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فندهولوان
احلمدهلل، برشكور كيت كحضرة الهي اتس ليمفه رحمة دان عنايهث ترحاصيله بوكو  
كوريكولوم  ستندرد  دوكومن  برفندوكن  دتوليس  اين  بوكو  اين.  ليم  تاهون  إسالم  فنديديقن 
سيمقن  )ك.س.س.ر  رنده  سكوله  ستندرد  كوريكولوم  )د.س.ك.ف(  فنتكسيرن  دان 
ممفراونتوقكن  يغ  مليسيا  فرلمباضاءن  دغن  سجاجر  مليسيا.  فنديديقن  كمنترين   ،)2017
اضام إسالم سباضاي اضام راسمي نضارا، مات فالجرن فنديديقن إسالم منجادي ساتو واده 
اوتام ممفركوكوه علمو بركاءيتن دغن اجرن إسالم يغ شمول. بوكو اين جوض دهارفكن 
دافت مالهيركن اينديؤيدو مسلم يغ براخالق موليا دان بركترمفيلن. دغن اين، فارا موريد 
برتغضوغجواب ممباغونكن ديري، مشاركت دان نضارا، ستروسث منخافاي كجاياءن ددنيا 

دان دأخيرة.
القرءان،  ياءيت  بيدغ،  توجوه  ضابوغن  درفد  ترديري  اين  بوكو   كاندوغن   
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. فثوسونن 
ستياف  باضي  فمبالجرن  ستندرد  منفتي سموا  تليتيث  دغن  دبوات  بوكو   دالم  ايسي 

تاجوق. كمودين، دأيكوتي دغن روموسن دان اكتيؤيتي فغوكوهن سرتا فنيالين. 
كاندوغن بوكو  اين ممبريكن فنكنن ترهادف افليكاسي كماهيرن فمبالجرن   
ابد  دان كماهيرن برفيكير ارس تيغضي (kbat). ستياف تاجوق مغاندوغي اكتيؤيتي 
فمبالجرن ابد  سوفايا دافت منيغكتكن كماهيرن موريد بركومونيكاسي دان مغضالقكن 
فميكيرن كريتيس سرتا كرياتيف، سالءين ايت، فلقساناءن فمبالجرن بربنتوق كوفراتيف دان 

نيالي فوسيتيف دالم ديري موريد جوض دافت دتيغكتكن.
ايليمن كرياتيؤيتي دان اينوؤاسي، كأوسهاونن، فرفادوان، تي. ايم. كي   (tMk)، فنديديقن   
عالم سكيتر دان  سرتا تيكنولوضي دأفليكاسيكن دالم بوكو  اين. امفت نيالي ترس 
سيؤيك، ياءيت كاسيه سايغ، حرمت-مغحرمتي، برتغضوغجواب دان كضمبيراءن جوض دترفكن 

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

دان برتقوى. سكيان.

فانل فنوليس
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مقصودث: كتاب القرءان اين، تياد كراضوان فداث، 
كتاب اين منجادي هداية باضي مريك يغ برتقوى. 

بيدغ القرءان مرغکومي سورة باچاءن، 
سورة حفظن، سورة کفهمن دان 

حکوم تجويد. 

)ُسوَرُة اْلَبَقَرِة 2:2(

)ُسوَرُة اْلَبَقَرِة 2:2(

كضمبيراءنبرتغضوغجوابحرمت₋مغحرمتيكاسيه سايغ
1

باخاءن 1اونيت

حفظن  3اونيت
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تالوة

حفظن

كفهمن

تجويد

حن  جن  يم  ممىم  حمخم  جم  يل  ىل  ٹٱٹٱ

بيدغ القرءان
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نوتا
ضورو

فردغركن باچاءن چونتوه.  •
بيمبيغ موريد ممباچ ُسوَرُة اْلَقْدِر سچارا تلقي دان مشافهة.  •

بريكن فنكنن كفد حكوم تجويد، مخرج دان صيفت حروف.  •

ُسوَرُة اْلَقْدِر:
•  مروفاكن سورة ك- 97.

دتورونكن دمكة.  •
مغاندوغي ليم اية.  •

منچريتاكن فريحال مالم   •
القدر يغ  لبيه باءيق 

درفد سريبو بولن.

دغر دان باچ.  1

1.1.1

باخاءن 1اونيت
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القرءان

نوتا
ضورو

مينتا موريد ممباچ فوتوغن كليمه دغن باخاءن يغ بتول دان برتجويد.  •
بيمبيغ موريد منچاري حكوم تجويد دان ممباچاث دغن بتولث.  •

باچ ايكوت ضورو. 2

1.1.1

مغحياتي عالم مغوكوهكن ايمان.

 باضايماناكه چارا اونتوق 
ملنچركن باچاءن القرءان؟
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القرءان

نوتا
ضورو

بيمبيغ موريد ممباچ فوتوغن كليمه درفد ُسوَرُة اْلَقْدِر سچارا برفاسغن.  •
مينتا موريد توروس فربتول باچاءن راكن.  •

مينتا موريد منچاتت ريكود باچاءن ُسوَرُة اْلَقْدِر.  •

فرهاتي دان تليتي. 3

1

34

5

2

سنتياس براوسها مغعملكن باچاءن القرءان.
1.1.1
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القرءان

نوتا
ضورو

هورايكن قاعده ممباچ حروف راء تبل دان حروف راء نيفيس برداسركن ُسوَرُة اْلَقْدِر.  •
التيه توبي ممباچ ُسوَرُة اْلَقْدِر سچارا بركومفولن.  •

باچ دان عملكن. 4

ممباچ القرءان دان مغعملكن 
باچاءنث دالم كهيدوفن هارين دافت 
ممبواتكن هاتي كيت منجادي تنغ. 

1.1.1
1.1.2
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نوتا
ضورو

فردغركن باچاءن ُسوَرُة التِّيِن.  •
بريكن فنكنن كفد چارا باچاءن موريد مغيكوت حكوم تجويد، مخرج دان صيفت حروف.  •

باخاءن

ُسوَرُة التِّيِن:
مروفاكن سورة ك- 95.  •

•  دتورونكن دمكة.
مغاندوغي الفن اية.  •

مثبوتكن فريحال كأيستيميواءن   •
ماءنسي سباضاي سباءيق-باءيق 

. مخلوق چيفتاءن اهلل

تلقي دان مشافهة.  1

2اونيت

1.2.1
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القرءان

نوتا
ضورو

بيمبيغ موريد ممباچ ُسوَرُة التِّيِن سچارا تلقي دان مشافهة.  •
مينتا موريد ممباچ كليمه يغ مغاندوغي حكوم ِإْظَهار َقَمِري، إِْدَغام َشْمِسي دان   •

  دغن باخاءن يغ بتول.
مينتا موريد مراقم باچاءن درومه اونتوق دسيمق اوليه ايبو باف اتاو فنجاض.  •

مغافاكه كامو فرلو سنتياس 
ممفرباءيق كواليتي باچاءن؟

باچ دان تليتي. 2

ممبريكن تومفوان كتيك بالجر القرءان.
1.2.1
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القرءان

نوتا
ضورو

بيمبيغ موريد اونتوق ممفردغركن باچاءن ُسوَرُة التِّيِن كفد راكن سچارا برفاسغن سموال.  •
مينتا موريد مندغر دان مغولغي باچاءن ُسوَرُة التِّيِن درفد چونتوه راقمن قاريء.  •

باچ دغن برهاتي-هاتي. 2

1.2.1
1.2.2
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القرءان

نوتا
ضورو

مينتا موريد ممفردغركن باچاءن ُسوَرُة التِّيِن يغ تله دفالجري كفد راكن اتاو ضورو.  •
ايغتكن موريد سوفايا منجاض حكوم تجويد دان مخرج كتيك ممباچ القرءان.  •

باچ دغن لنچرث. 3

ممباچ القرءان دغن 
بتولث دان برتجويد سرتا 
مغعملكن باچاءنث دالم 

كهيدوفن هارين مروفاكن 
تغضوغجواب سموا مسلم.

1.2.1
1.2.2
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القرءان

نوتا
ضورو

فافركن تيك س يغ مغاندوغي كسلوروهن ُسوَرُة اْلَقْدِر سفنجغ اكتيؤيتي برلغسوغ.   •
ايغتكن موريد سوفايا مغعملكن باچاءن القرءان دالم كهيدوفن هارين.  •

تغكستيندق 
ساي لنچر ممباچ ُسوَرُة اْلَقْدِر

سوسون سواي ُسوَرُة التِّيِن    

فافركن كسلوروهن ُسوَرُة التِّين فد فافن فوتيه.
بريكن كرتس يغ مغاندوغي اية درفد ُسوَرُة التِّيِن 

كفد موريد سچارا تيدق ترسوسون.
مينتا موريد مغضونتيغ فوتوغن اية، كمودين منمفلث 

مغيكوت سوسونن اية يغ بتول، سچارا برفاسغن.
مينتا موريد ممفردغركن اية يغ تله دتمفل كفد 

فاسغن سچارا برضيلير-ضيلير.

1

3

4

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

2

1

aktiviti

فافركن كسلوروهن ُسوَرُة اْلَقْدِر فد فافن فوتيه.
بريكن ساتو كد يغ مغاندوغي فوتوغن اية 

درفد ُسوَرُة اْلَقْدِر كفد ستياف موريد.
موريد منچاري سامبوغن فوتوغن اية فد كد 

يغ دفضغث برفندوكن فافرن فد فافن فوتيه 
ترسبوت.

ستله سلساي، موريد  ممباچ كليمه دأتس كد 
سچارا  برضيلير-ضيلير. 

سموا موريد الءين مندغر دان مغيكوت باچاءن
ايت.

1

3

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

4

5
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القرءان

نوتا
ضورو

فافركن تيك س يغ مغاندوغي كسلوروهن  سفنجغ اكتيؤيتي برلغسوغ.   •
مينتا موريد مغولغ-اولغ باچاءن  دان  برساما-سام دغن راكن   •

دان ايبو باف.  

باچ فوتوغن كليمه ُسوَرُة اْلَقْدِر سچارا   1
برفاسغن.

سيمق باچاءن دغن ايبو باف دان چاتت   3
دالم ريكود.

باچ دغن بتولث.  2

aktiviti

سورة
3-1
4
5

3-1
5-4
8-6

التِّيِن

لنچرتجويدنومبور اية

اْلَقْدِر

برنسفيكير

1.1.1
1.1.2
1.2.1
1.2.2
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نوتا
ضورو

فردغركن باچاءن  درفد فلباضاي سومبر.  •
مينتا موريد ممباچ  سچارا برضيلير-ضيلير.  •
بريكن فنكنن كفد حكوم تجويد دان سبوتن حروف.  •

اناليسيس كفنتيغن  
سورة2 فينديق درفد القرءان.

باچ دان حفظ. 1

حفظن 3اونيت

1.3.1
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القرءان

نوتا
ضورو

مينتا موريد مغولغ باچاءن ُسوَرُة اْلَقْدِر سچارا اينديؤيدو دان بركومفولن.  •
بيمبيغ موريد  دغن سبوتن مخرج دان صيفت حروف يغ بتول.  •

1

1

1

1

1

2

2

2

2 3

3

3

4

4

5

سيمق حفظن دالم كومفولن. 2

ساليغ ممبنتو دالم منونتوت علمو.
1.3.1
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القرءان

نوتا
ضورو

مينتا موريد ممفردغركن حفظن ُسوَرُة اْلَقْدِر كفد ضورو اتاو ايبو باف.  •
فستيكن موريد ممباچ حفظن ُسوَرُة اْلَقْدِر دغن باخاءن يغ بتول دان لنچر.  •

ايغتكن موريد سوفايا  سنتياس مغولغ حفظن باضي مغواتكن ايغتن.   •

ماري حفظ برساما-سام دغن راكن. 3

1

3 2

5

4

1.3.1
1.3.2
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القرءان

نوتا
ضورو

مينتا موريد يغ تله مغواساءي حفظن ممبنتو راكن يغ بلوم لنچر.  •
ضالقكن موريد اونتوق ممفردغركن باچاءن دهادفن راكن2.  •

ايغتكن موريد اونتوق مالزيمي حفظن القرءان دالم كهيدوفن هارين.  •

تسميع حفظن. 4

مغولغ حفظن القرءان سچارا 
اينديؤيدو، برفاسغن اتاو 

بركومفولن دافت مغواتكن ايغتن.
1.3.1
1.3.2



ڤرهاتي دان حفظ. 1

16

نوتا
ضورو

مينتا موريد توروس ممباچ  دهادفن راكن2.  •
بريكن فنكنن كفد سبوتن، مخرج دان صيفت حروف.  •

بيمبيغ موريد ممباچ  دغن باخاءن يغ بتول سچارا براولغ-اولغ.  •

حفظن 4اونيت

1.4.1



حفظ براولغ كالي. 2

17

القرءان

نوتا
ضورو

مينتا موريد  ُسوَرُة التِّيِن سچارا برفريغكت-فريغكت، مغيكوت كفنجغن اية.   •
بيمبيغ موريد مغولغ حفظن سچارا برفاسغن.  •

اولغ 5 كالي

اولغ 5 كالي

اولغ 5 كالي

اولغ 5 كالي

اخالص دان صبر كتيك  القرءان.
1.4.1
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القرءان

نوتا
ضورو

بيمبيغ موريد مغولغ حفظن برضيلير-ضيلير سچارا بركومفولن.  •
ايغتكن موريد اونتوق ممبريكن فنكنن كفد حكوم تجويد سفنجغ حفظن.  •

ضالقكن موريد يغ تله مغواساءي حفظن ُسوَرُة التِّيِن ممبنتو راكن يغ بلوم مغواساءيث.  •

منتفكن حفظن. 3

8

7

1

2

3

45

6

1.4.1
1.4.2
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القرءان

نوتا
ضورو

مينتا موريد مغولغي حفظن ُسوَرُة التِّيِن سباثق تيض كالي سهاري برساما-سام دغن راكن.  •
بريكن ضنجرن يغ جلس، سفرتي لنخان فغهرضاءن سباضاي تندا اولغن حفظن.  •

حفظ دان سيمق. 4

باضايماناكه چارا 
كامو ممنتفكن 

حفظن كامو كتيك 
 سورة درفد 

القرءان؟

سسيافا يغ براوسها  القرءان دغن  
تله دجنجيكن ضنجرن يغ بسر ددنيا دان دأخيرة.

1.4.1
1.4.2
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القرءان

نوتا
ضورو

بيمبيغ موريد اونتوق ممفردغركن باچاءن دهادفن راكن2.  •
ضالقكن موريد اونتوق مالزيمي حفظن ُسوَرُة اْلَقْدِر دان ُسوَرُة التِّيِن دالم كهيدوفن هارين.  •

تغكستيندق 
ماري حفظ برساما-سام

بنتوقكن دوا بولتن، ساتو 
ددالم، دان ساتو دلوار.

موريد2 بولتن دالم ممفردغركن 
باچاءن اية درفد ُسوَرُة اْلَقْدِر 

اتاو ُسوَرُة التِّيِن. 
ستله ايت، موريد2 بولتن لوار 
ممفردغركن باچاءن اية درفد 
ُسوَرُة اْلَقْدِر اتاو ُسوَرُة التِّيِن. 
اولغ سهيغض موريد ممباچ 
كسلوروهن اية درفد ُسوَرُة 

اْلَقْدِر اتاو ُسوَرُة التِّيِن.

1

3

4

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

1.3.1
1.3.2
1.4.1
1.4.2
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القرءان

نوتا
ضورو

بريكن فغهرضاءن كفد موريد توروس يغ سنتياس ممبنتو راكن دالم مغواساءي حفظن.  •
ضالقكن موريد سوفايا مغعملكن سورة2 حفظن دالم كهيدوفن هارين.  •

برنسفيكير
تسميع حفظن ُسوَرُة اْلَقْدِر برساما-سام دغن راكن.  1

سامبوغكن حفظن اية درفد ُسوَرُة التِّيِن دهادفن راكن.      2

دغر باچاءن ُسوَرُة اْلَقْدِر اوليه   3
قاريء دالم المن سساو غ براولغ   

كالي، كمودين ايكوت باچاءن   
  اوليه قاريء ترسبوت.  
اولغ حفظن ُسوَرُة التِّيِن برساما-سام   4

دغن راكن دسكوله. فردغركن   
باخاءن كفد ايبو باف درومه.    

... ٰذ 

...  

... ىف  ...يث  لك  اك  ... نت  مت  زت 

...  ُّ   ...  

...  ٌّ    

aktiviti

1.3.1
1.3.2
1.4.1
1.4.2
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نوتا
ضورو

فردغركن باچاءن ُسوَرُة اْلَعْصِر درفد فلباضاي سومبر.  •
مينتا موريد ممباچ ُسوَرُة اْلَعْصِر برسرتا مقصود.  •

سوءال جواب دغن موريد تنتغ كفهمن مقصود ُسوَرُة اْلَعْصِر.  •

تليتي دان فيكيركن. 1

كفهمن

دمي ماس! 

سسوغضوهث ماءنسي
ايت دالم كروضين.

كچوالي اورغ يغ برايمان دان 
مالكوكن كباءيقن، سرتا ساليغ 
برفسن اونتوق كبنرن دان ساليغ 

برفسن اونتوق كصبرن.

5اونيت

1

23
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القرءان

نوتا
ضورو

مينتا موريد بركوغسي فغالمن تنتغ اكتيؤيتي برفاءيده يغ بوليه دالكوكن فد وقتو الفغ.  •
بينچغكن كلبيهن مغهرضاءي ماس الفغ اونتوق برجاي دالم كهيدوفن.  •

مغافاكه كيت 
فرلو مغيسي ماس 
الفغ دغن فركارا 

يغ برفاءيده؟

سورة اين مغاندوغي تيض اية،  	
مروفاكن سورة ك- 103،   

دان دتورونكن دمكة.  
ُسوَرُة اْلَعْصِر ممبينچغكن   

كفنتيغن ماس دالم   
كهيدوفن ماءنسي.   

سورة اين جوض دأغضف   
سباضاي فندوان كفد سأورغ   

مسلم دالم مغوروس ماس   
يغ دأنوضرهكن كفد مريك   
اونتوق منچافاي كجاياءن   

ددنيا دان دأخيرة.  

سنتياس برشكور دغن انوضره ماس.

فغنلن ُسوَرُة اْلَعْصِر 

1.5.1
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القرءان

نوتا
ضورو

هورايكن تونتوتن  برساما-سام دغن چونتوه عملن يغ بوليه دالكوكن.  •
بيمبيغ موريد اونتوق بربينچغ تنتغ كفنتيغن  دالم كومفولن.  •

فهمي دان عملكن. 2

تونتوتن ُسوَرُة اْلَعْصِر 

كفنتيغن ُسوَرُة اْلَعْصِر

اية 
ماس ايت 

ساغت برهرض.

كفنتيغن برايمان 
دان بربوات 

كباءيقن.

ساليغ برفسن 
كفد كبنرن دان 

كصبرن.

سنتياس مغهرضاءي ماس.  •
تيدق ممبذير ماس دغن فركارا   •

يغ سيا2.  

. ممليهارا ايمان كيت كفد اهلل  •
ممفرباثق عمل عبادة.  •

سنتياس براوسها ممبوات كباءيقن.  •

مغاجق اورغ الءين كجالن كبنرن.  •
مغيغتكن ديري دان اورغ الءين   •

اونتوق برصبر دغن اوجين هيدوف.   

تونتوتن كاندوغن اية

. مغواتكن كأيمانن كفد اهلل  
مغيلقكن ديري درفد مالكوكن فركارا نيضاتيف.  

ممفوثاءي متالمت هيدوف يغ جلس.  
مموفوق صيفت صبر دان سنتياس ساليغ مغاجق كفد كباءيقن.  

1

3

2

4

موريد2، دغن مغحياتي ُسوَرُة 
اْلَعْصِر، كيت دافت منجادي 

سأورغ مسلم يغ سجاتي.

1.5.1
1.5.2
1.5.3



ستياف اورغ ممفوثاءي 24 جم سهاري

يهله اكتيؤيتي اونتوق مغضوناكن ماس سخارا بيجق 
 فيل

25

القرءان

نوتا
ضورو

مينتا موريد بربينچغ تنتغ فغاجرن ُسوَرُة اْلَعْصِر برداسركن ضمبر دان منچاتتكنث دالم   •
بوكو توليس.

بيمبيغ موريد مغاناليسيس اكتيؤيتي2 يغ ممبريكن منفعت كفد كهيدوفن مريك.   •

فيكير دان حياتي.3

ممنفعتكن ماس يغ دبريكن مروفاكن تغضوغجواب سموا مسلم دان اكن دفرسوءالكن دأخيرة كلق.

 : َُّقاَل: َقاَل النَِّبي  َعْن اْبِن َعبَّاٍس
“ِنْعَمَتاِن  ِفيِهَما َكِثيٌر ِمْن النَّاِس 

ُة َواْلَفَراُغ.”      حَّ الصِّ

درفد ابن عباس  تله بركات: نبي  تله 
برسبدا: “دوا نعمت يغ سريغ دأبايكن اوليه 

كباثقن ماءنسي اياله كصيحتن دان وقتو الفغ.” 
 )رواه البخاري(                                   )روايت البخاري(

نيضاتيففوسيتيف فتونجوق

تيدور برلبيهن 

برسوكن 
كتيك اذان 
بركومندغ

مغومفت

برماءين 
سچارا 
برلبيهن

منولوغ ايبو باف

مغولغ 
كاجي 
فالجرن

ممبرسيهكن 
فرسكيترن

ممباچ 
القرءان

1.5.2
1.5.3
1.5.4



تغكستيندق 
ساجق انوضره ماس        

واهاي توهن، 
تله اغكاو برسومفه دمي ماس،

كامي اين اكن ساللو ليك،
مالءينكن جك كامي برايمان سنتياس،

دان بربوات باءيق سسام ماءنسي. 

واهاي صحابت، 
كيت اين دالم كروضين، 

سالما كيت تيدق ساليغ مغيغتكن،
تنتغ كبنرن، كصبرن، 
دان سمواث تنتغ توهن.

جك اد يغ ساله الكوث، كيت بنتو،
جك اد يغ لوفا توهنث، كيت سرو،

كران ماس ددنيا اين سكتيك،  
كيت سموا تيدق ككل دسيني سالماث.

26

القرءان

نوتا
ضورو

ديكالماسيكن ساجق دأتس كفد موريد.  •
مينتا موريد مغهانتر واكيل درفد ستياف كومفولن اونتوق منديكالماسيكن ساجق.  •

بيمبيغ موريد مغنل فستي تونتوتن ُسوَرُة اْلَعْصِر دالم ساجق ترسبوت دان چاتتكن دالم   •
بوكو توليس.

سنتياس برصبر دالم مثيبركن كبنرن.

aktiviti

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4



برنسفيكير

سيدغ چمرلغ.  1

بينچغ سيتواسي.  2

• موريد دالم كومفولن ممبينچغكن تونتوتن ُسوَرُة اْلَعْصِر 
دالم ممبنتوق كفريبادين مسلم.

• ستياف موريد برضيلير-ضيلير مثواراكن فندغن ماسيغ2.
• حاصيل فربينچغن دتوليس دالم بنتوق فتا ميندا.

چادغكن تيندقن يغ فرلو دالكوكن جك كامو براد دالم 
سيتواسي دأتس. بينچغكن برساما-سام دغن راكن.

27

القرءان

نوتا
ضورو

تمبهكن معلومت تنتغ كسن مغعملكن تونتوتن ُسوَرُة اْلَعْصِر.  •
ضالقكن موريد اونتوق مغاءيتكن تونتوتن ُسوَرُة اْلَعْصِر دغن اكتيؤيتي هارين مريك.  •

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4



باچاءن َمد ِصَلة َقِصيَرة
حكوم مد يغ دباچ دغن قدر دوا حركة.

1

28

القرءان

نوتا
ضورو

. فردغركن باچاءن چونتوه كليمه يغ مغاندوغي   •
 ) ( دان ) ( فد باچاءن  سرتا سيمبول ) ( دان ) فركنلكن سيمبول )  •
ة دان َكْسَرة. فد باچاءن  دالم كأداءن هاء ضمير سبلومث برباريس َضمَّ  

باچ دان تليتي. 1

سمڤورناكن تجويدمو 6اونيت

1.6.1
1.6.2

هاء ضمير يغ برباريس ضمة اتاو كسرة برتمو دغن   •
حروف برباريس، سبلومث جوض حروف يغ برباريس.   

هاء 
برباريس 

ضمة

هاء 
برباريس 

كسرة

دباچ دغن قدر دوا حركة.



باچاءن َمد َبَدل 2

29

القرءان

نوتا
ضورو

تلقي دان مشافهة اية يغ مغاندوغي َمد َبَدل.  •
مينتا موريد توروس ممفردغركن باچاءن دهادفن راكن2.  •

جلسكن باچاءن َمد َبَدل دالم ُسوَرُة اْلَْحَقاف 46:4، كليمه اْئُتوِني دباچ اِْيُتوِني،   •
جك دباچ براسيغن دغن كليمه سبلومث.  

فرهاتي دان باچ. 2

برسوغضوه-سوغضوه مندالمي علمو.
1.6.1
1.6.2

دباچ منجاديأصل كليمه
َءاَدَمَءْأَدَم
أُوِتَيأُْؤِتَي
إِيَماَنإِْئَماَن

دوا حروف همزة برهيمفون دالم ساتو كليمه.  •
 

كترغن قاعده

 همزة كدوا دتوكر كفد حروف مد.
 دباچ دغن قدر دوا حركة.
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القرءان

نوتا
ضورو

التيه توبي ممباچ اية يغ مغاندوغي َمد ِصَلة َقِصيَرة دان َمد َبَدل.  •
مينتا موريد ممباچاث برساما-سام دالم كومفولن.  •

باچ دغن برتجويد. 3

افاكه كسن ممباچ القرءان 
تنفا ممنتيغكن حكوم تجويد؟

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

ماري ممباچ دغن چارا 
يغ بتول براولغ كالي.

َمد ِصَلة َقِصيَرة

َمد َبَدل



باچاءن َمد ِعَوض 3

31

القرءان

نوتا
ضورو

فركنلكن چارا باچاءن َمد ِعَوض.  •
بيمبيغ موريد ممباچ فوتوغن اية يغ مغاندوغي َمد ِعَوض دغن باخاءن يغ بتول.  •

باچ دان فرهاتي. 4

باچاءن برتجويد باچاءن برموتو.
1.6.1
1.6.2

ممبرهنتيكن باچاءن فد اخير كليمه يغ برباريس تنوين فتحة.   •

نَۡصًرا َعزِۡيَزا

َعلِۡيًما َحِكۡيَما

 مغضنتيكن بوثي تنوين دغن بوثي ساتو باريس.
 دباچ دغن قدر دوا حركة.

دباچ منجادي



باچاءن َمد َتْمِكين 4
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القرءان

نوتا
ضورو

فردغركن باچاءن چونتوه يغ مغاندوغي َمد َتْمِكين.  •
مينتا موريد ممباچ فوتوغن اية يغ مغاندوغي َمد َتْمِكين سچارا بركومفولن.  •

باچ دغن تليتيث. 5

1.6.1
1.6.2

دباچ دغن قدر دوا حركة.

دوا ياء برتمو دالم ساتو كليمه، ياء    •
فرتام برباريس كسرة دان برسبدو،   
ماناكاال ياء كدوا برباريس سكون.   



باچاءن َمد َطِبيِعي دأول سورة 5
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القرءان

نوتا
ضورو

جلسكن قاعده باچاءن َمد َطِبيِعي دأول سورة.  •
بيمبيغ موريد ممباچ فوتوغن اية چونتوه سچارا برفاسغن.  •

تردافت 14 حروف فمبوك سورة يغ دريغكسكن منجادي سبوتن   •
"َنصٌّ َحِكيٌم َقاِطٌع َلُه ِسرٌّ".  

