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ค าน า 
 

 ชุดการเรียนรู้โปรแกรมวิชาเลือกอิสลามศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มี 3 หมวดวิชา ประกอบด้วย 1) หมวดวิชาศาสนา ได้แก่
รายวิชาอัลกุรอาน อัลฮะดิษ อัลอะกีดะฮฺ 2) หมวดวิชาสังคม ได้แก่ อัตตารีด อัลอัคลาก 3) หมวดวิชาภาษา 
ได้แก่ ภาษามลายู ภาษาอาหรับ รายวิชาดังกล่าวจัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้สอนและผู้น าไปใช้เป็นแนวทางในการ 
จัดกระบวนการเรียนรู้ ส าหรับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาดังกล่าว ในลักษณะการเรียนรู้แบบ             
บูรณาการ โดยการศึกษาในความรู้ด้วยตนเอง สอบถามผู้รู้ทางด้านศาสนา และเรียนรู้จากโต๊ะครู                     
ในเนื้อหายาก 
 ชุดการเรียนรู้ดังกล่าวพัฒนามาจากโครงสร้างหลักสูตรโปรแกรมวิชาเลือกอิสลามศึกษา โดยคณะ
ผู้จัดท าได้พยายามศึกษา รวบรวมสาระจากผู้ทรงคุณวุฒิ และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โดยค านึงถึงความ
สอดคล้องของผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะในกลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้เป็นหลัก ได้แก่
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อ าเภอของจังหวัดสงขลา (อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี              
สะบ้าย้อย) เป็นส าคัญ อย่างไรก็ตามชุดการเรียนรู้ดังกล่าวอาจจะยังไม่สมบูรณ์ จ าเป็นต้องได้รับการปรับแก้
หลังจากการน าไปทดลองใช้เป็นระยะ ๆ กลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า       
จะได้รับค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุขต่อไป 
 ขอขอบคุณส านักงาน กศน. ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส สตูล สงขลา กศน.อ าเภอ ในกลุ่มส านักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ นายกสมาคมสถาบัน
ศึกษาปอเนาะ ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 ผู้ทรงคุณวุฒิ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจ า
สถาบันศึกษาปอเนาะ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนช่วยผลักดันให้โปรแกรมวิชาเลือกอิสลามศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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 1 วิชาภาษามาลาย2ู  ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

 

 ١فالجران 

 فربوالن  تنتڠ  فرجومفأن

 فربوالن ١  

سالم عليكم.ل: ا  حلمي   

: وعليكم  السالم   ورحمةهللا وبركته.  . نواوي  

: اف خبر  نواوي. حلمي  

خبر  باءيك.   : الحمد هلل  نواوي  

سالم عليكم  ابراهيمل: ا نواوي  

 فربوالن ٢  

: سالمة فتڠ.  حلمي  

:  سالمة فتڠ نواوي  

: اف خبر  نواوي. حلمي  

: الحمد هلل    خبر  باءيك. نواوي  

سالم عليكم  ابراهي: ال نواوي  

  فربوالن ٣  

: اسالم عليكم  أحمد  

. : وعليكم  السالم    يوسف  

اف خبر؟ ٬سالمت فاڬى: حلمي  

  ٬خبر  باءيك. : يوسف
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 فربوالن  تنتڠ  فرجومفأنفمبالجران لمباران حال  -

 ربوالن  تنتڠ  فرجومفأنمالتيه برچاكف حال ف -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ١كرتس كرج 
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 ٢فالجران 

 
  ڠڬلتي ةاوچفن سالم

 

سالم عليكم.ل: ا  حلمي  

ورحمةهللا وبركته.  .  السالموعليكم :  نواوي  

: اف خبر  نواوي. حلمي  

                                    حلمي سكارڠ : الحمد هلل  خبر  باءيك. تيڠڬل  دمان  نواوي

:  ساي   تيڠڬل  دفطاني. حلمي  

ساي   تيڠڬل  دچريڠا.:  نواوي  

: كامو ماءو  فرڬي  كمان. حلمي  

ساي مستي فرڬيسكارڠ..رمه ساكيت: ساي  ماءو فرڬي  ك  نواوي  

يت  برتمو الڬي  سال مة جالن.كان شاءهللا  الءين  كالي  يا سيالكن  : حلمي  

   سالم عليكم.لا :  تريما كاسيه.  نواوي

وعليكم  السالم ورحمة هللا : حلمي    
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 فربوالن  تنتڠ  اوچفن سالمة تيڠڬلفمبالجران لمباران حال  -

 مالتيه برچاكف حال فربوالن  تنتڠ  اوچفن سالمة تيڠڬل -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢كرتس كرج 
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 ٣فالجران 
 

