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KATA PENGANTARKATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt Tuhan sekalian alam. Nikmat-Nya yang begitu 
“deras” mengalir mengantarkan manusia pada “hilir” kesadaran bahwa kasih yang Dia 
limpahkan bersifat universal menembus “belukar” sekat suku, agama, ras antar 

golongan juga adil kepada mereka yang patuh maupun yang inkar.

Sebagai ajaran agama yang sempurna, Islam harus diejawentahkan (dilaksanakan) dalam 
kehidupan nyata sehari-hari sehingga akan tercipta kehidupan yang damai dan tenteram. Oleh 
karena itu, dalam rangka mengoptimalkan layanan pendidikan Islam di madrasah, ajaran Islam 
yang begitu sempurna dan luas perlu dikelompokkan menjadi beberapa mata pelajaran yang 
secara linier akan dipelajari sesuai dengan jenjangnya. 

Pengelompokkan ajaran Islam dalam bentuk mata pelajaran di lingkungan madrasah dimulai 
dari jenjang  Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah 
(MA) di dalamnya dikhususkan pada peminatan Keagamaan, Matematika dan Ilmu Alam 
(MIA), Ilmu-Ilmu Sosial (IIS), Ilmu-Ilmu Bahasa dan Budaya (IIBB) serta Madrasah Aliyah 
Kejuruan (MAK) meliputi: a). Al-qur’an Hadis, b). Akidah Akhlak, c). Fikih, d). Sejarah 
Kebudayaan Islam (SKI). 

Pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan dikembangkan kajian 
khusus  mata pelajaran yaitu: a). Tafsir- Ilmu Tafsir, b). Hadis ilmu Hadis, c). Fikih-Ushul Fikih, 
d). Ilmu Kalam, e). Akhlak. Kemudian dalam upaya mendukung pendalaman kajian ilmu-ilmu 
keagamaan pada peminatan keagamaan, peserta didik dibekali dengan pelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam (SKI) serta Bahasa Arab. 

Sebagi komitmen untuk menyiapkan generasi emas anak sholeh dan sholihah, mulai tahun 
ajaran 2014-2015 seluruh Madrasah dibawah pembinaan Kementerian Agama RI telah siap 
melaksanakan Kurikulum 2013. Untuk keperluan dimaksud, maka secara legal formal 
Kementerian Agama RI telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Kurikulum 
2013 yang berisi Kerangka Dasar Kurikulum Madrasah 2013, Standar Kompetensi Lulusan 
(SKL), Standar Kompetensi Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian.   

Pada saat yang sama sebagai panduan implementasi kurikulum madrasah  2013, Kementerian 
Agama telah menyiapkan model silabus Pembelajaran PAI di Madrasah, menerbitkan buku 
pegangan siswa dan buku pedoman guru. Kehadiran buku ditangan peserta didik dan guru 
menjadi kebutuhan pokok untuk menerapkan kurikulum Madrasah 2013. 
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Sebagaimana kaidah Ushul Fikih, “Ma la yatimul-wajib illa bihi fahuwa wajib” (suatu kewajiban 
tidak menjadi sempurna tanpa adanya hal lain yang menjadi pendukungnya, maka hal lain 
tersebut menjadi wajib). Perintah menuntut ilmu berarti juga mengandung perintah untuk 
menyediakan sarana pendukungnya, salah satu diantaranya buku ajar. Karena itu buku pedoman 
guru dan pegangan siswa ini disusun dengan pendekatan ilmiah (scientifi c approach) yang 
terangkum dalam proses mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 
mengkomunikasikan. 

Akhirnya, semoga buku ini mampu menjadi  “jembatan” antara harapan dengan cita-cita tujuan 
pendidikan Islam secara khusus dan pendidikan nasional secara umum yakni membentuk 
manusia Kaffah (utuh) yang memiliki tidak saja kecerdasan intelektual, namun juga kecerdasan 
sosial ditengah kompleksitas kehidupan umat manusia. Amin.

Jakarta,    April 2015
Dirjen Pendidikan Islam

Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin, MA
NIP: 196901051996031003
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الدرس األولالدرس األول
الساعة

Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Dengan jam kita dapat mengatur seluruh aktivitas 
kita. Seperti kita pergi ke sekolah pada jam 06.00 pagi. Jadi jam adalah suatu yang sangat 
penting dalam kehidupan manusia. Pada pelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang 
jam dalam bahasa Arab. Selamat belajar!

+ : َكِم السَّاَعُة اآلن ؟ 
- : السَّاَعة اخلَاِمَسة والِنْصف

+ : ِيف َأيِّ َساَعٍة َنْذَهب ؟
- : ِيف السَّاَعة السَّاِدَسة 

+ : َكْم َساَعًة َنْدُرس يف اليـَْوم ؟ 
- : َحَواَيلْ َسْبع َساَعات 

املفردات والعبارات 
•- َساَعة - ِن ْصُف َساَعة - رُبُع َساَعة - ثــُُلث َساَعة - ِيف َأيِّ َساَعٍة؟ َكِم السَّاَعُة؟

 َكْم َساَعًة؟ 
•اآلن - تـََعال - تَعاِيلْ -  تـََعال َنْذَهب - تـََعاِيلْ َنْذَهب
•َسيَّاَرة - بـَْعَدتـََناُول الُفطُْور- تـََناَوَل الُفطُْور - َيْستـَْغرِق الذََّهاب - َأْسَرتِْيح

١١
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رُبُع َساَعةثُـُلث َساَعةِنْصُف َساَعةَساَعة

أَْذَهب ِإَىل املـَْدَرَسةأَتَناَول الُفطُْورُأَصلِّي الُصْبح

تَباَدل اَألْسِئَلة َواَألْجِوبَة َعِن السَّاَعة َمَع َصِدْيِقك !

- السَّاَعة الَواِحَدة+ َكِم السَّاَعة اآلن ؟

- السَّاَعة الثَّانَِية+ َكِم السَّاَعة اآلن ؟
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- السَّاَعة الثَّالَِثة+ َكِم السَّاَعة اآلن ؟

- السَّاَعة الرَّاِبَعة+ َكِم السَّاَعة اآلن ؟

- السَّاَعة اخلَاِمَسة+ َكِم السَّاَعة اآلن ؟

- السَّاَعة السَّاِدَسة+ َكِم السَّاَعة اآلن ؟

- السَّاَعة السَّاِبَعة+ َكِم السَّاَعة اآلن ؟

- السَّاَعة الثَّاِمَنة+ َكِم السَّاَعة اآلن ؟
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- السَّاَعة التَّاِسَعة+ َكِم السَّاَعة اآلن ؟

- السَّاَعة الَعاِشَرة+ َكِم السَّاَعة اآلن ؟

- السَّاَعة احلَاِديََة َعَشَر+ َكِم السَّاَعة اآلن ؟

- السَّاَعة الثَانَِيَة َعَشَر+ َكِم السَّاَعة اآلن ؟

Dalam kaedah bahasa Arab, pukul … lebih …. menggunakan: ( َو)

ِيف َأيِّ َساَعٍة َتْذَهب ِإَىل 
ِيف السَّاَعة السَّاِدَسة َوالرُّبُعاملـَْدَرَسة؟

ِيف َأيِّ َساَعٍةَتْذَهِبْني ِإَىل 
ِيف السَّاَعة السَّاِدَسة َوالنِّْصفاملـَْدَرَسة؟
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ِيف َأيِّ َساَعٍةَتْذَهب ِإَىل 
املـَْدَرَسة؟

ِيف السَّاَعة السَّاِدَسة َوَمخِْس 
َدقَاِئق

ِإَىل  َتْذَهِبْني  َساَعٍة  َأيِّ  ِيف 
املـَْدَرَسة؟

ِيف السَّاَعة السَّاِدَسة َوَعْشِر 
َدقَاِئق

Dalam kaedah bahasa Arab, pukul … kurang …menggunakan:  (َِّإال )

ِإَىل  َتْذَهب  َساَعٍة  َأيِّ  ِيف 
ِيف السَّاَعة السَّاِدَسة ِإالَّ الرُّْبعاملـَْدَرَسة؟

ِيف َأيِّ َساَعٍة َتْذَهِبْني ِإَىل 
املـَْدَرَسة؟

ِيف السَّاَعة السَّاِدَسة ِإالَّ 
َمخَْس َدقَاِئق

ِيف َأيِّ َساَعٍة َتْذَهب ِإَىل 
املـَْدَرَسة؟

ِيف السَّاَعة السَّاِدَسة ِإالَّ َعْشَر 
َدقَاِئق
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َهْل  ...  ؟   نَعْم/َال
َ َحَسن ؟- ١ َهْل َتْذَهب ِإَىل الـَمْسِجد، 

(untuk jawaban sesuai pertanyaan) نَعْم ، َأْذَهب ِإَىل الـَمسجد   
 (untuk jawaban tidak sesuai pertanyaan) َال، َبْل َأْذَهب ِإَىل الـَمْيدان  

َ فاطمة ؟- ٢ َهْل َتْذَهِبْنيَ ِيف السَّاَعة السَّاِدَسة والنصف، 
نَعم ، َأْذَهب ِيف السَّاَعة السَّاِدَسة والنصف  

   (untuk jawaban sesuai pertanyaan)

َال ،َبْل َأْذَهب ِيف السَّاَعة السَّاِبَعة   
   (untuk jawaban tidak sesuai pertanyaan)

التدريبات على املفردات

تدريب (١) : َأِجِب اَألْسِئَلة اآلتَِية تُـَناِسُب الصَُّور َكَما ِيف اِملثَال !
ِمثَال :

اآلن السَّاَعة الَواِحَدة+ َكِم السَّاَعة اآلن؟
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تدريب (٢) : ِصْل بـَْنيَ الِعَبارَاِت اآلتَِية َوالَكِلَمات يف الصُّْنُدْوق !
َ حسن ... َنْذَهب َمًعا ِإَىل املـَْدَرَسة !   -١

٢-  ... َساَعة ُنَصلِّي الصُّْبَح ؟
٣-  ... الُفطُْور ِيف السَّاَعة السَّاِدَسة َصَباًحا

٤-  ... ِإْعَداُد الُفطُْور رُبَُع َساَعة 
٥-  َنْذَهب ِإَىل الـَمِديـَْنة بِـــ ....

– ِيف َأيِّ 
– َكْم

– تَعال
–  تَعاِيلْ

– أَتَناَوُل 
- َيْستْغرِق 
– السَّيَّاَرة

احلوار
تدريب (١) : َأْجِر اِحلَوار ِوفْـًقا للُصورَة !

ِمثَال : 

اآلن السَّاَعة الَواِحَدةَكِم السَّاَعة اآلن؟
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

لصور املناسبة ! تدريب (٢) : صل اجلمل اآلتية 

........1........

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

١- َتْذَهب َزيـَْنب إىل املْدَرَسة ِيف السَّاِدَسة َصَباًحا
٢- َيْدُرس ُعْثَمان الَعَربِيَّة ِيف التَّاِسَعة َصَباًحا
٣- َتْطُبخ الَواِلَدة الطََّعام يف الثَّاِمَنة َصَباًحا

٤- َنْسَرتِْيح ِمَن الَعَمل ِيف الَعاِشَرة
٥- تـَْعَمِلْنيَ الشَّاي ِيف التَّاِسَعة َوالنِّْصف
٦- َيْكُتب الطَّاِلب الدَّْرس يف السَّاِبَعة
٨- َتْذَهِبْنيَ ِإَىل الـَمْكتـََبة ِيف الثَّانَِية َعَشر

تدريب (٣) : َأِجِب اَألْسِئَلة اآلتَِية ِمبَا يـَُناِسب َحاَلك ! 
 ِيف َأيِّ َساَعة َتْذَهب ِإَىل املـَْدَرَسة َصَباًحا ؟- ١
َهْل َتْذَهب بـَْعَد تـََناُوِل الُفطُْور ؟- ٢
 َكِم السَّاَعُة اآلن ؟- ٣
تـََعال، َنْذَهب َمًعا !- ٤
َكْم َساَعًة َيْستـَْغرُِق الذََّهاب ِإَىل املـَْدَرَسة ؟- ٥
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الرتكيب
(أ)

َكِم السَّاَعة اآلن ؟

 السَّاَعة السَّاِبَعة / السَّاَعة اآلن السَّاِبَعة
 السَّاَعة السَّاِدَسة َصَباًحا/ السَّاَعة اآلن السَّاِدَسة َصَباًحا

 السَّاَعة الَعاِشَرة َوَمخُْس َدقَاِئق/ السَّاَعة اآلن ....
 السَّاَعة التَّاِسَعة َوالنِّْصف/ السَّاَعة اآلن ....

(ب)

ِيف َأيِّ َساَعٍة

 َتْذَهبني ِإَىل املـَْدَرَسة ؟
 ُتَذاِكر ُدُرْوَسك ؟
تـَتـََناَول الُفطُْور ؟

 َتْطُبِخْنيَ الطََّعام ؟
(ج)

َكْم َساَعًة

َيْستـَْغرُِق الذََّهاب ِإَىل املـَْدَرَسة ؟
َتْستـَْغرِق اِحلصَُّة اُألْوَىل ؟
َيْستـَْغرِق َدْرُس الَعَربِيَّة ؟
َتْستـَْغرِق اِالْسِرتَاَحة ؟

تدريبات على الرتكيب
تدريب (١) : ِاْخَرت الصَِّحْيح ممّا بـَْنيَ الَقْوَسْني !

لسَّيَّاَرة ؟- ١ ِ ... َيْستـَْغرُِق الذََّهاب 
           ( َكْم َساَعة –َكِمالسَّاَعة–ِفيأَيَِّساَعة)
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+ : َكْم َدِقيَقًة َتْستْغرِق اِالْسِرتَاَحة ؟  - : ....- ٢
( َوَعْشر َدقَاِئق –ِإالََّعْشَر َدقَاِئق - َعْشَر َدقَاِئق )

َ َأِخي ؟ - :  السَّاَعة َعَلى احلَاِئط - ٣ + : ... السَّاَعة 
( َكْم –َما–أَْيَن )  

+ : َكْم َساَعة َتْدُرس ِيف اليـَْوم ؟ - : ....- ٤
( َسْبَع َساَعات –ِيف َسْبَع َساَعات – فِـي السَّاَعة السَّاِبَعة)  

+ : ِيف َأيِّ َساَعة تـَْعَمل الَواِجب املـَْنـِزِيلّ ؟  - : ِيف .... - ٥
(َمثَاِن َساَعات -  السَّاَعة الثَّاِمَنة –السَّاَعة الثََّمانَِية )  

َ ُأْخِيت ؟ السَّاَعة الثَّانَِيَة َعْشَرة- ٦ ... السَّاَعة، 
(ِيف َأيِّ  - َكم –أَْيَن)  

َألْسِئَلة اآلتَِية ! ِ تدريب (٢) َأْجِر اِحلَوار َمَع َصِدْيِقك 
َهْل ِعْنَدك َساَعة ؟- ١
َكِم السَّاَعة اآلن ؟- ٢
ِيف َأيِّ َساَعة َتْذَهب ِإَىل املـَْدَرَسة ؟- ٣
َهْل ِيف َفْصِلك َساَعة ؟- ٤



Bahasa Arab Kurikulum 2013 ١٢

القراءة

َأْعَمالَُنا اليـَْوِميَّة
(أ)

ِيف السَّاَعة السَّاِدَسة َصَباًحا
َذاَكَرة

ُ
يَُذاِكر َحَسن ُدُرْوَسُه ِيف ُغْرَفِة امل

َوُأْخُته َعاِئَشة ُتَذاِكُر ُدُرْوَسَها ِيف ُغْرَفِة املـَُذاَكَرة
َوَواِلَدة َحَسن، السَّيَِّدة َحِلْيَمة، تُِعّد الُفطُْور ِيف الـَمْطَبخ

(ب)
يف السَّاَعة السَّاِبَعة

َيْذَهب َحَسن َوُأْخُتُه ِإَىل املـَْدَرَسة بْعَد تَناُوِل الُفطُْور
لسَّيَّاَرة َوَتْذَهب َعاِئَشة َمْشًيا َعَلى األَْقَدام ِ َيْذَهب َحَسن 

لسَّيَّاَرة ِ َوأَمَّا َواِلُدُمهَا، السَّيِّد َأْمحَد، َيْذَهب ِإَىل َمْكَتِبِه 
َيْستْغرِق الذََّهاب ِإلَْيِه َساَعة َواِحَدة

َُما َمتُْكُث ِيف البْيت ِألَنـَّها َربَُّة بْيٍت َوَواِلَد
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(ج)
ِيف السَّاَعة الثَّاِمَنة

َحَسن َيْدُرس ِيف الَفْصل،َوُهَو طَاِلب ِيف املـَْدَرَسة املـُـتَوسَِّطة 
َوَعاِئَشة َتْدُرس ِيف الَفْصل، َوِهَي طَالَِبة ِيف املـَْدَرَسة اِالبِْتَدائَِية

يف السَّاَعة الرَّاِبَعة َوالنِّْصفبْعَد العصر
َجيِْلس َحَسن َوُأْسَرتُُه ِيف ُغْرَفِة اجلُُلْوس

َوُهْم يَتَحدَّثْون ِفْيه َمْسُرْورِْين . 

تدريبات على القراءة
تدريب (١) َأِجْب َعِن اَألْسِئَلة اآلتَِية ِوفـًْقا لَِنصِّ الِقَراَءة !

ِيف َأيِّ َساَعة يَُذاِكر َحَسن ُدُرْوَسُه ؟- ١
َماَذا ُتَذاِكر َعاِئَشة ِيف ُغْرَفِة املـَُذاَكَرة؟- ٢
َماَذا تْفَعل َواِلَدة َحَسن ِيف املــَْطَبخ ؟- ٣
ِيف َأيِّ َساَعة َتْذَهب َعاِئَشة ِإَىل املـَْدَرَسة ؟- ٤
َهل املـَْدَرَسة اِالبِْتَدائَِية َقرِيَبة ِمْن بْيِت َعاِئَشة ؟- ٥
َكْم َساَعة َيْستْغرِق الذََّهاب ِإَىل َمْكَتِب السَّيِّد َأْمحَد ؟- ٦

تدريب (٢) ِاْخَرت الَكِلَمة الصَِّحْيَحة ِوفـًْقا لَِنصِّ الِقَراَءة !
َتْذَهب السَّيَِّدة َعاِئَشة ِإَىل ....- ١

( املــَْطَبخ –املـَْدَرَسة –املــَْكَتب)  
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ِيف السَّاَعة الثَّاِمَنة، َواِلَدُة َحَسن َمتُْكث ِيف ....- ٢
(املـَْدَرَسة –املــَْكَتب - البْيت)  

َأُخو َعاِئَشة  طَاِلب ِيف املـَْدَرَسة ....- ٣
( اِالبِْتَدائَِية –املـُـتَوسَِّطة –الثَّانَِويَّة)   

السَّاَعة اآلن الرَّاِبَعة َوالنِّْصف بـَْعَد العصر، َجيِْلس َحَسن ِيف ....- ٤
(ُغْرَفة النْوم–ُغْرَفة اجلُُلْوس– ُغْرَفة اَألْكل)  

الكتابة
َأِجب ِإَجابَة َكاِمَلة ِمبَا يـَُناِسب َحاَلك !

