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ALHAMDULILLAH, segala puji bagi Allah Swt. yang telah 
menyempurnakan nikmat dan karunia kepada hamba-hamba-

Nya yang beriman. Rahmat dan salam semoga selalu tercurahkan 
kepada baginda Nabi Muhammad Saw.

Al-Qur’an adalah cahaya yang terus menyinari kehidupan umat 
Islam di sepanjang zaman. Semangat umat Islam untuk mempelajari 
Al-Qur’an tidak pernah berhenti, termasuk umat Islam di negeri ini. 
Berbagai pendekatan, metode, dan strategi dalam mempelajari 
dan memahami kandungan Al-Qur’an juga terus mengalami 
perkembangan seiring dengan tuntutan zaman. 

Bagi umat Islam di wilayah-wilayah non Arab, termasuk di 
Indonesia, sasaran dalam mempelajari Al-Qur’an yang pertama 
adalah untuk mengenal dan mampu melafalkan teks atau tulisannya 
yang berbahasa Arab sesuai dengan tuntutan tajwîd dan fashâhah. 
Sasaran berikutnya adalah mampu memahami makna serta 
kandungannya. Untuk mencapai sasaran pertama para pendidik di 
negeri ini melahirkan inovasi-inovasi baru metode belajar membaca 
sehingga mampu mengantarkan generasi kita terbebas dari buta 
huruf Al-Qur’an. Demikian pula halnya untuk mencapai sasaran 
kedua, memahami makna dan kandungan Al-Qur’an, para ulama 
dan cendekiawan muslim telah berupaya menciptakan berbagai 
inovasi, hanya saja belum semassif upaya untuk mencapai sasaran 
yang pertama sehingga pemberantasan buta makna Al-Qur’an 
masih belum terlihat gaungnya seperti pemberantasan buta huruf 
Al-Qur’an.

Pengantar    iii
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Oleh karena itu, dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki, 
penulis terobsesi untuk dapat berkontribusi dalam upaya 
meningkatkan pemahaman umat Islam terhadap makna kandungan 
Al-Qur’an. Oleh karena Al-Qur’an diturunkan berbahasa Arab, maka 
pendekatan yang penulis gunakan untuk mencapai obsesi tersebut 
adalah dengan pendekatan belajar bahasa Arab dengan tujuan 
terbatas, yaitu mengenal makna bacaan melalui kaedah-kaedah 
dasar yaitu kaedah sharfiyyah dan kaedah nahwiyyah. Seiring 
tuntutan zaman yang serba cepat dan instan, penulis berusaha 
menyajikan metode yang cepat dan terukur, yaitu dengan ukuran 
waktu sembilan jam diperkirakan mampu mengantarkan pembaca 
mengenal struktur dasar bahasa Arab dan maknanya. Dari situ 
penulis beri nama metode ini dengan Smart Method BILQALAM 
(Belajar Bahasa Al-Qur’an Sembilan Jam), mengambil berkah dari 
ayat kelima surah al‘Alaq.

Target dari pembelajaran Smart Method BILQALAM adalah agar: 
(1) pembelajar memiliki pengenalan dasar-dasar kaedah sharfiyah 
praktis untuk menggali makna kosa kata dalam Al-Qur’an secara 
mandiri, (2) pembelajar memiliki pengenalan dasar-dasar kaedah 
nahwiyah praktis untuk menggali makna kalimat atau jumlah 
pada ayat-ayat Al-Qur’an yang dipelajari, (3) pembelajar mampu 
menterjemahkan dan memahami isi kandungan surah-surah pendek 
dalam Al-Qur’an serta bacaan salat dan do’a sehari-hari.

Merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Abd 
al-Azeez Abd al-Raheem dalam 80% of Quranic Words, terdapat 
sebanyak 32.263 kata atau mencapai 41.5 % dari keseluruhan 
kata dalam Al-Qur’an (77.800 kata) yang dituangkan dalam hasil 
penelitiannya. Sebagian besar dari kosa kata tersebut telah dipelajari 
pada materi Smart Method BILQALAM dari pertemuan pertama 
sampai dengan pertemuan kelima. Sedangkan sisa kosa kata untuk 
mencapai 80% hasil penelitian tersebut penulis lampirkan pada 
materi Smart Method BILQALAM ini.

Pengantar
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Setelah mempelajari Smart Method BILQALAM diharapkan 
mampu mengkaji lebih lanjut pemahaman akan makna kandungan 
Al-Qur’an baik melalui terjemah Al-Qur’an perkata maupun melalui 
tafsir Al-Qur’an untuk surah dan ayat-ayat selanjutnya, baik secara 
mandiri maupun di bawah bimbingan ustadz atau guru yang 
kompeten.

Semoga bermanfaat. Wallâhu Waliyyuttaufîq.

Cirebon, 08 Sya’ban 1437 H
15 Mei 2016 M

          
             Penulis

Dr. H. Adib , M.Ag

Pengantar 
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Huruf Arab Nama Latin Huruf

ا Alief -

ب Bâ’ B

ت Tâ’ T

ث Tsâ Ts

ج Jîm J

ح Hâ’ H

خ Khâ’ Kh

د Dâl D

ذ Dzâl Dz

ر Râ’ R

ز Zâ’ Z

س Sîn S

ش Syîn Sy

ص Shâd Sh

Transliterasi Arab -Latin    ix
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Huruf Arab Nama Latin Huruf

ض Dhâd Dh

ط Thâ’ Th

ظ Zhâ’ Zh

ع ‘Ain ‘

غ Ghain Gh

ف Fâ’ F

ق Qâf Q

ك Kâf K

ل Lâm L

م Mîm M

ن Nûn N

و Wâwu W

ه Hâ’ H

ء Hamzah ‘

ي Yâ’ Y

َا â â

ِْي î î

ُْو û û

Transliterasi Arab-Latin



1. Ustadz membuka pelajaran dengan membaca basmalah;

2. Ustadz mengulas pelajaran sesi sebelumnya dan menanyakan 
hasil latihan yang telah dikerjakan di rumah;

3. Ustadz membaca surah-surah pendek atau bacaan dzikir yang 
akan dipelajari pada pertemuan dimaksud diikuti ayat per ayat 
oleh santri;

4. Ustadz menjelaskan dasar-dasar kaedah sharfiyah atau kaedah 
nahwiyah disertai penggunaannya dalam memahami ayat atau 
bacaan yang dipelajari;

5. Ustadz memberikan sebanyak mungkin contoh dari ayat Al-
Qur’an atau bacaan do’a untuk menerapkan kaedah dasar-dasar 
sharfiyah atau nahwiyah;

6. Sebelum memasuki sesi latihan ustadz menjelaskan tata cara 
mengerjakan latihan, sebagai berikut:

Baca kembali ayat atau bacaan yang akan dipelajari; 

•  Perhatikan kosa kata-kosa kata yang baru dijumpai yang 
ditandai dengan cetak warna biru;

•  Kerjakan perintah dalam latihan dengan menuliskan kembali 
arti kosakata yang baru di lembar latihan sesuai dengan 
petunjuk; 

•  Baca kembali ayat atau bacaan yang dipelajari dengan 
meresapi maknanya (bila memungkinkan tanpa melihat 
terjemah);

9 LANGKAH PEMBELAJARAN 
SMART METHOD BILQALAM

9 Langkah Pembelajaran Smart Metode Bilqalam    xi
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•  Jika tidak memungkinkan diselesaikan di kelas, lembar 
latihan dapat dilakukan di rumah atau di luar kelas.

7. Ustadz mengulas kembali kaedah dasar sharfiyah atau nahwiyah 
secara praktis;

8. Ustadz membaca kembali ayat atau bacaan yang telah dipelajari 
diakhiri dengan menjelaskan isi kandungan surah yang dipelajari; 
dan

9. Ustadz menutup sesi dengan bacaan hamdalah sambil memesan 
untuk mengerjakan latihan yang belum selesai untuk dikerjakan 
di rumah.[]

Langkah Pembelajaran Smart Method Bilqalam



MENGENAL
STRUKTUR BAHASA ARAB

Struktur bahasa Arab seperti bahasa pada umumnya terdiri 
atas kata (dalam bahasa Arab disebut kalimah), dan susunan 

kata (disebut tarkîb atau jumlah). Contoh : kata َجآَء (datang) dan ُّاحلَق (kebenaran). Ketika disusun menjadi : َُّق
ْ
احل  telah datang) َجآَء 

kebenaran).

Smart Method Bilqalam membekali pembaca kemampuan 
menggali makna kata dan makna kalimat. Instrumennya adalah: 

• Kaedah sharfiyah, dasar-dasar perubahan kata; 

• Kaedah nahwiyah, dasar-dasar pembentukan struktur kalimat. 

Yang pertama tujuannya untuk menggali makna kata atau 
kalimah, dan yang kedua tujuannya untuk menggali makna kalimat 
atau jumlah. 

الَقَواِعُد 
األَساِسَية

انلَّْحِويَة
ْفَِية الصَّ

Pada tahap selanjutnya adalah kaidah balâghah, menggali 
makna dari keindahan bahasa Al-Qur’an. 

Mengenal Struktur Bahasa Arab    1

Jam Ke-1

ة
َ
اجُلْمل

اللكمةاللكمةاللكمة



2    Smart Method Bilqalam

Jam Ke-1

A. Jenis-Jenis Kata (Kalimah)
Kata atau kalimah adalah unsur terkecil dari bahasa yang 

memiliki makna, terdiri dari tiga jenis yaitu kalimah isim, kalimah fi‘il, 
dan kalimah huruf. 

1) Kalimah isim, adalah kata yang menunjukkan makna sesuatu 
yang tidak terikat dengan waktu, seperti ٌَخاِل (Khalid),انلَّاس 
(manusia), ََعالَِمْي

ْ
;(Tuhan semesta alam) رَبِّ ال

2) Kalimah fi‘il, adalah kata yang menunjukkan makna suatu 
peristiwa dan terikat dengan waktu, seperti َخلََق (telah 
menciptakan), َنْعبُُد (kami menyembah), قُْل (katakan);

3) Kalimah huruf, adalah kata yang menunjukkan suatu makna 
ketika disambung dengan kata lainnya, seperti huruf bâ' (باء) 
pada بَِرِبّ انلَّاِس (dengan Tuhan manusia), ِمْن pada 

َ  ِمْن َشِّ ما
.(dari kejahatan makhluk-Nya)َخلََق 

B. Tanda Kalimah Isim:

1) Bertanwîn di akhir, contoh ُهًدى (petunjuk)

2) Menyandang ال di depan, contoh ِكتَاُب
ْ
(al-kitab) اَل

3) Dapat disandarkan (di-idhâfah-kan) kepada isim lainnya,

 contoh يِْن (yang menguasai hari pembalasan) َمالِِك يَْوِم الِّ

Isim pertama (َمالِِك) yang disandarkan disebut mudlâf (cirinya 

اإلسم
الفعل
احلرف

اللكمة
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tidak ada tanwîn dan (ال), isim kedua atau ketiga disebut 
mudlâf ilaih (selalu dibaca majrûr/kasrah).

