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 القرءان:  بيدغ
 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 تالوة:

 سورة مغعملكن دان ممباخ 1.1
 دان لوبت دغن 
 هارين كهيدوفن دامل برجتويد
 . استقامة دان برادب سخارا

 دغن  سورة ممباخ 1.1.1
 . برجتويد دان لوبت

 دان  سورة ممباخ 1.1.2
 كهيدوفن دامل ثمغعملكن

 دان برادب سخارا هارين
 .استقامة

 

 سورة مغعملكن دان ممباخ 1.2
 دان لوبت دغن القارعة
 هارين كهيدوفن دامل برجتويد
 . استقامة دان برادب سخارا

ممباخ سورة القارعة دغن  1.2.1
 بتول دان برجتويد.

ممباخ سورة القارعة دان  1.2.2
مغعملكنث دامل كهيدوفن 
هارين سخارا برادب دان 

 استقامة.
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 حفظن: 
 سورة مغعملكن دان مغحفظ 1.3

 دان لوبت دغن 
 دان صالة دامل برجتويد

 سخارا هارين كهيدوفن
 . استقامة دان برادب

 دغن  سورة مغحفظ 1.3.1
 . لوبت

 دغن  سورة مغحفظ 1.3.2
 . برجتويد دان بتول
 دامل  سورة حفظن مغعملكن

 هارين كهيدوفن دان صالة
 . استقامة دان برادب سخارا

سورة  حفظنمغعملكن  1.3.3
التكاثر دامل صالة دان 

كهيدوفن هارين سخارا 
 .برادب دان استقامة

 

 

 سورة مغعملكن دان مغحفظ 1.4
 دان بتول دغن القارعة
 دان صالة دامل برجتويد

 سخارا هارين كهيدوفن
 . استقامة دان برادب

 دغن القارعة سورة مغحفظ 1.4.1
 .  بتول

مغحفظ سورة القارعة دغن  1.4.2
 بتول دان برجتويد

 سورة حفظن مغعملكن 1.4.3
 دان صالة دامل القارعة

 سخارا هارين كهيدوفن
 . استقامة دان برادب
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 :كفهمن
 دان مغعمل مروموس، 1.5

  سورة مغحياتي
 . استقامة دان برادب سخارا

سورة مثاتاكن فغنلن  1.5.1
. 

 اية تونتوتن منجلسكن 1.5.2
 سورة ترمجهن برداسركن
 .

 كفنتيغن مغاناليسيس 1.5.3
  سورة مغعملكن

 ممبنتوق دامل تونتوتنث دان
 . كفريبادين

 
 
 

 سورة نتونتوت غحياتيم 1.5.4
 كهيدوفن دامل

 . استقامة دان برادب سخارا
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 :جتويد
 مغاندوغي يغ اية ممباخ 1.6

 بتول دغن باخاءن
 برادب سخارا برجتويد دان
 . استقامة دان

 اية فوتوغن دان كليمه ممباخ 1.6.1
 باخاءن مغاندوغي يغ

،ظهار
 بتول دغن

 برجتويد دان

 دان كليمه فسيت مغنل 1.6.2
 مغاندوغي يغ اية فوتوغن
،ظهار باخاءن

 دغن
 . بتول

 
 

باخاءن غفليكاسيم 1.6.3
،ظهار

 بتول دغن
 فمباخاءن دامل برجتويد دان

. 

 دان بتول دغن ممباخ 1.6.4
 سخاراكهيدوفن دامل برجتويد
 . استقامة دان برادب
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 مغاندوغي يغ اية ممباخ 1.7
 دان بتول دغن قلقلة نثءباخا

 دان برادب سخارا برجتويد
 .استقامة

 اية فوتوغن دان كليمه ممباخ 1.7.1
 قلقلة باخاءن مغاندوغي يغ

 . برجتويد دان بتول دغن
 دان كليمه فسيت مغنل 1.7.2

 مغاندوغي يغ اية فوتوغن
 .بتول دغن قلقلة باخاءن

 قلقلةباخاءن مغفليكاسي 1.7.3
 دامل برجتويد دان بتول دغن

 .  فمباخاءن

 دان بتول دغن ممباخ 1.7.4
 سخاراكهيدوفن دامل برجتويد
 . استقامة دان برادب

 

