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يين دي دٓسائني دٓڠان فورمات ايڠ سسميڤٓل �أڮار ٓمموداهاكن ڨارا  بوكو ابهاسا عرب اإ

 ڨٓمبآلجار )ڮورو دان سانتريي( دالام مڠوواسايئ ماتريي ايڮ ديساجياكن. ڨٓپوسوانن

يين دي داساراكن ڨادا �أٓمڤات كٓٓتامڤيالن بٓرابهاسا ايئيتو كٓٓتامڤيالن ٓمپاميك )همارة  بوكو اإ

 االإسسامتع(٬ كٓٓتامڤيالن بٓربيچارا )همارة الالكم(٬ كٓٓتامڤيالن ٓممباچا )همارة القراءة(٬

ن �أون سيسسمت”  كٓٓتامڤيالن ٓمنوليس )همارة الكتابة( ايڠ ديساجياكن دٓڠان ڨٓنٓداكاتن “�ألل اإ

.()نظرية الوحدة

 �أونتوك لٓبيه ٓممڤٓركوكوه ڨٓڠوواساٰئن سانتريي تٓرهاداڤ سسٓتيياڤ كومڤٓتينيس٬ بوكو اإيين

 ديلڠاكڨي دٓڠان التهيان – التهيان )مترينات(٬ ابئيك اليهيان ڨادا سسٓتيياڤ كٓٓتامڤيالن٬

 مائوڨون التهيان سسيچارا �أوموم �أونتوك سسٓتيياڤ كومڤٓتينيس. دان �أونتوك ٓممبانتو ڨآمهامان

يين ديلٓڠاكڨي ڨوال دٓڠان فيتور-فيتور ٓمناريك .بوكو اإ

cover mdt pegon kls 4.indd   7 03/07/2020   10:12:37

خليفة ميدييااتما
كومفليك فاموالڠ ايلوك

بلوك ك اإ �أ، نومر 20، فوندوك فتري 
بوجوڠ ساري، ديفوك، جاوا ابرت

)021( 74771723 : تلفون/فاك 
khalifahmediatama@yahoo.co.id : �أ-ميل 

www.khalifahmediatama.com : ٓويب سيت 
سستاندار اإييس سسوايئ دڠان س ك ك ي 2013

KHALIFAH MEDIATAMA

تمي ڨپوسون بوكو ڨيڮون دينية

مدرسة دينية تمكيلية �أولية   الكس 4

يين ترسوسون �أونتوك ملڠاكڨي خزنة  يك-عمل-ان ابڮ�ي ڨارا ڨڠاجار، خصوصۑا  بوكو اإ

يين ترديري  ڨارا سانرتي ڮوان منوجناڠ ڨروسيس بالجار مڠاجار دي مدرسة. بوكو اإ

ميان كڤادا رسول يتو اإ ميان ايڠ يك-اميڤات اياإ  ماتري عقدة ايڠ منچاكوڤ اتنتاڠ روكون اإ

ميان كڤادا هاري قيامة يتو اإ ميان ايڠ يك-لامي اياإ  هللا صىل هللا عليه وسالم دان روكون اإ

ميان كڤادا قضاء دان قدر يتو اإ ميان ايڠ كو-اينام اياإ .رسات روكون اإ

يين تيداك هاۑا ممبريياكن ڨنجيالسان اتنتاڠ ماتري ترسيبوت ديلڠاكڨي دڠان  بوكو اإ

يفالووايس دان �أويج  دليل-دليل داري القر�أن دان احلديث ابهاكن جوڮا مپاجياكن اإ

يين داڨات برمنفعة ابڮ�ي ايڮ مامباچاۑا دان  كومڤتينيس ايڠ فاريياتيف. مسوڮا بوكو اإ

ميان .ماانمباه واواسان ڨڠتاهوان اتنتاڠ روكون اإ
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 بوكو �أخالق ايين ترديري ااتس تيڮا ابب دان دي ابڮ�ي دووا مسيسرت، مسيسرت ساتو مموات

 دووا ابب يڠ ممباحث فڠرتيان اخالق محمودة دامل كهيدوفان سهاري-هاري سفريت : اكسسيه ساايڠ

 كفدا سساما، �أخوة/فرسوداراءن، خساء/درماون، تعاون/سسناڠ منولوڠ، تواضع، مفاعف دان

 مامفو منجالساكن فڠرتيان اخالق محمودة كفدا عامل سكيتار، منجاڮا كربسسهيان، مپاايڠي بينااتڠ،

 مپاايڠي تومبوهان دان منجالناكن فوال هيدوف حصة رسات مڠتاهويئ دليل-دليل دان قصة

.تالدانپا

فدا مسيسرت دووا مموات ساتو ابب يڠ ممباحث فڠرتيان اخالق مذمومة دامل كهيدوفان سهاري-

 هاري سفريت : رشك كفدا هللا، منافق، فاسق، دان مڠتاهويئ دليل-دليلپا رسات مڠتاهويئ

.قصة-قصة يڠ سسوايئ دڠان فڠرتيان اخالق مذمومة ترسسبوت

 مسوڮا دڠان بوكو ايين فارا سانرتي دافت برفريالكو ابئيك دامل كهيدوفان سهاري-هاري دان

.منجادي تالدان يڠ ابئيك اونتوك ليڠكوڠانپا
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يين ٓسسووايئ دٓڠان يين ديسوسون دالام راڠاك ٓمنوجناڠ ڨٓروسيس كٓڮييااتن بآلجار ٓمڠاجار. دان ڨٓنوليس بٓر�أوساها �أڮار بوكو اإ  بوكو اإ

ندونيسسيا ٓسهيڠڮا  سسٓتاندار كومڤٓتينيس دان كومڤٓتينيس داسار )س ك ك د( اتهون 2013 ايڠ  ديساهاكن �أوليه ٓكٓنٓتييان �أڮاما ريڤوبٓليك اإ

يين دهياراڨاكن داڨات ٓمٓمنويه كٓبوتوهان �أاكن بوكو ڨآلجاران حديث دي مدرسة دينيّة تمكيلّية �أّولّية .دٓڠان هاديرۑا بوكو اإ

يتو حديث تٓنتاڠ مسمل ايڠ ڨاليڠ ابئيك,  يين سانتريي دي �أجاراكن �أونتوك ٓمڠٓتاهويئ دان ٓمامهايم بٓٓباڨا حديث, اياإ  دالام بوكو اإ

