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HURAIAN SUKATAN PELAJARAN TAUHID 

 

TAHAP 1 

 

TAJUK KANDUNGAN OBJEKTIF AKTIVITI P & P CATATAN 

 

 

 

 

 

 

 

Pengenalan Ilmu 

Tauhid 

1) Tauhid  

- Pengertian  

- Dalil 

 

2) Faedah  Mempelajari 

Ilmu Tauhid  

 

3) Peranan Ilmu Tauhid  

Di akhir pengajaran dan 

pembelajaran pelajar dapat : 

 

- Menerangkan pengertian 

Tauhid dan dalilnya. 

 

- Menyebut  faedah 

mempelajari Ilmu Tauhid 

secara ringkas. 

 

- Menyenarai  secara ringkas 

tentang  peranan ilmu 

Tauhid  

 Penerangan dan penjelasan  guru 

tentang isi kandungan bagi topik 

berikut : 

  

1. Pengenalan Ilmu Tuhid 

 

2. Dalil yang berkaitan dengan  

     Ilmu Tauhid. 

 

3. Faedah mempelajari ilmu 

Tauhid dalam kehidupan 

seharian. 

 

4. Peranan ilmu Tauhid dan 

Kaitannya dengan Iman  

 

 

-  Meminta pelajar menyatakan : 

 i) Pengertian Tauhid  dan   

            dalilnya. 

 ii) Menyebut  apakah faedah  

            yang diperolehi dari  

            Mempelajari ilmu Tauhid        

 iii) Menyenarai  peranan ilmu  

            Tauhid dalam kehidupan  

             Individu. 

             

  

  

-  Guru menilai, mengukuh atau 

 mentashihkan respon para  

      pelajar 

 

 

- Buku teks 

- Papan Putih 
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Islam 

1) Islam 

 - Pengertian 

 - Dalil 

 

2) Rukun Islam 

 i) Mengucap Kalimah    

            Syahadah 

  - Pengertian 

  -  Dalil 

 ii) Menunaikan Solat 

  -  Pengertian 

  - Dalil 

 iii) Berpuasa di Bulan  

            Ramadhan 

  -  Pengertian 

  - Dalil 

 iv) Mengeluarkan  

            Zakat 

  -  Pengertian 

  - Dalil 

 v) Menunaikan Haji  

  -  Pengertian  

  - Dalil 

Di akhir pengajaran dan 

pembelajaran pelajar dapat : 

 

- Menerangkan pengertian 

Islam dan dalilnya. 

- Menyatakan Rukun Islam 

secara ringkas. 

- Menyebut dua kalimah 

syahadah  dengan betul. 

- Menerangkan pengertian  

setiap Rukun Islam beserta 

dalil. 

Penerangan guru tentang isi 

 kandungan bagi topik berikut :  

 1) Islam 

 2) Rukun Islam  

 

-  Meminta pelajar menyatakan : 

 i) Pengertian Islam dan   

            dalilnya. 

 ii) Rukun Islam secara  

            ringkas 

 iii) Pengertian setiap Rukun  

            Islam  berserta dalilnya.  

 iv) Bacaan Dua Kalimah  

            Syahadah yang tepat 

 

-  Guru menilai, mengukuh atau 

 mentashihkan respon para  

      pelajar 

 

- Buku Teks 

- Papan Putih 

- LCD 

Iman 

1) Iman 

 -  Pengertian 

 -  Dalil Naqli dan Aqli 

 

2) Rukun Iman 

 i) Beriman kepada  

         Allah  

  -  Pengertian 

  -  Dalil 

 

      ii) Beriman kepada   

         Malaikat  

  -  Pengertian 

  -  Dalil 

  -  10 Malaikat dan  

                 tugasnya 

 

Di akhir pengajaran dan 

pembelajaran pelajar dapat : 

 

- Menerangkan pengertian  

Iman dan dalilnya. 

 

- Menyatakan Rukun Iman 

secara ringkas. 

 

- Menerangkan pengertian 

bagi  setiap Rukun Iman  

      beserta  dalilnya. 

- Menyenaraikan nama- 

      nama rasul,  malaikat dan  

      kitab-kitab samawi. 

 

 

Penerangan guru tentang isi 

 kandungan bagi topik berikut : 

  

 i) Iman 

 ii) Rukun Iman 

 iii) Kepentingan Iman  

            terhadap  manusia. 

 iv) Perkara yang menguatkan  

            iman. 

 v) Perkara yang melemahkan  

            iman. 

 vi) Perkara yang merosakkan  

            iman.   

 

-  Pelajar menyatakan : 

 i) Pengertian Iman dan dalilnya. 

