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Dokumen Penjajaran Kurikulum Pendidikan Islam Tahun 5 KSSR 

 القرءان:  بيدغ
 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 سورة مغعملكن دان ممباخ 1.1
 برجتويد دان بتول دغن 

 سخارا هارين كهيدوفن دامل
 . استقامة دان برادب

 

 بتول دان دغن  سورة ممباخ 1.1.1
 . برجتويد

 كهيدوفن دامل  ممباخ 1.1.2
 دان برادب سخارا هارين

  .استقامة

 سورة مغعملكن دان ممباخ 1.2
 برجتويد دان بتول دغن التني
 سخارا هارين كهيدوفن دامل

 . استقامة دان برادب

 بتول دان دغن التني سورة ممباخ 1.2.1
 . برجتويد

ممباخ القرءان دامل كهيدوفن  1.2.2
هارين سخارا برادب دان 

 استقامة.
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 حفظن )سورة القدر(

 سورة مغعملكن دان مغحفظ 1.3
 برجتويد دان بتول دغن 

 كهيدوفن دان صالة دامل
 دان برادب سخارا هارين

 .استقامة

 بتول دان دغن  سورة مغحفظ 1.3.1
 . برجتويد

مغعملكن حفظن سورة  1.3.2
التكاثر دامل صالة دان 

كهيدوفن هارين سخارا 
 .برادب دان استقامة

 

 

 (سورة التني)حفظن 

مغحفظ دان مغعملكن سورة  1.4
التني دغن بتول دان برجتويد 

دامل صالة دان كهيدوفن 
هارين سخارا برادب دان 

 استقامة.

 بتول دان دغن التني سورة مغحفظ 1.4.1
 . برجتويد

 كهيدوفن دامل  ممباخ 1.4.2
 دان برادب سخارا هارين

 .استقامة
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 :كفهمن
 دان مغعمل مروموس، 1.5

 سخارا العصر سورة مغحياتي
 . استقامة دان برادب

 .العصرسورة مثاتاكن فغنلن  1.5.1
 .العصرسورة منجلسكن تونتوتن  1.5.2

 كفنتيغن اناليسيسمغ 1.5.3
 دان العصر سورة مغعملكن
 ممبنتوق دامل تونتوتنث

 .كفريبادين

 سورة نتونتوت مغحياتي 1.5.4
 دان برادب سخارا العصر

 .استقامة

 

 :جتويد

 مغاندوغي يغ اية ممباخ 1.6
 باخاءن

 برجتويد دان بتول دغن
 . استقامة دان برادب سخارا

 يغ اية فوتوغن دان كلمة ممباخ 1.6.1
 باخاءن مغاندوغي

 دان بتول دغن
 . برجتويد

 يغ اية فوتوغن دان كلمة فسيت مغنل 1.6.2
 باخاءن مغاندوغي

باخاءن مغفليكاسي 1.6.3

 
دأول سورة دغن بتول دان 

برجتويد دامل فمباخاءن 
 القرءان.
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 .بتول دغن
 برجتويددغن ممباخ 1.6.4

 سخارا هارين كهيدوفن دامل
 . استقامة دان برادب

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumen Penjajaran Kurikulum Pendidikan Islam Tahun 5 KSSR 

 :  بيدغ

 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 مغحياتي دان مروموس 2.1
 فميمفني منطاعيت 

 ثتونتوتن مغعملكن سرتا
 . استقامة دان برادب سخارا

 

 

 تونتوتن مثاتاكن 2.1.1
 . ترمجهنثباخاءن

 مثاتاكن مقصود  فميمفني. 2.1.2

 مغفليكاسي ادب ترهادف فميمفني. 2.1.3

منطاعيت مغاناليسيس كفنتيغن  2.1.4
 فميمفني.

 تونتوتن مغحياتي دان مغعمل 2.1.5
 سخارا كهيدوفن دامل 
 استقامة دان برادب
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 عقيدة:  بيدغ
 فلغكف متبهن اساس تاجوق

نام كونسيفميقيين  3.1
سرتا  دان

كهيدوفن  دامل مغفليكاسيكنث
 سخارا برادب دان استقامة.

