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 تـمـهـيـد
(Kata Pengantar) 

 

 والسالم على خري والصال. احلمد هللا الذي علم بالقلم علم اإلنسان مامل يعلم

 : أما بعد. حممد وعلى آله وصحبه وسلم األنام

Sebagai bahasa agama dan dunia internasional, bahasa Arab 
menjadi bahasa yang sangat penting untuk dipelajari. Disebut 
sebagai bahasa agama karena Al-Qur’an diturunkan dengan 
berbahasa Arab. Kewajiban setiap muslim untuk memahami Al-
Qur’an, menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa yang harus 
dipelajari oleh setiap muslim. Sebab tidak mungkin bisa memahami 
Al-Qur’an dengan baik tanpa memiliki pengetahuan yang memadai 
tentang bahasa Arab. 

Pembelajaran bahasa Arab di tanah Air dalam beberapa dekade 
belakangan ini menunjukkan kemajuan yang demikian pesat. Salah 
satu indikasinya adalah terbitnya berbagai karya tulis dari para pakar 
dan praktisi bahasa Arab, baik berupa buku maupun tulisan-tulisan 
yang di up load di internet, yang berkaitan dengan materi, media dan 
metode pembelajaran bahasa Arab.  

Buku yang ada ditangan pembaca ini merupakan upaya dari 
penyusun dalam rangka “membumikan” bahasa Arab di tanah Air. 
Secara umum, materi buku ini tidak jauh berbeda dengan buku-
buku bahasa Arab lain yang telah terbit sebelumnya. Namun 
demikian, buku ini menyuguhkan materi Pembelajaran Bahasa Arab 
yang mudah dipelajari. Materinya disusun dengan pendekatan all in 
one system dan pendekatan komunikatif-struktural. Pembaca tidak 
saja dibekali dengan kemampuan mendengar dan berbicara, tetapi 
juga diberikan pemahaman tentang sturuktur gramatikal bahasa 
Arab untuk memperoleh keterampilan membaca dan menulis.  

Buku ini disusun secara tematik, sistematis dan praktis, 
sehingga sangat tepat bagi setiap pemula dalam belajar Bahasa Arab. 
Setiap materi Muhâdatsah dan Qirâ’ah -yang mengawali setiap bab 
dalam buku ini- dikutip dari Buku Durūs Fil Al-Arabiyah karangan 
Dr. Fuad Mahalliy dan Prof. M. Mansur, dilengkapi dengan soft copy 
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audio native speaker yang memudahkan siapa saja yang ingin belajar 
bahasa Arab. Penjelasan tentang kaedah bahasa Arab diuraikan 
dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga sangat 
memudahkan setiap pembaca dalam memahaminya. 

Buku ini sangat tepat dimiliki oleh setiap pemula dalam belajar 
bahasa Arab. Terutama para mahasiswa, karena buku ini disusun 
melalui pengembangan silabus mata kuliah bahasa Arab Kurikulum 
Nasional tahun 1998. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat 
dipergunakan sebagai salah satu bahan pembelajaran bahasa Arab 
bagi para mahasiswa dan dosen di STAIN, IAIN, UIN dan STAI 
Swasta serta masyarakat umum lainnya.  

Banyak pihak yang telah berpartisifasi dalam proses 
penyelesaian penyusunan dan penerbitan buku ini. Seiring dengan 
itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Zulheddi, Lc. 
MA. yang bersedia mengedit dan mentashih naskah ini.  Demikian 
halnya kepada Bapak Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd –selaku Dekan 
Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara- yang bersedia 
memberikan Kata Sambutan dalam Buku ini. Hal yang sama juga 
penyusun sampaikan ucapan terima kasih kepada Penerbit Cita 
Pustaka yang bersedia menerbitkan buku ini untuk Cetakan Kedua 
setelah sukses pada Cetakan Pertama Tahun 2011. Akhirnya ucapan 
terima kasih yang sedalam – dalamnya penyusun sampaikan kepada 
isteri tercinta Reni Maulina Siregar, S.PdI dan buah hati kami 
tercintah Daffa Azka El-Sahren Nasution atas perhatian, kasih 
sayang, dan kesabarannya mendampingi penyusun, sehingga buku 
ini dapat diselesaikan. 

Penulis menyadari, bahwa buku ini masih jauh dari  
kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang 
konstruktif dari semua pembaca selalu penulis harapkan.  
  

Medan, 30 September 2012 
Penyusun,  

     
 
 

             Sahkholid Nasution 
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Kata Sambutan 
Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara 

 

Bismillahirrahmânirrahîm 
 
Puji dan syukur dipersembahkan ke hadirat Allah SWT. yang 

telah memberikan setetes ilmu-Nya kepada kita umat manusia. 
Shalawat dan salam selalu tercurah buat Nabi Muhammad SAW. 
sebagai uswatun hasanah dalam semua kiprah dalam kehidupan kita.  

Kami Pimpinan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara 
menyambut baik serta mendukung penyusunan dan penerbitan buku 
 Jilid – I, yang disusun (Mudah Belajar Bahasa Arab) 0/'( ا+.-& ا+*()'&
oleh saudara Sahkholid Nasution, Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah IAIN 
Sumatera Utara Medan. Penerbitan buku sumber belajar seperti ini 
sangat penting artinya bagi pengayaan khazanah intelektual, 
khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab di Tanah Air. Kontribusi 
yang diharapkan dari terbitnya buku ini paling tidak dapat 
meningkatkan keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam 
belajar bahasa Arab dengan mudah dan menyenangkan.   

Diakui bahwa semangat dan kemampuan mahasiswa di bidang 
bahasa Arab masih rendah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor; 
salah satunya kurangnya referensi dan buku ajar yang praktis, 
sistematis dan mudah dipelajari. Padahal kemampuan berbahasa Arab 
menjadi alat utama bagi siapapun yang ingin mendalami ilmu – ilmu 
keislaman. Oleh karena itu, pentingnya mendalami ajaran Islam sama 
pentingnya dengan mempelajari bahasa Arab sebagai sarana 
pengembangan Islam dan pilar kebudayaan Islam.   

Disamping itu, bahasa Arab bukan hanya sebatas bahasa Agama 
dan ilmu pengetahuan, tetapi juga telah menjadi bahasa 
Internasional. Hal ini menjadi peluang bagi setiap mahasiswa yang 
memiliki kemampuan berbahasa Arab untuk ikut serta berperan aktif 
dalam menjalin hubungan dengan masyarakat global, khususnya 
dengan dunia Arab. Untuk hal itu, kehadiran buku ini diharapkan 
menjadi salah satu sumber pembelajaran Bahasa Arab dalam 
meningkatkan kemampuan dan keterampilan berbahasa Arab 
mahasiswa di semua Jurusan dan Program Studi pada Fakultas 
Tarbiyah IAIN Sumatera Utara.  
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Kita berharap kehadiran buku ini juga dapat membangun 
atmosfir intelektual para akademisi dalam mengembangkan ilmu 
pengetahuan sehingga tercipta kegiatan pembelajaran yang 
berkualitas akuntabel dan profesional. Āmîn yâ Robbal ’ Ālamîn 

Medan, 5 Oktober 2011 
Dekan,  
 
 
 
 

Prof. Dr. Syafaruddin, M.Pd. 

NIP.19620716 199003 1 004 
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  حمتويات الكتاب

 i           ........................................................متهيد 

  iii           ................................................كلمة التقدمي 

 v           .............................................حمتويات الكتاب 

  الصفحة  ركيبالت  املوضوع  الدرس

الكلمة  - احلروف اهلجائية   أنا أحب اللغات  ١
  1  ....................واجلملة 

  18  .......اإلسم والفعل واحلرف  البقرة والدجاجة  ٢

  32  .................اسم الضمري  مع ضابط اجلوازات  ٣

  39  ................اسم اإلشارة   أمري يركب اجلمل  ٤

  61  ............ت اإلستفهامأدوا  شيئ مهم جدا  ٥

  72  .....اسم املفرد واملثىن واجلمع  بطاقة من بغداد  ٦

  89  ................الفعل املاضى  حتت الشمسية  ٧

  101  ...............الفعل املضارع  مكتب الربيد  ٨

  118  ..................الفعل األمر  مفتاح الكهرباء  ٩

  129  ...............خلرب املبتدأ و ا  شاطئ البحر  ١٠

  147  ..........الفاعل واملفعول به   الرحلة  ١١

  163  ..............كان وأخواا   االستعداد للسفر  ١٢

  176  ....................................................املراجع 

 



١

.جيدان الطالب قادرين على فهم احلوارأن يكو.١
.الطالب قادرين على تنفيذ احلوارأن يكون .٢
العربية اللغة ىف ب قادرين على املقارنة بني الكلماتأن يكون الطال.٣

.اإلندونيسيةاللغة و
ىف اللغة واجلملةأن يكون الطالب قادرين على املقارنة بني كلمة .٤

.وفرقها باللغة اإلندونيسيةالعربية
.صحيحاة احلروف اهلجائية أن يكون الطالب قادرين على كتاب.٥

لدرس األولا


 
:فهيهذه املادة سيدرتمن أما األغراض املستهدفة 
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٣

ة

مظّوفاملكتالسالم عليكم: ةب
وعليكم السالم: اتبالطَ

وسهالأهال: موظّف املكتبة
اتبأهال بك: طَال

؟خدمةأي:موظّف املكتبة
خجةُدي:أأنأريدستعرياللغة العربيةكتاب

ةبة املكتاقَطَبِكندهل عن: موظّف املكتبة
يتمكتببِطَاقَةُنعم، هذه هي : خديجةُ

يا أخيتوأنت: موظّف املكتبة
حسهذه ه: ة نكْي بِطَاقَةُ ميتبِت

أخيتوأنت يا : موظّف املكتبة
ىتظَفَحىف مبِطَاقَةُ مكْتبِي :ةعشخا

البابمث ادخلوا البطاقةَيلرضأح:موظّف املكتبة
اتبشكرا جزيال:طَال

مع الشكر:موظّف املكتبة
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اللغاتBahasaُاجلغافيارGeografi

عةاجلامUniversitasدميالقَالتاريخSejarah Kuno

Sejarah ModernديثاحلَالتاريخBahasa Arabالعربيةاللغةُ

MahasiswaطالبBahasa Inggrisاإلنكليزيةاللغةُ

دمسقDamaskusالقاهرةKairo

Apa yang bisaأي خدمة
dibantu?ةبِطَاقَةُ املكتبKartu

perpustakaan

Masuklah kalianادخلوا
semuaفَظَةحمTas

أريدSaya inginارعتاس-ريعتسيMeminjam

Selamat datangأهال بكSelamat Datangأهال وسهال
juga

 

:
١.اللغاتأنا أحبهلحبت /حبتي؟اتــاللغن

التاريخ..........................؟
؟.......................... اسةَرالد
؟.......................... كرةَااملذ

٢.هل تح؟اجلغرافياباتــاللغبـأنا أح،ال
فيزيا.....................؟احلاسبوب

الطب............. ........؟التاريخ
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٥

الرياضة....................؟كتابةال
٣.؟طالبهل أنتاإلسالميةىف اجلامعةطالبأنا،نعم

................................؟تلميذ
م؟سدر................................
محر؟اض................................

؟العربيةاللغة درس هل تالعربيةاللغةأدرس.٤
ساباحل.....................؟
قهالف.....................؟
؟.....................ديثاحلَ

(Kata dan Kalimat)

 Jika anda memperhatikan percakapan di atas, dapat anda
temukan bahwa setiap kata (الكلمة) terbentuk dari احلروف 
.اهلجائية Seperti:

ب–ب–ح –أ  أحب
ت–ا –غ –ل –ل –ا  اللغات
ـة- ع –م –ا –ج -ل–ا  اجلامعة
ـة- ي –ب –ر –ع –ل –ا  العربية
خ –ي –ر –ا –ت –ل –ا  التاريخ

 Dengan demikian, لكلمةا adalah satuan terkecil dalam bahasa
Arab yang mengandung makna tersendiri. الكلمة dalam bahasa
Arab sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Perhatikan
contoh berikut:
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احلرف الفعل االسم 

Kalimat ini terdiri dari beberapa kata ,(الكلمة) yaitu:

. ، اللغة، اإلنكليزيةو، اللغة، العربية،أدرس
الكلمة (Kata) dalam bahasa Arab terbagi kepada tiga: ١.

االسم ٢. الفعل ٣. فاحلَر. Perhatikan skema berikut :

Jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia, االسم sama
dengan kata benda, kata sifat, nama orang, nama tumbuh –
tumbuhan. الفعل Sama dengan kata kerja, kata perintah dan
larangan. Semantara فاحلَر sama dengan kata sambung.

 :
كلم

فىدرسفَريدةُ
وخرجسليم
الَعلمأنا

اتاللّغحرلِش
ةُاجلَامعبنذَهم

عنجلَسإندونيسيا
يهبلىأُحع
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خاريالتببِأكْت
إىلتشهدميدان
كتدرسينفَصلٌ
ابكتبرشملي
أنْنرفَعسبورةٌ

بذْهتلن
 Gabungan dari dua الكلمة (kata) atau lebih disebut dengan ملةاجل

(Kalimat). Perhatikan contoh berikut:

أنا أحب اللغاتاللغات–أحب –أنا 
؟هل أنت طالبطالب–أنت –هل 

أدرس التاريخ و اجلغرافيااجلغرافيا–و –التاريخ –أدرس 
ىف جامعة دمسقدمسق–جامعة –ىف 

س التاريخأخيت أيضا تدرالتاريخ–تدرس –أيضا –أخيت 
 اجلملة (Kalimat) yang diawali dengan .كلمة االسم (kata isim)

seperti : أحب اللغات أنا disebut dengan
 اجلملة (Kalimat) yang diawali dengan kata) .كلمة الفعل kerja)

seperti : التاريخ و اجلغرافيا أدرس disebut dengan .اجلملة الفعلية
 Ada juga اجلملة (Kalimat) yang diawali dengan .حرف اجلر seperti:

جامعة دمسق ىف kalimat ini disebut شبه اجلملة (Menyerupai
Kalimat/Semi Kalimat).

 Dengan demikian, اجلملة (Kalimat) dalam bahasa Arab teridiri
dari tiga jenis: ١. مسيةاالاجلملة ٢. ليةاجلملة الفع ٣. .شبه اجلملة
Perhatikan bahan berikut:
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 Jika اجلملة (Kalimat) sudah sempurna atau sudah bisa dipahami
maknanya dengan baik, maka disebut dengan مالَالكَ seperti
kalimat: أنا أحب اللغات (Saya Suka Bahasa). Sebaliknya, jika اجلملة
(Kalimat) belum sempurna atau belum bisa dipahami maknanya
dengan baik, maka disebut dengan ملالكَ seperti kalimat : أنا أحب
(Saya Suka….) kalimat ini tidak bisa dipahami dengan baik
tanpa disambung dengan kata lain seperti: اللغات dll.

 Dengan demikian, jika dilihat dari sempurna atau tidaknya
sebuah kalimat, اجلملة dalam bahasa Arab tebagi kepada dua
jenis: الكالم .١ ٢. .الكَلم Perhatikan bagan berikut:

ة

أنا طالب ىف اجلامعة: مثل،اجلملة املفيدة= مالَالكَ
حلكومية سومطرة الشماليةاإلسالمية ا

مقرأأنا أمثل . اجلملة غري مفيدة= الكَل......

اجلملة اإلمسية

اجلملة الفعلية

شبه اجلملة 
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ة

املثالاهلجائيةاملثالاهلجائيةاملثالاهلجائيةملثالااهلجائية
نشأـأأسئلةـئـأمحدأعلماءأ

طالبـبطبيبـبـبيتبـكوبب
بنتـتبترولـتـتوبةتـبناتت
ثلثـثمثقالـثـثورةثـحدثث
عاجلـجحجةـجـمجلجـراجج
صاحلـححبرـحـمحلحـمدحح
مخـخخبيلـخـرمخخـصرخخ
شديدـد- - دولةدحدودد
لذيذـذ- - ذبابذشذوذذ
كثريـر- - رسولرقررر
تركيزـز- - زبورزرموزز
البسـسمستعدـسـسعيدسـدرسس
قريشـشمشكورـشـمشسشـقرشش
قميصـصحصانـصـصدرصـقارصص
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١٠

مريضـضيضربـضـضربضـميرضض
اسقطـطاستطالـطـطويلطـاختالطط
وعظـظيظلمـظـظلمظـعكاظظ
مطيعـعيعلمـعـعلمعـمضارعع
صمغـغمغربـغـغرفةغـفارغغ
سيفـفمستفيدـفـكهافوفـمكفوفف
سبقـقسقفـقـقرآنقـمسبوقق
مسكـكمكتبـكـكرميكـشباكك
طويلـلسلمـلـلبسلـتاللل
رحيمـمرمحةـمـماتمـقامم
استعنـنعندـنـنذهبنـقارنن
يصومـو- - والدويبدوو

وجهـهشهرـهـهاللهـفاههـ
كتايبـييئيسـيـيئسيـضمرييي
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!افع:تمرين.١

١.
٢.
٣.
٤.
٥.
٦.
٧.
٨.
٩.

١٠

!يةةلمن :تمرين .٢

لغة القرآنهي اللغة العربية مثل

١..................................................................................
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١٢

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

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

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

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

!فعلية:تمرين .٣

عربياأنزل اهللا القرآن مثل
١........................................................................
٢........................................................................
٣........................................................................
٤........................................................................
٥.......................................................................

! ةشبه :تمرين .٤

شبه 
من املسجد احلرام إىل املسجد األقصىمثل

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

٢..................................................................................
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١٣

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

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

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

!:تمرين .٥

أ
........

أ
..........

ـئـ
........

ـأ
........

ب
........

بـ
..........

ـبـ
........

ـب
........

ت
........

تـ
..........

ـتـ
........

ـت
........

ث
.......

ثـ
..........

ـثـ
........

ـث
........

ج
.......

جـ
..........

ـجـ
........

ـج
........

ح
........

حـ
..........

ـحـ
........

ـح
........

خ
........

خـ
..........

ـخـ
........

ـخ
........

د
.......

د
.......... -........

ـد
........

ذ
........

ذ
.......... -........

ـذ
........

ر
.......

ر
.......... -........

ـر
........
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ز
........

ز
..........

 -
........

ـز
........

س
........

سـ
..........

ـسـ
........

ـس
........

ش
........

شـ
..........

ـشـ
........

ـش
........

ص
........

صـ
..........

ـصـ
........

ـص
........

ض
........

ضـ
..........

ـضـ
........

ـض
........

ط
........

طـ
..........

ـطـ
........

ـط
........

ظ
........

ظـ
..........

ـظـ
........

ـظ
........

ع
........

عـ
..........

ـعـ
........

ـع
........

غ
........

غـ
..........

ـغـ
........

ـغ
........

ف
........

فـ
..........

ـفـ
........

ـف
........

ق
........

قـ
..........

ـقـ
........

ـق
........

ك
........

كـ
..........

ـكـ
........

ـك
........

ل
........

لـ
..........

ـلـ
........

ـل
........

م
........

مـ
..........

ـمـ
........

ـم
........

ن
........

نـ
..........

ـنـ
........

ـن
........
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و
........

و
..........

 -
........

ـو
........

هـ
........

هـ
..........

ـهـ
........

ـه
........

ي
........

يـ
..........

ـيـ
........

ـي
........

افع:تمرين .٦
!

لقخالدخخمثل
......................................................ا.١

......................................................ب.٢

......................................................ت.٣

......................................................ث.٤

......................................................ج.٥

......................................................ح.٦

......................................................خ.٧
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!افع:تمرين .٧
املؤمنون كل آمن باهللا آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه و

ومالئكته وكتبه ورسله ال نفرق بني أحد من رسله وقالوا مسعنا 
.وأطعنا غفرانك ربنا وإليك املصري

!حليل :تمرين .٨
)١٠X(اهللاأشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا رسولُ

١٠(رسول اهللاال إله إال اهللا حممدX(
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!

وكان ىف . يشاور أصحابه فيما مل ينزل عليه فيه الوحيوقد كان النيب 
وقد حدثَ أنه أخذ برأيه . بعض األحيان يعدلُ عن رأيه ويأخذ برأي أصحابه

.ورأي أيب بكر ىف حادثة أسرى بدر، ورفَض العملَ برأي عمر ومن وافقه
ما ":ىف أنه مل يأخذ برأي اآلخريفنـزلت آيات شديد العتب على النيب 

 اللّها وينالد ضرونَ عرِيدضِ تي اَألرف نثْخى يتى حرأَس كُونَ لَهأَن ي بِينكَانَ ل
يمكح زِيزع اللّهةَ وراآلخ رِيدي".٦٧: سورة األنفال

وكان تحرى . ن اجلماعيةالشورى أصال ىف إدارة الشئومن هنا كانت
ن ألزم الواجبات على صاحب األمراحلقوقد سلك . أو املوافقة ىف املصلحة م

فكان أبو بكر يستشري الصحابة فيما يعرض . بعدهذلك أصحاب الرسول 
فيه، شئون اجلماعية، وكان يأخذ برأي غريه مىت بدت آيات احلق الله من 

وكان عمر جيمع كبار الصحابة ىف عهده، وكان مينعهم من اخلروج من املدينة 
فالشورى من األمور الىت تركت نظُمها دون حتديد، .حلاجته إىل استشارم

رمحةً بالناس وتوسعةً عليهم ومتكينا هلم من اختيار ما يتاح للعقول ما دام 
)إلسالم عقيدة وشريعة بتصرفا(١.ورةااملقصود هو أصل املش

. ، ص)م٢٠٠٠دار العلوم، : جاكرتا(، خطيب األمم، وآخرون، ١
.، اجلزء الثاىن٢٨- ٢٥





١٨ 

  .فهما جيدا ن الطالب قادرين على فهم احلوارأن يكو .١
 .احلوار أن يكون الطالب قادرين على تطبيق .٢
بني كلمة االسم والفعل  تفريقأن يكون الطالب قادرين على  .٣

 . خصائص لكل منهابالنسبة إىل  واحلرف
واحلرف تعبري كلمة االسم والفعل أن يكون الطالب قادرين على  .٤

 .العربية اجلمل  ىف
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  : من تدريس هذه املادة فهيأما األغراض املستهدفة 
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مكَراللُّ زغة افَقَالثَّوة  
بعليكم  السالم:   طال  

راضحورمحة اهللا وبركاته السالمعليكم  و: م  
باح اخلري صب:   طال  

راضحصباح النور: م  
ب؟كيف حالك :   طال  

راضحأنا خبري واحلمد هللا: م .  
ب؟ الكبريهذا البناء  ما :  طال  

راضحللجامعة هذا مركز اللغة والثقافة : م  
ب؟ ماذا نتعلم فيه:   طال  

راضحاللغة والثقافة والعلوم: نتعلم فيه أشياء كثرية: م  
بهل :   طال؟  غاتفيه الل نتعلم  

راضحم :فيه اللغة العربية واللغة اإلجنليزية نعم، نتعلم  
بطال   :من الثقافة ماذا ندرس  

راضحالثقافةَحنن : م والثقافات األخرى اإلسالميةَ ندرس  
 بشكرا :   طال  

راضحعفوا: م 
  

א	�����א�א��  



������� �	
�� �� 

 ٢١

� �

�� �

  Kulit  دلْاجلSapi     البقرة

الدجةُاج  Ayam    نصنع  Kita Buat  

  Keju  ةنباجلُ    Daging  محاللّ

  Mentega  ةدبالزSusu      نباللّ

 Sepatu  ةيذحاَأل   Beberapa Tas  بائقَاحلَ

  Telur  ضيالبِ   Barang-barang  اتعونصاملَ

نشرهب  Kita meminumnya   هلُكُأْن  Kita memakannya 

أْنذخ  Kita Mengambil   أشاءي  Beberapa hal  

 Budaya  الثقافة   Pusat Bahasa  مركز اللغة

� 

 

  

 !كما ىف املثال  متكلّ: التمرين األول  .١
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 !جب عن األسئلة التالية مبا ىف جانبها األيسرأ:  الثاينلتمرين ا .٢

�
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 االسم والفعل واحلرف: الكلمات
(Kata : Isim, Fi’il dan Huruf) 

  :سماال �
� Jika anda memperhatikan percakapan di atas, anda dapat 

menemukan beberapa kata yang tergolong سماال  .حرف dan ,فعل ,
Diantara kata yang tergolong اإلسم adalah sebagai berikut:  

 بنةاجل زبدةال األحذية البقرة
 اللنب فريدة احلقائب الدجاج
 القاهرة سامل تاملصنوعا مصطفى

� Dengan demikian, سماال  adalah semua kata yang menunjukkan 
makna benda, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, sifat dll. 
Atau kata yang tidak mengandung masa/kala.  

� Selain dari segi makna, kata سماال  juga dapat diketahui melalui 
ciri-ciri fisik sebagai berikut: 

نمرةال   األمثلة  عالمات االسم 

١ .       ) - ٍ--/- ً--/ - ٌ-- (تنوين  
(Bertanwin) 

شيئًا، حلمٍمدرسةٌ،   

٢ .  املصنوعات، اللنب، اجللد  (Ber- alif lam)ألـ  
٣ .  تقدمه حروف اجلار 

(Didahului hurf Jar) 
.من البقرة، باللحم  

٤ .  تقدمه حروف النداء 
(Didahului hurf Panggilan) 

 يا حممد، يا فاطمةُ

 א	#�א"�
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� Setiap kata yang sudah ber (الـ) tidak boleh diberi tanwin. 
Atau sebaliknya, setiap kata yang sudah ber-tanwin tidak boleh 
diberi (الـ). Seperti:  

Kata  Boleh dibaca Atau 

 املدرسةُ مدرسةٌ  � مدرسة

  الشيئُ  شيئٌ  �  شيئ

  اللحم  حلم  �  حلم

� Jika setiap kata dibaca dengan tidak ber (الـ), memberikan 
makna bahwa sesuatu yang disebut itu tidak jelas (abstrak) bagi 
pembicara. Sebaliknya Jika dibaca ber (الـ), memberikan 
makna bahwa sesuatu yang disebut itu jelas (kongkrit) bagi 

pembicara.  

