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คำ�นำ�

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั ้นพื ้นฐ�น โดยสำ�นักวิช�ก�ร 

และม�ตรฐ�นก�รศึกษ� ร่วมกับมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตปััตต�น ี       

และสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ปัระถมศึกษ�นร�ธิว�ส เขต 3 ดำ�เนินก�ร                   

ศึกษ�วิจัยเพ่ือจัดทำ�บัญชีคำ�พ้ืนฐ�น “ภ�ษ�อ�หรับ” เพ่ือให้สถ�นศึกษ�นำ�ไปัใช้ 

ในก�รจ ัดก�รเร ียนก�รสอนอิสล�มศึกษ� ระดับอ ิสล�มศึกษ�ตอนต้น        

(อิบติด�อียะฮฺฺ) ช้ันปีัท่ี 1 – 3 ซ่ึงจะเป็ันพ้ืนฐ�นสำ�คัญในก�รพัฒน�ผู้้้เรียนให้มี 

คว�มร้้ คว�มส�ม�รถ และทักษะด้�นก�รใช้ภ�ษ�อ�หรับได้อย่�งถ้กต้อง อันจะเป็ัน 

ปัระโยชน์ต่อก�รเรียนร้้อิสล�มศึกษ�ในส�ระก�รเรียนร้้อื ่นและก�รศึกษ�ต่อ    

ในระดับที่ส้งขึ้น อีกทั้งหวังเปั็นอย่�งยิ่งว่�บัญชีคำ�พื้นฐ�น “ภ�ษ�อ�หรับ” นี้       

จะเปั็นปัระโยชน์ต่อก�รพัฒน�หลักส้ตร หนังสือเรียน แบบฝึึกทักษะ ตลอดจน     

ส่ือก�รเรียนร้้ภ�ษ�อ�หรับของหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องได้เป็ันอย่�งดี

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ขอขอบคุณคณะผู้้้วิจัย           

และผู้้้มีส่วนร่วมทุกท่�นที่ช่วยให้ก�รศึกษ�วิจัยครั้งนี้สำ�เร็จลุล่วงด้วยดี หวังเปั็น      

อย่�งย่ิงว่�สถ�นศึกษ�และหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องจะนำ�ไปัใช้ปัระโยชน์ในก�รพัฒน�

ผู้้้เรียนให้มีคุณภ�พและม�ตรฐ�นต�มที่ผู้้้ปักครอง ชุมชน และสังคมค�ดหวัง     

ต่อไปั 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น



บทนำ�

คำ�พื้นฐ�นภ�ษ�อ�หรับ
ระดับอิสล�มศึกษ�ตอนต้น 

(อิบติด�อียะฮฺ) ชั้นปีที่ 1

คำ�พื้นฐ�นภ�ษ�อ�หรับ
ระดับอิสล�มศึกษ�ตอนต้น 

(อิบติด�อียะฮฺ) ชั้นปีที่ 2

สารบัญ

คำ�พื้นฐ�นภ�ษ�อ�หรับ
ระดับอิสล�มศึกษ�ตอนต้น 

(อิบติด�อียะฮฺ) ชั้นปีที่ 3



บััญชีีคำำ�พ้ื้�นฐ�นภ�ษ�อ�หรัับัสำำ�หรัับัผู้้�เรีัยนอิสำล�มศึึกษ� รัะดัับัอิสำล�มศึึกษ�

ตอนต�น (อิบัติดั�อียะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่�  1 – 3 ฉบัับันี�ไดั�ม�จ�กก�รัศึึกษ�วิิจัยรั่วิม            

รัะหวิ่�งสำำ�นักง�นคำณะกรัรัมก�รัก�รัศึึกษ�ขัั้�นพื้้�นฐ�นรั่วิมกับัคำณะผู้้�วิิจัยจ�ก     

วิิที่ย�ลัยอิสำล�มศึึกษ�และคำณะมนุษยศึ�สำตรั์และสำังคำมศึ�สำตรั์  มห�วิิที่ย�ลัย    

สำงขั้ล�นคำรัินที่รั์ มีวัิตถุุปีรัะสำงคำ์เพื้้�อรัวิบัรัวิมคำำ�ศัึพื้ที่์ภ�ษ�อ�หรัับัและศึึกษ�     

คำวิ�มเหม�ะสำมในก�รันำ�คำำ�ศัึพื้ที่์ภ�ษ�อ�หรัับัไปีใชี�ในก�รัจัดัก�รัเรีัยนก�รัสำอน 

รัะดัับัอิสำล�มศึึกษ�ตอนต�น (อิบัติดั�อียะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 รั�ยละเอียดัต่�งๆ มีดัังนี� 

ในก�รัศึึกษ�เอกสำ�รัเพื้้�อรัวิบัรัวิมคำำ�ศึัพื้ที่์ภ�ษ�อ�หรัับัสำำ�หรัับัผู้้�เรีัยน       

อิสำล�มศึึกษ� รัะดัับัอิสำล�มศึึกษ�ตอนต�น (อิบัติดั�อยีะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 มีแนวิที่�ง 

ดัำ�เนินก�รัดัังนี�

1 .1 รัวิบัรัวิมคำำ�ศัึพื้ที่ ์ภ�ษ�อ�หรัับัสำำ�หรัับัผู้้ � เรีัยนอิสำล�มศึึกษ� 

จ�กหนังสำ้อเรีัยนภ�ษ�อ�หรัับั รัะดัับัอิสำล�มศึึกษ�ตอนต�น (อิบัติดั�อียะฮฺฺ) 

ชัี�นปีีทีี่� 1 – 3 ทีี่�ใชี�ในโรังเรีัยนขั้องรััฐ โรังเรีัยนเอกชีนสำอนศึ�สำน�อิสำล�ม         

และศ้ึนย์ก�รัศึึกษ�อิสำล�มปีรัะจำ�มัสำญิดั (ต�ดีัก�) โดัยกำ�หนดัเกณฑ์์ในก�รั 

คัำดัเล้อกหนังสำ้อเรีัยน เพื้้�อศึึกษ�และนำ�ม�วิิเคำรั�ะห์ ดัังนี�

บทนำำ�

วิธีดำ�เนินก�รศึกษ�

1  ก�รศึกษ�เอกส�ร
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•	หนังสือเรียนที่ใช้ในโรงเรียนของรัฐ 

กำ�หนดัเฉพื้�ะหนังส้ำอเรีัยนภ�ษ�อ�หรัับั รัะดัับัอิสำล�มศึึกษ�ตอนต�น 

(อิบัติดั�อียะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 – 3 ทีี่�ใชี�ในก�รัจัดัก�รัเรีัยนก�รัสำอนขั้องโรังเรีัยน           

ทีี่�เปิีดัสำอนวิิชี�สำ�มัญคำวิบัค่้ำศึ�สำน� โดัยใชี�หลักส้ำตรัอิสำล�มศึึกษ� ต�มหลักส้ำตรั 

แกนกล�งก�รัศึึกษ�ขัั้�นพ้ื้�นฐ�น พุื้ที่ธศัึกรั�ชี 2551 

•	หนังสือเรียนที่ใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศ�สน�อิสล�ม 

กำ�หนดัเฉพื้�ะหนังส้ำอเรีัยนภ�ษ�อ�หรัับั รัะดัับัอิสำล�มศึึกษ�ตอนต�น 

(อิบัติดั�อียะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 ทีี่�ใชี�ในก�รัจัดัก�รัเรีัยนก�รัสำอนขั้องโรังเรีัยนเอกชีน 

สำอนศึ�สำน�อิสำล�ม ต�มหลักส้ำตรัอิสำล�มศึึกษ� พุื้ที่ธศัึกรั�ชี 2546 

•	หนังสือเรียนที่ใช้ในศูนย์ก�รศึกษ�อิสล�มประจำ�มัสญิด (ต�ดีก�)

กำ�หนดัเฉพื้�ะหนังส้ำอเรีัยนภ�ษ�อ�หรัับั รัะดัับัอิสำล�มศึึกษ�ตอนต�น 

(อิบัติดั�อียะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 ทีี่�ใชี�ในก�รัจดััก�รัเรีัยนก�รัสำอนขั้องศ้ึนย์ก�รัศึึกษ� 

