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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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 أيات حكوم ڠبيد

Tajuk Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

ن  ڤعملكن تونتوتن كواجڠم 1.1

اولن دالم  ڬ ر ڤادب  ݢمنجا

رومه برداسركن قاعده  

  58-59 استنباط حكوم ايات

 سورة النور. 

 )اولنڬ ر ڤادب  ݢمنجا(

د  ڤاتاكن تونتوتن حكوم در ڽم 1.1.1

 سوره النور  59-58ايات 

  استنباط قاعده منجلسكن 1.1.3

   لفظ برداسركن  حكوم

ُم" 
ُ
ِذنك

ْ
أ
َ
 "ِلَيْست

 58منرڠكن سبب النزول ايات  1.1.2

 سورة النور. 

  واجب  يڠ  ڬولوڠن مڠهورايكن 1.1.4

 ايات برداسركن ايذين ممينتا

 . النور  سورة 59-58

  ملقساناكن كڤنتيڠن منيالي  1.1.5

 ايذين ممينتا واجب  تونتوتن

 بيليق  مماسوقي سبلوم

منچادڠکن تيندقن يڠ سسواي  1.1.6

دڠن تونتوتن ايات حکوم  

اونتوق دعملکن دالم  

 کهيدوڤن. 

ن  ڤكواجتونتوتن عملكن ڠم 1.2

حالل  ڠماكانن ي ڤ امبيل ڠم

برداسركن قاعده  دان باءيق  

  - 173استنباط حكوم ايات 

 سورة البقرة.  172

حالل دان  ڠماكانن يڤ(

 )باءيق

د  ڤدر  حكوم تونتوتناتاكن ڽم 1.2.1

 . البقرة سورة 172 - 173 ايات

  استنباط قاعده منجلسكن 1.2.2

وا " لفظ برداسركن حكوم
ُ
ل
ُ
ك

َباِت"  ِ
ي 
َ
 ِمن ط

 ڠماكانن ي ڤ  كريتيريا هورايكنڠم 1.2.3

 دماكن حرام  دان حالل

 . ايات تونتوتن برداسركن

 ݢن منجا ڠنتيڤك منيالي  1.2.4

  تونتوتن تياڤ من ڠماكانن يڤ

 . شخصية مبنتوقنڤ  دالم ايات

سسواي  ڠكن تيندقن يڠاد چمن 1.2.5

ن تونتوتن ايات حكوم  ڠد

اونتق اونتوق دعملكن دالم  

 ن ڤكهيدو 
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  نڤكواجتونتوتن  عملكنڠم 1.3

دتريما   ڠبريتا ي  ليديقيڽم

برداسركن قاعده استنباط  

سورة   6-7حكوم ايات 

 الحجرات.

 (دتريما ڠليديكي بريتا يڽم)

د  ڤتونتوتن حكوم در  اتاكنڽم 1.3.1

 الحجرات.  سورة 6-7ايات 

منجلسكن قاعده استنباط   1.3.3

حكوم برداسركن لفظ  

وا"
ُ
ن َبيَّ

َ
ت
َ
 ". ف

 6 كن سبب النزول اياتڠمنر  1.3.2

 سورة الحجرات. 

 فاسق.  ڠاور  ٢يري چهورايكن ڠم 1.3.4

  نتيغن ڤمنيالي ك 1.3.5
ْ
ن َبيُّ

َ
ت

بريتا اتاو   يڬ ليديكي( باڽ)م

 دتريما.  ڠركارا يڤ

سسواي  ڠتيندقن ي  كنڠاد چمن 1.3.6

ن تونتوتن ايات حكوم  ڠد

 ن ڤاونتوق دعملكن دالم كهيدو 

  نڤكواجتونتوتن  عملكنڠم 1.4

مات دان   نڠنداڤ ݢمنجا

ممليهارا مرواه ديري 

برداسركن قاعده استنباط  

سورة   30 - 31حكوم ايات 

 النور. 

ن مات دان  ڠنداڤ ݢمنجا)

 (ممليهارا مرواه ديري 

درڤد  تونتوتن حكوم  اتاكنڽم 1.4.1

 سورة النور.   30 - 31ايات 

منجلسكن قاعده استنباط   1.4.3

كحرمتن ديري   ݢحكوم منجا

 " برداسركن لفظ
ْ
وا ضُّ

ُ
دان   "َيغ

" 
ْ
وا

ُ
ظ

َ
 ".َيۡحف

 30سبب النزول ايات منرڠكن  1.4.2

 سورة النور. 

