شرط ۲عموم فرتنديغن
.1

كونسيف
.1.1

.1.2

.1.3

.2

جمليس احتفال سكوله ۲فريغكت كبغساءن اداله سواتو فرتنديغن انتارا نضري يغ
مغندوغي برباف اخارا.
اخارا ۲يغ دفرتنديغكن مرغكومي بيدغ بهاس عرب ،فغتاهوان القرءان دان فغتاهوان
اضام اسالم.
جمليس اين داداكن ستياف تاهون باضي مغوجي تاهف كماهرين دان فغتاهوان موريد۲
دامل بيدغ ۲بركناءن.

شرط ۲فثرتاءن
 .2.1شرط فسرتا
 .2.1.1فثرتاءن دبوك كفد موريد ۲سكوله منغه دان سكوله براسراما فنوه يغ بردفرت
دغن كمنرتين فنديديقن مليسيا )ترماسوق موريد , SBP, KAA, ,SABK,
 ( SMKA, TMUA,يغ مناوركن مات فالجرن بهاس عرب ،فنديديقن اسالم،
تصور اسالم ،كوريكولوم برسفادو ديين  ,KBD , KBT,KKQفنديديقن
القرءان دان السنة سرتا شريعة إسالمية.
 .2.1.2فثرتأن جوض تربوك كفد موريد د سكوله منغه برموال دري تيغكنت ساتو هيغضا
ليم دري سكوله اضام نضري ,جمليس اضام إسالم ,ياياسن نضري دان سكوله
سواستا يغ بردفرت دغن جاببنت فنديديقن نضري
 .2.1.3فثرتأن تربهاضي كفد دوا كاتضوري ؛
 .2.1.3.1كاتضوري منغه رنده ( تيغكنت  2 ،1دان  ) 3دان
 .2.1.3.2كاتضوري منغه اتس ( تيغكنت  4دان .) 5
 .2.1.4ستياف فسرتا هاث دبنركن مثرتاءي ساتو اخارا سهاج.
.2.2

بيلغن فسرتا دان فثرتاءن
 .2.2.1ستياف نضري دواجبكن مثرتاءي كسموا اخارا يغ دفرتنديغكن.
 .2.2.2ستياف نضري اكن مغهانرت ساتو كونتيجني فسرتا سراماي  26اورغ موريد
( 13اورغ باضي منغه رنده دان  13اورغ باضي منغه أتس).
 .2.2.3ستياف نضري هاث دبنركن مغهانرت سأورغ اتاو ساتو فاسوقن سهاج باضي
ستياف اخارا دان باضي ستياف كاتضوري.
2

.2.3

.2.4

.3

جنتينا

 .2.3.1باضي اخارا اينديؤيدو ،نضري بيبس اونتوق مغهانرت سام اد فسرتا لالكي اتاو
فرمفوان.
 .2.3.2باضي اخارا كوءيز القرءان دان كوءيز بهاس عرب ،فاسوقن بوليه ترديري درفد
فرمخفورن لبيه درفد ساتو جنتينا.
 .2.3.3باضي اخارا احلوار ،فاسوقن هاث بوليه دواكيلي اوليه ساتو جنتينا سهاج ،سام
ادا لالكي اتاو فرمفوان.
فاكاين فسرتا
 .2.4.1مسوا فسرتا لالكي هندقله مماكاي باجو ماليو ،لغكف برمسفني دان برسوغكوق
هيتم ،مانكاال فسرتا فرمفوان هندقله مماكاي باجو كوروغ يغ سسواي يغ
منوتوف عورة دغن مسفورنا.
 .2.4.2فسرتا يغ تيدق مماتوهي شرط برفاكني اين بوليه دفوتوغ مركهث اوليه جوري
اتاو حاكيم فرتنديغن.
 .2.4.3فسرتا جوض تيدق دبنركن مماكاي اف ۲فاكاين ،ملبغ اتاو سيمبول يغ
ملمبغكن مان ۲نضري ،داءيره اتاو سكوله يغ دواكيلي.

اخارا ۲يغ دفرتنديغكن
 .3.1اخارا ۲يغ دفرتنديغكن باضي كاتضوري منغه رنده دان أتس اداله سفرتي بريكوت ؛
 .3.1.1بيدغ فغتاهوان القرءان ؛
 .3.1.1.1قراءات السبع بالرتمن ،
 .3.1.1.2حتفيظ القرءان  ،دان
 .3.1.1.3كوءيز علمو وحي.
 .3.1.2بيدغ بهاس عرب ؛
 .3.1.2.1كلمة الصباح ،
 .3.1.2.2احلوار  ،دان
 .3.1.2.3كوءيز بهاس عرب.

.4

اوندين
.4.1
.4.2

اوندين اكن دالكوكن اونتوق مننتوكن ضيلرين فسرتا دان تاجوق.
اوندين ضيلرين اكن دبوات سباءيق سهاج سلساي اوروسن فندفرتن فسرتا.
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.4.3

.4.4
.4.5
.5

فننتوان كفوتوسن
.5.1

.5.2

.5.3

.5.4
.6

باضي كونتيجني يغ تيدق تيبا فد وقتو يغ تله دتتفكن ،اوندين ضيلرين اكن دجالنكن
اوليه اوروستيا فرتنديغن.
اوندين تاجوق اتاو سيت سوءالن اكن دبوات مساس فرتنديغن.
سبارغ فرتوكرن سلفس سلساي اوندين دجالنكن اداله تيدق دبنركن سام سكالي.
سخارا عمومث ،كدودوقن فسرتا اكن دتنتوكن برداسركن جومله مركه كسلوروهن
يغ دفراوليهي اوليه فسرتا .فسرتا يغ مندافت مركه ترتيغضي اكن دإشتهاركن سباضاي
جوهن ،كدوا ترتيغضي سباضاي ناءيب جوهن دان بضيتوله سرتوسث.
جك تردافت دوا اتاو لبيه فسرتا مندافت مركه يغ سام ،مك فننتوان كدودوقن اكن
دبوات برداسركن بيدغ ۲فغحاكيمن مغيكوت كأوتاماءن سباضاميان يغ تله دتتفكن
اوليه مجاعه كحاكيمن.
جك ماسيه تردافت فرساماءن ،مجاعه حاكيم اكن برسيدغ اونتوق مننتوكن
كفوتوسن.
كفوتوسن حاكيم اداله معتمد.

بنتهن
.6.1

.6.2
.6.3

سبارغ بنتهن يغ دكموكاكن هندقله دروجوع كفد فغروسي مجاعه حاكيم مغضوناكن
بورغ رامسي دان دصحكن اوليه كتوا كونتيجني.
بورغ بنتهن مستيله دايسي دغن لغكف دان جلس.
بنتهن مستيله دبوات سبلوم كفوتوسن فرتنديغن دعمومكن .بنتهن يغ دبوات سلفس
كفوتوسن دعمومكن تيدق اكن دالين.
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قراءات السبع بالرتمن
.1

كونسيف فرتنديغن
.1.1

.1.2

.2

قراءات السبع بالرتمن اداله ساتو اخارا يغ دفرتنديغكن اونتوق مغوجي فغواساءن
موريد دامل علمو قراءات السبع دان ترمن.
دامل فرتنديغن اين ،فسرتا اكن دمينتا اونتوق ممباخكن سورة ۲ترتنتو دامل القرءان
مغيكوت باخاءن امام ۲قراءات يغ معترب.

شرط ۲خصوص فرتنديغن
.2.1

.2.2

بيلغن فسرتا
 .2.1.1ستياف نضري اكن دواكيلي اوليه سأورغ فسرتا باضي ستياف كاتضوري
سام اد لالكي اتاو فرمفوان.
فثرتاءن
.2.2.1
.2.2.2

.2.3

.2.4

.2.5

ستياف فسرتا هاث دبنركن مثرتاءي ساتو اخارا سهاج.
فسرتا ۲يغ عذور شرعي تيدق دبنركن مغمبيل بهاضني دان هندقله دضنيت
دغن فسرتا يغ الءين دغن شرط دمعلومكن كفد اوروستيا فرتنديغن
سبلوم اوندين ضيلرين دجالنكن.

اوندين فسرتا
 .2.3.1نومبور ضيلرين فسرتا اداله برداسركن كفد اوندين كتيك فندفرتن.
 .2.3.2ستياف فسرتا اكن مميليه ساتو سامفول سورت يغ مغندوغي سيت
سوءالن يغ دتتفكن دان ممعلومكن نومبور سيت سؤالن كفد حاكيم
فاتح.
تيمفوه باخاءن
 .2.4.1ستياف فسرتا دكهندقي ممباخ سوره ۲يغ دتنتوكن دامل جغك ماس
مينيت.
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بنتوق باخاءن
 .2.5.1فسرتا هندقله ممباخ سخارا برترمن دامل بنتوق ترتيل سهاج دان بوكنث دامل
بنتوق تدوير اتاو حدر .

.2.5.2

.2.5.3
.2.5.4

.2.5.5

.3

فسرتا جوض دكهندقي ممباخ سورة مغيكوت قاعده باخاءن قراءات السبع
يغ دتنتوكن.
باضي سوءالن فرتام ،فسرتا هندقله ممباخ سورة الفاحتة.
فسرتا بوليه مميليه اونتوق ممباخ سوألن كدوا دان كتيض مغضوناكن
سكورغ-كورغث ساتو ترمن فيليهن سفرتي ترمن نهواند ،رست ،صبا،
حجاز ،سيكة دان جهركة يغ دالضوكن دغن سوسونن حركة ۲ترمن
ترسبوت باضي ستياف سواءلن.
ستياف سوالن هندقله دباخ دغن ترمن يغ بربيذا دان تكرير فد حركة
دبنركن دغن شرط فسرتا هندقله مغهابيسكن سكورغ – كورغث 4
حركة باضي ستياف ترمن.

بنتوق اوجني
.3.1

.3.2

.3.3

.3.4

.3.5

.3.6

.3.7

فسرتا داوجي تالوة القرءان دامل قراءات السبع سخارا ليسن ماللوءي برباف سوره
يغ دتنتوكن فانل فغضوبل سوءالن.
ستياف فسرتا دكهندقي ممباخ سوره مغيكوت قاعده قراءات السبع دان رواية يغ
دتنتوكن سهاج.
فسرتا هندقله ممباخاكن مسوا خالف يغ تردافت دامل وجه القراءات يغ دسوءال سام
اد كتيك وصل دان وقف.
ايات ۲يغ مغندوغي خالف لبيه درفد  1وجه سفرتي تثليث البدل هندقله داولغ
باخاءنث دغن  4 ،2دان  6حركة.
فسرتا هاث دبنركن مغضوناكن هالين سيت سؤالن يغ دبكلكن دامل مسفول سؤالن يغ
دترميا درفد كتوا حاكيم
تياد سوءالن فيليهن اتاو ضنتني اكن دبريكن سكرياث فسرتا ضاضل منجواب
سوءالن ۲يغ دكموكاكن.
بنتوق اوجني منغه رنده (تيغكنت  2 ,1دان )3
 .3.7.1فسرتا اكن دسوءال دغن  3سوءالن يغ ترديري درفد ؛
 .3.7.1.1سوءالن فرتام اداله درفد سورة الفاحتة يغ واجب دباخ دغن
مغضوناكن ترمن بياتي دان حسيين.
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.3.8

.4

 .3.7.1.2سوءالن  2دان  3دري سورة الفيل هيغض سورة الناس هندقله
دباخ دغن مغضوناكن سكورغ-كورغث  1ترمن فيليهن يغ
بربيذا باضي ستياف سواءلن .
 .3.7.1.3ستياف فسرتا هندقله ممباخ دغن  3ترمن يغ بربيذا.
بنتوق اوجني منغه اتس (تيغكنت  4دان )5
 .3.8.1فسرتا اكن دسوءال دغن  3سوءالن يغ ترديري درفد ؛
 .3.8.1.1سوءالن فرتام اداله درفد سورة الفاحتة يغ واجب دباخ دغن
مغضوناكن ترمن بياتي دان حسيين.
 .3.8.1.2سوءالن ك 2-درفد سورة التكاثر هيغض سورة اهلمزة
(القراءات السبع) هندقله دباخ دغن مغضوناكن سكورغ-
كورغث ساتو ترمن فيليهن يغ بربيذا.
 .3.8.1.3سوءالن ك 3-درفد سورة الضحى هيغض سورة القارعة
(قراءات امام انفع سهاج) هندقله دباخ دغن مغضوناكن
سكورغ-كورغث ساتو ترمن فيليهن يغ بربيذا.
 .3.8.1.4ستياف فسرتا هندقله ممباخ دغن  3ترمن يغ بربيذا.

