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فندهولوان

فندهولوان
الحمد هلل رب العالمين ،برشكور كفد اهلل سبحان اهلل وتعالى كران دغن ليمفه دان رحمتث
بوكو فنديديقن إسالم تاهون دوا تله دافت دسيافكن دغن جاياث .بوكو اين دتوليس برداسركن
دوكومن ستندرد كوريكولوم دان فنتكسيرن كوريكولوم ستندرد سكوله رنده (سيمقن) ،كمنترين
فنديديقن مليسيا .كاندوغن بوكو اين مرغكومي انم بيدغ اوتام ،ياءيت القرءان ،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 دان بوكو اكتيؤيتي هندقله سأيريغ اضر
علمو يغ دسمفايكن دان دترفكن 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.
فرسمبهن بوكو تيك س برموال دري هالمن رغسغن ،ايسي فالجرن ،المن نوراني دان ديديق
هيبور .دسمفيغ ايت جوض تردافت سودوت نوتا ضورو ،اينفو ،نيالي دان تاهوكه كاون.
ماناكاال بوكو اكتيؤيتي فوال معلومت تنتغ "روجوع موك سورت بوكو تيك س" امت فنتيغ،
تراوتام افابيال موريد 2ممبوات التيهن تاجوق اتاو كماهيرن يغ تله دفالجري.
دان كماهيرن
بوكو اين جوض ممبري فنكنن ترهادف افليكاسي كماهيرن فمبالجرن ابد
برفيكير ارس تيغضي .سالءين ايت ،بوكو اين جوض دسرتاكن تيكنولوضي قيو.ار.كود
يغ دسامبوغكن كفد اءوديو ،ؤيديو دان معلومت تمبهن يغ بركاءيتن دغن ايسي فالجرن.
بوكو تيكس 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

v

كاندوغن

ايكون بوكو تيك س دان اكتيؤيتي
تاجوق
اون
يت  1كامفوغكو فرماي
1

سوبتاجوق
باضي بيدغ

ليهت دان باخ.

جوروراوت

خندرامات

فرتنديغن فاكاين براضم

فراموضاري

جوروتربغ

ماتاهاري

اينفو

روموسن

اغكاساون
فراموضارا جوروتيكنيك

6.1.1

ن
وتاضورو • بيمبيغ
• التيه موريد مثبوت فركاتاءن 2درفد
ءتيض دان امفت سوكو كات.
توبيكن ممباخ
• ترغكن خارا مغيجا دان مثبوت فركاتا ن 2ترسبوت.
دغن
ممباتغ سوكوكات كفد موريد.

بوكو اكتيؤيتي

37

37

ايليمن
كماهيرن
برفيكير ارس
تيغضي()kbat

ر
وموسن ممباخ
سورة الناس دافت مغهي
ء
خصوصث درفد ضوداءن شيظانندركن ءفراسا ن تاكوت
دان ما نسي.

نيالي

تيك س تيغضي

نومبور ستندرد
ڤمبالجرن

سورة الشمش ،سورة  91اية 8

واتق اوتام

يوسف

نجوى بصري

vi

تيك س سدرهان

تنترا

فضوام

تيك س
موده
نوتا
ضورو

جاوي

فغنلن دان اينديكاتور
باضي ستياف بيدغ

قيو.ار.كود
فاءوتن كالمن ويب

دين

انيس

هالمن موك سورت

فيروز

ادم

اماني

نيالي

أحمد

هاني

القرءان

اونيت  1ممباخ
1

باخ ايكوت ضورو.

ﱰﱱﱲﱳﱴ
ﱵﱶﱷﱸﱹﱺ
ﱻﱼﱽﱾﱿ
ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ
ﲆﲇﲈﲉ

1.1.1

نيالي يقين دافت مغهيلغكن فراساءن وسواس.
نوتاضورو • بيمبيغ موريد ممباخ سورة الناس سخارا تلقي دان مشافهة.
بوكو اكتيؤيتي

1

1

القرءان
2

سبوت دغن بتول دان لنخر.

اينفو
• سورة الناس اياله سورة يغ تراخير
.
دالم القرءان ،ياءيت يغ
• صيفت وسواس ماءنسي برفونخا
درفد جين دان ماءنسي ايت سنديري.

2

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ممباخ سورة الناس دغن مخرج يغ بتول.
• ترغكن خارا باخاءن دغوغ دغن حركة دان تيمفو يغ بتول.

نيالي

بوكو اكتيؤيتي

2-3

القرءان

نيالي جاديكن سورة الناس سباضاي عملن سهارين.

تاهوكه
كاون؟ وسواس اياله فراساءن
كورغ يقين يغ سريغ
مغضغضو ماءنسي دالم
منونايكن عبادة.

1.1.1
1.1.2
1.1.3

3

القرءان
3

باخ دغن برتجويد.

ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ
ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ
ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ
ﲆﲇﲈﲉ

روموسن ممباخ سورة الناس دافت مغهيندركن فراساءن وسواس،
خصوصث درفد ضوداءن شيطان دان ماءنسي.
1.1.3

4

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ممباخ اية دمي اية سخارا كلس ،كومفولن دان اينديؤيدو.
• مينتا موريد ممباخ اية سخارا مثامبوغ اية دمي اية.
بوكو اكتيؤيتي
• ضالقكن موريد مغعملكن باخاءن سورة الناس سبلوم تيدور.

4-6

4

القرءان

المن نوراني
تلقي دان مشافهة.
اوجي باخ

1

3

5

2

ﱰﱱﱲﱳ
ﱸﱹ

4

ﱻﱼﱽﱾ

ﲀﲁﲂﲃﲄ
6

1.1.1
1.1.2
1.1.3

ﱵﱶ

نوتاضورو •
•
•
•

ﲆﲇﲈ

مينتا موريد ممباخ سورة الناس سخارا برفاسغن.
بيمبيغ موريد ممفربتول خارا باخاءنث.
مينتا موريد ممباخ اية سخارا مثامبوغ اية دمي اية.
ترغكن عملن ممباخ سورة الناس سبلوم صالة سوفايا دافت
مغهيلغكن فراساءن وسواس.

بوكو اكتيؤيتي

5

5

القرءان

د
يدي
بور
هي
ق

5

لغكفكن.

اوجي ميندا
1

2

3

ﱲﱳ

خارا فرماءينن
		 1سدياكن فوتوغن اية كمودين لتقكنث دأتس ميجا سخارا راوق.
 2موريد اكن ممباخ اية كمودين مثوسون اية 2درفد سورة الناس دغن فانتس
دفافن سليت يغ دسدياكن.
 3موريد يغ دافت مثيافكن كسلوروهن اية دغن سمفورنا دان دافت ممباخاث
دغن بتول دكيرا سباضاي فمنغ.

6

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ملقساناكن فرماءينن يغ دسدياكن.
• بري مركه كفد موريد يغ ممباخاث دغن بتول دان برتجويد.
• مينتا سموا موريد مغمبيل بهاضين دغن اكتيف.

1.1.1
1.1.2
1.1.3

القرءان

اونيت  2ممباخ
1

باخ ايكوت ضورو.

ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ
ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

ﱤﱥﱦﱧﱨﱩ
ﱪﱫﱬﱭﱮﱯ

تاهوكه
كاون؟ ستياف حروف يغ

دباخ اكن دكورنياكن
سفولوه ضنجرن فهاال.

اينفو
• سورة الفلق ترلتق سبلوم
سورة الناس.
• سورة كدوا تراخير دالم
.
القرءان ،ياءيت يغ
• سورة اين دباخ كتيك
مغهادفي دان مغهيندري ضغضوان.

1.2.1

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ممباخ سورة الفلق سخارا برتجويد.
• ترغكن خارا باخاءن قلقله دغن بتول.

بوكو اكتيؤيتي

7

7

القرءان
2

8

سبوت دغن بتول دان لنخر.

نوتاضورو • اوجي باخاءن موريد.
• ترغكن باخاءن حروف برورنا ميره.

1.2.1
1.2.2

بوكو اكتيؤيتي

7-8

القرءان

اينفو
• فربواتن سيحير بوليه مروسقكن
عقيدة دان ممخهبلهكن اومت إسالم.
• موهون فرليندوغن هاث كفد اهلل.
نيالي عملن ممباخ سورة الفلق دافت مغهادفي دان مغهيندري ضغضوان.

9

القرءان
3

باخ ايكوت ضورو.
ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ
ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤﱥﱦ ﱧﱨﱩ
ﱪﱫﱬﱭﱮﱯ

روموسن كيت هندقله ممباخ سورة الفلق
دان منجاديكنث سباضاي عملن.
1.2.3

10

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ممباخ اية دمي اية سخارا كلس ،كومفولن دان اينديؤيدو.
• مينتا موريد ممباخ اية سخارا مثامبوغ اية دمي اية.
بوكو اكتيؤيتي
• ضالقكن موريد مغعملكن باخاءن سورة الفلق سبلوم تيدور.

9 - 12

باخ دغن بتول.

4

القرءان

المن نوراني

بتولكن باخاءنمو
1

3

ﱔﱕﱖﱗ

1.2.3

ﱙﱚﱛﱜ

ﱞﱟﱠ ﱡ ﱢ
4

5

2

ﱤﱥﱦﱧﱨ

ﱪﱫﱬﱭﱮ

نيالي باخاله القرءان سخارا استقامة.
نوتاضورو • مينتا موريد ممباخ سورة الفلق سخارا تلقي دان مشافهة.
• بيمبيغ موريد ممباخاث مغيكوت اوروتن اية يغ بتول.

11

القرءان

د

ﱔﱕﱖﱗ

يدي

1

براني جاي

بور
هي
ق

5

الكوكن دغن سمفورنا.

1

2

2

3

ﱙﱚﱛﱜ
3

ﱞﱟﱠ ﱡ ﱢ

خارا فرماءينن
 1ارهكن موريد دودوق دالم ساتو بولتن.
 2سدياكن كوتق يغ مغاندوغي نومبور
 1هيغض .5
 3ضورو ممينتا سأورغ موريد توروس
اونتوق مماءينكن راديو.
 4سماس الضو دماءينكن ،كوتق
براخون اكن دضرقكن دالم بولتن
مغليليغي موريد.2

5

6
7
8

ن
		وتاضورو • بيمبيغ موريد ملقساناكن فرماءينن يغ دسدياكن.
• فستيكن موريد دافت ممباخ اية دغن بتول.
		 12
• ممينتا موريد ممبوات التيهن دالم بوكو اكتيؤيتي.
		

فسرتا يغ ممضغ كوتق حكمه
كتيك موزيك برهنتي ،اكن
مغمبيل نومبور ددالم كوتق.
موريد ترسبوت ممباخ اية
برداسركن نومبور يغ دفافركن.
ضورو ممفربتول باخاءن
جك اد كسالهن.
اولغ فرماءينن سموال.
1.2.1
1.2.2
1.2.3

القرءان

اونيت  3معحفظ
1

ماري

.

ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ

ﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ

ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ ﲆﲇﲈﲉ
1
3

انيس ،سوده حفظ سورة الناس؟
كاالو بضيتو ماري
استاذه اجركن انيس
سورة الناس.

2

انيس بوليه ممباخ تتافي
بلوم حفظ الضي ،استاذه.

تاهوكه
كاون؟ برافاكه جومله
اية ددالم
سورة الناس؟

4
ء
با يق ،استاذه.

نيالي باثق

منخردسكن ميندا.

1.3.1

.
نوتاضورو • فستيكن موريد دافت ممباخ سورة دغن بتول سبلوم
• مينتا موريد ممباخاث سخارا اينديؤيدو كمودين سخارا برفاسغن.
• بتولكن تجويد سماس تلقي دان مشافهة.

بوكو اكتيؤيتي

13

13

القرءان
2

حفظ هيغض لنخر.

ﱰﱱﱲﱳﱴ
ﱵﱶﱷ
ﱰﱱﱲﱳﱴ

ﱻﱼﱽﱾﱿ
ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ
ﲆﲇﲈﲉ

ﱵﱶﱷ

ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ

ﱸﱹﱺ

ﲆﲇﲈﲉ

ﱵﱶﱷ
ﱸﱹﱺ
ﱻﱼﱽﱾﱿ
ﱸﱹﱺ
ﱻﱼﱽﱾﱿ
ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ

14

نوتاضورو • حفظ اية سخارا براولغ-اولغ مغيكوت تاهف كبوليهباخاءن موريد.
• اولغ اية سبلومث كمودين حفظ اية يغ ستروسث.
• فربتولكن تجويد باخاءن موريد سماس تلقي دان مشافهة.

1.3.1
1.3.2

بوكو اكتيؤيتي

14 - 15

القرءان
1

ﱰﱱﱲﱳﱴ
ﱵﱶﱷ ﱸﱹﱺ
ﱻﱼﱽﱾﱿ

نجوى ،سيال سامبوغ باخاءن
ساي.
ﱰﱱﱲﱳ.

2

ﱵﱶﱷ ﱸﱹﱺ

ﱻﱼﱽﱾﱿ

ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ

ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ

ﲆﲇﲈﲉ

ﲆﲇﲈﲉ

3

تهنيئه ،نجوى،
اوق برجاي
دغن لنخر!

نيالي ككرفن برتلقي ممودهكن حفظن.
1.3.1
1.3.2
1.3.3

نوتاضورو •
•
•
•

كفد موريد .
ترغكن قاعده
اية دغن قاعده يغ دخادغكن.
بيمبيغ موريد
مينتا موريد ممباخاث سخارا برفاسغن دان فردغركن حفظن كفد راكن.
عملكن باخاءن سورة الناس دالم كهيدوفن سهارين.

15

القرءان
3

راقم باخاءن.

دغر حفظنكو

1
َ
ُ ُ َّ َ َّ
َ
ۡ
َّ
جي ِم.
أعوذبِٱللِ مِن ٱلشيط ِ
ان ٱلر ِ

3

ﱸﱹﱺ

ﱻﱼﱽﱾﱿ

روموسن اورغ يغ

16

4

2

ﱰﱱﱲﱳﱴ
ﱵﱶﱷ

ﲀﲁﲂﲃﲄﲅ
ﲆﲇﲈﲉ

القرءان ساغت موده مغواساءي علمو يغ دفالجري.
1.3.2
1.3.3

نوتاضورو • فستيكن موريد ممباخ سورة دغن بتول سبلوم ممبوات راقمن.
بوكو اكتيؤيتي

16 - 18

4

المن نوراني
سوسون دان باخ.

القرءان

سوسون اتور

ﱱ

ﱰﱱﱲﱳﱴ

ﱵﱶﱷﱸﱹﱺ
ﱻﱼﱽﱾﱿ

ﲀ ﲁﲂﲃﲄﲅ
ﲆﲇﲈﲉ

خارا فرماءينن
 1مينتا  3اورغ موريد تمفيل كهادفن اونتوق مثوسون فوتوغن كليمه.
 2كليمه ددالم كوتق مغاندوغي  2اية درفد سورة الناس.
 3فسرتا ممباخ كليمه يغ دفيليه دان منمفلكن فد رواغ "كريتا افي".
 4فسرتا يغ تله سياف مثوسون اكن ممباخ اية لغكف.
1.3.3

نيالي عملكن سورة يغ تله دحفظ دالم صالة اكن مغواتكن ايغتن.
نوتاضورو • فستيكن موريد دافت ملقساناكن اكتيؤيتي دغن بتول.

17

القرءان

د
يدي

فينتر ميندا

بور
هي
ق

5

سوسون دغن بتول.
خارا فرماءينن
 1ضورو مثدياكن فوتوغن اية سورة الناس.
 2موريد مغمبيل فوتوغن اية.
 3موريد برديري مغيكوت سوسونن اية.
 4موريد ممباخ اية دغن بتول.
ﱽﱾ

18

نوتاضورو • فستيكن فغليبتن سموا موريد دالم اكتيؤيتي فرماءينن.
• بيمبيغ موريد يغ بلوم مغواساءي ممباخ اية دغن بتول.
• ضالقكن موريد توروس اونتوق ممبنتو راكن.2

1.3.1
1.3.2
1.3.3

القرءان

اونيت  4معحفظ
1

باخ دغن بتول.

ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ
ﱞﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤﱥﱦ ﱧﱨﱩ
ﱪﱫﱬﱭﱮﱯ

1.4.1

نوتاضورو • فردغركن باخاءن سورة الفلق.
• فافركن سورة الفلق درفد باهن اءوديو ؤيسوال.
• بيمبيغ موريد ممباخ سورة الفلق سخارا التيه توبي.

