولن صيفت تبليغ  نبي محمد   
. توليس خيري٢ فندعوه يغ دتونجوقكن اوليه نبي محمد  

  خريتاكن كفد راكن كامو تنتغ كفنتيغن نبي محمد   
برصيفت  تبليغ.  

كامو منصيحتي هيكل يغ سدغ منخونتيغ    
دينديغ. كامو دمارهي اوليه هيكل دغن    

كات٢ يغ كست.   
افاكه تيندقن كامو؟      • 
 افاكه يغ سفاتوتث دالكوكن • 

اوليه هيكل ستله دنصيحتي؟

1

2

3

 ذيكير يغ موده، تتافي 
بسر فهاالث.

 ُسْبَحاَن اهلِل َوِبَحْمِدِه، 
ُسْبَحاَن اهلِل اْلَعِظيِم.

 بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي دأتس سهيغض موريد• 
ممهمي صيفت تبليغ نبي محمد  يغ اوغضول.

نصيحتي موريد اضر مغعملكن صيفت تبليغ دالم كهيدوفن .   • 

 منچونتيغ دينديغ اياله 
ساتو كسالهن.

بوات اكتيؤيتي دباوه دان توليس سناراي سيمق:

سنارايكن كباءيقن يغ كامو فراوليه درفد اكتيؤيتي سيبرن 
علمو دان عاقبة جك تيدق مثمفايكن كفد يغ الءين.

1

2

سيبرن علمو

بنتو موريد مالكوكن اكتيؤيتي دأتس.• 
ضالقكن موريد مثيبركن علمو كفد راكن ماللوءي ميديا سوسيال يغ برسسواين.   • 

5.2.2
5.2.3

5.2.1
5.2.2
5.2.3

خيري٢ فندعوه 
يغ دتونجوقكن 
. اوليه نبي

بوكو   تيك  سضورو

 ايبو دان بافاينترنيت

امانه

  براني
كران بنر



1 فرهاتي دان تليتي.  

قيصه مشاركت عرب جاهيلية

  باضايماناكه نبي محمد
برهادفن دغن مشاركت مكة؟

   فرموسوهن دجاءوهي، هيدوف هرموني.

 مشاركت عرب كتيك ايت هيدوف برفواق-فواق 
دان برفخه-بله. فرضا   دوهن دان ففرغن سريغ ترختوس 

انتارا قبيله كران مربوت هرتا دان كواس.

1

 كهيدوفن مشاركت عرب 
 كتيك ايت مثكوتوكن 

اهلل  دغن مثمبه برهاال. 
مريك فرخاي برهاال اداله تمفت  

مموهون فرتولوغن. مريك 
 جوض ڤرچاي كڤد ڤركا  را2 

خرافة. 

كفرچاياءن 2

مريك سوك مينوم ارق، 
برجودي، بربوهوغ دان 

منيليق نصيب. مريك  جوض  
ممبونوه انق فرمفوان.

چارا هيدوف 3

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

سيرة

115 114
بوكو اكتيؤيتي

112-113

5.3.1

 اونيت

جلسكن كهيدوفن مشاركت عرب سبلوم نبي  منجادي رسول.• سومبغ سارن ضمبر دأتس دان كاءيتكن كأداءن مكة فد زمان جاهيلية• 
مينتا موريد ممبنديغ بيذا مشاركت عرب جاهيلية دغن اجرن إسالم.• 

 خرافة : كفرچاياءن يغ كاروت، دوغيغ، تحيول.

نبي محمد  دان مشاركت مكة



2 باخ دان عمل. 3 تليتي دان فهم.   
كفريبادين نبي محمد  دالم مغهادفي فننتغن مشاركت مكةكفريبادين نبي محمد  سبلوم منجادي رسول

 تركنل دغن 
 صيفت امانه 

سهيغض دبريكن كفرخاياءن 
مغوروسكن فرنياضاءن خديجة. 

أبو لهب باف ساودارا نبي محمد  دان ايستريث مننتغ دعوه بضيندا. 
مريك مغضلر نبي محمد  سباضاي فندوستا. نامون، بضيندا تيدق 

فاته سماغت دان سنتياس بربوات باءيق كفد مريك.

بضيندا دفرينتهكن اهلل برهجره كمدينة 
كتيك أبو جهل دان سكوتوث مرانخغ  
ممبونوه نبي محمد . بضيندا مميليه 

جالن كسالتن اونتوق كمدينة واالوفون 
مدينة ترلتق دأوتارا مكة اونتوق 

مغليروكن موسوه. سسمفايث دمدينة، 
بضيندا مرانخغ اوسها دعوه يغ لبيه ملواس.

 نبي محمد  تيدق 
فرنه بربوهوغ دان فيليه كاسيه. 

