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KATA PENGANTAR 

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 

telah melaksanakan penjajaran Kurikulum 

Standard Sekolah Menengah (KSSM) bagi 

tujuan pengajaran dan pembelajaran (PdP), 

untuk memenuhi keperluan pembelajaran 

murid yang terkesan dengan Perintah 

Kawalan Pergerakan (PKP) akibat penularan 

wabak Coronavirus (COVID-19). Pelaksanaan PKP menyebabkan 

pelaksanaan PdP secara bersemuka di bilik darjah tidak dapat 

dilaksanakan secara normal. Meskipun guru telah berusaha 

melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPr) 

sepanjang tempoh PKP, namun keberkesanan pelaksanaannya 

didapati tidak mencapai tahap optimum. Masih terdapat cabaran dari 

aspek pelaksanaannya yang akan memberi implikasi terhadap 

pembelajaran murid pada tahun 2021. Sehubungan dengan itu, KPM 

telah memutuskan untuk meneruskan pelaksanaan Penjajaran 

Kurikulum Versi 2.0 termasuk semua mata pelajaran pendidikan 

Islam dan bahasa Arab di bawah seliaan BPI bagi kegunaan tahun 

2021. 

 

Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi 

membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran 

murid dapat dan boleh dilaksanakan. Penjajaran kurikulum Versi 2.0  

 

ini bukanlah kurikulum yang baharu, malahan ia berasaskan 

kurikulum sedia ada yang terkandung dalam Dokumen Standard 

Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM. Melalui penjajaran ini, 

kandungan DSKP telah dibahagikan kepada Kandungan Asas iaitu 

apa yang perlu dikuasai oleh murid dan ia dilaksanakan secara 

bersemuka atau atas talian dengan murid, Kandungan Tambahan 

dan Kandungan Pelengkap yang mana berperanan sebagai 

penyokong kepada keseluruhan pembelajaran murid dalam 

mencapai standard yang ditetapkan. Ia boleh dilaksanakan melalui 

pelbagai kaedah, teknik dan pendekatan pembelajaran sama ada 

secara bersemuka atau secara homebased-learning menggunakan 

medium yang bersesuaian tanpa mengabaikan standard dalam 

DSKP yang ingin dicapai.  

 

Harapan BPI dengan adanya Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 ini, 

dapat membantu guru untuk terus merancang dan melaksanakan 

PdP pada tahun 2021 dengan lebih berkesan. BPI juga merakamkan 

setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua 

pihak yang terlibat dalam melaksanakan kurikulum yang dijajarkan. 

 

 

 

HAJI HASSAN NUDIN BIN A. HAMID 

Pengarah  

Bahagian Pendidikan Islam 

Kementerian Pendidikan Malaysia 
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 (باچاءن سورة) القرءان ڤڠاجين: بيدڠ

 

