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MOJA KSIĄŻKA

Ta książak należy do

................................................

i mam ................. lat.

Napisz swoje imię i wiek. Możesz również zakreślić kółkiem 

wiek i literki, z ktorych składa się twoje imie:



Fd
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Kolorowanie i pisanie. Czytanie i zapamiętanie.

Zastanów się (burza mózgów).

Zadanie do rozwiązania w grupie.

WSTĘP
Zadaniem tego opracowania jest przedstawienie w prosty sposób 
najważniejszych informacji dotyczących islamu.

Jest to „interaktywne” opracowanie – wymaga od dziecka nie tylko 
przeczytania, ale też odpowiedzi na pytania, rozwiązania  zadao, 
zastanowienia się, przeprowadzenia dyskusji.

Byd może niektóre części tego alfabetu mogą byd trochę za trudne 
dla młodszych dzieci – stąd prośba do rodziców o pomoc. 
Materiał został podzielony na 3 części wiekowe: podstawowa (6-7), 
częśd 2 (7-8) i częśd 3 (9-10)

Co oznaczają znaczki?
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Transliteracja

Kolorem żółtym zaznaczyłam literki, 

których wymowa jest 

znana z języków europejskich: 

czyli odpowiednio podobna do:  

ج) ) hiszpańskiego gardłowe h, 

ث) angielskiego (ذ th oraz

غ) ) francuskiego r.  

W tabelce znajdziecie 

również dwa znaki 

(tzw. hamza i tamarbuta), 

które też dają dżwięki.

Jeśli chodzi o wyrazy kończące się 

na tamarbutę – w tranlisteracji 

tamarbuta zapisana jest jako literka „h” 

w kolorze szarym (co oznacza, że tego 

„h” się nie czyta), błędem jest też 

wymawianie danego wyrazu z „t” 

na końcu. 

W określonych sytuacjach wyraz czyta 

się z literka „t” na końcu, w takiej 

sytuacji literka „t‟ jest zapisana 

w transliteracji.

Literka Transliteracja

ح ḥ

خ ḫ

ذ ḏ

ث ṯ 

ص ṣ 

ض ḍ 

ط ṭ 

ظ ẓ 

ع ã 

غ ṟ

ء „ (tzw. hamza)

ـة t

lub pominięta

w wymowie

(tzw. tamarbuta)
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Trudno o wymowie (dźwiękach) pisać. Oto próba przybliżenia tematu:

غ  * to nic innego, jak francuskie r

• ث  odpowiada angielskiemu th – czyli mówimy “f” z językiem

wysuniętym między zębami np. thank you

ذ  * odpowiada również angielskiemu th – ale inaczej

wymawiane! np. mother (moim zdaniem to wymowa “w” 

z językiem wysuniętym między zębami)

خ • to hiszpańskie, charcząco wymawiane h

Proszę zwróćcie uwagę, że w języku arabskim istnieją 3 rodzaje “h” 

(każde inaczej wymawiane):  خ– charczące h, przypominające trochę

wymawiane w wyrazie “chrabąszcz”,  ح– gardłowe, twarde h, takie jak

w wyrazie “homar” oraz lekkie -هـ h np. jak w angielskim słowie “how” 

czy polskim “huśtawka”.

ع • wymawiamy (głęboko ze ściśniętym gardłem, jako “ain”),

• ص przypomina trochę polskie s w słowie “sól”), 

ض• przypomina trochę polskie d w słowie “dolina”), 

• ط przypomina trochę polskie t w słowie “Tom”

oraz ظ  przypomina trochę angielskie th jak w słowie “The” .

Cztery ostatnie literki są wymawiane bardzo twardo.

Aneks do transliteracji #1



naukapoprzezzabawe.wordpress.com
7

•hamza, czyli . ء W środku wyrazu oznacza krótką przerwę między

samogłoskami, jak w słowie na‟uka, na końcu – gwałtowne

zatrzymanie głosu. Na początku odpowiada natarciu głosu przed

samogłoską. 

Zapisuje ją w transliteracji jako „. Zaś w pisowni arabskiej na początku

pojawia się nad (ا  jest to ( w środku (أ  i na końcu wyrazu może mieć

różną postać:  أ ئ ؤlub .ء

 *tamarbuta, czyli –ة ـ pojawia się tylko na końcu wyrazu, 

oznacza końcówkę żeńską. W zależności od wyrazu może być

wymawiana, jako “t” lub pominięta w wymowie.

W transliteracji użytej w „abecadle islamu” tamarbuta 

(jeśli nie jest  wymawiana ) zapisana jest jako literka „h”

w kolorze szarym  (co oznacza, że tego „h” się nie czyta).
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1. W różnych opracowaniach znajdziecie takie zbitki dźwieków: 

“th”, “gh”, “dh”, “kh”, “sh” itd. – to nic innego, jak transliteracja

arabskich dźwieków w pisowni angielskiej (lub transliteracja

zaporzyczona przez polskiego tłumacza). Te dźwięki mówią

coś odbiorcy angielskiemu,ale nam niewiele – bo wcale nie znaczy

że mamy przecież wymawiać “th” jak “th” lub “t”. 