فغحاكيمن
.4.1

.4.2

فغحاكيمن دبهاضيكن كفد  4بهاضني ؛
 .4.1.1تالوة مغيكوت قراءات السبع ( 40مركه) ؛
( 20مركه) ؛
 .4.1.2جتويد
( 15مركه) ؛ دان
 .4.1.3فصاحة
( 25مركه).
 .4.1.4ترمن دان سوارا
فغحاكيمن اكن دلقساناكن اوليه مجاعه حاكيم يغ ترديري درفد ؛
( 1اورغ) ؛
 .4.2.1كتوا حاكيم
( 2اورغ) ؛
 .4.2.2تالوة مغيكوت القراءات
( 2اورغ) ؛
 .4.2.3جتويد
( 2اورغ) ؛
 .4.2.4فصاحة
( 2اورغ) ؛ دان
 .4.2.5ترمن دان سوارا
( 2اورغ).
 .4.2.6فاتح
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.5

فننتوان كفوتوسن فرتنديغن
.5.1
.5.2

.5.3

.5.4
.6

سكرياث فرساماءن مركه ماسيه برالكو ،مك فارا حاكيم هندقله دفغضيل برسيدغ
اونتوق مننتوكن كفوتوسن.
كفوتوسن مجاعه حاكيم اداله معتمد.

بنتهن
.6.1

.7

جوهن اكن دتنتوكن برداسركن جومله مركه كسلوروهن يغ دفراوليهي فسرتا.
سكرياث برالكو فرساماءن مركه ،فننتوان جوهن هندقله دروجوع كفد مركه
بيدغ ۲بريكوت مغيكوت توروتن ؛
 .5.2.1قراءات السبع ؛
 .5.2.2جتويد ؛
 .5.2.3ترمن دان سوارا ؛ دان
 .5.2.4فصاحة.

سيال روجوع شرط ۲عموم فرتنديغن.

توضس ۲مجاعه حاكيم
.7.1

كتوا حاكيم
 .7.1.1مثدياكن بورغ ۲فغحاكيمن.
 .7.1.2مثدياكن سامفول سورت يغ مغندوغي سوءالن ۲اوندين فسرتا.
 .7.1.3مننتوكن اوندين ضيلرين فسرتا.
 .7.1.4مغاوسي فرجالنن فروسيس فغحاكيمن دري اول هيغض اخري.
 .7.1.5ممستيكن فروسيس فغحاكيمن دجالنكن دغن فنوه امانه دان رهسيا.
 .7.1.6مننتوكن توضس حاكيم مغيكوت بهاضني.
 .7.1.7مالنتيق حاكيم فغضنيت جك حاكيم تيدق حاضري دان عذور.
 .7.1.8مننداتاغين بورغ ۲مركه دان كفوتوسن فرتنديغن.
 .7.1.9مالنتيق جورو كريا برتوضس اونتوق مغريا مركه فسرتا دان مثدياكن
كفوتوسن اخري.
 .7.1.10ممفغروسيكن مشوارت مجاعه حاكيم سبلوم ،مساس دان سلفس فرتنديغن.
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.7.2

.7.3

.7.4

.7.5

حاكيم فاتح
 .7.2.1ممفرسيالكن فسرتا مغمبيل متفت
 .7.2.2ممعلومكن كفد مجاعة حاكيم سيت سوءالن يغ دفيليه دان ممباخكن
سوءالن يغ تركندوغ دداملث.
 .7.2.3ممستيكن فسرتا ممباخ ايات ۲دري سورة يغ دتنتوكن سهاج.
 .7.2.4منضور فسرتا يغ تيدق ممباخ سخارا برترمن.
حاكيم تالوة مغيكوت قراءات السبع ( 40مركه)
 .7.3.1ممستيكن فسرتا ممباخ ايات ۲دري سوره يغ دتنتوكن سهاج.
 .7.3.2ممستيكن كتفنت وجه۲قراءات يغ دباخ اوليه فسرتا.
 .7.3.3منيالي كسلوروهن باخاءن فسرتا دري اول هيغض اخريبرداسركن وجه
القراءات.
 .7.3.4ممستيكن قدر مد متصل ،منفصل ،بدل ،صله دان الزم برداسركن وجه
القراءات.
 .7.3.5منيالي كتفنت باخاءن حكوم ترقيق ،تغليظ ،تسهيل ،امشام ،رَوم ،اِمالة،
تقليل ،نقل ،ترك الغنة/بدون الغنة ،صلة هاء ضمري ،صلة ميم مجع دان
الءين ۲الضي.
حاكيم جتويد ( 20مركه)
 .7.4.1منيالي سبوتن خمرج دان صفة حروف.
 .7.4.2منجاض حكوم نون ساكنة دان تنوين.
 .7.4.3منجاض حكوم ميم ساكنة.
 .7.4.4منجاض حكوم نون دان ميم مشددتني.
 .7.4.5منجاض حكوم الم دان راء يغ بوكن خالف القراءات.
 .7.4.6منيالي حكوم مد اصلي دان مد عارض للسكون.
 .7.4.7منيالي قدر غنة  2حركة.
حاكيم فصاحة ( 15مركه)
 .7.5.1منيالي كخرمنت دامل باخاءن.
 .7.5.2منيالي كلنخرن سبوتن حروف ،لفظ دان ايات.
 .7.5.3منيالي كتفنت باريس حروف دان تشديد.
 .7.5.4منيالي كساهلن وقف دان ابتداء.
 .7.5.5منيالي كتفنت سوسونن ايات.
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.7.5.6
.7.5.7
.7.6

.8

ممستيكن فسرتا ترفليهارا درفد برنفس ددامل باخاءن.
ممستيكن باخاءن برداسركن هلجة عرب.

حاكيم ترمن دان سوارا ( 25مركه)
 .7.6.1منيالي باخأن فسرتا يغ منفاتي ترمن ۲معترب (ترمن مصري).
 .7.6.2منيالي كأوفاياءن موريد اونتوق مغالونكن باخاءن قراءات دغن
مغضوناكن ترمن بياتي دان الءين ۲ترمن يغ معترب مغيكوت حركة-حركتث.
 .7.6.3ترمن هندقله دمسفورناكن دامل سكورغ -كورغث  3طبقات (قرار ،نوى
دان جواب دان جواب اجلواب).
 .7.6.4ممستيكن سوارا برسيه ،ترغ ،لنتغ دان ليخني.
 .7.6.5منيالي ضايا باخاءن يغ مناريق.

جنيس ۲كسالهن يغ مغعقيبتكن فموتوغن مركه ؛
.8.1

.8.2

تالوة مغيكوت قراءات السبع
 .8.1.1ستياف ساتو كساهلن وجه قراءات اكن دفوتوغ  1اتاو  2مركه مغيكوت
سكيما يغ دتنتوكن.
 .8.1.2ستياف سبوتن وجه ترقيق ،تفخيم دان تغليظ يغ تيدق تفت دفوتوغ 1
مركه.
 .8.1.3سبوتن وجه اِمالة ،تقليل ،سكته ،حتقيق ،تسهيل ،امشام ،رَوم ،نقل دان
ابدال دفوتوغ  2مركه.
جتويد
 .8.2.1ستياف كساهلن جتويد بريكوت اكن دفوتوغ  1مركه ؛
أ) سبوتن خمرج دان صفة۲حروف.
ب) حكوم نون الساكنة دان التنوين.
ت) حكوم ميم الساكنة.
ث) حكوم ال الشمسية دان ال القمرية.
ج) واجب الغنه.
ح) حكوم ۲جتويد يغ بركاءينت دان بوكن خالف قراءت
.8.2.2

مركه ايستيميوا اكن دبريكن كفد ؛
أ) كسمفورناءن صفة۲غنة.
ب) كسمفورناءن مثبوت صفة٢حروف.
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.8.3

فصاحة
.8.3.1

.8.3.2

.8.4

ستياف كساهلن فصاحة بريكوت اكن دفوتوغ مركه ؛
أ) كساهلن سبوتن حروف يغ كورغ فاصح اكن دفوتوغ  1مركه.
ب) تراضق-اضق دان ترضاضف اكن دفوتوغ  1مركه.
ت) وقف دان ابتداء يغ تيدق تفت دفوتوغ  1مركه.
ث) ترتيغضل ساتو حروف دفوتوغ  1مركه.
ج) ترتيغضل ساتو كلمة دفوتوغ  2مركه.
ح) منوكر باريس حروف دان كلمه دفوتوغ  2مركه.
خ) ملغكاوساتو ايات فنوه دفوتوغ  2مركه.
مركه ايستيميوا اكن دبريكن كفد ؛
أ) باخاءن برهلجة عرب.
ب) باخاءن يغ دافت مغيكوت كسسواين ايات.

ترمن دان سوارا
 .8.4.1مركه اكن دبريكن برداسركن كفد كتفاتن ترمن ،كمردوان سوارا،
كربسيهن ،كليخينن دان كلنتغن سوارا فسرتا.
 .8.4.2ستياف كساهلن ترمن بريكوت اكن دفوتوغ مركه ؛
أ) كورغ دري  3جنيس ترمن.
ب) كورغ دري  4حركة فد تياف ۲ترمن.
ت) ترمن يغ تيدق دمسفورناكن ددامل 3طبقات.
ث) الونن سومبغ يغ مروسقكن.
ج) تيدق دافت مغاول حمطة اتاو قطعة.
ح) ستياف ترمن يغ برمخفور ادوق.
خ) تردافت ككرسن فد حركة اتاو ترمن.
د) باخاءن يغ تيدق منفاتي ترمن ۲يغ برترتيل سفرت حتقيق  ,تدوير
دان حدر اكن دفرايغتكن اوليه حاكيم فاتح .سكرياث برتروسن،
اكن دفوتوغ سباثق  5مركه باضي ستيف سوءالن.


* تكرير حركة تيدق اكن دفوتوغ مركة دغن شرط فسرتا
هندقله مغهبيسكن سكورغ – كورغث  4حركة باضي ستيف
ترمن.
12

.8.4.3

.9

مركه ايستيميوا دبريكن كفد ؛
أ) ستياف ترمن يغ دالونكن دغن سوارا يغ امت مردو.
ب) ستياف ترمن يغ دافت مثمفورناكن  4طبقات دغن باءيق.
ت) رنتق ترمن يغ برباضاي -باضاي لبيه دري  3ترمن .

