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KATA PENGANTAR 

 Dokumen Standard Kurikulum dan 

Pentaksiran (DSKP) Kurikulum Standard 

Sekolah Menengah (KSSM) bagi semua mata 

pelajaran pendidikan Islam dan bahasa Arab 

telah dijajarkan sesuai dengan keadaan 

semasa kesan daripada Perintah Kawalan 

Pergerakan (PKP) akibat penularan wabak 

Coronavirus (COVID-19) yang melanda Negara. Pelaksanaan PKP 

telah menyebabkan pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran 

(PdP) secara bersemuka di bilik darjah tidak dapat dilaksanakan. 

Meskipun PdP secara maya telah dilaksanakan sepanjang tempoh 

PKP, namun keberkesanan pelaksanaannya untuk penguasaan 

standard dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai yang 

ditetapkan dalam DSKP didapati tidak mencapai tahap optimum atas 

sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. 

 

Penjajaran kurikulum yang dilaksanakan ini bukanlah kurikulum yang 

baharu malahan ia adalah berasaskan kurikulum sedia ada yang 

terkandung dalam DSKP KSSM semua mata pelajaran pendidikan 

Islam dan Bahasa Arab. Kandungan DSKP tersebut telah 

dibahagikan kepada Kandungan Asas, Kandungan Tambahan dan 

Kandungan Pelengkap. 

 

Penjajaran dilaksanakan bertujuan untuk memberi penekanan 

terhadap Kandungan Asas yang perlu dikuasai oleh murid dan 

dilaksanakan secara bersemuka bersama murid. Manakala 

Kandungan Tambahan dan Kandungan Pelengkap pula berperanan 

sebagai penyokong kepada keseluruhan pembelajaran murid dalam 

mencapai standard yang ditetapkan. Ia boleh dilaksanakan melalui 

pelbagai kaedah, teknik dan pendekatan pembelajaran samada 

secara bersemuka atau secara homebased-learning menggunakan 

medium yang bersesuaian tanpa mengabaikan standard dalam 

DSKP yang ingin dicapai. 

 

Kementerian Pendidikan Malaysia berharap agar semua guru dapat 

memastikan kandungan DSKP KSSM semua mata pelajaran 

pendidikan Islam dan Bahasa Arab dapat disampaikan kepada murid 

dalam merealisasikan penguasaan standard. Setinggi-tinggi 

penghargaan diucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam 

penjajaran kandungan DSKP KSSM bagi semua mata pelajaran 

pendidikan Islam dan Bahasa Arab kegunaan tahun 2020. 

 

 

HAJI HASSAN NUDIN BIN A. HAMID 

Pengarah  

Bahagian Pendidikan Islam 

Kementerian Pendidikan Malaysia 
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 ڤكاڠلڤن ڠكندو  ن تمبهن ڠكندو  ن اساس ڠكندو  بيدڠ 

  القرءان ڤڠاجين

 (باچاءن سورة)

  دالم مڠعملكنڽ دان ترتيل چاراس 1-50 اتاي  الكهف؛ سورة ممباچ 1.1

 . كهيدوڤن

 

 . ترتيلسچارا  1-50 اتاي  الكهف؛ سورة ممباچ 1.1.1

 . ترتيل  سچارا 1-50 اتاي الكهف؛ سورة مشافهة تلّقي 1.1.2

دالم   ترتيل سچارا   1-50 اتاي الكهف؛ سورةاءن باچ مڠعملكن 1.1.3

 . كهيدوڤن

 تياد  تياد 

  القرءان ڤڠاجين

 (باچاءن سورة)

  دالم مڠعملكنڽ دان  ترتيل سچارا 1-96 اتاي الواقعة؛ سورة ممباچ 1.2

 . كهيدوڤن

 

 . ترتيلسچارا   1-96 اتسورة الواقعة؛ اي ممباچ 1.2.1

 . ترتيلسچارا  1-96 اتسورة الواقعة؛ اي  مشافهة تلّقي 1.2.2

دالم  ترتيلسچارا  1-96 اتسورة الواقعة؛ اي اءنباچ مڠعملكن 1.2.3

 . كهيدوڤن

 تياد  تياد 
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 ڤكاڠلڤن ڠكندو  ن تمبهن ڠكندو  ن اساس ڠكندو  بيدڠ 

