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 عموم فرتنديغن ۲شرط

 كونسيف .1

را نضري يغ غن انتانديله سواتو فرتفريغكت كبغساءن  ادا ۲سكوله احتفالجمليس  .1.1
 مغندوغي برباف اخارا.

غتاهوان فان دان القرء تاهوان، فغاس عربيغكن مرغكومي بيدغ بهيغ دفرتند ۲اخارا .1.2
 اضام اسالم.

 ۲اهوان موريدهرين دان فغتاهف كماي توججمليس اين داداكن ستياف تاهون باضي مغ .1.3
 بركناءن. ۲دامل بيدغ

 فثرتاءن ۲شرط .2

 سرتافشرط  .2.1

يغ بردفرت   سكوله منغه دان سكوله براسراما فنوه ۲ن دبوك كفد موريدءفثرتا .2.1.1
 ,SBP, KAA, ,SABK ,موريد ترماسوق (دغن كمنرتين فنديديقن مليسيا

SMKA, TMUA,  ( فنديديقن اسالم، مناوركن مات فالجرن بهاس عرب يغ ،
فنديديقن  , KBT,KKQ ,KBDبرسفادو ديين  كوريكولوم تصور اسالم،

 .شريعة إسالمية سرتاان دان السنة ءالقر

تو هيغضا ري تيغكنت سادرموال بغه من فثرتأن جوض تربوك كفد موريد د سكوله .2.1.2
له ان سكود ياياسن نضري الم,إس سكوله اضام نضري, جمليس اضامليم دري 

 ضرين بنت فنديديقنسواستا يغ بردفرت دغن جاب

 ضي كفد دوا كاتضوري ؛رتأن تربهافث .2.1.3

 ( دان 3دان  2 ،1 نتغكتيرنده ) ضوري منغه تكا .2.1.3.1

 (.  5 دان  4نت غكتيمنغه اتس ) ضوري اتك .2.1.3.2

 .سهاج اراخا ي ساتوءرتاثن مكدبنر ثسرتا هافستياف  .2.1.4

 دان فثرتاءن سرتافن غبيل .2.2

 ديغكن. غ دفرتنا يخارمثرتاءي كسموا استياف نضري دواجبكن  .2.2.1

اورغ موريد  26ماي رتا سرافس نيستياف نضري اكن مغهانرت ساتو كونتيج .2.2.2
 اورغ باضي منغه أتس(. 13اورغ باضي منغه رنده دان  13)

ي باض هاجس وقناتو فاسستاو ا غورسأهانرت غن مكدبنر ثري هاضن فستيا .2.2.3
 . دان باضي ستياف كاتضوري ستياف اخارا
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 جنتينا .2.3

اتاو  يكالسرتا لفام اد سهانرت مغ نتوقنضري بيبس اوينديؤيدو، اباضي اخارا  .2.3.1
 . فرمفوان

 ديري درفدتروقن بوليه رب، فاسعاس به كوءيز القرءان دان كوءيزباضي اخارا  .2.3.2
 ساتو جنتينا.  درفد لبيهفرمخفورن 

نا سهاج، سام يه ساتو جنتييلي اولواكه دفاسوقن هاث بوليباضي اخارا احلوار،  .2.3.3
 كي اتاو فرمفوان.ادا لال

 سرتاف اينكاف .2.4

 وقغكبرسو دان نيفبرمس كفغل ،ماليو باجو ايكمما هندقله يكلال سرتاف مسوا .2.4.1
 يغ سسواي يغ كوروغ جوبا ايكامم هندقله وانفرمف سرتاف االكمان ،هيتم

 .مسفورنا دغن عورة منوتوف

 جوري اوليه هثمرك وتوغدف هبولي ينا برفاكني شرط مماتوهي تيدق غي فسرتا .2.4.2
 .فرتنديغن حاكيم اتاو

 غي سيمبول اتاو ملبغ فاكاين، ۲اف  يامماك دبنركن تيدق جوض فسرتا .2.4.3
 .دواكيلي يغ هسكول اتاو داءيره نضري، ۲مان ملمبغكن

 دفرتنديغكن يغ ۲اخارا .3

 ؛ بريكوت تيسفر دالها أتس دان هرند همنغ كاتضوري باضي دفرتنديغكن يغ ۲اخارا .3.1

 ؛ القرءان فغتاهوان بيدغ .3.1.1

 ، بالرتمن السبع قراءات .3.1.1.1

 دان ، القرءان حتفيظ .3.1.1.2

 .وحي علمو كوءيز .3.1.1.3

 ؛ عرب بهاس بيدغ .3.1.2

 ، الصباح كلمة .3.1.2.1

 دان ، احلوار .3.1.2.2

 .عرب بهاس كوءيز .3.1.2.3

 اوندين .4

 .قتاجو اند رتاسف رينيلض نكمننتو اونتوق نكوكدال نكا اوندين .4.1

 .فسرتا نفندفرت روسناو لسايس سهاج سباءيق دبوات اكن ضيلرين اوندين .4.2
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 لنكندجا اكن يلرينض وندينا فكن،دتت تله يغ وقتو فد تيبا تيدق يغ كونتيجني باضي .4.3
 .فرتنديغن اوروستيا اوليه

 .يغنرتندف مساس تدبوا اكن سوءالن سيت اتاو تاجوق اوندين .4.4

 .سكالي سام كننردب يدقت الهاد  نكندجال اوندين  سلساي سلفس فرتوكرن سبارغ .4.5

 كفوتوسن فننتوان .5

 كسلوروهن ركهم جومله سركنبردا ندتنتوك اكن فسرتا كدودوقن عمومث، سخارا .5.1
 باضايس شتهاركنإد كنا رتيغضيت كهمر دافتمن يغ فسرتا. فسرتا اوليه دفراوليهي يغ

 .سرتوسث تولهيبض اند جوهن ناءيب سباضاي ترتيغضي كدوا جوهن،

 ناك كدودوقن انفننتو كم ام،س يغ ركهم مندافت فسرتا لبيه اتاو دوا تردافت جك .5.2
 تفكندت تله يغ انسباضامي كأوتاماءن مغيكوت فغحاكيمن ۲بيدغ  برداسركن دبوات

 .كحاكيمن مجاعه اوليه

 ننتوكنم ونتوقا سيدغبر اكن حاكيم مجاعه ن،ءفرساما تردافت ماسيه جك .5.3
 .كفوتوسن

 .معتمد اداله  حاكيم كفوتوسن .5.4

 بنتهن .6

 مغضوناكن اكيمح مجاعه غروسيف كفد دروجوع هندقله دكموكاكن يغ بنتهن سبارغ .6.1
 .جنيكونتي كتوا اوليه دصحكن دان رامسي بورغ

 .لسج دان لغكف دغن دايسي مستيله بنتهن بورغ .6.2

 سلفس دبوات يغ بنتهن. دعمومكن فرتنديغن  كفوتوسن سبلوم دبوات مستيله بنتهن .6.3
 .دالين اكن تيدق دعمومكن  نكفوتوس



 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 



 

 

 بالرتمن السبع قراءات

 فرتنديغن كونسيف .1

 واساءنفغ مغوجي نتوقاو يغكنفرتندد يغ ااخار ساتو اداله بالرتمن السبع قراءات .1.1
  .ترمن دان السبع قراءات علمو دامل موريد

 القرءان دامل ترتنتو ۲ةسور خكنبامم ونتوقا دمينتا اكن فسرتا اين، فرتنديغن دامل .1.2
 .معترب يغ قراءات ۲ماما باخاءن مغيكوت

 فرتنديغن خصوص ۲شرط .2

 فسرتا بيلغن .2.1

 ضوريكات ستياف يباض فسرتا غسأور اوليه دواكيلي اكن نضري ستياف .2.1.1
 .فرمفوان اتاو لالكي اد سام

 فثرتاءن .2.2

 .اجسه ااخار توسا مثرتاءي دبنركن هاث فسرتا ستياف .2.2.1

  يتضند هندقله دان بهاضني مبيلمغ دبنركن تيدق شرعي عذور يغ ۲فسرتا .2.2.2
 نديغنفرت ياوروستا كفد كندمعلوم شرط دغن الءين يغ فسرتا دغن

 .دجالنكن ضيلرين اوندين سبلوم

 فسرتا اوندين .2.3

 .فندفرتن كتيك نونديا كفد نبرداسرك اداله فسرتا ضيلرين نومبور .2.3.1

 يتس ندوغيمغ غي سورت لسامفو ساتو مميليه اكن فسرتا ستياف .2.3.2
 حاكيم فدك ؤالنسيت س مبورممعلومكن نو دان  دتتفكن يغ سوءالن

 .فاتح

 باخاءن تيمفوه .2.4

 8 ماس جغك دامل دتنتوكن يغ ۲هر سو  ممباخ دكهندقي فسرتا ستياف .2.4.1
 .مينيت

 باخاءن بنتوق .2.5

 املد بوكنث دان اجسه رتيلت وقبنت املد برترمن سخارا ممباخ هندقله فسرتا .2.5.1
 . حدر اتاو تدوير بنتوق
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 السبع اءاتقر اءنخبا هقاعد وتمغيك سورة ممباخ دكهندقي جوض فسرتا .2.5.2
 .دتنتوكن يغ

  .حتةلفاا رةسو باخمم هندقله فسرتا ،فرتام سوءالن باضي .2.5.3

 مغضوناكن كتيض دان دواك  وألنس ممباخ اونتوق مميليه بوليه فسرتا .2.5.4
 صبا، ت،رس اند،نهو ترمن يسفرت فيليهن ترمن ساتو كورغث-سكورغ

 ترمن ۲كةحر نسوسون غند دالضوكن يغ جهركة دان سيكة ،حجاز
 .سواءلن ستياف باضي ترسبوت

 حركة فد تكرير ندا ابربيذ غي ترمن دغن دباخ هندقله سوالن فاستي .2.5.5
 4 كورغث – ورغسك يسكنبامغه هندقله فسرتا شرط دغن دبنركن
 .ترمن فاستي باضي حركة

 اوجني بنتوق .3

ه سور برباف ماللوءي ليسن راسخا عالسب تقراءا دامل القرءان تالوة داوجي فسرتا .3.1
 .سوءالنفانل فغضوبل  وكندتنت يغ

 غي رواية دان بعالس اءاتقر هقاعد تمغيكوه سور ممباخ دكهندقي فسرتا ستياف .3.2
 .سهاج دتنتوكن

 امس دسوءال يغ اتالقراء وجه دامل افتترد يغ خالف مسوا ممباخاكن هندقله فسرتا .3.3
 .وقف دان وصل كتيك اد

 داولغ هندقله بدلال  تثليث سفرتي وجه 1 درفد لبيه خالف مغندوغي يغ ۲ايات .3.4
 .حركة 6 دان 4 ،2 دغن باخاءنث

 يغؤالن س مسفولدامل  دبكلكن يت سؤالن يغهالين س مغضوناكن دبنركن هاث فسرتا .3.5
 كتوا حاكيم  فددردترميا 

 منجواب اضلض فسرتا رياثسك ريكندب اكن ضنتني اتاو فيليهن سوءالن تياد .3.6
 .دكموكاكن يغ ۲سوءالن

 (3 دان 2, 1 نتتيغك) رنده منغه اوجني بنتوق .3.7

 ؛ درفد رديريت يغ سوءالن 3 دغن دسوءال اكن فسرتا .3.7.1

 ندغ دباخ واجب يغ احتةلفا سورة درفد اداله فرتام سوءالن .3.7.1.1
 .حسيين دان بياتي ترمن مغضوناكن
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 ندقلهه الناس سورة هيغض فيلال سورة دري 3 دان 2 سوءالن .3.7.1.2
 يغ فيليهن ترمن 1 كورغث-سكورغ مغضوناكن دغن دباخ
 . سواءلن ستياف ضيبا بربيذا

 .بربيذا يغ ترمن 3 دغن ممباخ هندقله فسرتا ستياف .3.7.1.3

 (5 دان 4 تيغكنت) اتس منغه اوجني بنتوق .3.8

 ؛ درفد رديريت يغ سوءالن 3 دغن دسوءال اكن فسرتا .3.8.1
 غند دباخ بواج يغ فاحتةلا سورة درفد اداله فرتام سوءالن .3.8.1.1

 .حسيين دان بياتي ترمن مغضوناكن

 اهلمزة سورة هيغض التكاثر سورة درفد 2-ك سوءالن .3.8.1.2
-غسكور نوناكمغض غند دباخ هندقله( السبع القراءات)