 تندا مغاندوغي يغ اية ممباخ 1.8
 برجتويد دان بتول دغن وقف

 . استقامة دان برادب سخارا

 يغ اية فوتوغن ممباخ 1.8.1
 دغن وقف تندا مغاندوغي

 . برجتويد دان بتول
 يغ اية فوتوغن فسيت مغنل 1.8.2

 دغن وقف تندا مغاندوغي
 . بتول

 يغ اية باخاءن مغفليكاسي 1.8.3
 دغن وقف تندامغاندوغي

 ممباخ.برجتويد دان بتول
 دان بتول دغن

 سخاراكهيدوفن دامل برجتويد
 . استقامة دان برادب
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 دان بتول دغن ممباخ 1.8.4
 سخاراكهيدوفن دامل برجتويد
 . استقامة دان برادب
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 :  بيدغ

 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 مغحياتي دان مروموس 2.1
 سرتا تتامو ممولياكن 

 برادب سخارا مغعملكنث
 . استقامه دان

: اهللقال رسول 

 

 

 تونتوتن مثاتاكن 2.1.1
  .ترمجهنثباخاءن

 .تتامو مقصودمثاتاكن  2.1.2

 .مغفليكاسي ادب ممولياكن تتامو 2.1.3

 نفنتيغكمغاناليسيس  2.1.4
 .ممولياكن تتامو

 مغحياتي دان مغعملكن 2.1.5
 دامل تونتوتن

 برادب سخارا كهيدوفن
 استقامه دان
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 عقيدة:  بيدغ
 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 كفدبراميان  كونسيف ميقيين 3.1
 مغفليكاسيكنث دان رسول

 برادب سخارا كهيدوفن دامل
 . استقامة دان

 دانناممثاتاكن فغرتني 3.1.1
 

 دغنبراميان منرغكن حكوم  3.1.2
 دليلبرداسركن   دان

 . ترمجهنث سرتا نقلي

 دغن برإميان كفنتيغن مغاناليسيس 3.1.3
  دان

 ترهادف كأميانن ممبوقتيكن 3.1.4
 دان

 سخارا ماللوءي تيندقن
 . استقامة دان برادب

 

 كفدبراميان  كونسيف ميقيين 3.2
 مغفليكاسيكنث دان رسول

 برادب سخارا كهيدوفن دامل
 . استقامة دان

 فغرتني نيب دان رسول. مثاتاكن 3.2.1
رسول  دغنبراميان منرغكن حكوم  3.2.2

 . ترمجهنث سرتا نقلي دليلبرداسركن 

 نام رسول. 25مثنارايكن  3.2.3

 منجلسكن فرانن رسول. 3.2.4

 ترهادفكأميانن  بوقتيكنمم 3.2.6
 رسول ماللوءي تيندقن

 . استقامة دان برادب سخارا
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 كفد برإميانكفنتيغن  مغانالسيس 3.2.5
 رسول.

 

 ممفرتاهنكن كفنتيغن مروموس 3.3
 بوليه يغ فربواتن درفد عقيدة
  .كفد ممباوا

 
 

 . مقصود مثاتاكن 3.3.1

برداسركن  كفورمنرغكن حكوم  3.3.2
 .نقلي دليل

 بهاضني منجلسكن 3.3.3
 .مثببكنث بوليه يغ ٢فركارا

 دامل كفور كسن مغاناليسيس 3.3.4
 .كهيدوفن

 
 

 

روموس تيندقن منجاءوهي م 3.3.5
 

 بوليه يغ فربواتنمنجاءوهي  3.3.6
 دامل كفد ممباوا

 .كهيدوفن
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 ممفرتاهنكن كفنتيغن مروموس 3.4
 .  فربواتن درفد عقيدة

