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فندهولوان
احلمد هلل رب العالمين، برشكور كفد اهلل سبحانه وتعاىل كران دغن ليمفه دان رحمتث بوكو 
فنديديقن إسالم تاهون امفت تله دافت دسيافكن دغن جاياث. بوكو اين دتوليس برداسركن 
امفت،  تاهون  إسالم  فنديديقن  )د.س.ك.ف(  فنتكسيرن  دان  كوريكولوم  ستندرد  دوكومن 
كوريكولوم ستندرد سكوله رنده )ك.س.س.ر سيمقن(، كمنترين فنديديقن مليسيا. كاندوغن 
بوكو اين مرغكومي توجوه بيدغ اوتام، ياءيت القرءان، حديث، جاوي، عقيدة، عبادة، سيرة 

دان ادب. 
فثوسونن ايسي كاندوغن بوكو مغيكوت تاهف فغواساءن علمو سالري دان منفتي   
سموا ستندرد فمبالجرن باضي ستياف تاجوق. فغضوناءن بوكو تيك س دسمفايكن دان دترفكن 
سوفايا لبيه موده دفهمي سرتا مغيكوت تاجوق دان كماهيرن. حال اين جوض ممودهكن 
فارا ضورو مغسن تاهف فغواساءن موريد سرتا دافت ممستيكن فروسيس فنتكسيرن دافت 

دلقساناكن سخارا هوليستيك.
ايسي فالجرن،  ايليمن سفرتي هالمن رغسغن،  مغاندوغي  تيك س  بوكو  فرسمبهن   
ميندا خردس دان ضرق خرضس. دسمفيغ ايت جوض تردافت سودوت نوتا ضورو، اينفو، 
 .pak-21 نيالي، تاهوكه اندا، روموسن، تذكرة، قاعده، فورموال، ضلوساري دان اكتيؤيتي
واالو باضايمانافون، ايليمن ترسبوت تيدق بوليه دجاديکن سباضاي فروسيس فنتکسرين. ايليمن 

ترسبوت سقدر تمبهن معلومت فمبالجرن يغ مثوکوغ )د.س.ك.ف( سهاج.
بوكو اين جوض ممبريكن فنكنن ترهادف افليكاسي كماهيرن فمبالجرن ابد    
دان كماهيرن برفيكير ارس تيغضي. سالءين ايت، بوكو اين جوض دسرتاكن دغن تيكنولوضي      
قيو.ار. كود  يغ دسامبوغكن كفد اءوديو، ؤيديو دان معلومت تمبهن يغ بركاءيتن 

دغن ايسي فالجرن.
بوكو تيك س اين دهارفكن دافت دمنفعتكن اوليه سموا فيهق سام اد ضورو، موريد   
دان ايبو باف اضر منجادي همبا اهلل يغ برايمان دان برتقوى دمي كبهاضياءن هيدوف ددنيا سرتا 

كسجهتراءن دأخيرة. 
فانل فنوليس
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موريد توروس: 
موريد يغ تله 

مغواساءي مات 
فالجرن دان دافت 
ممبيمبيغ کاون2 

الءين. دکنلي جوض 
دغن موريد چونتوه.

فاروق

رضوان

نافيس

شهرون

فتاح عائشة

اسماء

بشيرة

مريم

حميراء

نيالي

ضلوساري

فورموال

تاهوكه اندا

نوتا ضورو

تاجوق

ضرق خرضس

تيك س 
ارس موده

تيك س ارس 
تيغضي

تيك س ارس سدرهان
نومبور ستندرد فمبالجرن

كماهيرن برفيكير 
 )KBAT( ارس تيغضي

قيو.ار.كود 
فاءوتن كالمن ويب

فغنلن دان اينديكاتور 
باضي ستياف بيدغ

ميندا خردس

قاعده

روموسن

اينفو هالمن 
فمبهاضي 

بيدغ

pAK-21

تذكرة
ايكون بوكو تيك س

واتق اوتام

سورة البقرة، سورة 2، اية 255

aktivitiاكتيؤيتي



َعْن أَِبي ُأَماَمَة اْلَباِهِلي  َقاَل َسِمْعُت َرُسوَل   َيُقول:
“اْقَرُؤْوا اْلُقْرَءاَن َفِإنَُّه َيْأِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا ِلَْصَحاِبِه...” 

مقصودث: رسول اهلل  برسبدا: باچاله القرءان، کران 
القرءان اکن داتغ فد هاري قيامة ننتي سباضاي فمبري 
شفاعة باضي يغ ممباچاث )دغن تدبر دان مغعملکنث(. 

بيدغ القرءان مرغکومي سورة باچاءن، سورة حفظن، 
سورة کفهمن دان حکوم تجويد. 

)رواه مسلم(

)روايت مسلم(

حرمت₋مغحرمتيكاسيه سايغ
1كضمبيراءنبرتغضوغجواب

بيدغ القرءان
ممباخ 1اونيت

3اونيت 

َتَدبُّر 5اونيت

َقْلَقَلة 7اونيت

ممباچ 2اونيت

4اونيت 

باخاءن ميم َساِکَنة )ْم( 6اونيت

تندا َوَقف 8اونيت

تالوة

حفظن

كفهمن

تجويد
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ضورونوتاضورونوتا

فردغرکن باچاءن چونتوه درفد قاريء يغ ترکموک.  •
بيمبيغ موريد ممباچ سورة التکاثر سچارا تلقي دان مشافهة.  •

بريكن فنکنن کفد خارا باخاءن مغيكوت حکوم تجويد، مخرج دان صيفت حروف.  •

باچ دغن بتول. 1

4 اتاو 6 حرکةّن - ّم : دغوغ دوا حرکةحروف راء دباچ تبل دباچ فنجغ 2،

1اونيت

1.1.1

ممباخ

براوسها ممباچ القرءان دغن بتول دان برتجويد.
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ضورونوتاضورونوتا

القرءان

باخ ايكوت ضورو.2

مينتا موريد ممباچ کليمه يغ مغاندوغي ِإْظَهار َقَمِري دان إِْدَغام َشْمِسي دغن چارا يغ بتول.  •
1.1.1

سورة ک₋ 102  •
دتورونکن دمکة.  •
مغاندوغي 8 اية.  •

منجلسکن ضولوغن   •
ماءنسي يغ برمضه₋ مضه 
دغن هرتا بندا، انق فينق 
دان کدودوقن فغکت 

سهيغض لوفا اکن 
. کورنياءن اهلل  
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ضورونوتاضورونوتا

القرءان

بيمبيغ موريد ممباچ اية دمي اية دغن بتول دان برتجويد.  •
التيه توبي ممباچ اية سچارا اينديؤيدو.  •

باچ دان سيمق برساما₋سام.3

1.1.1
1.1.2

سنتياس براوسها ممفالجري القرءان، جاغن برفوتوس اس.
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ضورونوتاضورونوتا

القرءان

باچ دغن لنخر.

التيه توبي ممباچ سورة التکاثر.  •
مينتا موريد توروس ممفربتول باچاءن راکن.  •

مينتا موريد ممباخ سورة التکاثر دغن بتول دالم كهيدوفن هارين.  •

4

فاروق، سيال فردغرکن باچاءن اية 3-1 سورة التکاثر 
دغن لنچر دان دأيكوتي راكن2 يغ الءين.

1

1.1.1
1.1.2

2

3

4

ۡيَطاِن الرَِّجيِم    ِ ِمَن الشَّ ُعوذُ بِاللَّ
َ
أ
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ضورونوتاضورونوتا

القرءان

بيمبيغ موريد ممباچ سورة التکاثر سچارا برفاسغن.  •
مينتا موريد توروس ماءينکن فرانن سباضاي فمبنتو.  •

سيمق چاتتن يغ دريكودكن.  •

ماري کيت باچ 
اية دغن بتول دان 

برتجويد. باچ اية سچارا برفاسغن.  2

دغر دان ايکوت باچاءن سورة التََّکاُثر  1
.) برڤندوكن قيو.ار.کود )   

3 سيمق باچاءن سورة التََّکاُثر كامو برساما₋سام دغن ايبو باڤ. 

چاتت فنخافاين باخاءن كامو ڤد کد يغ دسدياکن.

ميندا چردس

تجويد بتول اية بيلغن

ريکود باچاءن سورة التکاثر

ني  مي 

حئ  جئ  يي 

جب هئ  مئ 

1


 3

2

لنخر


 



تجويد بتول اية بيلغن
ريکود باچاءن سورة التََّکاُثر

ني  مي 

حئ  جئ  يي 

جب هئ  مئ 

1





3

2

لنخر


 


1.1.1
1.1.2
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ضورونوتاضورونوتا

القرءان

بيمبيغ موريد مالکوکن اکتيؤيتي دأتس.  •
بوات روموسن حاصيل اکتيؤيتي يغ دجالنکن.  •

كنل فستي موريد يغ بلوم مغواساءي دان بري بيمبيغن.  •

باچاءن سورة التََّکاُثر

ضرق چرضس

ستياف موريد دبريکن فوتوغن اية سورة التََّکاُثر.
موريد اکن ممباچ اية يغ دفضغ ددالم سضي تيض.

کمودين دأيکوتي اوليه موريد يغ ممضغ اية ستروسث سهيغض سلساي.
فرماءينن دتروسکن سهيغض موريد دافت ممباچ دغن لنچر. 

کد فوتوغن اية فرلو برتوکر-توکر سوفايا سموا موريد دافت مغواساءي
کسلوروهن سورة.

1

3
2

5
4

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

1.1.1
1.1.2

کرجاسام دالم ساتو فاسوقن.



8
ضورونوتاضورونوتا

مينتا موريد توروس ممفردغرکن باچاءن سورة القارعة.  •
بيمبيغ موريد ممباچ سورة القارعة سچارا تلقي دان مشافهة.  •

بريكن فنكنن فد خارا باچاءن مغيكوت حكوم تجويد، مخرج دان صيفت حروف.  •

باخ دغن بتول. 1

اونيت

1.2.1

ممباچ 2

سورة ک₋ 101.   •
دتورونکن دمکة.   •
مغاندوغي 11 اية.   •

•   اياله ساتو درفد نام هاري قيامة.
مغضمبرکن سواسان هاري قيامة يغ ساغت    •

دهشت دان مناکوتکن.  

دباچ فنجغ 5 حرکة.دباچ ملنتون دباچ فنجغ 2، 4 اتاو 6 حرکة
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ضورونوتاضورونوتا

القرءان

التيه توبي ممباچ کليمه دغن بتول سچارا برکومفولن.  •
بيمبيغ موريد مثبوت ستياف کليمه سچارا براولغ کالي سهيغض فصيح سبوتنث.  •

بريكن فنکنن فد سبوتن مخرج حروف )ث - ش(، )ح - هـ(،   •
)ق - ک(، )د - ض(.  

باخ ايكوت ضورو.2

1.2.1

نام سورة يغ برکاءيتن دغن قيامة:
: هاري قيامة.   •

: هاري فمبالسن.   •
: ساعت يغ فستي برالکو.   •

النََّباء: بريتا بسر.   •
الزَّْلَزَلة: ضونخغن يغ ساغت دهشت.  • برسضرا مالکوکن کباءيقن سباضاي بکلن اخيرة.
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ضورونوتاضورونوتا

القرءان

جلسکن چارا باچاءن کليمه يغ براخير دغن تاء مربوطة دان حروف هاء.  •
تلقي دان مشافهة سورة القارعة سچارا برفاسغن دان برکومفولن.  •

کنل فستي دان بيمبيغ موريد يغ بلوم مغواساءي چارا باچاءن سورة القارعة.  •
 

توليسن دالم مصحف

ـة

ـه

باخاءن کتيک وقف

باچ دان سيمق.3

1.2.1
1.2.2

ديسيفلينکن ديري ممباچ القرءان سچارا برتجويد.خارا باخاءنتوليسن دالم القرءان
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ضورونوتاضورونوتا

القرءان

مينتا موريد ممفردغرکن باچاءن سورة القارعة کفد راکن، ضورو دان ايبو باف.  •
ايغتکن موريد سوفايا مغفليکاسيکن حکوم تجويد سماس ممباچ سورة القارعة.  •

ضالقکن موريد ممباچ سورة القارعة دالم کهيدوفن هارين.  •

باخ دغن لنخر.4

1.2.1
1.2.2

منفعتکن ماس الفغ دغن اکتيؤيتي يغ برفاءيده.



ميندا چردس

12
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

فيليه باچاءن سورة القارعة درفد قاريء يغ برسسواين دغن موريد.  •
باچاءن موريد يغ تفت دان برتجويد دفردغرکن کفد موريد الءين سباضاي باهن مغاجر.  •

تليتي دان باچ دغن برتجويد.  1

دغر باچاءن قاريء ماللوءي ؤيديو دان ريکود باچاءن   2
سورة القارعة دغن ڤراقم سوارا. کمودين فردغرکن باچاءن 

کامو کڤد موريد توروس.

1.2.1
1.2.2
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ضورونوتاضورونوتا

القرءان

بيمبيغ موريد مالکوکن اکتيؤيتي دالم کأداءن ترکاول.  •

باچاءن سورة القارعة سچارا تکرار )براولغ(

سدياکن باتغ اءيسکريم يغ تله دتمفل دغن اية درفد سورة القارعة.
موريد مميليه ساتو باتغ اءيسکريم دان ممباچ اية ترسبوت. موريد الءين

مغيكوت باخاءنث.
کمودين اغضوتا کومفولن يغ الءين فوال اکن مميليه دان ممباچ اية.

فرماءينن دتروسکن سهيغض کسلوروهن اية دباچ.
موريد توروس برفرانن ممفربتول باچاءن اغضوتا كومفولن يغ کورغ مغواساءي

باچاءن.

1

3

2

5
4

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

ضرق چرضس

1

2

3

4

5

6

1.2.1
1.2.2



14
ضورونوتاضورونوتا

فرهاتيكن دان باچ.1

فردغرکن چونتوه باچاءن سورة التکاثر.  •
بيمبيغ موريد ممباچ سورة التکاثر دغن بتول دان برتجويد.  •

3 اونيت

1.3.1
1.3.2

اخالص دالم مالکوکن کباءيقن.



باخ 5 کالي

باخ 5 کالي

باخ 5 کالي

باخ 5 کالي

باخ 5 کالي

باخ 5 کالي

باخ 5 کالي

باخ 5 کالي

15
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

مينتا موريد  سورة التکاثر سچارا تکرار برساما₋سام دغن راکن.  •
فستيکن موريد منليتي فرساماءن کليمه يغ تردافت دالم سورة التکاثر.  •

حفظ سچارا تکرار.2

1.3.1
1.3.2

تکرار: باچ کليمه اتاو اية سچارا براولغ¯اولغ سهيغض لنچر.



16
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

تسميع حفظن سورة التکاثر برساما₋سام دغن راکن.  •
فستيکن موريد ممباچ دان  سورة التکاثر دغن بتول دان برتجويد.  •

13

5

2

4

7

6

8

تسميع حفظن.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3

         َتْسِميْع: ساتو قاعده 
ممبتولكن باچاءن موريد سچارا 

لغسوغ دان جوض دافت مغنل فستي 
تاهف فنيغکتن باچاءن موريد.



17
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

ضالقکن موريد مالزيمي باچاءن القرءان دغن ايبو باف درومه.  •
ايغتکن موريد اضر مالزيمي باچاءن سورة التکاثر دالم کهيدوفن هارين.  •

حفظ دان عملکن. 4

1.3.1
1.3.2
1.3.3

برعمل دان يقين دغن ضنجرن اهلل.



ميندا چردس

کنل فستي کليمه فد اية2 يغ اد فرساماءن دان باچ براولغ   1
کالي سهيغض لنچر.

تسميع حفظن سورة التکاثر سچارا مشافهة دغن راکن.  2

چاتت حفظن دالم بوکو ريکود حافظ چيليق.  3

18
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

فستيکن موريد  سورة دغن باچاءن تجويد يغ تله دفالجري.  •
بريكن ضالقن کفد موريد يغ تله حفظ ممبيمبيغ راکن يغ بلوم مغواساءي حفظن.  •

1.3.1
1.3.2
1.3.3

بلوم 
مغواساءي 5 کالي  مغواساءي

اولغ
5 کالي 

اولغ
5 کالي 

اولغ
نومبور
اية بيلغن

ريکود حفظن سورة التکاثر

ني  مي 

حئ  جئ  يي 

جب هئ  مئ 

1

3

2

برامانه دان برتغضوغجواب سفنجغ ماس.



حافظ چيليق

ضرق چرضس

موريد ممباچ سورة التکاثر 
سچارا تکرار.

حفظ سورة التکاثر سچارا 
برفاسغن.

13

2
4
5

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي
تسميع برضيلير₋ضيلير دغن راکن.

تسميع باچاءن دغن ضورو.
چاتت حفظن دالم بوکو ريکود.

aktiviti

19
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

بيمبيغ موريد منجالنکن اکتيؤيتي دأتس هيغض کسموا موريد دافت  سورة   •
دغن باءيق دان لنخر.  

موريد توروس ماءين فرانن ممبنتو موريد يغ بلوم مغواساءيث.  •
خاتت باچاءن سورة التکاثر دالم بوکو ريکود حفظن.  •

1.3.1
1.3.2
1.3.3

فنوهي ماس يغ اد دغن فرکارا يغ برفاءيده.



کاون2، اداکه کامو تله 
 سورة القارعة؟ ماري 

کيت حفظ برساما₋سام.

20
ضورونوتاضورونوتا

1

فردغرکن باچاءن چونتوه درفد فلباضاي سومبر.  •
مينتا موريد ممباچ سورة دغن بتول دان برتجويد.  •

بريكن فنکنن فد سبوتن مخرج دان صيفت حروف.  •

فرهاتيكن دان باچ.

4 اونيت



21
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

مينتا موريد مثاتاکن فرساماءن كليمه دالم سورة القارعة.  •
جلسکن چارا سبوتن ِإْظَهار َقَمِري دان إِْدَغام َشْمِسي.  •

کنل فستي دان حفظ.2

برهاتي₋هاتي دالم تيندقن.
1.4.1
1.4.2

كنل فستي كليمه.
كليمه يغ براولغ دالم سورة القارعة. 

)  ،  ،  ، (



22

القرءان

حفظ هيغض لنچر.3
12

3

4



23
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

بريكن فنکنن فد باچاءن دغوغ دوا حرکة فد کليمه )ّم دان ّن(.  •
مينتا موريد توروس ممبيمبيغ موريد يغ بلوم مغواساءي باچاءن دان حفظن.  •

تسميع حفظن دغن راکن دان ضورو.  •

الحمد هلل، کامو تله برجاي 
 سورة القارعة دغن 

لنچر. جاغن لوفا ممباچاث دالم 
صالة دان عملن هارين.

1.4.1
1.4.2
1.4.3

نام : عائشة بنت حسن
سيمقن ضوروککرڤن باچاءنسورة القارعة

کلس : امڤت فلوتو

زئ  رئ 

ىئ  نئ  مئ 

نب  مب  زب  رب  يئ 

نت  مت  زت  رت  يب  ىب 

مث  زث  رث  يت  ىت 

يف  ىف  يث  ىث  نث 

مك  لك  اك  يق  ىق 

يل  ىل  مل  يك  ىك 

رن  مم  ام 

ين  ىن  نن  من  زن 

زي ري  ٰى 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

براوسها برسوغضوه-سوغضوه اونتوق منچافاي کجاياءن.



ميندا چردس

سامبوغکن فوتوغن اية دباوه دغن بتول.  1

باچ اية دباوه دان کنل فستي سوسونن اية   2
مغيكوت اوروتن يغ بتول.

چاتتن ريکود عملن سورة القارعة.  3

... رب  يئ 

... يت  ىت 

... يق  ىق 

... ٰى 

... رت  يب  ىب 

... مل  يك  ىك 

... ام 

... يث  ىث  نث 

ماري کيت 
اوجي حفظن 
سورة اْلَقاِرَعة 
برساما₋سام.

حج مث  هت  مت  خت 

مب زب  رب  يئ 

زث رث  يت  ىت 

حض جض  مص  خص  حص 

24
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

کنل فستي دان بيمبيغ موريد يغ بلوم مغواساءي حفظن سورة القارعة.  •
سيمق چاتتن ريکود عملن هارين سورة القارعة.  •

1.4.1
1.4.2
1.4.3

براني منچوبا دان ممبوات کفوتوسن.

 ريکود عملن هارين سورة القارعة
هاري
احد
اثنين
ثالث
رابو

خميس
جمعة
سبتو

ضنجرنسبلوم تيدورماس الفغسلفس صالةدالم صالة



کلينيک حفظن

ستياف کومفولن دبريکن سالينن سورة القارعة.
باچ دان کنل فستي اية دان کدودوقنث.

ضونتيغ،كمودين تمفل فوتوغن اية مغيکوت 
سوسونن يغ بتول.

هياس حاصيل کرجا مغيکوت کرياتيؤيتي.
فاميرکن حاصيل کرجا دسودوت فنديديقن 

إسالم ددالم کلس.
باخ دان حفظ سورة القارعة دغن بتول دان لنخر.

1

3

5

6

2

4

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

ضرق چرضس
1

2

4

3

5

aktiviti

25
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

بيمبيغ موريد مالکوکن اکتيؤيتي دغن باءيق.  •
مينتا موريد بکرجاسام دالم مثيافکن توضسن اضر مندافت حاصيل يغ باءيق.  •

ضالقکن موريد ممباچ دان مغعملکن سورة القارعة کتيک صالة.  •
فلباضايكن اكتيؤيتي مغيكوت كرياتيؤيتي.  •

1.4.1
1.4.2
1.4.3



26
ضورونوتاضورونوتا

سومبغ سارن قيصه دأتس دان کاءيتکنث دغن تاجوق.  •
جلسکن سبب تورون سورة اإلخالص کفد موريد.  •

فرهاتيكن دان باچ. 1

واهاي محمد، ضمبرکنله 
کفد کامي تنتغ توهنمو.

مک تورونله سورة اإلخالص 
منجلسکن ڤرسوءالن ترسبوت.

باضايمان سکيراث توهن ايت بربيلغ؟

َتَدبُّراونيت 5

1.5.1



مقصود سورة اإلخالص

27
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

بيمبيغ موريد ممباچ سورة اإلخالص دان ترجمهنث سچارا اينديؤيدو دان برکومفولن.  •

باچ دان فهمي. 2

دغن نام اهلل يغ مها فموره الضي مها مغاسيهني.

کاتاکنله )واهاي محمد(، توهنکو اياله اهلل يغ مها اسا.

اهلل يغ منجادي تومفوان سکالين مخلوق، 
اونتوق مموهون سبارغ حاجت.

اي تياد برانق، دان اي فوال تيدق دفرانقکن.

دان تيدق اد سسيافا فون يغ ستارا دغنث.

سورة اين دکنلي دغن   •
سورة اإلخالص کران   

منضسکن کمورنين توحيد 
کفد اهلل. 

اهلل مميليقي صيفت سمفورنا   •
يغ منافيکن سضاال بنتوق 
فرکارا شيريک کفداث.
سسوغضوهث تيدق اد   •

سسواتو مخلوق يغ مثاماءي 
دان مننديغيث.

 سورة اإلخالص مروفاکن سورة 
يغ ک₋ 112 دالم القرءان.

 مغاندوغي 4 اية.
 سورة  اياله سورة يغ 

ة. دتورونکن دَمکَّ
1.5.1
1.5.2
1.5.3

فرچاي دغن فنوه کيقينن اکن کأساءن اهلل.



تونتوتن سورة اإلخالص

28
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

جلسکن کفد موريد، تونتوتن سورة اإلخالص دافت ممبنتوق کفريبادين سأورغ موءمن.  •
بوات فربينچغن دالم کومفولن مغناءي تونتوتن سورة اإلخالص دالم کهيدوفن.  •

َمد(.  کاءيتکن فربينچغن دغن تاجوق عقيدة )  دان الصَّ  •

باچ دان عملکن. 3

 

کاندوغن سورة اية
تونتوتناإلخالص

   إسالم 
  اضام 

 توحيد.

   • ميقيني اهلل مها اسا.
  • سنتياس اخالص دالم عبادة.

 •  ممباثقکن مثبوت کليمه َل إِٰلَه ِإلَّ اهلل.
مل  خل   

يل ىل 

اهلل تمفت 
 ممينتا 

  فرتولوغن.

