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 القرءان:  بيدغ

 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 

 سورةباخاءن مغعملكن  2.2.1
 دامل كهيدوفن هارين.العصر 

   دان لودغن بتالعصر  ممباخ سورة1.2.1 

 .برجتويد

 سورة مغعملكندان ممباخ   1.2
 برجتويد دان لودغن بت العصر
هارين سخارا  كهيدوفندامل 

 برادب دان استقامة.

 

 سورةباخاءن مغعملكن  2.4.1
دامل صالة دان  العصر

 كهيدوفن هارين.
 

 دان بتول دغن العصر سورة مغحفظ 1.4.1
 برجتويد.

 سورة دان مغعملكنمغحفظ   1.4
برجتويد  دان بتول دغن العصر

 كهيدوفن دان صالة دامل
 دان برادب سخارا هارين

 .استقامة

 

مغعملكن دان مغحياتي 1.5.5 
 الفاحتة.سورة فغاجرن 

 .الفاحتةسورة فغنلن  منجلسكن 1.5.1

 سورة درفد اية ارتي منرغكن 1.5.2
 .الفاحتة

 الفاحتة.سورة  فغاجرنمغهورايكن  1.5.3

 مغاناليسيس، مغعمل دان1.5 
الفاحتة سخارا سورة  مغحياتي

 برادب دان استقامة.
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف
كفنتيغن مغعملكن  مغاناليسيس

دامل ممبنتوق  الفاحتةسورة  فغاجرن
 كفريبادين.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دامل  حكوم جتويد مغفليكاسي1.6.3 
 .القرءانفمباخاءن 

 اية فوتوغن دان كلمة فسيت مغنل 1.6.1
 ظهارحلقي،إ باخاءن مغاندوغي يغ

 ،الغنة مع إدغام، غنه بال إدغام
 دغن قالبإ دان حقيقي إخفاء
 . بتول

 يغ اية فوتوغن دان كلمة ممباخ 1.6.2
 ، ظهارحلقيإ باخاءن مغاندوغي

 ،الغنة مع إدغام ،  غنه بال إدغام
 بتول دغن قالبإ دان حقيقي إخفاء

 . برجتويد دان

اية يغ مغاندوغي باخاءن  ممباخ1.6 
دغن بتول  نون ساكنه دان تنوين

سخارا برادب دان دان برجتويد 
 استقامة.
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 حديث :  بيدغ
 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 

مغاسيهي  مغهورايكن كسن 2.1.5
اورغ يغ لبيه مودا دان 

 مغحرميت اورغ يغ لبيه توا.

 تونتوتن مغحياتي دان مغعمل 2.1.6
 كهيدوفن هارين.حديث دامل 

  دان حديث فغرتني منرغكن 2.1.1
 .كفنتيغنث

 دغن بتول حديثممباخ  2.1.2
 : قال رسول اهلل 

يَ ْرَحْم َصِغْْيَََن َويُ َوقِّْر   لَا)لَْيَس ِمنَّا َمْن 
 َكِبْْيَََن (  رواه أبو داود والرتميذي

 حديثترمجهن  مثاتاكن 2.1.3
 : رسول اهلل  سبدا

درفد ضولوغن كامي اورغ يغ  "بوكن
تيدق مغاسيهي اورغ يغ لبيه مودا دان 

 تيدق مغحرميت اورغ يغ لبيه توا".
مغاسيهي اورغ يغ كن ادب منجلس

لبيه مودا دان مغحرميت اورغ يغ لبيه 
 توا.

 حديث كفهمن مروموس 2.1
 مودا لبيه يغ اورغ مغاسيهي

 لبيه يغ اورغ مغحرميت دان
 دان برادب سخارا توا

 .استقامة
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 عقيدة:  بيدغ
 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كواجيفن دليل نقلي ممباخ   3.2.2
 براميان كفد كتاب

برإميان دغن  كسن مروموس 3.2.4
 كتاب

 

 فغرتني كتاب. مثاتاكن 3.2.1

 كتاب. ٢مثنارايكن نام 3.2.3
كأميانن ترهادف كتاب  ممبوقتيكن   3.2.5

تيندقن دامل كهيدوفن ماللوءي 
 هارين.

 

 

3.2 مروموس كونسيف براميان دغن 

كتاب دان مغفليكاسي دامل 
كهيدوفن هارين سخارا برادب دان 

استقامة. 
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 عبادة:  بيدغ
 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 

صالة يغ  مغفليكاسي4.2.2 
 مسفورنا.

 . صالة ممبطلكن يغ فركارا نياليم 4.2.1
 

ممبطلكن فركارا يغ منيالي 4.2 
صالة دان مغعملكن صالة دغن 

 مسفورنا.

