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 القرءان:  بيدغ

 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 
 التني، سورة باخاءن مغعمل  1.1.3

 سورة اإلنشراح دان سورة
دامل صالة سرتا  
 .هارين كهيدوفن

 دان اإلنشراح سورة ،التنيسورة ممباخ   1.1.1

 .برجتويد داندغن بتول   سورة
 سورة ،التنيسورة  باخاءن ممفردغركن  1.1.2

 دغن بتول  سورة دان اإلنشراح

 .برجتويد دان

 .(اإلنشراح سورة)باخاءن  

 التني،سورة  مغعملدان  ممباخ
 سورة اإلنشراح دان سورة

 .برجتويد دان لودغن بت 

 
 التني، سورة باخاءن مغعمل  1.1.3

 سورة اإلنشراح دان سورة
دامل صالة سرتا  
 .هارين كهيدوفن

 دان اإلنشراح سورة ،التنيسورة ممباخ   1.1.1

 برجتويد داندغن بتول   سورة

 سورة ،التنيسورة  باخاءن ممفردغركن  1.1.2
 دغن بتول  سورة دان اإلنشراح

 .برجتويد دان

  سورة) باخاءن 

 التني،سورة  مغعملدان  ممباخ
 سورة اإلنشراح دان سورة

 .برجتويد دان لودغن بت 
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 
 التني، سورة نحفظ كنمغعمل  1.2.3

 سورة اإلنشراح دان سورة
دامل صالة سرتا  
 .هارين كهيدوفن

 اإلنشراح سورة ،التنيسورة  مغحفظ  1.2.1
 داندغن بتول   سورة دان

 .برجتويد
 سورة ،التنيسورة  نحفظ ممفردغركن  1.2.2

 دغن بتول  سورة دان اإلنشراح

 .برجتويد دان
 

 .اإلنشراح( )سورةن حفظ 1.2

سورة  مغعملدان  مغحفظ
 اإلنشراح دان سورة التني،

 دان لودغن بت شمسال سورة
 .برجتويد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التني، سورة نحفظ كنمغعمل  1.2.3
 سورة اإلنشراح دان سورة

دامل صالة سرتا  
 .هارين كهيدوفن

 اإلنشراح سورة ،التنيسورة  مغحفظ  1.2.1
 داندغن بتول   سورة دان

 .برجتويد
 سورة ،التنيسورة  نحفظ ممفردغركن  1.2.2

 دغن بتول  سورة دان اإلنشراح

 .برجتويد دان
 

  سورةن )حفظ 1.2

 ،التنيسورة  مغعملدان  مغحفظ
 سورة دان اإلنشراح سورة

 .برجتويد دان لودغن بت 
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 
دان مغحياتي  كنمغعمل  1.3.1.4

 القدر.سورة فغاجرن 

 القدر.سورة فغنلن   كنمنرغ 1.3.1.1
سورة ارتي اية درفد  كنمغهوراي  1.3.1.2

القدر.
دان سورة القدر فغاجرن  مروموسكن  1.3.1.3

 .مغهوبوغكاءيتكنث دامل كهيدوفن هارين

  كفهمن  1.3
 مغعمل دانمغاناليسيس،   1.3.1

 سورة القدر. مغحياتي

 
 مغحياتي دان كنمغعمل  1.3.2.4

 . سورة فغاجرن

 . سورة فغنلن منرغكن  1.3.2.1
 سورة درفد اية ارتي كنمغهوراي  1.3.2.2

. 
  سورة كن فغاجرنمروموس  1.3.2.3

مغهوبوغكاءيتكن دامل كهيدوفن دان 
 هارين.

 

  كفهمن  1.3
 مغعمل دانمغاناليسيس،   1.3.2

 . سورة مغحياتي
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 
مغعملكن باخاءن يغ مغاندوغي   1.4.4

 إظهارحلقي حكوم جتويد
مع  بال 

قالب دامل إ
 كهيدوفن هارين.

ممباخ اية يغ مغاندوغي حكوم   1.4.1
مع  ,  بال  إظهارحلقي, 

 

 حكوم إظهارحلقي,  مغنل فسيت  1.4.2
مع  ,  بال 

 دامل اية يغ دفالجري.
إظهارحلقي مغفليكاسي حكوم جتويد  1.4.3

مع  بال  
 باخاءن.