بوكو اكتيؤيتي

19

19

القرءان
2

20

حفظ هيغض لنخر.

• حفظ اية سخارا براولغ-اولغ مغيكوت تاهف كبوليهباخاءن موريد.
نوتاضورو
• جلسكن باخاءن يغ بتول فد حكوم قلقله.
• فستيكن موريد دافت مثبوت دغن بتول مخرج حروف:
 .1ش دان ث
 .2ا دان ع

1.4.1
1.4.2

بوكو اكتيؤيتي

20 - 21

القرءان

ﱔﱕﱖﱗﱘ
ﱙﱚﱛﱜ ﱝ
ﱞﱟﱠ ﱡ ﱢﱣ
ﱤﱥﱦﱧﱨﱩ
ﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯ

اينفو
قلقله اياله ضترن حروف كتيك مغوخفكن حروف
سكون سهيغض منيمبولكن فنتولن سوارا.
نيالي ممباخ القرءان مننغكن جيوا.
نوتاضورو • مينتا موريد ممباخ سورة سخارا اينديؤيدو دان اوجي باخاءن مريك.
• ضالقكن موريد ممباخاث براولغ كالي.

بوكو اكتيؤيتي

24

21

القرءان
3

حفظ دغن فصيح.

ﱔﱕﱖﱗﱘ
ﱙﱚﱛﱜﱝ
ﱞﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤﱥﱦﱧﱨﱩ
ﱪﱫﱬﱭﱮﱯ

روموسن القرءان ممبري شفاعة
دأخيرة كلق.

نيالي تيكنيك

يغ بتول ممفرخفت فروسيس حفظن.
1.4.3

22

نوتاضورو • بنتو دان بيمبيغ موريد يغ تيدق مغواساءي حفظن.
• مينتا موريد توروس ممبيمبيغ موريد يغ تيدق مغواساءي حفظن.

بوكو اكتيؤيتي

22 - 23

4

ماري

خوبا جاي

.

القرءان

المن نوراني
نام  :عبد اهلل بن علي

سورة الفلق

ﱔﱕﱖﱗﱘ

كلس  2 :امانه

سيمقن ضورو

ﱙﱚﱛﱜﱝ

ﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ

ﱞﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤﱥﱦ ﱧﱨﱩ

ﱞﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

ﱪﱫﱬﱭﱮﱯ

ﱤﱥﱦ ﱧﱨﱩ
ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ

ﱔﱕﱖﱗﱘ
ﱙﱚﱛﱜﱝ
1.4.2

اية سخارا اينديؤيدو.
نوتاضورو • مينتا موريد
• تسميع باخاءن كفد راكن دان ضورو.
• مينتا موريد توروس ممبيمبيغ موريد يغ بلوم مغواساءي حفظن.

23

القرءان

د
يدي
بور
هي
ق

5

فيليه دان حفظ.

خيفير فينتر
1

2

3

خارا فرماءينن
 1سدياكن كرتس فرماءينن دان خيفير.
واكيل ستياف كومفولن ملونتركن
2
خيفير كأره نومبور.
3
فسرتا اكن ممباخ اية مغيكوت نومبور
يغ دفراوليه.

ﱙﱚﱛﱜﱝ

ثاتاكن فربيذاءن
انتارا سورة الناس
دغن سورة الفلق.
1.4.3

24

نوتاضورو • فستيكن سموا موريد ترليبت دالم اكتيؤيتي يغ دجالنكن.
• مينتا موريد توروس ممبيمبيغ موريد يغ بلوم مغواساءي حفظن.

القرءان

اونيت  5كنلي مد أصلي
1

فرهاتي دان باخ.

اينفو
مد أصلي جوض دكنلي سباضاي مد طبيعي دباخ دغن قدر  2حركة.
1.5.1
1.5.2

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ممباخ كليمه دغن بتول دان لنخر.
• ترغكن خارا باخاءن مد أصلي دغن قدر  2حركة.

بوكو اكتيؤيتي

25

25

القرءان
2

تليتي دان باخ.

اينفو
ۥ  :واو ُم ّدة .دباخ دغن قدر  2حركة.
نيالي تجويد دفالجري باخاءن دكواساءي.

26

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ممباخ كليمه دغن بتول دان لنخر.
• بريكن خونتوه 2سالءين دأتس.

1.5.1
1.5.2

بوكو اكتيؤيتي

25 - 27

القرءان
3

تليتي دان باخ.

/

باضايماناكه اندا مغنلي حروف 2مد؟
نوتاضورو • بيمبيغ موريد ممباخ كليمه دغن بتول دان لنخر دغن قدر  2حركة.
بوكو اكتيؤيتي

27

27

القرءان
4

باخ ايكوت ضورو.

روموسن فالجريله حكوم 2تجويد اضر دافت ممباخ
اية 2القرءان سخارا فصيح دان بتول.

28

نيالي منتفكن باخاءن ممودهكن حفظن.

نوتاضورو • فستيكن موريد ممباخ مد أصلي دغن بتول.
• روجوع مصحف القرءان دان خاري خونتوه 2الءين.

1.5.1
1.5.2
1.5.3

بوكو اكتيؤيتي

28 - 30

5

المن نوراني
باخ دغن برتجويد.

القرءان

فرايلوق باخاءنمو

)سورة الفاتحة(1 :1 ،

ﲀ ﲁﲂﲃﲄ
(سورة الناس)5 :114 ،

ﱌﱍﱎﱏ

)سورة الفجر(24 :89 ،

ﱙ ﱚﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
)سورة البقرة(39 :2 ،

ﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ
)سورة الجن(4 :72 ،

ﱧﱨ ﱩ
)سورة الشمس(8 :91 ،

ثاتاكن خيري 2باخاءن مد أصلي.
1.5.1
1.5.2
1.5.3

نوتاضورو •
•
•
•

التيه توبيكن موريد ممباخ اية.
بيمبيغ موريد ممباخ اية سخارا برفاسغن.
ء
مينتا موريد توروس ممبيمبيغ راكن ممباخ باخا ن مد دغن بتول.
بوكو اكتيؤيتي
ضالقكن موريد يغ تله مغواساءي باخاءن سورة 2فيليهن ممباخاث
دهادفن ضورو.

29

29

القرءان

يدي
د

خردسكن ميندامو

بور
هي
ق

6

كنلي ،فيليه دان اتور.

خارا فرماءينن
•
1
2
3

30

موريد دبهاضيكن كفد ببراف كومفولن.
واكيل كومفولن اكن مميليه فركاتاءن كمودين ملكتكنث فد فافن يغ دسدياكن.
موريد اكن ممباخ فركاتاءن يغ تله دفيليه.

نوتاضورو •
•
•
•

بيمبيغ موريد ممباخ فوتوغن اية دغن بتول.
مينتا موريد 2يغ تله مغواساءي باخاءن منخاري كليمه 2الءين ددالم القرءان.
فرباثقكن كد كليمه دان فستيكن باخاءن كد يغ دفيليه دباخ دغن بتول.
بريكن مركه كفد موريد يغ بتول باخاءنث.

1.5.1
1.5.2
1.5.3

القرءان

اونيت  6كنلي باخاءن ّن دان ّم
1

فرهاتي دان بينخغ.

مّ
ّ
ن

َ َّ
أم

َ َّ
أن

باضايماناكه خارا ممباخ كليمه دأتس؟

اينفو
(خْي ُشوم).
دغوغ برمقصود سوارا يغ كلوار دري فغكل هيدوغ َ
1.6.1

نوتاضورو • سوءال جواب دغن موريد خارا باخاءن كليمه يغ دفافركن.
• سومبغ سارن تنتغ جوافن موريد دان كاءيتكن دغن تاجوق فالجرن.
• ثاتاكن بهاوا ّن دان ّم دباخ سخارا دغوغ دغن قدر
بوكو اكتيؤيتي
باخاءن  2حركة.

31

31

القرءان
2

ليهت دان سبوت.
ّ
ن

مّ

نيالي برترنّم دافت ممفرايلوق باخاءن.

32

نوتاضورو • سوءال جواب دغن موريد خارا ممباخ كليمه يغ دفافركن.
• سومبغ سارن تنتغ جوافن موريد دان كاءيتكن دغن تاجوق فالجرن.
• بيمبيغ موريد ممباخ كليمه دغن بتول.

1.6.1
1.6.2

بوكو اكتيؤيتي

31 - 32

القرءان

ّ
ن

مّ

سنارايكن فربيذاءن دان فرساماءن مد أصلي دغن باخاءن دغوغ.
1.6.1
1.6.2

نوتاضورو • دغركن باخاءن خونتوه كفد موريد.2
• ضالقكن موريد ممباخ اية سخارا برفاسغن.

بوكو اكتيؤيتي

31 - 33

33

القرءان
3

تليتي دان باخ.
ﱥﱦﱧ

ﲆﲇﲈ

ﲾﲿﳀﳁﳂﳃ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ
ﳣﳤﳥﳦ
ﲵﲶﲷﲸﲹ
روموسن حكوم ممباخ القرءان سخارا
برتجويد اياله فرض عين.

34

نيالي راجين ممباخ القرءان مغضنداكن فهاال.

نوتاضورو • مينتا موريد ممبيذاكن باخاءن دغوغ دغن مد.
• التيه توبيكن موريد ممباخ فوتوغن اية درفد خونتوه يغ دبري.
• بيمبيغ موريد مغنل فستي ّن دان ّم كمودين ممباخاث دغن بتول.

1.6.1
1.6.2
1.6.3

بوكو اكتيؤيتي

33 - 36

4

القرءان

المن نوراني
تضور هيغض بتول.
اوجي باخاءن راكن

ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ
ﱼﱽﱾﱿ

ﲀ )سورة يس(18 :36 ،

ﱍﱎﱏ

ﱐﱑﱒ

ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ

)سورة آل عمران(154 :3 ،

جدوال سناراي سيمق
بيالغن

اية

ّن

ّم كواليتي باخاءن

1

ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ

4

1

2

ﱖ
ﱗ
ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕ

3

ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﱊ

(سورة يس)36 :18 ،







)سورة آل عمران(154 :3 ،

)سورة الطالق(1 :65 ،

نيالي جاديكن ممباخ القرءان برسام كلوارض سباضاي ساتو عملن.
1.6.1
1.6.2
1.6.3

نوتاضورو • مينتا موريد ممفردغركن باخاءن سخارا برفاسغن.
• مينتا موريد مغنل فستي خونتوه 2اية يغ مغاندوغي ّن دان ّم.

35

القرءان

د
يدي

حلقة تحسين باخاءن

بور
هي
ق

5

منتفكن باخاءن.

ﱰﱱﱲﱳﱴ
ﱵﱶﱷ
ﱸﱹﱺ...

ﱁﱂﱃ

(سورة الناس)

ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ
ﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒ
ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ...

(سورة الطارق)

ﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ
ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ
ﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
ﲩ ﲪ ﲫ ...

(سورة التكاثر)

•خارا فرماءينن
1
2

36

موريد ممبنتوق حلقة.
ستياف حلقة دبريكن
سهالي كرتس يغ
مغاندوغي سورة 2ترتنتو.

نيالي كرجا بركومفولن لبيه باءيق درفد برسأورغن.
3
4

موريد مغضاريس كليمه 2يغ مغاندوغي
ّن ّ ،م دان باخاءن مد أصلي.
موريد ممباخ كليمه يغ تله دضاريس
دهادفن ضورو.

نوتاضورو • بيمبيغ موريد منخاري كليمه سفرتي ارهن فرماءينن.
• فستيكن سموا موريد ترليبت دالم اكتيؤيتي يغ دجالنكن.

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.6.1
1.6.2
1.6.3

جاوي

اونيت  1كامفوغكو فرماي
1

ليهت دان باخ.

جوروراوت

خندرامات

فرتنديغن فاكاين براضم

فراموضاري

جوروتربغ
تنترا

فضوام
ماتاهاري

اغكاساون فراموضارا جوروتيكنيك

6.1.1

نوتاضورو • بيمبيغ موريد مثبوت فركاتاءن 2درفد تيض دان امفت سوكو كات.
• التيه توبيكن ممباخ دان مثبوت فركاتاءن 2ترسبوت.
بوكو اكتيؤيتي
• ترغكن خارا مغيجا دغن ممباتغ سوكوكات كفد موريد.

37

37

جاوي
2

ليهت دان باخ.
عالمكو داماي
فندايوغ

نالين

فراهو

فلمفوغ
خنخارو
ترومبو

38

نوتاضورو • بيمبيغ موريد مثبوت فركاتاءن 2درفد تيض سوكو كات.
• التيه توبيكن ممباخ دان مثبوت فركاتاءن درفد تيض سوكو كات.
• مينتا موريد ممبريكن خونتوه 2الءين.

سمبيلغ

6.1.1
6.1.2

بوكو اكتيؤيتي

38

جاوي

سسوغوت
باللغ

ففاتوغ

خغكرغ
بلوكغ

خغكريق

بلغكس

كتوك
اينفو
كتوك  :سجنيس ايكن فاري كخيل.

نيالي سايغيله فلورا دان فاونا عالم اين.

39

جاوي
3

باخ دان بنديغ بيذا.
بهاي

فوسارا

دهاض

فياال

هريماو

خنداون

بهاضيا

فينومينا

خكراواال

فنخاروبا

روموسن بالجر جاوي دافت ممليهارا واريثن بغسا.

40

نوتاضورو • ترغكن فركاتاءن تيض سوكو كات اتاو لبيه تيدق دماسوقكن حروف "ا"
فد سوكو كات فرتام.

6.1.1
6.1.2
6.1.3

بوكو اكتيؤيتي

39 - 42

4

جاوي

المن نوراني
سوسون هيغض بتول.
ميندا خردس

 3اتاو  4سوكوكات

خمـ دق

بو

فنـ

ور

خ

ي

ها

ه

لينـ

فـ رمـ

تن

خا

نا

ها

د

ض

ليـ

تر

6.1.2

نوتاضورو • مينتا موريد مغيجا فركاتاءن سخارا ممباتغ سبلوم منوليس فركاتاءن ترسبوت.
• ضالقكن موريد منخاري فركاتاءن 2الءين درفد فركاتاءن2
بوكو اكتيؤيتي
يغ دبريكن.

40

41

جاوي

د
يدي
بور
هي
ق

5

ليهت دان ايغت.

عقل فينتر

خارا فرماءينن
 1موريد دبهاضيكن كفد  3اورغ
ستياف كومفولن.
 2موريد فرتام منخاري فركاتاءن
 3اتاو  4سوكو كات كمودين
ممبيسيقكنث كفد موريد كدوا.

3

4

موريد كدوا ممبيسيقكن فركاتاءن
ترسبوت كفد موريد كتيض .موريد
كتيض منوليس فركاتاءن ترسبوت.
ستله سلساي ،كتوا كومفولن اكن
ممباخ حاصيل فركاتاءن يغ دتوليس.
6.1.3

42

نوتاضورو • مينتا موريد منوليس فركاتاءن يغ تله دفالجري كمودين مثبوتكنث دهادفن راكن.
بوكو اكتيؤيتي

42

جاوي

اونيت  2فمندغنكو اينده
1

فرهاتي دان باخ.
بوكو
توليس

فافن
هيتم

كوتق فينسيل

فينسيل ورنا

بيض سكوله

ميجا ضورو

كايو
فمباريس

كيفس
اغين

6.2.1

نوتاضورو • مينتا موريد ممباخ فراسا نام مغيكوت باخاءن ضورو.

43

جاوي
2

باخ دغن بتول.
خرمين
كاسوت
فاسو
خيلي
بيليق

+
+
+
+
+

مات
بوال
بوغا
فادي
اءير

خرمين مات
كاسوت بوال
فاسو بوغا
خيلي فادي
بيليق اءير

باضايماناكه رغكاي كات تربينا؟
44

6.2.1
6.2.2

نوتاضورو • مينتا موريد منخاري رغكاي كات يغ الءين كمودين ممبوات التيهن منوليس.
بوكو اكتيؤيتي

44

جاوي
3

باخ دان فهمي.

