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 القرءان:  بيدغ

 تاجوق اساس متبهن فلغكف

برسامبوغ دان كلمة  حروفممباخ   1.2.1  
دغن بتول دان  فتحةبرباريس 

 برجتويد.

 حروف ممباخ كلمة يغ مغاندوغي  1.2.2
مد ) ا ( دان تندا باخاءن مد دغن 

 بتول دان برجتويد.

برسامبوغ دان كلمة  حروفممباخ   1.2.3
برباريس كسرة دغن بتول دان 

 برجتويد. 

 حروف ممباخ كلمة يغ مغاندوغي  1.2.4
مد ) ي ( دان تندا باخاءن مد دغن 

 بتول دان برجتويد.

 تالوة : * 

  حروف ممباخ 1.2
برسامبوغ دان كلمة 
برباريس ساتو دغن 

 بتول دان برجتويد

. 



Dokumen Penjajaran Kurikulum Pendidikan Islam Tahun 1 KSSR 

 

 تاجوق اساس متبهن فلغكف

برسامبوغ دان كلمة  حروفممباخ  1.2.5
ن بتول دان برباريس ضمة دغ

 برجتويد. 

   حروفممبااخ كلماة يغ مغاا
 مد ) و ( دان تندا 

 باخاءن مد دغن بتول دان برجتويد.

  

مغفليكاسيكن باخاءن كلمة دان  1.3.4
، فتحتنيفوتوغن اية يغ مغاندوغي 

دغن بتول  ضمتنيكسرتني دان 
 القرءان فمباخاءندامل دان برجتويد 

 

ممباخ كلمة دان فوتوغن اية يغ  1.3.1
، كسرتني دان فتحتنيمغاندوغي 

 دغن بتول دان برجتويد ضمتني
ممبنديغ بيذا باخاءن كلمة دان  1.3.2

، فتحتنيفوتوغن اية يغ مغاندوغي 
دغن بتول دان  ضمتنيكسرتني دان 

 برجتويد

ممباخ كلمة دان   1.3
فوتوغن اية يغ 

مغاندوغي 
، َكْسَرَتْيِن فَ ْتَحَتنْين 
دغن  ضمتنيدان 

 بتول دان برجتويد

نادوغي   1.2.6
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تلقي مشافهة باخاءن كلمة دان  1.3.3
، فتحتنيفوتوغن اية يغ مغاندوغي 

دغن بتول  ضمتنيكسرتني دان 
 دان برجتويد

  

مغفليكاسيكن باخاءن كلمة دان 1.4.3
فوتوغن اية يغ مغاندوغي نون 

 ٢حروفساكنة، ميم ساكنة، 
هجائية ساكنة  ٢حروفقلقلة، 

دان اظهار قمري دغن بتول دان 
 دامل فمباخاءن القرءان برجتويد

 

ممباخ كلمة دان فوتوغن اية يغ  1.4.1
مغاندوغي باخاءن نون ساكنة، ميم 

 ٢حروفساكنة، باخاءن قلقلة، 
هجائية ساكنة دان اظهار قمري 

 دغن بتول دان برجتويد

 

تلقي مشافهة باخاءن كلمة دان  1.4.2
فوتوغن اية يغ مغاندوغي باخاءن 

 ٢حروفنون ساكنة، ميم ساكنة، 
هجائية ساكنة دان  ٢حروفقلقلة، 

ممباخ كلمة دان   1.4
فوتوغن اية يغ 

باخاءن مغاندوغي 
اظهار قمري دغن 

 بتول دان برجتويد
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اظهار قمري دغن بتول دان 
 برجتويد

  

مغفليكاسيكن باخاءن كلمة دان  1.5.4
 حروف فوتوغن اية يغ مغاندوغي 

ياء دان واو ساكنه يغ سبلومث 
برباريس دأتس دغن بتول دان 

 دامل فمباخاءن القرءان. برجتويد

 