•  مموهون فرتولوغن هاث کفد اهلل. 
 •  مغهيندري ديري درفد فراساءن فوتوس اس.

  •  برسغک باءيق دغن ستياف کتنتوان اهلل.

حم   

خم  

    اهلل تيدق
   ممفوثاءي 

  انق دان 
 فاسغن.

   •  مرنوغ چيفتاءن اهلل دان مغاضومي ککواساءنث.
  •  يقين اهلل مها برکواس دان تيدق فرلو کفد 

     فاسغن دان کتورونن.
•  ممفالجري علمو عقيدة باضي ممنتفکن ايمان.

يم ىم   

حن  جن   

اهلل تيدق 
 سروفا

  سام سکالي 
   دغن مخلوق.

•  ميقيني اهلل مميليقي صيفت2 کسمفورناءن 
    درفد سضاال ککورغن.

  •  برشکور اتس نعمت کورنياءن اهلل.
   •  مغينصافي کلمهن ديري.

ىن  من 

جه ين   

مه   

1.5.2
1.5.3
1.5.4

مينتاله فرتولوغن کفد اهلل  دغن بردعاء.



کفنتيغن سورة اإلخالص

29
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

جلسکن چيري2 اورغ يغ برايمان كفد اهلل يغ مها اسا.  •
ايغتکن موريد اضر منجاءوهي فرکارا يغ منداتغکن شيريک کفد اهلل.  •

باچ دان حياتي.4

1.5.2
1.5.3
1.5.4

مغواتکن 
فضغن عقيدة کفد 

کأساءن اهلل.

ممبنتوق 
کفريبادين 

مسلم.

ضنجرن 
شرض کفد يغ 
مغعملكن سورة 

اإلخالص. ساتو کالي 
باخاءن سورة 

اإلخالص مثاماءي 
1/3 القرءان.

سنتياس 
بردعاء كفد 

اهلل.

دأمفونکن 
دوسا اوليه 

اهلل. 

مغهيندرکن 
ديري درفد 

فربواتن 
شيريك.

1

2

3

4

5

6

7

درفد ابو درداء ، رسول اهلل  تله برسبدا: افاکه سسأورغ درفد کامو ممفو ممباچ 
دالم ساتو مالم سفرتيض القرءان؟ مريک فون برکات: دان سيافا انتارا کامي ممفو ممباچ سفرتيض القرءان دالم 

ساتو مالم؟ رسول اهلل  برسبدا: “قل هو اهلل أحد” سبنديغ دغن سفرتيض القرءان.  

تذكرة

)روايت البخاري(



ميندا چردس

کوغسي معلومت برايکوت دغن راکن کامو.  1

برداسرکن سيتواسي دباوه، بينچغ سچارا برکومفولن   2
تونتوتن دان کفنتيغن سورة اإلخالص.

کلبيهن     فغنلن  
خادغن تيندقن

• خارا جاءوهي
• ادب بردعاء

تونتوتن  

سورة اإلخالص

30
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

بيمبيغ موريد ممهمي سيتواسي.  •
ضالقکن موريد سنتياس بربوات کباءيقن دالم هيدوف.  •

عملن بردعاءكليمه شهادة

اهلل فنتدبير عالم
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4



ضرق چرضس

31
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

بيمبيغ موريد مثنارايکن عملن هارين.  •
بري ضالقن كفد موريد سوفايا دافت مغعملکن سورة اإلخالص دالم کهيدوفن.  •

کاءيتکن ستياف فربواتن باءيق دغن کفهمن سورة اإلخالص.  •

4
5

بينچغ دالم کومفولن تنتغ تونتوتن سورة اإلخالص.
چاتت فد کرتس نوتا فلکت.
تمفل فد کرتس يغ دسدياكن.

افابيال سلساي، اغضوتا کومفولن برضرق 
ککومفولن الءين.

بري فلواغ کفد موريد منمبه عملن2 يغ الءين. 

1
2

4
3

5

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

عملن هارينكو
14

2

3

aktiviti

1.5.2
1.5.3
1.5.4

استقامة دالم برعمل واالوفون سديکيت.



32
ضورونوتاضورونوتا

1

فردغرکن باچاءن ميم ساکنة.  •
التيه توبي ممباچ اية يغ مغاندوغي إخفاء شفوي، إدغام مثلين دان إظهار شفوي دغن بتول.  •

فرهاتيكن دان باچ.

باخاءن ميم ساکنة تربهاضي 
کفد تيض، ياءيت: 

1 إخفاء شفوي

2 إدغام مثلين

3 إظهار شفوي

ميم َساِكَنة

باخاءن ميم َساِکَنة )ْم(اونيت 6



ِإْدَغام ِمْثَلْين ِإْخَفاء َشَفِوي
+ ّمــ ـم  + بــ ـم 

33
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

التيه توبي ممباچ اية يغ مغاندوغي باخاءن إخفاء شفوي دان إدغام مثلين دغن تفت.  •
جلسکن فربيذاءن باچاءن إخفاء شفوي دان باچاءن إقالب کفد موريد.  •

ترغکن چارا مغنل باچاءن إخفاء شفوي دان إدغام مثلين.  •

باچ سچارا برتجويد. 2

1.6.1
1.6.2

حروف ميم ساکنة )م( برتمو  	
دغن حروف باء )ب( يغ برباريس 

دالم دوا کليمه.
دباچ سچارا دغوغ دغن قدر   

2 حرکة.  

حروف ميم ساکنة )م( برتمو  	
دغن حروف ميم )ّم( دالم دوا 

کليمه.
دباچ سچارا دغوغ دغن قدر    

2 حرکة.

براوسها ممفرايلوق باچاءن القرءان.



34
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

فردغرکن باچاءن چونتوه اية يغ مغاندوغي باچاءن إظهار شفوي.  •
بيمبيغ موريد ممباچ اية يغ مغاندوغي حکوم إظهار شفوي سچارا اينديؤيدو دان برفاسغن.  •

ضالقکن موريد منچاري چونتوه2 باچاءن إظهار شفوي دالم القرءان.  •

ِإْظَهار َشَفِوي

أ

ح

ث

د

ت

خ

ج

ذ
ر

ز

ض

ش

ظ

س

ط

ص

ع
غ

ف

ن

ک

هـ
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ضصشس
)سام اد دالم ساتو ط

اتاو دوا کليمه(

چارا باخاءن إظهار شفوي: دغن منجلسكن 
سبوتن حروف ميم سكون )ْم( تنفا دغوغ.

+

1.6.1
1.6.2
1.6.3



ميندا چردس

فردغرکن باچاءن اية2 برايكوت سچارا برفاسغن.  1

تلقي دان مشافهة سورة قريش برساما₋سام دغن ضورو.   2

35
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

بيذاکن خارا باخاءن ِإْخَفاء َشَفِوي دغن إِْدَغام ِمْثَلْين دالم سورة قريش دان الفيل.  •
فردغرکن باچاءن سورة قريش کفد راکن، ضورو دان ايبو باف.  •

چادغن سورة البقرة اية 6 - 10 سباضاي فغاياءن حکوم ميم َساِکَنة.  •

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4



فرتنديغن “ميم ساکنة”

ِإْظَهار َشَفِوي ِإْدَغام ِمْثَلْينِإْخَفاء َشَفِوي

ضرق چرضس

امبيل کد چونتوه اية 
يغ مغاندوغي حکوم 

ميم ساکنة.

باچ اية دغن قوات، 
دأيکوتي اوليه موريد2 

يغ الءين.

کاتضوريکن خونتوه 
باخاءن ميم ساکنة.

123

فد اخير اکتيؤيتي، موريد ممباچ اية يغ مغاندوغي باخاءن ميم ساکنة سچارا 
اينديؤيدو دان برکومفولن. 

4

ِإْظَهار ِإْدَغام ِمْثَلْين

aktiviti

36
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

التيه توبي ممباچ اية يغ مغاندوغي باخاءن ميم ساکنة سچارا اينديؤيدو.  •
بيمبيغ موريد يغ بلوم مغواساءي باخاءن ميم ساکنة.  •

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

يقين دان براني ممبوات کفوتوسن.



ق

ط

بِٱتلَّۡقَوىٰٓ

َمۡطلَِع

َعلٍَق 

َرِٰط  ٱلّصِ

َحقُّ
َ
أ

ٱۡلُّبِ 

فَّجٍ

َشدَّ
َ
أ

مغافاكه كيت فرلو مثبوت حروف دغن بتول دان تفت؟

َقْلَقَلة    7اونيت
تليتي دان كنل فستي. 1

ۚ بَۡوٰبَِها
َ
أ

تَۡجرِي

فَۡلَيۡدُع

ۡلَبِٰب
َ
ٱۡل

ۡزَوٰٞج   
َ
أ

ٱۡلَِميِد

 َقْلَقَلة ُكْبَرىَقْلَقَلة ُصْغَرىحروف َقْلَقَلة

ب

ج

د

37
ضورونوتاضورونوتا

فركنلكن حروف قلقلة دان مينتا موريد منليتي حروف قلقلة دالم كليمه.  •
بيمبيغ موريد ممباخ فوتوغن اية يغ مغاندوغي باخاءن قلقلة.  •

القرءان

1.7.1

(. تردافت دوا جنيس قلقلة: قلقلة صغرى دان قلقلة كبرى. حروف قلقلة اياله ق، ط، ب، ج، د ) 



َقْلَقَلة 

َيۡعَملُوَن 
ُمِيٞط  

َذاِت
وِج ٱلُۡبُ

ِي ٱلَّ
 َخلََق

فَرَۡغَت
فَٱنَصۡب

ْ َوتََواَصۡوا
بِٱۡلَّقِ

ِجَداَل
ِف ٱۡلَّجِ 

نَُردَُّيٰلَۡيتََنا
ِب لََهٖب

َ
أ

َوتَبَّ 

ۡفلََحَهۡب َلَا ُهَو َيۡقَبُل
َ
قَۡد أ نَسَٰن إِنَّ ٱۡلِ

 َلَۡطَغٰٓ
َرّبَِك 
ٱلرُّۡجَعٰٓ

بق دجط حروف َقْلَقَلة

َقْلَقَلة ُصْغَرى

 َقْلَقَلة ُكْبَرى

38
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

تلقي دان مشافهه كليمه يغ مغاندوغي حروف قلقلة.   •
تكنكن فربيذاءن باچاءن ستياف جنيس قلقلة، تراوتام حروف قلقلة يغ ترلتق دأخير كليمه يغ   •

برباريس اتاو برسبدو.
اولغ باخاءن سهيغض موريد ماهير.  •

باچ دان اولغ. 2

1.7.1
1.7.2

َقْلَقَلة ُصْغَرى: لنتونن دان دتقن 
ڤرلهن يغ برالكو كتيك مثبوت 

حروف قلقلة برتندا سكون دتغه كليمه 
. يغ دباچ كتيك وصل چونتوهث 
َقْلَقَلة ُكْبَرى: لنتونن دان دتقن قوات 
يغ برالكو كتيك ممبرهنتيكن كليمه 

يغ مغاندوغي حروف قلقلة دأخير 
كليمه.  



َقْلَقَلة 

39
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

فستيكن موريد ممباچ فوتوغن اية سچارا برتجويد.  •
التيه توبي ممباچ كليمه يغ مغاندوغي باخاءن قلقلة.  •

باچ دان تليتي. 3

ۡكَرُم ٣
َ
 َوَربَُّك ٱۡل

ۡ
ٱۡقَرأ

َۗولَُهۡم َعَذاُب ٱۡلَرِيِق ١٠ ُ َيۡهِدي لِۡلَحّقِ قُِل ٱللَّ

١٠ ٰٓ َعۡبًدا إِذَا َصلَّ

ۡلَبِٰب ١٩٧
َ
ْوِل ٱۡل

ُ
أ َفَمن فَرََض فِيِهنَّ ٱۡلَجَّ وَٱتَُّقوِن َيٰٓ

ٰ َمۡطلَِع ٱۡلَفۡجرِ ٥ َسَلٌٰم ِهَ َحتَّ

ِب لََهٖب َوتَبَّ ١   وََعدٞ َوفِرَۡعۡوُن ِإَوۡخَوُٰن لُوٖط ١٣
َ
َتبَّۡت يََدآ أ

ۚ نَۡهُٰر
َ
ٰٞت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل َجنَّ

رِيٍج ٥ ۡمرٖ مَّ
َ
َفَقالُواْ َيٰلَۡيتََنا نَُردُّ َفُهۡم ِفٓ أ

َبانَِيَة ١٨ َسَنۡدُع ٱلزَّ

1.7.2
1.7.3

سنتياس تليتي دالم سموا فكرجاءن.



برصبر دالم منونتوت علمو.

40
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

بيمبيغ موريد هيغض دافت ممباخ فوتوغن اية دغن بتول.  •
بري فنكنن كفد باخاءن قلقلة.  •

4

5

باچ سچارا برتجويد.

باچ دان عملكن.

إِنَّ َبۡطَش َرّبَِك لََشِديٌد ١٢

ۗ قُۡل ِهَ َمَوٰقِيُت لِلنَّاِس وَٱۡلَّجِ

ۚ ن َيۡهِدٓي إَِل ٱۡلَّقِ َكٓئُِكم مَّ قُۡل َهۡل ِمن ُشَ

ۡسَفَل َسٰفِلنَِي ٥
َ
ُثمَّ َرَدۡدَنُٰه أ

ۖ ِي ُرزِۡقَنا ِمن َقۡبُل قَالُواْ َهَٰذا ٱلَّ

ۡحَسِن َتۡقوِيٖم ٤
َ
نَسَٰن ِفٓ أ لََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡلِ

َكَّ َل تُِطۡعُه َوۤۡدُجۡسٱ وَٱۡقَتِب۩ ١٩

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4



ميندا چردس

سيمق باچاءن اية برايكوت برسام دغن راكن كامو.   1

كنل فستي باخاءن قلقلة ماللوءي باخاءن راكن كامو   2
كمودين سبوت سموال.

41
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

بيمبيغ موريد ممباخ مغيكوت مخرج دان صيڤت حروڤ يغ بتول.  •
التيه توبي مثبوت حروڤ درفد التيهن دالم بوكو اكتيؤيتي.  •

رن مم  ام  يل  ىل  حمخم مل  جم  يل  ىل 

حق مف  خف  جه حف  ين  ىن 

اممم  يل  ىل  مل  يك  خبىك  حب  جب  هئ 

رث  يت  نتىت   مت  زت  رت  يب  هتمث   مت  خت  حت  جت 

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4



ديتيكتيف قلقلة

ضرق چرضس

سنتياس ممستيكن سومبر يغ دفراوليه تفت دان بنر.

كنل فستي اية دان نام سورة يغ مغاندوغي باخاءن قلقلة برداسركن كد توضسن.
چاتت نومبور اية دان نام سورة.

باچ اية دغن برتجويد سمبيل دسيمق اوليه اغضوتا كومفولن.
ستياف اغضوتا كومفولن منيالي تاهف باخاءن راكن.

توكر كد توضسن دغن اغضوتا كومفولن الءين.

1

3
2

4
5

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

42
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

تمفتكن موريد يغ كورغ مغواساءي باخاءن دالم ساتو كومفولن دان بيمبيغ مريك.  •
مينتا بنتوان موريد توروس مثيمق باچاءن راكن2 دالم كومفولن.  •

تاهف باخاءنبيلغن حروف قلقلة

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ 11
2

4
3

5

سناراي سيمق قلقلة
نام سورة

العلق ق
ط

ج
ب

د

نومبور اية

قُۡل ِهَ َمَوٰقِيُت
ۗ  لِلنَّاِس وَٱۡلَّجِ

قُۡل ِهَ َمَوٰقِيُت
ۗ  لِلنَّاِس وَٱۡلَّجِ

aktiviti

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4



افاكه كضوناءن تندا2 اين؟

43
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

بيمبيغ موريد مغنل فستي تندا2 وقف.  •

ماري كنلي. 1

تندا َوَقف    8اونيت

تندا َوَقف   

1.8.1

اين خونتوه مصحف القرءان 
دري دهولو هيغض سكارغ.

القرءان سكارغ لبيه 
موده اونتوق دباخ.

1

2



44
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

فردغركن چونتوه باچاءن يغ جلس كفد موريد اونتوق مغضمبركن فوغسي تندا وقف.  •
بيمبيغ موريد ممباچ فوتوغن اية دغن بتول دان برتجويد.  •

كنل فستي.2

برالكو عاديل دغن ملتقكن سسواتو فد تمفتث.

لزيم برهنتي

هاروس برهنتي اتاو منروسكن باچاءن

تيدق بوليه برهنتي

لبيه باءيق برهنتي

برهنتي ڤد ساله ساتو تمڤت

لبيه باءيق منروسكن باچاءن

1.8.1
1.8.2



45
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

بيمبيغ باچاءن موريد سچارا تلقي دان مشافهه.  •
ضالقكن موريد ممبنتو سرتا ممبيمبيغ راكن مريك ممباچ دان برهنتي دغن چارا يغ بتول.  •

باچ سچارا برتجويد. 3

1.8.2
1.8.3



46
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

التيه توبي باچاءن وقف سهيغض موريد ماهير دان دافت منرفكن باچاءن فد اية يغ الءين.  •
بيمبيغ موريد اونتوق ممبريكن جوستيفيكاسي فد باخاءن يغ دوقفكن.  •

باچ دغن بتول دان برتجويد.4

سنتياس َتَدبُّر اية القرءان يغ دباچ.
1.8.1
1.8.2
1.8.3



ميندا چردس

بينخغكن خارا باچاءن فد تندا وقف برايكوت:  1

التيه توبي ممباخ اية برايكوت برساما₋سام دغن راكن.  2

47
ضورونوتاضورونوتا

القرءان

نصيحتي موريد اضر تروس مغعملكن باچاءن القرءان مغيكوت تندا باچاءن يغ بتول.  •

بورغ سناراي سيمق باچاءن

 

	

	

	

1.8.1
1.8.2
1.8.3



اكتيؤيتي كوغسي وقف

ضرق چرضس

براوسها مربوت فلواغ.

بوات تندا وقف مغضوناكن كد ورنا.

aktiviti
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ضورونوتاضورونوتا

القرءان

مينتا موريد توروس بنتو مثيمق باچاءن راكن2 دالم كومفولن.  •
ستله سلساي اكتيؤيتي كومفولن فيليه موريد سچارا راوق اونتوق ممباچ ببراف   •

اية برتندا وقف.  

ستياف فاسغن دبريكن كرتس اية يغ مغاندوغي تندا2 وقف.
سچارا برفاسغن موريد بربينخغ تنتغ تندا وقف يغ تردافت دالم اية ترسبوت.

موريد ملكتكن تندا وقف فد رواغ يغ دسدياكن.
موريد ممباخ اية ترسبوت.

1

3
4

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

1.8.1
1.8.2
1.8.3



49

بيدغ حديث

ممولياكن تتامو 1اونيت

: َقاَل، َقاَل َرُسوُل اهلِل  َعْن اْلِعْرَباِض بْن َسِريَّه

مقصودث: درفد اْلِعْرَباِض بْن َسِريَّه  بركات، 
سبدا رسول اهلل : “...مك هندقله كامو برفضغ 

دغن سّنهكو دان فارا خليفه يغ مندافت فتونجوق...” 

بيدغ اين ممفوكوسكن كماهيرن ممهمي حديث 
دان مغعملكن تونتوتنث دالم كهيدوفن هارين.

)روايت الترمذي(

)رواه الترمذي(

“...َفَعَلْيُكْم ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة اْلُخَلَفاِء 
الرَّاِشِديَن اْلَمْهِديِّيَن ...”

حرمت₋مغحرمتيكاسيه سايغ
كضمبيراءنبرتغضوغجواب
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ضورونوتاضورونوتا

سومبغ سارن دغن موريد تنتغ ضمبر دأتس.  •
برسوءال جواب دغن موريد تنتغ خارا ممولياكن تتامو.  •

باضايماناكه كامو ممولياكن تتامو؟ 

ليهت دان فيكيركن.1

ممولياكن تتامو1اونيت

مغحرمتي دان ماليني تتامو.
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ضورونوتاضورونوتا

حديث

بيمبيغ موريد ممباخ حديث دان مقصودث دغن بتول.  •
جلسكن كاءيتن برايمان كفد اهلل دان هاري اخيرة دغن ممولياكن تتامو كفد موريد.  •

باخ دان فهمي.2

2.1.1
2.1.2

فد هاري اين كيت اكن منريما كداتغن تتامو ياءيت اورغ يغ 
دأوندغ اونتوق مغحاضيري اتاو منزيارهي سسواتو مجليس.   

مقصودث: درفد أبو شريح الخزاعي  بهاوا نبي  برسبدا: 
“دان سسيافا يغ برايمان كفد اهلل دان هاري اخيرة مك دي هندقله 

ممولياكن تتاموث.”  

: برداسركن حديث نبي

 )روايت البخاري دان مسلم(

كيت واجب ماليني تتامو كران فربواتن اين مروفاكن 
بوقتي كأيمانن كفد اهلل دان هاري اخيرة.

حديث اين منونتوت كيت سوفايا منريما 
كداتغن تتامو، ماليني دان ممولياكنث.

َعْن أَِبي ُشَرْيٍح الُخَزاِعيِّ  َأنَّ النَّبَي  َقاَل: َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِباهلِل 
)رواه البخاري ومسلم(َواْلَيْوِم اْلِخِر َفْلُيْكِرْم َضْيَفهُُ

1

2

3

4
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ضورونوتاضورونوتا

حديث

جلسكن ادب2 ممولياكن تتامو كفد موريد.  •
سيموالسيكن خونتوه برادب دغن تتامو.  •

باخ دان فهمي. 3
إسالم ممولياكن تتامو

السالم عليكم، احمد.
اف خبر؟ ساي هارف كامو صيحت ساللو. ايغين ساي كوغسيكن 

فغالمن ساي. فد ميغضو لفس، ساي برفلواغ مثنتوني تتامو سماس 
مجليس انوضره خمرلغ. ماللوءي فغالمن ايت، ساي بالجر خارا 

ماليني تتامو. 

افابيال تتامو داتغ، ساي:
مثمبوت كداتغنث دغن مسرا دان ضمبيرا.  .1

ممبري سالم دان برتاث خبر.  .2
مثدياكن تمفت يغ برسسواين اونتوق تتامو.  .3

مثدياكن جواده.  .4
ممبريكن الينن يغ باءيق دان اخالص.  .5

برالفغ دادا ماليني تتامو.
2.1.1
2.1.3
2.1.4
2.1.5



53
ضورونوتاضورونوتا

حديث

سقدر اين دهولو فركوغسين ساي كالي اين. 
سكيراث كامو اد فغالمن ماليني تتامو، بوليه كامو 

بركوغسي دغن ساي. جومفا الضي يا!

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

محمد نافيس بن محمد امين

استاذة جوض اد ممبريكن ضالقن سوفايا ممولياكن 
تتامو كران كداتغن تتامو ممباوا رحمة دان كباءيقن. 



54
ضورونوتاضورونوتا

حديث

بيمبيغ موريد ممباخ فنتون دغن اينتوناسي يغ بتول.  •
مينتا موريد مغنل فستي كفنتيغن ممولياكن تتامو يغ تردافت ددالم فنتون.  •

ماري برفنتون.4

كفنتيغن ممولياكن تتامو

ماليني تتامو تندا برايمان كفد اهلل دان هاري اخيرة.

منجاض ادب دغن تتامو 
مروفاكن اجرن نبي  دان 

دتونتوت اوليه إسالم.
2.1.4
2.1.5

سماي فريا برسام كاون،
دتانم رافت فاضر دبوك؛  

رحمة كورنيا كوكوه فرفادوان،
فهاال دافت مشاركت سوك.  

بوروغ باين سي بوروغ كليخف،
تربغ ماري داهن ترسغكوت؛  

تتامو دالين بهاضيا دكخف،
اجرن نبي واجب دأيكوت.  

مغاءيل فويو دتفي فريضي،
كاءين دسيداي تق نمفق بايغ؛  
مولياكن تتامو فكرتي ترفوجي،

بارو ترسماي كاسيه دان سايغ.  

بيجي كورما اوسه دماكن،
دماكن كودا دالم بجان؛  

صلة الرحيم سام كيت ارتكن،
ايت تندا ايمان سمفورنا.  