لقساناءن تونتوتن  ڤهورايكن ڠم 1.4.4

   سورة النور. 30-31ايات 

 ݢن منجا ڠنتيڤمنيالي ك 1.4.5

 ن. ڤكحرمتن ديري دالم كهيدو 

سسواي  ڠتيندقن يكن  ڠاد چمن 1.4.6

  ن تونتوتن ايات حكومڠد

 ن ڤكهيدو   دعملكن دالماونتوق 
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 حكوم  حديث ڠبيد

Tajuk Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

تونتوتن  عملكنڠم 2.1

وبه  ڠربواتن مڤلكن ڬڠمني

برداسركن   تاٴن هللاڤيچ

د  ڤدر استنباط قاعده 

 حديث رواية امام البخاري. 

وبه  ڠربواتن مڤلكن ڠڬمني)

 (هللا نٴتاڤچي

د  ڤتونتوتن حكوم در  اتاكنڽم 2.1.1

 متن حديث. 

وبه  ڠممقصود  اتاكنڽم 2.1.2

هللا دالم حديث  تاٴن ڤيچ

 ترسبوت. 

منجلسكن قاعده استنباط   2.1.3

َعَن " حكوم برداسركن لفظ
َ
 ".ل

  ڠربواتن يڤهورايكن ڠم 2.1.4

وري ڬيترماسوق دالم كات 

هللا برداسركن  تاٴن ڤ يچوبه  ڠم

ِق لفظ "
ْ
ل
َ
َراِت خ ِ

ي 
َ
غ
ُ
ُحْسِن امل

ْ
ِلل

 ".هللا

لكن  ڬ ڠمنين ڠنتيڤمنيالي ك 2.1.5

 حديث. دالم ن ڠالر 

رلو  ڤ يڠمنجانا ايديا اتاو اوسها  2.1.6

هيندري ڠدالكوكن اونتوق م

 تاٴن هللا. ڤ وبه خيڠربواتن مڤ

تونتوتن  عملكنڠم 2.2

ن  ڠورناكن صالة د ڤمڽم

برداسركن  کشهيلعكن ڠم

د ڤ در  حكوماستنباط قاعده 

 حديث رواية امام مسلم. 

 (ورناكن صالةڤمڽم)

د  ڤتونتوتن حكوم در  اتاكنڽم 2.2.1

 متن حديث. 

دالم   کشرتين ڠڤ اتاكنڽم 2.2.2

هاس دان  ـي بڬس صالة دري 

 ايستيله. 

منجلسكن قاعده استنباط   2.2.3

د حديث برداسركن  ڤحكوم در 

َيْبِن لفظ "
ْ
كَّ َول

َّ
رَِح الش

ْ
َيط

ْ
ل
َ
ف

َن 
َ
ْيق

َ
 ".على ما اْست

كن  ڠهيل ڠارا مچهورايكن ڠم 2.2.4

 دالم صالة.  کش

  ݢن منجاڠنتيڤ نيالي ك 2.2.5

 صالة.  ورناءنڤ كسم

ن اونتوق ڠاد چممبري  2.2.6

 عملكن خشوع دالم صالة. ڠم

منجانا ايديا اتاو اوسها يغ فرلو   2.2.7

هيندري ڠدالكوكن اونتوق م

 دالم صالة  کش
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تونتوتن ممبوات   عملكنڠم 2.3

قاعده   برداسركنوصية  

د حديث ڤدر   حكوماستنباط  

 . رواية امام البخاري 

 (وصية )

د  ڤتونتوتن حكوم در  اتاكنڽم 2.3.1

 حديث. 

دري   وصيةرتين ڠڤ اتاكنڽم 2.3.2

 . هاس دان ايستيلهـي بڬس

  منجلسكن استنباط حكوم 2.3.4

وصية برداسركن لفظ  

" 
َ
ق َصدَّ

َ
أت
َ
 ". أف

هورايكن قدر وصية  ڠم 2.3.5

 كبير  برداسركن لفظ "
ُ
ث

ُ
ل
ُّ
لث
َ
 ". ا

ربيذاءن وصية،  ڤمنرڠكن  2.3.3

 دان هبه  کوساڤ

ن ملقساناكن  ڠنتيڤمنيالي ك 2.3.6

هرتا  وروسنڠ ڤوصية دالم 

 . کوساڤ

مبرين  ڤ ٢كن جنيس ڠاد چمن 2.3.7

د وصية  ڤهرتا سالءين در 

 ونن اومت إسالم.ڠمبا ڤاونتوق 

لقن  ڬتونتوتن  عملكنڠم 2.4

  نڤكواجممبري سالم دان 

 برداسركنمنجواب سالم 

د ڤ در  حكوماستنباط قاعده 

 . حديث رواية امام البخاري 

لقن ممبري دان منجواب  ڬ)

 (سالم

د  ڤتونتوتن حكوم در  اتاكنڽم 2.4.1

 متن حديث. 

