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PETUNJUK PENGGUNAAN 
 
Bagi pengguna Lughatuna Qiraah Edisi V yang dicetak dengan kertas HVS putih, ikuti petunjuk 
berikut! Sedangkan bagi  pengguna Lughatuna Qiraah Edisi V yang dicetak dengan kertas Koran, 
ikuti petunjuk sesuai yang ditulis di dalam buku.  

 
 Digunakan setelah mempelajari  Hal.  
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PETUNJUK PENGAJARAN TADRIBAT (PRAKTIK) CARA BACA 
KITAB BAHASA ARAB 

 
1. Mudarris (pengajar) mengajarkan cara baca kitab bahasa Arab bukan membacakan kitab 

bahasa Arab. 
2. Daris (pembelajar) belajar secara aktif. 
3. Bagian tadribat yang dibebankan kepada daris hanya terbatas pada materi yang telah 

dipelajari. Jika daris belum belajar materi tentang penanda fi`l –sebagai contoh, kata yang 
dianggap fi`l tidak menjadi bagian dari tugas. 

4. Setiap materi yang telah dipelajari menjadi bagian dari tugas materi yang sedang dipelajari. 
5. Cara memperbaiki bacaan teks dari daris yang belum tepat, harus sesuai dengan cara baca 

kitab yang dikembangkan Lughatunâ, bukan secara langsung. 

Jika teks ini dibaca oleh daris ْستَْعَما�
ِ (ista`mâl), cara memperbaikinya harus dengan 

tahapan yang dikembangkan Lughatunâ (lihat hal. 29-24).  
   

6. Pada setiap pertemuan masing-masing daris diberikan tugas rumah yang berbeda dari daris 
lainnya. 

7. Bagian pertama dari setiap pertemuan digunakan untuk presentasi dari tugas setiap daris. 
8. Gunakan Talkhish Shifat Shalât an-Nabiy (dapat diunduh di http://download.lughatuna.com ) 

untuk tugas rumah atau kitab lain yang sesuai dengan kemampuan daris.  
9. Baca dan pahami petunjuk pengajaran yang dimuat pada setiap Lembar Tadribat. 
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	���א����א����א����א���� �
������א��������Wא����א����א����א�������%$��#"�א! ��א �
� �

r�£eüfzé	 	

• �
 .و� �
لغائط�
الستنجا� �
جب من 

• ��4و3 %$ يقت1 0 
*ا� %� 0  (ثم يتبعها با*ا� (�
ألفضل %$ يستن! باألحجا

القتصا� 0 %حدهما (ل: حَ ثالثة %حجا� ين6 بهن 
لمَ  ?
�% 
 .فا*ا� %فضل (فإ@


لصحر
��4تنب 
ستقب • C ها� .ا� 
لقبلة �
ستدبا

•  Eلشجر

*ا� 
لر
كد �Hت  C لغائط

لطريق �
لظل 
*ثمِ �4تنب 
�و� � O� Eر

Pقب� 


لغائط �ال يتQم 0 
�و� •� 

 �ال يستقبل 
لشمس �
لقمر �ال يستدبرهما •

 �ال يستن! بيمينه •

 

 Petunjuk Pengajaran: 
Pemisahan satu kata dengan yang lainnya berdasarkan ketersambungan huruf bukan berdasarkan 
kelas kata. Perhatikan contoh berikut. Simbol ( | ) garis tegak sebagai pemisah antara satu kata. 

من |%� | منهما |توW  | �ما | �
]Zير |
لQب | جت |Xال |  باWباV| تطهر | 
*يتة |  �جلو?
  | %حدهما|

  
Setiap kata yang bergaris bawah bukan terdiri atas satu kelas kata, tetapi terdiri atas dua kelas kata. Pada 
tahap ini, kata tersebut dianggap satu kata. Mudarris tidak diminta untuk menjelaskan kedua kelas kata 
tersebut. Tahap selanjutnya akan diuraikan 

Lembar Tadribat 24Lembar Tadribat 24Lembar Tadribat 24Lembar Tadribat 24    

Praktik Mengenali Batas Awal dan Akhir Suatu Kata 
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	���א����א����א����א���� �
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r�£eüfzé	 	

 .من 
�و� �
لغائط \�
الستنجا� �
جب •

• ��4و3 %$ يقت1 0 
*ا� %� 0  (ثم يتبعها با*ا� (�
ألفضل %$ يستن! باألحجا

القتصا� 0 %حد (ل: حَ ثالثة %حجا� ين6 بهن 
لمَ  ?
�% 
 .فا*ا� %فضل (همافإ@

• �

لصحر C ها� .�4تنب 
ستقبا� 
لقبلة �
ستدبا


*ثمِ  • Eلشجر

*ا� 
لر
كد �Hت  C لغائط

لطريق �
لظل �4تنب 
�و� � O� Eر

Pقب� 


لغائط �ال يتQم 0 
�و� •� 

 �ال يستقبل 
لشمس �
لقمر �ال يستدبرهما •

 �ال يستن! بيمينه •

  س� �لوضو�
   �سننه ع^E %شيا�


لتسمية  )\ 

b( غسل�b  إلنا�

لكفh قبل X?خاfما  

                                                                 
1
 Kata yang terletak setelah ism yang diawali AL lebih mungkin sebagai ism, selama tidak diawali ‘ahruf 

mudhâra`ah. 
2 Umumnya, kata yang terletak di awal kalimat adalah ism selama tidak diawali ‘ahruf mudhâra`ah. 

Lembar Tadribat 2Lembar Tadribat 2Lembar Tadribat 2Lembar Tadribat 25555    

Praktik Mengenali Ism 
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k(  lالستنشا

*ضمضة �� 

m( يعo مسح�k  r%لر
 

s(  ظاهرهما �باطنهما بما� جديد hأل@ن
 �مسح 

w( ليلx�m  لكثة

للحية  

y(  hلرجل
 �xليل %صابع 
zدين �

 �تقديم 
zم� 0 
لي~{  )|


لطها�E ثالثا ثالثا  )�� 


*و )�\�
Eال 

 

 

 

                                                                 
3 Kata yang terdiri atas empat huruf yang ketiga yâ’ dan huruf pertama bukan ‘ahruf mudhâra`ah adalah ism, 

umumnya.  
4
 Kata yang terdiri atas lima huruf yang ketiga keempat adalah ism. 

Petunjuk Pengajaran: 

1. Daris hanya diminta untuk mengenali ism berdasarkan penanda(-penandanya). 

2. Abaikan kata yang tidak dianggap sebagai ism. 

3. Khusus harf dapat diajarkan langsung cara bacanya (bukan fungsinya), seperti 

 )�َ
إَِ@
( فَ

َ
َ�ال  

4. Lembar Tadribat 25 merujuk ke hal. 31-32 dan 93-97. 
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Tentukan dan uraikan bentuk awalan dan akhiran serta bacaan setiap ism 

berikut! Gunakan Tabel 1 hal. 197! 

  
\  ($

لساجد b ($لطائفو
� k (ند�با�*
�� �� �� �� �

mجبتها
� ( s هم�
ستغفا ( wيبا��
�د ( 
yhجموعت*
 ) مو
فقوها� ) بالتسليم| ) �
 ) �مبِطالتهb\ ) الشتماfا\\ �
إلسالمية) �\
\k (��

�د� \mيها�
� ( \sَمرضية ( 
\w عية�^*
� ( \y (سنونا�) |\ �بد��*
 

*ستغفر�$) �\  bلتسمية�
 ( b\ (التصا�
 
 

 

� �� �� �� �

Lembar Tadribat 2Lembar Tadribat 2Lembar Tadribat 2Lembar Tadribat 26666    

1. Praktik Mengenali Awalan dan Akhiran Ism-4 
2. Praktik Membaca Ism Ciri 1-4 
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� �

r�£eüfzé	 	

• �
 .و� �
لغائط�
الستنجا� �
جب من 

• ��4و3 %$ يقت1 0 
*ا� %� 0  (ثم يتبعها با*ا� (�
ألفضل %$ يستن! باألحجا

القتصا� 0 %حدهما (ل: حَ ثالثة %حجا� ين6 بهن 
لمَ  ?
�% 
 .فا*ا� %فضل (فإ@

• �

لصحر C ها� .�4تنب 
ستقبا� 
لقبلة �
ستدبا


*ا� 
لر
كد �Hت 
ل • C لغائط

*ثمِ �4تنب 
�و� � Eلظل شجر

لطريق � O� Eر

Pقب�. 


لغائط �ال يتQم 0 
�و� •�. 

 .�ال يستقبل 
لشمس �
لقمر �ال يستدبرهما •

 .�ال يستن! بيمينه •

  
  س� �لوضو�

  �سننه ع^E %شيا� 

لتسمية  )\ 

b(  إلنا�
 �غسل 
لكفh قبل X?خاfما 

k(  َلم

الستنشاs  lضةمَ ْض �� 

m(  r%لر
 �مسح oيع 

s( ظاه hأل@ن
 رهما �باطنهما بما� جديد �مسح 

w(  لكثة
 �xليل 
للحية 

                                                                 
5
 Cara membaca ism ini lihat Petunjuk Penggunaan Tabel Cara Baca Ism Ciri 1-4 hal. 2. 
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y(  hلرجل
 �xليل %صابع 
zدين �

 �تقديم 
zم� 0 
لي~{  )|


لطها�E ثالثا ثالثا  )�� 


*و )�\�
Eال 

 

 

 

 

Petunjuk Pengajaran: 

1. Daris diminta untuk mengenali dan menguraikan awalan dan akhiran sebagaimana yang 
dicontohkan pada hal. 33. 

2. Pada tahap ini ‘i`râb (penetuan harakat huruf terakhir) dari ism belum diajarkan. Harakat 

huruf terakhir dari ism sebaiknya dibiarkan tanpa harakat. 
3. Abaikan ism yang termasuk Ciri 5. 
4. Rujukan utama Lembar Tadribat 26 adalah Lampiran 2: Perubahan Ism, hal. 98-104, dan 

Tabel Cara Baca Ism Ciri 1-4.  
5. Mintalah daris menguraikan awalan, akhiran dan Ciri ism dengan jelas dan tepat! 
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Tentukan dan uraikan bentuk awalan dan akhiran serta bacaan setiap ism 

berikut! Gunakan Tabel 2 hal. 199! 

