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 والسالم والصالة البيان، وعلمه اإلنسان، خلق الذي هللا احلمد

 أُحب:  القائل وسلم، عليم اهللا صلى حممد سيدنا األنام أشرىف على
ـِي َألنـينِ الَثلثَ العربِـية  أَهـل ولساَن عـربِـي والقُـرآن عـرب

ةـنبِـي الـجرع .  

ـدـعبو :  

 



    العربية اللغة نتعلم هيا

 

  ب

 هذا كتابة يف الكاتب ختم به املنان القادر هللا وشكرا محدا
 الكتاب هذا ويهتم" العربية اللغة نتعلم هيا" مبوضوع البسيط الكتاب
 أدوات معـظم تتـناول يتال املفـيدة األسـئلة عن بدروس

 املهارة لتعليمو املبتديئني للمستوى الكتاب هذا وضع. االسـتـفهام
 القواعد بعض فيما و) والكتابة والقراءة، والكالم، االستماع،( األربع

 أو احلوارات عـرض ذلك وبعـد .البسيطة والصرفية النحوية
 احيـتاجه أن ميـكن و املختلفة املوضوعات عن املـحادثات
 الطالب ملساعدة ،سـهلة بلـغة الكتاب هذا كتب وقـد. املـتعـلم

 الكتاب هذا يف املكتوب النص بأن يالحظ أن للمدرس فينبغى .فهمه يف
  .املادة هذه استيعاب يف لتسهيلهم الطلبة بأحوال املرتبط النص هو

 األخطاء فيه يزل ومل الكمال، من بعيد الكتاب هذا أن شك وال
 الكاتب يرجو لذلك. الكتاب هذا مجع يف الكاتب قدرة فذلك والنقائص

 ألجل واالقتراحات النقائد يعطي أن العربية باللغة واملهتمني القارئني من
 نفسه للكاتب نافعا الكتاب هذا جيعل أن املنان اهللا ويرجو. اإلصالح
  .العربية اللغة يف واملهتمني والقارئني

  مـ ٢٠١٦ فرباير ١ ، ميدان

  املاجستري رمحيين، دكتورنداال
  املاجستري ،كورنيا رشدي
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  الجديدة المفردات
  َتَعاَرَف  َسِعْيٌد  ُعْنَواٌن  َوَصَل  َقاِدٌم

 َشاِرٌع َمْنِزل السَّيَّاَرِة َمْنِطَقِة ُعْنَواُن

ول ٔ  1 الدرس اال

 التعارف•
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  الحوار
 السالم وعليكم عليكم السالم

 ِبْك َأْهًال  َوَسْهًال َأْهًال ْرَحًبا،َم

 َخْيٍر ِفى َأَنا هللا والحمد ؟ َحاُلك َكْيَف 
 َوَعاِفَيٍة َوِصحٍَّة

 ؟ وأنت ُرْشِدْي، ِاْسِمى  ؟ اْسُمَك َما

 َطاِلٌب َأْنَت هل حميم، اسمي
  ؟ الَفْصِل َهَذا ِفي َجِدْيٌد

  َجِدْيد َطاِلب أنا نعم،

 اْرَفاَج ُكْوَتا ِمْن َقاِدم َأَنا ؟ َقاِدٌم َأْنَت َأْيَن ِمْن

  َتبْأُتَوان َمْنِطَقِة ِفي َأْسُكُن  ؟ َتْسُكُن َمْنِطَقٍة أية في

 ِبالسَّيَّاَرِة ُهَنا َوَصْلُت ؟ ُهَنا َوَصْلَت َكْيَف 

 الرقم عمر تيكو َشاِرع في  ؟ َمْنِزِلك ُعْنَواُن َأْيَن َحَسًنا،
٢٧  

 ُيْسِعُدنِي(  ِبِلَقاِئك َسِعيـٌد َأنـَا
 )َمَعـَك أَتـعَارَف أن

 َكَذِلك وَأَنا

 السََّالَمة َمَع الِلَقاء ِإلَى
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٣ 

Keterangan : 

Ungkapan sapaan اًلْهَسَو ًالْهَأ  dalam bahasa arab mempunyai arti:  

 ( ُمَيسََّرٌة َسْهَلٌة َوَحَياُتَك َأْهِلَنا ِمْن ِصْرَت َأْنَت ) artinya, anda adalah 

bagian dari keluarga kami, semoga kemudahan senantiasa menyertai anda.  

Fungsi الِّلَقاِء ِإَلى  dan السََّالَمِة َمَع  mempunyai perbedaan dalam 

konteks penggunaannya الِّلَقاِء ِإَلى  diucapkan ketika seseorang menginginkan 

pertemuan kembali dengan lawan bicaranya, pertemuannya rutin atau dapat 

diprediksi kembali. 

Sedangkan السََّالَمِة َمَع  mempunyai dua fungsi, pertama, menunjukkan 

perasaan senang (الُودَُّة). dan berharap bertemu kembali. Masing-masing saling 

mendo’akan ( اِهللا ِبَسَالَمِة ْصُحْوٌبَم َأْنَت ) artinya kamu akan senantiasa 

mendapatkan keselamatan dari Allah. Kedua, menunjukkan rasa tidak senang, 

jengkel dan berharap tidak bertemu kembali. 
 

 اإلستفهام أدوات
   ?...Apakah  هل )١

 قوعهو عدم أو عنه المسئول وقوع عن بها ستفِهَما
 ال"  أو"   نعم: "  الجواب -) نسبة فيها عنه والمسئول(

. " 
Digunakan  untuk  menanyakan  tentang  benar  tidaknya  sesuatu, dan  

jawabnya adalah "نعم  "  jika  benar adanya, dan "ال "  jika tidak benar 

adanya. 

 
 هو نعم:  الجواب   -  ؟ حاِضر األستاُذ هل:   المثال

 حاضر غير هو ال،/  حاضر
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٤ 

. ال/    حضر هو.  نعم:  الجواب   ؟ األستاذ َحَضَر هل 
  حضر ما هو

Apakah ustadz sudah hadir ? Jawab :  Ia, beliau  sudah hadir / Tidak, beliau 

tidak hadir 

  ?........Berapa    كم )٢
 ببيان:  الجواب وبكون  -  المبهم العدد عن بها ستفهما

 المبهم العدد
Digunakan untuk menanyakan tentang hitungan ( jumlah ) sesuatu yang 

belum jelas, dan jawabnya dengan menjelasakan hitungan  ( jumlah ) 

tersebut 

 

 سنة عشرون عمري:  الجواب - ؟ عمرك كم:  المثال
Berapa tahun umurmu ?   Jawab : Umurku dua puluh tahun 

 
  ?..........Apakah ) أ(  الهمزة )٣

 - المبتدأ عن كالسؤال(  مفرد شيء عن بها ستفهما  .١
  - التصور همزة وتسمى)  ذلك وغير - به أوالمفعول

 .المفرد ذلك بتعيين:  الجواب ويكون
Digunakan untuk menanyakan tentang  sesuatu  yang   tunggal  dan 

bukan tentang  benar tidaknya sesuatu, dan jawabnya adalah dengan 

menentukan sesuatu yang tunggal tersebut. 

 

 هو النائم:  الجواب  - ؟ علّي أم نائم أمحمد:  المثال
   علي هو النائم/   محمد

Apakah yang tidur itu Muhammad atau Ali  ?  Jawab  :  Muhammad/Ali 
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/  القهوة أريد:   الجواب - ؟ الشاَي أم تريد أَاْلقهوة
   الشاي أريد

Apa kamu ingin kopi atau teh  ?  Jawab  :  Saya ingin kopi /Saya ingin teh  
(  وقوعه عدم أو عنه المسئول وفوع عن بها ستفهما .٢

"  بـ:  الجواب ويكون -)  نسبة فيها عنه والمسئول
  "ال"  أو"    نعم

Digunakan untuk  menanyakan tentang benar tidaknya sesuatu, dan 

jawabnya dengan  نعم  jika benar adanya, atau   ال jika tidak benar. 

 َساَفَر قد. نعم:  الجواب  -؟ األستاذ أَساَفَر : المثال
    األستاذ َساَفَر ما. ال/ األستاذ

Apakah ustadz sudah pergi ? Jawab : Ya, ustadz bepergian / Tidak 

ustadz tidak bepergian. 
  ?.........Bagaimana  كيف )٤

 ذلك بتعيين:  والجواب -  مبهم حال عن بها ستفهما
  المبهم الحال

Digunakan untuk  menanyakan  tentang  keadaan yang belum jelas,  dan 
jawabnya adalah dengan menentukan keadaan tersebut.  

/  وعافية بخير أبي:  الجواب  -  ؟ أبوك كيف:  المثال
   مريض أبي

Bagaimana keadaan bapakmu ? Jawab :  Bapakku  baik-baik dan sehat / 

Bapakku sedang sakit. 

 

    Siapakah......?   /  Siapa َمْن )٥
  بتعيينه:  الجواب   -  العاقل عنه المسئول عن بها يسأل

Digunakan untuk  menanyakan  sesuatu yang berakal,  dan jawabnya 

dengan  menentukan sesuatu yang ditanyakan. 
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      محمد:  الجواب  - ؟ القرآن قرأ من : المثال
Siapakah yang membaca al-Qur’an ?  Jawab : si Muhammad 

  ? ...Untuk siapa / Milik siapa منل )٦
 لعليٍّ هو:  الجواب  - ؟ الفلوس هذا لمن:  المثال

Milik siapakah uang ini ? Jawab : Uang itu milik si Ali 

  ? ...Bersama siapa من مع )٧
 أذهب:  الجواب ؟ السوق إلى تذهب من مع:  المثال

  صديقي مع السوق إلى
Bersama siapa kamu akan pergi ke pasar ? Jawab : Aku akan pergi ke 

pasar bersama teman 

  ? .....Dari siapa  ممن  )٨
 سمعته:     الجواب   -  ؟ الخبر سمعت ممن:  المثال

  األستاذ من
Dari siapa kamu mendengar kabar ? Jawab : Saya mendengarnya dari 

ustadz 

  ? .....Kepada siapa من ىإل  )٩
 سأرسلها:  الجواب -  ؟ الرسالَة سترسُل من إلى:  المثال

  صاحبي إلى
Kepada siapa kamu akan mengirimkan surat ? Jawab : Saya akan 

mengirimkanya kepada teman saya 
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٧ 

  Apa...? ما)١٠
 كونوي      -العاقل الغير عنه المسئول عن بها ُيْسَأُل .١

  بتعيينه:  الجواب
Digunakan untuk menanyakan tentang sesuatu  yang tidak berakal,  

dan jawabnya dengan menentukan dan menunjuk sesuatu yang 

ditanyakan tersebut. 

 

 أريد:  الجواب  - ؟ الدكان هذا في حاجُتك ما:  المثال
  .الثوب أشتري أن

Apa keperluanmu di toko ini ? Jawab : Saya ingin membeli baju 

 أي(  عنه المسئول حقيقة عن أيضا بها ويسأل .٢
 وتعريفه حقيقته ببيان:  والجواب)  تعريفه

Digunakan  untuk  menanyakan   tentang  definisi   sesuatu   maka 
jawabannya menjelaskan definisi tersebut 

 

 حيوان هو اإلنسان:  الجواب  -   ؟ اإلنسان ما:  المثال
 ناطق

Apa definisi  insan  ?  -  Jawab   :   Insan  adalah  hewan  yang  berakal 
  ?....Apa ؟ ماذا )١١

 الماء أريد:  الجواب - ؟ تريد ماذا:  المثال
Ingin apa kamu ? Jawab : Saya ingin air 

   apa  Mengapa / Karena ?   ِلَم/  لماذا )١٢
 ألن:  الجواب  -   ؟ تبكي ِلَم/   ؟ تبكي لماذا:   المثال
  ضائع فلوسي

Mengapa/Karena apa kamu menangis ? karena uangku hilang 
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٨ 

 Dengan menggunakan apa  ?  ؟    ِبَم/  بماذا)١٣
:  الجواب   -  المكان هذا إلى جئَت ِبَم/  بماذا:  المثال
   لسيارةبا المكان هذا إلى جئُت

Dengan menggunakan apa kamu datang ke tempat ini ?  -  Jawab :  Saya 

datang dengan mobil 
  -  ؟ السبورة في الدرس كتبت ِبَم/  بماذا:  المثال

               بالطباشير كتبته:  الجواب
Dengan apa kamu menulis di papan tulis ? Jawab : Saya  menulisnya 

dengan kapur  

   Apa / Yang mana  ? أيـَّة/  أيُّ )١٤
 بتعيين:  والجواب -   إليه تضاف ما حسب بها ستفهما

 عنه المسئول
Digunakan untuk menanyakan sesuatu yang ditunjukkan mudhof ilaihnya, 

dan jawabannya dengan menentukan dan menunjukkan sesuatu tersebut. 
  التفسير كتاب هذا:  الجواب -     ؟ هذا كتاٍب أيُّ

Kitab apa ini  ? jawab : Ini adalah kitab Tafsir 
  يماحا جوالة أريد:  الجواب  -  ؟ تريًد  جوالٍة أيَة

Anda ingin motor apa ? Jawab : Saya ingin motor Yamaha  
 دكان في:  الجواب - ؟ الكتاب هذا اشتريت دكاِن أيِّ في

   ماوار
Di toko apa kamu membeli kitab ini ? Jawab :  Saya membelinya di toko Mawar   

  فلوس جيبي يف:  الجواب  -  ؟  جيبك في شٍئ أيُّ
 Apa yang ada di sakumu ?  jawab  :  Di saku saya ada uang  

 ألشتري:  الجواب  -  ؟ المدينة إلى ذهبت شيئ أليِّ
  المالبس

 Untuk apa kamu pergi ke kota ? Jawab  :  Untuk membeli baju  
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 ? ....... Dimana َأْيَن )١٥
  المكان ببيان:  بالجوا ويكون  -  المكان عن بها ستفهما

Digunakan untuk  menanyakan  tentang tempat  yang  belum  jelas, dan  

jawabnya  adalah menjelaskan tempat tersebut.  

  دوا سما في بيتي:  الجواب    -    ؟ بيتك أين : المثال
Di mana rumahmu ? Jawab : Rumahku di Samadua 

   سمادوا في أسكن:    الجواب  - ؟ تسكن أين
  Di mana kamu tinggal ? Jawab : Saya tinggal di Samadua 
  المسجد من جئُت:  الجواب   -    ؟ جئت أين من

 Dari mana kamu datang ? Jawab : Saya datang dari mesjid  
 إلى سافرُت:   الجواب     -    ؟ تسافر أين إلى

  السوق
  Ke mana kamu akan pergi? Jawab : Saya akan bepergian ke pasar   
  ......Kapan  ?  متى )١٦

 بتعيين:  الجواب ويكون - الزمان تعيين عن بها ستفهما
 الزمان

Digunakan untu menanyakan tentang waktu / jaman, dan jawabnya adalah 

menentukan waktu. 
العاشرة الساعة في جئُت:  الجواب  -  ؟ جئت متى
    

 Kapan kamu datang ? Jawab : Saya datang pada jam sepuluh 
 من تعلمتها:   الجواب -  ؟ العربية اللغة تعلمت متى ِمن

  الماضية السنة
Mulai kapan kamu belajar bhs Arab ? Jawab : Saya mempelajarinya mulai 

tahun lalu. 

