
ٰلوةُ َوالسَََّلُم َعٰلى َرُسْوِل هللِا، ِ اْشَرْح ِلْى َصْدِرىْ بِْسِم هللِا، اَْلَحْمُد لِِلِ َوالصَّ ْر ِلْىْۤ اَْمرِ ،َرب  ْن ل َِسانِىْ ،ىْ َويَس ِ ،َواْحلُْل ُعْقَدةً م ِ

يَْفقَُهْوا قَْوِلىْ 

اَلسَََّلُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمةُ هللِا َوبََرَكاتُه  

Kupto Kuranin

Kursi-2

Gramatikë (َهٰدى)
me Faqe – 2, Treguesi – d



2

َهٰدى

Në këtë mësim...



A bëri فَعَلَ 
Ata 

bënë ْوافَعَلُ 
Ti bëre تَ فَعَلْ 

Unë 
bëra تُ فَعَلْ 

Ju bëtë تُمْ فَعَلْ 
Ne 

bëmë نَافَعَلْ 

Ai bën لُ يَْفعَ 
Ata 

bëjnë نَ لُوْ يَْفعَ 
Ti bën لُ تَْفعَ 

Unë bëj لُ أَْفعَ 
Ju bëni نَ لُوْ تَْفعَ 

Ne 
bëjmë لُ نَْفعَ 

Bëj! لَْاِْفعََ
Bëni! لُْوااِْفعََ
Mos
bëj! لَْعََتَفَْلَ 
Mos
bëni!  َلُْواعََتَفَْل

bërës لعَِافََ
ai që i

nënshtrohet
veprimit

لوَْْفعَُمََ
të bësh,

akti i bërjes لفِعْ 



وَيَا
Pse të dobëta? Sepse një person i dobët ose i 

sëmurë nxjerr tinguj të ngjashëm, kur 
ndien dhimbje (lodhje)!

Para se të vazhdojmë…

Shkronjat e dobëta

َعِل مْ 
Mëso të
tjerët!



َوَهبََ

َوَعدََ

قَالََ

Folje të dobëta

Nëse kemi një shkronjë të dobët në një فعل!

Kur dora e ndokujt është e dobët → person i dobët.
Ngjashëm, kur një nga 3 shkronjat është e dobët → folje e dobët

Pjesa tjetër janë folje të Forta



Kujto 2 gjëra,
kur ke një folje të dobët. 



حَُْفتََفَتََحَيََ

رَُْنصنََصَرَيََ

َضَرَبَ

يَْضِربَُ

عَُْسمَََسِمَعَيََ

1. Ato ndjekin një nga këto stile, d.m.th. është shumë lehtë!



Shkronjat e dobëta lodhen! Ato zhduken ose
këmbehen me njëra-tjetrën.

Të gjitha këto ndryshime janë

për të ta lehtësuar shqiptimin e saj. 

و
اي

2. Shkronjat e dobëta lodhen! 

ء



َهبََوََ حََفَتََ

اَدعََ لََاقََ - رََنَصََ

ىَهدَٰ دََازََ دََعََوََ بَََضرََ

َسِمعََ

Allahu do të japë.

Ky është një premtim.
Në të vërtetë, Ai tha:

Ai do të japë më shumë

Prandaj lute Atë
për udhëzim FOLJET  E FORTA

FOLJET E DOBËTA



ىَهدَٰ

Le të marrim

Shkronja e 
fundit është e 

dobët

Ai udhëzoi

َََاِْهدَِ َرا ْي َََاْصمَُنَاَاصصرِ ِِ ْستَ



Ai udhëzoi َهٰدى
Ata 

udhëzuan اَهَدوْ 
Ti 

udhëzove تَ َهَديْ 
Unë 

udhëzova تُ َهَديْ 
Ju 

udhëzuat تُمْ َهَديْ 
Ne 

udhëzuam نَاَهَديْ 

çelësi i

فعلَماضي



.َهٰدىَما؟ََهٰدىَهْلَ

.َهَدْواَما؟ََهَدْواَهْلَ

.َهَدْيتََُما؟َتَََهَديََْهْلَ

.َهَدْينَاَما؟َت َََُْهَديََْهْلَ

Arabishte e folur





حَُْفتََفَتََحَيََ

رَُْنصنََصَرَيََ

َضَرَبَ

يَْضِربَُ

عَُْسمَََسِمَعَيََ

َهٰدىََيَْهدا

َهٰدىََيَْهدوَْ

َهٰدىََيَْهديَْ

َهِدَئَ

Një nga 4 stilet më poshtë (sepse është një folje 3-germësh) :َهٰدى
Çka duhet të vendosim mbi دَ për ta bërë të lehtë shqiptimin? 