كنل فستي دان باچ. 6

1.6.1
1.6.2

ط

ي

ر

ح

ه

دباچ دغن قدر دوا حركة.

هاث حروف فمبوك سورة.  •
چونتوه حروف يغ ترماسوق   •

دالم َمد َطِبيِعي دأول سورة اياله 
ط، ر، ي، ح دان ه. 



باچاءن 
َمد ِعَوض

باچاءن 
َمد َطِبيِعي

دأول سورة

باچاءن 
َمد َتْمِكين

34

القرءان

نوتا
ضورو

التيه توبي ممباچ كليمه يغ مغاندوغي َمد ِعَوض، َمد َتْمِكين دان َمد َطِبيِعي دأول سورة.  •
الكوكن اكتيؤيتي ممباچ كليمه دان فوتوغن اية سچارا اينديؤيدو دان بركومفولن.  •

باچ دان عملكن.7

مغهرضاءي فلواغ ممفالجري القرءان.
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
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القرءان

نوتا
ضورو

فاسوقن تجويد برموتو      
تغكستيندق 

بهاضيكن موريد كفد كومفولن كچيل. 
سدياكن ليم فتا ميندا يغ سسواي دان توليس مغيكوت كاتضوريث: 

َمد ِصَلة َقِصيَرة، َمد َبَدل، َمد ِعَوض، َمد َتْمِكين دان َمد َطِبيِعي. 
مينتا موريد بربينچغ دالم كومفولن اونتوق مننتوكن خارا باخاءن دغن بتولث،

نام سورة دان نومبور اية يغ مغاندوغي باخاءن مد.
افابيال سلساي، مينتا كومفولن موريد برديري باهو كباهو، دان مينتا موريد 

ممباچ كليمه چونتوه اية برساما-سام.
كومفولن موريد برضرق كفتا ميندا يغ الءين.

اولغ لغكه سهيغض تمت كسموا تمفت.

1

3

4

5

6

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

aktiviti

بيمبيغ موريد منجالنكن اكتيؤيتي سهيغض موريد دافت مغنل فستي حكوم مد يغ بتول.  •
مينتا موريد توروس ممبنتو راكن2 باضي منجاياكن اكتيؤيتي دأتس.  •

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

نومبور سورة:نام سورة:

نومبور سورة:نام سورة:

نومبور سورة:نام سورة:

َمْد َبَدل

نام سورة:

نام سورة: نام سورة:

نام سورة:

نومبور سورة:

نومبور سورة: نومبور سورة:

نومبور سورة:

َمْد ِصَلُة
 َقِصيَرة



برنسفيكير

برساما-سام دغن راكن، باچ دان كنل فستي چارا باچاءن يغ   1
بتول فد چونتوه برايكوت.  

التيه توبي باچاءن برايكوت سچارا برفاسغن.  2

36

القرءان

نوتا
ضورو

بيمبيغ موريد يغ بلوم مغواساءي قاعده باچاءن مد دغن باچاءن يغ بتول.  •
ضالقكن موريد ممبنتو دان ممبيمبيغ راكن اونتوق ممباچ باچاءن مد دغن بتولث.  •

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

ننىن من  زن 

مم خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل 

ىه مه  جه  ين  ىن  من 

مل خل 

مئ زئ 

ٰىري ين  ىن  نن 

جم  يل  ىل  مل  خل  حص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح 

ىن من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم  حم 

منهن     خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم 

جم    يل  ىل  مل  خل 

مق      حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع  مظ 



درفد أبي هريرة  کاتاث: رسول اهلل  تله برسبدا:
اکو تيغضلکن کفد کامو دوا فرکارا يغ کامو تيدق اکن سست 

سالضي مان برفضغ تضوه دغن کدواث ياءيت القرءان دان 
سّنهکو ...

 : َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة
إِنِّي َتَرْكُت ِفيُكْم َشْيَئْيِن َلْن َتِضلُّوا َبْعَد ُهَما ِكَتاَب اهلِل َوُسنَِّتي ...

      

بيدغ اين ممبريكن فنکنن كفد کماهيرن ممباچ دان ممهمي 
حديث سرتا مغعملکن تونتوتنث دالم کهيدوفن هارين.  

كضمبيراءنبرتغضوغجوابحرمت₋مغحرمتيكاسيه سايغ

)رواه الحاکم(

)روايت الحاکم(

بيدغ حديث

37

سايغي فميمفين كيت 1اونيت
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نوتا
ضورو

برسوءال جواب دغن موريد تنتغ تيک س دان ضمبر، کمودين کاءيتکنث دغن تاجوق. 	•

ساي مستي منجادي فميمفين 
يغ هيبت فد سواتو هاري ننتي. 

سايغي فميمفين کيت

فرهاتي دان فيکيرکن. 1

فميمفين امانه مشارکت سجهترا.

1اونيت
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حديث

نوتا
ضورو

بيمبيغ	موريد	ممباچ	دان	ممهمي	حديث دان ترجمهنث يغ بتول. 	•
ترغکن	بهاوا	حديث اياله سومبر روجوعن کدوا سلفس القرءان. 	•

باضايماناكه چارا اونتوق 
منجادي  فميمفين يغ دسضني؟

ماري باچ حديث اين برساما-سام. 

بوليه ساي باچ مقصودث استاذ؟

َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن ُعَمَر : َأنَّ النَِّبيَّ  َقاَل: 
اَعُة َعَلى اْلَمْرِء  ِفيَما َأَحبَّ  ْمُع َوالطَّ السَّ
َوَكِرَه، َما َلْم ُيْؤَمْر ِبَمْعِصَيٍة، َفِإَذا  ِبَمْعِصَيٍة 

 )متفق عليه(َفَل َسْمَع َوَل َطاَعَة.

درفد عبد اهلل بن عمر  بهاوا رسول اهلل  تله برسبدا: 
واجب أتس سأورغ مسلم اونتوق مندغر دان منطاعتي 
)کفد فميمفين( دالم فرکارا يغ دي سوک دان بنچي 

سالضي دي تيدق دفرينتهکن مالکوکن معصية، افابيال 
دفرينتهکن مالکوکن معصية مک تياد کواجيفن اونتوق 

 )متفق عليه(مندغر دان منطاعتي.

2.1.1
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حديث

نوتا
ضورو

جلسکن	مقصود	فميمفين	يغ	دکهندقي	مغيکوت	شريعة	إسالم	کفد	موريد. 	•

باچ دان حياتي. 2

فميمفين اياله سسأورغ يغ دفرتغضوغجوابکن 
اونتوق مغتواءي سرتا مميمفين سسبواه کومفولن، 

فرساتوان، اورضانيساسي اتاو نضارا. 

استاذ، بوليه 
ساي تاهو افاكه 
مقصود فميمفين؟

باضوس سوءالن کامو صفية. بوکنکه 
کامو بارو باليق دري کيم کفيمفينن 

ميغضو اللو؟ کبتولن تاجوق کيت هاري 
اين طاعة کفد فميمفين. ماري کيت ليهت 

دالير مقصود فميمفين يغ سبنرث.

رسول اهلل  برسبدا: 
“جاغنله كامو منطاعتي 

فركارا٢ معصية. كطاعتن 
هاثاله دالم فركارا يغ 

معروف.” 
)روايت البخاري(

2.1.2
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حديث

نوتا
ضورو

مينتا	موريد	مثاثيکن	الضو	دأتس،	کمودين	ثاتاكن	خيري٢ فميمفين يغ باءيق دان چاتت   	•
دالم بوکو توليس.     

تضسکن	حکوم	منطاعتي	فميمفين	سالضي	مان	تيدق	برچغضه	دغن	إسالم	کفد	موريد. 	•

ثاثي دان حياتي. 3

کاون٢کو، ماري عملکن،
طاعة کفد فميمفين بوديمن،

تيک بيچارا، لمبوت برسوفن، 
بکرجاسام بري سوکوغن.

هرضاءي جاس، دعاء سجهترا،
منصيحتي، جک اد کخلفن،

توهن کن سايغ، دافت کريضاءن،
هيدوف هرموني نضارا امان.

فميمفين امانه، سرتا برايمان،
جاءوهي رسواه، ايلق فرفچهن،

عاديل سقسام، فمرينتهن،
مشارکت ماجو چافاي واوسن.

جاءوهي رسواه تيغکتکن تقوى.
2.1.3
2.1.4

ماري کيت مثاثيکن 
الضو اين برساما-سام.

فميمفين بوديمن
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حديث

نوتا
ضورو

باچ دان فيکيرکن. 4

بيمبيغ	موريد	ممهمي	بتاف	فنتيغث	مغعملکن	تونتوتن	حديث دالم کهيدوفن. 	•
مينتا	موريد	مثاتاكن	چونتوه٢ عاقبة مغيغکري ارهن فميمفين اتاو کتوا. 		•

کاءيتکن کفنتيغن منطاعتي فميمفين دالم کونتيک س موريد دسکوله دان ددالم کلس. 		•

2.1.3
2.1.4
2.1.5

طاعتيله فميمفين 
كيت دمي منجامين 

كسجهتراءن هيدوف 
ددنيا دان دأخيرة.

چارا منطاعتي فميمفين 
فاتوه کفد فميمفين    1

يغ برايمان دان   
برتقوى.   

فيليه فميمفين يغ    2

عاديل دان امانه.  
بکرجاسام دالم    3

مالکوکن کباءيقن.  
نصيحت-منصيحتي    4

دغن فنوه حکمه.  
سنتياس مندعاءکن     5

کسجهتراءن.   
مغهرضاءي جاس دان   6

فغوربانن.   

کفنتيغن منطاعتي فميمفين
مغرتکن هوبوغن باءيق انتارا   1
فميمفين دغن اورغ باوهنث.  

دافت مغمبغكن شعار إسالم.  2
مغيلقکن فرضادوهن دان   3

فرسليسيهن  فهم.  
منجامين کهرمونين نضارا.  4

ممنتفکن کأيمانن کفد   5
. اهلل  

دسضني دان دحرمتي اوليه  6
نضارا الءين.   
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حديث

نوتا
ضورو

ليبتکن	سموا	موريد	دالم	اکتيؤيتي	دأتس. 	•
سدياکن	سوءالن يغ برسسواين دغن اکتيؤيتي. 		•

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

تغكستيندق 

تمفلکن سوءالن ددينديغ ديوان.
موريد برضرق دري ساتو هنتين کساتو هنتين سچارا 

برکومفولن دان بربينچغ تنتغ سوءالن اتاو توفيک برکاءيتن.
موريد برکوغسي فندافت دان مريکودکن کومين سرتا 

معلومت يغ دفراوليه ايت دغن راکن٢ الءين.

1

3

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

ماري كوغسي ايديا

تضس دان امانه
توکوه فميمفين 

نضارا
عمر عبد العزيز

چيري٢ فميمفين 
اوغضول

سأورغ فميمفين صيفت محموده 

سأورغ فميمفينتوضس اوتام 

عمر بن الخطاب

خالد الوليد

توکوه فميمفين 
مشارکت براني برکات بنر

ريال
 برقربان

ريال

aktiviti
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حديث

نوتا
ضورو

برنسفيكير
حاصيلکن نوتا کرياتيف دالم کومفولن يغ مغاندوغي فرکارا   1

برايکوت.

باچ حديث سچارا برفاسغن،   2
كمودين ثاتاكن تونتوتن 

حديث بركاءيتن دغن خيري٢ 
سأورغ فميمفين. 

ماءين فرانن برداسرکن ضمبر.  3

•	تغضوغجواب فميمفين دسکوله.

•	مميمفين ديري سنديري.

•	مقصود فميمفين   • چارا برادب دغن فميمفين  
• کفنتيغن منطاعتي فميمفين

•	کتوا دالم سسواتو سيتواسي فنتيغ.
طاعتي فميمفين تنفا مغيرا اوسيا.

جلسکن	تغضوغجواب	سباضاي	سأورغ	فميمفين	کفد	موريد. 	•
فلباضايکن	چونتوه	سيتواسي	اونتوق	ممنتفکن	کفهمن موريد تنتغ چارا منطاعتي فميمفين.  	•

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5



“توليسن جاوي توليسن برسني”
بيدغ جاوي ممبريكن فنکنن دان ممفوکوسکن کماهيرن ممباچ، 
ممبينا دان منوليس فلباضاي جنيس ايات سرتا تيک س مغيکوت 

تيما سكالي ضوس منچينتاءيث سباضاي واريثن بودايا بغسا.

كضمبيراءنبرتغضوغجوابحرمت₋مغحرمتيكاسيه سايغ
45

بيدغ جاوي

بادن صيحت هيدوف خريا

سني خط واريثن بغسا
كنلي بودايا مليسيا

اونيت

اونيت
اونيت

1

3

2
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نوتا
ضورو

مينتا موريد ممبريكن فندافت چارا منجاض کصيحتن.  •
برکوغسي فندافت دغن موريد تنتغ سيتواسي دأتس دان کاءيتکن دغن تاجوق.  •

واه، رامايث اورغ 
يغ داتغ کسيني، ايه!

تنتوله نظام، سموا اورغ 
سماکين فيکا دغن کصيحتن.

فرهاتي دان فيكيركن. 1

بادن صيحت هيدوف چريا

هرضاءي نعمت کصيحتن سبلوم داتغ کساکيتن.

1اونيت
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جاوي

نوتا
ضورو

مينتا موريد مثبوت چونتوه٢ اکتيؤيتي رياضه دان جاويکن دالم بوکو تيک س.  •
بنتو موريد ممباچ تيک س سهيغض بتول.   •

مغافاکه رعيت مليسيا راماي 
يغ مغالمي مسئله اوبيسيتي؟

اوبيسيتي: كضموقن 

 کورغکن 
ممبوات 

فرکارا٢ يغ 
تيدق برفاءيده.

 فيليه اکتيؤيتي 
السق تتافي  

سالمت يغ بوليه 
دالکوکن 

سميغضو سکالي.

 باثقکن 
اکتيؤيتي سفرتي 

برجوضيغ، برسنم، 
برماءين بوال دان 

سأومفاماث.

 الکوکن اكتيؤيتي 
صيحت اونتوق مغلوارکن 

فلوه. کيت اكن دافت 
منفعت اونتوق ديري، 

کلوارض دان مشارکت.

باخ دان تليتي. 2

7.1.1
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جاوي

نوتا
ضورو

مينتا موريد مغلوارکن فرکاتاءن ايمبوهن افيتن، کمودين بينا ايات مغضوناکن فرکاتاءن   •
ترسبوت.

مينتا موريد مغنل فستي فراوبهن ايمبوهن اخيرن فد کات داسر ترتنتو.  •

باچ دان عملکن.           3

1 فغمبيلن ماکنن سّنة

مغعملکن فماکنن سّنة سفرتي 
مادو، بواه زيتون، کورما، حبة 

السوداء، سوسو کمبيغ دان الءين٢ 
يغ کاي دغن فلباضاي خاصيت، 

ممفو ممبکلکن نوتريئن يغ 
دفرلوکن اوليه توبوه بادن اونتوق 

ککل صيحت.

3 منجالني فمريقساءن

كصيحتن برکاال   
فمريقساءن كصيحتن 

برکاال جاغن دأمبيل موده. 
دغن مغتاهوءي تاهف 
کصيحتن، کيت بوليه 

مغمبيل لغکه٢ ترتنتو باضي 
ممستيکن کصيحتن کيت 

براد دالم کأداءن باءيق.

4 ايلقکن فربواتن نيضاتيف

فربواتن سفرتي مروکوق، مينوم 
ارق اتاو فغمبيلن داده فرلو 

دجاءوهي اونتوق ککل صيحت. 
ارق دان داده بوکن سهاج حرام 
دسيسي اضام إسالم تتافي جوض 

مروسقکن سيستم سرتا اورضن 
دالمن يغ ممباوا کموسنهن 
ديري، کلوارض دان نضارا.

5 منجاض کبرسيهن ديري دان فرسکيترن

تاهون 2020 دنيا دضمفرکن دغن انچمن موت ؤيروس 
کوؤيد- 19. کيت دنصيحتکن سوفايا فيکا دان 

سنتياس منجاض کبرسيهن ديري سرتا  فرسکيترن. 
کرف ممباسوه تاغن دان مغعملكن فنجارقن فيزيكل 

اداله انتارا  قاعده  ترباءيق مموتوسکن رنتاين وابق اين. 

2 برياضه دان برسنم

راجين برياضه دان 
برسنم منجاديکن 

جنتوغ صيحت دان 
قوات. سيسا توکسين 

دالم بادن فوال اکن 
کلوار ماللوءي  فلوه 
دان ممبوليهکن داره 

مغالير دغن لنچرث.

5 عملن هيدوف صيحت

7.1.2
7.1.3
7.1.4
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جاوي

نوتا
ضورو

جالنکن فرتنديغن فيداتو برداسرکن تيک س دأتس.  •
مينتا موريد مغنل فستي فرکاتاءن تراديسي دان حاصيلکنث دالم بنتوق فتا بوءيه.  •

فلباضايکن اکتيؤيتي فموليهن اونتوق موريد يغ بلوم مغواساءي باچاءن دان توليسن جاوي.  •

باچ دان فهمي. 4
1 موريد 1 سوکن

السالم عليکم ورحمة اهلل وبرکاته.
حاضيرين دان حاضيرات.

داسر 1 موريد 1 سوكن يغ تله دفركنلكن 
 )KPM( اوليه کمنترين فنديديقن مليسيا

براوفاي اونتوق منيغكتكن قدر فغليبتن دان 
فثرتاءن موريد دالم سكورغ-كورغث ساتو 

جنيس سوكن اتاو فرماءينن. 
اوسها اونتوق مموفوق سماغت کسوکنن دان فرفادوان 
قوم ماللوءي داسر 1 موريد 1 سوكن اکن منجادي رياليتي. 

دغن مليبتكن ديري دالم اكتيؤيتي سوكن اتاو فرماءينن ترتنتو، 
موريد٢ اكن مغحياتي سماغت كسوكنن يغ ممبوليهكن مريک 

براينتركسي دغن لبيه ارت.
جلسله کفد کيت دسيني بهاوا 

داسر 1 موريد 1 سوكن اين مروفاكن ساتو 
. اوليه يغ  ترنسفورماسي بهارو يغ باثق 
دمکين، ايبو باف دان سموا فيهق يغ ترليبت 
فرلو ممهمي دان مثوكوغ اوسها مورني اين 
دمي كماجوان دان كچمرلغن سوكن نضارا.

سکيان. تريما کاسيه.

إسالم امت منيتيقبرتكن 
كصيحتن سباضايمان 

رسول اهلل  برسبدا يغ 
برمقصود: “سسوغضوهث 

كامو ممفوثاءي تغضوغجواب 
اونتوق منونايكن حق 

ترهادف توبوه بادن كامو.”
           )روايت البخاري( 

7.1.2
7.1.3
7.1.4
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جاوي

نوتا
ضورو

ضالقکن موريد منجالنکن اکتيؤيتي دغن فنوه ديسيفلين دان بنتو-ممبنتو.  •
بيمبيغ موريد ممبينا دان منوليس ايات يغ بتول.  •

چنتوم کفيغن کد ممبنتوق فركاتاءن يغ بتول.

بهاضيکن موريد کفد 
ببراف کومفولن.

موريد بکرجاسام 
منچنتومكن حروف٢. 
ستياف کومفولن فرلو  
ممبينا فرکاتاءن برکاءيتن 

دغن ماکنن اتاو فرماءينن 
درفد حروف يغ اد.

کومفولن يغ برجاي 
ممبينا فرکاتاءن ترباثق 
اكن برکوغسي دافتن 
مريک دهادفن کلس.
موريد٢ الءين ممباچ 

فرکاتاءن ترسبوت، 
کمودين ممبينا ايات 

سخارا اينديؤيدو.

1

3

4

5

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

براوسها برسوغضوه-سوغضوه جاغن چفت مغاله.

فرماءينن خوبا جاي

تفوغ.

ت
ل
ف

غ
ب
ج

ك
ر
ي

م
س
و

ا

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
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جاوي

نوتا
ضورو

ايغتکن موريد قاعده ايجاءن کات فينجمن اتاو سرفن بهاس ايغضريس دان بهاس عرب.  •
بنتو موريد ممباچ دان منوليس فلباضاي چونتوه کات سرفن.  •

سوسون فرکاتاءن دان فراسا منجادي ايات سمفورنا.  1

جاويکن فرکاتاءن دباوه.  2

چاري معلومت تنتغ   3
ضاي هيدوف صيحت   
دان سوکن مغضوناکن 
فتا بولتن، کمودين بينا 

ايات برداسرکن فرکاتاءن 
ترسبوت.           

صالة  
اوتق  

يغ چوکوف
بريکن.









صيحت

ريغن.
داي ايغتن. 

فنتيغ
نعمت
عقل يغ

ضرقن دالم 
ممفو مرغسغ 
اونتوق کصيحتن.

جاضاله
سمفورنا.

مثاماءي  
کيسميس 
دان تيدور

يغ اهلل
ترلتق فد

سنمن
دان 
ريحت
کصيحتن
بادن يغ

TransformasiMaklumatAkrobatik

KecemerlanganMaraton Psikologi

PerpaduanPenyertaanKewarasan

Iktiraf DeskriptifBerpanjangan

سيال بينا 
ايات درفد 
فركاتاءن 

تفوغ.

aktiviti

قاموس

اينترنيت

ضورو

برکودا

بوال سيفق

هوکي

بوکو تيک س

ضاي هيدوڤ 
صيحت دان 

سوکن 

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
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نوتا
ضورو

سومبغ سارن دغن موريد تنتغ کفلباضاين کبوداياءن مليسيا.   •

فرهاتي دان تليتي. 1

مليسيا ترکنل دغن کفلباضاين بودايا يغ اونيک دان ايستيميوا. 
مشارکتث يغ ترديري درفد فلباضاي قوم هيدوف موافقت  دان 

ساليغ مغحرمتي فربيذاءن بودايا دان بغسا ماسيغ٢. 

برتواهث هيدوف دنضارا مليسيا يغ 
امان هرموني واالوفون رعيتث بربيلغ 

بودايا دان بغسا، بتول تق استاذه؟

سيبرکن کاسيه سايغ دان ارتكن صلة الرحيم.

باضايماناکه چارا کامو ممليهارا فرفادوان قوم دمليسيا؟ 

1

7.1.1

کنلي بودايا مليسيا 2اونيت



adat istiadat 
(perkahwinan orang melayu)

: باراتانتيم   •
:   •
: اوديسي   •

: مانوق فنسوه    •
: هيناؤا   •
: نونسوم   •

Bharatanatyam

Kathak

Odissi

 Manuk pansuh

Hinava

Nunsum

53

جاوي

نوتا
ضورو

مينتا موريد مثبوت دان مغيجا فرکاتاءن٢ يغ تردافت دالم تيک س.  •
مينتا موريد منچاري کبوداياءن ايتنيک سالءين يغ دسبوتکن دأتس.  •

مينتا موريد حاصيلکن بوکو سکرف مغيکوت کبوداياءن يغ دفيليه اوليه مريک   •
دان فاميرکن دسودوت باچاءن کلس.  

بتول صفية، کيت فاتوت برشکور 
اتس نعمت کأمانن اين، چوبا کامو 

فرهاتيکن کأونيکن مشارکتث. 

 هاري راي فواسا دان هاري راي قربان.
 کتوفت، لمغ دان رندغ.

	تارين اينغ، زافين دان چغضوغ.

	فيستا کأمتن.
	بوساو، هيناؤا دان نونسوم.

	تارين سومازاو، اداي٢ دان ليمباي.

 تاهون بهارو چينا.
 کوءيه باکول، الو سيغ دان کوءيه بولن.

 تارين سيغا، ناض دان بوغا تراتاي.

	هاري ضاواي.
	کميديغ، مانوق فنسوه دان ايكن فنسوه.

	تارين غاجت دان داتون جولود.

	ديفاؤالي. 
	توسي، موروکو دان فوتو مايم.

	تارين باراتانتيم،  دان اوديسي.

ماليو

اينديا

چينا

ايبان

کادازن 2

7.1.1
7.1.2
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جاوي

نوتا
ضورو

مينتا موريد ممباچ دان مغاناليسيس کات فينجمن بهاس عرب دان کات ضندا.  •
ضالقکن موريد ممبوات کاجين ريغکس برکاءيتن عادت فرکهوينن ايتنيک الءين دان   •

حاصيلکنث دالم بنتوق جورنل.

فهمي دان حياتي. 2

فركهوينن مروفاكن ساتو فغيعترافن سبواه ايكتن يغ 
صح دان حالل. ماري كيت تلوسوري فروسيس 

يغ داللوءي سبلوم سسبواه فركهوينن ترمتراي دالم 
عادت استعادت فركهوينن قوم ماليو.

مريسيق دان برتونغ مروفاکن فروسيس فاليغ اول. 
واکيل فيهق لالکي اکن داتغ کرومه فرمفوان 

اونتوق برکنل-کنلن. بياساث، مريک اکن ممباوا 
سبنتوق چينچين دان بارغ ايريغن الءين سباضاي 
تندا فرستوجوان دان فرموالءن ايکتن انتارا دوا 

کلوارض. افابيال کدوا-دوا بله فيهق تله برستوجو، 
مک تاريخ عقد فون دتتفکن.

سهاري سبلوم مجليس عقد، درومه فغنتين 
فرمفوان اکن دأداکن مجليس برايناي، برزنجي، 

مرحابن اتاو ختم القرءان. مجليس اين، بياساث هاث 
دحاضيري قوم کلوارض تردکت فغنتين فرمفوان. 

کأيسوقن هاريث، باروله مجليس سبنر اکن 
برلغسوغ دغن کحاضيرن فيهق فغنتين لالکي، قوم 

کلوارضاث سرتا تتامو جمفوتن يغ الءين.

عادت استعادت فرکهوينن اورغ ماليو

فهمي دان حرمتي کفلباضاين عادت بودايا مشارکت مليسيا دمي کهرمونين هيدوف ککل برفنجغن.

1

3

2

7.1.2
7.1.3
7.1.4
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جاوي

نوتا
ضورو

بهاضيکن واتق دان فرانن برداسرکن تيک س.  •
بيمبيغ موريد ممباچ تيک س برداسرکن کونسيف بيچارا برايراما.  •
اداکن فرتنديغن بيچارا برايراما برداسرکن تاجوق٢ يغ برکاءيتن.  •

بيخارا برايراما باچ برساما-سام دغن راکن. 3

عورة دجاض، مرواه تربيال.

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
فاكاين تراديسي قوم دمليسيا، بضيتو بوثي تاجوق کامي. 
ماري راكن،كيت دغركن، اونتوق منمبه علمو فغتاهوان.

واه، چنتيقث باجو يغ کامو فاكاي!
اينيله باجو چوغسم، فاكاين تراديسي فرمفوان چينا، دان سمفو اونتوق لالکيث.

واه، سيضق برضاي!
کاون٢، چوبا ليهت فوال فاكاين ساي. اين ساري، فاكاين تراديسي 

قوم اينديا. سالءين درفد دوتي دان كورتا اونتوق لالكيث.
اوه ... اوه ... اوه ...

کاون٢، باجو يغ ساي فاکاي اين ناماث باجو كوروغ، 
فاكاين تراديسي فرمفوان ماليو سالءين باجو كباي. 
باجو ماليو اتاو باجو کبغساءن فوال اونتوق لالکيث.

چنتيق ... چنتيق ... چنتيق ...
هرضاءيله ورنا-ورني ايندهث فاكاين تراديسي مشارکت مليسيا کاون٢.

سكيان دهولو درفد كامي.
السالم عليکم ورحمة اهلل وبركاته دان جومفا الضي.

7.1.2
7.1.3
7.1.4
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جاوي

نوتا
ضورو

بيمبيغ موريد منجالنکن اکتيؤيتي سچارا برکسن.  •
ضالقکن موريد براني برچاکف دهادفن کلس.  •

سيال ايجا ڤرکاتاءن 
patriotisme دالم 

توليسن جاوي.  

برساتو فادو هيدوف برموتو.