 

 


ألعما�) \  b (لس�
 k (ألحا?يث
� 

m (?لشها
hت s (م�نتها w (ئع
 بال^
y (hلكعب
� | (rلصحيح) � باللبا
� 
�جا�) \\ �جال�) �\W
 \b (صحابه%� 
\k (ها?ية�
 \m (ةzلشمو
 \s (وعها��� 
\wللمس� ( \y (�
 قبلته) |\ �
لشها?
 �فرضيتها) \b �نها%�) �b فر
ئضها) �\
  
  

 

Lembar Tadribat 2Lembar Tadribat 2Lembar Tadribat 2Lembar Tadribat 27777    

Praktik Membaca Ism Ciri 5 Penyisihan 1 
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  س� �لوضو�
   :�سننه ع^E %شيا�


لتسمية  )\ 

b(  إلنا�
 �غسل 
لكفh قبل X?خاfما 

k( ضمضة*
�  lالستنشا
� 

m(  r%لر
 �مسح oيع 

s(  ظاهرهما �باطنهما بما� جديد hأل@ن
 �مسح 

w( ل
 لحية 
لكثة �xليل 

y(  hلرجل
 �xليل %صابع 
zدين �

 �تقديم 
zم� 0 
لي~{  )|


لطها�E ثالثا ثالثا  )�� 


*و )�\�
Eال 

r�£eüfzé	 	


الستنجا� �
جب من 
�و� �
لغائط •�. 

• ��4و3 %$ يقت1 0 
*ا� %� 0  (ثم يتبعها با*ا� (�
ألفضل %$ يستن! باألحجا

القتصا� 0 %حدهمافإ (ل: حَ ثالثة %حجا� ين6 بهن 
لمَ  ?
�% 
 .فا*ا� %فضل (@

• �

لصحر C ها� .�4تنب 
ستقبا� 
لقبلة �
ستدبا


*ثمِ  • Eلشجر

*ا� 
لر
كد �Hت  C لغائط

لطريق �
لظل �4تنب 
�و� � O� Eر

Pقب�. 


لغائط �ال يتQم 0 
�و� •�. 
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 .�ال يستقبل 
لشمس �
لقمر �ال يستدبرهما •

 .�ال يستن! بيمينه •

  
  

 

 

 

 

Petunjuk Pengajaran: 

1. Daris diminta untuk melengkapi cara baca ism Ciri 5 Penyisihan 1 dari teks yang telah 

digunakan untuk membaca ism Ciri 1-4! 

2. Abaikan cara baca ism yang termasuk Ciri 5 Penyisihan 2. 

3. Rujukan utama Lembar Tadribat 26 adalah Lampiran 2: Perubahan Ism, hal. 98-104, dan 

Tabel Cara Baca Ism Ciri 1-4.  

4. Atas dasar, cara baca ism Ciri 5 menggunakan kamus, pahami dengan baik dan benar 

Lampiran 3: Cara Menggunakan Kamus, hal. 105-111. 

5. Mintalah daris menguraikan awalan, akhiran dan Ciri ism dengan tepat! 
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Tentukan dan uraikan bentuk awalan dan akhiran serta bacaan setiap ism 

berikut! Gunakan Tabel 3 hal. 201! 

 

 


]�ية) \  b (أل?عية
� k (لقيامة
 

m (لوصية
 s (ألشد
 w (ألمر
 
y (ألنبيا�
 | (�

لصفا�) � عر 
 لوقتها) b\ بالQية ) \\ Xحد
هما) �\
\k (نيه@% \m (ال��� \s (لسيئا�
 
\wلألشيا� ( \y�
أل�
�) |\ ) لألمو 

�سية) �b %نو
عها) �\ b\ (Eد*
� 
  

 

  
  
  
  
  

 

Lembar Tadribat 2Lembar Tadribat 2Lembar Tadribat 2Lembar Tadribat 28888    

Praktik Membaca Ism Ciri 5 Penyisihan 2 
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  :�فر
ئض 
لغسل ثالثة %شيا�

�ية )\w  

b( � َن� $X جاسة�
 0 بدنه  ْت �3
لة 

k( E^لب
  .��يصا� 
*ا� o �Xيع 
لشعر �

-�ÌÚe	êé� 

  :�سننه �سة %شيا�

لتسمية  )	 


لوضو� قبله  )�� 


zد 0 
�سد  )� �
 ��مر


*و )�
 Eال 

  �تقديم 
zم� 0 
لي~{ )�
  

—Óeóè	üóÆóÚe	 	

��
  %شيا� ستة 
لوضو� ينقض �

لسبيلh من خر� ما )\  

b( و��

*تمكن هيئة �غ 0 � �
  مر¢ %� بسكر 
لعقل ��3

k( لرجل �*س
 E%ر*
  حائل غ� من 
ألجنبية 

                                                                 

6
ي:ةً � غِ وِ نْ { فَ وَ نَ    . Baca juga hal. 114. 
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m( آل?¦ فر� �مس

لكف بباطن   

s( ديد 0- ?بر� حلقة �مس�
   
  

-�ÌÚe	—ûe�Ï	 	

  :  %شيا� ثالثة 
لغسل �فر
ئض

�ية )\  

b( لة

�جاسة ��3 $X بدنه 0 �نت  

k( ا� ��يصا�*
 �X يعo لشعر
 E^لب
�.  

êé�	-�ÌÚe	 	

  :  %شيا� �سة �سننه

لتسمية )\  

b( لوضو�
 قبله �

k( �

�سد 0 
zد ��مر  

m( Eال

*و�  

s( م� �تقديمz

لي~{ 0  
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 .غائط�
الستنجا� �
جب من 
�و� �
ل •

• ��4و3 %$ يقت1 0 
*ا� %� 0  (ثم يتبعها با*ا� (�
ألفضل %$ يستن! باألحجا

القتصا� 0 %حدهما (ل: حَ ثالثة %حجا� ين6 بهن 
لمَ  ?
�% 
 .فا*ا� %فضل (فإ@

• �

لصحر C ها� .�4تنب 
ستقبا� 
لقبلة �
ستدبا

• *
 Eلشجر

*ا� 
لر
كد �Hت  C لغائط

لطريق �
لظل ثمِ �4تنب 
�و� � O� Eر

Pقب�. 


لغائط. �ال يتQم 0 
�و� •� 

 .�ال يستقبل 
لشمس �
لقمر �ال يستدبرهما •

 �ال يستن! بيمينه. •

tf�zéÚe	Êeóèg	 	

 .Xال 
*¬»س من 
لسبيلy  hر��ª مائع خ •

� لم يأكل 
لطعا� فإنه يطهر  •�

جب Xال بو� 
لص¯ � °
��
أل� �
�غسل oيع 
ألبو
*
 .ا� عليهبر± 


 �قع عن �³ من 
�جاسا� Xال 
ليس� من 
�W �ما ال نفَ  يع�²ال   •@X س ´ سائلة

إلنا� �ما� C| فيه فإنه ال ينجسه. 

                                                                 
7
 Kata yang terletak setelah ism Ciri 1 dan 4 yang tidak AL lebih mungkin sebagai fi`l. 
8 Umumnya, kata yang terdiri atas tiga huruf yang huruf kedua ‘alif adalah fi`l. Jika ism, termasuk Ciri 4. 

Lembar Tadribat 2Lembar Tadribat 2Lembar Tadribat 2Lembar Tadribat 29999    

Praktik Mengenali Fi`l  
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�يو
$ µه طاهر Xال 
لQب �
]Zير �ما  •�Wمنهما %� من %حدهما تو. 


آل?¦ •� ?

*يتة µها »سة Xال 
لسمك �
�ر�. 


ل �يغسل • Vإلنا� من �لو

]Zير سبعQب �� ·
 .مر
� Xحد
هن بال¸


Pالثة %فضل( من سائر 
�جاسا� مرE تأ¹ عليه �يغسل •�. 

 .بطرº �³ فيها لم تطهر خللت��@
 xللت 
]مرE بنفسها طهر� ��$  •

 

 

 

 

                                                                 

9
 Kata yang terletak sebelum  اٌت ةٌ ج َمر�  .adalah ism َمر�
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Tentukan dan uraikan bentuk awalan dan akhiran serta bacaan setiap fi`l 
berikut! Gunakan Tabel 4 hal. 203! 

 

 

 �4ب) k �غسلتها) b تعبد�) \

m (فيمسحها s( حجت w (رهتها�� 
y (فأتاها) � فتصل) | �يأتيه 
 �يرميها) o \bعت ) \\ �قاfا) �\
\k (سقا�� \m (خشيت \s (يرضا�� 
\wخشعت ( \yتصل) |\ ) �مد� 
 �نو�) \b �صفت) �b تالها) �\
  

 

 

  
� �
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tf�zéÚe	Êeóèg	 	

•  hلسبيل
 .Xال 
*¬»س �ª مائع خر� من 

� لم يأكل 
لطعا� فإنه يطهر  •�

جب Xال بو� 
لص¯ � °
��
أل� �
�غسل oيع 
ألبو
 .بر± 
*ا� عليه


 �قع  عن �³ من 
�جاسا� Xال 
ليس� من 
�W �ما ال نفَ ²َ عْ �ال فُ   •@X س ´ سائلة

إلنا� �ما� فيه فإنه ال ين C ّسهج. 

•  
ّ

Wير �ما توZ[
 . منهما %� من %حدهما�
�يو
$ µه طاهر Xال 
لQب �


آل?¦ •� ?

*يتة µها »سة Xال 
لسمك �
�ر�. 


لQب � ُل سَ غْ �يُ  • Vإلنا� من �لو
·

]Zير سبع مر
� Xحد
هن بال¸ 


Pالثة %فضل من سائر 
�جاسا� مرE تأ¹ عليه ُل سَ غْ �يُ  •�. 

•  Eمر[
 بنفسها طهر� ��$ خُ ��@
 xللت 
ّ
 .بطرº �³ فيها لم تطهر ْت لَ ِل

�Ïf�)e	ö1© 


لرباعية ¾مس ½
ئط: �4و3 للمسافر ق1ْ  Eلصال
   
 عصية%$ يكو$ سفر� C غ� مَ  )\

b(  َسافته ستةَ �%$ تكو$ م  َ̂  اخً سَ رْ فَ  ع

k(  ّ?لرباعية�%$ يكو$ مؤ
 Eيا للصال 

m(  �

لق1 مع 
إلحر � �%$ ينو

s( بمقيم �\�%$ ال يأتم. 