Elif kalon në waaw për
ta bërë të lehtë



Ai udhëzoi َهٰدى
Ata 

udhëzuan اَهَدوْ 
Ti 

udhëzove تَ َهَديْ 
Unë 

udhëzova تُ َهَديْ 
Ju 

udhëzuat تُمْ َهَديْ 
Ne 

udhëzuam نَاَهَديْ 

Ai udhëzon يْ يَْهدِ 
Ata 

udhëzojnë ْونَ يَْهدُ 
Ti udhëzon يْ تَْهدِ 

Unë udhëzoj أَْهِديْ 
Ju udhëzoni ْونَ تَْهدُ 

Ne 
udhëzojmë يْ نَْهدِ 

ِربُ يَضْ 

وِربُ يَضْ 

نَ 





.ََلَيَْهِديََْهْلَيَْهِدْي؟

.نََََلَيَْهُدوََْن؟ََهْلَيَْهُدوَْ

.ََلَأَْهِديَِْدْي؟ََهْلَتَهَْ

.يَََْلَنَْهدَِ؟ُدْونَََهْلَتَهَْ

Arabishte e folur
Vetëm Allahu udhëzon. Askush tjetër!



.اََلَيَْهِدْيَأََحدًََهْلَيَْهِدْيَأََحًدا؟

.ًداََلَيَْهُدْوَنَأَحًََدا؟ََهْلَيَْهُدْوَنَأَحََ

.ًداََلَأَْهِدْيَأَحَََحًدا؟ََهْلَتَْهِدْيَأََ

.َحًداََلَنَْهِدْيَأَََأََحًدا؟َهْلَتَْهُدْونََ

Arabishte e folur
Vetëm Allahu udhëzon. Askush tjetër!



www.understandquran.com

َهٰدى  يَْهِدىْ 
Largo jaa

ْهدِ 

يَْهِدىْ 

Për të bërë urdhër أمر

اِْهدِ 
Shto Hamzeh në fillim

Shkronja e dobët është tepër e dobët për të marrë një urdhër.