رومهكو شرضاكو
دافور اياله رواغ اونتوق مماسق .تردافت فلباضاي فرالتن يغ
اد ددافور .انتاراث ترماسوقله فتي سجوق ،فريوق ناسي دان
ميسين فغيسر .سالءين ايت تردافت ميجا ماكن ،الس ميجا،
تودوغ ساجي ،فيغضن ،مغكوق دان الءين 2الضي.
امق سوك ماسق ناسي لمق ،كاري ايكن ،سمبل
سوتوغ ،ضوالي داضيغ دان سوف سايور .امق ساي ميمغ
فنداي مماسق .ماسقن امق سوغضوه اينق.

ON

6.2.1
6.2.3

OFF

نيالي ساللوله ممبنتو كلوارض درومه.

نوتاضورو • مينتا موريد ممباخ دان مثنارايكن رغكاي كات درفد تيك س دأتس.
• بينخغ دغن موريد برداسركن رغكاي كات دأتس.
بوكو اكتيؤيتي
ء
• مينتا موريد ممباخ دان ممبريكن خونتوه رغكاي كات يغ ال ين.

44 - 48

45

جاوي

باخ دان فافر.

4

بينا رغكاي كات
سوغكوق
خرمين
باجو

هيتم
سوغكوق

مات
سكوله
ليهير

1

8
2
9

10

3

4
6

تودوغ

فوتيه

تندا
لنخان

نام
سكوله

7

5

سل
وار

خارا فرماءينن
1
2
3

46

باخ كد فركاتاءن سبلوم ملتقكنث دفافن سليت.
ستله سلساي مثوسون كد ،موريد هندقله
ممباخ سموا رغكاي كات يغ دسنارايكن.
سنارايكن رغكاي كات يغ الءين ،كمودين
ممباخاث دغن بتول.

روموسن توليسن جاوي خزانه
ميليق بغسا.

6.2.1
6.2.2
6.2.3

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ملقساناكن فرماءينن يغ دسدياكن.
بوكو اكتيؤيتي

45 - 48

5

بينا دان توليس.

جاوي

المن نوراني

خفت تفت

Khamis

JADUAL

رغكاي كات برغكاي

خارا فرماءينن
 1بهاضيكن موريد كفد دوا كومفولن.
 2كومفولن فرتام منخاري فاسغن ضمبر ددالم كوتق كمودين
منمفلكنث دفافن توليس سوفايا منجادي رغكاي كات.
 3كومفولن كدوا منوليس رغكاي كات برداسركن ضمبر يغ دفافركن.
 4راكن دالم كومفولن ممباخ رغكاي كات برساما-سام.
6.2.1
6.2.2
6.2.3

نيالي باثق ممباخ لواس فغتاهوان.
نوتاضورو • فرباثقكن خونتوه رغكاي كات.
• فربتولكن ايجاءن موريد.
• مينتا موريد توروس ممبنتو موريد يغ ماسيه لمه.

47

جاوي

د
يدي

فانتس تغكس

بور
هي
ق

6

بينا دغن سضرا.
جالن
هاري

راي
حاج

خارا فرماءينن
1
2

48

بهاضيكن موريد كفد  2كومفولن.
واكيل كتوا كومفولن اكن منوليس
فركاتاءن فد بولتن اوتام فتا بوءيه.

3
4

فيهق الون اكن منوليس فركاتاءن
اوتام يغ تردافت دالمث.
فرماءينن اين مغضوناكن
تيمفوه ماس ترتنتو.

نوتاضورو • خاري كات داسر يغ الءين اونتوق دجاديكن رغكاي كات.

6.2.1
6.2.2
6.2.3

جاوي

اونيت  3كامفوغكو داماي
1

فرهاتي دان بينخغ.
ساتو موريد ساتو سوكن
مي ليغ ضمر برماءين بوال تمفر.
حاكيم برالتيه برماءين بدمينتون دديوان سكوله.
راجو برماءين بوال سيفق دفادغ بوال.
ايه سدغ برماءين فيغفوغ دفوست سوكن.
عائشة دان ديؤي برماءين بوال جاريغ دفادغ سكوله.
نيالي بادن خرضس ميندا خردس

6.3.1

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ممباخ تيك س دأتس.
• مينتا موريد ممباخاث سخارا اينديؤيدو دان كومفولن.

بوكو اكتيؤيتي

49 - 50

49

جاوي

باخ دان فهمي.

2

وقتو صالة كواال لمفور
صبح  6:10ظهر  1:30عصر  4:50مغرب  7:29عشاء 8:40

ناسيونل

رنچان

ڤنديديقن

سجاضت

بيسنس

هيبورن

سوکن

ضالري فوتو

جالور كرامت

 16اوضوس ،كوتا كينابالو – جابتن فنديديقن نضري مغنجوركن
فرتنديغن كيبركن جالور ضميلغ سمفنا سمبوتن هاري كمرديكاءن
تاهون.
فرتنديغن دبهاضيكن كفد امفت كاتضوري ،ياءيت سكوله،
كامفوغ ،تامن فرومهن دان كديامن اينديؤيدو.
فغارهث ،ادريس أحمد بركات ،بورغ فثرتاءن بوليه ددافتي
دجابتن فنديديقن نضري دان فجابت فنديديقن داءيره ماسيغ.2
بلياو مغهارفكن سموض
فرتنديغن فد تاهون
اين اكن لبيه مرياه
دان مندافت سمبوتن
يغ مغضالقكن درفد
سموا فيهق.
6.3.1

50

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ممباخ تيك س دغن اينتوناسي يغ بتول.
• سدياكن تيك س يغ الءين اونتوق ممستيكن فغواساءن باخاءن جاوي.
بوكو اكتيؤيتي
• فركنلكن فركاتاءن 2بهارو اونتوق موريد ممبوات ضلوساري.

49 - 50

جاوي
3

باخ دغن لنخر.
سرونوقث برخوتي دكامفوغ

خوتي سكوله تيبا الضي .ايبو دان ايه مغهانتر ساي كرومه داتوق
دكامفوغ .ساي سوغضوه سرونوق افابيال تيغضل دكامفوغ.
داتوق ممباوا ساي برجالن-جالن دسكيتر كامفوغ .سالءين
ايت ،ساي ممبنتو داتوق ممبري ماكنن كفد ايم دان ايتيق.
داتوق جوض مغوتيف تلور ايم اونتوق دجوال دفاسر.
فد هوجوغ ميغضو ،ايبو دان ايه داتغ كرومه داتوق اونتوق
ممباوا ساي فولغ كباندر .سفنجغ سميغضو تيغضل دكامفوغ،
باثق فغالمن يغ ساي فراوليهي.

نيالي يغ مودا دسايغي يغ توا دحرمتي.
6.3.1

نوتاضورو • سدياكن سوءالن كفهمن برداسركن تيك س دأتس.
• مينتا موريد منخريتاكن فغالمن مريك سماس براد دكامفوغ.

بوكو اكتيؤيتي

49 - 50

51

جاوي
4

تليتي دان باخ
كامفوغكو داماي

 :اتوق ،بوليه ساي ايكوت اتوق ككبون؟
 :بوليه ،ماريله.
اتوق؟
 :باثق سايور د		
،
 :سموا اد ،ايمان ، .ساوي،
		 كاخغ فنجغ دان .
 :اين فوكوق اف ،اتوق؟ ساي تيدق فرنه مليهتث.
 ،راساث فاهيت تتافي باثق
 :اوه ،اين
		 خاصيتث.
 :سالءين ايت اف يغ اتوق تانم؟
،
،
 :باثق الضي ،اد
.
		 فتوال دان
 :كاالو بضيتو ،تيدق فايه
		 فرضي كفاسر ،يا اتوق.
روموسن سايغيله بهاس دان بودايا كيت.

52

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ممباخ تيك س.
• مينتا موريد مالكونكن خريتا.
• مينتا موريد منوليس فركاتاءن برضمبر يغ تردافت ددالم تيك س.

6.3.1
6.3.2
6.3.3

بوكو اكتيؤيتي

51 - 54

5

جاوي

المن نوراني
تليتي دان فهمي.
ريحتكن ميندا

الوتن ككولم ترنقن ايكن

 28 :افريل 2018
تاريخ
 :سبتو
هاري
 9.00 :فاضي
ماس		
 :كواال كوراو ،فيراق
تمفت
 :كلب فنخينتا عالم
انجورن
سكوله كبغساءن داماي الءوت.
		
 25 :اورغ موريد ،تاهون  2ملور.
فسرتا
ضورو فغيريغ  :خيقضو روسلن دان خيقضو حانيس.
* سيسي ممبري ايكن ماكن  :فوكول  10.00فاضي

1
2
3
4

6.3.1
6.3.2
6.3.3

بيالكه الوتن ايت دأداكن؟
برافاكه جومله موريد يغ ترليبت؟
بيالكه سيسي ممبريكن ماكنن كفد ايكن؟
سيافاكه ضورو فغيريغ دالم الوتن ايت؟

باضايماناكه الوتن اين دافت منيغكتكن
فغالمن بهارو دالم كهيدوفن اندا؟ نيالي
نوتاضورو • بيمبيغ موريد ممباخ تيك س.
• مينتا موريد منوليس جوافن برداسركن تيك س.

جاءوه برجالن لواس فمندغن.

53

جاوي

يدي

ميندا كرياتيف

فتا بوءيه

بور
هي
ق

6

د

خفت بينا ايات.

دوري

âÎÖ

راج

تاجم

xaâ

·ubm

è€Îa

اولس

“Üçسدف
·ÓçÏﬂ

موسيم

خارا فرماءينن
1
2
3
4

54

موريد منرغكن كليبهن بواه دورين.
ضورو ممينتا موريد ممبينا ايات فينديق برداسركن فركاتاءن يغ دبريكن.
ضورو اكن منخاتت ستياف ايات يغ دبريكن اوليه موريد.
بينخغ جوافن برساما-سام دغن موريد.

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ممبينا ايات برداسركن فتا بوءيه (اءي تيغك) (.)i-Think
• فلباضايكن ضمبر سوفايا موريد بوليه ممبينا ايات فينديق دغن بتول.

6.3.1
6.3.3

عقيدة

اونيت  1كنلي صيفت 2اهلل
1

تليتي دان بينخغ
ُو ُجود
قِ َدم

اهلل
بَ َقاء

ُم َخالَ َفتُُه
لِْل َح َوا ِد ِث...

مغافاكه ستياف مسلم فرلو مغنلي صيفت 2اهلل؟
نيالي اداث عالم سمستا بوقتي ككواساءن اهلل.
نوتاضورو • مينتا موريد منليتي ضمبر دان برسوءال جواب دغن مريك.
• كاءيتكن جوافن موريد دغن تاجوق فالجرن.

55

عقيدة
2

باخ دان ايغت.

1

ُو ُجو ٌد

=

اد

2

قِ َد ٌم

=

سديا اد

3

بَ َق ٌاء
4

5

مخالَ َفتُُه
َ
لِْل َح َوا ِد ِث

=

=

ككل
برسالهن دغن
يغ بهارو

 20صيفت اهلل

6

َو ْح َدانِيٌَّة
7

قُ ْد َرٌة

=

بركواس

8

إِ َرا َدٌة

=

بركهندق

9

ِعْل ٌم

=

مغتاهوءي

10

قِياَ ُم ُه بِنَ ْف ِس ِه = برديري دغن
سنديريث
56

اسا

=

نوتاضورو • بيمبيغ موريد مثبوت صيفت 2اهلل دغن بتول.
• برسوال جواب دغن موريد تنتغ صيفت 2اهلل.
• فركنلكن فمبهاضين صيفت 2اهلل كفد نفسية ،سلبية،
معاني دان معنوية.

َحيَاٌة

=

هيدوف
2.1.1
2.1.2

بوكو اكتيؤيتي

55 - 57

عقيدة
16

11

َس ْم ٌع

=

مندغر

12

بَ َص ٌر

=

مليهت

13

ال ٌم
َك َ

=

بركاتا-كات

14

َك ْونُُه قَا ِد ًرا

=

15

َك ْونُُه ُم ِرْي ًدا

=

كأداءنث
بركواس
كأداءنث
بركهندق

َك ْونُُه َعلِْي ًما

=

17

َك ْونُُه َحيًّا

=

18

َك ْونُُه َس ِمْي ًعا

=

19

َك ْونُُه بَ ِصْي ًرا
20

=

كأداءنث
مغتاهوءي
كأداءنث
هيدوف
كأداءنث
مندغر
كأداءنث
مليهت

َك ْونُُه ُمتَ َكلِّ ًما = كأداءنث
بركاتا-كات
نيالي ستياف مسلم واجب مغتاهوءي صيفت 2اهلل.

57

عقيدة
3

باخ دان عملكن.
بوقتي كأيمانن ترهادف صيفت 2اهلل

•
•
•
•

ساي تيدق مروسقكن هرتا عوام
كران ساي ميقيني بهاوا اهلل برصيفت مها بركواس.
ساي سنتياس رضا دغن ستياف كتنتوان اهلل
كران ساي ميقيني بهاوا اهلل برصيفت مها بركهندق.
ساي تيدق منيفو ايبو دان ايه
كران ساي ميقيني بهاوا اهلل برصيفت مها مغتاهوءي.
ساي تيدق اكن مالكوكن كجاهتن واالوفون
كتيك برسنديرين
كران ساي ميقيني بهاوا اهلل برصيفت مها مليهت.
روموسن برايمان دغن صيفت اهلل منجاديكن كيت
اورغ يغ برديسيفلين دان براخالق موليا.
2.1.3

58

نوتاضورو • مينتا موريد ممباخ تيك س دغن بنتوان ضورو.
• بيمبيغ موريد ممهمي فرثاتاءن دأتس.

بوكو اكتيؤيتي

58 - 60

4

1
2
3

2.1.1
2.1.2
2.1.3

اسه ميندا.

المن نوراني

عقيدة

برسام دغن راكن كامو ،سبوتكن صيفت 2اهلل يغ تله
كامو فالجري.
فيليه  5صيفت اهلل كمودين سبوتكن مقصودث.
فيليه  1صيفت اهلل فد كد اقرار كمودين تمفلكن
دسودوت كلس.
كد اقرار
ساي برايمان كفد صيفت اهلل
ِ
ْم
عل ٌ
(مها مغتاهوءي)
ساي براقرار اكن:
 1سنتياس ملقساناكن صالة.
2
سنتياس براوسها منونتوت علمو.
3
سنتياس منطاعتي ايبو باف.
يغ بنر،
_________
(يوسف بن أحمد)

نوتاضورو

• بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي دغن بتول.

59

عقيدة

د
يدي
بور
هي
ق

5

الكوكن برساما-سام راكن.
فوستر كنلي اهلل
كنلي اهلل
1

سنتياس رضا دغن كتنتوان
اهلل يغ مها بركهندق.

منجاض هرتا عوام
كران اهلل مها بركواس

3

بوقتي 2كأيمانن ترهادف صيفت 2اهلل.
2

1
2
3
4

تيدق منيفو دان منيرو
كران اهلل مها مغتاهوءي.

تيدق مالكوكن كجاهتن
واالوفون برسنديرين كران
اهلل مها مليهت.

4

توليسكن بوقتي 2كأيمانن ترهادف صيفت 2اهلل.
تمفلكن ضمبر 2يغ برسسواءين دغن بوقتي 2كأيمانن
ترهادف صيفت 2اهلل.
بنتغكن حاصيل دهادفن راكن.2
لكتكن فوستر ترسبوت دسودوت كلس.
2.1.3

60

نوتاضورو • مينتا موريد مثدياكن باهن 2دان ضمبر.
• فرباثقكن ضمبر اونتوق دبري كفد موريد.

عقيدة

الص َم ُد
اونيت  2توهنكو ا َأل َح ُد دان َّ
1

ليهت دان فيكيركن.

ا َأل َح ُد
الص َم ُد
َّ

مغافاكه اهلل منخيفتاكن فلباضاي فينومينا دعالم اين؟
نيالي فينومينا عالم تندا كبسرن اهلل.
نوتاضورو • سومبغ سارن تنتغ ضمبر دأتس.
• مينتا موريد مغاءيتكنث دغن تاجوق.
• فافركن ضمبر 2الءين يغ سسواي.