 فربوالن  تنتڠ  ممفرڬنالڬن  ديري دان  ممفرڬنلڬن اورڠ  الءين

.: اسالم عليكم  حلمي  

: وعليكم  السالم   ورحمةهللا وبركته.  . نواوي  

: اف خبر  نواوي. حلمي  

: الحمد هلل  خبر  باءيك. نواوي  

ابراهيم.  نام ن  كاوان  سايكنل: ساي  ايڠين ممفرك  حلمي  

: اسالم عليكم  ابراهيم. نواوي  

:  وعليكم  السالم   ورحمةهللا ابراهيم  

    نواوي                                                       :  تيڠڬل  دمان  ابراهيم         

.ناراتيوات:  ساي   تيڠڬل  د ابراهيم   

ساي   تيڠڬل  دچريڠا.:  نواوي  

: كامو ماءو  فرڬي  كمان. ابراهيم  

: ساي  ماءو فرڬي  كبالي فوليس.  نواوي  

مة جالن. : ان شاءهللا  الءين  كالي ڬيت  برتمو الڬي  سال ابراهيم  

:  تريما كاسيه.  نواوي  
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 ممفركنلكن ديري دان ممفركنلكن اورڠ ألينفمبالجران لمباران حال ـ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٣كرتس كرج 
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٤فالجران   

 

 منڬونكن تاليفون

 منڬوناكن كداًن ١                                  

 احمد : اسالم عليكم 

 بربچارا دڠن عمر ؟ ٬اهيمابراهيم : وعليكم السالم ساي ابر

 توْڠڬو سڬجب ننتي ساي اكن ممبري تاهوكن ٬احمد : يا بوليه 

 ابراهيم : تريماكاسه

 

 ٢منڬوناكن كداًن 

          

 احمد : اسالم عليكم

 يوسف : وعليكم السالم ساي برچاكف دڠن علي؟

 فسن انتوقڽ احمد : معاف علي تيدق ادا دسني دي سدڠ ادا فرتموان. بوليه اندا تيڠڬلكن

 يوسق : يا تولوڠ ممبري تاهوكنث ساي اكن تيليفون الڬي ايسوق فاڬي

 احمد : اشاهللًا
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 اية ٥ ٢ملمفوماسيڠ تيدق٢ملمفودان اية٢توليسكن اية

١................................................................................ 

٢. .............................................................................. 

٣. .............................................................................. 

٤. .............................................................................. 

٥. ............................................................................... 

تيدقملمفو ٢اية

١. ................................................................................. 

٢. .................................................................................. 

٣. ................................................................................... 

٤. ................................................................................... 

٥................................................................................... . 

 

 

 

 

 

 

 ٤كرتس كرج 

 



 9 วิชาภาษามาลาย2ู  ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น 

٥ان فالجر  

 كات نام

اتوكونسيب. كات نام ترباڬي ٬تمفة ٬فركارا ٬كات نام اياله كات يڠ مروجوق كفد اورّڠ بندا  

                             فدا تِيڬ ڬولوڠن                                                       

.كات نام    ١  

.كات نام خص ٢  

.كات ڬنتي نام٣  

 ١.كات نام عام

بندا   ورڠاياله كات يڠ دڬوناڬن باڬي مڽمبوت سسوات يڠ سجنيس اتوكمفولن سفرت ا    

٢بناتڠ تمفت دان ألين         

 چونتوه

.فركرج. نالين. دان ر. فالداڠ .فڠڬاڬباسك ٢ڬورو .٢موريد  ٢: بودقفدا اورڠ    

سباڬينڽ                

سباڬينڽ فدا بندا : باجو. توفي. كرسي. بوكو موتور دان  

 فدا بناتڠ : كوچيڠ. هريموا. بوروڠ. ايكن. سراڠڠا دان سباڬينڽ

 فدا تمفت : كمفوڠ. بندار. الوت.سوڠي. ڬزنوڠ. فولوا. دان سباڬينڽ

 ١.كات نام حص

اول  وفربندا  بناتڠ  ستيف ح  اياله نام يڠ دڬوناكن خص باڬي سسأوراڠ  تمفت    

د ردڠن حورف بسفكاتأن فدا كات نام خص مستيله دتولس   

 چونتوه

 فدا اورڠ : أسمعيل. عامينه. رحمن. اشيان

 فدا بندا : تويوتا. هوندا. سوسوكيء. كاواساكيء

سيخوميل. سيتومفوق. نام بناتڠ يڠ دبريكن ڬالران فدا بناتڠ :  

  دان سباڬينڽ فدا تمفت : فطاني  ياال  ناراتيوات  سوڠكال
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 توليس كات نام دان كات نام عام ٢سيالكن فالجر -

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٥كرتس كرج 

 

 

 كات نام 

 
١  ١  

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

 كات نام عام 

 

٦ ٦ 

٧ 

٨ 

٩ 

٧ 

٨ 

٩ 

١٠ 
١٠ 
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 توليس كات نام خص ٢سيالكن فالجر -

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كات نام خص

 