  القرءان ڤڠاجين

 (نحفظ سورة)

  دالم مڠعملكنڽ دان تدوير سچارا 1-83 اتاي يس؛ سورة مڠحفظ 1.3

 . كهيدوڤن

 

 . تدوير سچارا 83-1 اتاي يس؛ سورة مڠحفظ 1.3.1

 83-1  اتاي يس؛  سورة حفظن  ممڤردڠركن دان مشافهة تلّقي 1.3.2

 . تدوير سچارا

 دالم تدوير سچارا  83-1 اتاي يس؛  سورة نحفظ مڠعملكن 1.3.3

 . نڤکهيدو 

 تياد  تياد 

 القرءان ڤڠاجين

 يد( تجو )

  سچارا القرءان ڤمباچاءن  دالم شّدة ميم دان نون  حكوم عملكنمڠ 1.4

 . تحقيق

 

 . مڽاتاكن ڤڠرتين حكوم نون دان ميم شّدة 1.4.1

 . منجلسكن چارا باچاءن نون دان ميم شّدة 1.4.2

مشافهة ايات القرءان يڠ مڠاندوڠي حكوم نون دان ميم شّدة   تلّقي 1.4.3

 . دڠن تحقيق

باچاءن حكوم نون دان ميم شّدة دالم ڤمباچاءن  عملكنمڠ 1.4.4

 . القرءان سچارا تحقيق

 تياد  تياد 
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 ڤكاڠلڤن ڠكندو  ن تمبهن ڠكندو  ن اساس ڠكندو  بيدڠ 

 القرءان ڤڠاجين

 يد( تجو )

  دالم بدل مد دان  منفصل جائز مد ،صلمتّ  واجب  مد حكوم عملكنمڠ 1.5

 . تحقيق دڠن  القرءان ڤمباچاءن

 

 . مد بدل  دان  مد جائز منفصل، صلمڽاتاكن ڤڠرتين مد واجب متّ  1.5.1

 . مد بدلدان مد جائز منفصل  صلمتّ  ،منجلسكن چارا باچاءن مد واجب  1.5.2

مد جائز  ، صلمشافهة ايات القرءان يڠ مڠاندوڠي مد واجب متّ  تلّقي 1.5.3

 . مد بدل دڠن تحقيق دانمنفصل  

مد بدل دالم   دان مد جائز منفصل، صلمد واجب متّ  باچاءن عملكنمڠ 1.5.4

 ڤمباچاءن القرءان دڠن تحقيق 

 تياد  تياد 

  القرءان ڤڠاجين

 يد( تجو )

  القرءان ڤمباچاءن دالم  قلقلة دان" ر" باچاءن ،صلة مد حكوم عملكنمڠ 1.6

 . تحقيق دڠن

 

 قلقلة. دان باچاءن "ر"  ،مڽاتاكن ڤڠرتين حكوم مد صلة 1.6.1

 . قلقلةدان باچاءن "ر"  ،منجلسكن جنيس دان چارا باچاءن حكوم مد صلة  1.6.2

دان  باچاءن "ر"  ، مشافهة ايات القرءان يڠ مڠاندوڠي حكوم مد صلة  تلّقي 1.6.3

 قلقلة دڠن تحقيق. 

قلقلة دالم ڤمباچاءن القرءان  دان باچاءن "ر"  ،حكوم مد صلة عملكنمڠ 1.6.4

 . دڠن تحقيق

 تياد  تياد 
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 ڤكاڠلڤن ڠكندو  ن تمبهن ڠكندو  ن اساس ڠكندو  بيدڠ

  القرءان ڤڠاجين

 )ايات كهفمن( 

  برداسركن هللا هدايه اري چمن تونتوتن عملكنمڠ 1.7

 .النور  سورة ؛35 اتاي ڤڠاجرن 

 

د  ڤ در  ؛ سورة النور 35 اتمڽاتاكن اينتيساري اي 1.7.1

 ترجمهن ايات. 