 دانناممثاتاكن فغرتني 3.1.1
 

  ترهادف كأميانن ممبوقتيكن 3.1.4
 ماللوءي تيندقن دان 
 . استقامة دان برادب سخارا

 دغنبراميان منرغكن حكوم  3.1.2
 دان

  .نقلي دليلبرداسركن 

 براميان كفنتيغن مغاناليسيس 3.1.3
 دان دغن

 

 

 كفدبراميان  كونسيف ميقيين 3.2
 دان  هاري

 كهيدوفن دامل مغفليكاسيكنث
 . استقامة دان برادب سخارا

 . هاري مثاتاكن فغرتني  3.2.1
 .  هاريمنرغكن نام الءين باضي  3.2.3
 كفد براميانكفنتيغن  مغانالسيس 3.2.4

 .  هاري

 هاري ترهادفممبوقتيكن كأميانن  3.2.5
 برادب سخارا 

 . استقامة دان

براميان حكوم  منجلسكن 3.2.2
برداسركن   هاري دغن
 .نقلي دليل
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

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

 
 

 شرييك. مثاتاكن مقصود 3.3.1

برداسركن  شرييكمنرغكن حكوم  3.3.3
 .نقلي دليل

 يغ فربواتن جنيس منجلسكن 3.3.4
 . شرييك مثببكن بوليه

 دامل شرييك كسن منيالي 3.3.5
 .كهيدوفن

 ممباوا بوليه يغ فربواتن منجاءوهي 3.3.6
 .كهيدوفن دامل شرييك كفد

 شرييكمنرغكن حكوم  3.3.2
 . نقلي دليلبرداسركن 

 

 ممفرتاهنكن كفنتيغن مروموس 3.4
 .سيحري فربواتن درفد عقيدة

 
 

 سيحري. مثاتاكن مقصود 3.4.1

 خونتوه فربواتن سيحري. منجلسكن 3.4.3

 سيحري فربواتن كسن مغاناليسيس 3.4.4
 .كهيدوفن دامل

 سيحريمنرغكن حكوم  3.3.2
 سرتا نقلي دليلبرداسركن 

 .ترمجهنث
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 فربواتن منجاءوهي تيندقن مروموس 3.4.5
 سيحري

 فربواتن مالكوكن درفد منجاءوهي 3.4.6
 .كهيدوفن دامل سيحري
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 بيدغ : عبادة
 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 مغعملكن دان مروموس 4.1
 بتول دغنتيمم كونسيف

 .برادب سخارا

 .تيممفغرتني منرغكن  4.4.1
 مغهاروسكن يغ سبب منرغكن 4.4.2

 . تيمم

 . تيمممنجلسكن روكون دان سنة  4.4.3
 تيمم. مغهورايكن شرط 4.4.4

 تيمم. خارا مغفليكاسي 4.4.5

 ممبطلكن يغ فركارا ممفرينخيكن 4.4.6
 . تيمم

 تيمم.كفنتيغن مروموس  4.4.7
 دامل كربسيهن منجاض 4.4.8

 دان برادب سخارا كهيدوفن
 .استقامة

 

 صالة كونسيف مروموس 4.2
 سرتا مغعملكن دان برمجاعة

 دان برادب سخارا مغحياتيث
 .استقامة

 .صالة برمجاعة مقصودمثاتاكن  4.2.1

 صالة كفنتيغن دان كلبيهن منرغكن 4.2.2
 .برمجاعة

 صالة صح شرط منجلسكن 4.2.3
 .برمجاعة

 صالة برمجاعة. تاتاخارا  مغاناليسيس 4.2.4

صالة برمجاعة  مغعملكن 4.2.5
 . ه.استقامة دان برادب سخارا
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 صالة كونسيف روموسم 4.3
 سرتا مغعملكن دان مجعة

دان  برادب سخارا مغحياتيث
 .استقامة

 .صالة مجعة مقصودثاتاكن م 4.3.1

 صالة واجب نقلي دليل منرغكن 4.3.2
 . ارتيث دان مجعة

 . مجعة صالة نية لفظ ممباخ 4.3.3

 دان واجب شرط منجلسكن 4.3.4
 . مجعة صالة صح شرط

 سبلوم سنة عملن مغهورايكن 4.3.5
 . مجعة صالة

 يغ ۲فركارا مغاناليسيس 4.3.6
 مندغر كتيك دالرغ
 .مجعة

صالة ممفرينخيكن حكمه  4.3.7
 مجعة.