 

- Buku Teks 

- Papan Putih 

- LCD 
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 iii) Beriman kepada   

            Rasul  

  -  Pengertian 

  -  Dalil 

  -  25 Rasul 

 

 iv) Beriman kepada  

            Kitab-Kitab 

  -  Pengertian 

  -  Dalil 

  -  Kitab-kitab Samawi 

 v) Beriman kepada Hari  

            kiamat 

  -  Pengertian 

  -  Dalil 

  -  Perkara-perkara   

                 Ghaib 

     vi)   Beriman kepada            

            Qada’ dan Qadar 

-  Pengertian  

- Dalil 

- Maksud beriman  

       Dengan Qada’ dan    

Qadar 

3) Kepentingan Iman    

     Terhadap manusia 

4) Perkara yang menguatkan  

     Iman 

5) Iman bertambah dan  

     Kurang 

6) Perkara yang    

     Melemahkan iman 

7) Perkara yang merosakkan 

     iman 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Menyebut perkara-perkara  

      ghaib. 

 

 

- Menerangkan kesan  

      beriman  kepada Qada’  

      dan Qadar. 

 

 

 

 

 

 

- Menyenaraikan  

      Kepentingan Iman  

   terhadap manusia. 

 

- Mengkategorikan perkara- 

      perkara  yang boleh  

      menguat, melemah dan 

 merosakkan iman. 

 

 

 ii) Rukun Iman secara ringkas. 

 

 iii) Pengertian setiap Rukun Iman 

  beserta dalilnya.  

 

 iv) Nama-nama Rasul, Malaikat  

            dan kitab-kitab Samawi 

 

 v) Perkara-perkara ghaib 

 

 vi) Kesan beriman kepada Qada’ 

  dan Qadar. 

 

 vii) Kepentingan Iman terhadap  

   manusia 

 

 

 viii) Perkara-perkara yang boleh 

    menguat, melemah dan   

    merosakkan iman. 

 

 

-  Guru menilai, mengukuh atau 

 mentashihkan respon para  

      pelajar. 
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Ihsan  

1) Ihsan  

      -  Pengertian  

      -  Dalil  

2) Kelebihan dan Peranan  

      Ihsan  

    

Di akhir pengajaran dan 

pembelajaran pelajar dapat : 

 

-  Menyatakan Ihsan  

      mengikut kefahaman   

      masing-masing. 

       

- Meyebut pengertian Ihsan 

secara ringkas  

 

- Membaca dalil Ihsan 

berpandukan kepada buku 

teks. 

 

- Menyenarai kelebihan 

ihsan kepada manusia. 

 

Penerangan guru tentang isi dan 

kandungan bagi topik berikut :  

  

1) Ihsan 

2) Dalil 

3) Kelebihan  

 

-  Meminta pelajar menyatakan : 

 

     i) Pengertian Ihsan beserta 

dengan dalil. 

 

 ii) Kelebihan bagi individu yang  

            memiliki sifat ihsan 

 

-  Guru menilai, mengukuh atau 

 mentashihkan respon para   

      pelajar 

 

- Buku Teks 

- Papan Putih 
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TAHAP 2 

 

TAJUK KANDUNGAN OBJEKTIF AKTIVITI P & P CATATAN 

 

Nama-nama Allah 

 

99 nama-nama Allah 

Di akhir pengajaran dan 

pembelajaran pelajar dapat : 

 

- Menyebut  99 nama Allah   

      degan lancar dan betul 

 

- Pelajar menyebut nama Allah  

      berulang kali. 

 

- Nasyid 

- LCD 

- Player 

Sifat Wajib bagi 

Allah. 

 

 

 

1) Sifat Wajib bagi Allah 

    -  Pengertian 

    -  Dalil akli dan nakli 

 -  20 sifat wajib bagi  

         Allah beserta   

         maknanya. 

  

  

Di akhir pengajaran dan 

pembelajaran pelajar dapat : 

 

-  Menyatakan pengertian  

      bagi setiap  sifat beserta  

      dalilnya 

 

-   Menyebut sifat-sifat Wajib  

      bagi  Allah beserta  

      maknanya 

 

 

-  Penerangan guru tentang isi 

 kandungan bagi topik berikut :  

  

1) Perbezaan uluhiah dan rububiah 

2)  Sifat Wajib bagi Allah  

 

-  Pelajar menyatakan :   

          

i) Pengertian bagi setiap sifat  

 beserta dalilnya.  

 

ii)  Sifat-sifat Wajib bagi Allah 

beserta maknanya 

 

-  Guru menilai, mengukuh atau 

 mentashihkan respon para  

      pelajar. 

 

- Buku Teks 

- Papan Putih 

- LCD 

Sifat Mustahil bagi 

Allah. 

1) Sifat Mustahil bagi Allah 

- Pengertian 

- Dalil akli dan nakli 

- 20 sifat mustahil bagi   

      Allah beserta   

      maknanya. 