C. Tanda Kalimah Fi‘il dan Kalimah Huruf

• Kalimah fi‘il , tidak menerima tanda-tanda isim

• Kalimah huruf, selalu disandingkan dengan kata lainnya.

Pemisah antar kata satu dan lainnya adalah spasi, tetapi ada 
kata yang penulisannya disambung (tanpa spasi) dengan kata 
lainnya, yaitu:

• Kalimah huruf yang hanya terdiri dari satu huruf, seperti huruf 
wâwu (و) pada تُُه

َ
 pada (باء) ’huruf bâ ,(dan istrinya) َواْمَرأ

 بَِربِّ
 (كاف) huruf kâf , (dengan Tuhan pemelihara manusia) انلَّاس
pada ِعْهِن

ْ
يلِٰف pada (الم) huruf lâm ,(seperti bulu) َكل  karena) إِلِ

kebiasaan) atau huruf lâm (الم) pada ُ
َ

 (فاء) huruf fâ ,(baginya) ل
pada ُمْوِريِٰت

ْ
 penulisannya (dan kuda yang mencetuskan api) فَال

tidak terpisah dengan kata sesudahnya tanpa spasi.

• Dhamîr muttashil (kata ganti yang tersambung dengan 
kata sebelumnya)  seperti ُهْم pada َعلَيِْهْم (atas mereka), ُه 
pada ُ  pada ُكْم ,(kepada engkau) إِيَّاَك pada ك ,(baginya) لَ
 dan masih banyak lagi yang akan dijelaskan ,(bagimu) لَُكْم
berikutnya. Penulisan kata ganti ini tidak terpisah dengan kata 
sebelumnya.

ة
َ
اإلَضاف

َمالِِك يَوِْم ادّلِيِْن

ْصَحاُب انلَّارِ
َ
أ

ال
الِْكَتاُب
الَْغيُْب

اتلَّْنِوْين
ُهًدى
ِغَشاَوةٌ
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LATIHAN

1. Bedakan kalimah isim, fi‘il, dan huruf pada Surah al-Fâtihah 
berikut dan sebutkan artinya:

� اهلِل الرَّْحِٰن الرَِّحيِم 1
1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha 

Penyayang.

اْلَْمُد هلِلِ َرِبّ الْٰعلَِمنَي ٢
2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

الرَّْحِٰن الرَِّحيِم ٣
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

يِن ٤ ٰملِِك يَوِْم ادِلّ
4. Yang menguasai Hari Pembalasan.

إِيَّاك َنْعُبُد ِإَويَّاَك نَْسَتعِنُي ٥

Dlamir Muttashil Huruf Satu

نَزنْلُٰه
َ
أ إِنَُّه َماُلُ LLLLLLLLL بِإِذِْن بَِرِبّ تُُه

َ
َواْمَرأ

َشانَِئَك َِّك َرب إِيَّاَك ِبَْمِد يلِٰف ِلِ َكلْعِْهِن
َصَلتِِهْم دِيُنُكْم لَُكْم َواْسُجْد ِبَْمِد َلُ
ِجيِدَها ْخَبارََها

َ
أ َعلَيِْهم فَوََسْطَن ثَْرَن

َ
فَأ فَالُْمورِيِٰت

َتبَّْت َسَيْصَلٰ
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5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada 
Engkaulah kami mohon pertolongan.

َٰط الُْمْسَتقِيَم ٦ اِْهِدنَا الِصّ
6. Tunjukilah kami jalan yang lurus,

الِّنَي ٧ نَْعْمَت َعلَيِْهْم َغْيِ الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم َوَل الضَّ
َ
ِين أ ِصَٰط الَّ

7. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan 
nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

Al-Fâtihah artinya pembukaan, surah ini diturunkan di Mekkah. 
Nama lainnya adalah Ummul Qurân (induk Al-Qur’an) karena berisi 
pokok-pokok kandungan Al-Qur’an, meliputi: (1) keimanan, bahwa 
Allah Swt adalah Tuhan yang mengatur semesta dengan sifat 
rahman dan rahim-Nya serta yang akan menegakkan keadilan 
di akhirat; (2) hukum-hukum Allah yang dapat ditempuh untuk 
meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat; dan (3) kisah-kisah 
orang terdahulu sebagai ‘ibrah (pelajaran).

2 Bedakan mana kalimah isim, kalimah fi‘il, dan kalimah huruf 
pada surah An-Nâs di bawah ini serta sebutkan maknanya:

ُعوُذ بَِرّبِ ٱنلَّاِس 1
َ
قُۡل أ

1. Katakanlah: “Aku ber-lindung kepada Tuhan (yang memelihara 
dan menguasai) manusia.

َملِِك ٱنلَّاِس ٢
2. Raja manusia.
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إَِلٰهِ ٱنلَّاِس ٣
3. Sembahan manusia.

ِ ٱلۡوَۡسَواِس ٱۡلَنَّاِس ٤ ِمن َشّ
4. Dari kejahatan (bisikan) setan yang biasa bersem-bunyi,

ِي يُوَۡسوُِس ِف ُصُدورِ ٱنلَّاِس ٥  ٱلَّ
5. yang membisikkan (keja-hatan) ke dalam dada manusia,

نَّةِ َوٱنلَّاِس ٦  ِمَن ٱۡلِ
6. dari (golongan) jin dan manusia.

An-Nâs artinya manusia, termasuk surah Makkiyyah, berisi 
perintah agar memohon perlindungan kepada Allah dari segala 
kejahatan yang masuk dalam jiwa berupa pengaruh negatif baik 
yang bersumber dari setan bangsa jin maupun setan bangsa 
manusia.

3. Bedakan mana kalimah isim, kalimah fi‘il, dan kalimah huruf 
pada surah al-Falaq di bawah ini serta sebutkan maknanya:

ُعوُذ بَِرِبّ الَْفلَِق 1
َ
 قُْل أ

1. Katakanlah: “Aku berlindung kepada Tuhan Yang Menguasai 
subuh,

ِمْن َشِّ َما َخلََق ٢
2. dari kejahatan makhlukNya,
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َوِمْن َشِّ َغِسٍق إَِذا َوقََب ٣
3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita,

ثِٰت ِف الُْعَقِد ٤ َوِمْن َشِّ انلَّفّٰ
4. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang 

menghembus pada buhul-buhul,

ِ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد ٥ َوِمْن َشّ
5. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia telah mendengki

Surah Al-Falaq artinya waktu subuh, termasuk surah Makkiyyah, 
mengandung perintah untuk memohon perlindungan kepada 
Allah dari segala kejahatan yang ditimbulkan oleh makhluk-
makhluk-Nya, termasuk kejahatan yang banyak terjadi di malam 
hari, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan para pendengki.

4. Bedakan mana kalimah isim, kalimah fi‘il, dan kalimah huruf 
pada surah Alikhlâsh di bawah ini serta sebutkan maknanya:

َحٌد 1
َ
 قُْل ُهَو اهلُل أ

1. Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa.

َمُد ٢ اهلُل الصَّ
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala 

sesuatu.

٣ ْ
َ

لَْم يَِلْ َولَْم يُول
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,
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َحٌد ٤
َ
ۥ ُكُفًوا أ ُ َولَْم يَُكْن لَّ

4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.

Al-Ikhlâsh artinya memurnikan keesaan Allah, termasuk surah 
Makkiyyah berisi penegasan tentang kemurnian keesaan Allah, 
membersihkan segala kepercayaan, dugaan, prasangka akan 
kekurangan atau adanya sekutu bagi Allah swt. yang selama ini 
masih suka menghinggapi sebagian orang.



MENGENAL JENIS KALIMAH HURUF
DAN MAKNANYA

Termasuk jenis kata yang sering dijumpai dalam Al-Qur’an adalah 
kalimah huruf, oleh karena itu pembaca perlu mengenal jenis-

jenis kalimah huruf dan maknanya.

Dari segi bentuk, ada kalimah huruf yang terdiri dari satu huruf 
saja, dan ada yang lebih.

• Kalimah huruf yang hanya terdiri dari satu huruf penulisannya 
disambung dengan kata sesudahnya, contoh huruf fâ’ (فاء) 
pada ْحيَاُكْم

َ
 sebagaimana (lalu Ia menghidupkan kalian) فَأ

telah dijelaskan di atas.

• Sedangkan jika terdiri dari dua huruf atau lebih maka 
penulisannya dipisah seperti َُّثم pada ungkapan يُِميْتُُكْم  ُثمَّ 
(kemudian Ia mematikan kalian).

Sedangkan dari segi makna dan fungsi, jenis kalimah huruf yang 
sering dijumpai antara lain:

1. Huruf ‘athaf (kata sambung)

• Huruf wâwu (واو) (dan), contoh: َنُْوَن
ْ

َماُل َوال
ْ
-harta dan anak) ال

anak)

• huruf fâ’ (فاء)  (lalu), contoh: ْحيَاُكْم
َ
ْمَواتًا فَأ

َ
 sebelumnya) َوُكنْتُْم أ

kalian mati lalu Ia menghidupkan kalian)

Mengenal Jenis Kalimat Huruf dan Maknanya    9

Jam Ke-2



10    Smart Method Bilqalam

Jam Ke-2

ْو •
َ
ْو َبْعَض يَْوٍم :contoh ,(atau) أ

َ
(sehari atau setengah hari) يَْوًما أ

ْم •
َ
َمآُء contoh ,(ataukah) أ السَّ ِم 

َ
أ ًقا 

ْ
َخل َشدُّ 

َ
أ ْنتُْم 

َ
أ
َ
 apakah kalian) أ

lebih kuat penciptaannya ataukah langit?)

يُِميْتُُكْم:contoh ,(kemudian) ُثمَّ •  kemudian Ia membuat) ُثمَّ 
kalian mati)

اهلِل :contoh ,(tetapi) لِٰكْن • رَُسْوَل   tetapi dia adalah) َولِٰكْن 
utusan Allah)

2. Huruf nafî (meniadakan) menunjukkan arti negatif, antara lain:

• 
َ

آلِّْيَ :contoh ,(tidak/bukan) ال  الضَّ
َ

 dan bukan orang-orang) َوال
yang tersesat)

:contoh ,(bukan, tidak lain) َما • رَُسْوٌل   
َّ
إِال ُمَّمٌد  َوَما   (dan 

Muhammad tidak lain kecuali seorang rasul)

ۥ ُكُفًوا اََحٌد :contoh (belum/tidak)  لَْم • ُ  dan tidak ada) َولَْم يَُكْن لَ
seorang pun yang setara denganNya) 

لِبَّ :contoh ,(tidak akan) لَْن •
ْ
 kalian tidak akan meraih) لَْن َتنَالُوا ا

kebaikan)

3. Huruf taukîd (penguat) memiliki arti penguatan (sesungguhnya) 
antara lain, meliputi: 

َمنُْوا :contoh ,(sesungguhnya) إّن •
َ
أ ْيَن  ِ

َّ
ال  sesungguhnya) إِنَّ 

orang-orang yang beriman)

• 
نَّ
َ
نَّ اهلَل َخِبْيٌ بَِما َتْعَملُْوَن :contoh ,(sesungguhnya) أ

َ
 maka) فَاْعلَْم أ

ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 
yang kalian kerjakan)

4. Huruf istifhâm (bertanya). Ada dua huruf yang menunjuk arti 
apakah, yaitu:

ُمنْتَُهْون :contoh ,(apakah) َهْل • ْنتُْم 
َ
أ  maka apakah kalian) َفَهْل 

mau berhenti?)
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• Huruf hamzah (همزة) (apakah), contoh: ًقا
ْ
َشدُّ َخل

َ
ْنتُْم أ

َ
أ
َ
 apakah) أ

kalian makhluk yang lebih kuat?)