55
ضورونوتاضورونوتا

حديث

بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي دأتس.  •
بنتو موريد مثدياكن سناراي سيمق دغن بتول.  •

باخ حديث تنتغ عملن ممولياكن تتامو برسرتا مقصودث.   1
سنارايكن تونتوتن حديث.

دان سسيافا 
يغ برايمان 

كفد اهلل دان 
هاري اخيرة. 

مك دي 
هندقله 

مموليكن 
تتاموث.

بينخغكن خارا ماليني تتامو برداسركن سيتواسي برايكوت.  2

ميندا چردس

تتامو دالم 
كالغن بوكن 
براضام إسالم.

كتيك ايبو تتامو حاضير 
تياد درومه.

كالغن اغضوتا تتامو دالم 
كلوارض.

تتامو دالم مجليس 
هاري راي.

2.1.1
2.1.2
2.1.3

َفْلُيْكِرْم  َضْيَفُهَوَمْن كَاَن ُيْؤِمُن ِباهللِ َواْلَيْوِم اْلِخِر



56
ضورونوتاضورونوتا

حديث

بريكن تونجوق اجر كفد موريد اونتوق مالكوكن اكتيؤيتي.  •
مينتا موريد ممفلباضايكن سيتواسي دان الكونكن.   •

ضرق چرضس

رانخغ برساما-سام دغن راكن تيندقن كاموسباضاي 
تتامو. بينخغ، خاتت دان تونجوقكن خاتتن فد ضورو 

اونتوق سيمقن.

رانخغ خاتت1 2

سيمقن ضورو زياره3 4

aktiviti

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

برموافقت ممباوا بركت.



“توليسن جاوي المبغ کسنين دان واريثن”
بيدغ جاوي ممبريكن تومفوان کفد حروف 

جاوي توغضل، کماهيرن ممباچ دان ممبينا سرتا 
منوليس ايات دالم فلباضاي جنيس تيک س.

حرمت₋مغحرمتيكاسيه سايغ
كضمبيراءنبرتغضوغجواب

57

بيدغ جاوي

کنلي ساي 1اونيت

تراؤلوض علمو 3اونيت

چينتاءي توليسن جاوي 2اونيت

منوجو بيت اهلل 4اونيت



58
ضورونوتاضورونوتا

باخ فركاتاءن يغ مغاندوغي حروف همزة.  •

سيال كنل فستي کدودوقن حروف همزة.

فرهاتيكن دغن تليتي.1

كنلي ساي1اونيت

باءيقدعاء

دأتس

داءون

ءوغ

تاسيق اءير تاور

القرءانعائشة



59
ضورونوتاضورونوتا

جاوي

جلسکن فنمبهن حروف همزة دأتس حروف اليف )أ( افابيال ددهولوءي ايمبوهن   •
)د، س، ک(.  

فرباثقكن چونتوه٢ الءين سباضاي فغوکوهن فمهمن موريد.  •
الكوكن اكتيؤيتي ممباخ دان منوليس.  •

همزة دباوه حروف اليفهمزة دأتس حروف اليف إأ

باخ دان فهمي.2

کات داسر برموال دغن حروف اليف )ا( دان ددهولوءي دغن ايمبوهن اولن  	
)د، س، ک( حروف همزة فرلو دلتقکن دأتس حروف اليف )أ(.  

فرکاتاءن )إسالم( دککلکن همزة دباوه حروف اليف واالوفون ددهولوءي دغن      
ايمبوهن اولن )د، س، ک(. چونتوه: د + إسالمكن = دإسالمکن.  

کات داسر 
براصل درفد 
بهاس عرب داءون

فرکاتاءن يغ 
برموال دغن  
“e” توغضل

کات سافاءن

د
دأوروساوروس 

سأورغاورغ

کأرهاره

دأليهاليه

سأيکتايکت

امفت

إسالم

إي₋داضغ

إيه کأمفت

س

ك

1

3

2

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4



60
ضورونوتاضورونوتا

جاوي

مينتا موريد سبوتکن فرکاتاءن يغ مغاندوغي همزة ¾، كمودين بينا ايات دالم بوکو التيهن.  •
التيه توبي ممباخ دان منوليس فرکاتاءن يغ مغاندوغي همزة ¾.  •

باخ دغن تليتي.3

7.1.1
7.1.2

کات نام 
خاص. 

کات داسر درفد 
سوکو کات ضابوغن

.)  (

2

3

کجاياءن

ماللوءي فراساءن

هرضاءي
مورناءيتاجاءن

ءغ

باچاءن

دسوکاءي

بوءيه
الءوت

فاءيففاءوس

دوءيت

ءوغ

ءيءن
اءهمزة ¾ درڤد ضاريسن

اءير

سنتياس براوسها ممنتفکن ايجاءن جاوي. 

ايجاءن جاوي باضي ضابوغن ؤوكل 
ايجاءن جاوي يغ ساله ايجاءن رومي 

اءيرواغكاس
اءيروباتيك
اءيروسفريا
اءيروسول

ايجاءن جاوي يغ بتول 
ايرواغكاس
ايروباتيك
ايروسفريا
ايروسول

Aeroangkasa 1

3

2

4

Aerobatik

Aerosfera

Aerosol

همزة دتوليس دأول فرکاتاءن 
هاث فد دوا نام اين سهاج.

فرکاتاءن برايمبوهن 
)ءن دان ءي(.

1



61
ضورونوتاضورونوتا

جاوي

مينتا موريد مغحاصيلکن بوکو سکرف کدودوقن حروف همزة سرتا چونتوهث سچارا   •
برکومفولن.

7.1.1
7.1.2

کات داسر براصل درفد بهاس عرب

إخفاء
وضوء

عزرائيل

القرءان

مالئكة

ماللوءي

دعاء

مسئله

علماء

تهنيئه

عشاء

ميکائيل

انبياء

جبرائيل

ءهمزة ستارا دغن ضاريسن

ساءيز حروف همزة يغ براد ستارا دأتس ضاريسن اداله لبيه بسر درفد ساءيز حروف 	
همزة فد كدودوقن يغ الءين.   

سكيراث منريما ايمبوهن افيتن حروف همزة دتوليس 3/4. خونتوه: ددعاءكن. 	

بنتوق همزة ممفوثاءي رومه مغيکوت کأداءنث. 
: افابيال تردافت حروف يغ تيدق بوليه برسامبوغ سبلومث. خونتوه: مالئكة. ئـ    

: افابيال تردافت حروف يغ بوليه برسامبوغ سبلومث. خونتوه: مسئله. ـئـ    

ئهمزة برومه



ميندا چردس

سنارايكن فرکاتاءن يغ مغاندوغي حروف همزة مغيکوت   1
کدودوقنث.

جاويکن دان بينا ايات.  2
اياتجاويرومي

diadakan

menghargai

e-book

doa

Izrail

ئـءءإأ
جبرائيلالقرءانکثاتاءنإي₋ميلسأضام

کدودوقن حروف همزة

62
ضورونوتاضورونوتا

جاوي

فرباثقكن چوتنوه فرکاتاءن يغ مغاندوغي حروف همزة.  •
خاري فرکاتاءن يغ مغاندوغي حروف همزة دالم بوكو تيك س دان بينا ايات دالم   •

بوکو توليس.  
ضالقکن موريد توروس ممبنتو راکن يغ بلوم مغواساءي كدودوقن حروف همزة.  •

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4



ضرق چرضس

حاصيلکن )كد فوف اف( 
سچارا برکومفولن.

توليسکن چونتوه فرکاتاءن، 
كمودين تمفلکنث فد کد 

فوف اف.
بينا ايات درفد چونتوه يغ 

دبري، كمودين بنتغكن 
حاصيل دهادفن كلس.

1

3

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

 (Pop Up Hamzah)كد ڤوڤ اڤ همزة 

3 24 1

ئء أ ءإ

aktiviti

63
ضورونوتاضورونوتا

جاوي

بيمبيغ موريد مغحاصيلکن كد فوف اف.  •
فرباثقكن چونتوه فرکاتاءن سباضاي فغوکوهن.  •

فاميركن حاصيل کرجا موريد دتمفت يغ برسسواين.  •

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

بکرجا سام دالم ساتو فاسوقن.



64
ضورونوتاضورونوتا

بيمبيغ موريد مغنل فستي فرکاتاءن تراديسي.  •

فرهاتيكن دان تليتي.1

باضايمان اونتوق کيت مغنلي فرکاتاءن تراديسي؟

اونيت

7.2.1
7.2.2

چينتاءي توليسن جاوي 2



ڤرکاتاءن تراديسي

65
ضورونوتاضورونوتا

جاوي

ضالقکن موريد مثاثيکن الضو مغيکوت ميلودي “تاث سام فوکوق”.  •
بينچغ دغن موريد قاعده فنمبهن حروف ؤوکل فد فرکاتاءن تراديسي يغ تردافت   •

ايمبوهن دبالکغث.  
مينتا موريد منوليس فرکاتاءن تراديسي دالم بوکو توليس.  •

باچ دان ثاثيکن. 2

7.2.1
7.2.2
7.2.3

ماءنسي کيت فد اف
اد

جک

اي

دري
ليم

اين ماءنسي

ايت

شرض

ماءنسياوي

جکاالودي درفد
تياد

کفد

دان
ياءيت

دمکين
مک

حرمتي دان فاتوهي ارهن ضورو.

ايجاءن فرکاتاءن تراديسي مغيکوت 
. قاعده ايجاءن جاوي زعبا 

ADA

ITU

INI













اد
ايت
اين

ادا
ايتو
ايني

اد اف فد،
کيت ماءنسي،

درفد تياد،
ماءنسياوي.

دمکين مک،
جک دي ليم،
ايت اين اي،
دري شرض.

ليريك الضو فركاتاءن تراديسي
اد اف فد،

کيت ماءنسي،
درفد تياد،

دمکين مک،
جک دي ليم،
ايت دان اين،

ياءيت جکاالو،
كفد شرض.



موتيارا کات

صبر ايت اينده، مک برصبرله دالم منونتوت علمو.

کضاضلن هاري اين بوکن برارتي کيت ضاضل 
سالما₋الماث.

جاديکن هاري اين لبيه باءيق درفد سمالم.

کيت هندقله منجاض هوبوغن دغن اهلل  دان ماءنسي.

سسيافا يغ برايمان کفد اهلل دان رسول، 
مک هندقله اي برکات باءيق اتاو ديام.

66
ضورونوتاضورونوتا

جاوي

بيمبيغ موريد ممباچ دان مغنل فستي فرکاتاءن تراديسي.  •
مينتا موريد ممبينا ايات، كمودين، منوليسكنث سالءين فركاتاءن دأتس.  •

باچ برساما₋سام.3

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4

ايتوله له ايت
افاكه كه اف
اداكن كن اد

اينيله له اين

جک منريما ايمبوهن اتاو فرکاتاءن 
سلفسث، کات تراديسي ترسبوت فرلو 

دلتقکن حروف ؤوکل دبالکغث. 



مرتبتکن توليسن جاوي

کضاضلن هاري اين بوکن برارتي کيت ضاضل 
سالما₋الماث.

کداتغن إسالم دمليسيا ساغت ممبريكن کسن کفد فراوبهن هيدوف 
توليسن  افابيال  تربوقتي  اين  فنوليسنث. حال  قاعده  دان  مشارکت 
جاوي دضوناكن سچارا ملواس دتانه ماليو کتيک ايت. نامون بضيتو، 
فغضوناءن توليسن جاوي تله برکورغن ستله توليسن رومي دضوناکن 
سچارا راسميث. فد هاري اين، مشارکت کيت لبيه سليسا دغن 

توليسن رومي بربنديغ دغن توليسن جاوي.
باضي مغمباليکن کضميلغن توليسن جاوي سموال، ببراف فيهق 
تله مرانچغ دان ممبوات فروضرم يغ برکاءيتن. کمنترين فنديديقن 
مليسيا، تراوتاماث تله موجودکن فروضرم  دسکوله رنده يغ 
منکنکن كفد فموليهن جاوي، فنديديقن القرءان، بهاس عرب دان 
فرض عين. فلقساناءن کيم چمرلغ جاوي ممبنتو موريد يغ لمه دالم 
مغواساءي بيدغ جاوي دغن مودول٢ يغ برکسن. سالءين ايت، 
فرتنديغن منوليس جاوي، توليسن خط، فانتس جاوي، دان فنوبوهن 

کلب جاوي سکوله جوض مروفاکن ساتو اوسها يغ باءيق.
سموض دغن اوسها اين دافت مموفوق مينت مشارکت کأره 

مغمباليکن کضميلغن توليسن جاوي دمليسيا.
        فغواساءن کيت دالم فمباچاءن دان فنوليسن 

جاوي دافت مغمباليکن کضميلغن توليسن جاوي سموال.

67
ضورونوتاضورونوتا

جاوي

مينتا موريد مغلوارکن فرکاتاءن تراديسي درفد تيك س دأتس سچارا برکومفولن.  •

باچ دان فهمي.4

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5



ميندا چردس

جکاالو کيت  دمکين 

تياددي ماءنسياوي 

68
ضورونوتاضورونوتا

جاوي

کنل فستي فرکاتاءن تراديسي يغ سسواي دالم فغضوناءنث.  •
بيمبيغ موريد ممبينا ايات دغن بتول دالم بوکو توليس.  •

التيه توبي منوليس جاوي دغن فلباضاي تيک س يغ سسواي دالم بوکو توليس.  •

لغکفکن تيک س دباوه دغن مغضوناکن فرکاتاءن تراديسي   1
يغ تله کامو فالجري.

بينا ايات لغکف دغن مغضوناکن فرکاتاءن تراديسي دباوه.  2

روکون إسالم ___ ___ فرکارا.  .1
ضنجرن ___ كفد ___ يغ مندافت کريضاءن اهلل.  .2

محمد ___ فکري مروفاکن کاون باءيق سجق   .3
___ کچيل.  

انق يتيم ___ فقير ميسکين مندافت بنتوان ___ فيهق   .4
کباجيقن مشارکت.

ماس ___ امس، هرضاءيله ___ دغن مالکوکن   .5
فرکارا برفاءيده.

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5



ڤنندا بوکو کات٢ حکمه

69
ضورونوتاضورونوتا

جاوي

بيمبيغ موريد مغحاصيلکن توضسن دأتس سچارا اينديؤيدو اتاو کومفولن.  •
ضالقکن موريد بکرجاسام دالم مغحاصيلکن توضسن يغ کرياتيف.  •

مينتا موريد مغحاصيلکن فنندا بوکو يغ فلباضاي بنتوق.  •

ضرق چرضس

1

2

3

4

aktiviti

سدياکن باهن اکتيؤيتي اونتوق ممبوات فنندا بوکو.
چاري کات٢ حکمه يغ مغضوناکن فرکاتاءن 

تراديسي دالمن سساوغ.
توليس کات٢ حکمه فد فنندا بوکو يغ دحاصيلکن.

حاصيلکن فنندا بوکو مغيکوت کرياتيؤيتي کامو.

1

3
4

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5

برموافقت ممباوا بركت.



 فاروق، چوبا ايجا 
دالم توليسن جاوي.

باء واو راء ضا راء.

ايبو، باضايمان ايجاءن 
ماکنن دالم ضمبر ايت؟

1

23

70
ضورونوتاضورونوتا

سومبغ سارن فرکاتاءن دان کاءيتکن دغن فرکاتاءن فينجمن بهاس ايغضريس.  •
بيمبيغ موريد مغيجا فرکاتاءن فينجمن بهاس ايغضريس يغ تردافت دالم ضمبر دأتس.  •

فرهاتيكن دغن تليتي.1

تراؤلوض علمواونيت 3
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ضورونوتاضورونوتا

جاوي

مينتا موريد مغنل فستي فرکاتاءن فينجمن بهاس ايغضريس دالم تيک س دأتس.  •
بيمبيغ موريد منخاري چونتوه الءين دان مغيجاث دغن بتول.  •

فد چوتي هوجوغ ميغضو لفس، ساي دان کلوارض تله مغمبيل فلواغ   
اونتوق برچوتي کببراف تمفت مناريق. سماس دالم فرجالنن، کامي سيغضه 

دريستورن فازا.
ايه تله مميليه ماکنن کضمرن کامي. انتارا مينو فيليهن کامي ترماسوقله   
فيزا، سفاضيتي، سوسيج دان فستا. مينومن فيليهن کامي فوال جوس ستروبيري. 
کامي منعمتي ماکنن دغن فنوه سليرا. سبلوم فولغ، ايبو سمفت ممسن   
اونتوق بکلن فرجالنن کامي. فرجالنن  دوا بورضر داضيغ دان دوا سندويچ 

کامي دتروسکن کديستيناسي يغ الءين.

باچ دان تليتي.2

بورضر

فيزا

سفاضيتي

ماکاروني

فستا

سوسيج

مينو ماكنن

سالد

ستيک

سندويچ

السضنا
7.3.1
7.3.2
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ضورونوتاضورونوتا

جاوي

مينتا موريد مغنل فستي فركاتاءن فينجمن بهاس ايغضريس.  •
بيمبيغ موريد مغيجا فركاتاءن فينجمن دغن مروجوع كات اصل بهاس ايغضريس   •

ايجاءن رومي.

جالجه علمو

كامي منروسكن فرجالنن كکومفليک س فلک الخوارزمي، ياءيت سبواه 
کومفليک س علمو يغ برکاءيتن دغن فلک دان استرونومي. کومفليک س 
فلک الخوارزمي ترلتق دتنجوغ بيدارا، مسجد تانه، مالک. کومفليک س 
اين تله دراسميکن اوليه فردان منتري مليسيا، داتوء سري عبد اهلل بن أحمد 

بداوي فد 1 ديسيمبر 2007. 
کومفليک س فلک يغ تربسر دمليسيا اين ممفوثاءي باالي چرف، 
فالنيتاريوم، فوست التيهن، اءوديتوريوم، معمل کومفوتر دان بيليق تايغن 
دوکومنتاري ساءين س. تردافت جوض فاميرن تيليسکوف، بينوکولر، جم 

سوريا، کومفس، ريفليکا باتو ميتيور، فالنيت٢ دان باثق الضي.
کومفليک س اين منجادي مرچو تندا کفد کماجوان علمو فلک دان 

استرونومي دمليسيا.

باچ دان کنل فستي.3

7.3.1
7.3.2

kompleks

teleskop

کومفليک س
تيليسکوف

فرکاتاءن فينجمن بهاس ايغضريس 
فرلو دأيجا ستياف حروف فرکاتاءن 

برداسرکن ايجاءن رومي. چونتوه:

براوسها مندافتکن معلومت برکاءيتن دغن علمو ساءين س دان تيکنولوضي.
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ضورونوتاضورونوتا

جاوي

مينتا موريد مغنل فستي فرکاتاءن فينجمن بهاس ايغضريس دالم تيک س دأتس.  •
سنارايکن فرکاتاءن فينجمن بهاس ايغضريس يغ تردافت دالم تيک س. کمودين، روميکن   •

فرکاتاءن ترسبوت.

ببراف معلومت برکاءيتن دغن فثاکيت مريبق 
ديغضي،  ماالريا،  طاعون،  سفرتي  ددافتي  بوليه 
باتوق کريغ دان الءين٢. حال اين ممبنتو فغونجوغ 
مندافت معلومت کصيحتن دان فنددهن مغناءي 

فثاکيت يغ منولر. 
موزيوم اين دافت ممبريكن منفعت يغ بسر 
سومبر  تمفت  منجادي  سرتا  مشارکت  کفد 
روجوعن يغ برکاءيتن دغن فراوبتن دان کصيحتن 
دنضارا کيت. الحمد هلل فرجالنن علمو کامي فد 

کالي اين ساغت مناريق دان برمنفعت.

سلفس مالوت ککومفليک س فلک الخوارزمي، کامي منروسکن 
فثليديقن  دأينستيتوت  ترلتق  يغ  بيوفراوبتن  کموزيوم  منوجو  فرجالنن 
فراوبتن، جالن فهغ، کواال لمفور. فنوبوهن موزيوم اين امت فنتيغ دالم 
مموفوق مينت دان فغتاهوان دالم کالغن موريد دان فارا فغونجوغ دالم 

بيدغ کاجين فراوبتن.

باهن ارتيفک

سفيسيمن اولر يغ دأويت

تردافت ببراف سودوت فاميرن يغ مناريق. انتاراث، سفيسيمن حيوان 
اولر، تيکوس، کاتق دان  امفيبيا دان ماماليا يغ دأويت سفرتي  ريفتيليا، 

کالور. سالءين ايت، توروت دفاميركن سفيسيمن اورضن ماءنسي.

7.3.2
7.3.3
7.3.4

بهاس ايغضريس دفرلوكن دالم هوبوغن کومونيکاسي انتارابغسا. اوليه يغ دمکين 
کيت سفاتوتث دافت مغواساءي فلباضاي بهاس سالءين بهاس ماليو.



ميندا چردس

توکرکن فرکاتاءن برايکوت کفد ايجاءن جاوي:  1

بينا ايات برداسرکن ليم فرکاتاءن دأتس.  2

جاويکن تيک س دباوه:  3

	Muhammad membuat kiraan latihan 
matematik menggunakan kalkulator.

	Ayah membawa kami makan spageti 
 di Restoran Liza.

	Komputer merupakan alat elektronik yang 
sangat bermanfaat.

 Teleskop digunakan untuk melihat objek yang 
jauh jaraknya. 
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ضورونوتاضورونوتا

جاوي

فلباضايکن فرکاتاءن فينجمن بهاس ايغضريس سباضاي التيهن فغوکوهن.  •
فستيکن موريد مغيجا فرکاتاءن فينجمن بهاس ايغضريس مغيکوت قاعده يغ بتول.  •

   sandwic

        galaksi

    institut

    burger

    diagnostik

     binokular

    auditorium

        spageti

          poliklinik

     astronomi

        bioteknologi

   mayonis

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5



ضرق چرضس

بهاضيکن موريد کفد ببراف کومفولن.
چاري معلومت ماللوءي المن سساوغ.

تمفلكن ضمبر اوبجيك مغيکوت 
کاتضوري يغ تله دتوضسکن.

توليس نام اوبجيک دالم ايجاءن جاوي.
حاصيلکن کد مغيکوت کرياتيؤيتي.

کمودين، بينا ايات دالم بوکو توليس.

1

3
2

4
5
6

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

13

2

aktiviti
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ضورونوتاضورونوتا

جاوي

بيمبيغ موريد مندافتکن باهن ماللوءي المن سساوغ يغ بتول.  •
فلباضايکن تاجوق يغ ممفوثاءي فرکاتاءن فينجمن بهاس ايغضريس.  •

بينا ايات لغکف درفد فرکاتاءن٢ يغ دفراوليه.  •

كمبارا جاوي

كومفوتر

تيليفون

ديو
را

كلكوالتور

ميرا
كا

7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
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ضورونوتاضورونوتا

سومبغ سارن تنتغ فرکاتاءن فينجمن بهاس عرب.  •

سنارايکن چونتوه فرکاتاءن فينجمن بهاس عرب.  •

افاكه فربيذاءن فرکاتاءن فينجمن دغن سرفن بهاس عرب؟

فرهاتيكن دغن تليتي.1

سجاده

خط

كروسي

طربوس

ريحل

منوجو بيت اهللاونيت 4
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ضورونوتاضورونوتا

جاوي

مينتا موريد مثنارايکن فرکاتاءن فينجمن بهاس عرب دالم بوکو توليس.  •

مصحف القرءان

اءير زمزم

فثمبور وضوء بوکو دعاء 
دان ذيكير

کاءين احرام

الت فغيرا طواف
دبو تيمم

صابون طهارة

جوبه

قاموس

كتاب حديث

تابوغ انفاق

7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5

براوسها تنفا راس جمو.
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ضورونوتاضورونوتا

جاوي

بيمبيغ موريد ممباچ تيك س دغن بتول.  •
كنل فستي فركاتاءن فينجمن بهاس عرب دالم تيك س دان توليس.   •

باچ دان کنل فستي.3

سکارغ، اکن کيت موالکن التيهن طواف برموال 
دري حجر األسواد. سماس طواف، کيت فرلو ممفرباثق 

ذيکير، استغفار دان جوض دعاء کفد اهلل. 

السالم عليکم ورحمة اهلل وبرکاته.
موريد٢ يغ درحمتي اهلل. کيت تله مندغر تعليمت يغ تله دسمفايکن. 