 بال  ) جتويد :  1.4
 مع  

ممباخ اية يغ   مغنل فسيت دان  1.4.1
إظهارحلقي, حكوم  مغاندوغي

مع  ,  بال  

 

 
مغعملكن باخاءن يغ مغاندوغي   1.4.4

إظهارحلقي حكوم جتويد
مع  بال  

ممباخ اية يغ مغاندوغي حكوم   1.4.1
مع  ,  بال  إظهارحلقي, 

 

 ) جتويد :  1.4
ممباخ اية يغ   مغنل فسيت دان  1.4.1

إظهارحلقي, حكوم  مغاندوغي
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف

قالب دامل إ
 كهيدوفن هارين.

 حكوم إظهارحلقي,  مغنل فسيت  1.4.2
مع  ,  بال 

 دامل اية يغ دفالجري.
إظهارحلقي مغفليكاسي حكوم جتويد  1.4.3

مع  بال  
 باخاءن.

مع  ,  بال  

 

 
مغعملكن باخاءن يغ مغاندوغي   1.4.4

إظهارحلقي حكوم جتويد
مع  بال  

قالب دامل إ
 كهيدوفن هارين.

ممباخ اية يغ مغاندوغي حكوم   1.4.1
مع  ,  بال  إظهارحلقي, 

 

 حكوم إظهارحلقي,  مغنل فسيت  1.4.2
مع  ,  بال 

 دامل اية يغ دفالجري.

 .قالب(إ) جتويد :  1.4
ممباخ اية يغ   مغنل فسيت دان  1.4.1

إظهارحلقي, حكوم  مغاندوغي
مع  ,  بال  
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف

إظهارحلقي مغفليكاسي حكوم جتويد  1.4.3
مع  بال  

 باخاءن.
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 :  بيدغ
 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 

 سبب دان كسن مغاناليسيس  2.4
 برالكو رسواه.

مغهيندري  كباءيقنممبينخغكن   2.5
 رسواه.

 ث.ترمجهندان  ممباخ   2.1
 اينتيفاتي  كننرغم  2.2
الرغن فغاجرن  مغهورايكن  2.3

 .رسواه
كبوروقن عملن رسواه دان  مغإنصفي  2.6

براوسها منجاءوهيث دامل كهيدوفن 
 هارين.

2.    

 دانمروموس ممباخ، 
 بركاءينتمغحياتي

 .الرغن رسواه
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 عقيدة:  بيدغ
 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 
 اهللمنرغكن دليل نقلي    3.3.2

 ارتيث.دان بر
ميقيين  كسن مغاناليسيس   3.3.4

مسع دامل  اهلل 
 . هارينكهيدوفن 

 دان كفهمنمروموسكن    3.3.6
 برصيفت اهلل كيقينن تنتغ

 عملن دغن سنتياس ممليهارا
 .هارين

بر اهلل فغرتني منرغكن   3.3.1
 

 اهللميقيين مقصود منجلسكن  3.3.3
 عقلي.دليل  ماللوءيبر

 بر اهلل كيقينن  ممبوقتيكن     3.3.5
 تيندقن. ماللوءي

 

 عقيدة   .3

 اهلل ممبوقتيكن دان ميقيين  3.1
 مسعصيفت 

 
 اهللمنرغكن دليل نقلي      2.2.3

 دان ارتيث. بر
ميقيين  كسن مغاناليسيس     4.2.3

دامل   اهلل 
 . هارينكهيدوفن 

بر اهلل فغرتني منرغكن  1.2.3
 

 اهللميقيين مقصود منجلسكن  3.2.3
 عقلي.دليل  ماللوءي بر

 عقيدة   .3

 اهلل ممبوقتيكن دان ميقيين  3.2
 .برصيفت بصر
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 دان كفهمنمروموسكن     6.2.3
 برصيفت اهلل كيقينن تنتغ

  دغن سنتياس ممليهارا 

 .هارين عملن

 بر اهلل كيقينن  ممبوقتيكن  5.2.3
 تيندقن. ماللوءي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اهللمنرغكن دليل نقلي    3.3.2
 دان ارتيث. بر

ميقيين  كسن مغاناليسيس   3.3.4
دامل   اهلل 

 . هارينكهيدوفن 
 دان كفهمنمروموسكن    3.3.6

 برصيفت اهلل كيقينن تنتغ
 دغن سنتياس ممليهارا 

 .هارين عملن

بر اهلل فغرتني منرغكن   3.3.1
 

 اهللميقيين مقصود منجلسكن  3.3.3
 عقلي.دليل  ماللوءي بر

 بر اهلل كيقينن  ممبوقتيكن     3.3.5
 تيندقن. ماللوءي 

 عقيدة   .3

 اهلل ممبوقتيكن دان ميقيين  3.3
 بر
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف
 

 دليل نقلي  مغهورايكن  3.4.3
 دان ارتيث.  اهلل

 دان كفهمن مروموسكن 3.4.6
 اهلل  كيقينن تنتغ

 تيندقن دامل سباضاي اساس
 هارين.

