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 (مركه 11) 11-1سوءالن 
 .بولتكن جوافن يغ بتول

 مثدياكن ماكنن  عقيبة تيدق منجاض ادب 1
 ...اياله 
 اّلَل  درمحيت ا
ـب ـ  ترهيندر درفد فثاكيت ــ
 موده دهيغضفي فثاكيت ج
 منجاض مرواه توان رومه د

      
 افبيال منزيارهي اورغ  دالرغفيليه فركارا يغ  2
 .ساكيت 
  منجاض فرضاءولن ا
ـب ـ  مالوت تراللو الما ــ
 مساغت ممربي كات ج
 ممينتا ايذين دان ممربي سالم د
 

 منزيارهي راكن دغن برادب اكن  3
 ._____مندافت 

ـب تنهيف ا ـ  فهاال ــ
 خاخني د نمخوه ج

     
ءيده 4  ....مغعملكن ادب برجالن اياله فا
ـب ديري بغض ا ـ  حرميتدتيدق  ــ
 دسناغي مشاركت د دبنخي مشاركت ج

  
 

 

 

 

  ____خارا منطاعيت اورغ توا اياله دغن 5
 .مريك 
ـب منيفو ا ـ  بايكنمغا ــ
 مندعاءكن د مالون ج

 
 ايالهكباءيقن برادب دغن جريان  6
 صلة الرحيم كنتمغر ا
ـب ـ  مشاركت برفخه بله ــ
 تيمبول فرسليسيهن ج
 تيدق هرمونيسواسان  د

  
 ادب مغعملكن  حكمهبريكوت مروفاكن  7

 خواليك ابكرج 
 دمورهكن رزقي ا
ـب ـ  فريستاسي منورون ــ
 رنقوات مغهاديف خاب ج
 منجادي خونتوه دان روجوعكن د

  
 دان تيمباغن سوكنتمسفورنا  8
 .......فرثاتاءن داتس مروفاكن ادب 

ـب  برماءين ا ـ  بكرجا ــ
 مالين تتامو د جوال بلي ج

 1ادب 
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 كتيك برماءين الرغنفيليه  9
ـب برضادوه ا ـ  بكرجاسام ــ
 سالمن-برسالم د  منوتوف عورة ج

 
 سيافاكه فميمفني فريغكت سكوله؟ 11
ـب ضورو بسر ا ـ  كتوا كمفوغ ــ
 منرتيفردانا  د بسر منرتي ج

 
 

 (مركه 5) 15-11سوءالن 
 .ايسي متفت كوسوغ دغن جوافن يغ دسدياكن

 منجاض برتغضوغجواب
 رموننيكه كتوا سبواه

 
 اتاو اورغ يغ _________(11)فميمفني اياله 

نضارا،  ________(11)مميمفني _________(11)
كيت هندقله  . ، كامفوغ، دان سباضايثنضري، داءيره

ادب دغن فميمفني باضي منجامني   _______(11)
  .سرتا كمعمورن نضارا_______(11)
 
 

 
 
 

 
 (مركه 11) 25-16سوءالن 
 .فد فثاتاءن دباوه "ساله"اتاو  "بتول" توليس

 
  غضن يغ رتق دان يتيدق مغضوناكن ف 11
  .سومبيغ 
 

  مريك يغ مغعملكن ادب برتاث اكن  11
  .اركتشدبنخي م 
 

  اورغ توا مروفاكن  مالون كات 18
  .يقءعمالن يغ با 
 

  تيدق ممبوات بيسيغ كتيك منزيارهي  11
  .قبور 
 

  ممبوك كعاءينب اورغ الءين مساس دامل 12
  .جمليس  
 

  فكرجاءن يغ حالل دان  مريضاءياللَّه  11
  -دالكوكن دغن برسوغضوه 
  .سوغضوه 
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  يغ باءيق اياله مناءيقكن هرض  فنياض 11
  .بارغ سخارا تيدق تركاول 
 

  بادن منجادي ببكن توبوهبرسوكن مث 11
  .مله  
 

  ينن دافت ءمماتوهي فراتورن فرما 11
  مغوكوهكن هوبوغن لبيه مخرلغ 
 

  سباضاي رعيت كيت هندقله منجاض 11
  .هرتا بندا عوام  
 
 
      
  
    
    

   
  

  
 
 
 

 

 (مركه 5)  31هيغض  26سوءالن 

 .دغن بتول( ب)دان ( ا ) فادنكن 

  (ب)               (ا )      

11 

 

  

    
11 

 

  

 فكرجاءن حرام   
18 

 

  

 فكرجاءن حالل   
11 

 

  

    
12 
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 (مركه  5)  35هيغض  31 سوءالن

 .ضاريسكن جوافن يغ بتول

 ....بارغن جوال بلي مستيله  ٢خريي 11
 .(بارغن يغ بركوالييت / بارغن خوري ) 

دامل ( بربوهوغ  /جوجور ) فنياض مستيله  11
 .اوروسن جوال بلي

( مغيكوت / ملغضر ) ين هندقله ءمساس برما 11
 .شرط فرالونن

ءيده) ييت يغ مروفاكن اكتيؤبرسوكن  11 /  برفا
 .(مروضيكن 

 فميمفني دغن خارا مغحرماتي 11
 .(برماسم موك / برمانيس موك )  

 

 (.مركه  5)  41هيغض  36الن ءسو

 .دغن بتول( ب ) دان ( ا ) فادنكن 

 (ب )   (ا )  
   غضر ارهانملتيدق  36
ادب دغن   تياد عنصور رباء 37

 فميمفني
حيت دغن منصي 38

 خارا ديفلوماسي
ادب كتيك  

 جوال بلي
   لييتابارغن بركو 39
   ملبيهكن تيمبغن 41

 (مركه  4)  14 هيغض 14 سوءالن

.ايسي متفت كوسوغ برفندوكن جوافن يغ دبري  

سيففربواتن فا  دمورهكن رزقي 
 دبرهنتيكن كرجا مندافت رمحة اهلل

 دسايغي اوليه مسوا اورغ
 

  حكمة مغعملكن ادب بكرجا

 11 

 11 

 11 

 

  عاقبة مغابايكن ادب بكرجا

 11 

 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SULIT 
 

ADAB 1 TAHUN 5 (003)  5 
 

(مركه  5)  51هيغض  46الن ءسو  

.ايسي متفت كوسوغ برداسركن جوافن يغ سسواي  

 برجوال بلي سلفس ماكن
هي قبوررمنزيا  دتيمفا مصيبه 

ء كفد ايبو باف دعا اونتوق جنازه دعاء   

 

اْعُف عهنْهُ  عهاِفِه وه ُه وه ْ اْرَحه ُ وه  46 اللَهَُم اغْفِْرَله

____________________  

 

ا كه  هُمه ْ اْرَحه َي وه اِِله لِوه ه اهللَهَُم اغْفِْرِِلْ وه ِغًراـ بَيهاِِنْ صه ا ره  47 

____________________  
 

رِ  َيه ِ هْيُُكْ َيه اهْهله اِلد  48 الَسالهُم عهل

____________________  
 

اِجُعونه  هْيِه ره ل ََّن اِ
ِ
ا ِ وه ََّن ّلِلَ

ِ
 49 ا

____________________  
 

َل هللُا ال   أَحه ِب  بهي  وه َرمه الرد واعه وهحه  51 

____________________  
 

 *الن متتءسو*