خابر ميندامو

سيال جاويکن فرکاتاءن٢ اين:
1. Patriotisme
2. Kraf tangan
3. Paluan kompang
4. Pakaian tradisional
5. Seni silat 

aktiviti

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4



روميکن ايات اين: 
الضو دوندغ سايغ ترکنل   1

دنضري مالک.
بليله البو سايوغ جک   2
مالوت كنضري فيراق.

مجليس عقد نکاح دالم   3
مشارکت ماليو بياساث 
دالکوکن دمسجد اتاو 
درومه فغنتين فرمفوان.
رعيت مليسيا مثمبوت   4
فراياءن دغن سماغت 

محبه.
ڤاتريوتيسمى.  

برنسفيكير
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جاوي

نوتا
ضورو

ضالقکن موريد منجالنکن اکتيؤيتي دغن فنوه تغضوغجواب.  •
فرباثقکن چونتوه کد اونتوق دروميکن اتاو دجاويکن.  •

ارهکن سأورغ موريد ممباچ
سوءالن اتاو مغغکت کد سوءالن.
فستيکن موريد الءين ممضغ دوا 
کرتس ورنا )چونتوه هيجاو دان 

ميره(.
مينتا سأورغ موريد دالم کومفولن

اونتوق برديري دان منجواب سوءالن.
ارهکن موريد مغغکت کرتس 
هيجاو جک جوافن بتول دان 

کرتس ميره جک ساله.

1

3

4

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

امبيل ساتو ايات 
ستياف سأورغ دان 
توکر کڤد توليسن 
رومي. کمودين، 
کيت اکن سيمق 

برساما-سام. 

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
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نوتا
ضورو

برسوءال جواب فغالمن موريد برکاءيتن دغن توليسن خط.  •

سني خط واريثن بغسا

سالمت داتغ اديق٢ ککرنيؤل 
توليسن خط فريغکت کبغساءن. 

تنتوله ديق، سسيافا سهاج 
بوليه ممفالجريث اصلکن اد 

مينت دان کسوغضوهن.

سبحان اهلل، چنتيق 
سوغضوه توليسن٢ 
خط اين. بوليهکه 
كامي ممفالجريث؟

فرهاتي دان فيکيرکن. 1

چابرن دتمفوه، جاغن سسکالي اغکوه.

3اونيت
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جاوي

نوتا
ضورو

فرکنلکن فرالتن منوليس خط تراديسي اتاو مودن.  •
مينتا موريد برکوغسي فندغن تنتغ فينسيل خط يغ مريک ضوناکن.   •

اين سبهاضين درفد فرالتن منوليس 
خط تراديسي دان مودن.

التن تراديسي

التن مودن

چارا 
اسه

فينسيل خطفين کاليضرافيفين

مغافاکه کامو فرلو ممفالجري توليسن  خط؟

باتغ رسمبولوه باتغ ايجوق

7.2.1
7.2.2
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جاوي

نوتا
ضورو

بينچغ تيکنيک٢ اساس فنوليسن خط نسخ دغن موريد.   •
بيمبيغ موريد منوليس حروف توغضل مغيکوت بيلغن تيتيق يغ تفت.  •

موريد يغ بلوم مغواساءي دبري التيه توبي سهيغض ماهير.  •

فهمي دان فرکتيککن.2

تيکنيک اساس فنوليسن خط نسخ

چارا دودوق دان کدودوقن کرتس 
)دادا مغهادف کميجا( 180°.

فين دفضغ سالري دغن کدودوقن کرتس 90°.   1

2  کسلوروهن مات فين مثنتوه کرتس.

3  فين دفضغ دغن قدر ساتو ستغه اينچي دري 

اول مات فين.   

اوه، بضيني چارا 
منوليسث! باروله 

ساي تاهو.

بالجر منوليس خط نسخ برموال درفد قاعده يغ موده کفد يغ سوکر. 

حروف منضق
حروف منداتر

حروف ملغکوغ 

حروف سفارا بولت 

حروف برايکور 
حروف برضيضي 

7.2.2
7.2.3
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جاوي

نوتا
ضورو

فرکتيکكن منوليس حروف برسامبوغ دغن قاعده خط نسخ سهيغض ماهير.  •
ضالقکن موريد منچاري چونتوه توليسن خط نسخ دالم المن سساوغ.  •
فلباضايکن چونتوه٢ فركاتاءن الءين اونتوق منيغکتکن کماهيرن موريد.  •

چوبا فرهاتيکن 
توليسن سيافا 
فاليغ چنتيق.

تکون دان صبر کونچي کجاياءن سبنر.

ججج

ههه

غغغ

ييي

ككك

للل

ممم

فرکتيککن برسوغضوه-سوغضوه. 3

7.2.3
7.2.4
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جاوي

نوتا
ضورو

اداکن فرتنديغن خط فريغکت کومفولن، کلس دان سکوله.   •
کتغهکن موريد يغ برباکت دالم توليسن خط اونتوق مواکيلي سکوله دالم فرتنديغن خط.  •
ايغتکن موريد بهاوا فنوليس خط اتاو کاليضرافي تله دأعتراف سباضاي اهلي فروفيسيونل.  •

باچ دان فرکتيککن.     4

صالة ايت تياغ اضام

علمو ايت چهاي جاهيل ايت بهاي

برکات بنر واالوفون فاهيت

اهلل  ايت مها اينده دان سوک اکن کأيندهن

مالو برتاث سست جالن

خط نسخ مروفاکن ساتو قاعده 
فنوليسن خط فاليغ فرکتيکل بربنديغ دغن 
جنيس٢ خط يغ الءين. بوکن سهاج خط 

اين سنغ دباچ دان دتوليس تتافي جوض 
چنتيق سرتا سسواي اونتوق منوليس 

القرءان، مجله، بوکو، اخبار دان الءين٢.
7.2.5
7.2.6
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جاوي

نوتا
ضورو

تغكستيندق 

راجين

باءيق هاتي

چکلتولرنسي تکون

برتغضوغجواب 

صبر

کاسيه سايغ

سدياکن فرالتن: فين خط،کد، بنغ، کوتق دان کرتس ورنا.
ضالقکن موريد مميليه ساتو تيما ديوراما اونتوق فروجيک مريک.

توليس فرکاتاءن٢ ترسبوت مغضوناکن خط نسخ، كمودين ايکت دغن بنغ.
ضنتوغکن كد ددالم کوتق افابيال سلساي مغيکت بنغ فد ليدي.

فاميرکن فروجيک ديوراما ماسيغ٢ ددالم کلس.

1

3

5

2

4

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

ديوراما خط ساي

ديوراما خط ساي

aktiviti

ضالقکن موريد برکوغسي حاصيل کرجا مريک اونتوق دلتقکن دفوست سومبر سکوله   •
سباضاي روجوعن موريد الءين.

فستيكن موريد دافت مالكوكن اكتيؤيتي دأتس.  •

7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
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جاوي

نوتا
ضورو

برنسفيكير
توليس حروف توغضل دان حروف برسامبوغ دباوه   1

مغضوناکن قاعده خط نسخ.

ف
ه
ت
ض
چ
د
ا

7 اخيرة  6 داضيغ   5 چنتيق   4 ضغضمن   3 تکبور   2 هيدوف   1 فواسا  

و
ي
ک
غ
ن
ا
خ

ا
د
ب
ض
ت
ض
ي

س
و
و
م
ي
ي
ر

ا
ف
ر
ن
ق
غ
ة

1
2
3
4
5
6
7

برساما-سام دغن راکن، حاصيلکن نوتا فلكت ايات٢   2
موتيؤاسي، کمودين تمفلکنث دبوکو راکن٢ سباضاي هديه.  

دمان اد کماهوان دسيتو اد جالن

چينتا اکن بوغا، بوغا اکن اليو، چينتا اکن اهلل، شرض تمفتث 
سوبورکن عملن برکاسيه سايغ علمو فليتا هيدوف

فوفوق مينت  موريد سوفايا منچينتاءي توليسن خط.  •
بنتو موريد مغحاصيلکن نوتا فلکت مغضوناکن توليسن خط نسخ دغن بتولث.  •

ضالقکن موريد منوليس فراتورن کلس مغضوناکن خط نسخ دان دلکتکن دسودوت يغ   •
سسواي.

7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6



مقصودث: ... سسيافا يغ ايغكر كفد اهلل ، فارا مالئكتث، 
كتاب-كتابث، فارا رسولث دان هاري اخيرة، مك 

سسوغضوهث دي تله ساغت جاءوه ترسست.

بيدغ عقيدة اين منومفوكن كأيمانن كفد اهلل  دان هاري قيامة. 
دالم بيدغ اين جوض، مغاندوغي فربينخغن تنتغ فركارا يغ بوليه 
مروسقكن عقيدة، اضر كيت منجاءوهيث سرتا براوليه كجاياءن 

ددنيا دان دأخيرة.

كضمبيراءنبرتغضوغجوابحرمت₋مغحرمتيكاسيه سايغ

)ُسوَرُة النَِّساِء 4:136(

)ُسوَرُة النَِّساِء 4:136(

65

بيدغ عقيدة
اْلَمِلك

برايمان دغن هاري اخيرة

بهاي سيحير

اْلَحِسيب

شيريك مروسقكن عقيدة

اونيت

اونيت

اونيت

اونيت

اونيت

1

3

5

2

4

لك  اك  يق  ىق  يف  ىف   ...
ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك 
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نوتا
ضورو

برسوءال جواب دغن موريد تنتغ تيك س دان ضمبر سرتا كاءيتكنث دغن تاجوق. 	•

سبحان اهلل، هيبتث!

خكراواال مليفوتي سلوروه 
بينتغ دان فالنيت٢ دالغيت، 
ترماسوق بولن دان ماتاهاري.

فالنيت بومي برفوتر دان برايدر 
مغليليغي ماتاهاري، ماناكاال بولن 

فوال برضرق مغليليغي بومي.

اْلَمِلك

باخ دان فيکيرکن. 1

1اونيت



اْلَمِلك برارتي اهلل  يغ مغواساءي 
سضاال-ضاالث.

دليل

مقصودث

نام اهلل  اْلَمِلك
فغرتين

67

عقيدة

نوتا
ضورو

سومبغ	سارن	مخلوق يغ دخيفتاكن اهلل  يغ براد دالغيت دان دبومي. 	•

سيافاكه فمرينته 
اتاو فنتدبير عالم 
اين يغ مميليقي 

ككاياءن دالغيت 
دان دبومي؟ 

دياله يغ مميليقي كواس فمرينتهن 
الغيت دان بومي. دي مغهيدوفكن 
دان مماتيكن. دان دي مها بركواس 

اتس ستياف سسواتو.                  

مغ  معجغ  جع  حطمظ  مض  خض   حض 
حق مف  خف  حف  جف 

)ُسوَرُة اْلَحِديِد 57:2(

)ُسوَرُة اْلَحِديِد 57:2(

3.1.1
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عقيدة

نوتا
ضورو

جلسكن	الضي	فغرتين	نام	اهلل	 اْلَمِلك. 	•

تليتي دان فهمي.          2

نام اهلل  اْلَمِلك

استاذه، افاكه ارتي 
نام اهلل  اْلَمِلك؟

1

2

اْلَمِلك برارتي يغ مغواساءي 
سضاال-ضاالث. نام اهلل  اْلَمِلك 

برارتي اهلل  يغ مغواساءي 
فمرينتهن، فنتدبير دان فميليق مطلق 
سضاال يغ اد دبومي دان دالغيت.

3.1.1
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عقيدة

نوتا
ضورو

:	مغافاكه	ماءنسي سنتياس برحاجت كفد فرتولوغن اهلل ؟ سومبغ	سارن	 	•
. خارا مموهون فرتولوغن اهلل :           

بريتاهو	موريد	بهاوا	اهلل	 ساغت سوك كفد همباث يغ ساللو بردعاء كفداث. 	•

استاذه، اهلل  منتدبير 
سلوروه مخلوق دالغيت دان 

دبومي دغن بيجقسان.

اهلل  منخيفتا 
سسواتو مغيكوت 

كهندقث.

سلوروه مخلوق 
سنتياس برحاجت 
كفد فرتولوغن 

. اهلل

34

56

شكور منمبه نعمت.

بيجق انق٢ ديديق استاذه. 
ايتوله بوقتي نام اهلل  اْلَمِلك.

3.1.1
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عقيدة

نوتا
ضورو

بيمبيغ	موريد	ممباخ	دليل	نقلي	سخارا	بركومفولن	دان	اينديؤيدو	سرتا	ممهمي	مقصودث. 	•

برايمان دغن نام اهلل  اْلَمِلك

كيت واجب برايمان دغن نام اهلل  اْلَمِلك.

مس  خس  حس  جس  مخ  محجخ  جح  مج  حج 
مص  خص  حص 

)ُسوَرُة اْلُمْؤِمُنوَن 23:116(

)ُسوَرُة اْلُمْؤِمُنوَن 23:116(

باخ دان فهمي.      3

حكوم

دليل

مقصودث
مك )دغن يغ دمكين( مها تيغضيله اهلل يغ 

مغواساءي سلوروه عالم، الضي يغ مها بنر، 
تياد توهن مالءينكن دي، توهن يغ ممفوثاءي 

عرش يغ موليا.

: اْلَمِلك، فرمان اهلل  دليل نقلي نام اهلل 

3.1.2
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عقيدة

نوتا
ضورو

مينتا	موريد	ممبريكن	فندغن	مريك	تنتغ	كفنتيغن	برايمان	دغن	نام	اهلل	 اْلَمِلك سالءين 	•
تيك س يغ دبريكن.  

بوات	فربينخغن	كومفولن	تنتغ	خارا	منجاض	كبرسيهن	دان	كخرياءن سكوله دان  	•
الكوكن اكتيؤيتي ضوتوغ-رويوغ.  

كفنتيغن برايمان دغن نام اهلل  اْلَمِلك

ساي اكن براوسها منجادي 
ماءنسي يغ برشكور دان منيغضلكن 
سدر  ساي  سومبوغ.  صيفت 
واالوفون ممفوثاءي ككاياءن دان 
كخرديقن، تتافي اهلل  جواله 
يغ مها كاي دان مها بيجقسان.

منجاديكن كيت سنتياس مغهرضاءي 
عالم يغ دكورنياكن اهلل  كفد كيت. 
موالءي سكارغ، ساي اكن ممليهارا  

كبرسيهن دان كخرياءن فرسكيترن.

مثدركن كيت بهاوا كيت 
هاثاله مخلوق اهلل  يغ لمه، 

فرتولوغن  مغهارفكن  سنتياس 
اهلل . اوليه ايت، ساي اكن 
تكون برعبادة دان بردعاء سباضاي 

تندا برايمان دغن نام اهلل  اْلَمِلك. 

3
4

2

فهمي دان حياتي. 4

ممليهارا كلستارين عالم سكيتر.

ستله كيت ممفالجري نام 
اهلل  اْلَمِلك، استاذه هندق 

برتاث كفد كامو سموا، 
افاكه كفنتيغن برايمان دغن 

نام اهلل  اْلَمِلك؟ 

1

3.1.3
3.1.4



تغكستيندق 
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عقيدة

نوتا
ضورو

بيمبيغ	موريد	مالكوكن	اكتيؤيتي	دأتس. 	•
نصيحتي	موريد	اضر	مغعملكن	دعاء	دالم	كهيدوفن	هارين	مريك. 	•

بهاضيكن موريد كفد ببراف كومفولن.
ستياف كومفولن دأغضوتاءي سباثق امفت اورغ موريد.

سخارا برضيلير-ضيلير، سنارايكن دعاء مموهون حاجت كفد 
اهلل . كمودين، توليس دغن مغضوناكن فين فد كرتس يغ 

سام اوليه ستياف اغضوتا كومفولن.
ستله ايت، حاصيلكن دعاء لغكف دموالءي دغن 

تحميد دان صلوات.
باخ دعاء سخارا برضيلير-ضيلير مغيكوت كومفولن 

ستياف كالي سبلوم سيسي فمبالجرن برموال.

1

3

4

5

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

هيمفونن دعاء 

واهاي توهن كامي بوكاله كأتس 

كامي حكمهمو دان بنتغكن كأتس 

كامي ضدوغ رحمتمو. واهاي توهن 
يغ مها فغاسيه.

اَللَُّهمَّ اْفَتْح َعَلْيَنا ِحْكَمَتَك واْنُشْر َعَلْيَنا 

اِحِميَن ِمْن َخَزآِئِن َرْحَمِتَك َيآ َأْرَحَم الرَّ

. ساللو بردعاء مموهون فرتولوغن اهلل

كيت واجب برايمان دغن نام اهلل  اْلَمِلك 
  دان ممبوقتيكنث دغن منجادي همبا اهلل

يغ طاعة دان برشكور اتس سضاال نعمتث.

َلُم َعَلى َأْشَرِف اْلَْنبَِياِء َواْلُمْرَسلِيَن َوَعَلى الِِٰه َوصْحِبِه َأْجَمِعيَن.  َلُة َوالسَّ اْلَحْمُد هلِلِ َربِّ اْلَعاَلِميَن. َوالصَّ

يا اهلل يا توهن كامي، كورنياكنله كفد كامي رحمة دان كاسيه سايغمو. بيمبيغله كامي كجالن يغ بنر 

دان يغ اغكاو ريضاءي. امفونكنله سضاال دوسا كامي، دوسا كدوا-دوا ايبو باف كامي دان دوسا 
ضورو٢ كامي.

يا اهلل توهن يغ مها بيجقسان الضي مها بركواس، كورنياكنله كفد كامي ايمان يغ تضوه، اخلق يغ 

ترفوجي دان استقامة دالم عبادة كامي. انوضرهكن كفد كامي يا اهلل، عقل يغ بيجقسان دان كصيحتن 

يغ باءيق. الفغكن دادا كامي دان مودهكن اوروسن كامي دالم منونتوت علمو.

يا اهلل يا توهن كامي، جاديكن كامي انق يغ صالح، موريد يغ باءيق دان صحابت يغ ساليغ ممبنتو دالم 

كباءيقن. مقبولكنله سضاال دعاء كامي.

ٍد َوعَلى ٰالِِه  ْنَيا َحَسَنًة َوِفي اْلَِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر، وَصلَّى اهلُل َعَلى َسيِِْدَنا ُمَحمَّ َربََّنا ٰاتَِنا ِفي الدُّ

َوَصْحِبِه َوَسلََّم َواْلَحْمُد هلِلِ َرِب اْلَعاَلِميَن.

اكو كورنيا اونتوق دافت ممهميث.يا اهلل تمبهكنله كفداكو علمو دان بريكنله 

َربِّ ِزْدِني ِعْلًما َواْرُزْقِني َفْهًما

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

aktiviti
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عقيدة

نوتا
ضورو

بيمبيغ	موريد	مالكوكن	اكتيؤيتي	دأتس. 	•
نصيحتي	موريد	اضر	برصيفت رنده ديري دان سوك ممبنتو اورغ الءين. 	•

الكوكن اكتيؤيتي سخارا بركومفولن:  1

سخارا بركومفولن، دافتكن معلومت درفد   2
اينترنيت تنتغ: 

. ككاياءن اهلل    
كبيجقساناءن اهلل  منتدبير عالم.    

كامو ممفوثاءي راكن يغ بيجق تتافي برصيفت   3
سومبوغ دان تيدق ماهو ممبنتو راكن يغ الءين 

دالم فالجرن. بريكن نصيحت كفداث.

ممباخ دليل نقلي دان مقصودث

ممبنتغكن كفنتيغن برايمان دغن نام اهلل  اْلَمِلك

مثاتاكن ارتي نام اهلل  اْلَمِلك

برالفغ دادا منريما تضورن.

واهاي صحابتكو 

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
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باخ ايكوت ضورو. 1

نوتا
ضورو

سومبغ	سارن	دغن	موريد	تنتغ	تيك	س	دان	ضمبر	سرتا	كاءيتكنث دغن تاجوق. 	•

تليتي دان فيكيركن. 1

جوم ديق، 
تولوغ كاكق.

مغافاکه كيت مستي منجادي همبا اهلل  يغ صالح؟

اْلَحِسيب 2اونيت
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عقيدة

نوتا
ضورو

جلسكن	تنتغ	ارتي	نام	اهلل	 اْلَحِسيب. 	•
بيمبيغ	موريد	ممباخ	دليل	نقلي	سخارا	بركومفولن	دان	اينديؤيدو	سرتا	ممهمي	مقصودث. 	•

يا اهلل، ستله اكو 
براوسها، اكو 

برتوكل كفدامو. 
اغكاوله سباءيق- 
باءيق فنولوغكو.

  اْلَحِسيب جوض برارتي اهلل  نام اهلل
مها مغهيتوغ ستياف عملن دان فربواتن كيت سام اد 

باءيق اتاوفون تيدق باءيق، فد ستياف ماس دان تمفت. 

  اْلَحِسيب برارتي اهلل  نام اهلل
مها منخوكوفكن كفرلوان همبا-همباث.

... سسوغضوهث اهلل ساغت خفت فرهيتوغنث.

... دان سسيافا برتوكل كفد اهلل دغن فنوه كأيمانن، 
مك اهلل اكن منخوكوفكن )كفرلوانث( ...

: فرمان اهلل

: فرمان اهلل
دليل

مقصودث

مقصودث

نام اهلل  اْلَحِسيب 
فغرتين

دليل
حط   مض  خض  حض  جض   ...

 ... جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ   ...

)ُسوَرُة آِل ِعْمَراَن 3:199(

)ُسوَرُة آِل ِعْمَراَن 3:199(

َلِق 65:3( )ُسوَرُة الطَّ

َلِق 65:3( )ُسوَرُة الطَّ

توكل : 
 برسره كفد اهلل

دغن دسرتاءي اوسها.

3.1.1
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عقيدة

نوتا
ضورو

جلسكن	ارتي	نام	اهلل	اْلَحِسيب دغن ممفلباضايكن خونتوه سيتواسي موريد. 	•
سخارا	بركومفولن،	سنارايكن	كات٢ فغهرضاءن كفد راكن يغ مغهولوركن بنتوان دان  	•

فوجين كفد كامو.  

ارتي نام اهلل  اْلَحِسيب

سيتي، اهلل  مها منخوكوفكن سضاال كفرلوان همبا-همباث. كتيك كيت 
سوسه اهلل  ممودهكن اوروسن كيت. كتيك كيت ممرلوكن فرتولوغن، 

اهلل  ممبنتو كيت دغن فلباضاي خارا سفرتي مغضرقكن هاتي اورغ دسكليليغ 
دان مخلوقث اونتوق منولوغ كيت. كيت واجب برايمان دغن نام اهلل  اْلَحِسيب.

ايه، تيمفوه هاري، 
سيتي اد بالجر تنتغ نام 
اهلل  اْلَحِسيب. بوليه 

ايه جلسكنث الضي؟

تريما كاسيه انق٢ ايبو، 
تولوغ ايبو دان ايه ددافور. 
ستياف فربواتن باءيق فستي 

. اكن دضنجري اهلل

  كاالو بضيتو، 
كتيك كيت لوفا، 
اهلل  ايغتكن 
كيت. كتيك 
كيت بونتو، 
اهلل  جواله 
فمبري الهام 

دان ايديا.

2

15 3

باخ دان فرهاتي. 2

برتريما كاسيه دان مغهرضاءي ايبو باف. 
3.1.2
3.1.4
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عقيدة

نوتا
ضورو

مينتا	موريد	مثنارايكن	فرتولوغن	يغ	بوليه	دهولوركن	اوليه	مريك	كفد	ايبو	باف،	ضورو	دان	 	•
راكن كمودين ضالقكن مريك مغعملكنث.

سومبغ	سارن	كفنتيغن	برايمان	دغن	نام	اهلل	 اْلَحِسيب سالءين يغ دبريكن. 	•

برايمان دغن نام اهلل  اْلَحِسيب 
منجاديكن كيت اينديؤيدو يغ: 

ملتقكن اهلل  سباضاي فليندوغ 
دان فنولوغ:

برتوكل دان تكون براوسها.   
سنتياس بردعاء مموهون   

. فرتولوغن اهلل  
براوسها مليفتضنداكن عملن:

 منونايكن عبادة فرض دغن تكونث.
 ممفرباثق عملن سنة.

مغهرضاءي ماس:
 فنوهي ماس دغن فركارا يغ 

برفاءيده.  
 مغحاضيري مجليس علمو.

منيغضلكن معصية:
 منجاءوهي فرضادوهن.

 ممليهارا عورة دغن سمفورناث.

 كفنتيغن برايمان دغن نام اهلل

1

2

3

4

بتول، بيجق انق٢ ايبو! 

منوروت استاذ، 
اهلل  اكن 

مغهيتوغ ستياف 
عملن كيت. مالئكة 

رقيب دان عتيد 
دتوضسكن منخاتت 
عملن باءيق دان 
بوروق كيت.

بتول، سيتي.
 اهلل  سباءيق-

باءيق فليندوغ دان 
فنولوغ كيت.

7

6

4

3.1.3
3.1.4



تغكستيندق 

78

عقيدة

نوتا
ضورو

الكوكن اكتيؤيتي "سناراي سيمق":

بيمبيغ	موريد	مالكوكن	اكتيؤيتي	دأتس. 	•
ضالقكن	موريد	ممبريكن	دوروغن	كفد	اغضوتا	كومفولن	يغ	الءين دالم ملقساناكن عملن.  	•

موريد دبهاضيكن كفد ببراف كومفولن.
سنارايكن ليم عملن موليا يغ اكن دالكوكن درومه دان دسكوله 

اوليه ستياف اغضوتا كومفولن.
كمودين، بنديغكن سناراي عملن سسام اغضوتا كومفولن.

حاصيلكن سناراي سيمق عملن يغ اكن دعملكن برساما-سام 
اوليه ستياف كومفولن.

1

3
4

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

كراجينن اساس كجاياءن.

سناراي سيمق عملن درومه دان دسكوله

عملن درومه:
1 ممبرسيهكن ميجا سلفس ماكن.  

2

                                    3

4

5

عملن دسكوله:
1 مثافو كلس.                     

2

                                      3

4

5

سناراي سيمق عملن

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4



برنسفيكير
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عقيدة

نوتا
ضورو

بيمبيغ	موريد	مالكوكن	اكتيؤيتي	دأتس. 	•
نصيحتي	موريد	اضر	ممبنتو	راكن	يغ	بلوم	مغواساءي فالجرن. 	•

ضالقكن	موريد	مغعملكن	ذيكير	دالم	كهيدوفن. 		•

برساما-سام دغن راكن، باخ دليل نقلي دان ارتيث   1
باضي نام اهلل  اْلَحِسيب.  

سخارا برفاسغن، بينخغكن فركارا برايكوت:  2
• ارتي نام اهلل  اْلَحِسيب.     

• كفنتيغن برايمان دغن نام اهلل  اْلَحِسيب.  

برداسركن كأيمانن كفد   3
نام اهلل  اْلَحِسيب، 

افاكه يغ اكن كامو 
الكوكن دالم سيتواسي 

دسبله؟
ماري عملكن ذيكير فد ستياف هاري:   4

ُسْبَحاَن اهلِل َواْلَحْمُد هلِلِ َوۤل إِٰلَه ِإلَّ  َو َأْكَبُر
: مها سوخي اهلل، سضاال فوجي باضي اهلل،  مقصودث

تياد توهن مالءينكن اهلل، اهلل مها بسر.

افاكه سامبوغن ايات اين؟

برايمان دغن نام اهلل  اْلَحِسيب منجاديكن كيت سنتياس 
براوسها مندافتكن فهاال سباثق موغكين دان مغهيندري دوسا. 

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

aktiviti



80

نوتا
ضورو

برسوءال جواب دغن موريد تنتغ تيك س دان ضمبر سرتا كاءيتكنث دغن فريستيوا  	•
فد هاري اخيرة.  