อิสำล�มปีรัะจำ�มัสำญิดั (ต�ดีัก�) ต�มหลักส้ำตรัอิสำล�มศึึกษ�ฟััรัฎููอีนปีรัะจำ�   

มัสำญิดั พุื้ที่ธศัึกรั�ชี 2548 

1.2 รัวิบัรัวิมคำำ�ศัึพื้ที่์ทัี่�งหมดัทีี่�ใชี�ในหนังสำ้อเรีัยนภ�ษ�อ�หรัับัทีุ่กคำำ�     

กรัณีทีี่�มีคำำ�ศัึพื้ท์ี่ซ้ำำ��กันไดั�เล้อกคำำ�ศัึพื้ท์ี่ทีี่�ปีรั�กฏซ้ำำ��เพีื้ยง 1 คำำ�เท่ี่�นั�น  

1.3 นำ�คำำ�ศึัพื้ที่์ทีี่ �ไดั�จ�กก�รัคำัดัเล้อกม�จัดัหมวิดัหม้่โดัยใชี�แนวิคำิดั 

Hyponymy จัดักลุ่มคำวิ�มหม�ยขั้องคำำ�ศัึพื้ที่์ทีี่�มีคำวิ�มหม�ยเกี�ยวิขั้�องหรั้อ 

สัำมพัื้นธ์กันไวิ�ในหมวิดัเดัียวิกัน (Gao & Xu: 2013) จ�กนั�นจึงจัดัที่ำ�เปี็น        

รั่�งบััญชีีคำำ�ศึัพื้ที่์ภ�ษ�อ�หรัับัสำำ�หรัับัผู้้�เรีัยนอิสำล�มศึึกษ� รัะดัับัอิสำล�มศึึกษ� 

ตอนต�น (อิบัติดั�อียะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 เพื้้�อนำ�ไปีใชี�ในก�รัจัดัที่ำ�แบับัสำอบัถุ�ม 

สำำ�หรัับัเก็บัรัวิบัรัวิมขั้�อม้ลภ�คำสำน�มต่อไปี 
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ในก�รัศึึกษ�ภ�คำสำน�มเพื้้ �อศึึกษ�คำวิ�มเหม�ะสำมในก�รันำ�คำำ�ศัึพื้ที่์     

ภ�ษ�อ�หรัับัไปีใชี�ในก�รัจัดัก�รัเรีัยนก�รัสำอนอิสำล�มศึึกษ� รัะดัับัอิสำล�มศึึกษ� 

ตอนต�น (อิบัติดั�อียะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 ไดั�กำ�หนดัแนวิที่�งก�รัดัำ�เนินก�รัดัังนี�

2.1 กล่�มเป้�หม�ยท่ีใช้ในก�รศึกษ� 

กลุ่มเปี้�หม�ยซ้ำึ�งเปี็นผู้้�ให�ขั้�อม้ลทีี่�ใชี�ในก�รัศึึกษ� มีจำ�นวินทัี่�งสำิ�น 405 

คำน จำ�แนกเปี็นผู้้�สำอน 81 คำน ผู้้�เรีัยน 324 คำน จ�กสำถุ�นศึึกษ� 27 แห่ง ไดั�แก่ 

ปัีตต�นี 9 แห่ง ยะล� 9 แห่ง และนรั�ธิวิ�สำ 9 แห่ง

2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในก�รศึกษ�

เคำร้ั�องม้อทีี่�ใชี�ในก�รัศึึกษ�คำรัั�งนี� ค้ำอ แบับัสำอบัถุ�ม จำ�นวิน 2 ชุีดั ดัังนี�  

•	 ช่ดที่ 1 แบับัสำอบัถุ�มสำำ�หรัับัผู้้�เรัียน ใชี�ในก�รัเก็บัขั้�อม้ลจ�กผู้้�เรัียน 

เพื้้�อศึึกษ�คำำ�ศัึพื้ที่์ภ�ษ�อ�หรัับัทีี่�ผู้้�เรีัยนร้ั�จักและไม่ร้ั�จัก สำำ�หรัับัใชี�เปี็นขั้�อม้ล     

ปีรัะกอบัก�รัพิื้จ�รัณ�คัำดัเล้อกเป็ีนคำำ�ศัึพื้ท์ี่พ้ื้�นฐ�น 

•	 ชด่ที ่2 แบับัสำอบัถุ�มสำำ�หรัับัผู้้�สำอน ใชี�ในก�รัเกบ็ัขั้�อม้ลจ�กคำร้ัผู้้�สำอน 

ภ�ษ�อ�หรัับัเกี�ยวิกับัคำวิ�มเหม�ะสำมขั้องคำำ�ศึัพื้ที่์ภ�ษ�อ�หรัับัทีี่�ไดั�จ�กก�รั 

รัวิบัรัวิมจ�กหนังส้ำอเรีัยน โดัยให�ผู้้�ตอบัแบับัสำอบัถุ�มเล้อกรัะดัับัคำวิ�มเหม�ะสำม

ขั้องคำำ�ศัึพื้ท์ี่เพีื้ยง 1 รัะดัับัชัี�น จ�กรัะดัับัชัี�นปีีทีี่� 1 ชัี�นปีีทีี่� 2 ชัี�นปีีทีี่� 3 และส้ำงกว่ิ� 

ชัี�นปีีทีี่� 3 พื้รั�อมทัี่�งให�ขั้�อเสำนอแนะเพ้ื้�อนำ�ม�ปีรัับัปีรุังและพัื้ฒน�ก�รัจัดัที่ำ�บััญชีี

คำำ�พ้ื้�นฐ�นต่อไปี

2  ก�รศึกษ�ภ�คสน�ม
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2.3 ก�รสร้�งเคร่ืองมือและก�รตรวจสอบค่ณภ�พเคร่ืองมือ

1) ศึึกษ�เอกสำ�รัเกี�ยวิกับัแนวิคำิดัก�รัจัดัที่ำ�บััญชีีคำำ�พื้้�นฐ�นต�ม 

แนวิคำิดัขั้อง Lado (1986) ซ้ำึ �งไดั�กำ�หนดัหลักเกณฑ์์ในก�รัเล้อกคำำ�ศัึพื้ที่์               

โดัยพื้ิจ�รัณ�จ�กปีรัะสำบัก�รัณ์และคำวิ�มเหม�ะสำมกับัรัะดัับัอ�ยุและสำติปีัญญ�

ขั้องผู้้�เรีัยน

2) นำ�คำำ�ศัึพื้ท์ี่ภ�ษ�อ�หรัับัทีี่�ปีรั�กฏอย่้ในหนังส้ำอเรีัยนภ�ษ�อ�หรัับั

รัะดัับัอิสำล�มศึึกษ�ตอนต�น (อิบัติดั�อียะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 ทีี่�ใชี�ในโรังเรีัยนขั้องรััฐ 

โรังเรีัยนเอกชีนสำอนศึ�สำน�อิสำล�ม และศ้ึนย์ก�รัศึึกษ�อิสำล�มปีรัะจำ�มัสำญิดั 

(ต�ดีัก�) ทีี่�ไดั�จ�กขัั้�นตอนก�รัศึึกษ�เอกสำ�รัม�จัดัที่ำ�เป็ีนร่ั�งบััญชีีคำำ�ศัึพื้ท์ี่

3) กำ�หนดัคำำ�ศึัพื้ที่์ให�เหม�ะสำมกับัรัะดัับัชัี�น โดัยพื้ิจ�รัณ�คำวิ�ม 

ย�กง่�ยขั้องคำำ�ต�มแนวิคิำดัขั้อง Thornbury (2004) 

4) นำ�คำำ�ศัึพื้ที่์ทีี่�ไดั�ทัี่�งหมดัม�จำ�แนกเปี็นหมวิดัหม้่ต�มแนวิคำิดัขั้อง 

Gao & Xu (2013) กรัณีทีี่�บั�งหมวิดัมีจำ�นวินคำำ�ศัึพื้ที่์น�อย ไดั�เพื้ิ�มคำำ�ศัึพื้ที่์ 

โดัยใชี�หลักเกณฑ์์ต�มขั้�อ 1) และขั้�อ 3) 

5) ส่ำงร่ั�งบััญชีีคำำ�ศัึพื้ท์ี่ทีี่�ไดั�ให�ผู้้�เชีี�ยวิชี�ญ จำ�นวิน 3 คำน พิื้จ�รัณ� 