 
 

 . مقصود مثاتاكن 3.4.1

برداسركن  منرغكن حكوم  3.4.2
 .نقلي دليل

 بهاضني منجلسكن 3.4.3
 .مثببكنث بوليه يغ فركارا

 دامل  كسن مغاناليسيس 3.4.4
 .كهيدوفن

 

روموس تيندقن منجاءوهي م 3.4.5
 

 بوليه يغ فربواتنمنجاءوهي  3.4.6
 دامل كفد ممباوا

 .كهيدوفن
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 بيدغ : عبادة

 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 مغعملكن دان مروموس 4.1
 درفد برسوخي كونسيف

 دان متوسطة جنيس
 سخارا بتول دغن

 . استقامه دان برادب

 .فغرتني جنيسمنرغكن  4.1.1
 جنيس جنيس دان بهاضني منجلسكن 4.1.2

 . مثوخيكنث خارا سرتا
 درفد برسوخي ٢خارا مغفليكاسي 4.1.3

 دان متوسطة ،  جنيس
 .بتول دغن

 دامل برسوخي كفنتيغن مغهورايكن 4.1.4
 .هارين كهيدوفن

 

 دان كربسيهن منجاض 4.1.5
 اسفيك مسوا دامل كسوخني
 دان برادب سخارا كهيدوفن

 .استقامة

 

 دان اذان كونسيف مروموس 4.2
 دان مغعملكن سرتا اقامة

ممفرينخيكن ادب سبلوم،  4.2.3 اذان دان اقامة. مقصودمثاتاكن  4.2.1
مساس دان سلفس اذان دان 

 اقامة.
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 دان برادب سخارا مغحياتيث
 .استقامه

اذان دان   مغحفظممباخ دان  4.2.2
 اقامة سرتا جوابث.

 . اقامة دان اذان كفنتيغن مغهورايكن 4.2.4

ممفردغركن اذان دان اقامة دغن خارا  4.2.5
 يغ بتول.

 

سرتا  اقامة دان اذانمغحرميت  4.2.6
برسضرا منونايكن صالة 

 دان برادب سخارا برمجاعة
 .استقامه

 فواسا كونسيف مروموس 4.3
 سرتا مغعملكن دان 

 دان برادب سخارا مغحياتيث
 .استقامة

 .فواسا  مقصود مثاتاكن 4.3.1

 . فواسامنرغكن حكوم  4.3.2
 . نقلي دليلبرداسركن 

 واجب ، شرط نجلسكن شرطم 4.3.3
  فواساصح دان روكون 

 يغ ممبطلكن مغاناليسيس فركارا 4.3.5
  فواسا

فواسا  سنةمغهورايكن  4.3.4
 

 فواساكفنتيغن مروموس 4.3.6
عباده  ملقساناكن دان

سخارا برادب   فواسا
 استقامة. دان
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 سريه:  بيدغ
 فلغكف متبهن اساس تاجوق

مروموس اعتبار فنرمياءن  5.1
مشاركت يثرب ترهادف 

ماللوءي  دعوه نيب حممد 
فرجنجني عقبه فرتام دان 

كدوا سرتا مغعملكنث سخارا 
 برادب دان استقامة

 

  مشاركت بالكغ التر مثاتاكن 5.1.1
 فرتام عقبه فرجنجني  سهيغض

 . كدوا دان

 عقبة فرجنجني ايسي منجلسكن 5.1.2
 .كدوا عقبة فرجنجني دان فرتام

 عقبة فرجنجني كفنتيغن مغاناليسيس 5.1.3
 .كدوا عقبة فرجنجني دان فرتام

 فنرمياءن درفد اعتبار مروموس 5.1.4
 نيب دعوه ترهادف مشاركت

فرجنجني عقبه  ماللوءي  حممد
 . فرتام دان كدوا

مماتوهي فراتورن يغ تله دتتفكن دمي  5.1.5
 اءن هيدوف.