 

 دامل سنة عملنزميي مال4.3.5 
 .صالة

 سنة دان ابعاض سنة فغرتني مثاتاكن 4.3.1
 .هيئات

 دان ابعاض سنة ٢فركارا نرغكنم 4.3.2
 . هيئات سنة

 ابعاض سنة ٢فركارا مغفليكاسيكن 4.3.3
 . هيئات سنة دان

منرغكن فركارا يغ فرلو دالكوكن  4.3.4
 .ابعاض سنة منيغضلكنسكرياث 

 ابعاض سنة كونسيف مروموس4.3 
 ثمغعملكن سرتا هيئات سنة دان
برادب دان  سخارا صالة دامل

 .استقامة
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 سريه:  بيدغ
 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 

 تبليغصيفت مغفليكاسي 5.2.3 
سباضاي بوقيت كخينتاءن كفد 

 .هارينكهيدوفن دامل بضيندا 

 صيفت كأوغضولن مغهورايكن 5.2.1
 قصة ماللوءي  حممد نيب تبليغ

 . بضيندا كهيدوفن

   حممد نيبكفنتيغن  مروموس 5.2.2
 . تبليغ يفتصبر

 أوغضولنك اعتبارمروموس 5.2 
دامل  نيب حممد  تبليغصيفت 

 مغعملكنثدان  كهيدوفن هارين
 .سخارا برادب دان استقامة

 

  منجاديكن نيب حممد 5.3.5 
 سباضاي ايكوتن.

 هيدوف خارا منجلسكن 5.3.1
 حممد نيب سبلوم عرب مشاركت

 رسول منجادي دأغكت. 

 تيغكه دان كفريبادين مثاتاكن 5.3.2
 كهيدوفن دامل  حممد نيب الكو

 دأغكت سبلوم برمشاركت
 . رسول منجادي

 منالدنيدان اعتبار مروموس 5.3 
دامل  كفريبادين نيب حممد 

سخارا برمشاركت كهيدوفن 
 برادب دان استقامة.
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف
 تيغكه دان كفريبادين مغهورايكن 5.3.3

 مغهاديف دامل  حممد نيب الكو
 . مكة مشاركت فننتغن

 مغعملكن كفنتيغن مروموس 5.3.4
 دامل   حممد نيب اخالق

 . برمشاركت كهيدوفن
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 ادب:  بيدغ
 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بركاءينت ممباخ دليل نقلي يغ  6.2.2
 منونتوت علمو.

 ملكنمغع مروموس كفنتيغن 6.2.4
منونتوت علمو دامل  ٢ادب

 .كهيدوفن هارين
ادب منونتوت  ملكنمغع6.2.5 

 علمو دامل كهيدوفن هارين.

عني دان  فرضعلمو  مقصود منرغكن6.2.1 
 سرتا كفنتيغن. كفايه فرض

 منونتوت علمو. ٢منجلسكن ادب6.2.3

ادب  كونسيفمروموس 6.2 
 منونتوت علمو دان مغعملكنث

 سخارا برادب دان استقامة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ممباخ دليل نقلي يغ بركاءينت  6.3.2
 شكور.

برشكور دغن سضاال نعمت  6.3.5
 .للا يغ دكورنياكن 

 فغرتني دان كونسيف منرغكن6.3.1 
 .شكور

 منجلسكن خارا برشكور. 6.3.3
 صيفت ملكنمغع كفنتيغنمروموس 6.3.4 

 .شكوربر

ادب  كونسيفمروموس 6.3 
 شكورترهادف اهلل ماللوءي 

سخارا  سباضاي بوقيت منطاعتيث
 برادب دان استقامة.
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 تاجوق اساس متبهن فلغكف

 

ممباخ دليل نقلي يغ بركاءينت  6.4.2
 للابرفضغ دغن سّنة رسول 

. 
 ملكنمغع كفنتيغن مروموس 6.4.4

دامل   للاسّنة رسول 
 .كهيدوفن هارين

  للاسّنة رسول  ملكنمغع6.4.5 
 دامل كهيدوفن هارين.

 . رسول اهلل  سّنةمثاتاكن فغرتني 6.4.1 

دري  رسول اهلل سّنة منرغكن  6.4.3
 اسفيك فركاتاءن دان فربواتن.

 

مغيكوت  كونسيفمروموس 6.4 
دري   رسول اهلل  سنة

اسفيك فركاتاءن دان فربواتن 
هارين سباضاي  دامل كهيدوفن

بوقيت منطاعيت دان مغاسيهي 
سخارا برادب دان  بضيندا

 .استقامة
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 جاوي:  بيدغ
 تاجوق اساس متبهن فلغكف

  

تيك س موده دان ريغكس يغ  ممباخ7.2.1 
اخْين مغاندوغي فركاتاءن براميبوهن 

 .بتول دغن
تيك س موده دان ريغكس  منوليس 7.2.2

يغ مغاندوغي فركاتاءن براميبوهن 
 .بتول دغناخْين 

تيك س  دان منوليس ممباخ 7.2 
موده دان ريغكس يغ 

مغاندوغي فركاتاءن براميبوهن 
 .بتول دغناخْين 

  

ممباخ تيك س موده دان ريغكس يغ 7.3.1 
مغاندوغي فركاتاءن براميبوهن افينت 

 دغن بتول.
تيك س موده دان ريغكس  منوليس 7.3.2

يغ مغاندوغي فركاتاءن براميبوهن افينت 
 دغن بتول.

ممباخ دان منوليس تيك س 7.3 
موده دان ريغكس يغ 

مغاندوغي فركاتاءن براميبوهن 
 افينت دغن بتول.

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 