برايمان دغن هاري اخيرة

فرهاتي دان فيکيرکن. 1

3اونيت
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عقيدة

نوتا
ضورو

سخارا	برفاسغن	مينتا	موريد	ممباخ	دليل	دان	ممهمي	مقصودث. 	•

افاكه يغ اكن ترجادي 
فد عالم اين كتيك 
برالكوث قيامة؟  

هاري اخيرة برارتي هاري برالكوث كهنخورن 
سلوروه عالم دان دأيكوتي دغن ماءنسي اكن 

دبغكيتكن. ماءنسي اكن برهيمفون دفادغ 
محشر اونتوق دهيتوغ عملنث باضي منريما 

فمبالسن سام اد شرض اتاو نراك.

واهاي سموا ماءنسي، برتقواله كفد توهن 
كامو. سسوغضوهث كضونخغن هاري قيامة 

ايت سواتو فركارا يغ امت بسر.

فغرتين

دليل

مقصودث

حكوم

ىم  مم  خم  حم  يلجم  ىل  مل  خل 
جن  يم 

حكوم برايمان دغن هاري اخيرة اداله واجب. 
برايمان دغن هاري اخيرة مروفاكن ساتو درفد 

روكون ايمان.

)ُسوَرُة اْلَحجِّ 22:1(

)ُسوَرُة اْلَحجِّ 22:1(

هاري  اخيرة 

3.2.1



باچ دان فهمي. 2

82

عقيدة

نوتا
ضورو

التيه	توبي	ممباخ	دليل	نقلي	سخارا	برفاسغن،	كمودين	ممهمي مقصودث برساما-سام. 	•
الكوكن	اكتيؤيتي	سومبغ	سارن	عمل	صالح	برداسركن	ضمبر	دأتس،	كمودين	سنارايكن	 	•

كباءيقن درفد عمل صالح ترسبوت.

 برايمان دغن هاري اخيرة

: فرمان اهلل

... تتافي كباءيقن ايت اياله 
برايمانث سسأورغ كفد 
اهلل، هاري اخيرة، فارا 

مالئكة، سضاال كتاب دان 
سلوروه فارا نبي ...

)ُسوَرُة اْلَبَقَرِة 2:177(

)ُسوَرُة اْلَبَقَرِة 2:177(

برايمان دغن هاري اخيرة
دليل

مقصودث

من  خن  حن  جن  ... يم 

جه  ين  ىن 
... ىه  مه 

استاذ، فركارا يغ برالكو اين ساغت مغينصافكن. بتاف 
اهلل  مها بركواس منخيفتاكن سسواتو، كمودين مموسنهكنث.

بوليه استاذ 
خريتاكن فريحال 

هاري اخيرة؟

1

3

. مغينصافي ككواساءن اهلل

بتول، حاكيم. سمفاي 
ماس سمواث اكن موسنه 

ترماسوقله ماءنسي، حيوان، 
تومبوه-تومبوهن، ضونوغ- 
ضانغ دان سباضايث. مك، 

برالكوله هاري اخيرة.

2

3.2.1
3.2.2



83

عقيدة

نوتا
ضورو

بوات	فربينخغن	كومفولن	تنتغ	ارتي	هاري	اخيرة دان فريغكت عالم اخيرة. 	•
الكوكن	فربينخغن	كومفولن	تنتغ	حكمه	اهلل	 مرهسياكن وقتو برالكو هاري قيامة،  	•

كمودين بنتغكنث دهادفن كلس.

1 كهنخورن عالم

2 فريستيوا كبغكيتن

4 فرهيتوغن عملن

5 شرض دان نراك

3 فرهيمفونن دفادغ محشر

سموا مخلوق اكن دماتيكن 
دان دهنخوركن.

سموا مخلوق يغ ماتي اكن 
دهيدوفكن سموال.

ستياف ماءنسي اكن دهيتوغ 
عملنث كتيك ددنيا. 

بالسن شرض كفد مريك 
يغ برعمل صالح دان عذاب 

نراك باضي يغ مالكوكن 
كجاهتن كتيك ددنيا.

سموا مخلوق دهيمفونكن 
  اونتوق منريما فغاديلن اهلل

يغ مها عاديل.

فريغكت عالم اخيرة

تولوغ-منولوغ عملن موليا. 

هاري اخيرة برارتي هاري 
برالكوث كهنخورن سلوروه 

عالم دان دأيكوتي دغن ماءنسي 
اكن دبغكيتكن. ماءنسي اكن 

دهيمفونكن دفادغ محشر اونتوق 
دهيتوغ عملنث باضي منريما 

فمبالسن سام اد شرض اتاو نراك. 
كيت واجب برايمان دغن هاري 
اخيرة يغ مروفاكن ساتو درفد 

روكون ايمان.

4

3.2.1
3.2.2



1

3

5

2

4

6

84

عقيدة

نوتا
ضورو

جلسكن	نام	الءين باضي هاري اخيرة كفد موريد. 	•
الكوكن	اكتيؤيتي	منخاري	اية	القرءان	يغ	مغاندوغي	نام٢ هاري اخيرة دغن مغضوناكن  		•

افليكاسي Smart Quran، كمودين باخ دان فهمي مقصودث برساما-سام. 

باخ دان تليتي. 3

َيْوُم اْلِقَياَمة برارتي هاري كبغكيتن.

نام الءين باضي هاري اخيرة

َيْوُم اْلِحَساب برارتي هاري فرهيتوغن عملن.

َيْوُم اْلَحْشر برارتي هاري بركومفولث مخلوق اونتوق دحساب.

ين برارتي هاري فمبالسن. َيْوُم الدِّ

َيْوُم اْلُخُلود برارتي هاري كهيدوفن ابادي.

َيْوُم اْلُخُروج برارتي هاري كلوارث ماءنسي درفد قبور.

3.2.3



مندوروغ ماءنسي مالكوكن عمل صالح اونتوق 
مندافتكن ضنجرن شرض.

منيمبولكن راس ضرون اونتوق مالكوكن دوسا 
يغ بوليه مغعاقبتكن بالسن نراك.

منجاديكن كيت برهاتي-هاتي فد ستياف 
فرخاكفن دان فربواتن.

منيغضلكن فربواتن يغ سيا٢ يغ مروضيكن.
مالزيمي استغفار دان ساللو برتوبة.

كفنتيغن برايمان دغن هاري اخيرة

1

2

3

4

5

85

عقيدة

نوتا
ضورو

جلسكن	ذيكير	استغفار دان خارا برتوبة يغ بوليه دعملكن كفد موريد. 	•
ضالقكن	موريد	مغعملكن	صالة	ضحى دان رانخغ كيمفين صالة ضحى دكلس. 	•

فهمي دان عملكن. 4

3.2.4
3.2.5



الكوكن اكتيؤيتي   1
برايكوت برساما-
سام دغن راكن:

كوغسي رزقي: سارفن اخوه
تغكستيندق 

86

عقيدة

نوتا
ضورو

بيمبيغ	موريد	مالكوكن	اكتيؤيتي	دأتس. 	•
ايغتكن	موريد	اضر	ممينتا	ايذين	ايبو	باف	اونتوق	بركوغسي	رزقي	دغن	راكن	يغ	الءين. 	•

نصيحتي	موريد	اضر	براوسها	مموفوق	سيكف	سوك	ممبنتو	ترهادف	مريك	يغ	ممرلوكن. 	•

•  ممباخ دليل نقلي 
برايمان دغن   
هاري اخيرة.  

•  برسوءال جواب 
تنتغ فغرتين  

هاري اخيرة    
برفندوكن   
خرتا الير.  

بنتوقكن كومفولن.  
كنل فستي   
راكن دري   
كلس الءين   

يغ اكن دبنتو.  

حاصيلكن   
“سارفن اخوه”  

برساما-سام   
دغن راكن.  

اضيه دان ماكن برساما-سام دغن   
مريك.

رانخغ ضرق كرجا   
انتارا اغضوتا 

كومفولن.

فريستيوا كبغكيتن

كهنخورن عالم

فرهيمفونن دمحشر

فرهيتوغن عملن

فمبالسن شرض/نراك

باءيق هاتي دان كرجاسام.

aktiviti

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5



برنسفيكير
لغكفكن ديالوض:  2

اورغ يغ برايمان دغن هاري اخيرة اكن منيغضلكن فربواتن   3
سيا٢ يغ مروضيكن. تليتي ضمبر برايكوت، كمودين جواب   

سوءالن:  

• بريكن فندافت كامو تنتغ ضمبر٢ دأتس.   
• افاكه يغ سفاتوتث دالكوكن اوليه موريد٢ اين دان بريكن السنث؟       

87

عقيدة

نوتا
ضورو

بيمبيغ	موريد	مالكوكن	اكتيؤيتي	دأتس. 	•
نصيحتي	موريد	اضر	مغيسي	ماس	الفغ	دغن	فركارا	يغ	برمنفعت. 	•

حاكيم، بوليه كامو سنارايكن نام 
الءين باضي هاري اخيرة؟

بوليه استاذ، نام الءين باضي هاري 
اخيرة اياله   

12

اورغ يغ برايمان دغن هاري اخيرة اكن مليفتضنداكن عملن دان منجاءوهي معصية.   

3.2.3
3.2.4
3.2.5
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نوتا
ضورو

برسوءال جواب تنتغ فغتاهوان سديا اد موريد تنتغ عملن شيريك دالم مشاركت، كمودين  	•
كاءيتكنث دغن تاجوق.

فرهاتي دان تليتي.  1

شيريك مروسقكن عقيدة

شيريك 

مثمبه برهاال  

مموجا جين 
دان شيطان

بردعاء 
كفد مخلوق 

سالءين
 اهلل

ممفرخاياءي 
بوموه يغ 
مغضوناكن 
سيحير  

4اونيت
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عقيدة

نوتا
ضورو

جلسكن	ارتي	شيريك	دان	حكومث. 	•
بيمبيغ	موريد	ممباخ	دليل	نقلي	دان	ممهي	مقصودث. 		•

مغافاكه شيريك 
بوليه مروسقكن 

عقيدة؟

شيريك اياله فربواتن مثكوتوكن 
اهلل  دغن سسواتو يغ الءين. 

شيريك بوليه برالكو سام اد دغن 
اعتقاد، فركاتاءن دان فربواتن. 

... مك جاغنله كامو مغاداكن سمبهن٢ 
الءين باضي اهلل، سدغكن كامو سموا 

مغتاهوءي.             

شيريك 
فغرتين

دليل

مقصودث

حكوم

مس  خس  حس  جس  مخ  جخ  مح   

حكوم منشيريككن اهلل  اداله حرام 
دان دكاتضوريكن سباضاي دوسا يغ 

فاليغ بسر. 

)ُسوَرُة اْلَبَقَرِة 2:22(

)ُسوَرُة اْلَبَقَرِة 2:22(

3.3.1
3.3.2



شيريك تربهاضي كفد دوا، شيريك َجِلّي دان شيريك َخِفّي: 
جنيس شيريك

شيريك َجِلّي: ممفرخاياءي 
اتاو مغاكو وجودث توهن 
الءين سالءين اهلل  اتاو 

مثمبه سالءين اهلل  يغ اسا. 
شيريك َجِلّي دكنلي جوض 

دغن شيريك بسر.
كسن شيريك َجِلّي:
ممبطلكن عقيدة.  •

بردوسا بسر.  •
دجنجيكن عذاب يغ فديه.  •

خارا منجاءوهي شيريك َجِلّي:
مندالمي علمو تنتغ إسالم.  •

استقامة برعبادة دان بردعاء   •
. كفد اهلل  

منطاعتي فرينته اهلل  دان رسول.  •

مثمبه برهاال، ماتاهاري، بولن 
اتاو الءين٢، ممينتا دعاء دان 

فرتولوغن درفد قبور اتاو اورغ 
. ماتي اتاو سالءين اهلل

1

90

عقيدة

نوتا
ضورو

سومبغ	سارن	كسن	شيريك	َجِلّي	سالءين يغ دبريكن. 	•
بريتاهو	موريد	استقامة	برارتي	منجالنكن	سسواتو	سوروهن	سخارا	برتروسن. 	•

باخ دان حياتي.          2

شيريك َجِلّي

استقامة ممباوا رحمة. 

فغرتين

خونتوه

3.3.3
3.3.4
3.3.5



شيريك َخِفّي: تيدق ملتقكن 
اهلل  سباضاي يغ مطلق 

دالم نية كتيك برعبادة اتاو 
مالكوكن سسواتو فركارا. 
شيريك اين دكنلي جوض 

دغن شيريك كخيل.

رياء، ياءيت مالكوكن 
سسواتو عبادة بوكن 

 . سماتا-مات كران اهلل
سسأورغ مالكوكن عبادة 
كران ماهوكن فوجين اتاو 

تمفت دالم مشاركت.

كسن شيريك َخِفّي:
مغهافوسكن فهاال عملن.  •

مندافت دوسا دان كموركاءن  •
. اهلل   

هيدوف تيدق تنغ.  •
خارا منجاءوهي شيريك َخِفّي:
مالتيه ديري سوفايا اخلص.  •
مثمبوثيكن عملن كباجيقن.  •

مغهيندري فراساءن هيبت دغن  •
عملن يغ دالكوكن.   

2

91

عقيدة

نوتا
ضورو

:	رياء	يغ	بوليه	برالكو	دالم	كهيدوفن	مريك. مينتا	موريد	ممبريكن	فندغن	تنتغ		 	•
: فاءيده مثمبوثيكن عملن كباءيقن.    

نصيحتي	موريد	اضر	مالكوكن	سسواتو	دغن	نية	اخلص. 	•

هارف استاذه شيريك َخِفّي
فوجي اكو.

اخلص كونخي عملن دتريما. 

فغرتين

خونتوه

3.3.3
3.3.4
3.3.5



تغكستيندق 

فغوكوهن عقيدة
aktiviti

92

عقيدة

نوتا
ضورو

بيمبيغ	موريد	مالكوكن	اكتيؤيتي	دأتس. 	•
. بنتو	موريد	مندافتكن	ترجمهن	 	•

نصيحتي	موريد	اضرممبنتو	راكن	يغ	بلوم	مغواساءي فالجرن. 	•

ساي ماهو منخونتوهي نبي محمد 
، تضس ممفرتاهنكن عقيدة.

بيجق ممبوات كفوتوسن. 

فرلوكه كيت 
كرومه عبادة 

مريك؟ 

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5



حاصيلكن فتا ميندا تنتغ شيريك 
يغ مغاندوغي:

فغرتين	شيريك. 	•
جنيس	شيريك	دان	خونتوه	 	•

فربواتن شيريك.  
كسن	شيريك	دان	اوسها	 	•

منجاءوهيث.  

برداسركن كفهمن تنتغ ُسوَرُة 
اْلَكاِفُرون:

سنارايكن	كتضسن	نبي	 	•
محمد ممفرتاهنكن عقيدة.   

خارا	كامو	ممفرتاهنكن 	•
عقيدة درفد شيريك.   

راكن كامو يغ بوكن براضام 
إسالم مغاجق كامو كرومه 
عبادة مريك، افاكه يغ اكن 

كامو الكوكن؟ بريكن السنث.

برنسفيكير
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عقيدة

نوتا
ضورو

نصيحتي	موريد	اضر	تضس	ممفرتاهنكن	عقيدة	درفد	مالكوكن	شيريك. 	•
فلباضايكن	سيتواسي	اونتوق	مغوجي	كفهمن موريد تنتغ بهاي شيريك. 	•

فيليه توضسن دان توليس 
جوافن دكرتس مهجوغ 

يغ دسدياكن كفد ستياف 
كومفولن.

فاميركن حاصيل كرجا 
اونتوق دليهت اوليه 

كومفولن الءين.
بينخغكن دغن اغضوتا 

كومفولن تنتغ حاصيل كرجا 
كومفولن الءين دان بوليه 

تمبه ايديا دغن مغضوناكن 
نوتا فلكت. 

1

3

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

كيت هندقله مغوكوهكن كأيمانن كفد اهلل  دغن علمو 
دان عمل سرتا منجاءوهي شيريك يغ بوليه مروسقكن عقيدة.

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5



سيحير سرو جين

عاقبة عمل سيحير 
هيدوف فورق-فرندا 

اهلي سيحير بركاون دغن شيطان

94

نوتا
ضورو

برسوءال جواب دغن موريد تنتغ تيك س دان كاءيتكنث دغن تاجوق. 	•

بهاي سيحير

فرهاتي دان فيكيركن. 1

5اونيت



مغافاكه إسالم 
مغحرامكن فربواتن 

سيحير؟ 

حكوم مغعملكن سيحير اداله حرام دان 
دكاتضوريكن سباضاي ساله ساتو 

دوسا بسر.

   َِّعِن النَّبي  َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة
ْبَع اْلُموِبَقاِت، َقاُلوا:  َقاَل: اْجَتِنُبوا السَّ
ْرُك  ؟ َقاَل: “الشِّ َيا َرُسوَل اهلل َوَما ُهنَّ

ْحُر ....”              ِباهللِ، َوالسِّ

  بهاوا نبي محمد  درفد أبو هريرة
برسبدا: “ايلقكن توجوه فركارا يغ 
ممبيناساكن.” مريك برتاث، “واهاي 

رسول اهلل ! افاكه ايت؟” 
نبي محمد  برسبدا: “شيريك 

كفد اهلل ، سيحير ....”

)متفق عليه(

)متفق عليه(

فغحرامن سيحير

حكوم

دليل

مقصودث

95

عقيدة

نوتا
ضورو

بيمبيغ	موريد	ممباخ	دليل	نقلي	دان	ممهمي	مقصودث	سخارا	بركومفولن. 	•
3.4.2
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عقيدة

نوتا
ضورو

جلسكن	فغرتين	سيحير	دغن	لبيه	ترفرينخي. 	•
الكوكن	اكتيؤيتي	سومبغ	سارن	عاقبة	بركاون	دغن	شيطان. 	•

نصيحتي	موريد	مغضوناكن	بهاس	يغ	برسسواين	كتيك	برخاكف. 	•

باخ دغن تليتي.2

يا، سيالكن.

سيحير اياله ايكتن، جمفي دان فركاتاءن 
يغ دأوخفكن، دتوليس اتاو دبوات بنتوق 

سسواتو. سيحير منداتغكن كسن دان عاقبة 
بوروق ترهادف توبوه، هاتي اتاو عقل اورغ 

يغ دسيحير تنفا مثنتوهث سخارا لغسوغ.

توان امام، كامي موريد دري سكوله كبغساءن 
تامن ستيا برحسرت منمورامه توان امام.

يا، فربواتن سيحير 
مغاندوغي عنصور شيريك. 

اهلي سيحير مغضوناكن 
شيطان سباضاي فرانتاراث.

2

4

6

1

سام٢ دان سالمت ماجو جاي يا انق٢.

خونتوهث سيحير اونتوق منيمبولكن 
كبنخين، كاسيه سايغ دان كساكيتن. 

7

9

هيندري سيحير هيدوف سالمت. 

سيحير مروسقكن عقيدة

3.4.1
3.4.3
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عقيدة

نوتا
ضورو

برسوءال جواب دغن موريد تنتغ خونتوه سيحير، يغ دتونتون اوليه مريك دتيليؤيشن دان  	•
كاءيتكنث دغن عاقبة فربواتن سيحير.

مينتا	موريد	منموبوال	امام	اتاو	ضورو	اونتوق	مندافتكن	معلومت	تنتغ	حكمه	فغحرامن	 	•
سيحير، كمودين بوات خاتتن دبوكو توليس.  

افاكه ارتي 
سيحير، توان امام؟

تريما كاسيه، توان امام. 
كامي اكن ممبوات 
الفورن دان سيبركنث 
دسكوله كامي تنتغ 
كسستن دان بهاي 

سيحير.

3
اداكه سيحير مغاندوغي 
عنصور شيريك؟ بوليه 
توان امام ممبريكن 
خونتوه٢ سيحير؟

5

8

برتغضوغجواب مثيبركن علمو. 
3.4.1
3.4.3
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عقيدة

نوتا
ضورو

اداكن	فربينخغن	دالم	كومفولن	كسن	فربواتن	سيحير	يغ	بوليه	ممخهبلهكن	مشاركت. 	•
بريتاهو	موريد	خارا	مليندوغي	ديري	درفد	تركنا	سيحير	دغن	خارا	مغعملكن	سورة	 	•

تيض  دان اية  ستياف كالي سبلوم تيدور.  

اورغ راماي دنصيحتي اضر منجاءوهي فربواتن سيحير 
يغ بوليه ممبريكن كسن دالم كهيدوفن، انتاراث:       
. دموركاءي اهلل  مروسقكن عقيدة.   

 مالس براوسها.  مندوروغ صيفت ايري هاتي. 
 هاتي رسه ضليسه.   ممبذير واغ دان ماس. 

مثوبوركن سيكف دندم دان فرموسوهن دالم مشاركت.       

كسن فربواتن سيحير دان تيندقن منجاءوهيث
كسن

تيندقن

تليتي دان فهمي. 3

كيت هندقله منجاءوهي فربواتن سيحير كران سيحير بوليه مروسقكن عقيدة 
دان مثببكن برالكوث فرموسوهن دالم مشاركت.

ستياف مسلم هندقله منجاءوهي فربواتن سيحير، 
انتارا لغكه يغ بوليه دأمبيل ترماسوقله:

  مندالمي علمو اضام.   
  مغعملكن إسالم دالم كهيدوفن.  

براوسها دغن ضيضيه اونتوق منخافاي سسواتو.  
ممباثقكن بردعاء مموهون فرليندوغن درفد تيفو داي  

شيطان.   

3.4.4
3.4.5
3.4.6
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عقيدة

نوتا
ضورو

بيمبيغ	موريد	مالكوكن	اكتيؤيتي	دأتس. 	•
نصيحتي	موريد	اضر	ممبنتو	راكن	يغ	بلوم	مغواساءي ايسي فالجرن. 	•

تغكستيندق 

سيحير مروسقكن عقيدة

بنتوقكن كومفولن دان النتيق كتوا كومفولن.
فيليه كد سوءالن اونتوق دبينخغكن دالم 

كومفولن.
توليس جوافن درواغن "ساي" اوليه ستياف 

اغضوتا كومفولن.
سلفس 10 مينيت، بينخغكن جوافن يغ دتوليس 

برساما-سام دغن اغضوتا كومفولن.
توليس حاصيل فربينخغن فد رواغن "كوغسي".

بنتغكن حاصيل فربينخغن دهادفن كلس.

1

3

4

5
6

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

سنارايكن عاقبة بوروق 
مغعملكن سيحير 

ترهادف اينديؤيدو دان 
كلوارض.

سوءالن 1

افاكه يغ اكن برالكو 
جك مشاركت سوك 

مغعملكن سيحير اونتوق 
مندافتكن سسواتو؟

سوءالن 2

كامو كفد مريك يغ  افاكه نصيحت 
مغعملكن سيحير؟

سوءالن 3

aktiviti

فريهاتين كفد مشاركت.

كوغسي

كوغسي

كوغسي

كوغسي

3.4.4
3.4.5
3.4.6



برنسفيكير
بينا رساله بهاي سيحير سمفنا ميغضو فغوكوهن عقيدة   1

دسكوله كامو. كمودين، ايدركن رساله ترسبوت كفد فارا 
تتامو يغ حاضير. 

سخارا برفاسغن، لغكفكن فتا ميندا دباوه.  2

كسن 
سيحير دالم 

كهيدوفن

ميغضو 
فغوكوهن 

عقيدة

ارتي سيحير 

حكوم سيحير

خونتوه٢ سيحير
سيحير اياله ايكتن، جمفي دان فركاتاءن 

يغ دأوخفكن، دتوليس اتاو دبوات 
بنتوق سسواتو. سيحير منداتغكن كسن 
دان عاقبة بوروق ترهادف توبوه، هاتي 
اتاوعقل اورغ يغ دسيحير تنفا مثنتوهث 

سخارا لغسوغ.

حكوم مغعملكن سيحير اداله حرام 
دان دكاتضوريكن سباضاي ساله ساتو 

دوسا بسر.

 سيحير  
  اونتوق 

  منيمبولكن 
  كبنخين،
  كاسيه 

  سايغ دان 
  كساكيتن.

كسن 
سيحير دالم 

كهيدوفن

100

عقيدة

نوتا
ضورو

بيمبيغ	موريد	مالكوكن	اكتيؤيتي	دأتس. 	•
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4



مقصودث: کاتاکنله، “سسوغضوهث صالتکو، عبادتکو، 
هيدوفکو دان ماتيکو، هاثاله اونتوق اهلل ، توهن سلوروه عالم”.

بيدغ عبادة ممبريكن فنکنن دان ممفوکوسکن کونسيف اساس 
عبادة سباضاي ممنوهي تونتوتن فرض عين دان فرض کفاية اونتوق 

دعملکن سچارا استقامة دالم کهيدوفن هارين.

كضمبيراءنبرتغضوغجوابحرمت₋مغحرمتيكاسيه سايغ

)ُسوَرُة اْلَْنَعاِم 6:162(

)ُسوَرُة اْلَْنَعاِم 6:162(

بيدغ عبادة

101

تيمم

جمعة  فنوه برکة
صالة برجماعه ممبنتوق کقواتن اومة

دوا هاري راي يغ موليا  

اونيت

اونيت
اونيت

اونيت

1

3

2

4

جخ  مح  جح  مج  حج  مث  هت  مت  خت     حت 
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نوتا
ضورو

برسوءال جواب دغن موريد برداسرکن سيتواسي دأتس دان کاءيتکن دغن فغالمن مريک. 	•

استاذ، کاکي ساي 
بربالوت، باضايماناكه خارا 
ساي ماهو بروضوء ننتي؟

نظام، دالم کأداءن٢ 
ترتنتو، إسالم مغهاروسکن 

کيت برتيمم.

تليتي دان فيکيرکن. 1

1

2

تيمم

زياره-منزيارهي، عملن دبرکتي.

1اونيت
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عبادة

نوتا
ضورو

فرينچيکن	فغرتين	تيمم	اونتوق	منمبه	کفهمن موريد. 	•
بيمبيغ	موريد	ممباچ	دان	ممهمي	مقصود	درفد	اية	القرءان	برکاءيتن دغن تيمم. 	•

)ُسوَرُة اْلَماِئَدِة 5:6(

)ُسوَرُة اْلَماِئَدِة 5:6(

عزة، كيت ضوناكن 
دبو تانه يغ سوخي 

بوکن فاسير. 

تيمم؟ ساي تاهو، 
ساي تاهو، ضونا 
فاسيرکن، استاذ؟

مغافاکه 
کيت برتيمم 

مغضوناکن دبو 
تانه؟

  فرمان اهلل

تيمم برمقصود مثافو دبو تانه يغ سوچي 
کموک سرتا كدوا-دوا تاغن هيغض 

کسيكو دغن نية دان شرط٢ ترتنتو.

سدغكن کامو تيدق ممفراوليه اءير، 
مک هندقله كامو برتيمم دغن تانه )دبو( 

يغ برسيه.

تيمم
فغرتين

دليل

مقصودث

3

4

4.1.1

... مب  زب  رب  يئ  ىئ  نئ   ...
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عبادة

نوتا
ضورو

فرينچيکن	سبب٢ يغ مغهاروسکن تيمم. 	•

باچ دان فهمي.          2

يل. ىل  مل  1  ممباچ َبْسَمَلة خل 

مثافو موک دري اتس کباوه.   2

منيفيسكن دبو فد تافق تاغن.  3
4  مرغضغكن جاري كتيک   

منفوق دبو.  
مندهولوکن اغضوتا کانن درفد   5

کيري.     
6  مغهادف قبلة.

7  ممباچ دعاء وضوء ستله 

سلساي برتيمم.  

َم ِلْسِتَباَحِة َفْرِض برنية: َنَوْيُت التََّيمُّ  1
َلِة هلِلِ َتَعاَلى. الصَّ   

مقصودث: سهاج اكو برتيمم اونتوق   
مغهاروسکن صالة كران اهلل تعالى.  
2 مثافو دبو تانه يغ سوچي کسلوروه

موک.    
3 مثافو دبو تانه يغ سوچي فد 

كدوا-دوا بله تاغن هيغض کسيكو.  
4  ترتيب.