 : الثَى املا فمكَ ةفَرِعباملَ ةَركل الندب :  الثالث  التمرين .٣
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 !منه األمساء  النص التايل واستخرج رأقإ : الرابع  التمرين .٤
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 الفعلُ �
� Jika anda memperhatikan percakapan di atas, anda dapat 

menemukan beberapa kata yang tergolong فعل. Diantara kata – 
kata dimaksud adalah :  

نشرب لُأكُن نصننأخذُ ع 
� Dengan demikian, kata ُعلالف adalah semua kata yang 

menunjukkan suatu pekerjaan, baik masa lampau, masa 
sekarang, kata kerja perintah maupun larangan. Dalam bahasa 
Indonesia kata ُعلالف  disebut dengan kata kerja.  

� Dalam bahasa Arab, ُعلالف ada tiga:  علُ املاضيف (Kata kerja masa 
lampau), علُ املضارعف (Kata kerja masa sekarang dan /atu yang 
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علالف  

ىاضم مضارِع أَمر  
 

akan datang), علُ األمرف (Kata perintah). Perhatikan bagan 
berikut: 

 
 
 
  
 

� Selain dari segi makna, kata ُعلالف juga dapat diketahui melalui 
ciri-ciri fisik sebagai berikut: 

  مثلةاأل  عالمات الفعل منرة

١ .  Bersambung dengan  لتاُءالفَاع  ..).ـت(   تبكَت ،تكَرش  
٢ .  Bersambung dengan tâ’ ta’nits 

( ...ـت ) 

بكَتت، رضحت، 
أتقْر  

٣ .  Bersambung dengan ي خماطبة     ين، سلّميتتعلم 
٤ .  Bersambung dengan نون التوكيد   بكتلينَّ، أشكرن 
٥ .  Didahului huruf نُ قدكُوي كَانَ، قد قد 

� Untuk lebih memperdalam pemahaman anda tentang ُعلالف, 
baca dan terjemahkanlah teks berikut,!. Kemudian perhatikan 

bahwa semua kata yang bergaris bawah tergolong ُعلالف:  
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واستخرج منه كلمات مع زميلك  احلوارأجر : اخلامسالتمرين  .٥
 !األفعال
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� فاحلَر  
� Jika anda memperhatikan percakapan pertama di atas, anda 

dapat menemukan beberapa kata yang tergolong فرح. Di 
antara kata yang tergolong فرح dimaksud adalah :  

 و من ما هلْ
� Dengan demikian, yang dimaksud dengan kata فرح yaitu 

semua kata yang baru bisa dimengerti secara sempurna jika 
bersama dengan kata lain. Atau dengan ungkapan lain, huruf 
adalah setiap kata yang bukan isim dan bukan fi’il. Dalam 
bahasa Indonesia ada persamaanya dengan “kata sambung”.  

� Secara garis besar, فرح dapat dibagi kepada dua; حرف املباىن 
(huruf yang membentuk kata) dan رف املعاىنح  (huruf yang 
memiliki makna). Yang dimaksud dengan huruf – huruf yang 
membentuk kata adalah huruf – huruf hijaiyah –seperti yang 
anda pelajari pada Dars -١ pada buku ini. Sementara huruf yang 
memiliki makna adalah huruf – huruf yang memiliki makna 
tersendiri dan diantaranya ada yang dapat memberikan 
pengaruh (perubahan baris) terhadap kata di depannya, seperti 
yang telah di sebutkan di atas.  
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� Sementara yang banyak menjadi kajian dalam pengggunaan 
bahasa Arab adalah رف املعاىناحل  (huruf yang memiliki makna). 

� Di antara jenis – jenis املعاىن رفاحل  dimaksud adalah حروف اجلر, 
 .حروف اجلوازم dan حروف النواصب

� Yang dimaksud حروف اجلر adalah setiap huruf yang masuk 
kepada kata isim dan mempengaruhi i’rab (baris akhir) kata 
yang dimasukinya menjadi majrūr (secara umum ber-harkat 
kasrah / baris bawah). حروف اجلر dimaksud adalah sebagai 
berikut:  

 منرة اجلَر حروف  املعىن اَألمثلَة     
املدرسة من جِئت  Dari ن١  م.  
إىلَ اإلدارة ذَهبت  Ke ٢  إىل.  

  .٣  عنTentang   بحثْت عن الكتابِ
على املكتبِو تعض  Atas ٤  على.  

ىف احلجرة علمتت  Di  ٥  يف.  
  .٦  ربBoleh Jadi   رب رجلٍ عامل به

  .٧  كSeperti   وجهه كَالقمرِ
  .٨  ل Bagi/Karena  صليت ِهللا

  .٩  حىتSampai   سالَم هي حتى مطْلَعِ الفَجر
  .١.  بDemi   باهللا
  .١١  وDemi   واهللا
  .١٢  تDemi   تاهللا
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 ! حفظ واكتب العبارات التالية إ
- 

- 

- 

- 

-  

  

  
  بعض ما اشتمل عليه القرآن 

أرسل اهللا تعاىل حممدا صلعم إىل العاملني ىف وقت فسدت فيه عقيدةُ 
الناس بالشرك، وعبادة األصنام والكواكب، واتخاذ امللوك أربابا من دون اهللا، 

واِإلخاء واِإلنصاف، وفشت  ومل تقم صالت الناس على أساس من املساواة
اخلرفات واألوهام، وتدهورت األخالق، واشتدت حاجة الناس إىل هدى من 
اهللا تعاىل، فأنعم عليهم بالقرآن الكرمي جيدد دينهم، ويصلح عقائدهم، يدعوهم 
إىل عبادات تصلُهم خبالقهم، ويضع هلم تشريعا ينظم حيام، ويصون 

  .ىل مكارم األخالقحقوقهم، ويدعوهم إ
  :أما العقيدة الىت فصلها القرآن ىف مواطن كثرية فهي). ١(

�א(��)�����وא'&%$ �

�א	#�א$� �
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إثبات وحدانية اهللا تعاىل، ونفي الشركاء، والدعوة إىل اإلميان به  -١
  .وعبادته، ألنه هو اخلالق العظيم املنعم

اإلميان بالرسل السابقني وبالكتب السماوية واملالئكة واليوم اآلخر  -٢
  .من جزاء وما فيه

وأما العبادات فيه الصالة والصوم والزكاة واحلج واآليات صرحية ىف ). ٢(
  .فرضها

فالصالة : والعبادات الىت شرعها القرآن من أفضل الوسائل لتربية اخللق
جتعل املرء على صلة دائمة باهللا، فرياقيه ىف سره وعلنه، وميتنع عن الشر 

ذيب للنفس، وكسر ا، وتعويدها  قوال وفعال، والصومة شهوحلد
.الصرب، والزكاة ختليص للنفس من شحها وخبلها

١
  

  )ىف الباب الثالث ستمرارها(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
١
. ، ص)م٢٠٠٠دار العلوم، : كرتاجا(، العربية للطالب اجلامعةخطيب األمم، وآخرون،   

  .اجلزء األول، ٢٧



٣٢ 

  جيدا الطالب قادرين على فهم احلوارن أن يكو .١
 .احلوارتطبيق الطالب قادرين على أن يكون  .٢
أن يكون الطالب قادرين على استعمال األمساء الضمائر ىف اجلملة  .٣

 . العربية
عراب من األمساء الضمائر إ تعينيأن يكون الطالب قادرين على  .٤

 .ىف اجلمل العربية
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  : فهياملادة  هذه  تدريسمن أما األغراض املستهدفة 
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اب اجلامعةمع بو  

بواب اجلامالسالم عليكم:   ةع  
طالبة جدوعليكم السالم :   ةيد  

  أهال وسهال :  بواب اجلامعة
دة جبةطالأهال بك:   يد  

   ك سعيدار :  بواب اجلامعة
  مبارك سعيد :  طالبة جديدة
  ؟ من أي مدينة أنت:   بواب اجلامعة
�فادنج سدمفوانأنا من مدينة  :  طالبة جديدة �
  ماذا شأنك و:   بواب اجلامعة
�أريد أن أشترك احملاضرة :  طالبة جديدة �

 ابوةبعه:   اجلام ةبطاقة شخصية للطالبل عندك  
�!، تفضلها هي بطاقة شخصييت :  طالبة جديدة �
  هل أنت طالبة ىف كلية التربية ؟:   بواب اجلامعة
�نعم أنا طالبة جديدة ىف كلية التربية :  طالبة جديدة �
  أهال حبضورك ىف هذه اجلامعة:   بواب اجلامعة
يددة جبأهال بك :  ةطال. � �

  א��א��א�����
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ضاجلَ طُابِووازات  Pegawai Bea Cukai ٌةدسي  Nyonya/Ibu 

  Nona / Anak  آنِسةٌ  Pasport  جوازات السفَر
Gadis   

سعيد كار  Selamat Siang  كراش  Terima Kasih  

سم عيدبارك  Selamat Siang juga شأن  Urusan 

 Selamat Datang  أهال Saya Mengikuti  أشترك

  Negara  بلدKartu Mahasiswa   بة للطاليصشخ ةُاقَطَبِ

 Satpam  ابوبIngin   يريد - أراد 

 

 

 

  
      هو طالب    ؟ من هو

  هي طالبةٌ    ومن هي؟ 
      ذلك أستاذٌ    من ذلك ؟ 

  تلك أستاذةٌ    ؟ ومن تلك
؟ هل هو موظف  نعم، هو موظف  

    ، بل هي موظفةطبيبةت ليس ال، هي    ؟  هي طبيبةٌهل 
؟ هل ذلك تاجر    نعم، ذلك تاجر  

  ال، ليست تلك خادمة، بل هي مهندسة  ؟  تلك خادمةٌهل 

���א���دא�
�
 א�
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  : األمثلة

 بييت، بيت يلطالب ىف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية،  أنا - 
 . بعيدة من املدينة ريةقىف 

 ىف املدينة بيتناو ،تبي لنا ،طالب حنن - 
 ىف القرية بيتهما ،بيت هلما ،طالبان مها - 
 . أمام البيت جوالته ،جوالة عنده/ له طالب  هو - 
 أمام الكلية سيارتك ،سيارة لك ،طالبة أنت - 
 أمام اإلدارة سيارتكن ،سيارات نلكُ ،طالبات أننت - 
 ىف الشنطة منديلها ،منديل هلا ،طالبة هي - 
 - كتبهلنّ  ،طلبات هن، على املكتب كتبهن  
   
 

 

   ! ماحتته اخلط بالكلمات التالية لْبد: ولاألتمرين ال .١

١ .  حممد    حاضروهو مسرور ،  
  حسن    .................................................  

الطالب    .................................................  
شاملُفَت    .................................................  
املدير    .................................................  

 فىشستوهي ىف امل مريضةٌ   زنيب .٢
  .................................................    فريدة

  .................................................    اخلادمة

�$�� "��א� 
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  .................................................    البنت
 .................................................    لسيدةا

 ، من هو ؟ هو حممدطالب  ذلك  .٣
  .................................................  أستاذ

  ..................................................مهندس
  .................................................  طبيب
  .................................................  تاجر

ديرم  .................................................  
 .................................................  عميد

 ، من هي ؟ هي زينبطالبة  تلك .٤
  .................................................  أستاذة
  .................................................  طبيبة

  .................................................  مهندسة
  .................................................  تاجرة

 التهجديصلي   هو  .٥
  الصبح .....................

  الظهر..................... 
  رالعص..................... 
  املغرب..................... 
  العشاء..................... 

 نام على السريرأنت تنام على السرير ؟ نعم، أهل  .٦
  .......................................؟ املكتب ...............
  ......................................؟ الكرسي................

  ........................................؟ قعدامل................
 ........................................؟بالط ال...............
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 سم الضمريا
( Kata Ganti Orang  dan Benda ) 

� Jika anda memperhatikan percakapan di atas, dapat anda 

temukan bebarapa إسم الضمري (kata ganti), yaitu:  

 

ملةىف اجل  إسم الضمري 
  أنتم من أي بدل أنتم ؟

  حنن  حنن من سوريا
  هو  هذا هو جواز سفري

  أنت  وأنت ياسيدة ؟
� Kata ganti (إسم الضمري ) ini ada dua bentuk: ١. Kata ganti yang 

berdiri sendiri (ٌلفَصنم) dan ٢. Kata ganti yang bersambung 

 .(متصلٌ)
� Kata ganti yang berdiri sendiri atau dikenal dengan istilah 

 karena tidak bersambung (kata ganti terpisah) ”الضمري املُنفَصلٌ“

dengan kata yang lain. Yaitu: 

سم الضمريا  Digunakan untuk املعىن 

وه  Dia Untuk orang ketiga tunggal (lk.) 

 Keduanya Untuk orang ketiga dua (lk.)  هما

مه  Mereka Untuk orang ketiga lebih dari ٢ (lk.) 

هي  Dia Untuk orang ketiga tunggal (pr.) 


 א�&�א%
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 Keduanya Untuk orang ketiga dua (pr.)  هما

نه  Mereka Untuk orang ketiga lebih dari ٢ (pr). 

تأن  Anda Untuk orang kedua tunggal (lk.) 

 Anda berdua Untuk orang kedua dua orang (lk.)  تماأن

أنتم  Anda semua Untuk orang kedua lebih dari ٢ (lk.) 

أنت  Anda Untuk orang kedua tunggal (pr.) 

 Anda berdua Untuk orang kedua dua orang (pr.)  أنتما

أننت  Anda Semua Untuk orang kedua lebih dari ٢ (pr.) 

 Saya Untuk orang pertama tunggal, lk /pr  أنا

حنن  Kami semua Untuk orang pertama jamak, lk/pr. 

Untuk memahami penggunaan إسم الضمري tersebut, perhatikan 

contoh – contoh berikut! 

سم الضمريا  ! Perhatian األمثلة 

وه  لمسهو م 

S
em

u
a
ري 

ضم
 ال

سم
اإل

 (k
at

a
 g

a
n

ti
) 

te
rs

b
u

t 
se

la
lu
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ib

a
ca

 s
ep

er
ti

 
d

em
ik

ia
n

 (
b

a
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an
ya

 t
id

a
k

 
p

er
n

ah
 b

er
u

b
a
h
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 هما مسلمان  هما
منَ  هولمسم مه  
ةٌ  هيلمسم هي  
  هما مسلمتان  هما
نه  اتلمسم نه  
تأن  لمسم تأن  
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  أنتما مسلمان  أنتما
أنتم  ون أنتملمسم  
ةٌ  أنتلمسم أنت  
  أنتما مسلمتان  أنتما
أننت  اتلمسم أننت  
   أنا مسلم  أنا

ونَ  حننلمسم حنن  
� Setiap kalimat yang diawali dengan إسم الضمري disebut sebagai 

 :Perhatikan contoh – contoh berikut .مبتدأ
  طالب    أنا  : ةمثلاأل

  عاملٌ    هو  

  مسلمتان    أنتما  

  شاهدونَ    أنتم  

  أننت    مؤمنات  

  خرب+   مبتدأ    
� Kata ganti yang bersambung atau dikenal dengan istilah “  لضمريا

تصلٌاملُ  ” (kata ganti bersambung) karena bersambung dengan 

kata yang lain. Yaitu : 

سم الضمريا  األمثلة املعىن 

ـه  Nya (lk) ديده جابتك 
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 كتابهما جديد ٢-Mereka ber  ـهما

مـه  Mereka ber-٣/ +  ديدم جهابتك 

 كتابها جديدNya (pr)   ـها

 كتابهما جديد ٢-Mereka ber  ـهما

نـه  Mereka ber-٣ / + ديدج نهابتك 

ـك  Mu/Kamu (lk) ديدج كابتك 

 كتابكما جديد (lk) ٢-Kamu ber  ـكُما

ـكُم  Kamu Semua (lk). ديدج كُمابتك 

ـك  Mu/Kamu (pr) ديدج كابتك 

 كتابكُما جديد (pr) ٢-Kamu ber  ـكُما

ـكُن  Kamu Semua (pr). ديدج كُنابتك 

 يدكتايبِ جد Saya (lk/pr)  ـي

 كتابنا جديدKami/kita (lk/pr)   ـنا
� Setiap ٌلصتضمري م biasanya disebut sebagai مضاف إليه. 

  فصيح      خطبتــــــه  :مثل

  جديدةٌ      حقيبتــــــك  

  واسع      منـزلـــــها  

  خرب+     مضاف إليه+  مبتدأ   
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 !لاىف املث كما ةمإل الفراغ بالضمائر املناسبإ: الثاىنتمرين ال .٢
 هو مريض �  خالد مريض:     مثل

 حاضر............   �    على حاضر -

 غائبة............   �    الطالبة غائبة -

 حاضرة............   �    ليلى حاضرة -

 ىف اجلامعة............   �  الطالبة ىف اجلامعة -

 أمام الفصل............   �  االستاذ أمام الفصل -

 !كما ىف املثال ضمريا ىف املكان اخلاىل ضع علما أو: الثالثتمرين ال .٣
  )علم(    خالد موظف  �  هو موظف:     مثل

 )ضمري(    موظفهو   �  أمحد تاجر:     

 )علم(    قارئ.......   �    هو قارئ -

 )علم(    حاضرة.......   �    هي حاضرة -

 )ضمري(  ىف املصنع.......   �  عثمان ىف املصنع  -

 )ضمري(  مسرورة.......   �    األم مسرورة -

 )علم(    جمتهد.......   �    تهدهو جم -

  !كما ىف املثال ضع ضمريا مناسبا ىف املكان اخلايل: الرابعتمرين ال .٤
  .ىف الديوان.... خالدة تاجرة :     مثل

  .ىف الديوانهي  خالدة تاجرة       

 ىف املستشفى.... عائشة مريضة  -
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 مريضة ؟ .... يا عائشة، هل -

 . مريضة... نعم  -

 ياعائشة؟  ماهر،.... ذلك طبيب، هل  -

 – أنت –أنت –أنا( مإل الفراغ بأحد الضمائر اآلتية ا: اخلامستمرين ال .٥
 )هي –هو 

   ىف املستشفى.............  -

 جالس على الكرسي ...........  -

 سائق ماهر............  -

 قابلة نشيطة............  -

 حالعب ناج............  -

 ذاهبة إىل املدرسة............  -

 كاتب مشهور ............ -

 قأمام الفند............  -

 . بنت مجيلة............  -

 !دل ماحتته اخلط بالكلمات التالية ب :السادستمرين ال .٦
 قريب يا علي؟ نعم منزيل قريب  منزِلُك  هل  -

      .................................بيتك 

كبكْتم ...............................  

سبتكان ..............................  
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 قْلُكح................................  

 نظيفة يا آمينة ؟ نعم، دراجىت نظيفة دراجتكأَ -

  جمة لَي..............................  

  ..............................غالية   

  ...............................ة يوِقَ  

  جدية د............................. 

  أ  حقيبتك جديدة يا عمر ؟ نعم، هي جديدة -

    كتسردم..............................  

    كتظَّارن..............................  

    كتطَرسم.............................  

    كتاجرَد..............................  

 ! الفراغ كما ىف النموذج امإل: السابعتمرين ال .٧
  ه مجيلـبيت  حممد ىف البيت،  :منوذج 

 .....................مرمي ىف البيت،  -
 .....................انت ىف البيت،  -
 .......................أنا ىف البيت،  -
 .....................نت ىف البيت، ا -
 .....................هي ىف البيت،  -
 .....................عمر ىف البيت،  -
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  !كمل اجلمل اآلتية كما ىف املثالا: الثامنتمرين ال .٨
  هو تلميذٌ قلمه مجيلٌ �طويلٌ     / قلم / تلميذٌ  : مثل

  سيارته جديدة ،هو أستاذ �جديدة / سيارة / أستاذٌ 

 .......................... �    جديد/ كتاب / طالب  -

 ........................... �   جديدة/ جوالة /  معلم -

 ........................... �   كبري   / بيت / عميد  -

 ........................... �   مهمة / كتابة / مدير  -

 ........................... �    نظيف / عمل / موظف  -

  .أخالقك كرمي أنت عامل �  كرمي / أخالق / عامل / أنت : مثل

 ........................ �  كرمي/ أخالق / عامل /  هو -

 ........................ �  كرمي / أخالق /  انعامل/  مها -

 ......................... �  كرمي / أخالق /  ونعامل/ هم -

 ........................ �  كرمي / أخالق /  ةعامل/  هي -

 ....................... �  مي  كر/ أخالق /  انعامل/  مها -

 ........................ �  كرمي / أخالق /  اتعامل/  هن -

 ........................ �  كرمي / أخالق / عامل / أنت  -

 ........................ �  كرمي / أخالق /  انعامل/ أنتما  -

 ........................ �  كرمي / أخالق /  ونعامل/ أنتم  -
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 !عن األسئلة اآلتية جبا: التاسعتمرين ال .٩

 ؟  اإلسالمية احلكومية هل منـزلك قريب من اجلامعة - 
 ؟ اإلسالمية احلكومية لجامعةلأين مسجد العزة  - 
 هل مسجد املصوم بعيد عن بيتك ؟  - 
 ؟ مديركما اسم  وما اسم عميدك  - 
 هل كتابك ىف حقيبة صديقك ؟  - 

 !كما ىف املثالأكمل اجلمل التالية : رالعاشتمرين ال .١٠

  : ١ -  مثال
  

 ٢ –مثال 

  :  األسئلة
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  !ترمجها إىل اللغة اإلندونيسية اجليدةمث كتب واحفظ احملفوظات التالية ا

-  

-  

- 
  

  

  )االستمرار من الباب الثاىن( ! النص التايل مع مراعاة شكلهاقرأ 
شكالت الناس مبا شرع أما التشريع فقد بين القرآن نظاما حمكَما، وعالجا مل). ج(

هلم ىف الزواج والطالق واملرياث وسئون املال وىف القصاص واحلدود الىت 
  .تصونُ اتمع من الفساد، وىف عالقة األمة اإلسالمية بغريها من األمم

ففى الزواج بين القرآن العالقةَ بني الزوجني وفرض للزوج مهرا وأمر بأن  -١
  .تعاشر النساء باملعروف

وىف املرياث بين القرآن الوارثني ونصيب كل وارث من تركة املورث،  -٢
وأعطى املرأة حقها وشرع هلا نصف نصيب الرجل ألن نفقتها واجبة 

  .على غريها من أب أو زوج أو ابن، وبين اهللا املواريثَ ىف آيات كثرية

��א�&�א' �
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ألنه وشرع اهللا التجارةَ ألا من أفضل أسباب الكسب، وحرم الربا  -٣
كسب بال عمل، وأمر بكتابة الدين حفظا للحقوق ومنعا للخالق بسبب 

  .النسيان، وأمر باإلشهاد على البيع توثيقا للعقود
وىف القصاص حقق اهللا العدلَ بني الناس، وصان األرواح وفرض عقُوبات  -٤

  .على اجلَرائم كقطع يد السارق وجلد الزاىن
جعل اهللا األساس املساملةَ فإذا عتدى معتد وجب  وىف عالقة األمة بغريها -٥

القتال ولذلك جيب على املسلمني أن يكونوا على استعداد للحوادث 
  .ولقاء العدو

  : أما اآلداب السامية الىت دعا اهللا إليها ليهذب الناس ا فكثرية منها). د(
  .االستئذان قبل دخول البيوت -١
  .تراك ىف الشرالتعاون على اخلري، وعدم االش -٢
  ١.البعد عن السخرية من الناس، وعفّةُ اللسان عن الطعن فيهم أو غيبتهم -٣

                                                 
١
. ، ص)م٢٠٠٠دار العلوم، : جاكرتا(، العربية للطالب اجلامعةخطيب األمم، وآخرون،   

  .، اجلزء األول٢٧



٤٩ 

  فهما جيدا ب قادرين على فهم احلوارن الطالأن يكو .١
 .احلوارتطبيق أن يكون الطالب قادرين على  .٢
ىف اجلمل  اإلشاراتمال أمساء عاستأن يكون الطالب قادرين على  .٣

 .العربية
 أمساء اإلشاراتمن عراب اإل حتيليلأن يكون الطالب قادرين على  .٤

 .ىف اجلمل العربية

 

 

 

 

 

 �	رس ا��ا��ا
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  : فهي تدريس هذه املادةمن أما األغراض املستهدفة 

  
  
  
  
  
  

� �
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�

 
  جحا يسافر إىل ميدان

            مانيد  
 
 

        مان يد  

  ةيبِور ة آالفيانِمثَ           
             

       عشة ةُربِيور آالف  
  ثَمانِية آالف روبِيةب 

 
 

           وأسافان إىل ريدم   
 

���� א��א��א
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حةقَدي  Taman  جلُم  Onta  

حيحيونات/انٌو  Hewan  َطباع  Tentu  

جملي  Cantik  ن فَمضلك  Tolong  

  Raja  كلمSaya Naik    بكَرأَ

 ! Silahkan  لْتفضSaya Ingin   ديرِأُ

 افَرس- يسافر  Pergi (Jauh) ُالطودر  Paket 

  Rupiah  روببية Kota Medan  ميدان

كْمتب رِالبدي  Kantor Pos َابِطع  Prangko 

طَاخلاتاب  Surat-surat صرةاح  Suara Keras 

رِالبيد ادىالع  Prangko Biasa إرالٌس  Pengiriman�

رِالبياملُ دسلج  Prangko Ekspres َاعينِط  Berikan Saya�

ألصق  Saya Menempelkan َطقَف  Saja�

مظّوف رِالبدي  Pegawai Pos َأرِعف  Saya Tahu�

 

 : األمثلة
 هذه فَاطمةٌ   -     ا حممدهذَ .١
 هذه مدرسةٌ  -     صاحلهذَا  .٢
٣. تلك جامعةٌ   -     ذلك مسجد 
٤. ةٌتلك نافذَ   -     ذلك باب 

�دא��א������� א
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 دللطالب اجلد  هذا فصل      ما هذا ؟  .٥
 ديدةاجلامعة اجل ةلك مكتبتو

 التربية باجلامعة اإلسالمية احلكومية هذه كلية      ماهذه ؟ و .٦
 هذه الكليةطالبات جديدات ىف تلك 

 نائب العميد لكلية التربية هوهذا     ؟  من هذا .٧
 اللغة العربية تدريسرئيسة قسم  هيهذه       من هذه ؟و .٨
 سنة ماضيةيف الذى ألفها  كتاا اهذنعم،     ؟ اكتاهل هذا  .٩

 لكلية التربية  سيارةهذه ، ال  ؟  سياراهل هذه  .١٠
 ذه اجلامعةكلية التربية  ذلك عميد    من ذلك الرجل .١١
 نعم، هو أستاذ الدكتور ىف التربية اإلسالمية    أستاذ أذلك الرجل .١٢
 يةاللغة اإلجنليز قسم تدريس رئيسةتلك   ومن تلك ىف اإلدارة .١٣

            
  

 سم اإلشارةا
(Kata Tunjuk) 

� Jika anda memperhatikan percakapan dan latihan di atas, anda 

dapat menemukan beberapa سم اإلشارةا  (Kata Tunjuk), Seperti: 

 

سم اإلشارةا ىف اجلمل  
  هذه كبرية هذه حديقة

  ههذ  احليونات ؟ هما هذ
  هذا  وهذا مجل طبعا

 א �א��
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  هذا  ربيدهذا مكتب ال
ذلك مسجد ذلك  كبري  
  تلك  إسالمية حكومية تلك جامعة

 adalah isim yang di-binâ (bentuknya (kata tunjuk) إسم اإلشارة �

tidak berubah-ubah walaupun dalam posisi rafa’, nashab atau jar) 

dan menunjukkan makna yang jelas. Contoh:  

ةهذه مدرسةُ اللغة العربي  “Ini guru bahasa Arab” (Kata “هذه” 

adalah isim syârah di-binâ dengan harkat kasrah menempati posisi 

rafa’ sebagai mubtada’. Kata “ُسةمدر” sebabagi khabar mubtada’ di-

rafa’-kan dengan harkat dhammah. Kata “اللغة” berjabatan sebagai 

mudhâf ilaih yang di-jar-kan dengan harkat kasrah, sementara kata 

“العربية” menjadi na’at (mengikut) kepada kata “اللغة” di-jar-kan 

dengan harkat kasrah.” 