 صالة, كٓئواتما�أن صالة بٓرجامعة, زاكة, ڨو�أسا, جّح, اإحسان دان ٓمپاايڠي �أانك يتمي. ڨادا تيياڤ-تيياڤ حديث ديلٓڠاكڨي ماكنا لفظّية �أونتوك

 ٓممڤٓراكاي ڨٓربٓنداهارا�أن اكات, تٓرٓجامهان حديث دمياقسوداكن �أڮار سانتريي ٓمڠٓريت سسٓبو�أه حديث ٓسچارا �أوتوه. ٓسداڠاكن اكندوڠان حديث

 ديتوجواكن �أڮار سانتريي ٓمامهايم ماكنا, ماقسود دان توجو�أن حديث ٓسهيڠڮا ڨادا ڮيلريانۑا سانتريي داڨات ٓمڠامالاكن اإييس اكندوڠان

ينتيساري  حديث دمياقسود دالام كٓهيدوڨان ٓسهاري-هاري دان دالام ڨٓرڮائوالنۑا دي ماشار�اكت. �أداڨون راڠكومان حديث ٓمروڨااكن اإ

.داري �أورائييان حديث ڮوان ٓمموداهاكن سانتريي ٓمڠامبيل سسميڤوالن-سسميڤوالن حديث

يين جوڮا ڨادا تيياڤ-تيياڤ حديث ديٓساتاكن حديث الئني دان بٓٓباڨا �أية-�أية القر�أن دالام �أورائييانۑا �أونتوك   دالام بوكو اإ

.ٓمندوكوڠ حديث ڨوكوك

يين سانتريي دي �أجنوراكن   دالام راڠاك ٓممبيياسااكن �أڮار سانتريي الچنار توليسان عرب دان حتسن الكتابة مااك دالام بوكو اإ

.ٓمنوليس ٓكبايل تيكس حديث ڨوكوك

يين ٓسسووايئ دٓڮان كٓتٓنتو�أن-كٓتٓنتو�أن ايڠ تٓرتوواڠ دالام سسٓتاندار كومڤٓتينيس دان   ٓسووا �أوڨااي دي �أاتس ديالكواكن �أڮار بوكو اإ

كومڤٓتينيس داسار )س ك ك د( اتهون 2013
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يين ديسوسون برداساراكن سستاندار اإييس/سستانداركومڤتينيس دان كومڤتينيس داسار )س ك ك د ( كوريكولوم  بوكو اإ

يندونيسييا ْيِلَيْه اتهون 2013 ايڠ ديساهاكن �أوليه مكنرتييان �أڮاما رڨوبليك اإ .ڨنديدياكن ِديِْنيَْه تمَْكِ

يين ممووات �أوراييان ماتريي ڨالجاران ايڠ ديراڠاكي دڠان التهيان �أويج چواب كومڤتينيس ابڮ�ي ڮورو ڨادا  بوكو اإ

.سستيياڤ ابب دان التهيان �أويج چواب كومڤتينيس مسيسرت 1 دان مسيسرت 2

ْيِلَيْه �أَواِلَيْه ايڠ ترديري      يين برييس ماات ڨالجاران ِفِقْيْه �أونتوك الكس 4 سانرتي/سانتريي َمْدَراَسْه ِديِْنيَْه تمَْكِ  بوكو اإ

َراْه ات, روكون دان َواجيب جح رسات تتاچارا ڨاالكساان�أنۑا. ابب ُعْ يتو : ابب َحِج, مليڤويت هوكوم, َشَ  داري ٥ ابب. اياإ

ات, روكون تتاچارا ڨاالكساان�أن دان الئينپا. ابب ماكانن دان مينومان, مرناڠاكن ماسااله  مليڤويت: مليڤويت هوكوم, َشَ

 مااكانن مينومان ايڠ َحالل دان َحَرام. ابب بينااتڠ ايڠ  َحالل دان َحَرام, مليڤويت ڨالجاران مڠنايئ  بينااتڠ ايڠ بوليه

 ديكونسوميس دان ايڠ تيداك بوليه ديكونسوميس. ابب ُقْراَبن, َعِقْيَقْه دان ِختَاْن ايڠ مرناڠاكن تتاچارا برُقْراَبن, برَعِقْيَقْه

.دان برِختَاْن. سالئني ماتريي جوڮا اكيم ساجياكن �أويج كومڤتينيس   ڨادا سستيياڤ ابب دان مسيسرت

وم      ْيِلَيْه �أَواِلَيْه داڨات ڨوال ديباچا �أونتوك ُعُ يين سالئني �أونتوك ڨڮاڠان سانرتي/سانتريي َمْدَراَسْه ِديِْنيَْه تمَْكِ  بوكو اإ

يين داڨات دچيران دڠان موداه ابئيك داري سڮ�ي ابهاسا �أاتو  سسباڮاي داسار داري ڨڠتاهووان ِعْلُ ِفِقْيْه. مسوڮا بوكو اإ

.ماترييۑا دان ممباوا َمنَْفَعْة ابڮ�ي ايڠ ممڤالجاريۑا
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 بوكو �أكو ٓمڠٓنال القر�أن ٓمڠاجاراكن سانٓتي ٓمڠٓنال لبيه دآكت ٓكأڮوڠان

 القر�أن ٓماللووا 3 كآممڤووان داسار ٓمامهايم القر�أن يعين : كآممڤووان

 ٓممباچا القر�أن, كآممڤووان ٓمنوليس القر�أن دان كآممڤووان ٓمنٓتٓجامهاكن

 .القر�أن. كٓٓسمواۑا ديكآمس ٓسچارا �أڨيك دالام ساتو بوكو

ن �أْوٓن ايين الايك دمييلييك اوليه ڨارا ڮورو ايڠ ايڠني
إ
 بوكو تٓرِى ا

 .ٓمنجادياكن سانٓتيۑا مامڤو ٓممباچا, ٓمنوليس دان ٓمامهايم القر�أن الكرمي

! ٓسالمات ٓممباچا داب ٓسوڮا بٓراكه
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 بوكو “ �أ كو منچينتاي اترخي اإسالم “ اإين ديٓدساين دٓڠان فورمات ايڠ سسميفٓل