سنة تيمم روکون تيمم

طاعتي اهلل، ايمان برتمبه.

       

تياد اءير ستله براوسها منچاريث.  1
اد اءير تتافي هاث منچوکوفي کفرلوان   2

ديري دان ترنقن.  
3  جارق تمفت اد اءير تراللو جاءوه. 

4  ترهالغ درفد مغضوناکن اءير دسببکن 

ساکيت اتاو اد موسوه بردکتن تمفت اءير.   
5  چواچ تراللو سجوق سهيغض مموضرتکن.

سبب٢ يغ مغهاروسکن تيمم

4.1.2
4.1.3



تليتي دان فهمي.          3

105

عبادة

نوتا
ضورو

جلسکن	شرط	تيمم	دان	فرکارا٢ يغ ممبطلکن تيمم کفد موريد دغن لبيه لنجوت. 	•

السالم عليكم، استاذ. 

وعليکم السالم، نظام. کامو سوده صيحت؟

اوه، باضوس فرتاثاءن کامو، نظام! اين شرط٢ تيمم:
1 منچاري اءير سلفس ماسوق وقتو صالة.

2 ماسوق وقتو صالة. 

3 مغضوناکن دبو تانه يغ سوچي. 

4 مغهيلغکن نجيس ترلبيه دهولو.

هي، هي، هي، اد٢ سهاج کامو نظام. تنتوله بطل. انتارا فرکارا يغ ممبطلکن تيمم:
1 مالکوکن سموا فرکارا يغ ممبطلکن وضوء.

2 اد اءير سلفس برتيمم سبلوم صالة.

3 سمبوه درفد ساکيت دان بوليه مغضوناکن اءير.

4 تله لوفوت وقتو صالة.

5 مرتد.

اوچفکن تريما کاسيه جاغن سسکالي برداليه.

بلوم الضي، ساي ماسيه دهوسفيتل. استاذ، معافكن ساي هندق برتاث، افاكه شرط٢ تيمم؟     

اوه، بضيتو، بارو ساي تاهو! جك ساي ترکنتوت بطل اتاو تيدق تيمم ساي، استاذ؟

تريما کاسيه استاذ، اتس معلومت يغ دبريكن. السالم عليکم.  

وعليکم السالم. سام٢. جاغن لوفا بريحت دان ماکن اوبت.

4.1.4
4.1.6



تاتاچارا برتيمم

 تكف کدوا-دوا 
تافق تاغن فد دبو 
تانه يغ سوچي.

 اولغي تكف 
کدوا-دوا تافق تاغن 
فد دبو تانه يغ سوچي 

دان نيفيسکنث.

 نيفيسكن دبو فد 
کدوا-دوا تاغن.

 سافوكن دبو يغ 
سوچي فد تافق تاغن 
كيري كبهاضين باوه 

تافق تاغن کانن 
هيغض کسيكو.

 سافوكن دبو سوچي 
کموک سمبيل برنية.

 اولغي مثافوكن دبو 
يغ سوچي فد تافق 
تاغن كانن كبهاضين 
باوه تافق تاغن کيري 

هيغض  سلساي.

1

4

2

5

3

6

1. فستيکن دبو تانه يغ دضوناکن تيدق برچمفور دغن نجيس،کافور اتاو تفوغ.
2. جاغن ضوناکن دبو يغ تله دضوناکن )مستعمل(.

3. سکالي تيمم هاث اونتوق ساتو صالة فرض سهاج دان ببراف صالة سنة.

106

عبادة

نوتا
ضورو

اولغي	تاتاچارا	برتيمم	يغ	بتول.	 	•
جلسکن	فربيذاءن انتارا وضوء دغن تيمم کفد موريد. 	•

سدياکن	دبو	تيمم	اونتوق	موريد	ممفرکتيککن	تيمم	يغ	بتول	دان	سمفورنا. 	•

فهمي دان فرکتيککن.           4

4.1.5
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عبادة

نوتا
ضورو

جلسکن	بتاف	إسالم	ساغت	منيتيقبرتکن	عبادة	صالة	کفد	موريد. 	•
ضالقکن	موريد	مثيبرلواسکن	فغتاهوان	اين	کفد	کلوارض	دان	راکن٢. 	•

فيکير دان حياتي.      5

1  كمودهن كفد اومت إسالم اونتوق مغضنتيکن

وضوء دان مندي واجب دالم کأداءن٢ ترتنتو.   
2  ممستيكن اومت إسالم تيدق سونغ-ونغث 

منيغضلكن عبادة  دغن سغاج.   
3  مغهيلغکن کفايهن دان کسوليتن. 

مثوچيكن جيوا ماءنسي.   4

اومت إسالم دسرو سنتياس براد دالم    5

كاداءن سوچي.  

تاهوکه کامو 
تيمم ممفو 

مثوچيکن ظاهير 
دان باطين؟ اينيله 
انتارا کفنتيغن 

برتيمم. 

کبرسيهن 
جيوا نوراني

استقامة

تيمم مروفاكن انتارا عبادة  فنتيغ  باضي مغضنتيکن وضوء دان مندي واجب. کلوغضرن اين 
ممبوقتيكن كاسيه سايغ اهلل  كفد همباث سوفايا تيدق منيغضلکن عبادة دغن سغاج.

كفنتيغن تيمم

مندي واجب

تيمم

بروضوء

4.1.7
4.1.8



تغكستيندق 
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عبادة

نوتا
ضورو

بنتو	موريد	مالکوکن	اکتيؤيتي	دأتس. 	•
موريد	توروس	براد	دستياف	کومفولن	باضي	ممستيکن	راکن	مريک	مالکوکن	تيمم	يغ	بتول. 	•

كوغسي٢، ماري برسوخي

اد اءير تتافي هاث 
منچوکوفي کفرلوان 

ديري دان ترنقن.

سهاج اكو برتيمم 
اونتوق مالکوکن 
. صالة كران اهلل

aktiviti

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
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عبادة

نوتا
ضورو

ترفکن	عملن	برسوغضوه-سوغضوه	مالکوکن	سسواتو	فرکارا	کفد	موريد. 	•

موريد منچاري فاسغن ماسيغ٢.
دغر سوءالن يغ دکموکاکن اوليه 

ضورو.
موريد فرتام منجواب، موريد کدوا 

مليهت دان مندغر جوافن راکن 
مريک.

افابيال مندغر ويسيل، موريد کدوا 
فوال منجواب سوءالن، موريد فرتام 

مليهت دان مندغر.
موريد توروس ممبنتو دان ممبيمبيغ 

راکن مريک. 

1

3

4

5

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

تيمم برمقصود مثافو دبو 
تانه کموک سرتا کدوا-دوا  
تاغن هيغض کسيکو دغن نية 

دان شرط٢ ترتنتو.

1 سوءالن٢ يغ بوليه 

دکموکاکن انتاراث:  
سبوتکن فغرتين تيمم،   
روکون تيمم، سبب٢   

دهاروسکن برتيمم، کفنتيغن   
برتيمم دان فرکارا٢ يغ 

ممبطلکن تيمم.
2 ضورو منونجوقکن ببراف 

سيتواسي: تنتوكن سام اد 
سيتواسي اين مغهاروسكن 

كيت برتيمم اتاو تيدق.   

برنسفيكير

1

2

3

هوجن کتيک صالة.

تراللو سجوق.

کاکي چدرا.

4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5



110

نوتا
ضورو

برسوءال جواب دغن موريد تنتغ سيتواسي دأتس، كمودين كاءيتکنث دغن تاجوق. 	•

مغافاكه اوق صالة برسنديرين 
دان تيدق برجماعه؟

تيدق سام، جک 
صالة برجماعه كيت 
اکن  مندافت 27 

کالي ضندا فهاال بربنديغ 
دغن صالة برسنديرين.

ساي هندق چفت، الضيفون 
سام سهاج صالة برسنديرين 

اتاو برجماعه.

1

3

2

فرهاتي دان بينچغکن.   1

صالة برجماعه ممبنتوق کقواتن اومة  2اونيت
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عبادة

نوتا
ضورو

بيمبيغ	موريد	ممباچ	دان	 نية صالة برجماعه. 	•
بيمبيغ	موريد	ملفظکن نية صالة فرض يغ الءين. 	•

جلسکن	كفنتيغن	اخلق يغ باءيق باضي سسأورغ امام. 	•

بتولکه؟ ماري کيت 
فرضي برتاثاكن كفد 

استاذ معاذ.

صالة برجماعه اياله صالة يغ دالكوكن لبيه 
درفد سأورغ، اتاو سچارا براماي-راماي، 

دغن دكتواءي سأورغ امام.

فرض کفاية باضي صلة فرض. 	
فرض عين باضي صلة جمعة.  

ْبِح َرْكَعَتْيِن أََداًء إَِماًما هلِلِ َتَعاَلى:  ُأَصلِّى َفْرَض الصُّ
سهاج اکو صالة فرض صبح دوا رکعة توناي 

سباضاي  امام کران اهلل تعالى.

ْبِح َرْكَعَتْيِن أََداًء َمْأُمْوًما هلِلِ َتَعاَلى: ُأَصلِّى َفْرَض الصُّ
سهاج اکو صالة فرض صبح دوا رکعة توناي 

سباضاي مأموم کران اهلل تعالى.

صالة برجماعه
فغرتين

حكوم

لفظ دان نية سباضاي امام

لفظ دان نية سباضاي مأموم

4

باچ دان ايغت.    2

فرض کفاية: سواتو 
كواجيفن افابيال 
سبهاضين اورغ 

ملقساناكنث، مک 
كواجيفن ايت ضوضور 

باضي يغ الءينث.

4.2.1
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عبادة

نوتا
ضورو

باخ دان تليتي.          3

ديسيفلينکن ديري، کريضاءن دچاري.

مينتا	موريد	منچاري	معلومت	سوکوغن	تنتغ	کلبيهن	دان	کفنتيغن	صالة	برجماعه. 	•
ايغتکن	موريد	تنتغ	صالة	برجماعه	لبيه	افضل دالکوکن دمسجد بربنديغ دغن دتمفت الءين  	•

سفرتي درومه، فجابت دان الءين٢.  

منمبه خشوع دالم صالة.  1
براوليه فهاال 27 كالي ضندا.  2

. دان رسول اهلل  دچينتاءي اوليه اهلل  3
مغوكوهكن اخوه سسام اومت إسالم.  4

منداڤت كبركتن ددنيا دان دأخيرة.  5

منيغكتكن سماغت برفاسوقن دان کرجاسام.  1
ممبنتوق ديري برديسيفلين دان مماتوهي كتوا.  2

مالتيه ديري منفتي ماس.  3
منمبه راس کاسيه سايغ دان حرمت-مغحرمتي   4

تنفا مغيرا درجت.  

كلبيهن صالة برجماعه

کفنتيغن صالة برجماعه

برداسركن سبدا نبي محمد : صالة برجماعه ايت لبيه افضل )باءيق( درفد 
)روايت البخاري دان مسلم(صالة برسنديرين دغن 27 كالي درجت. 

4.2.2
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عبادة

نوتا
ضورو

سومبغ	سارن	شرط	صح	صالة	برجماعه	دان	کاءيتکنث دغن فغالمن سهارين موريد. 	•
مينتا	موريد	منچاري	قيصه	فارا	صحابت	تنتغ	کفنتيغن	صالة	برجماعه.	 	•

باخ دان حياتي.          4

موريد٢، رسول اهلل  ساغت مثايغي اومتث تتافي دالم 
حال صالة برجماعه دمسجد، بضيندا ساغت منيتيقبرتکن 
فلقساناءنث سهيغض بضيندا فرنه مغنچم اونتوق ممباکر 
رومه سأورغ لالکي يغ تيدق داتغ برجماعه دمسجد. 

شرط٢ صح صالة برجماعه

فربواتن ظاهير امام دان مأموم سام.  1
مأموم مغيکوت امام:  2

تکبير:	مستي	ترکمودين	درفد	تکبير	امام. 	• 			
فربواتن	الءين: تيدق مندهولوءي امام ملبيهي دوا روکون تنفا کعذورن. 	• 			

مأموم مغتاهوءي فرضرقن امام.  3
مأموم دان امام برهيمفون دالم ساتو تمفت تنفا برفيسه.  4

مأموم تيدق ترتيغضل درفد مغيکوت فرضرقن امام سباثق دوا روکون تنفا   5
کعذورن  اتاو تيض روکون فنجغ دغن کعذورن.  

فربواتن سنة مأموم دان امام تيدق برچغضه سچارا کتارا  کچوالي قنوت.  6
مأموم برنية مغيکوت امام.  7

مأموم يقين صالة امام صح.  8
صالة امام بوکن دالم کاتضوري صالة يغ واجب دأولغ.  9

مرتبت امام دري سودوت جنتينا تيدق کورغ درفد مأموم.  10

امام تيدق أمي سدغکن مأموم فوال باءيق باچاءنث.   11

امام يغ دأيکوتي تيدق مغيکوت امام الءين.    12

4.2.3
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عبادة

نوتا
ضورو

يبمبيغ	موريد	مالکوکن	سيموالسي	کدودوقن	امام	دان	مأموم. 	•
ايغتکن	موريد	بهاوا	اورغ	فرمفوان	تيدق	بوليه	منجادي	امام	اونتوق	لالکي	بالغ. 	•

تليتي دان فرکتيککن. 5

تاتاچارا كدودوقن صالة برجماعه 

دالمي علمو تنفا جمو.

للکي  
سأورغ للکي  

للکي   
ببراڤ للکي   

للکي   
سأورغ ڤرمڤوان  

للکي   
ببراڤ للکي دان   

ڤرمڤوان

ڤرمڤوان  
سموا ڤرمڤوان  

للکي   
للکي ديواس،   

کانق٢ للکي دان   
ڤرمڤوان ديواس

مأموم               امام              ڤتونجوق صالة برجماعه دافت مالهيرکن مشارکت يغ برفکرتي موليا 
سرتا ممبواغ صيفت ممنتيغکن ديري سنديري کران سماس 

. برجماعه سموا ماءنسي اداله سام دسيسي اهلل
4.2.4
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عبادة

نوتا
ضورو

تونجوقکن	فربيذاءن مأموم مسبوق دغن مأموم موافق. 	•
ضالقکن	موريد	تروس	مالکوکن	صالة	جماعه	ستياف	ماس	دمانا-مان	سهاج. 	•
سدياکن	کد	سناراي	سيمق	صالة	برجماعه	اونتوق	دتندا	تاغن	اوليه	ايبو	باف. 	•

فهمي دان عملکن. 6

مأموم مسبوق دان مأموم موافق
مأموم 
موافق

جک مأموم تيدق سمفت مثمفورناکن  	
باچاءن الفاتحة دسببکن هالغن ترتنتو سفرتي   
باچاءن مأموم تراللو لمبت، مأموم تيدق بوليه   
روکوع برساما-سام دغن امام. مأموم هندقله   

باچاءن ترلبيه دهولو سبلوم روکوع. مثمفورناکن    
نامون جک مأموم تراللو لمبت، سهيغض امام سوده  	
برديري سموال اونتوق رکعة ستروسث، مأموم هندقله 

تروس مثمفورناکن باچاءن الفاتحة. واالو باضايمانافون 
رکعة ترسبوت ماسيه دکيرا سباضاي رکعة فرتام باضيث.

مأموم برتكبيرة اإلحرام،  	
سجوروس سلفس امام 

برتكبيرة اإلحرام، مك مأموم   
هندقله ممباچ الفاتحة سهيغض 

سمفورنا. 

فغرتين

خونتوه

مأموم يغ سمفت برديري  	
بتول برساما-سام  دغن امام 

اونتوق تيمفوه باچاءن الفاتحة 
دغن سمفورناث.

تيندقن يغ فرلو دالكوكن اوليه مأموم موافق 
يغ تيدق سمفت مثمفورناکن باچاءن الفاتحة

سماس مأموم برتكبيرة  	
اإلحرام، امام سوده سمفورنا   

ممباچ سورة  اتاو سدغ 
روكوع. 

مأموم 
مسبوق

مأموم يغ تيدق سمفت  	
برديري بتول برساما-سام   

دغن امام اونتوق تيمفوه باچاءن   
الفاتحة دغن سمفورناث.

فغرتين

خونتوه

مأموم تروس برتكبيرسمبيل برنية، برديري  	
سكجف دان تروس روكوع برساما-سام 

دغن امام.
جک مأموم سمفت روكوع سرتا طمأنينة  	
برساما-سام دغن امام، مأموم ممفراوليه 
رکعة ترسبوت. باچاءن الفاتحة مأموم 

دأغضف سلساي دغن باچاءن امام.
جک مأموم تيدق سمفت مالكوكنث،  	
مأموم تيدق ممفراوليه ركعة ترسبوت. 

تيندقن يغ فرلو دالكوكن اوليه مأموم

4.2.4
4.2.5
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عبادة

نوتا
ضورو

بنتو	موريد	منجالنکن	توضسن	دأتس	دغن	فنوه	ديسيفلين	. 	•
.	اهلل	کران	صالة	مالکوکن	سوفايا	موريد	مغيغتکن	سنتياس 	•

ضالقکن سموا موريد برسديا دغن توفيک يغ تله دتنتوکن. 
النتيق سأورغ موريد دودوق دتغه٢ سباضاي فاکر.

ارهکن موريد الءين مغموکاکن سوءالن کفد فاکر. 
فستيکن فاکر تادي منجواب سموا سوءالن راکن يغ برتاث دغن جوافن يغ 

بتول.

1

3
4

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

ترغكن فغرتين ساي تاث اندا جواب
صالة برجماعه.

باچ نية 
صالة 

برجماعه.

ترغكن فغرتين 
مأموم مسبوق 
دان مأموم 

موافق.

ثاتاكن حکوم 
صالة برجماعه.

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
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عبادة

نوتا
ضورو

بيمبيغ	موريد	مالکوکن	اکتيؤيتي	صالة	برجماعه	يغ	بتول	دغن	سمفورناث. 	•
منتفکن	باچاءن٢ دالم صالة دغن بنتوان موريد توروس. 	•

سچارا برکومفولن، الکوکن سيموالسي کدودوقن امام.  1
•  دوا اورغ لالكي ديواس دان سأورغ 

كانق٢ لالكي.
•  دوا اورغ لالكي ديواس، سأورغ فرمفوان 

ديواس دان سأورغ كانق٢ فرمفوان.
•  ليم اورغ فرمفوان ديواس.
عملي صالة ليم وقتو سچارا   2

برجماعه، النتيق سأورغ 
منجادي امام. سموا باچاءن 
دالم صالة دباچ سرنتق دغن 

سوارا يغ سدرهان قوات. 
موريد توروس مثيمق  باچاءن نية منجادي   3
امام دان مأموم باضي صالة ليم وقتو کفد 

سموا راكن٢. 
نام موريد

عمر
حنان

بلوم مغواساءيمغواساءي بيل
1
2

سبوتکن 
شرط٢ 

صح صالة 
برجماعه.

سنارايکن 
کلبيهن 
صالة 

برجماعه.

aktiviti

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5



118

نوتا
ضورو

سومبغ	سارن	تنتغ	اکتيؤيتي	موريد	فد	هاري	جمعة	دان	کاءيتكنث دغن ضمبر دأتس. 	•

جمعة فنوه برکة

فرهاتي دان فيکيرکن. 1

برسضرا کرومه اهلل، منوجو جالن تقوى.

هاري جمعة اياله هاري يغ 
فاليغ اوتام دان مروفاكن 

فغهولو سضاال هاري. 

3اونيت



صالة دوا ركعة يغ دالكوكن سچارا 
برجماعه فد هاري جمعة، دالم وقتو ظهر 

دغن ددهولوءي دوا خطبه.

: فرمان اهلل

واهاي اورغ٢ برايمان! افابيال كامو دسرو 
اونتوق مغرجاكن صالة فد هاري جمعة، 

مک برسضراله كفد مغيغتي اهلل دان تيغضلكنله 
برجوال بلي. يغ دمكين ايت لبيه باءيق باضي 

كامو جک كامو مغتاهوءي.

فرض عين باضي لالكي مسلم يغ خوكوف شرط.

صالة جمعة
فغرتين

دليل

حكوم

مقصودث

119

عبادة

نوتا
ضورو

جلسکن	مقصود	صالة	جمعة	دان	بيمبيغ	موريد	ممباچ	دليل	سرتا	فغرتينث. 	•
تکنکن	فنتيغث	ملقساناکن	صالة	جمعة	کفد	موريد. 	•

مغافاکه اورغ 
فرمفوان تيدق 
دواجبكن صالة 

جمعة؟

ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل 

يه  ىه  مه  جه  ىنين  من  خن  حن  جن  يم 

خي حي  )ُسوَرُة اْلُجُمَعِة 62:9(جي 

)ُسوَرُة اْلُجُمَعِة 62:9(

4.3.1
4.3.2
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عبادة

نوتا
ضورو

بنتو	موريد	 نية صالة جمعة دغن بتولث. 	•
تايغکن	ؤيديو	صالة	جمعة	يغ	لغکف	اونتوق	منمبه	کفهمن موريد. 	•

بينخغكن	ادب٢ كتيك مندغر خطبه. 	•

بضيني يا، سيتواسي سبلوم 
دان سماس صالة جمعة، 
فرهاتيکن ساتو فرساتو.

3

4

موءاذين اتاو بالل ملفظکن اقامة.

صالة جمعة سباثق دوا رکعة دديريکن.

2

خطيب ممباچ خطبه فرتام.  1
خطيب دودوق سبنتر سلڤس   2

خطبه ڤرتام.  
3 خطيب باغون دان مثامبوغ باخاءن

خطبه کدوا سهيغض سلساي.   

اهلل أکبر اهلل أکبر... 
أشهد أن ال اله اال اهلل...

1

1 اذان فرتام - 

ماسوقث وقتو صالة ظهر.  
اذان کدوا - سلفس خطيب ناءيق  2
کأتس منبر سبلوم ممباچ خطبه.   

اهلل أکبر... اهلل أکبر 

سماس ممباچ 
خطبه، خطيب 

دسنتکن برديري 
دتمفت تيغضي 

دان ممضغ 
توغکت. 

ُأَصلِّي َفْرَض اْلُجُمَعِة رَْکَعَتْيِن أََداًء 
َمْأُمْوًما هلِلِ َتَعاَلى: 

سهاج اکو صالة فرض جمعة 
دوا رکعة توناي مأموم 

کران اهلل تعالى.

لفظ دان
نية صالة جمعة

فهمي دان ڤرکتيککن. 2

4.3.3



باخ دان فهمي.   3
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عبادة

نوتا
ضورو

بيمبيغ	موريد	ممهمي	شرط	صح	دان	شرط	واجب	صالة	جمعة.	 	•

دديريکن ددالم بيناءن يغ خصوص   1
سفرتي مسجد.  

بيلغن جماعه يغ چوکوف شرط  2
تيدق کورغ درفد 40 اورغ    

ترماسوق امام دري فرموالءن خطبه  
سهيغض سلساي صالة جمعة.    

دديريکن دالم وقتو ظهر.  3
تيدق بوليه دديريکن دوا صالة   4

جمعة فد ساتو تمفت.  
دديريکن سچارا برجماعه.  5
ددهولوءي دغن دوا خطبه.  6

بلوم دديريکن صالة جمعة دقريه   7
يغ سام سبلومث.  

شرط صح صالة جمعة
إسلم.  1

بالغ.  2
برعقل.   3
للکي.  4

شرط واجب صالة جمعة

صيحت توبوه بادن.   5
برمقيم، تيدق واجب   6

باضي يغ مسافير.  
مرديک.  7

4.3.4
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عبادة

نوتا
ضورو

سومبغ	سارن	عملن	سنة	يغ	فرنه	دالکوکن	موريد	فد	هاري	جمعة.	 	•
ضالقکن	موريد	سنتياس	مالکوکن	عملن	سنة. 	•

ايغتکن	موريد	سوفايا	برنية	سبلوم	مندي	سنة	جمعة. 	•

تليتي دان عملکن.  4

بوات يغ دسوروه دان  تيغضلکن يغ دالرغ.

درفد أبو هريرة ، بهاوا رسول اهلل  برسبدا 
مقصودث: "سسيافا يغ مندي فد هاري جمعة سباضايمان 
مندي جنب، اللو براغكت کمسجد لبيه اول سهيغض 

مندافت صف يغ فرتام، مک سأوله-اوله دي تله 
مغوربانكن سأيكور اونتا." 

مماکاي فاکاين ترباءيق

مندي سنة جمعة مموتوغ کوکو 

برسضرا کمسجد مماکاي واغي-واغين

باثقکن ممباچ القرءان، 
برذيکير دان برصلوات

مموتوغ اتاو منچابوت 
بولو٢ دبادن

صالة سنة تحية المسجداعتکاف ددالم مسجد

ديام مندغر خطبه

1

46

8

2

9

3

5

7

10

عملن سنة سبلوم صالة جمعة

ماري مربوت فهاال 
دغن مالکوکن عملن سنة 

سبلوم صالة جمعة.

)روايت البخاري دان مسلم(

4.3.5
4.3.8
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عبادة

نوتا
ضورو

ضالقکن	موريد	منچاري	معلومت	تمبهن	تنتغ	حکمه	صالة	جمعة	دان	برکوغسي	 	•
برساما-سام دغن راکن.

ايغتکن	موريد	سوفايا	منيغضلکن	اوروسن	دنيا	سفرتي	منجواب	تيليفون، اوروسن  	•
برجوال بلي سماس خطيب سدغ  ممباچ  خطبه.

فهمي دان حياتي.   5

موريد٢، باثق حکمه صالة جمعة انتاراث:

فرکارا يغ دالرغ کتيک خطبه

. مالتيه ديري منجادي همبا يغ طاعة کفد فرينته اهلل  1
مرافتكن اخوه دان مموفوق فراساءن کاسيه سايغ.  2

مندغر نصيحت، تضورن، بيمبيغن دان فدومن درفد خطبه.  3
مندافت فهاال دان ضنجرن يغ بسر.  4

مالتيه ديري مالكوكن فركارا يغ باءيق سخارا برجماعه.  5
المبغ فرفادوان دان كقواتن اومت إسالم.  6

تيدور  
برماءين دان 

برچاکف برماءين تيليفونبرضوراو 

باثقکنله عبادة فد هاري جمعة، تراوتاماث منديريکن 
صالة جمعة يغ ساغت دتونتوت اونتوق سموا اومت إسالم 
 ، ملقساناکنث. دسمفيغ بوليه مندکتکن ديري کفد اهلل

مالتيه کيت مالکوکن کباءيقن سچارا برجماعه.
4.3.6
4.3.7
4.3.8



تغكستيندق 
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عبادة

نوتا
ضورو

سدياکن	سوءالن يغ برسسواين اونتوق مغوجي کفهمن موريد. 	•
کنل	فستي	موريد	يغ	بلوم	مغواساءي توفيك٢ فنتيغ بركاءيتن صالة جمعة اونتوق  	•

دبري بيمبيغن.  
ترفکن	کونسيف	ديديق	هيبور	سوفايا	موريد	سرونوق	منونتوت	علمو. 	•

يغ مان ساتوكه فيليهن قلبو؟

ضالقکن ستياف اغضوتا کومفولن مماءينکن فرانن.
فستيکن ستياف فرانن ايت دماءينکن سچارا 

برضيلير-ضيلير.
: سوسون کد سفرتي کيفس. موريد 1   •

: فيليه کد دان باچاکن سوءالنث: موريد 2   	•
  

: ارهکن راكن اونتوق منجواب  موريد 3   	•
سوءالن.    

: بريکن ريسفون س دان فوجين  موريد 4   	•
کفد جوافن راکن يغ تفت.    

1

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

مقصود 
صالة 
جمعة

لفظ نية 
صالة 
جمعة

شرط 
واجب دان 
شرط صح

حکمه 
صالة 
جمعة

فرکارا٢ 
يغ 

دالرغ

4.3.1
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7



برنسفيكير

سچارا برکومفولن، باچ   1
دليل دان نية صالة جمعة. 