 .ذابربي يغ فيليهن ترمن ساتو كورغث

 القارعة ورةس هيغض لضحىا سورة درفد 3-ك سوءالن .3.8.1.3
 وناكنمغض دغن باخد هندقله( سهاج انفع امام قراءات)

 .ذابربي غي فيليهن ترمن ساتو كورغث-سكورغ

 .بربيذا يغ ترمن 3 دغن ممباخ قلههند فسرتا ستياف .3.8.1.4

 فغحاكيمن .4

 ؛ بهاضني 4 كفد دبهاضيكن فغحاكيمن .4.1
 ؛( مركه 40)  السبع قراءات مغيكوت تالوة .4.1.1

 ؛( مركه 20)    جتويد .4.1.2

 دان ؛( مركه 15)    فصاحة .4.1.3

 (.مركه 25)   سوارا دان ترمن .4.1.4

 ؛ ددرف ديريتر غي اكيمح مجاعه اوليه دلقساناكن اكن فغحاكيمن .4.2

 ؛( اورغ 1)   حاكيم كتوا .4.2.1

 ؛( اورغ 2) القراءات مغيكوت تالوة .4.2.2

 ؛( اورغ 2)    جتويد .4.2.3

 ؛( اورغ 2)     فصاحة .4.2.4

 دان ؛( اورغ 2)   سوارا دان ترمن .4.2.5

 (.اورغ 2)    فاتح .4.2.6
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 فرتنديغن كفوتوسن فننتوان .5

 .فسرتا ليهيدفراو غي وهنكسلور مركه جومله برداسركن دتنتوكن اكن جوهن .5.1

 مركه كفد وعدروج قلههند جوهن فننتوان مركه، فرساماءن برالكو سكرياث .5.2
 ؛ توروتن مغيكوت بريكوت ۲بيدغ

 ؛ السبع قراءات .5.2.1

 ؛ جتويد .5.2.2

 دان ؛ سوارا دان ترمن .5.2.3

 فصاحة. .5.2.4
 دغبرسي دفغضيل ههندقل يمحاك فارا كم ،برالكو هماسي مركه فرساماءن سكرياث .5.3

 .كفوتوسن مننتوكن اونتوق

 .معتمد اداله حاكيم مجاعه كفوتوسن .5.4

 بنتهن .6

 .فرتنديغن عموم ۲شرط وجوعر سيال .6.1

 حاكيم مجاعه ۲توضس .7

 حاكيم كتوا .7.1

 .فغحاكيمن ۲بورغ مثدياكن .7.1.1
 .فسرتا اوندين ۲ءالنسو مغندوغي يغ سورت سامفول مثدياكن .7.1.2
 .فسرتا ضيلرين اوندين مننتوكن .7.1.3
 ري.خا يغضه اول يدر فغحاكيمن فروسيس فرجالنن مغاوسي .7.1.4
 .رهسيا دان انهام هفنو غند دجالنكن فغحاكيمن فروسيس ممستيكن .7.1.5
 .بهاضني مغيكوت حاكيم توضس مننتوكن .7.1.6
 .ورعذ دان اضريح قتيد حاكيم جك فغضنيت حاكيم مالنتيق .7.1.7
 .رتنديغنف كفوتوسن دان مركه ۲بورغ مننداتاغين .7.1.8
 مثدياكن ندا سرتاف كهمر غريام اونتوق برتوضس كريا جورو مالنتيق .7.1.9

 اخري. كفوتوسن
 .فرتنديغن سلفس اند سامس وم،سبل حاكيم مجاعه مشوارت ممفغروسيكن .7.1.10
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 فاتح حاكيم .7.2
 مغمبيل  متفت فسرتا ممفرسيالكن .7.2.1

 ممباخكن دان هدفيلي يغ النممعلومكن كفد مجاعة حاكيم سيت سوء .7.2.2
 .دداملث تركندوغ يغ سوءالن

 .سهاج دتنتوكن يغ سورة دري ۲ايات ممباخ فسرتا ممستيكن .7.2.3

 .رترمنب سخارا ممباخ تيدق يغ فسرتا منضور .7.2.4

 (مركه 40) السبع قراءات مغيكوت تالوة حاكيم .7.3

 .سهاج دتنتوكن يغ هسور دري ۲ايات ممباخ فسرتا ممستيكن .7.3.1

 .فسرتا وليها دباخ يغ قراءات۲وجه كتفنت ممستيكن .7.3.2

 وجه نبرداسركخريا ضهيغ ولا دري فسرتا باخاءن كسلوروهن منيالي .7.3.3
 .القراءات

 جهو اسركنبرد زمال دان صله بدل، ،منفصل متصل، مد قدر ممستيكن .7.3.4
 .القراءات

 ِامالة، وم،َر مشام،ا تسهيل، ،يظغلت ترقيق، حكوم باخاءن كتفنت منيالي .7.3.5
 دان عمج ميم صلة ،مريض هاء صلة ،الغنة بدون/الغنة ترك نقل، تقليل،
 .الضي ۲الءين

 (مركه 20) جتويد حاكيم .7.4

 .حروف صفةدان  خمرج سبوتن منيالي .7.4.1

 .تنوين دان ساكنة نون حكوم منجاض .7.4.2

 .ساكنة ميم حكوم جاضمن .7.4.3

 .مشددتني ميم دان نون حكوم منجاض .7.4.4

 .القراءات الفخ بوكن يغ راء دان الم حكوم منجاض .7.4.5

 .للسكون ارضع مد دان اصلي مد حكوم منيالي .7.4.6

 .حركة 2 غنة قدر منيالي .7.4.7

 (مركه 15) فصاحة حاكيم .7.5

 .باخاءن دامل كخرمنت منيالي .7.5.1

 .ايات دان ظلف حروف، سبوتن كلنخرن منيالي .7.5.2

 .تشديد دان حروف باريس كتفنت منيالي .7.5.3

 .ابتداء دان وقف كساهلن منيالي .7.5.4

 .ايات سوسونن كتفنت منيالي .7.5.5
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 .اخاءنب ددامل رنفسب درفد ترفليهارا فسرتا ممستيكن .7.5.6

 .عرب هلجة برداسركن باخاءن ممستيكن .7.5.7

 (مركه 25) سوارا دان ترمن حاكيم .7.6

 (.مصري ترمن) معترب ۲ترمن منفاتي يغ فسرتا باخأن منيالي .7.6.1

 دغن ءاتقرا ءناخاب لونكنمغا اونتوق موريد كأوفاياءن اليمني .7.6.2
 .حركتث-حركة مغيكوت معترب يغ ترمن ۲الءين دان بياتي ترمن مغضوناكن

 نوى قرار،) طبقات 3 رغثكو- سكورغ دامل دمسفورناكن هندقله ترمن .7.6.3
 (.اجلواب جواب دان جواب دان

 .ليخني ندا لنتغ ترغ، برسيه، سوارا ممستيكن .7.6.4

 .مناريق يغ باخاءن ياضا منيالي .7.6.5

 ؛ مركه فموتوغن مغعقيبتكن يغ كسالهن ۲جنيس .8

 السبع قراءات مغيكوت تالوة .8.1

 مغيكوت مركه 2 اتاو 1 فوتوغد اكن قراءات وجه كساهلن ساتو ستياف .8.1.1
 .دتنتوكن يغ سكيما

 1 فوتوغد تفت تيدق يغ غليظت دان تفخيم ترقيق، وجه سبوتن ستياف .8.1.2
 .مركه

 دان نقل َروم، امشام، هيل،تس قيق،حت سكته، ،تقليل ِامالة، وجه سبوتن .8.1.3
 .مركه 2 دفوتوغ ابدال

 جتويد .8.2

 ؛ مركه 1 توغدفو اكن بريكوت جتويد كساهلن ستياف .8.2.1
 .حروف۲صفة دان خمرج سبوتن (أ

 .التنوين دان الساكنة نون حكوم (ب

 .الساكنة ميم حكوم (ت
 .القمرية ال دان الشمسية ال حكوم (ث

 الغنه. واجب (ج
 قراءت الفخ دان بوكن بركاءينت يغ جتويد ۲حكوم (ح

 ؛ كفد دبريكن اكن ايستيميوا مركه .8.2.2
 .غنة۲صفة كسمفورناءن (أ

 .حروف٢صفة مثبوت كسمفورناءن (ب
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 فصاحة .8.3
 ؛ مركه دفوتوغ اكن بريكوت فصاحة كساهلن ستياف .8.3.1

 .مركه 1 دفوتوغ اكن صحفا كورغ يغ حروف سبوتن كساهلن (أ

 .مركه 1 دفوتوغ اكن ترضاضف دان اضق-تراضق (ب

 .مركه 1 دفوتوغ تفت تيدق غي ابتداء دان وقف (ت

 .مركه 1 دفوتوغ حروف ساتو ترتيغضل (ث

 .مركه 2 دفوتوغ كلمة ساتو ترتيغضل (ج

 .مركه 2 دفوتوغ كلمه دان حروف باريس منوكر (ح

 .مركه 2 دفوتوغ فنوه ايات ملغكاوساتو (خ

 ؛ كفد دبريكن اكن ايستيميوا مركه .8.3.2

 .عرب برهلجة باخاءن (أ

 .ياتا كسسواين مغيكوت دافت يغ باخاءن (ب
 سوارا دان ترمن .8.4

 وارا،س ردوانكم ،ترمن تنكتفا كفد برداسركن دبريكن اكن مركه .8.4.1
 .فسرتا سوارا كلنتغن دان كليخينن كربسيهن،

 ؛ مركه توغدفو  اكن بريكوت ترمن كساهلن ستياف .8.4.2

 .ترمن جنيس 3 دري كورغ (أ

 .ترمن ۲تياف فد حركة 4 دري كورغ (ب

 .طبقات3 ددامل دمسفورناكن تيدق يغ ترمن (ت

 .مروسقكن يغ مبغسو الونن (ث

 .قطعة اتاو حمطة مغاول دافت تيدق (ج

 .ادوق برمخفور يغ ترمن ستياف (ح

 .ترمن اتاو حركة فد ككرسن تردافت (خ

 دويرت,  حتقيق سفرت برترتيل يغ ۲ترمن منفاتي تيدق يغ نءباخا (د
 تروسن،بر رياثسك. فاتح يمحاك اوليه دفرايغتكن اكن حدر دان
 .سوءالن فستي باضي مركه 5 سباثق دفوتوغ اكن

  *سرتاف رطش دغن ركةم دفوتوغ اكن تيدق حركة تكرير 
 ستيف باضي حركة 4 كورغث – سكورغ مغهبيسكن هندقله

 .ترمن
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 ؛ كفد دبريكن ايستيميوا مركه  .8.4.3

 .مردو تام يغ  سوارا دغن دالونكن يغ ترمن ستياف (أ

 .باءيق دغن طبقات 4 مثمفورناكن دافت يغ ترمن ستياف (ب

 . ترمن 3 دري بيهل ياباض -يابرباض يغ ترمن رنتق (ت

 فمركهن بورغ دامل حاكيم خاتنت .8.5

 درفد مركه 1 فوتوغد كنا هاضنيب ساتو-ساتو فد باخاءن كساهلن ستياف .8.5.1
 .ركهنفم بورغ ددامل تردافت يغ فنوه مركه

 .سهاج كالي 3 رفدد لبيه تيدق دفوتوغ برتروسن سام يغ كساهلن .8.5.2

 ريغكس اراسخ اهلنكس سجني تكندثا دان دتندا هندقله كساهلن ستياف .8.5.3
 .فمركهن بورغ دامل

 اكندضون يهبول جسها حاكيم واكت اوليه دسدياكن يغ مركه ۲بورغ هاث .8.5.4
 سلساي لهست اكيمح تواك دان محاكي اوليه تاغين دتندا هندقله دان

 .فسرتا ستياف فغحاكيمن

 فمركهن بورغ .9
  ( دملفريكن فمركهن بورغ خونتوه)   
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القرءان حتفيظ  

 فرتنديغن سيفكون .1

 دامل وريدم اساءنفغو يمغوج اونتوق يغكندفرتند يغ اخارا ساتو اداله القرءان حتفيظ .1.1
 .القرءان حتفيظ بيدغ

 
 فرتنديغن خصوص ۲شرط .2

 كاتضوري يغ دفرتنديغكن: .2.1

 .141 هيغض 1 اية ريد برموالسوره البقره   رنده منغه كاتضوري .2.1.1

 286 هيغض 1 ةاي ريد برموال سوره البقره اتس منغه كاتضوري .2.1.2

 (3-1 )تيغكاتن ١۵-١زء ج درفد برموال TMUA/KBT) ) رنده كاتضوري منغه .2.1.3

 (5-4 )تيغكاتن ۲۰-۱ء جز درفد برموال TMUA/KBT) اتس) كاتضوري منغه .2.1.4

 فسرتا بيلغن .2.2

 اتضوريك تيافس اضيب فسرتا سأورغ اوليه دواكيلي اكن نضري ستياف .2.2.1
 .فرمفوان اتاو لالكي اد سام