 .8.5خاتنت حاكيم دامل بورغ فمركهن
 .8.5.1ستياف كساهلن باخاءن فد ساتو-ساتو بهاضني اكن دفوتوغ  1مركه درفد
مركه فنوه يغ تردافت ددامل بورغ فمركهن.
 .8.5.2كساهلن يغ سام برتروسن دفوتوغ تيدق لبيه درفد  3كالي سهاج.
 .8.5.3ستياف كساهلن هندقله دتندا دان دثاتكن جنيس كساهلن سخارا ريغكس
دامل بورغ فمركهن.
 .8.5.4هاث بورغ ۲مركه يغ دسدياكن اوليه كتوا حاكيم سهاج بوليه دضوناكن
دان هندقله دتندا تاغين اوليه حاكيم دان كتوا حاكيم ستله سلساي
فغحاكيمن ستياف فسرتا.
بورغ فمركهن
( خونتوه بورغ فمركهن دملفريكن )
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حتفيظ القرءان
.1

كونسيف فرتنديغن
.1.1

.2

حتفيظ القرءان اداله ساتو اخارا يغ دفرتنديغكن اونتوق مغوجي فغواساءن موريد دامل
بيدغ حتفيظ القرءان.

شرط ۲خصوص فرتنديغن
.2.1

كاتضوري يغ دفرتنديغكن:

.2.1.1
.2.1.2
.2.1.3
.2.1.4
.2.2

.2.3

.1.1

كاتضوري منغه رنده سوره البقره برموال دري اية  1هيغض .141
كاتضوري منغه اتس سوره البقره برموال دري اية  1هيغض 286

كاتضوري منغه رنده ( (TMUA/KBTبرموال درفد جزء ( ١۵-١تيغكاتن )3-1
كاتضوري منغه اتس( (TMUA/KBTبرموال درفد جزء ( ۲۰-۱تيغكاتن )5-4

بيلغن فسرتا
 .2.2.1ستياف نضري اكن دواكيلي اوليه سأورغ فسرتا باضي ستياف كاتضوري
سام اد لالكي اتاو فرمفوان.
فثرتاءن
 .2.3.1ستياف فسرتا هاث دبنركن مثرتاءي ساتو اخارا سهاج.
 .2.3.2فسرتا ۲يغ عذور شرعي بوليه دضنيت دغن فسرتا يغ الءين دغن شرط
دمعلومكن كفد اوروستيا فرتنديغن سبلوم اوندين ضيلرين دجالنكن
بنتوق اوجني
 .1.1.1ستياف فسرتا اكن داوجي سخارا ليسن فد اية ۲يغ تله دتتفكن.
 .1.1.2ستياف فسرتا اكن داوجي دغن  5سوءالن.
 .1.1.3ستياف فسرتا هندقله مميليه اوندين سيت سوءالن يغ دتتفكن دان مثرهكنث
كفد حاكيم فاتح مساس فرتنديغن دجالنكن.
 .1.1.4ستياف فسرتا هندقله مثمفورناكن سوءالن ۲يغ دكموكاكن.
 .1.1.5سكرياث فسرتا ضاضل مثامبوغ اتاو منروسكن باخاءن ،حاكيم فاتح/منبه
بوليه منمتكن باخاءن دان منروسكن سوءالن يغ برايكوتث.

.1.2

.1.3

.1.4

فغوندين ضيلرين
 .1.2.1ستياف فسرتا اتاو واكيل فسرتا دكهندقي مميليه اوندين ضيلرين اوجيان فد
ماس يغ دتتفكن.
 .1.2.2فسرتا اتاو واكيل يغ تيدق حاضري مساس فغاوندين ،ضيلرينث اكن دتنتوكن
اوليه جاوتنكواس فرتنديغن.
بنتوق باخاءن
 .1.3.1فسرتا دكهندقي ممباخ مغيكوت باخاءن تدوير سهاج.
 .1.3.2حاكيم فاتح اتاو منبه برحق منضور فسرتا يغ تيدق ممباخ سخارا باخاءن
تدوير.
فغحاكيمن
 .1.4.1فغحاكيمن دبهاضيكن كفد  4بهاضني ؛
( 45مركه)
 .1.4.1.1حفظ دان لنخر
( 25مركه)
 .1.4.1.2جتويد
( 20مركه)
 .1.4.1.3فصاحة
( 10مركه)
 .1.4.1.4سوارا دان ضاي
.1.4.2

اوجني حتفيظ القرءان دحاكيمي اوليه ساتو مجاعه حاكيم يغ ترديري درفد ؛
 .1.4.2.1كتوا حاكيم حتفيظ  1 -اورغ
  2اورغ .1.4.2.2حفظ دان لنخر
  2اورغ .1.4.2.3جتويد
  2اورغ .1.4.2.4فصاحة
  2اورغ .1.4.2.5سوارا دان ضاي
  1اورغ .1.4.2.6حاكيم فاتح
  1اورغ .1.4.2.7حاكيم منبه
 .1.4.2.8مجاعه حاكيم اين دبنتو اوليه دوا اورغ جورو كريا.
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.2

فننتوان كفوتوسن فرتنديغن
.2.1

.2.2

.2.3

.2.4

.2.5
.3

جوهن اكن دتنتوكن برداسركن جومله مركه كسلوروهن ترتيغضي يغ دفراوليهي
فسرتا.
نائيب جوهن دتنتوكن برداسركن جومله مركه كسلوروهن كدوا ترتيغضي دان
بضيتوله سرتوسث.
سكرياث برالكو فرساماءن مركه ،فننتوان جوهن هندقله دروجوع كفد مركه بيدغ۲
بريكوت مغيكوت توروتن ؛
 .2.3.1حفظ دان لنخر ؛
 .2.3.2جتويد ؛
 .2.3.3فصاحة ؛ دان
 .2.3.4سوارا دان ضاي.
سكرياث فرساماءن مركه ماسيه برالكو ،مك فارا حاكيم هندقله دفغضيل برسيدغ
اونتوق مننتوكن كفوتوسن.
كفوتوسن مجاعه حاكيم اداله معتمد.

توضس ۲حاكيم ؛
.3.1

توضس كتوا حاكيم ؛
 .3.1.1ممفغروسيكن مشوارت فثالرسن حاكيم.
 .3.1.2مثرهكن بورغ ۲فغحاكيمن كفد فارا حاكيم.
 .3.1.3مثرهكن سالينن سيت سوءالن كفد فارا حاكيم.
 .3.1.4مثرهكن سيت سوءالن يغ دتتفكن كفد فارا حاكيم.
 .3.1.5مننتوكن توضس حاكيم مغيكوت بهاضني ۲يغ دحاكيمي.
 .3.1.6ممعلومكن كفد فغروسي مجاعه حاكيم اونتوق ملنتيق حاكيم فغضنيت سكرياث
حاكيم يغ دلنتيق تيدق حاضري.
 .3.1.7مثيمق دان ممستيكن بورغ ۲فغحاكيمن دايسي دغن لغكف دان دتنداتغين.
 .3.1.8كتوا حاكيم بوليه منغضوهكن فرتنديغن سكرياث برالكو فركارا ۲دلوار
جغكاءن.
 .3.1.9مثدياكن اولسن ستياف بيدغ فغحاكيمن.

17

.3.2

.3.3

توضس حاكيم فاتح دان منبه ؛
 .3.2.1ممفرسيالكن فسرتا مميليه ساتو سيت سوءالن يغ تله دسدياكن.
 .3.2.2ممستيكن فسرتا برسديا سبلوم مغموكاكن سوءالن.
 .3.2.3مغموكاكن سوءالن يغ دفيليه اوليه فسرتا دغن جلس.
 .3.2.4مغولغي سوءالن سكالي سهاج جك دمينتا اوليه فسرتا فد ستياف سوءالن.
 .3.2.5منضور فسرتا يغ ترساله ممباخ باريس ،كلمه ،اية اتاو ترلغكاو.
 .3.2.6منضور فسرتا يغ تيدق ممباخ سخارا تدوير سبلوم مموالكن سوءالن برايكوتث.
 .3.2.7ممباخ سبهاضني اية كفد فسرتا يغ ترلوفا اتاو تراضق -اضق.
توضس حاكيم حفظ دان لنخر ؛
 .3.3.1مغحاكيمي كسلوروهن باخاءن فسرتا دري اول هيغض اخري برداسركن
باخاءن رواية حفص عن عاصم مغيكوت طريق الشاطيب.
 .3.3.2ممربي مركه ايستيميوا كفد فسرتا برداسركن كريترييا برايكوت ؛
 .3.3.2.1لنخر دان برهلجة عرب ؛
 .3.3.2.2كتنغن دامل مغحفظ ؛ دان
 .3.3.2.3باخاءن مغيكوت تدوير يغ بتول.
 .3.3.3ممبوات فموتوغن مركه برداسركن كساهلن ۲سفرتي برإيكوت ؛
بيلغن
جنيس ۲كساهلن
 .1باخاءن يغ براولغ-اولغ
 .2باخاءن يغ ترهنيت-هنيت
 .3باخاءن يغ تراضق-اضق
 .4باخاءن يغ ترتيغضل ،ترمتبه حروف
 .5باخاءن يغ ترتيغضل ،ترمتبه ،ترساله باريس
 .6باخاءن يغ تيدق مغيكوت كهندق سوءالن (سامبوغ /اولغ )
 .7باخاءن يغ ترتيغضل اتاو ترمتبه كلمه /اية
 .8باخاءن يغ ترساله سامبوغ
 .9بوكن باخاءن تدوير( ستله دبري فرايغنت )
 10تيدق منفيت ارهن سؤالن (سامبوغ  /اولغ(
 .11ضاضل منجواب ساتو سوءالن

فموتوغن
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 2مركه
 2مركه
 2مركه
 10مركه
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.3.4

توضس حاكيم جتويد ؛
 .3.4.1مغحاكيمي كسلوروهن باخاءن فسرتا دري اول هيغض اخري برداسركن
باخاءن رواية حفص عن عاصم مغيكوت طريق الشاطيب.
 .3.4.2ممربي مركه ايستيميوا كفد فسرتا برداسركن كريترييا برايكوت ؛
 .3.4.2.1كسمفورناءن صفة دان قدر غنّة ؛
 .3.4.2.2فميليهن وجه يغ أوىل ؛ دان
 .3.4.2.3فثاماءن قدر حكوم ۲مد يغ سجنيس.
.3.4.3

ممبوات فموتوغن مركه برداسركن كساهلن ۲سفرتي برايكوت ؛

جنيس ۲كساهلن
بيلغن
 .1مثاهلي قاعده باخاءن تعوّذ دان بسملة
 .2مثاهلي حكوم واجب الغنّة
 .3مثاهلي حكوم ال مشسية دان ال قمرية
 .4مثاهلي حكوم نون ساكنة دان تنوين
 .5مثاهلي حكوم ميم ساكنة
 .6مثاهلي حكوم ادغام
 .7مثاهلي حكوم اظهار
 .8مثاهلي حكوم مدود
 .9مثاهلي وجه خصوص باضي رواية حفص
 .10ضاضل منجواب ساتو سوءالن
.3.5

فموتوغن
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 5مركه

توضس حاكيم بهاضني فصاحة ؛
 .3.5.1مغحاكيمي كسلوروهن باخاءن فسرتا دري اول هيغض اخري برداسركن
باخاءن رواية حفص عن عاصم مغيكوت طريق الشاطيب.
 .3.5.2ممربي مركه ايستيميوا كفد فسرتا برداسركن كريترييا برإيكوت ؛
 .3.5.2.1ممباخ دغن وجه أوىل فد وقف.
 .3.5.2.2ممباخ دغن وجه أوىل فد ابتداء.
 .3.5.3ممبوات فموتوغن مركه برداسركن كساهلن ۲سفرتي برايكوت ؛