  

 

Di akhir pengajaran dan 

pembelajaran pelajar dapat : 

 

 

-  Menyatakan pengertian  

      bagi setiap  sifat beserta   

      dalilnya. 

 

-  Menyebut Sifat-sifat   

      Mustahil bagi  Allah   

      beserta maknanya. 

 

-  Penerangan guru tentang isi 

 kandungan bagi topik berikut :  

  

1) Sifat Mustahil bagi Allah  

 

-  Meminta pelajar menyatakan : 

 

     i) Pengertian bagi setiap sifat         

beserta dalilnya. 

 

 ii) Sifat-sifat Mustahil bagi Allah

  beserta maknanya 

- Buku Teks 

- Papan Putih 

- LCD 
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-  Guru menilai, mengukuh atau 

 mentashihkan respon para   

      pelajar 

 

Sifat Harus bagi Allah 

1) Sifat Harus bagi Allah 

 - Sifat Harus bagi Allah  

       beserta maknanya. 

 - Pengertian 

 - Dalil 

Di akhir pengajaran dan 

pembelajaran pelajar dapat : 

 

-  Menyebut Sifat Harus bagi  

      Allah  beserta maknanya 

-  Menyatakan pengertian   

      bagi sifat  tersebut   

      beserta dalilnya 

 

-    Penerangan guru tentang isi 

 kandungan bagi topik berikut :  

 1) Sifat Harus bagi Allah  

 

-  Pelajar menyatakan : 

 i) Sifat Harus bagi Allah beserta 

  maknanya. 

 ii) Pengertian bagi sifat tersebut

  beserta dalilnya 

 

-  Guru menilai, mengukuh atau 

 mentashihkan respon para  

      pelajar 

 

- Buku Teks 

- Papan Putih 

- LCD 

Nabi dan Rasul 

 

1) Pengertian nabi dan rasul 

 

2) Perbezaan diantara nabi 

dan rasul 

 

3) Tugas nabi dan rasul 

4) Rasul ulul Azmi  

5) Mukjizat para rasul 

 

 

Di akhir pengajaran dan 

pembelajaran pelajar dapat : 

 

-  Menyatakan pengertian   

      Nabi dan rasul  

 

- Meyebut perbezaan 

diantara  nabi dan rasul 

 

- Mencatat nama nabi dan 

rasul yang wajib diketahui 

 

- Menyenarai tugas para 

nabi dan rasul 

- Menyenarai  jenis-jenis 

mukjizat para rasul yang 

diketahui 

 

-  Penerangan guru tentang isi 

 kandungan bagi topik berikut : 

 

1) Pengertian nabi dan rasul 

2) Perbezaan diantara nabi dan 

rasul 

3) Menyatakan tugas nabi dan rasul 

-  Meminta pelajar menyatakan : 

 i) Takrif nabi dan rasul 

 

 

 ii) Menyatakan perbezaan  

            diantara nabi dan rasul. 

iii) Menyebut tugas para rasul   

 

 

 

 

- Buku Teks 

- Papan Putih 

- Menonton CD kisah 

para rasul 
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-  Guru menilai, mengukuh atau 

 mentashihkan respon para  

      pelajar. 

 

Sifat Wajib dan 

Mustahil bagi Rasul 

1) Sifat Wajib bagi Rasul 

 -  Pengertian  

 - Dalil 

 

2) Sifat Mustahil bagi Rasul 

 -  Pengertian  

 - Dalil 

 

Di akhir pengajaran dan 

pembelajaran pelajar dapat : 

 

-  Menyatakan sifat wajib  

      bagi Rasul  beserta  

      pengertian dan dalilnya 

-  Menyatakan sifat mustahil  

      bagi  Rasul beserta  

      pengertian dan  dalilnya 

 

-  Penerangan guru tentang isi 

 kandungan bagi topik berikut :  

 1) Sifat Wajib bagi Rasul 

 2) Sifat Mustahil bagi Rasul  

 

-  Meminta pelajar menyatakan : 

 i) Sifat wajib bagi Rasul  beserta 

  pengertian dan dalilnya. 

 ii) Sifat mustahil bagi Rasul  

            beserta pengertian dan  

            dalilnya 

 

-  Guru menilai, mengukuh atau 

 mentashihkan respon para  

      pelajar 

 

- Buku Teks 

- Papan Putih 

- LCD 
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TAHAP 3 

 

TAJUK KANDUNGAN OBJEKTIF AKTIVITI P & P CATATAN 

Pahala dan Dosa 

1) Pahala 

 -     Pengertian 

 -     Dalil 

 -     Amalan yang  

            Mendatangkan   

            pahala 

 -     Kesan pahala  

            terhadap manusia 

 

2) Dosa 

 -  Pengertian 

 - Dalil 

      -    Amalan yang  boleh 

mendatangkan dosa 

 - Jenis-jenis  dosa 

  i)  Dosa Kecil 

  ii)  Dosa Besar 

 - Kesan dosa terhadap  

            Manusia 

Di akhir pengajaran dan 

pembelajaran pelajar dapat : 

 

-  Menerangkan Pengertian  

      pahala dan  dosa beserta  

      dalil-dalilnya. 