ตรัวิจสำอบัคำวิ�มเทีี่�ยงตรังเชีิงพื้ินิจ (Face Validity) รัวิมถุึงคำวิ�มเหม�ะสำม 

ขั้องเคำรั้ �องม้อ และนำ�ขั้�อเสำนอแนะม�ปีรัับัปีรัุงแก�ไขั้รั่�งบััญชีีคำำ�ศัึพื้ที่์                   

ภ�ษ�อ�หรัับัให�สำมบ้ัรัณ์ยิ�งขึั้�นก่อนนำ�ไปีใชี�ในก�รัเก็บัรัวิบัรัวิมขั้�อม้ล 

2.4 ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

ในก�รัเก็บัรัวิบัรัวิมขั้�อม้ล คำณะผู้้�วิิจัยไดั�ชีี�แจงและสำรั��งคำวิ�มเขั้��ใจกับั        

ผู้้�ชี่วิยวิิจัยก่อนลงพื้้�นที่ี�ไปีรั่วิมเก็บัรัวิบัรัวิมขั้�อม้ล ทัี่�งนี� ไดั�ติดัต่อปีรัะสำ�นกับั            

โรังเรีัยนกลุ่มเป้ี�หม�ยเพ้ื้�อนัดัหม�ยในก�รัเก็บัรัวิบัรัวิมขั้�อม้ล โดัยใชี�รัะยะเวิล� 

ในก�รัเก็บัรัวิบัรัวิมขั้�อม้ลรัะหว่ิ�งเด้ัอนมีน�คำม - เมษ�ยน 2561 ไดั�แบับัสำอบัถุ�ม 

กลับัค้ำนม� คิำดัเป็ีนรั�อยละ 100
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2.5 ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

ก�รัวิิเคำรั�ะห์ขั้�อม้ลเพื้้�อศึึกษ�คำวิ�มเหม�ะสำมในก�รันำ�คำำ�ศัึพื้ที่์ไปีจัดัที่ำ� 

บััญชีีคำำ�พื้้�นฐ�นภ�ษ�อ�หรัับั ไดั�พื้ิจ�รัณ�จ�กคำ่�รั�อยละส้ำงสำุดัขั้องผู้ลก�รั           

ปีรัะเมินคำวิ�มเหม�ะสำมขั้องผู้้�สำอนในแต่ละรัะดัับัชัี�นเป็ีนหลัก และค่ำ�รั�อยละขั้อง 

ผู้ลก�รัปีรัะเมินก�รัร้ั�จักคำำ�ศัึพื้ท์ี่ขั้องผู้้�เรีัยนม�ปีรัะกอบั  

 ก�รัสัำมมน�อิงผู้้�เชีี�ยวิชี�ญ (Connoisseurship) เพ้ื้�อย้นยนัคำวิ�มเหม�ะสำม 

ในก�รันำ�คำำ�ศัึพื้ที่์ภ�ษ�อ�หรัับัไปีใชี�ในก�รัจัดัก�รัเรีัยนก�รัสำอนอิสำล�มศึึกษ� 

รัะดัับัอิสำล�มศึึกษ�ตอนต�น (อิบัติดั�อียะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 โดัยใชี�บััญชีีคำำ�ศัึพื้ท์ี่ 

ภ�ษ�อ�หรัับัทีี่�ไดั�จ�กก�รัศึึกษ�ภ�คำสำน�ม เพื้้�อให�ผู้้�เชีี�ยวิชี�ญรั่วิมพื้ิจ�รัณ�       

คำวิ�มเหม�ะสำมในก�รันำ�คำำ�ศัึพื้ท์ี่ภ�ษ�อ�หรัับัไปีใชี� และให�ขั้�อเสำนอแนะในก�รั

ปีรัับัปีรัุงบััญชีีคำำ�ศัึพื้ที่์ภ�ษ�อ�หรัับัให�มีคำวิ�มสำมบ้ัรัณ์ม�กยิ�งขั้ึ�น โดัยกำ�หนดั 

เกณฑ์์ในก�รัคำัดัเล้อกกลุ ่มตัวิอย่�ง คำ้อเปี็นผู้้�ที่ี �มีคำวิ�มรั้ � คำวิ�มเชีี�ยวิชี�ญ 

และปีรัะสำบัก�รัณ์ดั��นภ�ษ�อ�หรัับั ไม่น�อยกว่ิ� 5 ปีี จำ�นวิน 20 คำน ปีรัะกอบัดั�วิย 

ผู้้�แที่นผู้้�ที่รังคำุณวิุฒิ อ�จ�รัย์มห�วิิที่ย�ลัย ศึึกษ�นิเที่ศึก์ นักวิิชี�ก�รัศึึกษ� 

นักวิิชี�ก�รัศึ�สำน� ผู้้�สำอนภ�ษ�อ�หรัับัในโรังเรีัยนขั้องรััฐ โรังเรีัยนเอกชีน 

สำอนศึ�สำน�อิสำล�ม และศ้ึนย์ก�รัศึึกษ�อิสำล�มปีรัะจำ�มัสำญิดั (ต�ดัีก�) 

โดัยคัำดัเล้อกจ�กผู้้�เชีี�ยวิชี�ญ 3 กลุ่ม ดัังนี�

1. กล่�มผูู้้ทรงค่ณว่ฒิิ ปีรัะกอบัดั�วิย อ�จ�รัย์มห�วิิที่ย�ลัยและหรัอ้   

ผู้้�ที่ี�มีสำ่วินรั่วิมในก�รัสำ่งเสำรัิมสำนับัสำนุนพัื้ฒน�ก�รัจัดัก�รัเรีัยนก�รัสำอนภ�ษ� 

อ�หรัับั  

2. กล่�มนักวิช�ก�ร ปีรัะกอบัดั�วิย ศึึกษ�นิเที่ศึก์ นักวิิชี�ก�รัศึึกษ� 

นักวิิชี�ก�รัศึ�สำน� 

3 ก�รสัมมน�อิงผูู้้เชี่ยวช�ญ
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ผู้ลก�รรวบรวมคำ�ศัพท์ภ�ษ�อ�หรับจ�กหนังสือเรียน ชั้นปีที่ 1 - 3

3. กล่�มผูู้้สอน ปีรัะกอบัดั�วิย ผู้้�สำอนภ�ษ�อ�หรัับัในโรังเรีัยนขั้องรััฐ 

โรังเรีัยนเอกชีนสำอนศึ�สำน�อิสำล�ม และศ้ึนย์ก�รัศึึกษ�อิสำล�มปีรัะจำ�มัสำญิดั 

(ต�ดีัก�)

ก�รัศึึกษ�คำรัั�งนี�เพื้้ �อรัวิบัรัวิมคำำ�ศัึพื้ที่์ภ�ษ�อ�หรัับัและศึึกษ�คำวิ�ม          

เหม�ะสำมในก�รันำ�คำำ�ศัึพื้ที่์ภ�ษ�อ�หรัับัไปีใชี�ในก�รัจัดัก�รัเรีัยนก�รัสำอน 

รัะดัับัอิสำล�มศึึกษ�ตอนต�น (อิบัติดั�อียะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 โดัยแบ่ังเป็ีน 2 ส่ำวิน 

ค้ำอ ก�รัศึึกษ�เอกสำ�รัและก�รัศึึกษ�ภ�คำสำน�ม มีรั�ยละเอียดัโดัยสำรุัปีดัังนี�

จ�กก�รัรัวิบัรัวิมคำำ�ศึพัื้ท์ี่จ�กหนังส้ำอเรีัยนภ�ษ�อ�หรัับั รัะดัับัอิสำล�มศึึกษ�

ตอนต�น (อิบัติดั�อียะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่�  1 – 3 ทีี่�ใชี�ในโรังเรีัยนขั้องรััฐทีี่�จัดัก�รัเรีัยน 

ก�รัสำอนวิิชี�สำ�มัญคำวิบัค้ำ่ศึ�สำน� โดัยใชี�หลักส้ำตรัอิสำล�มศึึกษ� ต�มหลักส้ำตรั 

แกนกล�งก�รัศึึกษ�ขัั้�นพ้ื้�นฐ�น พุื้ที่ธศัึกรั�ชี 2551 หนังสำ้อเรีัยนทีี่�ใชี�ในโรังเรีัยน 