 فثرتاءن .2.3

 .جسها اخارا وسات مثرتاءي دبنركن هاث افسرت ستياف .2.3.1

 شرط غند ءينال يغ فسرتا دغن دضنيت بوليه شرعي عذور يغ ۲فسرتا .2.3.2
 جالنكند يلرينض ديناون ومسبل فرتنديغن اوروستيا كفد دمعلومكن

 
 اوجني بنتوق .1.1

 .دتتفكن تله يغ ۲اية فد ليسن سخارا داوجي اكن فسرتا ستياف .1.1.1
 .النسوء 5 دغن داوجي اكن فسرتا ستياف .1.1.2
 مثرهكنث دان ندتتفك غي لنسوءا يتس اوندين مميليه هندقله فسرتا ستياف .1.1.3

 .كندجالن فرتنديغن مساس فاتح حاكيم كفد
 .دكموكاكن يغ ۲لنسوءا مثمفورناكن هندقله فسرتا ستياف .1.1.4
  منبه/فاتح محاكي ،خاءنبا وسكنمنر اتاو مثامبوغ ضاضل فسرتا سكرياث .1.1.5

 .يكوتثبرا يغ ءالنسو منروسكن دان باخاءن منمتكن بوليه
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 ضيلرين فغوندين .1.2
 فد اوجيان نضيلري نونديا مميليه يدكهندق فسرتا واكيل اتاو فسرتا ستياف .1.2.1

 .دتتفكن يغ ماس
 توكننتد اكن ضيلرينث غاوندين،ف مساس حاضري تيدق يغ واكيل اتاو فسرتا .1.2.2

 .فرتنديغن جاوتنكواس اوليه

 باخاءن بنتوق .1.3
 .هاجس دويرت باخاءن مغيكوت ممباخ دكهندقي فسرتا .1.3.1
 باخاءن اراسخ باخمم يدقت يغ رتافس منضور برحق منبه اتاو فاتح حاكيم .1.3.2

 .تدوير

 فغحاكيمن .1.4
 ؛ بهاضني 4 كفد دبهاضيكن فغحاكيمن .1.4.1

 (مركه 45)   لنخر دان حفظ .1.4.1.1

 (مركه 25)  جتويد .1.4.1.2

 (مركه 20)  فصاحة .1.4.1.3

 (مركه 10)  ضاي دان سوارا .1.4.1.4

 ؛ درفد رديريت يغ كيمحا همجاع وسات اوليه دحاكيمي القرءان حتفيظ اوجني .1.4.2
 اورغ 1 -  حتفيظ حاكيم كتوا .1.4.2.1

 اورغ 2 -  لنخر دان حفظ .1.4.2.2

 اورغ 2 -   جتويد .1.4.2.3

 اورغ 2 -   فصاحة .1.4.2.4

 اورغ 2 -   ضاي دان سوارا .1.4.2.5

 اورغ 1 -   فاتح حاكيم .1.4.2.6

 اورغ 1 -   منبه حاكيم .1.4.2.7

 .رياك وروج اورغ دوا اوليه دبنتو اين حاكيم مجاعه .1.4.2.8

 

 

 



17 
 

 

 فرتنديغن كفوتوسن فننتوان .2

 دفراوليهي غي رتيغضيت نسلوروهك مركه جومله برداسركن دتنتوكن اكن جوهن .2.1
 .فسرتا

 دان رتيغضيت كدوا روهنكسلو همرك جومله برداسركن دتنتوكن جوهن نائيب .2.2
 .سرتوسث بضيتوله

 ۲دغبي مركه كفد عدروجو هندقله وهنج فننتوان مركه، فرساماءن برالكو سكرياث .2.3
 ؛ توروتن مغيكوت بريكوت

 ؛ رلنخ دان حفظ .2.3.1

 ؛ جتويد .2.3.2

 دان ؛ فصاحة .2.3.3

 .ضاي دان سوارا .2.3.4

 غبرسيد دفغضيل هندقله اكيمح فارا مك برالكو، ماسيه مركه فرساماءن سكرياث .2.4
 .كفوتوسن مننتوكن اونتوق

 .معتمد اداله حاكيم مجاعه كفوتوسن .2.5

 ؛ حاكيم ۲توضس .3
  ؛ حاكيم كتوا توضس .3.1

 .حاكيم فثالرسن مشوارت ممفغروسيكن .3.1.1

 .محاكي فارا دكف فغحاكيمن ۲بورغ مثرهكن .3.1.2

 .اكيمح فارا كفد سوءالن سيت سالينن مثرهكن .3.1.3

 .حاكيم رافا كفد دتتفكن يغ سوءالن سيت مثرهكن .3.1.4

 .دحاكيمي يغ ۲بهاضني مغيكوت حاكيم توضس مننتوكن .3.1.5

 سكرياث فغضنيت حاكيم نتيقمل نتوقاو حاكيم مجاعه فغروسي كفد ممعلومكن .3.1.6
 .حاضري تيدق دلنتيق يغ حاكيم

 .نداتغيندت دان لغكف دغن يسيدا فغحاكيمن ۲بورغ ممستيكن دان مثيمق .3.1.7

 دلوار ۲كارافر الكوبر ثسكريا فرتنديغن منغضوهكن بوليه حاكيم كتوا .3.1.8
 .جغكاءن

 .فغحاكيمن بيدغ ستياف اولسن مثدياكن .3.1.9
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 ؛ منبه دان فاتح حاكيم توضس .3.2
 .كندسديا هتل غي وءالنس سيت ساتو مميليه فسرتا ممفرسيالكن .3.2.1

 .لنسوءا نمغموكاك سبلوم برسديا فسرتا ممستيكن .3.2.2

 .جلس دغن رتافس اوليه دفيليه يغ سوءالن مغموكاكن .3.2.3

 .سوءالن يافست فد سرتاف اوليه دمينتا جك سهاج سكالي سوءالن مغولغي .3.2.4

 .غكاوترل واات اية كلمه، باريس، ممباخ ترساله يغ فسرتا منضور .3.2.5

 .يكوتثبرا وءالنس والكنمم مسبلو ويرتد سخارا ممباخ تيدق يغ فسرتا منضور .3.2.6

 .ضقا -ضقترا اتاو وفاترل يغ فسرتا كفد اية سبهاضني ممباخ .3.2.7

 ؛ لنخر دان حفظ حاكيم توضس .3.3
 برداسركن خريا يغضه اول دري فسرتا باخاءن كسلوروهن مغحاكيمي .3.3.1

 .الشاطيب قطري مغيكوت  عاصم عن حفص رواية باخاءن

 ؛ ايكوتبر ياريتريك اسركنبرد فسرتا كفد ايستيميوا مركه ممربي .3.3.2

 ؛ عرب  برهلجة دان لنخر .3.3.2.1

 دان ؛ حفظمغ دامل كتنغن .3.3.2.2

 .بتول يغ تدوير مغيكوت باخاءن .3.3.2.3

 ؛ برإيكوت سفرتي ۲نكساهل برداسركن مركه فموتوغن ممبوات .3.3.3

 فموتوغن كساهلن ۲جنيس بيلغن
 مركه 1 اولغ-براولغ يغ باخاءن .1
 مركه 1 هنيت-ترهنيت يغ باخاءن .2
 مركه 1 اضق-تراضق يغ باخاءن .3
 مركه 1 روفح ترمتبه ترتيغضل، يغ ءنباخا .4
 مركه 1 يسارب سالهتر ترمتبه، ترتيغضل، يغ باخاءن .5
 مركه 1 ( اولغ /مبوغسا) وءالنس كهندق مغيكوت تيدق يغ باخاءن .6
 مركه 2 يةا /كلمه ترمتبه اتاو ترتيغضل يغ باخاءن .7
 مركه 2   سامبوغ ترساله يغ باخاءن .8
 مركه 2 ( رايغنتف دبري ستله) تدوير باخاءن بوكن .9

  )ولغا/  سامبوغ) سؤالن ارهن منفيت تيدق 10

 مركه 10 سوءالن ساتو منجواب ضاضل .11
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 ؛ جتويد حاكيم توضس .3.4
 برداسركن خريا يغضه اول دري فسرتا باخاءن كسلوروهن مغحاكيمي .3.4.1

 .الشاطيب قطري مغيكوت  عاصم عن حفص رواية باخاءن

 ؛ ايكوتبر ياريتريك اسركنبرد فسرتا كفد ايستيميوا مركه ممربي .3.4.2
 ؛ غّنة قدر دان صفة كسمفورناءن .3.4.2.1

 دان ؛ أوىل  يغ وجه فميليهن .3.4.2.2

 .سجنيس يغ مد ۲حكوم قدر فثاماءن .3.4.2.3

 ؛ برايكوت سفرتي ۲نكساهل برداسركن مركه فموتوغن ممبوات .3.4.3

 فموتوغن كساهلن ۲جنيس بيلغن
 مركه 1 لةبسم ندا تعّوذ باخاءن قاعده مثاهلي .1
 مركه 1 الغّنة واجب حكوم مثاهلي .2
 مركه 1 مريةق ال دان مشسية ال حكوم مثاهلي .3
 مركه 1 وينتن دان ساكنة نون حكوم مثاهلي .4

 مركه 1 ساكنة ميم حكوم مثاهلي 5.
 مركه 1 دغاما حكوم مثاهلي .6
 مركه 1 اظهار حكوم مثاهلي .7
 مركه 1 مدود حكوم مثاهلي .8
 مركه 1 فصح رواية باضي صوصخ وجه مثاهلي .9

 مركه 5 سوءالن ساتو منجواب ضاضل .10

 
 ؛فصاحة  بهاضني حاكيم توضس .3.5

 برداسركن خريا يغضه اول دري فسرتا باخاءن كسلوروهن مغحاكيمي .3.5.1
 .الشاطيب قطري مغيكوت  عاصم عن حفص رواية باخاءن

 ؛ إيكوتبر ياريتريك اسركنبرد فسرتا كفد ايستيميوا مركه ممربي .3.5.2
 وقف. فد أوىل وجه دغن باخمم .3.5.2.1

 .ابتداء فد أوىل وجه دغن ممباخ .3.5.2.2

 ؛ برايكوت سفرتي ۲نكساهل برداسركن مركه فموتوغن اتممبو .3.5.3
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 فموتوغن كساهلن ۲جنيس بيلغن
 مركه 1 حروف صفة-صفة مثاهلي 1.
 مركه 1 روفاحل رجاخم مثاهلي .2
 مركه 1 اية مقصود مروسقكن يغ وقف .3
 مركه 1 اية مقصود نمروسقك يغ ابتداء .4
 مركه 1 راء ترقيق / تفخيم مثاهلي .5
 مركه 1 قلقلة ممبوثيكن كتفنت مثاهلي .6
 مركه 1 لتغليظا الم منيفيسكن .7
 مركه 1 كلمة اتاو حروف ملفظكن تخرم تيدق .8
 مركه 1 نفس ترفوتوس يغ باخاءن .9

 مركه 4 سوءالن ساتو منجواب ضاضل 10.
 