19

بيلغن
جنيس ۲كساهلن
 .1مثاهلي صفة-صفة حروف
 .2مثاهلي خمارج احلروف
 .3وقف يغ مروسقكن مقصود اية
 .4ابتداء يغ مروسقكن مقصود اية
 .5مثاهلي تفخيم  /ترقيق راء
 .6مثاهلي كتفنت ممبوثيكن قلقلة
 .7منيفيسكن الم التغليظ
 .8تيدق خرمت ملفظكن حروف اتاو كلمة
 .9باخاءن يغ ترفوتوس نفس
 .10ضاضل منجواب ساتو سوءالن
.3.6

توضس حاكيم سوارا؛
 .3.6.1مغحاكيمي كسلوروهن باخاءن فسرتا دري اول هيغض اخري برداسركن
كوالييت سوارا (.كلمبوتن  ،كمردوان  ،كليخينن دان كتامجن )
 .3.6.2ممربي مركه ايستيميوا كفد فسرتا يغ مغألونكن ؛
 .3.6.2.1سوارا يغ امت مردو اتاو
 .3.6.2.2ضاي باخاءن يغ مناريق .
 .3.6.3ممبوات فموتوغن مركه برداسركن كساهلن ۲برايكوت ؛
بيلغن
1
2
3
4
5
6
7

.4

فموتوغن
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 4مركه

جنيس كسالهن

سوارا سرق  /فاراو
سوارا فخه
سوارا ترفوتوس
سوارا مله
سوارا يغ كرس
سوارا يغ براوبه كوالييت
ضاضل منجواب ساتو سوءالن

فموتوغن
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 1مركه
 2مركه

بورغ فمركهن
( خونتوه بورغ فمركهن دملفريكن )
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کو

ء

يز علمو وحي

کوءيز علمو وحي
.1

كونسيف فرتنديغن
1.1

1.2

.2

شرط۲خصوص فرتنديغن
2.1

2.2

.3

كوءيز علمو وحي اداله ساتو اخارا يغ دفرتنديغكن اونتوق مغوجي فغواساءن موريد
منغه رنده دامل علمو وحي يغ مرغكومي سوكنت فالجرن فنديديقن اسالم دان كلس
خاص كماهرين ممباخ دان مغحفظ القرءان (.)KKQ
منكاال منغه اتس مرغكومي سوكاتن فالجرن فنديديقن القرءان السنه ,فنديديقن
شريعه اسالمية دان . KKQ
دامل فرتنديغن اين ،فسرتا اكن دمينتا اونتوق منجواب سوءالن ۲بركاءينت يغ اكن
دجالنكن دامل برباف فوسيغن.
شرط ۲فسرتا
 2.1.1ستياڤ نضري اكن دواكيلي اوليه ساتو فاسوقن سهاج باضي ستياف
كاتضوري.
 2.1.2بيلغن فسرتا اداله  3اورغ سهاج درفد ستياف فاسوقن مغيكوت كاتضوري.
بنتوق فرتنديغن
 2.2.1فرتنديغن ستياف كاتضوري اكن دجالنكن دامل  3فريغكت ياءيت؛
 2.2.1.1فريغكت ساريغن ﴿ 1مسوا نضري﴾.
 2.2.1.2فريغكت ساريغن  8﴿ 2نضري﴾.
 2.2.1.3فريغكت اخري ﴿ 3نضري﴾.
 8 2.2.2بواه نضري يغ مندافت مركه ترتيغضي دامل فريغكت ساريغن ساتو اكن
مماسوقي فريغكت ساريغن كدوا.
 3 2.2.3بواه نضري يغ منداقت مركه ترتيغضي سهاج اكن دفيليه مماسوقي فريغكت
اخري.

سوءالن كوءيز
3.1

سوءالن كوءيز تربهاضي كفد  2كاتضوري ؛
 3.1.1منغه رنده
 3.1.2منغه اتس

3.2

3.3

سوءالن كوءيز منغه رنده مرغكومي سوكنت فالجرن سفرتي برايكوت ؛
 3.2.1كلس خاص كماهرين ممباخ دان مغحفظ القرءان
 3.2.1.1جتويد القرءان
 3.2.1.2علوم القرءان
 3.2.1.3قراءات
 3.2.1.4ترمن القرءان
 3.2.1.5حفظن القرءان
 3.2.2فنديديقن إسالم
 3.2.2.1تالوة القرءان
 3.2.2.2حديث
 3.2.2.3عقيده
 3.2.2.4عباده
 3.2.2.5سريه
 3.2.2.6اخالق دان ادب
سوءالن كوءيز منغه اتس مرغكومي سوكنت فالجرن سفرتي برايكوت ؛
 3.3.1كلس خاص كماهرين ممباخ دان مغحفظ القرءان
 3.3.1.1جتويد القرءان
 3.3.1.2رسم عثماين
 3.3.1.3حفظن القرءان
 3.3.1.4قراءات
 3.3.1.5ترمن القرءان
 3.3.2فنديديقن القرءان دان السنه
 3.3.2.1فغاجني القرءان
 3.3.2.2علوم القرءان
 3.3.2.3فغاجني حديث
 3.3.2.4علوم احلديث
 3.3.2.5اخالق
 3.3.2.6متدون إسالم
 3.3.3فنديديقن شريعة اسالميه
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3.3.3.1
3.3.3.2
3.3.3.3
3.3.3.4
3.3.3.5
3.4

فانيل فمبينا سوءلن أكن مغمبيل كريا كسسواين سوكنت فالجرن بريكوت دامل
فمبيناءن سوءلن:
3.4.1

3.4.2

3.5

3.6

عقيده
اصول الفقه
اية حکوم
حديث حکوم
فقه

 :منغه رنده ,KKQ:فنديديقن إسالم  ,الشريعة ( , (KBDاصول
الدين )(KBD
منغه اتس ,KKQ ::فنديديقن القرءان السنه ,فنديديقن شريعه
اسالمية  ,الشريعة ( , (KBDاصول الدين )(KBD
دان فنديديقن اسالم

فريغكت ساريغن
 3.5.1ساريغن ساتو دان دوا اكن دجالنكن سخارا برتوليس ﴿اوجبيكتيف﴾.
 3.5.2اوجني اكن دجالنكن سخارا سرنتق باضي ستياف فريغكت ساريغن.
 3.5.3جومله سوءالن باضي ستياف فريغكت ساريغن اياله  40سوءالن.
 3.5.4تيمفوه منجواب باضي ستياف فريغكت ساريغن اداله ساتوجم سهاج.
فريغكت اخري
 3.6.1فريغكت اين اكن دجالنكن سخارا ليسن.
 3.6.2جورو كوءيز اكن ممباخاكن سوءالن سباثق دوا كالي سهاج.
 3.6.3سوءالن يغ اكن دكموكاكن كفد فسرتا سخارا ليسن ،سوارا راقمن
﴿اءوديوؤيسوال﴾ ،الير تايغ اتاو اف جوض جنيس تيكنيك يغ دراساكن
سسواي اوليه جاوتنكواس فرتنديغن.
 3.6.4تيمفوه ماس منجواب اياله  20ساعت سهاج.
 3.6.5لوخيغ اكن دبوثيكن سباثق دوا كالي.
 3.6.6لوخيغ فرتام  :دبوثيكن سكالي سلفس سوءالن دكموكاكن .
 3.6.7لوخيغ كدوا  :دبوثيكن دوا كالي مننداكن تيمفوه ماس منجواب تله متت.
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.4

فغحاكيمن
4.1

4.2

.5

فريغكت اخري؛
 4.2.1دوا مركه فنوه اكن دبري باضي جوافن يغ تفت دان بتول .ساتو مركه دبري
باضي جوافن يغ كورغ تفت دان تياد سبارغ مركه باضي جوافن يغ ساله.
 4.2.2سوءالن متبهن اكن دبريكن كفد فاسوقن ﴿نضري﴾ يغ مندافت مركه يغ سام
اونتوق مننتوكن فمنغ.
 4.2.3كفوتوسن جوري اداله معتمد.

فندوان كفد فسرتا
5.1

5.2
5.3
.6

فريغكت ساريغن ؛
 4.1.1فسرتا دكهندقي منجواب  40سوءالن باضي ستياف فريغكت ساريغن.
 4.1.2مركه كومفولن برداسركن جومله كسلوروهن مركه ستياف فسرتا.

فسرتا كوءيز دالرغ سام سكالي بربينخغ اتاو ممربي اف ۲اشارة كفد راكن
سفاسوقن.
جورو كوءيز بوليه منضور اتاو مالرغ مان ۲فسرتا كوءيز يغ ملغضر فراتورن .5.1
جوري برحق ممبطلكن مركه يغ دفراوليهي جك ددافيت فسرتا ملغضر فركارا .1.5

بورغ فمركهن
( خونتوه بورغ فمركهن دملفريكن )
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كلمة الصباح

كلمة الصباح
.1

كونسيف
.1.1

.1.2

.1.3
.2

كلمة الصباح اداله اوخفن ريغكس دامل جمليس فرهيمفونن فاضي ،سفرتي تذكرة،
نصيحت اتاو موتيؤاسي .اي بربيذا دغن شرحن اتاو فيداتو.
اي هاث ممرلوكن اوخفن سالم ،محدله يغ ريغكس دان تروس كفد تاجوق دان ايسي
سرتا دأخريي دغن فنوتوف ريغكس.
اي تيدق فرلو كفد كسيمفولن اتاو روموسن.

فراتورن فرتنديغن
.2.1

.2.2

.2.3

.2.4

شرط فسرتا
 .2.1.1سيال روجوع شرط ۲عموم فرتنديغن.
بيلغن فسرتا
 .2.2.1ستياف نضري هاث دبنركن مغهانرت دوا اورغ فسرتا سهاج .سأورغ مواكيلي
كاتضوري منغه رنده دان سأورغ الضي مواكيلي منغه اتس سام اد فسرتا
لالكي اتاو فرمفوان.
فاكاين فسرتا
 .2.3.1سيال روجوع شرط ۲عموم فرتنديغن.
تاجوق
.2.4.1

تاجوق۲اكن دسدياكن اوليه فيهق فغنجور بركيسركن سكوف دان بيدغ
برايكوت ؛
 )iاحملور الرتبوي (فنديديقن)
 )iiاحملور االجتماعي (كمشاركنت)
 )iiiاحملور الرايضي (سوكن)
 )ivاحملور الديين (كاضماءن)
 )vاحملور السياحي (فلنخوغن)
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.2.4.2

.2.5

اوندين
.2.5.1
.2.5.2

.2.6

ماس
.2.6.1
.2.6.2

.2.6.3
.2.6.4
.2.7

بهاس
.2.7.1
.2.7.2

.2.8

فثمفاين
.2.8.1
.2.8.2
.2.8.3

.2.8.4
.3

ساتو سوءالن متبهن اكن دكموككن كفد فسرتا براساسكن تاجوق فيليهن
فسرتا مساس اوندين تاجوق.
اوندين اكن دالكوكن اونتوق مننتوكن ضيلرين فسرتا دان تاجوق.
اوندين ضيلريان اكن دالكوكن سلفس فندفرتان فد ماس يغ دتتفكن اوليه
اوروستيا.
ماس اوخفن اداله  5مينيت سهاج.
لوخيغ اكن دبوثيكن سكالي فد مينيت كتيض دان دوا كالي مننداكن ماس تله
متت.
مركه تيدق اكن دبري افابيال لوخيغ فنمت دبوثيكن.
ماس باضي منجواب سوءالن متبهن اياله ساتو مينيت سهاج.
فسرتا هندقله مغضوناكن بهاس عرب فصحى سهاج.
بهاس عامية (هلجة دارجية) تيدق دبناركن سام سكالي.
ستياف فسرتا هندقله مثمفايكن اوخفن سخارا سفوننت.
توتور كات دان فريالكو يغ كرتاللوان اداله دالرغ.
كريتيكن ترهادف ايسو۲سينسيتيف بركاءينت دغن كاضامأن ،فرقومن دان
كبوداياءن اتاوفون ترهادف اينديؤيدو ترتنتو اداله دالرغ سام سكالي.
مركه اكن دفوتوغ جك فسرتا ممباخ نوتا اتاو تيك س مساس اوخفن.