 ١  

٢ 

٣ 

٤ 

٥ 

٦ 

٧ 

٨ 

٩ 

١٠ 
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٥فالجران       

       .فسن ايبو 

ران سجق فاڬي بلوم كالف كرن انرستوير هاري  نمفق سؤرڠ  مماسوقي سبواه سوات    

ماسيه  ٬ه؟ڠ بلي كويه كاب ڽ رييمفهيه مڠكو جماكنن؛ سؤرڠ انق فنجا مسنستله م .سرافن

ا  منلق  كتات سي فمود ء سحاج ىديق ؛ ساي مأو ماكن ناسآتيدق  .ثإينق راسهاڠت دان 

مليهت سي فمودا تله .وم سي انق فون براللو دان منوڠڬو دلواررستوران سمبيل ترثڽ

مو دا سمبيل سي ف .ودوركن كويهثڽري الڬي دان مي؛ سي انق مڠهمفڽ سلسي منثنت ماكنن

 .ڠهندق ممبايرماكنن بركات؛ تيدق ديق ساي سوده كڽبرانجق ككاسير

فولڠ ٢سي انق بركات  كويهڽ بوليه دبوات اوليه. سمبيل بركوكوه مڠيكوتي سي فمودا  

بات  ٢٠دوا  كنڽڽ كمبالي دكلوارنتوڠ فون دبوكاكقكن كودماس نمفيدومفيف يڠ بلوم سابڠ.

واڠ اين اڠكف  .و كويهڽ ق مأي تيدسافنجاجا كويه ايت.   بودق  كفدا دان اي مڠهولوركن

واڠ ايت  اللو دي برڬڬس  ساي؛  دڠن سنڠ هاتي دتريماڽدري ج سدقه سا

 .ن ريسترا ميس يڠ براد د دافنڠف كلوارريستران؛ دان ممبريكن واڠ فمبرين تادي كفدا

اي   ڬوڠڠيها تيكن دڠن سقساما . دي مراس هيران دان سديكيت ترسري فمودا ممفس

كامو برجوال   واڠث كامو بريكن كفدا اورڠ ألين؟.هاي أدق كچيل كنافكه ورڬلڠسوڠ من

 كناف ستله واڠ ادا دتاڠن مو. ماله كاموبريكن كفدا سي فڠمييس  كن انتوق مندافتكن واڠ

بڠ؛ ساي موهون معاف جاڠن ماره يا ؛ ايبو ساي مڠاجركن كفدا ساي انتوق   ايت؟

 ٢بوكن دري مڠميس؛ كويه  دأتس چريه فايه سنديريأسها برجوالن  دريمندافتكن واڠ 

جك ساي منريما  .ماره دان سديهىكچيوا  فستياين دبواة اوليه ايبو ساي سنديري دان ايبو

 ڽواڠ صدقه .ماك واڠ مڠاتكنتأدي أبڠ  ٢واڠ دري أبڠ بوكن حاصل دري منجوال كويه

 ايت فڠميسساي بريكن كفدا 

ق كويه ڽيكله ببراف باأتندا مڠرتي ؛ ب كفالكن فكوڠجوب دان مڠعاسا تسي فمودا مر      

 هيتوڠ دڠن ڬمبيرا.ڠ.سي انق فون سڬرا م ٢ڠ سموا أنتوف أوليهويڠ كامو باوا؟ ساي بور

سي فرمودا بركات. ترماكاسيه ديق؛  اتس فالجران هاري اين  .واڠرهكن ڽسمبيل م

ڠ فالجران اف يڠ دكاتكن سي رتي تنتدق مڠولوفون تي كفدا أيبو مو"  .سمفيكن سالم ساي

ايبو ساي . بڠ  فمودا . دڠن ڬمبيرا دتريماث واڠ ايت سمبيل مڠوچفكن " تريما كاسيه

دان ايت ساڠت برارتي باڬي  إيث دهرڬكراس فستي اكن ڬمبيرا سكالي. حاصل كرج

 كهيدوفن كامي
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 كات كرج  دان توليسكن كات نام دان يريكوت اينباچ دان سيمق چريتا 

فولڠ ابڠ.دومفيف يڠ بلوم سيمفن ٢سي انق بركات  كويهڽ بوليه دبوات اوليه      

بات دان اي مڠهولوركن كفدا  ٢٠دماسوقكن ككنتوڠ فون دبوكاڽ كمبالي دكلواركنڽ دوا 

بودق فنجاجا كويه ايت.   ساي تيدق مأو كويهڽ . واڠ اين اڠكف ساج سدقه دري ساي؛  

اڽ واڠ ايت  اللو دي برڬڬس كلوارريستران؛ دان ممبريكن واڠ دڠن سنڠ هاتي دتريم

 فمبرين تادي كفدا فڠميس يڠ براد د دافن ريسترا ن.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٥كرتس كرج 

 

 
 

 كات نام

 