 ؛سوارا حاكيم توضس .3.6
 برداسركن خريا يغضه اول دري فسرتا باخاءن كسلوروهن مغحاكيمي .3.6.1

 ( نمجاتك دان كليخينن ، كمردوان ، كلمبوتن.) سوارا كوالييت
 ؛ نمغألونك يغ فسرتا كفد ايستيميوا  مركه ممربي .3.6.2

  اتاو مردو امت يغ سوارا .3.6.2.1
 . مناريق يغ باخاءن ضاي .3.6.2.2

 ؛ برايكوت ۲نكساهل برداسركن مركه فموتوغن ممبوات .3.6.3

 بيلغن كسالهن جنيس فموتوغن

 1  فاراو/  سرق سوارا مركه 1

 2 فخه سوارا مركه 1

 3 ترفوتوس سوارا مركه 1

 4 مله سوارا مركه 1

 5 كرس يغ سوارا مركه 1

 6  كوالييت براوبه يغ سوارا مركه 1

 7 سوءالن ساتو منجواب ضاضل مركه 2

 
 فمركهن بورغ .4

ن () خونتوه بورغ فمركهن دملفريك  



 

 

 
 

 
 
 
 

 

 کوءيز علمو وحي



 

 

 يز علمو وحيءکو

 فرتنديغن كونسيف .1

 وريدم فغواساءن جيمغو نتوقاو رتنديغكندف يغ اخارا ساتو اداله وحي علمو زكوءي 1.1
 لسك دان  اسالم نديديقنف جرنفال وكنتس مرغكومي يغ وحي علمو دامل منغه رنده 

 .(KKQ) القرءان حفظمغ دان ممباخ كماهرين خاص

فنديديقن  قرءان السنه,ديقن النديفن ومي سوكاتن فالجرمنكاال منغه اتس مرغك
 .  KKQشريعه اسالمية دان 

 اكن يغ بركاءينت ۲نسوءال باونجم ونتوقا دمينتا اكن فسرتا ين،ا فرتنديغن دامل 1.2
 .فوسيغن برباف دامل دجالنكن

 فرتنديغن خصوص۲شرط .2

 فسرتا۲ شرط 2.1

 ستياف باضي اجسه ناسوقفاوليه ساتو  دواكيلي اكننضري  ڤستيا 2.1.1
 .كاتضوري

 .وريكاتض مغيكوت فاسوقن تيافس درفد سهاج اورغ 3 اداله فسرتا بيلغن 2.1.2

 فرتنديغن بنتوق 2.2
 يت؛ءيا فريغكت 3 دامل ندجالنك اكن  كاتضوري ستياف فرتنديغن 2.2.1

 .﴾نضري مسوا﴿ 1 ساريغن فريغكت 2.2.1.1
 .﴾نضري 8﴿ 2 ساريغن فريغكت 2.2.1.2
 .﴾نضري 3﴿ اخري فريغكت 2.2.1.3

 اكن اتوس اريغنس غكتفري املد ترتيغضي مركه مندافت يغ نضري بواه 8 2.2.2
 .كدوا ساريغن فريغكت مماسوقي

 فريغكت وقيمماس يهدفيل اكن هاجس ترتيغضي مركه منداقت يغ نضري بواه 3 2.2.3
 .اخري

 كوءيز سوءالن .3
  ؛ كاتضوري 2 كفد تربهاضي يزءكو النءسو 3.1

 رنده منغه 3.1.1
 اتس منغه 3.1.2
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 ؛ وتبرايك فرتيس الجرنف سوكنت مرغكومي رنده منغه يزءكو النءسو 3.2

 انءالقر حفظمغ دان ممباخ كماهرين خاص كلس 3.2.1
 القرءان جتويد 3.2.1.1
 القرءان علوم 3.2.1.2
 قراءات 3.2.1.3
 القرءان ترمن 3.2.1.4
 القرءانن حفظ 3.2.1.5

 إسالم فنديديقن 3.2.2
 القرءان تالوة 3.2.2.1
 حديث 3.2.2.2
 عقيده 3.2.2.3
 عباده 3.2.2.4
 سريه 3.2.2.5
 ادب دان اخالق 3.2.2.6

 ؛ رايكوتب رتيسف الجرنف سوكنت مرغكومي اتس منغه يزءكو النءسو 3.3
 انءالقر حفظمغ دان  ممباخ كماهرين خاص كلس 3.3.1

 القرءان جتويد 3.3.1.1
 عثماين رسم 3.3.1.2
 القرءان نحفظ 3.3.1.3
 قراءات 3.3.1.4
 القرءان ترمن 3.3.1.5

 السنه دان انءالقر فنديديقن 3.3.2
 انءالقر فغاجني 3.3.2.1
 انءالقر علوم 3.3.2.2
 حديث فغاجني 3.3.2.3
 احلديث علوم 3.3.2.4
 اخالق 3.3.2.5
 إسالم متدون 3.3.2.6

 اسالميه شريعة فنديديقن 3.3.3
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 عقيده 3.3.3.1
 الفقه اصول 3.3.3.2
 حکوم اية 3.3.3.3
 محکو حديث 3.3.3.4
 فقه 3.3.3.5

وت دامل فالجرن بريك ن سوكنتوايسسأكن مغمبيل كريا ك فانيل فمبينا سوءلن 3.4
 :فمبيناءن سوءلن

 
, اصول KBD) الشريعة ) , فنديديقن إسالم, KKQ: منغه رنده: 3.4.1

 (KBD)الدين 

ه ن شريعديقلسنه, فنديفنديديقن القرءان ا  ,KKQ :منغه اتس:  3.4.2
 (KBD)ن , اصول الديKBD) الشريعة ) , اسالمية 

 فنديديقن اسالمدان 
 ساريغن يغكتفر 3.5

 .﴾يفاوجبيكت﴿ ليسبرتو اراسخ دجالنكن اكن دوا دان ساتو ساريغن 3.5.1
 .غنساري تريغكف ستياف باضي سرنتق سخارا دجالنكن اكن اوجني 3.5.2
 .النءسو 04 لهايا غنساري فريغكت ستياف باضي النءسو جومله 3.5.3
 .هاجس اتوجمس الهاد ريغنسا فريغكت ستياف باضي منجواب تيمفوه 3.5.4

 اخري فريغكت 3.6

 .نليس سخارا دجالنكن اكن اين كتفريغ 3.6.1
 .هاجس اليك دوا قسباث النءسو كناممباخ اكن يزءكو جورو 3.6.2
 منراق واراس ن،ليس اراسخ فسرتا كفد دكموكاكن اكن يغ النءسو 3.6.3

 راساكند يغ كيكنيت جنيس ضجو اف اتاو تايغ الير ،﴾وديوؤيسوالءا﴿
 .فرتنديغن جاوتنكواس اوليه سسواي

 .سهاج ساعت 20 اياله منجواب ماس تيمفوه 3.6.4
 .كالي دوا سباثق دبوثيكن اكن لوخيغ 3.6.5
 . اكنكموكد النءوس سلفس سكالي دبوثيكن:  فرتام لوخيغ 3.6.6
 .متت تله وابمنج اسم فوهتيم اكنمنند كالي دوا دبوثيكن:  كدوا لوخيغ 3.6.7
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 فغحاكيمن .4

 ؛ ساريغن فريغكت 4.1
 .ساريغن فريغكت تيافس باضي النءسو 40 منجواب دكهندقي فسرتا 4.1.1
 .تافسر يافست همرك هنكسلورو جومله برداسركن فولنكوم مركه 4.1.2

 

 ؛اخري فريغكت 4.2
 دبري مركه ساتو. لبتو ندا تفت غي جوافن باضي دبري اكن فنوه مركه دوا 4.2.1

 .ساله غي وافنج اضيب مركه ارغسب تياد دان تفت كورغ يغ جوافن باضي
 سام يغ ركهم مندافت يغ ﴾نضري﴿ فاسوقن كفد دبريكن اكن متبهن سوءالن 4.2.2

 .فمنغ مننتوكن نتوقاو
 .معتمد اداله جوري كفوتوسن 4.2.3

 فسرتا كفد فندوان .5

 راكن كفد اشارة ۲اف يممرب تاوا بربينخغ سكالي سام دالرغ يزءكو فسرتا 5.1
 .سفاسوقن

 .1.5 فراتورن  ملغضر يغ يزءكو فسرتا  ۲مان مالرغ اتاو منضور بوليه يزءكو جورو 5.2
 .5.1 فركارا رملغض سرتاف  ددافيت كج دفراوليهي يغ مركه ممبطلكن برحق جوري 5.3

 فمركهن بورغ .6

دملفريكن (  ) خونتوه بورغ فمركهن  



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

  

لصباحا كلمة  
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 الصباح كلمة

 كونسيف .1

 تذكرة، فرتيس فاضي، فرهيمفونن ليسجم دامل ريغكس اوخفن اداله الصباح كلمة .1.1
 .اتوفيد اتاو حنشر دغن بربيذا اي. موتيؤاسي اتاو نصيحت

 ايسي دان جوقتا كفد سترو دان يغكسر يغ محدله م،سال اوخفن ممرلوكن هاث اي .1.2
 .ريغكس فنوتوف دغن دأخريي سرتا

 .روموسن اتاو كسيمفولن كفد فرلو تيدق اي .1.3

 فرتنديغن فراتورن .2

 فسرتا شرط .2.1

 .فرتنديغن عموم ۲شرط روجوع سيال .2.1.1

 فسرتا بيلغن .2.2

 مواكيلي رغسأو. هاجس تافسر ورغا دوا مغهانرت دبنركن هاث نضري ستياف .2.2.1

 فسرتا دا سام تسا نغهم اكيليمو الضي سأورغ دان رنده منغه ريكاتضو
 .فرمفوان اتاو لالكي

 فسرتا فاكاين .2.3

 .فرتنديغن عموم ۲شرط روجوع سيال .2.3.1

 تاجوق .2.4

 غدبي دان فسكو بركيسركن فغنجور فيهق اوليه دسدياكن اكن۲تاجوق .2.4.1
 ؛ برايكوت

i) (فنديديقنر الرتبوي )احملو 

ii) ( كمشاركنتاحملور االجتماعي) 
iii)  (سوكن) ير الرايضاحملو 
iv) (نءكاضمار  الديين )احملو 
v) (فلنخوغنر السياحي )احملو 



28 
 

 

 فيليهن قتاجو نساسكبرا سرتاف كفد دكموككن اكن متبهن النءسو ساتو .2.4.2
 .تاجوق اوندين مساس فسرتا

 اوندين .2.5

 .اجوقت دان اسرتف يلرينض مننتوكن اونتوق دالكوكن اكن اوندين .2.5.1

 اوليه تفكندت يغ اسم دف انفرتفند سلفس دالكوكن اكن يلريانض اوندين .2.5.2
 .اوروستيا

 ماس .2.6

 .سهاج مينيت 5 اداله اوخفن ماس .2.6.1

 تله ماس اكنمنند اليك واد دان يضكت مينيت فد سكالي دبوثيكن اكن لوخيغ .2.6.2
 .متت

 .يكندبوث متفن لوخيغ افابيال دبري اكن تيدق مركه .2.6.3

 .هاجس يتمين اتوس اياله متبهن النءسو منجواب باضي ماس .2.6.4

 بهاس .2.7

 .سهاج صحىف عرب بهاس مغضوناكن دقلههن فسرتا  .2.7.1

 .اليسك مسا كندبنار تيدق( دارجية هلجة) عامية بهاس .2.7.2

 فثمفاين .2.8

 .فوننتس خاراس اوخفن مثمفايكن هندقله فسرتا ستياف .2.8.1

 .دالرغ دالها كرتاللوان يغ فريالكو دان كات توتور .2.8.2

 دان نفرقوم كاضامأن، ندغ ينتءبركا سينسيتيف۲ايسو ترهادف كريتيكن .2.8.3
 .سكالي سام غدالر الهاد رتنتوت اينديؤيدو ترهادف اتاوفون نءكبودايا

 .اوخفن مساس س تيك تاوا نوتا ممباخ فسرتا جك دفوتوغ اكن مركه .2.8.4

 فرتنديغن مركه فمبهاضني .3

 ؛ برايكوت۲بيدغ دامل ديليادع اكن فسرتا ستياف

 (مركه 30) ايسي .3.1

 .ايسي يضت كورغث-غسكور مغاوتاراكن دكهندقي فسرتا ستياف .3.1.1

 .اينهور برسرتا۲ايسي مغموكاكن فرلو تافسر .3.1.2
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 ؛ كوتبراي ربسوم درفد دليل دغن دسوكوغ ايسي ستياف .3.1.3

 .انءالقر نص .3.1.3.1

 .نيبحديث  .3.1.3.2

 .حكمة۲كات .3.1.3.3

 .ربموس دان رجوقكن دسرتاكن فكتا دان داتا .3.1.3.4

 .متبهن النءسو باضي بونس مركه  3 .3.1.4

 ايسي اوهلان سرتا ونرسوست يغ يسيا دان ايديا براساسكن دبري بونس مركه .3.1.5
 .قباءي يغ

 (مركه 30) بهاس .3.2

 ؛ اسفيك فددر دعاديلي اكن فسرتا .3.2.1

 فصحه عرب بهاس .3.2.1.1

 ﴾ حنو ﴿ تاتابهاس .3.2.1.2

 .بركسن دان تفت يغ ﴾سلوبأ﴿ بهاس ضاي .3.2.1.3

 .متبهن النءسو باضي دفراونتوقن بونس مركه  3 .3.2.2

 ياسسو سرتا فهاميد همود دان ريقمنا يغ بهاس براساسكن دبري بونس مركه .3.2.3
 .مسفايكند يغ ايسو دغن