5. Huruf jawâb, berfungsi menjawab pertanyaan, yaitu:

(katakan ya)  قُْل َنَعْم :contoh ,(ya) َنَعْم •

(mereka mengatakan betul) قَالُْوا بََل :contoh ,(ya) بََل •

6. Huruf nidâ (panggilan), berfungsi memanggil atau menyeru, 
antara lain: 

(wahai hamba Allah) يَاَعبَْد اهلل :contoh ,(wahai) يَا •

َها • يُّ
َ
َها انلَّاُس :contoh ,(wahai) يَآأ يُّ

َ
(wahai manusia) يَآأ

7. Huruf jarr, kata sesudahnya dibaca majrûr (kasrah):

َمْسِجِد ,(dari) ِمْن •
ْ
(dari masjid) ِمَن ال

• 
َ

 اللَّيِْل ,(ke/sampai) إِل
َ

(sampai malam) إِل

(dari hamba-hambanya) َعْن ِعبَاِدهِ ,(dari) َعْن •

• 
(atas hati mereka) َعَ قُلُْوبِِهْم ,(atas) َعَ

(dalam keraguan) يِفْ َريٍْب ,(di dalam) يف •

• 
(banyak orang puasa) رُبَّ َصائٍِم ,(banyak) رُبَّ

• Huruf باء (dengan), َغيِْب
ْ
(dengan yang ghaib) بِال

• Huruf كف (seperti), َكَصيٍِّب (seperti hujan)

• Huruf الم (bagi), ِهلِل (bagi Allah)

• Tiga huruf qasam (sumpah), yaitu: واو , باء ,تاء, contoh: ,َواهلِل 
.(demi Allah) بِاهلِل, تَاهلِل

Selain huruf-huruf yang telah disebutkan di atas, masih terdapat 
beberapa kata yang sering dijumpai dan perlu difahami artinya oleh 
pembaca, sebagaimana pada tabel berikut:
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Kata Arti Contoh Ayat

إِذْ Ketika 
َو إِذْ فََرْقَنا بُِكُم اْلَْحَر QS 2:50

Dan (ingatlah), ketika Kami belah laut untukmu

إَِذا Apabila
إَِذا َجآَء نَْصُ اهلِل َوالَْفتُْح QS 110:1

Apabila telah datang pertolongan Allah dan 
kemenangan

�َ
َ
أ Ingatlah

ُهْم ُهُم الُْمْفِسُدوَن َ� إِنَّ
َ
أ QS 2:12

Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-
orang yang membuat kerusakan

إِلَّ Kecuali
اِلَاِت ِيَن آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ إِلَّ الَّ QS 103:3

Kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh

ا مَّ
َ
أ Adapun

َقٰ ْعَطٰى َواتَّ
َ
ا َمْن أ مَّ

َ
فَأ QS 92:5

Adapun orang yang memberikan (hartanya di 
jalan Allah) dan bertakwa

ا إِمَّ Ada yang

َشاكًِرا  ا  إِمَّ بِيَل  السَّ َهَدْيَناهُ  إِنَّا 
ا َكُفوًرا ِإَومَّ QS 76:3

Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan 
yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula 
yang kafir

ْن
َ
أ Hendak

lah

ِن اْصَنِع الُْفلَْك
َ
وَْحيَْنا إَِلْهِ أ

َ
فَأ QS 23:27

Lalu Kami wahyukan kepadanya: “hendaklah 
membuat bahtera”
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Kata Arti Contoh Ayat

إِْن Jika
إِْن يَنَتُهوا ُيْغَفْر QS 8:38

Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), 
niscaya Allah akan mengampuni mereka

بَْل Tetapi
نَْيا بَْل تُْؤثُِروَن اْلََياةَ ادلُّ QS 87:16

Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih 
kehidupan duniawi

َحتَّ Sampai
ٰ ُزْرُتُم الَْمَقابَِر َحتَّ QS 102:2

Sampai kamu masuk ke dalam kubur

قَْد Sesungguh
nya

ٰ فْلََح َمن تََزكَّ
َ
قَْد أ QS 87:14

Sesungguhnya beruntunglah orang yang 
membersihkan diri

َ�لَّ Jangan 
begitu

َكَّ َسوَْف َتْعلَُموَن QS 102:3

Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui

لَْو Jika
َكَّ لَْو َتْعلَُموَن ِعلَْم اْلَقِنِي QS 102:5

Janganlah begitu, jika kamu mengetahui 
dengan pengetahuan yang yakin

حرف
ِسيُْن Akan

ْسَتْغفُِر لََك َرّبِ
َ
َسأ QS 19: 47

Aku akan mohonkan ampunan untukmu 
kepada Tuhanku

َسوَْف Akan
ْسَتْغفُِر لَُكْم َرّبِ

َ
قَاَل َسوَْف أ QS 12:98

Dia (Nabi Yaqub) berkata: “aku akan mohonkan 
ampun untukmu kepada Tuhanku
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َغْي Selain
 (bukan)

َغْيِ الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم
آّلنَِي َوَل الضَّ QS 1: 7

Bukan jalan orang-orang yang dimurkai

ْولُو/ 
ُ
أ

أوِل
Yang

memiliki

ْلَاِب
َ
ولُو اْل

ُ
ُر إِلَّ أ كَّ َوَما يَذَّ QS 2: 269

Dan tidak dapat mengambil pelajaran darinya 
kecuali orang-orang yang memiliki akal jernih

أوالِت Yang 
memiliki

ن 
َ
أ َجلُُهنَّ 

َ
أ ْحَاِل 

َ
اْل وَلُت 

ُ
َوأ

 ۚ يََضْعَن َحْلَُهنَّ QS 65:4

Dan perempuan-perempuan yang hamil, batas 
iddah mereka adalah setelah melahirkan 
kandungan mereka

احلرف

حروف اجلر
(huruf jarr)

العطف
(kata sambung)

 Dari makna
dan fungsinya

 Dari jumlah
hurufnya

Satu huruf
 Lebih dari
Satu huruf

اتلوكيد
(penguat)

انليف
(negatif)

اإلستفهام
(bertanya)

اجلواب
(jawab)

انلداء
(panggilan)
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LATIHAN:

1. Temukan jenis-jenis kalimah huruf pada surah Al-Lahab di 
bawah ini dan sebutkan artinya:

ِب لََهٍب َوتَبَّ 1
َ
 َتبَّْت يََدآ أ

1. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan 
binasa.

ۥ َوَما َكَسَب ٢ ُ ْغَنٰ َعنُْه َمالُ
َ
َمآ أ

2. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang 
ia usahakan.

َسيَْصَلٰ نَاًرا َذاَت لََهٍب ٣
3. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

ََطِب ٤
ْ
تُُه َحَّالََة احل

َ
َواْمَرأ

4. Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.

َسٍد ٥ ن مَّ ِف ِجيِدَها َحبٌْل ِمّ
5. Yang di lehernya ada tali dari sabut.

[Al-Lahab artinya gejolak api, termasuk surah Makkiyyah berisi 
cerita tentang Abu Lahab dan istrinya yang menentang Rasulullah 
Saw. Keduanya akan celaka dan masuk neraka. Harta dan 
segala upaya yang dilakukannya tidak berguna untuk menjamin 
keselamatannya sedikitpun].
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2. Temukan jenis-jenis kalimah huruf pada surah An-Nashr di 
bawah ini dan sebutkan artinya:

 إَِذا َجآَء نَْصُ اهلِل َوالَْفتُْح 1
1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan

فَْواًجا ٢
َ
يَْت انلَّاَس يَْدُخلُوَن ِف دِيِن اهلِل أ

َ
َوَرأ

2. dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan 
berbondong-bondong,

ابًا ٣ َِّك َواْسَتْغفِْرهُ إِنَُّهۥَكَن تَوَّ فََسبِّْح ِبَْمِد َرب
3. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah 

ampun kepadaNya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima 
taubat.

[An-Nashr artinya pertolongan, termasuk surah Madaniyah berisi 
tentang berita gembira akan datangnya kemenangan yang diraih 
Rasulullah Saw. serta berbondong-bondongnya masyarakat 
memeluk agama Islam. Memperbanyak tasbih dan istighfar 
kepada Allah adalah jalan terbaik saat memperoleh kemenangan 
dan anugerah].

3. Temukan jenis-jenis kalimah huruf pada ayat-ayat berikut dan 
sebutkan artinya:

َها الْٰكفُِروَن 1 يُّ
َ
قُْل يٰأ

1. Katakanlah: “Hai orang-orang kafir,
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ْعُبُد َما َتْعُبُدوَن ٢
َ
َ� أ

2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah

ْعُبُد ٣
َ
نُتْم ٰعبُِدوَن َما أ

َ
َوَ� أ

3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.

ا َعَبدتُّْم ٤  نَاْ َعبٌِد مَّ
َ
َوَ� أ

4. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu 
sembah,

ْعُبُد ٥
َ
نُتْم ٰعبُِدوَن َما أ

َ
َوَ� أ

5. dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang 
aku sembah.

لَُكْم دِيُنُكْم َوِلَ دِيِْن ٦
6. Untukmu agamamu, dan untukku-lah, agamaku”.

[Al-Kâfirun artinya orang-orang kafir, termasuk surah Makkiyyah 
berisi tentang pembedaan secara jelas antara keislaman dan 
kekufuran, sekaligus meletakkan dasar-dasar terciptanya 
kerukunan antar penganut agama dan kepercayaan yang berbeda 
tanpa mencampur adukkan ajaran agama-agama].

4. Sebutkan jenis-jenis kalimah huruf pada surah Al-Kautsar di 
bawah ini dan sebutkan artinya:

ْعَطيْنَٰك الَْكْوثََر 1
َ
إِنَّآ أ

1. Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu al-kautsar 
(kebajikan yang banyak, termasuk sungai di syurga).
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َِّك َواْنَْر ٢ فََصِلّ لَِرب
2. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.

بَْتُ ٣ 
َ
إِنَّ َشانَِئَك ُهو اْل

3. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang 
terputus.

[Al-Kautsar artinya kebajikan yang banyak, termasuk surah 
Makkiyyah, berisi tentang keberlimpahan karunia yang diberikan 
Allah Swt yang patut disyukuri dengan shalat dan berkurban, serta 
tidak membuat surut dari berjuang di jalan Allah akan adanya 
orang-orang yang membenci Islam]. 

5. Temukan jenis-jenis kalimah huruf pada surah Al-Mâ’un di 
bawah ini dan sebutkan artinya:

يِن 1 ُب بِادِلّ ِى يَُكِذّ رََءيَْت الَّ
َ
أ

1. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?