 كرج كات
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٦فالجران                  

 اية

 جنيس ٤اية ترديري درفدا 

 .اية فڽات١

 كجادين  بندا  چريتا نرڠكن سسوات.اية فڽات اياله اية يڠ مڽاتكن اتو م١ 

 دان سباڬيڽ

 ايةفڽات

 اية فڽات منچريتاكن سسوتو حال اتو ممبريتاهو تنتڠ سوات حال -
 اية فڽات دكنلي سباڬي اية بريتا اتو اية كتراڠن -

 چونتوهڽ

 كاكق سدڠ مڽيرم بوڠا

 لمبو ايت اكن دجوال

 ايت سدڠ برمأين دتفي سوڠي ٢بودق

 

 .اية تاڽ٢

 اية تاڽ اياله اية دڬونكن .اية يڠ دڬوناكن انتوق مناڽكن سسواتوحال. مك١ 

 دان سباڬيث بناتڠ   نسي مأ بندا   اونتوق مناثكن سسوات فركارا

 اية تاڽ تربهاڬي كفدا دوا يڠ ايتو.٢

 . اية تاث دڠن كات تاث١

 اية اين مڠڬوناكن كات تاث  سفرت  -

 اف   سياف   براف   بيال   مان   باڬيمان    كناف  مڠاف  

 كه  اخيراية دڠن اد فركتأن-
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 چونتوه :

 ؟ برافكه هرڬ كاسوق ايت -
 ؟ اليڠ ايت –باڬيمانكه اليڠ  -

 

 تنفا كات تاث تاث اية.٢

 ا.اية اين تيدق مڠڬونكن كتا تاث

 اية اين داوچكفن دڠن منيڬيكن نادا سوارا فدا اخير اية فڽات -ب    

 دالم فنليس  لمبڠ تندا دڬونكن ) ؟ ( -ت    

 

 .اية فرينته٣ 

كن اونتوق مڽوروه سسؤرڠ مالكوكن سسوات . اية فرينته اياله اية . اية يڠ دڬون ١

 يڠ مڽوروه   مالراڠ    ممفرسالكن دان ممينتأ  سسؤرڠ مالكوكن سسوات

 . اية فرينته  تربهڬي كفدا امفة يڠ ايت:٢

 .اية سوروهن ١ 

 .اية فرمينتأن٢ 

 .اية الراڠن٣

 .اية سيألن٤

 .ايةسوروهن١.١  

 ميمبري ارهن اتوفرينته .اية اين برتجوان١   

 ٢.فرتيكله بوليه دڬونكن اونتوق توجوان ملمبوتكن اية٢   

 چونتوه : 

 هنترله بوكوسبلوم فولڠ  -
 تورونله دري سيني سكاراڠ جوڬ -
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 چوچي كاسوق كامو -

 اية فرمينتـأن ٢.٢ 

 . اية اين برتجوان مموهون فرتولوڠن دان فرمينتأن١  

 ڠ دان مينتأ فدا فرموألن اية.اية اين مڠڬوناكن فركاتـأ تولو٢  

 

 چونتوه : 

 تولوڠ باواكن مينومن اين كدافور -
 مينتأ حاضيرين سموا ماسوق كبيليق جاموان -
 تولوڠ جمواركن فاكين ايت -
-  

 . اية الراڠن ٣.٣

 . اية اين برتجوان مالراڠ مالكوكن سسوات١ 

 اية اين مڠڬونكن  كات الراڠن سفرت  اوسه  تأاوسه   دان  جاڠن -

 بوليه دڬونكن اونتوف ملمبوتكن اية. لهرتيكل ف -

 

 چونتوه :

 جاڠنله  مينوم ايرايت -
 اوسهله مناڠيس الڬي  -
 جاڠنله فتيق بوڠا ايت -

 

 . اية سيألن٤.٤

 .  اية اين تجوان ممفرسيالكن اتو منجمفوت سسؤرڠ١ 

 . اية اين مڠڬونكن كات سيألن سفرت  سيال دان چمفوت  فدا موألن اية٢ 

   بوليه دڬونكن  . فرتيكله٣ 

 چونتوه :

 سيال باوا سجاده بيال كسوراو -
 چمفوتله منعمتي  -
 داتڠله كرومهڽ -
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 . اية سروان٤

 . اية سروان داوچفكن انتوق مالهيركن  فراسأن  سفرت  تاكوت؛ ماراه ؛ هيران ١ 

 ساكيت دان سباڬيڽ    

 . اية سروان  دأخيري دڠن تندا سرو ) !( ٢

 تق دأخير اية. تندا  سرو بياسڽ ترلن٣

 . اية سرو دموالي اوليه كات سرو سفرة  اوه ؛ واه دان سباڬيڽ٤

 چونتوه :    

  امبواه؛ چنتقڽ كامو!  