61

عقيدة
2

باخ دان ايغت

ا َأل َح ُد

األَ َح ُد برارتي اهلل مها اسا ،توغضل
دان تياد يغ برحق دسمبه مالءينكنث.
دليل عقلي

دليل نقلي

ُ ۡ ُ َّ ُ َ
َ
ٌ
قل ه َو ٱلل أحد ١

مقصودث :كاتاكنله
(واهاي محمد) (دياله)
اهلل يغ مها اسا.
)سورة اإلخالص(1 : 112 ،

62

كيت مليهت اتورن عالم
يغ دأوروسكن دغن
سيستماتيك .حال اين
ممبوقتيكن هاث اهلل توهن يغ
منتدبير عالم اين .جك توهن
لبيه درفد ساتو ،اكن برالكو
هورو-هارا دعالم اين.

الص َم ُد كفد موريد.
نوتاضورو • جلسكن مقصود األَ َح ُد دان َّ
• بيمبيغ موريد ممباخ دليل نقلي دان عقلي دغن بتول.
• بينخغ دغن موريد دليل عقلي دغن لبيه لنجوت.

2.2.1
2.2.2
2.2.3

بوكو اكتيؤيتي

61 - 63

عقيدة

الص َم ُد
َّ
الص َم ُد برارتي اهلل مها فليندوغ دان
َّ
تمفت تومفوان سضاال حاجت.
دليل نقلي

ٱلل َّ
َّ ُ
ٱلص َم ُد ٢

مقصودث :اهلل اياله
تمفت برضنتوغ.
)سورة اإلخالص(2 : 112 ،

دليل عقلي
اهلل منخيفتاكن سلوروه عالم.
اهلل ممبريكن فرليندوغن كفد
سموا مخلوقث .مك سوده
فستي سلوروه عالم ممرلوكن
اهلل سباضاي تمفت برضنتوغ.
نيالي ممفرهاتيكن عالم سمستا منمبهكن كأيمانن كفد اهلل.

63

عقيدة
4

فرهاتيكن دان فهمي.
تيندقن يغ ممبوقتيكن كأيمانن
ترهادف ا َ
الص َم ُد
أل َح ُد دان َّ

برايمان كفد اهلل سماتا-مات
• تيدق منشيريككن اهلل دغن سسواتو
• سنتياس برعبادة
مموهون فرتولوغن كفد اهلل
• راجين بردعاء
• مالكوكن صالة حاجت
منجادي مسلم يغ طاعة
• براوسها دغن برسوغضوه-سوغضوه
• ميقيني فرتولوغن اهلل
• سنتياس محاسبه ديري
روموسن جاديكن اوسها ،دعاء دان ّ
توكل سباضاي عملن كهيدوفن.
2.2.4

64

نوتاضورو • بينخغكن تيك س دغن لبيه لنجوت.
• مينتا موريد ممبريكن خونتوه يغ الءين.

بوكو اكتيؤيتي

64 - 65

5

1

2
3

اسه ميندا.

المن نوراني

عقيدة

باخ برساما-سام دغن راكن:
الص َم ُد
• فغرتين األَ َح ُد دان َّ
• دليل نقلي دان ترجمهنث.
الص َم ُد.
ثاتاكن دليل عقلي باضي صيفت األَ َح ُد دان َّ
فيكير كمودين جواب:

ساي اكن مغهادفي
ففريقساءن ،افاكه يغ
فرلو ساي الكوكن؟
نيالي عمل صالح المبغ كأيمانن.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

نوتاضورو • مينتا موريد منجواب سوءالن 2دأتس.
• بينخغكن ضمبر يغ دسدياكن دغن موريد.

65

عقيدة

د
يدي
بور
هي
ق

6

ماري الكوكن.

حاصيلكن بوكو سكراف تنتغ تاجوق
الص َم ُد.
فالجرن صيفت األَ َح ُد دان َّ
و سكراف

بوك

َ
األ َح ُد ال َّص َم ُد

األَح ُد دان
َ
ال َّص َم ُد

يق حافي

نام :حاز
ن2 :
تاهوس :خمرلغ
كل

الص َم ُد
َّ

ا َأل َح ُد
ا َألح ُد برارتي اهلل اداله اسا ،توغضل
َ
دان تياد يغ برحق دسمبه مالءينكنث.
دليل نقلي

ُ ۡ ُ َّ ُ َ
ٱلل أ َح ٌد ١
قل ه َو

مقصودث :كاتاكنله
(واهاي محمد) (دياله)
اياله اهلل يغ مها اسا.

)سورة اإلخالص(1 : 112 ،

66

دليل عقلي
كيت مليهت اتورن عالم يغ
دأوروسكن دغن سيستماتيك.
حال اين ممبوقتيكن هاث اهلل
سهاج توهن يغ منتدبير عالم
اين .جك توهن لبيه درفد
ساتو اكن برالكو هورو-هارا
دعالم اين.

الصم ُد برارتي اهلل مها فليندوغ دان
َّ َ
تمفت تومفوان سضاال حاجت.
دليل نقلي
َّ ُ َّ
ٱلص َم ُد ٢
ٱلل

مقصودث :اهلل اياله
تمفت برضنتوغ.

)سورة اإلخالص(2 : 112 ،

دليل عقلي
اهلل منخيفتاكن سلوروه عالم.
اهلل ممبريكن فرليندوغن كفد
سموا مخلوقث .مك سوده
فستي سلوروه عالم ممرلوكن
اهلل سباضاي تمفت برضنتوغ.

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ملقساناكن اكتيؤيتي.
• بنتو موريد مغحاصيلكن بوكو سكراف.
• فرباثقكن سيتواسي يغ برسسواءين دغن اكتيؤيتي يغ دجالنكن.

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

عقيدة

اونيت  3مالئكة يغ ستيا
1
1

باخ دان فيكيركن.

توضس دبري سباضاي كتوا،
سمفايكن وحي كفد نبي؛
بوليه براوبه فلباضاي روفا،
خوبا تكا سيافاكه اين؟

2

جبرائيل

باضايماناكه فارا مالئكة
منجالنكن توضس مريك؟

اينفو
مالئكة جبرائيل جوض دسبوت جبريل.

نيالي برسيكف جوجور المبغ فريبادي موءمن.

نوتاضورو • كاءيتكن جوافن موريد دغن تاجوق فالجرن.
• ضورو منرغكن فارا مالئكة منجالنكن توضس دغن فنوه كطاعتن.

67

عقيدة
2

باخ دان فهمي.
مالئكة اياله مخلوق يغ دخيفتاكن درفد خهاي.
تيدق برجنتينا ،ممفوثاءي توضسن يغ فلباضاي،
سنتياس طاعة دان فاتوه كفد فرينته اهلل.

َُ
ُ ٌّ َ َ َ َّ َ َ َ ٰٓ َ
ُ
ُ
َ
ُ
دليل ك ءامن بِٱللِ وملئِكتِهِۦ وكتبِهِۦ ورسلِهِۦ
(سورة البقرة)285 :2 ،

مقصودث :سمواث برايمان كفد اهلل ،مالئكة-مالئكتث،
دان كتاب-كتابث ،دان فارا رسولث.
اينفو بيلغن مالئكة تراللو باثق.
مالئكة يغ واجب دكتاهوءي اد سفولوه.

68

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ممباخ دليل نقلي دغن بتول.
• جلسكن فريحال مالئكة دغن لبيه لنجوت.

2.3.1
2.3.2

بوكو اكتيؤيتي

67 - 68

عقيدة
3

باخ دان حياتي.
نام ٢مالئكة يغ واجب دكتاهوءي.

جبرائيل مثمفايكن وحي

ميكائيل منورونكن
هوجن دان رزقي

إسرافيل منيوف سغكاكاال

عزرائيل منخابوت ثاوا

رقيب
رضوان
منكر

2.3.3
2.3.4

منخاتت
عملن باءيق

عتيد

منخاتت
عملن بوروق

منجاض شرض

مالك

منجاض نراك

مثوءال اورغ ماتي دعالم قبور

نوتاضورو • مينتا موريد برنشيد الضو " 10مالئكة".
• ترغكن تيك س كفد موريد دغن لبيه لنجوت.

نكير

بوكو اكتيؤيتي

69 - 70

69

عقيدة
4

باخ دان حياتي.

تيندقن يغ ممبوقتيكن كأيمانن ترهادف مالئكة.
تيندقن
عزرائيل

إسرافيل

• منزيارهي اورغ
ساكيت.

• برسيكف سدرهان
دالم كهيدوفن.

جبرائيل

• سنتياس ممباخ
القرءان.

ميكائيل

• سنتياس برشكور،
برصدقة دان ممبنتو
اورغ الءين.

رقيب

• سنتياس مالكوكن
كباءيقن.

عتيد

منكر دان نكير

• منزيارهي قبور.
رضوان دان مالك

• منجاءوهي دوسا • براوسها اونتوق
منجادي اهلي شرض.
دان معصية.
• مغهيندري فربواتن 		
اهلي نراك.
		

روموسن برايمان كفد فارا مالئكة دغن مغنلي نام دان توضس مريك.
2.3.5

70

نوتاضورو • مينتا موريد ممبريكن خونتوه يغ الءين.
• ترغكن كفد موريد دغن لبيه لنجوت.

بوكو اكتيؤيتي

71 - 72

5

1
2
3

اسه ميندا.

المن نوراني

عقيدة

برساما-سام دغن راكن كامو ،سبوتكن نام 2مالئكة
يغ تله كامو فالجري.
جالنكن اكتيؤيتي فرسمبهن نشيد " 10مالئكة"
انتارا كومفولن.
بينخغ سيتواسي برايكوت.
بصري راجين ممباخ القرءان.
دي جوض ساللو برصدقه دان
منولوغ كاون-كاونث .دي
تيدق سوك برخاكف بوهوغ.
برداسركن سيتواسي دأتس ،افاكه
يغ مندوروغ بصري مالكوكنث؟
كاءيتكن دغن تاجوق فالجرن.

2.3.3
2.3.5

نوتاضورو • مينتا موريد منجواب سوءالن 2دأتس.
• اداكن اكتيؤيتي فرسمبهن نشيد سخارا بركومفولن.
• بينخغ سيتواسي دأتس دغن موريد.

71

عقيدة

د

72

يدي

خارا فرماءينن
 1بهاضيكن موريد كفد كومفولن.
 2ضرقكن خيفير مغيكوت نومبور دادو.
 3جواب ساتو سوءالن درفد كوتق.
 4موريد تيدق اكن برضرق كفيتق
يغ الءين سالضي تيدق منجواب
سوءالن دغن بتول.
 5موريد يغ اول سمفاي كفيتق اخير
اياله فمنغ.

خيفير فينتر

بور
هي
ق

6

ماري برماءين.

خونتوه سوءالن
1
2
3

كيت دافت ماكن دان مينوم.
سيافاكه يغ مغوروسكن رزقي؟
داتوق أحمد منيغضل دنيا.
سيافاكه يغ منخابوت ثاواث؟
شرض دسدياكن كفد مريك
يغ طاعة .سيافاكه منجاض
شرض؟

نوتاضورو • بيمبيغ موريد منجالنكن فرماءينن يغ دسدياكن.
• سدياكن سوءالن باضي فرماءينن.
• مينتا موريد توروس ممبنتو ضورو مغنل فستي موريد يغ بلوم مغواساءي فالجرن.

2.3.3
2.3.4

عبادة

اونيت  1ديريكو برسيه
1

ماري فيكيركن.

1

2

يوسف ،جك تياد اءير ،اداكه
خارا الءين اونتوق براستنجاء؟

اد ،خارا الءين
براستنجاء اياله ...

نوتاضورو • سومبغ سارن تنتغ جوافن موريد دان كاءيتكن دغن تاجوق فالجرن.

73

عبادة
2

باخ دان فهمي.
الت 2اونتوق براستنجاء
اءير
مطلق

بندا2
كست

• كاءين • كرتس تيسو
• كرتس • داءون 2كريغ
• باتو • كوليت كايو
اينفو
• استنجاء مغضوناكن اءير
اداله لبيه افضل.
نيالي برضوروله كفد يغ تاهو.
3.1.1

74

نوتاضورو • تونجوقكن الت 2استنجاء كفد موريد.
الت 2براستنجاء دغن جلس كفد موريد.
• ترغكن

بوكو اكتيؤيتي

73, 76 & 77

عبادة
3

باخ دان ايغت.

خيري 2الت براستنجاء

1
2
3
4

بندا 2كست (باتو ،كرتس)
بوكن بندا دمولياكن (ماكنن)
برسيه دان سوخي (بوكن بندا كوتور سفرتي نجيس دان داره)
بوليه مغهيلغكن نجيس (بوكن بندا يغ ليخين سفرتي فلستيك
دان كاخ)
شرط 2براستنجاء سالءين اءير
• نجيس تيدق براليه دري تمفت اصل.
• نجيس ماسيه بلوم كريغ.

3.1.2

نوتاضورو • جلسكن خارا 2براستنجاء دغن ترفرينخي.
• نصيحتي موريد سوفايا براستنجاء دغن بتول دان سمفورنا.

بوكو اكتيؤيتي

74

75

عبادة
4

ماري عملكن.

خارا 2براستنجاء سالءين اءير

• سافو قُبُ ْل دان
دوبور دغن بندا
كست.

1

• سافو دغن تيض
كالي سافوان.
2

• ستياف سافوان
مغضوناكن بندا
كست يغ بهارو.

3

كفنتيغن براستنجاء سالءين اءير

• موده ددافتي.
• سباضاي فيليهن سالءين اءير.

اينفو
بوليه مغضوناكن سكتول باتو يغ ممفوثاءي تيض فرموكاءن يغ بربيذا.
روموسن خارا استنجاء يغ لبيه افضل مغضوناكن بندا
كست دهولو سبلوم مغضوناكن اءير.

76

نوتاضورو • بيمبيغ موريد مالكوكن استنجاء دغن بتول.
• سيموالسي استنجاء دغن مغضوناكن فاتوغ.

نيالي منونتوت علمو سواتو كواجيفن.
3.1.2
3.1.3

بوكو اكتيؤيتي

75 & 78

5

فيكيركن بوليه.

المن نوراني

عبادة

رنتاين ميندا

1
2
3
4

سبوتكن خيري 2الت براستنجاء.
سبوتكن شرط 2استنجاء سالءين اءير.

سبوتكن خارا 2استنجاء سالءين اءير.
خاري الت 2براستنجاء سالءين اءير دفرسكيترن اندا.

بينخغ دغن راكن كفنتيغن براستنجاء تنفا اءير.
نيالي منجاض كبرسيهن سواتو تونتوتن.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

نوتاضورو • مينتا موريد منرغكن كفنتيغن مميليه الت 2استنجاء.
• بنتو موريد منونجوقكن خارا استنجاء دغن بتول.
ء
• روموسكن حاصيل فربينخغن كفنتيغن استنجاء تنفا ا ير.

77

عبادة

خارا فرماءينن
 1تردافت  5ستيسين
برداسركن تاجوق
فالجرن.
 2موريد اكن
منخاتت معلومت
برداسركن هنتين
دستياف ستيسين.
 3ضورو اكن ممباخ
دان مثيمق جوافن
موريد.

78

بيالغن
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

فركارا
كاءين
كرتس
برسيه دان سوخي
بوليه مغهيلغكن نجيس
نجيس ماسيه بلوم كريغ
موده ددافتي
كرتس تيسو
بوكن بندا دمولياكن
سافو دغن تيض كالي سافوان
نجيس تيدق براليه دري تمفت اصل
سافو قُبُ ْل دان دوبور دغن بندا كست
سباضاي فيليهن سالءين اءير

نوتاضورو • سدياكن سناراي سيمق مغيكوت بيلغن موريد.
• بريكن ارهن يغ جلس بركاءيتن فرماءينن.
• فستيكن سموا موريد ترليبت دغن اكتيؤيتي يغ دجالنكن.

د

نام		 :
تاهون :

يدي

الت 2براستنجاء

خيري2
فميليهن الت

شرط 2براستنجاء

خارا 2براستنجاء

بور
هي
ق

6

فرهاتي دان خاري .منتفكن ايغتن

كفنتيغن استنجاء
سالءين اءير

ستيسين
5 4 3 2 1

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

عبادة

اونيت  2صالتكو سمفورنا
باخ دان ايغتي.

1

شرط 2واجب صالة
1

ايبو ،اف شرط واجب صالة ؟
3

اوه ،بارو
ايمان فهم ايبو.

2

شرطث اياله:
 1إسالم.
 2بالغ.
 3برعقل.