صيفت ترفوجي اين، مثببكن 
بضيندا دبري كفرخاياءن مغاديلي 

فربالهن انتارا قبيله كتيك 
ملتقكن حجر                      ا                 ألسود.

سجق كخيل الضي، هيدوف 
بضيندا ترايسي دغن فركارا يغ 

برفاءيده. بضيندا ساغت راجين 
ْعِدَية، ايبو  ممبنتو َحِليَمُة السَّ
سوسوانث، مغمباال كمبيغ . 

صبر دان تابه كونخي كجاياءن.اخالق نبي محمد  دخونتوهي، هيدوف دبركتي      . 

امانه 

فثنتون

صبر دان تابه

بيجق مرانخغ

سنتياس برخاكف 
بنر دان عاديل

تيدق سوك ممبواغ ماس

1

4

1

نبي محمد  دتاوركن  هرتا يغ باثق جك مثمبه برهاال. بضيندا منولق 
تاورن ترسبوت دغن تضس دان منروسكن دعوه دغن چكل. 

برفنديرين تضوه 2

3

2

3

 بضيندا سنتياس 
 برمانيس موك  

دان برلمه لمبوت دالم 
فرخاكفن. سيكف بضيندا 

اين ساغت دسنغي دان 
دحرمتي راماي. بضيندا جوض  

تركنل دغن صيفت فمعاف 
دان درماون.

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

سيرة سيرة

117 116

5.3.2
5.3.3
5.3.5

5.3.2
5.3.5 بوكو اكتيؤيتي

113-115

بوكو اكتيؤيتي
114-115

 بريتاهو موريد بهاوا نبي محمد  مميليقي جاتي ديري دان تيدق • 
ترفغاروه دغن سواسان كرونتوهن اخالق.  

 مينتا موريد مندافتكن معلومت تنتغ فريستيوا فرلتقن حجر األسود  • 
دان خريتاكن دهادفن كلس.  

نصيحتي موريد منخونتوهي نبي محمد  افابيال برهادفن   • 
دغن راكن يغ سوك  برضا    دوه دان منخاخي.

دوروغ موريد اضر تيدق مال كوكن  فربواتن بولي.• 



يا رسول اهلل،
مغنغمو، منججقي سيرهمو،

ممبواتكن كامي ريندو فدامو،
مغاضومي كفريبادينمو، مثانجوغي اخالقمو.

واهاي ككاسيه اهلل،
كتنغن، كتابهن، كصبرن دان فكرتيمو،

اينسفيراسي هيدوف كامي،
ديريمو سباضاي ايكوتن دان تالدن.

واهاي رسول اهلل،
كامي عملكن اخالقمو يغ موليا،

فستي دسايغي ايبو دان باف،
دسنغي ضورو، راكن دان تاولن،

فرموسوهن دافت دهيندركن،
هيدوف امان دان داماي،

رحمة اهلل ممايوغي كامي.

رسول اهلل  كسايغنكو دان ايكوتنكو
خريتاكن خارا هيدوف مشاركت عرب سبلوم   

نبي محمد  منجادي رسول.  

برداسركن اخالق موليا نبي محمد  يغ دفالجري،    
افاكه تيندقن كامو دالم سيتواسي دباوه:  

بينخغ سخارا بركو     مفولن دان بنتغ:  
• كفريبادين دان تيغكه الكو نبي محمد  سبلوم منجادي رسول  

• كفريبادين نبي محمد  دالم مغهادفي فننتغن مشاركت مكة  

1

3

2

ميندا بستاري 6

4 ديكالماسي ساجق دان فهم.  

  كيت هندقله منالدني اخالق نبي محمد 
 . سوفايا هيدوف كيت بهاضيا  دان دكاسيهي اهلل

روموسن

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

سيرة سيرة

119 118

اديق منخونتيغ بوكو 
سكوله كامو

جيرن كامو كومر بارو 
سهاج برفينده 

فلباضايكن سيتواسي اونتوق ممنتفكن فغحياتن موريد.• 
ضالقكن موريد منجاديكن نبي محمد  سباضاي ايكوتن.• 

12

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

بوكو اكتيؤيتي
116-118

5.3.4
5.3.5 اداكن فرتنديغن ديكالماسي ساجق.• 

 بيمبيغ موريد مغلواركن  ايسي فنتيغ تنتغ كفنتيغن مغعملكن • 
اخالق نبي محمد  دالم كهيدوفن.  

فرينچيكن ايسي٢ فنتيغ تنتغ كفنتيغن مغعملكن اخالق نبي محمد  دالم كهيدوڤن.• 



جمبغن اخالق موليا

حاصيلكن جمبغن اخالق موليا نبي محمد  دان فامير.   1

سديا فرالتن

ضونتيغ دان تمفل

حاصيل جمبغن

  كنل فستي اخالق نبي محمد 
 دالم تاجوق اين.