  :adalah sebagai berikut (kata tunjuk) إسم اإلشارة �

 
  األمثلة  الداللة عىنامل سم اإلشارةا

 .Lk (١) Ini هذا
هذا كتاب مهم 
  صاحلٌ هذا رجلٌ

 .Pr (١) Ini هذه
  كبريةٌ هذه مدرسةٌ
 مجيلةٌ هذه فاطمةٌ

 .Lk (٢) Ini هذين/هذان
  جديدان هذان كتابان
 جديدين هلذين طالبني

 .Pr (٢) Ini هاتني/هاتان
   هاتان مدرستان
  هلاتني تلميذتني
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  عربيةٌ هذه كتبIni semua Benda   هذه

 .Lk (١) Itu  ذلك
ذلك مكتب قوي  

نشيطٌ ذلك ولد  

 .Pr (١) Itu  تلك
  كبريةٌ تلك مكتبةٌ
حليمةٌ تلك بنت  

ذانك  Itu (٢) Lk. 
انفاسد ذانك قلمان  

ماهران ذانك معلمان  

تانك  Itu (٢) Pr. 
قويتان تانك سبورتان  
ديدتانج تانك ريشتان  

  جديدات تلك ريشاتItu semua Benda   تلك
 حلونَصا هؤالء أوالدLk/pr  (+ ٣) Mereka  أولئك/ هؤالء

� Setiap kalimat yang diawali dengan  اإلشارةإسم  disebut sebagai 

 .Perhatikan contoh – contoh berikut .مبتدأ

  وبينات من اهلدى والفرقانالقرآن هدى للناس   هذا -  :مثل
  الشجرة فتكونا من الظلمني  هذه -  
  الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقنيذلك -  
  الرسل فضلنا بعضهم بعضاتلك -  
  خرب+ مبتدأ      

� Jika ada kata yang ber “الـ” setelah isim isyârah, maka kata 

dimaksud berjabatan sebagai badal dan kemudian mengikuti i’rab 

isim isyârah. Contoh: 
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- هذا الطالب جمتهد  “Siswa ini rajin” (Kata “هذا” adalah isim 

isyârah di-binâ dengan harkat sukûn menempati posisi rafa’ 

sebagai mubtada’. Kata “الطالب” berjabatan sebagai badal di-

rafa’-kan dengan harkat dhammah. Sementara kata “جمتهد” 

berjabatan sebagai khabar yang di-rafa’-kan dengan harkat 

dhammah). 

- هاتنيٍ قرأت القصتنِي  “Saya telah membaca dua kisah itu” (Kata 

 ,adalah fi’il mâdhi di-binâ dengan harkat sukûn ”قرأت“

semetnara “ت” adalah dhamîr di-binâ dengan harkat dhammah 

menempati posisi rafa’ sebaga fâ’il. Kata “هاتني” adalah isim 

isyârah berjabatan sebagai maf’ûlbih dengan tanda nashab huruf 

yâ karena mutsannâ dan kata “القصتني” berjabatan sebagai 

badal untuk isim isyârah dengan tanda nashab huruf yâ juga). 

� Kata dalam bahasa Arab ada yang tergolong Muzakkar (laki-laki) 

dan Muannats (perempuan).  Kata yang tergolong Muannats 

(perempuan) biasanya selalu diakhiri dengan “ـــة” seperti :  

كْمبةٌ ت– مدرةٌ س– سبوةٌ ر– جرِ –ةٌ الَويةٌ ش– جامةٌ ع– نةٌذَاف 
� Berikut kesimpulan penggunan isim isyarah dimaksud:  

  اتأمساء اإلشار
  للجمع العاقل   للمثىن  للمفرد

  هؤآلء  هذَين/ هذان   هذا
  هؤآلء  هاتني/ هاتان   هذه
  أولئك  ذَينك/ ذانك   ذلك
  أولئك  تينك/ تانك   تلك
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مرة واحدة وذلك أو تلك ملرة أخرى ضع هذا أو هذه : األولتمرين ال .١
ــال  ىف املكان اخلايل ــا ىف املث  ! كم

    هذه سيارةٌ �  سيارةٌ: .......مثل
� ارةٌتلك سي  

 باب............  -     سبورةٌ............  -
-  ............مكتب     -  ............قلم 
 بنت............  -     جامعةٌ............  -
-  ............تلميذةٌ............  -     طالب 
-  ............نافذةٌ............  -     مسجد 
 بناٌء............  -     مكتبةٌ............  -

 ! قوسنيالختر كلمة مناسبة مما بني إ:  الثاىنتمرين ال .٢
 )  مسجد   –   كراسةٌ(     هذه  -
 )مدرسةٌ   –     منـزلٌ(     ذلك -
 ) قلم   –   خريطةٌ(     تلك  -
 )مكتب   –     كليةٌ(     هذا  -
 )صورتان   –   انكرسي(      ذانك -
 )مكتبتان   –   مكتبةٌ(     تانك  -
 )مسافرونَ   –     مسلم(     هؤالء -
 )املأمونُ   -   مصلحونَ (    أولئك -
 )تلميذان   –   عثمانٌ(     ذانك  -

�א$�#�"�!�و�א%# ��&� 
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كما ىف دون الـ ببدل الكلمات الىت كانت فيه الـ : الثالثتمرين ال .٣
 !املثال

            
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

� �

 
  !اجليدة إىل اللغة اإلندونيسية هاترمجمث احملفوظات التالية واكتب احفظ 

-  

-  

-  

-  

-                   

���)���א' �
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  ! نص التايل كتابة صحيحةكتب الا

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


)�#*�א �



������� �	
�� �� 

 ٦٠ 

 

 مكانة العقل ىف القرآن
وإنه بأكمله دعوة صارخة لتحرير العقل . إن القرآن هو كتاب العقل

وإنه . وإنه يدعون إىل استعمال العقل ووزن كل شيئ مبـيزانه. من عقاله
ل الذى ينـريه يترك لنا احلرية ىف أن نعتقد ما يرشد إليه عقلنا، وأن نتبع السبي

واملسلمون ىف هذا يؤمنون بأم خيدمون الدين  .منطقنا أو يهدينا إليه تفكرينا
ومن اآليات الىت يستدلون ا، والىت  .مبوقفهم، ويؤيدون القرآن  بإميـام

وإِذَا قيلَ لَهم اتبِعوا ما أَنزلَ اللّه ": يتقدمون ا كشاهد، اآليات الكرمية التالية
قَالُواْ بلْ نتبِع ما أَلْفَينا علَيه آباءنا أَولَو كَانَ آباؤهم الَ يعقلُونَ شيئاً والَ 

ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثريا من الْجِن واِإلنسِ "  �١٧٠سورة البقرة، �" يهتدونَ
لَها وونَ بِهفْقَهالَّ ي قُلُوب مونَ لَهعمسآذَانٌ الَّ ي ملَها وونَ بِهرصبالَّ ي نيأَع م

سورة األعراف، � بِها أُولَـئك كَاَألنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَـئك هم الْغافلُونَ
١٧٩�  

تان اآليتان الكرميتان، بل والقرآن ىف مجلته، واألحاديث الشريفة ىف اه
على أن  –حسبما يرون –إن كل ذلك يدل ... الم مجلتها، وتاريخ اإلس

وإذا ماتساءلنا اآلن عما يهـتمون بقوهلم أن اإلسالم دين  .اإلسالم دين العقل
ويرون بذلك أنه حيكم العقل ىف مسائل . العقل، أجابوا بأنه حيـتكم إىل العقل

ك ونـتيجة ذلك أن يكون العقل هو القائد ليس الدين، وذل. املبادئ والقواعد
. !ع واحنراف عن الصراط املستقيم قلب لألوضا

١
الباب االستمرار ىف ( 

  )اخلامس
                                                 

. ص، )م٢٠٠٠دار العلوم، : جاكرتا(، العربية للطالب اجلامعةخطيب األمم، وآخرون،   ١
  .، اجلزء الثالث٦٤- ٦١

�א+� �א �
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  .يكون الطالب قادرين على فهم احلوار جيدا أن .١
 .الطالب قادرين على تطبيق احلوارأن يكون  .٢
 استعمال األدواتأن يكون الطالب قادرين على فهم معاىن  .٣

 .االستفهام ىف اجلمل العربية
االستفهام ىف  األدواتأن يكون الطالب قادرين على استعمال  .٤

 .اجلمل العربية

 

 

 

 

 

 

 


	����رس ا�ا 
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  : فهيهذه املادة  سيدرتمن أما األغراض املستهدفة 
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 شيٌء مهِم جِدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  א�ول� א��א�
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فالَى صالفُ ةنقِد  
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هِمم  Penting   ايالَةُ الشص  Ruang Minum 

قوالس  Pasar   رِبش – برشي  Minum 

 Teh  الشايApakah      هلْ

كعم  Bersamamu    ُةوالقَه  Kopi 

  Pertunjukan  مسرحMembeli     اشترى

الَبِسم  Pakaian    انِميالس  Bioskop 

 Maaf  آسفَة   Permen  حلْوى

 Suatu negara  ن البِالَدبلَد م   Selamat Sore  مساَء الْخير

 Perawat  ـمرضةُامل   Kotak  الصندوق

كَّانالد  Toko   اإلدارة  Kantor 

 تأنكالإىلَ ح بذْهت Kamu Pergi Kemana Kamu Suka 

 

 

 

 

ماذا أم؟   اإلدارة  ام  أمامها سيجديدةٌ ةٌار .  
ماذا واَءر بورة ؟ الس  اَءوركْه منةٌس  

ماذا ىف الصنق ؟ دو  الةٌفيه رس .  
ـُدير أين سيارةُ   اإلدارة هي أمام  ؟ املـــ

�دא��� א ����� א

�!	"�� �א�
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ـُــأين امل   املمرضة ىف املستشفى:     ةُضرمــ
  هي ىف السوق:       أين التاجرةُ
  م، هو ىف الدكان:     ؟انكَّىف الد هل التاجرةُ

  هو ىف الكلية:       ؟ احملاضرأين 
  ال، بل هو ىف الفصل:     دارةهل املدرس أمام اإل

 - جديد ؟ نعم هذا الثوب جديدالثوب هذا  لْه 
  .....................؟......صيمالقَ........
........السر؟......الُو.....................  
  .....................؟........ارزاِإل........
  ......................؟.....القَلَنسوةُ........

 - م؟ رجلٌ هو، هل ؟ رجلذلك ؟ ذلك  ن أمني 
...............مدي؟ ر  .........................    
  .........................  ؟ بالطَ...............
...............مدر؟س  .........................  
...............ديم؟ع............................ 

 ميدانىف  ؟ ميدان مرديك  كيدرم انُديم نيأَ - 
  ....................؟      موناس.....
  ....................؟     بحيرةُ توبا.....
  ....................؟     بروبودور.....
..... االس؟    اللُقْت.................... 

 تبعلى املك بالكتا؟  املكتبعلى  ماذَا - 
  .....................اخلزانة ؟..........
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  .......................امللَف؟..........

  ....................رسي؟الكُ..........

 ....................القرطَاس؟..........
 طالب فيهطالب ؟ نعم  الفصلأ ىف  - 

..... ةار؟......اِإلد.....................  

  ......................؟......كْتبةاملَ.....

  ......................؟......الكُلّية.....

.....كّان؟......الد..................... 

� �

 

 

  ستفهاماال أدوات
(Kata Tanya)  

� Jika anda memperhatikan percakapan dan latihan di atas, anda 

dapat menemukan beberapa ستفهاماال أدوات  (kata tanya), Seperti:  

ستفهاماال أدوات ىف اجلمل  
ين كنت يافاطمة ؟أ  أين 

 أهل ذهبتمعك كلْ  ؟ خته 
؟ ماذا اشتريت  ماذا 

؟ ماهو هذا الشيئ املهم  ام  
 من  من ذلك ؟ ذلك رجل ؟

 أ  أ ىف الفصل طالب ؟

 א�$�א#�



������� �	
�� �� 

 ٦٧

� Yang dimaksud dengan ستفهامات االأدو  adalah kata-kata yang 

digunakan untuk mencari penjelasan terhadap sesuatu. Contoh: 

  ”? Kapan ujian“  ؟ مىت اإلمتحان

� Kata-kata yang digunakan untuk bertanya ( ستفهامأدوات اال ) ada 

dua jenis:  

١. Huruf Istifhâm, ada dua: 

a. هل “Apakah” digunakan untuk kalimat positif, maka 

untuk jawaban “ya” digunakan kata “نعم” dan untuk 

jawaban “tidak” digunakan kata “ال”. Contoh:  

؟هل قرأت هذا الكتاب   “Apakah kamu telah membaca buku 

ini ?” jawabannya bisa  نعم “ya” dan bisa  .”tidak“  ال 

b. أ “Apakah”. Dalam hal ini hamzah ada ٣ jenis: 

 yang membutuhkan jawaban antara dua (Hamzah) أ -

alternatif, maka setelah hamzah ada kata “أم”.Contoh: 

؟أرأيت حممدا أم عليا   “Apakah kamu telah melihat si 

Muhammad atau si Ali ?” 
 .”هل“ yang sama pemakaiannya dengan (Hamzah) أ -

Maka jawabannya bisa “نعم” atau “ال”. Contoh: 

؟ه الةأقرأت هذ  “Apakah kamu telah membaca 

majalah ini?” (Jawabanya bisa “نعم” atau “ال”) 

 yang digunakan untuk menanyakan penyataan (Hamzah) أ -

negatif, maka untuk jawaban “ya” digunakan kata “بلى” 

dan untuk jawaban “tidak” digunakan kata “نعم”. 

Contoh: ؟ريدةاجل ههذ ئنيأمل تقر  “Apakah kamu belum 

membaca koran ini?” (Jawabanya bisa “بلى” atau “نعم”) 

٢. Isim Istifhâm 

Yaitu kata tanya yang digunakan untuk kata tunggal. 

Yaitu: 
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- نم  “Siapa?” (digunakan untuk manusia) contoh: 

 اللغةَ العربيةَ من كسرد؟ي  “Siapa yang mengajarimu 

bahasa Arab?” 

 Apa?” (digunakan untuk selain manusia)“  ما -

contoh: ماهةُ ياالىت  املَادهتسرد  “Apa materi yang telah 

kamu pelajari?” 

 .Kapan?” (digunakan untuk menanyakan waktu)“  مىت -

Contoh: مىت حضرت؟ “Kapan kamu datang?” 

ينأ -   “Dimana?” (digunakan untuk menanyakan 

tempat). Contoh: أين تقع اجلامعة اإلسالمية احلكومية 
؟سومطرة الشمالية  “Dimana letak IAIN – SU ?” 

 Berapa?” (digunakan untuk menanyakan“  كم -

jumlah). Contoh: ؟هكتابا قرأت كم  “Berapa buku yang 

telah kamu baca ?” 

- كيف  “Bagaimana?” (digunakan untuk menanyakan 

keadaan). Contoh:  ؟يا أستاذ حالككيف  “Bagaimana 

kabarmu ya Prof.?” 

- أي  “Yang mana?” Contoh: طالب ن أيج؟ح  “Siswa yang 

mana yang telah berhasil?” 

� Kata tanya berada pada awal kalimat, namun boleh didahului 

oleh huruf jar. Contoh: 

 ”? Berapa harga buku ini kamu beli“ بكم اشتريت هذا الكتاب -

(Huruf “ب” yang ada pada kata “كم” adalah huruf jar, kata 

 adalah isim istifhâm di-bina dengan harkar sukûn ”كم“

menempati posisi jar). 

� Seluruh isim istifhâm adalah mabnîy kecuali kata “أي” kata ini di-

i’râb sesuai dengan posisinya di dalam kalimat. Contoh: 
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-  ن؟ميدان حمفظةم  “Siapa Wali Kota Medan?” (Kata “نم” adalah 

isim istifhâm di-binâ menempati posisi rafa’ sebagai mubtada’). 

؟ انُحتممىت اإل -  “Kapan Ujian?” (Kata “مىت” adalah isim istifhâm 

di-binâ menempati posisi rafa’ sebagai khabar yang 

didahulukan). 

؟ ستقاللاالقع أين ي -  “Dimana letak Mesjid Istiqlal ?” (Kata “أين” 

adalah isim istifhâm di-binâ menempati posisi nashab sebagai 

Zharaf makan). 

 adalah isim ”كيف“ Bagaimana kabarmu?” (Kata“ كيف حالك ؟ -

istifhâm di-binâ menempati posisi rafa’ sebagai khabar yang 

didahulukan). 

 
 

 

   !ستفهام املناسبضع مكان النقاط أدوات اال:األول تمرين ال .١

  ىف الفصل رجلٌ  �    ىف الفصل ..… - 
  ىف املنزل أساس  �    ىف املنزل …… -
 البستان الزهرة من ،نعم  �  الزهرة من البستان …… -
  اجلامعة هناك  �    اجلامعة  …… -
  متحان يوم اخلميساال  �    متحاناإل …… -
- …… أم أنت أنا  �    أنت  
- …… كتاب  �  كتابا اشتريت اواحد ااشتريت 
- …… خالد  �    طالب فائز فائز 
- …… املتحف مكان األثار القدمية  �    هو املتحف 

����%	�א����&� 
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حىت  ات املناسبةاآلتية بالكلم ستفهامل أدوات االكم: الثاىنتمرين ال .٢
 !كما ىف املثالتكون مجلة مفيدة 

  ؟ ياأخي ىف هذه الدورة تحانُممىت اال �  مىت:   مثل
١.  نم...................................... 
٢. لْه ....................................... 
٣. نأي ....................................... 
 .......................................متى  .٤
 .......................................... أَ .٥
٦.  أي....................................... 
٧. كَم ......................................... 
٨. ام......................................... 
 .......................................فيكَ .٩

� �

  

  )الرابعاالستمرار من الباب (!  النص التايل مع مراعاة شكلهقرأ ا
  :أما الصراط املستقيم الذى يتعلّق بصلة الدين بالعقل فهو

ما وراء : أوال :جاء الدين هاديا للعقل ىف مسائل معينة وهي -١
الطبيعة أي العقائد اخلاصة باهللا سبحانه، وبرسوله صلى اهللا عليه وسلم، وباليوم 

مسائل األخالق أي اخلـري : ثانيا .يب اإلهلي، على وجه العموماآلخر وبالغ
 .والفضيلة، وماينبغي أن يكون عليه السلوك اإلنساىن ليكون الشخص صاحلا

وجاء الدين  .مسائل التشريع الذى ينـتظم به اتمع وتسعد به اإلنسانية: ثالثا

��א�$�א' �
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ها مستقال بنفسه هاديا للعقل ىف هذه املسائل بالذات، ألن العقل إذا بـحث في
  فإنه ال يصل فيها إىل نتيجة يـتفق عليها اجلميع

جاء القرآن يفهمه العقل ىف احملكم فيه، وال يناقض العقل ىف املشابة منه وذلك  -٢
هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم ": أن القرآن يقول
م رأُخابِ وتاء الْكغتاب هنم هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز يف قُلُوبِهِم ينا الَّذفَأَم اتابِهشت

 الْفتنة وابتغاء تأْوِيله وما يعلَم تأْوِيلَه إِالَّ اللّه والراسخونَ في الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا
نبر ندع نكُلٌّ م ابِبِهلُواْ األلْبإِالَّ أُو ذَّكَّرا يم٧: سورة آل عمران، اآلية� ".ا و�  

جاء القرآن ال يستشـري اإلنسان ىف شيئ، وتعاىل اهللا عن  -٣
استشـري املربوب، وتعاىل العليم احلكيم عن أن حيتكم إىل البشر أو حيكّمهم 

حيث قيل أن هذا موقف الدين من العقل،  .فيما أنزله إليهم هداية وتربية
  ١.الدين هو العقل، الدين ملن ال عقل له

)بتصرف: اإلسالم والعقل(    
         

                                                 
١
. . ، ص)م٢٠٠٠دار العلوم، : جاكرتا(، العربية للطالب اجلامعةخطيب األمم، وآخرون،   

  .، اجلزء الثالث٦٤- ٦١
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 ةفصيحة املطالعة راءالطالب قادرين على قأن يكون  .١
ملثىن أن يكون الطالب قادرين على استعمال األمساء املفرد وا .٢

 .واجلمع ىف اجلمل العربية
 .حتويل املفرد إىل املثىن وإىل اجلمع ن يكون الطالب قادرين علىأ .٣
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  : فهيهذه املادة  من تدريسأما األغراض املستهدفة 
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 بطاقة من بغدد 
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اسلَتم – يستلم  Menerima زاز – يزور  Mengunjungi  

  Pabrik  عانِصج م عنصمKartu Pos   ةٌيديرِب ةٌاقَطَبِ

زمقَة/  ةٌلَييدص  Teman  شئٌاط  Pantai  

شهر ـُّتزمو  Bulan Juli  جنوب  Selatan  

متحف ج متاحف  Museum شجج أَ ةٌرشراٌج  Pohon 

 Pohon Kelapa  لِيخالن ارجشأَ Cerita  صصقَ

اجِدسج م جِدسم  Mesjid  قسمد  Damaskus 

 رضح– رضحي  Hadir / datang لَدب  Negara 

لَةلَيو لَةلَي ألْف  Seribu Satu 
Malam 

 – Tempat  األماكن التارِيخية
bersejarah 

 Sampai Jumpa  إلَى الّلقَاِء Keluarga  أُسرةٌ

مالقَاد  Yang akan datang ٌذيلَذ  Yang Enak 

 قفَرِي  Kelompok/ 
Kesebelasan 

 Pertandingan  املُبارةُ

 Sesi Pertama  الشوط األول Kiper  حارِس مرمى

 

 

 

 !ماحتته اخلط بالكلمات التالية  لْبد:  األولتمرين ال .١
 إىل اجلامعة نَوراضهم حىف اجلامعة،  بحممد وسامل وسعيد طال - 

.........................................وفُاقأمام الفصل نَو  

 א������ א���دא�

������ א���
�����وא�� 
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......................................... جالسسياعلى الكر نَو  

......................................... مستمعإىل اخلطبة نَو  

......................................... اجِرعالنهارىف  نَو  
 - اجِهل أنتم  رعبيوتكمإىل  نَو وأنتم راجعات إىل بيوكُتن 

 ......................دمكُارِي  .........................    
  .........................فُصولكٌم...................... 
  .........................حجراتكُم...................... 

 .........................مساكنِكُم.................. ....
 وأما منازِلُهم فَبعيدةٌ. قريبةٌ منازِلُنا - 

  .........................مساجِدنا 
  .........................مدارِسنا 
  .......................... معاهدنا
  ............................كُلّيتنا 

 - و. كثريةٌ يب كتمتنوعةٌ ككتب 
  ......................... جريديت
  .........................  حقيبيت

  .......................... جملىت
  ............................قلمي 
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  اجلمع  –املثىن   –اسم املفرد 
(Kata Tunggal, Dual dan Plural)  

� Jika anda memperhatikan qira’ah di atas, anda dapat menemukan 

bentuk kata املفرد (tunggal), dan اجلمع (plural). 