 اڮار مموداهاكن فارا مفبيالجار ) ڮورو دان سانرتي( دالام مڠواساي ماتريي

 ايڠ ديساجياكن. بوكو اإين جوڮا ديسوسون دڠان تينڠاكت اومور سانرتي,

 سهيڠڮا ممبوات مرياك ساڠات منيكاميت دالام ممباچا بوكو اإين. دان اونتوك

.ممبانتو مفاهامان بوكو اإين ديليڠاكيف فوال دڠان فيتور-فيتور مناريك

 فادا جيليد اإين ديباهاس جساراه اسالم ماسا كفمميفينان خليفة ابو بكر

 الصديق ريض هللا عنه, خليفة معر بن خطاب ريض هللا عنه, خليفة عامثن

 بن عفّان ريض هللا عنه دان جساراه اسالم ماسا خليفة عيل بن ايب طالب كرم

هللا وهجه
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Harga Buku 
Diniyah Pegon
Paket Kelas 4

Rp 174.000,-

Total Paket
Kelas 1,2,3 dan 4

Rp 533.000,-

Harga Buku 
Diniyah Pegon
Paket Kelas 3

Rp 131.000,-

Harga Buku 
Diniyah Pegon
Paket Kelas 2

Rp 104.000,-

Harga Buku 
Diniyah Pegon
Paket Kelas 1

Rp 124.000,-

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cover Kelas 3 2.pdf   2   03/07/2020   10:06:19

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cover Kelas 3.pdf   5   03/07/2020   0:33:28

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cover Kelas 3 2.pdf   1   03/07/2020   10:06:17

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cover Kelas 3.pdf   2   03/07/2020   0:33:24

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cover Kelas 3.pdf   1   03/07/2020   0:33:22

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cover Kelas 3.pdf   4   03/07/2020   0:33:27

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cover Kelas 3 5.pdf   1   03/07/2020   10:07:54

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Cover Kelas 3.pdf   3   03/07/2020   0:33:26

بوكو ابها�ا عرب اإيين دي دٓ�ائني دٓڠان فورمات ايڠ �سميڤٓل �أڮار ٓمموداهاكن 

ديساجياكن.  ايڮ  ماتريي  مڠووا�ايئ  دالام  �يسوا(  دان  )ڮورو  ڤٓمبآلجار  ڤارا 

ڤٓۑو�وانن بوكو اإيين دي دا�اراكن ڤادا �أٓمڤات كٓٓتامڤيالن بٓرابها�ا ايئيتو كٓٓتامڤيالن 

ٓمۑاميك )همارة الإ�سامتع(٬ كٓٓتامڤيالن بٓربيچارا )همارة الالكم(٬ كٓٓتامڤيالن ٓممباچا )همارة 

القراءة(٬ كٓٓتامڤيالن ٓمنوليس )همارة الكتابة( ايڠ ديساجياكن دٓڠان ڤٓنٓداكاتن “�ألل اإن 

�أون �يسسمت” )نظرية الوحدة(.

�أونتوك لٓبيه ٓممڤٓركوكوه ڤٓڠووا�اٰئن �يسوا تٓرهاداڤ �سٓتيياڤ كومڤٓتينيس٬ بوكو اإيين 

ديلڠاكڤي دٓڠان لتهيان – لتهيان )مترينات(٬ ابئيك ليهيان ڤادا �سٓتيياڤ كٓٓتامڤيالن٬ 

مائوڤون لتهيان �سيچارا �أوموم �أونتوك �سٓتيياڤ كومڤٓتينيس. دان �أونتوك ٓممبانتو ڤآمهامان 

بوكو اإيين ديلٓڠاكڤي ڤول دٓڠان فيتور-فيتور ٓمناريك.
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بوكو “ �أ كو منچينتاي اترخي �إسالم “ �إين ديٓدساين دٓڠان فورمات ايڠ 

سسميفٓل �ڮار ممود�هاكن فار� مفبيالجار ) ڮورو د�ن سانرتي( دالام مڠو�ساي 

ماتريي ايڠ ديساجياكن. بوكو �إين جوڮا ديسوسون دڠان تينڠاكت �ومور 

سانرتي, سهيڠڮا ممبو�ت مرياك ساڠات منيكاميت دالام ممباچا بوكو �إين. د�ن 

�ونتوك ممبانتو مفاهامان بوكو �إين ديليڠاكيف فوال دڠان فيتور-فيتور مناريك.

فاد� جيليد �إين ديباهاس جسار�ه نيب محمّد ملسو هيلع هللا ىلص د�ري ماسا الكهري�نۑا 

سامفاي بلياو منياكه دڠان سييت خدجية صيفات-صيفات �ڮوڠۑا, سبيلومۑا 

جوڮا دجييالساكن كوندييس كوات مكه منجيالڠ الكهري�نۑا. 
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بوكو �أكو ٓمڠٓنال القر�أن ٓمڠاجاراكن سانٓتي ٓمڠٓنال لبيه دآكت ٓكأڮوڠان 

القر�أن ٓماللووا ٣ كآممڤووان داسار ٓمامهايم القر�أن يعين : كآممڤووان 

ٓممباچا القر�أن, كآممڤووان ٓمنوليس القر�أن دان كآممڤووان ٓمنٓتٓجامهاكن 

القر�أن. كٓٓسمواۑا ديكآمس ٓسچارا �أڤيك دالام ساتو بوكو. 

ن �أْوٓن ايين الايك دمييلييك اوليه ڤارا ڮورو ايڠ ايڠني 
إ
بوكو تٓرِى ا

ٓمنجادياكن سانٓتيۑا مامڤو ٓممباچا, ٓمنوليس دان ٓمامهايم القر�أن الكرمي. 

ٓسالمات ٓممباچا داب ٓسوڮا بٓراكه ! 
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�لیف� م�دییا�ما
�ومفلیك فاموالڠ ایلوك
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بوكو اإيين ترسوسون �أونتوك ملڠاكڤي خزنة  يك-عمل-ان ابڮ�ي ڤارا ڤڠاجار، خصوصۑا ڤارا 

سانرتي ڮوان منوجناڠ ڤروسيس بالجار مڠاجار دي مدرسة. بوكو اإيين ترديري ماتري عقدة ايڠ 

ميان، دليل- يتو اإميان كڤادا هللا سسبحانه وتعايل، چارا براإ منچاكوڤ اتنتاڠ روكون اإميان ايڠ ڤراتما اياإ

دليل تنتاڠ اإميان. جوڮا ديباهاس مڠيناي �أسامء احل�سين دان صفة-صفة هللا.