قاعده استنباط   منجلسكن 2.4.3

ُم  حكوم برداسركن لفظ " ِ
 
ُيَسل

يِ  اش ِ
َ
اِكُب على امل  ". الرَّ

لفظ ممبري دان   اتاكنڽم 2.4.2

 منجواب سالم.

كن كأوتاماٴن ممبري دان  ڠمنر  2.4.4

 منجواب سالم.

ن ممبري دان  ڠنتيڤمنيالي ك 2.4.5

 سالم. منجواب

سسواي   ڠعملكن تيندقن يڠم 2.4.6

حكوم  ن تونتوتن حديث  ڠد

 يرتكن صلة الرحيم. ڠاونتوق م
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 أصول الفقه  ڠبيد

Tajuk Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap 

الجري علمو  ڤ مم نڠنتيڤكممهمي  3.1

  ڽن منجاديكنڠأصول الفقه د 

ندوان اونتوق مماتوهي تونتوتن  ڤ

 ن. ڤشرع دالم كهيدو 

 (أصول الفقه  علمو  نلنڤڠ)

رتين علمو أصول  ڤڠ اتاكنڽم 3.1.1

 الفقه. 

 ربهاسنڤ ڤهورايكن سكو ڠم 3.1.4

 علمو أصول الفقه. 

الجري ڤن ممڠنتيڤمنيالي ك 3.1.5

 علمو أصول الفقه. 

ن  ڠركمبڤكن سجاره ڠمنر  3.1.2

 أصول الفقه.  علمو

  نوليسنڤ منجلسكن قاعده  3.1.3

 علمو أصول الفقه. 

اوسها دان   ادڠكنچمن 3.1.6

اونتوق منجاديكن   تيندقن

ي  اڬ علمو أصول الفقه سبا

 ن. ڤندوان دالم كهيدو ڤ

ن مماتوهي  ڠنتيڤممهمي ك 3.2

ن  ڠحكوم شرع د نشريعتنڤ

ندوان دالم ڤ ڽمنجاديكن

 ن. ڤكهيدو 

 (حكوم شرع)

 حكوم شرع. رتين ڤڠ اتاكنڽم 3.2.1

 خطاب هللا.  ٢منرغكن جنيس  3.2.2

حكوم   ينڬمبهاڤمنجلسكن  3.2.3

يغ   ٢ماللوءي نص شرع

 ترتنتو. 

نشريعتن ڤن ڠنتيڤمنيالي ك 3.2.4

 د ماءنس ي.ڤكحكوم شرع  

اوسها دان   ادڠكنچمن 3.2.5

تيندقن اونتوق منجاديكن  

ندوان ڤي اڬ سباحكوم شرع 

 . نڤدالم كهيدو 

  ڠحكوم شرع ي  ٢وناكن دليلڠڬم 3.3

  ڽن منجاديكنڠاكتي دڤدس

ندوان دالم ملقساناكن خطاب ڤ

 هللا.

 (اكتيڤدس ڠيحكوم  ٢دليل)

القرءان،  رتين ڤڠ اتاكنڽم 3.3.1

 السنة، اإلجماع دان القياس. 

 القياس.  ٢روكون  منجلسكن 3.3.4

وتوريتي القرءان،  أكن ڠمنر  3.3.2

 السنة، اإلجماع دان القياس. 

السنة   ينڬمبهاڤ منجلسكن 3.3.3

 دان اإلجماع. 

بركاءيتن   ٢أناليسيس نصڠم 3.3.5

 اكتي.ڤدس ڠشرع ي دليل حكوم

اوسها دان   ادڠكنچمن 3.3.6

تيندقن اونتوق منجاديكن  

اكتي ڤدس ڠدليل حكوم شرع ي

اونتوق  ندوان ڤي اڬ سبا

ن خطاب  ڤاملقساناكن كتت

 هللا.
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  ڠحكوم شرع ي  ٢وناكن دليلڠڬم 3.4

ن  ڠد اكتيڤتيدق دس

ندوان دالم ڤ ڽمنجاديكن

 ملقساناكن خطاب هللا. 