 حفظن( سورة) القرءان ڤڠاجين: بيدڠ

 ڤكاڠلڤ كاندوڠن تمبهن  كاندوڠن اساس كاندوڠن كاندوڠن  ستندرد

-110 اتاي  الكهف؛ سورة ممباچ 1.1

  مڠعملكنڽ دان  ترتيل چاراس 51

 . كهيدوڤن دالم

 اتاي  الكهف؛ سورة ممباچ 1.1.1

 . ترتيلسچارا  110-51

  الكهف؛ سورة مشافهة تلّقي 1.1.2

 . ترتيلسچارا   51-110 اتاي

  سورةاءن باچ مڠعملكن 1.1.3

سچارا   51-110 اتاي  الكهف؛

 دالم كهيدوڤن  ترتيل

  1-30 اتاي ؛لكال  سورة ممباچ 1.2

  مڠعملكنڽ دان  ترتيل سچارا

 . كهيدوڤن دالم

-30 ات؛ ايلكسورة ال  ممباچ 1.2.1

 . ترتيلسچارا  1

؛  لكسورة ال   مشافهة تلّقي 1.2.3

   اتاي

 . ترتيلسچارا  30-1

سورة    اءنباچ مڠعملكن 1.2.3

سچارا   1-30 ات؛ ايلكال

 . دالم كهيدوڤن ترتيل

 ڤكاڠلڤ كاندوڠن تمبهن  كاندوڠن اساس كاندوڠن كاندوڠن  ستندرد

  اتاي ؛السجدة  سورة مڠحفظ 1.3

  دان تدوير سچارا 30-1

 . كهيدوڤن  دالم مڠعملكنڽ

  ؛السجدة  سورة مڠحفظ 1.3.1

 . تدوير  سچارا 1-30 اتاي

دان   مشافهة تلّقي 1.3.2

سورة    حفظن  ممڤردڠركن

سچارا   1-30ات؛ اي سجدة ال

 . تدوير

سورة   نحفظ مڠعملكن  1.3.3

سچارا   1-30 ات؛ اي سجدة ال

 . نڤکهيدو  دالم  تدوير
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 )تجويد(  القرءان ڤڠاجين: بيدڠ

  

 ڤكاڠلڤ كاندوڠن تمبهن  كاندوڠن اساس كاندوڠن كاندوڠن  ستندرد

  عارض مد حكوم عملكنمڠ 1.4

  لين مد دان  عواض  مد للسكون،

  سچارا  القرءان ڤمباچاءن دالم

 . تحقيق

مد  مڽاتاكن ڤڠرتين حكوم  1.4.1

عارض للسكون، مد عواض  

 . مد لين دان

مد منجلسكن چارا باچاءن  1.4.2

عارض للسكون، مد عواض  

 . مد لين دان

مشافهة ايات القرءان   تلّقي 1.4.3

مد عارض  حكوم يڠ مڠاندوڠي  

مد   للسكون، مد عواض دان

 . سچارا تحقيق لين

مد  باچاءن حكوم  عملكنمڠ 1.4.4

عارض للسكون، مد عواض  

دالم ڤمباچاءن   مد لين دان

 . القرءان سچارا تحقيق

  دالم الزم مد حكوم عملكنمڠ 1.5

  سچارا  القرءان ڤمباچاءن

 . تحقيق

 .الزم مڽاتاكن ڤڠرتين مد 1.5.1

دان    ٢بهاڬينكن ڠمنر  1.5.2

 مد الزم  ٢جنيس 

منجلسكن چارا باچاءن مد  1.5.3

 .الزم

مشافهة ايات القرءان   تلّقي 1.5.4

سچارا الزم يڠ مڠاندوڠي مد 

 . تحقيق

الزم باچاءن مد  عملكنمڠ 1.5.5

دالم ڤمباچاءن القرءان  

 . سچارا تحقيق

دالم  الزم باچاءن مد  عملكنمڠ 1.5.5

  ڤمباچاءن القرءان سچارا

 .تحقيق

  دالم  وقف ٢بنتوق  عملكنمڠ 1.6

  سچارا  القرءان ڤمباچاءن

 . تحقيق

 . وقفمڽاتاكن ڤڠرتين  1.6.1

وقف دالم  منجلسكن جنيس  1.6.2

 .القرءان باچاءن

وقف   ٢بنتوق مشافهة  تلّقي 1.6.3

سچارا القرءان باچاءن دالم 

 تحقيق. 

دالم  وقف   ٢بنتوق  عملكنمڠ 1.6.4

  ڤمباچاءن القرءان سچارا

 تحقيق. 
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 )أية كفهمن(  القرءان ڤڠاجين: بيدڠ

 

 

 ڤكاڠلڤ كاندوڠن تمبهن  كاندوڠن اساس كاندوڠن كاندوڠن  ستندرد

  مالكوكن تونتوتن مڠعملكن 1.7

  نڤكهيدو  دالم ترنفورماس ي

  ؛11 ايات ڤڠاجرن  برداسركن

 . الرعد سورة

؛  11مڽاتاكن اينتيساري ايات  1.7.1

 . ڽد ترجمهنڤدر سورة الرعد 

مالئكة دان   منجلسكن ڤڠرتين 1.7.2

 برداسركن ايات  ڽسڬ تو 

راوبهان  ڤ ڤكونسي منجلسكن 1.7.3

ُر  برداسركن ايات ّيِّ
َ
 ُيغ

َ
"إنَّ هللَا ال

ُروا َما  ّيِّ
َ
ى ُيغ َقْوٍم َحتَّ َما بِّ

ْم".  هِّ أْنُفسِّ  بِّ

ن اوسها دان  ڠنتيڤك منيالي  1.7.4

راوبهان  ڤاختيار دالم مالكوكن 

 . ڤدالم هيدو 

ي دان اوسها  ڬاتستر  چڠمرن 1.7.5

كتكن  ڠترباءيق اونتوق مني

ددنيا دان   ڤكواليتي هيدو 

 . اخيرة.

