
ٰ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 (أََمرَ )
me Faqe – 3, Treguesi – a



Mësimet me Tregues Mësimet gramatikore

3a Gramatikë me 3a

3b Gramatikë me 3b

3c Gramatikë me 3c

3d Gramatikë me 3d

Tash…



3

أََمرََ

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 



َسٰعى َهبََوََ حََفَتََ

نَ ظََ اَدعََ لََاقََ - رََنَصََ

لَ ضََ ىَهدَٰ دََازََ َعدََوََ بَََضرََ

سَ مََ يَََرِضَ ءََاشََ َوِسعََ َسِمعََ

Në të vërtetë, Ai tha:
Ai do të  japë më 

shumë

Prandaj lute Atë për 
udhëzim

FOLJE TË FORTA
FOLJE TË DOBËTAFolje me

SHKRONJA TË PËRSËRITURA

& mbaj mendim të mirë,
përndryshe do të humbësh

Allahu do të japë.
Ky është një premtim.

Afërsisht.

9000

َعِل مْ 
Mëso të
tjerët!

َََمَر،َسََأََ me Hemzehأََقَرَََل،َأ

Nëse ti hap Kuranin

Allahu do të të ndihmojë

Përndryshe do të goditesh

Prandaj, dëgjo!

Afërsisht.

9000
Afërsisht.

1300



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





Hemzeh sillet si një shkronjë e dobët nganjëherë, 
siç edhe do të shohim!

Sot do të marrim një folje me Hemzeh



رََمََأََ

Të marrim

Shkronja
Hemzeh

Ai urdhëroi,
Ai diktoi,
Ai komandoi



Ai urdhëroi أََمرَ 
Ata 

urdhëruan ْواأََمرُ 
Ti 

urdhërove تَ أََمرْ 
Unë 

urdhërova تُ أََمرْ 
Ju 

urdhëruat تُمْ أََمرْ 
Ne 

urdhëruam نَاأََمرْ 

çelësi i

ماضفعلَ ي

َعِل مْ 
Mëso të
tjerët!



.أََمرََنَعَْم،َ؟َأََمرَََهْلَ

.ْواأََمرَُنَعَْم،َ؟َأََمُرْواَهْلَ

.ْرتَُأَمََنَعَْم،َ؟َتََأََمرََْهْلَ

.ْرنَاأَمََنَعَْم،َ؟َتُمَْأََمرََْهْلَ

Arabishte e folur

َعِل مْ 
Mëso të
tjerët!





Ai urdhëroi أََمرَ 
Ata 

urdhëruan ْواأََمرُ 
Ti 

urdhërove تَ أََمرْ 
Unë 

urdhërova تُ أََمرْ 
Ju 

urdhëruat تُمْ أََمرْ 
Ne 

urdhëruam نَاأََمرْ 

Ai urdhëron رُ يَأْمُ 
Ata 

urdhërojnë ُرْونَ يَأْمُ 
Ti urdhëron رُ تَأْمُ 

Unë urdhëroj ٰاُمرُ 

• Kur bashkohen dy 

Hemzeh, e 2ta bëhet medd

(për lehtësim)



Ai urdhëroi أََمرَ 
Ata 

urdhëruan ْواأََمرُ 
Ti 

urdhërove تَ أََمرْ 
Unë 

urdhërova تُ أََمرْ 
Ju 

urdhëruat تُمْ أََمرْ 
Ne 

urdhëruam نَاأََمرْ 

Ai urdhëron رُ يَأْمُ 
Ata 

urdhërojnë ُرْونَ يَأْمُ 
Ti urdhëron رُ تَأْمُ 

Unë urdhëroj ٰاُمرُ 
Ju urdhëroni ُرْونَ تَأْمُ 

Ne 
urdhërojmë رُ نَأْمُ 

çelësi i

فعلَمضارع

َعِل مْ 
Mëso të
tjerët!



.رَُنَعَْم،َيَأْمَُ؟ََهْلَيَأُْمرَُ

.ُرْونََنَعَْم،َيَأْمَُْوَن؟ََهْلَيَأُْمرَُ

.رَُٰامَُنَعَْم،َُر؟ََهْلَتَأْمَُ

.ُمرَُنَعَْم،َنَأَْْوَن؟ََهْلَتَأُْمرَُ

Arabishte e folur

َعِل مْ 
Mëso të
tjerët!



لََٰهْلَيَأُْمُرَبَِ لَٰنَعَْم،َيَأُْمرَُةِ؟َواصص  .ةَِوبِاصص 

ْوَنَنَعَْم،َيَأُْمرَُةِ؟َولََٰبِاصصَ َهْلَيَأُْمُرْونََ

لَٰ .ةَِوبِاصص 
لََٰهْلَتَأُْمُرَبَِ .ةَِولَٰبِاصصَ ٰاُمرَُنَعَْم،َةِ؟َواصص 

َنََهْلَتَأُْمُروَْ

لَٰ ةِ؟َوبِاصص 

لَٰنَعَْم،َنَأُْمرَُ .ةَِوبِاصص 

Arabishte e folur

َعِل مْ 
Mëso të
tjerët!





أََمَر  يَأُْمرُ 
Largo jaa

ُمرْ 

يَأُْمر

Hemze sikurse shkronja e dobët

Për të bërë أمرBëje të heshtur 

shkronjën e fundit

Nëse diçka vjen përpara saj

sikurse waa, ajo bëhet أُْمرْ وَ 



Urdhëro! ُمرَْ
Urdhëroni! اُمُروَْ

Mos urdhëro! ُمرْ تَأْ لَ 
Mos 

urdhëroni!  َاُمُروْ تَأْ ل

çelësi i

فعلَأمر

َعِل مْ 
Mëso të
tjerët!