)روجوع هالمن 116 دان 117(

عملكن اخالق موليا نبي محمد  دالم كهيدوفن. 
نيالي

ساي برعزم منچونتوهي 
  اخالق موليا نبي محمد

دالم کهيدوڤن 

نوتا 
ضورو

سيرة

 بنتو موريد مغنل فستي اخالق نبي محمد  درفد تيك س اونتوق • 120
مغحاصيلكن جمبغن اخالق موليا.  

نصيحتي موريد اضر مغعملكن اخالق نبي محمد  دالم كهيدوفن.• 

1
2

3 4

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5



121

بيدغ ادب ممبينچغكن امڤت اسڤيک اوتام، 
ياءيت ادب ترهادڤ ديري سنديري، كهيدوڤن 
برسوسيال، ادب ترهادڤ رسول اهلل  دان 

. ترهادڤ اهلل

ادب

اونيت
اونيت
اونيت
اونيت

1

2

3

4

جاض ادب تيدورمو
علمو دتونتوت ادب دفليهارا

ماري برشكور
 خينتاكن سّنة رسول اهلل



 مقصودث: سضاال فوجي باضي اهلل  يغ تله مغهيدوفكن 
كامي ستله مماتيكن دان كفداث كامي دبغكيتكن.

 اونيت

1 باخ دان عمل.  

2 باخ دان عمل.  
جاض ادب تيدورمو

تيدور اول 

 ممباخ دعاء باغون تيدور

مغمس تمفت تيدور
 ممباسوه موك دان منخوخي هيدوغ دغن 

مماسوقكن اءير دان مغهمبوسكنث
برسواك اتاو ممبروس ضيضي 

ممباسوه تاغن 
 مغيبس تمفت تيدور

 تيدور مغيريغ دسبله كانن
 ممباخ دعاء دان برذيكير

بروضوء

يل( ملىل   ممباخ َبْسَمَلْة )خل 

عملن سبلوم تيدور
1

1

2

4

5

3
3

5

2

4

6

عملن سلفس باغون تيدور

دليل نقلي

  تيدور ايكوت چارا نبي محمد

نبي محمد  تيدق سوك كفد اورغ يغ تيدور تنفا منونايكن صالة عشاء ترلبيه دهولو.
مقصودث: افابيال اغكاو هندق تيدور، مك هندقله بروضوء ترلبيه 

دهولو سباضايمان وضوء اونتوق صالة دان كمودين برباريغله مغيريغ 
دسبله كاننمو.                                 )رواية البخاري دان مسلم(

ْأ  َقاَل َرُسوُل اهلل  : إَذا أََتْيَت َمْضَجَعَك َفَتَوضَّ
َلِة ُثّمَ اْضَطِجْع عَلى ِشقَِّك اْلْيَمِن.   ُوُضوَءَك لِلصَّ
                                                        )َرَواُه اْلُبَخاِريُّ َوُمْسِلٌم(

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

ادب

123 122
سيموالسيكن عملن سبلوم تيدور دان سلفس باغون تيدور.	 
نصيحتي موريد اونتوق باغون اول سباضاي فرسدياءن صالة صبح.	 

 	. جلسكن ادب تيدور برسرتا سيموالسي خونتوه تيدور خارا نبي محمد
بيمبيغ موريد  دعاء سبلوم تيدور.	 
ضالقكن موريد اونتوق ممباخ سورة تيض ُقْل سبلوم تيدور.	 

6.1.1
6.1.2
6.1.5

6.1.1
6.1.5

 دغن نامامو يا اهلل، اكو هيدوف دان اكو ماتي.

 اْلـَحْمُد هلِلِ الَِّذي َأْحَياَنا َبْعَد َما َأَماَتَنا َوإِلَْيِه النُُّشوُر

بوكو اكتيؤيتي
120-121

بوكو اكتيؤيتي
120

افاكه خيري٢ تيدور يغ بركواليتي؟



 منجادي ساتو عبادة دالم كهيدوفن

  منجاض كصيحتن فيزيكل دان مينتل

 ملقساناكن سّنة نبي محمد  

 مندافت فهاال درفد اهلل 

 مغهيندري ديري درفد ضغضوان شيطان

3 باخ دان عمل.  
كفنتيغن مغعملكن ادب تيدور مغيكوت سّنة

َقْيُلوَلة

كفنتيغن َقْيُلوَلة 

نبيل، ايلقكن تيدور منيارف دان 
فاكايله فاكاين يغ منوتوڤ عورة.

باءيق توق...