  ملقسانكن تونتوتن عملكنمڠ 1.8

 برداسركن اوتام ڠي  كرجأنڤ

  سورة ؛19-20 اتاي ڤڠاجرن 

 التوبة 

 ات مڽاتاكن اينتيساري اي 1.8.1

د  ڤسورة التوبة در  ؛20-19

 . ڽترجمهن

 اتاي  اسباب النزولڠكن نر م 1.8.2

 سورة التوبة.  ؛19

ياْت  منجلسكن 1.8.3 وِّ
َ
وال

َ
"  مقصود "ا

 ايات.  برداسرکن

ربواتن  ڤعملن اتاو  هورايكنڠم 1.8.4

وتاماكن هللا دان رسول  ڠم ڠي

 ن. ڤدالم كهيدو 

دان تيندقن  اوسها   چڠمرن 1.8.5

ركارا ترباءيق  ڤكن مالكو اونتوق 

  برداسركن كاوتامأن دالم

 . كهيدوڤن
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 ڤكاڠلڤ كاندوڠن تمبهن  كاندوڠن اساس كاندوڠن كاندوڠن  ستندرد

  منجاوهي تونتوتن عملكنمڠ 1.9

  لعان دان  قذف زنا، جنايه

  ؛1-10 اتاي ڤڠاجرن  برداسركن

 النور  سورة

-1 اتمڽاتاكن اينتيساري اي 1.9.1

د  ڤسورة النور در  ؛10

 . ڽترجمهن

 اتاي  اسباب النزولڠكن نر م 1.9.2

 سورة النور  ؛1-10

سرتا دليل   رتينڤڠمنجلسكن  1.9.3

 زنا، قذف دان لعان. حرامن ڤڠ

ن منجأوهي  ڠنتيڤكمنيالي  1.9.4

 . قذف دان لعان  ،زنا جنايه

دان   ٢اوسهامنچادڠكن  1.9.5

سسواي اونتوق  ڠي  نتيندق

ني سرتا منجأوهي جنايه  ڠمنا

دالم  زنا، قذف دان لعان  

 . كهيدوڤن

  وكوهكنڠم تونتوتن عملكنمڠ 1.10

  برداسركن ناسيونال ادوانڤر ڤ

  سورة ؛13 اتاي ڤڠاجرن 

 الحجرات

  ؛13ات مڽاتاكن اينتيساري اي 1.10.1

  دڤسورة الحجرات در 

 ايات.  ترجمهن

ات اي  اسباب النزولڠكن نر م 1.10.2

 سورة الحجرات. ؛13

ادوان  ڤر ڤ ڤكونسي منجلسكن1.10.3

 دالم اسالم. 

ڤرڤادوان  ٢يري مڠهورايكن چ 1.10.4

   ناسيونال. اينتڬراس يدان 

دان  منجاڬ ن ڠنتيڤكمنيالي  1.10.5

  ناسيونالادوان  ڤر ڤممبينا 

 . كهيدوڤن دالم

  اتاواوسها  ،يڬسترات چڠمرن 1.10.6

اونتوق سسواي  ڠي تيندقن 

ادوان ڤر ڤوكوهكن ڠم

 كهيدوڤن  دالم ناسيونال

  مالكوكن تونتوتن عملكنمڠ 1.11

 هاري  ـيڤهادڠم رسدياءنڤ

  ڤڠاجرن  برداسركن كيتنڠ كب

 الواقعة  سورة ؛1-11 اتاي

-11 اتمڽاتاكن اينتيساري اي 1.11.1

د  ڤ الواقعة در  سورة ؛1

 ترجمهن ايات. 