ِى يَُدعُّ اْلَتِيَم ٢ فَٰذلَِك الَّ
2. Itulah orang yang menghardik anak yatim,

ٰ َطَعاِم الِْمْسِكنِي ٣ َوَل َيُضُّ َعَ
3. dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.

ُمَصِلّْيَ ٤
ْ
فََويٌْل ِلّل

4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
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ِيَن ُهْم َعْن َصَلتِِهْم َساُهْوَن ٥ الَّ
5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,

ِيَن ُهْم يَُراُءْوَن ٦ الَّ
6. orang-orang yang berbuat riya,

َوَيْمَنُعْوَن الَْماُعْوَن ٧
7. dan enggan (menolong dengan) barang berguna.

[Al-Mâ’ûn artinya barang-barang yang berguna, termasuk 

surah Makkiyyah, berisi kecaman terhadap orang-orang yang 

mendustakan agama, yaitu mereka yang tidak memperhatikan 

anak yatim dan kaum lemah. Orang yang demikian ketika pun ia 

shalat sesungguhnya telah melupakan substansi shalatnya itu].

6. Temukan jenis-jenis kalimah huruf pada surah Quraisy di 
bawah ini dan sebutkan artinya:

يلِٰف قَُريٍْش 1 ِلِ
1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy,

يِْف ٢ َتاءِ َوالصَّ إِۦلٰفِِهم رِْحلََة الِشّ
2. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan 

musim panas.

فَلَْيْعُبُدوا َربَّ ٰهَذا اْلَيِْت ٣
3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini 

(Ka’bah).
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ْن َخوٍْف ٤ ْن ُجْوٍع َوَءاَمَنُهم ِمّ ْطَعَمُهْم ِمّ
َ
ِى أ الَّ

4. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk 
menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

[Quraisy artinya suku Quraisy, termasuk surah Makkiyyah berisi 
peringatan kepada orang-orang Qurasiy akan nikmat-nikmat 
yang telah diberikan Allah swt kepada mereka karena keberadaan 
Ka’bah. Oleh karena itu mereka hendaklah menyembah hanya 
kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan yang lain].



MENGENAL JENIS ISIM
DAN MAKNANYA

Termasuk kata yang juga sering dijumpai dalam Al-Qur’an dan 
patut pembaca fahami artinya adalah beberapa jenis kalimah 

isim sebagai berikut:

1. Isim Nakirah (umum) dan Isim Ma’rifah (spesifik) 
Isim nakirah adalah isim yang menunjuk pada sesuatu yang 

umum dan tidak spesifik atau tertentu, seperti kata يَتِيًْما pada ayat 
 .(anak yatim yang ada hubungan kerabat) يَتِيًْما َذا َمْقَرَبٍة

Sedangkan isim ma'rifah adalah isim yang menunjuk pada sesuatu 
yang spesifik. Isim ma’rifah meliputi: 

1) isim yang didahului 
ْ

َفتُْح seperti kata اَل
ْ
َجآَء pada ayat ال  إَِذا 

َفتُْح
ْ
َوال اهلِل   apabila telah datang pertolongan Allah dan) نَْصُ 

kemenangan, memasuki kota Mekkah);

2) isim yang di-idhâfatkan (disandarkan) kepada isim ma'rifah 
seperti kata 

َيِْت pada ayat رَبَّ
ْ

ال ٰهَذا  رَبَّ  يَْعبُُدْوا 
ْ
 maka) فَل

hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini 
(Ka’bah);

3) isim ‘alam yaitu yang menunjuk nama orang, tempat, atau 
sesuatu yang lain seperti;  ٌد فَاِطَمُة، َخاِلٌد، ُمَحمَّ

4) isim dhamîr (kata ganti), isim maushûl (kata penghubung), 
isim isyârah (kata tunjuk) sebagaimana dijelaskan berikut:
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a. Isim Dhamîr (Kata Ganti)

Semua kata ganti (isim dhamîr) adalah termasuk isim ma'rifah 
(spesifik). Ragam kata ganti dalam bahasa Arab ini penting 
untuk dipahami dan diingat-ingat artinya, karena sangat banyak 
dijumpai dalam setiap ayat Al-Qur’an yang kita baca.

Kata ganti yang berdiri sendiri disebut dhamîr munfashil, 
sedangkan yang disambung dengan kata lainnya disebut dhamîr 
muttashil.

Berikut adalah kata ganti (isim dhamîr) yang berdiri sendiri 
(munfashil) beserta artinya:

(dia, mereka laki-laki)ُهَو، ُهَما، ُهْم

(dia, mereka perempuan)َِّه، ُهَما، ُهن

(kamu, kalian laki-laki)ْنتُْم
َ
ْنتَُما، أ

َ
نَْت، أ

َ
أ

(kamu, kalian perempuan)َّْنُت
َ
ْنتَُما، أ

َ
نِْت، أ

َ
أ

(saya, kami)ُْن
َ

نَا، ن
َ
أ

Ketika kata ganti di atas bersambung dengan kata lainnya maka 
ia berubah bentuknya (menjadi dhamîr muttashil), contoh:

(Tuhannya, Tuhan mereka)َربُُّه، َربُُّهَما، َربُُّهْم
(Tuhannya, Tuhan mereka)ََّربَُّها، َربُُّهَما، َربُُّهن
(Tuhanmu, Tuhan kalian)َربَُّك، َربُُّكَما، َربُُّكْم
(Tuhanmu, Tuhan kalian)ََّربُِّك، َربُُّكَما، َربُُّكن
(Tuhanku, Tuhan kami)ْي، َربُّنَا ـِ َرّب
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Penulisan kata ganti yang disambung tidak dipisah dengan 
kata sebelumnya, sehingga pembaca perlu memperhatikan 
baik-baik sebagaimana telah dijelaskan pada penulisan kalimah 
huruf di atas.

KATA GANTI

(dia, mereka laki-laki)

ُهَوَربُُّه
ُهَماَربُُّهَما
ُهْمَربُُّهْم

(dia, mereka perempuan)

ِهََربَُّها
ُهَماَربُُّهَما
ُهنََّربُُّهنَّ

 (kamu, kalian laki-laki)

نَْتَربَُّك
َ
أ

ْنتَُماَربُُّكَما
َ
أ

ْنتُْمَربُُّكْم
َ
أ

(kamu, kalian perempuan)

نِْتَربُِّك
َ
أ

ْنتَُماَربُُّكَما
َ
أ

ْنُتََّربُُّكنَّ
َ
أ

Saya, kami
ْي  ـِ نَاَرّب

َ
أ

ُْنَربُّنَا
َ

ن
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b. Isim Maushûl (Kata Penghubung)

Kata penghubung dalam bahasa Arab disebut dengan isim 
maushûl. Ragam kata penghubung yang sering dijumpai dalam 
bacaan ayat Al-Qur’an antara lain:

ْيَن • ِ
َّ

ْي، ال ِ
َّ

ْي َخلََقُكْم :(yang) ال ِ
َّ

(yang telah menciptakanmu) ال

ِتْ •
َّ

، اال ِلُع : (yang) الَِّتْ yang (membakar) sampai ke hati)  الَِّت َتطَّ

:(yang) ماَ، َمْن •

ْزَواُجُكْم •
َ
 setengah apa yang ditingggalkan) نِْصُف َما تََرَك أ

suamimu).  QS 4:12.

َواتََّق • ْعَطٰى 
َ
أ َمْن  ا  مَّ

َ
 Adapun orang yang memberikan) فَأ

(hartanya di jalan Allah) dan bertakwa). QS 92:5.

c. Isim Isyârah (Kata Penunjuk)

Kata penunjuk dalam bahasa Arab disebut isim isyârah. 

• Kata penunjuk untuk yang dekat antara lain: ِٰهِذه َقِّ        (ini) ٰهَذا، 
ْ
احل إِل  َيْهِدْي  ُقرآَن 

ْ
ال ٰهذا   sesungguhnya Al-Qur’an ini) إِنَّ 

memberi petunjuk kepada kebenaran) QS 17:9.

• Kata penunjuk untuk yang sedang dan jauh adalah:

وئِلَك •
ُ
أ َك، 

ْ
تِل ُمْفِلُحْوَن (itu) ٰذلَِك، 

ْ
ال ُهُم  لٓئَِك 

ُ
 mereka itu) َوأ

adalah orang-orang yang beruntung) QS 2:5.

ُهنَالَِك • َربَّه (tempat dekat, jauh) ُهنَا،  َزَكِريَّا  َدَع   di) ُهنَالَِك 
sanalah Zakariyya berdoa kepada Tuhannya). QS 3:58.

2. Isim Mudzakkar (laki-laki) dan Muannas (perempuan)

a. Mudzkkar (laki-laki)

Contoh: َولََعبٌْد ُمْؤِمٌن َخْيٌ ِمْن ُمْشٍِك(Sungguh seorang lelaki hamba 
sahaya yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik). QS. 2:221.

b. Muannats (perempuan)

Contoh:
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َكٍة َمٌة ُمْؤِمنٌَة َخْيٌ ِمْن ُمْشِ
َ

َول
(Dan sungguh seorang perempuan hamba sahaya yang beriman 
lebih baik dari perempuan musyrik). QS 2:221.

Salah satu ciri untuk isim muannats (perempuan) adalah diakhiri 
dengan tâ’ marbûthah (ة) seperti pada contoh di atas.

3. Isim Mufrad (tunggal), Mutsannâ (ganda), dan Jama’ 
(jamak) 

a. Isim mufrad (tunggal)

Isim yang menunjukan arti tunggal, dan belum ada imbuhan 
huruf di akhirnya contoh:

ُمْؤِمُن •
ْ
(seorang mukmin) ال

(seorang muslim) الُمْسِلُم •

(seorang muhsin) الُمْحِسُن •

b. Isim Mutsannâ (ganda)

Isim yang menunjukkan makna dua orang/barang, dengan ada 
imbuhan huruf di akhir berupa (اِن) atau (يِْن), contoh:

ْيِ •
ُمْؤِمنَ

ْ
ُمْؤِمناِن، ال

ْ
(dua orang mukmin) ال

(dua orang muslim) الُمْسِلماِن، الُمْسِلَمْيِ •

(dua orang muhsin) الُمْحِسناِن، الُمْحِسنَْيِ •

c. Jamak 

Isim yang menunjukkan makna tiga orang/barang atau lebih, 
meliputi: 

1) Jama’ Mudzakkar Sâlim (laki-laki banyak) 

Isim jamak yang menunjukkan arti laki-laki banyak dengan 
ada huruf imbuhan berupa (ْوَن) atau (ْيَن), contoh:

ُمْؤِمِنْيَ •
ْ
ُمْؤِمنُْوَن، ال

ْ
(orang-orang mukmin) ال
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(orang-orang muslim) الُمْسِلُمْوَن، الُمْسِلِمْيَ •

(orang-orang muhsin) الُمْحِسنُْوَن، الُمْحِسنِْيَ •

2) Jama’ Muannats Sâlim (perempuan banyak)

Isim jamak yang menunjukkan arti perempuan banyak 
dengan adanya huruf imbuhan berupa (ات), contoh:

ُمْؤِمنَاُت •
ْ
 penulisan ,(perempuan-perempuan mukmin) ال

alif pada jama’ muannas salim dalam mushaf Al-Qur’an 
digantikan dengan harakat fathah tegak berdiri ُمْؤِمٰنُت

ْ
ٰال

 penulisannya ,(perempuan-perempuan muslim) الُمْسِلَماُت •
dalam Al-Qur’an الُمْسِلٰمُت

 penulisannya ,(perempuan-perempuan muhsin) الُمْحِسنَاُت •
dalam Al-Qur’an الُمْحِسٰنُت

3) Jama’ Taksîr 

Isim jamak yang tidak beraturan, atau telah berubah dari 
bentuk tunggalnya, contoh:

ٌب ;(para lelaki) رَِجاُل jamaknya ,(seorang lelaki) رَُجٌل  •
ْ
 قَل

(satu hati), jamaknya قُلُوٌْب (banyak hati).