á¿	ö1“Úe 

                                                                 
10 Cara baca fi`l ini termasuk Corak 3 
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َ

لظهر �
لعC 1 �قت ك hامَ هِ يِّ �4و3 للمسافر %$ 4مع ب\\  C لعشا�

*غر· � hشا� �ب

 �قت 
َ

*طر %$ 4مع بينهما C �قت 
أل�Â منهماا مَ هِ يِّ ك C Ãشا�( �4و3 للحا.  

 

 

 

 

 

                                                                 

11
   

َ
�Æ + ُهَمافÄ ك

َ
ُهَما = %  

Petunjuk Pengajaran: 

1. Abaikan cara baca fi`l yang termasuk Bentuk 1-5. 
2. Rujukan utama Lembar Tadribat 29 adalah Lampiran 7: Cara Membaca Kata Kerja Dasar hal. 

128-130 dan 133 huruf C dan 134. 
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Tentukan dan uraikan bentuk awalan dan akhiran serta bacaan setiap fi`l 
berikut! Gunakan Tabel 2 hal. 205! 

 

 


جتمعت) b فأصابتها) \ k (3فاجتا 

m (توصلت s( صلت w (فاستيقط 
y (تعد�� | (�� فاستقر�) � �قر
�تد) b\ �%قر� ) \\ �
ستعانت) �\
 
\k (تقب� �%خر�) s\ فاستغنت) m\ فا
\w (فاختلفت \y (لت
 فاستلقت) |\ فو

نتفت) �\ b� (Èت
� b\ (لH�
� 
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/�א.-)���F*��(�א�+���'�*��(�א��)'��WEא����א����א����א������0��	�א� �
�>;��#"�:#	א#�789"���56א�4א��23	��W1א����א����א����א���� �

 


شتبه ما� طاهر بنجس �لم 4د غ�هما توضأ Éا غلب 0 ظنه طها�ته. • 
@X 


شتبهت ثيا· طاهرE بنجسة %� Êرمة �لم • 
@X  فيما غلب Ëجتهد �ص
4د غ�هما 
 0 ظنه طها�ته( �صالته صحيحة X$ شا� 
هللا. 

•  $%� )�

لوضو� %$ ال 4ا�3 
*سلم C غسل %عضائه %كÍ من ثال° مر C لسنة


*ا�( �من 3
? فقد %سا� �تعد{ �ظلم.  C Î~يتوضأ بمد( �ال ي 

• Ïجب غسله با*ا�( فإ$ ت
 فالو
ً
َح 
�رº با*ا�( فإ$ � َمسَ 
�رX º$ �$ مكشوفا


*سح با*ا�( عَ  �
�يممدَ تعذ �X �)  َم 
ً

�حه با*ا�( فإ$ تعذ� سَ ��$ �$ 
�رº مستو


�يمم �X لوضو�عد�

�الh يكو$ 
�يمم بعد 
لفر
V من  Ñ O� ) . 

•  ُ َ ي ْ̂ ُÒ �% )ما لفقد�X )ا�*

ستعما�  �
 تعذ@X Óصغر %� %ك% 
ً

�يمم للمحد° حدثا 

� باستعما´( %� 
لعجز عن 
ستعما´.Ï�
 

•  �% )E?للعا 
ً

�يض مو
فقا $� �
 فإنها ال تصÕ سو

ً


�يض معها موجو? $� Öم E%ر*


 
ّ
( فإ@
 طهر� 
غتسلت �صل

ً
 عنها( %� ناقصا

ً

ت( �تق× 
�ائض 
لصو� ال 3
ئد

.Eلصال
 


�يض 
ألسو? • �? Øلكنها تستطيع تمي� E?� اf $نقطع  %$ ال تكو
 
من غ��( فإ@
 
ّ

غتسلت �صل :Øم*
 ت.?� 
�يض 


لوقت �لم يمكنها 
الغتسا� Xال بعد خر�� 
لوقت  • C نقطع ?مها
 
@X ائض�


ستيقظ( فإ$ 
غتسل طلعت  ��

�نب  

غتسلت �صلت �لو خر� 
لوقت( ��ذ


لشمسÛ أل$ 
لوقت C حق 
�ائم Òبعد طلو Õلشمس( فالسنة %$ يغتسل �يص
من  
 حh يستيقظ.

•  
ً

 قا� 
إلما� من 
لر�عتh �لم 4لس للتشهد( فإ$ @كر قبل %$ يستو� قائما@X
 فال 4لس( �يسجد سجد¹ 
لسهو قبل 
لسال�. 

ً
 فليجلس( فإ$ 
ستو{ قائما
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��ن ��كب�( : 
*و
فقة • �X ن��
النتقا� من  C أمو�*
�Ü %$ تتو
فق حر�ة 
إلما� �

لر�وÝ� Òوهما( � �% 

إلحر
� فال تنعقد هذ Eتكب� C فقه
� $X الX )مكر��

 .صالته
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Tentukan dan uraikan bentuk awalan dan akhiran serta bacaan setiap fi`l 
berikut! Gunakan Tabel 5 hal. 205! 

 

 

 �يتطهر) k ينفر?) b فيستقيم) \

m (Þينا s( يتصل� w (تتخذ 
y (ß¸يتمضمض) � يصححه) | يش 
 فاتb (È\ �تتوصل ) \\ منيؤ�) �\
\k (يس¸قيه \m (تقاتل \s (يلتفت� 
\w (تستش�� \y (?يد) |\ تنقاà 
\� (}�
 تتطا�لت) \b �ينجb� (Õ يتد

 

  
  
  
  

  
  

 

 

Lembar TaLembar TaLembar TaLembar Tadribat dribat dribat dribat 32323232    

Praktik Cara Baca Fi`l Mazîd Bentuk 1-5  



Lembar Praktik Membaca Kitab Bahasa Arab - LUGHATUNÂ QIRAAH Edisi V    |  167 
 


/�א.-)���F*��(�א�+���'�*��(�א��)'��WEא����א����א����א������0��	�א� �
�>;��#"�:#	א#�789"���56א�4א��23	������W1א���א���א���א��� �

 


لوقت �لم يمكنها 
الغتسا� Xال بعد خر�� 
لوقت  • C نقطع ?مها
 
@X ائض�


ستيقظ( فإ$ 
غتسل طلعت  ��

�نب  

غتسلت �صلت �لو خر� 
لوقت( ��ذ


لشمسÛ أل$ 
لوقت C حق 
�ائم من  Òبعد طلو Õلشمس( فالسنة %$ يغتسل �يص

 يقظ.حh يست

•  $%� )�

لوضو� %$ ال 4ا�3 
*سلم C غسل %عضائه %كÍ من ثال° مر C لسنة


*ا�( �من 3
? فقد %سا� �تعد{ �ظلم.  C Î~يتوضأ بمد( �ال ي 

 �للمسلم بعد فر
غه من 
لوضو� %$ يتنشف ¾رقة %� منديل �Ýوهما.  •

•  ُ ِ  بÄ حَ تَ سْ ي 
? %$ ي نْ مَ ل�
? %$ يعو? %� %�طوÎ 0 نسائه( %$ يغتسل بh جامع %هله ثم %

�ماعh( فإ$ لم يتي~ توضأÛ فذلك %نشط للَعوْ?. 

•  
ً

 قا� 
إلما� من 
لر�عتh �لم 4لس للتشهد( فإ$ @كر قبل %$ يستو� قائما@X

 فَ 
ْ
 فال 4لس( �يسجد سجد¹ 
لسهو قبل 
لسال�. ْس لِ جْ يَ ل

ً
 ( فإ$ 
ستو{ قائما

��ن ��كب�( �Ü %$ تتو
فق حر�ة 
إلما� : 
*و
فقة • �X ن��
النتقا� من  C أمو�*
�
 

إلحر
� فال تنعقد %� 
لر�وÝ� Òوهما( �هذ Eتكب� C فقه
� $X الX )مكر��

 .صالته

��عتh يتجّو3 فيهما( �من نعس �هو  • Õيص Öطب لم 4لس حâ إلما�
من ?خل �

*سجد فالسنة %$ يتحو� من  C ãَ .غ�� �X لسه @لك 


äة كريهة تتأ@{ منها 
*الئكة  غسل 
�معة •�سنة مؤ�دE( �4ب 0 من به 

لسال�: � Eلصال
�ُمَعِة َ��ِجٌب َ�َ ُ�� «�
�اr %$ يغتسل( لقو´ عليه �ُ� ��لُغْسُل يَوَ

 متفق عليه.». ُم�ْحَتلِ�مٍ 
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•  ُ بعد %$ يغتسل يو� 
�معة %$ يتنظف( �يتطيب( �يلبس %حسن ثيابه( �âر�  نÄ سَ ي
 
ً


*سجد( �يدنو من 
إلما�( �يصÕ ما ُكتب ´( �ُيكÍ من 
��W( �قر
�E  مبكر �X


لقر�$. 


ل~�� بهذ
 يسن  •� ºللفر 
ً

�
هب zXها( �يلبس %حسن ثيابهX Ûظها�
%$ يتنظف 


�ُي:ُض � )rا�

zو�( �
لنسا� ال يتÓجن بزينة �ال يتطيâ� )çرجن للصالE مع 
  يعèلن 
*صË.من 
لنسا� يشهد$ 
]طبة �
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Tentukan ‘i`râb dan penanda ‘i`râb untuk setiap ism berikut! Gunakan Tabel 6 

hal. 207! 

�0��	�א.��='��"�*��(�א�+���'��Wא���� �
�	�#"�-�#��8"�-��8א� ��W�8א������� �

 
	(  C ألصل
3
لة 
�جاسة Xبا*ا� 

b( لطاهر ال ي
 رفع 
�د°
*ا� 

k( $مسنو é

لسو C قت� ê 

m( بالغة با*ضمضة مكر�هة لصائم*
 

s( فق

*ر �X ألصابع
 Î

ألفضل C غسل 
zدين %$ يبد% من %طر 

w( *
 عا�نة 0 
لوضو� مباحة

y( ºلغسل مبا
 تنشيف 
ألعضا� بعد 
لوضو� �


*سح )| hف[
 0  Äلس
 نة �
إلoاÒجائز بالكتا· �

 مة
�يمم من خصائص هذ� 
أل )�

 مبطال� 
�يمم Ü مبطال� 
لوضو� )�\

\\(  Äلس

]مر حر
� بالكتا· �hسلم*
 Òاo�� نة 

\b(  :تكو$ ُسن Ò^ل
 C لتسمية
 �Ü كث�E ةً 

\k( ا� �هو*
نة من تكتمل 
*ضمضة بمج  Äلس
 

\m(  ًلغائط قليال

 خر� @X كث� �% 
ً

 فهو ناقض للوضو� 

\s( فال حد ألقله rفا�
  �%ما 

Lembar Tadribat Lembar Tadribat Lembar Tadribat Lembar Tadribat 33333333    
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/�א.-��Wא����א����א����א������)���F*��(�א�+���'�*���)א��0E'(��	�א� �
�>;��#"�:#	א#�789"���56א�4א��23	��W1א����א����א����א���� �

  

�سية �
*عنوية�لطها,+ • �

هة عن 
ألقذZل

�ظافة � Ü :.  