"الواقعة"  منرڠكن ڤڠرتين  1.11.2

قيامة  كجادين  دان سواسان

 ڽ دڠنحكوم برإيمان   برسرتا

ماءنس ي  ٢نڠولو ݢ کنڠهوراي م 1.11.3

  مبرن ݢ  دڠن هاري قيامة دڤ

اوليه   دجنجيکن ڠنعمت ي 

 .هللا

  دان ٢اوسهامنچادڠكن  1.11.4

اونتوق منجادي   تيندقن

"أصحاب اليمين" دان  نڠولو ݢ

"القربون" سرتا منجاوهكن  

  نڠولو ديري درڤد منجادي ݢ

مال".  ِّ
ّ
 "أصحاب الش
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 القرءان علوم :بيدڠ

  

 ڤكاڠلڤ كاندوڠن تمبهن  كاندوڠن اساس كاندوڠن كاندوڠن  ستندرد

  كڤنتيڠن ممڤالجري ممهمي  2.1

ية دان  ايات
ّ
مدنّية   اياتمك

منجاديكنڽ ڤندوان دالم  ن ڠد

 . القرءانن ڠكاندو ممهمي 

ية دان   اياتمڽاتاكن ڤڠرتين  2.1.1
ّ
مك

 . مدنّية ايات

 ۲چيري   ربيذاءنڤنجلسكن م 2.1.2

ية دان  ايات
ّ
 مدنّية.  اياتمك

نيالي كڤنتيڠن ممڤالجري م 2.1.3

ية دان  ايات
ّ
 مدنّية.  اياتمك

 دان ٢اوسهامنچادڠكن  2.1.4

  اياتوناكن ڠڬماونتوق  قنتيند

ية دان 
ّ
ي  ڬ سبامدنّية  اياتمك

ن  ڠكاندو ممهمي ڤندوان دالم 

 . القرءان

  كڤنتيڠن ممڤالجري ممهمي  2.2

منجاديكنڽ  ن ڠد علمو تفسير

ن  ڠكاندو ممهمي ڤندوان دالم 

 القرءان. 

دان   ڤڠرتين علمو مڽاتاکن 2.2.1

 . كتاب تفسير

 تفسير. ۲جنيس کن ڠنر م 2.2.2

اونتوق  ۲منجلسکن شرط 2.2.3

 منتفسير القرءان. 

مڠهورايکن ميتودولوڬي   2.2.4

  ڠدان التر بالكنوليسن ڤ

تفسير االزهر، كتاب نوليس ڤ

روح   تفسير ،الطبري تفسير 

 جاللين. الدان تفسير العاني  

 دان ٢اوسهامنچادڠكن  2.2.5

وناكن  ڠڬماونتوق  قنتيند

ڤندوان  ي ڬ سبا علمو تفسير

 . القرءانن ڠكاندو ممهمي دالم 

رسم   كايستيميوأن ممهمي  2.3

منجاديكنڽ  ن ڠد عثماني 

ن  ڠكاندو ممهمي ڤندوان دالم 

 القرءان. 

رسم نوليسن ڤاتاكن سجاره ڽم 2.3.1

 عثماني. 

نوليسن  ڤ ميتودولوڬي منرڠکن  2.3.2

 رسم عثماني. 

كايستيميوأن  کن جلس من 2.3.3

 . رسم عثماني

 دان ٢اوسهامنچادڠكن  2.3.4

رسم   وناكنڠڬماونتوق  قنتيند

ڤندوان دالم  ي ڬ سبا عثماني

 . القرءانن ڠكاندو ممهمي 
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 حديث ال ڤڠاجين :بيدڠ

 

 

 

 ڤكاڠلڤ كاندوڠن تمبهن  كاندوڠن اساس كاندوڠن كاندوڠن  ستندرد

ملقسانكن  مڠعملكن تونتوتن  3.1

 ايديۏيدو مسلمتڠݢوڠجواب 

 ت حديث رواي  ڤڠاجرن برداسركن 

 امام بخاري دان مسلم. 