؛ سورة  35 اتاي دالم ُنوُر  مقصود كلمهمنجلسكن  1.7.3

 النور 

 . هللا ةايهدماءنس ي ممرلوكن  ٢كن سبب هوراي مڠ 1.7.4

 . كڤد ماءنس ي هللا ةمنيالي كڤنتيڠن هداي  1.7.5

  ةتكن هدايڤ ارا اونتوق مندامنچادڠكن چ 1.7.6

ن عملن صالح دالم  ڠد ڽكلكنڠوسها ماهللا دان بر 

 ن. ڤكهيدو 

 تياد 

  القرءان ڤڠاجين

 )ايات كهفمن( 

 مؤمن برجاي  ٢چيري ممنوهـي  ڠتونتوتن يعملكن مڠ 1.8

 . ؛ سورة املؤمنون 1-11 اتاي ڤڠاجرن برداسركن 

 

  ؛ سورة املؤمنون 1-11 اتايمڽاتاكن اينتيساري  1.8.1

 د ترجمهن ايات. ڤدر 

 . سورة املؤمنون  ؛2 اتڠكن اسباب النزول اي نر م 1.8.2

 مؤمن يڠ برجاي دالم كهيدوڤن ٢منجلسكن چيري  1.8.3

 . ؛ سورة املؤمنون 1-11 اتايترجمهن  برداسرکن

منيالي كڤنتيڠن منجادي مؤمن يڠ برجاي ددنيا   1.8.4

 . دان أخيرة

 ٢چيري اي ڤاچ اوسها اونتوق منمنچادڠكن  1.8.5

 كهيدوڤن   برجاي دالم ڠيمؤمن 

 تياد 
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 ڤكاڠلڤن ڠكندو  ن تمبهن ڠكندو  ن اساس ڠكندو  بيدڠ 

  القرءان ڤڠاجين

 )ايات كهفمن( 

احسان ترهادڤ  ن برالكو ڤكواجعملكن تونتوتن مڠ 1.9

؛ سورة  14-15 اتاي ڤڠاجرن برداسركن  باڤ ايبو

 . لقمان

 

  ؛ سورة لقمان14-15 اتايمڽاتاكن اينتيساري  1.9.1

 د ترجمهن ايات. ڤدر 

 ايبو ڤانق ترهاد منجلسكن حق دان كواجيڤن 1.9.2

 . باڤ

 . باڤ ايبومنيالي كڤنتيڠن بربوات باءيق كڤد  1.9.4

اونتوق   قنتيند دان ٢اوسهامنچادڠكن  1.9.5

ڤ سماس حيات  با  ايبو كڤدبربوات باءيق 

 س كماتين مريك. ڤدان سل

 تياد 

  القرءان ڤڠاجين

 )ايات كهفمن( 

  كجادين عالممنشوكوري نعمة عملكن تونتوتن مڠ 1.10

 . ؛ سورة فاطر12-13 اتاي ڤڠاجرن برداسركن 

 

 دڤ در  ؛ سورة فاطر12-13ات اياينتيساري مڽاتاكن  1.10.1

 ايات.  ترجمهن

 . ماللؤي كجادين عالم منجلسكن ككواساءن هللا 1.10.3

 سكيتار.  عالم ݢمنجا منيالي كڤنتيڠن  1.10.5

سسواي  ڠيتيندقن  دان اوسها منچادڠكن  1.10.6

اونتوق ممعموركن عالم دان  

 . مڠهوبوڠكاءيتكنڽ دڠن كهيدوڤن

 تياد 
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 ڤكاڠلڤن ڠكندو  ن تمبهن ڠكندو  ن اساس ڠكندو  بيدڠ 

  القرءان ڤڠاجين

 )ايات كهفمن( 

ممڤرسندا  ربواتن ڤعملكن تونتوتن منجأوهي مڠ 1.11

 . ؛ سورة األنعام70 اتڤڠاجرن ايبرداسركن  اڬام

 

د  ڤ در  ؛ سورة األنعام70 اتايمڽاتاكن اينتيساري  1.11.1

 ترجمهن ايات. 