 ( مركه 30)  فاينفثم .3.3

 ؛ اسفيك فددري دعاديلي اكن فسرتا .3.3.1

 .ميقينكن دان لنخر يغ فرمسباهن .3.3.1.1

 .تفت دان فصيح يغ سبوتن .3.3.1.2

 .اينتوناسي دان نادا كسسواين .3.3.1.3

 .سسواي يغ فرضرقن اتاو اشارة .3.3.1.4

 .كمس دان لغكف يغ فاكاين .3.3.1.5

 .متبهن النءسو باضي بونس مركه 4 .3.3.2

 .يقينكنم يغ فثمفاين براساسكن دبري بونس مركه .3.3.3

 

 



30 
 

 

 كفوتوسن فننتوان .4

 .فسرتا يهيدفراول غي نسلوروهك مركه جومله برداسركن دتنتوكن اكن جوهن .4.1

 ۲دغبي مركه كفد عدروجو هندقله وهنج فننتوان مركه، فرساماءن برالكو سكرياث .4.2

 ؛ توروتن مغيكوت بريكوت

 ؛ فثمفاين .4.2.1

 دان ؛ ايسي .4.2.2

 .بهاس .4.2.3

 غبرسيد دفغضيل ندقلهه اكيمح فارا مك برالكو، ماسيه مركه فرساماءن سكرياث .4.3
 .كفوتوسن مننتوكن اونتوق

 .معتمد اداله حاكيم مجاعه كفوتوسن .4.4

 فمركهن بورغ .4

) خونتوه بورغ فمركهن دملفريكن (  



 

 

 

 
 
 
 
 

 احلوار



 

 

 احلوار

 كونسيف .1

 ايسي جواب، الءسو ضيس دري غإميبس سخارا فسرتا تيض دانتارا فربوالن اياله حوار 1.1
 وروم.ف دان مادرا تاوا وننالك دغن يذابرب اي. توفيك سسواتو تنتغ ماس دان

 م؛ورو ف اند كوننال حوار، انتارا فربيذأن اياله برايكوت 1.2
 

 فوروم الكونن حوار
 دان سدرهان فرضرقن 

 ملمفاو تيدق
 سفرتي ملمفاو فرضرقن 

 دان برالري ملومفت،
 سباضايث

 تنفا ستاتيك دودوق 
 فرضرقن

 هاجس بابق ساتو يءممفوثا  بابق باثق يءممفوثا  تياد 

 ديالوض باثق يءممفوثا 
 سقدر هاث اكسي)

 (ديالوض مغهيدوفكن

 ديالوض كورغ يءممفوثا 
 (اكسي مغاوتاماكن)

 جواب الءسو بربنتوق 
 سهاال

 جسها واتق تيض مليبتكن  واتق راماي مليبتكن  مفورو فغروسي مليبتكن 
 فانيل اهلي دان

 الت مغضوناكن كورغ 
 اونتوق هاث) سوكوغن

 (احلوار مغهيدوفكن

 الت مغضوناكن باثق 
 سهيغض سوكوغن
 ديالوض مغابايكن

   الت مغضوناكن تيدق 
 سوكوغن

 حوار فرتنديغن عموم فراتورن .2

 فسرتا شرط 2.1

 ساتو فددر ديريتر غي اسوقنف دوا مغهانرت دبنركن هاث نضري ستياف 2.1.1
 اتس منغه فاسوقن ساتو دان( 3 كنتتيغ هيغض 1 تيغكنت) رنده منغه فاسوقن

 .(5 تيغكنت هيغض 4 تيغكنت)

 يغ سكوله اوات سام يغ هدسكول دموري درفد دفيليه بوليه نضري فاسوقن 2.1.2
 .يننءبرال

 سهاج لالكي ۲موريد اد سام اورغ، 3 اداله فاسوقن ساتو دامل فسرتا بيلغن 2.1.3
 (.دبنركن تيدق مخفورن) سهاج فرمفوان اتاوفون
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 فرتنديغن بنتوق 2.2

 تله يغ ۲اجوقت سركناردب فوننتس سخارا ندلقساناك اكن حوار فرتنديغن 2.2.1
 .دموالكن فرتنديغن سبلوم داوندي

 اوليه دتتفكن غي ماس دف رتافس فرتنفند سلفس دجالنكن اكن ضيلرين اوندبن 2.2.2
 .اوروستيا

 .رمسبهنف واتممب سوقنفا سبلوم دجالنكن اكن تاجوق اوندين  2.2.3

 ماس 2.3

 بلومس فرسيافن ممبوات توقاون مينيت 15 دبريكن اكن فاسوقن ستياف 2.3.1
 .فرمسبهن

 ممبوات مريك سمسا نيرانتكوا يقدبيل دكوارانتينكن اكن فاسوقن ستياف 2.3.2
 .فرسيافن

 ؛ رنده منغه باضي فرمسبهن ماس 2.3.3

 مينيت 5 اياله فرمسبهن ماس.  

 فد يكال دوا دان كأمفت مينيت فد سكالي دبوثيكن اكن لوخيغ 
 . متت تله وقتو مننداكن كليما مينيت

 مينيت 4 يدر غورك فرمسبهن سكرياث دفوتوغ اكن مركه. 

 ؛ أتس منغه باضي فرمسبهن ماس 2.3.4

 مينيت 8 اياله فرمسبهن ماس.  

 دف كالي واد اند كأمن مينيت فد سكالي دبوثيكن اكن لوخيغ 
 . متت تله وقتو مننداكن كالفن مينيت

 ملبيهي اتاو مينيت 6 ريد كورغ فرمسبهن جك دفوتوغ اكن مركه 
 .مينيت 9

 .سفنت دأتس راداب فسرتا هستل دبوثيكن نءفرموال لوخيغ افابيال دكريا ماس 2.3.5

 .دبوثيكن تفنم  لوخيغ ستله دبري اكن تيدق مركه 2.3.6

 فرمسبهن 2.4

 ندا غساب اضام، دغن ينتءكابر سينسيتيف يغ ۲ايسو ترهادف كريتيكن 2.4.1
 .دالرغ دالها ورغسسأ كفريبادين ترهادف اتاو نءكبودايا

 وناءنفغض .اتث دان ترغ دغن صحىفعرب  بهاس مغضوناكن هندقله فسرتا 2.4.2
 .ركندبن تيدق دارجة اتاو عامية عرب بهاس
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 .ليقثسبا اند يتاوان اتقو مالكونكن لالكي فسرتا دبنركن تيدق  2.4.3

 .دالرغ اداله موزيك ۲الت نءفغضونا 2.4.4

 .الرغد دالها ماثسأومفا دان ساجق قصيدة، ،ثاثني عنصور سبارغ 2.4.5

 فرتنديغن ۲شرط فلغضرن 2.5

 ۲مان نءفثرتا لكنممبط اوات رمنضو قبرح فرتنديغن جاوتنكواس اتاو فغروسي 2.5.1

 .فرتنديغن ۲شرط ملغضر ددافيت يغ فاسوقن

 فرتنديغن ۲تاجوق .3

 هاس  عرب ب كستي بوكو دان فالجران نسوكات برداسركن اداله فرتنديغن ۲تاجوق  3.1
 .مليسيافنديديقن  كمنرتين

 .مساس تاهون باضي نتنديغفر اتنكواسجو اوليه دتنتوكن اكن  فرتنديغن ۲تاجوق 3.2

 فرمسبهن سبلوم قاجوت وندينا سلفس يءدكتاهو اكن هاث غنفربينخ جوقتا 3.3
 .كومفولن

 فغحاكيمن .4

 ؛ برايكوت ۲بيدغ دامل دعاديلي اكن فاسوقن ستياف 4.1

 (مركه 30) ميسيج 4.1.1

 اسفيك؛ فددر دعاديلي اكن حوار 

i) دان ۲نص ، ۲داتا ، ۲فكتا مغندوغي) تفت يغ ميسيج نءفغاوتارا 
 .(برسسواين يغ ۲خونتوه

ii) تاجوق دغن ميسيج نكسسواي. 

iii) براوروتن يغ ايسي سوسونن. 

iv) هوراين دان ايسي امفت مغندوغي. 

v) ريياكريت واكسم ممنوهي غي فاسوقن كفد دبري اكن بونوس مركه 
 .دأتس

 (مركه 30) بهاس 4.1.2

 اسفيك؛ دري دعاديلي اكن حوار 

i) دفهمي موده دان جلس يغ بهاس. 

ii) تفت يغ (صرف دان حنو) تاتابهاس. 
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iii) نربوالف ايسي دغن سسواي دقلههن دضوناكن يغ بهاس. 

 (مركه 40) هنفرمسب ضاي 4.1.3

 اسفيك؛ دري دعاديلي اكن حوار 

i) كلنخرن. 

ii) نادا كسسواين. 

iii) فصيح. يغ سبوتن 

iv) مناريق يغ ضاي. 

v) برسسواين يغ كوستوم. 

  ؛ فددر ديريتر غي حاكيم مجاعه اوليه دعاديلي اكن اين فرتنديغن 4.2

 سأورغ -  حاكيم كتوا 4.2.1

 اورغ 2 - ايسي حاكيم 4.2.2

 اورغ 2 - بهاس محاكي 4.2.3

 اورغ 2 -  فثمفاين حاكيم 4.2.4

 مركه فموتوغن دان فمربين .5

 .كهمر كندبري اكن يغ سهاج حوار تاجوق منفيت يغ ايسي هاث 5.1

 بورغ دامل اكندتند هندقله فثمفاين ندا بهاس بهاضني دامل كسيلفن ساتو ۲تياف 5.2
 .بركناءن درواغ اليف حروف ساتو مركه

 رفدد مركه ساتو وغدفوت نرمسبهف دان سبها بهاضني دامل كسيلفن ليم تياف-تياف 5.3
 .دتتفكن يغ فنوه مركه

 .هنفرمسب سمسا ستيك تاوا نوتا ممباخ فسرتا جك دفوتوغ اكن مركه 5.4

 سلساي سهاج يقءسبا تاغيندتندا ندقلهه حاكيم اوليه دايسي تله يغ مركه ۲بورغ 5.5
 .كيمحا اكتو فدك دسرهكن هندقله ترسبوت بورغ. فغحاكيمن

 فوتوسنك فننتوان .6

 فاسوقن ليهيدفراو غي هنكسلورو مركه جومله برداسركن دتنتوكن اكن جوهن 6.1
 .فوسيغن دوا-درفدكدوا

 ركهم جومله  كفد وعدروج هندقله جوهن فننتوان مركه، فرساماءن برالكو سكرياث 6.2
 ؛ وسيغنف دوا-كدوا درفد نتوروت مغيكوت بريكوت ۲بيدغ دامل فاسوقن
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 ؛ فرمسبهن ضاي 6.2.1

 دان ؛ ميسيج 6.2.2

 .اسبه 6.2.3

 غبرسيد دفغضيل ههندقل اكيمح فارا كم برالكو، ماسيه مركه فرساماءن سكرياث 6.3
 .كفوتوسن مننتوكن اونتوق

 .معتمد اداله حاكيم مجاعه كفوتوسن 6.4

 فمركهن بورغ .7
  ( دملفريكن فمركهن بورغ خونتوه)   
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 كوءيز بهاس عرب
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 عرب بهاس يزءكو

 فرتنديغن كونسيف .1

 ريدمو فغواساءن جيمغو توقاون رتنديغكندف يغ اخارا ساتو اداله عرب بهاس يزءكو .1.1
 هيغض تواس غكاتنتي ربع بهاس فالجرن سوكنت مرغكومي يغ عرب بهاس دامل

 .ليم تيغكاتن

 اكن يغ بركاءينت ۲نسوءال بنجاوم ونتوقا دمينتا اكن فسرتا اين، فرتنديغن دامل .1.2
 .فوسيغن برباف دامل دجالنكن

 فرتنديغن خصوص فراتورن .2

 فسرتا ۲شرط .2.1

 سرتاف تياد دان سهاج فسرتا اورغ 3 اوليه دواكيلي فاسوكن ستياف .2.1.1
 منغه ضيبا تيض دان دوا ساتو، تيغكنت ۲موريد كفد تربوك اي. سيمفنن

 .تسا منغه باضي ليم دان امفت تيغكاتن دان رنده

 سكوله دري فوانفرم اند كيلال الجرف اوليه دواكيلي بوليه فاسوكن ستياف .2.1.2
 .يننءبرال يغ سكوله أتاو سام يغ