فد کالي اين، کيت اکن مغاداکن التيهن طواف مغليليغي ريفليکا کعبة. 
استاذ هارفکن کامو دافت منومفوکن فرهاتين افابيال کيت ملقساناکنث 

ننتي. استاذ سباضاي ُمَطوِّف اکن مميمفين کامو مالکوکن طواف.

ملقساناکن سسواتو فرکارا دغن تکون.

1

2

ُمَطوِّف: براصل درفد فرکاتاءن طواف، ياءيت 
اورغ يغ مغاجر، مغوروس دان مميمفين جماعه 

سرتا حال٢ يغ برکاءيتن دغن عبادة حج دان عمرة.
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ضورونوتاضورونوتا

جاوي

بنتو موريد ممبينا ايات دغن مغضوناکن فرکاتاءن٢ ترسبوت.  •
فوفوق مينت موريد منچينتاءي مجليس علمو دان توليسن جاوي.  •

انتارا حکمهث ترماسوقله مغوجي کأيمانن، 
کأخالصن دان کصبرن سسأورغ. دالم ماس 
يغ سام دافت منديديق ديري دغن صيفت٢ 

محموده سفرتي برشکور دان برتوکل. فرباثقکن 
دعاء، استغفار دان توبة کفد اهلل اضر دفرموده 

اوروسن کيت سباضاي تتاموث.

4

7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.5

استاذه، اڤاکه 
حکمه ڤلقساناءن 
حج دان عمرة؟

3
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ضورونوتاضورونوتا

جاوي

سنارايكن فركاتاءن فينجمن بهاس عرب يغ تردافت دالم تيك س.  •
فستيکن موريد دافت ممبيذاکن انتارا فرکاتاءن فينجمن بهاس عرب دغن بهاس ايغضريس.  •

باچ دان فهمي.4
الفورن فروضرم فغعمارهن سوراو حالوة اإليمان، 

سکوله کبغساءن موتيارا.
فد 14 مچ 2020، فنيتيا فنديديقن إسالم، سکوله کبغساءن موتيارا  تله مغاداکن ساتو 
فروضرم سمفنا ميغضو دعوه سکوله دان فغعمارهن سوراو حالوة اإليمان. فروضرم اين 
برتوجوان اونتوق ممبريكن كأنصافن تنتغ کفنتيغن منجاض دان مغعمارهکن سوراو 

سکوله.
فروضرم اين برموال دغن کورسوس حج چيليق يغ دسرتاءي اوليه 100 اورغ 
موريد. فرکوغسين علمو برکاءيتن دغن عبادة حج تله دسمفايکن اوليه ُمَطوِّف يغ 
برفغلمن، ياءيت استاذ محمد بن يوسف. بلياو بركوغسي معلومت برکاءيتن دغن طواف، 
سعي، وقوف دان َتَحلُّل. سالءين ايت، فسرتا دبريكن تعليمت چارا مماکاي کاءين 

احرام دغن بتول.
سلفس عملي حج، فارا فسرتا مالوت سودوت فاميرن سوراو. انتاراث، فاميرن 
فرالتن حج. ببراف التن کلغکفن حج دفاميرکن سفرتي کاءين احرام، الت فغيرا طواف، 
فثمبور وضوء، دبو تيمم دان بوکو دعاء. سالءين ايت، تردافت جوض فاميرن فلک 

شرعي، فاميرن فغوروسن جنازه دان ماکنن يغ دسبوت دالم القرءان دان الحديث.
سبلوم تمت فروضرم، ضورو بسر تله ملنچرکن تابوغ وقف فمباغونن سوراو دان 
اکتيؤيتي٢ دعوه. سموض کرجاسام يغ باءيق درفد ايبو باف، فسرتا دان ضورو اين 

دافت ممبريكن منفعت کفد سلوروه مشارکت ستمفت.
الفورن دسدياکن اوليه:

محمد الفقيه بن محمد النور
ستياءوسها،

فغوروسن سوراو حالوة اإليمان،
سکوله کبغساءن موتيارا.

7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5



ميندا چردس

حاصيلكن قاموس برضمبر يغ مغاندوغي فركاتاءن فينجمن   1
بهاس عرب.

توليسكن فتيقن برايكوت دالم توليسن رومي.  2

123

فروضرم اين برموال دغن کورسوس حج چيليق يغ دسرتاءي اوليه 100 
اورغ موريد. فرکوغسين علمو برکاءيتن دغن عبادة حج تله دسمفايکن 
اوليه ُمَطوِّف يغ برفغلمن، ياءيت استاذ محمد بن يوسف. بلياو بركوغسي  
معلومت برکاءيتن دغن طواف، سعي، وقوف دان َتَحلُّل. سالءين ايت، 

فسرتا دبريكن تعليمت چارا مماکاي کاءين احرام دغن بتول.
سلفس عملي حج، فارا فسرتا مالوت سودوت فاميرن سوراو. 
انتاراث، فاميرن فرالتن حج. ببراف التن کلغکفن حج دفاميرکن سفرتي 
کاءين احرام، الت فغيرا طواف، فثمبور وضوء، دبو تيمم دان بوکو دعاء. 
سالءين ايت، تردافت جوض فاميرن فلک شرعي، فاميرن فغوروسن جنازه 

دان ماکنن يغ دسبوت دالم القرءان دان الحديث.

81
ضورونوتاضورونوتا

جاوي

بنتو موريد مغحاصيلكن قاموس برضمبر مغيكوت كرياتيؤيتي ماسيغ٢.  •
7.4.1
7.4.2
7.4.3



ضرق چرضس

باجو جاويکو

1

3

5
6

2

4

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي
سدياکن باهن اکتيؤيتي )کرتس ورنا، تالي 

دان فثفيت باجو(.
حاصيلکن اوريضامي باجو.

توليس فرکاتاءن فينجمن بهاس عرب فد باجو 
يغ دحاصيلکن.

هياسکن اوريضامي مغيکوت کرياتيؤيتي 
کومفولن ماسيغ٢.
باخ دان بينا ايات.

کفيت اوريضامي باجو فد تالي دان فاميرکن 
حاصيلث.

کرجاسام دان کفيمفينن برکواليتي.

aktiviti
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ضورونوتاضورونوتا

جاوي

بيمبيغ موريد مغحاصيلکن توضسن دأتس سچارا برکومفولن.  •
ضالقکن موريد بکرجاسام دالم مغحاصيلکن توضسن يغ کرياتيف.  •

اداکن فرتنديغن ممبينا ايات دغن مغضوناکن فرکاتاءن فينجمن بهاس عرب.  •

7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.4.4
7.4.5
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َعْن ُسْفَيان ْبن َعْبِد اهلل الثََّقِفي َقاَل، 
َقاَل َرُسوُل اهللِ : “ُقْل: آَمْنُت ِباهللِ، ُثمَّ اْسَتِقْم”
)رواه مسلم(

)روايت مسلم(

 مقصودث: درفد ُسْفَيان ْبن َعْبِد اهلل الثََّقِفي
برسبدا َرُسوُل اهلِل : “كاتاكنله: اكو برايمان 

كفد اهلل، كمودين برفضغ تضوهله.”

بيدغ عقيدة منومفوكن فركارا۲ اساس ياءيت 
روكون ايمان، روكون إسالم، أسماء الحسنى، 

صيفت 20 دان فثليويغن عقيدة.

بيدغ عقيدة

اضوغ دان مولياث توهنكو  1اونيت

كفور 3اونيت

اوتوسن يغ موليا 2اونيت

نفاق 4اونيت

حرمت₋مغحرمتيكاسيه سايغ
كضمبيراءنبرتغضوغجواب
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ضورونوتاضورونوتا

سومبغ سارن دغن موريد تنتغ ضمبر دأتس دان كاءيتكن دغن تاجوق.  •
برسوءال جواب دغن موريد تنتغ فنخيفتاءن ماءنسي يغ اونيك.  •

فرهاتيكن دان بينخغكن.1

اضوغ دان مولياث توهنكو 1اونيت

3.1.1

باضايمان كامو ممبوقتيكن كأيمانن كفد اهلل الَعِظيُم دان الَحِميُد؟

كرياتيؤيتي دان اينوؤاتيف
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ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

جلسكن مقصود الَعِظيُم دان الَحِميُد دغن مغموكاكن فلباضاي خونتوه.   •
. ضالقكن  موريد اضر ساللو مموجي اهلل  •

تليتي دان فهم.2

3.1.1

الَعِظيُم برارتي مها اضوغ. 
نام اهلل الَعِظيُم برمقصود 
اهلل  مها اضوغ درفد 

سضاال سسواتو. تياد 
مخلوق يغ دافت مننديغي 

كأضوغن دان كهيبتن 
. اهلل

الَحِميُد برارتي مها 
ترفوجي. نام اهلل الَحِميُد 

برمقصود اهلل  مها 
ترفوجي تله مليمفهكن 

سضاال كورنياءن نعمت 
كفد مخلوق دان ساغت 

اليق دفوجي.

مقصود الَحِميُدمقصود الَعِظيُم  
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ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

جلسكن كفد موريد تنتغ عقل يغ وارس اياله انوضره اهلل يغ مها اضوغ كفد ماءنسي.   •
مينتا موريد ممبنديغبيذاكن ريكاءن ماءنسي دان خيفتاءن اهلل.  •

تليتي دان فهمي. 3

استاذ، سوغضوه هيبت 
ريكاءن ساءينتيس 

دفاميرن اين.

واه، سوغضوه مها 
اضوغ اهلل ، ساليقث 

اهلل  دفوجي.

افاكه دليل نام اهلل 
الَعِظيُم دان الَحِميُد؟

بنر، اوليه ايت ستياف مسلم 
واجب برايمان دغن نام اهلل الَعِظيُم 

دان الَحِميُد.

واالوفون ريكاءن ساءينتيس 
اين هيبت تتافي سبنرث خيفتاءن 
اهلل لبيه هيبت. دغن نعمت عقل 
يغ دبري مريك ممفو مريك 

فلباضاي ريكاءن.

3.1.2
3.1.5

دليل نقلي نام اهلل الَعِظيُم دان الَحِميُد
1

3

4

2

5

خليق عقل رنوغي كهيبتن اهلل.
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ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

بيمبيغ موريد ممباخ دليل نقلي دان مقصود دغن بتول.  •
مينتا موريد ممبينخغكن تندا كأضوغن اهلل فد توبوه بادن ماءنسي.  •

سومبغ سارن كفنتيغن برايمان دغن نام اهلل الَعِظيُم دان الَحِميُد دالم ممبنتوق   •
فريبادي موليا .  

دليل نام اهلل الَحِميُد 
اياله فرمان اهلل: 
إِنَُّه  

مقصودث: سسوغضوهث 
اهلل مها ترفوجي الضي 

مها موليا.

دليل نام اهلل الَعِظيُم 
 اياله فرمان اهلل:

َوُهَو ٱلَعِليُّ ٱلَعِظيُم 

مقصودث: دان دي مها 
تيغضي مها اضوغ.

)سورة البقرة 2:255(

)سورة هود 11:73(

3.1.2
3.1.3  

. سنتياس مراساءي كأضوغن اهلل  •

ممبنتوق فريبادي يغ براخالق موليا.  •
مموفوق صيفت برشكور دان   •

برتريما كاسيه.
براوسها ممباءيقي ديري سوفايا   •

منجادي ماءنسي موليا. 
مالزيمي سيكف مرنده ديري دان   •

تيدق سومبوغ.
ساللو مموجي اهلل  دغن مثبوت   •

سبحان اهلل.

كفنتيغن برايمان دغن نام اهلل 
الَعِظيُم دان الَحِميُد

6

7

ماري عملكن. 
رسول اهلل  برسبدا يغ برمقصود: 

اد دوا كليمه يغ ريغن دليسن، 
نامون برت دتيمبغن )فهاالث( دان 
كدوا₋دواث دخينتاءي اهلل، ياءيت: 

اوخفن ُسْبحَاَن اهللِ َوِبَحْمِدِه دان 
ُسْبَحاَن اهللِ اْلَعِظيِم.

)روايت البخاري دان مسلم(

تذكرة



88
ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

مينتا موريد بركوغسي فغالمن برمعنا يغ منختوسكن راس كاضوم دغن كأضوغن اهلل.  •
جلسكن خارا مغاضوغكن دان منشكوري نعمت اهلل كفد موريد.  •

باخ دان فيكيركن. 4

3.1.3
3.1.4
3.1.5

بوقتي ساي برايمان دغن نام اهلل الَعِظيُم دان الَحِميُد.

مالكوكن عمل صالح.  •  
منجاءوهي معصية.  •  

ميقيني سموا كتنتوان اهلل  دالم     •  
كهيدوفن.   

براوسها دغن تكون اونتوق برجاي.  •  

ساي سأورغ مسلم يغ طاعة.  1

. ساي سنتياس برتوكل كفد اهلل  2

. ساي مغاضوغكن كهيبتن اهلل  •  
مغضوناكن نعمت دغن سباءيق₋باءيقث.  •  

. سنتياس مموجي كبسرن اهلل  •  

. ساي منشكوري نعمت اهلل  3

كيت هندقله براوسها منجادي سأورغ مسلم يغ 
باءيق دغن سنتياس مغاضوغكن اهلل  دان مموجيث.

يا اهلل... 
بسم اهلل 
توكلت 
على اهلل



ميندا چردس

برساما₋سام دغن راكن كامو، سبوتكن:  1
 مقصود الَعِظيُم دان الَحِميُد.  

 حكوم برايمان دغن نام اهلل الَعِظيُم دان الَحِميُد  
برداسركن دليل نقلي دان مقصودث.    

ثاتاكن دوا كفنتيغن برايمان دغن نام اهلل الَعِظيُم دان الَحِميُد.  3

برداسركن ضمبر برايكوت:   2
خريتاكن فراساءن كامو.  	  

خريتاكن خونتوه2 كجادين عالم سباضاي بوقتي اهلل    
الَعِظيُم دان الَحِميُد.    

عملكن ذيكير يغ سسواي دغن نام اهلل الَعِظيُم دان  	  
الَحِميُد.   

89
ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي دأتس اضر دافت مغحياتي كونسيف نام اهلل   •
الَعِظيُم دان الَحِميُد.  

بري خونتوه الءين اونتوق منيغكتكن كأيمانن كفد نام اهلل الَعِظيُم دان الَحِميُد.  •

يا اهلل، خنتيقث فالغي ايت!

ُسْبَحاَن اهلل، خنتيقث!

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

سنتياس ممليهارا كأيندهن عالم. 



ضرق چرضس
aktiviti

90
ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

بيمبيغ موريد ملقساناكن اكتيؤيتي دغن بتول.  •
فلباضايكن سوءالن يغ دافت منيغكتكن فغحياتن موريد دغن نام اهلل الَعِظيُم دان الَحِميُد.   •

موريد فرلو مغمبيل ساتو كد درفد كوتق 
.”A“

موريد فرلو مثمفورناكن توضسن ترسبوت 
دان مثيمق جوافن دغن ضورو.

تمفلكن دان  فرسمبهكن حاصيل توضسن. 

1

3

2

 منروكاءي كأضوغن اهلل
چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

1

2

3

 تروكاءي كأضوغن اهلل

كهيبنت خيفتاءن اهلل

كضوناءن خيفتاءن

خارا منشكوري نعمة اهلل

•
•
•

•
•
•

•
•
•

A



91
ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

  .QR Code فردغركن الضو نشيد "اوتوسن موليا" كفد موريد ماللوءي  •
سومبغ سارن تنتغ نشيد دان كاءيتكن دغن تاجوق.  •

افاكه فربيذاءن انتارا نبي دغن رسول؟

فرهاتيكن دان بينخغكن. 1

اوتوسن يغ موليا 2اونيت

رسول عبارت بولن فورنام
خهاياث ترغ سلوروه عالم

مثينري كهيدوفن كيت سموا
منوجو جالن كجاياءن
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ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

مينتا موريد ممبنديغ بيذا خيري2 انتارا نبي دغن رسول.  •
بيمبيغ موريد ممباخ دليل نقلي دغن بتول.  •

كاءيتكن كواجيبن برايمان كفد رسول دغن روكون ايمان.  •

تليتي دان فهمي.2

3.2.1
3.2.2
3.2.4

نبي دان رسول

نبي اياله سأورغ لالكي يغ دكورنياكن وحي اونتوق 
دعملكن دان تيدق دفرينته مثمفايكنث كفد اورغ الءين.

رسول اياله سأورغ لالكي يغ دكورنياكن وحي اونتوق 
دعملكن دان دفرينته اونتوق مثمفايكنث كفد اورغ الءين.

مقصود نبي

مقصود رسول

رت يب  ىب  نب  مب  زب 

كيت واجب برايمان دغن رسول. 
: دليلث، فرمان اهلل

)سورة النساء 4:136(
مقصودث: واهاي اورغ2 يغ برايمان، 
تتفكنله ايمان كامو كفد اهلل دان رسولث.
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ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

بيمبيغ موريد مثبوت نام2 نبي دغن بتول.  •
اداكن فرتنديغن نشيد نام2نبي دان رسول اونتوق دفرسمبهكن.  •

ليهت دان ايغت. 3

3.2.3

آدم
إبراهيم

يوسف

ذوالكفل

يونس

نوح

إسماعيل

ُشَعْيب 

سليمان
يحيى

إدريس 

لوط 

أَيُّوب 

داود 

زكريا 

هود 

إسحاق 
موسى 

إِْلَياس  

عيسى 

صالح

يعقوب

هارون

إِْلَياَسْع 

 محمد

خونتوهي فريبادي موليا فارا نبي. 
َلُم: دعاء اونتوق سموا نبي دان رسول.  السَّ

. اهلل  َوَسلََّم: دعاء اونتوق نبي محمد 

رسول أولوالعزم: فارا رسول 
يغ مميليقي كتابهن يغ لوار بياسا 

اونتوق مغهادفي اوجين دالم  
مثمفايكن رسالهث. مريك اياله نبي 
نوح، نبي إبراهيم، نبي موسى، نبي 

. عيسى دان نبي محمد
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ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

باخ دان فركتيك.4

3.2.4
3.2.7

برتريما كاسيه دان مغهرضاءي نبي محمد  سباضاي فميمفين.  

فرانن رسول
1

4

5

6

2

3

. مثمفايكن وحي اهلل

منديديق ماءنسي براخالق موليا.
مغاجركن خارا برعبادة يغ سمفورنا.

منجادي خونتوه تالدن كفد ماءنسي.

ممبيمبيغ ماءنسي دان جين سوفايا 
. برايمان كفد اهلل

منجلسكن خارا هيدوف يغ 
. دريضاءي اهلل
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ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

كاءيتكن فرانن دان كفنتيغن برايمان كفد رسول.  •
3.2.5

كفنتيغن برايمان كفد رسول
ميقيني دان مثايغي نبي دان رسول   1

سباضاي اوتوسن اهلل.  

ملقساناكن اجرن يغ دباوا اوليه نبي دان رسول.  2

سنتياس براخالق موليا.  3

منروسكن دعوه نبي دان رسول.  4

يقين دان برسوغضوه₋سوغضوه  5
مالكوكن عبادة.    



 . استقامة برعمل دغن اجرن نبي محمد

96
ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

مينتا موريد مثنارايكن تيندقن يغ تله دان اكن دالكوكن اونتوق ممبوقتيكن كأيمانن كفد رسول.  •
مينتا موريد ممبوات سناراي سيمق عملن يغ منجادي بوقتي كأيمانن كفد رسول.   •

بردعوه كفد اورغ الءين.  6
مغاجق راكن2 اونتوق برساما₋سام مغعملكن اجرن     

. نبي محمد    

منجاض ماس.  5
تيدق ممبواغ ماس دغن فركارا يغ سيا2.     

 . منخنتاءي رسول اهلل  4
. برعمل دغن اجرن دان سّنة رسول اهلل    

. ممفرباثق برصلوات كفد رسول اهلل    

 . منالدني فريبادي رسول  3
 تكون دان خكل دالم منونتوت علمو.  

	برصبر دالم ستياف اوجين يغ ملندا.  

. منلوسوري سيرة كهيدوفن نبي دان رسول  2
 مندالمي سيرة كهيدوفن رسول.  

منجاديكن سيرة نبي محمد  سباضاي سومبر روجوعن.    

. سنتياس مغعملكن اجرن رسول اهلل  1
ملقساناكن ستياف فرينته اهلل دغن تكون.    

منجاءوهي دوسا دان معصية.    

      رسول: اوتوسن اهلل اونتوق 
مثمفايكن وحي دان فتونجوق. كيت فستي 

اكن برجاي ددنيا دان اخيرة سكيراث 
مغيكوتي اجرن يغ دباوا اوليه بضيندا. 

3.2.6
3.2.7

تيندقن سباضاي بوقتي كأيمانن كفد رسول



ميندا چردس

برساما₋سام دغن راكن سبوتكن مقصود رسول دان نبي   1
سرتا بينخغكن فربيذاءن انتارا كدوا₋دواث.

2 ثاتاكن حكوم برايمان كفد نبي دان رسول برداسركن دليل 

نقلي دان مقصودث.

بينا فتا تيتي تنتغ كفنتيغن دان بوقتي برايمان كفد رسول.  3

رت يب  ىب  نب  مب  زب 

مقصودث: واهاي اورغ2 يغ برايمان، تتفكنله ايمان كامو 
كفد اهلل دان رسولث.

بوقتي كأيمانن
كفد رسول

تيندقن سباضاي 
اورغ برايمان

سنتياس مغعملكن 
اجرن رسول اهلل

منجاءوهي دوسا 
معصية

لقساناكن فرتنديغن نشيد يغ برتيماكن   4
نبي دان رسول.

خادغكن ساتو عملن سّنة سباضاي   5
عملن هارين باضي ستياف كلس.  

)سورة النساء 4:136(

97
ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي دأتس.  •
ضالقكن موريد منجاديكن رسول اهلل  سباضاي سوري تالدن.   •

3.2.1
3.2.2
3.2.3



ضرق چرضس

عزم ساي: جك ساي مغهادفي اوجين يغ سام، ساي اكن ...

___________اوجين يغ دهادفي:  .1___________  .2___________  .3

___________صيفت يغ دعملكن:  .1___________  .2___________  .3

 __________________________  .1 __________________________  .2

 نبي يوسف تمفل دسودوت 
كلس.

كنلي دان حياتي كهيدوفن رسول أولوالعزم

1 بهاضيكن موريد كفد امفت 

كومفولن.

3 بينخغ، كمودين توليس معلومت 

تنتغ رسول بركناءن.

2 فيليه سأورغ رسول أولوالعزم 

اونتوق دخريتاكن.

4 واكيل كومفولن ممبنتغكن حاصيل 

فربينخغن.

98
ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

مينتا موريد منخاري معلومت درفد فلباضاي سومبر.  •
فستيكن معلومت قيصه بنر دان تفت.  •

ضالقكن موريد بركوغسي حاصيل كرجا دغن راكن ددالم كلس.  •

3.2.5
3.2.6
3.2.7

aktiviti



افاكه فسنن يغ ساللو دسبوت اوليه خطيب فد هاري جمعة؟ 

99
ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

فرهاتيكن دان فيكيركن.1

سومبغ سارن تنتغ ضمبر دأتس دغن موريد دان كاءيتكنث دغن تاجوق.  •

سيدغ جماعه سكالين، ساي 
 برفسن اضر برتقوى كفد اهلل
دغن سبنر₋بنرث، دان جاغنله 

كامو ماتي مالءينكن دالم إسالم.

كفور3اونيت
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ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

بيمبيغ موريد ممباخ دليل نقلي دغن بتول.  •
بينخغكن مقصود دليل نقلي دغن موريد.  •

تليتي دان فهمي.2

3.3.1
3.3.2

استاذ، افاكه يغ دمقصودكن دغن 
“ماتي مالءينكن دالم إسالم؟”

استاذ، افاكه ارتي كفور؟

استاذ، افاكه 
حكوم كفور؟ 

مقصودث اياله ماتي دالم كأداءن فغرتين كفور
براضام إسالم دان تيدق كفور.

كفور برمقصود تيدق فرخاي 
  اتاو تيدق برايمان كفد اهلل

. دان نبي محمد

: حكوم كفور اداله سست. فرمان اهلل

مقصودث: سسيافا كفور كفد اهلل، فارا مالئكة، 
فارا رسول، دان هاري اخيرة مك سسوغضوهث 

دي سوده جاءوه ترسست.