فمبهاضني مركه فرتنديغن
ستياف فسرتا اكن دعاديلي دامل بيدغ۲برايكوت ؛
.3.1

ايسي ( 30مركه)
 .3.1.1ستياف فسرتا دكهندقي مغاوتاراكن سكورغ-كورغث تيض ايسي.
 .3.1.2فسرتا فرلو مغموكاكن ايسي۲برسرتا هوراين.
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.3.1.3

.3.1.4
.3.1.5

.3.2

.3.3

ستياف ايسي دسوكوغ دغن دليل درفد سومرب برايكوت ؛
 .3.1.3.1نص القرءان.
 .3.1.3.2حديث نيب.
 .3.1.3.3كات۲حكمة.
 .3.1.3.4داتا دان فكتا دسرتاكن رجوقكن دان سومرب.
 3مركه بونس باضي سوءالن متبهن.
مركه بونس دبري براساسكن ايديا دان ايسي يغ ترسوسون سرتا اوهلان ايسي
يغ باءيق.

بهاس ( 30مركه)
 .3.2.1فسرتا اكن دعاديلي درفد اسفيك ؛
 .3.2.1.1بهاس عرب فصحه
 .3.2.1.2تاتابهاس ﴿ حنو ﴾
 .3.2.1.3ضاي بهاس ﴿أسلوب﴾ يغ تفت دان بركسن.
 3 .3.2.2مركه بونس دفراونتوقن باضي سوءالن متبهن.
 .3.2.3مركه بونس دبري براساسكن بهاس يغ مناريق دان موده دفهامي سرتا سسواي
دغن ايسو يغ دمسفايكن.
فثمفاين ( 30مركه)
 .3.3.1فسرتا اكن دعاديلي دريفد اسفيك ؛
 .3.3.1.1فرمسباهن يغ لنخر دان ميقينكن.
 .3.3.1.2سبوتن يغ فصيح دان تفت.
 .3.3.1.3كسسواين نادا دان اينتوناسي.
 .3.3.1.4اشارة اتاو فرضرقن يغ سسواي.
 .3.3.1.5فاكاين يغ لغكف دان كمس.
 4 .3.3.2مركه بونس باضي سوءالن متبهن.
 .3.3.3مركه بونس دبري براساسكن فثمفاين يغ ميقينكن.
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.4

فننتوان كفوتوسن
.4.1
.4.2

.4.3

.4.4
.4

جوهن اكن دتنتوكن برداسركن جومله مركه كسلوروهن يغ دفراوليهي فسرتا.
سكرياث برالكو فرساماءن مركه ،فننتوان جوهن هندقله دروجوع كفد مركه بيدغ۲
بريكوت مغيكوت توروتن ؛
 .4.2.1فثمفاين ؛
 .4.2.2ايسي ؛ دان
 .4.2.3بهاس.
سكرياث فرساماءن مركه ماسيه برالكو ،مك فارا حاكيم هندقله دفغضيل برسيدغ
اونتوق مننتوكن كفوتوسن.
كفوتوسن مجاعه حاكيم اداله معتمد.

بورغ فمركهن
( خونتوه بورغ فمركهن دملفريكن )
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احلوار

احلوار
.1

كونسيف
1.1

1.2










.2

حوار اياله فربوالن دانتارا تيض فسرتا سخارا سإميبغ دري سضي سوءال جواب ،ايسي
دان ماس تنتغ سسواتو توفيك .اي بربيذا دغن الكونن اتاو دراما دان فوروم.
برايكوت اياله فربيذأن انتارا حوار ،الكونن دان فوروم؛

حوار
فرضرقن سدرهان دان
تيدق ملمفاو
ممفوثاءي ساتو بابق سهاج
ممفوثاءي باثق ديالوض
(اكسي هاث سقدر
مغهيدوفكن ديالوض)
مليبتكن تيض واتق سهاج
كورغ مغضوناكن الت
سوكوغن (هاث اونتوق
مغهيدوفكن احلوار)










الكونن
فرضرقن ملمفاو سفرتي
ملومفت ،برالري دان
سباضايث
ممفوثاءي باثق بابق
ممفوثاءي كورغ ديالوض
(مغاوتاماكن اكسي)
مليبتكن راماي واتق
باثق مغضوناكن الت
سوكوغن سهيغض
مغابايكن ديالوض










فوروم
دودوق ستاتيك تنفا
فرضرقن
تياد
بربنتوق سوءال جواب
سهاال
مليبتكن فغروسي فوروم
دان اهلي فانيل
تيدق مغضوناكن الت
سوكوغن

فراتورن عموم فرتنديغن حوار
2.1

شرط فسرتا
 2.1.1ستياف نضري هاث دبنركن مغهانرت دوا فاسوقن يغ ترديري درفد ساتو
فاسوقن منغه رنده (تيغكنت  1هيغض تيغكنت  )3دان ساتو فاسوقن منغه اتس
(تيغكنت  4هيغض تيغكنت .)5
 2.1.2فاسوقن نضري بوليه دفيليه درفد موريد دسكوله يغ سام اتاو سكوله يغ
برالءينن.
 2.1.3بيلغن فسرتا دامل ساتو فاسوقن اداله  3اورغ ،سام اد موريد ۲لالكي سهاج
اتاوفون فرمفوان سهاج (مخفورن تيدق دبنركن).

2.2

2.3

بنتوق فرتنديغن
 2.2.1فرتنديغن حوار اكن دلقساناكن سخارا سفوننت برداسركن تاجوق ۲يغ تله
داوندي سبلوم فرتنديغن دموالكن.
 2.2.2اوندبن ضيلرين اكن دجالنكن سلفس فندفرتن فسرتا فد ماس يغ دتتفكن اوليه
اوروستيا.
 2.2.3اوندين تاجوق اكن دجالنكن سبلوم فاسوقن ممبوات فرمسبهن.
ماس
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5
2.3.6
2.4

ستياف فاسوقن اكن دبريكن
فرمسبهن.
ستياف فاسوقن اكن دكوارانتينكن دبيليق كوارانتني مساس مريك ممبوات
فرسيافن.
ماس فرمسبهن باضي منغه رنده ؛
ماس فرمسبهن اياله  5مينيت.

لوخيغ اكن دبوثيكن سكالي فد مينيت كأمفت دان دوا كالي فد

مينيت كليما مننداكن وقتو تله متت.
مركه اكن دفوتوغ سكرياث فرمسبهن كورغ دري  4مينيت.

ماس فرمسبهن باضي منغه أتس ؛
ماس فرمسبهن اياله  8مينيت.

لوخيغ اكن دبوثيكن سكالي فد مينيت كأمن دان دوا كالي فد

مينيت كالفن مننداكن وقتو تله متت.
مركه اكن دفوتوغ جك فرمسبهن كورغ دري  6مينيت اتاو ملبيهي

 9مينيت.
ماس دكريا افابيال لوخيغ فرموالءن دبوثيكن ستله فسرتا برادا دأتس فنتس.
مركه تيدق اكن دبري ستله لوخيغ فنمت دبوثيكن.
15

مينيت اونتوق ممبوات فرسيافن سبلوم

فرمسبهن
 2.4.1كريتيكن ترهادف ايسو ۲يغ سينسيتيف بركاءينت دغن اضام ،بغسا دان
كبوداياءن اتاو ترهادف كفريبادين سسأورغ اداله دالرغ.
 2.4.2فسرتا هندقله مغضوناكن بهاس عرب فصحى دغن ترغ دان ثات .فغضوناءن
بهاس عرب عامية اتاو دارجة تيدق دبنركن.
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2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

.3

فلغضرن شرط ۲فرتنديغن
 2.5.1فغروسي اتاو جاوتنكواس فرتنديغن برحق منضور اتاو ممبطلكن فثرتاءن مان۲
فاسوقن يغ ددافيت ملغضر شرط ۲فرتنديغن.

تاجوق ۲فرتنديغن
3.1

3.2
3.3

.4

تيدق دبنركن فسرتا لالكي مالكونكن واتق وانيتا دان سباليقث.
فغضوناءن الت ۲موزيك اداله دالرغ.
سبارغ عنصور ثاثني ،قصيدة ،ساجق دان سأومفاماث اداله دالرغ.

تاجوق ۲فرتنديغن اداله برداسركن سوكاتن فالجران دان بوكو تيكس بهاس عرب
كمنرتين فنديديقن مليسيا.
تاجوق ۲فرتنديغن اكن دتنتوكن اوليه جواتنكواس فرتنديغن باضي تاهون مساس.
تاجوق فربينخغن هاث اكن دكتاهوءي سلفس اوندين تاجوق سبلوم فرمسبهن
كومفولن.

فغحاكيمن
4.1

ستياف فاسوقن اكن دعاديلي دامل بيدغ ۲برايكوت ؛
 4.1.1ميسيج ( 30مركه)
 حوار اكن دعاديلي درفد اسفيك؛
 )iفغاوتاراءن ميسيج يغ تفت (مغندوغي فكتا ، ۲داتا ، ۲نص ۲دان
خونتوه ۲يغ برسسواين).
 )iiكسسواين ميسيج دغن تاجوق.
 )iiiسوسونن ايسي يغ براوروتن.
 )ivمغندوغي امفت ايسي دان هوراين.
 )vمركه بونوس اكن دبري كفد فاسوقن يغ ممنوهي كسموا كريترييا
دأتس.
4.1.2

بهاس ( 30مركه)
 حوار اكن دعاديلي دري اسفيك؛
 )iبهاس يغ جلس دان موده دفهمي.
 )iiتاتابهاس (حنو دان صرف) يغ تفت.
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)iii
4.1.3

4.2

.5

ضاي فرمسبهن ( 40مركه)
 حوار اكن دعاديلي دري اسفيك؛
 )iكلنخرن.
 )iiكسسواين نادا.
 )iiiسبوتن يغ فصيح.
 )ivضاي يغ مناريق.
 )vكوستوم يغ برسسواين.

فرتنديغن اين اكن دعاديلي اوليه مجاعه حاكيم يغ ترديري درفد ؛
 سأورغ 4.2.1كتوا حاكيم
  2اورغ 4.2.2حاكيم ايسي
  2اورغ 4.2.3حاكيم بهاس
 4.2.4حاكيم فثمفاين  2 -اورغ

فمربين دان فموتوغن مركه
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5

.6

بهاس يغ دضوناكن هندقله سسواي دغن ايسي فربوالن.

هاث ايسي يغ منفيت تاجوق حوار سهاج يغ اكن دبريكن مركه.
تياف ۲ساتو كسيلفن دامل بهاضني بهاس دان فثمفاين هندقله دتنداكن دامل بورغ
مركه ساتو حروف اليف درواغ بركناءن.
تياف-تياف ليم كسيلفن دامل بهاضني بهاس دان فرمسبهن دفوتوغ ساتو مركه درفد
مركه فنوه يغ دتتفكن.
مركه اكن دفوتوغ جك فسرتا ممباخ نوتا اتاو تيكس مساس فرمسبهن.
بورغ ۲مركه يغ تله دايسي اوليه حاكيم هندقله دتنداتاغين سباءيق سهاج سلساي
فغحاكيمن .بورغ ترسبوت هندقله دسرهكن كفد كتوا حاكيم.