 يزءكو النءسو دان بنتوق .2.2

 ؛فريغكت 3 يءماللو اكن اين يزءكو فرتنديغن .2.2.1

a. ساريغن فريغكت 

b. اخري سفاروه فريغكت 

c. اخري فريغكت 
 ؛ مرغكومي رنده منغه يزءكو ۲النءسو .2.2.2

a. القواعد العربية 

b. (فربندهراءن كات)  الثروات اللغوية 

c. ( عام فغتاهواناملعلومات  العامة) : 

i. (توكوهعالم )األ 

ii.  (سالمإ سجاره)السرية 

iii. ( اصطالحاملصطلحات) 

iv. (سوكن) الرايضة 
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v. ( فنديديقنالرتبية) 

vi. (تكي-تكا) األلغاز 

vii. (كمشاركنت) االجتماعي 

 ؛ مرغكومي اتس منغه يزءكو ۲النءسو .2.2.3

a. القواعد العربية 

b. (فربندهراءن كات)  الثروات اللغوية 

c. ن(ءماومفافر ندا حكمة كات-)كات احلكم واالمثال العربية  املشهورة 

d. عام( املعلومات  العامة )فغتاهوان : 

i. )االعالم )توكوه 

ii. اسالم( السرية )سجاره 

iii. )املصطلحات )اصطالح 

iv. سوكن( الرايضة( 

v. )الرتبية )فنديديقن 

vi. تكي(-)تكا األلغاز 

vii. كمشاركنت(الجتماعي ا( 

 ساريغن فريغكت يزءكو فرتنديغن شرط .3

 .نتقسر خاراس نكندجال اند نضري مواكيلي يغ فاسوكن مسوا مليبتكن .3.1

 .النءسو 02 باثقس منجواب اكن فسرتا ستياف اين فريغكت دف .3.2

 .مينيت 30 ماس ملدا برتوليس سخارا منجواب دكهندقي فسرتا .3.3

 ؛ فسرتا جوافن مغيكوت دبري اكن مركه .3.4

 ؛ تفت يغ جوافن كفد دبري اكن مركه 2 .3.4.1

 دان؛ تفت همفري يغ جوافن كفد مركه 1 .3.4.2

 .ساله يغ جوافن اونتوق مركه تياد .3.4.3

 دان بنتومم إشارة، جنوقمنو غ،ربينخب بنركند تيدق فسرتا مسوا جالنكن،د يزءكو مساس .3.5
 .نءفثرتا بطلكنمم برحق ديغنفرتن محاكي دمكني، برالكو ددافيت جك. سباضايث

 يمماسوقك ونتوقا دفيليه اكن سهاج فنكال هيغضا فرتام متفت مندافت يغ نقفاسو .3.6
 . اخري سفاروه فريغكت
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 خريا سفاروه فريغكت يزءكو فرتنديغن شرط .4

 .قسرنت سخارا نكندجال اند يغنسار غكتفري فد يقءتربا يغ نفاسوق الفن مليبتكن .4.1

 .النءسو 02 باثقس منجواب اكن فسرتا ستياف اين فريغكت فد .4.2

 مينيت. 30 ماس ملدا برتوليس سخارا منجواب دكهندقي فسرتا .4.3

 ؛ فسرتا جوافن مغيكوت دبري اكن مركه .4.4

 ؛ تفت يغ جوافن كفد دبري اكن مركه 2 .4.4.1

 دان؛ تفت همفري يغ جوافن كفد مركه 1 .4.4.2

 .ساله يغ جوافن اونتوق مركه تياد .4.4.3

 دان بنتومم إشارة، جنوقمنو غ،ربينخب بنركند تيدق فسرتا مسوا دجالنكن، يزءكو مساس .4.5
 .نءفثرتا بطلكنمم برحق ديغنفرتن محاكي دمكني، برالكو ددافيت جك. سباضايث

 مماسوقكي توقاون يليهدف كنا سهاج تيضك هيغض فرتام متفت مندافت يغ نفاسوق .4.6
  اخري. فريغكت

 خريا فريغكت فرتنديغن شرط دان فراتورن .5

 سخارا النكندج دان خريا وهسفار كتفريغ فد يقءتربا يغ فاسوكن تيض مليبتكن .5.1
 .سرنتق

 .النءسو 5 باثقس منجواب اكن فسرتا ستياف اين فريغكت فد .5.2

 .يزءكو وروج ليهاو اليك دوا سباثق دباخ اكن يزءكو النءسو ستياف .5.3

 كدوا نءباخا سلفس ساعت 02 اسم دامل ليسن سخارا منجواب دكهندقي فسرتا .5.4
 .يزءكو جورو اوليه

 ؛ فسرتا جوافن مغيكوت دبري اكن مركه .5.5

 ؛ تفت يغ جوافن كفد دبري اكن مركه 2 .5.5.1

 دان؛ تفت همفري يغ جوافن كفد مركه 1 .5.5.2

 .ساله يغ جوافن اونتوق مركه تياد .5.5.3

 دامل ينءال فسرتا دكف بوكد بوتترس النءسو منجواب، ضاضل نءبركنا فسرتا سكرياث .5.6
 .دفراونتوقكن مركه 1 دغن سام يغ نفاسوق

 بنتومم إشارة، وقكنمنوجن ،بينخغبر نركندب تيدق فسرتا مسوا دجالنكن يزءكو مساس .5.7
 .سباضايث دان
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 كفوتوسن فننتوان .6

 .فسرتا يهياولدفر غي نسلوروهك مركه جومله برداسركن دتنتوكن اكن جوهن .6.1

 وحن مركه كفد عدروجو هندقله وهنج فننتوان مركه، فرساماءن برالكو سكرياث .6.2
 كات-كات يم،انتون ،سينونيم ،فر ص مركه دغن دايكوتي كمودين دهولو ترلبيه

 سوكن، صطالح،ا سالم،ا ارهسج توكوه،﴿ عام فغتاهوان دان نءفرومفاما حكمة،
 .﴾خط سين دان تكي-تكا فنديديقن،

 .معتمد اداله حاكيم مجاعه سنكفوتو .6.3

 فغحاكيمن .7

 غي اتوجاوتنكواسس وليها كيميدحا اند دلقسناكن اكن عرب بهاس يزءكو فرتنديغن .7.1
 ؛ درفد ترديري

 اورغ 1 -  كتوا .7.1.1

 اورغ 2 -  يزءكو جورو .7.1.2

  اورغ 3 -  يزءكو جوري .7.1.3

 اورغ 1 - مركه فنخاتت .7.1.4

  اورغ 1– ماس فنجاض .7.1.5



42 
 

 

 

 
 

 
 

 بورغ ۲ونتوهخ
 فغحاكيمن 
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 بالرتمن السبع قراءات فغحاكيمن بورغ

 2019 تاهون كأمن كالي كبغساءن فريغكتكمنرتين فنديديقن مليسيا  ۲سكوله احتفال جمليس  
 

 .................: ....................... اتريخ  اتس منغه/  رنده منغه:   كاتضوري
 ... ............: ........................  متفت  (مركه 40) لسبعا القراءات بهاضني: .......................... فسرتا ضيلرين نومبور

 (40) دفوتوغ يغ مركه كساهلن خاتنت رواية/قراءة سورة دحاكيمي يغ فركارا
 نرسب يغ ةرواي مغيكوت باخاءن ۲وجه. 1
 فتت غي قيقحت امالة، تقليل، سبوتن. 2

  سكته الالم، يظغلت الراء، ترقيق سبوتن. 3
 تفت يغ نقل دان

 نايةالك هاء اجلمع، ميم صلة. 4

 رواية منفيت يغ مد قدر

 الكبري امغدإ/  البدل تثليث مثمفورناكن. 5

 مْوَر/  إمشام سبوتن مثمفورناكن. 6

   
33 34 35 36 37 38 39 40 

25 26 27 28 29 30 31 32 

   
17 18 19 20 21 22 23 24 

9 10 11 12 13 14 15 16 

   
1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 لهمج                                                يهيدفراول مركه                                        وتوغنف مجله                                                    فنوه مركه

 

....................................                 ............     ............................................... 
   حاكيم كتوا تاغن تندا                                                             حاكيم تاغن تندا          

 

                ................................................     ............................................... 
    حاكيم كتوا نام                                                                      حاكيم نام            

40 
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 بالرتمن السبع قراءات فغحاكيمن بورغ

 2019 تاهون كأمن كالي اءنكبغس فريغكتكمنرتين فنديديقن مليسيا  ۲سكوله احتفال جمليس  
 ..............: ..........................اتريخ           اتس منغه/  رنده منغه:   كاتضوري

  .............: ..........................  متفت   (مركه 25) ترمن هاضنيب           : ..........................                 فسرتا ضيلرين نومبور
 (مركه 3) ايستيميوا مركه (22) دفوتوغ يغ مركه كساهلن خاتنت ترمن نام دحاكيمي يغ فركارا

 ترمن ترماسوق ترمن 3 غثكور-سكورغ معترب يغ مصري عرب ترمن .1
 فرتام سوءالن فد بياتي

 .حركة 4 كورغث-ورغسك ورترات سخارا دمسفورناكن ترمن ستياف .2

 .اتطبق 3 دامل دمسفورناكن ترمن ستياف .3

 ادوق مخفوربر يدقت ،رسوسونت دان تراتور دغن دباوا ترمن ستياف .4
 .مماثلة ُوصلة كخوالي

 خاخت نفات لوننا وتنكلمب يضا ممفوثاءي حركتث دان ترمن ستياف .5
 .سومبغ اتاو

 .نادا اتنتفك دان سرق فخه، كاسر،: سوارا فد غنكسومب .6

 .سؤالن ستياف باضي مركه 5 وغدفوت هندقله حدر دان تدوير باخاءن .7

  18 19 20 21 22 
 .مردو امت يغ سوارا. 1
-ايبرباض يغ ترمن رنتق. 2

 باضاي
 .ترمن تيض درفد لبيه
 مغندوغي يغ سوارا. 3

 -سكورغ
 دغن طبقات 3 كورغث

 .باءيق
 

  13 14 15 16 17 

  8 9 10 11 12 

  3 4 5 6 7 

 

  مجله  يواايستيم مركه                          دفراوليهي ركهم                       توغنفو مجله                              فنوه مركه
 

                 ................................................     ............................................... 
   حاكيم كتوا تاغن تندا                                                             حاكيم تاغن تندا          

 

                 ................................................    ............................................... 
    حاكيم كتوا نام                                                                      حاكيم نام            

25     
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 بالرتمن السبع قراءات فغحاكيمن بورغ

 2019 تاهون كأمن كالي كبغساءن فريغكتكمنرتين فنديديقن مليسيا  ۲سكوله احتفال جمليس  
 .................: ....................... اتريخ  اتس منغه/  رنده منغه:   كاتضوري

 ...... ............: .....................  متفت  .........................     : . فسرتا ضيلرين نومبور
 ( مركه 20)  جتويد بهاضني

 (مركه 1) ايستيميوا (19) دفوتوغ يغ مركه كساهلن خاتنت دحاكيمي يغ فركارا
 احلروف صفاتدان  خمارج .1
 قراءات الفخ بوكن يغ راء دان الم حكوم .2
 فالخن غ بوكي نوينت دان ساكنة نون حكوم .3

 قراءات
 ساكنة ميم حكوم .4
 مشددتني ميم دان نون حكوم .5
 حركة 2 غنة قدر مثمفورناكن .6
 للسكون ارضع مد دان اصلى مد حكوم .7

 قراءات فالخ كنم جتويد يغ بركاءينت بووحك .8

 

 دان روفح سبوتن مسفورنا .1     
 .صفة

15 16 17 18 19 

10 11 12 13 14 

5 6 7 8 9 

1 2 3 4 

     

 
 مجله                                         ايستيميوا مركه                          دفراوليهي مركه                            فوتوغن مجله                                  فنوه مركه

 

    ................................................                  ............................................... 
   حاكيم كتوا تاغن تندا                                                             حاكيم تاغن تندا                

                 ...............................................    ................................................ 
    حاكيم كتوا نام                                                                      حاكيم نام 

20 
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 بالرتمن السبع قراءات فغحاكيمن بورغ

 2019 تاهون كأمن كالي كبغساءن فريغكتكمنرتين فنديديقن مليسيا  ۲سكوله احتفال جمليس  
 

 ..............: ..........................اتريخ           اتس منغه/  رنده منغه:   كاتضوري
 .... .............: ......................  متفت                                                                : ..........................                 فسرتا ضيلرين نومبور

 ( مركه 15)  فصاحة بهاضني
 (مركه 2) ايستيميوا (13) دفوتوغ يغ مركه كساهلن خاتنت دحاكيمي يغ فركارا