เอกชีนสำอนศึ�สำน�อิสำล�มทีี่�จัดัก�รัเรีัยนก�รัสำอนต�มหลักส้ำตรัอิสำล�มศึึกษ� 

พืุ้ที่ธศัึกรั�ชี 2546 และหนังสำ้อเรีัยนทีี่�ใชี�ในศ้ึนย์ก�รัศึึกษ�อิสำล�มปีรัะจำ�   

มัสำญิดั (ต�ดีัก�) ทีี่�จัดัก�รัเรีัยนก�รัสำอนต�มหลักส้ำตรัอิสำล�มศึึกษ�ฟััรัฎููอีน 

ปีรัะจำ�มัสำญิดั พืุ้ที่ธศัึกรั�ชี 2548 พื้บัวิ่� คำำ�ศัึพื้ที่์ภ�ษ�อ�หรัับัทีี่�ไดั�จ�กก�รั        

รัวิบัรัวิมจ�กหนังส้ำอเรีัยนภ�ษ�อ�หรัับัขั้องทัี่�ง 3 หลักส้ำตรั มีจำ�นวินทัี่�งสิำ�น 1,507 

คำำ� เป็ีนคำำ�ศัึพื้ท์ี่รัะดัับัอิบัติดั�อียะฮฺฺ ชัี�นปีีทีี่� 1 จำ�นวิน 371 คำำ� รัะดัับัอิบัติดั�อียะฮฺฺ 

ชัี�นปีีทีี่� 2 จำ�นวิน 548 คำำ� และรัะดัับัอิบัติดั�อียะฮฺฺ ชัี�นปีีทีี่� 3 จำ�นวิน 588 คำำ� 

โดัยจำ�แนกเปี็น 27 หมวิดั ไดั�แก่ รั่�งก�ย เคำรั้อญ�ติ เคำรั้�องแต่งก�ยและ 

เคำรั้�องปีรัะดัับั อุปีกรัณ์ก�รัเรีัยน อุปีกรัณ์ภ�ยในบั��น เคำรั้�องใชี�ภ�ยในคำรััวิ  

ผลการศึกษา
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ผู้ลก�รศึกษ�คว�มเหม�ะสมในก�รนำ�คำ�ศัพท์ภ�ษ�อ�หรับไปใช้

สำถุ�นทีี่� ตัวิเลขั้ อ�ห�รัและเคำรั้ �องดั้ �ม ผัู้ก ผู้ลไม� ดัอกไม� อ�ชีีพื้ สัำตวิ์                      

สีำ/ร้ัปีที่รัง ก�รักรัะที่ำ� โลกและจักรัวิ�ล ตำ�แหน่งและที่ิศึที่�ง ลักษณะ      

ธรัรัมชี�ติ กีฬ� วัินและเวิล� ย�นพื้�หนะ สำรัรัพื้น�ม วิลี/ก�รัทัี่กที่�ย         

คำำ�บัุพื้บัที่ และคำำ�แสำดังคำำ�ถุ�ม อย่�งไรัก็ต�ม เม้ �อนับัรัวิมคำำ�ศัึพื้ที่์ทัี่�ง 3       

รัะดัับัชัี�น โดัยไม่นับัคำำ�ซ้ำำ��ขั้องทีุ่กหลักส้ำตรั ไดั�คำำ�ศัึพื้ที่์ทัี่�งสำิ�นจำ�นวิน 671 คำำ� 

 

จ�กก�รัศึึกษ�ภ�คำสำน�มเพื้้�อศึึกษ�คำวิ�มเหม�ะสำมในก�รันำ�คำำ�ศัึพื้ที่ ์      

ภ�ษ�อ�หรัับัไปีใชี�ในก�รัจัดัก�รัเรีัยนก�รัสำอนอิสำล�มศึึกษ� รัะดัับัอิสำล�มศึึกษ� 

ตอนต�น (อิบัติดั�อียะฮฺฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 โดัยใชี�แบับัสำอบัถุ�มทีี่�เป็ีนบััญชีีคำำ�ศัึพื้ท์ี่ 

ภ�ษ�อ�หรัับัซ้ำึ �งเปี ็นก�รัพื้ัฒน�คำำ�ศัึพื้ที่์ทีี่ �รัวิบัรัวิมม�จ�กหนังสำ ้อเรีัยน 

ภ�ษ�อ�หรัับั สำอบัถุ�มกลุ่มตัวิอย่�ง จำ�นวินทัี่�งสำิ�น 405 คำน แบั่งเปี็นผู้้�สำอน 

จำ�นวิน 81 คำน และผู้้�เรีัยนจำ�นวิน 324 คำน จ�กสำถุ�นศึึกษ� 27 แห่ง ซึ้ำ�งคำรัอบัคำลุม 

โรังเรีัยนขั้องรััฐ โรังเรีัยนเอกชีนสำอนศึ�สำน�อิสำล�ม และศ้ึนย์ก�รัศึึกษ�อิสำล�ม 

ปีรัะจำ�มัสำญิดั (ต�ดีัก�) ในพ้ื้�นทีี่� 3 จังหวัิดัชี�ยแดันภ�คำใต� ค้ำอ ปัีตต�นี ยะล� 

และนรั�ธิวิ�สำ จ�กนั�นมีก�รัสำัมมน�อิงผู้้�เชีี�ยวิชี�ญเพื้้�อย้นยันคำวิ�มเหม�ะสำม 

ขั้องคำำ�ศัึพื้ท์ี่อีกคำรัั�ง กลุ่มตัวิอย่�งเป็ีนผู้้�เชีี�ยวิชี�ญดั��นภ�ษ�อ�หรัับั จำ�นวิน 20 

คำน ปีรัะกอบัดั�วิย อ�จ�รัย์มห�วิิที่ย�ลัย ศึึกษ�นิเที่ศึก์ และคำร้ัผู้้�สำอนภ�ษ�อ�หรัับั 

ในโรังเรีัยนขั้องรััฐ โรังเรีัยนเอกชีน และศ้ึนย์ต�ดีัก� โดัยใชี�แบับัตรัวิจสำอบั 

คำวิ�มเหม�ะสำม รัวิมทัี่�งไดั�รัับัฟัังขั้�อเสำนอแนะจ�กผู้้�เชีี�ยวิชี�ญ พื้บัวิ่� คำำ�ศัึพื้ที่์     

ภ�ษ�อ�หรัับัทีี่ �เหม�ะสำำ�หรัับัผู้้ �เรีัยนอิสำล�มศึึกษ� รัะดัับัอิสำล�มศึึกษ�          

ตอนต�น (อิบัติดั�อียะฮฺ) ชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 มีจำ�นวิน ทัี่�งสิำ�น 681 คำำ� แบ่ังเป็ีนรัะดัับั 

ชัี�นปีีทีี่� 1 จำ�นวิน 18 หมวิดั 86 คำำ� รัะดัับัชัี�นปีีทีี่� 2 จำ�นวิน 19 หมวิดั 114 คำำ� 

รัะดัับัชัี�นปีีทีี่� 3 จำ�นวิน 25 หมวิดั 213 คำำ� และส้ำงกวิ่�รัะดัับัชัี�นปีีทีี่� 3            
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จำ�นวิน 25 หมวิดั 268 คำำ� เม้�อจำ�แนกปีรัะเภที่ขั้องคำำ�ศึัพื้ที่์ต�มคำุณลักษณะ 

ขั้องคำำ� ไดั� 3 ปีรัะเภที่ ไดั�แก่ คำำ�เดีั�ยวิ คำำ�ปีรัะสำม และคำำ�ย้ม ทัี่�งนี� คำำ�ศัึพื้ที่์           

ภ�ษ�อ�หรัับัทีี่ � เหม�ะสำมสำำ�หรัับันำ�ไปีใชี �ในก�รัจัดัก�รัเรีัยนก�รัสำอน     

รัะดัับัชัี�นปีีทีี่� 1 - 3 และส้ำงกวิ่�ชัี�นปีีทีี่� 3 ปีรัะกอบัดั�วิย ปีรัะเภที่คำำ�เดีั�ยวิ        