 
 تعلمت:   الحواب  -  ؟ الجامعة هذه في تعلمت متى منذ
   سنتين منذ فيها



  العربية اللغة نتعلم هيا  

 

١٠ 

 

Mulai kapan kamu belajar di perguruan tinggi ? Jawab : Mulai tahun yang 

lalu 

 سأسكن:  الجواب  -  ؟ البيت هذا في ستسكن متى إلى
     القادم الشهر إلى  فيه

Ini? Sampai kapan kamu akan tinggal di rumah 
Jawab : Sampai bulan yang akan dating. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  اجلديدة املفردات
ـَادر  أَتى  مـكَثَ  زار انـتظَر  غ
 املَوعد أَجاب ىناد قَـرع وصـلَ

 2 الدرس الثاني

ارة•  الز



    العربية اللغة نتعلم هيا

 

١٢ 

  احلوار
  وبركاته اهللا ورمحة السالم وعليكم  عليكم السالم

ـكتظَرـتنـسِ ابِاَألم فَلَم 

تأْت  

ـِي  مـدةً ومـكَثَ صديـقي زارن

ِسيتـد فَـنعـوالْـم  

ـَى  هـو؟ أَتى مـتى ـِي أَت ـِعة الساعـة ف   الراب

ىتم رـَاد ـَة في غـاَدر  ؟)انصـرف متى(  غ   السادسـة الساع

 حـني عـمـلَ مـاذَا

  ؟بـيـتـك إِلَى وصـلَ
عقَـر ابعاً الْـبيـفاً قَـرـفخ  

اَلَـم ؟ نـاَداَككـمـِي  بِاس   وأَجـبـته بِاسـمي نادان

؟ بِـمهـتـبأَج  
هـتـبالً أَجالً: قَائالً أَهـهسو ,

ـُول تـفَضلْ   بالدخ

يـما؟ كَانَ فيثُـكُـمـدح  
 ـورٍأُم في حـديـثُـنا كَـانَ

ةـيسرـدم  

 



   ةالعربي اللغة نتعلم هيا 

 
١٣ 

  الفعلية  الجملة
  املاضى  الفعل .١

Rumus 1 

 متعدى
 ظرف جمرور جار مفعول فاعل ماض فعل

لَّمعت دمحةَ مةَ اللُغبِيرى الْعف دهعابِقًا اإلصالح مس 
 
Rumus 2 

 الزم
 غريمها/ ظرف جمرور جار فاعل ماض فعل

بذَه حالإِلَى ص قِالسسِ وبِاَْألم 

 
Cara membuat pertanyaan 

طَالَع يلع سرى الدف هفَتنِفًاآ غُر 
٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 
 ؟ نفاآ يعل فعل ماذا .١

  الدرس لعاط علي: ج
 ؟ نفاآ الغرفة ىف الدرس طالع من .٢

 علي: ج
 ؟ غرفته ىف علي طالع ما .٣

 الدرس علي طلع: ج



    العربية اللغة نتعلم هيا

 

١٤ 

 ؟ أنفا الدرس لىع طالع أين .٤

 غرفته يف الدرس علي لعاط: ج
 ؟ الدرس على طالع مىت .٥

  نفاآ الدرس علي لعاط: ج
 

 عليها الداخلة األحرف

 Sungguh قد Tidak ما/ال

  
 املاضية األوقات

 Kemarin اَألمسِ Barusan قَليلٍ قَبلَ
 Kemarin lusa االَمسِ قَبلَ Tadi نِفًاأآ

 Dulu قَديما/ سابِقًا Tadi malam البارِحة
 Bulan lalu املَاضى الشهر Minggu lalu املَاضى اُألسبوع
   Tahun lalu املَاضية السنة

 

Keterangan : 

1. Jumlah fi’liyah adalah susunan kalimah yang mempunyai unsur pokok fi’il dan 

fa’il (dimulai dari fi’il) 

2. Fiil Madhi adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan suatu 

pekerjaan yang telah/sudah dikerjakan atau sudah terjadi. 



   ةالعربي اللغة نتعلم هيا 

 
١٥ 

Contoh: (Muhammad telah belajar bahasa arab)  تعلم حممد اللغة العربية   

3. Fiil Mutaadi adalah fiil yang membutuhkan kepada maf’ul bih.  

Contoh: (Muhammad telah makan nasi) أكل حممد الرز  

4. Fiil Lazim adalah kata kerja yang tidak membutuhkan maf’ul bih.  

Contoh : (Muhammad telah duduk) جلس حممد 

 
  القراءة

 اللغة لتعليم رمضانية دورة اشتركت القدمي رمضان شهر يف

 أتشيه)  Labuhan Haji( هاجي بوهانال السالم دار مبعهد املكثف العربية

 الغرفة إىل ذهبت األول، اليوم يف أنشطيت قضيت أن بعد. جنوبية

 أن اآلسف ولكن. ليال والنصف العاشرة الساعة يف وذلك لالستراحة،

 املصباح أطفأت فاذا. جدا حار اهلواء و منري، املصباح و مزدمحة الغرفة

 نور حتت أنام أن أتعود ال إنين منريا تركته فاذا األصحاب، فغضب

  .ساطع

 الساطع املصباح ضوء أن رغم منريا املصباح تركت وأخريا

 أيقظين لقد. أنام ال أنين أشعر الليلة تلك ففي. النوم مستطيع غري جيعلين



    العربية اللغة نتعلم هيا

 

١٦ 

 ينخفض أن وأخاف بالقلق الليلة تلك يف أشعر مرات، بعد مرة الفزع

      .   النوم قلة بسبب الدموى الضغط
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3 الدرس الثالث

ـَمـْدَرَسـِةِ•
ْ
ى ال

َ
اُب ِإل

َ
هـ

ّ
ِالـذ



    العربية اللغة نتعلم هيا

 

١٨ 

  احلوار
  الْـمـدرسـة إِىلَ أَذْهـب  تـذْهـب؟ أَيـن إِلَى
 تـتعـلَّم مـدرسـة أَيـة في
  ؟

لَّمـعي أَتـة فسرـداللغة هيئة م 
STAI  تبأتوان  

 تلْـك في تـتـعـلَّم مـاَذَا
ـةسرـد؟ الْـم  

لَّـمـعةَ أَتةَ اللُّـغبِـيـرالْع 
ـلُومالْعـة وينِـيالد  

ـن؟ مـتاَذُكي  أُساذـتكورنيا رشدى أُس  
ـنم يـرـد؟ مـةسرـدالْم  يـردـة مسردميدار أستاذ فيها م 

  درويس
 تـقَع قَرية أَي في

  مـدرسـتك؟
  باَسار قرية في تقع مـدرسـتي

ـفـِي كَي  إِلَى تأْت
  الْمـدرسـة؟

ـًا الْـمـدرسـة إِلَى آتي  راكب
  السيارة

ـَاذَا   الـدراجـةَ أركَـب  تـركَـب؟ م
 لَـو أَمـشي، الَ أَناَ, الَ  ؟ تـمـشي أَالَ

ـتـبا  ذَهـياشم 
تـرـأَخي لَـتور فـضالْح  

 في تـتأَخـر لـماذَا
  مـشـيـت؟ إِذَا الْحـضـورِ

   الْمـدرسة عنِ بعـيد بـيتي َألنَّ

  الثالث الْصف في أَتعـلَّم  تـتعـلَّم؟ صف أَي في



    العربية اللغة نتعلم هيا 

 
١٩ 

ـةً كَــمـصح 
ـلَّـمـعـتـي تف 
  الْـــيـومِ؟

ـلَّـمـعـِي أَت  الْـيـومِ ف
ــعبـصٍ أَرصح  

 من رجوعك بعد تعملُ ماذَا
  لْمدرسة؟ا

بةَ أَلْعمِ كُرالْقَد عابِي محأَص  

طَاتشةٌ النازتمكْراً  مش  

  املضارع الفعل .٢
Rumus 1 

 متعدى
 غريمها/ ظرف جمرور جار مفعول فاعل املضارع فعل

 قَليلٍ بعد الْغرفَة فى اجلَرِيدةَ محمد يقْرأُ

 
Rumus 2 

 الزم
 غريمها/ ظرف جمرور جار فاعل املضارع فعل

سلجي حاللَى صى عساآلن الْكُر 

 
Cara membuat pertanyaan 

 غَدا الدكَّان فى أَقْالَمٍ خمسةَ اهللا عبد يشترِى
٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

  
 



    العربية اللغة نتعلم هيا

 

٢٠ 

 ؟ الدكان ىف اهللا عبد عمل ماذا .١
  أقالم مخسة يشترى اهللا عبد: ج

 ؟ الدكان ىف القلم يشترى من .٢
 اهللا عبد: ج

 ؟ القلم اهللا عبد يشترى كم .٣
 أقالم مخسة اهللا عبد يشترى: ج

 ؟ الدكان ىف اهللا عبد يشترى ماذا .٤
 قلمال اهللا عبد يشترى: ج

 ؟ القلم اهللا عبد يشترى أين .٥
 الدكان يف القلم اهللا عبد يشترى: ج

 ؟ القلم اهللا عبد يشترى مىت .٦
 غدا القلم اهللا عبد يشترى: ج

 املضارع معىن على الدالة األوقات
دعلٍ بيقَل Sebentar lagi هذلَة هاللَي Malam ini 

موى الياآلت Esok hari لَةة اللَيياآلت Esok malam 
دعب Nanti عوبى اُألساآلت Minggu depan 
دعب دالْغ Besok lusa رهىاآل الشت Bulan depan 
 Tahun depan اآلتية السنة Besok غَدا
دعرٍ بهش Bulan depan دعب ةنس Tahun depan 

  



    العربية اللغة نتعلم هيا 

 
٢١ 

 عليه الداخلة األحرف
 Belum لَما Akan سني

فوس Akan لَم Tidak 
قَد Kadang  َال Tidak 

 واجلازمة الناصبة العوامل كل
 

Keterangan  
1. Fi’il Mudhorik adalah kata kerja (fi’il) yang menunjukkan arti pekerjaan 

yang sedang atau akan dikerjakan. 

Contoh : الترويح الناس يطلب  

2. Fi’il mudhorik dapat diidentifikasi dengan adanya huruf mudhoro’ah 

 (أ:أتعلم، ن: نتعلم، ي: يتعلم، ت: تتعلم)
 

  القراءة
  املدرسة إىل الذهاب

 تذهب هي. دائما مبكرا تستيقظ جمتهدة، طالبة هي. فائدة هذه

 السادسة الساعة ويف. والنصف السادسة الساعة يف بالدراجة املدرسة إىل

 أمام الكبرية، املدرسة يف فائدة تتعلم املدرسة، إىل فائدة تصل والربع

  .متاما السابعة الساعة يف يدق اجلرس. واسعة ساحة املدرسة



    العربية اللغة نتعلم هيا

 

٢٢ 

 وجيلسون الفصل يف يدخلون هم. الفصل يف الطالب هؤالء انظر

  .املكتب على حقيبته وتضع الفصل فائدة وتدخل دوء،

. الدرس يشرح مث الطالب على ويسلم الفصل يدخل األستاذ

 الثانية الساعة يف. واهلدوء باجلد األستاذ شرح إىل يستمعون الطالب

 املسجد إىل ويذهبون الفصل من خيرجون الطالب. اجلرس يدق عشرة

 فائدة وترجع بيوم إىل الطالب يرجع الصالة وبعد. مجاعة الظهر لصالة

  .بيتها إىل

 



٢٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  الجديدة المفردات
  َرخََّأَت  َعَرْسَأ  َلهََّمَت  ٌةيَِّهَش  َلاَوَنَت

 اْلـُخـْبِز  َثـِقيـًال  َخـِفيـفًا  َتـنَاَوَل َتَمـهَّْل

 4 الدرس الرابع

 املطار•



    العربية اللغة نتعلم هيا

 

٢٤ 

  الحوار
 ِمْن اِيالـشَّـ ِمـَن ِفـْنجَانًا  ؟ َأوًَّال َسـَتـَتـَناَوُل مـَاَذا

  َشـِهـيَّـِتـي ِلَيـْفَتَح َفْضـِلَك

  َفـْضِلَك ِمْن َخـِفـيفًا  َثـِقيـًال؟ َأْو َخـِفيـفًا

 ِمـَن َبـْعضـًا َسـَتـَناَوُل أهل

  اْلـُخْبـِز َأِو اْلـَبـْيِض

  اْلـُخـْبِز ِمَن َبـْعضًا ُأِريـُد, َنـَعْم

 اْلـَبـْيِض ِمَن َواْثـَنْيـِن ِبالـزُّْبـِد

  ْلـَمْسُلـوقا

 ِمـَن آَخـْر ُكـوبًا ُتـِريـُد هل

  اللَّـَبـِن؟

  ِجدا كَاٍف َهَذا َوَأْشـُكُرَك, َال

 َوَتـنَاَوْل َتَمـهَّْل طيب،

 ُيـوَجُد َهْل ،ِبُبـْطٍء َطَعاَمَك

  اْلـُخْبِز؟ ِمَن َمِزيـٌد

 َأْن َعَلـْيَك َوَلـِكْن, َطـْبعًا

 ـَتـَأخَُّرَت َفـَسْوَف َوِإالَّ ُتْسـِرَع

  اْلَعـَمِل َعِن

 اْلُخْبُز ُهَو، َهَذا َتَفضَّْل،

  .اْلَمْشِوي

  شكرا

 

 

 



   بيةالعر اللغة نتعلم هيا 

 
٢٥ 

 األمر الفعل .٢
Rumus 1 : 

 الفعل
 المتعدى

 األمر فعل
 جار مفعول فاعلهو

 مجرور
/ ظرف

 غيرهما
 ِفى الَقَمَر ُاْنُظْر

 اآلن السََّماِء
 

Rumus 2 : 

 الفعل
 الالزم

 األمر فعل
 مجرور جار فاعلهو

 َتَعلُِّمَك ِفى ِاْجَتِهْد
 

Cara membentuk Fi’il Amr: 

1. Datangkan fi’il mudhori’ 

2. Buanglah huruf mudhoro’ah yang terdapat pada huruf mudhoro’ah 

3. Datangkan hamzah washol apabila huruf setelah huruf mudhoro’ah ber-harokat 

sukun, dan jika huruf setelah huruf mudhoro’ah ber-harokat maka hamzah 

washol tidak dibutuhkan lagi. 

4. Sukun-kan huruf akhir dari fi’il tersebut/buanglah huruf illat jika fiil-nya 

berakhiran huruf illat. 

5. Harokat hamzah washol mengikuti a’in fiil-nya : 

 Apabila a’in fiil-nya ber-harokat dhommah maka hamzah washol harus di 

dhommah. 

 Apabila a’in fi’il-nya ber-harokat fathah atau kasroh, maka hamzah washol 

harus dibaca kasroh. 

Contoh :  



    العربية اللغة نتعلم هيا

 

٢٦ 

 ُاْنُصْر ْنُصُرا ْنُصْر َيْنُصُر
 ِاْفَتْح ْفَتُحا ْفَتْح َيْفَتُح

 ِاْحِسْب اْحِسُب ْحِسُب َيْحِسُب
  ُاْدُع  اْدُعو  ْدُعو  َيْدُعو

 

  القراءة
 اخرج محمد يا: قائال محمدا، فائز األستاذ أمر يوم ذات

 المطبخ إلى وصلت ما وعند اليسار جهة وامش الغرفة من
 انعطف ثم يسارا انعطف الحمام وعند الطول، على امش
 ساعة وبعد جرة،الش تحت واسترح صغير طريق في يمينا
  .الماء معك خذ ذلك قبل ولكن الغرفة، إلى اتجه

 الغرفة من محمد فيخرج محمد فهم سمعه ما وبعد
 المطبخ في وصل ما وعند اليسار، جهة ويمشى مباشرة،
 في يمينا ينعطف ثم يسار على وينعطف. سيىره يواصل
 إلى اتجه ساعة وبعد. الشجرة تحت واسترح صغير، طريق
 .غرفته
  
  
 
 
  
  
  



   بيةالعر اللغة نتعلم هيا 

 
٢٧ 

 الفاعل .٣
 اإلسم المرفوع المذكور قبله فعله  لفاعلا

  

 الفاعل 
. اْلُمْسِلُمْوَن َلَك، َأعليَّان، نام عليٌّ: قام  اسم ظاهر

 اُلَجالرِّ اَءَج
 نَاْأَرَق ،ُتْأَر: َق اسم ضمير

 

Keterangan : 

Fail adalah  isim yang dibaca rofa’ yang  jatuh setelah fiil. Kriteria fa'il: 

 Jatuh setalah fi'il 

 Hukumnya rofa' 

 Penerjemahannya selalu dibaca dahulu sebelum fiilnya. 