موريد توروس ممبيمبيغ 
راکن٢ يغ بلوم مغواساءيث.

بوات سالءيد تايغن سچارا برکومفولن   2
اونتوق دکوغسي دالم افليکاسي فمبالجرن 

دالم تالين مغناءي صالة جمعة.

چاري ساتو چونتوه تيک س   3
خطبه دالم المن سساوغ، 

كمودين کلوارکن اينتي فاتي   
فغاجرن يغ ترکاندوغ دالمث.

اداکن ساتو فرتنديغن   4
ممباچ خطبه جمعة دالم   

کالغن موريد لالکي. 

aktiviti

125

عبادة

نوتا
ضورو

بيمبيغ	موريد	مثيافکن	توضسن	مريک	دغن	سمفورناث. 	•
فنتاو	اکتيؤيتي	موريد	سماس	مالکوکن	توضسن	دمعمل	کومفوتر. 	•

مينتا	موريد	مغومفولكن	معلومت	دان	برکوغسي	دغن	راکن	الءين. 	•

فغرتين
حکمه شرط واجب

شرط صحعملن سنة

مقصود صالة جمعة 

اياله صالة دوا رکعة 

يغ دالکوکن سچارا 

برجماعه فد هاري 
جمعة، دالم وقتو 

ي  دوا خطبة.ظهردغن ددهولوء

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
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نوتا
ضورو

برسوءال جواب دغن موريد تنتغ ضمبر، کمودين كاءيتکنث دغن تاجوق. 	•
جلسکن	مقصود	"ماتاهاري	ناءيق سضاله" کفد موريد. 	•

دوا هاري راي يغ موليا

باثقکن برتکبير دان برتحميد مموجي الهي. 

چو، جك برجالن کاکي کيت بوليه 
برجومفا دغن راماي اورغ. سمبيل ايت، 
بوليهله کيت برمعاف-معافن. الضي فوال 

. باثق فهاال يغ دبريکن اوليه اهلل

باءيقث چوچو اتوق. سکارغ، سمبيل 
برجالن ماري کيت باثقکن برتکبير. 

اتوق، کناف کيت 
تيدق مناءيقي کريتا؟ اتوق 
تيدق فنتکه برجالن کاکي؟ 

اوه، بضيتو! ساي فون هندق 
مندافت باثق فهاال جوض. 
ماري ساي فيمفين اتوق، يا.

1

3

2

4

لفظکن برساما-سام دغن راکن. 1

وقتو افضل منونايکنث 
کتيک ماتاهاري ناءيق 

فد قدر سضاله.  

4اونيت



صالة سنة دوا رکعة يغ دالکوکن فد 1 شوال 
برموال سسوده تربيت ماتاهاري سهيغض ضلينچير 

ماتاهاري. 
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عبادة

نوتا
ضورو

فردغرکن	لفظ تکبير هاري راي، كمودين مينتا موريد برتكبير برساما-سام. 	•
بنتو	موريد	ممباچ	حديث دان ترجمهنث دغن بتولث. 	•

چريتاکن	کفد	موريد	تنتغ	وقتو	يغ	بربيذا	اونتوق	ملفظکن تکبير هاري راي عيد الفطري  	•
دان هاري راي عيد الضحى.   

بريكن فندافت 
کامو تنتغ ببراف 
عادت بوکن عبادة 
يغ سريغ برالکو فد 

هاري راي.

َعْن أَِبي َسِعيِد اْلُخْدِري  قال: 
َكاَن َرُسوُل اهللِ  َيْخُرُج َيْوَم اْلِفْطِر َواَلْضَحى 

َلُة. إَِلى اْلُمَصلَّى، َفَأوَُّل َشْىٍء َيْبَدأُ ِبِه الصَّ

درفد أبو سعيد الخدري  كاتاث بهاوا 
رسول اهلل  فرضي كتمفت صالة فد هاري 

عيد الفطري دان عيد الضحى. فركارا فرتام يغ 
دالكوكن اوليه بضيندا اياله صالة.

دليل

حكوم

مقصودث

فغرتين

)رواه البخاري ومسلم(

)روايت البخاري دان مسلم(

صالة سنة دوا رکعة يغ دالکوکن فد 10 ذوالحجة 
برموال سسوده تربيت ماتاهاري سهيغض ضلينچير 

ماتاهاري. 

صالة سنة عيد األضحى

صالة سنة عيد الفطري

سنة مؤکد، ياءيت سنة يغ ساغت دتونتوت اضر 
اومت إسالم مالکوکنث.

 َأْكَبُر،  َأْكَبُر،  َأْكَبُر،
َل إِٰلَه ِإلَّ  َو َأْكَبُر،

 َأْكَبُر َو الَحْمُد 
 َأْكَبُر،  َأْكَبُر،  َأْكَبُر،

 َأْكَبُر َكِبيًرا، َوالَحْمُد  َكِثيًرا،
َوُسْبَحاَن  ُبْكَرًة َوَأِصيًل،

َل إِٰلَه ِإلَّ  َوَل َنْعُبُد ِإلَّ إِيَّاُه 
يَن َوَلْو َكِرَه الَكاِفُروَن، ُمْخِلِصيَن َلُه الدِّ

َل إِٰلَه ِإلَّ  َوْحَدُه، َصَدَق َوْعَدُه،
َوَنَصَر َعْبَدُه، َوَأَعزَّ ُجْنَدُه
َوَهَزَم اَلْحَزاَب َوْحَدُه،
َل إِٰلَه ِإلَّ  َو َأْكَبُر،

 َأْكَبُر َو الَحْمُد

4.4.1



ُأَصلِّي ُسنََّة ِعْيِد اْلِفْطِر َرْكَعَتْيِن
َمْأُمْوًما هلِلِ َتَعاَلى.

: سهاج اكو صالة سنة  مقصودث
عيد الفطري دوا ركعة سباضاي 

مأموم كران اهلل تعالى.

128

عبادة

نوتا
ضورو

ُأَصلِّي ُسنََّة ِعْيِد  َرْكَعَتْيِن 
َمْأُمْوًما هلِلِ َتَعاَلى.

: سهاج اكو صالة سنة  مقصودث
عيد الضحى دوا ركعة سباضاي 

مأموم كران اهلل تعالى.

لفظ نية صالة سنة عيد األضحى

لفظ نية صالة سنة عيد الفطري

سومبغ	سارن	تنتغ	کيفية صالة سنة دوا هاري راي. 	•
مينتا	موريد	منچاري	فربيذاءن انتارا صالة سنة عيد الفطري دغن صالة سنة عيد الضحى. 	•

فهمي دان فرکتيکكن.      3

فالجري كيفية صالة 
سنة دوا هاري راي دغن 

برسوغضوه-سوغضوه.

کيفية صالة سنة عيد الفطري دان عيد األضحى

ركعة 
ڤرتام

ركعة 
كدوا

دموالءي دغن 
تكبيرة اإلحرام 

سرتا نية

دموالءي دغن 
تكبيرة اِلْنِتَقاَلت

 )تكبير دفرموالءن 
ركعة كدوا(

1

1

اهلل أکبر

اهلل أکبر

4.4.1
4.4.2
4.4.5
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عبادة

نوتا
ضورو

بيمبيغ	موريد	مالکوکن	صالة	سنة	عيد	الفطري دان صالة سنة عيد الضحى دغن سمفورناث. 	•
بنتو	موريد	ممباچ	دان	 لفظ تسبيح دغن بتولث دان لنچرث.     	•

صالة هاري راي 
لبيه افضل، جک 
دالكوكن سچارا 

برجماعه دان 
سسودهث دباچاكن 

دوا خطبه. واالو 
باضايمانا فون، صالة 

اين بوليه دالكوكن 
سچارا برسنديرين 

تنفا خطبه.

1

1

ممباچ 
دعاء افتتاح

ملفظكن تكبير 
سباثق ليم كالي 
دان دسلغي دغن 

باچاءن تسبيح

ممباچ 
ُسوَرُة 
اْلَفاِتَحِة 

 ممباچ سورة         
)سباءيق-باءيقث 
ُسوَرُة اْلَغاِشَيِة(

مثمفورناكن 
ركعة كدوا 
سهيغض 
سلساي

ملفظكن تكبير 
سباثق توجوه 
كالي دان 

دسلغي دغن 
باچاءن تسبيح

ممباچ ُسوَرُة 
اْلَفاِتَحِة

ممباچ سورة   
)سباءيق-باءيقث
 ُسوَرُة اْلَْعَلى(  

مثمفورناكن 
ركعة فرتام 
سهيغض 
سلساي

2

2

3

3

4

4
5

5

 َأْكَبُر َكِبيًرا، 
َواْلَحْمُد  َكِثيًرا، َوُسْبَحاَن  

ْهُت َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر  ُبْكَرًة َوَأِصيًل، َوجَّ
ٰمَواِت َواْلَْرَض َحِنيًفا ُمْسِلًما َوَما أََنا ِمْن  السَّ
اْلُمْشِرِكيَن، إنَّ َصَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي 

َوَمَماِتي  َربِّ اْلَعاَلِميَن َل َشِريَك 
َلُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأََنا ِمْن 

اْلُمْسِلِمين.

ُسْبَحاَن اهللِ َواْلَحْمُد  
َوَل إِٰلَه ِإلَّ  َو َأْكَبُر َوَل َحْوَل 

َوَل ُقوََّة  ِإلَّ ِباهللِ اْلَعِليِّ اْلَعِظيم.

ُسْبَحاَن اهللِ َواْلَحْمُد  
َوَل إِٰلَه ِإلَّ  َو َأْكَبُر َوَل َحْوَل 

َوَل ُقوََّة  ِإلَّ ِباهللِ اْلَعِليِّ اْلَعِظيم.

6

سنة روکون  فتونجوق
4.4.2
4.4.5
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نوتا
ضورو

سومبغ	سارن	دغن	موريد	برکاءيتن دغن عملن سنة يغ دالکوکن سبلوم دان سلفس  	•
صالة سنة دوا هاري راي.  

بنتو	موريد	ممبيذاکن	عملن	سنة	اونتوق	عيد	الفطري دغن عيد الضحى. 	•

فرهاتي دان فهمي.  4

حکمه منونايكنث كفنتيغن منونايكنث 
منيغكتكن شعار إسالم.   

. مغيغتكن كبسرن اهلل 	
ممنتفكن سماغت  	

فرجواغن إسالم.  
مالهيركن مشاركت يغ  	

برساتو فادو.  

دافت منظاهيركن كشوكورن دان      
منيغكتكن كأيمانن.  

دافت مغوكوهكن فراساءن كاسيه سايغ.  
دافت مغرتكن صلة الرحيم.   

دافت منالدني قيصه فغوربانن فارا نبي    
دان رسول.  

رسول اهلل  تيدق فرنه منيغضلكن صالة سنة دوا هاري 
راي سجق موال دشريعتكن سهيغضاله بضيندا وفاة. 

مندي سنة هاري راي.  
مماكاي فاكاين ترباءيق  دان واغي-واغين.  

ماكن سديكيت ماكنن سبلوم منونايكن   
صالة سنة عيد الفطري.   

برسضرا کتمفت دلقساناکن صالة.  
فرضي دان باليق مغضوناكن جالن يغ برالءينن.   

فرباثق  برتكبير.   

 برتكبير سالما تيض هاري تشريق 
اونتوق عيد الضحى.  

دسنتكن ماكن سلفس منونايكن    
صالة سنة عيد الضحى.  

الکوکنله عملن سنة دوا هاري راي اين

اوچف َتَقبََّل اهللُ ِمنَّا َوِمْنُکْم    
دان ساليغ مندعاءكن سرتا   

برمعاف-معافن.  
برواجه چريا دان سثوم كفد    

ستياف اورغ يغ دتموءي.  
فرباثق  برصدقه.   

سبلوم

سلڤس
ساليغ زياره-منزيارهي.   

فواسا سنة انم هاري فد بولن شوال.   
مالكوكن عبادة قربان.   

عبادة

4.4.3
4.4.4
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عبادة

نوتا
ضورو

سنارايكن تيض فربيذاءن 
انتارا عيدالفطري دغن 

عيدالضحى.

سبوتكن باچاءن 
تسبيح.

باچ تكبير هاري راي 
يغ لغكف.

الكوكن صالة سنة 
دوا هاري راي اونتوق 

ركعة فرتام.

لفظكن نية صالة 
سنة عيدالفطري دان 

عيدالضحى.

سيموالسيكن صالة 
سنة دوا هاري راي 
اونتوق ركعة كدوا.

تغكستيندق 

ستيسين 1

ستيسين 4

ستيسين 2

ستيسين 5

ستيسين 3

ستيسين 6

بهاضيكن موريد کفد انم كومفولن دان بريكن بورغ سناراي سيمق.
ارهکن ستياف كومفولن واجب مماسوقي كسموا انم ستيسين دان منجواب 

سوءالن يغ دسدياكن.
فستيكن سموا موريد مغواساءي سوءالن يغ دبريكن دالم ستياف ستيسين.

بريکن بيمبيغن کفد موريد يغ بلوم مغواساءي توفيك يغ دأوجي دالم ستيسين.

1

3
4

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

aktiviti

کومفولن
1
2
3
4
5
6

س6س3س1 س5س2 س4
بورغ سناراي سيمق

هنتين علميه

النتيق	موريد	توروس	اونتوق	براد	دستياف	ستيسين	باضي	ممبنتو	ضورو. 	•
بريکن	دوروغن	کفد	موريد	اضر	مغعملکن	صالة	سنة	دوا	هاري	راي	دالم	 	•

کهيدوفن هارين.  

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
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عبادة

نوتا
ضورو

برنسفيكير

سچارا بركومفولن، موريد چوبا منجواب سوءالن اتاو توفيک يغ   1
دلتقکن دأتس ميجا اوليه ضورو، کمودين 
بوات فربينچغن سچارا ليسن اتاو برتوليس.  

بينچغكن سيتواسي برفندوكن ضمبر دان کاءيتکن اکتيؤيتي   2
موريد فد هاري راي مغيکوت فغالمن ماسيغ٢.

بينچغكن دان حاصيلکن نوتا ريغکس برداسرکن فرکارا٢ برايکوت:  3
کفنتيغن منونايکن صالة سنة دوا هاري راي. 	  
حکمه منونايکن صالة سنة دوا هاري راي.     

استقامة دالم عملن، کاسيه مغاسيهي تنفا سمفادن.

عملن سنة سلفسعملن سنة سبلوم 

فغرتيندليلحكوم

فرباثق	اکتيؤيتي	يغ	برسسواين	مغيکوت	کماهيرن	موريد.			 	•
ضالقکن	موريد	بکرجاسام	دان	ممبنتو	راکن٢ يغ بلوم مغواساءي توفيك٢ فنتيغ بركاءيتن  	•

دغن صالة سنة دوا هاري راي.    

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5



مقصودث: كاتاكنله )واهاي محمد(: جك بنر كامو مثايغي اهلل 
مك ايكوتله اكو، فستي اهلل مثايغي كامو سرتا مغمفونكن دوسا٢ 

كامو. دان اهلل مها فغمفون الضي مها فثايغ.

بيدغ سيرة اين منومفوكن فرجالنن هجره نبي محمد  سرتا 
عبرهث اونتوق دحياتي. بيدغ اين جوض ممبينخغكن كفريبادين 
دالم  دعملكن  اونتوق  ترفوجي  يغ    محمد  نبي  اخالق  دان 

كهيدوفن كيت. 

كضمبيراءنبرتغضوغجوابحرمت₋مغحرمتيكاسيه سايغ

)ُسوَرُة آِل ِعْمَراَن 3:31(

)ُسوَرُة آِل ِعْمَراَن 3:31(

بيدغ سيرة

هجره ممباوا رحمة

نبي محمد  فميمفين اضوغ
إِْتَقان منمبه بركة

اونيت

اونيت
اونيت

1

3

2

زئ  رئ   ّٰ        ِّ   ُّ        َّ      ٍّ  ٌّ

نب مب  زب  رب  ىئيئ   نئ  مئ 
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نوتا
ضورو

الكوكن اكتيؤيتي سومبغ سارن تيك س دان ضمبر سرتا كاءيتكنث دغن تاجوق.  •
مينتا موريد منخريتاكن فغالمن مريك مالكوكن هجره كفد كأداءن يغ لبيه باءيق       •

سرتا بريكن فنضوهن.

فرهاتي دان فيکيرکن. 1

هجره برارتي فرفيندهن درفد 
ساتو تمفت كساتو تمفت يغ 
الءين اتاو درفد ساتو كأداءن 

كفد كأداءن يغ لبيه باءيق.

1

1

هجره ممباوا رحمة 1اونيت
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سيرة

نوتا
ضورو

بيمبيغ موريد مثنارايكن سبب يغ مندوروغ برالكوث هجره، كمودين خاتتكنث دالم بوكو توليس.  •
مينتا موريد مغضوناكن افليكاسي Google Earth اونتوق منخاري كدودوقن مكة،   •

ضوا ثور دان مدينة.  
بريتاهو موريد انتارا صحابت يغ تراول برهجره ترماسوقله أَُبو َسَلَمة بن َعْبِد اأَلَسد دان   •

ُمْصَعب بن ُعَمْير.  

اضام إسالم سماكين بركمبغ دبومي   
مكة. سماكين باثق اورغ مملوق 

إسالم كران ترتاريق دغن كأيندهن 
اجرن إسالم. 

سيتواسي اين مغعاقبتكن مشركين مكة   
مغضوناكن ككرسن باضي مثكت 

دعوه إسالم. 
اومت إسالم منريما انخمن دان   

سيقساءن سهيغض اد دالم كالغن 
مريك دبونوه دغن كجمث. مريك 

جوض دفوالوكن سرتا منريما خاخين، 
فغهيناءن دان دليمفركن فتنه. 

كهيدوفن كتيك ايت ساغت فريت   
سهيغض اهلل  ممبريكن کبنرن کفد 

اومت إسالم برهجره كمدينة. 
فالواءن فندودوق مدينة جوض   
منجادي ساتو درفد فكتور نبي 

محمد  مميليه مدينة سباضاي   
تمفت هجره.

فارا صحابت برهجره كمدينة سخارا   
برفريغكت دان سخارا رهسيا اضر 

تيدق دكتاهوءي اوليه مشركين مكة. 

2

2

فكتور اوتام برالكوث هجره 
كران اهلل  تله ممرينتهكن 

نبي محمد  سوفايا 
برهجره. هجره برمقصود 
  فرفيندهن نبي محمد
دان اومت إسالم دري 

مكة كمدينة. افاكه حكمه 
دسباليق فريستيوا هجره اين؟

5.1.1
5.1.2
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سيرة

نوتا
ضورو

كبيجقساناءن نبي محمد  مالكوكن فرانخغن يغ تليتي   : الكوكن اكتيؤيتي سومبغ سارن   •
دان كسنث.     

. فرانن اينديؤيدو يغ ترليبت دالم فرانخغن هجره نبي محمد  :    
•  )ايلوستراسي دأتس هاثاله هياسن سماتا-مات(.   

باچ دان حياتي.          2

فريستيوا هجره نبي محمد  كمدينة
  برهجره ستله مندافت فرينته اهلل  نبي محمد

، ماللوءي مالئكة جبرائيل. بضيندا فرضي منموءي أبو بكر
فرانخغن رافي سرتا ترسوسون دأتور برساما-سام:

اينديؤيدو يغ ترليبت
عبد اهلل بن ُأَرْيِقط 
)سأورغ مشرك(

دأوفه منجادي فنونجوق جالن. 
جالن يغ دفيليه اونتوق كمدينة 

اياله جالن يغ جاءوه دان منخابر 
يغ جارغ داللوءي كباثقن 

اورغ راماي.

مغابوري فيهق موسوه   
دان مغيلق درفد   
دججقي مريك.  

مغتاهوءي فرضرقن   
موسوه دري سماس   

كسماس.  

ممستيكن بكلن   
ماكنن منخوكوفي.  

	مغيلق دججقي موسوه.
	ممستيكن بكلن مينومن 

منخوكوفي.  

دتوضسكن ممبريكن معلومت 
بركاءيتن دغن فرضرقن موسوه كفد نبي 

محمد  كتيك بضيندا دضوا ثور.

دتوضسكن مغهانتر ماكنن.

دتوضسكن منوتوف ججق عبداهلل 
دان أسماء دغن مغضوناكن كمبيغ 
ضمباالءنث، دان ممبكلكن سوسو.

عبد اهلل بن أبي بكر

أسماء بنت أبي بكر

َعاِمر بن ُفَهْيَرة

توجوان توضسن

1

ممبوات فرانخغن يغ تليتي سبلوم مالكوكن سسواتو.
5.1.3
5.1.6



ُبْرَدة: كاءين يغ ممفوثاءي خورق 
برضاريس يغ دفاكايكن فد بادن.    

137

سيرة

نوتا
ضورو

مينتا موريد بربينخغ دالم كومفولن تنتغ فغوربانن يغ دالكوكن اوليه نبي محمد  دان   •
صحابت، كمودين ممبنتغكنث.

خريتاکن تنتغ فريستيوا ُسَراَقة خوبا منغكف نبي محمد  کتيک دالم فرجالنن کفد موريد.  •
•  )ايلوستراسي دأتس هاثاله هياسن سماتا-مات(.

نبي محمد  دان أبو بكر  منروسكن فرجالنن كمدينة ستله تيض مالم  
برسمبوثي دضوا ثور. سماس دالم فرجالنن، سأورغ مشرك يغ برنام ُسَراَقة 
بن َماِلك برجاي منموءي ججق نبي محمد  تتافي تيدق برجاي منغكف 

بضيندا. بضيندا دان أبو بكر  منروسكن فرجالنن هجره.

  ممينتا علي بن أبي طالب  نبي محمد
تيدور دكاتيل بضيندا دان مغضوناكن ُبْرَدة 

بضيندا. توجوانث اونتوق مغليروكن موسوه 
 ، يغ هندق ممبونوه بضيندا. دغن ايذين اهلل

بضيندا دافت ملفسكن ديري درفد كفوغن 
  ترسبوت. ستله ايت، بضيندا دان أبو بكر

برتولق كضوا ثور يغ ترلتق دسالتن مكة. 
تيندقن اين دأمبيل باضي مغليروكن فيهق 

موسوه. فريستيوا اين برالكو فد 27 صفر 
تاهون ك- 14 كنبين.

قوم مشركين تروس منخاري نبي 
محمد  دمكة دان دلوار كوتا 

مكة. هديه لوماين دتاوركن 
جك برجاي منغكف بضيندا.

2

4

3

برقربان ماس دان تناض دمي اضام.

سسيافا يغ برجاي منغكف 
محمد، اكن دهديهكن 100 

ايكور اونتا. 

5.1.3
5.1.6
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سيرة

نوتا
ضورو

برسوءال جواب دغن موريد تنتغ فريستيوا هجره.  •
مينتا موريد منخاري معلومت تنتغ مسجد قباء دان مسجد النََّبِوي درفد المن سساوغ،   •

كمودين بربينخغ تنتغ سجاره فمبيناءنث.  
•  )ايلوستراسي دأتس هاثاله هياسن سماتا-مات(.

باخ دان فهمي.           3

ستله ماللوءي فرجالنن يغ فنجغ دان منخابر، اخيرث، نبي   
محمد  دان أبو بكر  تيبا دقباء. دقباء، بضيندا ممبينا مسجد فرتام 

دالم سجاره إسالم. مسجد اين دناماكن مسجد قباء.
  دان أبو بكر  فد 12 ربيع األول، تاهون ك- 14 كنبين، نبي محمد  

تيبا دمدينة. كتيباءن نبي محمد  دسمبوت دغن فنوه كضمبيراءن اوليه 
فارا صحابت دان فندودوق مدينة. سماس دمدينة، بضيندا تله ممفرساوداراكن 

قوم مهاجرين دان أنصار سرتا ممبينا مسجد. كيني، مسجد اين دكنلي 
سباضاي مسجد النََّبِوي. نضارا مدينة منجادي امان دان معمور دباوه 

. فمرينتهن نبي محمد

نبي تيبا  دان دمدينة

       

اومت إسالم هيدوف برساتو فادو دان بيبس  •
مغعملكن اجرن إسالم.   

رعيت مدينة بربيلغ بغسا دان اضام هيدوف   •
امان داماي.   

دعوه دافت دسيبركن سخارا ملواس.   •
نضارا مدينة منجادي ماجو دان دضروني موسوه.   •
 ممبوقتيكن كبيجقساناءن نبي محمد  •

مغاتور ستراتيضي بردعوه.   

كفنتيغن فريستيوا هجره

5.1.3
5.1.4
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سيرة

نوتا
ضورو

اخالق نبي محمد  يغ مستي دعملكن دالم كهيدوفن. الكوكن اكتيؤيتي سومبغ سارن :   •
خيري٢ صحابت يغ باءيق.  :                   

فيکير دان حياتي.      5

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 
صحابتكو مارية،

ساي ايغين بركوغسي معلومت دغن كامو تنتغ اعتبار درفد   
فريستيوا هجره نبي محمد  كمدينة. انتاراث ترماسوقله، كيت هندقله 

منخونتوهي نبي محمد  دان فارا صحابت:
مالكوكن سسواتو فكرجاءن دغن برسوغضوه-سوغضوه.    •

ممبوات فرانخغن يغ تليتي سبلوم مالكوكن سسواتو.    •
تنغ دان تابه مغهادفي خابرن.    •

منجادي صحابت يغ حرمت-مغحرمتي دان ساليغ ممبنتو.   •
. سغضوف برقربان ماس دان تناض دمي منخافاي كريضاءن اهلل   •

براوسها ممفرباءيق ديري اتاو كأداءن كفد يغ لبيه باءيق.   •
صحابتكو، سموض كيت منجاديكن رسول اهلل  سباضاي   
خونتوه تالدن. سكيان، سموض كيت برجومفا الضي، والسالم.

اعتبار فريستيوا هجره

دالم فريستيوا هجره، نبي محمد  منونجوقكن 
سيكف طاعة دان فاتوه كفد فرينته اهلل  يغ 

مستي كيت خونتوهي دالم كهيدوفن.
5.1.5
5.1.6



تغكستيندق 
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سيرة

نوتا
ضورو

بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي دأتس.  •
الكوكن اكتيؤيتي سومبغ سارن برداسركن ضاريس ماس يغ دحاصيلكن.  •

ضاريس ماس فريستيوا هجره

بنتوقكن 
كومفولن.

خريتاكن 
فريستيوا هجره 

دان اعتبار 
درفداث. 

بينا ضاريس 
ماس فريستيوا 

هجره.

1

3

2

مموفوق سيكف برداي ساءيغ.

aktiviti

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
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سيرة

نوتا
ضورو

1 سخارا برفاسغن، برسوءال جواب تنتغ:

تليتي سيتواسي دباوه، كمودين جواب سوءالن.  2

سباضاي سأورغ صحابت، رانخغ تيندقن    •
يغ اكن كامو الكوكن اضر امير كمبالي 

منجادي سفرتي دهولو.
سنارايكن كباءيقن درفد تيندقن يغ اكن    •

كامو الكوكن.
افاكه يغ اكن برالكو ترهادف امير جك    •

كامو ممبياركنث دان هاث مليهت 
فراوبهنث؟  

بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي دأتس.  •
نصيحتي موريد اضرممبنتو راكن يغ بلوم مغواساءي فالجرن.  •

سبب برالكوث هجرهارتي هجره
كفنتيغن فريستيوا هجره

ساي، نظام دان امير برصحابت باءيق. كامي 
ساللو بالجر برساما-سام دان سنتياس برسماغت 
اونتوق منخافاي كجاياءن خمرلغ دالم فالجرن. 
سجق اخير٢ اين، امير منجاءوهكن ديري درفد 

كامي. امير كرف فونتيغ سكوله دان سوده فنداي 
بربوهوغ افابيال دتاث ضورو كلس.