اينفو
شرط واجب صالة اياله فركارا 2ترتنتو يغ
مواجبكن سسأورغ ايت صالة.
3.2.1

نوتاضورو • جلسكن شرط واجب صالة دغن لبيه ترفرينخي.
• بيمبيغ موريد ممباخ دان مالكونكن واتق.
• مينتا موريد مثبوت شرط 2واجب صالة.

بوكو اكتيؤيتي

79 & 84

79

عبادة
2

1

2

3

باخ دان فهمي.

شرط 2صح صالة

مغتاهوءي ماسوق وقتو صالة
سوخي درفد حدث
كخيل دان حدث بسر

حدث كخيل  :كلوار سسواتو دري قُبُ ْل دان دوبور.
حدث بسر  :كلوار اءير مني ،حيض ،نفاس ،برستوبوه		 ،
				 وَِل َدْه دان ماتي سالءين ماتي شهيد.

سوخي درفد نجيس فد توبوه
بادن ،فاكاين دان تمفت

4

منوتوف عورة

5

مغهادف اره قبلة

صبح ،ظهر ،عصر،
مغرب دان عشاء.

تاهي ،داره دان نانه.

عورة لالكي  :دري فوست هيغض لوتوت.
عورة فرمفوان  :سلوروه اغضوتا بادن كخوالي موك
			 دان تافق تاغن.
بيت اهلل  /كعبة.

اينفو
شرط صح صالة اياله فركارا 2يغ
مثببكن صالة سسأورغ ايت صح.
3.2.2

80

نوتاضورو • فرينخيكن شرط 2صح صالة كفد موريد.2
• مينتا موريد مثبوت شرط 2صح صالة دغن بتول.
• بريكن سوءالن 2فثلساين مسئله اونتوق منمبه كفهمن موريد.

بوكو اكتيؤيتي

80 - 84

عبادة
3

اناليسيس.

كفنتيغن
شرط 2واجب
صالة

1
2
3

1

كفنتيغن
شرط 2صح
صالة

2
3

4

5

3.2.3

إسالم تيدق واجب كأتس اورغ كافر.
بالغ تيدق واجب كأتس يغ
بلوم خوكوف عمور.
برعقل تيدق واجب كأتس اورغ ضيال.
ماسوق وقتو سنتياس فيكا دان برديسيفلين.
منجاض مرواه دان فاتوه
عورة
فد فرينته اهلل.
سباضاي المبغ فثاتوان اومت.
اره قبلة
ممستيكن ديري دالم
سوخي
ء
درفد حدث كأدا ن سوخي دان برسيه
ظاهير دان باطين.
سوخي
ممستيكن كبرسيهن سنتياس
درفد نجيس منجادي كأوتاماءن.
نيالي سنتياساله مماتوهي شرط دان ديسيفلين دالم عبادة.

نوتاضورو • جلسكن شرط 2واجب دان شرط 2صح صالة.
• اناليسيس كفنتيغن شرط 2واجب دان شرط 2صح صالة.

بوكو اكتيؤيتي

80, 81 & 83

81

عبادة
4

باخ دان فهمي.

صالة اياله عبادة يغ واجب .كيت بوليه مالكوكنث
دمان-مان سهاج ستله ممهمي شرط 2صح صالة.
منفتي
ماس

كسن
صالة دالم
كهيدوفن

منخضه
مالكوكن
كموغكرن

روموسن كيت هندقله مماتوهي سموا
شرط اين باضي ممستيكن
صالة كيت دتريما اوليه اهلل.

سنتياس
منجاض
كبرسيهن

نيالي صالة يغ سمفورنا دافت منخضه فربواتن كجي دان موغكر.
3.2.4

82

نوتاضورو • سوءال جواب دغن موريد تنتغ تيندقن يغ فرلو دالكوكن برداسركن ضمبر.
• مينتا موريد سام 2بربينخغ تنتغ كواجيفن منونايكن صالة ستله
بوكو اكتيؤيتي
مغتاهوءي شرط 2صح صالة.
• جلسكن فوغسي صالة يغ دافت منيغكتكن فريبادي موليا كفد موريد.

82

5

المن نوراني
عملي دان حياتي.

عبادة

ختوسن ميندا

1

بينخغ كمودين ثاتاكن فرمسئلهن برايكوت:
KIBLAT

دين صالة دغن
ممبالكغكن اره قبلة

ناصر صالة برجماعه دغن
مماكاي فاكاين سوكن

 2ثاتاكن شرط 2واجب دان شرط 2صح صالة.
بينخغ كمودين توليس دالم بوكو التيهن.
بينخغ سيتواسي دباوه.
• سماس صالة ،يوسف ترفاليغ موكاث ككيري كران
ترفندغ اديقث يغ جاتوه دري بواين.
• نجوى يغ برسكوله فد سبله فتغ ايغين خفت كسكوله.
دي صالة ظهر فد فوكول  11:30فاضي.
3.2.4

نوتاضورو • بينخغكن اناليسيس كفنتيغن صالة برساما-سام دغن راكن.
• بيمبيغ موريد ممبيذاكن شرط 2واجب صالة دغن شرط 2صح صالة.
• مينتا موريد باخ جوافن دهادفن كلس.

83

عبادة

3

4

5

6

7

8

يدي

1

2

نومبور فيليهن

كوءيز سفونتن

بور
هي
ق

6

د

فيليه دان جواب.

16 15 14 13 12 11 10 9
24 23 22 21 20 19 18 17

خارا فرماءينن
 1ستياف فاسوقن دواكيلي تيض اورغ.
 2سدياكن فافن نومبور اونتوق دفيليه
اوليه فسرتا.
 3ضورو اكن مثوءال برداسركن نومبور
يغ دفيليه.
 4فسرتا يغ باثق منجواب سوءالن دغن
بتول دكيرا سباضاي فمنغ.

سوءالن كوءيز

1

 17نجيس ماسيه بلوم كريغ.
فثاتاءن اين مروجوع
شرط  .....صالة.
 Aواجب  Bصح  Cهاروس

فيليه شرط واجب صالة يغ بتول.
 Aإسالم  Bضيال  Cصيحت
9

صالة تتافي اد تاهي بوروغ
علي
جوث .باضايمان صالة علي.
دبا
 Aح  Bبطل  Cهاروس
ص
3.2.4

84

نوتاضورو • جلسكن ستياف سوءالن يغ دكموكاكن كفد موريد سخارا ترفرينخي.
• مينتا موريد منرغكن جوافن يغ تله دجواب.
• روموسكن جوافن موريد سباضاي فغوكوهن.

عبادة

اونيت  3باخاءن واجب صالتكو
1

فرهاتي دان بينخغ.
أَ ْكبَُ.
ﱅ
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ...

افاكه كسن فربواتن صالة دري سودوت كصيحتن؟
نيالي صالة دجاض عملن سمفورنا
نوتاضورو • سومبغ سارن تنتغ ضمبر يغ دبريكن.
• فرجلسكن باخاءن واجب صالة كفد موريد.

بوكو اكتيؤيتي

85

85

عبادة
2

باخ دان حفظ.
لفظ تكبيرة اإلحرام

أَ ْكبَُ.

باخاءن سورة الفاتحة
ﱅ
ﱆﱇﱈ ﱉﱊ
ﱋﱌﱍ ﱎﱏﱐﱑ
ﱒﱓﱔﱕﱖ
ﱗﱘﱙﱚ ﱛﱜﱝ
ﱞﱟ ﱠﱡﱢ ﱣﱤ
اينفو
ترتيغضل باخاءن واجب دالم صالة ،مثببكن صالة تيدق صح.
86

نوتاضورو •
•
•
•

تلقي مشافهة سخارا برفاسغن.
ء
باخا ن 2واجب صالة.
التيه توبيكن موريد ممباخ دان
مينتا موريد فردغركن باخاءن.
فركتيككن قاعده حفظن يغ تله دفالجري.

3.3.1
3.3.2
3.3.3

بوكو اكتيؤيتي

87 & 90

عبادة

باخاءن تَ َش ُّه ْد

ات َّ
ات ،
الطيِّبَ ُ
الصلَ َو ُ
ات اْل ُمبَ َار َك ُ
التَّ ِحيَّ ُ
ات َّ
الس َ
ال ُم َعلَْي َك أَيُّ َها النَّبِ ُّي َو َر ْح َم ُة َوبَ َركاَتُُه،
َّ
الس َ
ين.
ال ُم َعلَْينَا َو َعلَى ِعبَا ِد
َّ
الصالِ ِح َ
َّ
أَ ْش َه ُد أَن َّل إِلَٰـ َه إَِّل اهلل َوأَ ْش َه ُد أَ َّن ُم َح َّم ًدا َّر ُس ُ
ول .
صلوات كفد نبي دالم تَ َش ُّه ْد اخير

اللَّ ُه َّم َص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد .و َعلَى ِ
آل ُم َح َّم ٍد.
اوخفن سالم فرتام

ال ُم َعلَ ُ
الس َ
يك ْم َو َر ْح َم ُة اهللِ.
َّ
نيالي باخاءن يغ باءيق منيغكتكن كواليتي صالة.
3.3.1
3.3.2
3.3.3

باخاءن 2تَ َش ُّه ْد.
نوتاضورو • التيه توبيكن موريد ممباخ دان
• مينتا موريد مغملكن صلوات اونتوق مندافت شفاعة رسول اهلل .

بوكو اكتيؤيتي

86 - 90

87

عبادة
3

حفظ دان فردغركن باخاءن.
باخاءن دالم صالتكو

باخاءن تكبيرة اإلحرام.

أَ ْكبَُ.

خارا فرماءينن
 1بوات بولتن بسر ددالم سوراو سكوله.
 2ضورو اكن ممغضيل ساله سأورغ موريد تمفيل كهادفن.
 3موريد توروس اكن مميليه دان ممباخ سوءالن برداسركن باخاءن 2واجب ددالم صالة.
 4موريد يغ دسبوت ناماث تادي اكن ممباخ باخاءن 2درفد ارهن موريد توروس.
 5ضورو اكن ممبتولكن باخاءن موريد يغ ساله.
 6اولغ لغكه يغ سام كفد موريد 2يغ الءين.

88

نوتاضورو • بيمبيغ موريد فربتولكن باخاءن.

3.3.1
3.3.2
3.3.3

4

عبادة

المن نوراني
بوات هيغض جاي.
راقم باخاءنكو

 1موريد ممباخ باخاءن واجب دالم
صالة برساما-سام.
2

ضورو ممبتولكن كسالهن باخاءن يغ
دالكوكن اوليه موريد.
 3موريد ممفردغركن باخاءن دان دسيمق
اوليه موريد توروس.
4

موريد مراقمكن باخاءن 2واجب صالة
دغن الت فراقم.
نيالي صالة سباضاي فثوخي جيوا.
3.3.4

نوتاضورو •
•
•
•

فستيكن سموا موريد ملقساناكن اكتيؤيتي دأتس.
براولغ كالي اونتوق مغواساءي باخاءن.
ضالقكن موريد لمه
اولغ اكتيؤيتي اونتوق باخاءن يغ الءين.
سدياكن الت فراقم (تيليفون بيمبيت).

89

عبادة

د
يدي

خيتا جاي

سورة الفاتحة

بور
هي
ق

6

جواب دغن تفت.

ﱅ
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ...

خارا فرماءينن
 1بهاضيكن موريد كفد كومفولن.
 2سأورغ واكيل اكن مغمبيل كد دان منونجوقكنث كفد راكن.
 3ساله سأورغ موريد اكن ممباخ "باخاءن واجب صالة" سفرتي ارهن
ماناكاال راكن الءين اكن منسيموالسيكن فربواتن صالة.

90

نوتاضورو • فستيكن سموا موريد ترليبت دالم اكتيؤيتي يغ دجالنكن.
• بيمبيغ موريد ممفربتول باخاءن واجب صالة.
• ريكودكن فنخافاين موريد.

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

عبادة

اونيت  4باخاءن سنة صالتكو
ليهت ،باخ دان حفظ.

1

 1ممباخ دعاء افتتاح.
َ َُۡ َ ً َ ۡ
َ ً َُ ۡ َ َ
َ
ُ
ۡ
ٱ أكبر كبِيرا ،والحمد كثِيرا وسبحان ا
َ
َّ
ً
َ
ُ ۡ
ۡ
َّ
َ
ۡ
َّ
َ
ُ
َ
َ
ك َرةً َوأصيال ،وجهت وجه َي لِل ِذي فط َر السم َ
ات
او
ب
ِ
ِ
َِ
َ َ ْ َ َ ً ُ ۡ ً َ َ َْ َ ُۡ ۡ
َ َّ
واألرض ح ِنيفا مسلِما وما أنا ِمن المش ِرك ِين ،إِن
َ َ َُ
َ
ۡ
َر ّب َ
َ
َ
ُ
العالَمينَ
َ
َ
َ
َ
كي ومحياي ومماتِي
صالتِي ونس ِ
ِ
ِ
ُ
َ
ْ
ۡ
َ َ َ َُ َ َ َ
َ
ُ
ۡ
َ
ُ
ك أم ِۡرت َوأنا ِمن المسل ِ ِمينَ.
ال ش ِريك له وبِذ ل ِ
2

ممباخ تَ َع ُّوذ سخارا فرالهن سبلوم ممباخ سورة الفاتحة.

َ ُ ُ
َ َّ
َ
ۡ
َّ
يم
ان الر ِج ِ
أعوذ بِا ِمن الشيط ِ

اينفو فركارا 2سنة دالم صالة • :سنة ابعاض • سنة هيئات
3.4.1

نيالي يغ واجب فرلو دبوات يغ سنة جاغن دتيغضل.
نوتاضورو • فردغركن باخاءن دهادفن ضورو.
باخاءن 2سنة هيئات دغن بتول.
• بيمبيغ موريد ممباخ دان
ء
• جلسكن كفد موريد جك ترلوفا باخا ن سنة هيئات تيدق فرلو
سجود سهوي.

بوكو اكتيؤيتي

93

91

عبادة
3
4
5
6

ممباخ "آ ِمين" سلفس ممباخ سورة الفاتحة.
ممباخ "سورة" سلفس ممباخ سورة الفاتحة دان آمين.
ممباخ الفاتحة دان سورة سخارا قوات فد صالة صبح،
دان فد دوا ركعة اول صالة مغرب دان عشاء.
ممباخ تكبير اِْنتِ َق َال ْت كتيك برفينده كفربواتن يغ الءين.
َ َّ ُ َ ۡ
ك َبرُ
الل ا

7

ممباخ تسبيح ركوع.

8

ممباخ باخاءن كتيك باغون درفد ركوع.

9

باخاءن كتيك برديري تضق سلفس ركوع.

ُ ۡ َ َ َ َّ ۡ
َ
َ
ۡ
َ
ده ِ ( 3كالي)
سبحان ر ِب الع ِظي ِم وبِحم ِ

َس ِم َع َّ ُ
الل ل َِم ۡن َح ِم َدهُ
َ َّ َ َ َ
ك ۡال َ
ح ۡمدُ
ربنا ل

روموسن صالتله دغن سمفورنا كران صالة
فركارا فرتام يغ اكن دحساب دعالم قبور.

92

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ممباخ باخاءن سنة هيئات.
باخاءن سنة هيئات دغن بتول.
• التيه توبيكن

3.4.1
3.4.2

بوكو اكتيؤيتي

91, 92 & 95

عبادة

10

ممباخ تسبيح سجود.

11

ممباخ باخاءن دودوق دأنتارا دوا سجود.

ُ ۡ َ َ
ان َر ّبَ
سبح
ِ

َوب َ
ده ِ ( 3كالي)
ح ۡم ِ
ِ

َ ّ ۡ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ُۡۡ َ َۡ
ۡ
ب اغفِر ِل ِي وارحمنِي واجبرنِي وارفعنِي
ر ِ
َ ۡ ُۡ َ ۡ
َ ۡ ُ َّ
َ
َ
وارزقنِي واه ِدنِي وعا ِفِني واعف ع ِني

12

ممباخ صلوات
نبي سماس تَ َش ُّه ْد اخير.

13

ممباخ سالم كدوا.