مماتوهي فراتورن يغ تله  5.1.6
اءن دتتفكن دمي 

 هيدوف.
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

أوغضولنك اعتبار مروموس 5.2
  حممد نيب صيفت
 سخارا دعملكن اونتوق
 . استقامه دان برادب

 

 نيب صيفت مقصود مثاتاكن 5.2.1
 . حممد

  كأوغضولن منجلسكن 5.2.2
 كهيدوفن قصه ماللوءي  حممد نيب

 . بضيندا

 يغ   حممد نيب تيندقن مغفليكاسي 5.2.3
 هارين كهيدوفن دامل صيفتبر

 كفد كخينتاءن بوقيت سباضاي
 . بضيندا

 يغ   حممد نيب تيندقن مروموس 5.2.4
 .مغعملكنث دان صيفتبر

 صيفتسنتياس منجاديكن  5.2.5
رسول اهلل سباضاي 

خونتوه دامل كهيدوفن سخارا 
 .استقامةبرادب دان 
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 منالدني  مروموس 5.3
 دامل  حممد نيب كفريبادين

 دان برادب سخارا بردعوه
 .استقامه

 
 

 مقصود دعوه.مثاتاكن  5.3.1

  حممد نيب خارا منجلسكن 5.3.2
 . بردعوه

 حممد نيب ترهادف فننتغن مغهورايكن 5.3.3
 بردعوه كتيك . 

  حممد نيب كفريبادين مغفليكاسي 5.3.4
 .فننتغن مغهاديف دان بردعوه دامل

 حممد نيب كفريبادين مروموس 5.3.5
 دان بردعوه دامل 

 . مغعملكنث

منخونتوهي كفريبادين دان  5.3.6
 دامل تيندقن رسول اهلل 

 دان برادب سخارا بردعوه
 .استقامه
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 ادب:  بيدغ
 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 يغ برفاكاين ادب مروموس 6.1
 مغعملكنث دان شرع منفيت

 . استقامة دان برادب سخارا

 منوتوف حكوم دان مقصود مثاتاكن 6.1.1
 . عورة

 عورة منوتوفمنرغكن حكوم  6.1.2
 . ترمجهنث سرتا نقلي دليلبرداسركن 

  ٢خريي  ادب منجلسكن 6.1.3

 . شرع منفيت يغ برفاكاين

 منفيت يغ  برفاكاين ادب مروموس 6.1.6
 . شرع

 

 دان برفاكاين دعا مغحفظ 6.1.4
 . مغعملكنث

 يغ برفاكاين ادب مغفليكاسي 6.1.5
 .شرع منفيت

 دغن برفاكاين ادب منجاض 6.1.7
  رسول سنة منخونتوهي

  سخارا كهيدوفن دامل 
 . استقامة دان برادب

 

 يغ ادب مروموس 6.2
 مغعملكنث دان شرع منفيت

 . استقامة دان برادب سخارا

 مثاتاكن مقصود  6.2.1

برداسركن  منرغكن حكوم  6.2.2
 .نقلي دليل

 يغ  ادب مغفليكاسي 6.2.4
 .شرع منفيت
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 منفيت يغ ادب منجلسكن 6.2.3
 . شرع

 سنة منفيت يغ ادب مروموس 6.2.6
 .  اهلل رسول

 

 ادب كفنتيغن مغاناليسيس 6.2.5
 . شرع منفيت يغ

 دغن  ادب منجاض 6.2.6
  رسول سنة منخونتوهي

  سخارا كهيدوفن دامل 
 . استقامة دان برادب

 

 يغ برجرين ادب مروموس 6.3
 مغعملكنث دان شرع منفيت

 . استقامة دان برادب سخارا

 .جرينمثاتاكن مقصود  6.3.1

 ترهادف ادبمنرغكن حكوم بر 6.3.2
 سرتا نقلي دليلبرداسركن  جرين

 .ترمجهنث

 .جرين ٢حق منجلسكن 6.3.3

 يغ برجرين ادب مغفليكاسي 6.3.4
 .شرع منفيت

 دغن برجرين ادب ممليهارا 6.3.7
    رسول منخونتوهي

 برادب سخارا كهيدوفن دامل
 . استقامة دان
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 برجرين ادب  كفنتيغن مغاناليسيس 6.3.5
 . شرع منفيت يغ