 

Tanda fa'il mudzakkar 

 Nama orang laki-kali : محمد 

 Kalimat yang tidak ada ta' ta'nis-nya 

 

Tanda fa'il muannas 

 Nama orang perempuan : عائشة 

 Kalimat yang ada ta' ta'nis-nya 

 

 
 
 

 

 

 



    العربية اللغة نتعلم هيا

 

٢٨ 

 به لمفعولا .٤
المفعول 

 به 
  االسم المنصوب الذى يقع به الفعل

Isim yang dibaca nashob yang dikenai pekerjaan 

  

المفعول 
 به 

  ، مسجَدين، رأيت العربيَة: تعلم محمٌد  اسم ظاهر
 المسلِمينرأيت               
 ُهْم، رأيُتهمايُت، رأه: رأيت اسم ضمير

  
 مفعول به اسم الضمير

 إياي إياك إياك إياها إياه
 إيانا إياكما إياكما إياهما إياهما
  إياكن إياكم إياهن إياهم
 

 الظرف .٥
  الظرف

  االسم المنصوب بتقدير "فى"
   Isim yang nashob yang mentaqdir ma'na(فى) 

  
  
  
 

 

 

 



   بيةالعر اللغة نتعلم هيا 

 
٢٩ 

  
  الظرف أنواع

 نالمكا ظرف الزمان ظرف
 Di depan ُقدَّاَم Hari ini َاْلَيْوَم
 Di atas َفْوَق Malam ini الَلْيَلَة
 Di bawah َتْحَت Pagi setelah shubuh َغْدَوًة
 Di dekat ِعْنَد Pagi setelah fajar ُبْكَرًة

 Bersama َمَع Waktu sahur َسْحًرا
 Di hadapan ِإَزاَء Besok َغًدا

 Di hadapan ِتْلَقاَء Sepertiga malam َعَتَمًة
 Di hadapan َحَذاَء  Pagi َصَباًحا

 Di sini ُهَنا  Sore َمَساًء
 Di sana ُهَناَك Selamanya َأَبًدا

 Di sana َثمَّ Ketika ِحْيًنا
 Di belakang  َخْلَف Di depan َأَماَم

   Di samping َجاِنَب
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 الضمائر

  فعل (Kata ganti)ضمير
 ماض

  فعل
 مضارع

 فعل
 أمر

 

 غائب  َيْكُتُب َكَتَب Dia laki-laki tunggal ُهَو
Orang yang 

dibicarakan/o
rang ketiga 

  َيْكُتَباِن َكَتَبا Dia laki-laki ganda ُهَما
  َيْكُتُبْوَن َكَتُبْوا ’Mereka laki-laki jama ُهْم
 غائبة  ُبَتْكُت َكَتَبْت Dia perempuan tunggal ِهَي

Orang 
perempuan 

yang 
dibicarakan 

  َتْكُتَباِن َكَتَبَتا Dia perempuan ganda ُهمَا
 Mereka perempuan ُهنَّ

jama’ َيْكُتْبَن َكَتْبَن  
  مخاطب ُاْكُتْب َتْكُتُب َكَتْبَت Kamu laki-laki tunggal َأْنَت

Orang yang 
diajak 

bicara/orang 
kedua 

 ُاْكُتَبا َتْكُتَباِن َكَتْبُتَما Kamu laki-laki ganda اَأْنُتَم
 ُاْكُتُبْوا َتْكُتُبْوَن َكَتْبُتْم ’kamu laki-laki jama َأْنُتْم
 kamu perempuan َأْنِت

tunggal مخاطبة ُاْكُتِبى َتْكُتِبْيَن َكَتْبِت 
Orang 

perempuan 
yang diajak 

bicara 
 Kamu semua َأْنُتَما

perempuan ganda ُاْكُتَبا َتْكُتَباِن َكَتْبُتَما 
 kamu semua َأْنُتنَّ

perempuan jama’ َُّاْكُتْبَن َتْكُتْبَن َكَتْبُتن 
 متكلم  َأْكُتُب َكَتْبُت  Saya َأَنا

Orang yang 
berbicara َنْحُن Kami/kita َنْكُتُب َكَتْبَنا  

  



٣١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

  "سبق"  لفظ استعمال

 الضمير ل سبق
 فعل أن المتصل

 الماضى
 مفعول

 به
 الجار
/ ظرف/والمجرور

 وغيرهما
 اَألْمِس اْلَمْسِجِد ِفى الُقْرآَن َقَرْأُتْم َأْن َلُكْم َسَبَق

الدرس 
 الخامس

5 
العبارة طرقة• استعمال

ة  القص
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 الضمير ل سبق
 المتصل

 المضاف+ المصدر
  إليه

 الجار
 /ظرف/والمجرور

 وغيرهما
 َساِبًقا َزْوَجِتَها َإَلى الرَِّساَلِة+  ِكَتاَبُة َلُه َسَبَق

  
  " يريد-أراد"  لفظ استعمال

 -أراد
 فعل أن فاعل يريد

 المضارع
مفعو

 به ل
/ ظرف/والمجرور الجار

 وغيرهما

ِدَرا َيْلَتِحَق َأْن ُمَحمٌَّد َأَراَد
 اِبًقاَس ِمْصَر ِإَلى َسَتُه

ِدَرا ُيَواِصَل َأْن َعِليٌّ ُيِرْيُد
 َما َيْوًما  اْلِبَالِد  َخاِرِج ِإَلى َسَتُه

 

 -أراد
  + المصدر فاعل يريد

 إليه المضاف
/ ظرف/والمجرور الجار

 وغيرهما

+  ِاْلِتَحاَق ُمَحمٌَّد َأَراَد
 َساِبًقا ِمْصَر ِإَلى ِدَراَسِتِه

+  ُمَواَصَلَة َعِليٌّ ُيِرْيُد
 اْلِبَالِد  َخاِرِج ِإَلى َدَراَسِتِه

 
 "يستطيع-استطاع" لفظ استعمال

-استطاع
 فعل أن فاعل يستطيع

 الجار به مفعول المضارع
 ظرف/والمجرور

/ ِاْسَتَطاَع
 اْلِحَزاَنِة ِفى الدَّْفَتَر َهَذا َيَضَع َأْن َزْيٌن َيْسَتِطْيُع
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-استطاع
 المصدر فاعل يستطيع

 إليه المضاف+ 
الجاروالمج/ظرف
 وغيرهما/رور

-استطاع
 َهَذا َوْضَع َزْيٌن يستطيع

 اْلِحَزاَنِة ِفى الدَّْفَتِر

 
" يجيب-وجب" لفظ استعمال  

 -وجب
    يجب

 على
 أن المجرور+

 الفعل
المضار

 ع
 مفعول

 به
 الجار

/ والمجرور
 ظرف

 َعَلى وجب
الَبْرَناِم ُيَشاِرَك َأْن ُمَحمٍَّد

 اْلَمْعَهِد ِفى َج

 -وجب
 يجب

 ضمير+ على
 المتصل

 +المصدر
  إليه مضاف

 الجار
/ والمجرور

 ظرف

ُمَشاَر َعَلْيَنا وجب
 َكة

البرنام
 اْلَمْعَهِد ِفى ِج

  
  " البد"  لفظ استعمال

 على بدَّ ال
 الفعل أن المجرور+

 المضارع
 مفعول

 به
 الجار

/ والمجرور
 ظرف

 َعَلى بدَّ ال
 ِفى التلفاَز ُيَشاِهْدَن َأْن الطَّاِلَباُت

 الغرفِة
  



    العربية اللغة نتعلم هيا
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+  على بدَّ ال
 المصدر المجرور

 الجار
/ والمجرور

 ظرف
 الغرفة ِفى التلفاز هدةُمَشا َعَلْيِك بدَّ ال

 
  "يجوز-جاز"  لفظ استعمال

-جاز
 أن المجرور+  ل يجوز

  الفعل
المضار

 ع
 مفعول

 به
 الجار

والمجرور
 ظرف/ 

-جاز
 الدَُّجاِج َلْحَم َنْأُكَل َأْن لـَـــَنا يجوز

-جاز
 المضاف+المصدر المجرور+  ل يجوز

 إليه
 الجار

والمجرور
 ظرف/ 

-َجاَز
 الدَُّجاِج َلْحِم َأْكُل لـَـــُمْسِلٍم َيُجْوُز

 

  "يمكن-أمكن" لفظ استعمال

+  ل يمكن-أمكن
 أن المجرور

 الفعل
المضار

 ع

 مفعول
 به

 الجار
/ والمجرور

 ظرف
 الدَّكَّاِن ِفى ِصْيَرالَع َنْشَرَب َأْن لـَـــَنا يمكن-َأْمَكَن
+  ل يمكن-أمكن

 إليه المضاف+  المصدر المجرور
 اْلُبْرُتَقاِل َعِصْيِر+  ُشْرُب ِلَأِبْيَك يمكن-َأْمَكَن



   بيةالعر اللغة نتعلم هيا 

 
٣٥ 

" بعد و قبل"  لفظ استعمال  

 الفعل ما/أن قبل
 المضارع

 مفعول
 به

 الجار/ظرف
 وغيرهما/والمجرور

 اْلَمْسِجِد ِفى اْلُجْمَعَة ُأَصلَِّي َما/َأْن َقْبَل

 المصدر قبل
 جار/ظرف

 إليه المضاف/والمجرور
 وغيرهما/

 اْلُجْمَعِة َصَالِة َقْبَل
  

" بعد"  لفظ استعمال  

 الفعل ما/أن بعد
 الماضى

 مفعول
 به

 الجار/ظرف
 وغيرهما/والمجرور

 اْلَمْدَرَسِة ِفى الَتْعِلْيَم َشاَرْكُت َما/َأْن َبْعَد

 جار/ظرف المصدر بعد
 وغيرهما/روالمجرو

 التَّْعِلْيِم ُمَشاَرَكِة َبْعَد
    اْلَأْكِل  بعد
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٣٧ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

   اجلديدة املفردات
ناَُء الْواَجِـبـتعاال  ـظاَفَـةافظُ  نسـاَخِ  حاَألو 

 تحـب سيلْـب اَأللْـعاَبِ الْـمأْكُوالَت التـمـزِيقِ
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  احلوار
 نـحو الْواَجِـب ما

  الْمـالَبِسِ؟

 الْـمالَبِسِ نـحو واجِـباَلْ

  بِـنظاَفَـتهاَ االعـتناَُء

 نظاَفَـة على تـحافـظُ هلْ

  مـالَبِـِسـك؟

مـعـظُ, نافأُح لىع ـظاَفَـةن 

  مـالَبِـِسي

ـظُ كَيفحاَفهاَ؟ تلَـيـظُ  عهاَ أُحاَفلَـيع نسـاَخِ ماَألو 

  والتـمـزِيقِ

ـلْه ـت؟ أَنيـفظن  مـعأَناَ, ن يفظن ـبأُحو 

  النظاَفَةَ

 في النـظاَفَةَ تحـب هـلْ

الَبِـِسكفَـقَطْ؟ م  

 كُلِّ في النـظاَفَةَ أُحب أَناَ, الَ

ئيش  

 الْـمـالَبِـسِ فـي  شـيئ؟ أَي في

أْكُوالَتالْـماَأللْـعاَبِ وو  
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 يلْـبِسه ما هي اَلْـمالَبِس  الْـمالَبِـس؟ ـيه ماَ
 وشـعاَرٍ ثَـوبٍ من اِإلنـساَنُ
  وحـزامٍ وإِزاَرٍ وسـروالٍ

  االسمية الجملة
  املبتدأ

 املبتدأ
 اجلملة أول ىف  يقع  املرفوع االسم

Isim yang dibaca rofa’ (marfu’) yang berperan sebagai pokok kalimat 

 اللفظية  العوامل  عن  العارى  املرفوع  االسم
Isim yang dibaca rofa’ (marfu’) yang sepi dari amil-amil lafdzi 

 كبرية املدرسة : املثال. املعرفة اسم من يكون أن للمبتدأ ويشترط
 

 العامل
 واجلر والنصب اجلزم عامل كل:  اللفظي
 مؤثر من واملضارع، االسم، جترد:  املعنوى العامل
 فيهما ملفوظ

 العامل
 املعنوى

 املبتدأ يرفع ما:  االبتدائى
 املضارع فعل يرفع ما:  التجردي

 

  اسم املعرفة
 اسم الضمري. املثال : أنا ، حنن ، أنت ، أنتما  
 ا. املثال : هذا ، هذه ، ذلك ، تلك، هناك، هناسم اإلشارة  
 الذى، الىت، الذيناسم املوصول .  
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٤٠ 

  .حممد، صاحل، علياسم العلم  
 البيت، املسجداالسم الذى يقبل ال .  
  .االسم املضافجوالة أستاذ  

 

  اخلرب

 املبتدأ على املسند املرفوع  االسم اخلرب
Isim yang dibaca rofa’ yang disandarkan kepada mubtada’ 

  اخلرب
:  املثال. باجلملة شبيها وال  مجلة  ليس ام:  مفرد

 ماهر الطالب
Khobar yang terbentuk dari selain jumlah dan serupa dg 
jumlah 

 مفرد غري

  
  
  

 مفرد غري خرب

 اجلملة

 جيلس الطالب:  املثال:  الفعلية
 الفصل أمام

 ساحتها املدرسة:  املثال:  اإلمسية
 واسعة

  شبه

 اجلملة

 على الكتاب:  املثال. وجمرور جار
 املكتب

 الفصل أمام التلميذ:  املثال. ظرف
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٤١ 

Keterangan :  

a) Khobar Jumlah : jumlah yang menempati (mahal) rofa’ yang terdiri dari 

susunan fi’il-fa’il (jum,lah fi’liyah) atau mubtada’ khobar (jumlah ismiyah) dan 

menjelaskan tentang mubtada’. 

b) Syibhu jumlah : susunan jer majrur atau dhorof yang menempati (mahal) rofa’ 

dan menjelaskan tentang mubtada’. 

c) Khobar jumlah mengandung dhomir yang kembali pada mubtada’. 

 
  القراءة

 العصري ويشرب كثريا احللوى يأكل وهو األكل حسن حيب

 خلف األوالد مجيع ميشي. احلي يف ولد أمسن هو األن حسن. دائما

 يغضب... مسني... مسني... مسني...  وينادون يضحكون وهم حسن

  .البيت إىل جيرى مث ويبكى حسن

 واحدة بيضة يأكل والده، مع الفطور حسن يتناول الصباح يف

 الظهر ويف. صريالع من صفريا كوبا ويشرب اخلبز من صغرية وقطعة

 واحللوى والدجاج السمك يأكل والدته، مع الغداء حسن يتناول

  .العصري ويشرب
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٤٢ 

 أمر هذا ؟ مسني أنت ملاذا قليال، معي تأكل أنت:  والده سأله

 !عجيب

 والديت اسأل ولدي يا:  وقال ضحك مث والدته إىل حسن نظر

  .السبب عن

  



٤٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اجلديدة املفردات
دقةٌقَي الربع  تماام  السباَأل  تحد 
 ةُعماجلُ سيماخلَ اءعبِراَأل اءثَالَالثُ نِينثْاِإل
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٤٤ 

  احلوار
  الـسـادســةُ اَلساعـةُ  ؟ اآلنَ الـسـاعـةُ كَـمِ

 الْواحــدةُ اَلـسـاعــةُ  
بالــروع  
 وِفْـقًا الـتاسعةُ اَلساعـةُ

  لـساعـتي
  تـماما الـثَّـالـثَةُ اَلساعةُ

  ثُـلُـثاً إالَّ الثَّانِـيةُ اَلـسـاعـةُ

  دقيقَتـينِ إِالَّ الـثَّامنةُ اَلـساعـةُ

مٍ أَيــوي الْيم؟ ـو  مــوي ــداَألح  

مٍ أَيــوسِ يأمس كاَنَ  ؟ باَألم مـوالْـسبت ي  

مٍ أَيـول يـسِ أَولُ  ؟ أَمـسِ أَوم أَمـوي اجلمعة  

مٍ أَيـوا يا  ؟ غَــدغَـد مواإلثنني ي  

مٍ أَيـوـكُونُ يـيس 

ـدـعب ؟ غَــد  

دـعب غَـد ـوياألربعاء م  



    يةالعرب اللغة نتعلم هيا 

 
٤٥ 

  الساعة
 Setengah النِصفJam  الساعةُ
 Jam berapa اآلن؟ الساعةُ كَمِ

sekarang عبالر Seperempat 
 Detik )ثَوانِى( ج ثَانِيةٌ Pas تماما

 و Lewat ٌقَةيقج د)ققَائد(   Menit 
 Jarum jam الساعة عقْربKurang       إِالَّ
التتيقلِّى وحِسى الْمنِيودبِى اِإلنرالغ Waktu Indonesia Barat 

 Waktu Indonesia Tengah اَألوسطى اإلندونيسى احمللى التوقيت

 Waktu Indonesia Timur الشرقى اإلندونيسى احمللى التوقيت

 
Keterangan   : 

 Untuk angka dalam jam harus mengikuti wazan  dan menjadi sifat dari  ةفَاعلَ

jam sehingga menjadi : 
 

 Tujuh السابعة  Satu الواحدة
 Delapan الثامنة Dua الثانية
 Sembilan التاسعة Tiga الثالثة
 Sepuluh  العاشرة Empat الرابعة
 Sebelas عشرة احلادية Lima اخلامسة
 Dua Belas عشرة الثانية Enam   السادس

 
 
 



    العربية اللغة نتعلم هيا

 

٤٦ 

 Sedangkan menit dan detik tidak harus menggunankan wazan فاعلة   
 Untuk menit dan detik pada angka 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) harus 

mengunakan bentuk jamak dan berlawanan dengan adadnya. Contoh  :   

Jam 2 : 5 Menit  adalah 

  دقائق مخس و  الثانية الساعة  
 Sedangkan satu bisa menggungakan sighat mufrot dan dua dapat 

menggunakan sighat tasniyah  

Contoh: 1      دقيقة  Menit  Detik 2              ثانية       

  Detik 2  ثانيتان      Menit 2    دققتان      
 Pada menit / detik 11 & 12 antara adad dan ma’dud-nya  harus sama baik 

satuan dan puluhan 

Contoh : دقيفة عشرة اثنتا    : Dua Belas Menit  :   دقيقة عشرة احدى

sebelas menit 
 Pada menit /detik 13 – 19  adad  satuan harus berlawanan dengan ma’dud-nya 

Contoh : دقيقة عشرة ثالث   : Tiga Belas Menit 
 Untuk puluhan 10, 20, 30 Tinggal nenggunakan wazan jama’ mudzakar salim 

Contoh : دقيقة مخسون و الرابعة الساعة  : Jam 04: 50 Menit. 
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٤٧ 