فننتوان كفوتوسن
6.1

6.2

جوهن اكن دتنتوكن برداسركن جومله مركه كسلوروهن يغ دفراوليهي فاسوقن
درفدكدوا-دوا فوسيغن.
سكرياث برالكو فرساماءن مركه ،فننتوان جوهن هندقله دروجوع كفد جومله مركه
فاسوقن دامل بيدغ ۲بريكوت مغيكوت توروتن درفد كدوا-دوا فوسيغن ؛
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6.3

6.4

.7

 6.2.1ضاي فرمسبهن ؛
 6.2.2ميسيج ؛ دان
 6.2.3بهاس.
سكرياث فرساماءن مركه ماسيه برالكو ،مك فارا حاكيم هندقله دفغضيل برسيدغ
اونتوق مننتوكن كفوتوسن.
كفوتوسن مجاعه حاكيم اداله معتمد.

بورغ فمركهن
( خونتوه بورغ فمركهن دملفريكن )
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كو يز بهاس عرب
ء
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كوءيز بهاس عرب
.1

كونسيف فرتنديغن
.1.1

.1.2

.2

كوءيز بهاس عرب اداله ساتو اخارا يغ دفرتنديغكن اونتوق مغوجي فغواساءن موريد
دامل بهاس عرب يغ مرغكومي سوكنت فالجرن بهاس عرب تيغكاتن ساتو هيغض
تيغكاتن ليم.
دامل فرتنديغن اين ،فسرتا اكن دمينتا اونتوق منجاوب سوءالن ۲بركاءينت يغ اكن
دجالنكن دامل برباف فوسيغن.

فراتورن خصوص فرتنديغن
.2.1

.2.2

شرط ۲فسرتا
 .2.1.1ستياف فاسوكن دواكيلي اوليه  3اورغ فسرتا سهاج دان تياد فسرتا
سيمفنن .اي تربوك كفد موريد ۲تيغكنت ساتو ،دوا دان تيض باضي منغه
رنده دان تيغكاتن امفت دان ليم باضي منغه اتس.
 .2.1.2ستياف فاسوكن بوليه دواكيلي اوليه فالجر لالكي دان فرمفوان دري سكوله
يغ سام أتاو سكوله يغ برالءينن.
بنتوق دان سوءالن كوءيز
 .2.2.1فرتنديغن كوءيز اين اكن ماللوءي  3فريغكت؛
 .aفريغكت ساريغن
 .bفريغكت سفاروه اخري
 .cفريغكت اخري
.2.2.2

سوءالن ۲كوءيز منغه رنده مرغكومي ؛
 .aالقواعد العربية
 .bالثروات اللغوية (فربندهراءن كات)
 .cاملعلومات العامة (فغتاهوان عام) :
 .iاألعالم (توكوه)
 .iiالسرية (سجاره إسالم)
 .iiiاملصطلحات (اصطالح)
 .ivالرايضة (سوكن)
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.v
.vi
.vii
.2.2.3

.3

الرتبية (فنديديقن)
األلغاز (تكا-تكي)
االجتماعي (كمشاركنت)

سوءالن ۲كوءيز منغه اتس مرغكومي ؛
 .aالقواعد العربية
 .bالثروات اللغوية (فربندهراءن كات)
 .cاحلكم واالمثال العربية املشهورة (كات-كات حكمة دان فرومفاماءن)
 .dاملعلومات العامة (فغتاهوان عام) :
 .iاالعالم (توكوه)
 .iiالسرية (سجاره اسالم)
 .iiiاملصطلحات (اصطالح)
 .ivالرايضة (سوكن)
 .vالرتبية (فنديديقن)
 .viاأللغاز (تكا-تكي)
 .viiاالجتماعي (كمشاركنت)

شرط فرتنديغن كوءيز فريغكت ساريغن
.3.1
.3.2
.3.3
.3.4

.3.5

.3.6

مليبتكن مسوا فاسوكن يغ مواكيلي نضري دان دجالنكن سخارا سرنتق.
فد فريغكت اين ستياف فسرتا اكن منجواب سباثق  20سوءالن.
فسرتا دكهندقي منجواب سخارا برتوليس دامل ماس  30مينيت.
مركه اكن دبري مغيكوت جوافن فسرتا؛
 2 .3.4.1مركه اكن دبري كفد جوافن يغ تفت؛
 1 .3.4.2مركه كفد جوافن يغ همفري تفت؛ دان
 .3.4.3تياد مركه اونتوق جوافن يغ ساله.
مساس كوءيز دجالنكن ،مسوا فسرتا تيدق دبنركن بربينخغ ،منوجنوق إشارة ،ممبنتو دان
سباضايث .جك ددافيت برالكو دمكني ،حاكيم فرتنديغن برحق ممبطلكن فثرتاءن.
فاسوقن يغ مندافت متفت فرتام هيغضا كالفن سهاج اكن دفيليه اونتوق مماسوقكي
فريغكت سفاروه اخري.
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.4

شرط فرتنديغن كوءيز فريغكت سفاروه اخري
.4.1
.4.2
.4.3
.4.4

.4.5

.4.6

.5

مليبتكن الفن فاسوقن يغ ترباءيق فد فريغكت ساريغن دان دجالنكن سخارا سرنتق.
فد فريغكت اين ستياف فسرتا اكن منجواب سباثق  20سوءالن.
فسرتا دكهندقي منجواب سخارا برتوليس دامل ماس  30مينيت.
مركه اكن دبري مغيكوت جوافن فسرتا؛
 2 .4.4.1مركه اكن دبري كفد جوافن يغ تفت؛
 1 .4.4.2مركه كفد جوافن يغ همفري تفت؛ دان
 .4.4.3تياد مركه اونتوق جوافن يغ ساله.
مساس كوءيز دجالنكن ،مسوا فسرتا تيدق دبنركن بربينخغ ،منوجنوق إشارة ،ممبنتو دان
سباضايث .جك ددافيت برالكو دمكني ،حاكيم فرتنديغن برحق ممبطلكن فثرتاءن.
فاسوقن يغ مندافت متفت فرتام هيغض كتيض سهاج اكن دفيليه اونتوق مماسوقكي
فريغكت اخري.

فراتورن دان شرط فرتنديغن فريغكت اخري
.5.1

.5.2
.5.3
.5.4

.5.5

.5.6

.5.7

مليبتكن تيض فاسوكن يغ ترباءيق فد فريغكت سفاروه اخري دان دجالنكن سخارا
سرنتق.
فد فريغكت اين ستياف فسرتا اكن منجواب سباثق  5سوءالن.
ستياف سوءالن كوءيز اكن دباخ سباثق دوا كالي اوليه جورو كوءيز.
فسرتا دكهندقي منجواب سخارا ليسن دامل ماس  20ساعت سلفس باخاءن كدوا
اوليه جورو كوءيز.
مركه اكن دبري مغيكوت جوافن فسرتا؛
 2 .5.5.1مركه اكن دبري كفد جوافن يغ تفت؛
 1 .5.5.2مركه كفد جوافن يغ همفري تفت؛ دان
 .5.5.3تياد مركه اونتوق جوافن يغ ساله.
سكرياث فسرتا بركناءن ضاضل منجواب ،سوءالن ترسبوت دبوك كفد فسرتا الءين دامل
فاسوقن يغ سام دغن  1مركه دفراونتوقكن.
مساس كوءيز دجالنكن مسوا فسرتا تيدق دبنركن بربينخغ ،منوجنوقكن إشارة ،ممبنتو
دان سباضايث.
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.6

فننتوان كفوتوسن
.6.1
.6.2

.6.3

.7

جوهن اكن دتنتوكن برداسركن جومله مركه كسلوروهن يغ دفراوليهي فسرتا.
سكرياث برالكو فرساماءن مركه ،فننتوان جوهن هندقله دروجوع كفد مركه حنو
ترلبيه دهولو كمودين دايكوتي دغن مركه صرف ،سينونيم ،انتونيم ،كات-كات
حكمة ،فرومفاماءن دان فغتاهوان عام ﴿توكوه ،سجاره اسالم ،اصطالح ،سوكن،
فنديديقن ،تكا-تكي دان سين خط﴾.
كفوتوسن مجاعه حاكيم اداله معتمد.

فغحاكيمن
.7.1

فرتنديغن كوءيز بهاس عرب اكن دلقسناكن دان دحاكيمي اوليه ساتوجاوتنكواس يغ
ترديري درفد ؛
  1اورغ .7.1.1كتوا
  2اورغ .7.1.2جورو كوءيز
 .7.1.3جوري كوءيز  3 -اورغ
 .7.1.4فنخاتت مركه  1 -اورغ
– 1اورغ
 .7.1.5فنجاض ماس
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خونتوه ۲بورغ
فغحاكيمن
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بورغ فغحاكيمن قراءات السبع بالرتمن
جمليس احتفال سكوله ۲كمنرتين فنديديقن مليسيا فريغكت كبغساءن كالي كأمن تاهون

2019

كاتضوري  :منغه رنده  /منغه اتس

اتريخ ........................................ :

نومبور ضيلرين فسرتا .......................... :بهاضني القراءات السبع ( 40مركه)

متفت ....................................... :

فركارا يغ دحاكيمي

سورة

قراءة/رواية

خاتنت كساهلن

 .1وجه ۲باخاءن مغيكوت رواية يغ سبنر

مركه يغ دفوتوغ ()40

 .2سبوتن تقليل ،امالة ،حتقيق يغ تفت
 .3سبوتن ترقيق الراء ،تغليظ الالم ،سكته
دان نقل يغ تفت

33

34

35

36

37

38

39

40

25

26

27

28

29

30

31

32

 .4صلة ميم اجلمع ،هاء الكناية

17

18

19

20

21

22

23

24

قدر مد يغ منفيت رواية
 .5مثمفورناكن تثليث البدل  /إدغام الكبري

9

10

11

12

13

14

15

16

 .6مثمفورناكن سبوتن إمشام َ /ر ْوم

1

2

3

4

5

6

7

8

مركه فنوه

40

مجله فوتوغن

مركه دفراوليهي

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

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

................................................
نام حاكيم

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

مجله
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بورغ فغحاكيمن قراءات السبع بالرتمن

جمليس احتفال سكوله ۲كمنرتين فنديديقن مليسيا فريغكت كبغساءن كالي كأمن تاهون
كاتضوري  :منغه رنده  /منغه اتس
نومبور ضيلرين فسرتا .......................... :
فركارا يغ دحاكيمي

اتريخ ........................................ :
متفت ....................................... :

بهاضني ترمن ( 25مركه)
نام ترمن

2019

خاتنت كساهلن

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

مركه يغ دفوتوغ ()22
18

19

20

21

مركه ايستيميوا ( 3مركه)
22

 .2ستياف ترمن دمسفورناكن سخارا تراتور سكورغ-كورغث  4حركة.

باضاي

 .3ستياف ترمن دمسفورناكن دامل  3طبقات.
 .4ستياف ترمن دباوا دغن تراتور دان ترسوسون ،تيدق برمخفور ادوق

13

14

15

16

17

كخوالي وُصلة مماثلة.
 .5ستياف ترمن دان حركتث ممفوثاءي ضاي كلمبوتن الونن تنفا خاخت
اتاو سومبغ.

8

9

10

11

12

 .6كسومبغن فد سوارا :كاسر ،فخه ،سرق دان كتفاتن نادا.
 .7باخاءن تدوير دان حدر هندقله دفوتوغ  5مركه باضي ستياف سؤالن.