 . اڬام ممڤرسنداكنمنرڠكن ڤڠرتين  1.11.2

يڠ ترماسوق دالم   ٢منرڠكن ڤركارادان  مڠنلڤستي 1.11.3

 . كاتڬوري ممڤرسنداكن اڬام

 . ممڤرسنداكن اڬام ايسومنيالي كڤنتيڠن مناڠني  1.11.5

دالم   تيندقن  دان ٢اوسهامنچادڠكن  1.11.6

م دالم  ممڤرسنداكن اڬا ٢ايسومناڠني 

 مشاركت.

 تياد 
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 ڤكاڠلڤن ڠكندو  ن تمبهن ڠكندو  ن اساس ڠكندو  بيدڠ 

ن  ڠد علوم القرءان  ممڤالجري  كڤنتيڠنممهمي  2.1 القرءان  علوم

ن  ڠكاندو ممهمي منجاديكنڽ ڤندوان دالم 

 . القرءان

 

 . مڽاتاكن ڤڠرتين علوم القرءان 2.1.1

علوم القرءان ڤد زمان  ن ڠركمبمنرڠكن سجاره ڤ 2.1.2

ة دان بني ملسو هيلع هللا ىلص، خلفاء الراشدين، بني  نبي محمد َميَّ
ُ
أ

 مشهور.  ڠتوكوه ي  برسرتا عّباسّية

  برسرتاكاجين علوم القرءان   بيدڠهورايكن مڠ 2.1.3

 . توكوه يڠ مشهور 

 . علوم القرءان كڤنتيڠن ممڤالجري  نيالي م 2.1.4

اونتوق   قنتيند دان ٢اوسهامنچادڠكن  2.1.5

وناكن علمو علوم القرءان سباڬاي  ڠڬم

 . القرءانن ڠكاندو ممهمي ڤندوان دالم 

 تياد 
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 ڤكاڠلڤن ڠكندو  ن تمبهن ڠكندو  ن اساس ڠكندو  بيدڠ 

دان   معجزةالقرءان سباڬاي  ڤونسيك ممهمي 2.2 القرءان  علوم

 . نڤكهيدو منجاديكنڽ ڤندوان دالم  ن ڠد وحي

 

 . دان وحي  معجزةسباڬاي  القرءانڤڠرتين  اتاکنڽم 2.2.1

نوليسن  ڤولن دان ڤومڠڤسجاره  کنڠمنر  2.2.2

 . القرءان

سباڬاي  القرءان  كإيستيميواءن منجلسکن 2.2.3

الٴين  ڠي سماوي  ٢کتاب  ڠبربندي دان وحي معجزة

 . داليل  برسرتا

دان    معجزةكڤنتيڠن القرءان سباڬاي  نيالي م 2.2.4

 . نڤوحي دالم كهيدو 

اونتوق   قنتيند دان ٢اوسهامنچادڠكن  2.2.5

اوتام  ڤندوان  سباڬاي  منجاديكن القرءان

 ن. ڤدالم كهيدو 

 تياد 

منجاديكنڽ  ن ڠدڤ نزول القرءان  ممهمي كونسي 2.3 القرءان  علوم

 . القرءانن ڠكاندو ممهمي ڤندوان دالم 

 

 . مڽاتاكن ڤڠرتين نزول القرءان 2.3.1

 . نزول القرءان ٢دان ڤريڠكت   ٢منرڠكن چارا 2.3.2

كڤنتيڠن نزول القرءان سچارا   نيالي م 2.3.3

 . انسور -ڤريڠكت دان برانسور -برڤريڠكت 

اونتوق   قنتيند دان ٢اوسهامنچادڠكن  2.3.4

ڤندوان   سباڬاي  القرءاننزول منجاديكن  

 . القرءانن ڠكاندو ممهمي 

 تياد 
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 ڤكاڠلڤن ڠكندو  ن تمبهن ڠكندو  ن اساس ڠكندو  بيدڠ 

برڤڬڠ تڬوه كڤد  ن  ڤكواجعملكن تونتوتن مڠ 3.1 حديثال ڤڠاجين

 حديث   ڤڠاجرن برداسركن  ةالقرءان دان السن 

 .روايت امام مالك

 