Udhëzo! َِاِْهد
Udhëzoni! ااِْهُدوَْ

Mos
udhëzo! دِ تَهْ لَ 

Mos
udhëzoni! ُدْواتَهْ لَ 

بَْاِْضرَِ

بُوااِْضرَِ





Udhëzo! َِاِْهد
Udhëzoni

! ااِْهُدوَْ
Mos

udhëzo! دَِتَهََْلََ
Mos

udhëzoni! اُدوَْتَهََْلََ
Ai që 

udhëzon َهاد  
Ai që 

udhëzohet َمْهِدي  

Udhëzim ةايَ ِهدَ /ُهًدى





Ai udhëzoi َهٰدى
Ata 

udhëzuan اَهَدوْ 
Ti 

udhëzove تَ َهَديْ 
Unë 

udhëzova تُ َهَديْ 
Ju 

udhëzuat تُمْ َهَديْ 
Ne 

udhëzuam نَاَهَديْ 
Ajo

udhëzoi َهَدتْ 

Ai udhëzon يْ يَْهدِ 
Ata 

udhëzojnë ْونَ يَْهدُ 
Ti udhëzon يْ تَْهدِ 

Unë udhëzoj أَْهِديْ 
Ju udhëzoni ْونَ تَْهدُ 

Ne 
udhëzojmë يْ نَْهدِ 

Ajo
udhëzon يْ تَْهدِ 

Udhëzo! َِاِْهد
Udhëzoni! ااِْهُدوَْ

Mos
udhëzo! دِ تَهْ لَ 

Mos
udhëzoni! ُدْواتَهْ لَ 

Ai që 
udhëzon َهاد  

Ai që 
udhëzohet َمْهِدي  

Udhëzim
اِهدَ /ُهًدى

يَة



Ai udhëzoi َهٰدى
Ata 

udhëzuan اَهَدوْ 
Ti 

udhëzove تَ َهَديْ 
Unë 

udhëzova تُ َهَديْ 
Ju 

udhëzuat تُمْ َهَديْ 
Ne 

udhëzuam نَاَهَديْ 
Ajo

udhëzoi َهَدتْ 

Ai udhëzon يْ يَْهدِ 
Ata 

udhëzojnë ْونَ يَْهدُ 
Ti udhëzon يْ تَْهدِ 

Unë udhëzoj أَْهِديْ 
Ju udhëzoni ْونَ تَْهدُ 

Ne 
udhëzojmë يْ نَْهدِ 

Ajo
udhëzon يْ تَْهدِ 

Udhëzo! َِاِْهد
Udhëzoni! ااِْهُدوَْ

Mos
udhëzo! دِ تَهْ لَ 

Mos
udhëzoni! ُدْواتَهْ لَ 

Ai që 
udhëzon َهاد  

Ai që 
udhëzohet َمْهِدي  

Udhëzim
اِهدَ /ُهًدى

يَة



Ai udhëzoi َهٰدى
Ata 

udhëzuan اَهَدوْ 
Ti 

udhëzove تَ َهَديْ 
Unë 

udhëzova تُ َهَديْ 
Ju 

udhëzuat تُمْ َهَديْ 
Ne 

udhëzuam نَاَهَديْ 
Ajo

udhëzoi َهَدتْ 

Ai udhëzon يْ يَْهدِ 
Ata 

udhëzojnë ْونَ يَْهدُ 
Ti udhëzon يْ تَْهدِ 

Unë udhëzoj أَْهِديْ 
Ju udhëzoni ْونَ تَْهدُ 

Ne 
udhëzojmë يْ نَْهدِ 

Ajo
udhëzon يْ تَْهدِ 

Udhëzo! َِاِْهد
Udhëzoni! ااِْهُدوَْ

Mos
udhëzo! دِ تَهْ لَ 

Mos
udhëzoni! ُدْواتَهْ لَ 

Ai që 
udhëzon َهاد  

Ai që 
udhëzohet َمْهِدي  

Udhëzim
اِهدَ /ُهًدى

يَة





Ai udhëzoi َهٰدى
Ata 

udhëzuan اَهَدوْ 
Ti 

udhëzove تَ َهَديْ 
Unë 

udhëzova تُ َهَديْ 
Ju 

udhëzuat تُمْ َهَديْ 
Ne 

udhëzuam نَاَهَديْ 
Ajo

udhëzoi َهَدتْ 

Ai udhëzon يْ يَْهدِ 
Ata 

udhëzojnë ْونَ يَْهدُ 
Ti udhëzon يْ تَْهدِ 

Unë udhëzoj أَْهِديْ 
Ju udhëzoni ْونَ تَْهدُ 

Ne 
udhëzojmë يْ نَْهدِ 

Ajo
udhëzon يْ تَْهدِ 

Udhëzo! َِاِْهد
Udhëzoni! ااِْهُدوَْ

Mos
udhëzo! دِ تَهْ لَ 

Mos
udhëzoni! ُدْواتَهْ لَ 

Ai që 
udhëzon َهاد  

Ai që 
udhëzohet َمْهِدي  

Udhëzim
اِهدَ /ُهًدى

يَة



يَرَمْهدََِهادَ اِْهدَِيَْيَْهدََِهٰدى
ُهًدى،َ

ِهَدايَة
Ai udhëzoiAi udhëzonUdhëzo!

Ai që 
udhëzon

Ai që 
udhëzohet

Udhëzim

أسماءافعال
ـٌـــَـــِـــَُـَاَصَْ ـٌـــَـــِـــَُـَاَصَْــًـــ  ـٌـــَـــِـــَُـَاَصَْــًـــ  ــًـــ 



يَرَمْهدََِهادَ اِْهدَِيَْيَْهدََِهٰدى
ُهًدى،َ

ِهَدايَة
Ai udhëzoiAi udhëzonUdhëzo!

Ai që 
udhëzon

Ai që 
udhëzohet

Udhëzim

أسماءافعال
ـٌـــَـــِـــَُـَاَصَْ ـٌـــَـــِـــَُـَاَصَْــًـــ  ـٌـــَـــِـــَُـَاَصَْــًـــ  ــًـــ 

ونَ يَْهدُ  اَهَدوْ 
واِْهدُ 
ا

َهاُدو
ن

َهَدتْ 



Detyrë shtëpie



Detyrë shtëpie



َهبََوََ فَتَحََ

وََْدَعاَيَْدعَُ لََاقََ - نََصرََ

ِديََْهٰدىَيَهَْ دََازََ دََعََوََ َضَربََ

َسِمعََ



َهبََوََ حََفَتََ

اَدعََ لََاقََ - رََنَصََ

ىَهدَٰ دََازََ دََعََوََ بَََضرََ

َسِمعََ

Allahu do të japë.

Ky është një premtim.

Në të vërtetë, Ai tha:

Ai do të japë më shumë

Prandaj lute Atë për 
udhëzim FOLJET E FORTA

FOLJET E DOBËTA





7 Detyra Shtëpie

➢ 2 në Tilawet (5 min nga Mus’hafi; 
5 min nga mendja)

➢ 2 në Studim (libër; fjalorth)

➢ Dëgjo deri në 1–orë mp3 për 
përkthimet e fjalëpërfjalshme dhe 
për gramatikën.

➢ Fol rreth kursit

➢ Recito sure të ndryshme në namaz

1. Lutu për veten tënde: 
ًما

ْ
ل ْى عِّ ْدنِّ ِّ زِّ

َرب 
2. Lutu për të tjerët:
O Allah! Na ndihmo

të mësojmë Kuranin në
orët e Kuranit!



Ji një mësues!

➢ Mënyra më e mirë e të mësuarit është të  

mësosh të tjerët!

➢ Shkarko ppt-ët dhe fillo të mësosh!

➢ Trajnime për mësues në:

www.understandquran.com



َكَََوبَِحْمدَُِسْبَحانََكَاصلُه ََ 
َتََأَنَْصَهَََِِلَ ََِِنَْشَهُدَأَنََلَ 

ْيكََنَتُوُبَِِصََوََنَْستَْغِفُركََ

Allahu na ndihmoftë:
• të recitojmë, 
• të kuptojmë, 
• të reflektojmë,
• të zbatojmë, 
• të shpërndajmë & 
• të mësojmë përmendsh
Kuranin.