4. Jenis-jenis Isim lainnya
Selain beberapa jenis isim di atas, terdapat jenis isim lainnya 

yang perlu dipahami oleh pembaca untuk memudahkan dalam 
menangkap makna kosa kata dalam Al-Qur’an, antara lain:

a. Isim Istifhâm (bertanya)

 :contoh ,(apa) َماَذا dan َما (1

َراَد اهلُل بَِهَذا َمثًَل
َ
يَن َكَفُروا َفيَُقولُوَن َماَذا أ ِ

َّ
ا ال مَّ

َ
َوأ

(Tetapi mereka yang kafir mengatakan: “apa yang dikehendaki 
Allah dari perumpamaan ini?.” ) QS. 2: 26.
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:contoh ,(kapan) َمَت (2

 َمَت نَْصُ اهلِل
(kapan datang pertolongan Allah?) QS. 2: 214.

ْيَن (3
َ
:contoh ,(di mana) أ

َموُْت 
ْ
ُكُم ال

ْ
ْينََما تَُكْونُْوا يُْدِرك

َ
أ

(di manapun kamu berada pasti maut akan menghampirimu) 
QS. 12:105.

 dan َكيَْف (4
نَّ
َ
:contoh ,(bagaimana) أ

َكيَْف تَْكُفُرْوَن بِاهلِل 
(bagaimana kalian bisa ingkar kepada Allah?) QS. 2: 28.

يٌّ (5
َ
:contoh ,(yang mana) أ

يُُّكْم َزاَدتُْه َهِذهِ إِيَمانًا
َ
نِْزلَْت ُسوَرٌة فَِمنُْهْم َمْن َيُقوُل أ

ُ
َوإَِذا َما أ

(Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka 
(orang-orang munafik) ada yang berkata: “Siapakah di antara 
kamu yang bertambah imannya dengan (turannya) surat ini?”) 
QS. 9: 124.

:contoh ,(berapa) َكْم (6

ْهلَْكنَا ِمْن َقبِْلِهْم ِمْن قَْرٍن
َ
لَْم يََرْوا َكْم أ

َ
أ

(Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi 
yang telah Kami binasakan sebelum mereka) QS. 6: 6.

b. Zharf zamân atau zharf makân (keterangan waktu atau 
tempat)

:contoh ,(sekarang) آآلَن (1

آآلَن َوقَْد َعَصيَْت َقبُْل
(Apakah (baru) sekarang kamu percaya, padahal sungguh 
engkau telah durhaka sejak dulu). QS 10:91.
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َى (2 :contoh (di sisi) لَ

ْينَا َمِزيْد َ َولَ
(dan masih ada lagi tambahan di sisi Ku). QS 50:35.

ْن (3 ُ :contoh (di sisi) لَ

ًما
ْ
نَّا ِعل ُ وََعلَّْمنَاُه ِمْن لَ

(Dan yang telah Kami ajarkan ilmu (yang banyak) kepadanya 
dari sisi Kami). QS 18:65.

:contoh (antara) َبْيَ (4

آِئيَل قَْت َبْيَ بَِنْ إْسَ فَرَّ
(Engkau telah memecah belah antara Bani Israil). QS 20:94.

:contoh (sebelum) َقبُْل (5

ْمُر ِمْن َقبُْل َوِمْن َبْعُد
َ
هلِلِ ال

(Segala urusan adalah milik Allah, sebelum maupun sesudah 
[kemenangan dan kekalahan itu]). QS 30:4.

:contoh (sesudah, setelah) َبْعَد (6

َّق
ْ
َ لَُهُم احل ِمْن َبْعِد َما تَبَيَّ

(Setelah nyata bagi mereka kebenaran). QS 47:32.

:contoh (di atas) فَْوَق (7

ٍم َعِليْم
ْ
َوفَْوَق ُكِّ ِذْي ِعل

(Dan di atas setiap makhluk yang berpengatahuan ada Yang 
Maha Mengetahui). QS 12:76.

َماَم (8
َ
 :contoh (di depan) أ

َماَمه
َ
ِلَْفُجَر أ

(Agar dia melakukan kedurhakaan pada masa datangnya hari 
kiyamat). QS 75:5.
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:contoh (di belakang) َوَرآَء (9

َْذُتُموُْه َوَرآَءُكْم ِظْهِريًّا َواتَّ
(Sedangkan kamu menjadikannya terlupakan di belakang 
kamu). QS 11:92.

َف (10
ْ
:contoh (di belakang) َخل

َفُهْم
ْ
يِْديِْهْم َوَما َخل

َ
َيْعلَُم َما َبْيَ أ

(Dia mengetahui apa yang di depan mereka dan apa yang di 
belakang mereka). QS 20:110.

:contoh (di bawah/selain) ُدْوَن (11
ُمْؤِمِنْيَ

ْ
ِمْن ُدْوِن ال

(Selain orang-orang mukmin). QS 3:28.

:contoh (beserta) َمَع (12

ابِِريْن إنَّ اهلَل َمَع الصَّ
(Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar). QS:46.

ا (13 :contoh (ketika) لَمَّ

ا َجآَءُهْم ِكتَاٌب ِمْن ِعنِْد اهلِل َولَمَّ
(Dan ketika telah datang kepada merEka kitab Allah). QS 2:89.

:contoh (di mana) َحيُْث (14

ِمْن َحيُْث ال َيْتَِسب
(Dari arah yang ia tidak duga). QS 65:3.

Penting bagi pembaca untuk terus berlatih membedakan jenis-
jenis isim, serta dapat menentukan makna dari setiap isim yang 
dijumpai dalam bacaan ayat Al-Qur’an. Ini dapat membantu 
pembaca melakukan tadabbur atas ayat Al-Qur’an yang sedang 
kita dengarkan atau kita bacakan sendiri, tanpa harus melihat 
terjemahnya.
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اإلسم

املؤنث
(perempuan)

املذكر
(laki-laki)

Dari
Jender

املذكر السالم
(laki-laki beraturan)

املؤنث السالم
(perempuan beraturan)

اتلكسي
(tidak beraturan)

Dari
kuantitas 

makna

املفرد
(tunggal)

المثنى
(ganda)

اجلمع
(jamak)

Jenis isim 
lainnya

ظرف الزمان
(keterangan waktu)

ظرف املاكن
(keterangan tempat)

اإلستفهام
(bertanya)

املضاف
ْ

ل
َ
املَُعرَُّف بِأ

إسم الضمي

Dari 
penunjukan 

makna

انلكرة
(umum)

املعرفة
(tertentu)

إسم املوصول
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LATIHAN:

1. Temukan jenis-jenis kalimah isim pada surah Al-Fîl di bawah 
ini dan sebutkan artinya:

ْصٰحِب الْفِيِل 1
َ
لَْم تََر َكيَْف َفَعَل َربَُّك بِأ

َ
أ

1. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu 
telah bertindak terhadap tentara bergajah?

لَم َيَْعْل َكيَْدُهْم ِف تَْضلِيٍل ٢
َ
أ

2. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk 
menghan-curkan Ka’bah) itu sia-sia?

بَابِيَل ٣
َ
ا أ رَْسَل َعلَيِْهْم َطْيً

َ
َوأ

3. dan Dia mengirimkan kapada mereka burung yang berbondong-
bondong,

يٍل ٤ ن ِسِجّ تَْرِميِهم ِبَِجاَرٍة ِمّ
4. yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang 

terbakar,

ُكوٍل ٥
ْ
أ فََجَعلَُهْم َكَعْصٍف مَّ

5. lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan 
(ulat).

Al-Fîl artinya gajah, termasuk surah Makkiyyah berisi tentang 
bukti pemeliharaan Allah Swt atas Ka’bah saat pasukan bergajah 
yang dipimpin oleh Abraham Asyram Alhabasyi berusaha untuk 
mengekspansi Makkah lalu mereka dihancurkan oleh pasukan 
burung yang diutus Allah Swt.
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2. Temukan jenis-jenis kalimah isim pada surah Al-Humazah di 
bawah ini dan sebutkan artinya:

َُّمَزٍة 1 ّ ُهَمَزٍة ل
ُكِ

َويٌْل لِّ
1. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela,

َدهُۥ ٢ ِى َجََع َماًل وََعدَّ الَّ
2. yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya,

هُۥ ٣ ْخَلَ
َ
ۥٓ أ نَّ َماَلُ

َ
َيَْسُب أ

3. dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya,

ۖ  َلُنَْبَذنَّ ِف اْلَُطمةِ ٤ َكَّ
4. sekali-kali tidak! Sesungguhnya dia benar-benar akan 

dilemparkan ke dalam Huthamah.

ْدَرىَٰك َما اْلَُطَمُة ٥
َ
َوَمآ أ

5. Dan tahukah kamu apa Huthamah itu?

نَاُر اهلِل الُْموقََدةُ ٦
6. (yaitu) api (yang disediakan) Allah yang dinyalakan,

فْـَِٔدةِ ٧
َ
لُِع َعَ اْل الَِّت َتطَّ

7. yang (membakar) sampai ke hati.

ْؤَصَدةٌ ٨ َها َعلَيِْهم مُّ إِنَّ
8. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka,
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َدٍة ٩ َمدَّ ِف َعَمٍد مُّ
9. (sedang mereka itu) diikat pada tiang-tiang yang panjang.

Al-Humazah artinya pengumpat, termasuk surah Makkiyyah, 
berisi peringatan dan ancaman bagi orang-orang yang suka 
mencela dan mengumpat orang lain, serta perilakunya hanya 
semata menumpuk harta kekayaan tanpa mempedulikan hak-hak 
orang lain dan enggan menafkahkannya di jalan Allah.

3. Temukan jenis-jenis kalimah isim pada surah Al-’Ashr di bawah 
ini dan sebutkan artinya:

َعْصِ 1
ْ
 َوال

1. Demi masa.

نٰسَن لَِف ُخْسٍ ٢ ِ
ْ

إِنَّ اإل
2. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian

َِقّ َوتََواَصْوا 
ْ
ِلٰحِت َوتََواَصْوا بِاحل يَن َءاَمنُوا وََعِملُوا الصّٰ ِ

َّ
 ال

َّ
إِال

٣ ْبِ
بِالصَّ

3. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 
saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan 
nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Al-’Ashr artinya masa, termasuk surah Makkiyyah berisi tentang 
pentingnya memanfaatkan waktu serta mengisinya dengan 
aktifitas positif baik untuk diri sendiri maupun orang lain.
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4. Temukan jenis-jenis kalimah isim pada surah Attakâsur di 
bawah ini dan sebutkan artinya:

لَْهىُٰكُم اتلََّكثُُر 1
َ
 أ

1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu,

ٰ ُزْرُتُم الَْمَقابَِر ٢ َحتَّ
2. sampai kamu masuk ke dalam kubur.