تيدق  ڠحكوم ي ٢دليل)

 ( اكتيڤدس

دليل حكوم  رتينڤڠ اتاكنڽم 3.4.1

 تيدق دسفاكتي. ڠشرع ي

 كن قاعده االستحسان،ڠمنر  3.4.2

االستصحاب، املصالح  

املرسلة، قول الصحابي، سد 

 الذرائع دان العرف والعادة. 

ن علماء  ڠندڤهورايكن ـڠم 3.4.3

حكوم   ٢وتوريتي دليلأ ڤترهاد

دان  اكتيڤتيدق دس ڠشرع ي

 ن. ڤكهيدو دالم   ڽكسن

بركاءيتن   ڠي ٢منيالي حكوم 3.4.4

 اكتيڤتيدق دس  ڠن دليل يڠد

اوسها دان   ادڠكنچمن 3.4.5

تيندقن اونتوق منجاديكن  

تيدق   ڠدليل حكوم شرع ي

ندوان  ڤ ي اڬ سبااكتي ڤدس

ن  ڤااونتوق مماتوهي كتت

 تونتوتن حكوم شرع. 
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 الفقه  ڠبيد
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مناسك حج  ڤحياتي كونسيڠم 4.1

ن ڤدان عمرة سرتا كواج

سرتا   ڽاونتوق مماتوهي تونتوتن

اوليه   ڠدالر  ڠركارا يڤمنجاءوهي 

 شرع.

 (حج دان عمرةمناسك )

سرتا حكوم   رتينڤڠ اتاكنڽم 4.1.1

حج دان عمرة برداسركن  

 دليل. 

واجب حج   ٢شرط كنڠمنر  4.1.2

 ٢جنيس دان عمرة سرتا 

 . حج لقسانأنڤ

سرتا   ٢منجلسكن روكون  4.1.3

 واجب حج دان عمرة.  ٢ركاراڤ

سماس   ٢نڠهورايكن الر ـڠم 4.1.4

 .ڽبراحرام دان كسن

اوسها دان   ادڠكنچمن 4.1.5

رسدياءن ڤتيندقن كأره 

ملقسانكن مناسك حج  

 دان عمرة. 

 

نيابة حج    ڤكونسي  حياتيڠم 4.2

ن اونتوق مماتوهي  ڤسرتا كواج

ركارا ڤسرتا منجاءوهي  ڽتونتوتن

 اوليه شرع.  ڠدالر  ڠي

 (نيابة حج)

 نيابة حج رتينڤڠ اتاكنڽم 4.2.1

 سرتا دليل. 

 . شرط نيابة حج كنڠمنر  4.2.2

منجلسكن حكوم   4.2.3

لقسنأن نيابة حج ڤ

 ن علماء. ڠند ڤمنوروت 

نيابة حج   نڠنتيڤمنيالي ك 4.2.4

 ن. ڤدالم كهيدو 

مروموس فلسفه نيابة حج   4.2.5

 ن. ڤعملكن دالم كهيدو ڠسرتا م
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  ،سمبليهن ڤحياتي كونسيڠم 4.3

مبوروان، قربان دان عقيقة  ڤ

ن اونتوق مماتوهي  ڤسرتا كواج

ركارا ڤسرتا منجاءوهي  ڽتونتوتن

 اوليه شرع.  ڠدالر  ڠي

، قربان مبوروانڤ ،سمبليهن)

 ( دان عقيقة 

  ،سمبليهن رتينڤڠ اتاكنڽم 4.3.1

 ، قربان دان عقيقة. مبوروانڤ

لقسنأن  ڤكن قاعده ڠمنر  4.3.2

، قربان  مبوروانڤ  ،سمبليهن

 دان عقيقة. 

ممبيذاكن انتارا سمبليهن   4.3.3

  ڠن يڠتي شرع دا منف ڠي

 تي شرع. اڤ تيدق من

بيذا انتارا قربان    ڠممبندي 4.3.4

 ن عقيقة. ڠد

سمبليهن، ن ڠنتيڤمروموس ك 4.3.5

، قربان دان عقيقة  مبوروانڤ

 ن. ڤدالم كهيدو 

معاملة دالم   ڤكونسي مهميم 4.4

ن اونتوق ڤإسالم سرتا كواج

سرتا   ڽمماتوهي تونتوتن

اوليه   ڠدالر  ڠيركارا ڤمنجاءوهي 

 شرع.