ممباخ كلمة دان فوتوغن اية يغ  1.5.1
 مغاندوغي 

 دغن بتول دان برجتويد

ممبنديغ بيذا باخاءن كلمة دان  1.5.2
فوتوغن اية يغ مغاندوغي باخاءن 

باخاءن مد )و دان ي(  دغنلني 
 سخارا بتول دان برجتويد

ممباخ كلمة دان   1.5
فوتوغن اية يغ 
مغاندوغي باخاءن 
لني دغن بتول دان 

 برجتويد

حروف ياء دان واو 
ساكنه يغ سبلومث برباريس دأتس 
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تلقي مشافهة باخاءن كلمة دان  1.5.3
 حروففوتوغن اية يغ مغاندوغي 

ياء دان واو ساكنه يغ سبلومث 
برباريس دأتس دغن بتول دان 

 برجتويد

  

مغفليكاسيكن باخاءن كلمة دان 1.6.4
 حروف فوتوغن اية يغ مغاندوغي

 ٢حروفميم شدة،  نون شدة،
اجلاللة  لفظهجائية برتشديد دان 

دامل  دغن بتول دان برجتويد 
 فمباخاءن القرءان.

 

ممباخ كلمة دان فوتوغن اية يغ  1.6.1
ميم  نون شدة، حروف مغاندوغي

هجائية برتشديد  ٢حروفشدة، 
دان لفظ اجلاللة دغن بتول دان 

 برجتويد

دان  تفخيمممبنديغ بيذا باخاءن  1.6.2
ترقيق فد كلمة دان فوتوغن اية يغ 

اجلاللة دغن بتول  لفظ مغاندوغي
 دان برجتويد

ممباخ كلمة دان   1.6
فوتوغن اية يغ 
برتشديد دغن 

 بتول دان برجتويد
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باخاءن كلمة دان  مشافهةتلقي  1.6.3
 حروف فوتوغن اية يغ مغاندوغي

 ٢حروفميم شدة،  نون شدة،
اجلاللة  لفظهجائية برتشديد دان 
 دغن بتول دان برجتويد

مغفليكاسيكن باخاءن كلمة دان  1.7.3 
اخفاء   فوتوغن اية يغ مغاندوغي

 اقالبدان  شفوي ، اخفاءحقيقي
دامل  دغن بتول دان برجتويد

  القرءان. فمباخاءن

 

ممباخ كلمة دان فوتوغن اية يغ  1.7.1
حقيقي،  اخفاء   مغاندوغي باخاءن

دغن بتول  اقالبدان  شفوي  خفاءا
 دان برجتويد

تلقي مشافهة باخاءن كلمة دان  1.7.2
 اخفاء فوتوغن اية يغ مغاندوغي

 اقالبدان  شفوي اخفاءحقيقي، 
 دغن بتول دان برجتويد

ممباخ كلمة دان  1.7
فوتوغن اية يغ 
مغاندوغي باخاءن 

 اقالبدان  اخفاء
دغن بتول دان 

 برجتويد
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مغفليكاسيكن باخاءن كلمة دان  1.8.5 
ادغام مع  فوتوغن اية يغ مغاندوغي

ادغام   دان  الغنه  بال  ادغام  الغنه، 
دامل  دغن بتول دان برجتويد مشسي

 فمباخاءن القرءان.

 

 

ممباخ كلمة دان فوتوغن اية يغ  1.8.1
الغنه،    مغاندوغي باخاءن مع  ادغام 

مشسي  ادغام  دان  الغنه  بال   ادغام 
 دغن بتول دان برجتويد

الغنه ممبنديغ بيذا باخاءن  1.8.2 مع  ادغام 
الغنه بال  ادغام  دغن بتول دان  دان 

 برجتويد

دان ادغام مشسي  ممبنديغ بيذا باخاءن 1.8.3
اظهار قمري دغن بتول دان 

 برجتويد.