3

4

5

6

7

مركه فنوه

25

مجله فوتوغن

................................................
تندا تاغن حاكيم
................................................
نام حاكيم

 .1سوارا يغ امت مردو.
 .2رنتق ترمن يغ برباضاي -

مركه دفراوليهي

لبيه درفد تيض ترمن.
 .3سوارا يغ مغندوغي
سكورغ -
كورغث  3طبقات دغن
باءيق.

مركه ايستيميوا مجله
...............................................
تندا تاغن كتوا حاكيم
...............................................
نام كتوا حاكيم
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بورغ فغحاكيمن قراءات السبع بالرتمن
جمليس احتفال سكوله ۲كمنرتين فنديديقن مليسيا فريغكت كبغساءن كالي كأمن تاهون

2019

كاتضوري  :منغه رنده  /منغه اتس

اتريخ ........................................ :

نومبور ضيلرين فسرتا .......................... :

متفت ....................................... :
بهاضني جتويد (  20مركه )
خاتنت كساهلن

فركارا يغ دحاكيمي

ايستيميوا ( 1مركه)

مركه يغ دفوتوغ ()19

 .1مسفورنا سبوتن حروف دان

 .1خمارج دان صفات احلروف
 .2حكوم الم دان راء يغ بوكن خالف قراءات
 .3حكوم نون ساكنة دان تنوين يغ بوكن خالف
قراءات
 .4حكوم ميم ساكنة
 .5حكوم نون دان ميم مشددتني

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

1

 .6مثمفورناكن قدر غنة  2حركة

2

3

صفة.

4

 .7حكوم مد اصلى دان مد عارض للسكون
 .8حكوم جتويد يغ بركاءينت بوكن خالف قراءات
مركه فنوه

20

مجله فوتوغن

مركه ايستيميوا

مركه دفراوليهي

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

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

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

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

نام حاكيم

مجله

نام كتوا حاكيم
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بورغ فغحاكيمن قراءات السبع بالرتمن
جمليس احتفال سكوله ۲كمنرتين فنديديقن مليسيا فريغكت كبغساءن كالي كأمن تاهون 2019
اتريخ ........................................ :
متفت ....................................... :

كاتضوري  :منغه رنده  /منغه اتس
نومبور ضيلرين فسرتا .......................... :
بهاضني فصاحة (  15مركه )
خاتنت كساهلن

فركارا يغ دحاكيمي
 .1خرمت دامل باخاءن
 .2لنخر سبوتن حروف،لفظ دان ايات
 .3ترفليهارا باريس حروف دان تشديد
 .4وقف دان ابتداء
 .5ترفليهارا سوسونن ايات

ايستيميوا ( 2مركه)

مركه يغ دفوتوغ ()13

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

1

2

3

 .1هلجه عرب
 .2تنغ دامل باخاءن

 .6ترفليهارا درفد برنفس ددامل باخاءن

مركه فنوه

15

مجله فوتوغن

................................................
تندا تاغن حاكيم
...............................................
نام حاكيم

مركه دفراوليهي

مركه ايستيميوا

مجله

...............................................
تندا تاغن كتوا حاكيم
................................................
نام كتوا حاكيم
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بورغ فغحاكيمن قراءات السبع بالرتمن
جمليس احتفال سكوله ۲كمنرتين فنديديقن مليسيا فريغكت كبغساءن كالي كأمن تاهون 2019
بيلغن

نام فسرتا

القراءات السبع
حاكيم 1

حاكيم 2

جتويد
حاكيم 1

ترمن
حاكيم 2

حاكيم 1

فصاحة
حاكيم 2

حاكيم 1

حاكيم 2

خاتنت

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

47

....................................
تندا تاغن فنخاتت مركه 1
....................................
نام

...............................
تندا تاغن فنخاتت مركه 2
..............................
نام

.......................... .....
تندا تاغن كتوا حاكيم
.................................
نام
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خونتوه ۲بورغ
فغحاكيمن

49

بورغ فغحاكيمن حتفيظ القرءان
جمليس احتفال سكوله ۲كمنرتين فنديديقن مليسيا فريغكت كبغساءن كالي كأمن تاهون 2019
كاتضوري  :منغه رنده  /منغه اتس
نومبور ضيلرين فسرتا .................... :
مركه استيميوا
( 3مركه )
 .1لنخر برهلجة عرب
 .2كتناغن دامل مغحفظ
 .3باخاءن مغيكوت
تدوير يغ بتول

نومبور سيت سوءالن .................... :
بهاضني حفظ دان لنخر (  45مركه)

مركه يغ دفوتوغ (
40

41

42

مركه )

32

33

34

35

36

37

38

24

25

26

27

28

29

30

31

16

17

18

19

20

21

22

23

8

9

10

11

12

13

14

15

6

7

2

مركه يغ دفوتوغ
................................................
تندا تاغن حاكيم
................................................
نام حاكيم

42

خاتنت كساهلن

39

1

اتريخ ........................................ :
متفت ....................................... :

3

4

5

مركه يغ دفراوليهي

 .1براولغ [  1مركه ]
 .2ترهنيت [ 1مركه ]
 .3تراضق 1 [ ۲مركه ]
 .4ترتيغضل  /ترمتبه حروف [  1مركه ]
 .5ترتيغضل /ترمتبه /ساله باريس [  1مركه ]
 .6تيدق مغيكوت كهندق سوءالن (اولغ/سامبوغ) [ 1
مركه ]
 .7ترتيغضل  /ترمتبه كلمه /اية [  2مركه ]
 .8ساله سامبوغ [  2مركه ]
 .9بوكن باخاءن تدوير [  2مركه ]
ضاضل منجواب ساتو سوءالن [  9مركه ]
.10
مركه ايستيميوا

مجلة

...............................................
تندا تاغن كتوا حاكيم
...............................................
نام كتوا حاكيم
50

بورغ فغحاكيمن حتفيظ القرءان
جمليس احتفال سكوله ۲كمنرتين فنديديقن مليسيا فريغكت كبغساءن كالي كأمن تاهون 2019
اتريخ ........................................ :
كاتضوري  :منغه رنده  /منغه اتس
متفت ....................................... :
نومبور سيت سوءالن .................... :
نومبور ضيلرين فسرتا .................... :
بهاضني جتويد ( 25مركه)
خاتنت كساهلن
فركارا يغ دحاكيمي
مركه استيميوا (  3مركه ) مركه يغ دفوتوغ ( 22مركه )
 .1قاعدة باخاءن استعاذة دان بسملة [ 1مركه]
 .1كسمفورناءن صفة
22
21
20
 .2واجب الغنة [ 1مركه]
دان قدر غنة.
 .3حكوم ال الشمسية دان ال القمرية [1مركه ]
 .2فميليهن وجه يغ أوىل.
 .4حكوم نون ساكنة دان تنوين [ 1مركه]
 .3فثاماءن قدر حكوم۲
19 18 17 16 15
 .5حكوم ميم ساكنة [ 1مركه]
مد يغ سجنيس.
 .6حكوم ادغام [ 1مركه]
 .7حكوم اظهار [1مركه]
14 13 12 11 10
 .8حكوم مدود [ 1مركه]
 .9وجه خصوص رواية حفص [1مركه]
9
8
7
6
5
 .10ضاضل منجواب ساتو سوءالن [ 5مركه]
1

2

مركه يغ دفوتوغ
................................................
تندا تاغن حاكيم
...............................................
نام حاكيم

3

4

مركه يغ دفراوليهي

مركه ايستيميوا

مجلة

...............................................
تندا تاغن كتوا حاكيم
...............................................
نام كتوا حاكيم
51

بورغ فغحاكيمن حتفيظ القرءان
جمليس احتفال سكوله ۲كمنرتين فنديديقن مليسيا فريغكت كبغساءن كالي كأمن تاهون 2019
اتريخ ........................................ :
كاتضوري  :منغه رنده  /منغه اتس
متفت ....................................... :
نومبور سيت سوءالن .................... :
نومبور ضيلرين فسرتا .................... :
بهاضني فصاحة (  20مركه)
مركه استيميوا
فركارا يغ دحاكيمي
خاتنت كساهلن
مركه يغ دفوتوغ (  18مركه )
(  1مركه )
 .1ممباخ دغن وجه
 .1صفة حروف [ 1م]
18
17
16
15
أوىل فد وقف
 .2خمرج حروف [ 1م]
اتاو ابتداء.
 .3وقف يغ مروسقكن مقصود اية [ 1م]
 .2مثمفورناكن
14
13
12
11
 .4ابتداء يغ مروسقكن مقصود اية [ 1م]
صفة ۲حروف
 .5حكوم ترقيق /تفخيم [1م]
 .6حكوم قلقلة [1م]
10
9
8
7
 .7حكوم الم التغليظ [1م]
 .8تيدق خرمت ملفظكن حروف /كلمه [1م]
6
5
4
3
 .9باخاءن يغ ترفوتوس نفس [1م]
 .10ضاضل منجواب ساتو سوءالن [ 4م]
1

2

مركه يغ دفوتوغ

مركه يغ دفراوليهي

مركه ايستيميوا

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

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

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

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

نام حاكيم

مجلة

نام كتوا حاكيم
52

كاتضوري  :منغه رنده  /منغه اتس

بورغ فغحاكيمن حتفيظ القرءان
جمليس احتفال سكوله ۲كمنرتين فنديديقن مليسيا فريغكت كبغساءن كالي كأمن تاهون 2019
اتريخ ........................................ :

نومبور ضيلرين فسرتا .................... :
فركارا يغ دحاكيمي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

نومبور سيت سوءالن .................... :
بهاضني سوارا (10مركه)
خاتنت كساهلن

سوارا سرق ،فاراو [ 1مركه ]
سوارا فخه [1مركه ]
سوارا ترفوتوس [  1مركه ]
سوارا مله [  1مركه ]
سوارا كرس [  1مركه ]
سوارا يغ براوبه كوالييت [  1مركه ]
ضاضل منجواب ساتو سوءالن [  2مركه]

مركه يغ دفوتوغ

متفت ....................................... :
مركه ايستيميوا (  1مركه )

مركه يغ دفوتوغ (  9مركه )
6

7

8

9

2

3

4

5

 .1سوارا يغ امت مردو اتاو
 .2ضاي باخاءن يغ مناريق.