 مڽاتاكن اينتيساري متن حديث  3.1.1

  ڽ.د ترجمهنڤدر 

  تڠݢوڠجوابرتين ڤڠ منرڠکن 3.1.2

 . دان امانه

کاتݢوري  منجلسكن  3.1.3

دان امانه  تڠݢوڠجواب 

 . برداسركن حديث 

منونايکن   كڤنتيڠن منيالي  3.1.4

دالم  دان امانه   تڠݢوڠجواب

 . كهيدوڤن

دان   ٢منچادڠكن اوسها 3.1.5

تيندقن اونتوق دلقسناكن  

دڠن سمڤورنا اڤبيال دبريكن  

دالم  دان امانه   تڠݢوڠجواب

 كهيدوڤن. 

لياكن و مممڠعملكن تونتوتن  3.2

  برداسركن علماء علمو دان

امام   ت حديث رواي ڤڠاجرن 

 . بخاري 

 متن حديث  مڽاتاكن اينتيساري  3.2.1

 ڽ.د ترجمهنڤدر 

 ٢چيري رتين دان  ڤڠ منرڠكن 3.2.2

 علماء. 

  علماء كدودوقنمنجلسكن  3.2.3

 دالم مشاركت. 

  علمو دانكڤنتيڠن  منيالي  3.2.4

 دالم كهيدوڤن.  علماء

منچادڠكن اوسها دان تيندقن   3.2.5

تونتوتن   نڠد يڠ برتڤاتن 

  لياكن علمو دانو مماونتوق 

 . نڤدالم كهيدو  علماء
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 ڤكاڠلڤ كاندوڠن تمبهن  كاندوڠن اساس كاندوڠن كاندوڠن  ستندرد

ملقسانكن   مڠعملكن تونتوتن 3.3

ڠن هللا  دجنجيكن ناؤ  ڠي  عملن

حديث    ڤڠاجرن  برداسركن

 . امام بخاري دان مسلم ت رواي

 مڽاتاكن اينتيساري متن حديث  3.3.1

 ڽ.د ترجمهنڤدر 

 ڠن هللا. رتين ناؤ منرڠكن ڤڠ 3.3.2

منجلسکن توجوه ݢولوڠن   3.3.3

ڠن هللا منوروت ناؤ دباوه 

 حديث 

  تكنڤ مندا نيالي كڤنتيڠنم 3.3.4

 ن. ڤدالم كهيدو  ڠن هللاناؤ 

دان   ٢منچادڠكن اوسها 3.3.5

 تكنڤمنداتيندقن اونتوق 

  هللان ڠرليندو ڤرحمة دان 

 دهاري اخيرة. 

 منجادي مڠعملكن تونتوتن  3.4

 من يڠ لبيه دکاسيهي هللاؤ م

حديث    ڤڠاجرن  برداسركن

 .امام مسلم ت رواي

 مڽاتاكن اينتيساري متن حديث  3.4.1

 ڽ.د ترجمهنڤدر 

منرڠكن کقواتن يڠ دڤرلوکن   3.4.2

اوليه اومت إسالم دالم  

 کهيدوڤن. 

من يڠ  ؤ م ٢منجلسکن چيري  3.4.3

 من يڠ له. ؤ قوات دان م

کن الرڠن مڠݢوناکن  هوراي مڠ 3.4.4

اوڠکڤن "کاالو" دان  

تڽ دڠن تيڤو داي  ءيهوبوڠكا

 ن. شيطا

ن منجادي ڠنتيڤك يالي من 3.4.5

 .قوات ڠي اومت إسالم

منچادڠكن اوسها دان   3.4.6

تيندقن يڠ ڤرلو دالكوكن  

من يڠ  ؤ اونتوق منجادي م

 .دكاسيهي هللا



Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah Tingkatan 5 

8 

 حديثالعلوم  :بيدڠ

 

 

 

 

 