ِمثَال : ِيف َأيِّ َساَعة َتْذَهب ِإَىل املـَْدَرَسة ؟ ....
        أَْذَهب ِإَىل املـَْدَرَسة ِيف السَّاَعة السَّاِدَسة َوالرُّبُع

 أَْيَن السَّاَعة ؟- ١
َكِم السَّاَعة اآلن ؟- ٢
 ِيف َأيِّ َساَعة ُتَصلِّي الصُّْبح ؟- ٣
 َهْل ُتَساِعد أُمَّك َعَلى ِإْعَداِد الُفطُْور ؟- ٤
 ِيف َأيِّ َساَعة تتَناَوُل الُفطُْور ؟ - ٥
 َماَذا تْعَمل ِيف املـَْدَرَسة َصَباًحا ؟ - ٦
 ِيف َأيِّ َساَعة َتْذَهب ِإَىل الـَمْسِجد َمَساًء ؟- ٧
 َماَذا تْعَمل أَْنَت َوأَبْوك ِيف الـَمْسِجد ؟ - ٨
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دروس إضافية
حتّيات اللقاء

اجلوابالتحيات
وعليكم السالم ورمحة هللالسالم عليكم

َصَباُح الُنورَصَباُح اَخلْري    

اجلواب Selamat datang

َأْهًال ِبك !  
َأْهًال َوَسْهًال !

َمْرَحًبا ! َمْرَحًبا ِبك  .... !
وهللا ُحيَيِّْيك

َأْهًال !   
َأْهًال َوَسْهًال !

َمْرَحًبا !
َحيَّاَك هللا ! 

اقرأ  النّص اآليت مع مراعاة ما يلي : 
Huruf terakhir dari ( dibaca dhammah ( فعل مضارع

Huruf terakhir kata yang berada setelah adawat jar (  dibaca ( يف –إىل–على–بـ - بعد –مع
kasrah;

Kata terakhir tiap ungkapan/kalimat (tanda titik atau koma) dibaca waqaf;

Akhir nama orang dibaca sukun, seperti: حسن/Hasan/, عائشة /’Aisyah/

ِمْن أعمالنا اليومّية
 يذاكر حسن دروَسه يف غرفة املذاكرة، وأخُته عائشة تذاكر دروَسها يف غرفة املذاكرة.- ١

وأّم حسن السّيدة حليمة، تُعّد الفطوَر يف املطبخ .يذهب حسن وأخُته إىل املدرسة 
لسيارة،وتذهب عائشة مشيا على األقدام.ويذهب  بعد تناُول الفطور.يذهب حسن 
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لسيارة.يستغرق الذهاُب إىل املكتب ساعًة واحدة.وأّم حسن  أبو حسن إىل مكتبه 
ال تذهب إىل أّي مكان ، هي ربّة بيت .

حسن يدرس يف الفصل، هو طالب يف املدرسة املتوّسطة . - ٢
وعائشة تدرس يف الفصل، هي طالبة يف املدرسة االبتدائّية .  

 جيلس حسن وأسرته يف عرفة اجللوس ، يتكّلم حسن مع أسرته، وهم مسرورون.- ٣
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الدرس الثاينالدرس الثاين
يـَْوِميَّاتـَُنا ِيف املـَْدَرَسة

Sekolah adalah tempat yang sangat mulia. Semua kegiatan kita di sekolah dapat bermanfaat 
bagi masa depan kita. Di sana kita memperoleh banyak ilmu dari berbagai mata pelajaran 
hingga ekstra kulikuler yang akan membentuk diri kita menjadi manusia yang berguna. 
Dalam pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kegiatan kita di sekolah. Selamat 
belajar dan semoga bermanfaat!.

املََواّد الدراسّية املَُقرَّرَة

ِكَتاب الِفْقهِكَتاب الُقْرآن واَحلِديثِكَتاب الَعِقْيَدة واَألْخَالقِكَتاب اللَُّغة الَعَربِيَّة

ِضَيات رِْيخ اَحلَضاَرة ِكَتاب الرَِّ َ ِكَتاب 
اِإلْسَالِميَّة

ِلْيزِيَّة ِكَتاب اللَُّغة ِكَتاب اللَُّغة اِإلجنِْ
اِإلْنُدْونِْيِسيَّة

ِكَتاب الُعُلْوم 
االْجِتَماِعَية

ِكَتاب الُعُلْوم الطَِّبْيِعيَّة

٢٢
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َمْعَمُل اللَُّغةَمْعَمُل الُعُلْوماملــَْكتـََبة

املفردات والعبـارات 

أوًَّال - املََواّد املَُقرَّرَة، ِمنـَْها :
•رِْيُخ اَحلَضاَرة اِإلْسَالِميَّة التـَْربِية الدِّيِْنيَّة:الَعِقْيَدة واَألْخَالق - التـَّْفِسْري َواَحلِدْيث - الِفْقه - َ
• ِضَيات - الُعُلْوم الطَِّبْيِعيَّة - الُعُلْوم االْجِتَماِعَية الرَِّ
•ِلْيزِيَّة - اللَُّغة اِإلْنُدْونِْيِسيَّة اللَُّغات : اللَُّغة الَعَربِيَّة - اللَُّغة اِإلجنِْ

JADUAL PELAJARAN
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نيا –العبارات  
م ِيف اُألْسبـُْوع  َّ َنْدُرس ِستََّة َأ

• َنْدُرس َحَواَيلْ َمثَاِينَ ِحَصص ِيف اليـَْوم
• ِة رُبُِع َساَعة - َنْسَرتِْيح قَِلْيًال َنْسَرتِْيح ِلُمدَّ
•تـَْبَدأ اِالْسِرتَاَحة –تـَنـَْتِهي اِالْسِرتَاَحة
• نَِية َ نـَْرِجع ِإَىل الصَّّف َمرَّة 
•نـَْقَرأ الِقصَّة ِيف الـَمْكتـََبة -  نـََتَحدَّث الَعَربِيَّة َجيًِّدا ً َأْحَيا
•ُأْخَرى - نـَْرِجع ِإَىل البـَْيت ً َنْسَتِعْري الُكُتب ِيف الـَمْكتـََبة َأْحَيا

تدريبات على املفردات
َألفـَْعال املَُناِسَبة اآلتَِية ! ِ تدريب (١) : ِاْمأل الَفَراغ 

تـَنـَْتِهي – يـََتَحدَّث – َيْسَرتِْيح – َنْدُرس – يـَْقَرأ - َيْذَهب - يـَْرِجع
رِْيَخ اَحلَضاَرة اِإلْسَالِميَّة - ١ َ ... ِيف هِذِه اِحلصَّة 
لَعَربِيَّة َمَع الطُّالَّب َوالطَّالَِبات - ٢ ِ املـَُدرِّس ... 
ِة رُبُِع َساَعة- ٣ رَاَسة ِيف السَّاَعة الَعاِشَرة َوالرُّبُع، ُمثَّ ... الطُّالَّب ِلُمدَّ  تـَنـَْتِهي الدِّ
تـَْبَدأ اِالْسِرتَاَحة ِيف السَّاَعة الَعاِشَرة َوالرُّبُع، َو ... ِيف السَّاَعةالَعاِشَرة َوالنِّْصف- ٤
نَِية - ٥ َ تـَنـَْتِهي اِالْسِرتَاَحة، ُمثَّ ... الطُّالَّب ِإَىل الصَّف َمرَّة 

تدريب (٢) : ِاْخَرت الَكِلَمة الصَِّحْيَحة ِفْيَما بـَْنيَ الَقْوَسْني !
َنْدُرس ... ِيف َمْعَمِل الُعُلْوم- ١

ِضَيات - َواجلُْغرَاِفَيا ) ( الُعُلْوم الطَِّبْيِعيَّة - الرَِّ
ِت الُقْرآنَِية- ٢ نـََتَحدَّث ِيف ِحصَّة... َعْن بـَْعِض اآلَ

( الِفْقه - الَتارِْيَخ - التـَّْفِسْري )
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للَُّغة ... َجيًِّدا!- ٣ ِ يـََتَحدَّث يـُْوُسف 
ِلْيزِيَّة - ِإْنُدْونِْيِسَيا) (الَعَرب - اِإلجنِْ

َوبـَْعَد اِالْسِرتَاَحة َنْدُرس ...، ُمثَّ نـَْرِجع ِإَىل البـَْيت- ٤
م - أَْرَبع ِحَصص - ِلُمدَّة رُبَُع َساَعة) َّ (ِستَّة َأ

أَْذَهب ِإَىل املـَْكتـََبة، َوَأْسَتِعْري ....- ٥
ً ُأْخَرى) (هِذِه الِقصَّة - بـَْعَض الُكُتب - َأْحَيا

احلوار
تدريب (١) : َأْجِر اِحلَوار َكَما ِيف اْلِمثَال!

ِمثَال : ِحصَّة َواِحَدة
- : َنْدُرس ِحصَّة َواِحَدة = + : َكْم ِحصَّة َنْدُرس ؟  

١- ِحصَّتـَْنيِ                 
٢- َثَالَث ِحَصص

٣- أَْرَبَع ِحَصص            
٤- َمخَْس ِحَصص
٥- ِستَّ ِحَصص

تدريب (٢) : َأْجِر اِحلَوار َكَما ِيف اْلِمثَال!
ِمثَال : تـَْقَرأ/الُقْرآن الَكِرْمي 

 = + :  َماَذا تـَْقَرأ ؟  - :  أَقـَْرأ الُقْرآَن الَكِرْمي
١- َتْدُرس/التَّارِْيَخ اِإلْسَالِمّي
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/اَحلِدْيَث النـََّبِوّي ٢- َتْكتُِبْنيَ
/الطََّعام                     ٣- َتْطَبِخْنيَ

٤- َتْسَتِعْري/هِذِه الـَمَجلَّة

/الَواِجَب الـَمْنـِزِيلّ ٥- تـَْعَمِلْنيَ
٦- تُرِْيد/ِكَتاَب الِفْقه

تدريب (٣) : َأْجِر اِحلَوار َكَما ِيف اْلِمثَال!
ِمثَال : يـَْقَرأ الُقْرآن/َعاِئَشة

= + : َمْن يـَْقَرأ الُقْرآن ؟    - : َعاِئَشة تـَْقَرأ الُقْرآن
١- َيْدُرس التَّارِْيخ/َأْمحَد  
٢- َيْكُتب اَحلِدْيث/الطَّاِلب

٣- َيْطُبخ الطََّعام/أُمِّي  
٤- َيْسَتِعْري هِذِه الـَمَجلَّة/الطَّالَِبة

٥- يـَْعَمل الَواِجَب الـَمْنـِزِيلّ/َأِخي   
َ ٦- يُرِْيد ِكَتاَب الِفْقه/َأ

الرتكيب

اجلُْمَلة
(kalimat)

اجلُْمَلة الِفْعِليَّة
(dimulai dengan fi ’il/perbuatan)

يَّة اجلُْمَلة اِالمسِْ
(dimulai dengan isim /mubtada)
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يَّة اجلُْمَلة الِفْعِليَّةاجلُْمَلة االمسِْ

ْيِينّ الطَّاِلب َيْدُرس الدَّْرَس الدِّ
نَِية َ املَُدرِّس يـَْرِجع ِإَىل الصَّّف َمرًَّة 
َأْمحَد يـَْعَمل الَواِجَب الـَمْنـِزِيلّ 

َلْعُب الُكَرة يـَنـَْتِهي ِيف السَّاَعة اخلَاِمَسة

ْيِين  َيْدُرس الطَّاِلب الدَّْرَس الدِّ
نَِية َ  يـَْرِجع املَُدرِّس ِإَىل الصَّّف َمرًَّة 

 يـَْعَمل َأْمحَد الَواِجَب املـَْنـِزِيلّ
يـَنـَْتِهي َلْعُب الُكَرة ِيف السَّاَعة اخلَاِمَسة 

ْيِين الطَّالَِبة َتْدُرس الدَّْرس الدِّ
نَِية َ املَُدرَِّسة تـَْرِجع ِإَىل الصَّف َمرًَّة 

فَاِطَمة تـَْعَمل الَواِجَب الـَمْنـِزِيلّ
اِالْسِرتَاَحة تـَنـَْتِهي ِيف الَعاِشَرة َوالنِّْصف

ْيِين  َتْدُرس الطَّالَِبة الدَّْرس الدِّ
نَِية َ  تـَْرِجع املَُدرَِّسة ِإَىل الصَّف َمرًَّة 

 تـَْعَمل فَاِطَمة الَواِجَب املـَْنـِزِيلّ
تـَنـَْتِهي اِالْسِرتَاَحة ِيف الَعاِشَرة َوالنِّْصف

َ أَقْـَرأ الِقصَّة َأ
َحنُْن َنْسَتِعْري بـَْعَض الُكُتب

 أَقـَْرأ الِقصَّة
 َنْسَتِعْري بـَْعَض الُكُتب

مالحظة
( مجلة امسّية  ) yang di awal kalimat berupa isim, maka disebut ( ُمجَْلة ) .1

 yang di awal kalimat berupa fi ’il yang didahulukan, sedangkan pelakunya berada ( ُمجَْلة ) .2

setelah fi ’il, maka dinamai ( مجلة فعلّية ).

3. Pada umumnya susunan ( مجلة فعلّية ) tidak terdapat dalam kontruksi kalimat bahasa 
Indonesia. 

Oleh karena itu, terjemahan kedua jumlah pada dasarnya sama, seperti berikut.

Pak guru kembali lagi ke kelas نَِية َ املَُدرِّس يـَْرِجع ِإَىل الصَّف َمرَّة 
Pak guru kembali lagi ke kelas نَِية َ يـَْرِجع املَُدرِّس ِإَىل الصَّف َمرَّة 
Kita meminjam beberapa buku َحنُْن َنْسَتِعْري بـَْعَض الُكُتب
Kita meminjam beberapa buku َنْسَتِعْري بـَْعَض الُكُتب
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 (objek) َمْفُعْول ِبه
1.  Fi’il (kata kerja) yang membutuhkan objek (maf’ul bih) dinamakan fi ’il muta’addi(kata 

kerja transitif)

2.  Fi’il (kata kerja) yang tidak membutuhkan objek (maf’ul bih) disebut fi ’il lazim (kata kerja 
intransitif)

3.   Jika dibaca lengkap, ( َمْفُعْول ِبه ) yang mufrad dibaca ( فتحة )
Perhatikan kedua macam jumlah tersebut berikut ini!

(أ)
أمثلة األفعال املتعدية

اجلملة
Kalimat utama meliputi 
“perbuatan + pelaku”

Pelengkap yang berfungsi 
sebagai

(objek) املفعول به
Catatan

١- الطَّاِلب َيْدُرس 
٢- َيْدُرس الطَّاِلب 
٣- تـَْعَمل فَاِطَمة 

َ أَقـَْرأ  ٤- َأ

ْيِينّ الدَّْرَس الدِّ
اللَُّغَة الَعَربِيَّة

الَواِجَب املـَْنـِزِيلّ
الِقصَّة

Kalimat (jumlah) 1 s/d 4 

memiliki objek (مفعول به) 

(ب)
أمثلة األفعال الالزمة

اجلملة
Kalimat utama meliputi 
“perbuatan + pelaku”

Pelengkap menunjukkan 
tempat atau waktu, BUKAN 

 (objek) املفعول به
Catatan

١- الـُمَدرِّس يـَْرِجع 
٢- َنْذَهب 

٣- تـَنـَْتِهي اِالْسِرتَاَحة

ِإَىل الَصّف
إىل املدرسة كلَّ يـَْوٍم
ِيف الساعة التَّاِسَعة

Kalimat (jumlah) 1 s/d 3 
TIDAK  memiliki objek

مفعول به) ) 
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تدريبات على الرتكيب
تدريب (أ)

(١)  تـَْرِجم اجلَُمل اآلتَِية ِإَىل اللَُّغة اِإلْنُدْونِْيِسيَّة اجلَيَِّدة، !
يَّة ! ْ اجلُْمَلة الِفْعِليَّة ِمَن اجلُْمَلة اِالمسِْ (٢)  َعنيِّ

ْ َما َوَجْدَتُه ِمَن املـَـْفُعول به ! (٣) َعنيِّ
(١)
اجلُْمَلة

(٢)
يَّة/ِفْعِليَّة؟  امسِْ

(٣)
َمْفُعْول ِبه

ً الِقصَّةفعلّية١- يـَْقَرأ َأْمحَد الِقصَّة ِيف الـَمْكتـََبة َأْحَيا
........٢- ُيَصلِّي الـُمْسِلُمْون الصُّْبَح ِيف َمجَاَعة

×امسّية٣- الطَّالَِبة تـَْرِجع ِإَىل بـَْيِتَها بـَْعَد َصَالِة الظُّْهر

٤- َنْدُرس الِفْقَه َمرًَّة ِيف اُألْسبـُْوع  
........

لسَّيَّاَرة ِ ٥- الـُمَدرِّس َيْذَهب ِإَىل املـَْدَرَسة 
....