•  Êَ من E�
لطها C عة�^*
اسن 
إلسال�( �تكو$ باستعما� 
*ا� 
لطاهر 0 
لصفة 
 C E?قصو*
 Ü� )بث[

لكتا·. �فع 
�د° ��3
لة  
 هذ


لï تغطي حشفة 
�كرíِ Ûَ �1تا0 • Eت�
 : �هو قطع 
:
 4تمع فيها 
لوسخ �
�و�. b\ال


�د° ب� 0 
zقh �هو 
لطها�E( �من تيقن 
�د°  نَ ق: يَ يَ  نْ مَ  • C شك� E�
لطها

لطها�E ب� 0 
zقh �هو 
�د° فَ  C شك� 

ْ
 يتطهر. ل

Ò( �4و3 %$ ينا� 
إلنسا$ �هو جنب( �
ألفضل 
لسنة %$ يغتسل 
إلنسا$ بعد 
�ما •

هللا عنها:  ò� �0َ6َ �23ِ45 %$ ال ينا� Xال بعد %$ يغسل فرجه �يتوضأ( لقو� �ئشة 

ال+ِ.  لِلص4
َ
أ رَْجُه> َ�تََوض4

َ
0ْ َفَناَ� َ�ُهَو ُجُنٌب َغَسَل ف

َ
D Eَ�,َ

َ
D �FَG .متفق عليه 


*ا�. : من خصائص 
ألمة 
إلسالمية �هو �Iيمم • E� بد� طها

�( *ا ثبت عن ميمونة قالت:  •

إل3 lحائض من فو Ü� �3جته E½4و3 للرجل مبا
وQَ �إل�Oَ,ِ َ�ُهن4 ُحي4ٌض  ����0َ6َ َ,ُسوKُ �هللا 

َ
 . متفق عليه.ُفَباTُِ نَِساR�َُ ف

•  
ً

*فر�ضة بدعة( �جهر 
إلما� �
*أمومh باo ��Wيعا Eلصال

*صافحة عقيب 

Eلعد? كما  عقب صال

fيئة � C �
لفريضة بدعة( ��نما 
*^�Ò ما ��? من 
أل@�
 سبق.

•  ُ َ ي ْ̂ ُÒ  ٌ�

]َبث( سو E��نت  
�يمم للطها�E من 
�د° 
ألصغر %� 
ألكÓ( %ما طها

�د$ %� 
Pو· فليس fا تيممٌ  0 َ 3
�ها صõ Ëسب  عْ طِ تَ سْ ( فØيلها( فإ$ لم يX

 حا´. 

                                                                 

12
   
َ
ْ$ + ال

َ
% + �ِ = 

:
íَِال  
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• �

للفائف 4ب 
*سح 0 � Eها� ب��
ها �لو طا� 
لزمن( %� من oيع 
ö
�X َحل

E�( ��$ لم يمكنه 
*سح Xال 0 بعضها %جز%� %صابته جنابة( %� لبسها 0 غ� طها
 . @لك


*ستحاضة: Ü من 
ستمر خر�� 
�W منها C غ� %�
نه.  •  

لشمس �X %$ يص� ظل ê �³ مثله غ� • �
ظل  �قت 
لظهر: �يبد% من �3

�بع % Ü� )بها ?

الستو
�( �تعجيلها %فضل Xال C شدE حر فيسن تأخ�ها �
إلبر
��عا�. 

 فال  •
ً

*أمو� ال يُ÷عذ� فيه با�هل �
لنسيا$( فمن صË بغ� �ضو� جاهًال %� ناسيا éتر

 �Xثم عليه( لكن 4ب عليه %$ يتوضأ �يعيد 
لصالE �هكذ
( %ما فعل 
*حظو
سيا$( فمن صO� Ë ثوبه »اسة 4هلها %� علمها ثم نسيها فيعذ� فيه با�هل �
لن

 فصالته صحيحة. 

•  
ً

*فر�ضة بدعة( �جهر 
إلما� �
*أمومh باo ��Wيعا Eلصال

*صافحة عقيب 


fيئة �
لعد? كما  C �
لفريضة بدعة( ��نما 
*^�Ò ما ��? من 
أل@� Eعقب صال
  سبق.
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Tentukan ‘i`râb dan penanda ‘i`râb untuk setiap ism berikut! Gunakan Tabel 6 

hal. 207! 

�0��	�א.��='��"�*��(�א�+���'��Wא���� �
�	�#"�-�#��8"�-��8א� ��W�8א������� �

 

	(  C ألصل
3
لة 
�جاسة Xبا*ا� 

b( $مسنو é

لسو C قت� ê 

k( بالغة با*ضمضة مكر�هة ل*
 صائمل

m( غ C ألفضل

*ر
فق �X ألصابع
 Î
 سل 
zدين %$ يبد% من %طر

s( *
 عا�نة 0 
لوضو� مباحة

w( ºلغسل مبا
 تنشيف 
ألعضا� بعد 
لوضو� �

y( سح*
 hف[
 0  Äلس
 نة �
إلoاÒجائز بالكتا· �


�يمم من خصائص هذ� 
ألمة )| 


zهو? �
لعر· قبل 
إلسال� âتتنو$ )� $�� }�
�صا� hسلم*
 hب EØتا$ م[
  

 فبد% بالوجه قبل 
zدين  )�\


ل^Ò تكو$ ُسن:  )\\ C لتسمية
 �Ü كث�E ةً 

\b( ا� �هو*
نة من تكتمل 
*ضمضة بمج  Äلس
 

\k( 3اجة 4و�

�نيا$  قضا�  Cلقبلة ?�$ ب
 �
ستقباfااستدبا 

\m( ��W
 عند 
لوضو� �
ً

ستقبا� 
لقبلة يكو$ مستحبا 

\s( فال حد ألقله rفا�
 �%ما 

\w( لقبلة يكو$ م
 للخطيب عند 
]طبة
ستقبا� 
ً
  كر�ها

� �� �� �� �
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/�א.-)���F*��(�א�+���'�*��(�א��)'��WEא����א����א����א������0��	�א� �
�>;��#"�:#	א#�789"���56א�4א��23	��W1א����א����א����א���� �

 

�سية �
*عنوية�لطها,+ • �

هة عن 
ألقذZل

�ظافة � Ü :.  

•  Êَ من E�
*^�عة C اسن 
إلسال�( �تكو$ باستعما� 
*ا� 
لطاهر 0 
لصفة 
لطها

لكتا·.  

*قصو?C E هذ Ü� )بث[
�فع 
�د° ��3
لة  


لï تغطي حشفة 
�كرíِ Ûَ �1تا0 • Eت�
 : �هو قطع 
:
 4تمع فيها 
لوسخ �
�و�. ال


�د° ب� 0 
zقh �هو 
لطها�E( �من تيقن 
�د°  نَ ق: يَ يَ  نْ مَ  • C شك� E�
لطها

لطها�E ب� 0 
zقh �هو C د° فَ  �شك�
 

ْ
 يتطهر. ل


لسنة %$ يغتسل 
إلنسا$ بعد 
�ماÒ( �4و3 %$ ينا� 
إلنسا$ �هو جنب( �
ألفضل  •

هللا عنها:  ò� �0َ6َ �23ِ45 %$ ال ينا� Xال بعد %$ يغسل فرجه �يتوضأ( لقو� �ئشة 

ال+ِ   لِلص4
َ
أ رَْجُه> َ�تََوض4

َ
0ْ َفَناَ� َ�ُهَو ُجُنٌب َغَسَل ف

َ
D Eَ�,َ

َ
D �FَG. .متفق عليه 


*ا�. �Iيمم • E� : من خصائص 
ألمة 
إلسالمية �هو بد� طها

• E½4و3 للرجل مبا  )�

إل3 lحائض من فو Ü� قالت:  ثبت عن ميمونةَ  لَِما�3جته
وQَ �إل�Oَ,ِ َ�ُهن4 ُحي4ٌض  ����0َ6َ َ,ُسوKُ �هللا 

َ
 . متفق عليه.ُفَباTُِ نَِساR�َُ ف


�W منها C غ� %�
نه. 
*ستحاضة: Ü من 
ستمر خر��  • 


�يض غ� معلومة fا فتجلس ستة %� سبعة %يا�Û أل$ @لك øلب  • Eتكو$ مد $%
.Õيض( ثم تغتسل �تص�
 Eمد 

•  ُ َ ي ْ̂ ُÒ  ٌ�

]َبث( سو E��نت  
�يمم للطها�E من 
�د° 
ألصغر %� 
ألكÓ( %ما طها

�د$ %� 
Pو· فليس fا تيممٌ  0 َ 3
�ها صõ Ëسب  عْ طِ تَ سْ ( فØيلها( فإ$ لم يX

 حا´. 


? %$ يدعو 
هللا فليدÒ قبل  •�
��W بعد 
�افلة غ� م^�Ò �ال %صل ´( �من %
 
ً

لسال� C فريضة %� نافلة( ��$ ?� بعد 
لصالE %حيانا rفال بأ ¢� .لعا
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•  C سجو?( %� تشهد �% )Òو�� C $قر� E�

 %ù بقو� م^�C Ò غ� موضعه كقر@X
 بل يستحب. (�ال 4ب عليه سجو? 
لسهو (طل صالتهقيا� لم تب


? %$ يدعو 
هللا فليدÒ قبل  •�
��W بعد 
�افلة غ� م^�Ò �ال %صل ´( �من %

لسال� C فريضة %� نافلة( ��$ ?� بrفال بأ ¢� لعا

ً
 .عد 
لصالE %حيانا

��وÒ( %� سجو?( %� تشهد  • C $قر� E�

 %ù بقو� م^�C Ò غ� موضعه كقر@X C

 xلف 
*أمو� ( بل يستحب (�ال 4ب عليه سجو? 
لسهو (قيا� لم تبطل صالته@X

  عن 
إلما� بر�ن %� %كÍ لعذ� فإنه يأ¹ به �يلحق Xمامه.
 *ر¢( %� خوÎ %�  نْ مَ  •

ً

�
*سجد( فإ$ �$ معذ� C ماعة�
 Eلف عن صالx

��صË �حد�  Ýوهما فهذ
 يكتب ´ %جر من صo C Ëاعة( ��$ xلف لغ� عذ
.
ً

 كب�

ً
( �يأثم Xثما

ً
 عظيما

ً

 فصالته صحيحة( لكنه â~ %جر


هللا( %� يستغيث بغ� 
هللا( %� يذبح لغ� 
هللا عند 
لقبو� %� غ�ها( %�  من يدعو غ�َ  •
 يدعو %هل 
لقبو�( فال àو3 
لصالE خلفه Û ألنه �فر( �صالته باطلة.