كومفولن يغ 
مغحاصيلكن 
ضاريس ماس 

فاليغ مناريق دان 
دافت منجواب 

ستياف فرسوءالن 
دغن باءيقث دكيرا 

سباضاي فمنغ.

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
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نوتا
ضورو

الكوكن اكتيؤيتي سومبغ سارن تيك س دان ضمبر سرتا كاءيتكنث دغن تاجوق.  •

فرهاتي دان فهمي.  1

ماري خونتوهي  
صيفت إِْتَقان 
. نبي محمد

ِإْتَقان منمبه بركة 2اونيت
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سيرة

نوتا
ضورو

برسوءال جواب دغن موريد تنتغ صيفت إِْتَقان يغ تله دعملكن دالم كهيدوفن دان بريكن   •
فنضوهن.

مغافاكه صيفت إِْتَقان 
ساغت فنتيغ اونتوق كيت 

عملكن دالم كهيدوفن؟

نبي محمد  مروفاكن خونتوه 
ترباءيق يغ مغعملكن صيفت إِْتَقان 
دالم كهيدوفن. إِْتَقان اداله تكون 

دالم برعمل اتاو ملقساناكن 
سسواتو فكرجاءن سخارا 

سمفورنا دان دسرتاءي دغن 
اوسها يغ برسوغضوه-سوغضوه. 

فغرتين إِْتَقان 

5.2.1
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سيرة

نوتا
ضورو

مينتا موريد مغاءيتكن هوبوغن انتارا صيفت إِْتَقان نبي محمد  دغن كأونتوغن لوماين   •
يغ دفراوليه.  

سومبغ سارن كباءيقن يغ دفراوليه موريد جك إِْتَقان دالم منونتوت علمو.  •
•  )ايلوستراسي دأتس هاثاله هياسن سماتا-مات(.

إِْتَقان نبي محمد  دالم مالكوكن سسواتو فكرجاءن
سجق كخيل الضي، نبي محمد  ساغت   

راجين دان برسوغضوه-سوغضوه دالم مالكوكن سسواتو   
فكرجاءن. بضيندا فرنه مغضمباال كمبيغ دان ممبنتو باف   

ساودارا بضيندا، أبو طالب برنياض. 
سيكف جوجور دان اخالق موليا نبي محمد  مثببكن   

بضيندا دكنلي سباضاي اأْلَِمين دالم كالغن مشاركت عرب. 
سهيغضاله سأورغ هرتاون يغ   

برنام َخِديَجة بنت ُخَوْيِلد ممينتا   
بضيندا ممباوا بارغ داضغنث   
كشام اونتوق دنياضاكن.   

  صيفت إِْتَقان نبي محمد  
دالم برنياض  مغحاصيلكن   

كأونتوغن يغ لوماين.  

إِْتَقان ممباوا كجاياءن. 

باخ دان تليتي. 2

5.2.2
5.2.3
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سيرة

نوتا
ضورو

مينتا موريد مغحاصيلكن فوستر سخارا بركومفولن، "ماري عملكن صيفت إِْتَقان" يغ   •
مغاندوغي كباءيقن مغعملكنث، كمودين فامير دفافن كثاتاءن كلس.

أبو لهب اياله باف ساودارا نبي   
محمد . نامون بضيتو، أبو لهب دان ايستريث   

سريغ مثاكيتي بضيندا اضر برهنتي بردعوه.

دعوه: مثيبركن اجرن إسالم.

نبي محمد  جوض 
ساغت إِْتَقان دالم برعبادة 

دان منديديق اغضوتا كلوارض، 
فارا صحابت سرتا مشاركت 
  اضر منجادي همبا اهلل

يغ برتقوى.

ايستري أبو لهب يغ برنام  سريغ   
منابور دوري دجالن يغ سريغ داللوءي 

بضيندا. 
أبو لهب فوال فرنه مليمفركن سسواتو   
كفد نبي محمد  يغ سدغ بردعوه 

سهيغض برداره بتيس دان توميت بضيندا. 
  مريك سريغ مغهينا نبي محمد  
دخاليق راماي دان مليمفركن فتنه.   
نامون بضيتو، سضاال اوسها مثكت   

دعوه نبي محمد  اداله سيا٢. بضيندا   
تتف إِْتَقان دان خكل مثمفايكن دعوه 

. سباضايمان يغ دفرينتهكن اهلل

إِْتَقان نبي محمد  دالم بردعوه

5.2.2
5.2.3
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سيرة

نوتا
ضورو

مينتا فندغن موريد تنتغ صيفت إِْتَقان دالم منونتوت علمو دان ضالقكن مريك مغعملكنث   •
دالم كهيدوفن.

تليتي دان عملكن. 3

اعتبار درفد تيندقن نبي محمد  يغ 
برصيفت إِْتَقان دالم مالكوكن سسواتو فكرجاءن

كيت جوض فرلو منخونتوهي سماغت نبي محمد ، ياءيت تيدق 
فوتوس اس دان سنتياس برموتيؤاسي سرتا برفيكيرن فوسيتيف.

افابيال دبريكن توضسن اتاو امانه، 
كيت هندقله مالكوكنث دغن 

تكونث دان برسوغضوه-سوغضوه. 
كيت جوض مستيله ممفوثاءي 

سيكف برتغضوغجواب.

كيت جوض هندقله منفتي 
ماس دان تيدق برتغضوه. 

ستياف توضسن دان امانه يغ 
دبريكن هندقله دالكوكن 

دغن خارا يغ ترباءيق.

1

3

2

استاذه، اين كرجا 
رومه يغ دمينتا اونتوق 

ساي سيافكن.

ايه، ساي اكن 
براوسها مماجوكن 

ديري الضي.

5.2.3
5.2.4
5.2.5



147

سيرة

نوتا
ضورو

بريكن خونتوه٢ تنتغ صيفت إِْتَقان دالم عبادة فرض دان سنة كفد موريد.  •
ايغتكن موريد اضر إِْتَقان دالم ممليهارا عورة دالم سموا كأداءن.  •

حياتي دان عملکن. 4

موريد٢،كيت مستي مغعملكن 
إِْتَقان دالم مالكوكن عملن. 

سباضايمان يغ دتونجوقكن اوليه 
بضيندا، ياءيت مالكوكن عملن دغن 
خارا يغ ترباءيق، استقامة دان منفتي 

روكون سرتا شرط-شرطث.

اعتبار درفد تيندقن نبي محمد  يغ برصيفت إِْتَقان دالم عملن

اخالص 
برعبادة

باثقكن 
برذيكير

 هيندري 
فركارا سيا٢

جاءوهي 
فركارا ممبطلكن

عبادة

 منجاض 
فندغن 
مات

الحمد هلل، هاري اين 
ساي برفواسا سنة.

استقامة: كطاعتن منجالنكن سسواتو 
سوروهن سخارا برتروسن.

13

2

5

4

5.2.3
5.2.4
5.2.5
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سيرة

نوتا
ضورو

بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي دأتس.  •
•ضورو مثدياكن باهن يغ اكن دتونتون اوليه موريد.

الكوكن اكتيؤيتي اين سخارا بركومفولن.

تونتون ؤيديو ضالضت 
كامو دان راكن٢ 

كتيك سيسي فمبالجرن 
يغ تله دراقم.

كنل فستي فكتور٢ يغ 
بوليه مغضغضو صيفت 

إِْتَقان كامو كتيك 
ممبريكن تومفوان دالم 

كلس.

إِْتَقان اساس كجاياءن

1

2

aktiviti

تونتون ؤيديو ضالضت 
كامو دان راكن٢ 

كتيك سيسي فمبالجرن 
يغ تله دراقم.

إِْتَقان اساس كجاياءن

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
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سيرة

نوتا
ضورو

برسوءال جواب دغن راکن:
فغرتين إِْتَقان.  

إِْتَقان نبي محمد  يغ مستي   
دخونتوهي.  

. اعتبار درفد صيفت إِْتَقان نبي محمد  

فيكيركن فثلساين اضر صيفت إِْتَقان 
دافت دعملكن برساما-سام.

برداسركن حاصيل فربينخغن 
كومفولن، حاصيلكن اقرار 

"كامي مغعملكن صيفت إِْتَقان"، 
كمودين باخاكن اقرار دهادفن 

كلس.

ضورو بوليه ممفلباضايكن سيتواسي سفرتي ملقساناكن فروضرم ضوتوغ-رويوغ   •
اتاو التيهن سوكن اونتوق دجاديكن باهن اكتيؤيتي اين.  

نصيحتي موريد اضر برالفغ دادا منريما تضورن كتيك اكتيؤيتي اين دالكوكن.  •

3

ضغضوان

راكن 

فثلساين

مغعملكن صيفت إِْتَقان

كامي براقرار اكن ...

كامي برجنجي تيدق اكن ...

محاسبه ديري ممباوا كباءيقن.

صيفت إِْتَقان دالم برعمل 
اتاو ملقساناكن سسواتو 

فكرجاءن منجاديكن كيت 
فوكوس، برتغضوغجواب 
دان مالكوكنث دغن خارا 

يغ ترباءيق.

برنسفيكير

4

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
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نوتا
ضورو

الكوكن اكتيؤيتي سومبغ سارن تيك س دان كاءيتكن سومبغ سارن دغن تاجوق.  •

نبي محمد  فميمفين اضوغ

فرهاتي دان فيکيرکن. 1

3اونيت

 كفريبادين نبي محمد
امانه

سوك ممبنتو

منفتي ماس

مغهيندري
 فركارا سيا٢

مغحرمتي 
اورغ الءين

برتغضوغجواب

فثايغ
رنده ديري

قوات برعبادة

  منجاض هوبوغن دغن اهلل
ممليهارا هوبوغن دغن ماءنسي

منجاض توتور كات دان ادب سوفن



فميمفين برمقصود اينديؤيدو 
يغ برتغضوغجواب منراجوءي 

سسواتو اورضانيساسي.

151

سيرة

نوتا
ضورو

مينتا موريد منخريتاكن صيفت موليا يغ دتونجوقكن نبي محمد  يغ تله دعملكن اوليه   •
مريك دالم كهيدوفن، كمودين بريكن فنضوهن.

  مغافاكه نبي محمد
دأعتراف سباضاي فميمفين 

تراضوغ اوليه مشاركت إسالم 
دان بوكن إسالم؟

فغرتين 

5.3.1
5.3.5

سوك برصدقه مغهيندري
تنغ دان فمعاف فركارا سيا٢

مغاسيهي
 اورغ توا دان

كانق٢

صبر
سنتياس 

برخاكف بنر



تليتي دان فهمي. 2
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سيرة

نوتا
ضورو

  نبي محمد
سأورغ فميمفين 

كلوارض يغ دكاضومي. 
بضيندا سأورغ سوامي 
دان باف يغ فثايغ دان 
عاديل. بضيندا منديديق 
ايستري٢ دان انق٢ 

دغن صبر.

نبي محمد  جوض 
سأورغ داتوق يغ 

سوك برضوراو دغن 
خوخو. دالم برضوراو 

اد ديديقنث.

جلسكن بهاوا إسالم اضام يغ منخينتاءي فرداماين كفد موريد. ففرغن برالكو كران   •
ممفرتاهنكن كداولتن نضارا دان كسوخين اضام إسالم.

ضالقكن موريد منخونتوهي اخالق دان كفيمفينن نبي محمد  دالم كهيدوفن.  •

مثاتوكن مشاركت مدينة يغ بربيلغ اضام دان قوم.   •
مثماي سيكف حرمت-مغحرمتي دان تولرنسي    •

دالم مشاركت.  
برضانديغ باهو انتارا فميمفين دغن رعيت.   •
تيدق مغضوناكن ككرسن دان فقساءن.  •
مموفوق نيالي مورني دالم مشاركت.   •

منجاديكن مسجد فوست دعوه دان كضياتن    •
مشاركت إسالم.  

منجاديكن ستياف اينديؤيدو برتغضوغجواب    •
ممفرتاهنكن نضارا مدينة.  

مغهولوركن فرداماين دغن قبيله٢ دان نضارا لوار.    •
مرانخغ ستراتيضي ففرغن.    •

مغتواءي ففرغن مننتغ موسوه دغن تنغ دان   •
بيجقسان.  

منجاض ادب كتيك برفرغ سفرتي تيدق    •
مروسقكن باغونن دان تومبوه-تومبوهن.   

فرانن نبي محمد  سباضاي فميمفين

نبي محمد  فميمفين مشاركت

نبي محمد  سباضاي كتوا تنترا

1

2
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سيرة

نوتا
ضورو

سبحان اهلل، هيبتث نبي 
محمد  كيت. ماري 
كيت عملكن صلوات 
سباضاي تندا كخينتاءن 

. كفد نبي محمد

فافركن صلوات اونتوق دعملكن موريد دفافن كثاتاءن كلس.  •
بريتاهو موريد بهاوا مغعملكن صلوات دالم كهيدوفن باثق كلبيهنث.  •

 منجاديكن القرءان دان فتونجوق اهلل   •
سباضاي اساس منجاتوهكن حكومن.  

عاديل دان سقسام سرتا برفنديرين تضس.    •
منجاتوهكن حكومن برداسركن بوقتي    •

دان سقسي تنفا فيليه كاسيه.  

مغهافوسكن داسر ايكونومي جاهيلية.    •
موجودكن داسر ايكونومي إسالم   •

يغ عاديل.  
مموغوت زكاة درفد مريك يغ واجب    •

مغلواركنث.  
مغاضيهكن زكاة كفد مريك يغ  اليق.   •

ممبسمي سضاال بنتوق فنيندسن سفرتي   •
رباء، رسواه دان فنيفوان.   

نبي محمد  سباضاي كتوا حاكيم

نبي محمد  سباضاي فرانخغ 
ايكونومي نضارا

3

كفيمفينن ماللوءي تالدن.

5.3.3
5.3.5
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سيرة

نوتا
ضورو

بيمبيغ موريد ممهمي فتا دان مغحياتي رينتيتن فريستيوا فرغ َخْنَدق اين.  •
مينتا موريد مثنارايكن خيري٢ كفيمفينن نبي محمد  يغ اوغضول درفد قيصه اين.   •

)ايلوستراسي دأتس هاثاله هياسن سماتا-مات(.  •

حياتي دان فرهاتي.  3

قوم مشركين مكة دان ضولوغن يهودي تله    
برفاكت اونتوق مثرغ نبي محمد  دان قوم 

مسلمين دمدينة. 
  سضاال فرسيافن دالكوكن دغن رافيث اضر ففرغن 

كالي اين دافت مغالهكن نبي محمد  دان 
مغهنتيكن دعوه بضيندا.

بريتا اين تله سمفاي كفد نبي محمد  يغ سنتياس    
برسديا دان بروسفادا ترهادف فرضرقن موسوه إسالم. 

بضيندا برسضرا مغاداكن مشوارت باضي مندغر    
فندغن اغضوتا مشوارت تنتغ ستراتيضي ممفرتاهنكن   

نضارا مدينة درفد سرغن موسوه يغ ساغت راماي.
صحابت نبي محمد  يغ برنام َسْلَمان    

اْلَفاِرِسي منخادغكن اضر دبينا فاريت يغ دالم   
دان بسر دسكليليغ كوتا مدينة.   

بضيندا منريما خادغن يغ ترباءيق اللو فروسيس    
فغضالين فاريت دموالكن.  

  كرجا٢ فغضالين فاريت برجالن لنخر افابيال 
  مريك مليهت كضيضيهن بضيندا نبي محمد  

مغضالي فاريت برساما-سام.

خيري٢ كفيمفينن نبي محمد  سباضاي فميمفين اوغضول
1

مسجد النبوي

كدودوقن   
قوم مسلمين

فاريت يغ دالم دان 
لواس منجادي بينتيغ 
فرتاهنن نضارا مدينة.

كدودوقن قوم 
مشركين

كدودوقن 
يهودي بني 

قريظة

2

3

5.3.2
5.3.5
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سيرة

نوتا
ضورو

ضالقكن موريد منخاري قيصه الءين تنتغ خونتوه كفيمفينن نبي محمد ، كمودين   •
منخريتاكنث دهادفن كلس. 

نصيحتي موريد اضر مغعملكن اخالق نبي محمد  دالم كهيدوفن هارين.  •

كأداءن منجادي تضغ افابيال قوم يهودي بني ُقَرْيَظة   
 فرجنجين دغن نبي محمد  دان برفيهق 

كفد موسوه.
نبي محمد  مغهادفي سيتواسي اين سخارا تنغ دان   

بيجقساناث. 
بضيندا برمناجات موهون فرتولوغن اهلل  دان    

مرانخغ ستراتيضي مغهادفي سرغن موسوه. 
دغن فرتولوغن اهلل ، برالكوث اغين كنخغ يغ    

مروبوهكن خيمه٢ موسوه دان مروسقكن هرتا بندا. 
مريك براس ضرون دان تاكوت اللو برضضس منيغضلكن    
مدينة. نبي محمد  دان قوم مسلمين ساغت برشكور 

اتس فرتولوغن اهلل  اين. 
  كفوغن موسوه براخير تنفا برالكوث ففرغن.

نبي محمد  سالكو كتوا نضارا مدينة، برتيندق    
تضس دان عاديل دغن بيمبيغن وحي ترهادف قوم   

يهودي بني ُقَرْيَظة. 
مريك دكناكن حكومن ستيمفل اتس جنايه    

  يغ دالكوكن اوليه مريك.

افابيال موسوه سمفاي دسمفادن مدينة، مريك    
ضاضل مماسوقي مدينة دان تيدق دافت مثرغ كران 

ترهالغ دغن فاريت يغ ساغت دالم دان بسر. 
مريك مغمبيل كفوتوسن مغفوغ قوم مسلمين.    

4

6

5

7

5.3.2
5.3.3
5.3.5



156

سيرة

نوتا
ضورو

سومبغ سارن اعتبار سالءين يغ دبريكن، كمودين خاتتكنث دبوكو توليس.  •

فهمي دان عملكن. 4

اعتبار كفريبادين نبي محمد  سباضاي فميمفين

5.3.4
5.3.5

 منطاعتي فرينته
اهلل  دان    
منيغضلكن   

الرغنث.  

 منجاض كباجيقن 
اورغ يغ دفيمفين   
دان تيدق مغمبيل   

كسمفتن كأتس مريك.  

 منجالينكن 
هوبوغن باءيق   

دغن بوكن   
مسلم.   

 بربينخغ دان مرانخغ 
برساما-سام   

اغضوتا مشوارت   
اونتوق مندافتكن   

كفوتوسن ترباءيق.  

 تنغ، تابه دان صبر 
مغهادفي دوضاءن   

دان خابرن.  

 تضس دان عاديل 
دالم مثلسايكن   
سسواتو مسئله.  

 تيدق برفوتوس اس 
دان باثق برمناجات   
مموهون فرتولوغن   

. اهلل  

 مميليقي اخالق 
ترفوجي يغ بوليه   
دخونتوهي اوليه   

اورغ يغ دفيمفين.  

1

5

3

7

2

6

4

8

سأورغ فميمفين مستيله ...



تغكستيندق 
فميمفني بيجقسان

برداسركن اعتبار كفريبادين نبي محمد  سباضاي سأورغ فميمفين، بوات 
فربينخغن دالم كومفولن تنتغ تيندقن كامو سالكو فميمفين افابيال برهادفن دغن 

سيتواسي دباوه:
بنتوقكن كومفولن دان النتيق کتوا كومفولن.   1

تليتي ستياف ضمبر دان توليس جوافن سخارا برضيلير-ضيلير دأتس كرتس    2

يغ دسدياكن.  
كمودين كوغسيكن جوافن دغن كومفولن يغ الءين.   3

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

تضس دان عاديل ممبوات كفوتوسن.  

نبي محمد  مروفاكن سأورغ نبي دان 
فميمفين اضوغ يغ مستي كيت خونتوهي 

دري سودوت عبادة، اخالق دان كفيمفينن.

سالکو كتوا، ساي اکن ممستيکن 
اغضوتا فاسوقن تروس براوسها.

فاسوقن مغالمي ککالهن

راکن فونتيغ کلس

اديق تيدق مغمس ماءيننث

راکن برضادوه

aktiviti

1

3

2

4
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سيرة

نوتا
ضورو

نصيحتي موريد اضر منخونتوهي كفيمفينن نبي محمد  كتيك برهادفن دغن سسواتو   •
سيتواسي.

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5



برنسفيكير
سخارا برفاسغن، اوجي راكن كامو:   1

 . حاصيلكن فتا بوءيه تنتغ خيري٢ كفيمفينن نبي محمد  2

فرتنديغن “شخصية ترفوجي كلس دسضني” اكن دأداكن   4
دسكوله كامو. سالكو كتوا كلس، افاكه يغ اكن كامو   

الكوكن اضر سموا اغضوتا كلس دافت مغعملكن اخالق٢   
ترفوجي ددالم كلس؟ خريتاكن فرانخغن دان تيندقن يغ 

اكن كامو الكوكن دهادفن كلس.    

فميليهن كتوا فغاوس سكوله كامو   3
اكن دأداكن تيدق الما الضي. 

ستياف موريد دكهندقي منوليس 
ساتو خيري سأورغ كتوا فغاوس 

يغ باءيق دان دسوكاءي برداسركن 
 . خيري٢ كفيمفينن نبي محمد

فرانن نبي محمد  سباضاي فميمفينارتي فميمفين

1 اداكن مشوارت كلس

2 منخاري سومبر كواغن

3 فغاضيهن توضس

158

سيرة

نوتا
ضورو

بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي دأتس.  •
نصيحتي موريد اضر ممبنتو راكن يغ بلوم مغواساءي فالجرن.  •

مينتا موريد محاسبه ديري برداسركن كفريبادين نبي محمد  سباضاي فميمفين.   •

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5



بيدغ ادب منومفوكن امفت اسفيك اوتام، ياءيت ترهادف ديري 
سنديري، كلوارض، مشاركت دان عالم سكيتر دغن منچونتوهي 

اخالق دان نيالي مورني يغ دتونجوقكن 
. اوليه رسول اهلل

مقصودث:  سسوغضوهث رحمة اهلل ايت دكت كفد 
اورغ يغ مالكوكن كباءيقن.

كضمبيراءنبرتغضوغجوابحرمت₋مغحرمتيكاسيه سايغ

)ُسوَرُة اْلَْعَراِف 7:56(

)ُسوَرُة اْلَْعَراِف 7:56(

159

بيدغ ادب

هرضاءي نعمت كندراءن

بيجق  بركومونيكاسي
عالم خريا هيدوف سجهترا

برجوال بلي دغن برهيمه
اونيت

اونيت
اونيت

اونيت
1

3

4

2

خص  حص  مس  خس  حس  جس  ٹٱٹٱ 
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نوتا
ضورو

سومبغ سارن سيتواسي دأتس دان كاءيتكنث دغن تاجوق.  •
بتولكن فندغن موريد جك كورغ سسواي دغن ادب دجالن راي.  •

افاكه يغ اكن برالكو جك فغضونا 
جالن راي تيدق برادب؟

هرضاءي نعمت كندراءن

تليتي دان فهمي. 1

1اونيت
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ادب

نوتا
ضورو

فردغركن باچاءن دعاء مناءيقي كندراءن درفد فلباضاي سومبر كفد موريد.  •
بيمبيغ موريد  دعاء مناءيقي كندراءن.  •

َر لََنا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرِنيَن،  ... ُسْبَحاَن الَِّذى َسخَّ
َوإِنَّا إَِلى َربَِّنا َلُمْنَقِلُبون.

... مها سوچي توهن يغ تله ممودهكن كندراءن 
اين اونتوق كامي، سدغكن كامي سبلوم اين تيدق 
ممفو مغواساءيث، دان سسوغضوهث كفد توهن 

كاميله، كامي اكن كمبالي.

كمودين، سبوتله   4
"اْلَحْمُد هلِل" دان "اهللُ َأْكَبر"، سباثق تيض كالي.  

سماس مناءيقي كندراءن: باچاله   1
" سباثق تيض كالي. "  

كتيك براد ددالم كندراءن: سبوتله   2
"اْلَحْمُد هلِل".  

افابيال كندراءن برضرق: باچاله دعاء   3
مناءيقي كندراءن:  

. سنتياس برتوكل كفد اهلل

دعاء مناءيقي كندراءن

مقصودث:

كاون2، ماري كيت 
مغيكوت سارنن 
رسول اهلل  اين:

)ُسوَرُة الزُّْخُرِف 43:13(

)ُسوَرُة الزُّْخُرِف 43:13(

6.1.2
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ادب

نوتا
ضورو

منجلسكن ادب مناءيقي كندراءن.  •
ضالقكن موريد مغعملكن ادب2 مناءيقي كندراءن دالم كهيدوفن هارين.  •

ادب مناءيقي كندراءن 
مرانچغ فرجالنن.  1

ممباچ َبْسَمَلة.   2

مموالكن لغكه دغن كاكي كانن.   3

ممباچ دعاء مناءيقي كندراءن.   4

برديسيفلين دان برهاتي-هاتي.   5

حرمت-مغحرمتي دان ممبريكن    6

كأوتاماءن كفد اورغ يغ ممرلوكن.  
منجاض كبرسيهن دان تيدق     7

مروسقكن كندراءن عوام.  
تيدق بربوت-ربوت سماس   8

مناءيقي كندراءن.  

كيت مستيله مغعملكن 
ادب كتيك مناءيقي كندراءن. 
چوبا بريتاهو استاذه ادب يغ 
  دعملكن اوليه رسول اهلل

كتيك مناءيقي كندراءن.

رسول اهلل  سنتياس ممباچ دعاء 
مناءيقي كندراءن دان ممينتا فرتولوغن درفد 

اهلل  اونتوق ممودهكن فرجالنن.

رسول اهلل  مناءيقي 
كندراءن دغن ممباچ َبْسَمَلة.

1

2

3

. برتولرنسي سفرتي رسول اهلل

باچ دان عملكن.          2

6.1.1
6.1.3
6.1.6
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ادب

نوتا
ضورو

فرينچيكن چارا سّنة رسول اهلل  مناءيقي كندراءن.  •
بيمبيغ موريد مغاناليسيس كلبيهن برادب مناءيقي كندراءن دان عاقبة مغابايكنث سچارا بركومفولن.  •

" كتيك منداكي دكاوسن يغ تيغضي  •  رسول اهلل  دان فارا صحابت ملفظكن "
دان ملفظكن "ُسْبَحاَن اهلل" كتيك منوروني دري كاوسن يغ تيغضي.  

كلبيهن مغعملكن ادب مناءيقي كندراءن

عاقبة تيدق مغعملكن ادب 
مناءيقي كندراءن

. دان رسول اهلل  دسايغي اهلل   1

سالمت تيبا كديستيناسي دان    2

ملنچركن فرجالنن.  
دسنغي اورغ دسكليليغ.   3

منانم راس فريهاتين دان تولرنسي.   4

مثببكن كسسقن اللو لينتس.  1
مثوسهكن اورغ الءين.  2

مثببكن كمالغن.  3
ممبهاياكن ثاوا سنديري دان اورغ   4

الءين.  
تيدق دسنغي اورغ دسكليليغ.  5

رسول اهلل  سنتياس ممستيكن حيوان 
توغضغن بضيندا دالم كأداءن صيحت، تيدق 

الفر، دهاض دان تيدق تراللو فنت.

رسول اهلل  برتحميد دان 
برتكبير كتيك كندراءن برضرق 

دان سنتياس ملفظكن 
كدوا-دواث سفنجغ فرجالنن.

4

حكمه برادب كتيك مناءيقي 5
كندراءن: دافت ملنچركن 

فرجالنن دان مغيلقكن كمالغن.

6.1.1
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6



تغكستيندق 
فرتنديغن جاريغ كات كومفولن   
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ادب

نوتا
ضورو

بيمبيغ موريد بربينچغ سچارا برفاسغن.   •
ضالقكن موريد  دان مغعملكن دعاء مناءيقي كندراءن.  •

ايغتكن موريد اونتوق مغعملكن ادب مناءيقي كندراءن.  •

بهاضيكن موريد كفد 
تيض كومفولن.