 املفرد املعىن اجلمع املعىن
Beberapa Kartu ِاقَطَبات  Kartu َةٌاقَبط  

 Beberapa Negara لْبالَبِ/  انٌدد  Negara لَبد  
Beberapa Pabrik مصانِع  Pabrik مصنع  
Beberapa Cerita صقَص  Cerita ةٌقص  

Beberapa Tempat أماكن  Tempat انٌكَم  
Beberapa Pohon أشجار  Pohon شجةٌر  

 كمثل .املفرد واملثىن واجلمع :بالنظر إىل عدده يتكون من ثالثسم اال �
 : اجلدول التايل

  
  
  
  
 

  

 א�#"א!�
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 (Kata Tunggal)  سم املُفْردا �

، قلمالالتربيةُ، : مثل . هو اسم يدل على معىن واحد  املُفْرد سما -
 .موظف، فريق، مبارةٌ، ، كتاب، فصلٌطالبال

  .كاألمثلة السابقة مرفوع أَرِقُ سم مفْردكل ا -
 (Kata Dual)ىملثنسم اا �

. أو اثنتني نياثنالتثنية هو اسم يدل على اسم ب املثىن يقال أيضا سما -
 .تنيِسدراملَ/تانساملدر، تلْميذَينِ/لْميذَانت: مثل

� Dari segi bentuknya “ سم التثْنيةا ” dapat dikenal dengan: 
١. Penambahan pada akhir katanya : َ...ان   

Seperti: انديديذَان جلمالت   = Kedua siswa itu baru 
Asalnya: “لميذُ جديدالت”   = Siswa itu baru 

٢. Atau penambahan pada akhir katanya ..َ.ِني   
Seperti: أيتنت ريديدن جيذَيلم   = Saya melihat 
dua orang siswa baru.  
Asalnya “ادديتلميذًا ج ترأي”  = Saya melihat 
satu orang siswa baru. 

� Setiap اثْنيةالت سم  dibaca dan ditulis berakhiran “ .َ..ان ” jika 
ia menempati posisi marfû’. Seperti jika ia berdiri sendiri, 
contoh: “ ظَالنامان ”, dan jika berjabatan sebagai khabar, 
contoh: هظَنِ ذانامان . 

� Sementara itu, اثْنيةالت سم  harus dibaca dan ditulis berakhiran 
“ ينِ...َ ” jika ia menempati posisi manshûb dan majrûr’. 
a. Contoh اثْنيةالت سم  yang menempati posisi manshûb: 

  جميلَتني السيارتنيعلمت أنَّ 
b. Contoh اثْنيةالت سم  yang menempati posisi majrûr’: 
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  اجلَميلَتني كتب كثريةٌ السيارتنيعلمت ىف 
 :حتتها اخلط فهو اسم التثنيةكل كلمة ! ةالتالي إىل اجلملنظر ا -

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 ! مساء املثىناألمن اجلمل التالية عين : الثاىن تمرين ال .٢
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 اجلمع

 جمع المذكر السالم  جمع المؤنث السالم جمع التكسير

 !كما ىف املثال من اجلمل التالية اثنم امفرد رغي: الثالثتمرين ال .٣
  تربيتينِال/  تربيتانال �    تربيةُال

� ةٌهام    � ........../ ..........  
� بةُ السرو    � .......... /.......... 
  .......... /.......... �    احلَائطُ �
�  يسالكُر    � ........../ .......... 
�  باملَكْت    � ........../ .......... 
 .......... /.......... �    املَكْتبةُ �
� رياملُد    � ........../ .......... 
 .......... /.......... �    الديوان �

 (Kata Plural) معسم اجلَا �
، املعلمون: مثل. اثنني أو اثنتنيأكثر من هو اسم يدل على  اجلمعسم ا -

 إخل...التالميذ، الكتب، احلقائب، املسلمات
مجع املذكر السامل ومجع املؤنث : يتكون من ثالث أنواع اجلمع  -

 : كما رأيت ىف اجلدول التايل. السامل ومجع التكثري
 

  
  

          
       

 جمع املُذَكّرِ السالمِ �
 ،عابدونَ: مثل. اثننيأكثر من اسم يدل على  جمع املُذَكّرِ السالمِ -

اهرينونَ ،مذاكر، نراكعي 
� Dari segi bentuknya dapat dikenal dengan:  

a. Penambahan di akhir katanya “ .ُُ ..نَو ” seperti:  
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 Sungguh beruntung orang-orang beriman =  قَد أَفْلَح املُؤمنونَ
b. Atau penambahan: “ .ِ..ني  ” seperti: 

نِنيمؤرِ الْمشبو  = Berilah kabar gembira kepada orang-
orang beriman 

� Jam’u al-Muzakkar al-Sâlim ini dapat dibentuk dari setiap 
kata sifat jenis muzakkar. Seperti: 
� املٌع  عاملني / عاملون    
� راكشاكرين / شاكرون    ش 

� Setiap kata Jam’u al-Muzakkar al-Sâlim harus dibaca dan 
ditulis berakhiran “ ونَ...ُ ” jika ia menempati jabatan kata 
marfu’. Seperti berjabatan fâ’il (pelaku), contoh pada 
kalimat:  “َنونماملُؤ قَد أَفْلَح”. 

� Sementara itu, kata Jam’u al-Muzakkar al-Sâlim harus 
dibaca dan ditulis berakhiran “ .ِ..ني ” jika ia berjabatan kata 
mansûb dan majrûr.  
a. Contoh kata Jam’u al-Muzakkar al-Sâlim yang 

menempati jabatan mansûb (maf’ul bih):     املسلمني ترأي  
b. Contoh kata Jam’u al-Muzakkar al-Sâlim yang 

menempati jabatan majrûr’ (dimasuki huruf jar): ْقلو
ننِيوللم 

حول كل اسم املفرد التايل إىل مجع املذكر السامل، كما : الرابعتمرين ال .٤
 ! ىف املثال
  مسلمني/  مسلمون  �   مسلم 

  ............................ / ..  �   مصلح  •
  .............. / ..............   �   مسافر •
  .............. / ..............  �    مشرك   •
  .............. / ..............  �   عامل  •
 .............. / .............. �   شاكر  •
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إىل مجع املذكر السامل، كما ىف  ةالتالياجلمل حول كل : التمرين اخلامس .٥
 !:املثال

 
              ٢                ١  

  
  
  
  
  
  
  
 
  

  جمع املُؤنث السالمِ �
-  عمجثنمِ هو اسم يدل على أكثر من اثن املُؤالمثل . نيتالس :

اهراتم ،ذاكرات ،إخل... راكعات 
� Dari segi bentuknya ِمالالس ثناملُؤ عمج dapat dikenal dengan 

penambahan ...ات  pada akhir kata tunggalnya. Seperti:  
 Telah tiba para wanita =  حضرت املؤمنات الصاحلات
mukmin salihah. 

� Kata “املؤمنات” merupakan bentuk jamak dari kata “املؤمنة”, 
dan kata الصاحلات merupakan bentuk jamak dari kata 
 Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan .”الصاحلة“
bahwa ِمالالس ثناملُؤ عمج dapat dibentuk dari setiap kata 
sifat yang bentuk tunggalnya berakhir “ـة”(ta 
marbuthah). seperti:   
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   مؤمنات   مؤمنةٌ
 مسلمات  مسلمةٌ

�  عمالتكْسريج 
 -  عمصيغ يتغري أو اثنتني ب هو اسم يدل على أكثر من اثنتني التكسريج

 إخل... أبواب، بنات، مدارس: مثل . مفرده من صورة
 :اهاألمثال منوفيما يلى  ،التكسري كثري جمع صيغَإنّ  - 

  عىنامل  مجع التكسري  فردامل
 Bapak  اٌءآب  بأَ

قرِيإِب  قأَباَرِي  Ceret 

دعأب  داعأَب  Lebih Jauh 

كَمأَب  كْمب  Tuli 

يلإبةٌ   سسالأَب  Iblis 

امهإب  مياهأب  Ibu Jari 

دأَح  ادآح  Satu 

نسأَح  ناسأَح  Lebih Baik 

روأَح  روح  Mata Yang Cantik 

بنأَر انِبأَر  Kelinci 

 املذكوروفيما يلى أمثلة املقارنة بني اجلمع  �

  مجع  مفرد
  تكسري  مؤنث سامل  مذكر سامل

أقالم  -   -   قلم  
  مدارس  -   -   مدرسةٌ
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طلبة  -   طالبون  طالب  
مسلمون  مسلم   -   -  
حاضرون  حاضر   -   -  
  طوالب  طالبات  -   طالبة
  -   مسلمات  -   مسلمة
  -   مجيالت  -   مجيلة

� Bentuk mufrad, mutsanna dan jama’ selalu mengikuti 
standar isim dhamir. Berikut penyesuaian antara mufrad, 
mutsanna dan jama’ dengan isim dhamir.   

  مثل  سم الضمريا
  مالع  أنا  -انت   –هو 
  عالمان  أنتما –مها 
  عالمون  حنن  –أنتم  –هم 
  عالمةٌ    أنت – هي
  عالمتان  أنتما  –مها 
  عالمات  حنن  –أننت  –هن 

  بكمل كل مجلة من اجلمل اآلتية بوضع مجع مناس: السادستمرين ال .٦
 !كما ىف املثال

  ىف البيت ولد واحد �    واحد ...........ىف البيت :     مثل
  ..................... �    واحد......... لألستاذ  .١
 ..................... �  كثريون........ ىف الفناء  .٢
 ..................... �  كثريون.....ىف هذا املعهد  .٣
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 ..................... �  كثرية..............للبيت  .٤
 ..................... �  ..........هؤالء العاملون  .٥
 ..................... �  ........هؤالء السائحات  .٦
 ..................... �  ..............ذلك كتب  .٧
 ..................... �  ............تلك مضيفة  .٨
 ..................... �  ..........هؤالء مضيفات .٩

 ..................... �  ناجحون........ ولئك أ .١٠

  قرأ اجلمل التالية ولكل كلمة حتتها اخلط فهو مجعا: السابعتمرين ال .٧
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سم املفرد الذي حتته اخلط إىل اجلمع مع مراعاة اال لحو: الثامنتمرين ال .٨
 !كما ىف املثال ما حيدث من التغيري

  نَوبوبحم نَوحالالص الُجالر �  بوبحم حالالص لُجالر:   مثل
١. لَالوالذّ دكي محبوب  � .................. 
 .................. �    زائفَ دهِتجم سرداملُ .٢
 .................. �  ةٌياضر ةُصلخاملُ ةُملّعاملُ .٣
٤. هنالّفَ اكح علٌام    � ..................   
 .................. �  ةٌيالع ةٌرجش ةسردأمام املَ .٥
 .................. �  روهشم دهعم ةنيدىف املَ .٦
٧. فعِارِى الش سيةٌار وعةٌلَج  � .................. 
 .................. �  انديى املَف يوِالقَ بعالالّ .٨

 

 

   عِوبسى اُألف امياَأل
(Hari – hari dalam Satu Minggu)  

  اللغة اإلندونيسية  اللغة العربية
داَألح  Minggu 

 Senin  اإلثْنينِ

 Selasa  الثُّالَثَاُء

 Rabu  اَألربِعاُء

سياخلَم  Kamis 

�א'&%$ �
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 Jumat  اجلُمعةُ 

تبالس  Sabtu 

  ............م وي ؟ اآلنَ اآلنَ مِوي أي -  ! كتصاحب /كباحص اسئلْ
 ...............أذهب إىل الكلية ؟ تذهبني / أي يوم تذهب  -
 .................أرجع  إىل القرية ؟ ترجعني / أي يوم ترجع  -
 ...................ىف املدرسة؟ أعلم تعلمني / تعلم  أي يوم -
 ....................املقالة؟ أكتب تكتبني / كتب تأي يوم  -

  
  
  

  ! اقرأ النص التايل مع مراعاة شكله 

  حاجة الناس إىل الرسل
أثبت التاريخ، مما نراه عند اُألمم البدائية أن الناس فُطروا على التدين،   -١

 وحبثوا عن اإلله ليعبدوه، فعبدوا الشمس والقمر وآهلةً ال تنفع وال تضر
ء إىل اهللا تعاىل وقد هدت الفطرةُ السليمة بعض العقَال. كصنم وحجر

ومل . خالقِ السموات واألرض وما فيهن فعبدوه واليشركون به شيئا
يؤت الناس مجيعا عقوال سليمة يستدلون ا هذا االستداللَ ليصلوا إىل 
معرفة اهللا، فاحتاجوا لذلك إىل رسل يعرفُوانهم برم ومبا ينبغي به من 

وحيده، ويعلموم كيف صفات الكمال، ويدعوم إىل اإلميان به وت
 .يعبدونه عبادةً ينالونَ ا رضوانه

�א�#�א$� �
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وقد . وأن وراء عامل الشهادة الذى ندركه حبواسنا غيبا ستره اهللا عنا -٢
هذا العامل الذي يشهدونه فلم ينالوا من  اجتهد الناس ىف معرفة أسرار

فكيف يستطيعون أن يدركوا ما ال . العلم به إال قليال على مر القرون
ناله حواسنا وعقوهلم من املغيبات كاملالئكة واليوم اآلخر واحلساب ت

واجلنة والنار؟ إم لذلك ىف حاجة إىل رسل خيربوم مبا أخربهم اهللا به 
من بعث وحساب وجنة ونار ومالئكة اصطفاهم اهللا : من أمور الغيب

 .بيائهلعبادته، أو لتنفيذ أمره، أو ملراقبة خلقه، أو حلمل رساالته إىل أن

وأن الناس ىف حاجة إىل شريعة مساوية تنظم حيام وتضمن بقائهم،  -٣
وحتقق العدل واألمن فيهم، خيضعون هلا سرا عالنية ألا من عند رم، 

  ١.فمن حيمل إليهم هذه الشريعة؟ الرسل صلوات اهللا عليهم

 )االستمرار ىف الباب السابع(

                                                 
. ص، )م٢٠٠٠دار العلوم، : جاكرتا(، امعةالعربية للطالب اجلخطيب األمم، وآخرون،   ١

  .األول، اجلزء ٦٣- ٦٠
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 .الطالب قادرين على تنفيذ احلواريكون  أن .١
 .املاضىفعل الفهم صيغ   أن يكون الطالب قادرين على .٢
ىف اجلمل املاضى فعل الأن يكون الطالب قادرين على استعمال  .٣

 .العربية
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  : فهيهذه املادة من تدريس أما األغراض املستهدفة 
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                     ةِسيمالش تحت  
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تحت الشِسمية  Dibawah Payung ةصق  Cerita 

 بذَه– بذْهي  Pergi  بلَع– بلْعي  Bermain  

 حبس– حبسي  Berenang   ٌالَةخ  Bibi 

 جرخ– جرخي  Keluar  رِجيةٌد ج جرائد  Koran 

 Panas  حارShower   الدش

 لَسج– سلجي  Duduk ىرترِي -اشتشي  Membeli 

اجلَو  Cuaca مس كرِيأَي  Es Krim 

 

 

 

 

     بني الفعلِ لْص وضده :      ملْ بني الفعلِ وصرفهاد:� �

• لَجس    � رجع    � سرد      � كَرش 

• خرج    � استرى �  احأَد      � لَسج 

 عجر �      حمد �    علَخ �    بهذَ •

• عللَغَ �      مق    � دبـ �      قَع قَام 

 دخلَ �      نظَر �    لَخد �    بعلَ •

• ارتىد    � فَرع    � رغَاد      � لّمعت 

• نلَز      � جلَه    � ادع      � طَلَقان 

�رأَى �    الْتحق �    امقَ �      حتفَ • �

 א��������א�
�دא�

��	���� א
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 فعلٌ املاضىال �
 .ياضم نٍمى زئ فيش ثودعلى ح لّدل يفع لّى هو كُاملاض لُفعال -

   إىل شاطئ البحر اليوم ؟ذهبت هل  -   : مثل     
  .إىل شاطئ البحر اليوم ذهبتنعم  - 
   ؟ البحرىف  سبحتهل  - 
  . من البحر خرجتمث  سبحتنعم  - 
  ؟ إىل البيت رجعتمىت  - 
 - صباحا و رجعتىف البيت ىف الساعة السادسة وصلت.  

 : مثل. فَعلَ و فَعلَ و فَعلَ : نم نُوكَتتى ضاملاَ لِعف انَزأو إنَّ -

ةمثلاأل   نٌازوأَ 
 فَعلَ ، حكَمنصر، فَتح، ضربدخلَ، نشر، نزلَ، 

 فَعلَ ، حِسب فَرح،علم، ضحك، شرب، فَهِم، قَبِلَ، 
نسح ،بعلَ، ، صهسظُمعملَ ، كَرفَع 

� Dalam لالفاملاضى ع  terjadi perubahan kata, yang disebut dengan 
عل املاضىفالتصريف   sesuai dengan kebutuhan dalam 

menggunakannya. Perhatikan tabel bertikut:   

Rumus الداللة لـ مثل تصريف  
 ٣-Org ke/غائب  ١ نصر فَعلَ  ..َ. ... ...َ

Lk  َ... ... .َ..الَ  اا فَعرص٢ ن  

�� א���א
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وا..َ. ... ..ُ.   + ٣ نصروا فَعلُوا 
.َ.. ... .َ..فَ  تلَتع ترص١ ن  

  ٢ نصرتا فَعلَتا  تا..َ. ... ..َ.  Pr ٣-Org ke/ غائبة
  + ٣ نصرنَ فَعلْن  نَ..َ. ... ..ْ.
.ْ.. ... .َ..ت  لْتفَع ترص١ ن  

 ٢-Org ke/خماطب
Lk  

  ٢ نصرتما فَعلتما  تما..َ. ... ..ْ.

  + ٣ نصرتم فَعلْتم  متْ..َ. ... ..ْ.

.ْ.. ... .َ..ت  لْتفَع ترص١ ن  
 ٢-Org ke/خماطبة

Pr  
  ٢ نصرتما فَعلْتما  متا..َ. ... ..ْ.
.ْ.. ... .َ..تن  نلْتفَع نترص٣ ن +  
.ْ.. ... .َ..ت  لْتفَع  ترصمتكلم وحدة  ١ ن/Orang 

I Tunggal  
 الغري متكلم مع  + ٢ نصرنا  فَعلْناَ  نا..َ. ... ..ْ.

/Orang II + Jama’ 
 -  مثلك ،فعل املاضى يناسب أمساء الضمائرالتصريف: 

 فعل املاضيال الرفع ضمائر
وه  رصن 
 نصرا  هما
موا  هرصن 
هي  ترصن 
 نصرتا  هما
ننَ  هرصن 
تأن  ترصن 
 نصرتما  أنتما
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أنتم  مترصن 
أنت  ترصن 
 نصرتما  أنتما
أننت  نترصن 
 نصرت  أنا
ا  حنننرصن 

يكون مفردا دائما وال يطابق الفاعل ىف ) ىف اجلملة الفعلية(املاضىفعل ال -
  :مثل. التثنية واجلمع

  فاعل مثىن أو اجلمع  فاعل مفرد  مرةالن
١.  حضر املُعال الصديق  حضاملالع الصديقان ران  
٢.  لَجس النشيطُ الطالب  لَجالنشيطُون الطالبون س  
٣.  الت جرلميذُخ الميذُ  الذكيالت جرالذكيون خ  
٤.  اجِحالن ان  الصاحلٌ فَرِحاجِحالن فَرِح الصاحلان  
٥ .  سراذُ الدتاألس بكَت  سرذُ الداألسات بكَت  

  :مثل. املذكر واملؤنثيطابق الفاعل ىف ) ليةىف اجلملة الفع( فعل املاضىال -

ذكرفاعل م  نمرةال   مؤنثفاعل  
١.  الصديق رضح األمني  رضحةُالصديق ت  
٢.  الطالب لَسج الصديق  لَسجبةُالطال ت الصديق  
  احلافظات طالباتال تخرج  احلافظ طالبخرج ال  .٣
  اتالنشيط تلناجِحاا تفَرِح  النشيط فَرِح الناجِح  .٤
٥ .  سراذُ الدتاألس بكَت  بكَتت ةُذًاألست سرالد  
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املفرد واملثىن واجلمع ىف  يطابق املبتدأَ) اإلمسيةىف اجلملة ( فعل املاضىال -
 : مثل. املذكر واملؤنثو

  مبتدأ مجع  مبتدأ مثىن  مبتدأ مفرد  نمرةال
١.  الصديق رضح  االصرضا  ديقان حوالصرضديقُون ح  
  الطالبات جلَسن  الطالبتان جلَستا   تجلَسالطالبةُ   .٢
٣.  فَرِح اجِحان   الناجِحالنافَرِح  اجِحواالنون فَرِح  
 تكَتب األستاذَةُ  .٤

سرالد  
تا كَتب تاناألستاذَ
سرالد  

 نبذَةُ كَتاألسات
سرالد  

  

 

 !مذكرا مؤنثا وعكسه كما ىف املثال ل بد: األولن تمريال .١
٢              ١  

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

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

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

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

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

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

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

 

� !�� ��א�
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  :اجلمل اإلمسية مجال فعلية كما ىف املثالغير : الثاىنتمرين ال .٢

  السيارتان وقفتا أمام املكتبة:   مثل
 وقفت السيارتان أمام املكتبة    

  القصة قرآهذان التلميذان . ١  :مترين  
  الدرس اتكتبوهاتان التلميذتان . ٢    
  املدرستان نزلتا من السيارة. ٣    
  التلميذتان سلمتا على زميالما. ٤    
  الشرطيان اعتقال لصا. ٥    
  بالكرة لعباذانك الولدان . ٦    
  أمام املنـزل سترحااوتانك البنتان . ٧    
  املنـزل دخالذانك اللصان . ٨    
  .دخول اللص اتتانك املرآتان عرف. ٩    

ىف  تغيريمايلزم من المع  التالية الضمائرل املبتدأ ببد:  الثالثتمرين ال .٣
 !فعله

  مالزيا هو غادر جاكرتا متجها إىل -
- أنت   ........................................................ 
 ........................................................   أنا  -
 ........................................................هي   -
-  أنت........................................................ 
 ........................................................حنن  -

مايلزم مع التالية ة الىت حتتها اخلط بالكلمات اجلملل بد: الرابعتمرين ال .٤
 !ىف فعله تغيريمن ال

  كة املكرمةأنا سافرت إىل م    أنا  -
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 ..............................................   هو -
 ..............................................    الرجل -
 ..............................................   ميدان -
-  أنت  ................................................ 
 ................................................  ذهب  -
 ...............................................  أنا  -
 ........................................املدينة الطالبية -

  :فعل املاضيالف الكلمات اآلتية إىل تصريف صر: اخلامستمرين ال .٥
  تعلّم  شكَر  سكن  فَتح  حضر كَتب ضمائر
وه  بكَت ....... ....... ....... ....... ....... 
 ....... ....... ....... ....... .......  كَتبا  هما
موا  هبكَت ....... ....... ....... ....... ....... 
هي  تبكَت ....... ....... ....... ....... ....... 
 ....... ....... ....... ....... ....... كَتبتا  هما
نه  نبكَت ....... ....... ....... ....... ....... 
تأن  تبكَت ....... ....... ....... ....... ....... 
 ....... ....... ....... ....... ....... كَتبتما  أنتما
م  أنتمتبكَت ....... ....... ....... ....... ....... 
أنت  تبكَت ....... ....... ....... ....... ....... 
 ....... ....... ....... ....... ....... كَتبتما  أنتما
أننت  نتبكَت ....... ....... ....... ....... ....... 
 ....... ....... ....... ....... ....... كَتبت  أنا
نا  حننبكَت ....... ....... ....... ....... ....... 
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  ! ل املاضى باملضارعبد :السادستمرين ال .٦
 أدب اهللا حممدا أحسن تأديب -
 تعلم التالميذ قراءة القرآن كل مساء -
 تأمل املسلمون القصص القرآنية -
 أتبع األوالد نصيحة اآلباء -
 اتعظ املسلمون مبا جاء ىف القرآن الكرمي -
 احتفل الصحابة مبا جاء به حممد من تعاليم -
 أدبا علمااكتسب قارئ القرآن  -
  . ازداد املؤمنون إميانا بقراءة القرآن -

  ! تايلال احلوارمن األفعال املاضية عين  :السابعتمرين ال .٧
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 أمساُء الشهورِ امليالَدية
(Nama – Nama Bulan Masehi dalam Satu Tahun)  

  اللغة اإلندونيسية  اللغة العربية
 Januari  ينايِر

 Pebruari  يِرفبرا

 Maret  مارِس

 April  أَبرِيل

 Mei  مايو

 Juni  يونِيو

 Juli  يوليو

 Agustus  أغُسطُس

 September  سبتمبِر

 Oktober  أوكْتوبِر

 Nopember  نوفَمبِر

 Desember  ديسمبِر

  ........................ شهر ؟ اآلنَ اآلنَ شهرِ أي -! ك صاحب لْأسا    
- أي شرٍه و تلد /وت؟  لد تلدو /تلدو....................... 
-  رٍ أيهحنتفله ىف الشهرإندونيسيا؟ بيوم استقالل  حنتفلُش........... 
-  رٍ أيهىف الشهر  احنتفله ؟النهضة الوطنيةب حنتفلُش................. 

- رٍ أيهىف الشهر ىف الشهر  احنتفله؟ طنيةالتربية الوب حنتفلُ ش........ 

- رٍ  أيهىف الشهر عام دراسي؟ يبدأ  يبدأُش......................... 

