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ٰ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

Course-2
Gramatikë يَ …) س ِ

َ
َي، ن (َرض ِ

me Faqe – 5, Treguesi – c
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َخِشَي، َرِضَي، نَِسَي،

لَِقيَ 

Në këtë mësim...
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فَتَحَ 

نََصرَ 

َضَربَ 

َسِمعَ 

Ne mësuam foljet e forta
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َهبَ وَ  فَتَحَ 

- نََصرَ 

َعدَ وَ  َضَربَ 

َسِمعَ 

Ne mësuam foljet e dobëta që nisin me shkronjat e dobëta si: ،ََوَهَبََوَعَدَ
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َهبَ وَ  فَتَحَ 

لَ اقَ  - نََصرَ 

دَ ازَ  َعدَ وَ  َضَربَ 

َسِمعَ 

Foljet e dobëta që kanë shkronja të dobëta në mes: اَلََزادََ
َ
،َق
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َهبَ وَ  فَتَحَ 

اَدعَ  لَ اقَ  - نََصرَ 

ىَهد   دَ ازَ  َعدَ وَ  َضَربَ 

َرِض 
يَ 

َسِمعَ 

Foljet e dobëta që kanë shkronja të dobëta në fund: ،ََهٰدىَدَعا
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َرِض 

يَ 

Të marrim

Shkronja e 
fundit

është e dobët

Ai pëlqeu
Ai miratoi
Ai u kënaq

َعْنهُ َرُضْواهللاُ َعْنُهْم وَ َرِضىَ 
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Ai pëlqeu َرِضيَ 
Ata 

pëlqyen اَرُضوْ 
Ti 

pëlqeve تَ َرِضيْ 
Unë 

pëlqeva تُ َرِضيْ 
Ju 

pëlqyet مْ تُ َرِضيْ 
Ne 

pëlqyem انَ َرِضيْ 

çelësi i

فعل ماضي
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.نَعَْم، َرِضيَ ؟ َرِضيَ َهْل 

.انَعَْم، َرُضوْ ؟ َرُضْواَهْل 

.تُ نَعَْم، َرِضيْ ؟ تَ َرِضيْ َهْل 

.نَانَعَْم، َرِضيْ ؟ تُمْ َرِضيْ َهْل 

Arabishte e folur
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حُ ْْفتَ فَتََح يَ 

رُ ْنصنََصَر يَ 

َضَرَب 

يَْضِربُ 

عُ ْسمَ َسِمَع يَ 

َرِضيَ 

َرِضيَ 

َرِضيَ 

َرِضَي،

ى يَْرض 

Një nga 4 stilet më poshtë (sepse ka një folje me 3 shkronja) :َرِضيَ 
Çka duhet të vendosim mbi ض për të lehtësuar shqiptimin e saj? 

Jaa bëhet elif
për të lehtësuar
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Ai pëlqeu َرِضيَ 
Ata 

pëlqyen اَرُضوْ 
Ti 

pëlqeve تَ َرِضيْ 
Unë 

pëlqeva تُ َرِضيْ 
Ju 

pëlqyet مْ تُ َرِضيْ 
Ne 

pëlqyem انَ َرِضيْ 

Ai pëlqen ىيَْرضٰ 
Ata 

pëlqejnë نَ وْ يَْرضَ 
Ti pëlqen ىتَْرضٰ 

Unë pëlqej ىأَْرضٰ 
Ju pëlqeni نَ وْ تَْرضَ 

Ne 
pëlqejmë ىنَْرضٰ 

عُ يَْسمَ 

عُْونَ يَْسمَ 
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.ىنَعَْم، يَْرض  ؟ يَْرٰضىَهْل 

ََ نَعَْم، يَْرضَ ؟ يَْرَضْونَ َهْل  .ْو

.ىنَعَْم، أَْرض  ؟ ىتَْرضٰ َهْل 

.ىنَعَْم، نَْرض  ؟ْونَ تَْرضَ َهْل 

Arabishte e folur
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َرِضَي يَْرٰضى