باخاءن كلمة دان  مشافهةتلقي  1.8.4
ادغام مع فوتوغن اية يغ مغاندوغي 

ممباخ كلمة دان  1.8 
فوتوغن اية يغ 
    مغاندوغي باخاءن

دغن بتول  ادغام
 دان برجتويد
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ادغام   ادغام الغنه،  دان  الغنه  بال 
 دغن بتول دان برجتويد مشسي

مغفليكاسيكن باخاءن كلمة دان  1.9.5 
دان  اليففوتوغن اية يغ مغاندوغي 

واو يغ اد فد توليسن دان تياد فد 
باخاءن دغن بتول دان برجتويد دامل 

 فمباخاءن القرءان

ممباخ كلمة دان فوتوغن اية يغ  1.9.1
مغاندوغي باخاءن اليف كتيك 

دغن بتول دان  وقفوصل  دان 
 برجتويد

كتيك  اليف  ممبنديغ بيذا باخاءن 1.9.2
دغن  وقفكتيك  اليفوصل  دان 

 بتول دان برجتويد

ممباخ كلمة دان فوتوغن اية يغ  1.9.3
مغاندوغي واو يغ اد فد توليسن 
دان تياد فد باخاءن دغن بتول دان 

 برجتويد

ممباخ كلمة دان   1.9
فوتوغن اية يغ 

اليف  مغاندوغي 
دان واو يغ اد فد 
توليسن دان تياد 
فد باخاءن دغن 

 بتول دان برجتويد
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باخاءن كلمة دان مشافهة  تلقي  1.9.4
واو يغ   فوتوغن اية يغ مغاندوغي

اد فد توليسن دان تياد فد باخاءن 
 دغن بتول دان برجتويد 

 

مغفليكاسيكن باخاءن كلمة دان  1.10.4 
فوتوغن اية يغ مغاندوغي باخاءن 
مد دغن بتول دان برجتويد دامل 

 فمباخاءن القرءان.

 ممباخ كلمة دان فوتوغن اية يغ 1.10.1
مغاندوغي باخاءن مد صلة , مد 
واجب متصل سرتا مد جائز 

, مد الزم كلمي دغن بتول منفصل
 دان برجتويد

 

ممبنديغ بيذا باخاءن مد صلة  طويلة  1.10.2
مد   دغن مد صلة قصرية دان

ممباخ كلمة دان   1.10
فوتوغن اية يغ 
مغاندوغي باخاءن 
مد دغن بتول دان 

 برجتويد.
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واجب متصل دغن مد جائز 
 دغن بتول دان برجتويد منفصل

تلقي مشافهة باخاءن كلمة دان   1.10.3
فوتوغن اية يغ مغاندوغي باخاءن 

 مد دغن بتول دان برجتويد 

حروف  مغفليكاسيكن باخاءن  1.11.3 
دغن بتول دان برجتويد  فواتح السور

 دامل فمباخاءن القرءان

السورممباخ  1.11.1 فواتح  دغن  حروف 
 بتول دان برجتويد

حروف فواتح  تلقي مشافهة باخاءن  1.11.2
 دغن بتول دان برجتويد  السور

 فواتح حروفممباخ   1.11
السور دغن بتول دان 

 برجتويد

مغفليكاسيكن باخاءن يغ  1.12.4 
دغن بتول  وقف ٢مغاندوغي تندا

 دامل فمباخاءن القرءان

ممباخ كلمة دان فوتوغن اية يغ  1.12.1
دغن بتول  وقف ٢مغاندوغي تندا

 دان برجتويد

ممباخ كلمة دان   1.12
فوتوغن اية يغ 

 ٢مغاندوغي تندا
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مغاناليسيس كلمة دان فوتوغن اية  1.12.2
دغن  وقف ٢يغ مغاندوغي تندا

 بتول

باخاءن كلمة دان  مشافهةتلقي  1.12.3
 ٢فوتوغن اية يغ مغاندوغي تندا

 دان برجتويد دغن بتول وقف

 

دغن بتول  وقف
 دان برجتويد

مغفليكاسيكن باخاءن كلمة دان  1.13.3 
فوتوغن اية يغ مغاندوغي باخاءن 

دغن بتول دان  وقفكتيك 
 دامل فمباخاءن القرءان. برجتويد

ممباخ كلمة دان فوتوغن اية يغ  1.13.1
، فتحتنيمغاندوغي تاء مربوطة، 

ساكنة تنفا  حروف نون شدة، دوا 
قلقله برتشديد  حروف مد دان 

 دغن بتول دان برجتويد وقفكتيك 

ممباخ كلمة دان  1.13
فوتوغن اية يغ 
مغاندوغي باخاءن 

دغن  وقفكتيك 
 بتول دان برجتويد
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تلقي مشافهة باخاءن كلمة دان  1.13.2 
فوتوغن اية يغ مغاندوغي باخاءن 