َكَّ َسوَْف َتْعلَُموَن ٣
3. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat 

perbuatanmu itu),

ُثمَّ َكَّ َسوَْف َتْعلَُموَن ٤
4. dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.

َكَّ لَْو َتْعلَُموَن ِعلَْم اْلَقِنِي ٥
5. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan 

yang yakin,

ُونَّ اْلَِحيَم ٦ لََتَ
6. niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim,

َها َعنْيَ اْلَقِنِي ٧ ُونَّ ُثمَّ لََتَ
7. dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 

‘ainul yaqin.

ُثمَّ لَتُْسَئلُنَّ يَوَْمئٍِذ َعِن انلَّعِيِم ٨
8. kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang 

kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu).
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At-Takâtsur artinya bermegah-megahan, termasuk surah 
Makkiyyah berisi tentang peringatan atas orang-orang yang 
dilalaikan oleh gemerlap duniawi sehingga ia lupa akan tujuan 
hidup. Baru ia akan menyadarinya setelah maut mendatanginya 
kelak.

5. Temukan jenis-jenis kalimah isim pada surah Al-Qâriah di 
bawah ini dan sebutkan artinya:

الَْقارَِعُة 1
1. Hari Kiamat,

َما الَْقارَِعُة ٢
2. apakah hari Kiamat itu?

ْدَرىَٰك َما الَْقارَِعُة ٣
َ
َوَمآ أ

3. Tahukah kamu apakah hari Kiamat itu?

يَوَْم يَُكوُن انلَّاُس َكلَْفَراِش الَْمبُْثوِث ٤
4. Pada hari itu manusia adalah seperti kupu-kupu yang bertebaran,

َباُل َكلْعِْهِن الَْمنُفوِش ٥ َوتَُكوُن اْلِ
5. dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan.

مَّ َمْن َثُقلَْت َمٰوزِيُنُهۥ ٦
َ
فَأ

6. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan)nya,

اِضَيٍة ٧ َفُهَو ِف ِعيَْشٍة رَّ
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7. maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan.

ْت َمٰوزِيُْنُهۥ ٨ ا َمْن َخفَّ مَّ
َ
َوأ

8. 
Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)
nya,

ُهۥ َهاوَِيٌة ٩ مُّ
ُ
فَأ

9. maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah.

ْدَرىَٰك َما هَِيْه ١0
َ
َوَمآ أ

10. Tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu?

نَاٌر َحاِمَيٌة ١١
11. (Yaitu) api yang sangat panas.

Al-Qâri’ah artinya Hari Kiyamat, termasuk surah Makkiyyah, berisi 
tentang peringatan akan kejadian-kejadian pada Hari Qiyamat 
yang sangat dahsyat, sehingga manusia harus menyadari akan 
amal perbuatan yang akan dipertanggung jawabkannya ketika itu.

6. Temukan jenis-jenis kalimah isim pada surah Al-’Âdiyât di 
bawah ini dan sebutkan artinya:

َوالْٰعِديِٰت َضبًْحا 1
1. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-

engah,

فَالُْمْورِيِٰت قَْدًحا ٢
2. dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya),
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فَالُْمغِٰيِت ُصبًْحا ٣
3. dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi,

ثَْرَن بِهِۦ َنْقًعا ٤
َ
فَأ

4. maka ia menerbangkan debu,

فَوََسْطَن بِهِۦ َجًْعا ٥
5. dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,

ِّهِۦ لََكُنوٌد ٦ نٰسَن لَِرب إِنَّ اْلِ
6. sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih 

kepada Tuhannya

ٰ ذٰلَِك لََشِهيٌد ٧ ِإَونَُّه َعَ
7. dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan (sendiri) 

keingkarannya,

ِإَونَُّهۥ ِلُِبّ اْلَْيِ لََشِديٌد ٨
8. dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada 

harta.

فََل َيْعلَُم إَِذا ُبْعِثَ َما ِف الُْقُبورِ ٩
َ
 أ

9. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkit-kan apa 
yang ada di dalam kubur,

ُدورِ ١0 َل َما ِف الصُّ وَُحِصّ
10. dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada

َبٌِيۢ ١١ إِنَّ َربَُّهم بِِهْم يَوَْمئٍِذ لَّ
11. sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui 

keadaan mereka.
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Al’Âdiyat artinya kuda yang berlari kencang, tergolong surah 
Makkiyah, berisi tentang kepanikan yang terjadi pada Hari Kiyamat 
akibat dari kecintaan mereka yang berlebihan kepada kehidupan 
dunia yang fana.

7. Temukan jenis-jenis kalimah isim pada Surah Al-Zalzalah di 
bawah ini dan sebutkan artinya:

َزالََها 1
ْ
رُْض ِزل

َ ْ
ِزلَِت ال

ْ
إَِذا ُزل

1. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat),

ْثَقالََها ٢
َ
رُْض أ

َ ْ
ْخرََجِت ال

َ
َوأ

2. dan bumi mengeluarkan isi perutnya,

نَساُن َما لََها ٣ ِ
ْ

َوقَاَل اإل
3. dan manusia bertanya: “Mengapa bumi (menjadi begini)?”,

ْخبَارََها ٤
َ
ُث أ َدِّ يَْوَمئٍِذ تُ

4. pada hari itu bumi menceritakan beritanya,

ْوَحٰ لََها ٥
َ
نَّ َربََّك أ

َ
بِأ

5. karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang 
sedemikian itu) kepadanya.

ْعَمالَُهْم ٦
َ
ْوا أ ُِّيَ ْشتَاتًا ل

َ
يَْوَمئٍِذ يَْصُدُر انلَّاُس أ

6. Pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam keadaan 
bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka 
(balasan) pekerjaan mereka,
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ا يََرهُ ٧ ٍة َخْيً َفَمن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ
7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 

niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

ا يََرهُ ٨ ٍة َشًّ َوَمن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ
8. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 

dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.

Al-Zalzalah artinya kegoncangan, tergolong surah Makkiyyah, 
berisi tentang hari Kiyamat serta yang akan dialami oleh manusia 
ketika itu, dan pada saat itu akan tampak semua amal kebaikan 
dan semua amal kejahatan sekecil apapun 
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Terdapat jenis-jenis fi‘il atau kata kerja, antara lain dapat dilihat 
dari: 

1. Waktu Berlangsungnya Pekerjaan

a. Masa lampau, yaitu fi‘il mâdhy, contoh: َفَعَل, seperti َكتََب 
(telah menulis), 

َ
(telah mengetahui) َعِلَم ,(telah membaca) قََرأ

b. Masa sekarang atau akan datang, yaitu fi‘il mudhâri’, contoh: 
 ,(sedang atau akan menulis) يَكتُُب

ُ
 sedang atau akan) َيْقَرأ

membaca), َيْعلَُم (sedang atau akan mengetahui).

c. Menunjukkan arti perintah, yaitu fi‘il amar, contoh: اُكتُْب 
(tulislah), 

ْ
.(ketahuilah) ِاْعلَْم ,(bacalah) ِاقَْرأ
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Salah satu kekhususan bahasa Arab adalah keteraturan dalam 
penggunaan rumus perubahan kata, di mana hampir keseluruhan 
kata dalam bahasa Arab dapat dirujuk dari akar kata yang terdiri 
dari tiga huruf, َفَعَل seperti kata َكتٌِب (penulis), َمْكتٌَب (meja), dan 
.(telah menulis) َكتََب adalah dari akar kata (buku) ِكتَاب

Akar Kata inilah yang digunakan untuk fi‘il mâdhy (kata kerja 
lampau) mujarrad yang rumusnya: َفَعَل, seperti َكتََب (telah 
menulis), 

َ
 .(telah mengetahui) َعِلَم ,(telah membaca) قََرأ

Dari fi‘il mâdhy dapat dibentuk menjadi fi‘il mudhâri’ (sedang atau 
akan berlangsung) dengan diberi imbuhan di depannya salah satu 
huruf (ي,ت, أ, atau ن) menjadi َيْفَعُل seperti: يَكتُُب (sedang atau 
akan menulis), 

ُ
َيْقَرأ   (sedang atau akan membaca), َيْعلَُم (sedang 

atau akan mengetahui).

Jam Ke-4
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KALIMAH FI‘IL (KATA KERJA)

telah membukaَفتََحمايض

 sedang/ akanَيْفتَُحمضارع
membuka

bukalahِاْفتَْحأمر

إْفَعْلَيْفَعُلَفَعَل

2. Aktif dan pasif (fi‘il ma’lûm dan majhûl)

a. Fi‘il mâdhy ma’lum huruf awalnya di baca fathah, seperti: َكتََب 
(menulis), sedangkan fi‘il mâdhy majhûl huruf awalnya dibaca 
dhammah dan sebelum akhirnya dibaca kasrah, menjadi: 
(ditulis)ُكِتَب

b. Fi‘il mudlâri ma’lûm (aktif) huruf awalnya dibaca fathah 
seperti  يَْكتُُب (membuka), sedangkan fi‘il mudlâri majhûl 
huruf awalnya dibaca dhammah dan huruf sebelum akhir 
dibaca fathah, menjadi: يُْكتَُب (ditulis)

ُكِتَبَكتََب
يُْكتَُبيَْكتُُب

Dari fi‘il mudhâri’ dapat dibentuk menjadi fi‘il amar (perintah) 
dengan mengganti imbuhan di depannya menggunakan hamzah 
dan harkat akhir dibaca sukun (majzûm), menjadi اُْفُعْل seperti: 
.(ketahuilah)  ِاْعلَْم ,(bacalah)  ِاقَْرأ ,(tulislah)  اُكتُْب 
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3. Fi‘il Mujarrad dan Mazîd
Hampir semua kata dalam bahasa Arab berakar dari tiga huruf 

 dan jika lebih dari tiga umumnya sudah berimbuhan. Kata ,َفَعَل
yang belum berimbuhan disebut mujarrad, sedangkan yang sudah 
berimbuhan disebut mazîd. Imbuhan yang sering dijumpai pada fi‘il 
dapat berupa huruf hamzah (أ), sîn (س), ta’ (ت), nûn (ن), atau alif (ا) 
dapat disingkat إِْستَنَا.