 باخاءن دامل خرمت .1
 تايا دان فظلحروف، سبوتن لنخر .2
 يدتشد دان روفح باريس ترفليهارا .3
 ابتداء دان وقف .4
 ايات سوسونن ترفليهارا .5
 ءناخاب ددامل فسبرن درفد ترفليهارا .6

 عرب هلجه .1      
 باخاءن دامل تنغ .2
 

9 10 11 12 13 

4 5 6 7 8 

 1 2 3  

     

     
 

 مجله                                         ايستيميوا مركه                          دفراوليهي مركه                            فوتوغن مجله                                  فنوه مركه
 

                 ................................................     ............................................... 
   حاكيم كتوا تاغن تندا                                                             حاكيم تاغن تندا         

 
 

                 ...............................................    ................................................ 
    حاكيم كتوا نام                                                                      حاكيم نام             
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 بالرتمن بعالس بورغ فغحاكيمن قراءات

 2019تاهون  كأمنكمنرتين فنديديقن مليسيا فريغكت كبغساءن كالي  ۲سكوله احتفال جمليس
 

 فسرتا  نام بيلغن
 فصاحة ترمن جتويد السبع القراءات

 خاتنت
 2 حاكيم 1 حاكيم 2 حاكيم 1 حاكيم 2 حاكيم 1 حاكيم 2 حاكيم 1 حاكيم

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            

10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
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 ....................................        ...............................   ....... ........................ 
 حاكيم  كتوا  تاغن تندا                                  2 مركه فنخاتت تاغن ندات                                            1 مركه فنخاتت تاغن تندا    

 

  ....................................      ..............................    ................................. 
نام                                                           نام                                         نام                                           
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 بورغ ۲خونتوه
 فغحاكيمن 
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 القرءان حتفيظ فغحاكيمن بورغ

 2019 تاهون منكأ كالي كبغساءن فريغكتكمنرتين فنديديقن مليسيا  ۲سكوله احتفال جمليس
 

 ..............: .......................... اتريخ          اتس منغه/  رنده منغه:   كاتضوري
 .... ............: .......................  متفت   : .................... سوءالن سيت نومبور  : .................... فسرتا ضيلرين نومبور

 (مركه 45)  لنخر دان  حفظ بهاضني
  استيميوا  مركه

 ( مركه  3)
  كساهلن خاتنت ( مركه  42)  دفوتوغ يغ مركه

 
 عرب  برهلجة لنخر .1
 حفظمغ دامل كتناغن .2

 مغيكوت باخاءن .3
 بتول يغ تدوير

40 41 42        
 [ مركه 1]    براولغ .1
 [ مركه 1]  ترهنيت .2
 [ مركه 1]    ۲تراضق .3
 [  مركه 1]  حروف ترمتبه/  ترتيغضل .4
 [ مركه 1 ]   باريس ساله /ترمتبه /ترتيغضل .5
 1]   (بوغامس/لغاو) سوءالن كهندق مغيكوت تيدق .6

 [ مركه
 [ مركه 2 ]  اية /كلمه ترمتبه/  ترتيغضل .7

 [ مركه 2]    سامبوغ ساله .8
 [ مركه 2]  تدوير باخاءن بوكن .9

 [ مركه 9 ]  سوءالن ساتو وابمنج ضاضل .10

32 33 34 35 36 37 38 39  

24 25 26 27 28 29 30 31  

16 17 18 19 20 21 22 23  

8 9 10 11 12 13 14 15  

1 2 3 4 5 6 7  

 
    مجلة                           ايستيميوا   مركه               دفراوليهي  يغ  مركه                                     دفوتوغ يغ مركه   

 
 

                 ................................................     ............................................... 
   حاكيم كتوا تاغن تندا                                                             حاكيم تاغن تندا          

                 ................................................    ............................................... 
    حاكيم كتوا نام                                                                      حاكيم نام            
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 القرءان حتفيظ كيمنفغحا بورغ

  2019 تاهون منكأ كالي كبغساءن فريغكتكمنرتين فنديديقن مليسيا  ۲سكوله احتفال جمليس
 ..............: ..........................اتريخ           اتس منغه/  رنده منغه:   كاتضوري

 .... ............: .......................  متفت   ..................: .. سوءالن سيت نومبور  : .................... فسرتا ضيلرين نومبور
 (مركه25)  جتويد بهاضني

 دحاكيمي يغ فركارا كساهلن خاتنت ( مركه 22) دفوتوغ يغ مركه ( مركه 3)  استيميوا  مركه
 صفة كسمفورناءن .1

 .غنة قدر دان

 .أوىل يغ وجه فميليهن .2
 ۲حكوم قدر فثاماءن .3

 .سجنيس يغ مد

20 21 22 
 [مركه 1] ملةبس دان استعاذة باخاءن قاعدة .1 

 [ مركه 1]  الغنة واجب .2
 [ مركه1]  مريةالق ال دان  الشمسية ال حكوم .3
 [مركه 1] تنوين دان  ساكنة نون حكوم .4
 [مركه 1]  ساكنة  ميم حكوم .5
 [مركه 1]   ادغام حكوم .6
 [مركه1] اظهار حكوم .7
 [مركه 1]  مدود حكوم .8
          [     مركه1] حفص رواية خصوص وجه .9

 [مركه 5]  سوءالن ساتو منجواب  ضاضل .10

15 16 17 18 19 

10 11 12 13 14 

5 6 7 8 9 

1 2 3 4 

 
    مجلة                       ايستيميوا   مركه                 دفراوليهي  يغ  مركه                              دفوتوغ يغ مركه

 
 

                 ................................................     ............................................... 
   حاكيم كتوا تاغن تندا                                                             حاكيم تاغن تندا          

.............................                 ..................    ............................................... 
    حاكيم كتوا نام                                                                      حاكيم نام            
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 القرءان حتفيظ فغحاكيمن بورغ 
 2019 تاهون منكأ كالي كبغساءن فريغكتنديديقن مليسيا كمنرتين ف ۲سكوله احتفال جمليس

 ..............: .......................... اتريخ          اتس منغه/  رنده منغه:   كاتضوري
 ... ................: ....................  متفت   : .................... سوءالن سيت نومبور  : .................... فسرتا ضيلرين نومبور

 (مركه 20)  فصاحة بهاضني
  استيميوا  مركه
 دحاكيمي يغ فركارا كساهلن خاتنت ( مركه  18)  دفوتوغ يغ مركه ( مركه 1) 

  وجه  دغن  ممباخ .1
 وقف  فد  أوىل
 .ابتداء  اتاو

 مثمفورناكن .2
 حروف ۲صفة

15 16 17 18 
  

 م[ 1حروف  ]  صفة .1
 م[      1حروف  ]خمرج  .2
 [ م 1]  ةاي  مقصود  مروسقكن  يغ  وقف .3
 [م 1]  يةا  مقصود  مروسقكن  يغ  ابتداء .4
 [       م1]  تفخيم/ ترقيق حكوم .5
 [م1]  قلقلة حكوم .6
                [       م1]  التغليظ  الم  حكوم .7
 [م1] كلمه  /حروف  ملفظكن  خرمت  تيدق .8
 [م1]  نفس  ترفوتوس  يغ  باخاءن .9

 [م 4]  ءالنسو  ساتو  منجواب  ضاضل .10

11 12 13 14 

7 8 9 10 

3 4 5 6 

 1 2  

 
    مجلة                          ايستيميوا   مركه                   دفراوليهي  يغ  مركه                              دفوتوغ يغ مركه

 
 

     ................................................                 ............................................... 
   حاكيم كتوا تاغن تندا                                                             حاكيم تاغن تندا          

 

                 ................................................    ............................................... 
    حاكيم كتوا نام                                                                      حاكيم نام            
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 القرءان حتفيظ فغحاكيمن بورغ

 2019 تاهون منكأ كالي كبغساءن فريغكتكمنرتين فنديديقن مليسيا  ۲سكوله احتفال جمليس

 ..............: .......................... اتريخ          اتس منغه/  رنده منغه:   كاتضوري
 .... ............: .......................  متفت   : .................... سوءالن سيت نومبور  : .................... فسرتا ضيلرين نومبور

 (مركه10)  سوارا بهاضني
 ( مركه 1)  ايستيميوا  مركه ( مركه 9)  دفوتوغ يغ مركه كساهلن خاتنت دحاكيمي يغ فركارا

 [ ركهم 1]    فاراو  سرق،  سوارا .1
 [ ركهم1]  فخه  سوارا .2
 [ ركهم 1]   ترفوتوس سوارا .3
 [ ركهم 1]   مله  سوارا .4
 [ ركهم 1]   كرس  سوارا .5

 [ ركهم 1 ] كوالييت براوبه يغ  سوارا .6
 [ركهم 2]  نسوءال  وسات  منجواب  ضاضل .7

 
 6 7 8 9 

 
   تاوا  مردو  امت  يغ  سوارا .1
 .يقمنار  يغ  باخاءن  ضاي .2

2 3 4 5 

1 

    

 
    مجلة                       ايستيميوا   مركه                 دفراوليهي  يغ  مركه                              دفوتوغ يغ مركه

 
 

..........                 ......................................     ............................................... 
   حاكيم كتوا تاغن تندا                                                             حاكيم تاغن تندا          

 

......................................                 ..........    ............................................... 
    حاكيم كتوا نام                                                                      حاكيم نام            
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 القرءان حتفيظ فغحاكيمن بورغ

 2019 تاهون كليم كالي كبغساءن فريغكتقن مليسيا كمنرتين فنديدي ۲سكوله احتفال جمليس  
 

 فسرتا  نام بيلغن
 سوارا فصاحة جتويد لنخر دان حفظ

 خاتنت
 2 حاكيم 1 حاكيم 2 حاكيم 1 حاكيم 2 حاكيم 1 حاكيم 2 حاكيم 1 حاكيم

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
8.            
9.            

10.            
11.            
12.            
13.            
14.            
15.            
16.            
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 ....................................        ...............................   ......................... ...... 
 حاكيم  كتوا  تاغن تندا    2 مركه فنخاتت تاغن ندات                                                1 مركه فنخاتت تاغن تندا   

 

  ....................................      ..............................    ................................. 
نام                                                           نام                                                                        نام              
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 بورغ ۲خونتوه
 فغحاكيمن 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 کوءيز علمو وحي
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 وحي علمو يزءكو فمركهن بورغ
 2019 هونتا كأمن كالي ساءنكبغ فريغكتكمنرتين فنديديقن مليسيا  ۲سكوله احتفال جمليس

 
 .............: ........................... اتريخ    اتس منغه/  رنده منغه:   اتضوريك

 ... ............: ........................  متفت      كدوا/  فرتام:  ساريغن
 

 نضري/  كومفولن  نام كومفولن
 مركه جومله فسرتا ابنديؤيدو مركه

 كسلوروهن
 كدودوقن
2 فسرتا 1 فسرتا كومفولن 3 فسرتا   

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        

10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        

 
..............................      ...............................  ..................... .......... 

 حاكيم  كتوا  تاغن تندا              2كريا جورو تاغن تندا          1كريا جورو تاغن تندا    
 

..............................  ................................  ................................. 
 نام                                                    نام                                                     نام              
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 وحي علمو يزءكو فمركهن بورغ

 2019 تاهون منكأ كالي كبغساءن فريغكتكمنرتين فنديديقن مليسيا  ۲سكوله احتفال جمليس
 

 ...........: .............................اتريخ          اتس منغه/  رنده منغه:   كاتضوري
 .............: ..........................  متفت           اخري فريغكت

 

كأمفت فوسيغن كتيض فوسيغن كدوا فوسيغن فرتام فوسيغن فسرتا نضري/  كومفولن نام كليما فوسيغن   
 مركه جومله

 كسلوروهن
 كدودوقن
 كومفولن

 
        1 فسرتا
        2 فسرتا
        3 فسرتا

 
        1 فسرتا
        2 فسرتا
        3 فسرتا

 
        1 فسرتا
        2 فسرتا
        3 فسرتا

 
..............................       ...............................   .......................... ..... 

 حاكيم  كتوا  تاغن تندا                     2كريا جورو تاغن تندا       1كريا جورو تاغن تندا
 

..............................   ................................   ................................. 
 نام                                                   نام                                                   نام         
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 بورغ ۲خونتوه
 فغحاكيمن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصباح كلمة  
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 2019 املؤسسات التعليمية الدينية احتفال

 الصباح ة كلم  ملسابقة االستمارة
 حتفال / املسابقة : .........................االاتريخ         رقم املشارك : ....................