     سنة منفيت يغ برجرين ادب مروموس 6.3.6
 .  اهلل رسول

 ترهادف ادب مروموس 6.4
 دان شرع منفيت يغ ضورو

 دان برادب سخارا مغعملكنث
 .استقامة

 .ضورومثاتاكن مقصود  6.4.1

 ترهادف ادبمنرغكن حكوم بر 6.4.2
 سرتا نقلي دليلبرداسركن  ضورو

 .ترمجهنث

 ترهادف ضورو منجلسكن ادب 6.4.3

 .ترهادف ضورو مغفليكاسي ادب 6.4.4

 ترهادف ادببر كفنتيغن مغاناليسيس 6.4.5
 . ضورو

 

ترهادف ادب  روموسم 6.4.6
 ضورو.

 دغن ضورو مغحرميت سنتياس 6.4.7
  رسول  منخونتوهي

 سخارا كهيدوفن دامل 
 . استقامة دان برادب
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 جاوي:  بيدغ
 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 منوليس دان ممباخمغنل، 7.1
 مغاندوغي يغ فركاتاءن
 بتول دغن همزه 
 . استقامة دان برادب سخارا

 دامل همزه  كدودوقن مغنل 7.1.1
 .بتول دغن فركاتاءن

  مغاندوغي يغ فركاتاءن ممباخ 7.1.2
 .بتول دغن همزه

 مغاندوغي يغ فركاتاءن منوليس 7.1.3
 . بتول دغن همزه 

 جاوي توليسن منخينتاءي 7.1.4
 .بغسا بودايا  سباضاي

 

 منوليس دان مغنل، ممباخ 7.2
 دغن تراديسي فركاتاءن

 . استقامة دان برادب سخارا

 .دغن تراديسي فركاتاءن مغنل 7.2.1

 .دغن تراديسي فركاتاءن ممباخ 7.2.2

دغن تراديسي فركاتاءن منوليس 7.2.3
. 

 مغاندوغي يغ ايات منوليس 7.2.4
 .دغن تراديسي فركاتاءن

 فنوليسن اكتيؤييت ممبوداياكن 7.2.5
 . سخارا جاوي
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 منوليس دان مغنل، ممباخ 7.3
 بهاسفينجمن فركاتاءن
 سخارا دغن ايغضريس

 . استقامة دان برادب

 بهاسفينجمن فركاتاءن مغنل 7.3.1
 .دغنايغضريس

 بهاسفينجمن فركاتاءن ممباخ 7.3.2
 .دغنايغضريس

 بهاسفينجمن فركاتاءن منوليس 7.3.3
 .دغنايغضريس

 مغاندوغي يغ ايات منوليس 7.3.4
 بهاسفينجمن فركاتاءن
 .دغنايغضريس

 فنوليسن اكتيؤييت ممبوداياكن 7.3.5
 فغاجرن وقتو دلوار جاوي

 . فمبالجرن دان

 

 منوليس دان مغنل، ممباخ 7.4
عرب بهاس فينجمن فركاتاءن

 دان برادب سخارا دغن
 .استقامة

عرب بهاس فينجمن فركاتاءن مغنل 7.4.1
 .دغن

عرب بهاس فينجمن فركاتاءن ممباخ 7.4.2
 .دغن

 بهاس فينجمن فركاتاءن منوليس 7.4.3
 . دغنعرب

 فركاتاءن مغاندوغي يغ ايات منوليس 7.4.4
 .دغنعرب بهاسفينجمن

 فنوليسن اكتيؤييت ممبوداياكن 7.4.5
 .كهيدوفن دامل جاوي
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