  اهلل  فغرتني منرغكن 3.4.1
 اهلل     ميقيين مقصود منرغكن 3.4.2

 
 اهلل ميقيين  كسن مغاناليسيس 3.4.4

 .دامل كهيدوفن هارين 
 اهللنام   كيقينن ممبوقتيكن 3.4.5

 تيندقن. ماللوءي
 

 عقيدة   .3

 ميقييندان  ممهمي   3.4
ضاي فضغن سبا

دامل كهيدوفن  دان بينتيغ
 هارين

 
 دليل نقلي  مغهورايكن  3.5.3

دان    اهلل
 ارتيث.

 دان كفهمن مروموسكن 3.5.6
  اهلل  كيقينن تنتغ

سباضاي 
 هارين. تيندقن دامل اساس

 اهلل  فغرتني منرغكن 3.5.1
  
 اهلل     ميقيين مقصود منرغكن 3.5.2

  
 اهلل ميقيين  كسن مغاناليسيس 3.5.4

دامل كهيدوفن   
 .هارين

 عقيدة   .3

  ميقيين دان ممهمي 3.5

ضاي سبا
 دامل بينتيغفضغن دان 
 .هارين كهيدوفن
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف

  اهللكيقينن  نام  ممبوقتيكن 3.5.5

 تيندقن .  ماللوءي 
 

 
دليل مغاناليسيس برباف   3.6.2

يغ بركاءينت دغن  نقلي
 شرييك.كونسيف 

 مغعملكن مغاناليسيس   3.6.4
 شرييك.

 

 شرييك. مقصود مثاتاكن  3.6.1

شرييك دان  بهاضني غهورايكنم  3.6.3
 . كأداءن يغ بوليه ممباوا كفد شرييك

شرييك دان  كونسيفمروموسكن   3.6.5
يغ بوليه مثببكن  منجاءوهي فركارا

 شرييك.

 فسيت مغنل دان ممهمي    3.6
ضاي سبا شرييك كونسيف

 هارين كهيدوفن دامل بينتيغ
 

 
ميقيين  كسن مغاناليسيس  3.7.3

مسعيات دامل  فركارا
 . هارينكهيدوفن 

 

 مسعيات فغرتني مثاتاكن  3.7.1

 فركاراميقيين مقصود منجلسكن  3.7.2
 خونتوهث-مسعيات دان خونتوه

مسعيات  كيقينن فركارا ممبوقتيكن  3.7.4
 .تيندقن  ماللوءي

 فركارا ميقيين دان ممهمي  7.3
 .مسعيات
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 يقني تنتغ دان كفهمنمروموسكن   3.7.5
مسعيات دان سنتياس ممليهارا  فركارا

 عملن هارين.
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 عبادة:  بيدغ
 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 
حكمه  بينخغ دان مغحياتيمم  4.1.6

 فواسا.بر

تنتغ  روموسكن م 4.1.7
كونسيف فواسا دان مغحياتي 

سرتا ملقساناكنث دغن 
 مسفورنا.

 .فواسا مقصودمثاتاكن   4.1.1
 تنتغ كواجيفن دليل نقلينرغكن م 4.1.2

 . دبولن فواسابر
واجب دان  ٢شرط كننجلسم  4.1.3

 صح فواسا. ٢شرط
 روكون دان سنة فواسا. كنغهورايم  4.1.4
يغ ممبطلكن    ٢فركارا غاناليسيسم  4.1.5

 فواسا.