×

........٦- َتْسَتِعْري َعاِئَشة بـَْعَض الُكُتب ِيف الـَمْكتـََبة  

........٧- َتْكُتب املـَُدرَِّسة اجلَُمل الَعَربِيَّة َعَلى السَّبـُّْوَرة

....٨- َتْسُكن هِذِه اُألْسَرة ِيف بـَْيت َكِبْري
×

........٩- َأِيب َيْشَرب الشَّاي ِيف ُغْرَفِة اَألْكل

........٠١- اخلَاِدَمة َتْطُبخ الطََّعام ِيف الـَمْطَبخ

تدريب (ب)
لفتحة! ِاقـَْرأ اجلَُمل الَساِبَقة َمرًَّة ُأْخَرى َمَع َضْبِط (املَفُعول به) 
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القراءة
ِيف املـَْدَرَسة

(١)
هَذا َأْمحَد 

ْيُن  ُهَو َيْدُرس ِيف ِإْحَدى الـَمَداِرس الـُمتـََوسَِّطة اِإلْسَالِميَّة.َيْدُرس ِفيـَْها ُدُرْوًسا َكِثيـَْرة، َوِهَي:الدِّ
ِضَيات َوالتَّارِْيخ َواجلُغرَاِفَيا َوَغيـُْرها. َوَيْدُرس َكذِلَك اللَُّغات،  اِإلْسَالِمّي َوالُعُلْوُم الطَِبيِعيَّة َوالرَِّ
ِلْيزِيَّة.َوَيْدُرس َأْمحَد َوَأْصِدقَاُؤُه ِيف اليـَْوم َحَواَيلْ  َوِهَي اللَُّغُة اِإلْنُدْوِنِسيَّةَواللَُّغُة الَعَربِيَّة َواللَُّغة اِإلجنِْ

َمثَاِين ِحَصص ِدرَاِسيَّة.
(ب)

رَاَسة ِيف الَعاِشَرة َوالرُّبُع. ِعْنَدُهْم  الطَُّالب يـَْبَدُؤْوَن ِدرَاَستـَُهْم ِيف السَّاَعة السَّاِبَعة. َوتـَنـَْتِهي الدِّ
نَِية ِلُمدَّة َثَالث  َ ِاْسِرتَاَحة ِمَن الَعاِشَرة َوالرُّبُع ِإَىل الَعاِشَرة َوالنِّْصف. ُمثَّ يـَْرِجُعْوَن ِإَىل الصَّف َمرَّة 

رَاَسة ، َوبـَْعَد َصَالِة الظُّْهر يـَْرِجُعْوَن ِإَىل بـُيـُْوِِْم  َساَعات لِلدِّ
(ج)

هَذا َخاِلد، َصِدْيُق َأْمحَد. ُهَو طَاِلب جمُِّد َوَنِشْيط. َخاِلد َال يـَْرِجع ِإَىل بـَْيِتِه بـَْعَد َصَالِة الظُّْهر، 
َبْل َيْذَهب ِإَىل َمْكتـََبِة املـَْدَرَسة. َخاِلد َيْذَهُب َكِثيـْرًا ِإَىل الـَمْكتـََبة ِلِقرَاَءة بـَْعِض الُكُتب أَْوِاْسِتَعاَرتِه.
ً ُأَخَرى يـَْقَرأ بـَْعَض الَقَصص الَعَربِيَّة. يِْنيَّة. َوَأْحَيا ً يـَْقَرأ َخاِلد ِيف الـَمْكتـََبة بـَْعَض الُكُتب الدِّ َأْحَيا

تدريبات على القراءة

تدريب (١) ِاْخَرت الصَِّحْيح (ص) َأْو  اَخلطَأ(خ) ِوفـًْقالَِنصِّ الِقَراَءة !
يِْنيَّة َوَغْيـَرَها ِمَن الُعُلْوم ١- (ص –خ ) َيْدُرس َأْمحَد الدُُّرْوس الدِّ

٢- (ص –خ ) َيْدُرس َأْمحَد َوَأْصِدقَاُؤُه ِيف الَيوُم َمخَْس َساَعات.
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٣- (ص –خ ) تـَْبَدأ اِحلصَّة اُألْوَىل فِـي السَّاَعة السَّاِدَسة َصَباًحا
٤- (ص –خ ) تـَنـَْتِهي اِحلصَّة السَّاِدَسة ِيف التَّاِسَعة َوالرُّبُع
٥- (ص –خ ) تـَنـَْتِهي اِالْسِرتَاَحة فـِي التَّاِسَعة َوالنِّْصف
٦- (ص –خ ) يـَْرِجع الطُّالَّب ِإَىل بـُيـُْوِِْم بـَْعَد الظُّْهر

تدريب (٢) َأِجب َعِن اَألْسِئَلة اآلتَِية ِوفـًْقا لَِنصِّ الِقَراَءة !
١- َمْن َيْذَهب ِإَىل الـَمْكتـََبة ؟

٢- أَْيَن َيْذَهب َأْمحَد بـَْعَد الظُّْهر ؟
٣- َهل الـَمْكتـََبة َمْفتـُْوَحة بـَْعَد الظُّْهر ؟

٤- َماَذا يُرِْيد َخاِلد ِيف الـَمْكتـََبة ؟
يِْنيَّة ِيف الـَمْكتـََبة ُكلَّ يـَْوم ؟  ٥- َهل يـَْقَرأ َخاِلد الُكُتب الدِّ

٦- َماَذا َيْسَتِعْري َخاِلد ِيف الـَمْكتـََبة ؟  

الكتابة
يَّة ! تدريب (١) َحوِّل اجلَُمل الِفْعِليَّة اآلتَِية ِإَىل ُمجَل ِامسِْ

ً  =  أمحد يقرأ .... ١- يـَْقَرأ َأْمحَد الِقصَّة ِيف املـَْكتـََبة َأْحَيا
٢- ُنَصلِّي الصُّْبح ِيف َمجَاَعة  = ....

٣- تـَْرِجع الطَّالَِبة ِإَىل بـَْيِتَها بـَْعَد َصَالِة الظُّْهر  = ....
لسَّيَّارَة  = .... ِ ِظر املـَْدَرَسة ِإَىل الـَمِديـَْنة  َ ٤- َيْذَهب 

٥- َتْسَتِعْري أُمُّ َكْلثـُْوم بـَْعَض الُكُتب  = ....
٦-  َتْسُكن ُأْسَرة السَّيِّد ِإبـْرَاِهْيم ِيف بـَْيت َكِبْري  = ....
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تدريب (٢) َأِجب َعِن اَألْسِئَلة اآلتَِية ِمبَا يـَُناِسب َحاَلك !
َهْل أَْنَت طَاِلُب املـَْدَرَسة الـُمتـََوسَِّطة اِإلْسَالِميَّة ؟- ١
ِيف َأيِّ َساَعة َتْذَهب ِإَىل املـَْدَرَسة ؟- ٢
 َكْم َساَعة َيْستـَْغرِق الذََّهاب ِمْن بـَْيِتك ِإَىل املـَْدَرَسة ؟- ٣
 َكْم ِحصَّة َتْدُرس ِيف اليـَْوم ؟- ٤
َماَذا تـَْقَرأ ِيف َمْكتـََبِة املـَْدَرَسة ؟- ٥
َمَىت تـَْرِجع ِإَىل بـَْيِتك ؟- ٦

دروس إضافية
حتَِيَّاُت ْاِالْفِرتَاق - القراءة

(salam perpisahan) أ- حتّيات االفرتاق
اجلواب التحيات

مع السالمة !
يف أمان هللا !

يف حفظ هللا !   
هللا يسّلمك !

ِإَىل الِلَقاء !  
إىل اللقاء َغًدا ! 

إىل اللقاء يف ...  ِإْن َشاَء هللا !

ب- اقرأ  النّص اآليت مع مراعاة ما يلي : 
Huruf terakhir dari kata yang menjadi dibaca  fathah.

Jangan lupa, huruf terakhir (  ), huruf terakhir kata yang berada setelah adawat jar

dan sebagainya, dibaca sebagaimana pada (  ) dars yang lalu!

كّل يوم ندرس دروًسا كثرية، واليوم، ندرس سبع حصص .وهي:يف احلّصة األوىل والثانية، 
ندرس اللغة العربّية .  يف احلّصة الثالثة، ندرس علوم الطبيعة، يف احلصة الرابعة، ندرس علوم 
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الطبيعة كذلك.  يف احلّصة اخلامسة، ندرس التاريخ اإلسالمّي. يف احلّصة السادسة والسابعة، 
ندرس  اللغة اإلجنليزيّة

نبدأ دراسَتنا يف الساعة السابعة، وتنتهي الدراسة يف العاشرة والربع.وعند اسرتاحة من العاشرة 
نية،نصّلي الظهر يف مسجد املدرسة،  والربع إىل العاشرة والنصف. مث نرجع إىل الصّف مرًّة 

مث نرجع إىل البيت.
هذا صديق خالد. هو طالب جمّد ونشيط.هو ال يرجع إىل بيته بعد صالة الظهِر، بل يذهب 
إىل مكتبة املدرسة. خالد يذهب كثريا إىل املكتبة للقراءة، أو الستعارة بعِض الكُتب. ويف 

املكتبة يقرأ خالد أحيا بعض الكتب الدينّية، وأحيا أخرى يقرأ بعض القصص .
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الدرس الثالثالدرس الثالث
يـَْوِميَّاتـَُنا ِيف البـَْيت

Rumah merupakan kebutuhan terpenting bagi manusia. Karena rumah adalah tempat tinggal 
yang berguna untuk berteduh, berlindung, beristirahat dan beraktivitas lainnya. Dalam 
pelajaran kali ini, kita akan mempelajari kegiatan-kegiatan di rumah. Mulai dari bangun 
tidur, mandi, shalat, belajar dan lainnya. Selamat belajar!.  

انظر واقرأ !

Ilustrasi

Siswa sedang tidur di tempat 
tidur

Ilustrasi

Siswa bangun tidur

Ilustrasi

Siswa sedang shalat 
berjama’ah

م َعَلى السَّرِْير َ ُأَصلِّي الصُّْبح َمجَاَعًةَأْستـَْيِقظ ِمَن النـَّْومَأ

Ilustrasi

Siswa menggosok gigi

Ilustrasi

Siswa menyisir rambut

Ilustrasi

Siswa belajar

لُفْرَشة    ِ ُأَذاِكر الدُُّرْوسَأْمُشُط الَشْعرأَُنظِّف اَألْسَنان 

٣٣



Bahasa Arab Kurikulum 2013 ٣٠

Ilustrasi

Siswa menyapu lantai

Ilustrasi

Siswa mengepel lantai

Ilustrasi

Siswa menyetrika pakaian

ِملْكَنَسة ِ ِملْكَواةَأْمَسح اَألْرِضيَّةَأْكُنس  ِ َأْكِوي الـَمالَِبس 

Ilustrasi

Siswa mendengar berita 
radio

Ilustrasi

Siswa naik bis

َأرَْكب احلَاِفَلةَأسَتِمع ِإَىل اَألْخَبار

املفردات والعبارات 
•م َعَلى السَّرِْير - َأْستـَْيِقظ ِمَن النـَّْوم - ُأَصلِّي الصُّْبح َمجَاَعًة - أَْمُشط الشَّْعر َ أ
•ملِْكَنَسة - أَْمَسح اَألْرِضيَّة ِ لُفْرَشة – أَُذاِكرالدُُّرْوس - َأْكُنس  ِ أَُنظِّف اَألْسَنان 
•ملِْكَواة - َأْسَتِمع ِإَىل اَألْخَبار - أَرَْكب احلَاِفَلة ِ َأْكِوي الـَمالَِبس 
•فـُْرَشُة اَألْسَنان - َمْعُجْوُن اَألْسَنان -  أَْرِضيَّة  -  ِمْكَنَسة - ِمْكَواة

تدريبات على املفردات
ِلَكِلَمات املَُناِسَبة ! تدريب (١): ِاْمأل الَفَراغ 

(املِْكَنَسة –السَّرِْير–الُفْرَشة–السَّيَّاَرة–املِْمَسَحة–الَقَلم اجلَاّف - املِْكَواة)
ِكرًا َ ُم َعَلى ... ، ُمثَّ َأْستـَْيِقظ ِمَن النـَّْوم َصَباًحا  َ ١- َأ
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٢- أَُنظِّف اَألْسَنان بِـ ... ُمثَّ أَْمُشط الشَّْعر 
٣- اخلَاِدَمة َتْكُنس اَألْرِضيَّة بـ ... َوَتْكِوي الـَمالَِبس بِــــ ....

٤- الطَّاِلب َميَْسح السَّبـُّْوَرة بِـ ... َوَيْكُتب الَكِلَمات الَعَربِيَّة َعَليـَْها بِــــ ....
٥- يـَتـََناَول َأِيب الُفطُْور، ُمثَّ َيْذَهب ِإَىل َمْكَتِبِه بِــــ .... 

َألفـَْعال املَُناِسَبة ! ِ تدريب (٢) ِاْمأل الَفَراغ 
م–َأْستـَْيِقظ َ ُأَصلِّي –َأْسَتِحّم–أَْرَتِدي–أَُذاِكر–أَُنظِّف–َأ

١- ... بـَْعَض الدُُّرْوس بـَْعَد َصَالِة الِعَشاء 
٢- َأْعَمل الواِجَب املـَْنِزِيلّ، مث ... َعَلى السَّرِْير

ِكرًا، ُمثَّ أَْذَهب إىل الـَمْسِجد  َ ٣- ... ِمَن النـَّْوم َصَباًحا 
٤- أَْرِجع ِمن الـَمسِجد، مثّ ... ِيف اَحلمَّام       

٥- ... َمالَِبَس املـَْدَرَسة َو أَتناول الفطور

َألفـَْعال املَُناِسَبة ! ِ تدريب (٣) ِاْمَأل الَفَراغ 
(َتْكُنس  –يـَرَْكب– َيْكِوي –َيْسَتِمع–َميَْسح -  تـَْغِسل)

١- اُْنظُْر ِإَىل الـُمَوظَّف، َوُهَو ... احلَاِفَلة
ملِْكَنَسة  ِ ٢-  اُْنظُر ِإَىل اخلَاِدَمة، َوِهَي ... اَألْرِضَية 

٣- اُْنظُر ِإَىل ُأْخِيت، َوِهَي ... الـَمالَِبس  
ملِْكَواة  ِ ٤- اُْنظُر ِإَىل َخِلْيل، َوُهَو ... الـَمالَِبس 

٥- اُْنظُر ِإَىل َأْمحَد، َوُهَو... ِإَىل َأْخَباِر الَعاَمل 
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احلوار
تدريب (١) : َأْجِر اِحلَوار َمَع َزِمْيِلك كما يف املـِثَال !

ِمثَال : تـَْقَرأ/الِقصَّة
+ : َماَذا تـَْقَرأ ؟   - : أَقـَْرأ الِقصَّة

١- ُتَشاِهد/التِّْلِفْزيـُْون                 
٢- ُتَذاِكر/التَّارِْيَخ اِإلْسَالِمّي

٣- تـَْغِسل/َمالَِبَس املـَْدَرَسة           

٤- تـَْعَمل/الَواِجَب املـَْنـِزِيلّ
٥- تـَْرَتِدي/الزِّيَّ الـَمْدَرِسّي            

٦- تـَْقَرأ /الـَمَجلَّة الَعَربِيَّة

تدريب (٢) : َأْجِر اِحلَوار َمَع َزِمْيِلك كما يف املـِثَال !
ِمثَال : َيْسَتِمع ِإَىل اَألْخَبار/اُألْسَتاذ َعِلّي

+ : َمْن َيْسَتِمع ِإَىل اَألْخَبار ؟  - : اُألْسَتاذ َعِلّي َيْسَتِمع ِإَىل اَألْخَبار
١- َميَْسح اَألْرِضيَّة/اخلَاِدم             

٢- َيْسَتِحّم ِيف اَحلمَّام/الَوَلد
٣- َيْكِوي الـَمالَِبس/ُأْخِيت              

٤- َيْكُنس اَألْرِضيَّة/اخلَاِدَمة
لَعَربِيَّة/السَّيِّد َخاِلد ٥- يـََتَحدَّث 
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َألْسِئَلة اآلتَِية ! ِ تدريب (٣) تـََباَدل اَألْسِئَلة َواَألْجِوبَة َمَع َزِمْيِلك ُمْسَتِعيـًْنا 
١- َمَىت َتْستـَْيِقظ ِمَن النـَّْوم ؟  

٢- أَْيَن ُتَصلِّي الصُّْبَح ؟
٣- َماَذا تـَْفَعل بـَْعَد َصَالِة الصُّْبح ؟ 

٤- َهْل َتْذَهب ِإَىل املـَْدَرَسة َمْشًيا َعَلى األَْقَدام ؟
٥- َمَىت تـَْرِجع ِمَن املـَْدَرَسة ؟ 

٦- َمَىت ُتَذاِكر ُدُرْوَسك ِيف البـَْيت؟

الرتكيب
َ - ُهَو –ِهَي - أَْنَت–أَْنِت الضََّمائِر ِلْلُمْفَرد :   َأ
الضََّمائِر ِلْلَجْمع :   َحنُْن - ُهْم –ُهنَّ–أَنـُْتْم–أَنـُْنتَّ

ِلْلَجْمعِلْلُمْفَرد
َ أَْذَهب ِإَىل املـَْدَرَسة  ١- َحنُْن َنْذَهب ِإَىل املـَْدَرَسة ١- َأ
 ٢- ُهْم َيْذَهبـُْوَن ِإَىل املـَْدَرَسة ٢- ُهَو َيْذَهب ِإَىل املـَْدَرَسة
 ٣- ُهنَّ َيْذَهْنبَ ِإَىل املـَْدَرَسة ٣- ِهَي َتْذَهب ِإَىل املـَْدَرَسة
 ٤- أَنـُْتْم َتْذَهبـُْون ِإَىل املـَْدَرَسة ٤- أنَت َتْذَهب ِإَىل املـَْدَرَسة
 ٥- أَنـُْنتَّ َتْذَهْنبَ ِإَىل املـَْدَرَسة ٥- أنِت َتْذَهِبْنيَ ِإَىل املـَْدَرَسة

َ أَنـُْنتُّهنَّأَنـُْتمُهْمَحنُْنَأ
َتْكتـُْنبََيْكتـُْنبََتْكتـُبـُْونَيْكتـُبـُْونَنْكُتُبَأْكُتُب
تـَْقَرْأَنيـَْقَرْأَنتـَْقَرُؤْونيـَْقَرُؤْوننـَْقَرأأَقـَْرأ
تـَْرِجْعَنيـَْرِجْعَنتـَْرِجُعْونيـَْرِجُعْوننـَْرِجعأَْرِجع
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َجتِْلْسَنَجيِْلْسَنَجتِْلُسْونَجيِْلُسْونَجنِْلسَأْجِلس
تـَْغِسْلَنيـَْغِسْلَنتـَْغِسُلْونيـَْغِسُلْوننـَْغِسلَأْغِسل
ُتَشاِهْدَنُيَشاِهْدَنُتَشاِهُدْونُيَشاِهُدْونُنَشاِهدُأَشاِهد
ُتَذاِكْرَنيَُذاِكْرَنُتَذاِكُرْونيَُذاِكُرْوننَُذاِكرأَُذاِكر
تـَْرَتِدْينيـَْرَتِدْينتـَْرَتُدْونيـَْرَتُدْوننـَْرَتِدىأَْرَتِدى

تدريبات على الرتكيب

تدريب (١) ِاْمأل الَفَراغ ِوفْـًقا ِللضََّمائِر !

