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Dedikasi

Terima kasih buat ibu dan ayah, isteriku

dan anak  tersayang serta kedua mertua,

yang sentiasa memberi sokongan dan memahami perjuangan diri  ini.

Moga memberi manfaat untuk semua.

Warisilah bakat abah:Bahasa Arab

Khas buat kedua ibu dan ayah, Hajah Mahani binti Haji Saili dan 

Haji Bakeri bin Haji Jali terima kasih kerana membesar 

dan memberikan didikan yang sempurna.
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Mempelajari dan menguasai bahasa Arab masih lagi dianggap sukar oleh kebanyakan 
pelajar.  Pandangan dan persepsi ini mungkin dipengaruhi oleh faktor kerumitan dalam 
menguasai bahasa tersebut, atau berpunca daripada kaedah pengajaran dan pembelajaran 
yang kurang menarik. Rentetan daripada permasalahan tersebut, serta keperluan untuk 
mempelajari bahasa Arab, penerbitan buku ini amat signifikan dalam usaha Fakulti 
Bahasa dan Komunikasi UNIMAS, menyebarluaskan ilmu kebahasaan kepada khalayak 
pembaca. 

Kandungan buku ini mencakupi kaedah terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa 
Arab dengan gaya yang terkini, serta sesuai digunakan oleh semua peringkat pelajar.  Buku 
ini juga sesuai dijadikan sumber rujukan dan panduan bagi guru-guru bahasa Arab, sama 
ada di peringkat sekolah mahupun di Institusi Pengajian Tinggi.  Di samping itu, buku 
ini dihasilkan bukan sekadar berteraskan pengetahuan penulis yang mendalam terhadap 
bahasa Arab, tetapi turut diadun bersama dengan pengalaman beliau sebagai guru bahasa 
Arab kepada pelajar Malaysia dan antarabangsa dalam tempoh yang agak panjang.  

Sebagai pusat kecemerlangan ilmu pengajian bahasa di UNIMAS, kita percaya sesuatu 
bahasa akan terus berkembang dan kekal seandainya ditulis, dilatih dan digunakan secara 
meluas oleh kelompok masyarakat.  Bahasa juga boleh lenyap dan mati, sekiranya tiada 
usaha pengembangan dilakukan.  Sehubungan itu, kita berharap buku ini dapat memberi 
manfaat dan impak kepada para pelajar, pengajar dan pembaca dalam melestarikan bahasa 
Arab sebagai salah satu bahasa terpenting di dunia. 

Prof. Dr Ambigapathy Pandian
Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi
Universiti Malaysia Sarawak.

Kata Penghantar



- xi -

Prakata

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi 
Allah, Tuhan sekelian alam dan segala selawat dan salam ke atas junjungan besar nabi 
Muhammad SAW.

Peluang berada dalam dunia yang dipenuhi dengan segala mihnah kehidupan sepatutnya 
digunakan sebaik mungkin untuk melakukan sebanyak-banyak kebaikan sebagai bekalan 
hidup selepas kematian. Peluang ini hanya sekali untuk memberikan ingatan dan menyuntik 
kesedaran agar lebih mengingati tugas asasi manusia sebagai khalifah. Kadangkala dalam 
kesibukan manusia dalam kehidupan menyebabkan manusia alpa dengan misi utama 
mereka untuk membangunkan dunia ini dengan ilmu. 

Buku ini pada asasnya disediakan untuk keperluan pelajar-pelajar bahasa Arab Tahap 3 di 
FBK, UNIMAS. Di samping itu, buku ini boleh digunakan oleh sesiapa sahaja yang ingin 
mempelajari dan mendalami ilmu bahasa Arab. Buku ini juga hasil kesinambungan yang 
dipelajari oleh para pelajar daripada tahap 1 dan 2. Tujuannya adalah untuk disesuaikan 
dengan peringkat asas pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab. 