  القراءة
  الرحلة

 رحلة)  Pasiraja( راجا بسي السعادة دار معهد طالب عقد

 مبكرين لطالبا استعد الرحلة يوم ويف. تبأتوان البحر شاطئ إىل علمية

. متاما السادسة الساعة يف احلافلة وانطلقت. االنتظار يف احلافلة وكانت

 واملناظر السيارت شاهدوا طريق ويف مزدحم، طريق يف احلافلة وسارت

  .اجلميلة

 بعد)   Rindu Alam( أالم رندوا البحر شاطئ يف الطالب وصل

.  معا)  Rindu Alam( أالم رندوا مطعم يف شربوا و أكلوا و.ساعتني،

 وبعد. الغريبة األشياء فيها وشاهدوا البحر شاطئ حول الطالب جتول

 وبعد سريعة، احلافلة وسارت البحر، شاطئ إىل احلافلة انطلقت ساعة

 واجتهوا احلافلة من الطالب ونزل البحر شاطئ يف احلافلة وصلت ساعة

 األخرون هموبعض القدم، كرة لعبوا الطالب وبعض. البحر شاطئ إىل
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 يف وناموا متعبني رجعوا والنصف الرابعة الساعة ويف. البحر يف استحموا

  .  املعهد يف وصلوا حىت احلافلة
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  اجلديدة املفردات
  ادرأَ  نمثَ  فر مـ ففُرأَ  ضرعتسا  عباَ

 تـفَضلْ  الْمـؤلِّـف سعـر  شتريا مـساَعـدة

 8 الدرس الثامن

 املكتبة•
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  احلوار
  سـيدي ياَ الْـخـيـرِ مساَُء  الْـخـيـرِ مساَُء

ـَّ   هـناَ؟ تباَع الْكُـتبِ من نوعٍ أَي  مـساَعـدة؟ ةَأَي

 قاَئـمة باسـتعراضِ تـفَضلْ
 طُـبِعت الَّيتِ الْكُـتبِ
ـُمكـنك ،حديـثاً  أَيضاً وي

 الْكُـتب تسـتعرِض أَنْ
ـُودةَ  اَألرفُـف على الْموج
فْـِسكبِـن  

مـعـكْ, نـراً،ش كَم ـنثَم 

  الْكـتاَبِ؟ هـذَا

  الكتاب؟ هذا الْمـؤلِّـف مـنِ  روبية وتسعون مخسة

 من قاَموساً أيضا أُرِيـد  سامل غزايل أمحد األستاذ
ـَّة  ومن الْعـربِـية إِىلَ اِإلنجِـليزِي

ةبِـيـرإِىلَ الْع ةيزِيجِـللْ, اِإلنه 
وه جو؟مـود  

كَّدـؤهاَ م و؟ ذاَ ه  كَـم ،هـرعمخسة أشتري أنا س 

  القوامس؟

  شكْرا  قاموس لكل روبية خمـسونَ
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 والمعدود العدد
 
 
 
 

  العدد      

 
 
 
  

 

 

1) Bilangan I 

Untuk bilangan 1 hanya memiliki satu bentuk saja yaitu cukup 

dengan menyebutkan kata bendanya dengan bentuk mufrad dan mu’rob. 

Seperti: قلنسوة, قلم, سيارة    
2) Bilangan 2 

Untuk membuat bilangan 2 dalam bahasa Arab juga mempunyai 

satu bentuk, yaitu cukup menambah tanda tatsniyah (alif dan nun di saat 

rofa’ dan ya’ dan nun di saat nashob dan jar )    

Seperti: قلنسوتان, قلمان طالبني, سيارتني    

Catatan: 

 

)١٩-١٣( املركب  

)١٠ -٣( املضاف  

)٩٠٠-١٠٠( املفرد  

)٩٩-٢٣( املعطوف  

-١١،١٢-١،٢( اصاخل

)٩٠-٢٠( املعقود/العقود  
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 Mu’rob adalah I’rob / harkat akhirnya dapat berubah-rubah mengikuti amil 
yang mempengaruhi di depannya. 

 Mabni adalah harkat akhirnya tidak dapat berubah-rubah sekalipun ada 
amil yang mempengaruhinya. 

3) Hitungan 3-10 

Dalam hitungan 3-10 ma’dud (sesuatu yang terhitung) selalu 

berbentuk jamak dan majrur karena menjadi mudlaf ilaih, antara ‘adad 

dan ma’dud selalu berlawanan yaitu apabila ma’dud-nya mudzakkar 

maka adad-nya mu’annats dan apabila ma’dud-nya muannats, maka 

adad-nya mudzakkar. 

Dalam hitungan 3-10 untuk mengetahui muannas dan mudzakkar 

yang jadi pedoman adalah ma’dudn-ya ketika mufrod. Rumusnya 

adalah: 
 معدود مذكر معدود مؤنث

 عدد معدود عدد معدود
مؤنث مجوع مضاف 

 مؤنث مذكر مجوع مضاف اليه مذكر اليه

ثالثةُ أثوابٍ ثالث سبورات 
 

4) Hitungan 11-12 

Untuk bilangan 11 dan 12, tata cara pembuatannya adalah apabila 

ma’dud-nya mudzakkar, maka ‘adad dan lafadz عشر juga berbentuk 

mudzakkar. Apabila ma’dud-nya mu’annats, maka ‘adad dan lafadz  عشرة 

juga berbentuk mu’annats. Keduanya selalu mabni fathah. Rumusnya adalah : 
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 معدود مذكر معدود مؤنث
 معدود

 عشرةَ

 معدود عدد

رشع 

 عدد
 ةمؤنث مفرد
 منصوبة 

مذكر مفرد  مؤنث
 منصوب 

 مذكر

 أَحد تفَّاحا إِحدى سبورةً
 اثْنا دفْترا اثْنتا مرسمةً

 

5) Hitungan 13-19  

Apabila ma’dud-nya mudzakkar, maka ‘adad harus mu’annats, dan  

jika ‘ma’dud-nya muannas maka ‘adad-nya harus mudzakkar. 

 معدود مذكر معدود مؤنث

 معدود

 عشرةَ

 عدد
 

 معدود

رشع 

 عدد
 

منصوبة ةمفرد مؤنث مذكر مفرد  مذكر 
 منصوب

 مؤنث

بعس منشفةً مسةَخ  كَأْسا   
 Lafadz عشرة/  عشر  selalu mengikuti ma’dud dari segi mudzakkar dan 

muannas-nya. 

 ‘Adad dari 11-19 selalu mabni fathah. 

6) Hitungan 20-30-40-50 s/d 90 

Bilangan ini termasuk adad yang mu’rob dan selalu mempunyai satu 

bentuk walaupun ma’dud-nya mudzakkar ataupun mu’annats 
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 عشرون معدود

 
 تسعون

 عدد

 حملمد قلما

 عندي سيارة

 

7) Hitungan 21-22/ 31-32/ 41-42  s/d 91/92 

 Adad dari 21-92 antara ma’dud dan adad-nya tidak berlawanan 

 Ma’dud  dari pada hitungan 11 – 99 selalu berbentuk mufrad dan 

manshub. 

 Rumusnya adalah : 
 

مؤنثمعدود   مذكر معدود  
 عدد

 و
  عشرون
  

 تسعون

 عدد معدود

 و

 عشرون

 
 تسعون

 معدود

 مذكر
مفرد مذكر 

 منصوب
 مؤنث

مؤنث 
مفردة 
 منصوبة

 شجرة واحدة كتابا واحد
  سبورة  اثنتان  قلما  إثنان

8) Hitungan 23-99 

Bilangan ini termasuk mu’rob, karena terbentuk dari susunan ‘athaf- 

ma’thuf. Apabila ma’dud-nya mudzakkar, maka ‘adad muannats. Apabila 

ma’dud-nya mu’annats, maka adad-nya harus mudzakkar. Mengenai lafadz 

 : selamanya mempunyai satu bentuk. Rumusnya adalah عشرون
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مذكرمعدود    مؤنث معدود 
 عدد

 و
  عشرون
  

 تسعون

 عدد معدود

 و
 عشرون

 
 تسعون

 معدود
 مذكر مفرد منصوب مؤنث

 مذكر
مؤنث 
مفردة 
 منصوبة

 امرأة سبع راشج مخسة
9) Hitungan 100 

Untuk hitungan 100 bentuknya sama dengan hitungan satuan dan seratus 

)مائة(  selalu berbentuk mufrod mu’annats, dan jika disandarkan pada ma’dud, 

maka ia menjadi mudhof dan ma’dud-nya menjadi mudhof ilaih mufrod. 

 

 عدد معدود

 مائة رجلٍ

مائة امرأة 

Begitu juga dalam bentuk tatsniyah yaitu cukup menambah tanda 

tatsniyah (alif -nun atau ya’ - nun)  

 مائتان مائتني

Apabila di sandarkan pada ma’dud, maka ia menjadi mudhof dan 

ma’dud-nya menjadi mudhof ilaih mufrod. 
 عدد معدود

 مائتا رجلٍ
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مائيت امرأة 

Untuk membuat bilangan 300-900, caranya seperti adad ma’dud 3-9, 

hanya saja bilangan ratusan sebagai ma’dud-nya dan selalu berbentuk mufrod 

majrur sebagai mudhof ilaih. 
 عدد معدود

 سبعمائة رجلٍ

أربعمائة امرأة 
 

10) Hitungan 1000  

Untuk membuat bilangan ribuan memiliki cara seperti bilangan ratusan dan 

hanya saja berbeda dalam segi mudzakkar dan mu’annats-nya. 

Contoh: ألفني ألفان ألف 
Untuk membuat bilangan 3000-9000, caranya seperti adad ma’dud 3-9 

dan lafadz alf sebagai ma’dud-nya. 

Contoh: أالف ثالثة أالف ،تسعة أالف أربعة ،   

 

11) Bilangan bersambung atau gabungan 

Untuk membuat bilangan yang tersusun dari ribuan, ratusan,puluhan dan 

satuan, maka memiliki rumus seperti berikut:1958 dan 12.354 
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Puluhan Satuan Ratusan Ribuan 

١ ٩ ٨ ٥ 

سونومخ  ألف وتسعمائة ومثان 
١٢ ٣ ٤ ٥ 

الفا عشر اثنا وثالمثائة وأربع ومخسون  

 
  القراءة

 السفر
  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم الدين، مجال أخي

 يف املدينة أمجل وهي تبأتوان، مدينة من الرسالة هذه أكتب

 متاما السادسة الساعة يف تبأتوان السيارة موقف يف وصلت. أتشيه جزيرة

 جاين كوتا السيارة موقف من أكرب  السيارة موقف هذا. املاضى يف

)Kuta Cane( شاهدت املوقف من خروجي وبعد. منها وأمجل 

 دخول إىل ودعاين سائقها وقابلين سيارة جاء مث الكثرية، السيارات

  .السيارة
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 أكرب العمارت وتلك الكبرية، العمارات شاهدت الطريق، أثناء

 أيضا وشاهدت ،)Kuta Cane( جاين كوتا نةمدي يف العمارات من

 اإلسالمية اجلامعة يف وصلت ساعات وبعد. واجلميلة الواسعة امليدان

)STAI( ،مستوى إىل للدخول نفسي لتسج هناك تبأتوان 

  .ريوسالبكالو

 يف بالسيارة سافرت ذلك وبعد ساعات، ثالث تبأتوان يف أقمت

 وهي ،)Air Pinang( انقبين أير إىل اجلبال بني ومجيل مزدحم طريق

 تبأتوان، مدينة من الشرق إىل مترا كيلو عشرا مسافته يبعد مجيل مصيف

  .اجلميلة مبناظرها متتعت و اللذيذة الفاكهة أكلت هناك

 البيت إىل رجعت مث تقريبا ساعات مخس يف بينانق أير يف مكثت

  .قريبا اللقاء وإىل. مسرورا

  .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم
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 التفضيل اسم .١

 اسم من التفضيل اسم (Lebih) اسم
دمأَح رهأَم نو مرمع 

  

 9 الدرس التاسع

التفضيل• ب اسم الت أفعال  و
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  التفضيل اسم
Paling 

 مجع/التكسري مجع
 مجع/لساملا املذكر

 السامل املؤنث

اجلاروار/ظرف
 وغريمها/ور

 )اخلرب( اسم

رى الطُّالَبِ أَكْبف فلِ الصاَألو دمحم 
 

Keterangan : 
1. Isim tafdhil adalah isim yang menunjukkan arti lebih atau paling. 

2. Cara membentuk isim tafdil adalah dengan mengikutkan wazan ُأفعل : 
 Contoh َكْأبأَ ،رحسن  . 

3. Sarat-sarat fi’il yang dapat dijadikan shighot tafdhil antara lain : 

  Fi’ilnya harus mutashorrif (dapat ditashrif) contoh : مكَر 

  Harus terbentuk dari fi’il tsulasi  مأَكْر  dari مكَر 

  Harus berma’na lebih. 

  Harus terbentuk dari fi’il tam  dan bukan fiil naqish seperti كان 

  Tidak berma’na naïf. 

  Isim fail-nya tidak mengikuti wazan أفعل  co: أمحر 
  Tidak di-mabnimajhul-kan 

4. Terdapat tiga kalimat isim tafdhil yang dibuang hamzah-nya, yaitu : ،خري ،شر 
حب 

5. kriteria isim tafdhil adalah sebagai berikut : 

 Tidak ada (أل) dan idhofah, maka isim tafdhil harus mufrod  dan 

mudzakkar. Contoh : 

 سعيد من أفضلُ خالد -اجلاهالت من أفضلُ واملتعلمات
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 Isim tafdhil bersama dengan (أل). Maka bentuk isim tafdhil harus 

dicocokkan (mufrod , tatsniyah, jama’/mudzakkar dan muannas-nya). 

Contoh :  

 هم -الفضليان مها – األفالن مها -الفضلى هي -االفضل هو
  الفضليات هن – األفضلون

 Mudhof pada isim nakiroh. Maka bentuk isim tafdhil harus mufrod -

mudzakkar. Contoh : 

 امرأة أفضل فاطمة – رجلني أفضل هذا
 Mudhof pada isim ma’rifat. Maka bentuk isim tafdhil-nya tidak boleh 

bersamaan dengan (من). Contoh: 

  الرجلِ أمجل صاحل – النساِء أفضل صاحلة
 

 التعجب أفعال .٢

 (Alangkah)ما
 أَفْعلَ
 التعجب

 اإلشارة اسم
 املشار(  اسم+ 

 )إليه
 الطَّالب هذَا أَجملَ  ما

 اسم بـــــ أَفْعلْ
أَبِ أَكْبِرنزيد ف 

Keterangan : 

1. Cara membentuk fi’il taajjub adalah dengan dua cara ; 

a)  Mengikuti wazan الَ مأَفْع  

b)  Mengikuti wazan ْلبِــ أَفْع  
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2.  Fi’il taajjub memiliki arti alangkah atau betapa. 

3.  Syarat-syarat untuk membentuk fi’il taajjub, sama dengan syarat-syarat yang 

terdapat pada isim tafdil. 
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   املريض
 ُالَئـم  تشـعـر  أُحس  الْخـطَـب تبدو

دقـتـعاَلُ الطَّبِيبِ أَعة سـراَرح أَصاَب 

 10 الدرس العاشر

 النعت/لصفةا•
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  احلوار
ف؟ كَـيـَالُـك   وأَنت؟, اَلْحـمـدهللا طَـيب  ح

نا حسكُـ جِدأَشكر كنلَكالَ و 
 هذَا جـيدة بِصحة تبدو

 الْخـطَـب؟ ما الصـباح،
ـَم   جـيـدا؟ تـنم أَل

سا لَيـريـنِي كَثالَ إِن سأُح 

  بِشيٍ

 بِصـداعٍ أَشـعـر إِنـنِي الَ  بِأَلَـمٍ؟ تشـعـر أَالَ

يفـففَقَـطْ خ  

ـَماَ بكُ رـونُت قَد أَكَلْت 
 ربـماَ أَو يالَئـمك الَ شيـئاً
قَـد ـكد أَصاَبـرب  

نكـمم  

 أَو مرتفـعةٌ حـراَرتك هلْ

ـعاَلُك؟ سيدـدش  

  يراَم ماَ خيرٍ على ذَلك أَعـتقد الَ

 سيئٌ اَألمـر أَنَّ أَظُـن الَ إِنينِ  الطَّبِيبِ؟ إِىلَ تذْهب أَنْ تود أَالَ

  الدرجـة هـذه إِىلَ
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النعت/  الصفة  
1. Na’at atau shifat adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya 

(man’ut/maushuf) untuk menerangkan sifat isim tersebut. 