َ َحنُْنُهْمُهنَّأَنـُْتمأَنـُْنتَّأ
....................َأْكُتُب
نـَْقَرأيـَْقَرُؤْون............أَقـَْرأ
نـَْرِجعيـَْرِجُعْونيـَْرِجْعَنتـَْرِجُعْونتـَْرِجْعَنأَْرِجع
....................َأْجِلس
....................َأْغِسل
ُنَشاِهدُيَشاِهُدْونُيَشاِهْدَنُتَشاِهُدْونُتَشاِهْدَنُأَشاِهد
....................أَُذاِكر

تدريب (٢) َكمِّل اجلَُمل اآلتَِية ِوفْـًقا ِللضََّمائِر َمَع تـَْغِيْري َما يلزم  !
َ َأْجِلس ِيف الُغْرَفة  َوأَقـَْرأ الُقْرآن الَكِرْمي ُمثَّ َأْسَتِمُع ِإَىل اَألْخَبار َأ

َحنُْن  ____________  َو ______________ ُمثَّ _____________
ُهْم  ____________  َو ______________ ُمثَّ _____________
ُهنَّ  ____________  َو ______________ ُمثَّ _____________
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أَنـُْتْم  ____________  َو ______________ ُمثَّ _____________
أَنـُْنتَّ ____________  َو ______________ ُمثَّ _____________

القراءة
ِمْن يـَْوِميَّاِت الطُّالَّب َوالطَّالَِبات

(أ)
َ طَاِلب ِيف املـَْدَرَسة الـُمتـََوسَِّطة اِإلْسَالِميَّة. َأْستـَْيِقظ ِمَن النـَّْوم ِيف السَّاَعِة الرَّاِبَعة َوالرُّبُع َصَباًحا.  َأ
أَتـََوضَّأ ُمثَّ ُأَصلِّي الصُّْبح ِيف الـَمْسِجد َمجَاَعًة. َوبـَْعَد الصََّالة أَقـَْرأ الُقْرآن ِيف ُغْرَفِة املـَُذاَكَرة أَْو 
لُفْرَشة َوَأْسَتِحّم،ُمثَّ أَْرَتِدي َمالَِبس  ِ أَُذاِكر بـَْعَض الدُُّرْوس.أَْذَهب ِإَىل اَحلمَّام َوأَُنظِّف اَألْسَنان 

املـَْدَرَسة. أَْذَهب ِإَىل املـَْدَرَسة بـَْعَد تـََناُوِل الُفطُْور
(ب)

رَاِسيَّة ِيف ِجّد َوَنَشاط. ُمثَّ أَْرِجع ِإَىل البـَْيت بـَْعَد َصَالِة الظُّْهر ِيف  م الدِّ َّ َوِيف املـَْدَرَسة، أَْقِضي اَأل
ُمَصلَّى املـَْدَرَسة 

(ج)
لتَّاِيل أَُذاِكر  ِيف البـَْيت، بـَْعَد تـََناُوِل الَغَداء ِيف ُغْرَفِة اَألْكل. َأْسَرتِْيح قَِلْيًال ُمثَّ ُأَصلِّي الَعْصَر َو
ْغِرب َوالِعَشاء َمجَاَعة ِيف َمْسِجد َقرِْيب ِمْن 

َ
بـَْعَض ُدُرْوِسي أَْو َأَحتَدَّث َمَع أَفـْرَاِد ُأْسَرِيت. ُأَصلِّي امل

ً ُأَشاِهد التِّْلِفْزيـُْون قَِلْيال  َْنـزِلِيَّة. َوَأْحَيا
بـَْيِيت. َوبـَْعَد ذِلك أَُذاِكر بـَْعَض ُدُرْوِسي َوَأْعَمُل الَواِجَبات امل

رًا . رًا َألْستـَْيِقظ ِمَن النـَّْوم ُمَبكِّ م ُمَبكِّ َ َوَأْسَتِمع ِإَىل اَألْخَبار.ُمثَّ َأ
(ه)

َوَأْصِدقَاِئي ِمَن الطُّالَّب ، ُهْم ُيَصلُّْون الصُّْبَح أَْيًضا ِيف َمجَاَعة. َوبـَْعَد الصََّالة يـَْقَرُؤْون الُقْرآن، أَْو 
يَُذاِكُرْون ُدُرْوَسُهْم، ُمثَّ َيْذَهبـُْوَن ِإَىل املـَْدَرَسة.ُهْم يـَْقُضْوَن أَْوقَاتـَُهْم ِيف البـَْيت َوِيف املـَْدَرَسة ِيف ِجّد 
َوَنَشاط. َوَصِديـَْقاتـَُنا الطَّالَِبات َكذِلك يـَْقِضْني أَْوقَاتـَُهّن ِيف املـَْدَرَسة َوِيف البـَْيت ِيف ِجّد َوَنَشاط.
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تدريبات على القراءة

تدريب (١) : ُقْل َصِحْيح (ص) َأْو َخطَأ (خ) ِوفْـًقا لَِنصِّ الِقَراَءة!
(ص –خ ) يـََنام الطَّاِلب ِيف السَّاَعة الرَّاِبَعة َوالرُّبُع َصَباًحا- ١
(ص –خ ) يـَْقَرأالطَّاِلب الُقْرآن ِيف ُغْرَفة ِمَن الـَمْسِجد- ٢
(ص –خ ) يَُن ظِّف الطَّاِلب اَألْسَنان ِيف اَحلمَّام- ٣
 (ص –خ ) يـَْرَتِدي الطَّاِلب الّزِيَّ الـَمْدَرِسّي قَـْبَل تـََناُوِل الُفطُْور- ٤
رَاَسة بـَْعَد َصَالِة الظُّْهِر َمجَاَعًة- ٥ (ص –خ ) تـَنـَْتِهي الدِّ

تدريب (٢) : َأِجب َعِن اَألْسِئَلة اآلتَِية !
َمَىت َيْستـَْيِقظ الطُّالَّب ؟- ١
َماَذا يـَْفَعل الُطالَّب بـَْعَد َصَالِة الصُّْبح ؟- ٢
أَْيَن َيْسَرتِْحيُْون ؟  - ٣
َهْل ُيَصلُّْون الَعْصَر ِيف َمْسِجِد املـَْدَرَسة ؟- ٤
م ؟- ٥ َهْل يَُذاِكُرْون ُدُرْوسهم يف بيو
أَْيَن تـَْقِضي الطَّالَِبات أَْوقَاتـَُهّن ؟- ٦

الكتابة
تدريب (١) َكمِّل اجلَُمل اآلتَِية ِوفْـًقا ِللضََّمائِر َمَع تـَْغِيْري َما يـُْلزِم !

ً َ أَُذاِكر بـَْعَض ُدُرْوِسي ، ُمثَّ ُأَشاِهد التِّْلِفْزيـُْون بـَْعَد ذِلك َأْحَيا َأ
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أَْنَت __________  ، ُمثَّ ________________
أَْنِت __________  ، ُمثَّ ________________
أَنـُْتْم __________  ،ُمثَّ ________________
ُهْم  __________  ،ُمثَّ ________________
ُهنَّ  __________  ،ُمثَّ ________________

تدريب (٢) َأِجب َعِن اَألْسِئَلة اآلتَِية ِمبَا يـَُناِسب َحاَلك !
َمْن أَْنَت ؟- ١
ِيف َأيِّ َساَعة َتْستـَْيِقظ َصَباًحا ؟- ٢
أَْيَن ُتَصلِّي الصُّْبح ؟- ٣
َماَذا تـَْفَعل ِيف بـَْيِتك بـَْعَد َصَالِة الصُّْبِح ؟- ٤
راَسة يف الـمْدَرَسة ؟- ٥ َمَىت تـَنـَْتِهي الدِّ
َماَذا تـَْفَعل ِيف بـَْيِتَك بـَْعَد الظُْهِر ؟- ٦
َماَذا تـَْفَعل قـَْبَل النـَّْوم ؟- ٧
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الدرس الرابعالدرس الرابع
اِملْهَنة

Bekerja merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan bekerja, 
manusia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Berbagai macam pekerjaan dapat kita 
jumpai di sekeliling kita. Mulai dari pedagang, petani, insinyur, polisi, guru hingga dokter. 
Kita akan mempelajari dalam pelajaran keempat ini tentang pekerjaan dalam Bahasa Arab. 
Selamat belajar!.

اْنظُْر ِإَىل أَنـَْواِع اِملْهَنة ِيف الصَُّور اآلتَِية!

Ilustrasi

Guru sedang mengajar

Ilustrasi

Petani sedang bercocok 
tanam

Ilustrasi

Pedagang sedang menjual 
barang dagangannya

َتالـُمَدرِّس يَُدرِّس التََّالِمْيذ الَبائِعة تَِبْيُع الَبَضاِئعالَفالَّح يـَْزرَُع النـََّبا

Ilustrasi

Insinyur sedang mengawasi 
proyek

Ilustrasi

Dokter sedang mengobati 
orang sakit

Ilustrasi

Polisi sedang mengatur lalu 
lintas

الشُّْرِطّي يـَُنظِّم الـُمُرْورالطَِّبْيب يـَُعاِلج الـَمْرَضىالـُمَهْنِدس يـَْبِين الـَمَباِين

٤٤
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Ilustrasi

Pemain menggiring bola

Ilustrasi

Koki sedang memasak

Ilustrasi

Petugas kebersihan sedang 
menyapu jalanan

لُكَرة ِ الَكنَّاس َيْكُنس الشََّوارِعالطَّبَّاخ َيْطُبخ اَألْطِعَمةالَالِعب يـَْلَعب 

املفردات

•   الـِمْهَنة –ُمَدرِّس - ُمَهْنِدس – طَِبْيب - َفالَّح –ُشْرِطّي–الِعب - طَبَّاخ – َكنَّاس
•   الـُمَدرِّس يَُدرِّس التالميذ –الـُمَهْنِدس يـَْبِين الـَمَباِين -  الطَِّبْيب يـَُعاِلُج الـَمْرَضى
•َت -  الَباِئع يَِبْيع الَبَضاِئع -  الشُّْرِطّي يـَُنظِّم الـُمُرْور الَفالَّح يـَْزرَُع النـََّبا
•لُكَرة -  الطَّبَّاخ َيْطُبخ اَألْطِعَمة -  الَكنَّاس َيْكُنس الشََّوارِع ِ الالَِّعب يـَْلَعب 
• ُأِحبُّ َأن أَقْـَرأَ الُقْرآن -أُرِْيد َأن أَقْـَرأَ الُقْرآن –جيَِب َأن أَقْـَرأَ الُقْرآن

تدريبات على املفردات

لصورة املناسبة! تدريب (١) : ِصِل العبارة اآلتية 

الـُمَهْنِدس يـَْبِين الـَمَباِين

Ilustrasi

Petani sedang bercocok tanam
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الطَِّبْيب يـَُعاِلُج الـَمْرَضى

Ilustrasi

Insinyur sedang mengawasi proyek

الَفالَّح يـَْزرَع النـََّباَت

Ilustrasi

Pedagang sedang menjual barang dagangannya

الَباِئع يَِبْيع الَبَضاِئع

Ilustrasi

Dokter sedang mengobati orang sakit

الشُّْرِطّي يـَُنظِّم الـُمُرْور
Ilustrasi

Koki sedang memasak
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لُكَرة الالَِّعب يـَْلَعب 
Ilustrasi

Polisi sedang mengatur lalu lintas

الطَّبَّاخ َيْطُبخ اَألْطِعَمة

Ilustrasi

Petugas kebersihan sedang menyapu jalan

الَكنَّاس َيْكُنس الشََّوارِع

Ilustrasi

Pemain bola

لَكِلَمة املَُناِسَبة ِممَّا بـَْنيَ الَقْوَسْنيِ ! ِ تدريب (٢) : ِاْمأل الَفَراغ 
َت َوالـَمَواد الِغَذائِيَّة- ١ الَفالَّح ( يـَْزرَع –يَِبْيع–َيْطُبخ) النَّـَبا
الَكنَّاس ( َيْكُنس –يـَُنظِّم–يَِبْيُع ) الَشَوارِع- ٢
للَُّغة الَعَربِيَّة َجيًِّدا- ٣ ِ  َال ( ُأِحّب –أُرِْيد–َأْسَتِطْيع ) َأْن أََتَكلََّم 
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ُِكَرَة الَقَدم- ٤ يـَْلَعُب (الالَِّعب – الَباِئع – الطَّبَّاخ)
 ( الطَِّبْيب –الـُمَهْنِدس–الشُّْرِطّي ) يـَْبِين الـَمَداِرس َوالشََّوارِع- ٥
 (الطَّبَّاخ–الَكنَّاس–الطَِّبْيب) يـَُعاِلُج الـَمْرَضى- ٦

تدريب (٣) : ِاْخَرت اجلََواب ال صَِّحْيح ِممَّا بـَْنيَ الَقْوَسْنيِ !
َماَذا يـَْعَمل الـُمَهْنِدس ؟- ١

َت – يَـْبِين الـَمَباِين )      ( يَـْفَحُص الـَمرِيض – يَـْزرَع النـََّبا
َماَذا يـَْعَمل الشُّْرِطّي ؟- ٢

     (يـَُنظِّم الـُمُرْور – يَِبْيُع الَبَضاِئع – َيْكُنس الشََّوارِع )
َمْن يُِعّد اَألْطِعَمة ؟- ٣

     (الَباِئع – الطَّبَّاخ – الُكنَّاس )
َمْن يـَتـََعلَّم ِيف املـَْدَرَسة ؟- ٤

     (الـُمَدرُِّسْون – الطُّالَّب – املـَُوظَُّفْون)
َمْن يـَْفَحُص الـَمرِْيض ؟- ٥

  (الطَِّبْيب – الـُمَهْنِدس– الـُمَدرِّس) 

احلوار
تدريب (١)  :  ِمثَال : تُرِْيد/َأقـَْرأ الُقْرآن
+ : َماَذا تُرِْيد؟     - : أُرِْيد َأْن أَقـَْرأَ الُقْرآن

١- تُرِْيد/أَقـَْرأ الِقصَّة     
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٢- تُرِْيد/أَْذَهب ِإَىل الـَمْكتـََبة  
٣- تُرِْيد/ُأَشاِهد التِّْلِفْزيـُْون    
٤- تُرِْيد/َأْسَتِمع ِإَىل اَألْخَبار  

٥- تُرِْيد/َأْكُتب هِذِه اآليَة      
٦- تُرِْيد/َأْطُبخ الطََّعام  

تدريب (٢) : َأْجِر اِحلَوار َمَع َصِدْيِقك َكَما ِيف اِملثَال!

ً مثال رقم (١) : املــَْكتـََبة/َأْسَتِعْري ِكَتا
+ : َهْل تُرِْيد َأْن َتْذَهَب ِإَىل املــَْكتـََبة ؟  -  :نـََعْم، تـََعال َنْذَهب َمًعا

ً + : َماَذا تُرِْيد؟- : ُأرِْيد َأْن َأْسَتِعْيـَر ِكَتا

ً َْكتـََبة/َأْسَتِعْري ِكَتا
امل  (١)  

الـُمَصلَّى/ُأَصلِّي الظُّْهر  (٢)  
الـَمْقَصف/أَتـََناَول الُفطُْور     (٣)  
الـَمْلَعب/الَعب ُكَرة الَقَدم  (٤)  

الرتكيب
فعل مضارع + َأْن + فعل مضارع

أمثلة
Saya senang membaca Al-Qur’anُأِحبُّ َأْن َأقْـَرأَالُقْرآن1

Ahmad senang membaca Al-Qur’anَأْمحَدحيُِبُّ َأْن يـَْقَرَأ القرآن2
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َُأَمحد َأْن يـَْقَرأَ الُقرآن3 Ahmad senang membaca Al-Qur’anحيُِّب 

Dia ingin pergi ke perpustakaanِهَي تُرِْيُد َأْن َتْذَهَب ِإىل الـَمْكتـََبة4

لّلَغةالَعَربِّية5 ِ  Engkau (pr) dapat berbicara dalamأَْنِتَتْسَت ِطْيِعْنيَ َأْن تـََتَكلَِّمْي 
bahasa Arab

Perhatikan susunan kalimat-kalimat di bawah ini!

ُأِحبُّ

َأْن
َأقـَْرَأ الُقْرآن

لَعَربِيَّة ِ أََتَكلََّم 
َأْسَتِعيـَْر هَذا الِكَتاب*1

أُرِْيُد
َأْسَتِطْيُع

Perhatikanpersesuaian   فعلمضارع  dengan pelakunya !

(حنن) نُرِْيُد َأْن نَُذاِكَر الدروس  ) أُرِْيُد َأْن أَُذاِكَر الدُُّرْوس    (أ
(هى) تُرِْيُد َأْن ُتَذاِكَر الدُروس (هو) يُرِْيُد َأْن يَُذاِكَر الدُروس   
(أنِت) تُرِْيِدْيَن َأْن ُتَذاِكِرْي الدُُّرْوس (أنَت) تُرِْيُد َأْن ُتَذاِكَر الدُُّرْوس  

Kata َجيُب  dan kata ُْمِكُن tetap diawali يـ  siapapun pelakunya. Perhatikan contoh ini!

 أَقـَْرأَ الُقْرآن
 ُتَصلَِّي الظُّْهَر،  أمحد

 َتْذَهِيبْ إىل الـمكتبة،  عائشة
 َنْدُعَو هللا

َأْن
جيَُِب

ُميِْكُن
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تدريبات على الرتكيب

تدريب (١) -  مثال  :  ُأِحبُّ أن َأقـَْرَأ الُقْرآن (ُهَو .... )  (ِهَي .... )
= ُهَو حيُِبُّ َأْن يـَْقَرَأ الُقْرآن + ِهَي حتُِبُّ َأْن تـَْقَرَأ الُقْرآن 

أُرِْيد َأْن َأْسَتِعيـَْر هَذا الِكَتاب  ( ُهَو .... )   ( أَْنَت .... )  ( ِهَي ....) - ١
َأْسَتِطْيع َأْن أَفـَْهَم هِذِه الِعَباَرة ( أَْنَت .... )  ( َحنُْن .... )( َأْمحَد ....) - ٢
َ .... )  (لَيـَْلى ....)  ( َحنُْن .... ) - ٣ َأْمحَد حيُِبُّ َأْن ُيَصلَِّي ِيف َمجَاَعة (َأ

تدريب (٢)-مثال : َعاِئَشة / تُرِْيِدْين/ تـَْقَرِئْني الُقْرآن
َ َعاِئَشة، َهْل تُرِْيِدْيَن َأْن تـَْقَرِئي الُقْرآن ؟  =

لَيـَْلى / تُرِْيِدْين / َتْذَهِبَني ِإَىل الـَمْكتـََبة- ١
َخِليـَْلة /  حتُِبِّْنيَ / تـَتـََعلَِّمْنيَ التـَّْفِسْري َواَحلِدْيث- ٢
للَُّغة الَعَربِيَّة- ٣ آِمَنة  / َتْسَتِطْيِعْنيَ / تـََتَكلَِّمْني 

تدريب (٣) : تـَْرِجم َما يَِلي ِإَىل اللَُّغة الَعَربِيَّة !