จำ�นวิน 562 คำำ� คำำ�ปีรัะสำม 89 คำำ� และคำำ�ยม้ 30 คำำ�

1. กรัะที่รัวิงศึึกษ�ธิก�รัหรั้อหน่วิยง�นทีี่�เกี �ยวิขั้�องในก�รัพัื้ฒน�     

หลักส้ำตรั หนังส้ำอเรีัยน แบับัฝึึกที่กัษะ ส้ำ�อก�รัเรีัยนร้ั�ภ�ษ�อ�หรัับัในร้ัปีแบับัต่�งๆ             

นำ�บััญชีีคำำ�พื้้�นฐ�นภ�ษ�อ�หรัับัไปีใชี�ให�เกิดัปีรัะโยชีน์ต่อก�รัยกรัะดัับัคำุณภ�พื้ 

ก�รัจัดัก�รัเรีัยนก�รัสำอนภ�ษ�อ�หรัับัในปีรัะเที่ศึไที่ยให�มีปีรัะสำิที่ธิภ�พื้และ 

ปีรัะสิำที่ธิผู้ลส้ำงสุำดั

2. สำถุ�นศึึกษ�หรั้อผู้้�สำอนนำ�บััญชีีคำำ�พื้้�นฐ�นภ�ษ�อ�หรัับัไปีใชี�ใน            

ก�รัจัดัก�รัเรีัยนก�รัสำอนเพื้้�อพัื้ฒน�คำุณภ�พื้ผู้้�เรีัยนให�มีคำวิ�มร้ั� คำวิ�มสำ�ม�รัถุ    

ทัี่กษะดั��นก�รัใชี�ภ�ษ�อ�หรัับัไดั�อย่�งถุ้กต�องและเปี็นพื้้�นฐ�นสำำ�หรัับั 

ก�รัเรีัยนร้ั�ในรัะดัับัทีี่�ส้ำงขึั้�น

3. ผู้้�เรีัยนไดั�เรีัยนร้ั�คำำ�ศัึพื้ที่์ภ�ษ�อ�หรัับัต�มลำ�ดัับัคำวิ�มย�กง่�ยทีี่�          

สำอดัคำล�องเหม�ะสำมกับัรัะดัับัชัี�นและบัรัิบัที่ขั้องปีรัะเที่ศึไที่ย โดัยในก�รัจัดั 

ก�รัเรีัยนก�รัสำอนภ�ษ�อ�หรัับั ผู้้�สำอนคำวิรัปีรัะเมินคำวิ�มรั้�คำวิ�มสำ�ม�รัถุและ      

พ้ื้�นฐ�นขั้องผู้้�เรีัยนแต่ละรัะดัับัชัี�น ตลอดัจนศึึกษ� วิิเคำรั�ะห์คำำ�ศัึพื้ท์ี่ภ�ษ�อ�หรัับั 

เชี่น ปีรัะเภที่ขั้องคำำ� หมวิดัขั้องคำำ�ศึัพื้ที่์ คำำ�ศึัพื้ที่์ทีี่ �ผู้้ �เรีัยนคำุ �นเคำยหรั้อใชี�          

ในชีีวิิตปีรัะจำ�วัิน เป็ีนต�น โดัยจัดัให�ผู้้�เรีัยนไดั�เรีัยนร้ั�ต�มลำ�ดัับัจ�กง่�ยไปีห�ย�ก

ประโยชน์ของบัญชีคำ�พื้นฐ�น
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บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภ�ษ�อ�หรับ

ระดับอิสล�มศึกษ�ตอนต้น

 (อิบติด�อียะฮฺ) ช้ันปีท่ี 1

รวม 18 หมวด  จำ�นวนคำ�ศัพท์ 86 คำ� 
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ระดับอิสล�มศึกษ�ตอนต้น (อิบติด�อียะฮฺ) ช้ันปีท่ี 1
จำ�นวน 18 หมวด คำ�ศัพท์ 86 คำ� 

หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�อ�หรับ คว�มหม�ย

1. ร่�งก�ย

1 أُُذٌن ห้

2 أَْنٌف จม้ก

3 رَْأٌس หัว

4 رِْجٌل ข�

5 َشْعٌر เส้นผู้ม ขน

6 َعْيٌ ต�

7 َفٌم ปั�ก

8 َوْجٌه ใบหน้�

9 َيٌد มือ

10 ِسنٌّ ฟัน

2. เคร้อญ�ติ

1 أُمٌّ แม่

2 َأٌب พ่อ

3 اْبٌن ล้กช�ย

4 بِْنٌت     ล้กส�ว

บัญชีคำ�พื้นฐ�นภ�ษ�อ�หรับ
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�อ�หรับ คว�มหม�ย

3. เคร่้องแต่งก�ยและเคร่้องประดับ

1 َحِقيـَْبٌة กระเป๋ั�

2 َساَعٌة น�ฬิิก�

3 َقِمْيٌص เส้ือ

4 ِسْرَواٌل ก�งเกง

4. อุปกรณ์ก�รเรียนั

1 َدفـْتـٌَر สมุด

2 قـََلٌم ปั�กก�

3 ِكَتاٌب หนังสือ

4 ُكْرِسيٌّ เก้�อ้ี

5. อุปกรณ์ภ�ยในับ้�นั

1 َبٌب ปัระต้

2 َسجَّاَدٌة พรมป้ัละหม�ด

3 َسرِيـٌْر เตียง

4 َنِفَذٌة หน้�ต่�ง

6. เคร่้องใช้ภ�ยในัครัวิ

1 �แก้วนำ้ ُكْوٌب
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�อ�หรับ คว�มหม�ย

7. สำถ�นัท่ี

1 بـَْيٌت บ้�น

2 َفْصٌل ห้องเรียน

3 َمْدَرَسٌة โรงเรียน

4 َمْسِجٌد มัสญิด

8. ตัวิเลขั้

1 َواِحٌد หน่ึง

2 اثـَْناِن สอง

3 َثالَثٌَة ส�ม

4 أَْربـََعٌة ส่ี

5 َخَْسٌة ห้�

6 ِستٌَّة หก

7 َسبـَْعٌة เจ็ด

8 َثَانـََيٌة แปัด

9 ِتْسَعٌة เก้�

10 َعَشَرٌة สิบ

11 ِصْفٌر ศ้นย์
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�อ�หรับ คว�มหม�ย

9. อ�ห�รและเคร่้องด่้ม

1 َحِلْيٌب  นม

2 َماٌء นำ้�

10. ผลไม้

1 َتٌْر อินทผู้ลัม

2 َمْوٌز กล้วย

11. สัำตว์ิ

1 أَْرَنُب กระต่�ย

2 َأَسٌد สิงโต

3 َبطٌَّة เป็ัด

4 ثـَْوٌر วัว

5 َجٌَل อ้ฐ

6 ِدْيٌك ไก่

7 فَْأٌر หน้

8 ِفْيٌل ช้�ง

9 ِقْرٌد ลิง

10 ِقطٌّ แมว

11 َكْلٌب สุนัข
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�อ�หรับ คว�มหม�ย

12. ก�รกระทำ�

1 َأَكَل กิน

2 َجَلَس น่ัง

3 َشِرَب ด่ืม

4 قَاَم ยืน

13. โลกและจักรวิ�ล

1 َسَاٌء ท้องฟ้�

2 َشٌْس ดวงอ�ทิตย์

3 َقَمٌر ดวงจันทร์

14. ตำ�แหน่ังและทิศึท�ง

1 َهَذا น้ี (เพศช�ย)

2 َهِذِه น้ี (เพศหญิง)

15. ลักษณะ

1 َصِغيـٌْر เล็ก

2 قَِلْيٌل น้อย

3 َكِبيـٌْر ใหญ่

4 َكِثيـٌْر ม�ก
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�อ�หรับ คว�มหม�ย

16. วัินัและเวิล�

1 يـَْوٌم วัน

2 االثِْنْيِ วันจันทร์

3 الثُّاَلَثُء วันอังค�ร

4 اأَلْرِبَعاُء วันพุธ

5 اخَلِمْيُس วันพฤหัสบดี

6 اْلُْمَعُة วันศุกร์

7 السَّْبُت วันเส�ร์

8 اأَلَحُد วันอ�ทิตย์

17. สำรรพื้นั�ม

1 َأَن ฉััน

2 أَْنَت คุณ (เพศช�ย)

3 أَْنِت คุณ (เพศหญิง)