�بع  نْ مَ  •% 
ً


�معة قضاها ظهر Eثم عليه( فاتته صالX فال 

ً

���عا�( فإ$ �$ معذ�


�معة.  Eفريطه بصال� Ûثم% � ��$ �$ غ� معذ�


لقائم( �مع 
لعذ� فأجر�  • Eفله نصف %جر صال � لغ� عذ
ً


�و
فل قاعد Ëمن ص

 بعذ� فأجر� �لقائم( �بد�$ عذ� فله نصف %جر 
ً

*ضطجع تطو� Eلقائم( �صال�


لقاعد. Eصال 


لوتر Xال %$ ت�Z با*سلمh نا3لة %� مصيبة( فيسن %$ يقنت يكر� 
لقنو� C غ • �
 قبل %$ ير�ع.

ً

لفر
ئض بعد 
لر�عة 
ألخ�E( �%حيانا C إلما�
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Tentukan ‘i`râb dan penanda ‘i`râb untuk setiap ism berikut! Gunakan Tabel 6 

hal. 207! 

�.��='��"�*��(�א�+���'0��	�א��Wא���� �
�	�#"�-�#��8"�-��8א� ��W�8א������� �

 

 

 lوْ مسح 0 
لمُ  �%$ 
�¯  َت بَ عَ  )	

�( … Â�%� سح %فضل*
 0 � لكن 
القتصا


لمَ  )� 0 Eال
ُ هَ ذْ أل$ 
*و َ شْ ب ال ت َ̧ ßُ لغسل
 C 

(  
ً
 %$ مس 
*ر%E ال ينقض 
لوضو� مطلقا

�( X ال� E� ثم%� حصل 
�يض %ثنا� 
�ماÒ فال كفا

V( لوضو�
 أل$ 
]ا�� من غ� 
لسبيلh �ال ?zل 0 نقض 

W( � سها%�
�نا�تمسح �ال حاجة �X %$ تنقض  
 Hت هذ

X( rلفخذين مثًال فال بأ
 hشا� %$ يستمتع بها ب 
@�� 

Y( فال حد ألقله rفا�
 �%ما 

	Z(  �? ال� �W
لو %$ 
مر%�W� E �لم âر� منها ?� فال غسل عليها أل$ 
�فاr هو 
 هنا �ه

ً

  ذ
 نا?� جد

� �� �� �� �

/�א.-)���F*��(�א�+���'�*��(�א��)'��WEא����א����א����א������0��	�א� �
�>;��#"�:#	א#�789"���56א�4א��23	��W1א����א����א����א���� �
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•  �

لطاهر C ألصل

 شك 
*سلم C »اسة ما� %� طها�ته ب� 0 
ألصل( �هو %$ @X
 .E�
لطها 


لوقت �لم يمكنها 
الغتسا� • C نقطع ?مها
 
@X ائض�
Xال بعد خر�� 
لوقت  

ستيقظ( فإ$ 
غتسل طلعت  ��

�نب  

غتسلت �صلت �لو خر� 
لوقت( ��ذ


لشمسÛ أل$ 
لوقت C حق 
�ائم من  Òبعد طلو Õلشمس( فالسنة %$ يغتسل �يص

 حh يستيقظ.


fال� %هُل بٍت لزمهم 
لصو�( �حيث X$ مطالع 
fال� üتلفة( فلX ûقليم  • }%� 
@X
 .م âصه C بد� 
لصيا� �نهايته حسب �þيتهم%� قطر حك

( ال �ياً�( �ال  •
ً

حتسابا� 

ً
4ب 0 
*سلم zحصل 0 
ألجر %$ يصو� �مضا$ Xيمانا

َمر�( ��تسب 
َ
 للناr( %� متابعة ألهل بت�( فيصو� أل$ 
هللا %

ً

سمعة( �ال تقليد

.�

ألجر عند 
هللا( ��ذ
 سائر 
لعبا? 


�ية( �
إلمساé عن من نو{ 
إلفطا� %فطرÛ أل$  • :hن��
لصيا� مر�ب من 

ألعما�( �%عظم مقوِّ  rأل�� �هو %سا
ما� 
*فطر
�( فإ@
 نو{ 
إلفطا� سقط 
لر�ن 


لعبا?E �هو 
�ية. 


ستعماfما �
ل¸
· بكل حا�  
*ا�ُ  �َ دِ َمْن عُ  • 0 �صË 0 حسب حا´ %� لم يقد
 �ال E?�X عليه.  (بال �ضو�( �ال تيمم


�يض( �ال ألك�Í( �ال �د
يته( �ال �هايته( �ال حد ألقل 
لطهر بk  h\ألقل ال حد •
.�Íال ألك� hيضت�
 

يسن للمؤ@$ %$ يرفع صوته باأل@
$( فإنه ال يسمع مد{ صو� 
*ؤ@$ جنÆ �ال Xنس  •
قه من َسِمعه  öؤ@$ يُ÷غفر ´ مد{ صوته( �ُيَصد*
�ال X �³ال شهد ´ يو� 
لقيامة( �

 �يابس( �´ مثل %جر من صË معه.  من �طب


*قضي:ة. • �

*جموعة �X ما قبلها( �
لصلو Eلصال
 Ü� :اf $
 صالf Eا Xقامة �ال %@

                                                                 
13 Jika sulit menemukan bacaan ism ini lihat hal. 118. 
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لعيدين(  •� )E3نا�
 Eفل( �صال�
 Eقامة: �@لك مثل صالX ا �الf $
صالE ال %@

الستسقا� �Ýوها. � 

ت عليه �لم 4د من يسأ´ عنها 4ب 0 
*سلم %$ يص�X Õ جهة 
لقبلة( فإ$ خفي •

جتهد �ص�X Ë ما غلب 0 ظنه %نه قبلة( �ال E?�X عليه لو تبh %نه صË لغ� 


لقبلة.  
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Tentukan ‘i`râb dan penanda ‘i`râb untuk setiap ism berikut! Gunakan Tabel 7 

hal. 209! 

�*��(�א�+���'�0��	�א.��='��"��Wא���� �
�	�#"�-�#��8"�-��8א� ��W�8א������� �

 

 

لال 4و3 
�بو� �
�غوH ßت  )	 Eشجر*
 Eثمر 

 4ب 
الستنجا� لû خا�� من 
لسبيلX hال 
لريح )�

�( Eب��
 ال تبطل طها�E ل�Ó ما Hت 


 خر� 
لغائط قليالً  )@X كث� �% 
ً

 فهو ناقض للوضو� 

 بل هل ينقض 
لوضو� %� ال �
ختلف 
لعلما� C مس 
�كر �
لقُ  )�

V( ال بوضو�X صحف*
 ال 4و3 مس 

W( E� %oع 
*سلمو$ 0 %نه �ر� 0 
*حد° %$ يصÕ بال طها

X( لغسل

 خر� 
*¬ من غ� �E من يقظا$ فإنه ال 4ب عليه @X 

Y(  
ً

 %� مرتد

ً

 %سلم 
ل�فر �جب عليه 
لُغسل سو
� �$ %صليا@X 

	Z( �

 حاضت 
�امل فالعدE بوضع @Xمل 

		(  ُ 
�و� %$ يتوضأ بÄ حَ تَ سْ ي ?
�% 
@X للجنب 


ألحوß %$ يلبس 
]فh بعد Xتما� 
لوضو� )�	 


]ا�� من غ� 
لسبيلh ال ينقض 
لوضو� )�	 

\m( ال طاهرG 0]ال يمس �لقر ( Ä�ِ
َÓَ 
لط: �
��) 

\s( آليا�
  4و3 كتابة 
لقر�$ بال �ضو� ما لم يمس 
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/�א.-)���F*��(�א�+���'��Wא����א����א����א�����*��(�א���8<�*��(�א��)'�0��	�א�E� �
�>;��#"�:#	א#�789"���56א�4א��23	��W1א����א����א����א���� �

  
•  �

لطاهر C ألصل

 شك 
*سلم C »اسة ما� %� طها�ته ب� 0 
ألصل( �هو %$ @X

 .E�
لطها 


شتبه ما� طاهر بنجس �لم 4د • 
@X\m .ته� غ�هما توضأ Éا غلب 0 ظنه طها


لسنة %$ يبو� 
لرجل قاعدً  • 
ً
ِمَن من 
�اظر zXه.  
( �4و3 بو´ قائما

َ
%� )

ً
 X$ %من تلوثا


�ما�(  • �X خو� با*صحفW
فإ$ خاÎ %$ يُ~l فله %$ يدخل به( ��$ �جد �ر� 
 �فظه ´ حâ Öر� %عطا�

ً

 . Xيا� s\%حد


ألفضل عد� 
Wخو� به.?خو� 
�ما� ب�� فيه @كر 
هللا تعا� و43 •� ) 


نقطع ?م • 
@X ائض�

لوقت �لم فُ  C لوقت مْ ها
كنها 
الغتسا� Xال بعد خر�� 

ستيقظ( فإ$ 
غتسل طلعت  ��

�نب  

غتسلت �صلت �لو خر� 
لوقت( ��ذ


لشمسÛ أل$ 
لوقت C حق 
�ائم من  Òبعد طلو Õلشمس( فالسنة %$ يغتسل �يص

 حh يستيقظ.

•  
ّ

�ية(من نو{ 
إلفطا� %فطرÛ أل$ 
لصيا� مر� :hن��
إلمساé عن  ب من �


ألعما�( �%عظم مقوّ  rأل�� �هو %سا
ما� 
*فطر
�( فإ@
 نو{ 
إلفطا� سقط 
لر�ن 

لعبا?E �هو 
�ية. 