 (معاملة دالم إسالم)

معاملة   ڤكونسي اتاكنڽم 4.4.1

 .دالم إسالم

دان  ڤرينسيڤمنجلسكن  4.4.2

 .ايتيكا معاملة دالم إسالم

 ڠدالر  ڠي ٢ركاراڤهورايكن ڠم 4.4.3

  ڤرينسيڤاالهي ڽدان م

معاملة دالم إسالم برسرتا  

 ونتوه. چ

  إسالم معاملةن ڠنتيڤكمنيالي  4.4.4

 . نڤكهيدو دالم 

اونتوق   ٢اوسها ادڠكنچمن 4.4.5

  ڠمالهيركن اوسهاون إسالم ي

 برجاي. 
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 إسالم معاملة ڤكونسي مهميم 4.5

عقود املعاوضات    برأساسكن ڠي

اونتوق مماتوهي   نڤكواجسرتا 

ركارا ڤسرتا منجاءوهي  ڽتونتوتن

 . اوليه شرع  ڠدالر  ڠي

 ( عقود املعاوضات)

بيع التورق،   رتينڤڠ اتاكنڽم 4.5.1

بيع السلم، بيع اإلستصناع،  

 بيع الَدين، مشاركة، مضاربة. 

دان   ٢منجلسكن روكون  4.5.2

 إسالم معاملة يڬ با ٢شرط

بيع التورق، بيع السلم،  دالم 

بيع اإلستصناع، بيع الَدين،  

 مشاركة، مضاربة. 

  ن معاملةڠنتيڤمنيالي ك 4.5.3

دالم عقود   إسالم

 املعاوضات. 

اونتوق   ٢اوسها ادڠكنچمن 4.5.4

مالهيركن اومت إسالم يغ 

  ڤرينسيڤن ڠكنا د چ

عقود   دالم إسالم معاملة

 املعاوضات. 

 

 إسالم معاملة ڤكونسي مهميم 4.6

  عقود التبرعات  برأساسكن ڠي

اونتوق مماتوهي  ن ڤكواجسرتا 

  ڠدالر  ڠركارا ي ڤسرتا  ڽتونتوتن

 اوليه شرع. 

 ( عقود التبرعات)

هبة،  ال رتينڤڠ اتاكنڽم 4.6.1

الوديعة، القرض، الكفلة، 

  الرهن.

دان   ٢منجلسكن روكون  4.6.2

، وديعة القرض،  الهبة٢شرط

 الكفلة، الرهن.

عقود   نڠنتيڤكمنيالي  4.6.3

 .التبرعات

اونتوق   ٢اوسها ادڠكنچمن 4.6.4

مالهيركن اومت إسالم يغ 

  ڤرينسيڤ نڠكنا د چ

عقود   دالم إسالم معاملة

 التبرعات.
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سجاره    نڠنتيڤك  حياتيڠم 5.1

ن إسالم ڠراوند ڤن ڠركمبڤ

 ن. ڤدان دعملكن دالم كهيدو 

ن  ڠراوندڤن ڠركمبڤسجاره )

 (إسالم

  نڠراوندڤ رتينڤڠ اتاكنڽم 5.1.1

 إسالم.

 نڠراوند ڤكن مقاصد ڠمنر  5.1.2

 إسالم.

دان  ڤرينسيڤمنجلسكن  5.1.3

  نڠراوندڤكأيستيميواءن 

 إسالم.

ن  ڠركمبڤهورايكن سجاره ڠم 5.1.4

ن إسالم  ڠراوندڤدان سومبر 

د زمان نبي، صحابة، تابعين  ڤ

 دان تدوين. 

ن  ڠراوندڤن ڠنتيڤمنيالي ك 5.1.5

 ن.ڤإسالم دالم كهيدو 

ن  ڠراوندڤمروموسكن سجاره  5.1.6

إسالم اونتوق دعملكن دالم  

 اي سيتواس ي.ڬ لباڤ

سيستم   سجارهعبره   حياتيڠم 5.2

ن  ڠد اسالم دمليسيا ن ڠراوند ڤ

  ڽلقسناءنڤمماتوهي تونتوتن 

 ن. ڤدالم كهيدو 

اسالم  نڠراوندڤسيستم )

 (دمليسيا

سجاره سيستم  اتاكنڽم 5.2.1

اسالم دمليسيا  ن ڠراوند ڤ

نجاجهن ڤسبلوم دان سلفس 

 بارت. 