2. Na’at harus sesuai dengan man’ut-nya dari segi : 

a) I’rab-nya (marfu’, manshub, atau majrur). 

b)  Jenisnya (mudzakkar dan muannas-nya) 

c)  Jumlah bilangannya (mfrod, mutsanna, jamak) 

d)  Nakiroh atau ma’rifah-nya, contoh 

بشر بالَنُ الطَّالى الكَسف ،انحتماْال  
امنَ صوملسنَ الْموحالالص  

3. Na’at  terbagi menjadi 2 : 

a) Na’at  haqiqi : na’at atau shifat yang me-rofa’-kan dhomir mustatir yang 

kembali kepada man’ut. Contoh:  تلَّعم بالطَال هِدتاملُج  

b) Na’at sababi : na’at yang menunjukkan sifat isim yang ada hubungannya 

dengan man’ut. Contoh: 

  حديقته، واسعةٌ مسجد هذا
 حظُّه احلسن الرجلُ حضر

c) Na’at terbentuk dari isim musytaq dan ghoiru musytaq. 

a.  Na’at isim musytaq 

 Isim fa’il. Contoh: العامل التلميذ  

 Isim maf’ul. Contoh : ٌمقبولٌ عمل  

 Shifat musyabbihat. Contoh: يمالرج الشيطان  

 Isim tafdhil. Contoh : ٌأفضلٌ أول  

b. Na’at ghiru musytaq. 

 Isim isyaroh. Contoh : هذا الكتاب  
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 Isim maushul. Contoh:  ينفعين الذى العلم  

 Na’at dengan ya’ nisbah. Contoh : ٌرجل  إندونيسي   

 
  القراءة

  املسجد

. ضيق صغري وبعضه كبري بعضه للمسلمني، خاص بناء املسجد

 اجلمعة يوم ويف. مجاعة مرات مخس يوم كل املسجد يف املسلمون صلى

 جيلسون املسجد حتية وبعد. اجلمعة لصالة املسجد إىل حيضرون هم

 لصالة املسجد إىل يأخده أن والده بشري طلب .اخلطبة الستماع

 املصلني من كبريا عددا بشري شاهد. املسجد إىل والده فأخذه. اجلماعة

:  فقال الصالة فوائد عن اإلمام حتدث الصالة بعد. اإلمام فخل يقفون

 اهللا يدخل منها كثرية فوائد وهلا اإلسالم، أركان من ركن الصالة

 املسجد يف سعيد بشري كان .وربه العبد بني صلة هي و اجلنة املصلي

 ويدرس مجاعة يف ليصلي هناك إىل دائما يأخذه أن والده من وطلب

  .أصدقائه قابلولي واحلديث القرآن
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  ط

  

  اجلديدة املفردات
 الْبعوضِ  الشـتاِء  الـسـرِيـرِ  الْكُـلَّة تـسـتـعـملُ

ـُوقـظُ تـسـتـيـقـظُ األدعـية الْـغـطاََء  أَذْكُـر ي
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  احلوار
  الْكَرِيـم اَألخ ـُّهاَأَي لَـبـيك  فائز أَخـي يا

 كُـلَّ تـناَم ساَعـة أَيـة في
  لَيـلَة؟

ي أَنـاَمف ةاعالس ةـراشالع 
  غَـالباً

ـالَم؟ عـَام   الـسـرِيـرِ فَـوق أَنـاَم  تـن
 وقْـت الْكُـلَّةَ أَسـتـعمـلُ  الْكُـلَّة؟ تـسـتـعـملُ أَالَ

  فَـقَط الْبعوضِ ـَارِانـتـش
ـفكَي امـنـالَلَ تاِء؟ خـتي  الشاِء فاِء أَثْـنـتالش 

  الْـغـطاََء أَسـتـعـمـلُ
 قَـبـلَ شـيـئًا أَتـقْـرأُ
  ؟ الـنـومِ

 الوارِدة اَألذْكَارِ بـعض أَقْـرأُ
 اهللا صلى الـنيب قرأهـا التـي(

 صلَّى الرسول عنِ) وسلم عليـه
  وسـلَّم عـلَيه اهللا

ـَا ـَاتحـةَ أَقْـرأُ  األدعـية؟  هـذه هـي م  وسـورا الْف
  أُخـرى

ـَّومِ من أَستـيـقظُ  تـسـتـيـقـظُ؟ مـتى  في الن
ـةاعالس ةسامالْـخ ـفصالنو  

ـنم ـظُكـُوق ـَّـومِ من ي  بِـنـفْسيِ أَسـتـيـقـظُ  ؟الن
  عـادةً
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ـَاذَا  عـند تـعـملُ م
كـَام ـَّـومِ؟ مـن قـي   الن

أَذْكُـر الـلَّه هــدمأَحو  

 
  اإلضافة

1. Idhofah adalah penyandaran suatu kalimah kepada kalimah lain sehingga 

menimbulkan pengertian yang lebih spesifik. 

2. Dalam susunan Idhofah mengandung/mengira-ngira ma’na ( ىف الالم، من، ) 

a) . Dikira-kira dengan huruf ىف jika mudhof ilaih-nya berupa dhorof.  

Contoh : أَطْلُب هنم اثُهحبا رهى سالالَّلي  

b)  Mengandung ma’na (لـ) dihampir semua susunan Idhofah.  

Contoh : ذْتةَ أَخابتك ذيلْمالت  

c)  Mengandung ma’na (من) jika mudhof ilaih-nya sejenis dengan mudhof.  

Contoh: تيرتشا ماتخ دحدي  

3.  Mudhof harus sepi dari (ألـ) dan tanwin 

4.  Mudhof ilaih selalu majrur atau menempati status majrur. 

5.  Mudhof ilaih dapat berupa dhomir muttashil. Contoh : كتابك أستعري  
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  القراءة
 صديقتان ومرمي زينب

 تسكنان فهما. كثرية أشياء يف تتشاان صديقتان، ومرمي زينب
 أمر يف ختتلفان ولكنهما واحدة، جامعة يف وتدرسان واحد، حي يف

 مسينة، تكون أن زينب تريد  .جدا مسينة ومرمي جدا، حنيفة فزينب. آخر
  .تستطيع ال ولكنها حنيفة، تكون أن مرمي وتريد تستطيع، ال ولكنها

 سةمخ اآلن وزا تفعل؟ ماذا املشكلة، هذه يف كثريا تفكر زينب
. كيال سبعني إىل وزا صلي أن حيب وزا؟ تزيد كيف. كيال ومخسون
  .تنجح مل ولكنها وحاولت، زينب، حاولت

 واخلبز اللحم تأكل الطعام، من كثريا تتناول زينب أخذت
 وعصري احلليب، وتشرب ،واحللوى والعسل واجلنب رزواأل والبيض
 تفعل؟ ماذا. يفةحن ظلت ذلك ورغم الرياضة، زينب متارس مل. الفواكه
  .حنيفة ظلت ولكنها كثريا، وشربت كثريا، أكلت

 وتريد جدا، مسينة فمرمي. زينب مشكلة عن مرمي مشكلة ختتلف
 أن جيب وزا؟ ينقص كيف كيال، تسعون اآلن وزا. حنيفة تكون أن

 والنشويات، السكريات مرمي تركت. كيال سبعني إىل وزا يصل
 مرمي أخذت. األكل حتب فهي مرمي، تستطع مل شهرا، الرياضة ومارست

 .ينقص ومل وزا، فزاد كثريا، تأكل



٧١ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

 

A. Hamzah Washol 

1. Hamzah Washol adalah hamzah zaidah (tambahan) yang hanya dapat di 

baca diawal kalimat. Jika berada ditengah kalimat, maka ia tidak boleh 

diucapkan. Hamzah Washol dapat ditemukan di: 
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a. Tiap huruf awal dari kata sambung yang terdiri dari:  

 امين، امي، است اسم، اثنتان، اثنان، امرأة، امرؤ، ابنة، ابن،
 .اهللا

b. Setiap huruf pertama dari fiil amar tsulatsi (fiil madhi-nya terdiri dari 

tiga huruf). 

Contoh : ،ظران اكتب، امسع  
c. Tiap huruf awal dari fiil madli khumasi (terdiri dari lima huruf) atau 

sudasi (terdiri dari enam huruf) dan masdar, fiil amar dari fiil khumasi 

dan sudasi. Contoh :   

حتفْتا – احتفْتا – ،حتفْتا فَرغتسا – افَارغتسا - رفغتسا 
2. Hamzah Washol selalu dibaca kasroh, kecuali dalam Al Ta'rif selalu dibaca 

fathah, contoh : ُالَةاَلص ادمنِ عيالد  

3. Hamzah Washol dibaca dhommah apabila berada pada fiil amar yang 'ain 

fiil-nya dalam fiil mudhorik ber-harokat dhommah. Contoh : ديقع- ،داُقْع 
اُحكُم -حيكُم  

 

B. Hamzah Qhath’ie 

1. Hamzah Qath’ie adalah hamzah selain Hamzah Washol yang diucapkan 

dibagian awal dan tengah kalimat. Tandanya adalah )ء(  yang ditulis di 

atas alif (أ) apabila dalam keadaan fathah dan dhommah seperti (  كرم،أُ
أَكرم) dan ditulis di bawah alif (إ)  dalam kondisi majrur. Seperti : ،إِنسان 
 إِكرام

2. Hamzah Qath’ie ditulis di atas alif jika didahului hamzah Istifham. Contoh: 

ت؟ أَأَنبطَال  
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3. Seluruh hamzah yang berada pada kalimat isim termasuk hamzah Qath’ie 

kecuali hamzah yang ada pada kalimat isim yang termasuk dalam 

kelompok "Hamzah Washol" yang telah di sebutkan diatas. 

4. Semua fiil madhi tsulatsi, ruba'i dan fiil mudlori' yang di awali hamzah 

mutakallim wahdah (orang pertama tunggal), maka hamzah-nya termasuk 

hamzah Qath’ie. 

Contoh: ،َذلَ، أَخأَقْب ،ظُرأَن حرِيتأَس  
5. Semua kalimat huruf yang di awali hamzah, hamzahnya adalah hamzah 

Qath’ie. Contoh: ،أي أىن، أم، إذا، إن، أن، إىل، إال  
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PENULISAN HAMZAH 

 Hamzah Di Awal Kalimat 

Hamzah di awal kalimat di tulis di atas alif apabila ber-harokat fathah dan 

dhommah. Dan ditulis di bawah alif apabila ber-harokat kasroh.  Contoh : 

 مجيلة فناة إِلْهام. للناس اخلري أُرِيد. الصالة وقت ترقَّبأَ
 
  

الدرس الثالث 
 عشر

13 

مزة• ال  كتابة



    العربية اللغة نتعلم هيا

 

٧٦ 

 Hamzah di Tengah Kalimat 

 Penulisan hamzah sukun di tengah kalimat di sesuaikan dengan harokat 

sebelumnya. Ditulis di atas alif apabila sebelumnya berharokat fathah, di 

tulis di atas wawu jika sebelumnya berharokat dhommah dan di tulis di 

atas ya' (nibroh) apabila sebelumnya berharokat kasroh. Contoh : 

أْسب .سؤب .بِئْس.  
 Penulisan hamzah mutaharrikah di tengah kalimat di sesuaikan dengan 

harokat-nya sendiri dan harokat sebelumnya. Kemudian di tulis di atas 

huruf yang sesuai dengan harokat hamzah tersebut.  Contoh : 

 سئلَ. سؤالٌ. سأَلَ
 Hamzah Di Akhir Kalimat 

 Apabila sebelum hamzah terdapat huruf hidup, maka hamzah di tulis di 

atas huruf yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Contoh : 

ؤرجأُ. يدبي .زِئهتسي  
 Jika di dahului huruf mati, maka hamzah di tulis secara utuh (sendirian). 

Kecuali dalam keadaan nashob dan tanwin, maka hamzah di tulis di atas 

ya' dan disambung dengan alif sebagai huruf terakhir. Jika huruf 

sebelumnya tidak bisa disambung, maka hamzah di tulis sendirian seperti 

biasanya. Contoh : 

  شيٌء. جزاٌء. هدوٌء. جزٌء
 بطْئًا. شيئًا
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PENULISAN HAMZAH DI ATAS HURUF LAIN 

 

 Hamzah Di Atas Alif 

Hamzah di tulis di atas alif apabila: 

 Dalam keadaan sukun dan fathah dan sebelumnya ada harokat fathah. 

Contoh : 

أْسر .كَأْس .أَبأَلَ. دس 
 Dalam keadaan ber-harokat fathah yang sebelumnya ada huruf sukun 

selain huruf mad. Contoh : 

 ييأَس. نشأَةُ. تسأَلُ. لْمرأَةُاَ 
 

 Hamzah Di Awal Kalimat 

Hamzah di tulis di atas wawu apabila: 

 Sukun dan sebelumnya ada harokat dhommah. Contoh : 

نمؤم .سؤةٌ. بيؤر .ملُؤ .لُؤلُؤ .رمتؤم .مؤش  
 Fathah dan sebelumnya ada harokat dhommah. Contoh : 

  تؤاخذْنِي الَ. مؤنثٌ. مؤرخ. مؤسسةٌ. مؤامرةٌ. فُؤاد. سؤالٌ. مؤذِّنٌ
 Dhommah dan sebelumnya ada huruf sukun. Contoh : 

  مسؤولٌ. التشاؤم. يراؤونَ. التفَاؤلُ
 Dhommah dan sebelumnya ada harokat fathah. Contoh : 

فوؤر .مؤي مالْقَو مهؤأَقْر  
 Dhommah dan sebelumnya juga dhommah. Contoh : 

 الدينِية الشؤونُ
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 Hamzah Di Atas Ya' 

Hamzah di tengah kalimat di tulis di atas ya' apabila: 

 Dalam keadaan sukun dan berada setelah harokat kasroh. Contoh : 

مجِئْت .انئْرف .ئْبذ .بِئْس .بِئْر  
 Dalam keadaan fathah dan berada setelah harokat kasroh. Contoh :  

ئَةٌ. وِئَامئَةٌ. فاشئَةٌ. نيس  
 Dalam keadaan dhommah dan berada setelah harokat kasroh. Contoh : 

  يخبِئُه. قَارِئُونَ. ناشئُونَ
 Dalam keadaan kasroh dan berada setelah harokat kasroh. Contoh : 

نيئكتم .نيزِئهتسم .نيئطخت  
 Dalam keadaan kasroh dan berada setelah sukun. Contoh : 

  شمائل. سائدو. أَفْئدةٌ. أَسئلَةٌ. جائزةٌ
 Dalam keadaan kasroh dan berada setelah harokat dhommah. Contoh : 

  زئير. ضئيلٌ. رئيس. مطْمئنةٌ
 Dalam keadaan fathah dan berada setelah ya' sukun. Contoh : 

يئلَ. رئس  
  

 



٧٩ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

 لتعارفا
 .......إمسى إمسك؟ ما
 .................. من أنا انت؟ اين من
 ... املتوسطة املدرسة ىف أتعلم ؟ تتعلم أين
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 السالم

 Selamat datang وسهالً أَهالً
 بِك أَهالً

Selamat jumpa 
 مرحباو أَهالً

احبرِ صيالْخ Selamat pagi 

احبرِ صورالس 
ةادعالسو 

Selamat pagi كحاهللا ص 
 بِالسرورِ

 يصحبك اهللا
 بِالْخيرِ

فكَي 
تحبأَص 

Selamat pagi تحبهللا احلمد أَص 
 وعافية خيرٍ علَى

Alhamdulillah 
aku sehat 
wal’afiyat 

كارهن ديعالس Selamat siang ديعك ساربم Selamat siang 

 Selamat sore الْخيرِ مساَء

 الْبهجة مساَء
 والنور

Selamat sore اكسرِ اهللا ميبِالْخ 
 يمسيك اهللا

 بِالْخيرِ
فكَي تيسأَم 

Selamat sore 
  أَمسيت هللا احلمد
 وعافية بِخيرٍ

Selamat sore 

 Selamat مبارك سعيدةٌ Selamat malam السعيدة ليلتك
malam 
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 التهنيئات
 Hebat! semoga مبارك/مبروك

barokah ك أَلْفاربم Semoga barokah 

كرك اهللا بيف  Semoga Allah 
memberhahimu انبر ارِكبك ييف Semoga Allah 

memberkahimu 

بِحصلَى ترِ عيالْخ Selamat tidur, 
semoga mendapat 
kebajikan 

 يا النومِ، صحا
 اخى

Selamat bangun 
tidur! 