Largo jaa

dhe shto Hemzeh në fillim َْرض

يَْرٰضى

Për të bërë أمر

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

اِْرضَ 
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Pëlqe!  َاِْرض
Pëlqeni! ْوااِْرضَ 

Mos
pëlqe! ضَ ََل تَرْ 
Mos

pëlqeni!  ْاَضوْ ََل تَر

اِْسَمعْ 

ْوااِْسَمعُ 
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Pëlqe!  َاِْرض

Pëlqeni! ْوااِْرضَ 

Mos pëlqe! ضَ ََل تَرْ 

Mos
pëlqeni! 

ََل 

ْواتَْرضَ 
Ai që

pëlqen َراض  
Ajo që

pëlqehet ي  َمْرِض 
Të ِرَضاء
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Ai pëlqeu َرِضيَ 
Ata 

pëlqyen اَرُضوْ 
Ti 

pëlqeve تَ َرِضيْ 
Unë 

pëlqeva تُ َرِضيْ 
Ju 

pëlqyet مْ تُ َرِضيْ 
Ne 

pëlqyem انَ َرِضيْ 
Ajo 

pëlqeu تْ َرِضيَ 

Ai pëlqen ىيَْرضٰ 
Ata 

pëlqejnë نَ وْ يَْرضَ 
Ti pëlqen ىتَْرضٰ 

Unë pëlqej ىأَْرضٰ 
Ju pëlqeni نَ وْ تَْرضَ 

Ne 
pëlqejmë ىنَْرضٰ 

Ajo pëlqen ىتَْرضٰ 

Pëlqe!  َاِْرض

Pëlqeni! ْوااِْرضَ 

Mos pëlqe! ضَ ََل تَرْ 

Mos
pëlqeni! 

ََل 

ْواتَْرضَ 
Ai që

pëlqen َراض  
Ajo që

pëlqehet ي  َمْرِض 
Të ِرَضاء



www.understandquran.com22

Ai pëlqeu َرِضيَ 
Ata 

pëlqyen اَرُضوْ 
Ti 

pëlqeve تَ َرِضيْ 
Unë 

pëlqeva تُ َرِضيْ 
Ju 

pëlqyet مْ تُ َرِضيْ 
Ne 

pëlqyem انَ َرِضيْ 
Ajo 

pëlqeu تْ َرِضيَ 

Ai pëlqen ىيَْرضٰ 
Ata 

pëlqejnë نَ وْ يَْرضَ 
Ti pëlqen ىتَْرضٰ 

Unë pëlqej ىأَْرضٰ 
Ju pëlqeni نَ وْ تَْرضَ 

Ne 
pëlqejmë ىنَْرضٰ 

Ajo pëlqen ىتَْرضٰ 

Pëlqe!  َاِْرض

Pëlqeni! ْوااِْرضَ 

Mos pëlqe! ضَ ََل تَرْ 

Mos
pëlqeni! 

ََل 

ْواتَْرضَ 
Ai që

pëlqen َراض  
Ajo që

pëlqehet ي  َمْرِض 
Të ِرَضاء
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Ai pëlqeu َرِضيَ 
Ata 

pëlqyen اَرُضوْ 
Ti 

pëlqeve تَ َرِضيْ 
Unë 

pëlqeva تُ َرِضيْ 
Ju 

pëlqyet مْ تُ َرِضيْ 
Ne 

pëlqyem انَ َرِضيْ 
Ajo 

pëlqeu تْ َرِضيَ 

Ai pëlqen ىيَْرضٰ 
Ata 

pëlqejnë نَ وْ يَْرضَ 
Ti pëlqen ىتَْرضٰ 

Unë pëlqej ىأَْرضٰ 
Ju pëlqeni نَ وْ تَْرضَ 

Ne 
pëlqejmë ىنَْرضٰ 

Ajo pëlqen ىتَْرضٰ 

Pëlqe!  َاِْرض

Pëlqeni! ْوااِْرضَ 

Mos pëlqe! ضَ ََل تَرْ 

Mos
pëlqeni! 