  ادوه؛ ساكيتڽ فروتكو!  
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 اية ٥  ٢برتاڽ ماسيڠ٢فڽات دان اية ٢ايهتولسكن 

 اية فڽات

 ............................................................ـ...................................١

 ـ................................................................................................٢

 ..ـ..............................................................................................٣

 ـ................................................................................................٤

 ـ................................................................................................٥

 

 تاڽ ٢اية 

 .....................................................ـ..........................................١

 ـ...............................................................................................٢

 ـ...............................................................................................٣

 ...........................................................................................ـ....٤

 ـ...............................................................................................٥

 

 

 

 

 

 

 ٦ كرتس كرج
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 دڠن مڠڬونكن كات كرج يريكوت اين ٢بواتكن ايه  

 ...................................................ـ  مأين .. ١

 ـ فرڬي.....................................................  ٢

 ـ تيدور.....................................................  ٣

 ممبا چ.....................................................ـ   ٤

 ....................................................ـ بالجر..  ٥

 ـ مـمبوات....................................................  ٦

 ـ برچاكف....................................................  ٧

 ـ بكرج.........................................................  ٨

 رفيكير.....................................................   ـ  ب  ٩

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 كرتس كرج 
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٧فالجران                  

 همي ڤتيقن دباوه.فباخ دان   

 

 

 

 

 

دلتقكن ڤضيله برجالن كأره تيليڤون يغ ترداڤة دأتس ميجا كخيل يغ 

بهائين ڤالم ڤتي  دسودوت رواغ تامو رومهث. ڤضيله منغئلكن واير تيليڤون دري

تيليڤون ايت. كمدين ٬ دي منخوخوق سمبوغن واير ايت كدالم سبواه ڤالم يغ 

 كومڤوتر ايت. CPUترداڤة دبالكغ سي. ڤي. يو 

تاهون ايت٬  براس بيمبغ اكن ڤربواتن  10ادم ٬ اديق ڤضيله يغبراوسيا 

 كاكقث ايت. "بتولكه كاكق تاهو اڤ يغ كاكق بوات ايت ؟ " تاث ادم .

ضيله ترسثوم بغئا " جاغنله بيمبغ ٬ ادم .كاكق خوما مثمبوغكن واير ڤ

 (CPU)تيليڤون اين كڤد ڤالم موديم يغ ترداڤة دبهائين  بالكغ سي.في.يو 

 كومڤوتر  اين" جواب ڤضيله.

 "مودين ؟ اڤ مودين تو٬كق؟" تاث ادم الئي.

 ٬" جواب ڤضيله اللو كتاوا.‘موديم’ ؟تتاڤي‘ مودين ’"بوكن 

منتغله ساي تيدق تاهوتنتغ اينترنيت٬ سمڤي هاتي كاكق كتاواكن ساي٬"  –"منتغ 

 ڤورا مراجوق. –بالس ادم برڤورا 

"اوكي له٬ كاكق مينتأ معاف .سبنرث٬ موديم اداله سجنيس الة يغ 

ممبوليهكن كومڤوتر دسمبوغكن ڤد اينترنيت. تنڤا موديم٬ كيت تيدق داڤة 
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سوغئوه. سلڤس واير ايت دڤاسغ٬  -برسوغئوه مالياري اينترنيت٬" جلس ڤضيله

ڤضيله تروس ممبوكا ڤريسيين اونتوق مالياري اينترنيت. دالم ببراڤ ساعة ٬ 

مونخول سوات ڤاڤاران ڤد سكرين مونيتر كومڤوتر ايت. ڤضيله ترسثوم اللو 

 برڤاليغ كأره اديقث.

"كاكق هارڤ٬ كامو سوده ڤون برسديا كيت اكن مالياري اينترنيت 

  ارغ" بريتاهو ڤضيله.سك

ڤضيله ڤون مغئرقكن تتيكوس دان منكن ببراڤ بوتغ ڤد ڤاڤن ككونخي  

اونتوق منأيڤ عالمة المن ويب يغد كتهويث. تيدق الم كمدين٬ مونخول ئمبر 

بومي يغ ساعة خنتيق سكالي. بومي ايت جوئا كليهتن سدغ برڤوتر. مريك 

 .(  ڤوالvideoاؤاله سدغ منونتون ويديو)-سؤاله

 " واه٬ خغئيهث اينترنيت" جريت ادم دغن راس كائوم. 

 كوسا كات  

 

 ڤالم    :   سومبت )لوبغ ( 

 مودين :  خارا بارو

 موديم  :  سجنيس ڤرنتي يغدئوناكن اونتوق ممبوليهكن كومڤيوتر دغن  

 ساتو سام ألين ماللؤي تالين تيليڤون             

 سكرين :  كاخ
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 سؤالن دباوه اين برداسركن  ڤتيقكن دأتس  –سؤالن جواب   1

 

 خارا اونتوق مالياري اينترنيت؟ -بائيمانكه خارا (1
     _________________________________________ 