�א%$#" �
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 )من الباب السادساالستمرار ( !قرأ النص التايل مع مراعاة شكله ا

وقد رأى اهللا حاجة الناس إىل القدوة الصاحلة فاصطفى من اخللق أنبيائه، وأدم  -٤
الكرمي فسموا ىف إنسانيتهم وصدقوا ىف إميام برم، فعبدوه خملصني له بأدبه 

الدين، وفعلوا اخلري، واجتنبوا الشر، وثبتوا على احلق وجاهدوا ىف سبيل اهللا 
حىت عال دينه، وانتشر نوره، وكانوا ىف كل ذلك أئمةً للمؤمنني، وقدوةً 

حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر لَقَد كَانَ لَكُم فيهِم أُسوةٌ ". صاحلة
يدمالْح نِيالْغ وه لَّ فَإِنَّ اللَّهوتن يم٦: سورة املمتحنة �و. � 

أن الناس ىف حاجة إىل الرسل ليعرفوم برم، وخيربوهم  :وخالصة القول
ا، وليحملوا إىل الناس شرائع  مبااليدركونه من أنباء الغيب الىت أوجب اهللا اإلميانَ

 اآلخرة، ليكونوا لـهم قدوة صاحلةاحلكيم اخلبري، الىت تبلغ م السعادة ىف الدنيا و
أُولَـئك الَّذين هدى اللّه فَبِهداهم اقْتده قُل الَّ أَسأَلُكُم علَيه أَجرا إِنْ هو إِالَّ "

نيالَملْعى لكْرفكان إرسال الر سل من اهللا رمحة  �٩٠:األنعام  سورة�" ذ
   ١.للعلمني

  )التربية الدينية بتصرف(       

                                                 
١
. ، ص)م٢٠٠٠دار العلوم، : جاكرتا(، العربية للطالب اجلامعةخطيب األمم، وآخرون،   

  .، اجلزء األول٦٣- ٦٠

�א���א"� �
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 .املطالعة فراءةالب قادرين على ن الطأن يكو .١
  فهما جيدا القراءةأن يكون الطالب قادرين على فهم  .٢
 فعل املضارعالفهم صيغ   أن يكون الطالب قادرين على .٣
فعل املاضارع ىف اجلمل المال أن يكون الطالب قادرين على استع .٤

 .العربية
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  : فهيهذه املادة تدريس من أما األغراض املستهدفة 
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א�و���	���א�  

   درِيالْب بكْتم 
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 Laut  الباخرةُ Loket  شبابِيك. شباك ج

  Tercatat  مسجلَةٌ Mencatat  تسجِيلٌ

االَتةُ احلَوياملَال  Wesel Pos  َطى –ى أَعطعي  Memberikan 

 Alamat  عنوانٌ  Pengirim  مرسلٌ

فالظَّر  Amplop يادالع درِيالب  Surat Biasa 

درِيالْب قودنص  Kotak Pos َاجل درِييالبو  Pos Udara 

 Stempel  Kantor Pos  ديرِالب بِتكْم متخKereta Api   لقطَارا

  
  
 

 املضارع فعلُال �
� Jika anda memperhatikan percakapan di atas, dapat anda 

temukan beberapa kata عل املضارع الف  diantaranya:  
 

  ةىف اجلمل  فعل املضارعال
اشرى ت - يشيشترى مرسل اخلطاب  رىت... 

 عضو– يضمث يضع اخلطاب   ع...  
  أو بالبارحة نرسل اخلطاب بالقضار  لُسري - أَرسلَ 

  ...بعض الناس يرسلون خطابات  يرسلون 

���א���دא�� א�

���و	����� א�! א�א
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احلال أو  نٍمى زئ فيش ثودعلى ح لّدل يفع لّهو كُ فعل املضارعال -
 : ، مثل االستقبال

  إىل شاطئ البحر اليوم ؟  ذهبيهل  - 
  اليوم إليه ذهبال، ال ي - 
  غدا سبحسيهل  - 
  خوانهإغدا مع  سبحسي، نعم - 

  : مثل ،يفْعلُو  يفْعلُو  يفْعلُتتكون من  فعل املضارعلاإن أوزان  -

ةمثلاأل ناوزأ   
 - رصني  ننِياُهللا املُؤم 
 - نسحي فِْسهنل  
 - لَمعي  اتومى السا فم 
 - حفْتا ياحبص ابالب  
 - رِبضثَالً ياُهللا م 
 عنِ اهلَوى ينطقما  - 

 يفْعلُ
  
 يفْعلُ
  
 يفْعلُ
  

� Secara umum, baris ‘ain ل املضارعالفع  dibaca fathah (ــع) 
jika ‘ain fi’il-nya itu sendiri dan / atau lam fi’il-nya salah 
satu dari huruf - huruf berikut: أ، ح، خ، ع، غ، هـ 

 ةمثلاأل
 حروف

فعل املضارعال فعل املاضىال   
 أ  القُرآنَ حممد قَرأَ  القُرآنَ مدحم يقْرأُ
حفْتي ابالب لَدالو  ابالب لَدالو حح  فَت 
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خسرلْمِ يى العلْمِ  فى العف خسخ  ر 
هدمح نماُهللا ل عمسي هدمح نماُهللا ل عمع  س 

غَبري هيف  هيف بغغ  ر 
لَدالو بِه بذْهي مرِهواُهللا بِن بهـ ذَه 

� Dalam لالفاملضارع ع  terjadi perubahan kata, yang kemudian 
disebut dengan  فريتصل املالفضارعع  sesuai dengan kebutuhan 
dalam menggunakannya. Perhatikan tabel bertikut:   

Rumus تصري
  الداللة لـ مثل ف

  ١ ينصر فعلُي  ..ْ. ... ...ٌيـ
  غائب

(Org ke-٣ Lk)  ـَي... ... .ْ..فعالن  انان يرصن٢ ي  
  + ٣ ينصرونَ يفعلونَ  ونَ..ْ. ... ..ُ.يـ
  ١ تنصر تفعلُ  ..ْ. ... ...ُتـ

 غائبة
(Org ke-٣ Pr)  ـفعالن  ان..ْ. ... ..َ.تان ترصن٢ ت  

  + ٣ صرنَين بفعلن  نَ..ْ. ... ..ْ.يـ

  ١ تنصر تفعلُ  ..ْ. ... ...ُتـ
 خماطب

 (Org ke-٢ Lk)  ـفعالن  ان..ْ. ... ...تان ترصن٢ ت  

  + ٣ تنصرون تفعلونَ  ونَ..ْ. ... ..ُ.تـ

  ١ تنصرين تفعلني  ين..ْ. ... ..ِ.تـ
 خماطبة

(Org ke-٢ Pr)  ـفعالن  ان..ْ. ... ...تت رصن٢ انت  

نَ..ْ. ... ..ْ.ـت  فعلننَ ترصن٣ ت +  
  



������� �	
�� �� 

 ١٠٦

 

  ١ أنصر  أفعلُ  ..ْ. ... ...ُأ 
 متكلم وحدة

(Org pertama 
Tunggal) 

  + ٢ ننصر  نفعلُ  .ْ.. ... ...ُنـ
 متكلم مع الغري
Org Pertama 

Jama’ 
 -  مثلك ،يناسب أمساء الضمائر فعل املضارعالتصريف:  

ضمائر 
 الرفع

  ملضارعالفعل ا
يحفتي  رجخي  شهِدي  رصن  

وه  رصني .....................................  .....................................  .....................................  
  .....................................  .....................................  ..................................... ينصران  هما
منَ  هورصني .....................................  .....................................  .....................................  
هي  رصنت .....................................  .....................................  .....................................  
  .....................................  .....................................  ..................................... تنصران  هما
ننَ  هرصني .....................................  .....................................  .....................................  
تأن  رصنت .....................................  .....................................  .....................................  
  .....................................  .....................................  ..................................... تنصران  أنتما
ون  أنتمرصنت .....................................  .....................................  .....................................  
أنت  نريصنت .....................................  .....................................  .....................................  
  .....................................  .....................................  ..................................... تنصران  أنتما
نَ  أننترصنت .....................................  .....................................  .....................................  
  .....................................  .....................................  ..................................... أنصر  أنا
حنن  رصنن .....................................  .....................................  .....................................  



������� �	
�� �� 

 ١٠٧

يكون مفردا دائما وال يطابق الفاعل ىف ) ىف اجلملة الفعلية(املضارع فعل ال -
 :مثل. التثنية واجلمع

  فاعل مثىن أو اجلمع  فاعل مفرد  منرة
١.  حيضر احملاضرةَ الصديق  حيراملباراة الصديقان ض  
٢.  جيلس على الكرسي الطالب  جي سىف الفصل الطالبونل  
٣.  خيرج لميذُالت من لِالفص  جرخالميذُ يسة الترمن املد  
٤.  حفْري اجِحبعد االمتحان الن  حفْران ياجِحبعد اإلعالن الن  
٥ .  بكْتي اذُ الدتاألسسر  بكْتي سرذُ الداألسات  

 . املذكر واملؤنثيطابق الفاعل ىف ) ىف اجلملة الفعلية(املضارع فعل ال -

  مؤنثفاعل   ذكرفاعل م  منرة
١.  حيالصديق رةَ ضوالند  رضحةَ الصديقةُ توالند  
٢.  جيالطالب سة لىف القَاع  تسلة الطالبةُ جالقَاع  
  من املعمل الطالبات خرجت   املعمل من يخرج التلميذُ  .٣
٤.  اجِحالن حفْرس يربعد الد  تحفْر اتاجِحس النرالد  
  املادةةُ األستذَ تكْتب  املادةيكْتب األستاذُ   . ٥

املفرد واملثىن واجلمع ىف  يطابق املبتدأَ) مسيةاالىف اجلملة (املضارع فعل ال -
 مثل. املذكر واملؤنثو

  مبتدأ مجع  مبتدأ مثىن  تدأ مفردمب  منرة
١.  الصديق ضحير  رانديقان الصضحي  ونديقُون الصرضحي  
  نيجلسالطالبات   تجلسانالطالبتان    تجلسالطالبةُ   .٢
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٣.   اجِحفْالنيِران   حاجِحالنفْريانح  اجِحون النفْرنَيوح  
 بتكْت األستاذَةُ  .٤

سرالد  
 تكْتبان تاناألستاذَ
سرالد  

ن يكْتباألساتذَةُ 
سرالد  

فعل املضارع الكل فمل يسبقه احلروف النواصب واحلروف اجلوازم إذا  -
 .مثل ما تقدم. مرفوع

احلروف اجلوازم  إذا اسبقهو امنصوبفكان إذا اسبقه احلروف النواصب و -
 .اجمزوم فكان

 لكى –إذن  –لن  –أن : هياملقصودة فف النواصب رواحلأما من  -
 أملا  –أمل  –ملا  –مل : املقصودة فهيروف اجلوازم احلأما من  -

فعل املضارع ال
  مرفوع

فعل املضارع ال
  املنصوب

فعل املضارع ال
  ازوم

رصني رصنأَنْ ي رصني لَـم 
 لَـم ينصرا أَنْ ينصرا ينصران

صننَيوا رورصنا أَنْ يورصني لَـم 
رصنت رصنأَنْ ت رصنت لَـم 

 لَـم تنصرا أَنْ تنصرا تنصران
 لَـم ينصرنَ أَنْ ينصرنَ ينصرنَ
رصنر تصناأَنْ ت رصنت لَـم 

 لَـم تنصرا أَنْ تنصرا تنصران
 لَـم تنصروا أَنْ تنصروا تنصرون
نريصنت ريصنأَنْ ت ريصنت لَـم 
 لَـم تنصرا أَنْ تنصرا تنصران
 لَـم تنصرنَ أَنْ تنصرنَ تنصرنَ



������� �	
�� �� 

 ١٠٩

رصأن رصأَنْ أن رصأن لَـم 
رصنن رصنأَنْ ن رصنن لَـم 

  
 

بدل  :ىف املثالكما  جسب الضمريالفعل املضارع  غير:  األولتمرين ال .١
 كما ىف الضمائر بالضمائر ى جانبها األيسر 

          ١  
  

       
    

 
 
 
 
 
 

 :كما ىف املثال الفعل املضارع املذكر باملؤنث بدل :  الثاىنتمرين ال .٢
        :  ١مثال 

  

 : ٢مثال 

  

�#��"	�א� 
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مع مراعاة ما  ستفهام للجمل التاليةأدات االدخل ا: الثالثتمرين ال .٣

  :حيدث من التغيري
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 :بدل كما ىف املثال : الرابعتمرين ال .٤
           ٢                   ١  

  

  

  

  

  

  

  

 

 :كما ىف املثال دخل الم النفي ىف اجلمل التالية ا: اخلامستمرين ال .٥
       ٢                      ١  
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 :كما ىف املثال املذكر باملؤنث بدل : السادستمرين ال .٦
                ١                      

  

٢  
 

  :التمرين        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 :  ! كما ىف املثالتية ل ما حتت اخلط بالضمائر اآلبد: السابعتمرين ال .٧

عم أنا أنام على على السرير ؟ ن تنام انتهل  �  أنت: األول ثالامل
  السرير

  .........................................................  أنا  - 
  .........................................................  هو - 
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  .........................................................  هي  - 
  .........................................................  نتأ -

  يقرأ جريدةَ اليوم خالد  �  خالد: املثال الثاىن
  .............................................. -    فاطمة  مترين 
  .............................................. -   هو     
    أنت   - ..............................................  
  .............................................. -   التلميذة    
    أنت   - ..............................................  

  حتضر املُحاضرةَ الطالبة �  الطالبة :املثال الثالث
  .............................................. -   إبراهيم  مترين 
  .............................................. -   أنا    
    أنت   - ..............................................  
    هي   - ..............................................  

  يلقي احملاضرة عميد الكلية � عميد الكلية : رابعاملثال ال
  ..........................................األستاذ املساعد   مترين 
  .........................................    ةَبطْاخلُ    

دعي    .........................................  
  .........................................  ديرِنائب املُ    

  .........................................    انأَ
 : سنيبني القومما ختر الصحيح إ: الثامنتمرين ال .٨

  السائحون إىل بالدهم) يرجعون  –يرجع ( -
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 ىف أمور التنمية) تهدونجي –جيتهد ( املثقفون  -
 املسافرات الطائرة) يركنب –تركب ( -
 ىف الشارع) جيري –جتري (السيارات  -
 اتهدات املكافأة) ينلن –تنال ( -
 ) املسلمني املخلصني –املسلمون املخلصون ( اهللا حيب  -
 ىف النار) نالكافري –الكافرون ( -
 .حممد صلى اهللا عليه وسلمبعيد ميالد ) لمنياملس – لموناملس(احتفل  -
 اآلالت احلرية) الصانعني  –الصانعون (اخترع  -
 .اإلسالمية اتسعت ىف العصر األموي) الواليات –الواليات (علمنا أن  -

   ! ضارعلمات اآلتية إىل تصريف فعل املف الكصر: التاسعتمرين ال .٩
  ميعلَ  ريشكُ  نكُيس  تحيفْ  ريحض بتيكُ ضمائر
وه  

............ ............ ............ ............ ............ ............ 
  هما

............ ............ ............ ............ ............ ............ 
مه  

............ ............ ............ ............ ............ ............ 
هي  

............ ............ ............ ............ ............ ............ 
  هما

............ ............ ............ ............ ............ ............ 
نه  

............ ............ ............ ............ ............ ............ 
تأن  

............ ............ ............ ............ ............ ............ 
  أنتما

............ ............ ............ ............ ............ ............ 
أنتم  

............ ............ ............ ............ ............ ............ 
أنت  

............ ............ ............ ............ ............ ............ 
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  أنتما
............ ............ ............ ............ ............ ............ 

أننت  
............ ............ ............ ............ ............ ............ 

  أنا
............ ............ ............ ............ ............ ............ 

حنن  ......  
...... ............ ............ ............ ............ ............ 

    

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وليمة العروش
 

 

 א�%	$������	���א�
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 ةيرِجهلأمساُء الشهورِ ا
(Nama – Nama Bulan Hijriyah dalam Satu Tahun)  

  اللغة اإلندونيسية  اللغة العربية
محمر  Muharram 

فَصر  Shafar 

بِريع لاألو  Rabi’ul Awal 

بِرياىنالثّ ع  Rabi’ul Tsani 

جماد ىلاألو  Jumadil Ula 

جمالثانية اد  Jumadil Tsani 

ربج  Rajab 

شعانب  Sya’ban 

رمانض  Ramadhan 

شالو  Syawal 

 Zulkaedah  ةدعالقَ وذُ

 Zulhijjah  ةجو احلذُ

  ............................ أي شهرِ اآلنَ ؟ اآلنَ شهر - ! لْ صاحبك أسا
 ...........سالم؟ حنتفله ىف الشهر بسنة جديدة ىف اإلأي شهرٍ حنتفلُ  -
- هش رٍ حنتفلُ مبولد النيب صلعم ؟ حنتفله ىف الشهر أي................. 
 ...حنتفله ىف الشهر  أي شهرٍ حنتفلُ بإسراء ومعراج رسول اهللا صلعم؟ -
- رٍ أيهش نقوم باحلج ىف الشهر باحلج ؟  نقوم....................... 
- رٍ  أيهشىف الشهر نقومه ؟ بصوم رمضان نقوم..................... 

 א()'&
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  اإلسالم دين عام شامل

إن اهللا تعاىل مل يترك أمة دون أن يرسل إليه رسوال منها، يهديها إيل 
را، وإىل طريق مستقيم كما أرسل اهللا إىل عاد أخاهم هودا، وإىل مثود 

كما علمنا أن القرآن الكرمي قد  .أخاهم صاحلا، وإىل مدين أخاهم شعيـبا
ورسالً قَد قَصصناهم علَيك من قَبلُ "عن سائرهم  ذكر بعض الرسل، وسكت
 كلَيع مهصقْصن الً لَّمسر١٦٤: سورة النساء� "...و �.   

وقد دعا األنبياء مجيعا إىل توحيد اهللا، واختلفت شرائعهم الختالف 
واهلا، أحوال األمم الىت أرسلوا إليها، فكان لكل أمة شريعة خاصة ا تالئم أح

وتعاجل شئون حياا وتدعوها إىل مكارم األخالق، فاستعد العامل بذلك إىل 
أساسه التوحيد كسائر األديان السابقة، وشريغة شاملة . قبول دين عام جيمعهم

ذا الدين إىل " صلعم"فأرسل اهللا حممدا . جلميع شئون الناس الدينية والدنياوية
مبعوثا ىف أرض مكة لكن دينه عام " عمصل"إذا مهما كان حممد  .الناس كافة

وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً لِّلناسِ بشريا ونذيرا ": جلميع الناس كافة، قال تعاىل
واإلسالم دين عام ألنه ال خيص أمة دون أمة،  ."ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ

وشامل  .إمنا هو دين اخللق أمجعنيوال جنسا دون جنس، واللونا دون لون، و
ألنه مشل مجيع جوانب احلياة اإلنسانية من عقائد وعبادات ومعامالت 

  )التربية اإلسالمية بتصرف(               )اإلستمرار ىف الباب التاسع( ١.وأخالق
                                                 

١
-٦٠. ، ص)م٢٠٠٠، دار العلوم: جاكرتا(، العربية للطالب اجلامعةخطيب األمم، وآخرون،  

  .اجلزء األول ،٦٣

 א�!�א&�
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 .جيدااحلوار  تطبيقأن يكون الطالب قادرين على  .١
  هما جيداف احلوارأن يكون الطالب قادرين على فهم  .٢
 األمرفعل الفهم صيغ   أن يكون الطالب قادرين على .٣
ىف اجلمل األمر فعل الأن يكون الطالب قادرين على استعمال  .٤

 .العربية

 

 

 

 

 

 


	����رس ا�ا 
    

��	���א���א�����   �       �
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  : فهيهذه املادة من تدريس أما األغراض املستهدفة 
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  Saya coba  أحاوِلُ Mesin Tik  اآللة الكتابة

ةفَآس  Kasihan  َثمن  Harga  

 Aneh  غَرِيبBiarkan Saya   دعيىن

 Biasa  عادي Menyalakan  تديرِي

  Kunci  مفْتاحTidak Bisa Dipakai   ال تعمل

  
  
  

  الفعل األمر
( Kata Perintah ) 

� Jika anda memperhatikan percakapan di atas, dapat anda 
temukan bentuk الفعل األمر yaitu :  

  Pada Kalimat  ألمرالفعل ا

 على آلة الكاتبة ذه الرسالَةَكتبِي ها  كتبِيا
  ... دعيىن أرى  دعيىن

مثل  ،بعد زمن التكلمئ يش ثودحطلب به ل يفع لّهو كُ الفعل األمر �
 :وفيما يلى مثال آخر. ماتقدم

 ! Hai Ali Pergi Ke Sekolah  ! ةسردإىل املَ ذهبايا علىي  - 

  !الدرس  كْتبِيايا فاطمة  - 
  

Hai Fatimah, Tulis Pelajaran 

 א������ א�	�دא�

�����א���א������� وא
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  : مثل، فْعلْ او  لْفْعاو  فْعلْاُتتكون من  الثالثي الفعل األمرأوزان  �

ةمثلاأل ناوزأ   
 املُؤمنِين  نصرا اللهم - 
  نظُر املَناظراُ - 
  أنه عالم علَما - 
  كُلَّ صباحٍالباب  فْتحا - 
 بِعصاك احلَجر ضرِبا - 
 م املَناظررسا - 

 فْعلْاُ
  

لْافْع 
  

لْافْع 
  

� Harkat Hamzah الفعل األمر dibaca dhammah (ُا) jika ‘ain fi’il-
nya berharkat dhammah ( ــع ) dan dibaca kasrah (ا) jika ‘ain 
fi’il-nya berharkat fathah ( ــع ) atau kasrah (ــع).  

� Dalam الفعل األمر terjadi perubahan kata, yang disebut 
dengan  فريالفعل األمرتص  sesuai dengan kebutuhan dalam 
menggunakannya. Perhatikan tabel bertikut: 

Rumus تصري
  الداللة لـ مثل ف

 خماطب  ١ كْتبا افْعلْ  ..ْ. ... ...ْا 
(Org Ke – ٢ 

Lk)  اا افْعالَ  ا..ْ. ... ...َاب٢ كْت  

  + ٣ كْتبواا افْعلوا  وا..ْ. ... ..ُ.ا 

  ١ كْتيبا افْعلي  ي..ْ. ... ...ِا 
 خماطبة

(Org ke-٢ 
Pr) 

  ٢ كْتباا افْعالَ  ا..ْ. ... ..َ.ا 

  + ٣ كْتبنا افْعلْن  نَ..ْ. ... ..ْ.ا 
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� Cara membentuk fi’il amar dari Tsulasi Mujarrad Shahih: 
- Diambil dari fi’il mudhari’  
- Ganti huruf mudhari’ dengan huruf alif yang berbaris:  

•  Kasrah jika ‘ain fi’il-nya barus kasrah dan baris fathah. 
•  Dhammah jika ‘ain fi’il-nya baris dhammah  
•  Sukun-kan baris akhirnya. Seperti: 

  الفعل األمر  �  الفعل املضارع  الفعل املاضى
بكَت  كْتياُ  �  ببكْت  
برض  رِبضي  �  ارِبض  
حفَت  حفْتي  �  احفْت  

� Jika fi’il Mudhâri’-nya dari tsulâsi mazid hanya men-sukun 
kan akhir muhdari’ saja. Contoh :  

  ثالثي جمرد  مزيد ثالثي  من الفعل املضارع
 ـْ.........ـْْ ا ـْ.......

مقَدي  مقَد  - 
  -   تفضلْ  تفضلُي

يتعلّم  تعلّم  -  
  -   خذْ  يأخذُ
  اقرأ  -   يقرأُ
ا   -   حيضررحض  
يرجع   -  ارجع  
يفتح   -  افتح  
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 -  مثلك ،مساء الضمائراأليناسب  الفعل األمرتصريف:  
ضمائر 
 الرفع

  مرفعل األال
رصن  هِدش  جرخ  حفَت  

تاُ  أنرصن ..........  ..........  ..........  
  ..........  ..........  .......... نصرااُ  أنتما
وااُ  أنتمرصن ..........  ..........  ..........  
رياُ  أنتصن ..........  ..........  ..........  
  ..........  ..........  .......... نصرااُ  أنتما
نَاُ  أننترصن ..........  ..........  ..........  

 
 
 

 !الىت حتتها اخلط باجلمل التالية بدل اجلمل :األولتمرين ال .١
  !يا سعيد  اقرأ هذه القصةقال املدرس لطالب  - 
  ...... !...افتح هذا الكتاب ....................  

  ........ !كتب هذا الدرس ا....................  
  ! ...........نظر إىل األمام ا....................  

  !مثله يا ليلي  تفعلي   مثل ذلك يا سليم، وال    تفْعلْال  - 
    .........................................  تقلْ   
   تصحك.........................................  
   حزمت  .........................................  
 .........................................  تسأل 

  !يا ليلي   اكنسي الساحة  : قالت األم البنتها - 
  ........  ساعدي اخلادمة  ....................        

�� ��!� א�
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  ........  العيب ىف اخلارج  ....................        
  ........  اطبخ األرز  ....................        
  يا أخيباجللوس  تفضل: فقال للضيف  - 

  يا أخي بالقيام  ....................        
  يا أخي باالستراحة  ....................        
  يا أخي بإلقاء اخلطبة  ....................        
  يا أخي بقراءة الة  ....................  