اينفو

سلفس صلوات كأتس

َك َما َص َّل ۡي َ
ِيم َو َعلَ ٰى آل إبۡ َراهِيمَ،
ت َعلَ ٰى إبۡ َراه َ
ِ ِ
ِ
َ َ ۡ َ َ ُ َ َّ َ َ َ
َ
ُ
َّ
وبارِك عل ٰى محم ٍد وعل ٰى آ ِل محم ٍد،
ار ۡك َ
َك َما بَ َ
ِيم َو َعلَ ٰى آل إبۡ َراهِيمَ
ت َعلَ ٰى إبۡ َراه َ
ِ ِ
ِ
ۡ َ َ َ َّ َ
ك َحم ٌ
يد َّمجيدٌ.
ف ِي العال ِمين ،إِن
ِ
ِ
َّ َ ُ َ َ ۡ ُ ۡ َ َ ۡ َ ُ َّ
السلم عليكم ورحمة اللِ

باخاءن "امين" دباخ ثاريغ دالم صالة برجماعه فد صالة صبح ،مغرب دان عشاء.

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

نيالي ممهمي معنا باخاءن منجاديكن صالة لبيه خشوع.
نوتاضورو • مينتا موريد برتلقي دغن راكن سبلوم دأوجي.
• مينتا موريد مالكوكن سيموالسي صالة يغ سمفورنا.

بوكو اكتيؤيتي

91 - 96

93

عبادة

عملي دان حياتي.

2

كمبارا صالة

موال
4

3

1

تمت

2

18
17

12
13
16

15

11
14

نيالي صالتله دغن فرالكوان يغ بتول دان سمفورنا.

94

نوتاضورو • جلسكن خارا فرماءينن :
 موريد ماللوءي ستياف ستيسين.ستياف باخاءن صالة سفرتي ارهن دستيسين.
 موريد• بيمبيغ موريد يغ ماسيه تيدق لنخر ممباخ.

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

عبادة
فتونجوق
1
2
3

5
6

7

8

11
12
13
14

9

10

4
5
6
7
8
9
10

15
16

اينفو

17
18

تكبيرة اإلحرام.
ممباخ دعاء افتتاح.
ممباخ تَ َع ُّوذ.
ممباخ سورة الفاتحة.
ممباخ آ ِمين.
ممباخ سورة.
ممباخ تكبير اِْنتِ َق َال ْت.
ممباخ تسبيح ركوع.
ممباخ باخاءن كتيك باغون درفد ركوع.
ممباخ باخاءن كتيك برديري تضق
سلفس ركوع.
ممباخ تكبير اِْنتِ َق َال ْت.
ممباخ تسبيح سجود.
ممباخ باخاءن دودوق دأنتارا دوا سجود.
ممباخ باخاءن تَ َش ُّه ْد اخير.
ممباخ صلوات كفد نبي دالم تَ َش ُّه ْد اخير.
ممباخ صلوات إِْب َرا ِهيمية.
ممبري سالم يغ فرتام.
ممبري سالم يغ كدوا.

اِْنتِ َق َال ْت :تكبير يغ دالكوكن كتيك فرفيندهن درفد
ساتو روكون صالة كفد ساتو روكون صالة يغ الءين.

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ممباخ دان مالكونكن عملي صالة.
• جلسكن فربيذاءن انتارا باخاءن واجب دغن باخاءن سنة.
• فستيكن سموا موريد ترليبت دان دافت مغواساءي باخاءن 2دالم صالة.

95

عبادة

د
يدي
بور
هي
ق

5

بوات هيغض جاي.

لونتر فينتر

خارا فرماءينن
1
2

بهاضيكن موريد كفد كومفولن.
واكيل كومفولن اكن مموسيغ
فافن رودا دان سأورغ الضي
اكن ملونتركن سالءيم (.)slime

3

4
5

راكن كومفولن اكن ممباخ باخاءن
دالم صالة مغيكوت فنونجوق ضمبر
فد رودا.
جوري اكن ممبري مركه برداسركن
باخاءن فسرتا.
ضيليركن فرماءينن كفد فاسوقن الءين.
كومفولن

96

مركه

1

كومفولن

2

نوتاضورو • فستيكن سموا موريد ترليبت دالم اكتيؤيتي يغ دجالنكن.
• بيمبيغ موريد ممفربتول باخاءن سرتا مالكوكن صالة سخارا عملي.

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

سيرة

اونيت  1سسوخي هاتي ككاسيه اهلل 
1

ليهت دان فيكيركن.

نبي محمد  برسبدا يغ برمقصود
"افابيال هاتي باءيق سلوروه اغضوتا
توروت منجادي باءيق".
(رواية البخاري دان مسلم)
نيالي جاضاله هاتي درفد كوتورن دوسا دان معصية.
نوتاضورو • سومبغ سارن تنتغ ضمبر دأتس دان برسوءال جواب دغن موريد.
• كاءيتكن جوافن موريد دغن تاجوق فالجرن.

97

سيرة
2

باخ دان فهمي.
تندا 2كنبين نبي محمد 

اهلل  ممولياكن نبي محمد  دغن تندا 2كنبين .سماس
بضيندا ماسيه كانق ،2داداث دبده اوليه مالئكة .كتيك نبي
محمد  منوجو ككوتا شام ،سأورغ فنديتا يهودي دافت
مغنلي بهاوا بضيندا اياله نبي اخير زمان .حال اين برداسركن
تندا 2يغ جلس كليهتن فد نبي محمد .
انتارا تندا 2الءين اون
سنتياس مناءوغي نبي محمد
 .تردافت جوض تندا كنبين
دبالكغ توبوه نبي محمد .
تندا 2اين ممبوقتيكن كنبين
بضيندا نبي محمد .
افاكه تندا 2يغ ممبوقتيكن كنبين نبي محمد ؟
4.1.1

98

نوتاضورو • جلسكن بهاوا تندا 2كنبين اياله كأيستيميواءن نبي محمد .
• مينتا موريد ممبريكن خونتوه كأيستيميواءن يغ الءين.

بوكو اكتيؤيتي

97 & 99

سيرة
3

باخ دان حياتي.
هاتي نبي محمد  دسوخيكن

نبي محمد  دالهيركن دكوتا مكة .سماس كخيل بضيندا
ء
الس ْع ِديَّة .كتيك برعمور امفت
دسوسو ي اوليه َحلِ َيم ُة َّ
تاهون ،سماس بضيندا برماءين برساما-سام دغن كانق 2يغ
الءين ،دوا مالئكة داتغ ممباوا بضيندا كسواتو تمفت.
مالئكة ِجْبرائيل  ممبله دادا نبي محمد  اللو
مغلواركن سضومفل داره سرتا بركات“ ،اينيله ساسرن شيطان
درفد كاموِ ”.جْبرائيل  منخوخيكنث دغن اءير زمزم دان
كمودين مماسوقكنث سموال كدالم توبوه بضيندا .
كانق 2يغ مليهت فريستيوا ترسبوت منخريتاكن فركارا
الس ْع ِديَّة .كمودين مريك سضرا فرضي
يغ برالكو كفد َحلِ َيم ُة َّ
مندافتكن نبي محمد .

نيالي هاتي يغ برسيه مالهيركن اخالق يغ موليا.
4.1.2

نوتاضورو • مينتا موريد مغاناليسيس قيصه دأتس.
• مينتا موريد منخاري معلومت تمبهن تنتغ قيصه فمبدهن دادا
نبي محمد .

بوكو اكتيؤيتي

98, 99 & 101

99

سيرة
4

ماري برنشيد برساما-سام.
كفنتيغن دان اعتبار فريستيوا
فمبدهن دادا نبي محمد 

نبي دأسوه دفركامفوغن،
حليمة السعدية نام ايبو سوسوان،
جبرائيل داتغ فاتوهي توهن،
دادا دبده هاتي دبرسيهكن.
دبده دادا اشارت كرسولن،
ترفليهارا دوسا كسيلفن،
كران وحي اكن دتورونكن،
هياسي ديري دغن كباءيقن.
صيفت ترفوجي فرلو حياتي،
داتغ دري هاتي يغ سوخي،
صيفت كجي فرلو هيندري،
نسخاي كيت دحرمتي.

نبي محمد ساغت براني،
يقيني اهلل مليندوغي،
ضوداءن شيطان سريغ همفيري،
دعاء سنجات بينتيغ ديري.

روموسن سنتياس مالكوكن كباءيقن دان منجاوءهي كجاهتن اضر هاتي سنتياس سوخي.

100

نوتاضورو •
•
•
•

مينتا موريد برنشيد دغن ايراما الضو "ايكن كيكيق".
بيمبيغ موريد مغنل فستي كفنتيغن دان اعتبار ددالم نشيد.
بوكو اكتيؤيتي
فركنلكن دعاء فليندوغ درفد ضغضوان شيطان (التَّ َع ُّوذ).
ضالقكن موريد مغمبيل اعتبار سوفايا دافت دأفليكاسيكنث دالم كهيدوفن.

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
100

5

1
2

لغكفكن.

المن نوراني

سيرة

سبوتكن تندا 2كنبين نبي محمد  برساما-سام دغن راكن اندا.
برداسركن كد دباوه ،ايسيكن معلومت قيصه فمبدهن
دادا نبي محمد .
فريستيوا فمبدهن دادا نبي محمد 
نام ايبو سوسوان ________________ :
عمور نبي محمد  كتيك دبده_______ :
بيلغن مالئكة يغ داتغ______________ :
مالئكة يغ مثوخيكن هاتي نبي محمد :
__________________________
هاتي نبي محمد  دبرسيهكن مغضوناكن :
__________________________

3

سبوت دان توليس تيض كفنتيغن فريستيوا ترسبوت:
___________________ i
___________________ ii
___________________ iii
نيالي هاتي منخرمينكن فريبادي.

4.1.1
4.1.2
4.1.3

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ملقساناكن ارهن دأتس.
• نصيحتي موريد اضر مغحياتي سيرة نبي محمد .

101

سيرة

د

2

يدي

1

بور
هي
ق

6

ماري الكوكن.

بنتوق كومفولن دان حاصيلكن:
 iخرتا الير تنتغ
خرتا الير تنتغ فمبدهن
فريستيوا فمبدهن
دادا نبي محمد .
 iiحاصيلكن سبواه
خرتا تنتغ صيفت ترفوجي دان صيفت يغ تركجي.

كامو ممفوثاءي سأورغ كاون يغ ساللو منيغضلكن صالة
دان سوك ممبولي .سباضا ي كاون ،افاكه تيندقن كامو؟
 1ساي اكن منصيحتيث.

2

102

نوتاضورو • بيمبيغ موريد مثنارايكن صيفت ترفوجي دان دكجي.
• مينتا موريد ممبوات فتا ميندا دالم بنتوق يغ فلباضاي.
• مينتا موريد مغعملكن صيفت ترفوجي دان مغهيندري صيفت يغ دكجي.

4.1.1
4.1.3
4.1.4

سيرة

ين
اونيت  2نبي محمد  ا َأل ِم ْ
1

تليتي دان بينخغ.

سبدا نبي "َ :ل إِْي َما َن لِ َم ْن َل أََمانَ َة لَُه"
مقصودث" :تيدق سمفورنا ايمان سسيافا يغ تيدق برامانه".
(رواية أحمد)
افاكه خونتوه 2صيفت امانه؟

نيالي جوجور دان امانه ممباوا بركة.

نوتاضورو • برسوءال جواب دغن موريد تنتغ ضمبر دان كاءيتكنث دغن تاجوق.
• باخ دان ترغكن مقصود حديث دغن لبيه لنجوت.
ء
• سومبغ سارن تنتغ خونتوه 2صيفت امانه يغ دكتاهو ي موريد.

103

سيرة
2

باخ دان فهمي.

1

صيفت امانه نبي محمد 
2

4

وعليكم السالم .تريما كاسيه دأتس
كجوجورن كامو .استاذ بغض دغن
سيكف كامو يغ جوجور دان امانه.

3

السالم عليكم
استاذ .ساي
ترجومفا دومفيت
يغ ترخيخير
دكنتين سكوله.
تريما كاسيه
استاذ .تتافي افاكه
مقصود امانه ايت؟

فرنهكه كامو
مندغر خريتا تنتغ
صيفت امانه نبي
محمد ؟ ماري
استاذ خريتاكن
كفد كامو.

4.2.1

104

نوتاضورو • جلسكن مقصود امانه دغن لبيه لنجوت.
• مينتا موريد كوغسي فغالمن برداسركن قيصه دأتس.

بوكو اكتيؤيتي

103

سيرة

يجة تله
نبي محمد  اياله سأورغ يغ ساغت امانهَ .سيِّ َدتُنَا َخ ِد َ
مغامانهكن نبي محمد  اونتوق مغوروسكن فرنياضاءنث دشام.
صيفت امانه نبي محمد  ايت مندوروغ كجاياءن بضيندا دالم
فرنياضاءن .بهكن ،بضيندا مندافت كأونتوغن يغ بسرَ .سيِّ َدتُنَا
يجة ترتاريق دغن صيفت امانه بضيندا سهيغض مميليه اونتوق
َخ ِد َ
منجاديكن نبي محمد  سباضاي سواميث .كأوغضولن صيفت
امانه نبي محمد  ايت مندوروغ مشاركت عرب ممبريكن
برمقصود ساغت دفرخاياءي.
.
ضلرن
اناليسيس درفد قيصه صيفت امانه نبي محمد :
يجة
 1دافت منمبت هاتي َسيِّ َدتُنَا َخ ِد َ
سأورغ وانيتا بغساون دان هرتاون عرب.
 2دفرخاياءي اوليه قوم قريش واالوفون
مريك مموسوهي بضيندا.
 3كجاياءن نبي محمد  ددالم
فرنياضاءن سهيغض مندافت
كأونتوغن اتس صيفت امانه بضيندا.
4.2.2

نيالي اورغ يغ جوجور دان امانه دخينتاءي نبي محمد .
نوتاضورو • مينتا موريد مغاناليسيس قيصه دأتس.
• بنتو موريد ممهمي قيصه دغن باءيق.

بوكو اكتيؤيتي

104

105

سيرة
3

باخ دان حياتي.
منالدني صيفت امانه نبي محمد 

نبي محمد  سنتياس برخاكف بنر.
ساي واجب برخاكف بنر فد بيال 2ماس.
سباضاي كتوا نضارا ،نبي محمد  منجالنكن تغضوغجواب دغن سمفورنا.
ساي واجب ملقساناكن توضسن دغن سباءيقث.
مروسقكن تانمن دان فوهون 2دالرغ اوليه نبي محمد .
ساي واجب منجاض كبرسيهن دان كأيندهن عالم سكيتر.
روموسن امانه ساغت فنتيغ دعملكن اوليه ستياف مسلم.
نبي محمد  اداله خونتوه يغ ترباءيق باضي سموا ماءنسي.
4.2.3

106

نوتاضورو • مينتا موريد مثنارايكن خونتوه 2الءين.
• مينتا موريد بربينخغ دغن لبيه لنجوت ددالم كومفولن.

بوكو اكتيؤيتي

105 - 108

4

1

ماري الكوكن.

سيرة

المن نوراني

بنتوق كومفولن دان حاصيلكن فتا فلباضي الير برداسركن
تاجوق يغ تله دفالجري .بنتغكن دهادفن كلس.
مندافت اونتوغ
يغ باثق

برنياض دغن
جوجور

امانه

2

سلسايكن فرمسئلهن برايكوت:
 iيوسف سأورغ كتوا كلس .دي مندافتي كاون-كاونث
بيسيغ سماس كتياداءن ضورو.
افاكه يغ فرلو دالكوكنث؟
 iiدين ممينجم بوكو دري فرفوستاكاءن.
نامون بوكو ترسبوت تله هيلغ.
افاكه يغ فاتوت دالكوكن؟
نيالي منجاض امانه اياله تغضوغجواب سأورغ مسلم.

4.2.1
4.2.2
4.2.3

نوتاضورو • مينتا موريد منجواب سوءالن 2دأتس.
• بينخغكن سبب دان عاقبة برداسركن فتا اءي تيغك

.

107

سيرة

د

1

يدي

سدياكن باهن 2برايكوت:
• كد مانيال
• كرتس ورنا
• ضم دان ضونتيغ
• فينسيل ورنا

جنديال سيرة

بور
هي
ق

5

ماري الكوكن.

2

ضونتيغ كرتس ورنا اونتوق
دجاديكن بيغكاي.