 اڤكه كلبيهن اينترنيت؟ (2
_____________________________________________ 

 اڤكه كبوروقكن اينترنيت؟ (3
    ___________________________________________ 

 برداسركن ڤنداڤة اندا ٬سجأوه مانكه اندا داڤة ممنڤعة درڤد اينترنيت؟ (4
_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 كرتس كرج 
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           خارا اونتوق مالياري اينترنيت سڤرت دالم خريتا. -نمبركن خارا  ٢   

 

 

 

 

دكهندقك           ڠة المن ويب يكامو بوليه منأيڤ عالم      

 موال٬ خابوتكن واير تيليڤون دري بهائين ڤالم ڤتي تيليڤون رومه كامو. -موال 

    ڠدالم ڤالم موديم يغ ترداڤة دبالكن واير ايت كڠكمدين٬ خوخوقكن سمبو 

 .كومڤوتر ايت  (CPU)سي.ڤي.يو  

 توق مالياري اينترنيت.دكهندقكي اونڠ٬ بوكا ڤريسيين يڠسلڤس واير ايت دڤاس  
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٨فالجران                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنڤ   اولن  

-  
 -ك

   

تر

غغ            ڤ، دان -غڤ، -نڤ، -مڤ، -ڤترديري درفدا  -نڤاولن 

                 

. 3مبوغكوس   ڤم+بوغكوس= ڤ. 2لكت   ڤ+لكت= ڤ. 1

  ندودوقڤن+دودوق= ڤ

غغبوم                         ڤغغ+بوم= ڤ. 5غاواس  ڤغ+اواس= ڤ. 4

                             

 ڤوثائي ببراڤمم -اولن تر                                    

نجغ  ڤابيغ: ترڤ.2. تيدق سغاج: ترئيئيت  1مقصود، يأيت     

.سوده برالكو: تربوك 3  

ايڤترخاڤوان: .كمم4    

 

                           ، دان بر -، بل-د بڤدرترديري  -اولن بر

. 3. بر+بالس= بربالس 2. ب+راس= براس 1                      

 بل+اجر= بالجر

    

ركاتأن اكن ممباوا ڤ ڤبيال دئابوغكن دغن ببراڤا -ك  اولن 

     يغ ترتنتو مقصود

. 2.كدوا  1

تيئ   -كتيئ  
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.-، دان ك-، بر-، تر-برداسركن ڤمهمن اندا بركاءيتن دغن اولن ڤن  

. -، دان ك-، بر-، تر-ڤركاتأن يغ مغندوغي اولن ڤن 15سنارايكن     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ركتيڤ

 س

 كرتس كرج 
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٩فالجران    

 ليڤس بهاي دان تاهن السق

 

 

 

 

 

 

 

ن د باوه.قتيڤهمي ڤباچ دان   

 

 

 

 

 
جوت تاهون اللو. ليڤس اداله انتارا  250ليڤس دڤرخايأي تله وجود سجق لبيه        

سراغئا تيغئالن سجاره يغ ماسيه ممڤرتاهنكن كوجودانث سهيغئ كهاري اين. ليڤس دكنلي 

اغئا ڤروسق يغ ڤاليغ بهاي دان تاهن السق. ليڤس بوليه هيدوڤ دالم اڤ جوا سبائاي سر

 كادأن. حال اين امت مغائومكن.                                       

 

 

    ت:ڤالجري اونيت اين موريد داڤستله مم
   

ممباخ تيكس دغن سبوتن دان اينتوناسي يغ بتول. -  

  .ڤكاراغن دغن  لغك منوليس -

دالم ايات. فيتنا دان خيرانا مغنلي -  
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ساتوث سراغئا -سماس كجادين لتوڤن بوم اتوم دهيروشيما٬ ليڤس مروڤكن ساتو             

بوات منونجوقكن بهاوا ليڤس تله ممبينا سيستم ترسالمت درڤد ماالڤتاك ايت. كاجين يغ د

 كتاهانن ديري اونتوق مننتغ ببراڤ جنيس كيميا راخون سرغئ.                   

سالين مميليقي روڤا بنتوق يغ هودوه٬ ليڤس جوئ        

مغلواركن باؤ يغ بوسوق. سرغئ اين ممڤوثاءي طبيعة يغ 

ن منيغئلكن بوروق٬ يأيت منابور نجيس سمبيل ماكن دا

رات تمڤت. ليڤس مثيباركن كومن ڤثاكيت -بكتريا دمرات

بيريت٬ دسينتري٬ -يغ مثببكن كلوڤق مات بغكق٬ خيريت

 هيڤاتيتيس٬ دان درماتيتيس.