َفَعَل

َتَفاَعَل

ْفَعَل
َ
أ

إِْنَفَعَل

فَاَعَل

َل َتَفعَّ

َل َفعَّ

إِْستَْفَعَل

Rumus perubahan mujarrad dan mazîd dapat dilihat pada tabel 
berikut:

فعل أمر فعل مضارع فعل مايض
اْفُعْل َيْفُعُل َفَعَل
اَفِْعْل ُيْفِعُل ْفَعَل

َ
أ

فَاِعْل ُيَفاِعُل فَاَعل
ْل َفعِّ ُل ُيَفعِّ َل َفعَّ

َتَفاَعْل َيتََفاَعُل َتَفاَعَل
ِاْنَفِعْل َينَْفِعُل إْنَفَعَل
ِاْفتَِعْل َيْفتَِعُل إِْفتََعَل
ْل َتَفعَّ ُل َيتََفعَّ َل َتَفعَّ

ِاْستَْفِعْل يَْستَْفِعُل ِاْستَْفَعَل



44    Smart Method Bilqalam

Jam Ke-4

َم
َّ
َعل

ُيَعلُِّم

َعلِّْم

mengajar

نَْزَل
َ
أ

ُل ُيْنِ
ْ

اَنِْزل

menurunkan

َن
ْ
غ

َ
أ

membuat cukup

ُيْغِنْ

َعلَِم
َيْعلَُم

ِاْعلَْم

tahu

نََزَل

ُل َيْنِ
ْ

ِانِْزل

turun

َغِنَ

cukup

َيْغَن

ُرَب
َ
ق

dekat

َيْقُرُب
َرَب

َ
قا

saling
mendekat

ُيَقارُِب

َم
َّ
َتَعل

َيتََعلَُّم

َتَعلَّْم

belajar

َل َتَنَّ

ُل يَتََنَّ
ْ

ل َتَنَّ

turun

اِْسَتْغَن

merasa cukup

يَْستَْغِن

َتَقرََّب

mendekat

َيتََقرَُّب

Catatan penting: bahwa adanya imbuhan huruf memberikan arti 
baru, sebagaimana contoh berikut:
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kalimah fi‘il selalu diikuti oleh fâ’il (pelaku)nya. Yang perlu pembaca 
cermati ketika pelaku berupa kata ganti, karena bentuknya 
beragam, sebagaimana pada tabel berikut:

Arti

Dia/

Mereka

Kamu/Kalian

Laki-Laki

Saya/

Kami

Kamu/Kalian

Perempuan

فعل مايض
َفتََح

َفتََحتَا

َفتَُحوا

َفتََحا

َفتَْحَن

َفتََحْت

َفتَْحتُْم

َفتَْحَت

َفتَْحتَُما

َفتَْحُت

َفتَْحنَا

َفتَْحُتَّ

َفتَْحِت

َفتَْحتَُما

Kata Ganti

َهَو

ُهَما

ُهْم

ُهَما

ُهنَّ

ِهَ

ْنتُم
َ
أ

نَْت
َ
أ

ْنتَُما
َ
أ

نَا
َ
أ

ُْن
َ

ن

ْنُتَّ
َ
أ

نِْت
َ
أ

ْنتَُما
َ
أ
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Setiap fi‘il selalu diikuti oleh fâ’il (pelaku)nya, baik berupa isim 
zhâhir maupun berupa isim dhamîr (kata ganti). Ragam fi‘il disertai 
dengan fâil berupa dhamîr adalah sebagai berikut (lihat juga 
lampiran):

Arti

Dia/

Mereka

Kamu/Kalian

Laki-Laki

Saya/

Kami

Kamu/Kalian

Perempuan

Kata Gantiفعل مضارع

َهَو

ُهَما

ُهْم

ُهَما

ُهنَّ

ِهَ

ْنتُم
َ
أ

نَْت
َ
أ

ْنتَُما
َ
أ

نَا
َ
أ

ُْن
َ

ن

ْنُتَّ
َ
أ

نِْت
َ
أ

ْنتَُما
َ
أ

َيْفتَُح

َتْفتََحاِن

َيْفتَُحْوَن

َيْفتََحاِن

َيْفتَْحَن

َتْفتَُح

ْفتَُح
َ
أ

َنْفتَُح

َتْفتَُحْوَن

َتْفتَُح

َتْفتََحاِن

َتْفتَِحْيَ

َتْفتََحاِن

َتْفتَْحَن



Smart Method Bilqalam   47

Mengenal Jenis Fi‘il dan Maknanya 

الفعل

المعلوم الماضى

المجهول

ِاْستَْفَعَل - يَْستَْفِعُل

المضارع

المر

Mujarrad & Mazîd Aktif & Pasif Waktu

المجرد المزيد

ْفَعَل - ُيْفِعُل
َ
أ

ُل َل - ُيَفعِّ َفعَّ

َتَفاَعَل-َيتََفاَعُل

إِْفتََعَل - َيْفتَِعُل

فَاَعل - ُيَفاِعُل

ُل َل - َيتََفعَّ َتَفعَّ

َفَعَل - َيْفُعُل
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LATIHAN:

1. Temukan jenis-jenis kalimah fi‘il pada surah Al-Bayyinah di 
bawah ini dan sebutkan artinya:

نَي  َوالُْمْشِ�نَِي ُمنَفِكّ ْهِل الِْكتِٰب 
َ
أ ِيَن َكَفُروا ِمْن  لَْم يَُكِن الَّ

تَِيُهُم اْلَيَِّنُة 1
ْ
ٰ تَأ َحتَّ

1. Orang-orang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang musyrik 
(mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan 
(agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata,

َرةً ٢ َطهَّ َن اهلِل َيتْلُوا ُصُحًفا مُّ رَُسوٌل ِمّ
2. (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan 

lembaran-lembaran yang disucikan (Al Quran),

ِفيَها ُكتٌُب قَِيَّمٌة ٣
3. di dalamnya terdapat (isi) Kitab-kitab yang lurus.

وتُوا الِْكتَٰب إِلَّ ِمْن َبْعدَما َجآَءتُْهُم اْلَيَِّنُة ٤
ُ
ِيَن أ َق الَّ َوَما َتَفرَّ

4. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan 
Al Kitab (kepada mereka) melainkan sesudah datang kepada 
mereka bukti yang nyata.

َوُيقِيُموا  ُحَنَفآَء  ين  ادِلّ َلُ  ُمْلِِصنَي  اهلَل  ِلَْعُبُدوا  إِلَّ  ِمُروآ 
ُ
أ َوَمآ 

َكٰوة َوذٰلَِك دِيُن الَْقيَِّمةِ ٥ لَٰوةَ َوُيْؤتُوا الزَّ الصَّ
5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 

dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) 
agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan 
menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.
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َجَهنََّم  نَاِر  ِف  ِكي  ُمْشِ
ْ
َوال ِكٰتِب 

ْ
ال ْهِل 

َ
أ ِمْن  َكَفُروا  يَن  ِ

َّ
ال إِنَّ 

يَِّة ٦ َبِ
ْ
ولٓئَِك ُهْم َشُّ ال

ُ
يَن ِفيَها أ ٰخِلِ

6. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan 
orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; 
mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk 
makhluk.

ولٓئَِك ُهْم َخْيُ الَْبِيَّةِ ٧
ُ
لِٰحِت أ ِيَن َءاَمُنوا وََعِملُوا الصّٰ إِنَّ الَّ

7. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

نْٰهُر ٰخِلِيَن 
َ
ِِّهْم َجنُّٰت َعْدٍن َتْرِى ِمن َتْتَِها اْل َجَزآؤُُهْم ِعنَد َرب

بًَدا رَِّضَ اهلُل َعنُْهْم َورَُضوا َعنْه ذٰلَِك لَِمن َخِشَ َربَُّه ٨
َ
فِيَهآ أ

8. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga ‘Adn yang 
mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya 
selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun 
ridha kepada-Nya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi 
orang yang takut kepada Tuhannya.

[Albayyinah artinya bukti yang nyata, tergolong surah Makkiyyah 
mengandung tema tentang risalah Nabi Muhammad Saw 
kepada seluruh umat manusia, termasuk Ahli Kitab dan orang-
orang musyrik. Surah ini juga menjelaskan tentang hakikat 
keberagamaan yaitu penyerahan diri yang tulus kepada Allah].

2. Temukan jenis-jenis kalimah fi‘il pada surah Al-Qadr di bawah 
ini dan sebutkan artinya:

َقْدِر 1
ْ
ْلَِة ال

َ
ُٰه ِف ل نَزنلْ

َ
إِنَّآ أ
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1. Sesungguhnya Kami telah menurun-kannya (Al Quran) pada 
malam kemuliaan.

َقْدِر ٢
ْ
ْلَُة ال

َ
ْدَريَٰك َما ل

َ
َوَمآ أ

2. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu?

ِف َشْهٍر ٣
ْ
ل
َ
ْن أ َقْدِر َخْيٌ ِمّ

ْ
ْلَُة ال

َ
ل

3. Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.

ْمٍر ٤
َ
ّ أ

ن ُكِ ِّهم ِمّ
وُح ِفيَها بِإِْذِن َربِ ئَِكُة َوالرُّ

َملٰٓ
ْ
ُل ال َتَنَّ

4. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril 
dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.

ٰ َمْطلَِع الَْفْجرِ ٥ َسلٌٰم ِهَ َحتَّ
5. Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.

[Al-Qadr artinya kemuliaan, termasuk surah Makkiyyah, berisi 
tentang keagungan Al-Qur’an dan kemuliaan malam Alqadar yang 
kebaikannya melebih seribu bulan].

3. Temukan jenis-jenis kalimah fi‘il pada surah Al-'Alaq di bawah 
ini dan sebutkan artinya:

ِى َخلََق 1 َِّك الَّ  بِاْسِم َرب
ْ
اقَْرأ

.1 Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,

نٰسَن ِمْن َعلٍَق ٢ َخلََق اْلِ
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
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ْكَرم ٣
َ
 َوَربَُّك اْل

ْ
اقَْرأ

3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,

ِى َعلََّم بِالَْقلَِم ٤ الَّ
4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,

نٰسَن َما لَْم َيْعلَْم ٥ َعلََّم اْلِ
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

نٰسَن َلَْطَغٰ ٦ ٓ إِنَّ اْلِ َكَّ
6. 

Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui 
batas,

ن رََّءاهُ اْسَتْغَنٰٓ ٧
َ
أ

7. karena dia melihat dirinya serba cukup.

َِّك الرُّْجَعٰٓ ٨ إِنَّ إَِلٰ َرب
8. Sesungguhnya hanya kepada Tuhan-mulah kembali(mu).

ِى َينَْهٰ ٩ رََءيَْت الَّ
َ
أ

9. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang,

١0 ٰٓ َعبًْدا إَِذا َصلَّ
10. seorang hamba ketika mengerjakan shalat,

رََءيَْت إِن َكَن َعَ الُْهَدىٰٓ ١١
َ
أ

11. bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang (yaitu 
Rasulullah Saw) itu berada di atas kebenaran,

َمَر بِاتلَّْقَوىٰٓ ١٢
َ
و أ

َ
أ
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12. atau dia menyuruh bertakwa (kepada Allah)?

١٣ ٰٓ َب َوتََولَّ رََءيَْت إِن َكذَّ
َ
أ

13. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu 
mendustakan dan berpaling?

نَّ اهلَل يََرٰى ١٤
َ
لَْم َيْعلَم بِأ

َ
أ

14. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat 
segala perbuatannya?