1.  Ahmad senang berbicaradengan bahasa Arab.

2.  Saya ingin pergi ke perpustakaan sekarang.

3.  Engkau dapat membaca majalah di perpustakaan.

4.  Apakah Anda ingin pulang ke rumah sekarang?

5.  Apakah Anda dapat berbicaradenganbahasa Arab? 
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القراءة
َأْصَحاُب اِملْهَنة

(أ)

ً َعْن َأْصَحاِب الـِمْهَنة.  َ ُأِحّب َأْن أَقْـَرأَ ِكَتا َ اآلن ِيف الـَمْكتـََبة. َأ َ َأْمحَد أَِمْني ، َأ َأ
َّوالطَِّبْيب َوَغْيـُرُهْم. َوُهْم الَفالَّح َوالَباِئع َوالـُمَهْنِدس والشُّْرِطي 

ِئع، ُهَو  ِِنْـَتاِجَها. َواآلَخر: َ َت َويـَُوفِّر لََنا الـَمَواّد الِغَذائِيَّة  هَذا َفالَّح، الَفالَّح يـَْزرَع النـََّبا
يـَُوفِّر لََنا الـَمَواّد الِغَذائِيَّة أَْيَضا بِبَـْيِعَها ِيف السُّْوق

(ب)

: ُمَهْنِدس، ُهَو يـَْبِينْ الـَمَباِين َوالشََّوارِع  لِثـُُهمْ  َوَ
َوَيْصَنع السَّيَّارَات لِنـَْقِل هِذِه الَبَضاِئع 

: ُشْرِطّي، ُهَويـَُنظِّم الـُمُرْور َوُحيَاِفُظ َعَلى اَألْمِن َوالرَّاِبع 
: طَِبْيب، ُهَو يـَُعاِلج الـَمْرَضى َويـَُوفِّر لََنا الصِّحَّة َوالَعاِفَية َواخلَاِمس 
: َكنَّاس، ُهَو يـَْعَمل َويـَُوفِّر لََنا النَّظَاَفة َوالصِّحَّة الَعامَّة َوَساِدُسُهمْ 

: ُمَدرِّس، ُهَو يَُدرِّس الطُّالَّب َوالطَّالَِبات َوالسَّاِبع 

(ج)

ئًِعا؟ أَْو َفالًَّحا؟  َ َمْن حيُِّب َأْن َيُكْوَن طَِبيـًْبا؟ أَْو ُمَهْنِدًسا؟ أَْو 
. َ ِفِعْنيَ ِلِديِْنَنا َوِبَالِد َ يـًْعا حنُِبُّ َأْن َنُكْوَن  َحنُْن مجَِ
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تدريبات على القراءة

تدريب (١) ُقْل َصِحْيح (ص) َأْو َخطَأ (خ) ِوفْـًقا لَِنصِّ الِقَراَءة !
( ص –خ ) الَفالَّح يـَْزرَع الـَمَواّد الِغَذائِيَّة ِيف قـَْريَِته- ١
( ص –خ ) الَباِئع يَِبْيع الـَمَواّد الِغَذائِيَّة لِْلَفالَِّحْني- ٢
لسَّيَّاَرة- ٣ ِ ( ص –خ ) الـُمَهْنِدس يـَنـُْقُل الَبَضاِئَع ِإَىل الـَمِديـَْنة 
( ص –خ ) الُشْرِطّي يـَُوفِّر لََنا اَألْمن َوالسََّالَمة- ٤
( ص –خ ) الطَِبْيب يـَُوفُِّر لََنا الِصحَّة َوالَعاِفَية- ٥

تدريب (٢) :  َأِجب َعِن اَألْسِئَلة اآلتَِية!
 أَْيَن َأْمحَد أَِمْني ؟- ١
 َهْل َأْمحَد أَِمْني َمَع َأْصَحاِب الـِمْهَنة ِيف الـَمْكتـََبة؟- ٢
 َماذا يـَْعَمُل الَكنَّاس ؟- ٣
َمْن يـَْعَمل ِيف الشََّوارِع؟- ٤
 َمْن يـَْعَمُل ِيف الـَمَداِرس ؟- ٥

الكتابة
تدريب (١) :  َكمِّل اجلَُمل اآلتَِية َحَسَب الضََّمائِر  َمَع تـَْغِيْريِ َما يـُْلزِم!

َ    ُأِحّب َأْن َأْسَرتِْيح قَِلْيًال ِيف بـَْيِيت َأ
أَْنَت  _____  _____________  _____ 

ُهَو   _____  _____________  _____   
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ِهَي  _____  _____________  _____
َحنُْن  _____  _____________  _____

تدريب (٢) :  َكمِّالجلَُمل اآلتَِية َحَسَب َضَمائِِر اجلَْمع !
لَعَربِيَّة ِ اَألْوَالد َيْسَتِطيـُْعْون َأْن يـََتَكلَُّموا 

(ُهْم .... )     ( أَنـُْتم .... )      ( الطُّالَّب ....)  

تدريب (٣):  َأِجب ِإَجابَة َكاِمَلة ِمبَا يـَُناِسُب َحاَلك!
١-  َهْل حتُِّب َأْن ُتَصلَِّي ِيف الـَمْسِجد َمجَاَعة ؟

للَُّغة الَعَربِيَّة َداِخَل املـَْدَرَسة؟ ِ ٢-  َهْل جيَِب َعَلى ُكلِّ طَاِلب َأْن يـََتَكلََّم 

٣-  َهْل ُميِْكن َأْن نـَْقَرأَ ِيف َمْكتـََبِة َمْدَرَسِتَنا يـَْوَم اَألَحد ؟ 
٤-  َهْل تُرِْيد َأْن َتُكْوَن ُمَهْنِدًسا ؟

ِلْيزِيَّة َجيًِّدا ؟ للَُّغة اِإلجنِْ ِ ٥-  َهْل َتْسَتِطْيع َأْن تـََتَكلََّم 

دروس إضافية
اقرأ  النّص اآليت مع مراعاة ما يلي : 

Huruf terakhirdari ( فعل مضارع ) pelaku mufrad yang berada setelah (أن ) harus dibaca fathah;

Huruf terakhir ( فعل مضارع )  pelaku jamak laki-laki yang berada setelah (أن ), dihilangkan 

ن) ) akhir dan diganti huruf alif  ( ا ).
Jangan lupa, akhir kata yang menjadi  مفعول به  dibaca fathah, akhir kata yang berada setelah 
adawat jar dan sebagainya, dibaca sebagaimana pada (دروس إضافية ) dars yang lalu!
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(أ)

أحّب أن أقرأ كتا عن أصحاب املهنة.وهم الفّالح والبائع واملهندس والشرطّي والطبيب 
وغريهم. 

ت وحيّب أن يوّفر لنا املواّد الغذائّية. هذا فّالح، هو يريد أن يزرع النبا
ئع، هو يريد أن يوّفر املواّد الغذائّية ، وحيّب أن يبيعها يف السوق.  : واآلَخر 

: مهندس، هو يريد أن يبين الشوارع واجلسور.  لثهم 
ويستطيع أن َيْصَنع السّيارات لنقل البضائع .

: شرطّي، هو ميكن أن ينّظم املرور، وجيب أن يوّفر األمن يف الشوارع. والرابع 
وخامسهم : طبيب، هو ميكن أن يعاجل املرضى، وجيب أن يوّفر للجميع الصّحة والعافية.
جحا. واجلميع حيّبون  جرا غنّيا أو فّالحا  ومن الطّالب من حيّب أن يكون طبيبا أو مهندسا أو 

فعني لدينهم وبالدهم. أن يكونوا 

(ب)

ت وحيّبون أن يوّفروا لنا املواّد الغذائّية. الفّالحون يريدون أن يزرُعوا النبا

البائعون يريدون أن يوّفروا املواّد الغذائّية ، وحيّبون أن يبيعوها يف السوق.
املهندسون يريدون أن يبُنوا الشوارع واجلسور. ويستطيعون أن َيْصَنعوا السّيارات لنقل 

البضائع .
والشرطّيون ميكن أن ينّظموا املرور، وجيب أن يوّفروا األمن يف الشوارع.

واألطّباء ميكن أن يعاجلوا املرضى، وجيب أن يوّفروا للجميع الصّحة والعافية.
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الدرس اخلامسالدرس اخلامس
ِضيـُّْوَن َ ِعبـُْوَن الرِّ الالَّ

Olahraga merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Salah satu 
cabang olahraga ialah sepakbola yang menjadi olahraga paling favorit di dunia. Pemain 
sepakbola dalam bermain melakukan berbagai aksi. Mulai dari berlari, menggiring bola, 
mengumpan bola, sampai mencetak gol. Pelajaran ini akan membahas tentang aksi pemain 
sepakbola. Selamat belajar!. 

انظر واقرأ !

Ilustrasi

Foto tim bola brazil

Ilustrasi

Pemain bola sedang mencetak gol

اْنظُر، َهَذا املـُنـَْتَخب البـَرَازِيِْلي املـَْشُهْور!
اْنظُْر، أَيـُُّهَما َسجََّال هلََدف: َالِعب َرقم (٠١ ) أَْو َالِعب َرقم (١١)!

اْنظُْر َماَذا يـَْفَعل الالَِّعب َواَحلَكم ِيف الصَُّور اآلتَِية!

٥٥
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Ilustrasi

Pemain bola sedang berlari

Ilustrasi

Pemain bola sedang 
menggiring bola

Ilustrasi

Pemain bola sedang 
menendang bola

لُكَرةَجيْرِْي ِبُسْرَعة ِ َيْضِرُب الُكَرة ِبُقوَّةيـَْلَعب 

Ilustrasi

Pemain bola mencetak gol

Ilustrasi

Pemain bola terjatuh

Ilustrasi

Wasit sedang meniup pluit

اَحلَكم ُيَصفِّرَوَقَع َعَلى اَألْرضَسجََّل الالَِّعب اهلََدف

Ilustrasi

Sepak bola

Ilustrasi

Pemain mengumpan bola

Ilustrasi

Gawang

الـَمْرَمىُميَرُِّر الُكَرةُكَرة الَقَدم
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املفردات والعبارات
• – ُِمَبارَاة – ُمَبارَاة ُكَرِة الَقَدم – َالِعب –  َفرِْيق – املـُنـََتَخب – النَّاِدي – بـَْنيَ النَّاِديـَْني

ْرَمى – اهلََدف – َشْوط – الشَّْوُط اَألوَّل – الشَّْوُط الثَّاِين – نَِتْيَجة املـُـَبارَاة – النَِّتْيَجة 
َ
امل

َواِحد × اثـْنـَْني 
•اِنـْتـََهى الشَّْوُط اَألوَّل – َبَدأَ الشَّْوُط الثَّاِين
• – الالَِّعب َجيْرِْي َسرِيـًْعا  –  ُميَّرُر الُكرة  –  يـَْقَرتِب ِمَن املـَـْرَمى  –  َيْضِرُب الُكَرة ِبُقوَّة

ْرَمى – َسجََّال لالَِّعب اهلََدف – َوَقَع َعَلى اَألْرِض 
َ
ُد الُكَرة ِيف امل لُكَرة – ُيَسدِّ ِ يـَْلَعب 

–  اَحلَكم ُيَصفِّر

تدريبات على املفردات

لَكِلَمة املَُناِسَبة ! ِ تدريب (١) ِاْمأل الَفَراغ 
١- اُْنظُْر، ... الَالِعب َسرِيـًْعا

     ( َيْضِرب – َجيْرِي –  ُيَصفِِّر )
٢-  ... الَالِعب اهلََدف !

     (َوَقَع  –َسجََّل–  اِقـْتـََرَب)
٣-  ُأِحّب َأْن ُأَشاِهَد ... ُكَرِة الَقَدم

( ُمَبارَاة –َأْخَبار–نَِّتْيَجة )  
٤- اِنـْتـََهى ... الثَّاِين، َوالنَِّتْيَجة َثالَثَة –َواِحد

    ( اهلََدف –النَّاِدي–الشَّْوُط )  
لُكَرة ِبُسْرَعة. ِ ٥- اُْنظُر، ... َرْقم ٩ َماِهر ِجدًّا، ُهَو يـَْلَعب 

ِئع –َحَكم –َالِعب)  )    
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٦- اُْنظُر، الُكَرة َقرِيـَْبة ِمن ....
( املـَـْرَمى –اهلََدف–اَألْرض )    

تدريب (٢) ِاْخَرت ُمجَْلة تـَُناِسب الصُّْورَة!

1

لُكَرة ِ - الالَِّعب يـَْلَعب 
- الالَِّعب َيْضِرب الُكَرة ِبُقوَّة
- َسجََّل الالَِّعب اهلََدف

Ilustrasi

Pemain bola mencetak gol

2

- ُهَو َال َيْذَهب ِإَىل َأيِّ َمَكان
- ُهَو يـَْقَرتِب ِمَن الـَمْرَمى
- ُهَو ُيَشاِهد الـُمَبارَاة

Ilustrasi

Pemain bola berdiri dekat gawang

احلوار
تدريب (١) : َأْجِر اِحلَوار َكَما يف اِملثَال !

ِمثَال : ُتَشاِهد التِّْلِفْز يـُْون
= + : َهْل ُتَشاِهد التِّْلِفْزيـُْون؟  - : َال، َلْن ُأَشاِهَد التِّْلِفْزيـُْون

١- تـَْرِجع اآلن                       
٢- تـَرَْكب األُتُو بِْيس  
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٣- َتْذَهب ِإَىل الـَمِديـَْنة               
( ٤- تـَْلَعب ِيف النَّاِدي (َجاَكْرَ

تدريب (٢) : َأْجِر اِحلَوار َكَما يف اِملثَال !
ِمثَال ١ : َتْسَتِمع ِإَىل الرَّاِديُو/َأْعِرف اَألْخَبار

- : َألْعِرَف اَألْخَبار = + : ِلَماَذا َتْسَتِمع ِإَىل الرَّاِديُو ؟   

ِمثَال ٢ : تـَْقَرأُ الُقْرآَن/ َيْطَمِئنُّ قـَْلِيبْ

- لَِيْطَمِئنَّ قـَْلِيبْ = + : ِلَماَذ اتَـْقَرأُ الُقْرآَن ؟    
١- َتْذَهب ِإَىل الـَمْلَعب/ُأَشاِهد الـُمَبارَاة      

٢- َجتِْلس ِإَىل املـَاِئَدة/أَتـََناَول الُفطُْور  
٣-  َجتْرِي ِبُسْرَعة/ُأَسجِّل اهلََدف             

٤- تـَتـََعلَّم اللَُّغة الَعَربِيَّة/أَفـَْهم الُقْرآن  

تدريب (٣) : َأِجْب اَألْسِئَلة ِوفْـًقا للُصْورَة !

Ilustrasi

Pemain bola sedang 
terjatuh

Ilustrasi

Pemain bola sedang 
mencetak gol

Ilustrasi

Pemain bola sedang 
membawa bola

Ilustrasi

Pemain bola sedang 
menendang bola

َماَذا يـَْفَعُل الالَِّعب ؟َماَذا يـَْفَعُل الالَِّعب ؟َماَذا يـَْفَعُل الالَِّعب ؟ َماَذا يـَْفَعُل الالَِّعب ؟ 
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الرتكيب
(أ)

َلْن
(tidak akan)

َأْذَهَب ِإَىل َأيِّ َمَكان
َجيِْرَي الالَِّعب ِبُسْرَعة
تـَتـََناَوَل َعاِئَشة الُفطُْور

َتْدُخَل الَفْصل (َ َأْمحَد)
َتْدُخِلْي الَفْصل (َ َعاِئَشة)

(ب)

ِلَماَذا
َجتِْلس ُهَنا ؟
َجتِْلِسْنيَ ُهَنا ؟

ِألَُشاِهَد الـُمَبارَاة  
ِألَتـََعلََّم اللَُّغة الَعَربِيَّة

ِألَقـَْرَأ الِقصَّة

Huruf terakhirdari َأْن–َلْن–لِـ )  setelah  ِفْعل ُمَضارِع )bila dibaca lengkap, berilah harakat 

فـَْتَحة!  Khusus ِفْعل ُمَضارِع dengan pelaku أَْنِت , hilangkan ن nya ! 

تدريبات على الرتكيب

تدريب (١) : أَْدِخْل (َلْن) َعَلى اجلَُمل اآلتية
ِمثَال  :  ُتَشاِهُد الطَّالَِبة الـُمَبارَاة = َلْن ُتَشاِهَد الطَّالَِبة الـُمَبارَاة
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١- يـَْبَدأُ الشَّْوط الثَّاِين
٢- َتِقُفالَسيَّاَرة ُهَناَك

٣- يـََتَكلَُّم اَحلَكم َمَع الالَِّعب

٤- َأْسَتِطْيُع َأْن أَْذَهَب اآلن
٥- َيْدُخُل الَكاِفر اجلَنَّة

٦-تـَْقَرأُ َعاِئَشة هِذِه املـََجلَّة 

تدريب ٢: ِاْختـَْر اَألَدَواِت املَُناِسَبة ِممَّا بـَْنيَ الَقْوَسْني ِللُجَمل اآلتَِية!
١- ُأِحبُّ ( َأْن – َلن – لِـ ) أَقـَْرأ القْرآن بـَْعَد َصالة الُصْبح
٢- أَْذَهب ِإَىل الـَمْسِجد (َأْن – َلْن – لِـ ) ُأصّلَي الظُهر

٣- َهْل تـَْلَعب ُكَرَة الَقَدم َمَساَء الَيوم ؟ َال، (َأْن – َلْن – لِـ) ألَعب َمَساَء اليـَْوم.
٤- ِلَماَذا َجيْرِي الَالِعب ِبُسْرَعة ؟ (َأْن – َلْن – لِـ) ُيَسجِّل اهلََدف

٥- (ِلَماَذا - َهْل – َمَىت ) َجتِْلس أََماَم التِّْلِفْزيـُْون ؟ ألَشاِهَد ُكَرة الَقَدم
َ فَاِطمة ؟ َأْكُتب الَواِجب الـَمْنـِزّيل ٦- (َهْل – َماَذا – ِلَماَذا ) َتْكتُِبْني، 

تدريب٣: َأِجِب اَألْسِئَلَة التَّالَِية َكَما ِيف اِلمثَال  
ِمثَال  :  َجتِْلِسْنيَ ُهَنا /  أَنْـَتِظر ُأْخِيت

= + :  ِلَماَذا َجتِْلِسْنيَ ُهَنا ؟     - :  ألَنـَْتِظَر ُأْخِيت
١-  تـَتـََعلَِّمْنيَ اللَُّغَة الَعَربِيَّة /  أَفْـَهُم الُقْرآن

٢-  تـَْقَرأ هَذا الِكَتاب /  َأْعِرف أَْر َكاَن الُوُضْوء
٣-  َتْذَهب ِإَىل الـَمْكتـََبة  /  أَقـَْرأ بـَْعَض الُكُتب

٤-  تـَرَْكِبْنيَ السَّيَّاَرة  /  َأِصل ِإَىل املـَْدَرَسة ِيف الـِميـَْعاد 
٥-  تـَْقَرتِب ِمَن السَّبـُّْوَرة  /  َأْكُتب بـَْعَض الَكِلَمات
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القراءة
مباراة كرة القدم

(أ)
 ( النَّاِدي(َجاَكْرَ بـَْنيَ  الَقَدم  ُمَبارَاة ُكَرِة  الـَمِديـَْنة،ُألَشاِهَد  َمْلَعِب  ِإَىل  أَْذَهَب  َأْن  أُرِْيد 
لسَّيَّاَرة.  ِ الـَمْلَعب  إَىل  َنْذَهَب  َلْن  ِإلَياس.  َصِدْيِقي  َمِعي  والنَّاِدي(َماَكاَسار).َوَيْذَهب 
َنْذَهب َمْشًيا َعَلى األَْقَدام َألنَّ الـَمْلَعب َقرِْيب ِمَن البـَْيت، َوُهَو ِيف َشارِع ُسْوِديـْْرَمان َرْقم 

٠٢ َنْذَهب ِإَىل الـَمْلَعب ِبُسْرَعة، لَِنِصَل ِإلَْيِه ِيف الـَمْوِعد.