 . ڽد ترجمهنڤدر  حديث  مڽاتاكن اينتيساري متن 3.1.1

دالم كهيدوفن   القراءن دان السنة راننڤ منرڠكن 3.1.2

 .مأنس ي

كڤد القرءان دان  تڬوه منيالي كڤنتيڠن برڤڬڠ   3.1.4

 ة. السن

اونتوق   تيندقن  دان ٢اوسهامنچادڠكن  3.1.5

 سباڬاي منجاديكن القرءان دان السنة 

 .كهيدوڤن  دالم نڤݢڠ

 تياد 

منونتوت علمو  ن ڤكواجعملكن تونتوتن مڠ 3.2 حديثال ڤڠاجين

 روايت امام أبو داود. حديث   ڤڠاجرن برداسركن 

 

 . ڽد ترجمهنڤدر  حديث  مڽاتاكن اينتيساري متن 3.2.1

 . كواجيڤن دان كلبيهن منونتوت علمو منرڠكن 3.2.2

ممبنديڠ بيذا انتارا اورڠ يڠ برعلمو دڠن اورڠ يڠ   3.2.3

 . تيدق برعلمو

 . منيالي كڤنتيڠن منونتوت علمو 3.2.4

  اتنڤبرت ڠي  تيندقن  دان اوسهامنچادڠكن  3.2.5

برداسركن تونتوتن حديث دان  

 . مڠهوبوڠكاءيتكنڽ دڠن كهيدوڤن

 تياد 
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 ڤكاڠلڤن ڠكندو  ن تمبهن ڠكندو  ن اساس ڠكندو  بيدڠ 

ورناكن ايمان  ڤ مڽ ن مڤكواجعملكن تونتوتن مڠ 3.3 حديثال ڤڠاجين

حديث   ڤڠاجرن موليا برداسركن  ڠن اخالق يڠد

 .روايت امام الترمذي 

 

 . ڽد ترجمهنڤدر  حديث  مڽاتاكن اينتيساري متن 3.3.1

رنا ايمان منوروت  و ڤ سم ڠي ڠمقصود اور  مڽاتاكن 3.3.2

 حديث. 

 د وانيتا. ڤكن كسن بربوات باءيق كڠمنر  3.3.3

 رنا. ڤسم ڠاءي ايمان يڽو ڤمم منيالي كڤنتيڠن 3.3.4

اونتوق   تيندقن  دان ٢اوسهامنچادڠكن  3.3.5

 كهيدوڤن يمانن دالم أ كتكن ك ڠمني

 تياد 

صيحت دان نعمة ممنفعتكن  عملكن تونتوتن مڠ 3.4 حديثال ڤڠاجين

روايت امام حديث   ڤڠاجرن برداسركن  ڤڠماس ال 

 .البخاري 

 

 . ڽد ترجمهنڤدر  حديث  مڽاتاكن اينتيساري متن 3.4.1

 . ڤڠصيحت دان ماس ال نعمة  منرڠكن ڤڠرتين 3.4.2

صيحت دان  منشوكوري نعمة منيالي كڤنتيڠن  3.4.4

 . ڤڠماس ال 

اونتوق ممنفعتكن   ٢اوسهامنچادڠكن  3.4.5

 . كهيدوڤندالم    ڤڠكصيحتن دان ماس ال 

 تياد 
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 ڤكاڠلڤن ڠكندو  ن تمبهن ڠكندو  ن اساس ڠكندو  بيدڠ 

سباڬاي   حديث علوم ال ممڤالجري  كڤنتيڠنممهمي  4.1 حديث ال علوم

منجاديكنڽ ڤندوان  ن ڠد  إسالم حكومسومبر كدوا 

 . دالم كهيدوڤن

 

ڤڠرتين حديث دري سڬي بهاس دان  مڽاتاكن  4.1.1

 . اصطالح 

منرڠكن كدودوكن حديث سباڬاي سومبر كدوا   4.1.2

 . دالم إسالم

   .حديث دالم كهيدوڤن كڤنتيڠن منجلسكن 4.1.3

حديث   ،انتارا حديث نبوي  أنبيذر ڤ هورايكنمڠ 4.1.4

 القرءان  قدس ي دان

دالم   حديث علوم ال كڤنتيڠن ممڤالجري  نيالي م 4.1.5

 .كهيدوڤن

  دعواءن  منولق اونتوق  حجه موکاکنڠم 4.1.6

  يانت  دان اوريئينتاليس  نڠولو ݢ اتيفݢني

 .حديث  ڤترهاد حديث 

 تياد 
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 ڤكاڠلڤن ڠكندو  ن تمبهن ڠكندو  ن اساس ڠكندو  بيدڠ 