تيدور سكجف سبلوم ماسوقث وقتو ظهر 

مغومفول تناض اونتوق منيغكتكن فوغسي اوتق 
كفرلوان هارين

 ممبنتو فرتومبوهن 
اوتوت يغ قوات

 منيغكتكن سيستم 
فرتاهنن بادن

مغوكوهكن ايغتن
منستابيلكن ايموسي

مغهيلغكن تكنن
منيغكتكن كفهمن 

فيزيكل مينتل
1

2

3

4

 ممبنتو منيغكتكن 5

ممبريكن تناض اونتوق
 ِقَياُم اللَّيل

فرودو

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

ادب ادب

125 124

6.1.3
 جلسكن بهاوا ستياف فربواتن دكيرا سباضاي 	 6.1.5

. عبادة افابيال دسرتاكن نية كران اهلل  
بينخغكن ذيكير٢ يغ بوليه دعملكن سبلوم تيدور.	 

6.1.4
6.1.5  سومبغ سارن تنتغ كفنتيغن مغعملكن ادب تيدور 	 

دان الرغن كتيك تيدور.  
 ترفكن تيدور دغن خارا يغ بتول دان ايلقكن تيدور دغن خارا  	 

يغ دالرغ رسول اهلل  كفد موريد.  

وقتو َقْيُلوَلة: تيمفوه ببراف مينيت سبلوم ماسوق 
وقتو ظهر انتارا 10 هيغض 30 مينيت. 

تيدور يغ بركواليتي دافت منجامين 
كصيحتن اونتوق توجوان برعبادة

روموسن

بوكو اكتيؤيتي
120,122-123



ڤيليه دان باخ. 1

عملن سبلوم 
تيدور

عملن سلفس 
باغون تيدور

سخارا برفاسغن، بوات برساما- سام.
مثبوت ادب سبلوم تيدور.	 
مثاتاكن ادب كتيك باغون تيدور.	 
ممباخ دليل نقلي ادب تيدور.	 

توليس دعاء يغ برايكوت دأتس كد دان باخ 
برساما-سام دغن راكن: 

بريكن السن ترهادف سيتواسي برايكوت:
 احمد بروضوء سبلوم تيدور تتافي احمد 	 

تيدور دغن تيدق برڤاكاين سوڤن.
 ستله أمين باغون تيدور، دي تروس 	 

مغمس تمفت تيدورث.
 سلوى ممباخ دعاء باغون تيدور 	 

ستله دي سمفاي دسكوله.
 رملي برنية َقْيُلوَلة تتافي دي ترتيدور 	 

هيغض ماسوق وقتو عصر.

افاكه َقْيُلوَلة؟ بينخغكن:

1

2

4

3

دعاء سبلوم تيدور

كفنتيغنوقتو مقصود

دعاء باغون تيدور

بهاضيكن موريد كفد 2 كومفولن.
سأورغ واكيل كومفولن مغمبيل ادب تيدور يغ بتول ددالم كوتق.

تمفل فد رواغن يغ ترسديا. 
سموا اهلي ممباخ برساما-سام افابيال سموا كد تله دتمفل.

1

3

4

2

چارا فلقساناءن اكتيؤيتي

بروضوء

ممباسوه تاغن 

ممباسوه تاغن 

ميندا بستاري 6

بروضوء

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

ادب ادب

127 126

6.1.1
6.1.4
6.1.5

 فستيكن سموا موريد ترليبت دالم اكتيؤيتي يغ دجالنكن.	 
ترفكن صيفت بكرجاسام دان بنتو-ممبنتو كفد موريد.	 

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5

بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي دأتس.	 
مينتا موريد منخاتت ايسي فالجرن دالم بوكو توليس.	 
فلباضايكن اكتيؤيتي باضي ممنتفكن فغواساءن ايسي فالجرن.	 

تيدور بركواليتي ممبنتو 
مثضركن توبوه بادن. 



 ممبنتوق فريبادي 
يغ سمفورنا.

 مالهيركن تناض فاكر 
دالم فلباضاي بيدغ.

منيغكتكن ايكونومي نضارا.منضقكن شعار إسالم. 
 هيدوف بهاضيا 
دان سجهترا.

 اومت إسالم برتمبه 
ماجو. 

 اونيت

1 فرهاتي دان باخ.  

2 باخ دان فهم.  
فغرتينعلمو دتونتوت ادب دفليهارا

علمو يغ واجب دكواساءي 
اوليه ستياف اومت إسالم. 

)چونتوه: صالة فرض(

  ملقساناكن فرينته اهلل
دغن سباءيق-باءيقث.

 موجودكن مشاركت 
يغ بكرجاسام.

علمو يغ واجب دكواساءي 
اوليه سبهاضين اومت إسالم. 

)چونتوه: صالة جنازه(

علمو فرض كفاية

كفنتيغن كفنتيغن

علمو فرض عين

11

22

33

44

دليل نقلي
َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ، َقاَل َرُسوُل اهلل : َطَلُب اْلِعْلِم 
َفِريَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلم.                                                                           
                                                                                             )َرَواُه اْبُن َماَجْه(
مقصودث: درفد أنس بن مالك ، رسول  اهلل  برسبدا: 

منونتوت علمو اياله فرض باضي ستياف اورغ إسالم.
)رواية ابن ماجه( 

ثاتاكن كلبيهن اورغ يغ برعلمو بربنديغ دغن اورغ يغ تيدق برعلمو.