18. วิลี/ก�รทักท�ย

1 السَّاَلُم َعَلْيُكْم ขอคว�มสันติสุขจงมีแด่ท่�น

2 َوَعَلْيُكُم السَّاَلم ขอคว�มสันติสุขจงมีแด่ท่�นเช่นกัน

3 الَْْمُد لَِِّ ก�รสรรเสริญเป็ันสิทธิ�ของอัลลอฮฺฺ

4 ُشْكرًا ขอบคุณ

5 َعْفًوا ไม่เป็ันไร/ขอโทษ
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บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภ�ษ�อ�หรับ

ระดับอิสล�มศึกษ�ตอนต้น

 (อิบติด�อียะฮฺ) ช้ันปีท่ี 2

รวม 19 หมวด  จำ�นวนคำ�ศัพท์ 114 คำ� 
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ระดับอิสล�มศึกษ�ตอนต้น (อิบติด�อียะฮฺ) ช้ันปีท่ี 2
จำ�นวน 19 หมวด คำ�ศัพท์ 114 คำ� 

หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�อ�หรับ คว�มหม�ย

1. ร่�งก�ย

1 ُأْصُبٌع น้ิว

2 َبْطٌن ท้อง

3 َخدٌّ แก้ม

4 رُْكَبٌة เข่�

5 َساِعٌد แขน

6 َساٌق หน้�แข้ง

7 َصْدٌر หน้�อก

8 ُعُنٌق คอ

9 َفِخٌذ ข�อ่อน/ต้นข�

10 َكفٌّ ฝ่ึ�มือ

2. เคร้อญ�ติ

1 َأٌخ พ่ีช�ย/น้องช�ย

2 َجدٌّ ป่้ั/ต�

3 ٌة َجدَّ ย่�/ย�ย

บัญชีคำ�พื้นฐ�นภ�ษ�อ�หรับ
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�อ�หรับ คว�มหม�ย

4 ُأْخٌت พ่ีส�ว/น้องส�ว

5 َخاٌل น้�ช�ย

6 َخاَلٌة น้�ส�ว

7 َعمٌّ ลุง

8 ٌة َعمَّ ป้ั�

3. เคร่้องแต่งก�ยและเคร่้องประดับ

1 تـَنُـّْوَرٌة กระโปัรง

2 ثـَْوٌب ชุดโต๊บ

3 َجْوَرٌب ถุงเท้�

4 ِحَذاٌء รองเท้�

5 ِحزَاٌم เข็มขัด

6 َنظَّاَرٌة แว่นต�

4. อุปกรณ์ก�รเรียนั

1 طَاِوَلٌة โต๊ะ

2 ُكرَّاَسٌة สมุด

3 ِمَقصٌّ กรรไกร

4 ِمَْحاٌة ย�งลบ

5 َوَرَقٌة กระด�ษ
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�อ�หรับ คว�มหม�ย

5. อุปกรณ์ภ�ยในับ้�นั

1 تِْلَفاٌز โทรทัศน์

2 َساَعٌة  น�ฬิิก�

3 ِمْرآٌة  กระจก

4 ِمْصَباٌح ตะเกียง

6. เคร่้องใช้ภ�ยในัครัวิ

1 َشوَْكٌة ส้อม

2 ِمْلَعَقٌة ช้อน

7. สำถ�นัท่ี

1 َحِديـَْقٌة สวน

2 َحَّاٌم ห้องนำ้�

3 َسَكٌن ท่ีพัก

4 ُسْوٌق ตล�ด

5 َصفٌّ ห้องเรียน

8. ตัวิเลขั้

1 َأَحَد َعَشَر สิบเอ็ด

2 اِثْنا َعَشَر สิบสอง

3 َثالَثََة َعَشَر สิบส�ม
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�อ�หรับ คว�มหม�ย

4 أَْربـََعَة َعَشَر สิบส่ี

5 َخَْسَة َعَشَر สิบห้�

6 ِستََّة َعَشَر สิบหก

7 َسبـَْعَة َعَشَر สิบเจ็ด

8 َثَانَِيَة َعَشَر สิบแปัด

9 ِتْسَعَة َعَشَر สิบเก้�

10 ِعْشُرْوَن ยี่สิบ

9. อ�ห�รและเคร่้องด่้ม

1 أَُرزٌّ ข้�ว

2 بـَْيٌض ไข่

3 ُخبـٌْز ขนมปััง

4 ٌر ُسكَّ นำ้�ต�ล

5 لٌَْم เน้ือ

10. ผลไม้

1 تـُفَّاَحٌة แอปัเปิัล

2 ِتْيٌ มะเด่ือ

3 ُدْورَِين ทุเรียน

4 َزيـْتـُْوٌن มะกอก

5 َنَرِجْيُل มะพร้�ว
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�อ�หรับ คว�มหม�ย

11. สัำตว์ิ

1 بـََقَرٌة วัว

2 ثـُْعَباٌن ง้

3 َجاُمْوٌس คว�ย

4 ِحَاٌر ล�

5 ِخْنزِيـٌْر หม้ / สุกร

6 ُدبٌّ หมี

7 َدَجاٌج ไก่

8 َسٌَك ปัล�

9 ُعْصُفْوٌر นกกระจอก

10 َنٌْل ผ้ึู้ง

11 َنٌر เสือ

12 ِحَصاٌن ม้�

13 َغَنٌم แกะ

12. สีำ/รูปทรง

1 أَبـَْيُض สีข�ว

2 َأْحَُر สีแดง

3 َأْخَضُر สีเขียว

4 أَْزَرُق สีนำ้�เงิน
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�อ�หรับ คว�มหม�ย

5 َأْسَوُد สีดำ�

6 َأْصَفُر สีเหลือง

13. ก�รกระทำ�

1 َخرََج ออก

2 َدَخَل เข้�

3 فـََتَح เปิัด

4 قـََرَأ อ่�น

5 َكَتَب เขียน

14. โลกและจักรวิ�ล

1 أَْرٌض แผู่้นดิน

2 َبٌْر ทะเล

3 َجَبٌل ภ้เข�

15. ตำ�แหน่ังและทิศึท�ง

1 بَِعْيٌد ไกล

2 َقرِْيٌب ใกล้

3 ُهَنا ท่ีน่ี

4 ُهَناَك ท่ีน่ัน

5 َيَساٌر ซ้�ย

6 يَِْيٌ ขว�
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�อ�หรับ คว�มหม�ย

16. ลักษณะ

1 َبرٌِد เย็น

2 َجِدْيٌد ใหม่

3 ْيٌل جَِ สวย

4 َحارٌّ ร้อน

5 َطِوْيٌل ย�ว

17. วัินัและเวิล�

1 َصَباٌح ตอนเช้�

2 َمَساٌء ตอนเย็น

3 لَْيٌل กล�งคืน

4 َغًذا พรุ่งน้ี

5 نـََهاٌر กล�งวัน

6 أَْمس เม่ือว�น

7 اآلَن ขณะน้ี

18. สำรรพื้นั�ม

1 ُهَو เข�

2 ِهَي หล่อน

3 ُهَا เข�ท้ังสองคน
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หมวด

คำ�พื้นฐ�น
คำ�ศัพท์ภ�ษ�อ�หรับ คว�มหม�ย

4 ُهْم พวกเข�

5 ُهنَّ พวกหล่อน

19. วิลี/ก�รทักท�ย

1 َأْهاًل َوَسْهاًل ยินดีต้อนรับ

2 َأَن ِبَْيٍ ฉััน/ผู้มสบ�ยดี

3 َصَباُح اخلَْْيِ อรุณสวัสดิ� (คำ�ทักท�ย)

4 َصَباُح النُـّْوِر อรุณสวัสดิ� (คำ�กล่�วตอบรับ)
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บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภ�ษ�อ�หรับ

ระดับอิสล�มศึกษ�ตอนต้น

 (อิบติด�อียะฮฺ) ช้ันปีท่ี 3

รวม 25 หมวด  จำ�นวนคำ�ศัพท์ 213 คำ� 
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ระดับอิสล�มศึกษ�ตอนต้น (อิบติด�อียะฮฺ) ช้ันปีท่ี 3
จำ�นวน 25 หมวด คำ�ศัพท์ 213 คำ� 