تأَنو نم هلأَه Selamat tidur juga احك اهللا صبِذَل Selamat bangun 
tidur juga 

 Semoga Allah علَيك اهللا أَنعمSegar/nyaman  نعيما
memberikan 
kenikmatannya 
kepadamu 

 Seoga Allah يشفيك اهللا
menyembuhkanm
u 

 Semoga Allah يشفيك اهللا ربنا
menyembuhkan
mu 

فَاكفَاًء اهللا شش Sembuh/sehat 

 اهللا/ اهللا هنئَك Selamat makan مرِيئًا يئًاهنِ
 يهنيك

Semoga Allah 
menganugrahimu 

نساهللا أَح كُمإِلَي Terima kasih 
semoga Allah 
memberikan 
kebaikan untukmu 

 Semoga Allah اهللا سلَّمك
memberikan 
keselamatan 
untukmu 

 Semoga akhir عندكُم العاقبةُ
yang baik 
untukmu 

متنسأَح Bagus  

ديك، عاربامٍ كُلُّ الْمع متأَنرٍ ويبِخ 
Selamat hari raya, semoga selalu dalam 
kebaikan ديك، عاربكُلُّ م ةنس متأَننَ ووبطَي 

اكيأَح قَاكأَبكُلِّ ول 
 عامٍ

Semoga Allah memberkatimu dengan 
umur panjang 
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 بِالصحة ومتعكُم فيكُم اهللا بارك
 دائما

Semoga Allah selalu memberi kesehatan 
untukmu 

جر حوربالْم بذَنر وفُوغلٌ ممعو 
 مقْبول

Semoga menjadi haji mabrur, diampuni 
dosanya dan diterima amal ibadahnya 

  
 الوداع

عة مالَمالس Selamat tinggal 

 الِّلقَاِء وإِىلَ اِهللا أَمان فى
Sampai jumpa 

 الِّلقَاِء إِلَى
 غَدا الِّلقَاِء إِلَى

Sampai jumpa besok 
 الْغد لَيلَةَ/الْغد مساَء/الْغد نهارا الِّلقَاِء إِىلَ
 Sampai jumpa bulan depan الْمقْبِلَ السهر الِّلقَاِء إِىلَ
 Sampai jumpa tahun depan اْآلتية السنة فى الِّلقَاِء إِىلَ
 Sampai jumpa pada اُْألخرى املْناسبة فى الِّلقَاِء إِىلَ

kesempatan lain 
 Sampai jumpa pada  أَخر برنامجٍ فى الِّلقَاِء إِلَى

pertemuan lain 
عدوتك اَهللا اَسنيك دانميوا Selamat tinggal 
عدوتك اهللا اَسنيك دانمالِّلقَاِء إِىلَ و وإِي Selamat jumpa 

 Eh....pamit dulu  اَخى يا رخصة هيا
 Selamat tinggal اهللا أَمان فى وِداعا
عم ةالَما الساعوِدو Sampai jumpa dan semoga 

selamat 
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 السالم تبلغ
 …Tolong sampaikan salamku untuk محمد إِلَى سلّم أَبِى مع أَمانه أَنا
 سيبلِّغْ اهللا شاَء إِنْ

 سالَمك
Insya Allah aku sampaikan 

ى لِّغْبالَمإِىلَ س.... Sampaikan salamku untuk ....... 
 …… Sampaikan salamku untuk ....إِلَى سلِِّم

 االجابة
هلَّماُهللا س لِّمسو نى مأَت هالَمبِس Semoga allah memberi keselamatan 

kepadanya dan kepada orang yang 
menyampaikan salamnya 

لَيعك هلَيعالَم والس Semoga keselamatan selalu menyertai 
dirimu dan dirinya 

 بِه جاَء من ويسلِّم يسلِّمه اهللا
هالَمس 

 

Semoga Allah memberi keselamatan 
kepadanya dan kepada orang yang 
menyampaikan salamnya 

 

ـَام  نِوالـزم الْيـومِ أقْس
رمـبك  Pagi-pagi  

رـأَخـتم Terlambat  
الـنـهارِ فـي  Pada siang hari 
اللّـيـلِ فـي  Pada malam Hari 
الْـيـوم هـذَا  Hari ini 
هـذـلَةُ هاللَّـي  Malam ini 
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الْـيـوم كُـلُّ  Setiap hari 
اللَّـيـلَة كُـلُّ  Setiap malam 
 Besok غَـدا

ـَارِحـةُ  Tadi malam اَلْـب
ـدـعب غَـد  Besok lusa 
الْـبارِحـة قَـبلَ  Kemaren malam  

الْـماضـيةُ اَللَّـيـلَةُ  Tadi malam 
ـَةُ اَللَّـيـلَةُ الْـقَادم  Besok malam  
يـومٍ كُـلَّ  Setiap hari 
لَـيلَـة كُـلَّ  Setiap malam 

ـراَلْـفَـج Subuh, Fajar 
احـباَلـص Pagi 

الـظُّـهـرِ قَـبـلَ  Sebelum dhuhur 
ـراَلـظُّـه Dhuhur  

دـعـرِ بالـظُّـه  Setelah dhuhur 
وبـسِ غُـرـمالش  Terbenam matahari 

ـَاُء  Sore اَلـمسـ
 Malam اَللَّـيـل

ـفصـتـنلِ ماللَّـي  Tengah malam 
ـِي ـصـباحِال ف  Pada pagi hari 
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احـباَلـص ـرـَاك الْـب  Pagi sekali 
ـِي ـَاِء ف الْمسـ  Pada sore hari 

 Seminggu أُسـبـوعٍ
ـوعـبـي اَُألساضالْـم  Minggu lalu. 
ـوعـباَُألس مـَاد الْـق  Minggu Depan 

 Bulan شـهـرٍ
ـرـهـي اَلـشاضالْـم  Bulan Lalu. 
ـرـهـِي اَلـش الـتال  Bulan depan 

ـةـنس Tahun 
الْـماضـيـةُ اَلسـنـةُ  Tahun lalu 

الْـقَادمـةُ اَلـسـنـةُ  Tahun depan 
 Abad قَـرنٌ

ــرـصع Era / masa 
عام ألف   Millennium 
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مقَاد  Datang ـقَعت  Tiba  
  Kegiatan-kegiatan النشطَاتAlamat   عنوانُ
ـِي  Sampai  وصلَ   Datang  تأْت
قَةطنم Daerah يـشـمت Berjalan  
  Menaiki تـركَـبTenang   اهلدوء
ةاريالس Mobil فص Kelas  
ديعس  Gembira  هِشةٌي  Nafsu makan  

 15 قائمة المفردات
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  Santaplap  تـناَولْ Rumah منزِل
فارعت  Perkenalan  تنلَاو  Menyantap  

ارِشع Jalan  ْلـهمت Pelan-pelanlah  
  Pelan-pelan  لَهمتMenunggu   انـتظَر
 Ringan  خـفيـفاً Lonceng  اجلرس
ارز  Mengunjungi  َأسرع  Cepat  

عقَـر Mengetok  ًيـالثَـق  Berat 
  Terlambat  رخأَتTinggal    مـكَثَ

ادن Memanggil  ِزـبالْـخ Roti  
أَتى  Datang ناَُءـتعاال  Menjaga  

ابأَج Menjawab أْكُوالَتالْـم Makanan-
makanan 

رـَاد   Tugas الْواَجِـبBerangkat   غ
دعاملَو Janji  ِـزِيقـمالت Sobek  

ـبـذْهت Pergi  ـظاَفَـةن  Kebersihan  
ـرأَخـتت Terlambat ِاَأللْـعاَب Permainan-

permainan 
ـلَّمعـتت  Belajar  ُافظح  Menjaga 
 Menggunakan يلْـبِسSesi   حـصـةٌ
 /Mencari  ضرعتساKotoran   اَألوسـاَخِ

Menjelajahi 
ـبحت Senang  َأشيرِت  Saya membeli  
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دقةٌقَي Menit  َأفُرمـ ف رف  Rak  
تماام Pas هـرعس Harganya 
الربع  Seperempat  َثمن  Harga  
  Pengarang  الْمـؤلِّـفSenin     نِينثْاِإل
  Ingin  أراد  Selasa  اءثَالَالثُ
  Silahkan تـفَضلْ  Rabu  اءعبِراَأل
  Kesulitan  الْخـطَـبKamis   سيماخلَ
 Dokter الطَّبِيبِ Jum’at   ةُعماجلُ
السبت  Sabtu  ودبت Nampak  
  Yakin أَعـتقدMenjual    باع

ةـدـساَعم Bantuan ْةُالادوِس  Selimut  
سأُح  Merasa ـيةاألدع Do’a 

 Musim Dingin  الشـتاِء  Batuk سـعاَلُ
ـعـتـسلُتـم Menggunakan  ُـظـُوق  Membangunkan ي
  Nyamuk الْبعوضِ  Sprei الْـغـطاََء

  Saya ingat أَذْكُـرKasur    الـسـرِيـرِ
   Bangun تـسـتـيـقـظُ
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  الربنامج مقدم  -١

 وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
 يف اهانغْوأَ هاوأفصح اتغاللُّ لَضفْأَ ةَيبِرعالْ ةَغاللُ لَعج يذالَّ هللا دمحلْاَ

 وأمتُّ ةالَالص لُضفْأَ". ونَولُقعت مكُلَّعلَ ايبِرع انآرقُ اهنلْزنأَ ان"إِ لُائقَالْ وهو املَعالْ
التسلمِي ىلَع سيدان ومالَوان لَّاَ وسلم عليه صلى اهللا اهللا رسولِ السيديذ قُيلُو 

 16 مجموعة المحاضرات العربية
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 هلأَ ى لَع". واسالن اهوملِّعو ةَيبِرعالْ اوملَّع"ت فيرِالش  هثيادحأَ بعضِ يف
أَوصابِحه هالْ اةُدعوبعد ان،فَر. 

نرحبِ بالسادالْ ةلَعفُالْ اِءمِءالَض ونخرِكْالذِّبِ ص وقْالتدالشيخ رِي 
 اضيأَ بحرن و ،......................... معهد مديرِ ................

 .ةراهالطَّ ابِحالر هذه يف ةذَاتسَألاْو نيلوؤسمالْ عِيمجبِ

 أُرقْأَس ةكَاربمالْ ةلَيلَالْ هذه يف جِامرنبالْ مدقَم انأَ ،اُءزعَألاْ ةُوخِإلاْ اهيأَ
 :جِامرنبالْ اترقْفَ مكُلَ

 ................................:         احتتفْاِإل  )١
٢( اَءقأَ ةُريات مالْ رِكْالذِّ نحكمي  ................................ : 
 : ................................       ةيوِبالن حائدملْاَ  )٣
 :اتملالكَ  )٤

o َكلةُم الترحبِي    .................... :............ 
o التقدير كلمة     :................................ 

٥(  قْالتديمات: 
o القةص العبِرةي     ................................ : 
o ُاملحةثَاد      ............................. : 
o ِإنشاد الشالْ رِععيبِر    ............................... :. 
o ُاملحاضةر الدنِيةي     ................................ : 

٦(  التجِوياته اْوالرشاتاد    ............................. : 
  ...................: ..........        امتتخاِإل  )٧
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 َأيِإلاْ اهخاَأل ةوعاءز نبأُد ا الْذَهبرنج بِامقائَرأُ ةالْ مكابِت، فْيتحه 
لَعياُأل انسالفَ اذتلْفَ.................... ل اضيفَتلْض مكُشوار 
 َالَق تلَاعيى ف كابِترِكَالْ همِي رِقُ اذَإِ"وقُالْ ئفَ نُآراستمعلَ اوه 

أَونصتلَ اوكُلَّعم ترحمفَنَو ."أْنقْفَى الْلَإِ  يترانِالثَّ ةية وهي قةُائَر ام 
تيسر مقُالْ نآررِكَالْ نمِي، ننصتاه خاشعين أَلياهللا ات تبارك 
وتاىلعي ،رلُتاه لَعيَألاْ انلْفَ ........................خيفَتلْض 
مكُشوار. 
 َقُألُو كْشكَ ارثيرىلَا ع قاَءرتالَقَ .ه لَّج والَع يف كابِتاهللا نَّ: "إِه 

والَمكَئته يلُّصنَو ىلَع يبِالن أَ اييالَّ اهذيأَ نمناو لُّصاو لَعيه ولِّسماو 
تسليما". ووِري عن بضِع الصحابأَ ةنعليه اهللا صلى الَقَ ه اوسلم: "م 
من مجسٍل يىلِّص فيه ىلَع قَ الَّإِ حممدامت منه رائطَ ةٌحيةٌب حىت تغُلُب 
عانَن السفَ اِءمقُتالْ لُوالَمةُكَئ ذَها مجلس لِّيصلى حممد على  فيه ص 

 ميرِكَالْ دشنمالْ انلَ اهدشني ةديصى قَلَإِ يغصن أنالْوسلم". و عليه اهللا
 .اروكُشم لْضفَتيلْفَ ...........................

 َقُألُو كْشكَ ارثيار ىلَع قَتدمه، حثُي تفْررلُقُالْ فوب وتطاقَس 
الدموع ملِّكُ ن نِم استمذَ علك. 

 َأياِإل اهخاَأل ةُوعاآل اُءزن نستمقْفَى الْلَإِ ررالْ ةابِرعة وهي 
 :اتملكَالْ
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 َالكلُألاْ ةُملَأَى لَوا وهكَالْ يلةُم الترحبِيةُي لْيقيا ه
 .اروكُشم لْضفَتيلْفَ األستاذ ....... ......................

 .هبِيحرت ىلَع الًيزِا جركْش لُوقُأَ
 ُثم ننتكَى الْلَإِ لُقلمانِالثَّ ةيكَهي الْو ةلةُم قْالتدرِيةُي، و لْيقيا ه

رئيلْفَ.. األستاذ ....... ..................... سيفَتلْض 
مكُشوقُ. أَارلُ وكْشكَ ارثيرقَلْإِ ىلَا عائه. 

 َأيا اِإلهخة الْوكرام ننتكُبِ لُققْفَالْ ىلَن إِآلاْ مرالْ ةخامسة هي 
قْالتدياتم 
 قْالتديأُالْ ةُمى لَوهي القصة العبِريقُة يصهلَا عيا ن

 اروكُشم لْضفَتيلْاألخ.................. فَ
 قْالتديانِالثَ ةُمة إِينشاد الشالْ رِععالذي يبِر سلْيقيه 

 اروكُشم لْضفَتيلْفَ األخ.............
 قْالتديالثَّ ةُمةُثَال هالْ يمحالْ ةُثَادعبِرةُي سيقَتدبِ ما ه

 اروكُشم لْضفَتيلْاألخ.................... فَ
 َأيالَا الطُّهب الراغبنَو ي الْفعبِرينواآل ,ة أْنقْفَى الْلَإِ يترة الرئِسيية هي 

التجِويهات ِإلاْورشادات اليت سلْيقيا فَهضةُلَي الشخِي.............. 
 اروكُشف مرشتيلْفَ
 َأيلَالطَّ اهةب أْنقْفَالْ ىلَإِ ناآل يترأَالْ ةخيرة هاِإل يختتام وخير ام نختتم  

 لضفَتيلْفَ هتلَيضفَل................... و همدقَ. ياُءعالدبرامجنا 
مكُشوار. 
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 لَعجي نْأَ مِيرِكَالْ ىلَومالْ نم نيلائس ،ةريخاَأل ىلَإِ انلْصو ...اذَهبِ
اجتماعان اذَه اجتمااع اركًباَم وفَتاقًر من بعده فَتاقًر معصوأَ. امبِ انمِاس 
قَمالْ مِدبرنجِام نعتذر من حضركُاتم َألاْ لِّكُ ىلَعاِءطَخ وقَالنصِائ 
قُالْوصالعاملني رب هللا واحلمد .رِو 

  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم مث

 الترحيب كلمة  -٢

  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 رِورش نم اهللابِ ذُوعنو هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هللا دمحالْ نَّإِ
 الَفَ لْلضي نمو هلَ لَّضم الَفَ اهللا هدهي نمفَ انالمعأَ اتيئَس نمو انِسفُنأَ
هادلَ يه .وةُالَالص والَالسم ىلَع رساهللا لِو سيدان محمد نِب عباهللا د 

 !بعد أما هاالَو نمو هبِحوص آله وعلى

  :الْخالدة قَصائده في اَلْحلِّي الدين صفي اِإلمام الشاعر قال

  أَعوانُ الشدائد عند لَه فَإِنَّ*  نفْعه يكْثُر الْمرِء لُغات بِقَدرِ

رادإِلَى فَب فْظح اتا اللُّغهمفَهفَكُلُّ*  و انسل يف قَةيقانُ الْحسإِن  

نرحبِ بالسادالْ ةلَعالَء اِءماء الْفُضهجالْوو صخنو رِكْبالذ 
قْوالتمدير................... الشيخ يرِد .........................  

 اذَه يف نيلوؤسمالْ عيمجو ةذَاتسأَالْ عيمج ةادعالس ابحصأَ
  فيرِالش دهعمالْ
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ونرحبِ بجماَأل عِيخوات نرحمكُب قُنأَ لُوالًه وسالًه ومرحاب 
 اننأَ ثُيح هلَّكُ اذَه روصتن امو حرفْن نحنو انكَمالْ اذَه ىلَإِ مكُمودقُبِ
لْنتيق يف هذابِ هحالطَ الراهربِ ةمناسبة لَفْحوِالْ ةاعد!  