دان   ةايعلمو حديث رو  ممڤالجري  كڤنتيڠنممهمي  4.2 حديث ال علوم

دالم  منجاديكنڽ ڤندوان ن ڠد ةاي حديث در 

 .كهيدوڤن

 

  ةاي باڬي حديث رو الٴين  ٢مڽاتاكن ڤڠرتين دان نام 4.2.1

 . ةايدان حديث در 

دان   ةايكن سجاره ڤركمبڠن علمو حديث رو نجلس م 4.2.2

  ڠريوايتن حديث ي ڤ ٢توكوه برسرتا ةاي حديث در 

 مشهور. 

 ة. ايحديث در ربحثن علمو دالم  ڤ ٢ڠهورايكن بيدڠم 4.2.3

دان    ةايمنيالي كڤنتيڠن ممڤالجري حديث رو  4.2.4

 ة. اي حديث در 

بوليه دالكوكن   ڠتيندقن يكن  ڠاد چمن 4.2.5

دان   ةاي علمو حديث رو وناكن  ڠڬاونتوق م

دالم  ڤندوان ة سباڬاي اي حديث در 

 . كهيدوڤن

 تياد 
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 ڤكاڠلڤن ڠكندو  ن تمبهن ڠكندو  ن اساس ڠكندو  بيدڠ 

حديث متواتر دان  ممڤالجري  كڤنتيڠنممهمي  4.3 حديث ال علوم

دالم  منجاديكنڽ ڤندوان ن ڠد أحدحديث 

 . كهيدوڤن

 

 . أحدحديث متواتر دان حديث  مڽاتاكن ڤڠرتين 4.3.1

 . حديث متواتر ٢منرڠكن شرط 4.3.2

منجلسكن ڤمبهاڬين حديث متواتر دان حديث   4.3.3

 . أحد

حكوم برعمل دڠن حديث متواتر دان  منيالي  4.3.4

  .أحدحديث 

بوليه دالكوكن   ڠكن تيندقن يڠاد چمن 4.3.5

حديث متواتر دان حديث  وناكن  ڠڬاونتوق م

 . دالم كهيدوڤنڤندوان سباڬاي  أحد

 تياد 
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 ڤكاڠلڤن ڠكندو  ن تمبهن ڠكندو  ن اساس ڠكندو  بيدڠ 

حديث صحيح، حديث  ممڤالجري  كڤنتيڠنممهمي  4.4 حديث ال علوم

منجاديكنڽ  ن ڠد حسن دان حديث ضعيف 

 .دالم كهيدوڤنڤندوان 

 

حديث صحيح، حديث حسن دان   مڽاتاكن ڤڠرتين 4.4.1

 . چونتوه برسرتاحديث ضعيف 

 . منرڠكن ڤمبهاڬين حديث صحيح دان حديث حسن 4.4.2

دان حديث   حديث صحيح ٢منجلسكن شرط 4.4.3

 . حسن

 . حديث ضعيف ٢مڠهورايكن جنيس  4.4.4

يث صحيح، حديث  حكوم برعمل دڠن حد منيالي  4.4.5

 . حسن دان حديث ضعيف

بوليه دالكوكن   ڠتيندقن يكن  ڠاد چمن 4.4.6

حديث صحيح، حديث  وناكن  ڠڬاونتوق م

ڤندوان   ي اڬ سبا حسن دان حديث ضعيف 

 . دالم كهيدوڤن

 تياد 
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 ڤكاڠلڤن ڠكندو  ن تمبهن ڠكندو  ن اساس ڠكندو  بيدڠ 

 سباڬاي  إسالمڤ كونسي ميقينيممهمي دان  5.1 عقيدة اسالمية

  نڠاڤڬ ڽن منجاديكنڠد  رحمة ممباوا يڠ الدين

دالم   دان عملن تيندقن  ڤستيا دسرتا اساس ڤ

 . كهيدوڤن

 