- Menyenaraikan amalan  

      yang boleh 

 mendatangkan pahala. 

- Menyenaraikan perbuatan  

      yang  boleh  

mendatangkan   dosa. 

- Membezakan perbuatan   

      yang  membawa kepada  

      dosa kecil atau  dosa besar. 

- Menyatakan kesan dosa  

      terhadap  manusia. 

 

-  Penerangan guru tentang isi 

 kandungan bagi topik berikut :  

 1) Pahala  

 2) Dosa 

 

-  Meminta pelajar menyatakan : 

 i) Pengertian Pahala dan Dosa  

   beserta dalil-dalilnya. 

 ii) Amalan yang boleh    

  mendatangkan pahala 

 iii) Perbuatan yang boleh    

  mendatangkan dosa. 

 iv) Perbuatan yang membawa  

  kepada dosa kecil atau dosa  

  besar 

 v) Kesan dosa terhadap  

            manusia 

 

-  Guru menilai, mengukuh atau 

 mentashihkan respon para  

      pelajar 

- Buku Teks 

- Papan Putih 

- LCD 

Syirik, Kufur, Nifaq 

dan Riddah 

1) Syirik 

 -  Pengertian 

 -  Dalil 

      -    bahagian syirik- khafi        

            jalli 

 - Perbuatan yang  

            membawa kepada  

            syirik/balasan. 

- Bahaya syirik  

 

2) Kufur 

 -  Pengertian 

 - Dalil 

Di akhir pengajaran dan 

pembelajaran pelajar dapat : 

 

-  Menerangkan Pengertian  

      Syirik, Kufur, Nifaq dan  

      Riddah beserta  dalil- 

      dalilnya. 

- Menyenaraikan perbuatan  

      yang  membawa kepada  

      syirik dan  kekufuran 

-     Memberi pendapat 

tentang bahaya syirik 

 

-  Penerangan guru tentang isi 

 kandungan bagi topik berikut :  

 1) Syirik 

 2) Kufur  

 3) Nifaq 

 4) Riddah 

 

-  Meminta pelajar menyatakan : 

 i) Pengertian Syirik,  

   Kufur, Nifaq dan Riddah  

            beserta dalil-dalilnya. 

 ii) Perbuatan yang membawa  

  kepada syirik dan kekufuran 

- Buku Teks 

- Papan Putih 

- LCD 
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 - Perbuatan yang              

            membawa kepada  

            kekufuran/balasan 

 

3) Nifaq 

 -  Pengertian 

 - Dalil 

 - Sifat-sifat  

            nifaq/balasan 

4) Riddah 

 -  Pengertian 

 - Dalil 

 - Hukum  

            murtad/balasan 

- Perbuatan yang 

     Membawa kepada  

            Riddah (Murtad) 

- Menyebut sifat-sifat Nifaq 

- Menyatakan hukum  

      murtad. 

  

     iii) Sifat-sifat Nifaq. 

 iv) Hukum murtad. 

 

-  Guru menilai, mengukuh atau 

 mentashihkan respon para  

      pelajar. 

Syurga dan Neraka 

1) Syurga 

 -  Pengertian 

 -  Dalil 

      -    Nama -nama/tingkat  

            syurga 

 - Nikmat Syurga/ahli 

     

2) Neraka 

 -  Pengertian 

 - Dalil 

      -    Nama -nama Neraka 

 - Azab Neraka/ Ahli 

Di akhir pengajaran dan 

pembelajaran pelajar dapat : 

 

-  Menerangkan Pengertian    

Syurga  dan Neraka 

beserta dalilnya. 

- Menyatakan beberapa  

      nikmat  syurga dan azab  

      neraka. 

-     menerangkan nama syurga 

-     menerangkan nikmat  

       syurga 

-  Penerangan guru tentang isi 

 kandungan bagi topik berikut :  

  

      1) Syurga 

 2) Neraka 

 

-  Meminta pelajar menyatakan : 

 i) Pengertian Syurga  dan  

            neraka beserta dalilnya. 

 ii) Beberapa nikmat  syurga dan 

  azab neraka. 

 

-  Guru menilai, mengukuh atau 

 mentashihkan respon para  

      pelajar. 

- Buku Teks 

- Papan Putih 

- LCD 

 

 

 

 