 واحلاضرون احملترمون ةُوخاِإل اهيأَ

نتمبِ ىنهذنْأَ ه كُتنَو وسةًلَي ومحةًلَاو يف نرِش هذاللُّ هغالْ ةعظيمة 
يامالس،ة أَ ونه أْمموالقائل بنبينا ر "تلَّعماو العبِرةَي ولِّعمواه الناس "

 مكُنيبو اننيب اميف العربية اللغة ىلَإِ انبحبِ ةيمالَساِإل ةوخاُأل طبرل كلذَكَفَ
  .اجلزاء خري نايجزِي نْأَ مِيرِالكَ ىلَومالْ نم وجرن مثُ

 ةروالد هذهل انجاللُّ عِيمج باعتبارِ أَنا اِْإلسالَمِ، في أَخواتي
الرمانِضية لتعلالْ مِيعبِريالْ ةثَّكَمف قُنلُو كْشكَ ارثيار لِّكُ ىلَع الإشراف 
الْومساعدة خصواملاجستري احلاج سامل زايلغ أمحد الشيخ اص.  

عنأَالْ دخري قُنلُو كْشكَ ارثيار ىلَع حضكُرِوم و اهتمكُامم 
ونعتذر أَالْ لِّكُ ىلَعاِءطَخ و قَالنألن صِائ هلَّكُ اذَه قَ ىلَعرِد اسطَتاعتان .  

  هلُّبِقَتل الَّإِ بلْالقَ سمي وما  هانِيسنِل الَّإِ انُسناِإل سمي وما

 وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم
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 الوالدين بر -٣

وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم  

 أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ  ونستغفره ونستعينه  حنمده  احلمدهللا إن
 له اديه فال يضلل ومن له مضلَّ فال اهللا يهده فمن  أعمالنا سيئات ومن
 آله وعلى اهللا عبد بن حممد سيدنا اهللا رسول على والسالم والصالة. 

  .  بعد أما  - وااله ومن وصحبه
 الكرام العلماء السادة معاشر األفاضل - والتعظيم بالذكر وأخص  

 أمحد احلاج األستاذ اإلسالمية والدراسات اللغة دار معهد مدير
 . املاجستري  سامل غزايل

 اء حلاضرينمعاشرااألعز . 
  : موضوع حتت حماضرة إلقاء الكرمية املناسبة هذه يف يل يطيب

  *ينِ بِردالالو  *  
  *الكرام السادة معاشر* 

 يبِر أن عليه اُهللا أوجب اإلنسان لوجود سببا الوالدان كان ملاَّ
 صلَت لن ،إليه النعمة لوصول سبب إما إليهما، يحِسن وأن والديه

 الشيطان من باهللا أعوذ: تعاىل اهللا يقول. والديه بدون اإلنسان إىل نعمةُال
 يف وفصاله وهن على وهنا أمه محلته بوالديه اإلنسانَ ووصينا" الرجيم
  "املصري إيلَّ ولوالديك اشكريل أن عامني

  *األعزاء السادةُ أيها* 
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 ربه يشكر بأن ناإلنسا أمر تعاىل اهللا أن األية هذه من نفهم حنن
 به قاما ما على أَبويه بشكر أَمر مث نواهيه وترك أَوامرِه بامتثال خلقه الذي

 اهللا معصية غري يف اعتهماوط إليهما باإلحسان وتربيته خدمته حسن من
  .تعاىل

 ،وجلَّ عز اهللا طاعة بعد كرمهاوش الوالدينِ طاعةَ اُهللا جعل إذَن
 من الوالدين ربِ أن على يدل فهذا بطاعتهما إال اِهللا طاعةُ متت فال

 وال فيستخ ال وأن ا متزِيلْ أن إنسان لكل البد اليت الدينية الواجبات
 رضا: " وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال احلديث ويف – بِها يتساهلَ

 حديث يف وقال" الوالدينِ سخط يف الله وسخطُ الوالدينِ رضا يف اِهللا
  "أبناؤكم تبركُم آباَءكم بِروا" أخر

  *اإلميان إخوةَ يا* 
 وأما ، سولهور اِهللا معصية غري يف لكن والدينا نطيع أن إال لَنا فما

 ألن – والدينال من وأجلُّ أعظَم هو لمن ولو لب ،لنا طاعةَ فال فيها
  ".قالاخلَ معصية يف ملخلوقٍ طاعةَ ال: "يقول اِهللا رسولَ

 بوقت حمدودا ليس الوالدينِ بِر أن فرِعن أن لنا يغبني مث
 بعد أم  حياما وقت يف كان سواء ممكن ذلك إنَّ بل ،حياتهِما

إذا ألننا ماهِوفات ودعهلما اَهللا ان باملغفرق أو ةتصدهلما ن إخالصاً بصدقة 
  . إليهما وإحسانا ابِر ديع فهذا هللا

 واإلحسان والدينا لبِر طريقاً لَنا يسهلَ أن تعاىل اهللا من نرجو
  .مماتهم وبعد حيام زمن إليهم
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  . الطريق أَقومِ إىل التوفيق تعاىل اَهللا نسأل اخلتام ويف
  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

  
 املخدرات -٤

  اتهوبرك اهللا ورمحة عليكم السالم

 شرور من باهللا ونعوذ  ونستغفره ونستعينه  حنمده  هللا احلمد إن
 فال ليضل ومن له مضلَّ فال اهللا يهده فمن  أعمالنا سيئات ومن أنفسنا
وصحبه آله وعلى اهللا رسول على والسالم والصالة. له هادي ومن 
  . وااله

 نم رجس مواألزال صابنواَأل وامليسر اخلمر إمنا: "تعاىل قال
علِم الشطَيفَ اناجنِتبولَ هكُلَّعم فْتلحأم وعن" نَو لَسقالت ةم "ى ُرسول 

  :بعد أما". ومفْترٍ سكرم كلِ عن وسلم عليه اِهللا صلى اهللا

  .الكرام العلماء السادة معاشر* 

  .التحكيم جملس أعضاء لاضاألفَ* 

  .زاءاألع واحلاضرات معاشراحلاضرين* 

 ةبساَاملن هذه يف اآلن دمقَتأَ ةبيالطَ املسابقة هذه إىل للدعوة فتلْبِيةً
 حياة على دراتاملخ رطْخ" موضوع  حتت عربية ةبطْخب الكرمية

  "الشـبان

*اء احلاضرين معاشرزاألع*  
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 الكرامةَ سيلتهبو فنالَ العقلَ رزقَه أنْ لإلنسان اهللا مِعنِ نم إن
 يف شيئ أغلَى هو العقلُ وهذا احلياة، يف آماله من قمة إىل به وتوصل

 يحافظَ أن هفأمر له، النعمة هذه اعيدبإِ تعاىل اُهللا تفضل اإلنسان نفس
 كان ما مجيع عن يتجنب أن اإلنسان بِجِواَ ومن. وصحته سالمته على

سبهع لفساد ابه قلب عن اهفنه وضعفرلِ اخلمرِ شاملُ وتناوراتسال ك 
 على وجنوبا شماال اقًروش ابرغَ  العاملَ أطباُء أمجع اليت راتاملُخد ماسي

 مفِسدةٌ يه بل مضعفةٌ كلَّها األشياَء هذه ألن اإلنسان حلياة ضررِها
  : الشاعر قال للعقل

ترِباإلمثُ كذاك*    يعقل ضلَّ حىت اإلمثَ ش بذهبالعقول ت  
  

  *  الكرام الشبانُ أيها* 

 قاتلٌ سم ألا املخدرات من شباننا يا تقترِبوا فال قلت مما انطالقا
ردماقْ وإذا ألنفُِسكم متمتبلْتم منها رعاممعها وت تشرِحابِها يف موع 

 من وقلَّلت ذكاَءكم التزوأَ كمعقولَ قَتلت فهي بتناولها وتمتعوا
 أيها حياتكم تحبصأَ ذلك وبسبب أنفُسكم، قَتلت هي بل صحتكم

 لكم يرجى لن وبالتايل أفكارِكم فَعاليةُ عنكم وذهبت هلا معىن ال الشبان
يوم ولن مشرقٍ غد ظَرنتمستقبلٌ لكم ي زاهر.  

  * األعزاء اإلخوةُ أيها* 

 تكمواَوصلَ اهلَالك إىل حملتكم راتاملخد أن الشباب أيها اعلموا
 مروحكُ صارت ا مدمنِني متحبصوأَ تناولتموها إذا فأنتم الدمار إىل
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 سمو ال ساقطةً وكرامتكم هلا نشاطَ ال طَّةًحمن وحياتكم هلا قوةَ ال فارغةً
 وإكرامهم اخيبِوت لكم وتعظيمهم اذم لكم الناسِ حدم أصبح مث فيها،
 إعراضا، لكم دهمييِأْوت بعدا منكم وقُربهم افاًفَختسواَ استهزاًء لكم

 ودينمطر وأصبحتم واألصحاب األصدقاء من حولَكم من منكم وهرب
  . ربكم عند عليكم مغضوبا وصرمت أقربائكم لَدى

 *راشعم نيملساء الْممالْكُر *  

 أيها فابتعدوا مدمنِيها مدنأَ وما راتاملخد متناوِيلْ رسخأَ وما
 تتعايشوا وال القاتلة السموم تلك عن وجتنبوا املُدمرة املادة تلك عن الناس
 حفرة شفا على تدورون جعلكم منها قُربكم فإن تقربوها وال بل معها
 من": يقول وسلم عليه اهللا صلى الكرمي رسولُوال وهالك، دمار من

 هذا نص خالل من لنا اتضح "فيه يقع أن يوشك احلمى لَحو حمى
 تعاىل اُهللا حرمه مما نقترِب ال أن يذكِّرنا أن أراد اهللا رسول أن احلديث

  .فيه الوقوع إىل وحيملُنا يؤدينا احلرام من االقتراب ألن

  *اإلسالم يف إخويت*

 غاليةٌ ذهبيةٌ أيام باحلقيقة هو الشبابِ أيام أن اإلخوة أيها اعلموا
 ذهبت وإذا ما يوماً عنكم ستذهب وهي مايلٌّ مثن يعدلُها ال حياتكم يف

 من الشبان أيها فاستفيدوا أخرى، مرةً إليكم العودةُ هلا ترجى لن وزالت
نشبابِكم س خري كم عنوانٌ فإنه استفادةلفِسدوه وال ملُستقبلِ تبتناو 

 مع ظَالماً، إال ملستقبلكم يسبب ال فساده ألن واملخدرات املُسكرات
 اليوم حبياتكم إال املستقبلِ مةُأل حياةَ فال الغد ورجالُ اليومِ شبانُ أنكم
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 املُسكرات بواتقر فال. املستقبلِ أمة لنهضة شعار اليوم ونهضتكم
 حياتكم فيه ألنّ بالدين ومتسكوا وهالكَكم موتكم فيها ألنَّ واملخدرات
    .وسعادتكم

  *الكرام احلاضرون أيها*

 الكرمي املوىل جعلَها اضعةواملت يتبطْخ يف الكلمات هي تلك
   مجيعا لنا ونافعةً مفيدةً

 لكم وشكراً  نانقص كل على منكم اعتذارا: أقول اخلتام ويف
  اممتاه كلِّ على

 وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 املرأة دور -٥

  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 سيدنا األنبياء فرشأَ على والسالم والصالة العاملني رب احلمدهللا
  :بعد أما .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد
 الكرام العلماء معاشر -  الفضيلة أصحاب. 
 واحلاضرات احلاضرين -  األماجد  السادة معاشر . 
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 أننا والسرور ةجهبالْو زالعبِ روعالش سِوفُالن يف ثُعبي امم فإن
نرى زالالن بعض شالذين اإلسالم انب لْتهِتيف ب فُنوهِسم روح المِهم 
  . مِماُأل بني هاونشرِ العربية اللغة إحياِء سبيل يف

 قدم ما على اإلسالمية دراساتوال اللغة دار ملعهد فشكراً
  .  ةمدخ أحسن ومن ةيحضت ىلَغْأَ من سالملإل

  *األعزاء  السادة أيها*
  :  موضوع حتت عربية ةطبخب إليكم مدقَتأَ الكرمية املناسبة هذه يف

 "دوالْ رمأَرة الْ يفعالْ رِصحديث"  
 ليصلح  اهللا خليفةَ نساناإل جعل أن ةيهِلَاِإل ةْمكْاحل تاَءش قدف

  الكرمي، كتابه يف تعاىل اهللا قال – هاإصالح بعد هادِسفْي وال األرض هذه
. اهحالَصإِ دعب ضِراَأل يف اودِسفْت الَو: الرجيم الشيطان من باهللا وذعأَ
 هذه يف هومرتلت نساناإل رِود ىدم رميةالك األية هذه خالل من عرفناف

  .األرض يف اهللا خليفة فهو امرأةً أم كان رجال احلياة
 املرأةَ تعط مل سالماإل ئيجِم قبل العامل أمةَ أن ناؤسفُي الذي ولكن

ـِها الالزمة هاحقوقَ  املرأةَ همملوكُ جعلت مثال فاليونانُ. الالئقة وواجبات
محبوداخل ةس جدأَ وبني القصور انرسارهاو.  

 كان بل اءمدالقُ والصينيون ندوداهلُ مثل األخرى مماُأل وكذلك
 يكيد له باالوح للشيطان لةأَ إال ليست املرأة أن يرى النصارى بعض
  .ويضلّه اإلنسانَ بِـها

  *الكرام املسلمني معاشر*
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 اهدشن السابقة األمم عصور عن خيتلف عصر يف األن نعيش حنن
 رأينا فقد فيها، للقدماء دهع ال وحديثة  جديدة وثقافات اراتضح فيه
 تطورات فيه رأينا وكما التكنولوجيا يف وانفجارا العلوم يف ةًضهن فيه

 واحلضارات، الثقافات تقدم من فيه ما مع احلياة جماالت مجيع يف مستمرة
     ؟ اجلديد العصر هذا يف املرأة دور هو فما

  *اإلميان إخوةَ يا*
 املناسب، هابيصون مةزِالالَ حقوقَها للمرأة وأعطى اإلسالم جاء

فلنظُنكانت كيف مثال ر ماحلَ جمال يف عائشة اركةُشواجلهاد، بِر 
 هاتارجت يف تنجح الكبرية ةالتاجر خويلد بنت خدجية كانت وكيف

وتجبنت زينب كانت وكيف ونفِسها بأمواهلا هي داه جشٍح تشتلُغ 
  .واملساكني للفقراء بذلك  كثريا وتتصدق به وتتجر دلْاجل  غِبدبِ

  *الكرام احلاضرون أيها*
 رِظْن يف  املرأة دورِ مدى لنا تصور اليت ااألمثلة بعض هي تلك

 اإلسالم نساء من مثالياَّت نساء وتلك خالدة أمساء وتلك  اِإلسالم،
  بـها قلُّخالت احلدبث العصر لنساء ينبغي األخالق يف قيما لنا تركن

 الوقت نفس ويف  ،بـها نفَصتي أن  زمننا لنساء ميكن اجلهاد يف وقـيما
نأ البيت رباَّت كن  يخدويدبرن األوالد ويربني والعائلة األسرة نم 
املرتل وشئون البيت أمور         .  

  *اهللا يف إخواين*
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 قدميا  املرأة دورِ بني قرفَ ال أنه نرى كله هذا من فانطالقاً
 املدرسة إا البيت يف أوالدها تريب البيت ربة أوالً فهي حديثا ودورهـا

 صالح أن ذلك وجبانب. حياته بداية منذ فيها ىبرتي نسانلإل األوىل
 قال إذا نْذَإِ بجع فال ،عمادها فهي النساء صالح عليه فقَّوتي البالد

 تحلُص اذَإِ دالَالبِ ادمع اُءسالنِ:  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول
لُصحدالَبِالْ ت فَ اذَإِوسدفَ تسدالبالد ت.  