ََل 

ْواتَْرضَ 
Ai që

pëlqen َراض  
Ajo që

pëlqehet ي  َمْرِض 
Të ِرَضاء
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أسماءافعال
ــًــٍــٌـــَـــِـــُ ـ اَلْ ــًــٍــٌـــَـــِـــُ ـ اَلْ ــًــٍــٌـــَـــِـــُ ـ اَلْ 

ىيَْرض  يَ َرِض 
اِرْ 

ضَ 
َراٍض 

َمْرِض 

ي  
ِرَضاء

Ai pëlqeuAi pëlqenPëlqe! Ai që pëlqenAjo që pëlqehetTë pëlqesh
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ىيَْرض  يَ َرِض 
اِرْ 

ضَ 
َراٍض 

َمْرِض 

ي  
ِرَضاء

Ai pëlqeuAi pëlqenPëlqe! Ai që pëlqenAjo që pëlqehetTë pëlqesh

أسماءافعال
ــًــٍــٌـــَـــِـــُ ـ اَلْ ــًــٍــٌـــَـــِـــُ ـ اَلْ ــًــٍــٌـــَـــِـــُ ـ اَلْ 

وْ َرضُ 
ا
يَ َرِض 

تْ 

وْ يَْرضَ 
نَ 

َڑاُضوْ 
نَ 

اوْ اِْرضَ 
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Të marrim stilin َرِضيَ  të foljeve
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َراٍض اِْرضَ ىيَْرض  يَ َرِض 
َمْرِض 

ي  
ِرَضاء

Ai pëlqeuAi pëlqenPëlqe! Ai që pëlqenAjo që pëlqehetTë pëlqesh

أسماءافعال
ــًــٍــٌـــَـــِـــُ ـ اَلْ ــًــٍــٌـــَـــِـــُ ـ اَلْ ــًــٍــٌـــَـــِـــُ ـ اَلْ 

اَنِْسيَ ي  َمْنسِ نَاٍس اِْنسَ ىيَْنس  يَ نَسِ 
Ai harroiAi harronHarro! Ai që harronAjo që harrohetTë harrosh

ةَخْشيَ ي  َمْخشِ َخاٍش اِْخشَ ىيَْخش  يَ َخشِ 
Ai u frikësuaAi frikësohetFrikësohu!

Ai që
frikësohet

Ajo nga e cila ka
frikë

Të frikësohesh

ِلقَاءي  َمْلقِ ََلقٍ اِْلقَ ىيَْلق  لَِقيَ 
Ai takoiAi takonTako!Ai që takohet

Ajo me të cilën
takohesh

Të takosh
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Detyrë shtëpie
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Detyrë shtëpie
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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

َهبَ وَ  حَ فَتَ 

َ  ظَ  اَدعَ  لَ اقَ  - رَ نَصَ 

ل  ضَ  ىَهد   دَ ازَ  َعدَ وَ 
َضرَ 

بَ 

َرِض 

يَ 
ءَ اشَ  عَ َسمِ 

Folje me 
shkronja të përsëritura

& mbaj mendim të mirë,
përndryshe do të humbësh
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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

ْ
ِ ِزْدِنْى ِعل

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

të mësojmë Kuranin në
orët e Kuranit!
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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
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َك  َوبَِحْمدِ ُسْبَحانََك اللُهم  

َت  أَنْ لَهَ َِِل   ِِ نَْشَهُد أََ َل  

ْيكَ نَتُوُب ِِلَ وَ نَْستَْغِْفُركَ 

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



www.understandquran.com37

و ي ا
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
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َوَهبَ 

َوَعدَ 

قَالَ 

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



www.understandquran.com39

Kujto 2 gjëra,
kur ke një folje të dobët. 
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حُ ْْفتَ فَتََح يَ 

رُ ْنصنََصَر يَ 

َضَرَب 

يَْضِربُ 

عُ ْسمَ َسِمَع يَ 

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