 دغن بتول دان برجتويد وقفكتيك 

مغفليكاسيكن باخاءن كلمة دان  1.14.5 
فوتوغن اية يغ مغاندوغي باخاءن 

، كسرة فتحةهمزة وصل برباريس 
دان باخاءن همزة وصل  ضمة ، 

برتنوين دغن بتول  حروفسلفس 
 دامل فمباخاءن القرءان. دان برجتويد

ممباخ كلمة دان فوتوغن اية يغ   1.14.1
مغاندوغي باخاءن همزة وصل 

 ضمة، كسرة دان فتحةبرباريس 
 دغن بتول دان برجتويد

ممباخ كلمة دان فوتوغن اية يغ   1.14.2
مغاندوغي باخاءن همزة وصل 

برتنوين دغن بتول  حروفسلفس 
 دان برجتويد

ممبنديغ بيذا باخاءن كلمة دان   1.14.3
اندوغي باخاءن فوتوغن اية يغ مغ

ممباخ كلمة دان   1.14
فوتوغن اية يغ 
مغاندوغي باخاءن 
همزة وصل دغن 

 بتول دان برجتويد
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، كسرة فتحةهمزة وصل برباريس 
 دغن بتول دان برجتويد ضمة دان 

باخاءن كلمة دان  مشافهةتلقي  1.14.4
فوتوغن اية يغ مغاندوغي باخاءن 

، كسرة فتحةهمزة وصل برباريس 
دان باخاءن همزة وصل  ضمة، 

برتنوين دغن بتول  حروفسلفس 
 دان برجتويد

 دان لودغن بت الفاحتةسورة  ممباج   2.1.4 
سباضاي ساله ساتو  برجتويد

صالة دان مغعملكنث دامل روكون 
 كهيدوفن هارين

 لفاحتةسورة ا ظفمغح  2.1.1

الفاحتة  ظفمغح   2.1.2 دغن بتول  سورة 
 برجتويد دان

الفاحتةممفردغركن  2.1.3 سورة   حفظن 
  برجتويد دان دغن بتول

  حفظن*   

 دان مغعملكن ظفمغح  2.1
دغن  الفاحتةسورة 

 برجتويد دان لوبت
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  اإلخالص سورة   حفظن مغعملكن  4.2.2 
  دامل صالة دان كهيدوفن هارين.

 سورة  اإلخالص  ظفمغح  1.2.2

اإلخالص  ظفمغح   2.2.2 دغن  سورة  
 برجتويد دانبتول 

سورة   ممفردغركن  2.2.3 حفظن 
  برجتويد دان دغن بتول اإلخالص

دان مغعملكن  ظفمغح 2.2
 اإلخالص سورة 

دان  دغن بتول
 برجتويد
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 عقيدة : بيدغ

 تاجوق اساس متبهن فلغكف

براميان كفد   كفنتيغن مروموس  3.2.3 
روكون إسالم دامل كهيدوفن 

 هارين

دان  إسالمميقيين روكون   3.2.4
 مغعملكنث دامل كهيدوفن هارين

 

 روكون إسالم فغرتني مثاتاكن  3.2.1

 إسالممثنارايكن روكون   3.2.2

 

 دان مروموس، ميقيين   3.2
مغعملكن روكون 

دامل  إسالم
 كهيدوفن هارين

  
 الرمحن دان الرحيم فغرتني مثاتاكن  3.3.1

الرمحن  اهلل نام دليل نقلي منرغكن  3.3.2
  دان الرحيم

اهلل  الرمحن دان الرحيممغنل فسيت   3.3.3
 خملوقترهادف 

ميقيين  دان مروموس 3.3
  كونسيف اساس

الرمحن دان  اهلل نام
سرتا الرحيم  
منجاديكنث 

سباضاي فضغن 
دان اساس تيندقن 
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 نام اهللكيقينن ترهادف  ممبوقتيكن 3.3.4
ماللوءي  الرمحن دان الرحيم

تيندقن ترهادف ديري دان 
 كلوارض

دامل كهيدوفن 
 هارين
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 جاوي : بيدغ

 تاجوق اساس متبهن فلغكف

  

 

 ممباتغ سوكوكات تربوك. 7.2.1

حروف  مغنل دان منوليس بنتوق  7.2.2
دأول سوكوكات تربوك  يغ بوليه 

 برسامبوغ 

منوليس سوكوكات تربوك دغن  7.2.3
 خارا يغ بتول.       