หมวิด

คำ�พื้้�นัฐ�นั
คำ�ศึัพื้ท์ภ�ษ�อ�หรับ ควิ�มหม�ย

1. ร่�งก�ย

1 ِإبـَْهاٌم น้ิวหัวแม่มือ

2 بِْنَصٌر น้ิวน�ง

3 َجبـَْهٌة หน้�ผู้�ก

4 ِجْسٌم ร่�งก�ย

5 َحاِجٌب ค้ิว

6 ِخْنَصٌر น้ิวก้อย

7 ُدبـٌُر ก้น

8 َسَبابٌَة น้ิวช้ี

9 َشَفٌة ริมฝีึปั�ก

10 ُعْضٌو อวัยวะ

11 َكِتٌف ไหล่

12 ُوْسَطى น้ิวกล�ง

บัญชีคำ�พื้นฐ�นภ�ษ�อ�หรับ
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หมวิด

คำ�พื้้�นัฐ�นั
คำ�ศึัพื้ท์ภ�ษ�อ�หรับ ควิ�มหม�ย

2. เคร้อญ�ติ

1 َأٌخ َصِغيـٌْر  น้องช�ยคนเล็ก

2 พ่ีช�ยคนโต َأٌخ َكِبٌي

3 น้องส�วคนเล็ก ُأْخٌت َصِغيٌَة

4 ًأْخٌت َكِبيـَْرٌة พ่ีส�วคนโต

5 หล�นช�ย َحِفْيٌد

6 َحِفْيَدٌة หล�นส�ว

7 ส�มี َزْوٌج

8 َزْوَجٌة ภรรย�

9 َواِلٌد พ่อ

10 واِلَدٌة แม่

3. เคร่้องแต่งก�ยและเคร่้องประดับ

1 أَْلَماٌس เพชร

2 แหวน َخاَتٌ

3 ِسَواٌر กำ�ไล

4 ชุดอะบ�ยะห์ َعَبايٌَة

5 เงิน (โลหะ) ِفضٌَّة

6 หมวก قـُبَـَّعٌة

7 قـُفَّاٌز ถุงมือ
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หมวิด

คำ�พื้้�นัฐ�นั
คำ�ศึัพื้ท์ภ�ษ�อ�หรับ ควิ�มหม�ย

4. อุปกรณ์ก�รเรียนั

1 َحاُسْوٌب คอมพิวเตอร์

2 َخرِْيَطٌة แผู้นท่ี

3 َسبُـّْوَرٌة กระด�นดำ�

4 طََباِشيـُْر ชอล์ก

5 قـََلُم َرَصاٍص ดินสอ

6 َلْوَحٌة กระด�น

7 ِمبـْرَاٌة กบเหล�ดินสอ

8 ِمْرَسٌَة อุปักรณ์ว�ดเขียน

9 ِمْسَطَرٌة ไม้บรรทัด

5. อุปกรณ์ภ�ยในับ้�นั

1 َثاّلَجٌة ต้้เย็น

2 ُدْواَلٌب ต้้

3 ُسلٌَّم บันได

4 ِمْرَوَحٌة พัดลม

5 ِمظَلٌَّة ร่ม

6 ِمْكَنَسٌة ไม้กว�ด

7 ِمْكَواٌة เต�รีด

8 َهاِتٌف โทรศัพท์
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หมวิด

คำ�พื้้�นัฐ�นั
คำ�ศึัพื้ท์ภ�ษ�อ�หรับ ควิ�มหม�ย

6. เคร่้องใช้ภ�ยในัครัวิ

1 ِإْبرِْيٌق เหยือกนำ้�

2 ِسكِّْيٌ มีด

3 َصْحٌن จ�น

7. สำถ�นัท่ี

1 ُغْرَفٌة ห้องนอน

2 َكِنْيَسٌة โบสถ์

3 ُمَصلَّى ห้องละหม�ด

4 َمطَاٌر สน�มบิน

5 َمْطَعٌم ร้�นอ�ห�ร

6 َمْعَبٌد วัด

7 َمْلَعٌب สน�มกีฬ�

8. ตัวิเลขั้

1 أَْرقَاٌم ตัวเลข

2 َواِحٌد َوِعْشُرْوَن ยี่สิบเอ็ด

3 اِثـَْناِن َوِعْشُرْون ยี่สิบสอง

4 َثاَلٌث َوِعْشُرْون ยี่สิบส�ม

5 أَْرَبٌع َوِعْشُرْون ยี่สิบส่ี
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หมวิด

คำ�พื้้�นัฐ�นั
คำ�ศึัพื้ท์ภ�ษ�อ�หรับ ควิ�มหม�ย

6 َخٌْس َوِعْشُرْون ยี่สิบห้�

7 ِستٌّ َوِعْشُرْون ยี่สิบหก

8 َسْبٌع َوِعْشُرْون ยี่สิบเจ็ด

9 َثَاٍن َوِعْشُرْون ยี่สิบแปัด

10 ِتْسٌع َوِعْشُرْون  ยี่สิบเก้�

11 َثاَلثـُْوَن ส�มสิบ

12 أَْربـَُعْوَن ส่ีสิบ

13 َخُْسْوَن ห้�สิบ

14 ِستُـّْوَن หกสิบ

15 َسبـُْعْوَن เจ็ดสิบ

16 َثَانـُْوَن แปัดสิบ

17 ِتْسُعْوَن เก้�สิบ

18 ِماَئٌة หน่ึงร้อย

9. อ�ห�รและเคร่้องด่้ม

1 أيس كرمي ไอศกรีม

2 َشاٌي ช�

3 َعِصيـٌْر นำ้�ผู้ลไม้

4 َكْعٌك เค้ก

5 َلَبٌ นม
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หมวิด

คำ�พื้้�นัฐ�นั
คำ�ศึัพื้ท์ภ�ษ�อ�หรับ ควิ�มหม�ย

10. ผัก

1 َبَصٌل หัวหอม

2 َبطَاِطُس มันฝึร่ัง

3 ِخَياٌر แตงกว�

4 َزْنَِبْيٌل ขิง

5 َطَماِطُم มะเขือเทศ

6 فـُْلُفٌل พริก

7 لَْيُمْوٌن มะน�ว

11. ผลไม้

1 َأَنَنُس สับปัะรด

2 َبَبَي   มะละกอ

3 بـُْرتـَُقاٌل ส้ม

4 ْيٌخ ِبطِّ แตงโม

5 َجوَّاَفٌة ฝึร่ัง

6 ُخْوٌخ ล้กพีช

7 رَاْمُبوَتن เง�ะ

8 ُرَطٌب อินทผู้ลัมสด

9 ُرمَّاٌن ทับทิม
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หมวิด

คำ�พื้้�นัฐ�นั
คำ�ศึัพื้ท์ภ�ษ�อ�หรับ ควิ�มหม�ย

10 َزبِْيٌب ล้กเกด

11 ِعَنٌب องุ่น

12 فـَرَاِوَلٌة สตรอเบอร่ี

13 َماْنُْو มะม่วง

12. ดอกไม้

1 َزْهَرٌة ดอกไม้

2 َوْرَدٌة ดอกกุหล�บ

3 َيسَِْيٌ ดอกมะลิ

13. อ�ชีพื้

1 ُأْسَتاٌذ คร้

2 َبِئٌع พนักง�นข�ย

3 ُبْسَتاِنٌّ ช�วสวน

4 َتِجٌر นักธุรกิจ

5 تِْلِمْيٌذ / طَاِلٌب นักเรียน/นักศึกษ�

6 َخيَّاٌط ช่�งตัดเย็บ

7 ُشْرِطيٌّ ตำ�รวจ

8 طَِبْيٌب หมอ

9 َفالٌَّح ช�วน�
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หมวิด

คำ�พื้้�นัฐ�นั
คำ�ศึัพื้ท์ภ�ษ�อ�หรับ ควิ�มหม�ย

10 ُمَدرٌِّس คร้

11 ُمِديـٌْر ผู้้้อำ�นวยก�ร

12 ُمَعلٌِّم คร้

13 ُمَرَِّضٌة พย�บ�ล

14 ُمَهْنِدٌس วิศวกร

15 ُمَوظٌَّف เจ้�หน้�ท่ี

14. สัำตว์ิ

1 بـَبـَْغاٌء นกแก้ว

2 بـُْوَمٌة นกฮฺ้ก

3 ِتَْساٌح จระเข้

4 َحبَّاٌر ปัล�หมึก

5 َخُرْوٌف แกะ

6 ُدْلِفْيٌ โลม�

7 ُذَبٌب แมลงวัน

8 َزرَاَفٌة ยีร�ฟ

9 ُصْرُصوٌر แมลงส�บ

10 ِضْفدٌَع  กบ

11 طَاُوْوٌس นกย้ง

12 ُغرَاٌب อีก�
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หมวิด

คำ�พื้้�นัฐ�นั
คำ�ศึัพื้ท์ภ�ษ�อ�หรับ ควิ�มหม�ย

13 َغزَاٌل กว�ง

14 فـَرَاَشٌة ผีู้เส้ือ

15 فـَْهٌد เสือด�ว

16 َنٌْل มด

17 َوزٌَّة ห่�น

18 َيَاَمٌة นกเข�

15. สีำ/รูปทรง

1 بـَْيَضاُء สีข�ว (พห้พจน์)