•  ُ صو� 
*ؤ@$ جنÆ �ال Xنس  w\للمؤ@$ %$ يرفع صوته باأل@
$( فإنه ال يسمع مد{ نÄ سَ ي
قه من َسِمعه ´ مد{ صوته( �ُيَصدö  رُ فَ �ال X �³ال شهد ´ يو� 
لقيامة( �
*ؤ@$ يُ÷غْ 

 من �طب �يابس( �´ مثل %جر من صË معه. 

 4ب غسل موضع 
�جاسة من 
Pو· با*ا�( فإ$ َخ� موضعها َغسل 
Pو· µه.  •

                                                                 
14 Jika sulit menemukan bacaan fi`l ini baca hal. 130. 
15

 Jika sulit menemukan bacaan fi`l ini baca hal. 129 nomor 4. 
16 Kata yang terletak setelah adalah ism. Lihat juga hal. 96 nomor 9. 



Lembar Praktik Membaca Kitab Bahasa Arab - LUGHATUNÂ QIRAAH Edisi V    |  180 
 

Û لقو´ عليه  •
ً

لوضو� من 
إلنا� فعليه %$ يغسل كفيه ثالثا ?
�من قا� من 
�و� �%


لسال�: � Eلصال
َحُدُكْم ِمْن نَومِ «
َ
D ْستَْيَقَظ� �FَG ى�ال يَ�ْغِمْس يَ�َدgِ ُR �إلنَ�ا�ِ َحت4

َ
ِه> ف
 ُRُد�يْ�َن بَاتَْت يَ

َ
D jِ,ْد�إن4�ُه ال يَ

َ
> ف
ً
الث�ا

َ
�َه�ا ث

َ
 . متفق عليه.»يَ�ْغِسل


للفائف  •� Eب��
ها �لو طا� 
لزمن( %� من oيع 
�ها� 4ب 
*سح 0 
ö
�X َحل

E�
*سح Xال 0 بعضها %جز%�  هُ نْ كِ مْ ( ��$ لم فُ %صابته جنابة( %� لبسها 0 غ� طها
 . @لك


لسنة %$ يغتسل 
إلنسا$ بعد 
�ماÒ( �4و3 %$ ينا� 
إلنسا$ �هو جنب( �
ألفضل  •

هللا عنها:  ò� ����0َ6َ �23ِ45 %$ ال ينا� Xال بعد %$ يغسل فرجه �يتوضأ( لقو� �ئشة 

رَْجُه>
َ
0ْ َفَناَ� َ�ُهَو ُجُنٌب َغَسَل ف

َ
D Eَ�,َ

َ
D �FَG  ِ+ال  لِلص4

َ
أ  . متفق عليه.َ�تََوض4

•  E�4و3 للرجل %$ يغتسل من 
�نابة مع �3جته من Xنا� �
حد �لو �%{ ê منهما عو

هللا عنها:  
آلخر( لقو� �ئشةَ  ò�نَا 23ِ45��َ 

َ
D تَِسُل

ْ
غ
َ
D ْنُت

ُ
ِمْن Gنَاٍ� َ��ِحٍد ِمْن  ����ك

  متفق عليه.   َجَنابٍَة.
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Tentukan ‘i`râb dan penanda ‘i`râb untuk setiap ism berikut! Gunakan Tabel 8 

hal. 211! 
 

�0��	�א.��='��"�*��(�א�+���'��Wא���� �
�	�#"�-�#��8"�-��8א� ��W�8א������� �

 

 
\(  C ألصل
3
لة 
�جاسة Xبا*ا� 

b( $مسنو é

لسو C قت� ê 

k( دين %$ يبد% مz

*ر
فق
ألفضل C غسل  �X ألصابع
 Î
 ن %طر

m( ºلغسل مبا
 تنشيف 
ألعضا� بعد 
لوضو� �

s( لوضو�
 مبطال� 
�يمم Ü مبطال� 

w( ا� �هو*
نة من تكتمل 
*ضمضة بمج  Äلس
 

y(  
ً
 %$ مس 
*ر%E ال ينقض 
لوضو� مطلقا

|(  ¯�

إلنا� من نو� 
لليل ?�$ نو� 
�ها� عن �ن�  C دz
 غمس 

 ضو�ال 4و3 مس 
*صحف Xال بو )�


ألحوß %$ يلبس 
]فh بعد Xتما� 
لوضو� )�\ 

� �
� �� �� �� �
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• �
لفجر 
Pا� �X �لصو Òمن طلو �
: هو 
إلمساé عن 
ألكل( �
ل^·( �
�ماÒ( �سائر 
*فطر


هللا عز �جل. غر�· 
لشمس( بنية 
لص �X 
ً
 و�( تقربا

• :�  حكمة م�rعية �لصيا

*حرّ  )\ éجبا� �تر
 ما�. 
لصيا� �سيلة �قو{ 
هللا عز �جل بفعل 
لو

b(  Óلص

إلنسا$ 0 ضبط 
�فس( ��بح oاحها( �تد�يٌب H 0مل 
*سؤ�zة( � ?öلصيا� يُ÷عو
�
 .lشا*
 0 

k(  )نه

لصو� 4عل 
*سلم يشعر ��س بآال� Xخو� �

لفقر �X $إلحسا

�ذ� � �X فيدفعه @لك
 .Eألخو

*ساكh( فتتحقق بذلك 
*حبة �� 

•  :�  مuنة �لصيا

إلسال�( 
لر
بع ر�ن هو 
لصيا� �مضا$  $�� ´( من %

ً
 �تعظيما

ً
فرضه 
هللا عز %ضافه 
هللا zXه ت^يفا

Eجرf

لسنة 
Pانية من  C هللا �جل
   .تسع �مضانا� �( �قد صا� �سو� 
• Dفضل �أل :xقا�  


�جة �Û شهر �مضا$ %فضل 
لشهو�( �zا� 
لع^ 
أل�
خر من �مضا$ %فضل من zا� ع^ @

�جة %فضل من %يا� 
لع^ 
أل�
خر من �مضا$
لقد� أل$ فيها zلةَ  �Û أل$ فيها ( �%يا� ع^ @

�zلة 
لقد� %فضل �يو� 
�معة %فضل %يا� 
ألسبوÒ( �يو� 
�حر %فضل %يا� 
لعا�(  يو� 
�حر( 
  zا� 
لعا�.


لفجر لصو� �مضا$ �غ��( �يصح صو�  • Òلليل قبل طلو
4ب تعيh نية 
لصو� من 

لفجر.  Òر بعد طلو öلم يفعل ما يُفط $X �
�فل بنية من 
�ها 


 لم يعلم �جوبه بالليل( كما لو قامت 
�ينة   •@X �يصح صو� 
لفر¢ بنية من 
�ها
�
 مسك بقية يومه( �ال يلزمه قضا� ��$ �$ قد %كل. ها� فإنه يُ بالرþية C %ثنا� 

من نو{ 
لصو� ثم تسحر( �غلبه 
�و� �لم يستيقظ Xال بعد غر�· 
لشمس فصومه  •
 صحيح �ال قضا� عليه.
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�و( فال �ل للصائم 
لفطر  • C تفعت�

 %قلعت 
لطائرE قبل غر�· 
لشمس( �@X
  حÖ تغر· 
لشمس.
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Tentukan ‘i`râb dan penanda ‘i`râb untuk setiap ism berikut! Gunakan Tabel 9 

hal. 213! 

 

�0��	�א.��='��"�*��(�א�+���'��Wא���� �
�	�#"�-�#��8"�-��8א� ��W�8א������� �

 


*ا� 
لطاهر ال يرفع 
�د° )\ 

b(  َلغ

لوضو� ليست �
جبةً سْ  C ةPاP
   لة 
Pانية �
k( لال يل�
 E� ز� من 
لطها

m(  َحيض م

�شو± �
*ر $% 
ْ

]بيثة�ً أ rفو�
� hللشياط } 

s( نة Äلس

الستياé باzد 
لي~{ إل3
لة 
أل@{ �
الستياé باzد 
zم� �حصيل  

w( E�
*يا� 
لطها C ألصل
 

y(  بàلفم
 C لقليل

*ا�  E�
?X 

 4و3 
*سح 0 
]ف 
*تنجس �لكن ال يصÕ به )|

�( �

*سح 0 Óألك

�د° 
ألصغر � C Eب� 

\�(  ُ 
لقو� 
لر
جح ال ي 0 Eب��
َ شْ أل$  َ̧ ßُ  ُضع�E� ها 0 طها


 مس 
لرجل 
لرجل لشهوE �خر� منه )\\@�� E%ر*
 E%ر*

 مست @Xنتقض  ما
شيئ 

لوضو� 

� �� �� �� �
� �� �� �� �

Lembar Tadribat Lembar Tadribat Lembar Tadribat Lembar Tadribat 38383838    

Praktik Menentukan ‘I`rab Ism Kelompok 2 



Lembar Praktik Membaca Kitab Bahasa Arab - LUGHATUNÂ QIRAAH Edisi V    |  185 
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�سية �
*عنوية�لطها,+ • �

هة عن 
ألقذZل

�ظافة � Ü :.  

•  Êَ من E�
لطها C عة�^*
اسن 
إلسال�( �تكو$ باستعما� 
*ا� 
لطاهر 0 
لصفة 

لكتا·.  

*قصو?C E هذ Ü� )بث[
�فع 
�د° ��3
لة  

•  ُ َ ي ْ̂ ُÒ Óألك

�يمم للطها�E من 
�د° 
ألصغر %�  ٌ�

]َبث( سو E��نت  ( %ما طها

�د$ %� 
Pو· فليس fا تيممٌ  0 َ 3
�ها صõ Ëسب  عْ طِ تَ سْ ( فØيلها( فإ$ لم يX

  حا´. 
•  �

لطاهر C ألصل

 شك 
*سلم C »اسة ما� %� طها�ته ب� 0 
ألصل( �هو %$ @X

 .E�
لطها 

طها�E( فإ$ َعلم »استها تباº �نية 
لكفا� �ثيابهم X$ َجهل حاfاÛ أل$ 
ألصل 
ل •
 �جب غسلها با*ا�. 


�ية( �
إلمساé عن  • :hن��من نو{ 
إلفطا� %فطرÛ أل$ 
لصيا� مر�ب من 

ألعما�( �%عظم مقوما�  rأل�� �هو %سا

*فطر
�( فإ@
 نو{ 
إلفطا� سقط 
لر�ن 


لعبا?E �هو 
�ية. 