ليفت كرتس ورنا سباضاي
تيغكف دان لكتكن.
4

3

توليسكن ايسي فنتيغ دري تاجوق فاميركن دسودوت كلس.
يغ دفالجري.
108

نوتاضورو • بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي دأتس.
• هياس جنديال مغيكوت كرياتيؤيتي موريد.

4.2.1
4.2.2
4.2.3

سيرة

اونيت  3نبي محمد  صحابت سجاتي
1

فرهاتي دان بينخغ.
فد هاري اين ساي اكن برخريتا تنتغ
صحابت نبي محمد  .كاون،2
تاهوكه كامو مقصود صحابت نبي
محمد ؟ صحابت نبي اياله سسأورغ
يغ برتمو دغن نبي محمد  ،برايمان
دغن بضيندا سرتا ماتي ددالم إسالم.

باضايماناكه اخالق
نبي محمد  ترهادف
فارا صحابتث؟

نيالي صحابت نبي محمد  سباءيق-باءيق تالدن.

4.3.1

نوتاضورو • سومبغ سارن تنتغ ضمبر دأتس دان كاءيتكن دغن تاجوق فالجرن.
• جلسكن مقصود صحابت نبي محمد .
بوكو اكتيؤيتي
• مينتا موريد سبوتكن خونتوه نام فارا صحابت نبي محمد 
يغ فرنه ددغري.

109

109

سيرة
2

فهمي.
دان
باخ
صحابت يغ ترفيليه

الص ِّديق
أَبُو بَ ْكر ِّ
• دبري ضلرن ِ
الص ِّديق• .
• صحابت تراول مملوق
إسالم.
•
• فنمن نبي كتيك برهجرة.

خليفة فرتام سلفس
كوافتن نبي محمد .
منيغضل دنيا فد
تاهون  13هجرة.

بَِلل بن َربَاح
• موءاذين رسول اهلل  • .مثرتاءي فرغ بدر.
• همبا تراول مملوق إسالم • .منيغضل دنيا فد
• دجمور دفادغ فاسير دان تاهون  20هجرة.
دلتقكن باتو دأتس داداث.
بنت َخيَّاط
ُس َميَّة ُ
• وانيتا فرتام يغ ماتي شهيد.
• ايبو كفد َع َّمار بن يَ ِ
اسر.
• بلياو دان سواميث ياَ ِسر بن أ ِمْير
دبونوه دغن كجم.
اينفو

• دسيقسا
دان دجمور
دفادغ فاسير.
• منيغضل دنيا
سبلوم هجرة.

موءاذين برمقصود اورغ يغ مالءوغكن اذان.
4.3.2

110

نوتاضورو • مينتا موريدكمبغكن معلومت دأتس.
• ضالقكن موريد ممباخ بوكو قيصه صحابت نبي.
• جالنكن خريتا دهادفن كلس.

بوكو اكتيؤيتي

109 - 111

سيرة

َع ِلي ِ
بن أَبِي َطالِب
• سفوفو دان مننتو
نبي محمد .
• كانق 2فرتام 			
مملوق إسالم.
• خليفة إسالم كأمفت.
• فغليما إسالم يغ ضاضه.
• منيغضل دنيا فد تاهون
 40هجرة.

1
2
3
4

اخالق نبي محمد 
دالم برصحابت
فد سواتو كتيك أَبُو ُه َرْي َرة ساغت
الفر .رسول اهلل  مغتاهوءي حال
ايت دان مغاجقث كرومه بضيندا.
رسول اهلل  جوض ممينتا بلياو
مغهيدغكن سوسو كفد فارا صحابت
يغ الءين ترلبيه دهولو .كمودين باروله
رسول اهلل  ممينوم سوسو يغ ماسيه
برباقي ددالم بكس ايت.

كسيمفولن درفد قيصه دأتس
نبي محمد  ساغت ممهمي فارا صحابت بضيندا.
سنتياس فريهاتين ترهادف فارا صحابت.
سوك مغوتاماكن فارا صحابت.
نبي محمد  ساغت مرنده ديري.
نيالي سنتياس خونتوهي اخالق نبي محمد  ددالم برصحابت.

4.3.3

نوتاضورو • مينتا موريد ممباخ قيصه دأتس.
• بنتو موريد مغنل فستي اخالق نبي دالم برصحابت درفد قيصه دأتس.

بوكو اكتيؤيتي

112

111

سيرة
2

فيكير دان باخ.
خونتوهي اخالق نبي محمد  دالم برصحابت

نبي محمد  منزيارهي َس َعد بن أبي
َوقَّاص كتيك ساكيت.

ساي هندقله منزيارهي
صحابت كتيك دتيمفا بنخان.

نبي محمد  ممبنتو منانم فوهون كورما ساي فرلو مالزمي ممبنتو
اونتوق ممبيبسكن َسيِّ ُدنَا َسل َْمان الفا ِرسي .راكن يغ دالم كسوسهن.
الص ِّديق اوليه
َسيِّ ُدنَا أَبُو بَ ْكر دفغضيل ِّ
نبي محمد .

ساي ممغضيل راكن
دغن فغضيلن يغ باءيق.

المْن ِذر منصيحتي
الحبَ ُ
ُ
اب بن ُ
نبي محمد  ددالم فرغ بدر اضر
منوكر تافق فرخيمهن.

ساي برسديا منريما تضورن
دان نصيحت درفد كاون.2

روموسن نبي محمد  اداله سباءيق-باءيق خونتوه ددالم برصحابت.
ادب برصحابت فرلوله دحياتي دالم كهيدوفن.
4.3.4

112

نوتاضورو • مينتا موريد مثنارايكن خونتوه 2الءين.
• مينتا موريد بربينخغ دغن لبيه لنجوت.

بوكو اكتيؤيتي

113 - 114

3

1

ترغكن مقصود صحابت نبي محمد  كفد راكن كامو.

2

برداسركن اف 2يغ تله اندا فالجري ،خريتاكن خونتوه2
صحابت نبي محمد  كفد راكن 2دهادفن كلس.
سباضاي صحابت يغ باءيق ،افاكه تيندقن كامو برداسركن
سيتواسي برايكوت؟

3

4.3.1
4.3.2
4.3.4

ماري الكوكن.

المن نوراني

سيرة

نيالي كاون كتاوا سنغ دتموءي ،صحابت سجاتي سوكر دخاري.
نوتاضورو • بيمبيغ موريد منجواب سوءالن.
• بنتو موريد ممهمي سيتواسي دأتس.

113

سيرة

د
يدي

1

بوات اكوجنجي دغن صحابت اندا دان ضنتوغ
دسودوت بالكغ كلس.

بور
هي
ق

4

ماري كوتاكن جنجي.

اكوجنجي صحابت
سباضاي صحابت يغ باءيق ،ساي برجنجي اكن:
________________________________ )11
________________________________ )22
________________________________ )33
2

بنتوق كومفولن دان بينا خرتا صحابت نبي محمد 
يغ كامو كنلي.
أبو بكر الصديق
-----------------------

علي بن ابي طالب
-----------------------

علي بن ابي طالب

ب َِلل بن َربَاح

-----------------------

ُس َميَّة بنت َخيَّ ْ
اط

-----------------------

----------------------4.3.4

114

نوتاضورو • مينتا موريد مالكوكن اكتيؤيتي اين.
• ضالقكن موريد اونتوق ملكتكن دسودوت كلس.

ادب

اونيت  1بركتي رزقيكو
1

ليهت دان باخ.

افاكه ادب 2ماكن يغ سريغ كامو عملكن؟
نيالي برشكور عملن موليا.
نوتاضورو • مينتا موريد منليتي ضمبر دان برسوءال جواب.
• كاءيتكن جوافن موريد دغن تاجوق فالجرن.

115

ادب
2

باخ دان عملكن.
ادب ماكن دان مينوم

ادب سبلوم ماكن دان مينوم
• ممباسوه تاغن سهيغض برسيه.
• دودوق دغن ترتيب.
• ممباخ بسملة.
• ممباخ دعاء ماكن.

دعاء سبلوم ماكن دان مينوم
اَللَّ ُه َّم بَا ِر ْك لَنَا فِ َيما َر َز ْقتَنَا َوقِنَا
َعذاَ َب النَّا ِر
مقصودث :يا اهلل بركتيله رزقي
كامي دان جاءوهي كامي
درفد عذاب نراك.

5.1.1

116

نوتاضورو • مينتا موريد اناليسيس ادب 2ماكن دان مينوم.
• ضالقكن موريد مغعملكن ادب 2يغ دفالجري.
• تضسكن كفد موريد سوفايا تيدق منونجوق-نونجوق ضمبر ماكنن
يغ دماكن دالمن سوسيال.

بوكو اكتيؤيتي

115 - 116

ادب

ادب سلفس ماكن دان مينوم
• ممباسوه تاغن.
• ممباخ دعاء سلفس ماكن.

ادب سماس ماكن دان مينوم
• ضوناكن تاغن كانن.
• مغمبيل ماكنن يغ فاليغ همفير.
• ايلقكن منيوف ماكنن اتاو 			
مينومن يغ فانس.
دعاء سلفس ماكن دان مينوم
• ايلقكن بربوال فركارا يغ
تيدق باء
ماكن.
سدغ
كتيك
يق
ْح ْم ُد ِلِ الَّ ِذي أَ ْط َع َمنَا َو َس َقانَا
ل
ا
َ
َ
• تيدق ممبذير.
ِ
ِ
ين
م
ل
س
م
ا
ن
ل
ع
ج
و
َ
ََََ ُْ َ
• تيدق منخال ماكنن.
مقصودث :سضاال فوجي باضي
• جك ترلوفا ممباخ دعاء ماكن
اهلل يغ ممبري كامي ماكن
باخاله بِ ْس ِم اهللِ اَ َّولُُه َواَ ِ
.
ه
ر
خ
ُ
ُ
دان مينوم سرتا جاديكن كامي
اورغ إسالم.
دليل
سبدا رسول اهلل :
يك".
ال ُم َس ِّم َ ،و ُك ْل بِيَ ِمينِ َكَ ،و ُك ْل ِم َّما يَلِ َ
"يَا ُغ َ
مقصودث" :واهاي انق ،باخاله بسم اهلل ،ماكنله دغن تاغن
كاننمو دان ماكنله يغ فاليغ همفير".
(رواية البخاري دان مسلم)
نيالي ماكنن يغ حالل فنوه كبركتن.
5.1.1
5.1.2
5.1.3

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ممباخ دعاء ماكن دغن بتول.
• مينتا موريد ممباخ دعاء براماي-راماي.
• جلسكن مقصود حديث دأتس.

بوكو اكتيؤيتي

117 - 118

117

ادب
3

باخ دان فيكيركن.
كفنتيغن مغعملكن ادب ماكن دان مينوم

برديسيفلين

كصيحتن ترفليهارا

• منجاض مرواه ديري دان كلوارض.
• ترهيندر درفد مالكوكن فربواتن ترخال.
• ترهيندر درفد جغكيتن كومن دان فثاكيت بربهاي.
• منيغكتكن كواليتي كهيدوفن.

مشاركت هرموني
ء
ء
• مرافتكن هوبوغن با يق سسام ما نسي.
• هيدوف امان دان داماي.
برشكور

• مندافت كبركتن درفد اهلل .
• مغيلقكن درفد فمبذيرن.

روموسن مغعملكن ادب ماكن دان مينوم منجاديكن كيت سأورغ مسلم براخالق دان برشكور.
5.1.4

118

نوتاضورو • جلسكن كاءيتن انتارا كفنتيغن دغن تيندقن.
• تضسكن اضر موريد مغعملكن سنّة رسول اهلل  دالم كهيدوفن.
• ترغكن ادب 2ماكن دان مينوم دغن لبيه لنجوت.

بوكو اكتيؤيتي

119

4

1

اسه ميندا.

المن نوراني

برسوءال جواب دغن راكن.
سبوت دوا ادب:
دعاء سبلوم ماكن دان مينوم
 iسبلوم ماكن.
َاب النَّا ِر
اَلل َُّه َّم بَا ِر ْك لَنَا فِ َيما َر َز ْقتَنَا َوقِنَا َعذ َ
 iiسماس ماكن.
دعاء سلفس ماكن دان مينوم
 iiiسلفس ماكن.

ين
اَل َ
ْح ْم ُد ِلِ الَّ ِذي أَ ْط َع َمنَا َو َس َقانَا َو َج َعلَنَا ُم ْسلِ ِم َ

2

سرتاكن دليل
ادب ماكن دان مينوم.

3

ماري برعمل.
سناراي سيمق ادب ماكن دان مينوم.
1
2
3
4
5

5.1.1
5.1.2
5.1.3

ادب

باخاءن سكيراث ترلوفا ممباخ دعاء

فركارا
ساي ممباسوه تاغن سبلوم ماكن.
ساي ممباخ دعاء سبلوم ماكن.
ساي تيدق منيوف ماكنن يغ فانس.
ساي مغضوناكن تاغن كانن.
ساي ماكن دغن سوفن.

بِ ْس ِم اهللِ اََّولُُه َواَ ِخ ُرُه

يا

تيدق

السن

نيالي منجاض كصيحتن اداله تغضوغجواب ستياف اينديؤيدو.
نوتاضورو • بنتو موريد مثلسايكن سناراي سيمق.
• فربتولكن باخاءن دعاء موريد.
• فلباضايكن كاندوغن سناراي سيمق اونتوق اوجي كفهمن موريد.

119

ادب

د
يدي

120

بور
هي
ق

5

ماري الكوكن.

1

ستياف كومفولن هندقله ممبوات فوستر برايكوت مغضوناكن
كرتس لوكيسن دان تمفلكنث دسودوت بيليق درجه.
• دعاء سبلوم ماكن دان مينوم.
• دعاء سلفس ماكن دان مينوم.
• كفنتيغن ادب ماكن دان مينوم.

2

تليتي دان بينخغكن.

نوتاضورو • بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي دأتس دغن سمفورنا.
• بري فغهرضاءن كفد موريد يغ ممبوات فوستر يغ ترباءيق.

5.1.3
5.1.4

ادب

اونيت  2ايندهث فرصحابتن
1

فرهاتي دان فيكيركن.

صحابت اياله اورغ
يغ دكنل رافت دان
دسوكاءي .مريك سنتياس
برساما-سام دغن كيت
كتيك سوسه دان سنغ.
افاكه خيري 2صحابت سجاتي؟
5.2.1

نوتاضورو • سومبغ سارن تنتغ فغرتين صحابت مغيكوت
• مينتا موريد مثيبوت نام صحابت يغ فاليغ رافت.

إسالم.
بوكو اكتيؤيتي

121

121

ادب
2

ماري باخ خريتا اين.
صحابت ايدامن
دين دان بصري برصحابت
باءيق .مريك بنتو-ممبنتو دان
نصيحت-منصيحتي .مريك
تيدق فرنه ممغضيل سسام مريك
دغن فغضيلن يغ بوروق.

فد سواتو هاري كتيك فولغ
دري سكوله ،بصري ترجاتوه.
دين ممبنتو بصري ممباواث فولغ
كرومه .كأيسوقن هاري ،دين
منزيارهي بصري دان ممبريكنث
بواه تاغن .دين مندعاءكن اضر
بصري كمبالي صيحت.
5.2.3

122

نوتاضورو • مينتا موريد اناليسيس ادب 2برصحابت.
• جلسكن ادب 2برصحابت دغن لبيه لنجوت.
• مينتا موريد منخريتاكن ادب 2يغ فرنه دعملكن.

بوكو اكتيؤيتي

123 - 125

ادب

تريما كاسيه دين كران
ممبنتو ساي.

تيدق مغاف ،ايت سميمغث
تغضوغجواب سأورغ صحابت.

خونتوهيله دين دان بصري دالم برصحابت ،مريك تيدق
فرنه برضادوه ،مغيجيق ،دان ممغضيل فغضيلن يغ بوروق.
مريك منوتوف كعاءيبن سسام مريك.
نبي محمد  برسبدا:
َل يُ ْؤ ِم ُن أَ َح ُد ُك ْم َحتَّى يُ ِح َّب ِلَ ِخي ِه َما يُ ِح ُّب لِنَ ْف ِس ِه
مقصودث :تيدق سمفورنا ايمان سسأورغ درفد كامو
سهيغض كامو كاسيهي ساودارا يغ الءين سفرتي
ديري سنديري.
(رواية البخاري دان مسلم)
نيالي صحابت اداله خرمينن ديري اندا.
5.2.2
5.2.3

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ممباخ دليل دغن بتول.
• تضسكن كفد موريد باتسن فرضاءولن برالءينن جنتينا.