2 َحْرَاُء สีแดง (พห้พจน์)

3 َخْضرَاُء สีเขียว (พห้พจน์)

4 َزْرقَاُء สีนำ้�เงิน (พห้พจน์)

5 َسْوَداُء สีดำ� (พห้พจน์)

6 َصْفرَاُء สีเหลือง (พห้พจน์)

16. ก�รกระทำ�

1 ِاْسَتَمَع ฟัง

2 َدَرَس เรียน

3 َذَهَب  ไปั

4 َرَجَع กลับ

5 َرَسَم ว�ด
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หมวิด

คำ�พื้้�นัฐ�นั
คำ�ศึัพื้ท์ภ�ษ�อ�หรับ ควิ�มหม�ย

6 َغَلَق ปิัด

17. โลกและจักรวิ�ล

1 َنٌْم ดวงด�ว

2 نـَْهُر แม่นำ้�

3 ِهاَلٌل จันทร์เส้ียว

18. ตำ�แหน่ังและทิศึท�ง

1 أََماَم ข้�งหน้�

2 َتَْت ใต้ ด้�นล่�ง

3 َجنـُْوٌب ทิศใต้

4 َخْلَف ข้�งหลัง

5 َشْرٌق ทิศตะวันออก

6 َشَاٌل ทิศเหนือ

7 َغْرٌب ทิศตะวันตก

8 فـَْوَق ด้�นบน

19. ลักษณะ

1 َسرِْيٌع รวดเร็ว

2 سَِْيٌ อ้วน

3 َضِعْيٌف อ่อนแอ



39บัญชีคำ�พื้นฐ�น ภาษาอาหรับภาษาอาหรับ

หมวิด

คำ�พื้้�นัฐ�นั
คำ�ศึัพื้ท์ภ�ษ�อ�หรับ ควิ�มหม�ย

4 َقِدمْيٌ เก่�

5 َقِصيـٌْر ส้ัน

6 َقِويٌّ แข็งแรง

20. วัินัและเวิล�

1 يـَْوُم اْلُعْطَلِة วันหยุด

2 يـَْوُم اْلِعْيِد วันตรุษ

3 ِعْيُد اْلِفْطِر อีดิลฟิฏรฺ

4 ِعْيُد اأَلْضَحى อีดิลอัฎห�

5 ُمَرٌَّم มุหัรฺรอม

6 َصَفٌر เศ�ะฟัรฺ

7 َربِْيُع اأْلَوَِّل เร�ะบีอุลเอ�วัล

8 َربِْيُع الثَّاِن เร�ะบีอุษษ�นียฺ

9 ُجَاِدى اأْلُْوَل ญุุม�ดิลอ้ล�

10 ُجَاِدى اآْلِخر ญุุม�ดิลอ�คิรฺ

11 َرَجٌب เร�ะญับ

12 َشْعَباُن ชะอฺบ�น

13 َرَمَضاُن เร�ะมะฎอน

14 َشوَّاٌل เช�ว�ล
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หมวิด

คำ�พื้้�นัฐ�นั
คำ�ศึัพื้ท์ภ�ษ�อ�หรับ ควิ�มหม�ย

15 ُذْو اْلَقْعَدِة ซุลเก�ะอฺดะฮฺฺ

16 ِة ُذْو الِْجَّ ซุลฮิฺจญะฮฺฺ

21. ย�นัพื้�หนัะ

1 َحاِفَلٌة รถบัส

2 َدرَّاَجٌة จักรย�น

3 َدرَّاَجٌة َنرِيٌَّة มอเตอร์ไซค์

4 َسِفيـَْنٌة เรือ

5 َسيَّاَرٌة รถยนต์

6 طَائَِرٌة เคร่ืองบิน

7 قَاِرٌب เรือพ�ย

8 ِقطَاٌر รถไฟ

22. สำรรพื้นั�ม

1 َنُْن พวกเร�

2 أَنـُْتْم พวกคุณ (ผู้้้ช�ย)

3 أَنـُْتَما คุณท้ังสอง

4 أَنـُْتَّ พวกเธอ (ผู้้้หญิง)
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หมวิด

คำ�พื้้�นัฐ�นั
คำ�ศึัพื้ท์ภ�ษ�อ�หรับ ควิ�มหม�ย

23. วิลี/ก�รทักท�ย

1 ِإل اللَِّقاِء พบกันใหม่

2 َجزَاَك هللاُ َخيـْرًا ขออัลลอฮฺฺตอบแทนคว�มดีแก่ท่�น

3 َمْرَحًبا ِبَك ยินดีต้อนรับ

4 َمَساُء اخلَْْيِ สวัสดีตอนเย็น (คำ�ทักท�ย)

5 َمَساُء النُـّْوِر สวัสดีตอนเย็น (คำ�กล่�วตอบรับ)

6 َمَع السَّاَلَمِة ขอให้โชคดี

7 َهيَّا بَِنا ไปักันเถอะ

24. คำ�บุพื้บท

1 ِإل ไปัยัง

2 َعلى  บน

3 َعْن จ�ก/เก่ียวกับ

4 ِفْ  ใน

5 ِمْن จ�ก

25. คำ�แสำดงคำ�ถ�ม

1 أَْيَن ท่ีไหน

2 َكْم เท่�ไหร่

3 َكْيَف อย่�งไร
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หมวิด

คำ�พื้้�นัฐ�นั
คำ�ศึัพื้ท์ภ�ษ�อ�หรับ ควิ�มหม�ย

4 ِلَماَذا เพร�ะอะไร

5 َما อะไร

6 َماَذا อะไร

7 َمَت เม่ือใด

8 َمْن ใคร

9 َهْل ใช่ไหม
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เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

ผู้้้อำ�นวยก�รสำ�นักวิช�ก�รและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�

ผู้้้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�ปัระถมศึกษ�นร�ธิว�ส เขต 3

ผู้้้อำ�นวยก�รกลุ่มพัฒน�ส่ือก�รเรียนร้้

รองศึ�สำตร�จ�รย์ ดร.นิัเล�ะ  แวิอุเซ็็ง

วิทย�ลัยอิสล�มศึกษ� มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
ดร.อับดุลฮ�กัม  เฮ็งปิย�

วิทย�ลัยอิสล�มศึกษ� มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
ดร.สำร�วุิธิ  สำ�ยทอง

วิทย�ลัยอิสล�มศึกษ� มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
ดร.วิิลัยลักษณ์  วิิเศึษรัตน์ั

คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
นั�ยมูหัมมัดมันัซู็ร  หมัดเร๊�ะ  

คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
นั�ยมนูัศัึกด์ิ  โต๊ะเถ่้อนั

วิทย�ลัยอิสล�มศึกษ� มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์
ดร.ฟ�ฏิินั�  วิงศ์ึเลขั้�

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

คณะทำ�ง�น
ที่ปรึกษ�

คณะผูู้้วิจัย
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ดร.ฟ�ฏิินั�  วิงศ์ึเลขั้�

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

 ดร.ฟ�ฏิินั�  วิงศ์ึเลขั้�

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

นั�ยภ�คินั  อ�นัันัท์

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

ดร.ฟ�ฏิินั�  วิงศ์ึเลขั้�

นักวิช�ก�รศึกษ�ชำ�น�ญก�รพิเศษ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น

ควบค่มง�นวิจัย

ตรวจขั้นส่ดท้�ย

บรรณ�ธิก�ร
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