(ب)
ا َألنَّ الـُمَبارَاة بـَْنيَ النَّاِديـَْنيِ الَكِبيـَْرْيِن.َبَدأَ  َحنُْن اآلن ِيف الـَمْلَعب.ُنَشاِهد ِفْيِه ُمجُْهْورًا َكِبيـْرًا ِجدًّ
لُكَرة َوَجيْرِْي ِبُسْرَعة،  ِ )َوُهَو يـَْلَعب  الشَّْوُط اَألوَّل.ُنَشاِهد َالِعب َرْقم ٧ِمْن َفرِْيق (َجاَكْرَ
دالُكَرة ِبُقوَّة،َوُيَسجِّل  ُمثَّ ُميَرِّر الُكَرة ِلَزِمْيِلِه رقم ٩ الذي يـَْقَرتُِب ِمَن الـَمْرَمى ِبُسْرَعة،َوُيَسدِّ

اهلََدف، َوُيَصفُِّر اَحلَكم ِالنِْتَهاِء الشَّْوِط اَألوَّل.

(ج)
َوَبَدأَ الشَّْوط الثَّاِين.ُنَشاِهد َالِعب َرْقم ٠١ ِمْن َفرِْيق (َماَكاَسار) 

لُكَرة َوَجيْرِْي َسرِيـًْعا.َوُنَشاِهد َذِلَك الالَِّعب يـَْقَرتُِب ِمَن الـَمْرَمى ِبُسْرَعة،َوَيْضِرُب  َوُهَو يـَْلَعب ِ
الُكَرة ِبُقوَّة، َوُيَسجِّل اهلََدف.َوبـَْعَد َدقَاِئَق قَِليـَْلٍة ُيَصفُِّر َحَكُما ملـَُبارَاة ِالنِْتَهاِء املـُـَبارَاِة بَِنِتْيَجِة 

التـََّعاُدِل.

(د)
) َواِحًدا  اِنـْتـََهى الشَّْوط اَألوَّل، َوَقْد َسجََّل النَّاِدي (َجاَكْرَ

ُمثَّ انْــتـََهى الشَّْوط الثَّاِين.َوَقْد َسجََّل النَّاِدي (َماَكاَسار) َوِاًحدا 
فَالنَِّتْيَجة اَألِخْيـَرة : َواِحد –َواِحد .
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تدريبات على القراءة

تدريب (١)  ِاْختَـْرا لصَِّحْيح (ص) َأْو اَخلطَأ(خ) ِوفْـًقا لَِنصِّ الِقَراَءة !
١-  ص خ  -  َجيِْلس إلَياس أََماَم التِّْلِفْزيـُْون لُِيَشاِهَد الـُمَبارَاة 

٢-  ص خ  -  إلَياس َيْسُكن ِيف الـَمِديـَْنة .
ألُتـُْوبِْيس. ِ ٣-  ص خ  -  َيْذَهب إلَياس ِإَىل الـَمْلَعب 
٤-  ص خ  -   الالَِّعب َرْقم ٧  َال ُيَسجِّال هلََدف

٥-  ص ح  -   َال َجيْرِي الالَِّعب َرْقم ٩ َسرِيـًْعا.
٦-  ص خ  -   اِنـْتـََهى الشَّْوط اَألوَّل َوتـََعاَدَل النَّاِديـَْنيِ

تدريب (٢) ِاْمأل الَفَراغ ِبَكِلَمة ُمَناِسَبة!
َمْلَعب -  املَْوِعد - َهَدف -  ُمَبارَاة   - النَِّتْيَجة -  احلََكم

١-  ُنَشاِهد  ... ُكَرِة الَقَدم بـَْنيَ النَّاِديـَْنيِ الَكِبْيـَرْيِن  
٢-  َو ...  اَألِخْيـَرة ِيف هِذِه الـُمَبارَاة َواِحد – َثالَثَة

٣-  َلْن نَـْرِجَع ِمَن املـَْدَرَسة قـَْبَل  ....
٤-  يَـْقَرتِب  ...  لِيَـَتَكلََّم َمَع هَذا الالَِّعب حلََْظًة.

٥-  َوِيف َصَباِح ِعْيِد الِفْطِر ُيَصلِّي الـُمْسِلُمْون فـِي  ...  الـَمِديـَْنة

الكتابة
تدريب (١) استعمل (َلْن) و (َأْن) كما يف املثال ! 

مثال :  ُأَشاِهد الـُمَبارَاة / التِّْلِفْزيـُْون
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=  َلْن ُأَشاِهَد الـُمَبارَاة، ُأرِْيد َأْن ُأَشاِهَد الِتْلِفْزيـُْون .
١-  أَْذَهب ِإَىل الـَمْلَعب/ ِإِىل الـَمْكتـََبة
٢-  َأْسَتِعْري الـَمَجلَّة / ِكَتاَب الِفْقه

ْوِعد
َ
رًا / ِيف امل ٣-  َأِصل ِإِىل املـَْدَرَسة ُمَتَأخِّ

للَُّغة الَعَربِيَّة ِ للُّغة اإلْنُدونِْيِسيَّة/  ِ ٤-  نـََتكلَّم 
٥-  ُنَصلِّي ِيف البـَْيت/ ِيف الـَمْسِجد   

تدريب (٢) َأِجب كما يف املثال!
ِمثَال :  ِلَماَذا تـَتـََوضَّأ ؟ ...  أَتـََوضَّأ ُألَصلَِّي املَْغِرب

 ١-  ِلَماَذا َجتِْلس أََماَم التِّْلِفْزيـُْون ؟ ....

 ٢-  ِلَماَذا تـَتـََعلَِّمْنيَ اللَُّغة الَعَربِيَّة ؟ ....
 ٣-  ِلَماَذا َتْذَهِبْنيَ ِإَىل الـَمْكتـََبة ؟ ....

 ٤-  ِلَماَذا َجتِْلس إىل الـَماِئَدة ؟ ....

دروس إضافية
لن – لـ  وحتّية االفرتاق

ارا  حتية االفرتاق صباحا و
ُتْصِبح َعَلى اَخلْري

ُتْصِبُحْون َعَلى اَخلْري
َوأَْنَت ِمْن َأْهِلِه
َوأَنْـُتْم ِمْن َأْهِلِه

ُشْكرًا !-أََمتَىنَّ َلَك نـََهارًا َسِعْيًدا
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ب- اقرأ  النّص اآليت مع مراعاة ما يلي : 
Huruf terakhirdari (فعل مضارع ) pelaku mufrad yang berada setelah (ِأن - لن –لـ) harus 
dibaca fathah;

Huruf terakhir (ن ) dari (  pelaku jamak lak-laki yang berada setelah (فعل مضارع

) diganti dengan alif (أن - لن –لـِ) أ ).
Jangan lupa, akhir kata yang menjadi  مفعول به  dibaca fathah, dan sebagainya, dibaca 

sebagaimana pada (دروس إضافية ) dars yang lalu!

(أ)

أريد أن أقرأ كتا ألعرف أصحاب املهنة.وهم الفّالح والبائع واملهندس والشرطّي والطبيب 
ت  ت ليوّفرلنا املواّد الغذائّية.البائع لن يزرع النبا وغريهم. الفّالح يريد أن يزرع النبا
بل  الغذائّية  املواّد  يوّفر  لن  السوق.املهندس  يف  الغذائّية،ليبيعها  املواّد  يوّفر  أن  يريد  بل 
يريد أن يبين الشوارع واجلسورلتسري عليها السيارات لنقل املواد الغذائّية.الشرطّي لن يبين 
الشوارع، بل يريد أن ينّظم املرور، ليوّفر األمن يف الشوارع.الطبيب لنيوّفر األمن، بل 

جيب أن يعاجل املرضى، ليوّفر للجميع الصّحة والعافية.

(ب)

ت  ت ليوّفروا لنا املواّد الغذائّية.البائعون لن يزرعوا النبا الفّالحون يريدون أن يزرعوا النبا
بل يريدون أن يوّفروا املواّد الغذائّية، ليبيعوها يف السوق.املهندسون لن يوّفروا املواّد الغذائّية 
بل يريدون أن يبنوا الشوارع لتسري عليها السيارات لنقل املواد الغذائّية. الشرطّيون لن 
ليوّفروا  الشوارع.األطّباء  يف  األمن  ليوّفروا  املرور،  ينّظموا  أن  يريدون  بل  الشوارع،  يبنوا 

األمن،بل جيب أن يعاجلوا املرضى، ليوّفروا للجميع الصّحة والعافية.
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الدرس السادسالدرس السادس
اَْلِمْهَنة الِطّبِّيَّة

Salah satu pekerjaan yang sangat mulia adalah dokter. Ia sangat bermanfaat bagi orang 
banyak. Ia membantu sesamanya untuk mengobati dan menjaga kesehatan mereka dari 
berbagai penyakit. Manusia tidak akan pernah terlepas dari penyakit. Mulai dari penyakit 
berat sampai ringan seperti batuk, fl u, pusing dan lainnya. Pelajaran keenam ini akan 
membahas mengenai pekerjaan dokter dan berbagai penyakit yang biasa ia tangani. Selamat 
belajar, semoga bermanfaat!.

انظر واقرأ !

Ilustrasi

Sedang batuk

Ilustrasi

Sedang fl u

Ilustrasi

Sedang pusing

ِعْنِدي ُصَداعِعْنِدي زَُكامِعْنِدي ُسَعال

Ilustrasi

Sedang sakit perut

Ilustrasi

Sedang sakit gigi

Ilustrasi

Sedang sakit tenggorokan

الِتَهاُب احلَْلقِعْنِدي َوَجُع اَألْسَنانِعْنِدي َمَغص

٦٦

IIIlIIIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIlIlIlIIlususususususuuuuusususuuuuuuuu ttrttt asiiii

Sedangngngngngngngngngngngngngngngngngngngngng sss kkakakakkkkkkkitititttttttttttttttt gggggggggggggggggggggiiiiigiigiigigigigiiiiiiiii i



Bahasa Arab Kurikulum 2013 ٦٢

Ilustrasi

Kaki pegal-pegal

Ilustrasi

Luka berdarah

Ilustrasi

Sakit diare

ِعْنِدي ِإْسَهالِعْنِدي ُجرْحِعْنِدي أََمل ِيف رِْجِلي

املفردات والعبارات

• ُصَداع - زَُكام  -  ُسَعال–ِإْسَهال - الِتَهاُب احلَْلق - َوَجُع اَألْسَنان  -  ِعْنِدي َمَغص
لصَُّداع ِ َ ُمَصاٌب  -  ِعْنِدي ُجرْح - ِعْنِدي أََمل – َأ

• َألْمس – َغًدا ِ ِعَياَدُة الطَِّبْيب - َوْصَفة ِطبِّيَّة - الَشْكَوى - 
•َس َعَلْيَك – َشَفاَك هللا – َأَحتَسَّن، اَحلْمُد هلل َ َماَذا ِبك؟ - ِممَّ َتْشُكو؟ - َال 
• َسَأَل َيْسَأُل – َفَحَص يـَْفَحَص – َشَعَر َيْشُعر – تـََناَول يـَتـََناَوُل

تدريبات على املفردات

لصُّْورَة املَُناِسَبة!  ِ تدريب (١) : ِصْل الِعَبارَة التَّالَِية 

Ilustrasiِعْنِدي َوَجُع اَألْسَنان

Sedang flu
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ِعْنِدي ُصَداع
Ilustrasi

Sedang sakit perut

ِعْنِدي زَُكام
Ilustrasi

Terluka berdarah

ِعْنِدي ُجْرح
Ilustrasi

Sedang sakit gigi

ِعْنِدي ُسَعال
Ilustrasi

Kaki pegal-pegal

IlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlusususususususususususssssssstrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrt asasasasasasasasasasasasasasasasassiiiiiiiiiiiiiiiiii
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ِعْنِدي َمَغص
Ilustrasi

Sedang batuk

ِعْنِدي َأَمل ِيف رِْجِلي
Ilustrasi

Sedang diare

ِعْنِدي ِإْسَهال
Ilustrasi

Sedang pusing

تدريب (٢) ِاْختـَْر َما يـَُناِسُب ِمَن الَكِلَمات بـَْنيَ الَقْوَسني!
لُصَداع   ِ َ ُمَصاب  ١- ِعْنِدي أََمل ِيف ( الَرأس – الَيد – الرِْجل)، َأ

٢- َوَصَل َأْمحَد ِإَىل (الِعَياَدة– املـَـْلَعب – املـَـْقَصف) ِلِشرَاِء بـَْعِض املـَــْأُكْوَالت
َألْمس – اليـَْوم – َغًدا ) ِذِه اَألَمل (  ٣- َشَعْرُت ِ
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٤- قَاَل الطَِبْيب: تـََفضَّل, ِاْستـَْلِق َعَلى السَّرِْير ( لِلنـَّْوم – لِْلَفْحِص - ِلالْسِرتَاَحة)!
٥- َسَأَل الطَِّبْيب املـَرِيض َعْن (َحالِِه - َشْكَواُه – ُعنـَْوانِِه )

لزَُّكام  ِ رِيض – الالَِّعب- الطَِبْيب) رَْأَس الرَُّجل، فـََقاَل : أَْنَت ُمَصاب 
َ
٦- َفَحَص(امل

تدريب (٣) ِاْختـَْر َما يـَُناِسب ِمَن اَألفـَْعاِل املَاِضَية بـَْنيَ الَقْوَسْني!
َواء ١- (تـََناَوَل – َأَكَل – َشِرَب) املـَرِْيض َهَذا الدَّ

٢- (َجَلَس - َوَقَع – قَاَم ) الَالِعب َعَلى اَألْرِض، َفَصفََّر اَحلَكم
٣- (َشَعَر – َمِرَض – َجاَء ) الَرُجل ِإَىل الَصْيَدلِيَّة ِبَوْصَفة ِطبِّيَّة
٤- (طََلَب – ِاْستـَْقَبَل - َسَأَل) الطَِبْيب املـَرِيض َعْن َشْكَواه. 

احلوار
تدريب (١) تـََباَدْل اَألْسِئَلة َواَألْجِوبَة َمَع َزِمْيِلك !

مثال : ُصَداع
= + : َماَذا ِبك؟           - : ِعْنِدي ُصَداع  

١- زَُكام     ٢- ُسَعال    ٣- َمْغص    ٤- ِإْسَهال     ٥- ُجرْح     ٦- الِتَهاُب احلَْلق

تدريب (٢) تـََباَدْل اَألْسِئَلة َواَألْجِوبَة َمَع َزِمْيِلك كما يف املثال!
ألْمِس مثال : أََمل ِيف الرَّْأِس/

- : ِعْنِدي أََمل ِيف الرَّْأس = + :  ِممَّ َتْشُكو ؟     
َألْمِس ِ  : - ََذا اَألَمل؟    + :َمَىت َشَعْرَت ِ  
َس َعَلْيك، َشَفاَك هللا !    - : ُشْكًرا ! َ + : َال   
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١- أََمل ِيف الرِّْجِل/ أَْمِس                    
٢- أََمل ِيف الَيد/ُمْنُذ يـَْوَمْني  

٣- أََمل ِيف املـَِعَدة/ ُمْنُذ ُأْسبـُْوع              
٤- أََمل ِيف احلَْلق/ أَْمس َمَساًء  

٥- أََمل ِيف اَألْسَنان/َصَباَح اليـَْوم            
م  َّ ٦- أََمل ِيف الَعْنيِ / قـَْبَل ثـََالثَِة َأ

تدريب (٣) تـََباَدْل اَألْسِئَلة َواَألْجِوبَة َمَع َزِمْيِلك!
- : نـََعم، َذَهْبُت  + : َهْل َذَهْبَت ِإَىل الطَِّبيب ؟ 

- : َأَحتَسَّن، اَحلْمُد هلل + : َكْيَف َحاُلك اليـَْوم؟  
- : ُشْكرًا! + : َشَفاَك هللا   

الرتكيب
( الِفْعُل املَاِضى )

1. Selain   ِفْعل ُمَضارِع , ada yang disebut ِفْعل ماٍض .  Contoh:

فعل مضارعفعل ماضفعل مضارعفعل ماض
َيْشَرُبشِرَبَيْكُتُبَكَتَب
يـَْعَمُلَعِمَلَيْدُرُسَدَرَس
يُرِْيُدأَرَاَدَيْشُعُرَشَعَر
حيُِبَُّأَحبَّيـَْقَرُأقـََرأ

يَُدرُِّسَدرََّسَيْذَهُبَذَهَب
يـَتـََناَوُلتَناَوَلَجيِْلُسَجَلَس
َيْسَتِطْيُعِاْسَتطَاَعيـَْرِجُعَرَجَع
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2. Bentuk ِفْعل َماٍض  sesuai dengan pelakunya

َحنُْنأَْنِتأنَتأَعاِئَشة (هي)َأْمحَد (ُهَو)
َقـََرْأِتقـََرْأَتقـََرْأُتقـََرَأْتقـََرَأ قـََرْأ

َكتـَبـَْناَكتـَْبِتَكتـَْبَتَكتـَْبُتَكتـََبْتَكَتَب
َشَعْرََشَعْرِتَشَعْرَتَشَعْرُتَشَعَرْتَشَعَر
َذَهبـَْناَذَهْبِتَذَهْبَتَذَهْبُتَذَهَبْتَذَهَب
َصلَّيـَْناَصلَّْيِتَصلَّْيَتَصلَّْيُتَصلَّْتَصلَّى

مالحظة
ِفْعل ماض) .1 ) untuk menunjukkan masa lampau. Kata-kata yang menunjukkan waktu lampau, 

seperti:

ٍم َّ م - ُمْنُذ ثـََالثَِة َأ َّ - َصَباَح اليـَْوم، أَْمِس - يف اُألْسبـُْوِع املـَاِضي - قـَْبَل ثالثة َأ
2. ( ِفْعل ُمَضارِع ) untuk masa sekarang, masa yang akan datang, atau kebiasaan. Kata-kata yang 

menunjukkan waktu tersebut, seperti:

اآلن - اليـَْوم–َغًدا - يف اُألْسبـُْوِع الَقاِدم - ُكلَّ يـَْوم

تدريبات على الرتكيب
ْل َحَسَب الَضَمائِر َمَع تـَْغِيْريِ َما يـُْلزِم! تدريب (١): َكمِّ

الطَِبْيب (ُهَو) َدَخَل ُغْرَفَة الَكْشف، َوَفَحَص املَرِْيض، مثَُّ َكَتَب الَوْصَفة
الطَِّبيـَْبة (ِهَي) _________  ، َو ________ ،  مثّ _________
         أ   _________  ، َو ________ ،  مثّ _________
        أَْنَت  _________  ، َو ________ ،  مثّ _________

        أَْنِت  _________  ، َو ________ ،  مثّ _________ 
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تدريب (٢) : ِاْختـَْر الَصِحْيح ِممَّا بـَْنيَ الَقْوَسْني!
َألْمس (َذَهَب – َيْذَهُب – َذَهَبْت ) املـَـرِْيض ِإَىل ِعَياَدِة الطَِّبْيب ِ  -١

٢- َغًدا، ( َلِعَب – َلِعْبَت – تـَْلَعب) الطَّالَِبات ُكَرَة الَسلَّة
٣- (َعِمَل – يـَْعَمُل – تـَْعَمُل ) املـُـَوظَُّفْون ُكلَّ يـَْوم ِيف َمْكَتِبِهْم

٤- (بـََىن – يَـْبِين – تَــْبِين ) املــَُهْنِدس َهَذا الشَّارِع ِيف الَعاِم املـَـاِضي
ت، ُمثَّ َحِفَظَها َأْصَحابُه ٥- (قَـَرأَ – قَـَرَأْت - يـَْقَرأ ) َرُسْوُل هللا بـَْعَض اآلَ

٦- (َدَرْسَنا - َيْدُرُس - َنْدُرس) اللَُّغة الَعَربِيَّة َمرَّتَـْنيِ ِيف اُألْسبـُْوع
َ - ُيَشاِهُد - ُنَشاِهد ) َهِذِه املـُــَبارَاة َمَساَء اليـَْوم ٧- ( َشاَهْد

لِفْعِل املَُضارِع املَُناِسب! ِ تدريب (٣) : ِاْمأل الَفَراغ  
ُمَضارِعَماٍضُمَضارِعَماٍضُمَضارِعَماٍض

....َشِرَب....َكَتَب....قَــَرأ 
....َدَرَس....َذَهَب....َعِمَل
....َأَحبَّ....أَرَاَد....َشَعَر

القراءة
ُمَعاَجلَة الطَِّبْيب ِإبـَْراِهيم

(أ)
Ilustrasi

Sedang diperiksa dokter
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َوَصَل َخاِلد ِإَىل الطَِّبْيب ِإبـْرَاِهْيم لِلُمَعاَجلَة، يـُرَاِفُقُه َأُخْوُه َأْمحَد.َفَجَلَس َخاِلد ِيف ُغْرَفِة اِالنِْتظَار 
يـَنـَْتِظُر َدْوَرُه، َوبـَْعَد رُبِع َساَعة َجاَء َدْورُُه، َفَدَخل ِإَىل ُغْرَفِة الَكْشف. ِاْستـَْقَبَل الطَِّبْيب َخاِلداً، 
فـََقال: تـََفضَّل، ِاْستـَْلِق َعَلى َهَذا السَّرِْير!. َفَسأََلُه لِيـَْعِرَف َما َيْشُكو ِمْنُه، فـََقاَل َلُه:ِممَّ َتْشُكو، 

َ َأِخي ؟ فـََقاَل َخاِلد املـَرِْيض: ِعْنِدي أََمل َشِدْيد ِيف الرَّْأس َوِيف َمِعَدِيت 
(ب)

Ilustrasi

Pasien konsultasi dengan 
dokter

ُمثَّ َجَرى اِحلَوار اآلِيت بـَْنيَ الطَِّبْيب َواملـَرِْيض
ََذا اَألَمل ؟ ُمْنُذ َمَىت َشَعْرَت ِ  : الطَِبْيب 
م.  َّ َشَعْرُت ِبِه ُمْنُذ َثالَثَِة َأ  : املــَريض  

َهْل تَـَناَوْلَت َشيـًْئا ؟  : الطَِّبْيب 
تَـَناَوْلُت بـَْعَض األَقْـرَاص َواحلُبـُْوب،َوملَْ تَـْنـَفْع.  : املــَرِْيض 

تَـَفضَّل َعَلى السَّرِْير لِْلَفْحص.  : الطَِّبْيب 
(ِاْستـَْلَقى املــَرِْيض َعَلى َسرِْيِر الَكْشِف لِيـَْفَحَصُه الطَِّبْيب)

(ج)
Ilustrasi

Dokter sedang menulis resep
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لصَُّداع َوالزُّ َكام)،  َس َعَلْيك،أَْنَت ُمَصاٌب ِ َوبـَْعَد الَفْحِص َكَتَب َلُه الَوْصَفة الِطبِّيَّة َوقَاَل: (َال َ
َوَأْعَطى الطَِّبْيب َخاِلًدا َوْصَفة ِطبِّيَّة قَاِئًال: 

َِذِه الَوْصَفة ِإَىل  ِ (َوَهِذِه ِهَي الَوْصَفة).َخرََج َخاِلد ِمَن املـَُعاَجلَة والَفْحص ُمثَّ َذَهَب َمَع َأِخْيِه 
Sehat Abadi الصَّْيَدلِيَّة.

(د)
نًِيا، َويـَُقْوُم الطَِّبْيب ِبَفْحِصِه لِيـََرى نَِتْيَجَة الِعَالج. فَِإَذا  َ َرِة الطَِّبْيب  ً يـَُقْوُم املـَرِْيض ِبِزَ َوَأْحَيا

ُأْشِفَي املـَرِْيض َأْصَبَح ُهَو والطَِّبْيب َسِعْيًدا َفرًِحا.

تدريبات على القراءة
تدريب (١)  ِاْخَرت  الصَِّحْيَح (ص) َأْو اَخلطَأ(خ) ِوفـًْقا لَِنصِّ الِقَراَءة ! 

١-  ( ص/خ )  َذَهَب َخاِلد ِإَىل طَِبْيب ِاْمسُُه ِإبـْرَاِهْيم، 
٢- ( ص/خ )  َذَهَب َأْمحَد ِإَىل الطَِّبْيب ألَنَُّه َمرِْيض 

٣- ( ص/خ )  َدَخَل َخاِلد ِإَىل ُغْرَفِة الَكْشِف فَاْستَـْقبـََلُه الطَِّبْيب.
٤- ( ص/خ )  َحتَدََّث َأْمحَد َمَع الطَِّبْيب ِإبـْرَاِهيم

٥- ( ص/خ )  َسَأَل الطَِّبْيب َأْمحَد لِيـَْعِرَف َما َيْشُكو ِمْنُه 
َملٍَ َشِدْيد ِيف الرَّْأِس َوِيف املــَِعَدة  ِ ٦- ( ص/خ )  َشَعَر َخاِلد 

٧- ( ص/خ )  َفَحَص َخاِلد السَّيِّد ِإبـْرَاِهيم ِيف ُغْرَفِة الَكْشف 

تدريب (٢) َأِجْب َعِن اَألْسِئَلِة اآلتَِية ِوفـًْقا لَِنصِّ الِقَراَءة!
١- ِلَماَذا َذَهَب َأْمحَد ِإَىل الطَِّبْيب؟ 

٢- َهْل تـََناَوَل الطَِّبْيب الَدَواء؟
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٣- أَْيَن َفَحَص الطَِّبْيب َخاِلًدا؟ 
٤- َهْل َخاِلد ُمَصاب ِمبَِرٍض َشِدْيد ؟

٥- َهْل َأْعَطى الطَِّبْيب َخاِلداً بـَْعَض احلُبـُْوب ؟
٦- أَْيَن َذَهَب َخاِلد َمَع َأِخْيِه بـَْعَد َذِلَك ؟

ِوقاية بِسيَطة وَلكنها مهّمة

َغطِّ َفَمك ِعْنَد الُسعال أو الَعْطس
اغِسْل َيَدْيَك قَـْبَل تـََناُوِل الطََّعام

الكتابة

َحوِّْل اَألفـَْعال اآلتَِية ِفْيَما يَِلي لَِتُدلَّ َعَلى احلَاِل َأو املُْستـَْقَبل ! 
١- َجَلَس املــَرِْيض ِيف ُغْرَفِة اِالنِْتظَار ُمثَّ َجاَء َدْورُُه َفَدَخَل ِإَىل ُغْرَفِة الَكْشف.

َجيِْلُس املـَرِيض ....
٢- ِاْستـَْقَبل الطَِّبْيب املـَرِْيض َفَسأََلُه لِيـَْعِرَف َما َيْشُكو ِمْنه.
ََمل َشِدْيد ، فـَتـََناَوَلْت بـَْعَض احلُبـُْوب. ِ ٣- َشَعَرْت املـَرِْيَضة 

َتْشُعُر املـَرِْيَضة ...
يِْنيَّة . ٤- َذَهَبْت َعاِئَشة ِإَىل املـَْكتـََبة َوقَـَرَأْت ِفيـَْها بـَْعَض الُكُتب الدِّ
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٥- َذَهْبُت ِإَىل املـَْلَعب َوَلِعْبُت ِبُكَرِة السَّلَّة َمَع َأْصِدقَاِئي، ُمثَّ َرَجْعُت ِإَىل البـَْيت
     أَْذَهُب ِإَىل املـَْلَعب ....

٦- تَــَناَوْلُت الُفطُْور ُمثَّ رَِكْبُت السَّيَّاَرة َوَوَصْلُت ِإَىل املـَْدَرَسة ِيف املــَْوِعد
٧- َهْل َصلَّْيَت الصُّْبَح ِيف َمجَاَعٍة َوقَــَرْأَت بـَْعَد َذِلَك الُقْرآَن الَكِرمي؟

     َهْل ُتَصلِّي ....
٨- ِيف َأيِّ َساَعة َذَهْبَت ِإَىل املـَْلَعب، َوَماَذا َشاَهْدَت ُهَناك؟

     ِيف َأيِّ َساَعة َتْذَهب ....
٩- أَْيَن َخرََج َخاِلد ِمَن املـَُعاَجلَة، ُمثَّ أَْيَن َذَهَب؟
٠١- َماَذا َكَتَب الطَِّبْيب لِْلَمرِيض َوَماَذا قَاَل َلُه؟

      َماَذا َيْكُتب  ....

دروس إضافية
أوزان الفعل الثالثي اجملّرد

للفعل الثالثّي اجملّرد سّتة أوزان
الفعل املضارعالفعل املاضي

يَـْفُعُلفـََعَل١
يَـْفِعُلفـََعَل٢
يَـْفَعُلفـََعَل٣
يَـْفَعُلَفِعَل٤
يَـْفِعُلَفِعَل٥
يَـْفُعُلفَـُعَل٦
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أوزان الفعل الثالثي اجملّرد مع األمثلة
الفعل املضارعالفعل املاضيالرقمالفعل املضارعالفعل املاضيالرقم
فـََعَل١

َأَكَل
َدَخَل
َدَرَس
َكَتَب
َرَسَم

يـَْفُعُل
َُْكُل
َيْدُخُل
َيْدُرُس
َيْكُتُب
يَـْرُسُم

فـََعَل٣
َبَدَأ
َمجََع
َذَهَب
َزرََع
َوَقَع

يـَْفَعُل
يـَْبَدُأ
َجيَْمُع
َيْذَهُب
يـَْزرَُع
يـََقُع

الفعل املضارعالفعل املاضيالرقمالفعل املضارعالفعل املاضيالرقم
فَـَعل٢

َرَجَع
َضَرَب
َغَسَل
َع
بـََىن

يَـْفِعُل
يَـْرِجُع
َيْضِرُب
يـَْغِسُل
يَِبْيُع
يـَْبِىن

َفِعَل٤
َشِرَب
َفِهَم
َعِلَم
َرِضَي
َخِشَي

يـَْفَعُل
َيْشَرُب
يـَْفَهُم
يـَْعَلُم
يـَْرَضى
َخيَْشى

الفعل املضارعالفعل املاضيالرقمالفعل املضارعالفعل املاضيالرقم
َفِعَل٥

َحِسَب
يـَْفِعُل
َحيِْسُب

فَـُعَل٦
َحُسَن
َكثـَُر

يَـْفُعُل
َحيُْسَن
َيْكثـُُر



Bahasa Arab Kurikulum 2013 ٧٤

الدرس السابعالدرس السابع
التََّداِوي

Allah swt memberi manusia tubuh sebagai amanat yang wajib ia jaga dan rawat. Menjaga 
kesehatan merupakan hal terpenting bagi kita. Tanpa adanya kesehatan kita tidak akan bisa 
menjalankan berbagai aktivitas. Jika kita sakit, kita tidak akan bisa menjalankan apapun 
kecuali berobat kepada dokter. Berobat adalah usaha kita untuk merawat tubuh kita. Berobat 
menjadi topik kita pada pelajaran ketujuh. Selamat belajar dan semoga bermanfaat!. 

   

اْنظُْر ِإَىل الصَُّور اآلتَِية!

Ilustrasi

Pil dan kapsul

Ilustrasi

Obat cair dan sendok

Ilustrasi

Apoteker di apotik

يـَْعَمل الصَّْيَدِيل ِيف الَصْيَدلِيَّةَدَواء َساِئل َوِمْلَعَقةُحبـُْوب َوأَقْـرَاص

Ilustrasi

Obat 3 kali 1 hari

Ilustrasi

Penumpang naik tangga bis

Ilustrasi

Penumpang terjatuh

َواء َثَالث َمرَّات ِيف اليـَْوم َسَقَط رَاِكب َعَلى اَألْرضرَِكَب الرُّكَّاب احلَاِفَلةتـََناُوُل الدَّ

٧٧
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Ilustrasi

Ambulance mengangkut 
orang saki

Ilustrasi

Siswa sedang main bola 
basket

Ilustrasi

Pemain terkena bola

َأَصاَبْت الُكرَّة َعْنيَ الالَِّعَبةتَـْلَعُب الطَّالَِبات ُكَرَة السَّلَّةَأَخَذْت َسيَّاَرُة اِإلْسَعاف املـَُصاب

املفردات والعبارات 

• َدَواء ج أَْدِويَة - َحبَّة ج ُحبـُْوب -  قُـْرص ج أَقْـرَاص - َدَواء َساِئل - ِمْلَعَقة - الَصْيَدلِيَّة
َواء َغْري َمْوُجْود -    - َصْيَدِيلّ - َسيَّاَرُة اِإلْسَعاف - َثَالث َمرَّات ِيف اليـَْوم - آِسف ، الدَّ
َُْخُذ املـَُصاب ِإَىل املـُْسَتْشَفى  َواء - رَِكَبالسَّيَّاَرة - َسَقَط الرَُّجل َعَلى اَألْرض -  آُخذ الدَّ

- َأَصاَبْت الُكَرة ِيف َعْيِنَها - أُرِْيُد الِشَفاء َحاًال !!

تدريبات على املفردات

لصُّْوَرة املـُـَناِسَبة!  ِ ِصْل الِعَباَرة التَّالَِية 

يـَْعَمل الَصْيَدِيلّ ِيف الصَّْيَدلِيَّة
Ilustrasi

Obat 3 kali 1 hari
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َواء َثَالث َمرَّات ِيف اليـَْوم آُخُذ الدَّ
Ilustrasi

Penumpang naik tangga bis

رَِكَب الرُّكَّاب احلَاِفَلة
Ilustrasi

Pemain terkena bola

َأَصاَبْت الُكَرة َعْنيَ الالَِّعَبة
Ilustrasi

Apoteker kerja di apotik

تدريب (٢) : ِاْخَرت املَُناسب ِممَّا بـَْنيَ الَقْوَسْني ! 
١- َذَهبـَْنا ِإَىل ... ِلِعَياَدِة َصِدْيِقَنا املـَرِْيض  
(املـُـْسَتْشَفى – املـَـْلَعب – الَصْيَدلِيَّة)
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٢- َأَخْذُت ... ، ِيف ُكلِّ َمرَّة ِمْلَعَقة َواِحَدة  
َواء السَّاِئل ) (َحبَّة َواِحَدة – قُـْرًصا واحدا - الدَّ

٣- ... ! تَـَتَحسَّن َحاَلِيت.  
(آِسف – اَحلْمُد هلل - َعِظْيم)

٤- َيشُكو املـَرِْيض ِمْن ... ِيف املـُْسَتْشَفى  
(َدَوائِِه – ِشَفائِه - أََلِمِه)

٥- آِسف، بـَْعُض اَألْدِويَة ... ِيف َهِذِه الصَّْيَدلِيَّة.  
(َمْوُجْوَدة – َغْري َمْوُجْوَدة – َكِثْيـَرة)

تدريب (٢) : ِاْخَرت َما يـَُناِسُب ِمَن اَألفـَْعال بـَْنيَ الَقْوَسْني !
١- ... الُكَرة َهِذِه الالَِّعَبة ِيف َعْيِنَها  

( َأَصاَبْت – َأَخَذْت – َشَعَرْت)
٢- َحتَرََّكْت احلَاِفَلة ِبُسْرَعة، فَـ ... رَاِكب ِمَن الرُّكَّاب َعَلى اَألْرِض  

(َشَكا – َأَخَذ - َسَقَط)
٣- ... املـَرِْيض َعَلى السَّرِْير فـَيـَْفَحُصُه الطَِّبْيب  

(يَِقُف – َيْستـَْلِقي – َيْسُقُط)
ُب َعَلى املـَرِْيض َأْن ... َحىتَّ يَِتمَّ الِشَفاء. ٤- جيَِ  

( َيْسَرتِْيَح – َجيْرِي – يـََنام )
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احلوار
تدريب (١) َأْجِر اِحلَوار َكَما َجَرى بـَْنيَ الَصْيَدلِيَّة َوبـَْنيَ الرَُّجل ِفْيَما يَِلي! 