بوكو اإيين تيداك هاۑا ممبريياكن ڤنجيالسان اتنتاڠ ماتري ترسيبوت، انمون جوڮا ديلڠاكڤي 

يفالووايس دان �أويج كومڤتينيس  دڠان دليل-دليل داري القر�أن دان احلديث ابهاكن جوڮا مۑاجياكن اإ

ايڠ فاريياتيف. رسات دالام بوكو اإيين سانرتي جوڮا دي اجاك �أونتوك اكتيف دڠان بالجار سامبيل 

برۑاۑ�ي. سهينڠڮا دڠان ڤوال ڤندياكاتن سڤريت اإيين سانرتي داڤات لبيه مماهايم ماتري ايڠ ترداڤات 

دالام بوكو اإيين. ترلبيه الڮ�ي داڤات مڠامالاكنۑا دالام كهيدوڤان سهاري-هاري.

 مسوڮا بوكو اإيين داڤات برمنفعة ابڮ�ي ايڮ مامباچاۑا دان ماانمباه واواسان ڤڠتاهوان اإسالم 

دالام مڠنال هللا سسبحانه وتعايل.
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بوكو �أخالق ايين ترديري ااتس لامي ابب دان دي ابڮ�ي دووا مسيسرت، 

مسيسرت ساتو مموات تيڮا ابب يڠ ممباحث كونسسيف فنتيڠپا برفريالكو سسوايئ 

�أخالق اإسالم، چارا ممبياسااكن ديري سسوايئ دڠان اجاران اإسالم، دان 

ڨربوااتن يڠ ابئيك )�أخالق محمودة( ترهداف سساما.

فدا مسيسرت دووا مموات دووا ابب يڠ ممباحث دعاء سهاري-هاري دڠان 

مڠهافل دان مڠافلياكسسياكنپا دامل كهيدوفان سهاري-هاري رسات ممبياسااكن 

ديري اونتوك ممباچا لكمة طيبة

مسوڮا دڠان بوكو ايين فارا سانرتي دافت برفريالكو ابئيك دامل كهيدوفان 

سهاري-هاري دان منجادي تالدان يڠ ابئيك اونتوك ليڠكوڠانپا.
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ٓمڠٓنالاكن حديث كٓڤادا �أانك ٓمروڤااكن هال ايڠ ساڠات ڤٓنتيڠ. ٓماللويئ حديث, �أانك 

داڤات ٓمڠامالاكن ڤٓرينتاه دان ٓمنآلداين �أخالق نيّب محمّد ملسو هيلع هللا ىلص. بوكو اإيين ٓسسووايئ سسٓتاندار 

كومڤٓتينيس دان كومڤٓتينيس داسار ايڠ بٓريسسياكن هافاالن دان ٓمامهايم تٓنتاڠ شهادة, تقوى, اتندا-

اتندا �أوراڠ ُمناِفق دان سسياكڤ-سسياكڤ ايڠ هاروس دجيائويه ٓسڤٓريت ِحيانة, سومبوڠ دان 

دوسستا.

دالام ڤٓۑاجييانۑا, بوكو اإيين بٓريسسياكن ماكنا لفظّية, اكندوڠان حديث, راڠكومان دان دي   

�أخري ڤٓمباهاسان ديٓسدييااكن �أويج كومڤٓتينيس.

اترڮيت تٓر�أخري دالام بوكو اإيين سيسوا ديديك مامڤو ٓمڠهافال دان ٓمامهايم حديث   

ُمناِفق, الراڠان بٓرسسياكڤ ِحيانة, الراڠان  �أوراڠ  بٓرتقوى, چريي-چريي  شهادتني, كٓواِجبان 

بٓرسسياكڤ سومبوڠ دان الراڠان بٓرسسياكڤ حاسود. ٓكودييان داڤات دي ات�أيت �أتوران-�أتوران 

دان ٓمنجاالناكن نورما-نورما ايڠ بٓرالكو دي روماه, مدرسة دان ماشار�اكت.
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بوكو اإيين مروڤااكن ابڮييان داري ابهان �أجار دان �أاتو ڤڮاڠان ابڮ�ي �أسْسَتاْذ/ڮورو دان سانرتي/

سيسوا دالام ڤراسيس ڤمبالجاران ڤادا تيڠاكت ِديِْنيَْه �أَواِلَيْه  �أاتوڤون حاالايك ُعوم ايڠ اإيڠني مماهايم 

ْساَلْم ُخُصْوْصۑا بيداڠ ِفِقْيْه, دڠان هاراڤان بوكو اإيين داڤان ممنويه سستاندار كومڤتينيس 
إ
ڤڠتاهووان �أڮاما ا

ْيِلَيْه ديتيڠاكت �أَواِلَيْه. دان كومڤتينيس داسار ڤادا تيڠاكت ساتووان َمْدَراَسْه ِديِْنيَْه تَْكِ

     بوكو اإيين برييس مڠناي كتنتووان-كتنتووان ايڠ برهوبوڠان دڠان َصاَلْة َمْكُتْوبَْة/ َصاَلْة َواِجْيْب 

اعَْه  لامي واقتو, ماچام-ماچام َصاَلْة سُسنَّْة ايڠ موڠكني كيتا بلوم مڠتاهوويۑا سچارا داتئيل, كتنتووان َصاَلْة َجَ

رسات ابچا�أن-ابچا�أن ِذِكْر دان دوعا سسوداه َصاَلْة, رسات دعاء-دعاء ايڠ دي �أمبيل داري �ألُْقْر�أن سهيڠڮا 

ِعَبَداْه كيتا منداكيت كَصِحْيَحاْن.

     هاراڤان ايڠ ڤاليڠ بسار داري بوكو اإيين �أدالاه سانرتي/سيسوا دان كيتا مسووا ايڠ سسناڠ 

دڠان ِعْلُ �أڮاما داڤات مماهايم رسات مالكسااناكن ِعَبَداْه ابئيك َواِجْيْب مائوڤون سُسنَّْة دان تيداك سكدار 

تيئوري ساجا دالام مماهايم ِعَبَداْه ايڠ الئينۑا دان ساڠڮوڤ ڤوال  ممڤراكتيكاكن دالام كهيدوڤان 

سهاري-هاري ايڠ داڤات ديالتيه جساك ديين ديباڠكو ِدِنَيْه سهيڠڮا ترچيڤتا كبيياسا�أن ايڠ ابئيك دالام 

منوانياكن �أڮاما.