برسضرا اونتوق منونايكن  4.3.8
 .برادب سخارا مجعةصالة 
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 صالة كونسيف مروموس 4.4
 دان راي هاري دوا سنة

 مغحياتيث سرتا مغعملكن
 . استقامةدان  برادب سخارا

 

 دوا سنة صالة مقصودمثاتاكن  4.4.1
 برداسركن حكومث دان راي هاري
 .نقلي دليل

 دوا سنة صالةمنجلسكن 4.4.2
 . راي هاري

 دان سبلوم سنة عملن سيسيمغانال 4.4.3
 . راي هاري دوا صالة سلفس

 صالة كفنتيغن ممفرينخيكن 4.4.4
 دان راي هاري دوا سنة

 . منونايكنث حكمه

 دوا سنةمنونايكن صالة  4.4.5
 برادب سخارا راي هاري

 . استقامة دان
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 سريه:  بيدغ
 فلغكف متبهن اساس تاجوق

درفد  مروموس اعتبار 5.1
 رسول اهلل  هفريستيوا هجر

كمدينة سرتا  مغعملكنث 
 .استقامةسخارا برادب دان 

 

 .ههجرمنرغكن فغرتني  5.1.1

 ههجر مندوروغ يغ سببمنرغكن  5.1.2
 . كمدينة

 سلفس فنتيغ فريستيوا منجلسكن 5.1.3
 ههجر فرينته منرميا رسول اهلل 

 . كمدينة

 فريستيوا كفنتيغن مغاناليسيس 5.1.4
 كمدينة. ههجر

درفد  اعتبار مروموس 5.1.5
 كمدينة. ههجر فريستيوا

منجاديكن رسول اهلل  5.1.6
سباضاي خونتوه دامل 

مالكوكن فروبهن سخارا 
 .استقامةبرادب دان 

 

اعتبار درفد  مروموس 5.2
 نيب صيفتأوغضولنك

 دعملكن اونتوق  حممد
 . استقامة دان برادب سخارا

 

 نيباتقان صيفت مقصود مثاتاكن 5.2.1
 . حممد

  كأوغضولن منجلسكن 5.2.2
 كهيدوفن قصه ماللوءي  حممد نيب

 . بضيندا

 تيندقن دفدراعتبار  مروموس 5.2.4
 صيفتبر يغ   حممد نيب

 .مغعملكنث دان

 سوغضوه-برسوغضوه 5.2.5
مثمفورناكن تغضوغجواب 
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 يغ   حممد نيب تيندقن مغفليكاسي 5.2.3
 بوقيت سباضاي صيفتبر

 كهيدوفن دامل بضيندا كفد كخينتاءن
 .هارين

 

دامل كهيدوفن سخارا برادب 
 استقدان 

 منالدني  مروموس 5.3
  حممد نيب كفريبادين
 سخارا فميمفني سباضاي
 . استقامة دان برادب

 
 

 مثاتاكن مقصود فميمفني. 5.3.1

 نيب كفيمفينن ۲خريي منجلسكن 5.3.2
 . حممد

  حممد نيب فرانن مغاناليسيس 5.3.3
  . فميمفني سباضاي سأورغ

 كفريبادين مروموس 5.3.4
 سباضاي  حممد نيب

 . مغعملكنث دان فميمفني

براوسها منالدني كفيمفينن  5.3.5
 سباضاي رسول اهلل 

سخارا  اوغضول فميمفني
 .استقامة.برادب دان 
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 ادب:  بيدغ
 فلغكف متبهن اساس تاجوق