سيستم   ٢يري چمنجلسكن  5.2.2

ن  ڠاسالم دن ڠراوند ڤ

  دباوا ڠين ڠراوند ڤسيستم 

 . بارت نجاجهڤاوليه 

بارت  نجاجهنڤمنيالي كسن  5.2.3

لقسانأن سيستم  ڤ ڤترهاد

 اسالم دمليسيا. ن ڠراوند ڤ

بوليه   ڠتيندقن ي  ادڠكنچمن 5.2.4

دالكوكن اوليه مشاركت دالم  

مماتوهي   اوسها ممرتابتكن دان

 اسالم.ن ڠراوند ڤسيستم 
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 تمدن إسالم  ڠبيد
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دان    نڠنتيڤك  حياتيڠم 6.1

كاءيستيميواءن تمدون  

إسالم دان دعملكن دالم  

 ن. ڤكهيدو 

 ( نلن تمدن إسالمڤڠ)

تمدون  رتينڤڠ اتاكنڽم 6.1.1

 منوروت إسالم.

دان   ٢يري چبيذا   ڠممبندي 6.1.3

كاءيستيميواءن تمدون إسالم 

 تمدون بارت.  نڠد

 ن تمدون إسالم.ڠركمبڤمنجلسكن  6.1.2

منيالي كسن تمدون إسالم دالم   6.1.4

 ن مشاركت هاري اين. ڤكهيدو 

مباليكن  ڠمنجانا ايديا اونتوق م 6.1.5

ن تمدون إسالم دان  ڠميل ڬ ك

 ن. ڤدعملكن دالم كهيدو 

 

ن  ڠميلڬ كاعتبار   حياتيڠم 6.2

تمدون إسالم  ن  ڠنتيڤكدان 

زمان خلفاء الراشدين   دڤ

نتدبيرن،  ڤ يكڤدري اس

نديديقن،  ڤ، نڠراوند ڤ

اونتوق دعملكن   ايكونومي

 ن. ڤدالم كهيدو 

زمان  تمدون إسالم ڤد )

 (خلفاء الراشدين

تمدون    ڠالتر بالك اتاكنڽم 6.2.1

د زمان خلفاء  ڤإسالم 

 الراشدين. 

  ڠي  ۲هورايكن فكتور ڠم 6.2.3

تمدون  ن ڠميل ڬك د ڤ ك ڠومبڽم

د زمان خلفاء  ڤإسالم 

 الراشدين. 

ن ڠميل ڬك ن دان ڠركمبڤكن ڠمنر  6.2.2

د زمان خلفاء  ڤتمدون إسالم 

 الراشدين. 

تله ممبري   ڠي ۲منجلسكن توكوه 6.2.4

دان  ن ڠركمب ڤن دالم ڠسومب

د زمان  ڤإسالم  تمدون ن ڠميل ڬ ك

 خلفاء الراشدين. 

كتكن  ڠمنجانا ايديا اونتوق مني 6.2.5

كهيدوفن مشاركت إسالم كواليتي 

تمدون إسالم ن ڠميلڬ كبرداسركن 

د زمان خلفاء الراشدين دان  ڤ

 ن. ڤدعملكن دالم كهيدو 
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  نڠميلڬ كاعتبار   حياتيڠم 6.3

تمدون إسالم    نڠنتيڤكدان 

د زمان بني أمية دري ڤ

نتدبيرن،  ڤ يكڤاس

نديديقن،  ڤ، نڠراوند ڤ

اونتوق دعملكن   ايكونومي

 . نڤدالم كهيدو 

تمدون إسالم ڤد زمان  )

 (زمان بني أمية 

تمدون    ڠالتر بالك اتاكنڽم 6.3.1

 د زمان بني أمية.ڤإسالم 

  ڠي  ۲هورايكن فكتور ڠم 6.3.3

 نڠميل ڬك د ڤ ك ڠومبڽم

تمدون إسالم فد زمان بني 

 أمية. 

 نڠميل ڬك دان  نڠركمبڤكن ڠمنر  6.3.2

 د زمان بني أمية. ڤتمدون إسالم 

تله ممبري   ڠي ۲توكوه منجلسكن 6.3.4

دان   نڠركمب ڤن دالم ڠسومب

د زمان بني ڤتمدون إسالم  نڠميل ڬ ك

 أمية. 

لسايكن  ڽ ي مڬ تيندقن با  ادڠكنچمن 6.3.5

 ن. ڤرمسئلهن دالم كهيدو ڤ
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