*جموعة �X م • Eلصال
 Ü� :اf $

*قضي:ة.صالf Eا Xقامة �ال %@ �
 ا قبلها( �
لصلو


�نا3 • Eفل( �صال�
 Eقامة: �@لك مثل صالX ا �الf $

لعيدين( صالE ال %@� )E

الستسقا� �Ýوها.�  
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Tentukan ‘i`râb dan penanda ‘i`râb untuk setiap ism berikut! Gunakan Tabel 9 

hal. 213! 

 


/�א.-)���F*��(�א�+���'��Wא����א����א����א�����*���)א��0�E'(��	�א�� �
�>;��#"�:#	א#�789"���56א�4א��23	��W1א����א����א����א���� �

 

 
�به C %حسن هيئة )\ Eناجا* 

b(  ُ   للمسلم %$ يصC Õ ثو· oيل نظيف نÄ سَ ي
k(  َفع صو� نْ كُ لم ي� بشهيق �

m( تم ´ ثالثة %شهر تَ بأ $ 
َ
 أ

:
 %نه �W دَ ك

s( 0�Fعبد �أل�
 باإلعال� بدخو� �قت 
لصالE بذكر üصو
 هو 

w( لزي

xا@ E� كبhنْ �
لمَ  نة بثيا· ساترE للعو

y(  َ� $ْت نَ فإ  
َ
�جا� % EÏõ َسَ  َب انِ ج َ  oيع بدنها ْ� َ̧

 ½C Ò صالE فر¢ ثم @كر نْ مَ  )|

 �يقف 0 �%ê r �ية ثم يقرD �لفاzة )�

\�( Îخو Eشد C �% )مع�
 �
*فر�ضة عن �قتها Xال �ا� Eلصال
 �÷ر� تأخي÷ر 

  
� �� �� �� �

• �
 شك 
*سلم C »اسة ما� %� طها@X �

لطاهر C ألصل
ته ب� 0 
ألصل( �هو %$ 
 .E�
لطها 


شتبه ما� طاهر بنجس �لم 4د غ�هما توضأ Éا غلب 0 ظنه طها�ته. • 
@X 
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شتبهت ثيا· طاهرE بنجسة %� Êرمة �لم 4د غ�هما 
جتهد �صË فيما غلب  • 
@X
 0 ظنه طها�ته( �صالته صحيحة X$ شا� 
هللا. 


ستعماُ�  اºُ بَ فُ  •  ê َنا� طاهر للوضو� �غ�� ما لم يX ُنْ ك  
ً
( %� �$ من 
إلنا� مغصوبا


�هب %� 
لفضة فيحر� 
xا@� %� 
ستعما´( فإ$ توضأ %حد منها فوضو�� صحيح مع 

إلثم.  

•  )Eمثمر Eت شجرH� )افع�

*سجد( �
لطريق( �
لظل  C لغائط
�ر� 
�و� �
�?( �Ýو @لك من 
ألماكن 
لï يرتا?ها

*و�  .rا�
 


الستجما� يكو$ بثالثة %حجا� منقية( فإ$ لم تنق 3
?( �يسن قطعه 0 �تر(  •
 كثال° %� �س �Ýوهما. 

•  �X اجة�

لسنة %$ يغتسل 
�نب بالصا�X Ò �سة %مد
?( فإ$ نقص %� ?عت 

C Î ما� 
لوضو� 
لزيا?E 0 ما سبق كثالثة �صع �Ýوها جا3( �ال 4و3 
إل


لغسل. � 

�طب 4 • hمل %� حجر %� ط� �% ·
و3 
�يمم بكل ما 0 
أل�¢ من طاهر من تر
 %� يابس. 

ة يرخيه 
لرحم فيخر� من فر� 
*ر%C E %�قا� معلومة(  •
:

�يض: هو ?� طبيعة �ِجِبل

 �ø�ه ستة %� سبعة %يا�. 


لوقت 
ألفضل( فالسنة % • �X لعشا�
ر  خ:
َ

لظهر لشدE حر( %� % Eر صال خ:

َ
% 
@X $ö@يُؤ $

Eلصال

?E فعل �X عند Ï�
 C $� 
@X لوقت

لسفر( �عند ?خو�  C $� 
@X. 

•  ُ � وْ للمسلم %$ يصC Õ ثو· oيل نظيف فاهللا %حق من تزّين ´( �مَ  نÄ سَ ي
ضع 
إل3
 C hال حق للكعب� )lلسا
 �
�
لعضلة( فإ$ %بيت فمن �� hلساق
 Îنصا% �X

 C إلسبا�
�( ��ر� 

Pيا· �غ�ها ?
خل 
لصالE �خا�جها.
إل3 
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•  E¸لس
 hبينه �ب E¸لس
 من 
ً

لصالE( ثم يقف مستقبًال 
لقبلة( قريبا ?
�يتوضأ من %

 يمر بينه 
ً
قد� ثالثة %@�Ò( �بh موضع سجو?� �
لس¸E قد� Éر شاE( �ال يدÒ شيئا


*صÕ �س¸ته فهو �ثم. hمن مر ب� )E¸لس
 hب�  
ل من 
�نابة مع �3جته من Xنا� �
حد �لو �%{ ê منهما عو�E 4و3 للرجل %$ يغتس •


هللا عنها:  ò�نَا 23ِ45��َ 
آلخر( لقو� �ئشة 
َ
D تَِسُل

ْ
غ
َ
D ْنُت

ُ
ِمْن Gنَاٍ� َ��ِحٍد ِمْن  ����ك

 متفق عليه.   َجَنابٍَة.

• 0�Fعبد �أل�
 باإلعال� بدخو� �قت 
لصالE بذكر üصو
. ،: هو 


لصالE من مأمو� %� منفر? X �Xما�( %� من مأموٍ� 4و3 للمصÕ %$ يغ�  • C نيته �هو
 �X منفر?( %� من نية فر¢ �X نفل ال 
لعكس.


Pانية  • Eلسجد
 �نت %� نفًال جلس للتشهد بعد 
ً
��$ �نت 
لصالE ثنائية فرضا

 :Eألخ�
~> َ�نََصَب �{ُ�ْمَ| «من 
لر�عة  َس َ�َ ,ِْجلِ�ِه �ليُْ�َ
َ
�.%خرج». َجل� ه 
�خا

��عة �%$ يقر% 
لسو� 0 ترتيب 
*صحف(  • ê C ملة� E�
لسنة %$ يقر% 
*صÕ سو
 $%� )Eحد
��عة � C �
لر�عتh( �%$ يقر% عدE سو 0 E��4و3 ´ %$ يقسم 
لسو

��عتh( �%$ يقد� سو�E 0 سو�E( لكن ال يكÍ من  C Eحد

لو E�
لسو �يكر
.
ً
 @لك( بل يفعله %حيانا

• @X C سجو?( %� تشهد �% )Òو�� C $قر� E�

 %ù بقو� م^�C Ò غ� موضعه كقر
 بل يستحب. (�ال 4ب عليه سجو? 
لسهو (قيا� لم تبطل صالته


]مس(  • �

�ماعة ê 0 مسلم مQف قا?� من 
لرجا�( للصلو Eب صالà
 .Îو[
( C حا� 
ألمن( �حا� 

ً

 �سفر

ً

Ïح 

• Óة كzإلما� عليه مسؤ�
{( �هو ضامن( �´ %جر كب� X$ %حسن( �´ من 
ألجر �
 مثل %جر من صË معه. 
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Tentukan ‘i`râb dan penanda ‘i`râb untuk setiap ism berikut! Gunakan Tabel 10 

hal. 215! 

 

�0��	�א.��='��"�*��(�א�+���'��Wא���� �
�	�#"�-�#��8"�-��8א� ��W�8א������� �

  

]ف 
*سح )\ 0h  Äلس
 نة �
إلoاÒجائز بالكتا· �

b( Îخو Eشد C �% )مع�
 �
*فر�ضة عن �قتها Xال �ا� Eلصال
 �÷ر� تأخي÷ر 

k( بالغة با*ضمضة مكر�هة لصائم*
 

m( *
 عا�نة 0 
لوضو� مباحة

s( ºلغسل مبا
 تنشيف 
ألعضا� بعد 
لوضو� �

w( سح*
 hف[
 0  Äلس
 نة �
إلoاÒجائز بالكتا· �

y( 

*سح 0 E��Ïل
 �ب�E من با· 


�يمم من خصائص هذ� 
ألمة )| 

 مبطال� 
�يمم Ü مبطال� 
لوضو� )�

\�(  Äلس

]مر حر
� بالكتا· �hسلم*
 Òاo�� نة  

� �
� �
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/�א.-)���F*��(�א�+���'�*��(�א��)'�Eא������0�W��	�א� �
��W>;��#"�:#	א#�789"���56א�4א��23	�1א���� �

•  Êَ من E��تكو$ باستعما� 
*ا� 
لطاهر 0 
لصفة 
*^�عة C  اسن 
إلسال�(
لطها

لكتا·.  

*قصو?C E هذ Ü� )بث[
�فع 
�د° ��3
لة  

•  �

لطاهر C ألصل

 شك 
*سلم C »اسة ما� %� طها�ته ب� 0 
ألصل( �هو %$ @X
 .E�
لطها 


*ا�.  • E�
�يمم: من خصائص 
ألمة 
إلسالمية �هو بد� طها 

  قيَب 
*صافحة ع •
ً

*فر�ضة بدعة( �جهر 
إلم÷ا� �
*÷أمومh ب÷اo ��Wيع÷ا Eلصال


fيئة �
لعد? كم÷ا  C �
لفريضة بدعة( ��نما 
*^�Ò ما ��? من 
أل@� Eعقب صال

 سبق.


شتبه ما� طاهر بنجس �لم 4د غ�هما توضأ Éا غلب 0 ظنه طها�ته. • 
@X 


لسنة %$ يبو� 
لرجل قاعًد
( �4و3 بو´ قائ • 
ً
ِمَن من 
�اظر zXه.  ما

َ
%� )

ً
 X$ %من تلوثا


�ما�(  • �X خو� با*صحفW
فإ$ خاÎ %$ يُ~l فله %$ يدخل به( ��$ �ج÷د �ر� 
 �فظه ´ حâ Öر� %عطا� Xيا�

ً

 . %حد


ألفضل عد� 
Wخو� به.?خو� 
�ما� ب�� فيه @كر 
هللا تعا� و43 •� ) 


لوقت �ل÷م فُ  • C نقطع ?مها
 
@X ائض�
كنه÷ا 
الغتس÷ا� Xال بع÷د خ÷ر�� 
لوق÷ت مْ 

ستيقظ( فإ$ 
غتسل طلع÷ت  ��

�نب  

غتسلت �صلت �لو خر� 
لوقت( ��ذ

لشمسÛ أل$ 
لوقت C حق 
�ائم من  Òبعد طلو Õلشمس( فالسنة %$ يغتسل �يص


 حh يستيقظ.