مك  لك  اك  يق  ىق  يف  ىف 
)سورة النساء 4:136( ام   يل  ىل  مل  يك  ىك 

1

3

5

2

4

6

مثكوتوكن اهلل.  :   
اورغ يغ ايغكر فرينته اهلل.  :   

اورغ يغ ايمانث ترفيسوغ اتاو سست.  :  
تركلوار دري إسالم.  : ُمْرَتد  

برايمان، ممفرخاياءي دغن سفنوه هاتي. 



101
ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

فرباثقكن خونتوه سوفايا موريد دافت ممهمي فربيذاءن كفور اعتقاد دان عملن.  •
اداكن فربينخغن دغن موريد خارا اونتوق مغيلق درفد كفور.   •

ليهت دان ايغت. 3

3.3.3

كفور

منولق دان منافيكن اجرن إسالم 
. يغ دباوا اوليه نبي محمد
خونتوه: تيدق ممفرخاياءي 

. كنبين نبي محمد

مغضوناكن نعمت كورنياءن اهلل 
دغن خارا يغ ساله دان بردوسا. 

خونتوه: مغضوناكن دوءيت 
فوكيت اونتوق برجودي.

كفور عملنكفور اعتقاد 12

تيدق مندافت ديديقن اضام يغ سمفورنا.  1
2 منوروتي هاوا نفسو.

3 لمه فضغن اضام دالم كهيدوفن.

4 ترفداي دغن فوجوقن دان كسنغن دنيا.

فكتور يغ مندوروغ ككفورن

ايمان منجامين كبهاضياءن ددنيا دان اخيرة.  



تله ترمكتوب ددالم القرءان
ساتو دوسا يغ ساغت بسر

جوسترو دبري انخمن سيقسا دان عذاب
بهاي، كفور ايت سوغضوه بهاي 

كفور مروسقكن ايمان دهاتي 
دوسا دان نودا تياد دفدولي

رحمت دان بركت براللو فرضي
كتنغن هاتي جوض تيدق دميليقي

بنرله،
بنرله كفور ايت مروسقكن هيدوف انسان

جوسترو مغوندغ مورك الهي
عذاب دان سيقسا ترسديا مننتي
موهونله! اضر كيت دليندوغي.

102
ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

مينتا موريد منديكالماسيكن ساجق دأتس دغن اينتوناسي يغ بتول.   •
بيمبيغ موريد ممهمي ساجق دان مغاناليسيس كسن2 كفور دالم كهيدوفن.  •

ماري برساجق. 4

برهاتي₋هاتي دالم تيندقن.
3.3.4
3.3.5
3.3.6

كسن كفور



103
ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

مينتا موريد ممبوات سناراي سيمق تيندقن منجاءوهي كفور.  •
ضالقكن موريد اونتوق مغعملكن دعاء.  •

كفور: ساتو دوسا بسر يغ ممباوا كفد كسستن دان كروسقن ايمان.
    كيت فرلوله منجاءوهي فركارا2 يغ ممباوا كفد ككفورن. 

          محاسبه: 
فربواتن منيالي ديري اونتوق 

ممباءيقي ديري سنديري.

تيندقن منجاءوهي كفور

يَا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َثبِّْت َقْلِبي َعَلى ِديِنَك
برمقصود: واهاي يغ ممبولق₋باليقكن هاتي، 

تتفكن هاتيكو دالم اضامامو.

ساي فرلوله سنتياس مليفتضنداكن عملن.  
ساي تابه دالم منونتوت علمو. 	

ساي مغعملكن دعاء اين:  

ساي سنتياس مغحاضيري مجليس علمو.  
ساي هندقله ساللو مندمفيغي ضورو.  

ساي فرلو سنتياس برمحاسبه.  
ساي هندقله برسيكف سدرهان دان برشكور. 	

منجاض عمل دان عبادة.    1

سنتياس بردعاء دان مموهون اونتوق دمنتفكن ايمان.    2

سنتياس منمبهكن علمو فغتاهوان.    3

مغاول ديري درفد مغيكوتي هاوا نفسو.    4



ميندا چردس

فمبهاضين كفور     فغرتين كفور         

فركارا يغ مثببكن كفور

104
ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

بريكن قيصه۲ الءين يغ برسسواين.   •
تايغ ؤيديو قيصه يغ برسسواين دغن تاجوق فالجرن.  •

نصيحتي موريد اضر جاغن موده مغضوناكن فركاتاءن كفور ترهادف اورغ الءين.  •

اداكن كوءيز انتارا كومفولن   1
برداسركن فركارا2 برايكوت:

برفندوكن ساجق، سنارايكن كسن كفور دالم كهيدوفن.  2

قارون سأورغ هرتاون فد زمان نبي موسى . دي 3 
جوض مروفاكن اورغ كانن فرعون. ككاياءن دان علمو يغ 

هيبت تله ممبواتكن دي سماكين 
سومبوغ دان ظاليم. دي سنتياس 

 . مننتغ اجرن نبي موسى
اخيرث اهلل تغضلمكن دي دان هرتاث 

كدالم تانه. 
برداسركن قيصه دأتس، ثاتاكن:

جنيس كفور يغ دالكوكن اوليه قارون.  •
عاقبة ككفورن قارون.  •

فغاجرن يغ بوليه دأمبيل.  •
3.3.1
3.3.2
3.3.4
3.3.6



فاميرن فمنتفن عقيدة جاءوهي ككفورن

105
ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

الكوكن اكتيؤيتي دباوه اونتوق مثدياكن باهن فاميرن
فمنتفن عقيدة جاءوهي ككفورن دسكوله كامو.

جلسكن كفد موريد بهاوا اكتيؤيتي اين اياله فاميرن فمنتفن عقيدة اونتوق بركوغسي   •
معلومت تنتغ كفور.  

مينتا موريد مثدياكن فوستر بركناءن كفور دغن لغكف.  •

ضرق چرضس

سدياكن فوستر فنجلسن تنتغ  	
كفور سفرتي مقصود، دليل، 
فمبهاضين، كسن دان تيندقن 

منجاءوهي كفور.

بريكن بورغ سوءالن كفد   
فغونجوغ اونتوق منجواب.

لكتكن فوستر تنتغ كفور دفافن  	
يغ دسدياكن.

بريكن هديه كفد فغونجوغ يغ  	
منجواب دغن بتول.

1

3

2

4

aktiviti

3.3.4
3.3.5



106
ضورونوتاضورونوتا

سومبغ سارن دغن موريد تنتغ ضمبر دأتس.  •
مينتا موريد ممبوات روموسن درفد ضمبر دأتس.  •

افاكه عاقبة يغ دتريما اوليه فغمباال كمبيغ ترسبوت؟

فرهاتيكن دان فيكيركن.1

نفاقاونيت 4

عاقبة سوك منيفو



107
ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

بيمبيغ موريد ممباخ دليل نقلي دغن بتول.  •
فراينخيكن خيري۲ منافق برسرتا خونتوه.  •

تليتي دان فهمي.2
مقصود نفاق

نفاق برمقصود منظاهيركن كأيمانن 
دان مثمبوثيكن ككفورن.

حكوم نفاق اداله حرام كران اهلل ممبريكن 
: انخمن ترهادف ضولوغن منافق. فرمان اهلل

مقصودث: سسوغضوهث اورغ2 منافق ايت دتمفتكن فد تيغكتن 
يغ فاليغ باوه درفد الفيسن نراك. 

افاكه حكوم نفاق؟ 

اورغ يغ مميليقي صيفت نفاق  : ُمَناِفق 
ضلوساري

3.4.1
3.4.2

... حج  مث  هت  مت  خت  حت  )سورة النساء 4:145(جت 

كيت واجب منفتي جنجي.

1
2

3

4

)رواه البخاري(

)روايت البخاري(

: تله مثاتاكن خيري۲ث دغن جلس. سبدا نبي  نبي محمد
 َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  قَاَل، َقاَل َرُسوُل اهلِل : آَيُة الُمَناِفِق َثاَلٌث 

َث َكَذَب، َوِإذاَ َوَعَد َأْخَلَف، َوِإذاَ اْؤُتِمَن خَاَن.  ِإذاَ َحدَّ

مقصودث: درفد أبو هريرة  بهاوا نبي  برسبدا: تندا منافق 
ايت اد تيض: افابيال برخاكف دي بردوستا، افابيال برجنجي 

دي موغكير، افابيال دبريكن سسواتو امانه دي خيانت. 



108
ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

فرباثقكن خونتوه يغ لبيه همفير دغن ديري موريد.  •
خاري قيصه منافق فد زمان نبي محمد  سفرتي قيصه عبداهلل بن أَُبْي.  •

ليهت دان ايغت.3
نفاق

. 1 كلمهن ايمان كران ساللو ملوفاكن اهلل

تيدق جوجور دان موده مالكوكن خيانت.  2
 . كورغ برشكور دغن نعمت يغ دكورنياكن اهلل  3

هالوبا دغن كدنياءن سهغض مالكوكن كظاليمن.  4

فكتور يغ مندوروغ كفد نفاق

تيدق برايمان دغن 
اجرن إسالم نامون 
برفورا₋فورا سفرتي 

برايمان دغنث.

1 بردوستا.

2 مموغكيري جنجي.

3 خيانتي امانه.

نفاق عملننفاق اعتقاد
12

افابيال برخاكف دي بردوستا.  •
افابيال برجنجي دي موغكير.  •

افابيال دبريكن سسواتو امانه دي خيانتي.  •

فركارا يغ مثببكن نفاق

ايمان ساغت برهرض.  
3.4.3



109
ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

بيمبيغ موريد بربينخغ تنتغ فثاتاءن كسن نفاق.  •

باخ دان ايغت.4

كسن 
نفاق دالم 
كهيدوفن

•   دبنخي مشاركت.   

هيلغ راكن دان تاولن.  •  
•  سنتياس براد دالم كرسهن 

دان كتاكوتن.  

هيلغ راس كاسيه   •
دان سايغ.  

تياد حرمت₋مغحرمتي   •
سسام اغضوتا كلوارض.

• تيمبول فراساءن    
     خوريض.

•  ملمهكن فرفادوان 
   دان كساتوان.

•  سنتياس برباله دان برضادوه.
•  هيلغ نيالي دان اخالق  

     برمشاركت.

    • برالكو جنايه،  
     فنيندسن دان كظاليمن.

اومت موندور دان لمه.  •
موده دكواساءي دان   •

دجاجه.

كلوارضاينديؤيدو
نضارامشاركت

3.4.4

سياكف سنوهوغ، ضالم ايكن دوري؛
الما2 منخوري. برخاكف بوهوغ، 

تذكرة

نفاق مرونتوهكن اخالق.



110
ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

بيمبيغ موريد ممباخ تيك س دغن اينتوناسي بيخارا برايراما يغ بتول.  •
كنل فستي تيندقن منجاءوهي دان مغيلقكن نفاق دالم كهيدوفن درفد تيك س دأتس.  •

فرسمبهكن بيخارا برايراما. 5

السالم عليكم، كاون2.

ها، بتول! بتول! بتول!

كيت دموركاءي اهلل دان دبنخي 
اوليه ماءنسي. اوليه ايت كيت هندقله 

سنتياس برمحاسبه.

اووو... بارو كامي فهم. الغكه باضوس 
كاالو كيت جاءوهي نفاق.

اد الضي. سالءين ايت كيت فرلوله 
مميكيركن تنتغ كبوروقن نفاق. 

ايش... ايش... ايش... كاالو بضيتو 
كيت مستيله براخالق موليا دان 

برشكور كفد اهلل.

اف كبوروقنث؟ اف؟ اف؟ اف؟

موالءي هاري اين، كامي برجنجي اكن 
منجاءوهي نفاق دالم كهيدوفن كامي. 

إن شاء اهلل.

نفاق؟ نفاق؟ نفاق؟ 
تيدق... كامي تيدق تاهو.

كيت فرلو منمبه علمو اضام دان 
برعمل دغنث. 

تاهوكه كاون2 باضايمان خارا 
منجاءوهي نفاق دالم كهيدوفن؟

اوه، بضيتو يا! اد الضي اد الضي؟

وعليكم السالم ورحمة اهلل وبركاته.

تق تاهو؟ باءيقله. دغر ايلوق2 يا، 
اونتوق منجاءوهي نفاق كيت فرلو 

تيغكتكن كأيمانن كفد اهلل دغن برذيكير،
         بردعاء دان برتدبر القرءان.

جاءوهي نفاق

3.4.5
3.4.6

كجوجورن ممباوا كبهاضياءن دان كتنغن. 



ميندا چردس

برساما₋سام دغن راكن حاصيلكن نوتا   1
. دالم بنتوق اينفو

برداسركن فثاتاءن ترسبوت، 2 
بينخغكن ددالم كومفولن افاكه يغ 

فرلو كامو الكوكن اونتوق 
مغيلقكن ديري درفد صيفت نفاق.

ساي سنتياس منيغكتكن كأيمانن 
كفد اهلل دغن خارا مالزيمي 

برذيكير، تدبر القران، _______

ساي جوض مميكيركن 
كسن بوروق صيفت نفاق 
سفرتي دبنخي اورغ، هيلغ 
كفرخاياءن، _______

111
ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

بنتو موريد مغحاصيلكن نوتا دأتس.  •
تضسكن كفد موريد اضر سنتياس منجاءوهي خيري2 نفاق.  •

مقصود نفاق

تيندقن منجاءوهي دان مغيلقكن نفاق

فكتور يغ مندوروغ كفد نفاق

كسن نفاق دالم كهيدوفن

هيدوف كيت دريضاءي اهلل .  واجب منجاءوهي صيفت نفاق اضر   سباضاي سأورغ مسلم، كيت    دان ساغت دالرغ اوليه إسالم.    نفاق مروفاكن صيفت يغ دكجي 

نفاق

فكتور

كسن

مقصودتيندقن

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6



كارغن فينديق
ضرق چرضس

حاصيلكن كارغن فينديق بركناءن دغن نفاق برداسركن كثاتاءن 
برايكوت: 

خونتوه

نفاق برمقصود منظاهيركن كأيمانن دان مثمبوثيكن   

ككفورن. حكوم نفاق اداله حرام. اهلل مالرغ اومت 

إسالم مغعملكن صيفت نفاق دالم كهيدوفن هارين. 

سأورغ مؤمن تيدق اكن مالكوكن خيري۲ نفاق   

كران مريك سنتياس ميقيني بهاوا اهلل سنتياس مليهت. 

اهلل سنتياس مليهت اف2 يغ دالكوكن اوليه سموا مخلوق.

اهلل مها مندغر

مالئكة سنتياس 
منخاتت

اهلل مها مليهت

  نبي محمد
مالرغ مالكوكنث

112
ضورونوتاضورونوتا

عقيدة

بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي دأتس.  •
مينتا موريد ممفلباضايكن خونتوه2 الءين.  •

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.6



113

بيدغ عبادة

ماري برسوچي    1اونيت

بولن فثوچين جيوا    3اونيت

مثمبوت سروان الهي    2اونيت

)سورة الذاريات 51:56(
 مقصودث: دان )ايغتله( تيدق اكو چيفتاكن 
جين دان ماءنسي مالءينكن اونتوق مريك 

مثمبه دان برعبادة كفداكو.
بيدغ عبادة ممبريكن تومفوان ترهادف تونتوتن 
اونتوق ممنوهي فرض عين دان فرض كفاية اضر 
دافت دعملكن سچارا استقامة دالم كهيدوفن.

: فرمان اهلل

حرمت₋مغحرمتيكاسيه سايغ
كضمبيراءنبرتغضوغجواب



114
ضورونوتاضورونوتا

التيه توبي ممباچ فغرتين نجيس.  •
بيمبيغ موريد اونتوق ممهمي فغرتين نجيس دان كاءيتكن دغن فغالمن مريك.  •

باچ دان فهمي. 1

ماري برسوچي   1اونيت

4.1.1

 تيغوق، توق. 
حفيظ ترفيجق تاهي.

اڤاكه ارتي نجيس، توق؟

اوه، بارو فتاح تاهو!

ايتوله كاالو تيدق برهاتي₋هاتي. 
كن ده ترڤيجق نجيس. 

نجيس اياله سموا 
بندا كوتور يغ مغهالغ 

درفد صح صالة 
سفرتي داره دان تاهي.

1

2

4

3

5



115
ضورونوتاضورونوتا

عبادة

سومبغ سارن چونتوه نجيس.  •
جلسكن فربيذاءن انتارا نجيس دغن بندا كوتور سفرتي هيغوس دان كاهق.  •

جلسكن فركارا يغ تيدق بوليه دالكوكن افابيال تركنا نجيس.  •

4.1.2

جنيس2 نجيس

انجيغ، بابي دان كتوروننث 
سرتا سضاال فركارا يغ 

بركاءيتن دغن كدوا₋دواث. 
خونتوه: اءير كنخيغ، اءير 
ليور دان داره كدوا₋دواث.

اءير كنچيغ كانق2 لالكي يغ 
برعمور دوا تاهون كباوه يغ 

تيدق ماكن دان مينوم كچوالي 
سوسو ايبوث سهاج.

نجيس سالءين نجيس مغلظة 
دان نجيس مخففة. چونتوه: 
اءير كنچيغ، تاهي دان داره.

نجيس ُمَغلََّظة

نجيس ُمَخفََّفة

َطة نجيس ُمَتَوسِّ

منجاض كبرسيهن فيزيكل دان مينتل.



116
ضورونوتاضورونوتا

عبادة

سدياكن باهن دان بنتو موريد اونتوق مغواساءي چارا مثوچيكن نجيس سچارا عملي.  •
كوغسيكن معلومت حكمه فغضوناءن تانه دالم مثوخيكن نجيس مغلطة.  •

ماري الكوكن. 2

4.1.1
4.1.2
4.1.3

چارا ممبرسيهكن نجيس

نجيس مخففة

نجيس مغلظة

نجيس متوسطة
1 هيلغكن نجيس يغ تركنا فد بادن، 

فاكاين اتاو تمفت.
2 باسوه دغن اءير مطلق سهيغض هيلغ 

كسنث سام اد ورنا، باءو دان راس.

1 هيلغكن نجيس يغ تركنا فد بادن، 

فاكاين اتاو تمفت.
2 باسوه دغن اءير تانه ساتو كالي.

3 باسوه دغن اءير مطلق انم كالي، 

هيغض هيلغ باءو، ورنا دان راس. 

رنجيسكن اءير مطلق كتمفت   1
يغ تركنا نجيس.  

فروسيس 
ممبرسيهكن 

نجيس مغلظة 
دناماكن سرتو.

1

1

1

2

2

3
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عبادة

كاءيتكن دغن كفنتيغن برسوخي دالم كهيدوفن هارين.  •
راسيونلكن مغاف تيندقن دأتس فرلو دالكوكن.  •

ماري چونتوهي دان عملكن.3

4.1.5

برفيكير سبلوم مالكوكن سسواتو تيندقن.

كوله
دس درومه

مماكاي كاسوتدتمڤت عوام
ممبرسيهكن كاوسن سكوله مماكاي فاكاين برسيه دان كمس

فتث
دتم

فه 
سم

اغ 
مبو

م

رنا
مفو

ن س
 دغ

جاء
استن

بر
مندي واجب

تيمم

وضوء
منجاض كسوخني

منجاض كربسيهن
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عبادة

اولغ باچاءن دان بنتو موريد مغسن ايسي فنتيغ.  •

حاكيم موريد تاهون امفت سكوله كبغساءن 
تامن سري داماي. بلياو تله دنوبتكن سباضاي 
توكوه موريد 3 كي )كبرسيهن، كصيحتن 

دان كسالمتن(. 

حاكيم سدر بهاوا منجاض كسوچين ديري بوكن   
سهاج مننداكن كسمفورناءن ايمان سسأورغ، تتافي 
عملن ترسبوت جوض ممفوثاءي كفنتيغن دان فاءيده 
سنتياس  اكن  كسوچين  منجاض  يغ  اورغ  باثق.  يغ 
جوض  مريك  فثاكيت.  درفد  ترهيندر  دان  صيحت 
اكن براس سليسا دان سضر اونتوق برضرق كمانا₋مان.

فنمفيلنث يغ كمس، منوتوف عورة سرتا برسيه   
ترسبوت. سالءين  انوضره  منريما  اونتوق  ماليقكنث 
الءين  يغ  محموده  صيفت  مغعملكن  حاكيم  ايت، 
سفرتي منجاض وضوء، ممبرسيهكن كلس، مغمس 
دسكيتر  سمفه  مغوتيف  دليهت  سريغ  دان  رومه 

كاوسن سكوله. 

باچ دان اناليسيس.4

4.1.4

انوضره موريد تربرسيه
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عبادة

بيمبيغ موريد اونتوق مغهورايكن كفنتيغن برسوچي دري اسفيك ديري سنديري،   •
اضام دان مشاركت.  

فيليه موريد چونتوه ددالم كلس دان مينتا دي منچريتاكن فغالمن منجاض كبرسيهن   •
ديري دان فرسكيترن.

سالءين ايت، دغن منجاض كسوچين   
دتريما  سهاج  بوكن  فغملث  عبادة  ديري، 
دسيسيث.  فهاال  مندافت  ماله  اهلل،  اوليه 
موليا  دفندغ  جوض  إسالم  اومت  ايميج 

اوليه فغانوت اضام الءين.

4.1.4

عملن منجاض كسوچين دان كبرسيهن دالم سموا اسفيك كهيدوفن 
دافت ممبريكن كسن يغ فوسيتيف ترهادف ديري، اضام دان مشاركت.

سنتياس منجاض كبرسيهن دالم سموا اسفيك كهيدوفن.

جك مشاركت دسكليليغ برساما₋سام منجاض كبرسيهن،   
مريك دافت هيدوف دغن تنغ دان هرموني. بهكن فلنچوغ جوض 

برمينت مالوت كنضارا كيت. 



ميندا چردس

برساما₋سام دغن راكن جلسكن تعريف نجيس برايكوت:  1

لغكفكن جدوال دباوه دغن چونتوه كامو سنديري.  2

برداسركن سيتواسي برايكوت ثاتاكن   3
بنر اتاو ساله، كمودين بريكن السن. 

هارون ممباسوه سلوارث يغ دجيلت انجيغ دغن   
سابون دان ممبيلسث سباثق 7 كالي دغن اءير مطلق.   

 حميراء مرنجيسكن تلكوغث يغ تركنا 
داره دغن اءير مطلق اللو مغريغكنث.   

 عبد الرحمن ممباسوه فاكاين يغ تركنا 
اءير كنچيغ اديق فرمفوانث يغ براوسيا 

1 تاهون دغن اءير هيغض برسيه. 
اديقث هاث ممينوم سوسو ايبوث. 

نجيس مغلظةنجيس متوسطةنجيس مخففة

120
ضورونوتاضورونوتا

عبادة

فلباضايكن سيتواسي اونتوق منيغكتكن كفهمن موريد.  •
موتيؤاسيكن موريد اضر سنتياس منجاض كسوچين دان كبرسيهن.  •

خارا مثوخيكنجنيس نجيسبيلغن سيتواسي
مخففة
متوسطة

1

2

مغلظة3

aktiviti

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5



ڤرماءينن ستيسين علمو

بهاضيكن موريد كفد ببراف كومفولن.
ستياف اغضوتا كومفولن فرلو مثلسايكن 

خارا مثوچيكن كتيض₋تيض جنيس 
نجيس فد سموا ستيسين يغ دتتفكن، 

كمودين ممبنتغكنث.
 

1
2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

ضرق چرضس

121
ضورونوتاضورونوتا

عبادة

النتيق موريد توروس اونتوق ممبنتو مالكوكن فنيالين.  •

aktiviti

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

برسديا ممبري كرجاسام كفد اورغ الءين.
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مينتا موريد منچريتاكن فغالمن مالءوغكن اذان.  •
مينتا موريد بركوغسي تيندقن يغ فرلو دالكوكن افابيال مندغر اذان.  •

اذان اياله لفظ خصوص يغ دشريعتكن اوليه إسالم 
اونتوق مثاتاكن ماسوقث وقتو صالة فرض.