 عبادة4.  
غحياتي مممهمي، ملقساناكن دان  4.1

 .فواسا دبولن 

 
 صالة حكمة مغاناليسيس  4.2.4

 هاري راي. دوا سنة
 تنتغ روموسكن م  4.2.5

 دوا سنة صالة كونسيف
دان مغحياتي هاري راي

سنة عيد صالة فغرتني  مثاتاكن  4.2.1
دان عيد  

.مالكوكنث
ممفراينخيكن فندوان ملقساناكن   4.2.2

 هاري راي. دوا سنة صالة

 عبادة4.  
ممهمي، منديريكن دان   4.2

سنة عيد صالة  مغحياتي
 .دان عيد  
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 دغن منديريكنثسرتا 
 .مسفورنا

 سنة صالة سيموالسيمالكوكن   4.2.3
 هاري راي. دوا

 
 تنتغ روموسكن م  4.3.4

دان جنازةصالة  كونسيف
منديريكنث مغحياتي سرتا 
 دغن مسفورنا.

صالة  دان حكوم فغرتنيمثاتاكن   4.3.1
 .جنازة

 ممفراينخيكن فندوان ملقساناكن  4.3.2
 .جنازةصالة 

 .صالة جنازة سيموالسيمالكوكن   4.3.3

 عبادة4.
 دان مغحياتي ممهمي، منديريكن 4.3

 جنازةصالة 
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 سريه:  بيدغ
 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 

روموس دان مغفليكاسي م  5.1.5
درفد فريستيوا اعتبار 

 .فرجنجني

فريستيوا  كن التر بالكغمنجلس 5.1.1
 .حديبية فرجنجني

فرجنجني  ايسي مغهورايكن 5.1.2
 . حديبية

درفد فريستيوا  كسن ممفرينخيكن  5.1.3
 .فرجنجني حديبية

درفد دان حكمه  مغاناليسيس  اعتبار 5.1.4
 .فريستيوا فرجنجني حديبية

 سريه.    5
 مروموس دان مغفليكاسيكن  5.1

د فريستيوا اعتيبار درف
  .فرجنجني حديبية

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فريستيوا  كن التر بالكغمنرغ  5.2.1
 كوتا مكة. فمبوكاءن

فمبوكاءن كوتا  فريستيوا منجلسكن  5.2.2
 مكة.

 مغاناليسيس اعتبار درفد فريستيوا  5.2.3
 فمبوكاءن كوتا مكة.

 سريه.    5
 مروموس دان مغفليكاسيكن  5.2

اعتبار درفد فريستيوا فمبوكاءن 
 كوتا مكة
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف
 
 
 
 

 مروموس دان مغفليكاسيكن  5.2.4
فريستيوا فمبوكاءن كوتا  اعتباردرفد

 دامل كهيدوفن هارين. مكة

 

كن سرتاتيضي دعوه منرغ  5.3.1
سلفس  رسول اهلل 

 .فمبوكاءن كوتا مكه
مغاناليسيس كسن دعوه   5.3.3

سلفس  رسول اهلل 
 .فمبوكاءن كوتا مكه

 

خابرن يغ دهاديف اوليه منجلسكن   5.3.2
 .دامل مثمفايكن دعوه  رسول اهلل 

اعتبار  مروموس دان مغفليكاسيكن  5.3.4
درفد فركمبغن إسالم فد زمان رسول 

 سلفس فمبوكاءن كوتا مكه  اهلل
 دامل كهيدوفن هارين.

 سريه.    5
 مروموس دان مغفليكاسيكن  5.3

اعتبار درفد فركمبغن إسالم 
  فد زمان رسول اهلل 

 .سلفس فمبوكاءن كوتا مكه

 

منرغكن التر بالكغ   5.4.1
 فريستيوا ِحجة الَوداع.

فريستيوا  كرونولوضي منجلسكن   5.4.2
 ِحجَُّة الَوَداع.

فنتيغ درفد  ٢ايسي مغاناليسيس  5.4.3
 . رسول اهلل  

 سريه.    5
مغفليكاسيكن دان مروموس   5.4

فريستيوا ِحجَُّة درفد بار اعت
 .الَوَداع
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف
بار مغفليكاسيكن اعت مروموس دان   5.4.4

دامل  فريستيوا حجة الَوداعدرفد 
 كهيدوفن هارين.

 

رياكسي برباف  مغهورايكن  5.5.3
 اورغ صحابة تنتغ 

 . رسول اهلل 
 

 منرغكن فريستيوا سبلوم   5.5.1
 .رسول اهلل 

 فريستيوا فد هاري  منجلسكن  5.5.2
 .رسول اهلل 

فريستيوا كسن درفد  مغاناليسيس  5.5.4
 . رسول اهلل  

بار اعت مغفليكاسيكنمروموس دان   5.5.5
 رسول اهلل  فريستيوا  درفد

 دامل كهيدوفن هارين.
 