�أكو مڠنال فقه �أكو مڠنال فقه
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يين �أاتس كرجاساما ديوان ڨڠوروس وياليه فوروم كومونياكيس دينية تمكيلية جاوا تڠاه بوكو اإ

احلاّج. نور شهيد، س.�أڮ

(كتووا د ڨ و ف ك د ت جاوا تڠاه)

خليفة ميدييااتما
كومفليك فاموالڠ ايلوك

بلوك ك اإ �أ، نومر 20، فوندوك فتري 
بوجوڠ ساري، ديفوك، جاوا ابرت

)021( 74771723 : تلفون/فاك 
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سستاندار اإييس سسوايئ دڠان س ك ك ي 2013

KHALIFAH MEDIATAMA

تمي ڨپوسون بوكو ڨيڮون دينية

مدرسة دينية تمكيلية �أولية   الكس 4

يين دي دٓسائني دٓڠان فورمات ايڠ سسميڤٓل �أڮار ٓمموداهاكن ڨارا  بوكو ابهاسا عرب اإ

 ڨٓمبآلجار )ڮورو دان سانتريي( دالام مڠوواسايئ ماتريي ايڮ ديساجياكن. ڨٓپوسوانن

يين دي داساراكن ڨادا �أٓمڤات كٓٓتامڤيالن بٓرابهاسا ايئيتو كٓٓتامڤيالن ٓمپاميك )همارة  بوكو اإ

 االإسسامتع(٬ كٓٓتامڤيالن بٓربيچارا )همارة الالكم(٬ كٓٓتامڤيالن ٓممباچا )همارة القراءة(٬

ن �أون سيسسمت”  كٓٓتامڤيالن ٓمنوليس )همارة الكتابة( ايڠ ديساجياكن دٓڠان ڨٓنٓداكاتن “�ألل اإ

.()نظرية الوحدة

 �أونتوك لٓبيه ٓممڤٓركوكوه ڨٓڠوواساٰئن سانتريي تٓرهاداڤ سسٓتيياڤ كومڤٓتينيس٬ بوكو اإيين

 ديلڠاكڨي دٓڠان التهيان – التهيان )مترينات(٬ ابئيك اليهيان ڨادا سسٓتيياڤ كٓٓتامڤيالن٬

 مائوڨون التهيان سسيچارا �أوموم �أونتوك سسٓتيياڤ كومڤٓتينيس. دان �أونتوك ٓممبانتو ڨآمهامان

يين ديلٓڠاكڨي ڨوال دٓڠان فيتور-فيتور ٓمناريك .بوكو اإ
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يين ترسوسون �أونتوك ملڠاكڨي خزنة  يك-عمل-ان ابڮ�ي ڨارا ڨڠاجار، خصوصۑا  بوكو اإ

يين ترديري  ڨارا سانرتي ڮوان منوجناڠ ڨروسيس بالجار مڠاجار دي مدرسة. بوكو اإ

ميان كڤادا رسول يتو اإ ميان ايڠ يك-اميڤات اياإ  ماتري عقدة ايڠ منچاكوڤ اتنتاڠ روكون اإ

ميان كڤادا هاري قيامة يتو اإ ميان ايڠ يك-لامي اياإ  هللا صىل هللا عليه وسالم دان روكون اإ

ميان كڤادا قضاء دان قدر يتو اإ ميان ايڠ كو-اينام اياإ .رسات روكون اإ

يين تيداك هاۑا ممبريياكن ڨنجيالسان اتنتاڠ ماتري ترسيبوت ديلڠاكڨي دڠان  بوكو اإ

يفالووايس دان �أويج  دليل-دليل داري القر�أن دان احلديث ابهاكن جوڮا مپاجياكن اإ

يين داڨات برمنفعة ابڮ�ي ايڮ مامباچاۑا دان  كومڤتينيس ايڠ فاريياتيف. مسوڮا بوكو اإ

ميان .ماانمباه واواسان ڨڠتاهوان اتنتاڠ روكون اإ
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 بوكو �أخالق ايين ترديري ااتس تيڮا ابب دان دي ابڮ�ي دووا مسيسرت، مسيسرت ساتو مموات

 دووا ابب يڠ ممباحث فڠرتيان اخالق محمودة دامل كهيدوفان سهاري-هاري سفريت : اكسسيه ساايڠ

 كفدا سساما، �أخوة/فرسوداراءن، خساء/درماون، تعاون/سسناڠ منولوڠ، تواضع، مفاعف دان

 مامفو منجالساكن فڠرتيان اخالق محمودة كفدا عامل سكيتار، منجاڮا كربسسهيان، مپاايڠي بينااتڠ،

 مپاايڠي تومبوهان دان منجالناكن فوال هيدوف حصة رسات مڠتاهويئ دليل-دليل دان قصة

.تالدانپا

فدا مسيسرت دووا مموات ساتو ابب يڠ ممباحث فڠرتيان اخالق مذمومة دامل كهيدوفان سهاري-

 هاري سفريت : رشك كفدا هللا، منافق، فاسق، دان مڠتاهويئ دليل-دليلپا رسات مڠتاهويئ

.قصة-قصة يڠ سسوايئ دڠان فڠرتيان اخالق مذمومة ترسسبوت

 مسوڮا دڠان بوكو ايين فارا سانرتي دافت برفريالكو ابئيك دامل كهيدوفان سهاري-هاري دان

.منجادي تالدان يڠ ابئيك اونتوك ليڠكوڠانپا
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يين ٓسسووايئ دٓڠان يين ديسوسون دالام راڠاك ٓمنوجناڠ ڨٓروسيس كٓڮييااتن بآلجار ٓمڠاجار. دان ڨٓنوليس بٓر�أوساها �أڮار بوكو اإ  بوكو اإ

ندونيسسيا ٓسهيڠڮا  سسٓتاندار كومڤٓتينيس دان كومڤٓتينيس داسار )س ك ك د( اتهون 2013 ايڠ  ديساهاكن �أوليه ٓكٓنٓتييان �أڮاما ريڤوبٓليك اإ

يين دهياراڨاكن داڨات ٓمٓمنويه كٓبوتوهان �أاكن بوكو ڨآلجاران حديث دي مدرسة دينيّة تمكيلّية �أّولّية .دٓڠان هاديرۑا بوكو اإ