 ختر الصحيح مما بني القوسنيا: الثاىنتمرين ال .٢
  ! إىل السبورة) نظريا –نظر ا( يافاطمة  -
 ! ىف سريتك) متهلي –متهلْ ( يا علي  -
 !طابك إىل والديك يا أخيخ) رسليا –رسل ا( -
 ! اخلمار يازينب) لبسيا –لبس ا( -
 ! ابراهيم أخاك ىف أمور يا) شاوري –شاور ( -
 ! عن األشرار) اقترب –بتعد إ( -
 ! املصباح ليال) طفئا –اشعلْ ( -
 .لنا وارمحنا) ارحم –اغفر (ربنا  -
 ! تاب وضعها ىف الصندوقالك )اقرأ –خذ ( -
  ! إىل من أمساء إليك) حسىنا –حسن ا( -

ل الفعل املاضى أو الفعل املضارع إىل فعل األمر حو :الثالثتمرين ال .٣
 !املثالكما ىف 

    يذهب حممد إىل اجلامعة:   منوذج
  ياحممد، اذهب إىل اجلامعة     
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  يسافر أخي إىل جاكرتا -
 أحضرت فاطمة كتاا - 
 لضيفل قدمت أخىت طعاما - 
 نظرت بنيت إىل اخلارج - 
 اعطى حممد صاحبه كتابا - 
 استجاب اهللا دعاءنا - 
 يصعد اخلطيب على املنرب - 
 يشكر حممد ربه كثريا - 
 املسلم يتقي اهللا حيثما كان - 
 يصلى ابىن ىف املسجد مجاعة - 

ىف املكان اخلايل فعال مناسبا من األفعال ىف اجلانب  ضع: الرابعتمرين ال .٤
 !األيسر

  يقلغْا  ا الكتاب على املكتب يا حممدهذ........... - 
  برشا  الباب والنافذة يافاطمة........... - 
  ضع  القهوة مع اللنب صباحا........... - 
  دهِتاج  األزهار ىف الزهرية يا عائشة........... - 
  ميظّن  ىف درسك تنجح ىف االمتحان........... - 
  داعس  البأساء الفقري........... - 
  معطْا  أخاك ىف السر والعالنية........... - 
  كّرفَ  على الرب والتقوى........... - 
  لْكَّتو  قبل العمل لكيال تندم........... - 
  ونْتعا  على اهللا........... - 
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 !كما ىف املثال  ل املاضي إىل األمربد: اخلامستمرين ال .٥
  خرج أمحد من املدرسة: مثل 

 ! من املدرسة خرجايا أمحد  �   
  دخل الولد الفصل -
 جلس الولد على الكرسي -
 فتح الطالب كتبهم -
 قرأ الطالب الكتب الدينية -
 لعب التلميذ وقت االستراحة -
 قام حممد أمام الفصل -
 كتب علي الدرس على السبورة -
 ستاذفريد على األم سلّ -

 

  

  !إىل اللغة اإلندونيسية اجليدة التالية اجلمل وترجم كتبا
  .واستمع مبا شرح األستاذ وانظر إىل السبورةدخل الفصل ا .١
 .العلياسة الدينية اكتب الراسالة كي تنال الدرجة الدرا .٢
 . ، وتكلم ماتريد أن تقولتفضل باجللوس .٣
 .إذا تركت البيت غلق النافذةاافتح الباب و .٤
  .على ما انعمت عليك اشكر اهللا كثريا .٥
  
  

 א$�#"
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  )من الباب الثامنر االستمرا( !قرأ النص التايل مع مراعاة شكله ا

  : وقد جعله دينا عاما شامال أنه ميتاز مبا أتى
) عقوبات(أن مجيع ما دعا إليه من عقائد وعبادات ومعامالت وحدود  -١

  .وآداب تـتفق الفطرة اإلنسانية السليمة
وأنه أتى باألصول والقواعد العامة الىت تشمل مجيع جوانب احلياة  -٢

، ومعامالت وعقوبات، ونظم كاملة اإلنسانية كلها ومن عقائد واآلداب
 .وللعامل كله) الدولة(وللمجتمع الكبري ) األسرة(للمجتمع الصغري 

وأن الناس أمام اهللا سواء فال متييز ألحد على أحد بسب وطنه أو جنسه  -٣
أيها �: ىف اخلظبته الوداع" صلعم"قال رسول اهللا . أو لونه أو نسبه

لكم آلدم، وآدم من تراب الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ك
وقد عبـر رسول اهللا . �ليس لعريب فضل على عجمي إال بالتقوى

 �عن منـزلة املسلم بالنسبة ألخيه املسلم كأنه بنيان واحد، " صلعم"
 .�املسلم للمسلم كالبنيان الواحد يشد بعضه بعضا

وأنه دعا إىل األخوة اإلنسانية باجتماع الناس على دين واحد وقبلة  -٤
، وجعل أساس العالقات اإلنسانية التعارف والتقارب، وفضل واحد

يا أَيها الناس إِنا ": قال تعاىل. الفرد مبقدار صالحه ىف نفسه ونفعه للناس
 كُممفُوا إِنَّ أَكْرارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجأُنثَى ون ذَكَرٍ واكُم ملَقْنخ

 .�١٣: سورة احلجرات، اآلية�"  تقَاكُم إِنَّ اللَّه عليم خبِريعند اللَّه أَ

 א���א"�
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ذا كله كان اإلسالم دينا عاما شامال، وقد ارتضاه اهللا خللقه ليكون  -٥
سورة آل عمران، �"  إنَّ الدين عند اِهللا اإلسالم". خامتا لرساالته إليهم

ينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتي الْيوم أَكْملْت لَكُم د..." �١٩: اآلية
  �٣: سورة املائدة، اآلية �   ."..ورضيت لَكُم اِإلسالَم دينا

لعل هذا مايدعو الناس إىل قبول اإلسالم قبوال حسنا والدخول فيه و
  ١.أفواجا ىف نواح شىت من بقاء األرض بال قهر وال إكراه

  )تصرفالتربية اإلسالمية ب(               

                                                 
١
-٦٠. ، ص)م٢٠٠٠دار العلوم، : جاكرتا(، العربية للطالب اجلامعةخطيب األمم، وآخرون،  

  .، اجلزء األول٦٣
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 .جيدا ملطالعة قراءة أن يكون الطالب قادرين على  .١
  فهما جيدا كون الطالب قادرين على فهم القراءةأن ي .٢
تعيني املبتدأ واخلرب ىف اجلمل   الطالب قادرين على أن يكون .٣

 .العربية
ىف اجلمل صيغ تركيب املبتدأ واخلرب أن يكون الطالب قادرين على  .٤

 .العربية

 
 
 

 
 

	����رس ا�ا 
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	����وא��       
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  : فهيهذه املادة من تدريس أما األغراض املستهدفة 
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  شاطئ البحرِ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ذ
 
 
 
 
 
  
 

�����
  א



������� �	
�� �� 

 ١٣١

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

  Remaja  بارالكKota   مدينةٌ
اجلَو  Cuaca  ارغص  Anak – anak  
حار  Panas سنَيوحب  Berenang 

فيلُ الصفَص  Musim Panas َنقْزِفُوي  Melompat 
ئاده  Tenang َنورجي  Berlari 

 Sandwich  اتشتدوِنالسTengah   املُتوسطُ

اجوأم  Ombak مس كْرِياَألي  Es Kream 

قرأَز  Biru َنوبرشي  Minum 

 Minuman Dingin  املُثَلّجةُ Pasir  رملٌ

ماعن  Lembut الكل  Semuanya 

فَرأَص  Kuning اُءدعس  Senang 

 Tertawa  يضحكُونَ Ramai  مآلن

א���������א
��دא�  
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  : جب عن األسئلة اآلتيةا
  إين تقع اإلسكندرية ؟ .١
 كيف كان اجلو والبحر اليوم ؟ .٢
 مبا يكون البحر ميتأل ؟ .٣
 ما يفعل الناس ىف شاطئ البحر ؟  .٤
 ؟ وماذا يشربون لناس ىف شاطئ البحر ماذا يأكل بعض ا .٥
 ماذا يشعر الناس فيه .٦

  
  
  

  ربخالْو أُدتباملُ
(Diterangkan - Menerangkan) 

� Jika anda memperhatikan bacaan di atas, dapat anda temukan  
beberapa kalimat yang tersusun dari mubtada -khabar. Seperti:  

  نحن اآلنَ . ١    ىف مدينة إسكندرية
  إسكندرية. ٢    مدينةٌ كَبِيرةٌ

٣    حار .ومالي اجلَو  
ئاد٤    ه .ومالي رحالب  

  الشاطئُ. ٥    مآلن بالناسِ
  الكُلُّ . ٦    سعداٌء

  املبدأ +  اخلرب     
� Berdasarkan contoh – contoh di atas dapat disimpulkan bahwa 

دتأاملُب  adalah adalah isim yang di-rafa’-kan yang terletak di awal 
kalimat pada jumlah Ismiyah. Contoh lain seperti: 

�� א���א
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Kedua hakim itu 
memutuskan perkara 
dengan adil  

انمكحلِ يد١    بالع .انيالقَاض  

Para pemain itu 
berkompetisi  

  ونَالالّعب. ٢    متنافسونَ

Para peserta itu sepakat َنقُوفتكَاُء. ٣    مرالش  
Perawat-perawat itu 
sangat sayang 

اتميح٤    ر .اتضراملُم  

Artinya    املبدأ  +  اخلرب  
 :Adakalanya dalam bentuk املُبتدأ �

a. Isim Mu’rab (kata yang harkat akhirnya bisa berubah-
ubah), seperti contoh-contoh di atas. 

b. Isim Mabnîy (kata yang harkat akhirnya tidak berubah-
ubah) diantaranya adalah:  
١. ريمض Contoh: إندونيسي أنا  “Saya orang Indonesia” 

kata  أنا  adalah  ريمض menempati posisi rafa’ sebagai 
mubtada’. 

ن فَضل ربيهذَا مContoh  إسم اإلشارة .٢  “Ini merupakan 
karunia dari Tuhanku” kata هذَا   adalah ةاراإلش مإس 
menempati posisi rafa’ sebagai mubtada’. 

 kata الّذي فَاز باجلَائزة لَه إنتاج أَدبِي رائعContoh:  إسم املَوصول .٣
إسم املَوصول  adalah الّذي   menempati posisi rafa’ 
sebagai mubtada’. 

٤. طرالش مإس Contoh   دصحي عرزي نم “Siapa yang 
menanam ia akan memamen” kata   نم adalah   مإس
طرالش menempati posisi rafa’ sebagai mubtada’. 

c. Mashdar yang dibentuk dari ْأن dan فعل Contoh:  ْأن
دحتلَكُمت ريا خو  “Bersatu adalah lebih baik bagimu”. 
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Adapun mashdar bentukan dari kata اودحتأنْ ت adalah 
 .’menempati posisi rafa’ sebagai mubtada إتحادكُم

 selalu berada di awal setiap kalimat. Namun demikian, ia املُبتدأ �
boleh didahului oleh lâm yang disebut dengan اءدتاإلب الَم 
sebagaimana أدتاملُب boleh didahului oleh huruf nâfi dan huruf 
istifhâm. Huruf-huruf tersebut tidak berpengaruh terhadap 
i’rab أدتاملُب. Contoh: 
 si Zaid lebih mulia dari si Umar” (Lam“ لَزيد أَفْضلٌ من عمرو -

yang ada pada kata “ديلَز” disebut lâm ibtidâ’, sementara kata 
“ديز” adalah mubtada’ yang di-rafa’-kan dengan harkat 
dhammah. 

 Keinginan tidak akan diperoleh hanya“  ما نيلُ املَطَالب بِالتمني -
dengan angan-angan” (Huruf “ام” yang mendahului kata 
 adalah ”نيلُ“ disebut harfu nafyi, sementara kata ”نيلُ“
mubtada’ yang di-rafa’-kan dengan harkat dhammah. 

 yang ”هلْ“ Apakah kamu berhasil ?” (Kata“ هلْ أَنت ناجِح ؟ -
mendahului kata “تأَن” disebut harfu istifhâm “kata tanya”, 
dan kata “تأَن” adalah dhamîr mabnîy  yang menempati 
posisi rafa’ sebagai mubtada’. 

� Pada dasarnya setiap أدتاملُب adalah ma’rifah seperti contoh-
contoh di atas, akan tetapi terkadang أدتاملُب bisa juga berbentuk 
nakirah dalam beberapa konteks: 
a Jika mubtada’-nya disifati. 

Contoh:  اندنع ملٌ كَرِيجر “Kami mempunyai lelaki yang 
mulia” (Kata ٌلجر adalah mubtada’ dalam bentuk nakirah 
karena dia disifati oleh kata “مكَرِي”). 

b Jika mubtada’-nya mudhâf  kepada ma’rifah. 
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Contoh: فاقو انسإح بطَال (Kata بطَال yang berjabatan sebagai 
mubtada’ dalam bentuk nakirah karena dia mudahâf kepada 
nakirah).  

c Jika mubtada’-nya didahului oleh harfu nafyi.  
Contoh: اجِحن ماظَالم “Orang zhalim tidak sukses” (Kata مظَال 
yang berjabatan sebagai mubtada’ dalam bentuk nakirah 
karena dia didahului oleh harfu nafyi.) 

d Jika mubtada’-nya didahului oleh harfu istifhîâm  
Contoh: كُميلٌ فجلْ ره “Apakah ada orang dewasa diantara 
kamu ?” (Kata ٌلجر yang berjabatan sebagai mubtada’ dalam 
bentuk nakirah karena dia didahului oleh harfu istifhâm). 

� Biasanya mubtada’ dibuang ketika berkenaan dengan judul, 
Contoh judul buku, cerita, dll. Contoh: Judul: ِمفعِ اإلسر االَتح 
(Lengkapnya adalah ِمفعِ اإلسر االَته حهذ kata ههذ sebagai 
mubtada yang dibuang). 

� Mubtada’ juga boleh dibuang jika khabar-nya berbentuk 
mashdar sebagai pengganti dari fi’il-nya. Contoh: “ٌليمج ربص” 
(Lengkapnya adalah ٌليمج ربا صفُنقوم, kata “فقوم” yang berjabatan 
sebagai mubtada boleh dibuang). 

� Demikian juga halnya mubtada dibuang pada kalimat jawaban. 
Contoh anda menjawab ِبلَى املَكْتع “di atas meja” sebagai 
jawaban atas pertanyaan ابتالك نأَي  “Dimana buku itu ?” 
Jawaban lengkapnya adalah: ِبلَى املَكْتع ابتالك maka kata “ابتالك” 
yang berjabatan sebagai mubtada boleh dibuang. 

� Kadangkala khabar mendahuli mubtada’. 
Contoh: نيخدالت عونمم “Dilarang merokok” (Kata نيخدالت adalah 
mubtada’ yang terbelakang). 
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� Sementara راخلَب adalah kata yang melengkapi makna mubtada’, 
artinya ia merupakan bagian yang melengkapi mubtada’ 
sehingga terbentuklah sebuah kalimat sempurna. Seperti 
contoh – contoh di atas.   

� راخلَب menyesuaikan diri dengan mubtad, baik dari segi ‘adad 
(tunggal, dual dan plural) ataupun dari segi mudzakkar (lk) dan 
muannats (pr). Contoh:  

Mufrad (Lk  راض١    ح .سراملُد  
Mufrad (Lk  ٌةراضسةُ. ٢    حراملُد  

Mutsannâ (Lk) انراض٣    ح .انسراملُد  
Mutsannâ (Pr) انتراض٤    ح .تانسراملُد  

Jama’ (Lk) َنوراضونَ. ٥    حسراملُد  
Jama’ (Pr) اتراض٦    ح .اتسراملُد  

Bentuk    دأتاملب  +  اخلرب  
 
� Jika mubdada’-nya berbentuk jama’ yang tidak berakal 

(Contoh ُازِلاملَن “Tempat-tempat tinggal”, ُالباجل “Gunung-
gunung”, اتاريالس “Mobil-mobil”, ارجاَألش “Pohon-pohon”, 
dll.) khabar-nya boleh tetap mufrad muannast atau jama’ 
muannats. Contoh:  
 اجلبالُ عالياتatau boleh juga disebut:  اجلبالُ عاليةٌ -
ٌالسيارات مسرعة  - atau boleh juga disebut:  اتعرسم اتاريالس  

� Jenis-jenis راخلَب ada tiga jenis: 
a. Isim Zhâhir (Mu’rab atau Mabnîy). 

Khabar yang berbentuk isim zhahir mu’rab biasanya selalu 
nakirah.  
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- Isim zhâhir mu’rab ada dua macam: Isim Jâmid dan Isim 
Musytaq. 

- Isim Jâmid adalah kata benda yang tidak dibentuk dari 
kata kerjanya (fi’il). Contoh: دأس, رهن, نفّاح ,غَصت   

- Isim Musytaq adalah kata benda yang dibentuk dari kata 
kerjanya (fi’il) dan bermakna sifat. Contoh: راضح, رصبم, 
راهم, اعجش , لْوح, رمأح,  

- Adapun isim mabnîy yang berfungsi sebagai khabar 
antara lain adalah dhamîr, isim isyârah, atau isim 
maushūl. Contoh: 
-  كلَئنَأووحاملُفْل مه  “Merekalah orang-orang yang 

beruntung” (Kata مه adalah dhamîr mabnîy pada 
posisi rafa’ sebagai khabar ). 

 Mereka itu adalah“  أولَئك الذين اشترو الضالَلَةَ بِاهلُدى -
orang-orang yang membeli kesesatan dengan 
petunjuk” (Kata نيالذ adakah isim maushūl 
sebagai khabat mubtada’). 

b. Shibhu al-Jumlah (Jar majrūr dan zhâraf). Contoh: 
فى Buruh itu di perusahaan” (Kata“ العاملُ فى املَصنعِ -

 .(’adalah Jar Majrūr menjadi khabar mubtada املَصنعِ
أمامTaman itu di depan rumah” (Kata  “ احلَديقَةُ أمام املَنزِلِ -

 adalah shibhu al-jumlah yang terdiri dari zharaf dan املَنزِلِ
mudhâfun ilaih menjadi khabar mubtada’). 

c. Kalimat ismiyah atau kalimat fi’liyah. 
 .”Kesuksesan dasarnya adalah usaha “ النجاح أساسه العملُ -

(Kata اسلُأسمالع ه  adalah kalimat ismiyah pada posisi rafa’ 
sebagai khabar). 
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- قَترأش مسالش “Matahari telah terbit”. (Kata قَترأش adalah 
kalimat fi’liyah pada posisi rafa’ sebagai khabar). 

� Boleh mendahulukan khabar dari mubtada’ dalam beberapa 
konteks, yaitu: 
a. Jika ingin memberi penekanan pada makna khabar.  

Contoh: نيخدالت عونمم “Dilarang merokok” (Kata “عونمم” 
khabar yang didahulukan dan di-rafa’-kan dengan harkat 
dhammah. Kata “نيخدالت” adalah mubtada’ yang diakhirkan 
dan di-rafa’-kan dengan harkat dhammah. 

b. Jika mubtada’ dan khabar-nya didahului oleh huruf nâfi 
atau huruf istifhâm (kata tanya) sementara khabar-nya 
adalah sifat. Contoh: أتأَن م؟َقَائ  “Apakah kamu berdiri?” 
(Hamzah (َأ) adalah huruf istifhâm [kata tanya].  Kata “ قَائم ” 
adalah khabar yang didahulukan dan di-rafa’-kan dengan 
harkat dhammah. Kata “تأَن” adalah dhamîr mabnîy 
menempati posisi rafa’ sebagai mubtada’ yang diakhirkan).  

c. Jika khabar-nya لَةاجلُم هبش (semi kalimat) sementara 
mubatada’-nya adalah ma’rifah. Contoh: 
 ”فى التأَني“ Biar lambat asal selamat” (Kata“ فى التأَني السالَمةُ -

adalah jar majrūr sekaligus menjadi khabar yang 
didahulukan. Sementara kata “ُةالَمالس” adalah mubtada’ 
yang diakhirkan dan di-rafa’-kan dengan harkat 
dhammah. 

- لُ احلَقي قَائالقَاض امأم “Hakim harus berkata benar” (Kata 
 adalah zharaf dan sekaligis menjadi khabar ”أمام القَاضي“
yang didahulukan. Kata “ُلقَائ” mubtada’ yang 
diakhirkan di-rafa’-kan dengan harkat dhammah. Kata 
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“احلَق” adalah mudhâfun ilaih dan di-jar-kan dengan 
kasrah). 

� Harus mendahulukan khabar dari mubtada’ dalam beberapa 
konteks, yaitu: 
a. Jika khabar-nya لَةاجلُم هبش dan mubtada’-nya adalah nakirah 

Contoh:   
 Di rumah kami ada seorang laki-laki” (Kata“ فى بيتنا رجلٌ -

 sebagai khabar yang (شبه اجلُملَة) adalah jar majrūr ”بيتنا“
didahulukan. Sementara kata “ٌلجر” adalah mubtada’ 
yang di akhirkan dan di-rafa’-kan dengan dhammah. 

-  ارنيي ددعن “Saya memiliki uang” (Kata “يدعن” adalah jar 
majrūr (لَةاجلُم هبش) sebagai khabar yang didahulukan. 
Sementara kata “ارنيد” adalah mubtada’ yang di akhirkan 
dan di-rafa’-kan dengan dhammah. 

b. Jika khabar-nya merupakan kata/lafaz yang harus berada di 
depan kalimat. Seperti isim-isim istifhâm (kata tanya). 
Contoh: حتى اإلمَانُ ؟مت  “Kapan ujian ?” (Kata “ ىمت ” adalah 
ism istifhâm sebagai khabar yang didahulukan. Sementara 
kata “ُانحتاإلم” adalah mubtada’ yang diakhirkan dan di-
rafa’-kan dengan harkat dhammah. 

c. Jika mubtada’-nya bersambung dengan dhamîr yang 
maknanya kembali kepada khabar. Contoh:  
هاتعبت ةالَمللس “Keselamatan yang menjadi ikutannya” (Kata 
“ةالَمللس” adalah jar majrūr (لَةاجلُم هبش) sebagai khabar yang 
didahulukan. Kata “اتعبت” adalah mubtada’ yang di 
akhirkan dan di-rafa’-kan dengan harkat dhammah. 
Sementara huruf “ـه” yang ada pada kata “هاتعبت” adalah 
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dhamîr bersambung dengan mubtada’ yang maksudnya 
kembali kepada khabar yaitu “ةالَمللس”. 

� Terkadang khabar dalam satu kalimat banyak. Contoh:  
- حامض مانُ حلوالر (Kata “حلو” adalah kahabar pertama di-rafa’-

kan dengan harkat dhammah. Kata “حامض” adalah kahabar 
kedua. 

 ,adalah khabar pertama ”سخي“ Kata) النيلُ سخي ويفٌّ فياض باخلَيرِ -
  .adalah khabar ketiga ”فياضkhabar kedua, dan “ ”ويفٌّ“

� Dalam beberapa konteks, khabar dibuang, diantaranya: 
a. Jika mubatada’-nya berada setelah kata “َاللَو”. Contoh:  َاللَو

ضاملَرِي يفشام بالطَّبِي “Jika bukan karena dokter, maka 
penderita itu tidak akan sembuh” (Sementara kalimat 
lengkapnya adalah “  يفشام دجوم بالَ الطَّبِيلَوضاملَرِي ” (Jika bukan 
karena ada dokter, maka penderita itu tidak akan sembuh”). 
Maka khabar yang dibuang dalam kalimat ini adalah kata 
“دجوم”. 

b. Jika khabar-nya didahului oleh huruf/kata yang digunakan 
untuk bersumpah. Contoh: 

كَفَاح لَعمرك إنّ احلَياةَ  “Demi umurmu, sesungguhnya 
kehidupan ini adalah perjuangan” (Sementara kalimat 
lengkapnya adalah “اةَ كَفَاحإنّ احلَي يمقَس كرملَع” “Demi 
umurmu aku bersumpah, sesungguhnya kehidupan ini 
adalah perjuangan”. Kata “كرملَع”.adalah mubtada’ dan kata 
“يمقَس” adalah khabar. 
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كما   الرفع املنفصل املناسب للمكان اخلايل ضمري ضع: األول تمرين ال .١

  !يف املثال
 سةٌ ىف املدرسةهو مدر � سةٌ ىف املدرسة مدر ........:مثل

- ........ فْيهمان الدرس    � ...........................  
- ........ تتصقَدعلى الفقراء نِي  � ........................... 
- ........ نحب اخلير    � ........................... 
 ........................... �    ضيفي مركْأَ ........ -
 .......................... �مدرستها بحت ةٌوفي تلميذةٌ ........ -
 ........................... �  ن، ختلصون للوططلبة ........ -
- ........ تلميذات يتلّعماإلجنلزية ن� ........................... 
- ........ ناجحات تتلّسماجلوائز ن� ........................... 

 ! كما ىف املثال ىف اجلمل التالية واخلرب عين املبتدأَ: الثاىنتمرين ال .٢
  رماه املعلم: مثال

 خرب+ مبتدأ          
- جمتهد الطالب  
 - الذي أحبه كرمي الصديق 
 املرأةُ مسؤولةٌ ىف منزهلا - 
 املهندس سعيد لتنفيذ املشروعِ - 
 - بإميانِه قوي املسلم 

 �#��"��وא����א!����� 
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 - اناإلمي ظافةُ منالن 
 - كاّنالس املدينةُ خاليةٌ من 
 - بوبحبِ مرالع دعن عرالش 

الىت حتتها خط بالكلمات التالية مع  ةلمل الكبد: الثالثتمرين ال .٣
 :لاثامل كما ىف تغيريات الزمة

  إىل اجلامعة بهاذ احملاضر:     مثل
  ذاهبةٌ إىل اجلامعة احملاضرةُ �   احملاضرةُ -      

- ظّفمن اجلامعة بالسيارة املو راجع  
- الطالبان    � ........................................... 
- مةٌو فاط حممد  � ........................................... 
- الطالب    � ........................................... 
 ........................................... �    عائشةُ -
- الطلبات    � ........................................... 
 ........................................... �    األستاذةُ -
- حممد وعائشةٌ و حامد � ....................................... 
 ....................................... � ورفيقةٌ وسعيدةٌ خالدةٌ -
- الطالبتان  � ........................................... 