افاكه تيندقن كامو افابيال مندغر اذان دالءوغكن؟ 

ليهت دان تليتي.1

اونيت

4.2.1
  4.2.6

مثمبوت سروان الهي 2
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ضورونوتاضورونوتا

عبادة

بيمبيغ موريد اونتوق مثبوت لفظ اذان دان جوابث دغن بتول.  •
فردغركن كفد موريد فلباضاي الونن اذان يغ مناريق سباضاي رغسغن.  •

مينتا موريد منچاري ترجمهن لفظ دان جواب اذان.  •
ترغكن ماس دان خارا منجواب اذان.  •

      
      
َأْشَهُد َأْن لَّ   

َأْشَهُد َأْن لَّ       
ًدا رَُّسوُل   َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ
ًدا رَُّسوُل   َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

َل َحْوَل َوَل ُقوََّة  ِباهلِل
َل َحْوَل َوَل ُقوََّة  ِباهلِل
َل َحْوَل َوَل ُقوََّة  ِباهلِل
َل َحْوَل َوَل ُقوََّة  ِباهلِل

َصَدْقَت َوَبَرْرَت. 
َصَدْقَت َوَبَرْرَت. 

       
َل      

      
      
َأْشَهُد َأْن لَّ   

َأْشَهُد َأْن لَّ       
ًدا رَُّسوُل   َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ
ًدا رَُّسوُل   َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ

َلِة  َحيَّ َعَلى الصَّ
َلِة  َحيَّ َعَلى الصَّ
َحيَّ َعَلى اْلَفَلِح 
َحيَّ َعَلى اْلَفَلِح

َلُة َخْيٌر مَِّن النَّْوِم اَلصَّ
َلُة َخْيٌر مَِّن النَّْوِم  اَلصَّ
       

لََ      

الونكن. 2

4.2.2
4.2.3

جواب اذانلفظ اذان

تمبهن 
كتيك 

اذان صبح

تمبهن 
كتيك 

اذان صبح

مغحياتي فرفادوان دالم إسالم.
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ضورونوتاضورونوتا

عبادة

فردغركن كفد موريد فلباضاي الونن اقامة يغ مناريق سباضاي رغسغن.  •
بيمبيغ موريد ممهمي مقصود لفظ اقامة.  •

مينتا موريد مثاتاكن فربيذاءن انتارا لفظ اذان دغن اقامه.  •

فردغركن. 3

4.2.1
4.2.2
4.2.3

اقامة اياله لفظ يغ دشريعتكن اوليه إسالم يغ دأوچفكن فغرتين اقامة
باضي مثرو اومت إسالم منديريكن صالة.

جواب اقامةلفظ اقامة

منفتي وقتو دالم مغرجاكن صالة.
سباضاي اورغ إسالم افابيال مندغر اذان دان اقامة كيت 
فرلو منجوابث دغن مغولغ لفظ ترسبوت سچارا فرالهن.

 َأْكَبُر  َأْكَبُر    
َأْشَهُد َأْن لَّ     

ًدا رَُّسوُل اهلِل     َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ
َلِة    َحيَّ َعَلى الصَّ
َحيَّ َعَلى   

أََقاَمَها  
أََقاَمَها  

 َأْكَبُر  َأْكَبُر   
َل      

 َأْكَبُر  َأْكَبُر    
َأْشَهُد َأْن لَّ     

ًدا رَُّسوُل اهلِل     َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ
َلِة    َحيَّ َعَلى الصَّ
َحيَّ َعَلى   
َقْد َقاَمِت  
َقْد َقاَمِت  

 َأْكَبُر  َأْكَبُر   
َل      
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ضورونوتاضورونوتا

عبادة

سچارا ريغكس ترغكن سجاره اذان دان اقامة سرتا كلبيهنث.  •
مينتا موريد مغالونكن اذان دان اقامة سمبيل مالكوكن ادب₋ادبث.  •

مينتا موريد يغ مندغر اذان ممفركتيككن ادب اذان دان اقامة.  •

ماري باچ دان عملكن. 4

4.2.4
4.2.6

ادب اذان دان اقامة
موءاذين

اورغ يغ مندغر
اذان دان اقامة

ادب سبلوم اذان دان اقامة
 مغهادف كأره قبلة.

 سوچي درفد حدث كچيل دان حدث بسر.
 برديري.

ادب سماس اذان دان اقامة
 مماليغكن موك كأره كانن فد لفظ 

َلِة ” دان ككيري  “َحيَّ َعَلى الصَّ  
فد لفظ “َحيَّ َعَلى اْلَفَلِح”.   
 مثبوت كليمه اذان دغن تنغ.

َلُة َخْيٌر مَِّن النَّْوِم”   التَّثـِْويُب: مثبوت “اَلصَّ
سباثق دوا كالي سماس اذان صبح.  

 التَّْرِجيُع: مثبوت كليمه 
“َأْشَهُد َأْن لَّ اِٰلَه ِإلَّ  ” دان   
ًدا رَُّسوُل اهلِل”  “َأْشَهُد َأنَّ ُمَحمَّ  

سچارا فرالهن سبلوم مالءوغكنث.  

ادب سلفس اذان دان اقامة
 برصلوات كأتس نبي.

 بردعاء. 

ادب سماس اذان دان اقامة
 ديام دان منجواب لفظ 

اذان دان اقامة.  
 منجواب لفظ “َقْد َقاَمِت

َلُة” دغن الصَّ   
     “َأَقاَمَها  َوَأَداَمَها”   

كتيك اقامة.  
ادب سلفس اذان دان اقامة

 بردعاء. 

مغحرمتي اذان دان اقامة.

فتونجوق
اذان سهاج  

اذان دان اقامة  
اقامة سهاج
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ضورونوتاضورونوتا

عبادة

بريكن فلباضاي چونتوه اضر موريد ممهمي كفنتيغن اذان دان اقامة.  •

باچ دان حياتي.5

4.2.5
4.2.6

        اذان دان اقامة: لفظ موليا يغ مثرو اومت إسالم منونايكن صالة. 
اذان دان اقامة مروفاكن شعار كوجودن إسالم دسسواتو تمفت.

برساتو فادو دان 
ساليغ ممهمي.

سنتياس منڤتي ماس.برديسيڤلين دان 
مشاركت سنتياس 

مغيغتي اهلل.

مشاركت

كفنتيغن اذان دان اقامة

اضام

شعار إسالم

ن كفد 
ممعلومك

ن تنتغ ماسوق 
مسلمي

وقتو صالة.

منجواب اذانموءاذين دان اورغ يغ مندافت فهاال باضي 

سروان اونتوق مسلمين 
برسضرا صالة برجماعه 

دمسجد اتاو سوراو.

كضوناءن اذان سالءين صالة
1 كتيك دتيمفا مصيبة.

2 مثمبوت كالهيرن انق.
3 مرداكن كتاكوتن.

4 سبلوم مموالكن مسافير.

1

1

2
34

23



ميندا چردس

برساما₋سام دغن راكن سدياكن رساله ساهوت سروان الهي:  1

سچارا برفاسغن، رانچغ اونتوق فرضي اول   2
كسوراو باضي منونايكن صالة ظهر برجماعه. 
فرهاتيكن دان چاتت ادب2 اذان دان اقامة يغ 

دالكوكن اوليه موءاذين دان راكن2 كامو كتيك 
اذان دالءوغكن. كمودين، الفوركن كفد ضورو.

127
ضورونوتاضورونوتا

عبادة

ضالقكن موريد اونتوق تروس صالة برجماعه دسوراو، مسجد دان درومه   •
برساما₋سام دغن كلوارض.

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6

ساهوت 
سروان الهي

اذان دان اقامه كفنتيغن مقصود اذان

مقصود اقامة
مشاركت

اضام



سدياكن بورغ سناراي سيمق اونتوق فنيالين.
النتيق ببراف اورغ موريد اونتوق منجادي جوري.

بريكن ستياف جوري بورغ سناراي سيمق اونتوق مريك منيالي فسرتا.
فسرتا يغ مندافت مركه ترتيغضي دكيرا فمنغ.

مغيسي بورغ فثرتاءن.

مغحاضيري كلينيك اذان.

التيهن اذان.

1

3
2

4

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

ضرق چرضس

فنچارين موءاذين جونيور

بورغ سناراي سيمق فرتنديغن اذان دان اقامة

سوارا 
20م20م10م 100م20م30م

ادب لنچر  جوملهفصيح الضو 
نام فسرتا:

مالكوكن كرجا دغن تليتي دان بركواليتي.

1

2

3
اهلل أكبر.

aktiviti

128
ضورونوتاضورونوتا

عبادة

فستيكن سموا موريد دافت مغالونكن اذان سچارا برادب.  •
ضالقكن موريد مغعملكن اذان دان اقامة سچارا برتروسن.  •

ضالقكن موريد اونتوق سنتياس صالة برجماعه فد اول وقتو.  •

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
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ضورونوتاضورونوتا

عبادة

1

بنتو موريد اونتوق ممهمي كونسيف برفواسا دغن جلس.  •
ضوناكن فغالمن مريك اضر موده مغحياتي تاجوق.  •

تليتي دان فهمي. 1

بولن فثوچين جيوا    3اونيت

افاكه عبادة سنة يغ هاث دالكوكن فد بولن رمضان؟



130
ضورونوتاضورونوتا

عبادة

كاءيتكن فواسا دغن عنصور عقيدة باضي مغوكوهكن فمهمن موريد.  •

بينچغكن دغن موريد تنتغ ترجمهن اية بركناءن دليل فنشريعتن فواسا.  •
تمبه ببراف حديث بركاءيتن فواسا سباضاي فغوكوهن دان ضالقكن.  •

باچ دان اولغ. 2

4.3.1
4.3.2
4.3.3

فواسا اياله مناهن ديري درفد فركارا2 يغ ممبطلكن فواسا برموال 
درفد تربيت فجر هيغض تربنم ماتاهاري دسرتاءي دغن نية.

برداسركن دليل 
دأتس، دواجبكن 

باضي سموا اومت 
إسالم يغ ممفو 

منونايكن فواسا فد 
بولن رمضان.

1 نية: َنَوْيُت َصْوَم  َعْن َأَداِء َفْرِض َشْهِر 

. َنِة هلِلِ  َرَمَضاَن َهِذِه السَّ
مقصودث: سهاج اكو برفواسا ايسوق   
هاري اونتوق منونايكن فرض رمضان 

تاهون اين كران اهلل تعالى.
2 تيدق مالكوكن فركارا يغ ممبطلكن فواسا.

مقصودث: واهاي اورغ2 يغ برايمان، كامو دواجبكن برفواسا سباضايمان 
دواجبكن اتس اورغ2 يغ دهولو دري كامو، سوفايا كامو برتقوى.

ٰى ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه 
 )سورة البقرة 2:183(        ٌّ        ٍّ        َّ   ُّ

روكون فواسا

فغرتين فواسا

حكوم فواسا

دليل فواسا

. دان مراس كبرادءن اهلل  فاتوه كفد فرينته اهلل
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عبادة

جلسكن كفد موريد فربيذاءن شرط واجب، شرط صح دان روكون فواسا.  •
جلسكن ايستيله حيض، نفاس، والدة دان بالغ.  •

4.3.3

1 إسالم - تيدق واجب 

باضي اورغ كافير.
2 بالغ - كانق2 تيدق 

دواجبكن برڤواسا.
3 برعقل - اورغ ضيال

تيدق دواجبكن    
برفواسا.

4 ممفو - تيدق عذور 

دان تيدق ساكيت.

إسالم - اورغ يغ بوكن   1
إسالم تيدق صح فواسا.

2 سوخي درفد حيض، 

نفاس دان والدة - 
خصوص باضي وانيتا.

برعقل )مميز( - تيدق   3
صح فواسا اورغ ضيال، 
فيغسن دان بلوم مميز.
4 برتفتن دغن وقتوث - 

تيدق برفواسا فد 
هاري2 يغ دحرامكن   

برفواسا چونتوهث هاري 
راي عيد الفطري دان 

عيد األضحى.

شرط صح فواسا شرط واجب فواسا

كانق2 يغ بلوم بالغ تيدق واجب برفواسا 
تتافي حكوم فواسا مريك صح.
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عبادة

جلسكن كفد موريد كباءيقن مالكوكن عملن2 سّنة يغ دتتفكن دالم إسالم.  •
مينتا موريد منچاري معلومت تمبهن بركناءن سّنة2 فواسا.  •

ضالقكن موريد مغعملكن سّنة2 فواسا.  •

باچ دان عملكن.3

4.3.4

برسحور  
	مليواتكن سحور

مثضراكن بربوك.  
بردعاء سبلوم بربوك.  

	بربوك دغن تمر.
ممبريكن ماكنن كفد اورغ   
الءين اونتوق بربوك فواسا.

	ممفرباثق عملن سّنة سفرتي برتدروس، برصدقه 
دان براعتكاف.

سّنة2 فواسا

صبر دان تابه دالم مغهادفي چابرن هيدوف.

اعتكاف:  براد ددالم مسجد دغن نية اونتوق مندافت كريضاءن اهلل.  
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عبادة

وجودكن سيتواسي فغاجرن يغ مغضالقكن موريد برتاث، بربينچغ دان    •
بركوغسي فغالمن مريك.

جلسكن سچارا ترفرينچي فركارا يغ ممبطلكن فواسا.  •
فرباثقكن چونتوه اونتوق مغوكوهكن كفهمن موريد.  •

باچ دان فهمي.4

4.3.5

فركارا يغ ممبطلكن فواسا

فيغسن دان مابوق 
سفنجغ هاري، ضيال 

واالو سكجف.

مونته دغن 
سغاج.

مغلواركن اءير 
مني دغن سغاج.

مرتد.

مماسوقكن سسواتو ماللوءي روغض 
تربوك سام اد ماكن، مينوم دان سباضايث.

برجماع
  فد سياغ هاري.

حيض، نفاس 
دان والدة.

برالكو جوجور فد ديري سنديري.
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عبادة

بيمبيغ موريد ممهمي كفنتيغن برفواسا دري سودوت روحاني، جسماني دان مشاركت.   •
مينتا موريد ممبريكن ببراف چونتوه كفنتيغن برفواسا.   •

باچ دان حياتي. 5

4.3.5
4.3.6

       فواسا اياله عملن واجب اومت إسالم يغ ممبريكن باثق 
كباءيقن. ماللوءي فواسا اومت إسالم دافت ممبنتوق اخلق يغ موليا.

كفنتيغن  برفواسا رمضان

مشاركت

جسماني روحاني

مندكتكن 
ديري كفد 

اهلل.

مالتيه ديري 
اضر برصيفت 
امانه، اخلص

دان صبر.

مغهيندركن 
فثاكيت يغ 

برفونچا دري 
فروت.

مريحتكن 
اورضن دالمن 

بادن.

مغيكيس 
صيفت كدكوت 

دان سومبوغ.

منديديق 
مشاركت اضر 
تيدق بوروس 
دان ممبذير.

مثماي 
فراساءن كاسيه 
سايغ سسام 

ماءنسي.



ميندا چردس

برساما₋سام دغن راكن سدياكن فغرتين فواسا   1
دان دليل واجب برفواسا دالم بنتوق  

   اتاو فرسمبهن ميديا يغ الءين.

برداسركن دليل نقلي ثاتاكن حكوم برفواسا رمضان.  2

حاصيلكن تقويم يغ مغاندوغي معلومت تنتغ   3
هاري يغ دسنتكن برفواسا سفنجغ تاهون. 

ثاتاكن حكوم فواسا باضي سيتواسي دباوه دان بريكن السن.  4

سچارا بركومفولن، بينچغكن دان بنتغكن باضايمان فواسا   5
رمضان دافت ممبنتوق انسان برتقوى.  

احمد باغون درفد 
تيدور. دي ترلوفا فد 

هاري ايت دي برفواسا 
رمضان اللو مماكن 
كوءيه دأتس ميجا.

ذكيه براد دتاهون 
6 مالتي. كتيك 

برفواسا، اي منريما 
سونتيقن روبيال.
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عبادة

جلسكن كلبيهن فواسا كفد موريد.  •
ضالقكن موريد مغعملكن فواسا سنة اثنين دان خميس.  •

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6



ضرق چرضس

بينا فلن هارين دان ريكود سفنجغ 
بولن رمضان.

برديسيفلين دان منفتي ماس دالم منطاعتي فرينته اهلل.

  15 رمضان 
تيف هاري اين
ماكن كورما فد 
وقتو سحور دان 

بربوك باضي مندافتكن 
تناض سضرا

جزوء

سورة 

اية

تدبر

عملن هارينالقرءانصالة

درفد أبو هريرة، درفد نبي محمد ، بضيندا 
برسبدا: “بارغسيافا يغ مغهيدوفكن مالم ليلة  
القدر دغن فنوه كأيمانن دان فغهارفن اكن 

دأمفونكن دوساث يغ تله اللو.”
)حديث رواية البخاري(

برسحور
باچ القرءان
ممبنتو اورغ

صالة برجماعه
صدقه

اعتكاف
برذيكير

صبح

ضحى

مغرب

توبة

عصر

تهجد 

ظهر

تراويح

عشاء

وتر

چاتتن
خارا2 مغهيدوفكن 10 مالم تراخير فد بولن رمضان.

aktivitiدياري رمضانكو
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عبادة

سيمق دان بينچغ حاصيل كرجا موريد ددالم كلس.  •
ضالقكن موريد منروسكن عملن فد بولن2 الءين.  •

مينتا موريد منخريتاكن فغالمن دان تيف دالم مثمفورناكن دياري رمضانكو ماسيغ2.  •

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6



َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك  َقاَل: 
“َكاَن النَِّبيُّ  َأْحَسَن النَّاِس ُخُلًقا”                        

)روايت الشيخان(

 : مقصودث: درفد أََنِس ْبِن َماِلٍك
“نبي محمد  اياله اورغ يغ ترباءيق اخالقث.”

بيدغ اين منجلسكن فركارا يغ بركاءيتن 
دغن كهيدوفن نبي محمد  اونتوق دجاديكن 

سباضاي فندوان دالم كهيدوفن هارين.

)رواه الشيخان(

حرمت₋مغحرمتيكاسيه سايغ
كضمبيراءنبرتغضوغجواب

137

بيدغ سيرة

جنجي ستيا فندودوق يثرب 1اونيت

 دعوه نبي محمد 3اونيت

 كبيجقساناءن نبي محمد 2اونيت
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سومبغ سارن تنتغ ضمبر دأتس دان كاءيتكنث دغن تاجوق فالجرن.  •
مينتا موريد مغيغتي سموال جنجي دغن ايبو باف دان ضورو.  •

فرهاتيكن دان فيكيركن. 1

مغافاكه جنجي فنتيغ دالم كهيدوفن ماءنسي؟

جنجي ستيا فندودوق يثرب1اونيت
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سيرة

تونجولكن كسوغضوهن مشاركت يثرب منخاري كبنرن.  •
بريكن معلومت تمبهن تنتغ مشاركت مدينة.  •

تليتي دان فهمي. 2

5.1.1

التر بالكغ مشاركت َيْثِرب

يثرب كيني دكنلي سباضاي مدينة. بومي يثرب 
سوبور دغن فلباضاي تانمن دان بواه₋بواهن. 

فكرجاءن اوتام فندودوقث برتاني دان برداضغ. 
كباثقن مريك مثمبه برهاال.

دسببكن دعواءن ترسبوت، فندودوق يثرب ترننتي₋ننتي 
كمونخولن نبي ترسبوت. فد تاهون ك₋ 11 كنبين،

سراماي انم اورغ لالكي دري يثرب داتغ منونايكن 
حاج دان مملوق إسالم. مريك برجنجي مثيبركن 

  اجرن إسالم ديثرب دان كمبالي برتمو نبي محمد
فد موسيم حاج تاهون برايكوتث.

مريك ترديري درفد فلباضاي قبيله، انتاراث، قوم 
أَْوس، َخْزَرْج دان ببراف فواق يهودي سفرتي 

َبِنْي َنِضْير، َقْيُنَقاْع دان َبِني ُقَرْيَظة. مريك سريغ 
برسغكيتا دان برفرغ. قوم يهودي مندعوا نبي 

تراخير اكن الهير دالم كالغن مريك.

بغسا يهودي ممفوثاءي بيلغن نبي يغ فاليغ راماي. نامون مريك ساللو مندوستاكن فارا نبي دان ممبونوه مريك.
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سيرة

بيمبيغ موريد مغاناليسيس ايسي فر جنجين دأتس.  •
جلسكن التر بالكغ مشاركت عرب كتيك ايت دغن لبيه لنجوت.  •

ليهت دان ايغت. 3

كوكوهكن جاتي ديري.
5.1.2

فد تاهون ك₋ 12 كنبين، ليم 
درفد انم اورغ يثرب يغ تله 

برتمو رسول اهلل  فد تاهون 
اللو كمبالي داتغ منموءي نبي 
محمد  برساما₋سام توجوه 
اورغ يغ بارو مملوق إسالم. 

نبي محمد  ساغت 
ضمبيرا دغن كداتغن مريك.

مريك دغن بربسر هاتي منطاعتي 
فرجنجين ترسبوت. افبيال مريك 

  ايغين كمبالي كيثرب، نبي محمد
مغوتوسكن ُمْصَعْب ِبن ُعَمْير 

برساما₋سام مريك اونتوق مغاجر 
اجرن إسالم. اين مروفاكن بوقتي نبي 
محمد  ساغت ممبريكن فرهاتين 

كفد دعوه دان فركمبغن علمو.

نبي محمد  ممينتا مريك سوفايا 
برجنجي ستيا انم فركارا كفد بضيندا: 

تيدق شيريك كفد اهلل.  1
تيدق منخوري.  2

تيدق برزنا.  3
تيدق ممبونوه انق فرمفوان.  4

تيدق مالكوكن فتنة.  5
 . ستيا كفد رسول اهلل  6

فرجنجين عقبة فرتام

مغافاكه نبي محمد  مميليه انم فركارا 
ددالم فرجنجين عقبة فرتام؟

1. ماءنسي تيدق اد فدومن دالم كهيدوفن.
2. منجامين حق مشاركت سالمت.
3. مغوكوهكن سيستم ككلوارضاءن.

4. منجاض كسالمتن ماءنسي.
5. مغيلق درفد برالكو ككاخاون دان 

هورو₋هارا.
6. سنتياس دفيمفين كجالن كبنرن.
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سيرة

كاءيتكن ايسي فرجنجين عقبة فرتام دغن ايسو سماس.  •
مينتا موريد مثنارايكن ايسي فرجنجين درفد فرجنجين عقبة فرتام دان كدوا.  •

باخ دان ايغت.4

5.1.2

فد تاهون ك₋ 13 كنبين، سباثق 70 اورغ درفد يثرب ترماسوق دوا 
اورغ وانيتا تله داتغ برتمو رسول اهلل . دالم فرجنجين كالي اين، نبي 

محمد  تله ممينتا مريك سوفايا برجنجي ستيا كفد بضيندا اونتوق:

فرجنجين عقبة مروفاكن 
ساله ساتو سبب كفد 

برالكوث هجرة نبي 
محمد  دان اومت إسالم 

كبومي مدينة الُمَنوََّرة.

1 مندغر دان منطاعتي نبي محمد  دالم سموا كأداءن.

2 ممبلنجاكن هرتا دجالن اهلل سام اد كتيك سنغ اتاو سوسه.

3 مثرو ماءنسي كفد كباءيقن دان منولق كموغكرن.

4 تابه مغهادفي خالءن اورغ كافير.

5 مليندوغي نبي محمد  سباضايمان مليندوغي ديري دان

كلوارض سنديري.   

فرجنجين عقبة كدوا 

فرفادوان مغوكوهكن كقواتن اومت.
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سيرة

كاءيتكن كفنتيغن فرجنجين عقبة فرتام دغن سيتواسي سماس.  •

باخ دان فيكيركن.5

5.1.3

كفنتيغن فرجنجين عقبة فرتام دان كدوا

ترهيندر درفد شيريك دان ككفورن.   •
كخينتاءن كفد نبي محمد  سماكين برتمبه.  •

ثاوا ترفليهارا دان دهرضاءي.  •

كسالمتن ماءنسي ترجامين.  •

مغحرمتي حق ميليق ستياف اينديؤيدو.  •
هرتا ترفليهارا درفد فنخروبوهن.  •

ترفليهارا درفد عناصير يغ مروسقكن عقل دان فيكيرن.  •
ممولياكن كدودوقن ماءنسي سباضاي خليفه   •

اهلل  دموك بومي.  