يتو حديث تٓنتاڠ مسمل ايڠ ڨاليڠ ابئيك,  يين سانتريي دي �أجاراكن �أونتوك ٓمڠٓتاهويئ دان ٓمامهايم بٓٓباڨا حديث, اياإ  دالام بوكو اإ

 صالة, كٓئواتما�أن صالة بٓرجامعة, زاكة, ڨو�أسا, جّح, اإحسان دان ٓمپاايڠي �أانك يتمي. ڨادا تيياڤ-تيياڤ حديث ديلٓڠاكڨي ماكنا لفظّية �أونتوك

 ٓممڤٓراكاي ڨٓربٓنداهارا�أن اكات, تٓرٓجامهان حديث دمياقسوداكن �أڮار سانتريي ٓمڠٓريت سسٓبو�أه حديث ٓسچارا �أوتوه. ٓسداڠاكن اكندوڠان حديث

 ديتوجواكن �أڮار سانتريي ٓمامهايم ماكنا, ماقسود دان توجو�أن حديث ٓسهيڠڮا ڨادا ڮيلريانۑا سانتريي داڨات ٓمڠامالاكن اإييس اكندوڠان

ينتيساري  حديث دمياقسود دالام كٓهيدوڨان ٓسهاري-هاري دان دالام ڨٓرڮائوالنۑا دي ماشار�اكت. �أداڨون راڠكومان حديث ٓمروڨااكن اإ

.داري �أورائييان حديث ڮوان ٓمموداهاكن سانتريي ٓمڠامبيل سسميڤوالن-سسميڤوالن حديث

يين جوڮا ڨادا تيياڤ-تيياڤ حديث ديٓساتاكن حديث الئني دان بٓٓباڨا �أية-�أية القر�أن دالام �أورائييانۑا �أونتوك   دالام بوكو اإ

.ٓمندوكوڠ حديث ڨوكوك

يين سانتريي دي �أجنوراكن   دالام راڠاك ٓممبيياسااكن �أڮار سانتريي الچنار توليسان عرب دان حتسن الكتابة مااك دالام بوكو اإ

.ٓمنوليس ٓكبايل تيكس حديث ڨوكوك

يين ٓسسووايئ دٓڮان كٓتٓنتو�أن-كٓتٓنتو�أن ايڠ تٓرتوواڠ دالام سسٓتاندار كومڤٓتينيس دان   ٓسووا �أوڨااي دي �أاتس ديالكواكن �أڮار بوكو اإ

كومڤٓتينيس داسار )س ك ك د( اتهون 2013
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يين ديسوسون برداساراكن سستاندار اإييس/سستانداركومڤتينيس دان كومڤتينيس داسار )س ك ك د ( كوريكولوم  بوكو اإ

يندونيسييا ْيِلَيْه اتهون 2013 ايڠ ديساهاكن �أوليه مكنرتييان �أڮاما رڨوبليك اإ .ڨنديدياكن ِديِْنيَْه تمَْكِ

يين ممووات �أوراييان ماتريي ڨالجاران ايڠ ديراڠاكي دڠان التهيان �أويج چواب كومڤتينيس ابڮ�ي ڮورو ڨادا  بوكو اإ

.سستيياڤ ابب دان التهيان �أويج چواب كومڤتينيس مسيسرت 1 دان مسيسرت 2

ْيِلَيْه �أَواِلَيْه ايڠ ترديري      يين برييس ماات ڨالجاران ِفِقْيْه �أونتوك الكس 4 سانرتي/سانتريي َمْدَراَسْه ِديِْنيَْه تمَْكِ  بوكو اإ

َراْه ات, روكون دان َواجيب جح رسات تتاچارا ڨاالكساان�أنۑا. ابب ُعْ يتو : ابب َحِج, مليڤويت هوكوم, َشَ  داري ٥ ابب. اياإ

ات, روكون تتاچارا ڨاالكساان�أن دان الئينپا. ابب ماكانن دان مينومان, مرناڠاكن ماسااله  مليڤويت: مليڤويت هوكوم, َشَ

 مااكانن مينومان ايڠ َحالل دان َحَرام. ابب بينااتڠ ايڠ  َحالل دان َحَرام, مليڤويت ڨالجاران مڠنايئ  بينااتڠ ايڠ بوليه

 ديكونسوميس دان ايڠ تيداك بوليه ديكونسوميس. ابب ُقْراَبن, َعِقْيَقْه دان ِختَاْن ايڠ مرناڠاكن تتاچارا برُقْراَبن, برَعِقْيَقْه

.دان برِختَاْن. سالئني ماتريي جوڮا اكيم ساجياكن �أويج كومڤتينيس   ڨادا سستيياڤ ابب دان مسيسرت

وم      ْيِلَيْه �أَواِلَيْه داڨات ڨوال ديباچا �أونتوك ُعُ يين سالئني �أونتوك ڨڮاڠان سانرتي/سانتريي َمْدَراَسْه ِديِْنيَْه تمَْكِ  بوكو اإ

يين داڨات دچيران دڠان موداه ابئيك داري سڮ�ي ابهاسا �أاتو  سسباڮاي داسار داري ڨڠتاهووان ِعْلُ ِفِقْيْه. مسوڮا بوكو اإ

.ماترييۑا دان ممباوا َمنَْفَعْة ابڮ�ي ايڠ ممڤالجاريۑا
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 بوكو �أكو ٓمڠٓنال القر�أن ٓمڠاجاراكن سانٓتي ٓمڠٓنال لبيه دآكت ٓكأڮوڠان

 القر�أن ٓماللووا 3 كآممڤووان داسار ٓمامهايم القر�أن يعين : كآممڤووان

 ٓممباچا القر�أن, كآممڤووان ٓمنوليس القر�أن دان كآممڤووان ٓمنٓتٓجامهاكن

 .القر�أن. كٓٓسمواۑا ديكآمس ٓسچارا �أڨيك دالام ساتو بوكو

ن �أْوٓن ايين الايك دمييلييك اوليه ڨارا ڮورو ايڠ ايڠني
إ
 بوكو تٓرِى ا

 .ٓمنجادياكن سانٓتيۑا مامڤو ٓممباچا, ٓمنوليس دان ٓمامهايم القر�أن الكرمي

! ٓسالمات ٓممباچا داب ٓسوڮا بٓراكه
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 بوكو “ �أ كو منچينتاي اترخي اإسالم “ اإين ديٓدساين دٓڠان فورمات ايڠ سسميفٓل