 : ! أمام اخلرب املناسب) √ (ضع عالمة : الرابعتمرين ال .٤
  )  (  بعيد ةُعاماجلَ: ثلم

  )  √(     بعيدةٌ    
    بعيدات  )  (  
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 )  (  جديدة  -   الىت اشتريتها  ةُمياخلَ -
  )  (  جديدتان - 
  )  (  جديدات - 

 )  (  نشيطٌ -   ىف بلدنا  نَوسرداملُ -
  )  (  نشيطان - 
 )  (  نشيطُون - 

 )  (  صديقةٌ -     الطالبتان  -
  )  (  صديقتان - 
 - صديقات  )  ( 

 )  (  خملص -   ىف املشتسفى األطباء  -
  )  (  خملصان - 
 )  (  خملصون - 

 )  (  كثرية األغصان -       الشجرةُ  -
  )  (  كثريتان األغصان - 
 - كثرياألغصان ات  )  (  

 !مل التالية ن اجلُم واخلرب املبتدأَ عين: اخلامس تمرين ال .٥
___  ________________ .املال والبنون زينة احلياة الدنيا •

    خرب    دأمبت              
__________  _________    .ذلك الكتاب ال ريب فيه •

    خرب    مبتدأ              
________ ________         .وأبونا شيخ كبري •

    خرب    مبتدأ              
__________  _________       .وإهلكم إله واحد •

    خرب    مبتدأ              
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  !دونسية اجليدةإىل اللغة اإلن هاوترمج حفظ واكتب احملفوظات التاليةا

 .سلم من سلم الناس من لسانِه ويدهملا -١
 .وفى العجلَة الندأمةُ فى التأَنى السآلمةُ -٢
 .لُ السليم فى اجلِسمِ السليمِعقْلا -٣
 .شِ علَى احلَجرِالنقْكَ م فى الصغرِالتعلُّ -٤
 .علهاكَفَاعله والدالُّ علَى الشر كَفَى اخلَيرِ الدالُّ علَ -٥
٦-  بطَال انعبشآلي انثَنالا بطَاللْمٍ والِاملَع. 
  
  
  

  القرآن كالم اهللا
القرآن كالم اهللا تعاىل الذى نزله على قلب حممد صلعم بلسان عريب 

ـزل به وقد ن. مبني دستورا لرسالته، وتأيـيدا لدعوته، وشاهدا على صدقه
وإِنه لَتنـزِيلُ " :قال تعاىل .جبـريل عليه السالم، فكان للناس هدى ورشادا

نيالَمالْع بر .نيالْأَم وحالر لَ بِهزن .رِيننذالْم نكُونَ متل على قَلْبِك . انسبِل
  .�.١٩٥- ١٩٢: سورة الشعراء  � عربِي مبِنيٍ

عبد ىف غار حراء على عادته جاءه ملك الوحي حينما كان النيب يت
: قال تعاىل. ليلة القدر من رمضان جبـريل بأول ما نزل من القرآن وذلك ىف

���$��وא()'& א%� �

�א���א&� �
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و ىف آية  �١٨٥: سورة البقرة  � "...ذي أُنزِلَ فيه الْقُرآنُشهر رمضانَ الَّ"
  �١: لقدر سورة ا �" إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ"أخرى   

ما أنا " اقرأ، فقال: نزل جبـريل عليه السالم على حممد، وقال له
فأعاد عليه وهو يضمه  –إذ كان أميا ال يعرف القراءة وال الكتابة  –بقارئ 

اقْرأْ بِاسمِ ": اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، وبعد املرة الثالثة قال له: ضما شديدا
لَقي خالَّذ كبالْإِ. ر لَقلَقٍخع نانَ منس .مالْأَكْر كبرأْ وبِالْقَلَمِ. اقْر لَّمي عالَّذ .

لَمعي ا لَمانَ مالْإِنس لَّم٥-١: سورة العلق، اآلية � ع�  
فكان هذه اآليات أول ما نزل من القرآن، مث ظل ينـزل على الرسول 

  .بتسع ليالبقية حياته ىف مكة، مث ىف املدينة إىل ما قبل وفاته 
ومل ينـزل القرآن مجلة واحدة، وإمنا كانت تنـزل من اآلية واآليتان 

وقُرآناً فَرقْناه لتقْرأَه علَى ": قال تعاىل. واآليات، وقد تنـزل السورة بتمامها
  .�١٠٦: سورة االسراء، اآلية  �   الناسِ علَى مكْث ونزلْناه تنـزِيالً

اهللا تعاىل انزل على حممد صلى اهللا عليه وسلم بلسان القرآن كالم 
احلكمة أو األسباب من  .وفيما يلى حكمة نزل القرآن بتدرج. عريب مبني

  :نزوله مفرقا ومنجما منها
أن النيب مل يكن حيتمل أن يوحي إليه القرآن مرة واحدة، فقد كان جيهده  -١

: اهللا عنهايدل على ذلك ما روي عن عائشة رضي . اتصاله بـجربيـل
ولقد رأيته ينـزل عليه الوحي ىف اليوم الشديد الربد فيفصم عنه وإن "

  ).حديث صحيح البخاري(جبينه يتفصد عرقا 
كنـزوله عند تآمر قريش . تـثبيت قلب حممد صلعم ىف مواطن الشدة -٢

 وإِذْ يمكُر بِك الَّذين": عليه ليطمئنه اهللا إىل أنه معه يرد كيد الكافرين منه
 ريخ اللّهو اللّه كُرميونَ وكُرميو وكرِجخي أَو لُوكقْتي أَو وكثْبِتيواْ لكَفَر

رِيناك٣٠: سورة األنفال، اآلية � "الْم� 
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تيسري حفظه وكتابته، فنـزوله مفرقا يسهل على النيب وأصحابه أن  -٣
 .فيهمٍ حيفظوه وأن يكتبوه وال سيما أن األمية كانت فاشية

: بيان أحكام الدين إذا عرضت حادثة أو وجه سؤال إىل النيب، ومثال ذلك -٤
أن مشركة عرضت على مرثد الغنوي أن يتزوجها، فعلق ذلك إىل إذن 

والَ تنكحواْ الْمشرِكَات حتى يؤمن وَألمةٌ مؤمنةٌ ": النيب فنـزل قوله تعاىل
 �٢٢١: سورة البقرة، اآلية  �"  و أَعجبتكُم خير من مشرِكَة ولَ

التدرج ىف التشريع، فقد نـزل القرآن لبيان عقيدة اإلميان باهللا واليوم  -٥
اآلخر واجلنة والنار، مث جاءت التكاليف واألحكام متدرجة ليسهل على 

  ١.الناس قبول الدين واتباع أحكامه
  )التربية اإلسالمية بتصرف(   

                                                 
، اجلزء ٥-١. ، ص)م٢٠٠٠دار العلوم، : جاكرتا(، العربية للطالب اجلامعةم، وآخرون، خطيب األم  ١

  .األول
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 .ةصحيح قراءةالنص أن يكون الطالب قادرين على قراءة  .١
  أن يكون الطالب قادرين على فهم القراءة فهما جيدا .٢
تعيني الفاعل واملفعول به ىف اجلمل   أن يكون الطالب قادرين على .٣

 .ةالعربي
الفاعل واملفعول به ىف اجلمل أن يكون الطالب قادرين على صيغ  .٤

 .العربية
 

 

 

 

 
 ا��دي 	��ا��رس 

    

 � �א�����وא����ل���      � �

� �

  : أما األغراض املستهدفة من تدريس هذه املادة فهي
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  الرحلَةُ
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ارئْجتاس  Menyewa فرصان  Pergi   
  Hotel  الفُندقMobil    سيارةُ
بكر – كْبير  Mengenderai ادع – دوعي  Kembali  
 اقس– قوسي  Menyetir  ةُاُألرس  Keluarga 

ةزياجل امرأه  Piramid Al Giza انوقَةُ احلَييدح  Kebun Binatang 
 Gajah  الفيلُ Onta  جملٌ

رورسر /مورسةٌم  Gembira دوج قُر درق  Monyet 

داهش – داهشي  Melihat روطُي  Burung 

  
  
  
  : عن األسئلة اآلتية جبا

  إىل أين يذهب احلليب وأسرته بعد استئجار السيارة ؟ .١
 ماذا ركبت نبيلة ؟ .٢
 ىف احلديقة احليوان ؟ نشاهدويماذا  .٣
 إىل أين عادوا ؟  .٤
 يشعرون ؟  اوماذ .٥
 ملاذا يستأجر السيارة ؟ .٦
 ين ذهبوا ؟أإىل و مىت استأجر السيارة  .٧

  
  

 א���دא��א�����

� א ����
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  املفـعـولُ بــه+ اعــلُ الفَـــ
( Subyek + Obyek ) 

� Jika anda memperhatikan teks di atas, dapat anda temukan  
beberapa kalimat yang tersusun dari fi’il dan fa’il serta maf’ulbih:  

 -    ـــ. ١    ــتبذَه  
  ركب. ٢    األستاذُ    - 
  ذَهبــ. ٣    ــنـا    - 
  ادعــ. ٤    حسناألستاذُ     - 

ـا    األسدـ. ٥    ناهشـد  
  ركـبت. ٦    نبِيلَةُ    جمال
  ركـب. ٧    سامي    جمال
  شاهد. ٧    نـا   طُيوراً

  فعل +  فاعل     +  مفعول به
� Berdasarkan contoh – contoh di atas dapat disimpulkan bahwa 

 adalah adalah isim yang di-rafa’-kan yang terletak di فاعل
sesudah fi’il (menunjukkan dirinya sebagai pelaku perbuatan). 
Laki-laki itu telah berdiri  ُلج١    الر .قَام  
Kedua pengacara itu sama-sama 
melapor kepada hakim  

  ترافَع. ٢    املُناضلُونَ
Pengumuman itu telah 
menetapkan hasil ujian 

إعالَنُ نتيجةَ 
انحتاإلم  

  ٤ .رقَرت  

Artinya     فـــا
  عـل

فــعـ  +
  ــل

 א�!�א��
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� Jika dibandingkan dengan struktur bahasa Indonesia, ُلالفَاع sama 
dengan subyek. 

 :bisa berbentuk الفَاعلُ �
a Isim mu’rab seperti contoh-contoh di atas.  
b Isim mabnîy (dhamîr zhâhir atau mustatir atau isim 

isyârah atau isim maushūl dll.). Contoh: 
- تلَسج “Aku telah duduk” (Huruf “ت” yang ada pada 

kata “تلَسج” adalah menempati pada posisi rafa’ 
sebagai fâ’il). 

- رضلُ حجالر “Laki-laki itu telah datang” (Kata “ُلجالر” 
adalah mubtada’ di-rafa’-kan dengan harkat dhummah. 
Kata “رضح” adalah fi’il mâdhi dan fâ’il-nya adalah 
dhamîr yang tersembunyi yaitu “وه”. Jumlah fi’liyah 
[fi’il dan fâ’il] menjadi khabar mubtada’). 

- بذَا الطَّاله حجن “Siswa ini telah berhasil” (Kata “ذَاه” 
adalah isim isyârah [kata tunjuk] mabnîy yang 
menempati posisi rafa’ sebagai fâ’il). 

- باَء الذي كَتج “Telah datang yang menulis” (Kata 
 adalah isim maushūl mabnîy yang menempati ”الذي“
posisi rafa’ sebagai fâ’il). 

� Jika fâ’il-nya mutsannâ (dual) atau jama’ (plural), maka fi’il-nya 
tetap mufrad (tunggal). Lihat Pembahasan ini pada bab fi’il.  

� Wajib / harus membuat fi’il-nya muannats jika Fâ’il-nya isim 
zhâhir muannats hakiki tanpa ada pembatas antara fi’il dan fâ’il-
nya. (yang dimaksud dengan muannats hakiki adalah setiap 
yang menûnjukkan jenis manusia atau hewan baik yang 
beranak maupun yang bertelor). Contoh: 
 .”Si Fatimah sudah pergi“ سافَرت فَاطمة -



������� �	
�� �� 

 ١٥٢

 .”Burung merpati itu sedang terbang“ تطير اليمامةُ -
� Boleh membuat fi’il-nya muannats jika: 

a. Fâ’il-nya maunnats hakiki yang terpisah dari fi’il-nya. 
Contoh: ُةمسِ فَاطأَم تافَرس “si Fatimah telah pergi 
kemarin”. Boleh juga disebut “ُةمسِ فَاطأَم افَرس” (tanpa pakai 
“ت”).Yang memisahkan antara fi’il dan fâ’il-nya adalah kata 
 .”أَمسِ“

b. Fâ’il-nya  isim zhâhir muannasts majâzi. Contoh: 
سمالش طْلَعت “Matahari telah terbit”. Boleh juga disebut 
dengan: “سمالش طْلَعي” 

c. Fâ’il-nya jamak taktsîr. Contoh: ُاةالقَض ترضح “Hakim itu 
telah datang”. Boleh juga disebut dengan: “ُاةالقَض رضح” 
(tanpa memakai “ت”). 

� Tidak diharuskan fâ’il itu selalu menyertai fi’il-nya secara 
langsung, tetapi boleh juga ada pembatas di antara keduanya, 
baik satu kata atau beberapa kata. Contoh:  قَةيى احلَدنِى فبجأَع
 .”Saya kagum dengan bunga-bunga yang ada di taman“ أَزهارها
(Kata “ارهأَز” adalah fâ’il bagi fi’il “بجأَع”.  

� Kadang  fi’il-nya dibuang, sementara fâil-nya tetap. Contoh: 
 Moga setiap tahun kamu dalam keadaan“ كُلُّ عامٍ وأنتم بِخيرٍ
baik-baik”. (Asalnya adalah “ٍريم بِختأنامٍ وقْبِلُ كُلُّ عي ” Kata “ُّكُل” 
adalah fâ’il yang dari fi’il yang dibuang yaitu “ُقْبِلي”). 

� Berdasarkan contoh-contoh di atas juga dapat dipahami bahwa 
 adalah adalah isim yang di-nashab-kan yang terletak di مفعول به
sesudah fi’il dan fâ’il (menunjukkan dirinya sebagai 
obyek/penderita). Jika dibandingkan dengan struktur bahasa 
Indonesia, مفعول به sama dengan obyek.   
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 adalah isim yang di-nashab-kan yang menunjukkan مفْعولُ بِه �
terjadinya perbuatan pelaku dan ia tidak merubah bentuk fi’il-
nya. Contoh: 

لْملُ   العاقالع   طْلُبي 
نيقفَوولَةُ   املُتالد    مكَرت  

عيلَّ    اُهللا   البأحو  
  فعل  +  فاعل  + مفعول به

� Terkadang maf’ūlu bih itu sendiri bisa banyak, hal ini bisa 
terjadi jika fi’il-nya membutuhkan maf’ūlu bih yang lebih dari 
satu. Fi’il-fi’il yang membutuhkan maf’ūlu bih lebih dari satu 
adalah: 
a Fi’il-fi’il yang me-nashab-kan dua maf’ūl bih yang pada 

asalnya adalah mubtada’ dan khabar. Yaitu:  
 - الُ الظّنأفْع     :بلَ، هعج ،معز ،ِسبالَ، حخ ،ظن.  
  .رأَى، علم، وجد، ألفَى، تعلَّم:     أفْعالُ اليقين - 
  .صير، حولَ، جعلَ، رد، أتخذَ، تخذَ:   أفْعالُ التحويل - 

Contoh: 
 Saya mengira laki-laki itu tidur” (Kata“ ظَننت الرجلَ نائما -

 adalah maf’ūlu bih pertama yang di-nashab-kan ”الرجلَ“
dengan harkat fathah. Kata “امائن” adalah maf’ūlu bih 
kedua yang di-nashab-kan dengan harkat fathah). 

خاكخلْت محمدا أَ -  “Saya mengira Muhmmad adalah 
saudaramu” (Kata “ادمحم” adalah maf’ūlu bih pertama 
yang di-nashab-kan dengan harkat fathah. Kata “اكأَخ”  
adalah maf’ūlu bih kedua yang di-nashab-kan dengan 
huruf  alîf karena bagian dari isim yang lima). 
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-  دجاوروع قالطَّرِي رائالس  “Pejalan kaki itu menemukan 
jalan yang sulit dilalui” (Kata “قالطَّرِي” adalah maf’ūlu bih 
pertama yang di-nashab-kan dengan harkat fathah. Kata 
 adalah maf’ūlu bih kedua yang di-nashab-kan  ”وعرا“
dengan harkat fathah). 

- . تعلَّم احلَياةَ جِهادا  “Belajarlah kehidupan merupakan 
sebuah perjuangan” (Kata “َاةاحلَي” adalah maf’ūlu bih 
pertama yang di-nashab-kan dengan harkat fathah. Kata 
 adalah maf’ūlu bih kedua yang di-nashab-kan ”جِهادا“
dengan harkat fathah). 

- .  اتالًويلخ مياهرذَ اُهللا إبخ  “Allah telah menajadikan Nabi 
Ibrahim as. sebagai kekasih” (Kata “مياهرإب” adalah 
maf’ūlu bih pertama yang di-nashab-kan dengan harkat 
fathah. Kata “ًاليلخ”  adalah maf’ūlu bih kedua yang di-
nashab-kan dengan harkat fathah). 

b Fi’il-fi’il yang me-nashab-kan dua maf’ūl bih yang pada 
asalnya bukan mubtada’ dan khabar. Yaitu: اكَس, سطَى ,ألْبأع, 
حنأَلَ ,مس, عنم. Contoh:  
 Musim semi menutupi bumi“ ألْبس الربِيع األرض حلَّةً زاهيةً
dengan pakaian yang cemerlang” (Kata “ضاألر” adalah 
maf’ūlu bih pertama yang di-nashab-kan dengan harkat 
fathah. Kata “ًلَّةح”  adalah maf’ūlu bih kedua yang di-
nashab-kan dengan harkat fathah. Kata “ًةياهز”  adalah na’at 
(mengikut) kepada maf’ūlu bih kedua di-nashab-kan 
dengan harkat fathah). 

� Maf’ūlu bih bisa berbentuk: 
a. Isim mu’rab, seperti contoh-contoh di atas. 
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b. Isim mabnîy (dhamîr, isim isyârah, isim maushūl, dll.) 
Contoh:  
- كتأَير “Saya telah melihatmu” (Huruf “ك” adalah 

dhamîr yang bersambung mabniy dan menempati posisi 
nashab sebagai maf’ūlu bih). 

- دبعن اكإي “Hanya kepada-Mu kami menyembah” (Kata 
“اكإي” adalah dhamîr yang tidak bersambung lagi di-binâ 
dan menempati posisi nashab sebagai maf’ūlu bih). 

- بذَا الالَّعه روهاجلُم عجشي “Negara memotivasi pemain 
ini” (Kata “ذَاه” adalah isim isyârah lagi di-binâ dan 
menempati posisi nashab sebagai maf’ūlu bih). 

� Boleh mendahulukan maf’ūlu bih dari fâ’il-nya. Contoh: 
- الفَالَّح نِي القُطْنجي “Petani sedang memintal kapas” (Kata 

“القُطْن” adalah maf’ūlu bih yang didahulukan dan di-nashab-
kan dengan harkat fathah). 

 Satu kelompok kamu dustakan“ فَرِيقًا كَذَّبتم و فَرِيقًا تقْتلُونَ -
dan satu kelompok kamu bunuh” (Kata “قًافَرِي” adalah 
maf’ūlu bih yang didahulukan dan di-nashab-kan dengan 
harkat fathah). 

� Wajib mendahulukan maf’ūlu bih dari fâ’il-nya jika maf’ūlu bih 
itu sendiri adalah dhamîr munfashil (yang tidak bersambung). 
Contoh: نيعتسن اكإي و دبعن اكإي “Hanya kepada-Mu kami 
menyembah dan hanya kepada-Mu kami minta pertolongan” 
(Kata “اكإي” adalah maf’ūlu bih yang didahulukan karena ia 
adalah dhamîr munfashil (yang tidak bersambung). 

� Boleh juga fi’il-nya dibuang dan yang tinggal hanya maf’ūlu 
bih-nya jika memang dipahami dalam konteks kalimat. 
Contoh, kalau ada orang bertanya: قَابلت ن؟ م  “Siapa yang telah 
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kamu jumpai?” anda menjawab “ايلع”. Padahal sebaiknya 
dijawab dengan: “ايلع قَابلت ” 

Demikian juga halnya banyak ditemukan ungkapan-
ungkapan popular dimana fi’il-nya dibuang dan yang tinggal 
hanya maf’ūlu bih-nya. Contoh: ابحرمالً وأه “Selamat datang” 
(Asalnya adalah “ابحرم تأتي الً وأه تأتي”. 

� Pada dasarnya maf’ūlu bih ditemukan setelah fi’il dan fâ’il. 
Namun kadang mashdar dan isim fâ’il masing-masing berfungsi 
seperi fi’il yaitu me-nashab-kan maf’ūlu bih. Contoh:  
 adalah ”اإلمهالَ“ Tinggalkan kelalaian” (Kata“ تركًا اإلمهالَ -

maf’ūlu bih bagi kata mashdar “تركًا” dan dia di-nashab-kan 
dengan harkat fathah). 

- لَكفَض راكا الشأن “Saya berterima kasih terhadap 
kebaikanmu” (Kata “َلفَض” adalah maf’ūlu bih bagi kata isim 
fâ’il “راكالش” dan dia di-nashab-kan dengan harkat fathah). 

 

 

 !مغريا مايلزم كما يف املثال احول الفاعل مؤنث: األولتمرين ال .١
  إىل مقر العمل  وصل السفري  : مثل
 إىل مقر العمل وصلت السفريةُ    

- الطّفلُ األم بحي  
- اخلادم ظّفن البيت 
- ةبىف احلَقي التلميذُ الكتب عضي 
- ةنيإىل املَد وجقَلَ الزتان 

�א�"��#� 
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 كَتب احملُاَضر الكتب الدينِية -
 أَكَلَ الضيف املائدةَ اْهوزةَ -

 !ىف اجلمل التالية كما ىف املثال  فاعال عين: الثاىن تمرين ال .٢
  خالد إىل احلديقة ذهب: مثال
 فاعل+ فعل           
  القرآن الولد يقرأ: مثال 

 به مفعول+ فاعل+ فعل             
  فسجد املالئكة كلهم أمجعني -
 ماضع حق جيد صاحبه ىف طلبه - 
 ... اليوم أكلت لكم دينكم - 
 رحم اهللا امرءا مسحا إذا باع وإذا اشترى وإذا تقاضى - 
 تأخذ فاطمةُ كتابها - 
 يأخذُ التلميذُ كتابه - 

ل الكلمات الىت حتتها خط بالكلمات التالية مع بد: ثالثالتمرين ال .٣

 :مثل. !تغيريات الزمة
    )األستاذةُ(   ب إىل اجلامعةذه األستاذُ:     مثل
      إىل اجلامعةاألستاذَةُ ذه تب  

  نزل من الطائرةحممد  -
- أنت 
 فاطمةُ -
 حممد و خالد -
 السائحونَ -
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خالد الدرس فَهِم 
 الطالبان -
 عائشة -
- أنت 
- أنت 
 أنتم -
 الطالبة -
 العمداُء -
- املدير 
 رئيس القسمِ -
-  لِ املَرئيسمع 

 ! أكملْ العبارات التاليةَ مبا ىف اجلانب األيسر من األفعال: الرابعتمرين ال .٤
  يبيعون  اهلدايا من رئيس املدرسة........ التلميذان . ١
  تسلّما  الكتب من مدير اجلامعة.......... الطلبة . ٢
  تسلّموا  البضائع......... لتجار ا. ٣
  تسلّمنا  اجلوائز ىف هذه املسابقة........... أنتم . ٤
  نتعاونُ  كأس البطولة بعد.......... حنن . ٥
  تختارونَ  .املكتبة الكبرية....... التلميذان . ٦
  يِزوران  البضائع.......... أنتم . ٧
  تسلّمتم  لى حتْليل اَألسئلَة اللّغويةع.......... حنن . ٨
  تتوقَّف  ظمأُيذهب عنك ال حىت املاَء......... .٨



������� �	
�� �� 

 ١٥٩

  اشرب  أمام مبىن اجلامعة اإلسالمية احلافلةُ.........  .٩
 :ختر ما تراه صحيحا مما بني القوسني إ: اخلامستمرين ال .٥

  اإلمام ىف احملراب) يصلى  –ييقرأ  –يكتب (  -
 فاطمة الفاكهة) يأخذ  –ن تأخذي –تأخذ (  -
 املسجدمن  املسلمون) يرجع  –يشترى  –يلعب (  -
 الطالب احملاضرة) ينظر –يشاهد  –حيضر ( -
 الطالبة كتاا) تعلب  –تطرق  –حتمل (ال  -
 األم ىف البيب) تقوم  –جتلس  –تفعل (ماذا  -
 التلميذ كتابه) ينام  –خيرج  –يفتح (ال  -
 ىف الشارع الرجلُ) نأكل  –ميشى  –يذهب ( -
 عائشة الزهرة) يقْطف  –أَقْطف  –تقْطف (ال  -
 الفالح الزرع) أسقى  –تسقى  –يسقى ( -

ىف املكان اخلايل مفعوالبه مناسبا نكرة مرة  ضع: السادستمرين ال .٦

 :!كما ىف املثالأخرى ومعرفة مرة 
  ........يكتب خالد : مثال

  يكتب خالد الكتب. ٢    يكتب خالد كتبا. ١ 
 ..................يكنس اخلادم  �  ............ال يشترى الولد  •
 ....................تطبخ أخىت  �  ..............يأخذ الطالب  •
 ....................يصنع الولد  �  ..............يطرق الطيف  •
• سراملد حرشأيب  �  .......... .... ي عبِيي....................... 
 ىف اهلاتف.. ..........يكَلّم حممد �  .............اليساعد أخي  •
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 ..................يفَكّر القاضى  �  ................يرسلُ حممد  •
 ....................ألّف املُؤلّف  �  ...............يركَب خالد  •
•  حائالس داهش..............  � ظَرتان  كَّابالر.................. 
• بالرئيس  رك................  �  ظَرتانالطالب .................. 
• بالرئيس  رك................  �  ظَرتان الطالب.................. 
•  الناس مارسأَ..........ينطَشة  �  املريض رعش................... 