Bahasa Arab adalah sebahagian daripada bahasa asing di Malaysia. Ia merupakan 
merupakan bahasa ilmu seperti juga bahasa lain, iaitu dengan mempelajarinya kita dapat 
meningkatkan penguasaan bahasa, di samping berpeluang mengetahui dan memahami 
budaya sesuatu bangsa. Bahasa Arab adalah bahasa yang jarang didengar dan dipertuturkan 
dalam kalangan masyarakat Malaysia mahupun ditulis dalam media cetak atau elektronik. 
Oleh itu, mempelajari bahasa Arab memerlukan bimbingan daripada guru daripada 
tahap pertama dan akan lebih mudah apabila berada pada tahap 3, jika menggunakan 
pembelajaran dalam buku ini.

Apa yang diharapkan agar buku ini dapat dimanfaatkan sebaiknya sebagai bahan bacaan 
dan latihan terbaik dalam menguasai bahasa Arab. Semoga buku ini dapat membantu 
anda mempelajari bahasa Arab dengan mudah dan berkesan.
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Penghargaan

Setinggi pujian bagi Allah SWT, Selawat dan salam atas junjungan yang mulia Nabi 
Muhammad SAW, serta para sahabat baginda. 

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke hadrat Ilahi kerana memberikan kekuatan serta 
keazaman yang tinggi kepada saya dalam proses menyiapkan buku Bahasa Arab Tahap 
3 ini dengan sempurna. Kalungan penghargaan dan jutaan terima kasih saya rakamkan 
kepada Profesor Datuk Dr Mohamad Kadim bin Suaidi, Naib Canselor UNIMAS, 
Profesor Dr Ambigapathy A/L Pandian, Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi atas 
sokongan, galakan dan keizinan menerbitkan buku ini. Tidak dilupakan sahabat-sahabat 
Guru Bahasa dan Pensyarah di Fakulti yang turut memberikan kritikan serta idea dalam 
penulisan ini. 

Tidak lupa juga pihak UNIMAS PUBLISHER serta warganya kerana membantu 
bersama dalam menerbitkan buku ini sehingga berjaya. Seterusnya ribuan terima kasih 
juga, ditujukan kepada semua guru-guru saya yang sudi mencurahkan ilmu mereka. Ucapan 
penghormatan yang tinggi dan kasih yang tidak terhingga juga buat bonda Hajah Mahani 
binti Haji Saili dan ayahanda Haji Bakeri bin Haji Jali. Buat isteri tersayang, Sharifah 
Yasmin binti Ali, anak-anak abah terima kasih atas sokongan yang diberikan. Terima 
kasih juga ditujukan kepada rakan-rakan saya dan mereka yang sentiasa mendoakan saya.

Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam 
usaha saya ini sama ada yang saya sebut atau tidak, sesungguhnya segala kebaikan yang 
kalian lakukan hanya Allah yang mampu membalasnya dan jasa yang diberikan dengan 
ganjaran yang terbaik. Aamiin.
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الشكر  و التقدير

 

 
iii 

  تتققددييررااللوو  ششككرراالل

  
 

 وعلى عليه اهلل صلى حممد األمني األفصح رسوله على والسالم والصالة هلل احلمد
 .أمجعني وصحبه لهآ

 وبعد،
 اللغة هيا نتعلم كتاب إنتاج يف سامهوا الذين مجيع نشكرهذه املناسبة 

 .طلبة أيدي بني وتعاىل سبحانه اهلل بعون اآلن وهو الثالث أال للمستوى العربية
 

اللغة  كلية يف  املدرسني للسادة والشكر التقدير هنا أقدم أن يسرين
 إلجناح وإرشادات جهود من بذلوه ما على املاليزية سراوق جبامعة واإلتصالية

 . الكتاب هذا طبع
 

 أبناء بني العربية اللغةتعليم  لنشر سعينا يف يوفقنا أن وجل عز اهلل نسأل وأخريا
 .الوطن

 

 أخوكم يف اهلل

 (ستا  يح ى البكرياأل)

 




