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 القرءان:  بيدغ

 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 
الفلق دامل  سورة  باخاءن مغعملكن   1.2.3

 .هارين كهيدوفن

 دان لودغن بتالفلق  ممباخ سورة  1.2.1
 .برجتويد

دغن الفلق  سورة مشافهةتلقي    1.2.2
 .برجتويد دان لوبت

 

 سورة مغعملكندان ممباخ  1.2 
 دان لودغن بت الفلق

 كهيدوفندامل  برجتويد
 هارين

 

 دحفظالناس يغ  سورة مغعملكن 1.3.3
دامل صالة  برجتويد داندغن بتول 

 .دان كهيدوفن هارين
 

 دان لودغن بت سورة الناس مغحفظ  1.3.1
 .برجتويد

دغن حفظن سورة الناس  ممفردغركن  1.3.2
 .برجتويد دان لوبت

 

مغعملكن دان  مغحفظ  1.3
 دان لودغن بت الناس سورة

دامل صالة دان  برجتويد
 هارين كهيدوفن

 

 

 فظحديغ  الفلق سورة مغعملكن  1.4.3
دامل صالة  برجتويد داندغن بتول 

 .دان كهيدوفن هارين
 

 دان لودغن بت الفلق سورة مغحفظ  1.4.1
 .برجتويد

دغن حفظن سورة الفلق  ممفردغركن  1.4.2
 .برجتويد دان لوبت

 
 

مغعملكن دان  مغحفظ  1.4
 دان لودغن بت الفلق سورة

دامل صالة دان  برجتويد
 هارين كهيدوفن
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 

مغفليكاسي باخاءن نون دان ميم  1.6.3
دامل فمباخاءن  دغن بتول دان برجتويد شدة

 .القرءان 

فوتوغن اية يغ كلمة دان  مغنل فسيت 1.6.1
مغاندوغي باخاءن نون دان ميم شدة 

 .دغن بتول
فوتوغن اية يغ كلمه دان  ممباخ 1.6.2

مغاندوغي باخاءن نون دان ميم شدة 
 .دغن بتول دان برجتويد

 

اية يغ مغاندوغي  ممباخ  1.6
دغن باخاءن نون دان ميم شدة 

 بتول دان برجتويد
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 عقيدة : بيدغ

 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 ارتيث. دان دليل نقلي ممباخ  2.2.2 

 

 دان الصمد.  األحد   مثاتاكن فغرتني  2.2.1

األحد   اهللانم   دليل عقلي مغاناليسيس  2.2.3
  دان الصمد.

 اهللانم  كأميانن ترهادف  ممبوقتيكن  2.2.4
ماللوءي تيندقن  دان الصمد  األحد

اهلل باضي  كفددان فغهارفن هاث 
 منجاءسوهي فربواتن شرييك.

انم هللا  كونسيف مغامياني2.2 
سرتا  الصمد  داناألحد  

 كهيدوفن دامل مغفليكاسي
 هارين

 

كواجيفن براميان  دليل نقلي ممباخ  2.3.2
 .مالئكة كفد

 

 .مالئكةفغرتني  مثاتاكن  2.3.1

 .مالئكة ٢مثنارايكن نام  2.3.3

 مالئكة.  ٢مغاناليسيس توضس 2.3.4

كأميانن ترهادف مالئكة  ممبوقتيكن 2.3.5
 كهيدوفن داملماللوءي تيندقن 

 .هارين

 مالئكة كونسيف مغامياني 2.3
 دامل مغفليكاسي دان

 هارين كهيدوفن
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 جاوي : بيدغ

 تاجوق اساس متبهن فلغكف

     
 

ممبينا فركاتاءن يغ ترديري درفد   6.1.2
تيض سوكو كات اتاو لبيه دغن 

 .بتول
 

ممباخ فركاتاءن يغ ترديري درفد تيض   6.1.1 
 سوكو كات اتاو لبيه دغن بتول. 

منوليس فركاتاءن يغ ترديري درفد   6.1.3
تيض سوكو كات اتاو لبيه دغن 

 بتول.

 ممباخ، ممبينا دان منوليس  6.1
فركاتاءن يغ ترديري 

درفد تيض سوكو كات 
 بتولاتاو لبيه دغن 

 

 
 .بتولممبينا رغكاي كات دغن  6.2.2

 

 .ممباخ رغكاي كات دغن بتول 6.2.1
          .منوليس رغكاي كات دغن بتول 6.2.3

ممباخ، ممبينا دان   6.2
منوليس رغكاي كات 

 دغن بتول
 

 

ممبينا ايات دان تيك س فينديق دغن  6.3.2
 . بتول

 

ممباخ ايات دان تيك س فينديق دغن   6.3.1
 .بتول

فينديق منوليس ايات دان تيك س  6.3.3
       .دغن بتول

ممباخ، ممبينا دان منوليس   6.3
ايات دان تيك س 

 فينديق دغن بتول
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 عبادة : بيدغ

 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 

شرط واجب   كفنتيغن مغاناليسيس  3.2.3
 دان شرط صح صالة.

 

مغفليكاسي تونتوتن شرط صح   3.2.4
كهيدوفن صالة دامل اكتيؤييت 

 .هارين

 .شرط واجب صالةمنرغكن   3.2.1
 .شرط صح صالةمنرغكن   3.2.2

 

ممهمي شرط واجب دان   23.
شرط صح صالة سرتا 

مغفليكاسيكن دامل كهيدوفن 
 هارين

 
دامل  واجب باخاءنمغفليكاسيكن  3.3.4
 دغن مسفورنا. صالة

دغن  دامل صالةباخاءن واجب  ممباخ 3.3.1
 مسفورنا.