Arabishte e folur

لَٰ ٰلوةَِٰاُمُرَبِاصصَ !وةَُِمْرَبِاصص 

ٰلوةَِنَأُْمُرَبِاصصَ !ٰلوةَُِمُرْواَبِاصصَ 

َعِل مْ 
Mëso të
tjerët!



Arabishte e folur

ََلَٰاُمرَُ!ََلَتَأُْمرَْ

ََلَنَأُْمرَُ!ََلَتَأُْمُرْوا

َعِل مْ 
Teach!



Arabishte e folur

ُمْنَكرَََِلَٰاُمُرَبِاصَْ!رَِاْصُمْنكََََلَتَأُْمْرَبَِ

رَِاْصُمْنكََََلَنَأُْمُرَبَِ!َكرَِبِاْصُمنَََْلَتَأُْمُرْوا

َعِل مْ 
Mëso të
tjerët!





Urdhëro! ُمرَْ
Urdhëroni! اُمُروَْ

Mos urdhëro! ُمرْ تَأْ لَ 
Mos 

urdhëroni!  َاُمُروْ تَأْ ل
Ai që 

urdhëron ٰاِمر
Ai që 

urdhërohet رَمأُْموْ 
Të 

urdhërosh; 
urdhër

أَْمر
َعِل مْ 

Mëso të
tjerët!



Arabishte e folur

رنَْعم،َأَنَاَٰامَِ؟رَهْلَأَْنَتَٰامَِ

ِمُرْونََنَْعم،َنَْحُنَاَٰ؟ِمُرْونَََهْلَأَْنتُْمَاَٰ

َعِل مْ 
Mëso të 
tjerët!





Urdhëro! ُمرَْ
Urdhëroni! اُمُروَْ

Mos urdhëro! رَْأْمَُتَََلََ

Mos 
urdhëroni! 

َلََ

ُرْواتَأْمَُ
Ai që 

urdhëron ٰاِمر
Ai që 

urdhërohet رَمأُْموْ 
Të 

أَْمر

Ai urdhëroi أََمرَ 
Ata 

urdhëruan ْواأََمرُ 
Ti 

urdhërove تَ أََمرْ 
Unë 

urdhërova تُ أََمرْ 
Ju 

urdhëruat تُمْ أََمرْ 
Ne 

urdhëruam نَاأََمرْ 
Ajo

urdhëroi تْ أََمرَ 

Ai urdhëron رُ يَأْمُ 
Ata 

urdhërojnë ُرْونَ يَأْمُ 
Ti urdhëron رُ تَأْمُ 

Unë urdhëroj ٰاُمرُ 
Ju urdhëroni ُرْونَ تَأْمُ 

Ne 
urdhërojmë رُ نَأْمُ 

Ajo
urdhëron رُ تَأْمُ 





Urdhëro! ُمرَْ
Urdhëroni! اُمُروَْ

Mos urdhëro! رَْأْمَُتَََلََ

Mos 
urdhëroni! 

َلََ

ُرْواتَأْمَُ
Ai që 

urdhëron ٰاِمر
Ai që 

urdhërohet رَمأُْموْ 
Të 

أَْمر

Ai urdhëroi أََمرَ 
Ata 

urdhëruan ْواأََمرُ 
Ti 

urdhërove تَ أََمرْ 
Unë 

urdhërova تُ أََمرْ 
Ju 

urdhëruat تُمْ أََمرْ 
Ne 

urdhëruam نَاأََمرْ 
Ajo

urdhëroi تْ أََمرَ 

Ai urdhëron رُ يَأْمُ 
Ata 

urdhërojnë ُرْونَ يَأْمُ 
Ti urdhëron رُ تَأْمُ 

Unë urdhëroj ٰاُمرُ 
Ju urdhëroni ُرْونَ تَأْمُ 

Ne 
urdhërojmë رُ نَأْمُ 

Ajo
urdhëron رُ تَأْمُ 

• Hemzeh sillet sikurse një

shkronjë e dobët nganjëherë!

• Kur bashkohen dy Hemzeh, e 

2ta bëhet medd



أَْمررَمأُْموٰاِمرُمرَْرَُيَأْمَُأََمرََ

Ai urdhëroiAi urdhëronUrdhëro!Ai që urdhëronAi që urdhërohet
të urdhërosh; 

urdhër

أسماءافعال
ــًــٍــٌـــَـــِـــَُـَاَصَْــًــٍــٌـــَـــِـــَُـَاَصَْــًــٍــٌـــَـــِـــَُـَاَصَْ

َعِل مْ 
Mëso të
tjerët!



َهبََوََ

دََعََوََ

لََاقََ

دََازََ

اَدعََ

ىَهدَٰ

Allahu do të japë.

Ky është një premtim.

Në të vërtetë, Ai tha:

Ai do të japë më shumë
Prandaj lute Atë për

udhëzim

َعِل مْ 
Mëso të
tjerët!

Ai shtoi

Ai premtoi

Ai tha

Ai shtoi

Ai u lut

Ai udhëzoi

أمر َيأُمُر    është një rast i veçantë. 

Hemzeh sikurse një shkronjë e dobët nganjëherë.



Detyrë shtëpie



Detyrë shtëpie





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



َكَََوبَِحْمدَُِسْبَحانََكَاصلُهمَ 
َتََأَنَْصَهَََِِلَ ََِِنَْشَهُدَأَنََلَ 

ْيكََنَتُوُبَِِصََوََنَْستَْغِفُركََ

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