 
 
 
 

  ة ىف اإلسالماملساوا
قرر اإلسالم مبدأَ املساواة، كما قرر مبدأَ احلرية واإلخاء ىف العامل 

وكان ذلك أسبق من الدعاة إىل املبادئ ىف العصر . ألول مرة ىف التاريخ
  .احلديث بأكثر من ألف عام

ومل يكن تقرير هذه املبادئ تقريرا نظريا كم حدث ىف فرنسا وىف 
ومل ينفذ منها اال القليل . حدة، حيث وضعت املبادئأمريكا وىف هيئة األمم املت

وقد دعا اإلسالم إىل هذه املبادئ وطبقها النيب . حبسب أهواء األمم القوية
. وسادت املبادئ اتمع اإلسالمي ىف أقطار األرض. صلعم وتبعه الصحابة

  .وها حنن نعرض صورا عملية للمساواة ىف الدعوة اإلسالمية
من الصالة وصوم وزكاة وحج وغريها  –شرعية كانت التكاليف ال

  .تطالب كل مسلم بأن يؤديها بدون استثناء أحدٍ منها - عامة

 א�!�א$�
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تتجلى فيها  –وهي الركن الثاىن من أركان اإلسالم  –الصالة 
املساواة، إذ يقف املسلمون صفوفا يتجاور فيها الصغري والكبري، والغين 

وكذلك تتجلى املساواة . إلله واحدوكلهم يركعون . والفقري، واحلر والعبد
ىف زي احلج املوحدة وىف أداء مناسكه.  

تنفذ احلدود على مجيع املسلمني بال استثناء، ال كما كانت احلالُ عند 
ونذكر . الدول الكربى قبل اإلسالم، إذ كانت القوانني تنفذ على العامة فقط

أُسامة بن زيد حلب هنا أمر املرأة املخزومية الىت سرقت، واستشفع أهلها ب
أتشفع ىف حد من : فلما كلّم النيب صلعم فيها غضب، وقال له. الرسول إياه

حدود اهللا؟ إن بىن إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق 
  .واِهللا لو أن فاطمة بنت حممد سرقت لقطعت يدها. فيهم الضعيف قطعوه

ن اختلفت درجات املعتدى كان القصاص مرعيا بني الناس مجيعا وا
أيها الناس، من : " من ذكل أن النيب صلعم قال للناس يوما. واملعتدى عليه

أخذت له ماال، فهذا ماىل فليأخذ منه، ومن ضربته ضربة فليقتص مىن من قبل 
  ."يوم القيامة

كان النيب يشعر أصحابه املساواة ىف سلوكه معهم، فقد أرادوا مرة 
علمت أنكم تكفونىن، : به من العمل ىف سفره، فقالعلى أن حيملوا نصيـ

لكىن أكره أن أمتيـز عليكم، وإن اَهللا سبحانه وتعاىل يكره من عبده أن يراه 
وحدث أبو هريرة أنه خرج مع النيب إىل السوق ليشتري . مميزا بني أصحابه

صاحب الشيئ أحق بأن حيمله، : سراويل، فلما أراد أن حيملها عنه، قال له
: " قد اقتدى به الصحابة، فهذا أبو بكر ىف خطبته عندما ولّي اخلالفة يقولو
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فإن رأيتموىن على حق فأعينوىن، . أيها الناس إىن ولِّيت عليكم ولست خبريكم
وإن رأيتموىن على باطل فسددوىن، أطيعوىن ما أطعت اَهللا فيكم، فإذا عصيته 

. ضعيف حىت آخذ احلق لهفال طاعة ىل عليكم، أال إن أقواكم عندي ال
  ١.."عندي القوي حىت آخذ احلق منه وأضعفكم

  )املطالعة والنصوص بتصرف(               
 

 

                                                 
١
، اجلزء ١٤-١٢. ، ص)م٢٠٠٠دار العلوم، : جاكرتا(، العربية للطالب اجلامعةخطيب األمم، وآخرون،   

  .الثاىن
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 .املطالغة جيداأن يكون الطالب قادرين على  قراءة  .١
  أن يكون الطالب قادرين على فهم القراءة فهما جيدا .٢
 .وعاملها افهم كان وأخوا  أن يكون الطالب قادرين على .٣
أن يكون الطالب قادرين على صيغ اجلمل العربية الىت تركيب من  .٤

 .اوأخواكان 
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  : هذه املادة فهيتدريس أما األغراض املستهدفة من 
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  االستعداد للسفر
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دق سرج  Berdering دعو  -دعي  Berjanji  

  Menunggu  انتظَار  Kamar  غُرفَةٌ

ارِيةخجِي  Interlokal طَارم  Bandara  

كَلّماملُت  Yang Menelepon بكَاتم  Cabang 

 Perusahaan  شركَةٌ Keluarga  العائلة

دعوم  Tanggal / waktu ُّاخلَط  Telepon  

 Sibuk  مشغولٌ Kembali  عودةٌ

غَد دعب  Besok Lusa ةً طَوِيلَةدم  Lama 

 Sepanjang pagi  طُولَ الصباح Tinggal / Menetap  بقَي

 Keperluan  اللّوازِم Membeli  شراء

 Kaum kerabat  األقارب  Oleh – oleh  هدايا

 Bawaan  متاع Khawatir  أخشى

 Ringan  خفيفا Saya tidak suka  أكره

����א���دא��� א
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  : جب عن األسئلة اآلتيةا
  ؟ لفونيىف أي ساعة دق جرس الت .١
 ؟ يسألوماذا  ن املتكلمم .٢
 ؟إين مكاتب الشركة  .٣
 ؟  ماذا تشترى الزوجة وابنتها .٤
 ؟  ع من هذه القراءةواملوضوما .٥
  
  

  كان وأخواا
( Kâna dan Saudara – Saudaranya ) 

� Jika anda memperhatikan bacaan di atas, dapat anda temukan  
beberapa kali terulang bentuk struktur kalimat yang tersusun dari 
kâna + isim + khabar. Seperti:  

  كانت. ١    مكَالَمةٌ    خاريجِيةٌ
  كان. ٢    تكَلّمامل    أخي خالد

  كان. ٣    اخلطُّ    مشغوالً
  كان     +  كان إسم  +  كان خرب

� Saudara-saudara َكَان adalah sebagai berikut: 
a. Menunjukkan waktu, yaitu: حبى ,أصحيأ ,ظَلَّ ,أضسم , اتب. 

- حبأص Contoh: ٌةرثْمةُ مرجالش تحبأص “Diwaktu subuh 
pohon itu berbuah”. 

 Pagi-pagi“ أضحى املُهندسونَ مهتمين بِعملهِم :Contoh أضحى -
para arsitek telah konsentrasi dengan pekerjaannya” 

 א� 
א�

 א#�"���!



 ����� ��	�
���� 

 ١٦٧

مكبا علَى عملهظَلَّ العاملُ  :Contoh ظَلَّ -  “Di siang hari buruh 
itu masih sibuk dengan pekerjaannya” 

 Disore hari turun“ أمست السماُء ممطرةٌ :Contoh أمسي -
hujan” 

 Semalaman bintang itu“ بات النجم المعا :Contoh بات -
bercahaya” 

b. Menunjukkan makna perubahan, yaitu: ارص Contoh: ارص
 .”Kapas itu telah menjadi tekstil“ القَطْن نِسيجا

c. Menûnukkan maka nagasi (tidak). Yaitu سلَي Contoh:  سلَي
 .”Memperoleh kesuksesan itu tidaklah mudah“ النجاح سهالً

d. Menûnjukkan makna kontinuitas (terus menerus) yaitu: 
رحماب ,مازال , اانفَكافَتئ ,مم,  
 Keselamatan masih“ مازالَ السالَم أمالً محبا :Contoh مازالَ -

merupakan harapan keinginan”. 
- رحابم Contoh: ِرنِ إلَى القَميقَتطَلنم انخوارالص رحابم “Kedua 

astronot itu masih melakukan perjalanan ke bulan”.  
- اانفَكم Contoh: امائالطِّفْلُ ن اانفَكم “Bayi itu masih tidur” 

e. Menunjukkan masa (rentang waktu), yaitu: امادم Contoh: 
.اَتعرب الشارع مادامت اإلشارة محراءل  “Jangan menerobos jalan raya 

selagi lampu merah masih bernyala” 
-fi’il“ األفعال الناقصة dan saudara-saudaranya disebut dengan كَانَ �

fi’il yang kurang sempurna”, karena ia membutuhkan khabar 
untuk menyempurnakan makna kalimatnya. Juga fi’il-fi’il ini 
disebut dengan ةخاسالن karena ia merubah hukum khabar (dari 
marfu’ menjadi manshūb) 

انَكَ �  dan saudara-saudaranya semuanya adalah fi’il.  
Dilihat dari aspek tashrif-nya, maka َكَان dan saudara-

saudaranya terbagi kepada tiga: 
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a. Fi’il-fi’il yang bisa di-tashrif-kan kepada tashrîf fi’il 
mudhâri’ dan fi’il amar yaitu: َكَان, حبي ,أصحى ,ظَلَّ ,أضسأم, 
اتب, ارص. Contoh:  
- هلملَى عا عبكلُ ماملُّ العظي “Di siang hari buruh itu masih 

sedang sibuk dengan pekerjaannya” (Contoh fi’il 
mudhâri’). 

 .Bersatulah” (Contoh fi’il amar)“ كُونو يداً واحداً -
b. Fi’il-fi’il yang hanya bisa di-tashrif-kan kepada tashrîf fi’il 

mudhâri’ saja dan tidak bisa di-tashrîf-kan kepada fi’il amar. 
Fi’il-fi’il dimaksud adalah fi’il-fi’il yang bermakna 
kontinuitas (terus menerus) yaitu: ازالم, رحابم, اانفَكافَتئ ,مم, 
dan selalu didahului oleh huruf nâfi. Contoh:  
 Keselamatan masih merupakan“ اليزالُ السالَم أمالً محبا -

harapan dan keinginan”. 
 ”Bayi itu masih sedang menangis“ ملْ ينفَك الطِّفْلُ يبكي -

c. Ada dua fi’il jâmid (permanen) tidak bisa dibentuk menjadi 
fi’il mudhâri’ dan fi’il amar. Kedua fi’il dimaksud adalah سلَي 
dan امادم. Huruf ام yang mendahului kata امد disebut dengan 
 Di samping itu, diharuskan bahwa harus ada .ما مصدرية ظَرفية
kalimat (jumlah) sebelum kata امادم. Contoh: 

عالت امادم ودالع رصتني ماًلَننُ قَائاو  “Musuh tidak akan menang 
selama persatuan masih kuat.” 

 
� Terkadang َكَان dan saudara-saudaranya, selain َئالَ ,فَتز, dan سلَي 

beramal (berfungsi) seperti fi’il tâm. Artinya cukup hanya ada 
fa’il-nya dan tidak membutuhkan adanya khabar. Contoh:  
 Saya akan mengikuti beritanya sampai“ سأتابِع أخباره أينما كَانَ -

dimanapun” (Kata َكَان di sini dengan makna “diperoleh”). 
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- وراألم ريصأالَ إلَى اهللا ت “Ketahuilah, hanya kepada Allah 
kembalinya semua urusan” (Kata ريصت di sini dengan makna 
“kembali”). 

- تاتبا وهاششإلَى ع روالطُّي تأَو “Burung itu berada di sarangnya 
dan bermalam di sana”. (Kata تاتب di sini dengan makna 
“memasuki malam/ bermalam”). 

� Terkadang َكَان hanya sebagai tambahan saja. Contoh: 
مثْلُك الَيوجد كَانَ  “Tidak ditemukan seperti anda” (Kata َكَان hanya 

sebagai tambahan, dan tidak diterjemahkan). 
� Terkadang juga huruf nūn yang ada pada akhir kata  ُنكُوي -

sebagai bentuk fi’il mudhâri’ dari َكَان dibuang ketika kata 
tersebut dalam posisi di-jazam-kan agar ringan dalam 
mengucapkannya, karena kata tersebut seiring dipakai. 
Contoh:  كلَم ي (sebagai ganti dari كُنلَم ي). 

� Oleh karena isim َكَان dan saudara-sauadanya pada awalnya 
adalah mubtadâ’, maka isim َكَان dimaksud bisa berbentuk:  
١. Isim mu’rab, seperti contoh-contoh di atas.  
٢. Isim mabnîy (dhamîr, isim isyârah, isim maushūl dll.). 

Contoh: 
 adalah fi’il أَصبحAku menjadi aktif” (Kata “ أَصبحت متفَائالً -

mâdhi nâqish dan ت adalah dhamîr mabnîy yang 
menempati posisi rafa’ sebagai isim kata َأحبص . 

 ”Sore-sore pasien ini istirahat“ أَمسى هذَا املَرِيض مسترِيحا -
(Kata “ذَاه” adalah isim isyârah yang penempati posisi 
rafa’ sebagai isim ىسأَم). 

� Af’âlu al-muqârabah, Af’âlu al-Rajâ’, Af’âlu al-Syurū’ 
merupakan bagian dari saudara-saudara َكَان. Fi’il-fi’il dimaksud 
adalah sebagai berikut:  
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- Af’âlu al-muqârabah adalah: كَاد, كَرِب, كشأو.  
- Af’âlu al-Rajâ’ adalah: ىسى ,عرح, لَقلوأخ.  
- Af’âlu al-Syurū’ adalah: عرشأَ ,شذَ ,أنأَخ, قلَ ,طَفعج, به. 

Semua fi’il di atas berfungsi me-rafa’-kan isim dan me-
nashab-kan khabar, dan khabarnya harus selalu dalam bentuk 
jumlah fi’liyah dan fi’il-nya pun harus fi’il mudhâri’. Contoh: 
قرشت سمالش تكَاد “Matahari hampir terbit” (Kata “سمالش” 
merupakan isim “كَاد” yang dirafa’kan dengan dhammah, 
sementara kata “قرشت” adalah jumlah fi’liyah sebagai khabar 
“كَاد”). 

Khabar dari fi’il-fi’il tersebut di atas juga terkadang 
didahului oleh huruf “ْأن”. Keikutsertaan huruf “ْأن” dimaksud 
bisa dalam bentuk: 
- Wajib beserta dengan “ْأن” yaitu untuk fi’il: ىرح dan  لَقلوأخ 

kedua kata ini sama artinya dengan kata “ىسع” (semoga). 
Contoh: ةيصعتاملُس اضراَألم جالعأنْ ي ى (أخلولق) الطّبرح “Semoga 
dokter itu dapat mengobati penyakit kronis”.  

- Mayoritas beserta dengan “ْأن” yaitu untuk fi’il: ىسع dan 
كشأو  Contoh: موداُء أَنْ يخى الرسع  “Semoga kemakmuran 
berjalan terus menerus”. Dan ليجنلُ أنْ ياللّي كسأو “Malam itu 
sudah hampir terang”  
- Minoritas beserta dengan “ْأن” yaitu untuk fi’il: كَادdan 

رِبكَ . Contoh:  فَرِجنةُ تت اُألزمكَاد atau boleh juga disebut: 
“فَرِجنةُ أنْ تت اُألزمكَاد” “Krisis ini sudah hampir terbuka”. 

- Tidak boleh beserta dengan “ْأن” yaitu untuk semua fi’il 
syurū’. Contoh: َونبلعي ذَ اَألوالَدأخ “Anak-anak itu sudah 
mulai akan bermain”. 
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� Semua fi’il al-muqârabah, al-rajâ’, dan al-syurū’ tidak bisa di-
tashrif-kan (artinya hanya memiliki pola fi’il mâdhi saja) 
kecuali: كَاد, كشأو, قلَ ,طَفعج. Keempat fi’il bisa di-tashrîf-kan 
ke dalam bentuk fi’il mudhâri’. Contoh:  
- مهارصأَب طَفخي قرالْب كَادي (Kata “كَادي” merupakan bentuk 

mudhâri’ dari kata “كَاد”). 
- هِِيتنأنْ ي فيالص كشوي (Kata “كشوي” merupakan bentuk 

mudhâri’ dari kata “كشأو”). 

 

 

كما ع ضبط اجلمل بالشكل ىف املكان اخلايل خربا م ضع: األولتمرين ال .١

  !يف املثال
   .....................كان اهللا   : مثل
 كانَ اُهللا غَفُورا    

  ......................كان جو بالدنا  -
 ...............تكون أرض إندونيسيا  -
 ......................صار األوالد  -
- تصري العجوز ..................... 
- التجار ليس ....................... 
-  األمهات ليست................... 
  ....................أصبح النائمونَ  -

�$��א��%" 
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ل إمسا لكان أو إحدى أخواا ىف املكان اخلايل وشكّ ضع: الثاىنتمرين ال .٢

 ! كما ىف املثالالكلمات كلها 
  ضعيفا...........كان   : مثال

         كَانَ اإلنسانُ ضعيفًا

  خلف الباب...................... كان  -
 جترى ىف الشارع...................... تكون - 
 أغنياء...................... يصري - 
 ذابلة .....................صارت - 
 ينفَتح...................... أصبح - 
 باكيات ...................أضحت  - 
 منتشرة...................... تظل - 
 عائدين .....................أمسى - 
 - فائزات.. ..................أمست 
 ىف املكتبة...................... بات - 

أو إحدى أخواا ىف اجلمل اآلتية مع " كان"أدخل : الثالثتمرين ال .٣

 !مراعاة ما حيدث من التغيري
      الصابِر فائز:     مثل
  كان الصابِر فائزاً      

- الصائم فارح  
 احملسن حمبوبون -
 اهللا رحيم -
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 اخلازن مؤمتن -
 الصالة على املؤمنني كتاب موقوت -

  !أليسرامبا ىف اجلانب  التاليةَ العبارات أكملْ: الرابعتمرين ال .٤
  مزرعة اآلخية  ........................ كان اهللا. ١
  غفورا رحيما  .....................تكون الدنيا . ٢
  أهم وسائل املواصالت  مرآة احلياة ..............صارت . ٣
  اللغة  ..............تظل الطائرات من . ٤
  متعبني  .....................كانت النساء . ٥
  عماد البالد  ..................... بات العمال . ٦
  كفرا  .................أضحى البستاين. ٧
  نةأسورة حس  املباراة .......... أمسى املتفرجون. ٨
  يشاهدون   ............كان لكم ىف رسول اهللا . ٩

  مشغوالت بأعماله  ..............كاد الفكر أن يكون . ١٠
  

 
 

 عناية النيب واملسلمني بالقرآن

 وما كنـت تـتلوا من قبله من " ال يقرأ وال يكتب كان النيب أميا
وكان  )٤٨: بوتسورة العنك (".كتاب وال ختطه بـيمينك إذا الرتاب املبطلون

جبـريـل ينـزل عليه القرآن، فيستمع إليه النبـي ىف لـهفة وشوق، 
وحيرص على حفظه أشد احلرص، فكان حيرك لسانه ىف أثـناء الوحي خوفا 

� א� �א&
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الحترك به لسانك لتعجل به، إن علينا : " من أن يفوتـه شيئ فأنـز اهللا عليه
- ١٦: سورة القيامة (".ا بـيانهفإذا قرأناه فاتبع قرآنه مث إن علين. مجعه وقرآنه

" وما كان جـربيل يتركه حىت حيفظ عنه كل ما ينـزل به ويعيه وعيا  )١٨
  )٦: سورة األعلى (".سنقرؤك فال تنسى

ياأيها الرسول بلغ ما أنـزل . "وقد أمر اهللا نبيه بتبليغ الناس القرآن
شيئ من كان النيب كلما ينـزل عليه  )٦٧: سورة املائدة (".إليك من ربك

القرآن قرأه على أصحابه وطلب منهم أن حيفظوه، فيحفظونه من فورهم بعد 
أن يتـثَـبتوا من صحة قرائتهم بتالوم على الرسول، ومن حيفظ شيئا ينقله 

  .إىل غريه وبذا شاع حفظُ املسلمني للقرآن
زيد : وقد حفظ القرآن كله من ظهر قلب مجاعة من الصحابة، منهم

خصص الرسول كتاباً يكتبون  .وأيب بن كعب، وعبد اهللا بن مسعودبن ثابت، 
اخللفاء الراشدون، وزيد : ومن أشهر كتاب الوحي. ماكان ينـزل من القرآن

وحفظَ هذا املصحف عند أيب  .بن ثابت، وعبد اهللا بن مسعود، وأيب بن كعب
ند أم املؤمنني فلما تويف كان عند عمر بن اخلطاب، وبعد وفاته وضع ع. بكر

  .حفصة بنت عمر
مل يكن لدي املسلمني إىل عهد عثمان سوى املصحف املكتوبة ىف 
عهد أيب بكر، وملا اتسعت الفتوح اإلسالمية وانتشر املسلمون ىف األقطار 
خشي عثمان أن خيتلفوا ىف قراءة القرآن، فأحضر املصحف احملفوظَ عند 

 عةَ مصاحفاب ومنهمحفصة، واستنسخ منه بِضزيد : مستعينا باحلفّاظ والكت
بن ثابت، وعبد اهللا بن زبـري، وسعيد بن العاص، مث أرسل نسخةً من 
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مصر، والكوفة، والبصرة، ودمسق، وأبقى نسخة عنده : املصحف إىل كل من
  .ىف املدينة

باملصحف اإلمام أو : وقد اشتهر ما كتب من املصاحف بأمر عثمان
ب الوحي القرآنَ الكرمي ىف عهد الرسول باخلط كتب كتا .مصحف عثمان

وعند ما جمع . املألوف عندهم، ومل تكن احلروف فيه منقوطة ومشكولة
وكذا ىف . القرآن ىف عهد أيب بكر التـزم جامعوه الطريقة السالفة ىف رمسـه

عهد عثمان كُتبت املصاحف على الصورة نفسها غري منقوطة وال مشكولة، 
الرسم إىل عثمان، وقد أمجع الصحابة على هذا الرسم، كما  ونسب ذلك

أمجعت عليه األمة ىف عهد التابعني، وما زالت األمة حتافظ عليه وتتلقاه بالقبول 
وعد مجهور العلماء هذا اإللتزام للرسم العثماين سنة متبعةَ  .حىت يومنا هذا

لقرآن على ما أحدث على أن فريقا منهم أجاز كتابة ا. اليصح العدول عنها
  ١.الناس من اهلجاء تيسريا على الناشئني ىف قرأءة القرآن قراءة صحيحة

 )التربية الدينية بتصرف(                          

                                                 
١
، اجلزء ١٧ -١٤.  ص، )م٢٠٠٠دار العلوم، : جاكرتا(، العربية للطالب اجلامعةخطيب األمم، وآخرون،   

  .األول
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 املراجع

  املراجع العربية

اإلجتاهات املعاصرة ىف تدريس اللغة العربية واللغات إبراهيم، دكتور محادة، 

 .م١٩٨٧دار الفكر العريب، : ، القاهرةاحلية األخرى

اململكة : ، رياضالعربية للناشئنيصيىن، دكتور حممود إمساعيل، وآخرون، 

  ٦-١جملد . س.العربية، د

 .دار املعارف، دس: ، القاهرةالنحو جتديدضيف، دكتور شوقي، 

 .دار املعارف، دس: ، القاهرةتيسريات لغويةضيف، دكتور شوقي، 

منشورات املكتبة : جامع الدروس العربية، بريوتالغاليني، الشيخ مصطفى، 

 . ٢-١، جملد ١٩٨٧العصرية، 

 .١٩٩١: ، لندوندروس ىف العربيةجملي، دكتور فؤاد، 

دار الثقافة اإلسالمية، د : ، بريوتاللغة العربيةملخص قواعد نعمة، فؤاد، 

  . س

جامعة : ، بندونجاللغة العربية للجامعات اإلسالميةوهب، فؤاد، وآخرون، 

  ٢٠٠١سونان كوننج جاتى اإلسالمية احلكومية، 

 

  املراجع اإلندونيسية

Dahlan, Juwairiyah, Metode Belajar Mengajar Bahasa Arab, Surabaya: 

al-Ikhlas, ١٩٩٢. 

Gani, Bustami A. dkk., Al-‘Arabiyyah Bin-Namadzij, Jakarta: PT. 

Bulan Bintang, ١٩٩٩, Jilid ٧-١  



������� �	
�� �� 

 ١٧٧

Hidayat, D. dkk, Pelajaran Bahasa Arab Untuk Madrasah Aliyah, 

Semarang Toha Putra, ١٩٨٤ Jilid ٣-١ 

Ni’mah, Fuad, Kaedah Bahasa Arab, (Terj. Sahkholid Nasution), 

Medan: Darussalam Publishing, ٢٠١١. Cet. – ٢  

Rafi’i, dkk., Bahasa Arab Melalui Telivisi, Jakarta: Departemen Agama 

RI., ١٩٩١. Jilid I-III 

Umam, Chatibul, dkk. Pedoman Pengajaran Bahasa Arab Pada 
Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Jakarta: Proyek 
Pengambangan Sistim Pendidikan Agama Departemen 

Agama RI. ١٩٧٥. 

Umam, Khatibul, dkk., Bahasa Arab Untuk Mahasiswa Perguruan 

Tinggi, Jakarta: Darul Ulum Press ٢٠٠١, Jilid ٣-١. 
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