دغن  دامل صالةباخاءن واجب  مغحفظ 3.3.2
 مسفورنا.

 دامل صالةباخاءن واجب ممفردغركن  3.3.3
 دغن مسفورنا.

 

  خاءنبا مغحفظممباخ دان  3.3
 دامل صالة واجب

 
هيئات سنة  ٢باخاءنمغفليكاسي  3.4.4

 دامل صالة دغن مسفورنا.

هيئات دامل صالة  سنة ٢باخاءن ممباخ 3.4.1
 دغن مسفورنا.

هيئات دامل  سنة ٢باخاءن مغحفظ 3.4.2
 صالة دغن مسفورنا.

 مغحفظممباخ دان  3.4
هيئات دامل  سنة ٢باخاءن
 صالة
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف
هيئات دامل  سنة ٢باخاءنممفردغركن  3.4.3

 صالة دغن بتول.
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 ادب:  بيدغ

 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 

 ادب بركاءينت يغ نقلي دليل ممباخ   5.1.2
 . مينوم دان ماكن

 ٢ادب ملكنمغع كفنتيغن  مروموس 5.1.4
دامل  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل  سنةماكن دان مينوم 
 .كهيدوفن هارين

  مينوم دان ماكن ٢ادب منرغكن 5.1.1

 مينوم دان ماكن ٢ادب مغعفليكاسي   5.1.3
 دامل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول سنة مغيكوت
 .هارين كهيدوفن

 

 ملكنمغع دان منعقول   5.1
 مينوم دان ماكن ٢ادب

 اهلل رسول سنة مغيكوت
 .ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

 ادب بركاءينت يغ نقلي دليل ممباخ 5.2.2
 . برصحابت

 ٢ادب ملكنمغع كفنتيغن  مروموس 5.2.4
 ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  سنةمغيكوت  برصحابت

 دامل كهيدوفن هارين.

  .صحابت مقصود منرغكن 5.2.1
 برصحابت ٢ادب مغعفليكاسي 5.2.3

 دامل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول سنة مغيكوت
 .هارين كهيدوفن

 

 ملكنمغع منعقول دان5.2 
ادب برصحابت دامل 

كهيدوفن برمشاركت 
رسول اهلل  سنةمغيكوت 

 ملسو هيلع هللا ىلص 

 

 بر ادب بركاءينت يغ نقلي دليل ممباخ  5.3.2
 .دعاء

 ٢ادب ملكنمغع كفنتيغن  مروموس 5.3.4
دامل  ملسو هيلع هللا ىلص  رسول اهلل سنةمغيكوت  دعاءبر

 .كهيدوفن هارين

  دعاء  مقصود منرغكن  5.3.1

 مغيكوت دعاءبر ٢ادب مغعفليكاسي 5.3.3
 كهيدوفن دامل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول سنة

 . هارين

 ملكنمغع دان منعقول  5.3
 اهلل ترهادف ادب

 سباضاي دعاء  ماللوءي
 منطاعتيث بوقيت
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 

 ادب بركاءينت يغ نقلي دليل ممباخ 5.4.2
  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل رسول مغاسيهي

 ٢ادب ملكنمغع كفنتيغن مروموس 5.4.4
 دامل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول مغاسيهي
 .هارين كهيدوفن

 

 اهلل رسول مغاسيهي ٢ادب منرغكن 5.4.1

  .ملسو هيلع هللا ىلص

 رسول مغاسيهي ٢ادب مغعفليكاسي 5.4.3
 . هارين كهيدوفن دامل ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل

 

 ملكنمغع دان منعقول  5.4
 اهلل رسول مغاسيهي ادب
 بوقيت سباضاي  ملسو هيلع هللا ىلص

 مغاسيهيث دان منطاعيت
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 سريه:  بيدغ

 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 

نيب مغفليكاسي تيندقن  4.2.3
دامل  امانه صيفتيغ بر ملسو هيلع هللا ىلص  حممد 

 كهيدوفن هارين.

 امانه صيفت أوغضولنمنجلسكن ك  4.2.1
 .ملسو هيلع هللا ىلصنيب حممد 

 امانه صيفت   أوغضولنمغاناليسيس ك  4.2.2
ماللوءي قصة كهيدوفن  ملسو هيلع هللا ىلصنيب حممد 

 بضيندا.

 اعتبارمغفليكاسي 4.2 
امانه نيب صيفت    أوغضولنك

دامل كهيدوفن  ملسو هيلع هللا ىلصحممد 
  هارين

 

نيب  اخالقمغفليكاسي   4.3.4
دامل كهيدوفن  ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

 .صحابتبر
 

نيب حممد صحابت منرغكن مقصود   4.3.1
 .ملسو هيلع هللا ىلص

دامل صحابت  ٢منجلسكن خونتوه  4.3.2
 ٢لالكي، فرمفوان، كانقكالغن 

 .دان همبا
مغاناليسيس كفريبادين دان تيغكه   4.3.3

دامل كهيدوفن  ملسو هيلع هللا ىلص الكو نيب حممد 
ماللوءي قصة كهيدوفن صحابت بر

 .بضيندا
 

اعتبار دان مغفليكاسي 4.3 
كفريبادين نيب حممد  منالدين

 صحابتدامل كهيدوفن  ملسو هيلع هللا ىلص



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