 اڮار مموداهاكن فارا مفبيالجار ) ڮورو دان سانرتي( دالام مڠواساي ماتريي

 ايڠ ديساجياكن. بوكو اإين جوڮا ديسوسون دڠان تينڠاكت اومور سانرتي,

 سهيڠڮا ممبوات مرياك ساڠات منيكاميت دالام ممباچا بوكو اإين. دان اونتوك

.ممبانتو مفاهامان بوكو اإين ديليڠاكيف فوال دڠان فيتور-فيتور مناريك

 فادا جيليد اإين ديباهاس جساراه اسالم ماسا كفمميفينان خليفة ابو بكر

 الصديق ريض هللا عنه, خليفة معر بن خطاب ريض هللا عنه, خليفة عامثن

 بن عفّان ريض هللا عنه دان جساراه اسالم ماسا خليفة عيل بن ايب طالب كرم

هللا وهجه
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بوكو ابها�ا عرب اإيين دي دٓ�ائني دٓڠان فورمات ايڠ �سميڤٓل �أڮار ٓمموداهاكن 

ديساجياكن.  ايڮ  ماتريي  مڠووا�ايئ  دالام  �يسوا(  دان  )ڮورو  ڤٓمبآلجار  ڤارا 

ڤٓۑو�وانن بوكو اإيين دي دا�اراكن ڤادا �أٓمڤات كٓٓتامڤيالن بٓرابها�ا ايئيتو كٓٓتامڤيالن 

ٓمۑاميك )همارة الإ�سامتع(٬ كٓٓتامڤيالن بٓربيچارا )همارة الالكم(٬ كٓٓتامڤيالن ٓممباچا )همارة 

القراءة(٬ كٓٓتامڤيالن ٓمنوليس )همارة الكتابة( ايڠ ديساجياكن دٓڠان ڤٓنٓداكاتن “�ألل اإن 

�أون �يسسمت” )نظرية الوحدة(.

�أونتوك لٓبيه ٓممڤٓركوكوه ڤٓڠووا�اٰئن �يسوا تٓرهاداڤ �سٓتيياڤ كومڤٓتينيس٬ بوكو اإيين 

ديلڠاكڤي دٓڠان لتهيان – لتهيان )مترينات(٬ ابئيك ليهيان ڤادا �سٓتيياڤ كٓٓتامڤيالن٬ 

مائوڤون لتهيان �سيچارا �أوموم �أونتوك �سٓتيياڤ كومڤٓتينيس. دان �أونتوك ٓممبانتو ڤآمهامان 

بوكو اإيين ديلٓڠاكڤي ڤول دٓڠان فيتور-فيتور ٓمناريك.
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بوكو “ �أ كو منچينتاي اترخي �إسالم “ �إين ديٓدساين دٓڠان فورمات ايڠ 

سسميفٓل �ڮار ممود�هاكن فار� مفبيالجار ) ڮورو د�ن سانرتي( دالام مڠو�ساي 

ماتريي ايڠ ديساجياكن. بوكو �إين جوڮا ديسوسون دڠان تينڠاكت �ومور 

سانرتي, سهيڠڮا ممبو�ت مرياك ساڠات منيكاميت دالام ممباچا بوكو �إين. د�ن 

�ونتوك ممبانتو مفاهامان بوكو �إين ديليڠاكيف فوال دڠان فيتور-فيتور مناريك.

فاد� جيليد �إين ديباهاس جسار�ه نيب محمّد ملسو هيلع هللا ىلص د�ري ماسا الكهري�نۑا 

سامفاي بلياو منياكه دڠان سييت خدجية صيفات-صيفات �ڮوڠۑا, سبيلومۑا 

جوڮا دجييالساكن كوندييس كوات مكه منجيالڠ الكهري�نۑا. 
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بوكو �أكو ٓمڠٓنال القر�أن ٓمڠاجاراكن سانٓتي ٓمڠٓنال لبيه دآكت ٓكأڮوڠان 

القر�أن ٓماللووا ٣ كآممڤووان داسار ٓمامهايم القر�أن يعين : كآممڤووان 

ٓممباچا القر�أن, كآممڤووان ٓمنوليس القر�أن دان كآممڤووان ٓمنٓتٓجامهاكن 

القر�أن. كٓٓسمواۑا ديكآمس ٓسچارا �أڤيك دالام ساتو بوكو. 

ن �أْوٓن ايين الايك دمييلييك اوليه ڤارا ڮورو ايڠ ايڠني 
إ
بوكو تٓرِى ا

ٓمنجادياكن سانٓتيۑا مامڤو ٓممباچا, ٓمنوليس دان ٓمامهايم القر�أن الكرمي. 

ٓسالمات ٓممباچا داب ٓسوڮا بٓراكه ! 
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بوكو اإيين ترسوسون �أونتوك ملڠاكڤي خزنة  يك-عمل-ان ابڮ�ي ڤارا ڤڠاجار، خصوصۑا ڤارا 

سانرتي ڮوان منوجناڠ ڤروسيس بالجار مڠاجار دي مدرسة. بوكو اإيين ترديري ماتري عقدة ايڠ 

ميان، دليل- يتو اإميان كڤادا هللا سسبحانه وتعايل، چارا براإ منچاكوڤ اتنتاڠ روكون اإميان ايڠ ڤراتما اياإ

دليل تنتاڠ اإميان. جوڮا ديباهاس مڠيناي �أسامء احل�سين دان صفة-صفة هللا.

بوكو اإيين تيداك هاۑا ممبريياكن ڤنجيالسان اتنتاڠ ماتري ترسيبوت، انمون جوڮا ديلڠاكڤي 

يفالووايس دان �أويج كومڤتينيس  دڠان دليل-دليل داري القر�أن دان احلديث ابهاكن جوڮا مۑاجياكن اإ

ايڠ فاريياتيف. رسات دالام بوكو اإيين سانرتي جوڮا دي اجاك �أونتوك اكتيف دڠان بالجار سامبيل 

برۑاۑ�ي. سهينڠڮا دڠان ڤوال ڤندياكاتن سڤريت اإيين سانرتي داڤات لبيه مماهايم ماتري ايڠ ترداڤات 

دالام بوكو اإيين. ترلبيه الڮ�ي داڤات مڠامالاكنۑا دالام كهيدوڤان سهاري-هاري.