  

سڤيسيس ليڤس ددنيا تتاڤي هاث تيئ سڤيسيس يغ ممبياق دنئارا  4000ترداڤت لبيه        

ليڤس بلغ خوكلت. ليڤس جرمان دان ليڤس بلغ كيت٬ يأيت ليڤس جرمان٬ ليڤس اميريكا٬ دان 

 10كدواث ممڤوثاءي ساءيز انتارا -خيري يغ همڤير سام دان كدوا-خوكلت مميليقي خيري

ميليميتر. ڤربيذأنث هاثله ليڤس جرمان بوليه ممنجت دينديغ دان كاخ يغ ليخين.  14هيغئ 

مرايڤ ڤد باغونن يغ  ڤلكت يغ ترداڤت ڤد خله كوكوث ممبوليهكن ليڤس جرمان هيغئڤ دان

 40تيغئي. ليڤس اميريكا ڤوال ممڤوثاءي ساءيز يغ لبيه بسر دان بوليه ممبسر سهيغئ 

 ميليميتر ڤنجغ.                                 

ليڤس بوليه دداڤتي دكاوسن لمبڤ دان دتمڤت يغ موده منداڤت ماكنن. بائي مغيلقكن        

تيكن تمڤت كديامن كيت دالم كادأن  يغ برسيه.          ڤمبياقن ليڤس٬ كيت سهاروسث ممس

                                                     

   كوسا كات 

 بائي كسوسهن   -:  بربائي   ماالڤتاك

 بيريت    -دسينتري      :  سجنيس ڤثاکيت يغ د خيريكن اوليه خيريت

 بكن اوليه جغكيتتنرادغ هاتي يغ دسب هيڤاتيتيس     :  ڤثاكيت

 ميرهن دان        -:  رادغ ڤد كوليت يغ د خيريكن دغن كوليت كميره درماتيتيس

 مغغلوڤس                   

  خيري         :  صفة يغ خصوص
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 سؤالن دباوه اين برداسركن  ڤتيقكن دأتس.  –جواب سؤالن      

 

 ( اڤكه صڤة نيئاتيڤ يغ ترداڤت ڤد ليڤس ؟1

__________________________________________________

_____________________ 

 مغاڤكه ليڤس ممبينا سيستم كتاهانن ديري ؟ (2
     

__________________________________________________

_________________________ 

 اڤكه ڤربيذأن انتارا ليڤس جرمان دان ليڤس اميريكا ؟ (3
     

__________________________________________________

_________________________ 

 برداسركن ڤنداڤة اندا٬ بائمانكه اندا مغاوال ليڤس ؟ (4
     

__________________________________________________

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كرتس كرج 
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 ١٠فالجران  

 

   

 

       

 

 

    

 

 

 

.                                                 ريقا دباوهخهمي فدان  باچ               

 

يل غئور، ممڤمق تيمه دري دا ؤغال“ ، نق!ڤ، ماري كسيني سكجادم’’         

ي غاي كسوئرڤ، ادم’’ه. نوڤ غق يثمي غي مناتئايت با ثي انقغايث. دي مثانق

كات مق تيمه لمبوت “ .ناسي ني قنااير. امق هندق من يسبنتر. امبيلكن امق سبلد

ي؟ مالسله مق، حسن غاكسو’’ .ول دسيتوخمون ادمسهاج  قياءسب -قياءسب

ون ڤ. واالوادم ڤيتوله سيكئبست. يڤ-يستڤسمبيل تر ادمجواب  “نتوق ني!غم

رنه ڤممبوات كرجا ايت تيدق ث مالس ڤسيك تاهون، نامون 17ور عمسوده بر

دوليكنڤمم تيدق غسوغوبه. دي لابر . سديكيت ثاوليه ايبو غوغئدتغ كسوسهن ي 

اري خنتوق منوي ائاته الڤا. ممبوات كرجا رومهث ايبو غون تيدق ماهو منولوڤ

تيدق  ثنامون سمواث، واس دنصيحتي ايبوڤون سوده ڤواالو سسوات ناسي.

ادم.                              دايندهكن اوليه    

اي برومه ئليسه بادم ئي. حال اين منجاديكن اغسوده الما بنر مق تيمه كسو        

 

 

              بوبور ناسي سوده منجادي      

            

 8  اونيت

 

       ت:ڤالجري اونيت اين موريد داڤستله مم

ممباخ تيكس دغن سبوتن دان اينتوناسي يغ بتول. -  

ڤكاراغن دغن  لغك منوليس -  

.دالم ايات تندا باچ مغنلي -       

. 
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 موال سوده غي ثروتڤون بلوم ماسوق كڤي، سبوتير ناسي ئاته الڤنتاي. اڤي ڤدت

.                                                                         ايت غوخبركرون  

                 

ث.يثار. چمس سهاج بوجريت سوات سوارا دلو!“ ادم! ادم’’         

  سمبيل برديري ادمكات “ ، هاسوان؟ ماچم كنا كجر هنتو ساج كاو ني،ڤكنا’’

.                                                                            ينتوڤدموك    

                                                              

 جواب هاسوان سمبيل“ ي!غاوتكن اروس درس دسوث. دي هاادم مق كاو،’’      

.                                                                             وهغم-وهغترم  

   

ث . مولوتادمد مولوت ڤاچول درڤتر غن يأركاتڤ ثساتو-ايتله ساتو! “ ڤا’’    