 ڤكاڠلڤ كاندوڠن تمبهن  كاندوڠن اساس كاندوڠن كاندوڠن  ستندرد

 ممڤالجري  كڤنتيڠن ممهمـي 4.1

يڠ بوليه دجاديكن حجه   ٢حديث 

دعملكن   اونتوق ڤندوان سباڬاي 

 . دالم كهيدوڤن

 مڽاتاكن ڤڠرتين حديث  4.1.1

 برسرتا مرفوع دان موقوف

 . ونتوهچ

حكوم برعمل   منجلسكن 4.1.2

دڠن حديث مرفوع دان  

 . موقوف

  عملكنڠممنيالي كڤنتيڠن  4.1.3

  حديث مرفوع دان موقوف

دالم  اندوان ڤ سباݢاي 

 . كهيدوڤن

بوليه   ڠكن تيندقن يڠاد چمن 4.1.4

وناكن ڠڬدالكوكن اونتوق م

يڠ  ٢حديث عملكن ڠدان م

دالم    بوليه دجاديكن حجه

 . كهيدوڤن

 ممڤالجري  كڤنتيڠن ممهمـي 4.2

يڠ تيدق بوليه دجاديكن   ٢حديث 

  اونتوق ڤندوان سباڬاي  حجه

دالم  دعملكن دتولق اتاو 

 كهيدوڤن 

مڽاتاكن ڤڠرتين حديث   4.2.1

مقطوع، مرسل، شاذ دان  

 ونتوه. چ  برسرتاموضوع 

منجلسكن حكوم برعمل دڠن   4.2.2

حديث مقطوع، مرسل، شاذ 

 دان موضوع. 

منيالي كڤنتيڠن ممڤالجري  4.2.3

حديث مقطوع، مرسل، شاذ 

ي ڤندوان  ادان موضوع سباݢ 

 . دالم كهيدوڤن

تيندقن اونتوق  ادڠكن  چمن  4.2.4

رن دان ڤڽيبرن  مڽكت ڤنول

حديث شاذ دان حديث 

  حجهموضوع درڤد دجاديكن 

 . دان دعملكن دالم كهيدوڤن



Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 - KSSM Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah Tingkatan 5 

9 

 

  

 ڤكاڠلڤ كاندوڠن تمبهن  كاندوڠن اساس كاندوڠن كاندوڠن  ستندرد

 ممڤالجري  كڤنتيڠن ممهمـي 4.3

دان  علوم الحديث   ٢اصطالح

سباڬاي حديث  اهليلرن ڬ

 . دالم كهيدوڤن ڤندوان

  ،سند ،مڽاتاكن ڤڠرتين راوي  4.3.1

د ،دمسنَ  ،إسناد ،  متن ،مسنِّ

ة  لحجّ ا ،لحافظا ،ثملحّدِّ ا

 حاكم. الدان 

ن انتارا  ءربيذامنجلسكن ڤ 4.3.2

ة  لحجّ ا ،لحافظا ،ثملحّدِّ ا

توكوه   برسرتا  حاكمالدان 

 .وري ڬيكوت كاتڠحديث م

د اوسها  ڤمبيل اعتبار در ڠم 4.3.3

وربانن علماء حديث ڤڠدان 

سباڬاي ڤندوان دالم  

 . كهيدوڤن

 

 ممڤالجري  كڤنتيڠن ممهمـي 4.4

ه  تَّ سنن سِّ  نڤڽوسون ميتودولوڬي

 . سباڬاي ڤندوان دالم كهيدوڤن

ه  تَّ مڽاتاكن ڤڠنلن سنن سِّ  4.4.1

 ٢رايكن بنتوق اسرتا مڽن

   ڽ.نڤڽوسون

  ٢ممبنديڠ بيذا بنتوق  4.4.2

سنن   نڤڽوسوني ڬ ميتودولو 

 سِّ 
 ڽنوليسڤ ڠدان التر بالك  هتَّ

منيالي كڤنتيڠن ممڤالجري  4.4.3

سنن   نڤڽوسونميتودولوڬي 

 سِّ 
ه سباڬاي ڤندوان دالم تَّ

 . كهيدوڤن

بوليه   ڠكن تيندقن يڠاد چمن 4.4.4

دالكوكن اونتوق منجاديكن  

ه  ڤندوان دالم سنن ستَّ

 . كهيدوڤن
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 عقيدة إسالمية  :بيدڠ

 

 ڤكاڠلڤ كاندوڠن تمبهن  كاندوڠن اساس كاندوڠن كاندوڠن  ستندرد

ميقيني كونسيڤ  ممهمي دان  5.1

  ڽدان منجاديكنمعرفة هللا 

  ڤستيا دسرتا اساس ڤ  نڠاڤڬ

دالم   دان عملن تيندقن

 . كهيدوڤن

  كونسيڤ معرفة هللامنرڠكن  5.1.1

 . برسرتا دليل 

دالم   ڤرانن وحيمنجلسكن  5.1.2

ممبيمبيڠ عقل اونتوق مڠنل  

 هللا دالم كهيدوڤن. 