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

ادب

129 128
بوكو اكتيؤيتي
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6.2.1
6.2.4 
6.2.5

بيمبيغ موريد ممهمي فربيذاءن علمو فرض عين دان فرض كفاية .	 
كاءيتكن خونتوه٢ علمو فرض عين دان فرض كفاية دغن كفنتيغنث.	 

6.2.2

بيمبيغ موريد اونتوق ممباخ دليل دان ممهمي مقصودث.	 
سومبغ سارن مغناءي خونتوه علمو فرض عين دان فرض كفايه.	 

براوسها منروك فلباضاي بيدغ علمو. 



برايكوت ساي باخاكن بيوداتا ريغكس توكوه موريد خمرلغ 
برسوفن  ساغت  يغ  سأورغ  مروفاكن  بلياو  اين.  تاهون 
منونجوقكن  جوض  بلياو  ضورو.  مغحرمتي  دان  سنتون، 
مغهيندركن  دسمفيغ  علمو  منونتوت  دالم  كسوغضوهن 

ديري درفد مالكوكن دوسا.
رهسيا كجاياءن بلياو اياله:

•  اخلص 
سنتياس بردعاء	 
صبر 	 
منجاض ماس	 

بلياو يغ دمقصودكن اياله 
محمد نبيل بن حاج محمد. 

دفرسيالكن.  

3 باخ دان عمل. تهنيئه أتس كجاياءن  
مندافت انوضره توكوه 
موريد خمرلغ تاهون 

اين. افاكه نصيحت اندا 
كفد راكن٢ الءين؟

تريما كاسيه. كيت سباضاي 
 فالجر مستي مغعملكن ادب 

دالم منونتوت علمو.
موده ممهمي ايسي فالجرن.	 
علمو برتمبه بركة.	 
برموتيؤاسي اونتوق بالجر.	 
برسماغت اونتوق مغعملكن 	 

علمو يغ دفالجري.
دسايغي ضورو دان راكن.	 
 	. دأغكت درجت دسيسي اهلل

دعاء بالجر:

افاكه كفنتيغنث مغعملكن 
ادب منونتوت علمو؟ 

بوليه كوغسيكن دعاء 
بالجر يغ ساللو دعملكن؟

1

4

6

3

5

ادب منونتوت علمو دافت منجامين كبركتن هيدوف 
سرتا برمنفعت اونتوق ديري دان مشاركت.

روموسن

اللَُّهمَّ اْفَتْح َعَلْيَنا ِحْكَمَتَك َواْنُشْر َعَلْيَنا 
ِمْن َخَزآِئِن َرْحَمِتَك َيآ َأْرَحَم الرَّاِحِميَن

تريما كاسيه اتس فركو   غسين.
7

1

3

5

7
6

4

2

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

ادب ادب
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6.2.3 
6.2.4 
ترفكن كفد موريد كفنتيغن مغعملكن ادب دالم منونتوت علمو.	 6.2.5

جلسكن مقصود دعاء بالجر دان مينتا موريد اونتوق عملكن سبلوم بالجر.	 
بيمبيغ موريد مغحياتي  ادب منونتوت علمو.	 
كاءيتكن قيصه لقمان الحكيم دغن ادب منونتوت علمو.	 



تافي، ساي ساللو لوفا ال...  
ها... كاالو لوفا... بواتله    

نوتا...  
بارو تيدق لوفا...  

بوليه اولغ بيال٢ ماس...  
كاالو سوده برعلمو...  

جاغن لوفا برعمل...  
سببث؟  

برعلمو تنفا عمل اومفام    
فوكوق تيدق بربواه.  

اوووو...   
كاون٢، جاغن لوفا يا...  

بالجرله  برسوغضوه -سوغضوه .  
كيت برعلمو...   
بغسا كيت ماجو.  

سكيان تريماكاسيه...  

برساما-سام دغن راكن، بينخغكن دان هورايكن 
مقصود دليل دان كواجيفن منونتوت علمو.

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.   
وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته.  

كاون٢.  
علمو فثولوه ماس دفن.  
علمو فننتو كجاياءن...  

بتول...  
هندق تونتوت علمو.  

فرلو برادب!  
اف ادبث؟  

اخلص...  
بردعاء اونتوق مندافت علمو برمنفعت.  

جاغن لوفا اونتوق برتوكل.  
برسوغضوه - سوغضوهله  سماس     

بالجر.  
ايغت... جاغن ماءين٢.  
فستيكن حرمت ضورو.  