• ÷
ّ

�ي÷ة( �
إلمس÷اé ع÷ن من نو{ 
إلفط÷ا� %فط÷رÛ أل$ 
لص÷يا� مر� :h÷ن��ب م÷ن 


ألعما�( �%عظم مقوّ 
*فط rأل�� �هو %سا
ما� ر
�( فإ@
 نو{ 
إلفطا� سقط 
لر�ن 

لعبا?E �هو 
�ية. 
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•  ُ للمؤ@$ %$ يرفع صوته باأل@
$( فإنه ال يسمع مد{ صو� 
*ؤ@$ جنÆ �ال Xن÷س  نÄ سَ ي
قه م÷ن َس÷ِمعه ´ مد{ صوتُ  رُ فَ �ال X �³ال شهد ´ يو� 
لقيامة( �
*ؤ@$ يُ÷غْ  öه( �ُيَصد

� طب �يابس( �´ مثل %جر من صË معه. من 

 4ب غسل موضع 
�جاسة من 
Pو· با*ا�( فإ$ َخ� موضعها َغسل 
Pو· µه.  •


لعيدين • Eمسلم �مسلمة.  حكم صال ê 0 Eسنة مؤ�د 


لسفر.  •� Ï�
 C )مسلم �مسلمة ê 0Eسنة مؤ�د Îلكسو
� Îسو[
 Eصال 


الستسقا�  • Eصال C Ëتص� )Eقتسنة مؤ�د� ê �÷�

ألفض÷ل %$ Xال C %�قا� � )

لشمس قيد �مح.  Òتفا�
 تصË بعد 

4÷÷و3 للص÷÷ائم 
س÷÷تعما� معج÷÷و$ 
ألس÷÷نا$ م÷÷ع 
�حف÷÷ظ ع÷÷ن 
ب÷÷تالÒ �³ من÷÷ه(  •

الغتسا� للتÓ? من 
�ر �
لعطش �Ýو @لك. � 

 (مEÏ بلع 
�خامة 0 
لصائم �غ��Û ألنها مستقذ�E �ر4و3 للصائم بلع �يقه( �� •

 ظهر ?� من لسانه( %� %سنانه( فال يبلعه( ��@
 بلعه 
لص÷ائم فإن÷ه  نها ال تفطر(لك@��

 يفطر. 

•  ?�
. ����%فضل صيا� 
�طوÒ صيا� ?
ً
( �يفطر يوما

ً
 �$ يصو� يوما

�( ��كد� 
لعا½( ثم 
�اسع( �صو� 
لعا½  • %فضل 
لصيا� بعد �مضا$ شهر 
هللا 
*حر:
 $ يصو� 
�اسع ثم 
لعا½ üالفة لليهو?.يكفر @نو· 
لسنة 
*اضية( � يستحب %


fالَ�  • }%� 
@X  قل÷يمX û÷تلفة( فلü ال�f
%هُل بٍت لزمهم 
لصو�( �حيث X$ مطالع 
 .%� قطر حكم âصه C بد� 
لصيا� �نهايته حسب �þيتهم


جب÷ة ê 0 مس÷لم  •� Ü� )hلش÷ها?ت

إلس÷ال� بع÷د  $��
]مس �كد % �

لصلو
حو
�( C حا� 
ألمن �
]وO� )Î حا� 
لصحة �
*÷ر¢( �O �مسلمة مهما �نت 
أل


fيئة �
لعد?.  C تناسبها Eحالٍة صال ûلسفر( �ل
� Ï�
 حا� 


لصالE فما %?��ه مع 
إلما� هو %�� صالته( �بعد 
لسال� يُتم ما  • ��% Õص*

 فا� @X
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 فاته. 


لرجل 
لو
حد خلف 
لصف Xال لعذ� كمن لم 4د  • Eلص÷ف( ال تصح صال
 C 
ً
م�ن÷ا


لو
ح÷دE خل÷ف  E%ر*
 Eلصف( �صال
 C نÉ 
ً

فيصÕ خلف 
لصف( �ال 4ذ· %حد


 �ن÷ت م÷ع oاع÷ة نس÷ا� فق÷ط @X جا�( %م÷ا�
 �نت مع oاعة @X لصف صحيحة

 فحكمها حكم 
لرجل فيما سبق. 
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Tentukan ‘i`râb dan penanda ‘i`râb untuk setiap ism berikut! Gunakan Tabel 11 

hal. 217! 

 
�0��	�א.��='��"�*��(�א�+���'��Wא���� �
�	�#"�-�#��8"�-��8א� ��W�8א������� �� �� �� �

 

�به C %حسن هيئة )\ Eناجا* 

b(  ُ   للمسلم %$ يصC Õ ثو· oيل نظيف نÄ سَ ي
k(  َفع صو� نْ كُ لم ي� بشهيق �

m( تم ´ ثالثة %شهر تَ بأ $ 
َ
 أ

:
 %نه �W دَ ك

s( 0�Fعبد �أل�

لصالE بذكر üصو
باإلعال� بدخو� �قت  هو  

w( E� كبhنْ �
لمَ  
xا@ 
لزينة بثيا· ساترE للعو

y(  َ� $ْت نَ فإ  
َ
�جا� % EÏõ َسَ  َب انِ ج َ  oيع بدنها ْ� َ̧

 ½C Ò صالE فر¢ ثم @كر نْ مَ  )|

 �يقف 0 �%ê r �ية ثم يقرD �لفاzة )�

\�( Îخو Eشد C �% )مع�
 �
*فر�ضة عن �قتها Xال �ا� Eلصال
 �÷ر� تأخي÷ر 

� �� �� �� �

/�א.-)���F*��(�א�+���'��WEא����א����א����א������0��	�א� �
�>;��#"�:#	א#�789"���56א�4א��23	��W1א����א����א����א���� �

  

شتبه ما� طاهر بنجس �لم 4د غ�هما توضأ Éا غلب 0 ظنه طها�ته. • 
@X 

Lembar Tadribat Lembar Tadribat Lembar Tadribat Lembar Tadribat 41414141    
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( ال �ياً�( �ال  •
ً

حتسابا� 

ً
4ب 0 
*سلم zحصل 0 
ألجر %$ يصو� �مضا$ Xيمانا

 )rللنا 
ً

َمر�( ��تسب سمعة( �ال تقليد

َ
%� متابعة ألهل بت�( فيصو� أل$ 
هللا %

.�

ألجر عند 
هللا( ��ذ
 سائر 
لعبا? 

�( *ا ثبت عن ميمون÷ة قال÷ت:  •

إل3 lحائض من فو Ü� �3جته E½4و3 للرجل مبا
� �َُهن: ُحي:ٌض  �َ�َ$ �َُسوُ� 
هللا ِ

إل3َ lَمتفق عليه.ُفبَاِ½ُ نَِساَ�ُ� فَو . 

  اُ� 
ستعم اºُ بَ فُ  •
ً
( %� �$ من X êنا� طاهر للوضو� �غ�� ما لم يكن 
إلنا� مغصوبا


�هب %� 
لفضة فيحر� 
xا@� %� 
ستعما´( فإ$ توضأ %حد منها فوضو�� صحيح مع 

إلثم.  


شتبهت ثيا· طاهرE بنجسة %� Êرمة �لم 4د غ�هما 
جتهد �صË فيما غلب  • 
@X

هللا. 0 ظنه طها�ته( �صالته صحيحة X$ شا�  

•  $%� )�

لوضو� %$ ال 4ا�3 
*سلم C غسل %عضائه %كÍ من ثال° مر C لسنة


*ا�( �من 3
? فقد %سا� �تعد{ �ظلم.  C Î~يتوضأ بمد( �ال ي 

� بد%  •�

*وضع  �X قفا�( ثم ير?هما �X ِمه 
حدE من ُمقد:� Eسه بيديه مر%�ثم يمسح 
�يمسح بإبهاميه ظاهرهما( ثم يغسل �جله  منه( ثم يدخل سبابتيه C باطن %@نيه(

( ثم 
لي~{ كذلك( 
ً

zم� مع 
لكعب ثالثا� ُ غ 
لوضو�( �ُي÷خلل بh سِب÷÷÷ي

 ثم يدعو بما ��? كما سيأX ¹$ شا� 
هللا.  (
ألصابع

•  �X م� من %صابعهz
يُدخل 
*سلم يديه با*ا�( ثم يمسح بيد� 
zم� ظاهر قد� 
]ف 
�? Eحد
� Eلي~{ كذلك.ساقه مر
 $ %سفله �عقبه( �
لي~{ بيد� 

• [

لعمامة %�  Íسح 0 %ك*

أل�Â لبسهما 0 طها��Eيكو$ � )�عن عمر� ( ما
 : ِ̄

:�
يُْت 
َ
%�
هللا عنه قا�: َ ò�يِه. %خرجه  �بن %مية  يَ÷ْمَسُح 0ََ ِعَماَمِت÷ِه �َُخف:

.��
�خا 

• E%ر*

لغسل من 
�نابة(  غسل 
*ر%E �لرجل( �ال 4ب 0  C نقض شعرها
.rفا�

لغسل من 
�يض %�  C يستحب @لك� 
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لسائل فعالمة طهرها • 

 توقف 
�يض( �من لم تر هذ@X ر�â تر{ سائالً %بيض $%  $%
  تُدخل قطنة بيضا� Ê Cل 
�يض فإ$ خرجت �لم تتغ� فهو عالمة طهرها.


�ائض حÖ ينقطع ?� حيضها �ت • �ß� 3تغتسل-تطهر ال 4و �( �من �طئها قبل -%

لغسل فهو �ثم.  

 %نها حائض فهو �ثم( �عليه 
�وبة  •
ً
 �*ا

ً

 متعمد

ً

�
 �طئ 
لرجل �3جته üتا@X

�
*ر%E مثله�
الستغفا� ). 

 %� نفسا� %�  •
ً

*ر%E حائضا �% )

ً

لقر�$ �لو �$ 
لرجل جنبا E�
4و3 للرجل �
*ر%E قر

 
ً

ألفضل قر
�ته 0 جنبا� ).E� طها
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