 . الدين سباڬاي  إسالم مڽاتاكن ڤڠرتين 5.1.1

 يڠ الدين سباڬاي  إسالم كدودوقن منرڠكن 5.1.2

  دان نقلي داليل برداسركن هللا دسيس ي سمڤورنا

 . عقلي

  الدين سباڬاي  إسالم نٴيستيميواإک  مڠهورايكن 5.1.3

 . نقلي  داليل برسرتا هللا دسيس ي سمڤورنا يڠ

 .ماءنس ي كڤد ايمان كڤنتيڠن منيالي  5.1.4

  بوليه يڠن تيندقن  دا ٢اوسها منچادڠكن 5.1.5

 كتكنڠ دان مني ممليهارا اونتوق  دالكوكن

 . كهيدوڤن دالمد هللا ڤ ك نأيمانك 

 تياد 
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 ڤكاڠلڤن ڠكندو  ن تمبهن ڠكندو  ن اساس ڠكندو  بيدڠ 

 سباڬاي  ايمانڤ كونسي ميقينيممهمي دان  5.2 عقيدة اسالمية

سرتا   نڠاڤڬ ڽن منجاديكنڠد  ماءنس ي فطرة

دالم   دان عملن تيندقن ڤستيا داساس ڤ

 . كهيدوڤن

 

  برسرتا فطرة ايمان سباڬاي  ڤڠرتين مڽاتاكن 5.2.1

 . داليل

 . مسلم سسأورڠ نأيمانك  ٢ڤتاه منجلسكن 5.2.2

 . ايمان  ممبطلكن بوليه يڠ ٢ڤركارا مڠهورايكن 5.2.3

 . كهيدوڤن  دالم احسان كڤنتيڠن منيالي  5.2.4

  بوليه يڠن تيندقن دا ٢اوسها منچادڠكن 5.2.5

  دالم احسان ميقيني اونتوق  دالكوكن

 . كهيدوڤن

 تياد 

ن  ڠد  احسان ڤكونسي ميقينيممهمي دان  5.3 عقيدة اسالمية

 ڤستيا دسرتا اساس ڤ  نڠا ڤڬ ڽمنجاديكن

 . دالم كهيدوڤن دان عملن تيندقن

 

  برسرتا  مراقبة دان احسان ڤڠرتين ڠكننر م 5.3.1

 . نقلي داليل

  معامله عباده، يکڤاس دري  احسان منجلسكن 5.3.2

 . أخالق دان

  أهل عقيدة  دڠن برڤڬڠ كڤنتيڠن منجلسكن 5.3.3

 والجماعة  السنة

  اونتوق  تيندقنن  دا ٢منچادڠكن اوسها 5.3.4

 . كهيدوڤن  دالم ڠيسو ترڤ  درڤد عقيدة ممليهارا

 تياد 
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 ڤكاڠلڤن ڠكندو  ن تمبهن ڠكندو  ن اساس ڠكندو  بيدڠ 

 عقيدة اسالمية

عقيدة أهل السنة والجماعة   يقينيمممهمي دان  5.4

  ڤستيا دڤ سرتا اساس نڠاڤڬ ڽمنجاديكنن ڠد

 . دالم كهيدوڤن دان عملن تيندقن

 

 . والجماعة السنة أهل عقيدة ڤڠرتين مڽاتاكن 5.4.1

  أهل عقيدة  دڠن برڤڬڠ كڤنتيڠن منجلسكن 5.4.2

 . والجماعة السنة

  السنة أهل عقيدة أنبيذر ڤ هورايكنمڠ 5.4.3

معتزلة، شيعة،   ڤميكيرن  أليرن  دڠن والجماعة

 .قدرية دان جبرية

 مڽالهي ڤميكيرن يڠ أليرن  ٢چيري هورايكن مڠ 5.4.4

  كڤد  ممباوا يڠ والجماعة السنة أهل عقيدة

 . اڬام ڤالمڤاو دان كسستن

  اونتوق  تيندقنن  دا ٢منچادڠكن اوسها 5.4.5

 . كهيدوڤن  دالم ڠيسو ترڤ  درڤد عقيدة ممليهارا

 تياد 
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 ڤكاڠلڤن ڠكندو  ن تمبهن ڠكندو  ن اساس ڠكندو  بيدڠ 