  ادب كونسيف مروموس 6.1
 دان كندراءن مناءيقي

 دان برادب سخارا مغعملكنث
 .استقامة

 .ادب مناءيقي كندراءن مثاتاكن 6.1.1

 .مناءيقي كندراءن مغحفظ 6.1.2

 كندراءن مناءيقي ادب مغفليكاسي 6.1.3
 .كسالمنت ۲لغكه مغعملكن دان

 مناءيقي ادب مغعملكن سنتياس 6.1.6
 .استقامة دان برادب سخارا كندراءن

 

 ادببر كلبيهن مغاناليسيس 6.1.4
 عاقبة دان كندراءن مناءيقي

 . مغابايكنث

مناءيقي ادب مروموس  6.1.5
 .كندراءن

 

 ادب كونسيف مروموس 6.2
 دان شرع منفيت يغ بلي جوال

 دان برادب سخارا مغعملكنث
 .استقامة

 جوال حكوم دان فغرتني مثاتاكن 6.2.1
 .نقلي دليل برداسركن بلي

 برجوال بلي منرغكن ادب 6.2.2

 برجوال بلي. مغفليكاسي ادب 6.2.3

 ادببر كفنتيغن مغاناليسيس 6.2.4
 بلي برجوال كتيك

 يغ بلي برجوال ادب مغعملكن 6.2.5
 برادب سخارا شرع منفيت
 . استقامة دان
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 ادب كونسيف مروموس 6.3
 منفيت يغ بركومونيكاسي

 سخارا مغعملكنث دان شرع
 . استقامة دان برادب

 بركومونيكاسي.مثاتاكن مقصود  6.3.1

 كتيك برادب حكوم مثاتاكن  6.3.2
 دليل برداسركن بركومونيكاسي

 .نقلي

 بركومونيكاسي. مغفليكاسي ادب 6.3.3

 ادببر كفنتيغن مغاناليسيس 6.3.4
 بركومونيكاسي كتيك

 ادب مغعملكن 6.3.5
 منفيت يغ بركومونيكاسي

 دان برادب سخارا شرع
 .استقامة

 

 عامل ترهادف ادب مروموس 6.4
 دان شرع منفيت يغ 

 .استقامة سخارا مغعملكنث

 عامل مقصود مثاتاكن  6.4.1

 مموليهارا دان ممليهارا حكوم منرغكن 6.4.2
 . نقلي دليل برداسركن  عامل

 دان ممليهارا ادب مغفليكاسي 6.4.3
 .شرع منفيت يغ عامل مموليهارا

 ممليهارا كفنتيغن مغاناليسيس 6.4.4
 يغ عامل مموليهارا دان

 .شرع منفيت

 دان ممليهارا برتغضوغجواب 6.4.5
 سخارا  عامل مموليهارا
 استقامة. دان برادب
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 جاوي:  بيدغ
 فلغكف متبهن اساس تاجوق

 منوليس دان ممبينا، ممباخ، 
 س تيك  جنيس فلباضاي

 :  تيما برداسركن
 عملن هيدوف صيحت -
 كبوداياءن -

 فراياءن -
 سوكن -
 فاكاين -

 : تيما برداسركن س تيك ممباخ 

 عملن هيدوف صيحت -
 كبوداياءن )ايتنيك( -
 فراياءن -
 سوكن -
 فاكاين -

 س تيك منوليس دان ممبينا 
 . تيما برداسركن

 ممباخ دان منوليس ممبينا، 
 س تيك جنيس فلباضاي

 . تيما برداسركن

 اكتيؤييت ناكناملقس 
 فلباضاي جاوي فنوليسن
 وقتو دلوار تيما جنيس

 . فمبالجرن دان فغاجرن

 

   منوليس دان مغنل 7.2
 .بتول دغن

 .منوليس  فرالنت فسيتمغنل  7.2.1

مغفليكاسي خارا مغضوناكن فرالنت  7.2.2
 دغن بتول. 

 منوليس حروف مغيكوت قاعده  7.2.3
 نسخ.

 مغيكوت موده ايات منوليس 7.2.5
.   قاعده

 فنوليسن اكتيؤييت ممبوداياكن 7.2.6
 سخارا
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 فلغكف متبهن اساس تاجوق

منوليس فركاتاءن مغيكوت قاعده  7.2.4
 نسخ. 
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