ي، غاي كسوئرڤ غله دي سهاج يكاالو .راس سسل غرا دسرائس ث. هاتيغاغاتر

ناسي سوده منجادي ’ته اڤڤنامون، بق كات  .ركارا ايت تيدق ترجاديڤسوده تنتو 

.                                                                                    ‘بوبور  
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كوسا كات   

يرانن كران تركجوتحك :      يستڤ  

ريساو   :      چمس  

ڤغوخ-ڤغوختر :        وهئم  

 

                   .برايكوت برداسركن چريقا غسؤالن ي-جواب سؤالن        

 1.               ي؟غاي كسوئرڤ ثقستله ام ادمكين دبوات اوليه غمو غكه يڤا

                    _______________________________________ 

                          مالس؟ڤيتو ئمنجادي ب ادمكه ڤاغكامو، م تڤنداڤد ڤ .2

                   ________________________________________ 

 ؟ثامق غر بريتا تنتغسهاج مند اءيقبس-قياءسب ادمن أراسڤيماناكه ائب. 3
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                . بريكن ڤركاتأن يغ برالونن    

            1.  

 

2            .                                                                                     

                                                   

 

3 .                                                                                                

                               

 

4                                                                                                 .

                                      

5                                                                                                 .

                                                  

 

 

 

 

 

ورڤدا  

سبلد

 ي

لمبو

 ت  

هنتو 

   

سهسو  

ركتيڤ  
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ث.ڤيليه سؤرغ توئوه يغ اندا مينتي دان توليس رواية هيدوڤ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________ 
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مباچ ڤوناكن اونتوق ممبنتو ئوناكن تندا باچ. تندا باچ دغئدالم توليسن، كيت م

نوليسن.ڤبنتوق  غممهمي سبار  

﴾…سيس ﴿ڤدا ايليتن  

        كن،غدهيل غين يئن، اد بهاقتيڤوناكن اونتوق منونجوقكن بهاوا دالم سوات ئد

           كسكن.غدري غن تيكس يڤركاتان دالم كوتيڤن ساتو اتاو لبيه غمبواڤ

…ونتوه: ساي اكن بركهوينخ  

…ساي براس  

 

﴾-تندا ساتر ﴿  

ميكيرن دالم ساتو ايات اتاو تندا ڤد ڤروبهن مندادق ڤوناكن اونتوق منونجوقكن ئد

 برهنتي.

لبيه. غجك اد وا – لي كستوئرڤونتوه: كامي خ  

 

﴾-﴿ غڤتندا سم  

كنغوبوغهم يئبا غڤوناكن سمئن مندهولوي كات نام، أركاتڤبيال دوا اتاو لبيه ڤا -  

ن دالم ايات مجموع ايت.أركاتڤسموا   

 ڤمسرا، سيك-رومه رتموانڤماس، -نوهڤبيرو، كرج -اكاين هيجاوڤونتوه: خ

سموا.-تاهو  

ندائعنصور كات -عنصور غمبوثوناكن اونتوق مئد -  

انق-ونتوه: انقخ  

 

﴾ “ ...’’﴿ ڤتندا كوتي  

غسوغن لڤي كوتيئ. با1  

 

 تندا باچ
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  . “تاهو ساي تيدق’’ونتوه: خ

ئ. ديالو2  

“ي؟ئرڤاوق بوليه  ’’ ونتوه:خ  

 

 

 

 

بتول. غت يڤن ملتقكن تندا باچ دتمغايات دباوه سموال د-سالين ايات  

ورڤي كتلوق كائرڤ ثكاون-. اميره دان كاون1  

كه نام كامو ڤرشدي سيا ث. تا2  

انڤد عزمي كات عرڤاين ك غالي غبريكن الي غتولو أحمد. 3  

باجو اوق ثمبوي ميرهأ. 4  

و روسنيخيئمين دان مستقيم كات ا علي يرشن بسرييل نغئڤ ا. نجو5  

سأنريقڤڤل دالم ئائساي  ث. ساي راس سكيرا6  

 

 

 

ركتيسڤ  



คณะท างาน 
หลักสูตรโปรแกรมวิชาเลอืกอิสลามศึกษา 
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“เมื่อมนุษย์เสียชีวิตลง การงานของเขาจะถูกตัดขาด นอกจาก 
สามประการ คือ ศอดะเกาะฮฺที่ได้ผลบุญต่อเนื่อง หรือ ความรู้ที่
มีประโยชน์แก่เขา หรือ ลูกท่ีดีขอดุอาอฺให้เขา"  

บันทึกโดย มุสลิม 

،َصَدَقٍة َجاِرَيٍة : إَِذا َماَت اإلِْنَساُن اْنَقَطَع َعَملُُه إاِل ِمْن َثالٍث   
أَْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع بِِه ، أَْو َولٍَد َصالٍِح َيْدُعو لَُه أَْخَرَجُه ُمْسلِم      