1

مركه يغ دفراوليهي

مركه ايستيميوا

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

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

................................................
نام حاكيم

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

مجلة

53

54

بورغ فغحاكيمن حتفيظ القرءان
جمليس احتفال سكوله ۲كمنرتين فنديديقن مليسيا فريغكت كبغساءن كالي كليم
بيلغن

نام فسرتا

حفظ دان لنخر
حاكيم 1

حاكيم 2

جتويد
حاكيم 1

حاكيم 2

تاهون 2019

فصاحة
حاكيم 1

حاكيم 2

سوارا
حاكيم 1

حاكيم 2

خاتنت

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

55

....................................
تندا تاغن فنخاتت مركه 1

....................................
نام

...............................
تندا تاغن فنخاتت مركه 2

..............................
نام

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

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

56

خونتوه ۲بورغ
فغحاكيمن

کو

ء

يز علمو وحي

57

بورغ فمركهن كوءيز علمو وحي
جمليس احتفال سكوله ۲كمنرتين فنديديقن مليسيا فريغكت كبغساءن كالي كأمن تاهون 2019
كاتضوري  :منغه رنده  /منغه اتس

اتريخ ........................................ :

ساريغن  :فرتام  /كدوا

متفت ....................................... :

كومفولن

مركه ابنديؤيدو فسرتا

نام كومفولن  /نضري

فسرتا 1

فسرتا 2

فسرتا 3

جومله مركه
كسلوروهن

كدودوقن
كومفولن

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

..............................
تندا تاغن جورو كريا1

...............................
تندا تاغن جورو كريا2

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

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

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

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

نام

نام

نام

58

بورغ فمركهن كوءيز علمو وحي
جمليس احتفال سكوله ۲كمنرتين فنديديقن مليسيا فريغكت كبغساءن كالي كأمن تاهون 2019
كاتضوري  :منغه رنده  /منغه اتس
فريغكت اخري
نام كومفولن  /نضري

اتريخ ........................................ :
متفت ....................................... :
فسرتا

فوسيغن فرتام

فوسيغن كدوا

فوسيغن كتيض

فوسيغن كأمفت

فوسيغن كليما

جومله مركه
كسلوروهن

كدودوقن
كومفولن

فسرتا 1
فسرتا 2
فسرتا 3
فسرتا 1
فسرتا 2
فسرتا 3
فسرتا 1
فسرتا 2
فسرتا 3

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

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

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

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

تندا تاغن جورو كريا1

نام

تندا تاغن جورو كريا2

نام

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

تندا تاغن كتوا حاكيم

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

نام

59

خونتوه ۲بورغ
فغحاكيمن

كلمة الصباح

60

احتفال املؤسسات التعليمية الدينية 2019

االستمارة ملسابقة كلمة الصباح
رقم املشارك .................... :

اتريخ االحتفال  /املسابقة ......................... :

الطبقة  :السفلى  /العليا

مكان االحتفال  /املسابقة ................................................... :

قسم اللغة (  30درجة )

املواد األساسية

خصم الدرجات

األخطاء

األسلوب (  14درجة )
(خصم درجة واحدة لكل مخسة أخطاء )

القواعد (  13درجة]
( خصم درجة واحدة لكل مخسة اخطاء )

درجة كاملة
مناذج األخطاء:

خصم الدرجات

30

 )-غري مفهوم

 )-استعمال األسلوب الركيك

درجة عالوة ( 3درجات)
)-الكلمات غري مستعملة عند العرب

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

7

7

اجملموع الكلي

 )-استعمال اللغة املاليوية للكلمات العادية

) أخطاء صرفية)أخطاء حنويةتوقيع رئيس احلكم ............................ :
توقيع احلكم ............................ :
اسم احلكم.............................. :

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

61

8

8

احتفال املؤسسات التعليمية الدينية 2019

االستمارة ملسابقة كلمة الصباح
اتريخ االحتفال  /املسابقة ......................... :

رقم املشارك .................... :
الطبقة  :السفلى  /العليا

اجملال

مكان االحتفال  /املسابقة ................................................... :

قسم األفكار (  30درجة )
الفكرة والتفصيل والدليل

الرقم

(لكل فكرة مفصلة ومبينة هلا  8درجات)

الفكرة

تسجيل األفكار

األوىل
الثانية
الثالثة
املقدمة
درجة كاملة

\

\

30

اخلامتة

الفكرة

التفصيل

الدليل

(لكل فكرة هلا
درجتان)

(لكل تفصيل له
 4درجات)

(لكل دليل له
درجتان)

\

\

\ \ \ \

\

\

\

\

\ \ \ \

\

\

\

\

\ \ \ \

\

\

اجملموع

املالحظة

\
درجة عالوة (  3درجات)

توقيع احلكم ............................. :

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

اسم احلكم.............................. :

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

اجملموع الكلي

62

احتفال املؤسسات التعليمية الدينية 2019

االستمارة ملسابقة كلمة الصباح
اتريخ االحتفال  /املسابقة ......................... :

رقم املشارك .................... :

مكان االحتفال  /املسابقة ................................................... :

الطبقة  :السفلى  /العليا

قسم اإللقاء (  40درجة )
املواد األساسية

خصم الدرجات

األخطاء

طريقة اإللقاء (  13درجة )
النطق والفصاحة ( 13درجة )
( ختصم درجة واحدة لكل عشرة أخطاء )
املظهر املناسب (  10درجات )

درجة كاملة
مناذج األخطاء
طريقة اإللقاء

40

خصم الدرجات

 )- :احلركات أكثر من الالزم  )-احلركات غري مناسبة

النطق والفصاحة

 )- :نقس النرب والتنغيم

املظهر املناسب

 )- :لبس املالبس غري املناسبة  )-عدم لبس القلنسوة واإلزار

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

 )-نطق الكلمات غري فصيح

درجة عالوة ( 4درجات)

1

2

3

4

5

9

10

11

12

13

6

7

1

2

3

4

5

6

7
13

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

اجملموع الكلي

) الكلمات غري مناسبة )-غري فصاحة

8

 )-الوقف أثناء اخلطبة  ،إما النسيان أو التلعيم أو غريمها

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

63

احتفال املؤسسات التعليمية الدينية 2019

االستمارة ملسابقة كلمة الصباح
الطبقة  :السفلى  /العليا
رقم
املشارك

اتريخ االحتفال  /املسابقة ........................ :
اسم املشارك

اللغة
احلكم1

األفكار
احلكم2

احلكم1

احلكم2

اإللقاء
احلكم1

احلكم2

جمموع الدرجات

النتيجة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
16

64

توقيع رسوم احملاسبة ............................... :1
اسم رسوم احملاسبة ................................ :1
توقيع رسوم احملاسبة ............................... :2
اسم رسوم احملاسبة ................................ :2

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

65

خونتوه ۲بورغ
فغحاكيمن

احلوار

66

احتفال املؤسسات التعليمية الدينية 2019

االستمارة ملسابقة احلوار للدور األول  /الثاين (اإلرجتالي)
اتريخ االحتفال  /املسابقة ......................... :
مكان االحتفال  /املسابقة ................................................... :
قسم اإللقاء والعرض ( 40درجة)
خصم الدرجات
األخطاء

رقم الفرقة........................ :
الطبقة  :السفلى  /العليا
املواد األساسية
النطق والفصاحة ( 16درجة)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

طريقة اإللقاء ( 10درجات)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

النرب والتنغيم ( 7درجات)

1

2

3

4

5

املظاهر املناسبة ( 5درجات)

1

2

3

4

5

درجة كاملة
مناذج األخطاء
النطق والفصاحة
طريقة اإللقاء
النرب والتنغيم
املظاهر املناسبة
درجة عالوة (درجتان)

خصم الدرجات

40

توقيع احلكم
اسم احلكم

:
:
:
:
:

 .1النطق غري فصيح
 .1احلركات أكثر من الالزم
 .1نفس النرب والتنغيم
 .1لبس املالبس غري املناسبة
 .1طالقة النطق ابللغة العربية الفصيحة وهلجتها

…………………………… :
…………………………… :

6

درجة عالوة

درجة متحصلة

 .2األخطاء يف اللهجة
 .2احلركات غري املناسبة
 .2النرب والتنغيم غري املناسبة
 .2التزين غري املناسبة
 .2عدم النظر إىل النص واالعتماد إليه

 .3الوقف أثناء احلوار ،إما النسيان أو غريه
 .3استعمال األدوات غري املناسبة ،النظر إىل النص

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

67

7

احتفال املؤسسات التعليمية الدينية 2019

االستمارة ملسابقة احلوار للدور األول  /الثاين (اإلرجتالي)
اتريخ االحتفال  /املسابقة ......................... :
مكان االحتفال  /املسابقة ................................................... :
قسم اللغة ( 30درجة)
خصم الدرجات
األخطاء

رقم الفرقة.................... :
الطبقة  :السفلى  /العليا
املواد األساسية

1

األسلوب ( 15درجة)
(ختصم درجة واحدة لكل مخسة أخطاء)

القواعد ( 15درجة)
(ختصم درجة واحدة لكل ستة أخطاء)

درجة كاملة

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

خصم الدرجات

30

مناذج األخطاء
األسلوب  .1 :غري مفهوم

2

3

 .2استعمال رداءة األسلوب

4

5

6

7

درجة متحصلة
 .3الكلمات غري مستعملة عند العرب

 .4استعمال اللهجة املاليوية

 .2أخطاء صرفية
 .1 :أخطاء حنوية
القواعد
 …………………………… :توقيع رئيس احلكم ..……………………………:
توقيع احلكم
اسم احلكم

…………………………… :

اسم رئيس احلكم ..……………………………:

68

8

8

احتفال املؤسسات التعليمية الدينية 2019

االستمارة ملسابقة احلوار للدور األول  /الثاين (اإلرجتالي)
رقم الفرقة.................... :
الطبقة  :السفلى  /العليا
اجملال

الرقم

اتريخ االحتفال  /املسابقة ......................... :
مكان االحتفال  /املسابقة ..........................:

الفكرة والتفصيل
(لكل فكرة مفصلة ومبينة هلا  7درجات)

.قسم اهلدف ( 30درجة)
الفكرة
(لكل فكرة هلا  3درجات)

التفصيل
(لكل تفصيل له  4درجات)

اجملموع

املالحظات

األوىل
األفكار

الثانية
الثالثة
الرابعة

درجة كاملة

درجة عالوة

30

درجة متحصلة

مناذج األخطاء
الفكرة

 :الفكرة ناقصة أو خاطئة

درجة عالوة (درجتان)  .1 :اهلدف واضح ومؤثر
 .2 :توافق اهلدف مع املوضوع
…………………………… :
توقيع احلكم
اسم احلكم

اهلدف

 :غري واضح

التفصيل للفكرة  :غري كامل وغامض
توقيع رئيس احلكم .……………………………:

 …………………………… :اسم رئيس احلكم ................................... :
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االستمارة ملسابقة احلوار للدور األول  /الثاين (اإلرجتالي)
الطبقة  :السفلى  /العليا
رقم
الفرقة

اتريخ اإلحتفال  /املسابقة ......................... :
اسم الفرقة

اإللقاء والعرض
احلكم1

احلكم2

اللغة
احلكم1

اهلدف
احلكم2

احلكم1

احلكم2

جمموع الدرجات

النتيجة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

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

كو يز بهاس عرب
ء
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االحتفال للمؤسسات التعليمية الدينية2019
نتيجة التصفية األوىل  ⁄الثانية
املستوى :السفلى⁄العليا

التاريخ ...........................:املقر..........................:
العدد

الوالية

جمموع الدرجات

التوقيع .....................:اسم رءيس احلكام..........................:التاريخ................:
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املستوى :االعدادي⁄الثانوي

االستمارة ملسابقة اختبار الذكاء ابللغة العربية

التاريخ....................................:
اجلولة  :األوىل  /الثاين  /نصف النهائي
العدد

الوالية

املقر ............................................ :
الدرجة الفردية للمشارك
املشارك  1املشارك  2املشارك3

جمموع الدرجات

النتيجة

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

توقيع احلاكم ............................... :1
اسم احلاكم ................................ :1
توقيع احلاكم ............................... :2

توقيع رئيس احلكام ............................ :

اسم احلاكم ................................ :2

اسم رئيس احلكام.............................:
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االستمارة ملسابقة اختبار الذكاء ىف اللغة العربية
اتريخ......................... :

املستوى  :السفلى  /العليا
اجلولة  :النهائية
الوالية

املقر ............................................................... :
املشارك

اجلولة األوىل

اجلولة الثانية

اجلولة الثالثة

اجلولة الرابعة

اجلولة اخلامسة

جمموع الدرجات

النتيجة

املشارك 1
املشارك 2
املشارك 3
املشارك 1
املشارك 2
املشارك 3
املشارك 1
املشارك 2
املشارك 3

توقيع احلاكم ............................... :1
اسم احلاكم ................................ :1
توقيع احلاكم ............................... :2

توقيع رئيس احلكام ............................ :

اسم احلاكم ................................ :2

اسم رئيس احلكام.............................:
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