بتول، بتول، بتول...  

باخ دان فهم. 

سناراي سيكف نيضاتيف شميم يغ تيدق فاتوت دأيكوتي.	 
افاكه ادب بالجر يغ فرلو دعملكن اونتوق برجاي؟ 	 
جلسكن كفنتيغن برعمل دغن ادب منونتوت علمو. 	 

1

2

باخ. 1

شميم ساللو فونتيغ سكوله. سموا كرجا 
سكوله تيدق دسيافكن كران دي ليك دغن 
فرماءينن افليكاسي ديضيتلث سهاج. عاقيبتث، 
شميم ضاضل دالم ففريقساءن فرتغهن تاهون. 

ضورو منصيحتيث اضر براوبه.

كالم جماعيدليل نقلي

َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك ، َقاَل َرُسوُل اهلل : َطَلُب اْلِعْلِم 
 َفِريَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم.                                                                         

)رواه ابن ماجه(                                                                   َ َ   ُ  ْ  ُ  َ   َ            

 :  برسبدا رسول  اهلل ، مقصودث: درفد أنس بن مالك 
منونتوت علمو اياله فرض باضي ستياف اورغ إسالم. )رواية ابن ماجه(

ميندا بستاري 6

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

ادب ادب
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6.2.3
6.2.4
بيمبيغ موريد مغنل فستي ايسي٢ فنتيغ ددالم تيك س. 	 6.2.5

مينتا موريد ممبوات فرسمبهن كالم جماعي.	 

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5

بيمبيغ موريد منجالنكن اكتيؤيتي دأتس.	 
 ترغكن كفد موريد سوفايا براوسها برسوغضوه-سوغضوه 	 

اونتوق كجاياءن دنيا دان اخيرة.  



 اونيت

1 فرهاتي دان باخ.  

2 باخ دان فيكير.  
ماري برشكور

  برتريما كاسيه كفد اهلل
  دغن مغضوناكن نعمت اهلل

سسواي دغن كهندق ث.

  مغوغكفكن فوجين كفد اهلل
  ماللوءي ليده، مغاكوءي نعمت اهلل
دغن هاتي دان مغضوناكن سضاال نعمت 

ايت مغيكوت كهندق ث.

فغرتين شكور

دليل نقلي

كونسيف شكور

 . سنتياس برشكور دغن نعمت اهلل  

ٰى     ٌّ       ٍّ    َّ          ُّ             ِّّٰ   ٱ  

 مقصودث: ايغتله كتيك اهلل ممبريتاهو بهاوا دمي 
سسوغضوهث، جك كامو برشكور، نسخاي اكو اكن 

تمبه نعمتكو كفد كامو. 
)سورة إبراهيم 14: 7(

ثاتاكن خيري٢ اورغ يغ برشكور.

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

ادب
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6.3.2

بيمبيغ موريد ممباخ دليل نقلي دغن بتول دان لنخر.	 
 جلسكن بهاوا رزقي بوكن هاث مليفوتي هرتا بندا سهاج تتافي 	 

مرغكومي سموا اسفيك كفد موريد.  

6.3.1

 	. بيمبيغ موريد ممهمي فغرتين  دان كونسيف شكور كفد اهلل
جلسكن كونسيف شكور ماللوءي هاتي، ليده دان اغضوتا كفد موريد.	 



3 تليتي دان فهم.   

 منجاض
كبرسيهن ساللو 

برصدقه صالة فرض

مغورغكن 
فنخمرن

مغهيندري 
فراساءن دغكي

قناعه دالم 
كهيدوفن

تيدق 
ممبذير

مغهرضا     ء ي 
اورغ الءين

ممباخ 
القرءان

مالكوكن 
فموليهاراءن

ممبنتو اورغ 
يغ ممرلوكن

ساللو مثبوت 
"اْلَحْمُد هلِلِ"

 كفنتيغن مغعملكن 
صيفت شكور

ممبري كقواتن دان كتابهن

راجين مغرجاكن عمل صالح

تيدق الالي دغن كميواهن

  دريضاءي اهلل 
دالم كهيدوفن

 دضنداكن نعمت اوليه اهلل

 سباضاي بوقتي مغهرضاءي 
 نعمت اهلل

خارا برشكور

عالم سكيتر ماءنسي  اهلل

اْلَحْمُد هللِ.

شکور رزقيکو 
هاري اين. 

هندقله سنتياس مغوخف اْلَحْمُد هلِلِ سباضاي  بوقتي 
. منشكوري نعمت كورنياءن  اهلل

روموسن

سيکڤ برڤادا-ڤادا ياءيت   قناعه:  
برڤواس هاتي دغن اڤ يغ اد.      