: َهْل ِعْندَُكْم َهِذِه اَألْدِويَة الَثالَثَة؟ املريض 
َواء اَألوَّل َمْوُجْود ، َحبَّة َواِحَدة قَـْبَل النـَّْوم ، : الدَّ الصيديل 

َواء الثَّاِين ؟ : َوالدَّ املريض 
َواُء الثَّاِين َمْوُجْود . َثَالث َحبَّات يـَْوِميًّا بـَْعَد اَألْكل . : َوالدَّ الصيديل 

َواُء الثَّاِلث؟ : َوالدَّ املريض 
: آِسف، َغْري َمْوُجْود اآلن.ُميِْكن َأْن َتْشَرتِيَُه ِمَن الصَّْيَدلِيَّة اُألْخَرى. الصيديل 

تدريب (٢) َأْجِر اِحلَوار َكَما َجَرى بـَْنيَ املَرِْيَضة َوالصَّْيَدِيل ِفْيَما يَِلي!
َواء؟ :  َكْيَف آُخُذ َهَذا الدَّ املـَرِْيَضة 

الصيدالنية  : َهَذا قُـْرص، َُْخُذ َثَالَث َمرَّات ِيف اليـَْوم، ِيف ُكلِّ َمرَّة قُـْرًصا َواِحًدا
َواء الَساِئل؟ : َوَهَذا الدَّ املريضة 

: َُْخُذ َثَالَث َمرَّات ِيف اليـَْوم ِيف ُكلِّ َمرَّة ِمْلَعَقة َواِحَدة الصيدالنية 
َواء ُكلَُّه َمرًَّة َواِحَدة  : َهْل ُميِْكن َأْن آُخَذ الدَّ املريضة   

: ِلَماَذا ؟ الصيدالنية 
َفاء َحاًال !! : أُرِْيُد الشِّ املريضة 
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الرتكيب
املَْصَدر

Pada kolom di bawah, tampak tiga bentuk kata, yaitu bentuk (1), bentuk (2) danbentuk (3).

Bentuk (1) adalah (الِفْعل املاِضي ) sebagaimana telah kita pelajari, yaitu katakerja yang 
menunjukkan perbuatan pada masa ‘lampau’.

Bentuk (2) adalah ( الِفْعل املـَُضارِع ), sebagaimana telah kita ketahui, yaitu katakerjayang 
menunjukkan perbuatan pada: pada: masa ‘sekarang’ atau masa ‘yang akan datang’, atau 
menunjukkan ‘kebiasaan’.

Bentuk (3) adalah (mashdar) atau ‘kata kerja yang dibendakan’, yaitu kata menunjukkan 
perbuatan yang tidak terikat pada waktu tertentu.

Jadi:  (َكَتَب ) = telah menulis, (َيْكُتُب ) = sedang/akan menulis, kebiasaan menulis. Sedangkan 

 .tulisan atau menulis. Demikian juga kata-kata yang lain = (ِكَتابَة/الِكَتابَة)

(١)
املاضي

(٢)
(٣) املَْصَدراملضارع

(١)
املاضي

 (٢)
(٣) املَْصَدراملضارع

ُيَصلِّيَصلَّىِكَتابَة/الِكَتابَةَيْكُتُبَكَتَب
َصَالة/الصََّالة

menulis, tulisanshalat

ِإرَاَدة/اِإلرَاَدةيُرِْيُدأَرَاَدِقرَاَءة/الِقرَاَءة يـَْقَرُأقـََرَأ
membaca, bacaaningin, keinginan

َيْذَهُبَذَهَب
َذَهاب/الذََّهاب

حيُِبَُّأَحبَّ
ُحّب/اُحلّب

pergi, kepergianmenyenangi, 
kecintaan

ِإْميَان/اِإلْميَانيُـْؤِمُنآمَنَعَمل/الَعَمليـَْعَمُلَعِمَل
bekerja, pekerjaanberiman, keimanan

َيْطُبُخطََبَخ
طَْبخ/الطَّْبخ

َيْسَتِمُعِاْسَتَمَع
ِاْسِتَماع/االْسِتَماع

memasak, masakanMenyimak
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َأْن + مضارع = َمْصَدر

أُرِْيد
َأْن َأقْـَرَأ الُقْرآن

َتْسَتِطْيع
 َأْن نـَْلَعَب الُكَرة اليـَْوم

ِلْعَب الُكَرة اليـَْومِقَراَءَة الُقْرآن

َأْمحَد حيُِّب
جيَِب َعَلْيِهمَأْن َيْطُبَخ الطََّعاَم الَعَرِيبّ

هلل ِ  َأْن  يـُْؤِمنـُْوا 

ِهللطَْبَخ الطََّعاِم الَعَرِيبّ اِإلْميَاُن 

INGAT !!!

الِفْعل املاِضي)  ) menunjukkan perbuatan pada masa ‘lampau’

( الِفْعل املـَُضارِع ) menunjukkan perbuatan pada: masa ‘sekarang’

atau masa ‘yang akan datang’, atau menunjukkan ‘kebiasaan’.

 atau ‘kata kerja yang dibendakan’, menunjukkan perbuatanyang tidak terikat (املصدر)
pada waktu tertentu.

تدريبات على الرتكيب

تدريب (١): َحوِّل َكَما ِيف اِملثَال !
(..... َأْن تـَتـََناَوَل......)  تُرِْيُد الطَالَِبة تـََناُوَل الُفطُْور اآلن   

= تُرِْيد الطالبة َأْن تـَتـََناوَل الُفطُْور اآلن 
(..... َأْن َأرَْكب ......) ١- ُأِحّب رُُكْوَب السَّيَّاَرة ِإَىل املـَْدَرَسة   
(..... َأْن َتْطُبِخي .....) ٢- َهْل َتْسَتِطْيِعْنيَ طَْبَخ الطََّعام بِنـَْفِسك ؟  
(..... َأْن أََتَكلََّم ......) للَُّغة الَعَربِيَّة ِيف املـَْدَرَسة   ِ ٣- أَُفضِّل التََّكلُّم 
(..... َأْن َيْسَتِمَع .....) َُدرِّس. 

ُب َعَلى الطَّاِلب اِالْسِتَماُع ِإَىل َكَالِم امل ٤- جيَِ
( ..... أن آُخَذ ......)    ٥- َهْل ُميِْكن َأْخُذ َهِذِه اَألْدِويَة َمرًَّة َواِحَدة؟  
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تدريب (٢) َكمِّل اإلجابة التَّالَِيةَكَما ِيف اِملثَال !
ِمثَال : ِلَماَذا تَـتـََعلَُّمْون اللَُّغة الَعَربِيَّة ؟ 

.....  لِنـَْفَهَم الُقْرآن/ِلَفْهِم الُقْرآن
    = نَـتَـَعلَّم اللَُّغة الَعَربِيَّة لِنَـْفَهَم الُقْرآن / نَـتَـَعلَّم اللَُّغَة الَعَربِيَّة ِلَفْهِم الُقْرآن

١- ِلَماَذا ُتَشاِهد التِّْلِفْزيـُْون ؟
     ..... َألْسَتِمَع ِإَىل اَألخَبار/ ِلالْسِتَماِع ِإَىل اَألْخَبار 

٢- ِلَماَذا َتْدُخِلْنيَ ُغْرَفة َرْقم ٩؟
رِْيض

َ
َرِة امل      ..... َألُزوَر املـَرِْيض/ِلِزَ
٣- ِلَماَذا َتْذَهبـُْوَن  ِإَىل املـَْكتـََبة ؟

َجلَّة 
َ
     ..... لِنـَْقَرأَ املـََجلَّة/ِلِقرَاَءِة امل

٤- ِلَماَذا يـَْعَمُل الطَِّبْيب ِيف املـُْسَتْشَفى؟ 
ْرَضى/ِلُمَعاَجلَِة املـَـْرَضى

َ
    ..... لِيـَُعاِلَج امل

٥- ِلَماَذا َتْذَهب ِإَىل ُمَصلَّى املـَْدَرَسة ؟
     ..... ُألَصلَِّي الظُّْهَر/ِلَصَالِة الظُّْهِر 

تدريب (٣) : تـَْرِجْم ِإَىل اللَُّغة اِإلْنُدْونِْيِسيَّة!
ِفَعة        َ ١- نـَْقَرأُ َكِثيـْرًا، َألنَّ الِقَراءة 

٢- أُرِْيُد ِشَراَء اَألْدِويَة ِيف الَصْيَدلِيَّة
٣- ِمَن اَألْعَماِل الصَّاِحلَة الّصَالُة ِيف أََوِل َوْقِتَها 

٤- النَّظَاَفُة ِمَن اِإلْميَان
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القراءة
رة يف املستشفى ز

(أ)

ْوِر  ًب الُغْرَفة َرْقم َعَشرة ِيف الدَّ َ َرِة بـَْعِض املـَْرَضى.فَـَتْحَنا - أَوًَّال-  َذَهبـَْنا ِإَىل املـُْسَتْشَفى ِلِزَ
َ َأْمحَد، َوُهَو ُمَصاٌب بِـاملـَْغص َواِإلْسَهال. َوَقْد َحتَسََّنْت َحالَُتُه اآلن، َواَحلْمُد  الثَّاِين،فَـَوَجْد

هلل. 
َ ِإبْـرَاِهْيم َوُهَو َيْشُعُر  َب الُغْرَفة َرْقم ِتْسَعة ِيف الطَاِبِق الثَّاِلث،فـََوَجْد َ نَِيا -  َ ُمثَّ فَــَتْحَنا - 

ََمل ِيف َظْهرِِه َورِْجِلِه الُيْسَرى. ِ

(ب)

املـَْدَرَسة  ِمَن  َرَجْعُت  املـَاِضي  ء  َ الثَُّال يـَْوِم  ِيف  احلَاِفَلة:  ِمَن  ُسُقْوِطِه  َعْن  ِإبـْرَاِهْيم  َحَكى 
َواجتََّْهُت ِإَىل َحمَطَِّة احلَاِفَالت، َوَوقَـْفُت أََماَم املـََحطَّة َوانْـَتَظْرُت َطِوْيًال، َوَأِخْيـرًا َوَصَلْت احلَاِفَلة 
ا،فَـَقَفْزُت َوَوقَـْفُت ِيف السُّلَّم. َحتَرََّكْت احلَاِفَلة ِبُسْرَعة فَانْـَزَلْقُت َوَسَقْطُت  َوِهَي ُمْزَدِمحَة ِجدًّ
َعَلى اَألْرِض.َجاَءْت َسيَّاَرُة اِإلْسَعاف َوَأَخَذْتِين ِإَىل املـُْسَتْشَفى.ُمثَّ َفَحَصِين الطَِّبْيب قَاِئًال: 

(اَحلْمُد هلل َحالَُتَك َجيَِّدة).
قَاَل ِإبْـرَاِهيم : لَيـْـَتِينْ ملَْ أَرَْكِب احلَاِفَلَة املـُْزَدِمحَة.

(ج)

َ َزيـَْنب. وََكاَنْتِهَي  َب الُغْرَفة َرْقم ِتْسَعة ِيف الطَّاِبق الرَّاِبع، فَـَوَجْد َ لِثًا -  َ ُمثَّ فَـَتْحَنا - 
َملٍَ َشِدْيد ِيف  ِ َا ، فََأَصابَـْتـَها الُكَرة ِيف َعْيِنَها الُيْسَرى، َشَعَرْت َزيـَْنب  َلِعَبْت ُكَرَة السَّلَّة َمَع َزِميَالِ
ُب َعَليـَْها اآلن  ََمل،َوَلِكنَّ َعيـْنـََها الُيْمَىن َتْدَمُع قَِليًال. جيَِ َعيـْنـَيـَْها. َواآلن َال َتْشُعر - اَحلْمُدهلل - ِ

اِالْسِرتَاَحة َحىتَّ يَـِتمَّ الِشَفاء.
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قال أحد احلكماء:

تدريبات على القراءة

تدريب (١) ِاْخَرتالصَِّحْيَح(ص) أو اَخلطَأ(خ) ِوفـًْقا لَِنصِّ الِقَراَءة! 
١- (ص/خ) َذَهَب الطَُّالب ِإَىل املـُْسَتْشَفى لِْلِعَالج 

٢- (ص/خ) َأْمحَد ِعْنَدُه أََملٌ ِيف َمِعَدتِِه 
٣- (ص/خ) انـَْزَلَق ِإبـْرَاِهْيم َوَسَقَط ِمَن احلَاِفَلة       

٤- (ص/خ) ِإبـْرَاِهيم ُمَصاٌب ِمبََرٍض َشِدْيد
٥- (ص/خ) حتُِبُّ َزيـَْنب َأْن تـَْلَعَب ِبُكَرِة السَّلَّة

تدريب (٢) َأِجْب َعِن اَألْسِئَلِة اآلتَِية!
١- ِلَماَذا َذَهَب الطَُّالب ِإَىل املـُْسَتْشَفى؟

ْوِر الثَّاِين؟  ٢- َمِن املـَرِْيض ِيف الدَّ
٣- َهْل َوَصَل ِإبـْرَاِهيم ِإَىل بـَْيِتِه ِبَسَالَمة ؟

٤- ِلَماَذا َسَقَط ِإبـْرَاِهْيم ِمَن احلَاِفَلة؟
٥- َكْيَف َوَصَل ِإبـْرَاِهْيم ِإَىل املـُْسَتْشَفى؟

٦- َماَذا َأَصاَب َزيـَْنب؟
ُب َعَلى املـَرِْيض َأْن َيْسَرتِْيَح ؟ ٧- ِلَماَذا جيَِ

ٌج َعَلى ُرُؤْوِس اَألِصحَّاِء َ ُة  حَّ الصِّ
َال يـَْعرِفُُه ِإالَّ املَْرَضى
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الكتابة
تدريب (١) : رَتِّب الِعَبارَات اآلتَِية ابِْتَداًء ِمَن املَُلوَّنَة لَِتُكْوَن ِفْقَرًة َكاِمَلة!

رَِة َأِخي املـَرِْيض  ١- ِاْمسُُه َخِلْيل - َذَهْبُت ِإَىل املُْسَتْشَفى - رَْقم َسبـَْعة ِيف الدَّْوِر الثَّاِلث - ِلِزَ
ِب الُغْرَفة - ُهَو ُمَصاٌب بِـاملـَْغص َواِإلْسَهال - فـََوَجْدُت اَألخ َخِليل - َوَصْلُت ِإَىل َ

َوِهَي   - احلَاِفَالت  َحمَطَِّة  ِإَىل  إلَياس  َذَهَب  احلَاِفَلة -  لِيـَنـَْتِظَر  َحطَّة - 
َ
امل أََماَم  َوَقَف   -٢

ا - َوَحتَرََّكْت احلَاِفَلة ِبُسْرَعة - َوَسَقَط َعَلى اَألْرِض - ُمثَّ َوَصَلْت احلَاِفَلة -  ُمْزَدِمحَة ِجدًّ
فَانـَْزَلَق إلَياس - قـََفَز إلَياس ِإَىل ُسلَِّم احلَاِفَلة 

ملَْصَدر َكَما ِيف اِملثَال ! ِ تدريب (٢) : َحوِّل الِفْعَل املَُضارِع 
مثال : (١) ُأِحبُّ َأْن َأرَْكب السَّيَّاَرة ِإَىل املـَْدَرَسة 

  =   ُأِحّب رُُكْوَب السَّيَّاَرة ِإَىل املـَْدَرَسة 
  (٢) َذَهَب َأْمحَد ِإَىل الـَمْسِجد لُِيَصلَِّي الُصْبَح ِيف َمجَاَعٍة
  =   َذَهب َأْمحَد ِإَىل الـَمْسِجد ِلَصَالِة الصُّْبِح ِيف َمجَاَعٍة
ِكرًا َ ١- ُأِحبُّ َأْن َأْذَهَب ِإَىل املـَْدَرَسة َصَباًحا 
٢- َهْل َتْسَتِطْيِعْنيَ َأْن َتْطُبِخي الطََّعام الَعَرِيبّ؟

للَُّغة الَعَربِيَّة  ِ ُب َعَليـَْنا َأْن َنْكُتَب َهِذِه الُدُرْوس  ٣- جيَِ
٤- نـَتـََعلَُّم اللَُّغة الَعَربِيَّة لِنـَْفَهَم الُقْرآَن َواَحلِدْيث 

ْكتـََبة َألقـَْرَأ املـََجلَّة الَعَربِيَّة
َ
٥- َذَهْبُت ِإَىل امل

٦- َدَخْلَنا الُغْرَفة َرْقم ٩ لِنَـُزْوَر َصِدْيِقَنا املـَرِْيض  
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دروس إضافية

أمثلة للثالثي اجملّرد ومصدرها
املصدرالفعل املضارعالفعل املاضيالرقماملصدرالفعل املضارعالفعل املاضيالرقم

فـََعَل١
َأَكَل
َدَخَل
َدَرَس
َكَتَب
زَاَر

يـَْفُعُل
َُْكُل
َيْدُخُل
َيْدُرُس
َيْكُتُب
يـَُزْوُر

َأْكًال
ُدُخْوًال
ِدرَاَسة
ِكَتابَة
َرة ِزَ

فـََعَل٢
َبَدَأ
َمجََع
َذَهَب
َزرََع
قـََرَأ

يـَْفَعُل
يـَْبَدُأ
َجيَْمُع
َيْذَهُب
يـَْزرَُع
يـَْقَرُأ

َبْدًء/ِبَدايَة
ْمجًْعا

ً َذَها
زِرَاَعة
ِقرَاَءة

املصدرالفعل املضارعالفعل املاضيالرقماملصدرالفعل املضارعالفعل املاضيالرقم

فـََعل٣
َرَجَع
َغَسَل
َع
بـََىن

َوَجَب

يـَْفِعُل
يـَْرِجُع
يـَْغِسُل
يَِبْيُع
يـَْبِىن
ُب جيَِ

ُرُجْوًعا
َغْسًال
بـَيـًْعا
بَِناء

ُوُجْوً

َفِعَل٤
رَِكَب
َشِرَب
َفِهَم

َخِشَي
َرِضَي

يـَْفَعُل
يـَرَْكُب
َيْشِرُب
يـَْفَهُم
َخيَْشى
يـَْرَضى

رُُكْوً

ُشْرً
فـَْهًما
َخْشَيًة

ً ِرَضاًء/ِرْضَوا
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املصدرالفعل املضارعالفعل املاضيالرقماملصدرالفعل املضارعالفعل املاضيالرقم

َفِعَل٥
َحِسَب

يـَْفِعُل
َحَسًباَحيِْسُب

فـَُعل٦
َحُسَن
َكثـَُر

يـَْفُعُل
َحيُْسَن
َيْكثـُُر

ُحْسًنا
َكثـَْرة

مالحظة
Perhatikan,bentuk  ( فعل ماض - فعل مضارع - مصدر ) dari tslutasi adalah bersifat 

( ِمسَاِعّي ) atau irregular.
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(Footnotes)

• Bila dibaca lengkap, maka akhir فعل مضارع  setelah  أْن diberi harakat أْن , kecuali untuk 

أنِت  maka ن  (nun) dihilangkan : أَقـَْرأُ /َأْن أَقـَْرأَ  يـَْقَرأُ /َأْن يـَْقَرأُ  تـَْقَرِئْنيَ /َأْن تـَْقَرئْي
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Catatan
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Catatan
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Catatan