 اخالق اسالمية 

تزكية النفس  تونتوتن ممنوهي  ڠعملن ي  عملکنڠم 6.1

دالم   كڤد هللا مندكتكن ديري توجوان   باڬي

 . كهيدوڤن

 

 . داليل برسرتا النفس  تزكية ڤڠرتين منرڠكن 6.1.1

  ٢چارا  دان هاتي ڤڽاكيت  ٢جنيس  هورايكنمڠ 6.1.2
 .مڠوباتيڽ اونتوق 

 .كهيدوڤن  دالم النفس  تزكية كڤنتيڠن منيالي  6.1.3

تونتوتن ممنوهي  ڠي عملنمنچادڠكن  6.1.4

ذيکير اونتوق   رتيڤس النفس تزكية 

 . كهيدوڤندالم  كڤد هللا مندكتكن ديري 

 تياد 

 اخالق اسالمية 

يڠ   ڤنمڤيلن ديري  ݢمنجاجواب ڠو ڠڬ ملقسانكن ت 6.2

دالم   كرڠامر معروف نهي مو  تونتوتنممنوهي 

 . كهيدوڤن

 

  منوروت ديري   ڤنمڤيلن ڤڠرتين منرڠكن 6.2.1

 . داليل  برسرتا إسالم ڤرسڤيكتيف

 . ديري  ڤنمڤيلن ݢمنجا وغجوابڠڬ ت منجلسكن 6.2.2

 . ديري   ڤنمڤيلن ݢمنجا  كڤنتيڠن منيالي  6.2.3

تيندقن يڠ بوليه  ن  دا ٢اوسها منچادڠكن 6.2.4

ڤنمڤيلن ديري  ݢدالكوكن اونتوق منجا

 . دالم كهيدوڤن

 تياد 
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 ڤكاڠلڤن ڠكندو  ن تمبهن ڠكندو  ن اساس ڠكندو  بيدڠ 

 خالق اسالمية ا

باتس ڤرڬاؤلن دان   ݢمنجاجواب ڠو ڠڬ ملقسانكن ت 6.3

امر   تونتوتنممنوهي  يڠ سسام ماءنس ي هوبوڠن 

 . دالم كهيدوڤن  كرڠمعروف نهي مو 

 

  برسرتا دالم إسالم اءول ݢ ادب بر  ڤڠرتين منرڠكن 6.3.1

  .ماءنس ي سسام نرڬاؤلف نكڬالق ڠم ڠي  داليل

  ڤرڬاؤلن باتس   منجاڬ وغجوابڠڬ ت منجلسكن 6.3.2

 .ماءنس ي سسام هوبوڠن دان

  دان ڤرڬاؤلن باتس  ݢمنجا  كڤنتيڠن منيالي  6.3.3

 .ماءنس ي سسام هوبوڠن

تيندقن يڠ بوليه  ن  دا ٢اوسها منچادڠكن 6.3.4

باتس ڤرڬاؤلن دان    ݢدالكوكن اونتوق منجا

 . دالم كهيدوڤنسسام ماءنس ي هوبوڠن 

 تياد 

 اخالق اسالمية 

دان مموليهارا عالم   ݢمنجاجواب ڠو ڠڬ ملقسانكن ت 6.4

امر معروف نهي  تونتوتنممنوهي يڠ ڤرسكيترن  سرتا

 . دالم كهيدوڤن كرڠمو 

 

  دان  عالم مموليهارا دان ݢمنجا  ڤڠرتين منرڠكن 6.4.1

 . داليلبرسرتا  ڤرسكيترن 

  مموليهارا دان ݢمنجا وغجوابڠڬ ت منجلسكن 6.4.2

 . ڤرسكيترن  دان  عالم

 دان  عالم مموليهارا دان ݢمنجا  كڤنتيڠن منيالي  6.4.3

 . ڤرسكيترن 

تيندقن يڠ بوليه  ن  دا ٢اوسها منچادڠكن 6.4.4

عالم   دان مموليهارا ݢدالكوكن اونتوق منجا

 دان ڤرسكيترن دالم كهيدوڤن 

 تياد 
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