ڤندڠن علماء   مڠهورايكن 5.1.3

تقليد دان   ڤكونسيڠ تنت

 . معرفة هللادالم  ڽحكوم

معرفة هللا  كڤنتيڠن منيالي  5.1.4

 . كتكن كأيماننڠدالم مني

دان   ٢ادڠكن اوسهاچمن 5.1.5

تيندقن يڠ بوليه دالكوكن باڬي  

ماللؤي  كتكن كأيماننڠمني

 دالم كهيدوڤن.  معرفة هللا

  ڤكونسي ممهمي دان ميقيني 5.2

دان   فعال العبادافعال هللا دان ا

سرتا اساس   منجاديكنڽ ڤڬاڠن

  دان عملن  تيندقنڤد ستياڤ 

 . دالم كهيدوڤن

فعال هللا  ا ڤڠرتين مڽاتاكن 5.2.1

  فعال العباد برسرتاادان 

 دليل. 

فعال هللا دري  ا كنمنرڠ 5.2.2

كبيجقساناءن دان  اسڤيك 

ين ڬمبها ڽ سرتا ڤككواساءن

 . فعال العبادا

ركأيتن انتارا  ڤمنجلسكن  5.2.3

فعال  ان ڠقضاء دان قدر د 

 . فعال العباداهللا دان 

هوبوڠكاءيت   مڠهورايكن 5.2.4

انتارا قضاء دان قدر دڠن  

 اوسها، دعاء، توكل. 

دان   ٢ادڠكن اوسهاچمن 5.2.5

تيندقن يڠ بوليه دالكوكن باڬي  

ماللؤي  يماننا كتكن ك ڠمني

فعال هللا ا ڤكونسيكفهمن 

 . فعال العبادادان 
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 ڤكاڠلڤ كاندوڠن تمبهن  كاندوڠن اساس كاندوڠن كاندوڠن  ستندرد

  ڤكونسي ممهمي دان ميقيني  5.3

دان منجاديكنڽ  هاال دان دوسا  ڤ

سرتا اساس ڤد ستياڤ   ڤڬاڠن

دالم   دان عملن تيندقن

 . كهيدوڤن

دان  ڤهاال  ڤڠرتينمڽاتاكن  5.3.1

 دوسا.  ينڬمبهاسرتا ڤ  دوسا

يڠ  ركارا ڤدان فكتور  منجلسكن 5.3.2

 . ممباوا كڤد ڤهاال دان دوسا

هاال دان  ڤ نڠنتيڤك منيالي  5.3.3

 . نڤدالم كهيدو  دوسا

دان   ٢ادڠكن اوسهاچمن 5.3.4

تيندقن يڠ بوليه دالكوكن باڬي  

ماللؤي  كتكن كايماننڠمني

هاال دان  ڤ ڤكونسيكفهمن 

 دوسا. 

  ڤكونسي ممهمي دان ميقيني 5.4

  نڠد متشابهات  اية دان حديث 

سرتا اساس   نڠا ڤڬ ڽمنجاديكن

  دان عملن  تيندقنڤد ستياڤ 

 . دالم كهيدوڤن

  حديث  دان  اية ڤڠرتينمڽاتاكن  5.4.1

   .چونتوه  برسرتا متشابهات

ارا علماء دالم  چ  بيذا  ڠمبنديم 5.4.2

 حديث   دان ايةممهمي 

سرتا فكتور  متشابهات

 . .ڽربيذأنڤ

  دان  اية نڠنتيڤك منيالي  5.4.3

دالم   متشابهات حديث 

 . مسلم وكوهن عقيدهڤڠ

دان   ٢ادڠكن اوسهاچمن 5.4.4

تيندقن يڠ بوليه دالكوكن باڬي  

ماللؤي  يماننا كتكن ك ڠمني

اية دان   ڤكونسيكفهمن 

 . متشابهات حديث 
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 أخالق إسالمية  :بيدڠ

 

 

 ڤكاڠلڤ كاندوڠن تمبهن  كاندوڠن اساس كاندوڠن كاندوڠن  ستندرد

مڠعملكن عملن يڠ ممنوهي   6.1

تونتوتن امر معروف نهي  

توجوان مندكتكن  باݢي  موڠكر

 ديري كڤد هللا. 