 مسوڮا بوكو اإيين داڤات برمنفعة ابڮ�ي ايڮ مامباچاۑا دان ماانمباه واواسان ڤڠتاهوان اإسالم 

دالام مڠنال هللا سسبحانه وتعايل.
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بوكو �أخالق ايين ترديري ااتس لامي ابب دان دي ابڮ�ي دووا مسيسرت، 

مسيسرت ساتو مموات تيڮا ابب يڠ ممباحث كونسسيف فنتيڠپا برفريالكو سسوايئ 

�أخالق اإسالم، چارا ممبياسااكن ديري سسوايئ دڠان اجاران اإسالم، دان 

ڨربوااتن يڠ ابئيك )�أخالق محمودة( ترهداف سساما.

فدا مسيسرت دووا مموات دووا ابب يڠ ممباحث دعاء سهاري-هاري دڠان 

مڠهافل دان مڠافلياكسسياكنپا دامل كهيدوفان سهاري-هاري رسات ممبياسااكن 

ديري اونتوك ممباچا لكمة طيبة

مسوڮا دڠان بوكو ايين فارا سانرتي دافت برفريالكو ابئيك دامل كهيدوفان 

سهاري-هاري دان منجادي تالدان يڠ ابئيك اونتوك ليڠكوڠانپا.
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ٓمڠٓنالاكن حديث كٓڤادا �أانك ٓمروڤااكن هال ايڠ ساڠات ڤٓنتيڠ. ٓماللويئ حديث, �أانك 

داڤات ٓمڠامالاكن ڤٓرينتاه دان ٓمنآلداين �أخالق نيّب محمّد ملسو هيلع هللا ىلص. بوكو اإيين ٓسسووايئ سسٓتاندار 

كومڤٓتينيس دان كومڤٓتينيس داسار ايڠ بٓريسسياكن هافاالن دان ٓمامهايم تٓنتاڠ شهادة, تقوى, اتندا-

اتندا �أوراڠ ُمناِفق دان سسياكڤ-سسياكڤ ايڠ هاروس دجيائويه ٓسڤٓريت ِحيانة, سومبوڠ دان 

دوسستا.

دالام ڤٓۑاجييانۑا, بوكو اإيين بٓريسسياكن ماكنا لفظّية, اكندوڠان حديث, راڠكومان دان دي   

�أخري ڤٓمباهاسان ديٓسدييااكن �أويج كومڤٓتينيس.

اترڮيت تٓر�أخري دالام بوكو اإيين سيسوا ديديك مامڤو ٓمڠهافال دان ٓمامهايم حديث   

ُمناِفق, الراڠان بٓرسسياكڤ ِحيانة, الراڠان  �أوراڠ  بٓرتقوى, چريي-چريي  شهادتني, كٓواِجبان 

بٓرسسياكڤ سومبوڠ دان الراڠان بٓرسسياكڤ حاسود. ٓكودييان داڤات دي ات�أيت �أتوران-�أتوران 

دان ٓمنجاالناكن نورما-نورما ايڠ بٓرالكو دي روماه, مدرسة دان ماشار�اكت.
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بوكو اإيين مروڤااكن ابڮييان داري ابهان �أجار دان �أاتو ڤڮاڠان ابڮ�ي �أسْسَتاْذ/ڮورو دان سانرتي/

سيسوا دالام ڤراسيس ڤمبالجاران ڤادا تيڠاكت ِديِْنيَْه �أَواِلَيْه  �أاتوڤون حاالايك ُعوم ايڠ اإيڠني مماهايم 

ْساَلْم ُخُصْوْصۑا بيداڠ ِفِقْيْه, دڠان هاراڤان بوكو اإيين داڤان ممنويه سستاندار كومڤتينيس 
إ
ڤڠتاهووان �أڮاما ا

ْيِلَيْه ديتيڠاكت �أَواِلَيْه. دان كومڤتينيس داسار ڤادا تيڠاكت ساتووان َمْدَراَسْه ِديِْنيَْه تَْكِ

     بوكو اإيين برييس مڠناي كتنتووان-كتنتووان ايڠ برهوبوڠان دڠان َصاَلْة َمْكُتْوبَْة/ َصاَلْة َواِجْيْب 

اعَْه  لامي واقتو, ماچام-ماچام َصاَلْة سُسنَّْة ايڠ موڠكني كيتا بلوم مڠتاهوويۑا سچارا داتئيل, كتنتووان َصاَلْة َجَ

رسات ابچا�أن-ابچا�أن ِذِكْر دان دوعا سسوداه َصاَلْة, رسات دعاء-دعاء ايڠ دي �أمبيل داري �ألُْقْر�أن سهيڠڮا 

ِعَبَداْه كيتا منداكيت كَصِحْيَحاْن.

     هاراڤان ايڠ ڤاليڠ بسار داري بوكو اإيين �أدالاه سانرتي/سيسوا دان كيتا مسووا ايڠ سسناڠ 

دڠان ِعْلُ �أڮاما داڤات مماهايم رسات مالكسااناكن ِعَبَداْه ابئيك َواِجْيْب مائوڤون سُسنَّْة دان تيداك سكدار 

تيئوري ساجا دالام مماهايم ِعَبَداْه ايڠ الئينۑا دان ساڠڮوڤ ڤوال  ممڤراكتيكاكن دالام كهيدوڤان 

سهاري-هاري ايڠ داڤات ديالتيه جساك ديين ديباڠكو ِدِنَيْه سهيڠڮا ترچيڤتا كبيياسا�أن ايڠ ابئيك دالام 

منوانياكن �أڮاما.

�أكو مڠنال فقه �أكو مڠنال فقه
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اكتلوڮ بوكو
مدرسة دينية تمكيلية �أولية �أيدييس عرب ڨيڮون اتهون تٓربيت 2020

 هارڮا بوكو ڨيڮون

  �أونتوك ڨاكيت الكس 1،

124000

 هارڮا بوكو ڨيڮون

  �أونتوك ڨاكيت الكس 2،

104000

 هارڮا بوكو ڨيڮون

  �أونتوك ڨاكيت الكس 3،

131000

 هارڮا بوكو ڨيڮون

  �أونتوك ڨاكيت الكس 4،

174000

  تواتل ڨاكيت الكس 1،2،3 دان 4،

533000
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