مرواه ماءنسي دجاض.  •
مغحرمتي ستياف حق اينديؤيدو.  •

اضام

ثاوا

عقل

هرتا

مرواه
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سيرة

كاءيتكن فربينخغن دغن تاجوق فالجرن.  •
بريكن خونتوه الءين اعتبار فنريماءن مشاركت يثرب ترهادف دعوه نبي.   •

باخ دان حياتي. 6

5.1.4
5.1.5

 اعتبار فنريماءن مشاركت يثرب ترهادف دعوه نبي محمد

       منونايكن جنجي سواتو كواجيفن. كيت فرلو ممبينا 
فريبادي موليا دغن منالدني مشاركت يثرب دالم فرجنجين عقبة.

كيت هندقله براوسها منخاري علمو دغن 
برسوغضوه₋سوغضوه اضر مندافت فدومن كجالن يغ بنر.

منخاري كبنرن
 فندودوق يثرب ترننتي₋ننتي كمونخولن نبي محمد

كيت هندقله مماتوهي فرينته اهلل دان 
رسول سرتا منجونجوغ تيغضي اوندغ2.

كطاعتن دان كستياءن
 دغر دان طاعتي رسول اهلل

سنتياس منجاءوهي فركارا2 موغكر دان دالرغ.

جاءوهي اخالق يغ كجي
تيدق منخوري دان برزنا.

كيت فرلوله سنتياس برسيكف عاديل دان
حرمت-مغحرماتي سسام ماءنسي.

ممبينا فرفادوان دان كاسيه سايغ
تيدق مالكوكن فتنه دان فمبونوهن



ميندا چردس

برساما₋سام دغن راكن:  1
سبوتكن دوا ايسي فنتيغ فرجنجين عقبة فرتام دان كدوا.   •  
ترغكن دوا كفنتيغن دان اعتبار فرجنجين عقبة فرتام دان  •  

كدوا.     
كامو تله ترفيليه مواكيلي كلس دالم  ميغضو اينتيضريتي.   2

سدياكن تيك س يغ برتاجوق “نيالي2 مورني دالم فرجنجين 
عقبة فرتام دان كدوا”.

تليتي ضمبر دباوه، بينخغكن دان كاءيتكن دغن ايسي   3
فرجنجين عقبة.  

144
ضورونوتاضورونوتا

سيرة

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

بيمبيغ موريد مغحاصيلكن فوليو دغن بتول.  •

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

حاصيلكن اقرار موريد تنتغ مماتوهي فراتورن كلس.  4



ضرق چرضس

بنتوق كومفولن يغ ترديري درفد 
)ABCD( .امفت اورغ موريد

موريد )A( ممضغ كد دان 
.)B( منونجوقكنث كفد موريد

موريد )B( مميليه كد دان 
.)C( ممباخاكنث كفد موريد

موريد )C( منجواب دان 
موريد )D( اكن مثيمق دان 

منمبه جوافن.  

4

12

3

فهمي فرجنجين عقبة
aktiviti
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سيرة

بيمبيغ موريد منجالنكن اكتيؤيتي دأتس.  •
• سدياكن سوءالن يغ برسسواين يغ منخاكوفي سموا تاجوق فالجرن.

5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5



Juara matematik antarabangsa
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سومبغ سارن ضمبر دأتس دان كاءيتكن دغن تاجوق فالجرن.  •

اونيت

5.2.1

 كبيجقساناءن نبي محمد 2

افاكه يغ كامو تاهو تنتغ بيجقسان؟

دوا موريد تله منجواراءي 
فرتنديغن ماتماتيك 
فريغكت انتارابغسا. 

كبيجقساناءن مريك 
تله مغهارومكن نام نضارا. 

مريك اياله كبغضاءن 
كيت. اداكه مريك ايت 

فطانة، استاذه؟

1

2 تليتي دان فهمي.1
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سيرة

ضالقكن موريد منخاري قيصه2 كبيجقساناءن فارا رسول.   •
5.2.1

استاذه، افاكه يغ 
دمقصودكن دغن فطانة؟ 

مقصود فطانة

فطانة برمقصود بيجقسان، برعقل 
  بودي دان فنداي. نبي محمد
سنتياس مغضوناكن كبيجقساناءن 
بضيندا دالم كهيدوفن دان دعوه.

34

فارا رسول ممفوثاءي فميكيرن يغ كريتيس. مريك 
دافت مرانخغكن ستراتيضي دعوه دغن بركسن.
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سيرة

ترغكن قيصه كأوغضولن صيفت فطانة نبي محمد  دان كاءيتكنث دغن كهيدوفن موريد.  •
 خاري قيصه۲ الءين يغ منونجوقكن كأوغضولن صيفت فطانة نبي محمد  •

باخ دان فهمي.2

فريستيوا فلتقن باتو حجر األسود.  1

نبي محمد   منخادغكن اضر ستياف 
فمبسر قبيلة ممضغ ستياف بوخو كاءين 
دتمفت  حجر األسود  ملتقكن  اونتوق 
اصلث. تيندقن ترسبوت دافت ملرايكن 

فرتليغكهن دالم كالغن قبيلة عرب.

. ستراتيضي برهجره نبي محمد  2

نبي محمد  تيدق مغضوناكن جالن 
مشاركت  اوليه  دضوناكن  يغ  بياسا 
نبي  كمدينة.  برهجره  اونتوق  عرب 
الءين  جالن  مغضوناكن    محمد 
دغن بنتوان عبداهلل بن  سأورغ 

يغ بوكن براضام إسالم.
برهيمه تيغضي.

5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

 كأوغضولن صيفت فطانة نبي محمد
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سيرة

مينتا موريد مغاناليسيس كبيجقساناءن دالم قيصه2 دأتس.  •

ممفرساوداراكن قوم أوس دان خزرج )أنصار(.  3

اوسهاون يغ اوغضول.      5

يغ  اوسهاون  مروفاكن    اهلل  رسول 
مغوروسكن  دأمانهكن  بضيندا  برجاي. 
دغن  خديجة.  سيدتنا  ميليق  فرنياضاءن 
دالم  كجوجورنث  دان  كبيجقساناءن 
بضيندا ممفراوليه كأونتوغن  فرنياضاءن، 

يغ لبيه بربنديغ اوسهاون يغ الءين.

ممبنتوق فياضم مدينة.  4

افابيال نبي محمد  سمفاي دمدينة، 
نبي موجودكن فياضم مدينة يغ مغاندوغي 
فرينسيف فنتيغ هوبوغن فندودوق مدينة.  

ستله برهجره، نبي محمد  ممفرساوداراكن 
  قوم مهاجرين دان أنصار. تيندقن نبي محمد
ايت منجاديكن سموا قوم مسلمين برساتو فادو 

دان دضروني اوليه موسوه.

5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

بيجق ممبوات كفوتوسن. 
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سيرة

مينتا موريد منونجوق خارا تيندقن باضي ستياف سيتواسي دالم روموسن.  •
بريتاهو كفد موريد بهاوا ايلوستراسي سقدر هياسن سهاج.  •

باخ دان حياتي.3

نبي محمد  مغضوناكن كبيجقساناءن
بضيندا اونتوق ملرايكن فرسغكيتاءن دان

منامتكن فرموسوهن. 

نبي محمد  برديكاري دان جوجور
دالم ستياف فكرجاءن يغ دالكوكن. 

5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

 منالدني صيفت فطانة نبي محمد

براوسها مندامايكن فرسغكيتاءن.

مرانخغكن سسواتو دغن تليتي سبلوم
مالكوكن فكرجاءن دان توضسن.  

روموسن

روموسن

تالدن

تالدن
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سيرة

. مينتا موريد مثاتاكن تيندقن يغ فرلو دالكوكن اونتوق منالدني صيفت فطانة نبي محمد  •
مينتا موريد مغحاصيلكن سناراي سيمق ديري برداسركن تيندقن يغ تله دثاتاكن.  •

نبي محمد  مغوكوهكن كساتوان قوم
مسلمين دان منجاديكن مريك برساودارا.

كبيجقساناءن نبي محمد  مغعملكن نيالي2
مورني دالم ستياف اوروسن مروفاكن رهسيا

كجاياءن نبي سباضاي اوسهاون.

نبي محمد  منتفكن فراتورن اضر 
هيدوف سنتياس هرموني دان تراتور.

5.2.4
5.2.5

اوتاماكن فرفادوان دان كسفاكتن.

براوسها ضيضيه دان تكون اونتوق برجاي.

روموسن

روموسن

تالدن

تالدن

تالدن

تالدني كخرديقن دان كبيجقساناءن نبي محمد  اونتوق توجوان كباءيقن.

مرغك فراتورن دان براوسها اونتوق مماتوهيث.
روموسن



ميندا چردس

برسوءال جواب برساما₋سام دغن راكن:  1
ثاتاكن مقصود فطانة.  •  

 سبوتكن دوا خيري كبيجقساناءن نبي محمد  •  
برداسركن قيصه كأوغضولن صيفت فطانة نبي.     

برداسركن سيتواسي برايكوت، افاكه تيندقن بيجقسان   2
يغ فرلو دالكوكن؟ 

مليهت فاءيف اءير فخه
دتاندس سكوله.

مليهت راكن مغيجيق
راكن يغ الءين.

راكن تيدق ممباوا واغ
ككنتين. 

راكن بيسيغ ددالم 
فرفوستاكاءن.
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سيرة

ايغتكن موريد سوفايا مغضوناكن كبيجقساناءن دالم منجالنكن توضسن.   •
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5



ججق كبيجقساناءن
ضرق چرضس

بنتوق كومفولن.
جواب سوءالن دستياف هنتين.
كومفولن يغ منجواب سوءالن 
دغن بتول دان خفت اياله فمنغ.

1

3
2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي
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سيرة

بيمبيغ موريد منجالنكن فرماءينن دأتس.  •
روموسكن جوافن موريد دان كاءيتكنث دغن اخالق رسول اهلل  دالم بردعوه اونتوق   •

دجاديكن سباضاي عملن هارين.  

5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5

افاكه مقصود فطانة؟ 

باضايماناكه نبي 
محمد  سلسايكن 

مسئله فلتقن حجر 
األسود؟

افاكه ستراتيضي 
هجرة نبي محمد ؟

سبوتكن خيري كبيجقساناءن 
نبي محمد  دالم برنياض.

جلسكن خيري كبيجقساناءن نبي 
محمد  دالم مميمفين مدينة.

فركارا يغ 
دالكوكن اوليه 
  نبي محمد

ترهادف قوم أوس 
دان خزرج.

1

2

3

5

6

4

موال

تمت

aktiviti



سيافاكه فندعوه؟
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1

سومبغ سارن ضمبر دأتس دان كاءيتكنث دغن تاجوق فالجرن.  •

فرهاتيكن دان فيكيركن.

دعوه نبي محمد اونيت 3
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سيرة

مينتا موريد مثنارايكن خارا دعوه نبي محمد  دالم فتيقن دأتس.  •
بريكن خونتوه۲ دعوه يغ بوليه دلقساناكن اوليه فندعوه.  •

5.3.1
5.3.2

مقصود دعوه

السالم عليكم، كاون2. 
ساي اوروس ستيا ميسي دعوه فركامفوغن اورغ اصلي. 

فد هاري اين، ساي اكن منرغكن خارا دعوه نبي 
محمد . سوك ساي ايغتكن بهاوا دعوه برمقصود 
مثرو دان مغاجق اومت ماءنسي اونتوق برايمان دان 

طاعة كفد اهلل  سرتا كمبالي كجالن يغ بنر.

نبي محمد  بردعوه دمكة سخارا سوليت سالما تيض 
تاهون. بضيندا بردعوه كفد قوم قرابة يغ رافت دغنث 

ترلبيه دهولو. ستله ايت، باروله دفرينتهكن اوليه اهلل اضر 
بردعوه سخارا ترغ₋ترغن.

تاهوكه اندا، نبي محمد  بردعوه دغن فلباضاي خارا؟
دعوه سخارا ليسن

نصيحت  •
تذكرة  •

ديالوض  •
برخريتا  •
برديبت  •

دعوه سخارا فربواتن
زياره  •

ممبريكن هديه  •
مغوتوسكن سورت  •

مغهانتر اوتوسن  •
براخالق موليا  • نبي محمد  بردعوه سخارا سوليت برفوست 

. درومه سيدنا األرقم بن أبي األرقم
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سيرة

. بيمبيغ موريد ممهمي بنتوق فننتغن كفد دعوه نبي محمد  •
مينتا موريد منخاري الضو2 نشيد يغ بركاءيتن دغن تاجوق فالجرن.  •

بريكن خونتوه۲ اورغ يغ مننتغ نبي محمد  سفرتي أبو جهل.  •

باخ دان فيكيركن.2

5.3.3

. تنتغن كافير قريش ترهادف دعوه نبي محمد

صبر دان تابه ممباوا كجاياءن.

فتنه  1
اورغ قريش منودوه نبي محمد  سباضاي ضيال، اهلي 
سيحير دان فندوستا. مريك مندعوا نبي محمد  اياله 
فمخه بله مشاركت دان فموتوس هوبوغن صلة الرحيم.

فمبونوهن  4
اد جوض دالم كالغن فارا صحابت نبي محمد  يغ 

دبونوه دغن كجم سفرتي سيدنا َياِسر دان سيدتنا ُسَميَّة. 

فثيقساءن   3
تردافت  فلباضاي سيقساءن يغ دالكوكن ترهادف قوم 

مسلمين سفرتي دجمور دفادغ فاسير دان دلتقكن باتو يغ بسر 
دأتس دادا مريك سفرتي يغ برالكو كفد سيدنا ِباَلل بن َرَباح.

فموالون   2
اورغ قريش مغهالغ اكتيؤيتي برجوال بلي دان سموا بنتوق 

كومونيكاسي دغن قوم مسلمين ترماسوق فركهوينن. 
تيندقن ايت مثببكن قوم مسلمين مغالمي كالفرن دان 

سماكين ترتكن. فموالون برالروتن سالما همفير 3 تاهون. 
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سيرة

سومبغ سارن تيندقن يغ دالكوكن اونتوق مغفليكاسيكن اخالق نبي محمد  دالم   •
مغهادفي تنتغن قوم قريش.  

تضسكن بهاوا دعوه اياله كواجيفن ستياف مسلم.  •

باخ دان تالدني.3
اخالق نبي محمد  دالم مغهادفي تنتغن قوم قريش

نبي محمد  سنتياس برصبر دغن اوجين دان خابرن.  1
ساي اكن برصبر دان تابه دالم ستياف اسفيق كهيدوفن.  

برصبر

نبي محمد  تيدق فرنه فوتوس اس.  2
ساي سنتياس بردعاء كفد اهلل  دالم ستياف اوسها   

يغ دالكوكن.

نبي محمد  مغاوتاماكن قوم كلوارض دالم بردعوه.  3
ساي مغعملكن بودايا نصيحت₋منصحتي دالم كلوارض.  

نبي محمد  سنتياس برحكمه دان تيدق فرنه بردندم.  4
ساي سديا ممعافكن كسالهن اورغ الءين دان   

تيدق ممبالس كجاهتن اورغ الءين دغن كبوروقن.   

برضنتوغ هارف كفد اهلل

فريهاتين

برجيوا بسر

تضوه فنديرين دان جاتي ديري. 
5.3.5
5.3.6
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سيرة

نصيحتي موريد منخونتوهي كفريبادين نبي محمد  دالم بردعوه.   •
بريكن قيصه۲ يغ منونجوقكن اخالق نبي محمد  دالم بردعوه.    •

تليتي دان فهمي.4
اخالق نبي محمد  دالم بردعوه

نبي محمد  منولق تاورن درفد كافير قريش 
سفرتي فغكت، هرتا ككاياءن دان وانيتا. بضيندا 
تتف يقين دغن فرتولوغن اهلل، منروسكن اوسها 

دعوه سهيغض برجاي.

كتيك نبي محمد  بردعوه دطائف، فندودوق 
طائف منولق دعوه بضيندا دغن مغوسير دان 

منخدراكن بضيندا. اللو داتغ مالئكة ممبوات تاورن 
كفد بضيندا اونتوق ممبيناساكن مريك. بضيندا 
منولقث اللو بردعاء اضر مريك منريما هداية.  

سماس فريستيوا فمبوكاءن كوتا مكة، بضيندا 
تله ممبيبسكن فندودوق مكة يغ فرنه مالكوكن 

كجاهتن كفد بضيندا دان ممعافكن مريك. 

نبي محمد  سنتياس اوفتيميس 
. ترهادف جنجي دان بنتوان درفد اهلل

نبي محمد  سأورغ فندعوه فثايغ.

نبي محمد  سأورغ فمعاف.

5.3.4



ميندا چردس

برساما₋سام دغن راكن:  1
سبوتكن مقصود دعوه.   •  

ترغكن دوا خارا نبي محمد  بردعوه.   •  

بينخغكن دالم كومفولن، كمودين بنتغكن دهادفن كلس:  2
بنتوق فننتغن ترهادف نبي محمد  كتيك بردعوه.  •  

كفريبادين نبي محمد  دالم بردعوه دان مغهادفي فننتغن.  •  

بينخغكن تيندقن يغ فرلو كامو الكوكن باضي منخونتوهي   3
اخالق نبي محمد  كتيك بردعوه دالم سيتواسي برايكوت:

فاروق تيدق 
برجاي دغن 
خمرلغث دالم 

ففريقساءن.

بيض سكوله تله 
هيلغ دسكوله.

راكن ممبواغ 
سمفه مراتا₋رات.
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سيرة

مينتا موريد منجواب سوءالن دأتس.  •
بينخغكن سيتواسي دأتس دغن موريد.  •

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6



مغيكوت كومفولن ماسيغ2، خاري 
معلومت تنتغ فركارا برايكوت 

دفرفوستاكاءن:
بينخغكن دالم كومفولن، كمودين 
توليس معلومت يغ دفراوليه دغن 
مغضوناكن فرايسين يغ سسواي. 

بنتغكنث دهادفن كلس. 

1

2

3

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

. خوباءن ممبونوه نبي محمد   •

هالغن رنتيغ بردوري دهالمن   •

. رومه نبي محمد  

قيصه سيدنا ِباَلل بن َرَباح.  •

قيصه كلوارض سيدنا َياِسْر.  •

قيصه دعوه نبي محمد  دطائف.  •

تاجوق فربينخغن

ضرق چرضس

 برخريتا تنتغ دعوه نبي محمدaktiviti
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سيرة

بيمبيغ موريد ملقساناكن اكتيؤيتي دأتس.  •
فستيكن كصحيحن ايسي كاندوغن ستياف تاجوق يغ دبنتغكن اوليه موريد.  •

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5
5.3.6



حرمت₋مغحرمتيكاسيه سايغ
كضمبيراءنبرتغضوغجواب

161

توتوفله عورتمو1اونيت
ماري برياضه 2اونيت

جيرن سڤاكت ممباوا بركت 3اونيت

ضوروكو سايغ 4اونيت

 بيدغ ادب

َم َمَكاِرَم اأَلْخَلِق” “ِإنََّما ُبِعْثُت أِلَُتمِّ
)رواه أحمد وغيره(

)روايت أحمد دان سالءينث(

مقصودث: سسوغضوهث اكو دأوتوسكن 
اونتوق مثمفورناكن كلوهورن اخالق.

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

: َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلل  ،َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة
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كاءيتكن ديسيفلين برفاكاين دالم اونيت براونيفورم دغن فماكاين دالم إسالم. 	•
سومبغ سارن دان كاءيتكن ديسيفلين برفاكاين دالم اونيت براونيفورم دغن ايتيكا  		•

فاكاين دالم إسالم.

فرهاتيكن دان فيكيركن. 1

مغافاكه كيت فرلو منوتوف عورة؟

توتوفله عورتمو1اونيت



163
ضورونوتاضورونوتا

ادب

فرينچيكن	باتسن	عورة	لالكي	دان	فرمفوان. 	•
بيمبيغ	موريد	مثنارايكن	ايسي	فنتيغ	درفد	تذكرة. 	•

تليتي دان فهمي. 2

6.1.1
6.1.2
6.1.3

مقصودث: دان جاغنله مريك ممفرليهتكن فرهياسن 
توبوه مريك كچوالي يغ ظاهير درفداث. 

عورة اياله بهاضين توبوه بادن يغ واجب 
دتوتوف دان تيدق بوليه دددهكن.

برداسركن دليل دأتس، منوتوف عورة حكومث واجب. اورغ 
. يغ منددهكن عورة اكن مندافت دوسا دان دموركاءي اهلل

فغرتين عورة

دليل

منوتوف عورة ممليهارا كحرمتن.

نبي محمد  فرنه برسبدا دغن 
مفهومث: اد دوا ضولوغن اهلي نراك يغ بلوم فرنه دليهت اوليه 

بضيندا دان ساله ساتوث اياله فرمفوان2 يغ ممبوك عورة، يغ 
چندروغ مالكوكن معصية دان مندوروغ اورغ الءين جوض 
مالكوكن معصية، كفاال مريك ممفوثاءي سغضول سفرتي 
بوغضول اونتا يغ سيغيت. مريك تيدق اكن ماسوق شرض، 

سرتا تيدق دافت منچيوم باءوث. 

تذكرة

دري فوست هيغض لوتوت.   : لالكي 
سلوروه بادنث كچوالي   : فرمفوان 

موك دان تافق تاغن.    

باتسن عورة

نن  من  زن  رن  مم  ام  يل 
)سورة الّنور 24:31(

)روايت مسلم(
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ادب

سومبغ	سارن	كباءيقن منوتوف عورة دان كبوروقن مغابايكنث. 	•
تايغكن	ؤيديو	يغ	برسسواين،	كمودين	مينتا	موريد	مغولسث	برداسركن	فركارا	يغ	دفالجري. 		•

باچ دان عملكن.3

ممباچ دعاء.   1
مموالكن اغضوتا سبله كانن   2

كتيك مماكاي فاكاين.
مموالكن اغضوتا سبله كيري   3

كتيك ممبوك فاكاين.
مميليه چيري2 فاكاين يغ   4

منفتي شرع.

1 منوتوف عورة.

2 تيدق كتت.

3 تيدق جارغ هيغض منمفقكن 

ورنا كوليت عورة يغ دتوتوف.
4 تيدق منونجول دان مناريق 

فرهاتين.

6.1.3
6.1.5

ادب2 برفاكاين 

چيري2 فاكاين منفتي شرع

ايبو، فاكاين اف يغ 
سسواي اونتوق ساي 
كمجليس كبوداياءن 
اونيت براونيفورم ننتي؟

فاكايله باجو 
اين، كران نمفق 

چنتيق، برادب دان 
ممفوثاءي چيري2 

فاكاين منفتي 
شرع.

1

2
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ادب

بنتو	موريد	اونتوق	 دعاء مماكاي دان ممبوك فاكاين. 	•
ضالقكن	موريد	مغعملكن	دعاء	دأتس	دالم	كهيدوفن	هارين. 		•

رسول	اهلل	 مماكاي باجو يغ  	•
برلغن فنجغ هيغض كفرضلغن تاغن.

رسول	اهلل	 بردعاء كتيك  	•
مماكاي فاكاين سفرتي سربن، 

باجو يغ سمفورنا.  
رسول	اهلل	 سوك مماكاي  	•

فاكاين فوتيه، برسيه، واغي دان 
برفاكاين سدرهان.

ممبوقتيكن	كطاعتن	ترهادف	 	•
. فرينته اهلل  

•	منجاض	مرواه	دان	كحرمتن	ديري.

مغعملكن ادب برفاكاين يغ منفتي 
شرع بوكن سهاج دافت ممليهارا 

كحرمتن سأورغ مسلم، بهكن 
منجاديكن فماكايث يقين دان 

اورغ دسكليليغث براس سليسا.

6.1.4
6.1.6
6.1.7

ماري چونتوهي سّنه 
رسول اهلل  دالم برفاكاين

حكمه برفاكاين منوتوف عورة

3

ِبْسِم اهلِل اللَُّهمَّ إِنِّى 
َأْسَأُلَك ِمْن َخْيِرِه َوَخْيِر 
َماُهَو َلُه، َوَأُعوُذِبَك ِمْن 

َشرِِّه َوَشرَِّما ُهَو َلُه.
مقصودث: دغن 

نامامو يا اهلل اكو مينتا 
كفداموكباءيقن فاكاين 
اين دان كباءيقن اف2 
يغ اد فداث، دان اكو 

برليندوغ كفدامو درفد 
كجاهتن فاكاين اين 
دان كجاهتن يغ اد 

فداث.

ننتي جاغن لوفا ممباچ 
دعاء مماكاي فاكاين:

سنتياس مغيكوتي سّنة رسول اهلل  دالم برفاكاين.