ممباخ  دان   7.2
منوليس 

سوكوكات 
 تربوك 

 

 

 

ممبينا دان ممباخ فركاتاءن يغ ترديري  7.3.1
 درفد دوا سوكوكات تربوك.

ممبينا دان منوليس فركاتاءن يغ  7.3.2
ترديري درفد دوا سوكوكات 

 تربوك دغن خارا يغ بتول. 

ممباخ  دان منوليس   7.3
فركاتاءن يغ ترديري 
درفد دوا 
 سوكوكات  تربوك 
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 حروفمغنل دان منوليس بنتوق  7.3.3
      أخريبرسامبوغ  دأول، دتغه دان د

 

  

 

 مغيجا سوكوكات  ترتوتوف. 7.4.1

منوليس سوكوكات  ترتوتوف  7.4.2
 دغن خارا يغ بتول

ممباخ  دان منوليس   7.4
سوكوكات 

 ترتوتوف 

 

 

 

ممبينا دان ممباخ فركاتاءن يغ ترديري  7.5.1
 ترتوتوف.درفد دوا سوكوكات 

ممبينا دان منوليس فركاتاءن يغ   7.5.2
ترديري درفد دوا سوكوكات 

 ترتوتوف دغن خارا يغ بتول. 

ممباخ دان منوليس   7.5
فركاتاءن يغ ترديري 
درفد دوا 

سوكوكات  
 ترتوتوف 
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 حروف مغنل دان منوليس بنتوق  7.5.3
          دأخري.برسامبوغ  دأول، دتغه دان 

 

 

 

ممبينا دان ممباخ فركاتاءن يغ ترديري  7.6.1
درفد دوا سوكوكات تربوك دان 

 ترتوتوف.

ممبينا دان منوليس فركاتاءن يغ  7.6.2
ترديري درفد دوا سوكوكات 
تربوك دان ترتوتوف دغن خارا يغ 

 بتول.

ممباخ  دان منوليس   7.6
فركاتاءن يغ ترديري 
درفد دوا سوكوكات 
 تربوك دان ترتوتوف 
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 عبادة : بيدغ

 تاجوق اساس متبهن فلغكف

  

 كفنتيغن براستنجاء. مغاناليسيس 4.2.4

 

 مثاتاكن فغرتني استنجاء.  4.2.1

 براستنجاء. ٢مثنارايكن الت  4.2.2

 براستنجاء.منجلسكن خارا   4.2.3

 ، سبلوم٢مغفليكاسي ادب  4.2.5
 حاجت قضاء سلفس دان مساس

مغعملكن ممهمي دان   4.2
كونسيف 

استنجاء دامل بر
 كهيدوفن هارين

  
سنة دان  ٢مغاناليسيس فركارا 4.3.4

 بروضوء. مكروه كتيك 

دامل كهيدوفن وضوء    مالزمي 4.2.7
  .هارين

  

 وضوء.مثاتاكن فغرتني  4.3.1

 .وضوءمنرغكن توجوان بر 4.3.2

 .وضوء ٢منجلسكن روكون 4.3.3

يغ  ٢مغاناليسيس فركارا  4.3.5
 .ضوءممبطلكن و

مغعملكن ممهمي دان  4.3
 وضوء كونسيف بر
 دغن مسفورنا.
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف

دغن  بروضوءمغفليكاسي خارا   4.3.6
 مسفورنا.

 

مغاناليسيس كفنتيغن منونايكن  4.4.4
 فرض. صالة 

دأول  فرضمغفليكاسيكن صالة  4.4.5
  .وقتو

دان  فرضمثاتاكن فغرتني صالة   4.4.1
 حكوم منونايكنث.

منرغكن حكوم كواجيفن    4.4.2
  فرض منونايكن صالة 

 برداسركن دليل نقلي. 