  *الكرام احلاضرون أيها*
 يف حلضراتكم هاتقدمي ميكننا  اليت ةعاضوتاملُ الكلـمات هي تلك

 منها نيديفتسم لناجيع أن الكرمي املوىل من راجني ةالكرمي املناسـبة هذه
  .جيدة استفادةً

  .نقصان كل على وعفواً اهتمام، كل على شكرا نقول اخلتام ويف
  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 
 اتمع حنو الشباب مسؤلية -٦

  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 للتكلم والفم للسمع األذنو للنظر العني جعل الذى هللا احلمد
  .بعد أما. للقراءة والكتابة للكتابة والقلم

  فيسرنِـي يف هذه املناسبة الطيبة أن أقدم احملاضرة حتت موضوع:

"مسؤالشباب يةُل نحاملُ وجتعم" 
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  *اهللا رمحكم أيهااحلاضرون*

 اده مهاندوزِ مهِبربِ اونمأَ ةٌيتف مهنإِ" لزناملُ كتابه ىف تعاىل قال
ورطْبان لُقُ لىعفقالوا امواقَ ذَإِ مهِبِو ربان رلن واألرض السموات ب ندعو 

  ".  ططاش اإذً نالْقُ لقد اهلَإِ ونهد من

  *اهللا كم أسعد احلاضرون أيها*

 اِءنبِ على هتمأُ يدعوا اتافَرحناال نم سليم دين اإلسالم إن
مجتاَ اآلفات كل من سليمٍ عٍمسهاس التطراب نوالتعاو القُ هوعمادةو 

  .رافعةلا اداألجم وحتقيق

 لإلنسانية العامة صلحةاملَ حتقيق إىل اإلسالم  يهدف بذلك وهو
 لذلك الفردية، احلياة لسعادة اخلاصة املصلحة حتقيق إىل واليهدف كلها،

اهتفْأَ بتربية اإلسالم ماُأل ادراألوىل يةفاخلل هي األسرة إن حيث ةسر 
 حلُص األسرة تحلُص إذا األسرة من جمموعة إال اتمع وما للمجتمع

 األسرة ذه اإلسالم ىنِتفاع. اتمع فسد األسرة فسدت وإذا اتمع
 والرمحة ةدواملَ وفيها النفوس بذَوه هاازِزعوا متاسكها على وعمل

  .اإلسالمية واألخالق ةبحواملَ فتعاطُوال

  *اهللا رمحكم أيهااحلاضرون*

 روحها األسرة ىف والشباب األسرة رادأف من بعض الشباب إن
 قلبه الشباب فإن اتمع أما القوي، وعضدها املتدفق ودمها املتوثب
  .معركة كل ىف فداء ومنوذج ثورة كل ىف جناح عامل والشباب النابض
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 ذا إذاً" الغد رجال اليوم شبان" الشباب عن لشافعىا اإلمام قال
 ىف إما ااالت كل ىف انتفعم نفسه جيعل أن الشباب لكل البد القول
 من الفىت ولكن أيب هذا يقول من الفىت وليس. اإلسالم دينه ىف أم بالده
  .ذا أنا ها يقول

  *اهللا رمحكم أيهااحلاضرون*

 وجدمت إذا حضرتكم من ذرنعت لكم هإلقائَ أريد ما هذا ميكن
 اخلطاء حمل اإلنسان ألن احملاضرة اِءقَلْا خالل واخلطيئات التغْاَأل

  .اإلهتمام حسن على شكرا لكم ونقول والنسيان

  وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم

 الوطن بناء يف الشباب دور -٧

  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 وحده األحزاب وهزم وعده وأَنجز عبده ونصر وحده هللا احلمد
 آله وعلى ، بعده نيب ال الَّذي حممدن سيدنا على والسالم والصالةُ ،

: "  العزيز كتابه يف تعاىل اهللا قال ، جهده لإلسالم بذَلوا الذين وصحبه
 اللَّه إِالَّ نعبد أَالَّ وبينكُم ينناب سواٍء كَلمة إِلَى تعالَوا الْكتابِ أَهلَ يا قُلْ
 تولَّوا فَإِنْ اللَّه دون من أَربابا بعضا بعضنا يتّخذَ وال شيئًا بِه نشرِك وال

  : بعد أما -"  مسلمونَ بِأَنا اشهدوا فَقُولُوا

*رالعلماِء معاش الكرام   
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  اَألفاضلْ احلُكُوميين املَسؤولين السادة معاشر*

   األفاضل التنفيذية اللجنة حضرات*
 نرى كثريا مزالُ نأننا ال ن روروالس زنا العفُوسثُ يف نبعفإنَّ مما ي

لغة شبابِ اإلسالمِ الذين تلتهِب يف نفوسهم روح اهلمم يف سبيل إحياِء ال
  .ممالعربية ونشرِها بني اُأل

  *الكرام احلاضرون أيها*

  :  موضع حتت متواضعة عربية خبطبة امليمونة املناسبة هذه يف اآلن أتقدم

"رود باببِناِء يف الش طَناْلو"  

 عاتقكم على أمانة والدولة الوطن إن: اإلسالم يف اإلخوةُ أيها
 هذه تقاللاس سبيل يف جاهدوا قد الذين اَألبطال آباؤكم لكم ورِثَها
 ازدهار فإن وتعمريها ببناءها تقوم أن حنوها واجبكم اجلهاد، حق البالد
 فألجل وكفاحكم، جهودكم على متوقف مستقبال ورخاءها البالد هذه
 بتسليح وذلك اآلن منذ والقوة الشملة مجع من لكم بد فال ذلك

 إن تصلون الطريقة وذه باملعارف، عقولكم وبتثقيف بالعلم أنفسكم
 معىن ال أنه ذلك وجبانب - مشرق غد ويوم زاهر مستقبل إىل اهللا اءش

 جمال يف جيدا إجنازا أَنجزتم إن إال هلا قوة وال بل البالد هذه ملستقبل
  . واملعرفة العلم

 واملعرفة بالعلم أنفسنا تسليح على ورسوله اهللا حثَّنا هذا وألجل
 منكم آمنوا الذين اُهللا رفَعِي: "  الكرمي كتابه يف وجل عز اهللا قال حيث
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: "  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وقال ،"  درجات العلم أوتوا والذين
  "  بالصني ولو العلم اطلب

  *الكرام الشبان أيها* 

 املستقبل يف وصالحها ورخاءها البالد هذه ازدهار أن اعلموا
 يف فشلتم فإذا ، واملعرفة بالعلم أنفسكم تسليح يف جناحكم على يتوقف

  .مستقبال هلا قوة وال البالد هلذه روح وال حياة فال ذلك

 األبطالَ ااهدين واألجداد اآلباَء أن عرفتم قد اإلسالم شباب يا
 استقالل سبيل يف وبأرواحهم بل وأنفسهم بأمواهلم جهودهم بذلوا قد

 فكم ، قرون ثالثة من أكثر يف الطويل االستعمار قبضة من البالد هذه
 وأطفال نساء من وكم ، املعركة ميدان يف أرواحهم ذهبت رجالٍ من

 زمان طوالَ أُنتحك عرضٍ من وكم أُحرِقَت، أموال من وكم شردوا،
 االستفادة من لكم بد فال أعناقكم، على أمانة هو فاالستقالل االستعمار،

  .جيدة استفادة االستقالل هذا من

 استقالل عن تدافعوا وأن حتافظوا أن فعليكم هذا من وانطالقا
 أنتم شاركوا إذن. وجسمانيا روحانيا وبنائها بتعمريها وذلك بالدكم،

 شاء إن ذلك يف شاركتهم وإذا وبنائها البالد هذه تعمري يف الشبان أيها
 أيها ألنكم جهودكم بفضل الوطن هذا بناء فعالية لشعبنا ستظهر اهللا

  . الوطن فسد فسدمت وإذا الوطن صلح صلحتم فإذا الوطن روح الشباب

  *الشبان إخويت يا* 
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 سوكارنو الربوبسور األول رئيسنا قولة لكم أنقل أن يل يطيب
 ،" الراسخات اجلبال م سأنقل الشباب من بعشرة ائتين"  قال حني
 يف إندونيسيا شبان دور مدى أدركنا القوية الكلمة تلك خالل فمن
 خشبة غدا سيمسكون فإم مستقبال، تهاورفاهي البالد هذه تقدم سبيل

  .بطويل ليس زمان يف والوطن والدولة البالد زمام إليهم وسينتقل السباق
  * يا إخوة اإلميان*

إن سوكارنو صاحب تلك الكلمة القوية، الذي صنع تاريخ 
بالدنا وبفضل جهوده وصلت هذه الدولة إىل استقالهلا، قد أدرك مدى 

  هاد. دور الشباب يف جمال اجل
أنا سأسألكم : من أين عرف سوكارنو هذا املعىن ؟ حىت ينطق 
بتلك الكلمة ؟ هل عرفتم أيها اإلخوة ؟ إنه استلهم هذا املعىن من قول 

 –"  شبان اليوم رجال الغداإلمام الشافعي رمحه اهللا تعاىل حني قال " 
 إن يف أيدي الشبان أمر األمة ويفكما استلهمه من قول أهل احلكمة " 

هذا هو املثل العريب الذي أسس عليه فكره بتلك   –"  أقدامهم حياا
  الكلمة القوية. 

  ** يا إخويت يف اهللا
ضعوا مستقْبل هذه الوطن نصب أعينِكم فإن الوطن أمانة ورِثَه 
لكم ااهدون األبطال أمثال سوكانو وحممد حىت الذين جاهدوا حق 

نا واجب كل املواطنني اإلندونيسيني وال جهادهم، فتأدية األمانة أداء حس
  .سيما املسلمني
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تلك هي اخلطبة املتواضعة ألقيتها حلضراتكم يف هذه املناسبة 
امليمونة، وشكراً على حسن اهتمام وعفواً على كل نقصان ، واهللا املوفق 

  إىل أقوم الطريق . 
  
 

 الصهيونية أخطار -٨

  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره ونستعينه حنمده دهللاحلم إن
 فال يضلل ومن له مضلَّ فال اهللا يهده فمن أعمالنا سيئات ومن أنفسنا
 وصحبه اله وعلى حممد وموالنا سيدنا على والسالم والصالة. له هادي
  .      بعد أما ،امجعني

 بالذكر وأخص - الكرام العلماء السادة معاشر األفاضل* 
  ………… الشيخ اإلسالمي......  معهد مدير والتعظيم

 احملترمني التحكيم هيئة األساتذة مجيع السعادة أصحاب* 
  .رماءالك

  *األعزاء معاشراحلاضرين*

 الطيبة املسابقة هذه إىل"  اإلسالمي.......  معهد"  لدعوة فتلبيةً
  : موضوع حتت خبطبة األن أتقدم

  " اإلسالمي العامل على الصهيونية أخطار" 
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 مبرور يبلَى ولن يبلَ مل ولكنه قدمي اليهود شأن يف الكالم إن
 كيف ،السوداء حيام بتاريخ الدنيا امتألت أمة فإم والدهور العصور

 نيب بذلك عليهم فغضب باهللا الشرك وإىل العجل عبادة إىل يعودون كانوا
 الروم جيوش يساعدون كانوا وكيف  ؟ السالم عليه موسى اهللا

  ؟ السالم عليه عيسى اهللا نيب قتل ألجل معهم ويتآمرون

  *الكرام احلاضرون أيها*

 هذا من أكثر بل السوداء حيام من الصغرية الصورة هي تلك
 أنبياء من نبيا نيأربع واحدة ساعة يف يقتلون كانوا إمف ،موناملسل أيها
  .تعاىل اهللا

 تآمروا اإلسالم بدين وسلم عليه اهللا صلى حممد سيدنا جاء وحني
 اليهود من امرأة إليه جاءت حيث قتله اولونحي فكانوا دينه وعلى عليه

  كيدهم من بيهن جنّى تعاىل اهللا ولكن قاتال سما فيه ووضعت الغنم بلحمِ
 إىل املُؤاَمرات تمرتاس بل احلد هذا إىل األمر ينته مل.القتل من فسلم
 املسجد يف املدفون اهللا رسول جسد نقل لونحياو كانوا حيث هذا زمننا

  .ذلك يف فَشلوا ولكنهم إسرائيل  بالدهم إىل  النبوي

  *األعزاء السادة معاشر*

 خمطَّطات اليهود رمست املَنشودة غايام إىل لالوصو سبيل ويف
 فتهاووظي –"   الصهيونية: "   اسم عليها أطلق منظمة فأسسوا جديدة
  .يهودية لةدو تأسيس األوىل
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 االجنليز مبساعدة ودولة بالد فتأسست ذلك يف جنحوا قد وفعال
 تستطيع حيث همأحالم حتقَّقت اآلن مث اسرائيل دولة: سموها و وأمريكا

 هي تلك اجلديدة بالدهم يف املردودين ديناملتشر اليهود جتميع الصهيونية
 رأسها وعلى ألوربيةا و الغربية الدول مجيع تؤيدها اليت الصهيونية حقيقة
  .أمريكا دولة

  *الكرام اإلخوان أيها*

 الراهنة املسلمني حياة على الصهيونية أخطار يف األن ننظر تعالوا
 علينا اليهود بأخطار نبهنا قد الكرمي نالقرآ فإن وثفافيا وسياسيا اديااقتص
 ىضرت نولَ:" اهللا يقول حيث  دينهم نتبع مل إذا عنا وايرض لن بأم

عنالْ كيهود لَون نصىار حبع ىتلَّتهم تتم حيث" مقد سبحانه احلق 
م على يدل فإمنا شيئ على دل إذا وهذا النصارى على اليهودأعظم أ 
  . النصارى من  ضررا

  *اإلميان ياإخوة*

 شىت يف العامل على كبري نفوذ هلم الصهيونية  مبنظمتهم وداليه إن
  : االتا

 احلركات يستولون فهم االقتصاد، جمال يف. أوال    
 يلالرأمسا"   مبدأ على تقوم العامل يف البنوك أن بدليل العاملية االقتصـادية

 النظام وهذا ،بالربا تعامل فيه جيري يهودي اقتصادي نظام وهو –" 
  .اإلسالمية البالد يف وحىت  لعاملا يف ينتشر
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 يف الدول مجيع على أُجربوا فهم السياسة، لجما يف. ثانيا    
 ذلك تأىب إسالمية بالدا وجدوا فإذا الدميقراطية نظام:  بتطبيق العامل

 االعتراض على أصرت إذا بل عليها، هددوا الشورى نظام وحتاول
 بالد مثل ذلك بعد وجود هلا اليكون حىت عليها وامجهاَ واملخالفة
  .أفغانستان

  *الكرام السادة أيها*

  ؟ اإلسالمية البالد ضد هذا يعملوا أن استطاعوا كيف
 فإم األوربية والبالد القوية أمريكا وراءهم ألن هذا استطاعوا .نعم

  .واحدة أمةً مجيعا فأصبحوا الماإلس على للقضاء النصارى مع تعاملوا

  *االخوة أيها*
 همدي ففي علينا ختفى فال الثقافة جمال يف الصهيونية أخطار أما

 اليت هي الكافية أمواهلم مث التكنولوجيا وهي ثقافام لنشر متوافرة وسائل
 عن ادعبإِ على بذلك قادرون وهم ،خمطَّطاتهم لتحقيق الطريق هلم متهد

 من وكم اإلسالمية  البالد إىل تدروتسا زرقاء أفالم من فكم دينهم
  نشروه ما إىل باإلضافة كلُّه هذا منياملسل بالد إىل هربت جنسية جمالت

  .اإلنترنيت يقطر عن

  *املسلمني إخويت*
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 فإذا حلحضراتكم إلقاَءها استطعت اليت الكُلَيمات هي تلك
ن فيها أَصبتالشيطان ومن نفسي تلقاء فمن فيها أخطأت وإذا اهللا فم 
  .الرجيم

  .لعنايةوا والرضا واهلداية التوقيق وباهللا نقول:   اخلتام ويف

  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم

 السالم عليه النوح نيب قصة -٩

  وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
 األنبياء أشرف على والسالم والصالة العاملني رب هللا احلمد

  : بعد أما أمجعني وصحبه وآله حممد سيدنا واملرسلني
 اتمع معهد إىل الودية الزيارة الطيبة املناسبة هذه يف فيسرنِـي

  : وهي عظيمة قرآنية إسالميةً قصةً أقدم أن اإلسالمي

  " السالم عليه نوحٍ اِهللا نبِي قصةُ" 
 على هبِصبرِ التاريخ يف معروفا السالم عليه نوح اهللا نيب كان

 األذى يتحمل وهو باالمتحانات مليئة حياته فإنَّ ،عليه قومه وأَذَى البالء
  . وجهارا وسرا وارا ليال قومه فدعا ،الرسل من أحد يتحمله مامل

 األنبياء أطول كان السالم عليه نوحا إن التاريخ علماء وقال
 اإلميان إىل يدعوهم عاما ومخسني تسعمائة قومه بني عاش حيث عمرا

 إال منهم آمن ما ولكن الطويلة، املدة تلك يف احلسنة عظةواملو باحلكمة
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 وما"  – الرجيم الشيطان من باهللا أعوذ:  ذلك يف تعاىل اهللا قال قليل
  " قليل إال معه آمن

  *اهللا يف أَخوايت* اإلسالم يف إخواين* 
 وعبـدوا باهللا أشـركوا قد قوم إىل السالم عليه نوحا اهللا بعث

 عذابا وعذَّبوه نوحا نبِيهم وآذوا احلجارة من أشد قلوم وكانت األصنام
 بالبالء مليئة حياته وأصبحت الرسل من الصرب أولو إال بشرال يتحمله مل

  .قومه إىل ربه رسالة تبليغ يف له امتحانا ذلك فكان ،ذابوالع

  *  الكرام اإلخوةُ أيها* 
 جاء ذينال الرسل من العزم أُولي من السالم عليه نوح كان فلهذا

  .الكرمي القرآن يف بيام
 ،الكرمية املناسبة هذه يف لكن اهقدمـت القرآنية القصة هي تلك

 قصة ومن منها نتعلم وحنن ،جيدا استفادا منها مستفيدين نكون أن عسى
 كلمة إلعالء اجلهاد يف روساود البالء على الصرب يف دروسا مجيعا الرسل
  .احلق

 عليكم السالم .الطريق أقوم إىل يوفِّقَنا أن الكرمي املوىل نسأل. اوأخري
  ركاتهوب اهللا ورمحة
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