دعاء ممبوك فاكاين: 
مقصودث: دغن نام اهلل يغ تياد توهن سالءينث.



ميندا چردس

التيه توبي  دعاء مماكاي فاكاين دان فردغركنث   2
كفد راكن كامو.

بينچغكن ضمبر برايكوت برداسركن:   1
•	فغرتين	عورة. 	

•		حكوم	منوتوف	عورة. 	
•	ادب	برفاكاين	منفتي	شرع.	 	
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ادب

سدياكن	ضمبر	تمبهن	يغ	برسسواين	اونتوق	فربينچغن	كومفولن. 	•
ضالقكن	موريد	ممبريكن	فندافت	سنديري	كتيك	فربينچغن. 	•

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7

ِبْسِم اهلِل اَللَُّهمَّ اِنِّي َاْسَأُلَك ِمْن َخْيِرِه َوَخْيِر 
َماُهَو َلُه َوَأُعْوُذِبَك ِمْن َشرِِّه َوَشرَِّما ُهَوَلُه

aktiviti



كيمفين منوتوف عورة دغن سمفورنا

ضرق چرضس

حاصيلكن فوستر دان 
بروسور.

تمفلكن فوستر دان 
ايدركن بروسور.

بريكن فنرغن تنتغ عورة 
كفد راكن2 دسكوله.

1

3

2

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي
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ادب

تمفلكن	فوستر	ترباءيق دفافن كثاتاءن سكوله اتاو سودوت يغ برسسواين. 	•
ماسوقكن	معلومت	يغ	تله	دفالجري	ددالم	فوستر	دان	بروسور. 	•
جلسكن	حكمه	منوتوف	عورة	دالم	مناغني	ضجاال	سوسيال. 	•

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6
6.1.7

تكون دالم مالكوكن سسواتو فكرجاءن سهيغض سمفورنا.

aktiviti
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كاءيتكن رياضه دغن كصيحتن،  سوكن كضمرن موريد دان فغالمن مريك. 	•

باخ دان تليتي. 1

افاكه يغ اكن ترجادي جك كيت مالس برياضه؟

ماري برياضهاونيت 2
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ادب

جلسكن	مقصود	حديث دان كاءيتنث دغن رياضه كفد موريد. 	•
چريتاكن قيصه رسول اهلل  دان ڤارا صحابت يغ بركاءيتن دغن رياضه كڤد موريد.  •

•	 ضالقكن موريد مغعملكن ضاي هيدوف صيحت.

عمر الخطاب ڤرنه بركات:

مقصودث: “اجرله انق2 
كامو ممانه، منوغضغ كودا 

دان جوض برنغ”. 

تذكرة

6.2.1
6.2.2

باءيقله، بيال سوده صيحت كناف كامو تيدق كفادغ؟
كامو سرتاءي راكن2 الءين. 
برياضه حكومث  هاروس دان 
دضالقكن  برداسركن حديث:

مقصودث: اورغ برايمان يغ قوات 
لبيه باءيق دان لبيه دسوكاءي اوليه 
اهلل درفد اورغ برايمان يغ لمه. 

ساي كورغ 
صيحت، چيقضو.

رياضه اياله ضرق بادن، سنمن اتاو سضاال كضياتن 
يغ دالكوكن فد وقتو الفغ اونتوق مثيحتكن بادن 

سفرتي برسنم، برماءين دان بريكرياسي.

اوليه يغ دمكين، اونتوق منجادي اورغ يغ 
قوات دان صيحت كيت فرلوله ساللو برياضه.

13

2

فغرتين رياضه

َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة  َقاَل: َقاَل َرُسوُل 
اهلِل : اْلُمْؤِمُن اْلَقِويُّ َخْيٌر َوَأَحبُّ إَِلى 

ِعيِف )رواه مسلم( اهلل ِمَن اْلُمْؤِمِن الضَّ
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ادب

كنل	فستي	صيفت2 محموده يغ تردافت فد ديري فاروق. 	•
ضالقكن	موريد	منچونتوهي	صيفت2 ترسبوت. 	•

مينتا	موريد	مثنارايكن	ادب2 يغ فرنه دالكوكن كتيك برسوكن. 	•

باچ دان چونتوهي.2

6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7

فاروق موريد تاهون 4. بلياو مروڤاكن موريد يغ اكتيف برياضه. 
سوكن كضمرنث اياله بوال سيڤق. فاروق ترڤيليه منجادي واكيل سكوله 

دان تله مغهارومكن نام سكولهث دفريغكت داءيره دان نضري.
ستياف فتغ خميس، فاروق برالتيه برساما₋سام دغن راكن   
دفادغ سكوله. كتيك برياضه مريك سنتياس مغعملكن ادب2 

برياضه سفرتي منجاض كبرسيهن، منوتوف عورة، ممليهارا سماغت 
كسوكنن سرتا مميليه كاوسن يغ سسواي دان سالمت.

ادب دفوفوق، سوكن سرونوق

جودي دان رسواه. دسمفيغ 
سرونوق برسوكن مريك 
جوض تيدق لوفا مغيغتي 
اهلل دغن منونايكن صالة 

برجماعة دسوراو بردكتن.

سالءين ايت، مريك جوض منجاءوهي عملن نيضاتيف دالم   
سوكن سفرتي فمبذيرن دان اكتيؤيتي يغ مغاندوغي عنصور 

سنتياس منجاض كسالمتن دان مرواه ديري.
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ادب

جلسكن	كسن	بوروق	سكيراث	تيدق	مغعملكن	ادب	رياضه يغ منفتي شرع. 	•
بنتو	موريد	مغاناليسيس	كفنتيغن	ادب	برياضه يغ منفتي شرع. 	•

ماري بربوريا. 3

6.2.5
6.2.6
6.2.7

ماري ... ماريله كيت برسوكن
دغن برادب كيت الكوكن

برنغ، ممانه سّنه دعملكن
بوال جاريغ، بوال سيفق، سموا كيت الين.

براونتوغ بنر مريك برسوكن
بادن صيحت قوات فثاكيت دهيندركن

كسالمتن ترجامين ماس سوكن
ماس دأيسي تنفا مالاليكن.
فهاال دافت ايمان فون قوات

اومت دمولياكن دفندغ حرمت
تيفو، رسواه، ضادوه دهافوسكن

فرفادوان كوكوه سغكيتا دجاءوهكن.
سوكن دعملكن فلباضاي بغسا

ماليو، چينا، اينديا، ايبن، بيدايوه جوض 
ماري اديق كاكق، توان فوان سموا،

تيدق كيرا اوسيا توا اتاوفون مودا.

كفنتيغن ادب برياضه



ميندا چردس

 فغرتين دان حكوم رياضه   
	ادب سماس رياضه   

 فركارا يغ برتنتغن دغن ادب سرتا ثاتاكن تيندفن يغ   
سفاتوتث دأمبيل.    

برداسركن ضمبر برايكوت بينخغكن برساما₋سام دغن راكن:   1
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ادب

نصيحتي	موريد	اضر	سنتياس	منجاض	ادب	كتيك	برياضه يغ منفتي شرع. 	•
ضالقكن	موريد	مغعملكن	ضاي	هيدوف	صيحت	سفرتي	برياضه. 		•

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7



رودا بستاري

فوتر رودا اونتوق 
مننتوكن نومبور سوءالن 

دان مركه.
جواب سوءالن، كمودين 
سيمق جوافن برفندوكن 

مركه يغ دبريكن.
ستياف جوافن يغ بتول

اكن دبريكن مركه 
سباضايمان يغ ترفافر فد 

رودا بستاري.
سكيراث سوءالن تيدق 

دافت دجواب اتاو 
جوافن ساله، سوءالن 

اكن دبوك كفد 
كومفولن الءين.

فد اخير فرماءينن، سموا  
مركه دجوملهكن اونتوق 

مننتوكن  فمنغ.

1

3

2

5

4

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

ضرق چرضس
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ادب

سدياكن	سوءالن تمبهن جك فرلو. 	•
بينا	رودا	بستاري	مغيكوت	كرياتيؤيتي	ضورو. 	•

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7

منجاض كبرسيهن فيزيكل دان مينتل.

2م
2م

4م

4م
6م

6م

8م

8م

افاكه حكوم مالكوكن رياضه؟
سبوتكن ساتو ادب رياضه يغ منفتي شرع.

ثاتاكن ساتو كفنتيغن ادب برياضه ترهادف اينديؤيدو.
ترغكن ساتو كفنتيغن ادب برياضه ترهادف نضارا.

ثاتاكن ساتو فربواتن يغ ساله كتيك مالكوكن رياضه.
سبوتكن ساتو سوكن يغ دأنجوركن دالم إسالم.

ثاتاكن عاقيبة تيدق مغعملكن رياضه يغ منڤتي شرع.
افاكه تيندقن كامو سكيراث منريما ككالهن؟

سوءالن

aktiviti
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بنتو	موريد	اونتوق	ممهمي	مقصود	حديث ترسبوت. 	•
جلسكن	حد	كاوسن	كجيرنن	كفد	موريد. 	•

باچ دان فرهاتيكن.1

افاكه يغ اكن ترجادي جك كامو تيغضل برسنديرين؟

جيرن سفاكت ممباوا بركتاونيت 3

فغرتين جيرن

  بهاوا رسول اهلل ، مقصودث: درفد ابو هريره
برسبدا: “سسيافا يغ برايمان دغن اهلل دان هاري 

اخيرة مك جاغنله مثاكيتي جيرنث.”
)روايت البخاري دان مسلم(

برداسركن حديث دأتس، سأورغ مسلم واجب 
برادب دغن جيرنث تنڤا مغيرا اضام دان بغسا. 

بهكن مثاكيتي مريك حكومث حرام دان بردوسا.

6.3.1
6.3.2

جيرن اياله اورغ يغ تيغضل برهمفيرن دغن 
رومه سسأورغ دان دسبوت جوض تتغض.

دليل

)رواه البخاري ومسلم(

عن أبي هريرة  أن رسول اهلل  قال:
“َمْن َكاَن ُيْؤِمُن باهللِ َواْلَيْوِم اْلِخِر َفاَل ُيْؤِذ َجاَرُه” 
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ادب

بينچغكن	حق2 جيرن يغ فرلو دتونايكن. 	•
فرينچيكن	فربيذاءن انتارا حق جيرن مسلم دغن بوكن مسلم. 	•

6.3.3
6.3.4
6.3.7

فربواتن 
مغحرمتي عادت، بودايا دان اضام ماسيغ2.   •

تيدق مثاكيتي جيرن.  •
•  منزيارهي جيرن كتيك ساكيت.

ممبريكن فرتولوغن جك دفرلوكن.  •
ملبيهكن سديكيت ماسقن دان ممبريكنث كفد جيرن.  •

تيدق مغضغضو كتنترمن جيرن.  •
ساليغ ممعافكن كسالهن دان برتولق انسور.  •

فرچاكفن
ممبريكن نصيحت سكيراث فرلو.  •

مغوچفكن تهنيئه اتس كجاياءن جيرن.  •
منجاض فرتوتورن.  •

ايموسي
برفراسغك باءيق دغن جيرن.  •

برسيمفاتي افابيال جيرن دتيمفا كمالغن.  •

حق جيرن 
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ادب

مينتا	موريد	منچريتاكن	فغالمن	مالكوكن	كباءيقن ترهادف جيرن. 	•

تليتي دان فهمي.2

6.3.6
6.3.7

 منچونتوهي كهيدوفن برجيرن رسول اهلل

رسول اهلل  سنتياس بربوات باءيق دغن جيرن دان تيدق   •
فرنه مثاكيتي مريك واالوفون جيرنث سأورغ يهودي.  

افابيال مماسق ماكنن رسول اهلل  مغضالقكن كيت   •
ممبريكن سديكيت ماكنن كفد جيرن، تراوتاماث افابيال   

برالكو كماتين دان مصيبة.  
رسول اهلل  مالرغ كيت ممبياركن جيرن براد دالم   •

كالفرن سدغكن كيت ككثغن.  

رسول اهلل  برفسن اضر كيت كرف ممبريكن هديه كفد  •
بردكتن. جيرن، دان مندهولوكن جيرن يغ    

رسول اهلل  جوض منضه كيت مريميهكن فمبرين جيرن   •
واالوفون كورغ برنيالي.  

بربوات باءيق دغن جيرن

ڤيكا دغن كباجيقن جيرن

مغهرضاءي جيرن
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ادب

سومبغ	سارن	عاقيبة	مغابايكن	ادب	برجيرن. 	•
جلسكن	سچارا	ترفرينچي	كفنتيغن	برادب	دغن	جيرن	ترهادف	اينديؤيدو،	مشاركت	دان	 	•

نضارا كفد موريد.

باچ، تليتي دان حياتي.3

        جيرن: اورغ يغ منديامي رومه 
دسكليليغ كيت. بربوات باءيق دغن جيرن 

منداتغكن فلباضاي كباءيقن كفد كيت.

6.3.5
6.3.6

• كرجا يغ برت 
منجادي ريغن.

داماي  • هيدوف  
دان هرموني.  

• ضجاال نيضاتيف 
دافت دبنترس.

مموفوق صلة الرحيم.  •

• مندافت فهاال دان 
كريضاءن اهلل.  
منجامين كتنغن  •

ايموسي.   

نضارا ماجو دان مناريق   •
كداتغن فلنچوغ.  

ايكونومي نضارا برتمبه باءيق.  •

مشاركت اينديؤيدو

نضارا

كفنتيغن
 ادب 
برجيرن

جيرن: چرمين ديري كيت، 
سكيراث جيرن سريغ مثبوت 
كباءيقن كيت، مك كيت 

ترضولوغ دالم ضولوغن 
اورغ يغ باءيق. تتافي جك 
سباليقث مك برهاتي₋هاتيله 

دغن سيكف كيت.

تذكرة

سنتياس مغمبيل برت كأداءن جيرن.



ميندا چردس

جالنكن اكتيؤيتي فوف₋كوءيز يغ مرغكومي:  1
حكوم 	  فغرتين جيرن    

ادب برجيرن يغ فرنه كامو الكوكن. 	  
بينچغكن دالم كومفولن حق2 جيرن يغ فاتوت كامو   2

لقساناكن برداسركن سيتواسي برايكوت برسرتا السن. 
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ادب

بنتو	موريد	اونتوق	ممهمي	سيتواسي	دالم	ضمبر	دأتس. 	•
فلباضايكن	سيتواسي	اونتوق	مغوكوهكن	كفهمن موريد. 	•

مينتا	موريد	ممبينخغكن	خارا	مناغني	مسئله	جيرن	يغ	برسيكف	نيضاتيف. 	•

6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7



جيرن سڤاكت

بهاضيكن موريد كفد ببراف كومفولن.
لغكفكن معلومت بركناءن سيتواسي يغ 

دبريكن برداسركن لمبرن كرجا.
بنتغكن حاصيل فربينچغن دهادفن كلس.

1
2

3

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

1

2

3

ضرق چرضس
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ادب

فستيكن	سموا	موريد	ترليبت	دالم	مثومبغ	ايديا. 	•
ضالقكن	موريد	درفد	كومفولن	الءين منمبهكن معلومت، كمودين ممبريكن اولسن سماس  	•

فروسيس فمبنتغن.  

6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7

aktiviti
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مينتا	موريد	بركوغسي	چريتا	بركاءيتن دغن ضورو يغ دسايغي. 		•

تليتي دان رنوغكن.1

ضوروكو سايغ   اونيت 4

سباضاي واكيل موريد 
ساي ايغين مغوچفكن 
سالمت هاري ضورو 

كفد سموا ضورو دسكوله 
كبغساءن كنغن. 

تريما كاسيه اتس سضاال 
فغربانن، تونجوق اجر دان 
تيدق جمو ممبيمبيغ سرتا 
منديديق كامي هيغض 
برجاي. تريما كاسيه 

چيقضو!

باضايماناكه هيدوف كيت تنفا ضورو؟
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ادب

جلسكن	ادب	ترهادف	ضورو. 	•
افليكاسيكن	تروس	ادب	ترهادف	ضورو	دالم	كلس. 	•

مينتا	موريد	مغعملكن	ادب	ترهادف	ضورو. 	•

باچ دان الكونكن.2

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4

ضورو اياله اورغ يغ مغاجر، دسبوت جوض 
فنديديق، فغاجر دان فمبنتوق اخالق.

مقصودث: تيدق ترماسوق ضولوغن كامي اورغ يغ تيدق 
ممولياكن يغ لبيه توا دان مثايغي يغ لبيه مودا سرتا يغ تيدق 

مغتاهوءي حق اورغ يغ برعلمو اضر دأوتاماكن فندغنث.

منطاعتي ضورو.  
ممبريكن  تومفوان  	
كتيك ضورو مغاجر.

ممبنتو ضورو. 	
مندعاءكن ضورو. 	

برچاكف دغن لمبوت   
دان سوفن.

برتاث فركارا يغ   
برمنفعت جك 

دأيذينكن.
ممبري سالم افابيال   

برتمو ضورو.

مرنده ديري دان   
تيدق سومبوغ 
ترهادف ضورو.

برصبر أتس تيندقن  	
ضورو.

برسغك باءيق دغن   
ضورو.

ادب دغن ضورو
ڤراساءنڤرچاكڤنڤرالكوان

)رواه أحمد(

)روايت أحمد(

فغرتين ضورو

دليل
: برادب ترهادف ضورو حكومث واجب برداسركن سبدا رسول اهلل 

لَْيَس ِمنَّا َمْن َلْم ُيِجلَّ َكِبيَرَنا َوَيْرَحْم َصِغيَرَنا َوَيْعِرْف ِلَعاِلِمَنا
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ادب

3

كاءيتكن سيتواسي يغ تردافت دالم قيصه ترسبوت دغن نيالي يغ بوليه دعملكن اوليه موريد. 	•
بنتو	موريد	مغنل	فستي	نيالي	يغ	تردافت	دالم	دوا	قيصه	ترسبوت. 	•

بريتاهو	كفد	موريد	بهاوا	ممبنتو	ضورو	اياله	عملن	موليا. 	•

حياتي دان چونتوهي.

مموفوق سماغت منچينتاي علمو دالم ديري.

مغحرمتي ضورو

ممبنتو ضورو

فارا	صحابت	تيدق	بربوال	سسام	مريك 	•
سكيراث رسول اهلل  حاضير كران مالو   

. دان حرمت كفد رسول اهلل   

ابن	عباس	فرنه	ممضغ	دان	منونتون	تالي	توغضغن 	•
ضوروث زيد بن ثابت سباضاي تندا  فغحرمتن.  
عبد	اهلل	بن	مسعود	 سنتياس برخدمت كفد 	•

رسول اهلل  دغن مثدياكن كاسوت دان   
توغكت كتيك بضيندا حاضير كسسواتو مجليس.   

6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6

منالدني صحابت دان علماء

كاون2، فارا صحابت رسول اهلل  دان 
علماء2 تردهولو ساغت مغحرمتي ضورو دان 

اورغ برعلمو. چوبا كاون2 باچ قيصه2 دباوه:

زيد بن ثابت  مروفاكن انتارا فنوليس وحي
رسول اهلل  كتيك القرءان دتورونكن دمدينة 

. دان ابن عباس فوال مروفاكن سفوفو نبي محمد
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ادب

فوجي	موريد	يغ	سنتياس	مغعملكن	ادب	دغن	ضورو	سفنجغ	فمبالجرن. 	•
ضالقكن	موريد	اونتوق	سنتياس	مغعملكن	نيالي	يغ	باءيق ترهادف ضورو. 	•

برصبر ترهادف ضورو

برسوفن دغن ضورو

ابن	عباس	 سغضوف منوغضو  	•
دهادفن رومه ضوروث زيد بن ثابت   

يغ  سدغ تيدور سهيغض بلياو ترجاض   
كران هندق منونتوت علمو.  

امام	الشافعي مثيلق هالين بوكو 	•
دهادفن ضوروث امام مالك دغن   

فرالهن كران سضن دان تيدق ماهو   
مغضغضو ضوروث يغ سدغ مغاجر.   

دمكينله كتيغضين اخالق فارا صحابت 
دان علماء ترهادف ضورو. ماريله كيت 

سام2 منچونتوهي اخالق يغ ترفوجي اين 
. سباضايمان يغ دأجر اوليه رسول اهلل

نام سبنر امام الشافعي اياله محمد بن إدريس. بلياو مروفاكن فغاسس كفد مذهب 
شافعي يغ منجادي فضغن كباثقن اومت إسالم دمليسيا. نام سبنر امام مالك اياله 
مالك بن أنس بن مالك. بلياو مروفاكن فغاسس كفد مذهب مالكي يغ منجادي 

فضغن سبهاضين نضارا إسالم سفرتي عراق دان فلسطين.
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ادب

بيمبيغ	موريد	ممهمي	معلومت ماللوءي بنتوان ضمبر، چريتا اتاو ؤيديو يغ برسسواين. 	•
ضوناكن	فغالمن	موريد	كتيك	فروسيس	فربينچغن. 	•

مينتا	موريد	ممبينچغكن	عاقبة	مغابايكن	ادب	دغن	ضورو	دري	سودوت	اينديؤيدو،	 		•
مشاركت دان نضارا.

باچ دان فيكيركن.4

6.4.5
6.4.6
6.4.7

مندافت فهاال دان   
كبركتن علمو.

دسايغي ضورو2.  
موده مغيغتي   

فالجرن.

الهير راماي چرديق   
فنداي اونتوق 

ممباغونكن نضارا.
نضارا	ماجو	دان	 	•

برداي ساءيغ.

تيدق موده   
ترفغاروه دغن   

ضجاال  نيضاتيف.  
مالهيركن	مشاركت	 	•

برعلمو دان فثايغ.

كفنتيغن ادب ترهادف ضورو

نضارااينديؤيدو مشاركت

ضورو مروفاكن انسان برجاس يغ 
برفرانن سباضاي اضين فمباغونن. 

بركة : كباءيقن يغ دكورنياكن اوليه اهلل كفد 
سسأورغ. علمو يغ بركة اياله علمو يغ بوليه 

منداتغكن كباءيقن كفد فميليقث سدغكن علمو يغ 
تيدق بركة بوليه ممباوا كبوروقن اتاو سيا2.



ميندا چردس

سنارايكن ادب دغن ضورو يغ تله كامو الكوكن.  1

كنل فستي كسالهن يغ دالكوكن، كمودين بريكن نصيحت   2
يغ سسواي.

توليسكن عزم كامو اونتوق مغعملكن ادب ترهادف ضورو،   3
كمودين ممباچاكنث دهادفن كلس.

عزم ساي
ساي برعزم اونتوق مغعملكن ادب ترهادف ضورو سفرتي يغ برايكوت:

چونتوه:
1. منطاعتي ضورو  2._________ 3. _________
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ادب

بنتو	موريد	اونتوق	مغنل	فستي	سيتواسي	ددالم	ضمبر. 	•
مينتا	موريد	ممباچ	عزم	مريك	دهادفن	كلس. 	•

نصيحتي	موريد	اضر	مغحرمتي	ضورو	يغ	مغاجر	اتاو	تيدق	مغاجر	مريك. 		•

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7



ميسي ضوروكو سايغ

بينچغ، كمودين سنارايكن ادب يغ تله دلقساناكن.
چافاي ميسي يغ درانچغ برساما ₋سام دغن راكن.
دافتكن تنداتاغن ضورو سباضاي بوقتي فلقساناءن.

سره ريكود كفد ضورو اونتوق دسيمق.

1

3
2

4

چارا فلقساناءن اکتيؤيتي

ضرق چرضس

سنتياس مرنده ديري ترهادف ضورو.

aktiviti
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ادب

ضالقكن	موريد	منچافاي	ميسي	دغن	مليبتكن	سموا	ضورو	سام	اد	يغ	مغاجر	 	•
مريك اتاو تيدق.  

سيمق	حاصيل	كرجا	موريد،	بريكن	فنضوهن	دان	فغهرضاءن. 		•

1

2

4

3

ميسي "ضوروكو سايغ"
بيلغن
1
2
3
4
5
6
7

مغهرضاءي ضورو )بري كد اوچفن( 
ممبري سالم
ممبنتو ضورو

برتاث دغن ايذين
برتريما كاسيه كفد ضورو

مندعاءكن
مغحرمتي مجليس علمو كتيك ضورو سدغ مغاجر

چاتتنتنداتاغن ميسي

6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4
6.4.5
6.4.6
6.4.7