137 نوتا 136
ضورو

نوتا 
ضورو

ادب ادب

بوكو اكتيؤيتي
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6.3.3
6.3.4
ترفكن كفنتيغن منجاض عالم سكيتر سباضاي كسينمبوغن كلستارين ضلوبل.	 6.3.5

تايغكن ؤيديو بركا  ءيتن دغن فروضرم كمشا     ركتن  اونتوق مموفوق راس  برشكور.  	 

6.3.3
6.3.4  	. ترفكن، كفد موريد، عملن سنتياس مغوخفكن شكور كفد اهلل

سومبغ سارن خونتوه خارا برشكور كفد اهلل ، ماءنسي دان عالم سكيتر.	 
137 136



باخ دان فهم.

برساما-سام دغن راكن، بينخغ دان توليس. 

 بوات سناراي سيمق. ساي سأورغ يغ برشكور. 

1

2

3

فغرتين شكور

____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________

____________ ____________ ____________

دليل شكور 12

عالم سكيتر ماءنسي  اهلل

خارا برشكور

نعمت كفنتيغنخارابيلغن
سنتياس صالةصيحت توبوه بادن

مثبوت "اْلَحْمُد هلِلِ"____________

راجين مغرجاكن عمل صالح

____________

ساي سأورغ يغ برشكور

1

2

بوكو    سكرف. 1

 شكور اتس نعمت اهلل

ميندا بستاري 6

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

ادب ادب

139 138
بيمبيغ موريد منجالنكن اكتيؤيتي دأتس.	 
نصيحتي موريد چارا ملفظكن شكور كفد اهلل  دغن مثبوت اْلَحْمُد هلِلِِ.	 
ضالقكن موريد اونتوق ممبنتغكن حاصيل كرجا دهادفن كلس.	 

بيمبيغ موريد منجالنكن اكتيؤيتي دأتس.	 
بيمبيغ موريد مغاءيتكن كونسيف برشكور دالم كهيدوفن سهارين.	 

6.3.3
6.3.4
6.3.5

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.5



 اونيت

1 فرهاتي دان باخ.  

2 باخ دان فهم.  
 خينتاكن سّنة رسول اهلل

سنتياس ايكوت سّنة.
نيالي

 مغاسيهي 
ايبو باف

منوتوف عورة

 مغضوناكن 
تاغن كانن

مغهوبوغكن 
صلة    الرحيم

بربقتي كفد ايبوباف

ممباخ القرءان
سسواتو يغ برسومبركن  
درفد نبي محمد  دالم 
بنتوق اوخفن، فربواتن، 
صيفت سرتا اخلق يغ 

 دبريتاكن اوليه 
صحابت بضيندا.

  فغرتين سّنة رسول اهلل

منجادي انق صالح

ممباخ القرءان

منونتوت علمومغحرمتي اورغ توا برچاكڤ 
ڤركارا٢ باءيق

 افاكه فربيذاءن عملن سّنة دغن بوكن  سّنة؟

منجاض كبرسيهن

مي  زي  ري  ٰى 
جئ  يي  ىي   ني 

)   سورة الحشر 7:59 (    

 مقصودث: اف يغ دبريكن 
رسول كفدامو، مك تريماله، 

دان اف يغ دالرغث، مك 
تيغضلكنله...

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

ادب
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بوكو اكتيؤيتي
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بيمبيغ موريد ممباخ دليل نقلي دان مقصودث دغن بتول.	 
سومبغ سارن تنتغ عملن سّنة دالم كهيدوفن سهارين.	 

6.4.2 6.4.1

جلسكن فغرتين سّنة كفد موريد.	 
 	. بينخغكن تنتغ ضمبر دان كاءيتكنث دغن عملن سّنة رسول اهلل



3 باخ دان ايغت. 4 باخ دان عمل.   

 سضاال فربواتن نبي محمد  يغ دسمفايكن اوليه 
فارا صحابت بضيندا.

 سموا اوخفن نبي محمد  دالم بنتوق سوروهن، 
الرغن سرتا ضالقن .

 دروايتكن درڤد عائشة  بهاوا بلياو بركا ت: 
 سسوغضوهث رسول اهلل  سوك  مموالكن دغن

اغضوتا كانن كتيك مماكاي كاسوت دان برسوخي.
                                                                       )متفق عليه(

 درفد أَبُو ُأَماَمة  كاتاث اكو تله مندغر 
 رسول اهلل  برسبدا، " هندقله كامو سموا 

ممباخ القرءان، سسوغضوهث القرءان ايت اكن داتغ 
فد هاري قيامة ممبريكن شفاعة كفد اورغ يغ ممباخ 

دان برعمل دغن حكوم-حاكمث".
)رواية البخاري دان مسلم(

 درفد َحاِرَثة ِبْن َوَهب : اكو مندغر 
رسول اهلل  برسبدا، ماهوكه اكو ممبريتاهو 

كفد كامو سيافاكه اهلي٢ نراك؟ مريك ايت اياله 
اورغ يغ كرس كفاال، سومبوغ، سوك مغومفول 

هرتا تتافي تيدق سوك ممبلنجاكنث اونتوق كباءيقن.
                                              )رواية البخاري دان مسلم(

 أنس بن مالك  منخريتاكن بهاوا 
رسول اهلل  سنتياس مرنده ديري دان ترلبيه 

دهولو ممبري سالم كفد سسياف يغ دجومفاءي 
)رواية البخاري دان مسلم( واالوفون كانق٢.