  معروف امر ڤڠرتين مڽاتاكن 6.1.1

 . دليل برسرتا  موڠكر نهي

 نهي معروف امر ڤرانن منرڠكن 6.1.2

  ديري  مندكتكن دالم موڠكر

 . هللا كڤد

  ڤريڠكت -ڤريڠكت  منجلسكن 6.1.3

 نهي معروف امر ڤلقسانأن

 . موڠكر

امر  لقسنأن ڤن ڠنتيڤمنيالي ك 6.1.4

دالم  موڠكر  معروف نهي 

 . كهيدوڤن

منچادڠكن عملن يڠ ممنوهي  6.1.5

تونتوتن امر معروف نهي  

اونتوق مندكتكن ديري   كرڠمو 

 كڤد هللا. 

ڤ  ملقسانكن ادب ترهاد 6.2

ممنوهي  يڠ  ڤميمڤين دان نڬارا

امر معروف نهي   تونتوتن

 . دالم كهيدوڤن كرڠمو 

  ڤميمڤين دانرتين منرڠكن ڤڠ 6.2.1

برسرتا  نڬارا يڠ درحمتي هللا

 . دليل

  ترهادڤ ٢ادب منجلسكن 6.2.2

 .  نڬارا دان ڤميمڤين

  ڤميمڤين مڠهورايكن ڤرانن 6.2.3

  ڤڠوروسن دان ڤنتدبيرن  دالم

 . نڬارا

 منطاعتي كڤنتيڠن منيالي  6.2.4

  منچينتاءي  دان ڤميمڤين

 . نڬارا

دان   ٢منچادڠكن اوسها 6.2.5

ممبوقتيكن   تيندقن يڠ

ڤميمڤين   ڤترهاد  هورماتنڤڠ

 نڬارا  دڤن كچينتاءكدان 
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 ڤكاڠلڤ كاندوڠن تمبهن  كاندوڠن اساس كاندوڠن كاندوڠن  ستندرد

دان  منزيارهي  ملقسانكن ادب  6.3

ممنوهي يڠ اورڠ ساكيت  ݢمنجا

امر معروف نهي   تونتوتن

 . دالم كهيدوڤن كرڠمو 

  جوابڠو ڠڬ ت منرڠكن 6.3.1

  اورڠ ݢمنجامنزيارهي دان 

   .برسرتا دليل ساكيت 

  كتيك ٢ادب منجلسكن 6.3.2

  اورڠ ݢمنجا دان منزيارهي

 . ساكيت 

  كتيك  برادب كڤنتيڠن منيالي  6.3.3

  اورڠ ݢمنجا دان منزيارهي

 . ساكيت 

دان   ٢منچادڠكن اوسها 6.3.4

تيندقن يڠ بوليه دالكوكن  

  ݢمنزيارهي دان منجا كتيك

 . اورڠ ساكيت 

جواب  ڠو ڠڬ ملقسانكن ت 6.4

  تونتوتنممنوهي  ڠه ي جناز  كنڠوروس م

دالم    كرڠامر معروف نهي مو 

 . كهيدوڤن

  ڤڠوروسن رتينڤڠ منرڠكن 6.4.1

 . دليلبرسرتا  جنازة

 ٢ادب دان منجلسكن حكوم 6.4.2

   .هجناز   نڤڠوروس بركاءتن يڠ

  ڤڠوروسن كڤنتيڠن منيالي  6.4.3

 .كهيدوڤن  دالم هجناز 

دان   ٢منچادڠكن اوسها 6.4.4

تيندقن يڠ بوليه دالكوكن  

ه  جناز  كنڠوروس م كتيك

امر   تونتوتناونتوق ممنوهي  

 . كر ڠمعروف نهي مو 
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