مسب اهلل

halaman 1/2
memulai untuk memahami Al-Quran dengan cara mudah - kursus singkat -1 (kartu kosa kata
Mohon kepada Allah, mudahkan bagi saya untuk memahami Al-Qur'an, dan berikan saya kekuatan untuk ini
92

sesungguhnya

dan kemengan

29

jika

628

atas mereka

dan kamu melihat

269

dengan, di

510

bukan

manusia

242

di dalam, pada

1658

mereka yang
dimurkai

masuk, mereka
memasuki

78

atas

1423

dan bukan

ke, kepada

736

mereka yang
sesat

dalam keramaian /berbondong2

maka sucikanlah
dan mohonlah ampun

48**
95

1532

bagaimana mempelajarinya
dan berdo'a : Pelajaran 7

seseorang yang

adalah lebih baik(maha penerima)1361

dengan pena

taubat

tambahkan aku

mereka kerjakan, dia kerjakan

yang mana dari kalian

kaliankerjakan, kamu kerjakan

yang lebih baik

Surat Al-Iqlas: pelajaran 10

katakanlah

304

51
150
43

رحف رجدبےنل ےس اعمين دبتلي
ini(jamak), ini

Yang Maha Esa (Yang Satu dan hanya)
81

271

itu(jamak), itu

631

mereka
yang(jamak),
Tempat meminta segala sesuatu(yang mencukupi dengan sendiri)
seseorang yang

tidak

347

+
147

1732

dia (pr)

Believed in Allah :ا تنمُ باهلل

kami kerjakan, saya kerjakan

perkenalan: pelajaran ke-1
(Tata bahasa)

telah Engkau beri
nikmat

pertolongan

1384

925

kalian, kamu

216

kami, saya

154

Surat Al-Fatihah:Pelajaran 2

Aku berlindung
86

kepada Allah

2702

Rabnya

dari

muslim perempuan(tunggal)

Syaitan

Muslim perempuan (jamak)

yang terkutuk

tujuan dari wahyu : Pelajaran 5

dengan nama

39

kitab

261

Maha Pengasih

57

Kami telah
menurunkannya

190

Maha Penyayang

182

kepada mu

736

penuh keberkahan
agar mereka
merenungkan
ponder

ayat-ayatnya
untuk mendapat
peringatan
orang-orang
yang memahami

Surat Al-Asr: Pelajaran 8

mereka, dia(lk)

Segala puji dan
terimakasih
Penjaga dan
pengatur
Seluruh Alam

382

88

43
970

73

untuk membuat jamak : --ني-- ،ون

Plural

163

melahirkan

demi masa

setara, menyamai

manusia

65

untuk

1367

pemilik

merugi

51

dari

3026

hari

393

kecuali

666

dari, tentang, dengan

404

pembalasan

92

beriman

782

dengan

163

hanya kepadaMu

24

kami menyembah

126

kerjakan
jangan kerjakan
Surat Al-Falaq: pelajaran 11

beramal shalih

140

Al-Quran mudah untuk
dimengerti : pelajaran 6

dan sungguh

saling menasehati

fajar, Subuh

kebenaran

247

kami sudah buat
mudah

kejahatan

kesabaran

94

yang terbaik dari kalian

apa, yang

mereka mengerjakan, dia(lk) mengerjakan
siapa

Dia ciptakan

kalian mengerjakan, kamu mengerjakan

malam (gelap)

kami mengerjakan, saya mengerjakan dan mengajarkan

gelap gulita
(bertambah
intensitasnya/semakin
)

43

Surat Fatihah: Pelajaran 3

409

kami mohon pertolongan

186

Rab mereka,
Rabnya
Rab kalian, Rab
kamu
Rab kami, Rab
saya

823

belajar

Surat Fatihah: Pelajaran 4

tunjuki kami ke

Surat Al-Nasr: pelajaran 9

sesungguhnya

(perempuan-perempuan) sihir yang meniupketika

693

amal

buhul-buhul

236

tergantung niat

datang

146
41

ke arah, jalan

46

yang lurus

37

mereka yang

1080

Print this vocabulary card on both the sides of pap

halaman 2/2
dia (telah) berjanji

dengki

dia (telah) menemukan
dia (telah) melahirkan

dia (telah) memukul

Do'a setelah shalawat: pelajaran
18

dia (telah) menganiaya

Diriku

dia (telah) bersabar

94

dia (telah) memaafkan

95

293

banyak

74

dosa-dosa

37

dari sisimu

197

Maha Pengampun

seorang yang
mengerjakan
seorang yang
terkena akibat

dia( telah) menolong
58

dia (telah) menciptakan

266

dia( telah) menyediakan

122

dia (telah) mengingat

163

mengerjakan

Adzan & Do'a Wudu: Pelajaran
14

aku bersaksi

Tasyahud: pelajaran 16

semua ucapan
penghormatan

bahwa

dan pengagungan (shalawat)

The one he

dan (ucapan)
kebaikan

46

sesungguhnya

keselamatan

42

Muhammad (SAW)

nabi

75

dan pesuruhNya

Raja

ya Allah!

Sembahan(Yang disembah)

jadikan aku

bisikan

dia (telah)menambah

yang suka
membersihkan

yang
bersembunyi

dia (telah) bertaubat

Maha Besar

dada, hati

100

marilah

Jin

518

Sholat

318

Kemenangan

148

dia (telah) kafir

dia dulu

1361

dia (telah) mendengar

do'a dari Al-Qur'an: pelajaran 19

berikan kami

dia (telah)
memperoleh
pengetahuan
dia (telah)
bertindak, bekerja

**

dunia

115

kebaikan

dia (telah menunjukkan) belas kasih

31

akhirat

Shalawat
Ibrahim(1):Pelajaran17

115

dan lindungi kami
(dari)

Surat An-Nas: Pelajaran 12

461

dia (telah) masuk

limpahkan rahmat

78

dia (telah) menyembah

126

siksaan

322

keluarga

26

Do'a Ruku dan Sujud: pelajaran
15

Api Neraka

145

Ibrahim (AS)

70

Maha suci Engkau

sebagaimana

59

dankeberkahan pada

Maha Terpuji

dan Maha Tinggi

Maha Agung

Kemuliaan Mu

limpahkan keberkahan
dia (telah) berkata
dia (telah) berdiri
)Sangat Segera(

) َسSegera( َس ْو َف

Seseorang yang, Mereka yang

1719
55

Telah=

ق َ ْد

الَّتِي ا َ اّلى

41

Maha Tinggi

dia(lk) telah membuat
Surat Al-Kafirun: Pelajaran
13

orang-orang kafir
23

aku menyembah
kamu sembah

Maha Agung

dia (telah)mendengar

dia(lk) telah membuka

107
*

penyembah
kalian sembah