 

مغفليكاسيكن دان مروموس   5.5
 فريستيوا درفد بار اعت

 .رسول اهلل
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 ادب:  بيدغ
 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 
 دان رحلة ادب كننجلسم 6.1.2

 .كلبيهنث
 

 .رحلة مقصود مثاتاكن 6.1.1
ادب سبلوم,  كنكاسيسيفيكلمغ  6.1.3

 .ةمساس دان سلفس رحل
 رحلةادب  ملكنمغعمروموس دان   6.1.4

 هارين.دامل كهيدوفن 

 ادب.  6

 ادب ملكنمغع دان مروموس  6.1
 .هارين كهيدوفن دامل رحلة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كباءيقن منجلسكن     6.2.2
ترهادف ادب ملكنمغع

 

 ترهادف ادب كنثاتام  6.2.1
 دالرغ يغ فربواتن مغاناليسيس  6.2.3

 .حيوان ترهادف
 ملكن ادبمغع مروموس دان  6.2.4

دامل كهيدوفن ترهادف
 هارين.

 ادب.  6

 ادب ملكنمغع دان مروموس 6.2
 داملترهادف

 .هارين كهيدوفن
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف
 

 ادب كفنتيغن منجلسكن  6.3.2
 سكيرت عامل ترهادف

 مغابايكن عاقبة مغاناليسيس 6.3.3
 . سكيرت عامل ترهادف ادب

 

 سكيرت عامل ترهادف ادب مثاتاكن  6.3.1
مغعملكن ادب  مروموس دان  6.3.4

 .عامل سكيرت ترهادف

 ادب.  6

 

 ادب ملكنمغع دان مروموس  6.3
 دامل سكيرت عامل ترهادف

 .هارين كهيدوفن
 

 
 بندا هرتا ٢خونتوه مثاتاكن 6.4.1

 .عوام
 كفنتيغن مغهورايكن 6.4.3

 هرتا ترهادف ادب ملكنمغع
 . عوام بندا

 تيدق عاقبة مغاناليسيس 6.4.4
 هرتا ترهادف ادب ملكنمغع
 . عوام بندا

 

 بندا هرتا ترهادف ادب منجلسكن 6.4.2
 .عوام

 ملكن ادبدان مغعمروموس  6.4.5
ترهادف هرتا بندا عوام دامل 

 كهيدوفن هارين.

 ادب.  6

 

 ملكن ادبمغع دانمروموس  6.4
دامل ترهادف هرتا بندا عوام 

 .هارينكهيدوفن 
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 جاوي:  بيدغ
 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 
ممبينا، منوليس دان ممباخ   7.1.3

باضاي جنيس تيك س فل
 برداسركن تيما

مراخنغ دان ملقساناكن    7.1.4
فنوليسن جاوي  اكتيؤييت

باضاي جنيس تيما دلوار فل
 وقتو فمبالجرن دان فغاجرن

 تيك س برداسركن تيما: ممباخ   7.1.1

 ساءين س  دان تيكنولوضي -
 إسالم سننيك -

تيك س ممبينا دان منوليس    7.1.2
             برداسركن تيما

 

 . جاوي 7
ممباخ، ممبينا، دان منوليس   7.1

فلباضاي جنيس  تيك س 
 :برداسركن تيما

  ساءين س  دان تيكنولوضي
 

 
ممباخ ممبينا، منوليس دان   7.1.3

باضاي جنيس تيك س فل
 .برداسركن تيما

مراخنغ دان ملقساناكن    7.1.4
فنوليسن جاوي  اكتيؤييت

باضاي جنيس تيما دلوار فل
 .وقتو فمبالجرن دان فغاجرن

 تيك س برداسركن تيما: ممباخ   7.1.1

 ساءين س  دان تيكنولوضي -
 إسالم سننيك -

تيك س ممبينا دان منوليس    7.1.2
            . برداسركن تيما

 

 . جاوي 7
ممباخ، ممبينا، دان منوليس   7.1

فلباضاي جنيس  تيك س 
 :برداسركن تيما

  كسنني إسالم
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف
 

ايات مغيكوت منوليس   7.2.3
قاعده 

مغحاصيل دان   7.2.4
 كاليضرامغكومرسيلكن 

 

مغيكوت قاعده  منوليس   7.2.1
 

مغيكوت قاعده منوليس فركاتاءن  7.2.2
 

 مغنل دان منوليس   7.2
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