Dlaczego o tym piszę? Otóż spotkałam się z pisownią niektórych

słów, które “upraszczają” tę transliterację i tym samym wprowadzają

innych w błąd np. imię Allaha pisane było jako “Al Gaffar” (a to nie jest 

“G” tylko “ –“ غ francuskie r, pisane, a po angielsku jako “gh”)

czy też kąpiel oczyszczająca po polsku wymawiana jest błędnie 

gusl (poprawnie ṟusl – czyli francuskie r).

2. Istnieją wyrazy, które mogą być pisane w różnych sposób w jezyku

angielskim (opracawania pisane w języku są dla nas źródłem wiedzy

o islamie) np. możecie spotkać się z 2 rożne pisownie wyrazu

“modlitwa” – Salah i Salat. I przy tej okazji należy wyjaśnić pewną

zasadę czytania wyrazów arabskich i angielskich. 

Otóż w języku angielskim są pewne litery, które czasami dają pusty

dźwiek (czyli nie są czytane) i tak jest właśnie w przypadku pisania

niektórych wyrazów z “h” na końcu wyrazu.

Słowo “modlitwa” pisana jest po arabsku jako “salat” – tak na końcu

widać “tamarbutę – , “ةـ która w transliteracji możemy zapisać, jako “t” 

i jeżeli ten wyraz nie ma żadnego występującego po nim dopełnienia

-wówczas tamarbuty (czyli t) sie nie czyta. 

Aneks do transliteracji #2
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Jest to przyczyna być może, dla której dlatego też zapewnie

Anglicy czasami piszą h na końcu (w wyrazach, które kończą się

na tamarbutę), aby w jakiś sposób zamknać wyraz, jest to jednak

literka, której – w takim przypadku – się nie czyta).

Zatem wyraz modlitwa po arabsku czytamy “sala”, ale jeżeli

chcemy powiedzieć o modlitwie fadżr, wówczas pojawia się

dopełnienie (określenie jaka to modlitwa), mówimy salat al fadżr. 

Podobnie wygląda wymowa innych wyrazów np. jałmużna

obowiazkowa – to wyraz “zakah” (wymawiamy jako “zaka” 

nie “zakat” jako pojedyńcze słowo), ale już zakat al fitr. 

Inne wyrazy, które posiadają tamarbutę:

np: raqah (cykl w modlitwie), szahadah, sunnah

(na końcu wszędzie jest tamarbuta).

3. Istnieja wyrazy, które na końcu piszemy –ح  ” lekkie h”. 

Czy słyszycie różnicę w wymowie: huśtawka (h lekkie) 

i homar (h twarde) i chrząszcz (h b. twarde, gardlowe)? 

Podobna różnica istnieje wymowie literki “h” w j. arabskim. 

Pamiętajmy: Bismillah, Alhamdullah, Allah

(na końcu lekkie h – jak huśtawka, a nie twarde).
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4. Czasami możecie też spotkać słowa pisane w różny sposób

w transliteracji angielskiej np. post – sawm lub saum. Myśle,

że nie będzie błędem jeśli będziemy używać po polsku pisowni:

sałm lub saum (chociaż ja osobiście skłaniam się bardziej ku 

pisowni sałm) – oba dają ten sam dźwięk.

Jednak czasami należy zastanowić się, jak zaadaptować 

transliterację angielską na polską np. „salawat” (modlitwy) 

- nie piszcie od razu salałat (to jest błąd) – prawdziwa wymowa

tego słowa to salałet („a” po angielsku też czytane jest jako „e”).

Należy również wspomnieć o zasadzie czytania samego „aslifu”. 

Wiemy, że to „a” – ale z reguły w wyraza wymawiamy jako „e”.

„Alif” wymawiany jest jako „a”, jeśli występują po nim następujące

literki غ ط ظ ض. Od tej reguły jest jeden wyjątek – Allah.

5. Ponadto należy zwrócić uwagę na oddech przy czytaniu Koranu 

lub suplikacji. Oddech ma wpływ na wymowę.

Biorąc oddech nie wymawiamy końcówek wyrazów na końcu 

wersetu tuż przed oddechem) – zatem niektóre suplikacje lub

transliteracj Koranu w moich opracowaniach może różnić się 

od znanej wam (ja uwzględniam oddech).

Uczulam zatem na pisownię i wymowę – myśle, że dobrze, jeśli

Przyjmiemy zasadę, że każde nowo poznane słówko/powiedzenie

Arabskie sprawdzamy (podobnie, jak czynimy w przypadku nowych

Informacji o islamie) – oczywiście pod warunkiem, że zależy nam, 

Aby poprawnie mówić, i aby nasze dzieci też poprawnie mówiły 

po arabsku.