 ...............................بقة : ....................احتفال / املسمكان اال         ياالسفلى / العلالطبقة : 
 درجة ( 30) اللغة قسم 

 خصم الدرجات األخطاء األساسية املواد
 ( درجة 14)    األسلوب

 ( خطاءلكل  مخسة  أدرجة واحدة  خصم) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14   

 [درجة 13)  القواعد
 خطاء (ا  مخسة) خصم درجة واحدة لكل   

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13    

 

 الكلي اجملموع                          (درجات 3) عالوة درجة    خصم الدرجات     كاملة درجة
 

 ( استعمال اللغة املاليوية للكلمات العادية-  عرب(الكلمات غري مستعملة عند ال- ( استعمال األسلوب الركيك-   ( غري  مفهوم-  مناذج األخطاء:
 ( أخطاء صرفية-   (أخطاء حنوية -  

          : ............................   احلكم رئيس توقيع  ............................ : احلكم توقيع
 .........................:...احلكم رئيس اسم : ..............................           احلكم اسم

30 
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 2019املؤسسات التعليمية الدينية  احتفال

 الصباح ةاالستمارة ملسابقة  كلم
 حتفال / املسابقة : .........................اتريخ اال        ...............رقم املشارك : .....

 .................................................بقة : ..احتفال / املسمكان اال         يالالع/  السفلىالطبقة : 
 ( درجة 30)   األفكار قسم

 الرقم اجملال
 والدليل الفكرة والتفصيل

 (درجات  8  هلا ومبينة لكل فكرة مفصلة)

 الفكرة
)لكل فكرة هلا  

 درجتان(

 التفصيل
)لكل تفصيل له   

 درجات( 4

 الدليل
 له )لكل دليل
 درجتان(

 ةاملالحظ اجملموع

 فكرةال

 األوىل
 

\     \ \    \    \    \     \     \   

   \     \     \    \    \    \ \     \  الثانية

   \     \     \    \    \    \ \     \  لثالثةا

    \ اخلامتة \     \ املقدمة
 

 الكلي    اجملموع            (درجات 3 ) درجة عالوة         كاملة درجة
 

          : ............................   احلكم رئيس توقيع  ............................. : احلكم توقيع
 .......:......................احلكم رئيس اسم : ..............................           احلكم اسم

30 

ر
كا

ألف
ل ا

جي
س

 ت
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 2019املؤسسات التعليمية الدينية  احتفال

 الصباح مة مارة ملسابقة  كلاالست
 حتفال / املسابقة : .........................اتريخ اال        ...............رقم املشارك : .....

 ..........................................بقة : .........احتفال / املسمكان اال         ياالسفلى / العل الطبقة :
 ( ةدرج  40)  اإللقاء قسم

 الدرجات خصم األخطاء األساسية املواد
 8 7 6 5 4 3 2 1  درجة (  13طريقة اإللقاء ) 

9 10 11 12 13    

 درجة ( 13) النطق والفصاحة
 ) ختصم درجة واحدة لكل عشرة أخطاء (

 1 2 3 4 5 6 
7 
13 

8 9 10 11 12 
 

 5 4 3 2 1  ( درجات 10)  املناسب املظهر
6 7 8 9 10 

 

  الكلي  جملموعا                     (              درجات 4) الوةع درجةالدرجات                         كاملة                                       خصم درجة 
 األخطاءمناذج  

                                                                                                  مناسبة              غري ات(  الكلم-  مناسبة غري( احلركات - من الالزم احلركات أكثر( - : طريقة اإللقاء

 غريمهاأو  ميالتلع، إما النسيان أو  أثناء اخلطبة الوقف( - فصاحة غري( -  فصيح غري( نطق الكلمات  - س النرب والتنغيمق( ن- : والفصاحةالنطق 

    قلنسوة واإلزار                                                          العدم لبس ( - املناسبة غري( لبس املالبس - : املظهر املناسب
 

          : ............................   احلكم رئيس توقيع  : ............................... احلكم توقيع
 .....:........................احلكم رئيس اسم ......           .......................: ...احلكم اسم

40 
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  2019املؤسسات التعليمية الدينية  احتفال
 الصباح ة االستمارة ملسابقة  كلم

 ..............: .......... املسابقة/  حتفالاال اتريخ           ليا/ الع السفلىالطبقة : 
 رقم

 املشارك اسم  شاركامل
 اإللقاء األفكار   اللغة

 النتيجة اتالدرج جمموع
 2احلكم 1احلكم 2احلكم 1احلكم 2احلكم 1احلكم

1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
6.           
7.           
8.           
9.           

10.           
11.           
12.           
13.           
14.           
15.           

16          
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 : ...............................1 احملاسبة رسوم توقيع
 ......     ..: ........................1 احملاسبة رسوم اسم

           ........ : .................... احلكم رئيس توقيع     : ...............................2 احملاسبة رسوم توقيع
 .....:........................احلكم رئيس اسم    ......           ..: ........................2 احملاسبة رسوم اسم
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 بورغ ۲خونتوه
 فغحاكيمن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احلوار
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 2019املؤسسات التعليمية الدينية  احتفال

 إلرجتالي()ا الثاينللدور األول /  االستمارة ملسابقة  احلوار
 ........../ املسابقة : ............... حتفالاال اتريخ        ................: ........الفرقةرقم 

 ......................................بقة : .............ا/ املس حتفالاالمكان          يا/ العل : السفلىالطبقة 
 (درجة 40) والعرضاإللقاء قسم  

درجاتخصم ال األساسية املواد األخطاء   
8 7 6 5 4 3 2 1 

درجة( 16) النطق والفصاحة   
16 15 14 13 12 11 10 9 

5 4 3 2 1 
درجات( 01طريقة اإللقاء )   

10 9 8 7 6 

(درجات 7) النرب والتنغيم  1 2 3 4 5 6 7  

(درجات 5) املناسبة املظاهر  1 2 3 4 5    
 

 متحصلة درجة    عالوة درجة    لدرجاتخصم ا   كاملة درجة
 األخطاءمناذج 
 ه. الوقف أثناء احلوار، إما النسيان أو غري 3 . األخطاء يف اللهجة2 فصيح غري. النطق 1 : والفصاحةالنطق 

 لنصا ىل. استعمال األدوات غري املناسبة، النظر إ3 . احلركات غري املناسبة2 من الالزم أكثر. احلركات 1 : طريقة اإللقاء
  . النرب والتنغيم غري املناسبة2 والتنغيمالنرب  . نفس1 : النرب والتنغيم

  . التزين غري املناسبة2 املالبس غري املناسبة. لبس 1 : املظاهر املناسبة
  ه. عدم النظر إىل النص واالعتماد إلي2 هاهلجتطالقة النطق ابللغة العربية الفصيحة و . 1 : درجة عالوة )درجتان(

 

 ..……………………………: احلكم رئيس توقيع ……………………………:  احلكم توقيع
 ..……………………………: احلكم رئيس اسم ……………………………:  احلكم اسم

40    
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 2019املؤسسات التعليمية الدينية  احتفال

 )اإلرجتالي( الثايناالستمارة ملسابقة  احلوار للدور األول / 
 .........املسابقة : ................ حتفال /اتريخ اال        : ....................الفرقةرقم 

................................................بقة : ...ا/ املس حتفالاالمكان          ياالطبقة : السفلى / العل
 درجة( 30اللغة )قسم  

 املواد األساسية األخطاء خصم الدرجات

8 7 6 5 4 3 2 1 
 

 
 جة(در 15األسلوب )

 9 10 11 12 13 14 15  (ختصم درجة واحدة لكل مخسة أخطاء)

8 7 6 5 4 3 2 1 
 

 
 درجة( 15القواعد )

 )ختصم درجة واحدة لكل ستة أخطاء(
  15 14 13 12 11 10 9 

 

 درجة متحصلة        الدرجات خصم      درجة كاملة
 

 مناذج األخطاء
 . استعمال اللهجة املاليوية4 . الكلمات غري مستعملة عند العرب3 األسلوب رداءة . استعمال 2 . غري مفهوم1 : األسلوب
   . أخطاء صرفية2 . أخطاء حنوية1 : القواعد

 :…………………………….. توقيع رئيس احلكم : …………………………… توقيع احلكم
 

 ..……………………………: اسم رئيس احلكم ……………………………:  ماسم احلك

30   
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 2019يمية الدينية املؤسسات التعل احتفال

 )اإلرجتالي( الثاين /االستمارة ملسابقة  احلوار للدور األول 
 ........../ املسابقة : ............... حتفالاالاتريخ         : ....................الفرقةرقم 

 ..........................بقة :ا/ املس حتفالاالمكان          ياالعل /السفلى الطبقة : 
 درجة( 30) اهلدفقسم .

 الفكرة والتفصيل الرقم اجملال
 درجات( 7)لكل فكرة مفصلة ومبينة هلا 

 الفكرة
 درجات( 3)لكل فكرة هلا 

 التفصيل
 املالحظات اجملموع درجات( 4)لكل تفصيل له 

 
 
 

 األفكار

  األوىل
 

    

  الثانية
 

    

  الثالثة
 

    

  الرابعة
 

    

 

 درجة متحصلة        درجة عالوة      درجة كاملة
 

 مناذج األخطاء
 غري واضح : اهلدف  خاطئةناقصة أو  الفكرة : الفكرة

       

 غري كامل وغامض : التفصيل للفكرة  ومؤثر اهلدف واضح. 1 : (درجة عالوة )درجتان
     اهلدف مع املوضوع توافق. 2 : 

 .……………………………: كمتوقيع رئيس احل ……………………………:  توقيع احلكم
 

  : ................................... اسم رئيس احلكم ……………………………:  اسم احلكم

30   
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   2019املؤسسات التعليمية الدينية احتفال 

 )اإلرجتالي( الثاين /االستمارة ملسابقة  احلوار للدور األول 
 ..بقة : .......................اتريخ اإلحتفال / املسا           السفلى / العلياالطبقة : 

 

رقم 
 الفرقة

 الفرقةاسم 
 اهلدف اللغة اإللقاء والعرض

 النتيجة اتجمموع الدرج
 2احلكم 1احلكم 2احلكم 1احلكم 2احلكم 1احلكم

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

 ...............توقيع رئيس احلكم : .................. .......................: ........ 2حملاسبة اتوقيع رسوم : ............................... 1توقيع رسوم احملاسبة 
  ......................:............احلكم رئيس اسم ........: ........................ 2 احملاسبة رسوم اسم ................................ :1 احملاسبة رسوم اسم
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 بورغ ۲خونتوه
 فغحاكيمن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 كوءيز بهاس عرب
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2019للمؤسسات   التعليمية  الدينية  االحتفال  
نيةالثا ⁄جة  التصفية  األوىل نتي  

علياال⁄السفلىاملستوى:   
....التاريخ:...........................   املقر:......................  

 العدد الوالية جمموع   الدرجات
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

..............التاريخ:...........اسم رءيس احلكام:................. التوقيع:.....................  
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 2019املؤسسات التعليمية الدينية احتفال 

 العربية  ابللغةالذكاء  اختباراالستمارة ملسابقة 
الثانوي⁄املستوى: االعدادي     

    التاريخ:....................................
 .......................................: ..... املقر   النهائي نصف / لثاين/ ا وىلألا:  اجلولة

 

 الوالية العدد
 للمشاركالدرجة الفردية 

 النتيجة جمموع الدرجات
2 املشارك 1 املشارك   3املشارك 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        

10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        

 
 : ...............................1 احلاكم توقيع
 ......     ..: ........................1 احلاكم اسم

        .         ............: ............... مااحلك رئيس توقيع  : ...............................2 احلاكم توقيع
 ..........:...................مااحلك رئيس اسم      ......      ................: ..........2 اسم احلاكم 
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 2018املؤسسات التعليمية الدينية  احتفال

 االستمارة ملسابقة اختبار الذكاء ىف اللغة العربية
 : .........................اتريخ       عليا/ ال سفلىال:  املستوى

 ......................................................: ......... املقر      ةاجلولة : النهائي
 

اخلامسةاجلولة  اجلولة الرابعة اجلولة الثالثة اجلولة الثانية اجلولة األوىل املشارك الوالية  النتيجة جمموع الدرجات 

 
        1 املشارك
       2املشارك 
       3 املشارك

 
        1 املشارك
       2 املشارك
       3 املشارك

 
        1 املشارك
       2 املشارك
       3 املشارك

 
 : ...............................1 احلاكمتوقيع 

 : ................................     1 اسم احلاكم
         .........   م : ...................اتوقيع رئيس احلك     : ...............................2 توقيع احلاكم
 ......م:.......................ااسم رئيس احلك    : ................................           2 اسم احلاكم