بريكن كرتس كفد 
ستياف كومفولن.

كتوا كومفولن منوليس 
دتغه-تغه كرتس:
ادب مناءيقي    •

كندراءن.  
كلبيهن برادب    •

مناءيقي كندراءن.  
عاقبة تيدق برادب    •
مناءيقي كندراءن.   
سموا اغضوتا كومفولن 

منوليس ايسي دالم بنتوق 
فتا بوءيه مغضوناكن 

فينسيل ورنا.
سموا كومفولن مغهياس 

فتا جوافن ماسيغ2.
سموا كومفولن 

ممبنتغكن حاصيل.

1

3

4

5

6

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

بكرجاسام مثمفورناكن توضسن.
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.6



برنسفيكير
1 برداسركن سيتواسي برايكوت، بينچغكن چارا 

مغعملكن ادب مناءيقي كندراءن مغيكوت سّنة 
رسول اهلل  سچارا برفاسغن:

2 التيه توبي  دعاء مناءيقي كندراءن دان 

فردغركن كفد راكن كامو.

aktiviti
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نوتا
ضورو

ادب

ضالقكن سموا موريد مغمبيل بهاضين دالم فرتنديغن.  •
نصيحتي موريد اونتوق سنتياس منجاض ادب مناءيقي كندراءن.  •

بريكن مركه دان فيليه كومفولن فمنغ اونتوق مغضالقكن موريد  مالكوكن اكتيؤيتي.   •

َر لََنا  ُسْبَحاَن الَِّذى َسخَّ
َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرِنيَن، 
َوإِنَّا إَِلى َربَِّنا َلُمْنَقِلُبون.

1

3

2

4

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
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نوتا
ضورو

مينتا موريد بركوغسي فغالمن سكيراث فرنه مغهادفي فمبلي اتاو فنجوال يغ تيدق برادب.  •
بيمبيغ موريد منليتي ادب برجوال بلي درفد ضمبر.  •

برجوال بلي دغن برهيمه 

فرهاتي دان فيكيركن.   1

2اونيت
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ادب

نوتا
ضورو

جلسكن فغرتين جوال بلي، حكوم دان دليل نقلي يغ بركاءيتن.  •
مينتا موريد ممبريكن چونتوه جوال بلي دالم كهيدوفن هارين.  •

جوال بلي اياله عقد فميليقن هرتا 
يغ ممبريكن كسن فمبرين فميلقن 
سچارا ككل ترهادف اوبجيك 

هرتا اتاو منفعت.

فغرتين

حكوم

دليل

مقصودث

جوال بلي

جوال بلي اداله هاروس سالضي 
ممنوهي شرط2 جوال بلي يغ 

دتتفكن سرتا تيدق مليبتكن 
فركارا2 يغ دحرامكن دالم إسالم.

... فد حال اهلل  تله مغحاللكن 
جوال بلي دان مغحرامكن رباء ...

)ُسوَرُة اْلَبَقَرِة 2:275(

)ُسوَرُة اْلَبَقَرِة 2:275(

برديسيفلين دالم اوروسن هارين.

باضايماناكه چارا 
اونتوق منجادي 

فمبلي دان 
فنجوال يغ برهيمه؟

6.2.1

 ... ٰذٰر   يي  ىي  مي  خي   ...
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ادب

نوتا
ضورو

ادب فنجوال

ادب فمبلي

مسرا دان موده سثوم.  1
جوجور، برتروس ترغ سرتا تيدق منيفو   2

دالم تيمبغن دان سوكتن.  
منجوال بارغ يغ حالل دان بركواليتي سرتا  3

تيدق منجوال بارغ يغ حرام سفرتي ارق، داده   
اتاو سسواتو يغ مغاندوغي عنصور درفد بابي.   

مغوچفكن تريما كاسيه ستله سلساي   4
اوروسن جوال بلي.  

صبر دان برتولق انسور دغن فلغضن.  5
تيدق ممونوفولي بارغ اونتوق دجوال   6
دغن هرض يغ تيغضي دان هاث مغمبيل   

كأونتوغن فد قدر يغ سفاتوتث.  
مغيلقكن ايليمن رباء.  7

بركومونيكاسي سخارا باءيق.  1
تيدق ممبلي بارغ يغ حرام    2

سفرتي ارق، داده اتاو سسواتو  
يغ مغاندوغي عنصور درفد بابي.    

مثنغكن اوروسن فنجوال.    3
تنغ دان تيدق باثق كرينه.  4

چوبا باچ اين! 
باضوسث ادب 
  رسول اهلل

كتيك برجوال بلي.

فرينچيكن ادب فمبلي دان فنجوال دغن چونتوه ريغكس.  •
بيمبيغ موريد بربينچغ تنتغ سيتواسي دان چارا برادب كتيك جوال بلي.  •

باخ دان حياتي.          2

صبر منوغضو ضيليرن كتيك ممبلي.  5
برتريما كاسيه ستله سلساي  6

اوروسن جوال بلي.   
مغيلقكن فمبذيرن.  7

برتيمبغ راس، تراوتام كتيك   8
ككورغن ستوك بارغن.  

6.2.2
6.2.3
6.2.5
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ادب

نوتا
ضورو

منچونتوهي رسول اهلل  دالم برجوال بلي

برتولق انسور 

جوجور دان امانه

منونايكن حق اورغ الءين دغن سمفورنا

كاءيتكن سيتواسي يغ تردافت دالم قيصه دان فسنن رسول اهلل  دغن نيالي يغ بوليه   •
دعملكن اوليه موريد.

جلسكن روكون جوال بلي سفرتي يغ ترترا فد فوستر سرتا كاءيتكنث دغن ادب   •
برجوال بلي.  

رسول اهلل  ممبريتاهو بهاوا اهلل  مرحمتي اورغ يغ   •
برتولق انسور كتيك منجوال، ممبلي دان منونتوت هوتغ.  

فسن رسول اهلل  كفد فنجوال دان فمبلي اضر جوجور   •
كتيك برجوال بلي باضي مندافتكن كبركتن هيدوف.  

سأورغ لالكي داتغ منونتوت هوتغ درفد فارا صحابت،   •
ياءيت سأيكور اونتا.    

فارا صحابت ممفوثاءي اونتا يغ كأداءنث لبيه باءيق   •
درفد اونتا يغ تله دبري هوتغ اوليه لالكي ايت.   

رسول اهلل  ممرينتهكن اضر دبري سهاج اونتا يغ   •
لبيه باءيق ايت، سوفايا اهلل  مغضنتيكن مريك دغن   
يغ لبيه باءيق فد ماس اكن داتغ، كران مريك منونايكن  

حق لالكي ايت دغن سمفورناث.   

 . براوسها منالدني صيفت رسول اهلل
6.2.2
6.2.3
6.2.5
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نوتا
ضورو

ليهتله بتاف 
فنتيغث كيت 
برادب كتيك 
برجوال بلي.

ساي سوده 
مثنارايكن چارا 
مغعملكن ادب 
برجوال بلي. 

باچاله!

بيمبيغ موريد مغاناليسيس معلومت دغن بنتوان ضمبر اتاو ؤيديو يغ سسواي.  •
ضالقكن موريد ممبوداياكن ادب برجوال بلي دالم كهيدوفن.   •

كفنتيغن برادب كتيك برجوال بلي

مشاركتاينديؤيدو

نضارا

مندافت فهاال دان   •
. كريضاءن اهلل  

فمبلي دان فنجوال برفواس  •
هاتي دان ضمبيرا.   

كبركتن هيدوف ترفليهارا.   •

ايميج إسالم اكن ترجاض.  •
هيدوف امان داماي دان   •

سجهترا.  
مغهيندركن فرضادوهن دان   •

كتيدقفواسن هاتي.  

نضارا اكن سنتياس   •
دالم كأداءن هرموني.  

منجاض كستابيلن   •
ايكونومي نضارا.  

ممليهارا ايميج نضارا   •
فد فندغن نضارا لوار.  

فهمي دان عملكن. 3

ادب

6.2.4
6.2.5
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نوتا
ضورو

ادب

 فنجوال
صبر دان مسرا مالين فلغضن.  1

مثدياکن ماکنن حالل، برسيه دان برخاصيت.  2
 فمبلي

براتور دغن ترتيبث دان سنتياس برهاتي-هاتي.  1
تيدق مغمبيل ماس يغ الما مميليه ماکنن دان مينومن.  2

 فنجوال
جوجور دان تيدق منيفو دالم تيمبغن.  1

تيدق مغمبيل اونتوغ کتراللوان.  2
 فمبلي

ممبريکن اللوان کتيک سلساي ممبلي.  1
منچاري دان مميليه بارغن يغ باءيق دان حالل سهاج.  2

 فنجوال
تيدق ممونوفولي بارغن ترتنتو اونتوق مغاءوت کأونتوغن ملمفاو.  1

ممفاميرکن بارغن مغيکوت کاتضوري برسرتا   2
تندا هرض اونتوق کمودهن فمبلي.   

 فمبلي
تيدق مروسقکن بارغن يغ دفاميرکن.  1
مغحرمتي فنجوال دان فمبلي الءين.  2

دكنتين 
اتاو 

دكداي 
ماكن

دفاسر 
جوالن 

دكداي 
بارغن 
هارين

بيمبيغ موريد بركوغسي فغالمن دالم برجوال بلي.  •
برسوءال جواب دغن موريد تنتغ عاقبة تيدق برادب كتيك برجوال بلي برداسركن   •

ضمبر يغ دبريكن.  

ادب2 كتيك برجوال بلي

سنتياس مثنغكن اوروسن اورغ الءين.
ممليهارا ادب كتيك جوال بلي دافت ممواسكن 

هاتي سموا فيهق دان ممودهكن اوروسن.

1

2

3

6.2.2
6.2.3
6.2.5



تغكستيندق 
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نوتا
ضورو

ادب

سيموالسي فنجوال دان فمبلي مثالي  

ضالقكن سموا موريد مغمبيل بهاضين دالم اكتيؤيتي.  •
فوجي كومفولن موريد يغ منونجوقكن ادب كتيك جوال بلي يغ بتول.   •

بهاضيكن موريد كفد 
ببراف كومفولن.

اهلي كومفولن مميليه 
واكيل اونتوق منجادي 

فنجوال.
ساتو كومفولن 

منونجوقكن چارا 
مغعملكن ادب كتيك 

برجوال بلي.
افابيال سلساي، كومفولن 

الءين فوال مغمبيل 
ضيليرن.

اولغ سهيغض سموا 
كومفولن سلساي 

مالكونكن واتق سباضاي 
فنجوال دان فمبلي.  

1

3

5

4

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي
ساي منجوال دان 

ممبلي سخارا برهيمه.

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5



برنسفيكير
1 برساما-سام دغن راكن كامو، 

بينچغكن:

2 بينچغ سچارا بركومفولن:

173

نوتا
ضورو

ادب

بنتو موريد اونتوق مغواساءي فغرتين، حكوم دان دليل برجوال بلي.  •
ضالقكن موريد مغعملكن ادب كتيك برجوال بلي دالم كهيدوفن هارين.  •

ادب فمبلي دان فنجوال.  •
كفنتيغن برادب كتيك   •

برجوال بلي.  
تيندقن يغ فرلو دالكوكن كتيك  •

براد دالم سيتواسي سفرتي:   

فغرتين دان حكوم جوال بلي   •
برسرتا دليل.  

چارا مغعملكن ادب برجوال بلي   •
دالم كهيدوفن هارين.  

12

aktiviti

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
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نوتا
ضورو

بيمبيغ موريد منليتي جنيس كومونيكاسي صيحت ماللوءي ضمبر.  •
جلسكن كباءيقن ممليهارا ادب كتيك بركومونيكاسي دان كبوروقن مغابايكنث   •

كفد كلوارض.  

بيجق بركومونيكاسي 

باضايماناكه كومونيكاسي صيحت 
دافت مغرتكن هوبوغن ككلوارضاءن؟

ايبو، ننتي 
ساي تولوغ

 ايبو باواكن 
ماكنن، يا.

تريما كاسيه، مارية. 
باضوسث انق ايبو.

ايه، ساي 
ماهو ماكنن 
اين، يا. تريما 
كاسيه، ايه!

بوليه، اديق. 
سام2.

فيکير دان حياتي. 1

3اونيت

1
2

3

4

6.3.3
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ادب

نوتا
ضورو

جلسكن مقصود حديث دغن چونتوه ريغكس.  •
فرينچيکن ادب برکومونيکاسي دالم ميديا سوسيال سرتا هورايکن تنتغ فميليهن دان فثيبرن   •

اينفو يغ صحيح سهاج.  

تريما كاسيه. 

سام2. سيال 
داتغ الضي.

فيليهله کات2 يغ باءيق افابيال برکومونيکاسي دالم 
ميديا سوسيال جوض، يا! جک منريما سبارغ بريتا 

ماللوءي اينترنيت، فستيکن کبنرنث ترلبيه دهولو.

كومونيكاسي اياله فربواتن مغاداكن 
فرهوبوغن، سام اد سچارا لغسوغ 

اتاوفون ماللوءي فرانتاراءن.

فغرتين

حكوم

دليل

مقصودث

كومونيكاسي

بركومونيكاسي اداله هاروس، دغن شرط 
منجاض باتسن يغ تله دتتفكن اضر تيدق 

مالكوكن دوسا سفرتي مغومفت، منچال، 
مغهينا، بردوستا، بربوهوغ دان الءين2.

مسلم ايت اياله يغ ممبريكن 
كسجهتراءن كفد مسلم يغ الءين 

دغن ليده دان تاغنث.

سبدا رسول اهلل : اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم 
اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه.

ممليهارا كومونيكاسي مغرتكن صلة الرحيم.

)رواه البخاري(

)روايت البخاري(

5

6

6.3.1
6.3.2
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ادب

نوتا
ضورو

حاكيم، افاكه 
كفنتيغن برادب كتيك 
بركومونيكاسي دالم 

مشاركت؟

فرينچيكن چارا مغعملكن ادب بركومونيكاسي يغ منفتي شرع.  •
بيمبيغ موريد بربينچغ تنتغ عاقبة مغابايكن ادب بركومونيكاسي.  •

1

بتول، افاكه فوال 
كفنتيغنث كفد نضارا؟

3

ادب بركومونيكاسي
مموالكن كومونيكاسي دغن سالم.   •

مميليه كات2 يغ باءيق.   •
سوفن دان لمه لمبوت دالم فرچاكفن.   •

بركومونيكاسي مغيكوت كفرلوان.   •
ممبريكن فرهاتين كتيك اورغ الءين    •

برچاكف.  
تيدق بربوهوغ دان مثاكيتي اورغ الءين.   •

اونتوق اينديؤيدو: 
مندافت فهاال.   •

دسنغي اورغ سكليليغ.   •
مغرتكن صلة الرحيم.   •

افاكه كفنتيغن برادب كتيك 
بركومونيكاسي؟

مارية

يوسف

تليتي دان فهمي. 2

6.3.3
6.3.4
6.3.5
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ادب

نوتا
ضورو

كفنتيغن برادب كتيك 
بركومونيكاسي دالم 

مشاركت ترماسوقله: 
1  مموفوق صيفت

حرمت-مغحرمتي.   
2  مغيلقكن   

فرموسوهن  
دان كبنچين.   

2

كفنتيغنث كفد نضارا: 
1  دافت ممليهارا كداماين نضارا.

2  منجامين كسليساءن هيدوف ددالمث.

هورايكن   چارا كومونيكاسي رسول اهلل  دان فارا صحابت.  •
مينتا موريد منچاري معلومت تمبهن بركاءيتن دغن اخالق رسول اهلل  دان فارا صحابت   •

دالم بركومونيكاسي. 

4

برچاكف بنر: رسول اهلل  مالرغ كيت درفد 
بردوستا اونتوق ممبوات اور غ الءين كتاوا.

مغضوناكن بهاس يغ باءيق دان تراتور: رسول 
اهلل  تيدق فرنه سسكالي بركاسر دان سنتياس 

مغضوناكن بهاس يغ باءيق، سوفن دان برلمه 
لمبوت.

اوچفن يغ جلس: فد سستغه كأداءن، رسول 
اهلل  مغولغ اوچفن بضيندا سباثق تيض كالي 

سهيغض دفهمي اوليه فندغر.
سنتياس برسدرهان: كتيك بركومونيكاسي، 

رسول اهلل  ساللو برسدرهان، تيدق تراللو باثق 
برچاكف دان تيدق جوض تراللو باثق برديام.
بضيندا  مغيغتكن كيت، فيليهله انتارا دوا:

 كومونيكاسي بيجق سفرتي رسول اهلل

بركات يغ باءيق.   1
جك تياد يغ باءيق اونتوق دفركاتاكن، ديام  2

ايت لبيه باءيق.   

كومونيكاسي يغ صيحت دافت 
منجامين كسجهتراءن ايموسي، 
مينتل دان فيزيكل كيت سموا.

6.3.3
6.3.4
6.3.5



تغكستيندق 
كومونيكاسي چمرلغ مشاركت ضميلغ    

دفرفوستاكاءنسدغ بالجر فربينچغن كومفولن

برداسركن سيتواسي برايكوت، موريد مالكونكن واتق سچارا بركومفولن:

برساما-سام  دغن كلوارض

178

ادب

نوتا
ضورو

تايغكن ؤيديو اتاو ضمبر يغ منونجوقكن ادب بركومونيكاسي.  •
ضالقكن موريد مغمبيل بهاضين دالم اكتيؤيتي.  •
مينتا موريد منوليس جوافن دالم بوكو التيهن.  •

1

4

23

aktiviti

6.3.3
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برنسفيكير
1 بينخغكن برساما-سام دغن 

راكن:
فركارا يغ فرلو دأيلقكن   •  

دالم بركومونيكاسي.    
مقصود دان حكوم   •  

بركومونيكاسي برداسركن   
دليل.     

2 دالم كومفولن، بينچغكن: 

تيندقن يغ فرلو دالكوكن  •  
اونتوق مغاتسي     

كومونيكاسي تيدق    
صيحت.   

عاقبة مغابايكن ادب  •  
بركومونيكاسي كفد:    

ديري
مشاركت

كلوارض
نضارا

179

ادب

نوتا
ضورو

بريكن مركه كمودين عمومكن كومفولن فمنغ اونتوق موتيؤاسي موريد.  •
ايغتكن موريد اونتوق سنتياس مغعملكن ادب بركومونيكاسي دالم كهيدوفن هارين.   •

بهاضيكن موريد كفد ببراف 
كومفولن. 

بريكن سيتواسي كفد ستياف 
كومفولن اونتوق دالكونكن اوليه 

مريك.
سلفس مالكونكن واتق يغ دبريكن، 
اهلي كومفولن ممبنتغكن كفنتيغن 

برادب كتيك بركومونيكاسي 
برداسركن سيتواسي يغ دالكونكن 

اوليه مريك.
كومفولن الءين يغ منونتون فرلو 
مغنل فستي ادب بركومونيكاسي 
دالم الكونن ايت، كمودين مينتا 

مريك منچاتتث.
بريكن مركه برداسركن الكونن، 

فمبنتغن دان چاتتن كومفولن.

1

3

4

5

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

برچاكف سوفن مالمبغكن كمورنين هاتي. 
6.3.3
6.3.4
6.3.5



سباضاي مسلم، كيت 
برتغضوغجواب ممليهارا دان 
مموليهارا عالم سكيتر كيت.

اوليه ايت، كيت 
فرلو سنتياس منجاض 
كبرسيهن اءير، اودارا 
دان سومبر2 عالم 

دفرسكيترن كيت اين. 

180

نوتا
ضورو

سومبغ سارن دغن موريد تنتغ ضمبر سرتا كاءيتكنث دغن تاجوق.  •

عالم چريا هيدوف سجهترا

مغهرضاءي نعمت عالم سكيتر.

فرهاتي دان تليتي. 1

4اونيت

1

2

6.4.3
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مغافاكه فنچمرن 
عالم اكن ممبريكن 

كسن بوروق 
كفد كهيدوفن؟

181

ادب

نوتا
ضورو

جلسكن مقصود ممليهارا دان مموليهارا عالم سكيتر، دليل نقلي دان كاءيتكن دغن حكومث.   •
مينتا موريد اونتوق ممباچ دليل نقلي دان ممهمي مقصودث.  •

ممليهارا عالم سكيتر: منجاض دان 
مليندوغي عالم سكيتر درفدكروسقن.
مموليهارا عالم سكيتر: مراوت دان 

مموليهكن عالم سكيتر اضر سنتياس باءيق.

فغرتين

حكوم

دليل

مقصودث

عالم سكيتر

ممليهارا دان مموليهارا عالم سكيتر اداله 
واجب.

... دان جاغنله اغكاو مالكوكن كروسقن 
دموك بومي سسوغضوهث اهلل  تيدق 
سوك كفد اورغ2 يغ بربوات كروسقن.

)ُسوَرُة اْلَقَصِص 28:77(

)ُسوَرُة اْلَقَصِص 28:77(

جن  مم  خم  جمحم  هل  مل  خل  حل   ...
من   خن  حن 

عالم سكيتر: كأداءن عالم سكليليغ، مرغكومي ستياف سومبر 
بومي سفرتي سوغاي، الءوت، هوتن، اودارا دان الءين2.

6.4.1
6.4.3
6.4.5
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ادب

نوتا
ضورو

فرينچيكن ادب ممليهارا دان مموليهارا عالم سكيتر برسرتا چونتوه.  •

كاون2، بوليه كوغسيكن ادب ممليهارا 
دان مموليهارا عالم سكيتر كيت؟ 

اونتوق ممليهارا اودارا، كيت هندقله:
ممفرباثق اكتيؤيتي فنانمن سموال.  •
تيدق مالكوكن فمباكرن تربوك.  •

فمليهاراءن اءير فوال دافت دالكوكن دغن:
مغضوناكن اءير دغن برجيمت چرمت اونتوق  •

مغورغكن كوانتيتي اءير يغ فرلو دراوت.   
تيدق ممبواغ سمفه دان سيسا بواغن دساليرن   •

اءير، لوغكغ، سوغاي اتاوفون الءوت.  

1

2

3

ماري برساما¯سام منجاض عالم سكيتر كيت!

فهمي دان فيكيركن. 2

6.4.3
6.4.5



183

ادب

نوتا
ضورو

بيمبيغ موريد ممهمي كفنتيغن ممليهارا دان مموليهارا عالم سكيتر.  •
تايغكن ؤيديو تنتغ فنچمرن عالم يغ سنتياس دأعالنكن دتيليؤيشن.   •

•  مينتا موريد ممبريكن فندغن دان كومينتر برداسركن ؤيديو ترسبوت.

سالءين ايت، كيت 
فرلو:

سنتياس منجاض   •
كبرسيهن.  

ممبواغ سمفه   •
دتمفت يغ بتول.  

ممفوثاءي كسدرن   •
تنتغ كفنتيغن منجاض  

عالم سكيتر كيت.   

كفنتيغن ممليهارا دان مموليهارا 
عالم سكيتر يغ منفتي شرع.

مندافت كبركتن هيدوف.  •
منعمتي سواسان كهيدوفن يغ صيحت.  •

مثماي راس شكور دغن نعمت عالم سكيتر.  •
مموفوق فراساءن تغضوغجواب ترهادف  •

كورنياءن عالم سكيتر.   

دافت تروس منعمتي سومبر عالم.  •
منرفكن سيكف تولوغ-منولوغ دان بكرجاسام.  •

هيدوف سليسا دالم فرسكيترن يغ برسيه.  •
ترهيندر درفد فثاكيت يغ برفونچا درفد   •

ككوتورن دان فنچمرن.  

منجاض ايميج إسالم دان نضارا يغ ممنتيغكن  •
كبرسيهن.  

منجاض كأيندهن عالم سموالجادي نضارا.  •

اينديؤيدو

مشاركت

نضارا

4

سكيراث عالم منجادي 
ترچمر، كوتور دان 

تيدق سليسا، كيت بوليه 
مموليهاراث دغن:

برضوتوغ-رويوغ     •
ممبرسيهكن كاوسن.  

مغيتر سموال باهن   •
ترفاكاي اونتوق   

مغورغكن فغضوناءن   
سومبر عالم.  

5
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فرينچيكن ادب رسول اهلل  ممليهارا دان مموليهارا عالم سكيتر برسرتا قيصه   •
بضيندا  دان فارا صحابت.  

مينتا موريد مثاتاكن نيالي يغ دافت دفالجري درفد قيصه ايت.  •

باچ دان عملكن. 3

منچونتوهي رسول اهلل  ممليهارا عالم سكيتر

رسول اهلل  ممينتا فارا صحابت اونتوق سنتياس 
. برشكور دغن نعمت عالم يغ دأنوضرهكن اهلل

سنتياس برشكور

تيدق مروسقكن عالم تنفا توجوان

منجاض كبرسيهن

ممليهارا دان مموليهارا سومبر عالم

كتيك مغوتوسكن تنترا، رسول اهلل  مالرغ 
مريك درفد مروسقكن فوكوق بواه-بواهن دان 

حيوان ترنقن فيهق موسوه.

رسول اهلل  ممبريتاهو بهاوا انتارا فركارا يغ دلعنتي 
اهلل  ترماسوقله ممبواغ اءير بسر دتمفت سومبر 

اءير، دتمفت اللوان عوام دان تمفت برتدوه.

دالم حديث، رسول اهلل  مثبوت بهاوا 
كبرسيهن ايت سبهاضين درفد ايمان.

اهلل  منجاديكن سومبر عالم اونتوق كمودهن كيت. جادي، كيت برتغضوغجواب اونتوق ممليهاراث.

6.4.3
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تغكستيندق 
فرتنديغن منچيفتا الضو چينتاءي عامل

ايسي فنتيغ ليريك الضو: 
لغكه ممليهارا دان مموليهارا عالم سكيتر.  •

كسن مغعملكن تغضوغجواب ممليهارا دان مموليهارا عالم سكيتر.  •
عاقبة مغابايكن تغضوغجواب ممليهارا دان مموليهارا عالم سكيتر.  •

بهاضيكن موريد كفد ببراف كومفولن.
سدياكن سبهاضين تيك س ليريك الضو اونتوق فندوان موريد.

موريد منچيفتا ليريك الضو مغضوناكن ميلودي “تفوق اماي2” برساما-سام.
ستياف ليريك الضو مستيله مغاندوغي ايسي فنتيغ يغ دثاتاكن.

كومفولن موريد ممبنتغكن حاصيل الضو يغ دچيفتا برساما-سام.

1

3
4
5

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

aktiviti

فلباضايكن ميلودي الضو مغيكوت كرياتيؤيتي موريد.  •
ضالقكن موريد ممبوات راقمن دان بركوغسي دغن راكن2 سچارا ماي.  •

ايغتكن موريد سوفايا مغعملكن تغضوغجواب ممليهارا دان مموليهارا عالم سكيتر دالم   •
كهيدوفن هارين.  

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5



186

ادب

نوتا
ضورو

برنسفيكير

برساما-سام دغن راكن كامو، ثاتاكن:   1

برداسركن ضمبر دباوه، بينچغكن دالم كومفولن:   2
چارا ممليهارا دان مموليهارا عالم سكيتر.   •  

كسن مغعملكن تغضوغجواب ممليهارا دان مموليهارا   •  
عالم سكيتر سرتا عاقبة مغابايكنث.   

مقصود ممليهارا دان مموليهارا عالم سكيتر.  •
حكوم ممليهارا دان مموليهارا عالم سكيتر.  •

چينتاءي عالم تغضوغجواب برسام.

فلباضايكن چونتوه ضمبر فنچمرن سالءين ضمبر دأتس سفرتي اسف كيلغ دان فغضوندولن   •
هوتن.

بيمبيغ موريد بربينچغ تنتغ تاجوق دان منجالنكن اكتيؤيتي سچارا برفاسغن دان بركومفولن.  •
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