بوكو اكتيؤيتي

124

123

ادب
3

باخ دان فهمي.
كفنتيغن مغعملكن ادب ٢برصحابت
مغيكوت سنّة نبي محمد 

• مموفوق راس كاسيه دان سايغ.
• مثماي صيفت بركوغسي كورنياءن اهلل.

فثايغ

• منيمبولكن كمسراءن.
• سنتياس مغمبيل برت تنتغ صحابت.
• مغرتكن فرساوداراءن.

فريهاتين

• موجودكن كهيدوفن يغ امان دان هرموني.
ء
فراوليه كبهاضيا ن
ء
• مراسا ي كمانيسن ايمان دان فرصحابتن.

• مندافت فرليندوغن اهلل  فد هاري قيامة.
• ممفراوليه فهاال دان منيغضيكن درجت.

مندافت فهاال

روموسن نبي محمد  اداله خونتوه ترباءيق دالم فرصحابتن.
5.2.4

124

نوتاضورو • جلسكن كاءيتن انتارا كفنتيغن دان عملن ادب برصحابت.
• تضسكن اضر موريد مغعملكن سنّة رسول اهلل دالم برصحابت.
• ترغكن دغن لبيه لنجوت مغناءي ادب 2برصحابت.

بوكو اكتيؤيتي

127

4

ماري بربوريا.

ادب

المن نوراني

ادب برصحابت
السالم عليكم كامي موالكن
كيت خريتا تنتغ فرصحابتن
باثق ادب بوليه دعملكن
باروله هيدوف هرموني دان امان.
ادب برصحابت برتولوغ-تولوغن
سبوتن يغ باءيق دالم فغضيلن
نصيحت دبري اكن بركسن
دهاري الهيرث هديه دبريكن.
ماريله دعاءكن اونتوق صحابت
زيارهيله كاالو تيدق صيحت
ايلقكن سغكيتا دان بركات كست
ماريله كيت اوتام صحابت.
برداسركن ليريك بوريا ،ثاتاكن
ادب 2برصحابت دان كفنتيغنث.

نيالي صحابت سجاتي ممباوا كبهاضياءن.

5.2.3

نوتاضورو • ثاثيكن الضو مغيكوت رنتق بوريا.
• بينخغكن ايسي فنتيغ ددالم الضو ترسبوت.

بوكو اكتيؤيتي

126

125

ادب

2
3

د

1

يدي

ساي صحابت يغ باءيق

بور
هي
ق

5

ماري الكوكن.

بنتوقكن كومفولن.
بينخغكن عملن 2صحابت يغ
باءيق برداسركن تمفت.
بنتغكن حاصيل فربينخغن
دهادفن كلس.

عملن
تمفت
• منولوغ صحابت ممبرسيهكن كلس.
كلس •
•
فادغ • منولوغ صحابت يغ جاتوه .خونتوه
فرماءينن •
•
• تيدق مموتوغ باريسن كتيك
ممبلي ماكانن.
كنتين
•
5.2.3

126

نوتاضورو • بنتو موريد منجالنكن اكتيؤيتي دأتس.
• جلسكن تنتغ كفلباضاين ادب مغيكوت تمفت دان سيتواسي.

ادب

اونيت  3فركننكن دعاءكو
1

فرهاتي دان فيكيركن.

يا اهلل ،رحمتيله كامي،
ايبو باف دان ضورو 2كامي .كورنياكن
كامي علمو يغ برمنفعت ،عملن يغ دتريما
دان كجاياءن ددنيا دان اخيرة.

مغافاكه كيت فرلو بردعاء؟
نوتاضورو • سومبغ سارن تنتغ ضمبر دأتس دان كاءيتكنث دغن تاجوق.
• مينتا موريد ممبريكن خونتوه 2دعاء هارين الءين يغ دباخ.

127

ادب
2

باخ دان تليتي.
مقصود دان دليل بردعاء
1

افاكه مقصود دعاء؟
2

3

دعاء برمقصود
فربواتن همبا مموهون
سسواتو كفد اهلل .

كنافاكه كيت دتونتوت
اونتوق بردعاء؟

5.3.1

128

نوتاضورو • جلسكن مقصود دعاء كفد موريد.
• بمبيغ موريد ممباخ دليل دغن بتول.

بوكو اكتيؤيتي

128

ادب
4

اهلل  ممرينتهكن
كيت سوفايا بردعاء،
فرمانث:

َ َ َ َ ُّ ُ ُ ۡ
ٱد ُعونٓ
َوقال ربكم
ِ
ۡ َ ۡ َ ُ
كمۡ
جب ل ۚ
أست ِ

مقصودث :توهنمو
تله بركات بردعاءله
كفدكو نسخاي اكو
فركننكن.
(سورة

غافر)60 :40 ،

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تاتا خارا بردعاء
نية يغ اخالص كران اهلل.
بروضوء.
مغهادف قبلة.
مناده تاغن.
منومفوكن فرهاتين فد دعاء.
مموالكن دغن مموجي اهلل.
صلوات كفد نبي محمد .
مرندهكن سوارا.
بردعاء دغن فنوه كيقينن.
دعاء دباخ دغن تنغ دان ترتيب.
مغوخفكن آمين سلفس بردعاء.

اينفو

دعاء اونتوق مندافت كباءيقن ددنيا دان اخيرة:

ٓ
ٗ
َٗ
ُّ ۡ
خ َرة ِ َح َس َنة
َر َّب َنا َءات َِنا ِف
ٱدلن َيا َح َسنة َو ِف ٱٓأۡل ِ
َوق َِنا َع َذ َ
(سورة البقرة)201 :2 ،
اب ٱنلَّارِ ٢٠١
نيالي بردعاء مندكتكن ديري كفد اهلل.
5.3.2
5.3.3

مقصودث :يا اهلل بريكن كامي كباءيقن
ددنيا دان أخيرة سرتا جاءوهكن كامي
درفد عذاب نراك.

نوتاضورو • جلسكن ادب 2بردعاء دغن لبيه لنجوت كفد موريد.
• مينتا موريد مالكوكن سيموالسي بردعاء دغن مغفليكاسيكن
تاتا خارا بردعاء.

بوكو اكتيؤيتي

129 - 132

129

ادب
3

باخ دان فهمي.
كفنتيغن مغعملكن ادب بردعاء
 1سوفايا اهلل  ممفركننكن فرمينتاءن.
• اهلل  اكن منريما دعاء درفد همباث.
 2مموفوق فريبادي يغ منجاض كبرسيهن
دان كسوخين ديري.
• كيت دتونتوت منجاض كبرسيهن
		 ديري كتيك بردعاء.
 3ممبنتوق سيكف براوسها
دغن برسوغضوه-سوغضوه.
• دسمفيغ بردعاء كيت هاروس
		 براوسها دان تيدق الالي سرتا ليك.

روموسن كيت هندقله برادب
كتيك بردعاء كفد اهلل .

تاهوكه
كاون؟ افاكه كفنتيغن
كيت مغعملكن
ادب ددالم بردعاء؟
5.3.4

130

نوتاضورو • جلسكن كاءيتن انتارا كفنتيغن دان عملن ادب بردعاء.
• تضسكن اضر موريد مغعملكن سنّة رسول اهلل  دالم بردعاء.
• ترغكن ادب 2بردعاء دغن لبيه لنجوت.

بوكو اكتيؤيتي

133

4

1

2

3

5.3.1
5.3.2
5.3.3

اسه ميندا.

ادب

المن نوراني

برساما-سام دغن راكن:
• سبوتكن مقصود دعاء.
• ثاتاكن دليل بردعاء.
• سنارايكن امفت ادب بردعاء.
حاصيلكن دعاء اونتوق كدوا-دوا ايبو باف برفندوكن
فركاتاءن يغ دبري:
امفوني دوسا

سايغي مريك

كصيحتن

رزقي

كسجهتراءن

بينخغكن ادب 2بردعاء يغ سسواي دالم
سيتواسي برايكوت:

نوتاضورو • فندو موريد ممبينا دعاء دغن مغضوناكن فركاتاءن يغ دبري.
• فرباثقن فركاتاءن سوفايا موريد بوليه ممبينا دعاء يغ سسواي.

131

ادب

د
يدي
بور
هي
ق

5

ماري الكوكن.
فنندا بوكو

1

2

3

• دعاء ماكن
• دعاء بالجر
• دعاء ماسوق تاندس
فندوان:
 1ضونتيغ كرتس ورنا مغيكوت ساءيز فيليهن.
 2هياس دان لكتكن دعاء فيليهن اندا.
 3اضيهكن كومفولن دان بري تاجوق دعاء يغ بربيذا.
 4حفظ دعاء دان توكر برسام راكن دري كومفولن برالءينن.
 5خاتت سناراي سيمق دان بريكن كفد ضورو.

132

نوتاضورو • بيمبيغ موريد ملقساناكن اكتيؤيتي دأتس.
• فستيكن ستياف كومفولن منوليس دعاء يغ بربيذا.
• سدياكن سناراي سيمق حفظن يغ لغكف دان مينتا موريد تنداكن.

5.3.3
5.3.4

ادب

اونيت  4ككاسيهكو رسول اهلل 
1

فرهاتيكن دغن تليتي.

تاهوكه كامو ،افاكه نام تمفت اين؟
نيالي مثايغي رسول اهلل  المبغ كسمفورناءن ايمان.
نوتاضورو • مينتا موريد منليتي ضمبر دان برسوءال جواب.
• كاءيتكن جوافن موريد دغن تاجوق فالجرن.

133

ادب
2

باخ دان حياتي.
ادب مغاسيهي رسول اهلل .

دليل
سبدا رسول اهلل :

1

براوسها مغنلي فريبادي رسول اهلل .
• ممفالجري التر بالكغ هيدوف
رسول اهلل  سمنجق كخيل
هيغض وفاة.

2

براوسها مغيكوتي اجرن دان سنّة
رسول اهلل .
مقصودث :تيدق برايمان
• مغعملكن اف 2يغ دأجركن اوليه
رسول اهلل  ددالم اوروسن كهيدوفن .درفد كامو مالءينكن اكو
لبيه دكاسيهي درفد ايهث،
انقث دان سموا ماءنسي".
سنتياس مغيغتي رسول اهلل .
• ساللو برصلوات كفد رسول اهلل ( .رواية البخاري دان مسلم)
• منجاديكن رسول اهلل  سباضاي خونتوه.

3

َ ُْ ُ َ َ ُ ُ
كمْ
ل يؤمِن أحد
َ
َ َّ َ ُ َ
ون أ َحبَّ
حت أك
َََ
َ
ۡ
َ
ْ
له ِ
اله ِ وو ِ
إِلهِ مِن و ِ ِ
اس أَ ْ َ
جعنيَ.
َوانلَّ ِ
ِ

باضايماناكه خارا كامو مغاسيهي رسول اهلل ؟
134

نوتاضورو • ضالقكن موريد منخاري معلومت دالمن سساوغ اونتوق منمبهكن كفهمن.
• ايغتكن موريد اضر سنتياس مثايغي دان مغعملكن سنّة رسول اهلل .

بوكو اكتيؤيتي

5.4.1
5.4.2

134, 135 & 139

ادب
3

باخ دان عملكن.
رسول اهلل  دالم كهيدوفن ساي.

• منطاعتي دان منولوغ ايبو دان ايه.
• منجاض كبرسيهن ديري ،فاكاين دان رومه.
• مغحرمتي ساودارا-مارا دان جيرن.

دسكوله

درومه

• منطاعتي دان مغاسيهي ضورو 2دان راكن.2
• منجاض كبرسيهن كلس دان فرسكيترن سكوله.
• مماتوهي فراتورن سكوله.

• مغعملكن ادب 2ماكن مغيكوت سنّة نبي محمد .
• منجاض كبرسيهن كنتين.
دكنتين

دفادغ

• منوتوف عورة كتيك برسوكن.
• منجاض ادب 2كتيك برسوكن.

• منجاض ادب 2دمسجد.
• دودوق دغن سوفن دان تيدق بيسيغ.
دمسجد
• ممباخ القرءان دان برصلوات كأتس نبي محمد .
5.4.3

نيالي سنتياس برصلوات كفد رسول اهلل  تراوتام كتيك نام بضيندا دسبوت.
نوتاضورو • كاءيتكن ايسي 2فنتيغ دأتس دغن ادب 2ترهادف رسول اهلل .
• ضالقكن موريد مغعملكن سنّة رسول اهلل  دالم كهيدوفن سهارين.
• سومبغ سارن تنتغ خونتوه 2يغ فرنه دالكوكن دري فغالمن موريد .بوكو اكتيؤيتي 136 & 138

135

ادب

باخ دان فيكيركن.

4

كفنتيغن مغعملكن ادب 2مغاسيهي رسول اهلل 
افابيال مغعملكن ادب 2اين ساي اكن:
• لبيه مغنلي فريبادي رسول اهلل .
• كخينتاءن دان كأيمانن ساي كفد رسول اهلل  برتمبه.
• سنتياس منالدني اخالق بضيندا  ددالم كهيدوفن هارين.
• مندافت رحمة اهلل  دان شفاعة درفد بضيندا .
• منجادي اومت نبي محمد  يغ باءيق.
روموسن

كيت هندقله منيغكتكن
كخينتاءن كفد رسول اهلل  دغن
مغنلي فريبادي بضيندا يغ اضوغ.

اينفو

انتارا كلبيهن برصلوات كفد نبي
محمد  ترماسوقله مندافت
ضنجرن سفولوه كالي صلوات درفد
اهلل  باضي ستياف كالي برصلوات.
5.4.4

136

نوتاضورو • ضالقكن موريد سوفايا مغعملكن صلوات كفد رسول اهلل 
سبلوم مالكوكن فركارا 2يغ باءيق.
• فرباثقكن قيصه فارا صحابت يغ منجاديكن رسول اهلل 
سباضاي خونتوه ددالم كهيدوفن.

بوكو اكتيؤيتي

137

5

المن نوراني
باخ دان الكوكن.

1

برسمفنا سمبوتن
مولد الرسول  ،يوسف
تله ترفيليه اونتوق مثمفايكن
شرحن برتاجوق "ادب2
مغاسيهي رسول اهلل 
دالم كهيدوفن فالجر".
بنتو يوسف مثنارايكن
ادب 2ترسبوت.

2

باضايمان سأورغ مسلم مغعملكن ادب مغاسيهي
رسول اهلل  دالم كهيدوفن سهارين؟
توليس دان خريتاكن كفد راكن.2

ادب

سأورغ مسلم مغعملكن ادب مغاسيهي رسول اهلل 
دالم كهيدوفن سهارين اداله دغن:
 1ممفالجري سيرة هيدوف رسول اهلل .
2

5.4.1
5.4.3

نوتاضورو • بيمبيغ موريد مالكوكن اكتيؤيتي دأتس سخارا بركومفولن.
• مينتا موريد منخاري معلومت تمبهن مغناءي مولد الرسول.

137

ادب

د
يدي

خارا فرماءينن
 1بهاضيكن موريد 2كفد ببراف كومفولن.
 2واكيل كومفولن ملفسكن انق فانه.
 3موريد منجواب سوءالن.
 4سكيراث بتول ،موريد مندافت مركه
مغيكوت نيالي مات فد فافن ساسر.

نام مسجد يغ
ترلتق فداث مقام
نبي محمد .

بور
هي
ق

6

ماري برماءين.

مسجد نبوي.
سوءالن
 1سبوتكن دوا ادب مغاسيهي رسول اهلل .
 2ناماكن مسجد يغ ترلتق فداث مقام نبي محمد .
 3اوخفكن صلوات كفد نبي محمد  3 كالي.
 4سبوتكن نام ايه دان ايبو رسول اهلل .
 5ثاتاكن دوا كفنتيغن مغعملكن ادب مغاسيهي نبي محمد .
138

نوتاضورو • ايغتكن موريد سوفايا برهاتي-هاتي سماس ملفسكن انق فانه.
• منرغكن سوكن ممانه جوض اداله سنّة رسول اهلل .

5.4.1
5.4.2
5.4.4