دان  فرضمغهورايكن صالة    4.4.3
 وقتو منونايكنث.

ممهمي دان مغعملكن   44.
 فرض صالة 

 

  
 مغاناليسيس روكون صالة.  4.5.2

 مسفورنادغن فرض  منونايكن صالة   4.5.4

 

 منرغكن فغرتني روكون صالة.  4.5.1

نية صالة  مغحفظممباخ دان    4.5.3
سرتا مالكوكن عملي  فرض

 صالة.

مغعملكن ممهمي دان    54.
روكون صالة دغن 

 مسفورنا.
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف

دغن  فرضمنونايكن صالة  4.5.4
 مسفورنا.
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 ادب:  بيدغ

 تاجوق اساس متبهن فلغكف

ترهادف  ٢ادبمغعملكن  6.2.4  
كلوارض دامل كهيدوفن هارين 

 .مغيكوت سنه رسول اهلل 

 كلوارض مقصود منرغكن 6.2.1

ادب ترهادف  مغهورايكن 6.2.2
 كلوارض.

 ملكنمغع كفنتيغن مروموسكن 6.2.3
 ترهادف كلوارض دان٢ادب
   مغابايكنث. عاقبة

 
 

 دان منعقول 6.2
 دامل ادب ملكنمغع

 برسوسيال كهيدوفن
 رسول سنه مغيكوت

  كلوارض -:   اهلل
 

  
ذيكري دامل كهيدوفن ملكن مغع 6.3.5

هارين سباضاي بوقيت كطاعنت 
 كفد اهلل.

ذكراهلل مغيكوت  منرغكن مقصود 6.3.1
  سنه رسول اهلل

 .ذيكري ٢منجلسكن خونتوه6.3.2 
  برذيكري ادب مغنل فسيت 6.3.3

 دان منعقول 6.3
ادب  ملكنمغع

ترهادف اهلل ماللوءي 
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف

ملكن مغع كفنتيغن مغاناليسيس 6.3.4
 عاقبةدان  برذيكري ادب

 مغابايكنث.

ذكراهلل سباضاي 
 بوقيت منطاعتيث 

 

 
 تيدق عاقبة دان كفنتيغن مروموس 6.4.4

صلوات ترهادف مغعملكن 
 .بضيندا

ادب ترهادف رسول اهلل  مغعملكن 6.4.5
  سباضاي  ماللوءي صلوات

مغاسيهي بوقيت منطاعيت دان 

 ادب ترهادف رسول اهلل. مثاتاكن 6.4.1
دان  صلواتمنجلسكن مقصود  6.4.2

 .٢خونتوه
 ادب برصلوات مغاناليسيس 6.4.3

 .مغاسيهي بضينداسباضاي بوقيت 

 منعقول دان 6.4
ادب  ملكنمغع

ترهادف رسول اهلل 
   ماللوءي

سباضاي  صلوات
بوقيت منطاعيت دان 

 .مغاسيهي بضيندا
 

 
 
 
 

بضيندا دامل كهيدوفن هارين.    
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 سريه:  بيدغ

 تاجوق اساس متبهن فلغكف

  

صديق نيب صيفت  مغاناليسيس   5.2.3
يغ اوغضول ماللوءي  حممد 
 قصه .

 

يغ  نيب حممد  صيفتمثاتاكن   5.2.1
 اوغضول

صديق نيب  صيفت منجلسكن   5.2.2
 يغ اوغضول حممد 

 منخونتوهي تيندقن رسول اهلل  5.2.4
 يغ  درفد قصه نيب حممد 

 صديق  برصيفت

مغمبيل اعتيبار دان   5.2
 ٢منخونتوهي خريي

 صيفتكأيستيميواءن 
 .  صديق نيب حممد

 

  

 

  مثاتاكن كفريبادين نيب حممد   5.3.1
 دامل كهيدوفن بركلوارض.

مغمبيل اعتيبار دان منخونتوهي    5.3.2
نيب حممد  كفريبادين درفد قصة

 دامل كهيدوفن بركلوارض 

مغمبيل اعتيبار دان   5.3
منالدني كفريبادين 

دامل   نيب حممد
 كهيدوفن بركلوارض



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