سّنة فربواتن سّنة فركاتاءن

مغوتاماكن اغضوتا كانن كلبيهن ممباخ القرءان

جاءوهكن صيفت سومبوغ دان بغض ديري

مرنده ديري

مغضوسوق ضيضي

1
1

2

2

 دروايتكن درڤد ُحَذْيَفة  بهاوا بلياو بركات: 3
 رسول اهلل  افابيال باغون درفد تيدور، بضيندا 

مغضوسوق ضيضيث دغن مغضوناكن سواك  اتاو كايو سوضي.
)رواية البخاري دان مسلم(

نوتا 
ضورو

نوتا 
ضورو

ادب ادب
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6.4.4 6.4.4
 بيمبيغ موريد اونتوق ممهمي سّنة اسفيك فركا       تاءن دالم بنتوق 	 

سوروهن دان ضالقكن.  
ضالقكن موريد اونتوق مغعملكن سّنة ددالم كهيدوفن سهارين.	 

ترغكن مفهوم حديث كفد موريد دان كاءيتكنث دغن عملن سّنة.	 
ضالقكن موريد مغعملكن هيدوف برشريعة.	 



5 باخ دان فهم.  

 كفنتيغن مغعملكن سّنة رسول اهلل

منجادي بوقتي كخينتاءن 
. كفد رسول اهلل

  مندافت شفاعة
 رسول اهلل  دأخيرة.

 ترهيندر درفد مال كوكن  
فركا       را يغ دموركاءي.

 ممبنتوق اومت 
برفريبادي موليا.

 منجاديكن ديري لبيه 
براستقامة دالم عبادة.
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. سبوت فغرتين سّنة رسول اهلل  
باخ دليل نقلي دان مقصودث.  

بينخغكن فربيذاءن انتارا سّنة فركاتاءن دغن سّنة فربواتن.  
بينخغكن سّنة رسول اهلل  يغ بوليه دعملكن دالم    

سيتواسي دباوه.  
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عملن سّنةبيلغن
منوتوف عورة1
2___________

3___________

4___________

5___________

جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري   ٰى 
)سورة الحشر 7:59(                                        

مقصودث: اف يغ دبريكن رسول كفدامو، مك 
تريماله، دان اف يغ دالرغث، مك تيغضلكنله...

  اورغ يغ برعمل دغن سّنة رسول هلل
اكن منجاديكنث لبيه براخلق موليا.

روموسن

ميندا بستاري 6
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6.4.1
6.4.2
6.4.4
6.4.5

بيمبيغ موريد منجالنكن اكتيؤيتي دأتس.	 
بنتو موريد اونتوق ممبري سومبغ سارن.	 

بيمبيغ موريد اونتوق ممهمي دان مغعملكن سّنة.	 
مينتا موريد منخريتاكن عملن سّنة يغ تله دعملكن دالم كهيدوفن.	 

6.4.4
6.4.5



كمبارا سّنة

 منجلسكن فغرتين سّنة 
برسرتا دليل نقلي

منجلسكن   كفنتيغن  
 مغعملكن 

سّنة  دالم كهيدوفن

 منرغكن سّنة فركاتاءن 
دان ممبريكن خونتوه٢

تاجوق ڤربينچغن

 منرغكن سّنة فربواتن 
دان ممبريكن خونتوه٢

چارا فلقساناءن اكتيؤيتي

اضيهكن موريد كفد ببراف كومفولن دان تمفتكن مريك دستيسين.
ستياف كومفولن مندافت ساتو توضسن اونتوق دبينخغكن دان دسلسايكن.

سلفس فربينخغن:
سأورغ اهلي اكن منوغضو دستيسين ماسيغ٢.	 
اهلي يغ الءين اكن برضرق كستيسين الءين.	 

اهلي يغ تيغضل اكن منرغكن حاصيل فربينخغن كفد كومفولن يغ داتغ.
افابيال سموا معلومت سوده دفراوليه درفد ستياف ستيسين:

بركومفول سموال دستيسين ماسيغ٢ .	 
بوات فنرغن سموال كفد اهلي يغ تيغضل.	 
خاتت ايسي فنتيغ يغ دفراوليه.	 
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فلباضايكن توفيك فربينخغن اونتوق ممنتفكن فغواساءن موريد.	 