َّْم يَنَتهِ لَنَْسَفًعا بِانلَّاِصَيةِ ١٥ َكَّ لَئِن ل
15. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti (berbuat demikian) 

niscaya Kami tarik ubun-ubunnya,

نَاِصَيٍة كِٰذبٍَة َخاِطَئٍة ١٦
16. (yaitu) ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka.

فَلَْيْدُع نَادِيَُه ١٧
17. Maka biarlah dia memanggil golongannya (untuk menolongnya),

َبانَِيَة ١٨ َسَنْدُع الزَّ
18. Kelak Kami akan memanggil malaikat Zabaniyah,

َكَّ َل تُِطْعُه َو� َواْقَتِب ١٩
19. Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya; dan 

sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).

[Al-’Alaq artinya segumpal darah, termasuk surah Makkiyyah, 
berisi tentang pentingnya belajar dan meneliti apa yang ada di 
alam raya karena Allah. Belajar dan meraih pengetahuan adalah 
kunci kesuksesan mengelola alam raya menuju kebahagiaan dunia 
dan akhirat].
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4. Temukan jenis-jenis kalimah fi‘il pada surah At-Tîn di bawah 
ini dan sebutkan artinya:

يُْتوِن 1 َواتلِّنِي َوالزَّ
1. Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun,

َوُطورِ ِسيننَِي ٢
2. dan demi bukit Sinai,

ِمنِي ٣
َ
َوٰهَذا اْلََلِ اْل

3. dan demi kota (Mekah) ini yang aman,

ْحَسِن َتْقوِيٍم ٤
َ
نٰسَن ِفٓ أ لََقْد َخلَْقَنا اْلِ

4. sesungguhnya Kami telah mencipta-kan manusia dalam bentuk 
yang sebaik-baiknya.

ْسَفَل ٰسفِلنَِي ٥
َ
ُثمَّ َرَدْدنُٰه أ

5. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-
rendahnya (neraka),

ْجٌر َغْيُ َمْمُنوٍن ٦
َ
لِٰحِت فَلَُهْم أ ِيَن َءاَمُنوا وََعِملُوا الصّٰ إِلَّ الَّ

6. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; 
maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

يِن ٧ بَُك َبْعَد بِادِلّ َفَما يَُكِذّ
7. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan (hari) 

pembalasan sesudah (adanya keterangan-keterangan) itu?

ْحَكِم اْلِٰكِمنَي ٨
َ
لَيَْس اهلُل بِأ

َ
أ

8. Bukankah Allah Hakim yang seadil-adilnya?
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[Attîn artinya buah tin, tergolong surah Makkiyyah, berisi tentang 
kesempurnaan penciptaan manusia, jati diri, serta sebab-sebab 
terjatuhnya manusia. Kewajiban manusia adalah menggunakan 
segala potensi sebagaimana dikehendaki Allah swt. Sebab kalau 
tidak, ia akan jatuh pada lembah kehinaan].

5. Temukan jenis-jenis kalimah fi‘il pada surah Alinsyirah di 
bawah ini dan sebutkan artinya:

ْح لََك َصْدَرَك 1 لَْم نَْشَ
َ
 أ

1. Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?,

َوَوَضْعَنا َعنَك وِْزَرَك ٢
2. dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu,

نَقَض َظْهَرَك ٣
َ
ِٓى أ الَّ

3. yang memberatkan punggungmu?

َوَرَفْعَنا لََك ذِْكَرَك ٤
4. Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu,

ا ٥ فَإِنَّ َمَع الُْعْسِ يُْسً
5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

ا ٦ إِنَّ َمَع الُْعْسِ يُْسً
6. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

فَإَِذا فَرَْغَت فَانَصْب ٧
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7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,

َِّك فَارَْغب ٨ ِإَوَلٰ َرب
8. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

[Al-Insyirâh artinya kelapangan, tergolong surah Makkiyyah, 
berisi tentang anugerah Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw 
untuk dijadikan sebagai teladan bahwa di setiap kesulitan pasti 
ada kemudahan dari Allah Swt].

6. Temukan jenis-jenis kalimah fi‘il pada surah Adh-Dhuhâ di 
bawah ini dan sebutkan artinya:

َحٰ 1  َوالضُّ
1. Demi waktu matahari sepenggala-han naik,

ِْل إَِذا َسَجٰ ٢ َوالَّ
2. dan demi malam apabila telah sunyi (gelap),

َعَك َربَُّك َوَما قََلٰ ٣ َما َودَّ
3. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci 

kepadamu.

وَلٰ ٤
ُ
ََّك ِمَن اْل َوَل�ِخَرةُ َخْيٌ ل

4. Dan sesungguhnya akhirat (masa yang akan datang) itu lebih 
baik bagimu daripada permulaan (masa lalu).

َولََسوَْف ُيْعِطيَك َربَُّك َفَتَْضٰٓ ٥
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5. Dan kelak Tuhanmu pasti memberi-kan karunia-Nya kepadamu, 
lalu (hati) kamu menjadi puas.

لَْم َيِْدَك يَتِيًما فَـَٔاَوٰى ٦
َ
أ

6. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia 
melindungimu?

َووََجَدَك َضآلًّ َفَهَدٰى ٧
7. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia 

memberikan petunjuk.

ْغَنٰ ٨
َ
َووََجَدَك َعٓئًِل فَأ

8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu 
Dia memberikan kecukupan.

ا اْلَتِيَم فََل َتْقَهْر ٩ مَّ
َ
فَأ

9. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku 
sewenang-wenang.

آئَِل فََل َتنَْهْر ١0 ا السَّ مَّ
َ
َوأ

10. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu 
menghardiknya.

ْث ١١ َِّك فََحِدّ ا بِنِْعَمةِ َرب مَّ
َ
َوأ

11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan.

[Adh-Dhuhâ artinya waktu dhuha, tergolong surah Makkiyyah, 
mengandung sanggahan terhadap orang-orang kafir yang 
menganggap bahwa Nabi Muhammad Saw tidak lagi mendapat 
perhatian dari Allah Swt akibat lamanya tidak turun wahyu. Surah 
ini sekaligus merupakan pemberi motivasi kepada Rasulullah Saw 
untuk tetap optimis dalam berdakwah]. 



MENGENAL ISIM MUSYTAQQ

Kalimah isim yang kita jumpai dalam berbagai ayat Al-Qur’an, 
ada yang merupakan bentukan dari akar kata, ini disebut isim 

musytaqq; ada pula isim yang bukan merupakan bentukan dari akar 
kata, ini disebut isim jâmid.

Isim musytaq atau isim yang memiliki akar kata seperti halnya 
fi‘il, mengandung makna yang mendekati fi‘il. Di antara isim tersebut 
adalah:

1. Isim Mashdar 
Kata yang menunjuk nama peristiwa yang merupakan derivasi 
dari fi‘ilnya, sehingga ragam bentuk isim masdar tergantung 
bentuk fi‘ilnya: 

a. Masdar dari fi‘il yang terdiri dari tiga huruf (tsulâsi mujarrad) 
 (mengetahui) َعِلَم seperti ,َفْعٌل mengikuti bentuk َفَعَل
masdarnya ٌم

ْ
َد ,(pengetahuan) ِعل  َحٌْد masdarnya (memuji) َحِ

(pujian);

b. Masdar dari fi‘il yang terdiri dari empat huruf ْفَعَل
َ
 mengikuti أ

bentuk إِْفَعاٌل seperti َرَم
ْ
ك

َ
َراٌم masdarnya (memuliakan) أ

ْ
 إِك

(pekerjaan memuliakan);

c. Bentuk mashdar lainnya, seperti:

(permohonan ampun) ِاْستَْغَفَر – ِاْسِتْغَفاٌر •
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(bacaan tartil) َرتََّل – تَْرِتيٌْل •

(perhitungan) َحاَسَب – ِحَساٌب •

ٌج • َج – َتَبُّ (telanjang) َتَبَّ

(keberangkatan) ِاْنبََعَث – ِانِْبَعاٌث •

(perolehan iman) َتنَاوََش – َتنَاوٌُش •

2. Isim fâ’il 
Kata yang mengandung arti pelaku pekerjaan, yang juga 
merupakan derivasi dari fi‘ilnya. Cara pembentukannya yaitu:

•• Bagi fi‘il tsulâsi mujarrad (tiga huruf) dengan menambahkan 
huruf alif setelah huruf pertamanya dan huruf sebelum 
akhirnya dibaca kasrah, contoh: َعلٌِم  –  orang yang) َعِلَم 
pandai), َطلََب – َطاِلٌب (pencari);

••• Bagi fi‘il di atas tiga huruf pembentukannya dengan cara 
menambah huruf mîm di awal dan membaca kasrah huruf 
sebelum akhir, contoh: ُمِْسٌن  - ْحَسَن 

َ
 orang yang berbuat) أ

baik), 
ٌ  – ُمتََوكِّ

َ  ِاْستَْكَبَ – ُمْستَْكِبٌ ,(orang yang bertawakkal) تََوكَّ
(orang yang merasa besar, takabbur), dan ٌر َر - ُمَذكِّ  orang) َذكَّ
yang mengambil pelajaran).

3. Isim Maf’ûl

Kata yang mengandung arti yang dikenai pekerjaan, yang juga 
merupakan derivasi dari fi‘ilnya. Cara pembentukannya yaitu:

••• Bagi fi‘il tsulâsi mujarrad (tiga huruf) dengan mengikuti 
bentuk َمْفُعْوٌل, contoh: َمْعلُْوٌم  – – dan ,(diketahui) َعِلَم   َطلََب 
;(yang dicari) َمْطلُوٌْب

• ••• Bagi fi‘il di atas tiga huruf pembentukannya dengan cara 
menambah huruf mîm di awal dan membaca fathah huruf 
sebelum akhir, contoh: رَْسَل – ُمرَْسٌل

َ
 ,(orang yang diutus) أ

َ  تََوكَّ
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ٌ ُمتََوكَّ  – (orang yang disandari), ُمْستَْضَعٌف  –  yang) ِاْستَْضَعَف 
dibuat tidak berdaya), dan َطلََّق – ُمَطلٌَّق (yang dicerai).

4. Isim Zamân, Isim Makân, dan Isim Alat
Kata yang merupakan derivasi dari fi‘il yang memiliki arti 
waktu (isim zamân), arti tempat (isim makân), dan alat (isim 
alat) peristiwa, dengan mengikuti bentuk َمْفَعٌل seperti َمْسَكٌن 
(tempat tinggal), atau bentuk َمْفِعٌل seperti َمْسِجٌد (masjid, tempat 
sujud), َمْغرٌِب (waktu terbenam matahari), atau bentuk ِمْفَعاٌل 
seperti ِمْفتَاٌح (alat membuka, kunci).

5. Isim Tafdhîl
Kata yang merupakan derivasi dari fi‘il yang memiliki arti lebih 
atau paling dengan mengikuti bentuk ْفَعُل

َ
َبُ seperti أ

ْ
ك

َ
 lebih) أ

besar), ْحَسُن
َ
َثُ ,(lebih bagus) أ

ْ
ك

َ
َحقُّ dan ,(lebih banyak) أ

َ
 lebih) أ

berhak).
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LATIHAN:

1. Temukan jenis-jenis isim musytaq dan isim jâmid pada surah 
Al-Lail di bawah ini dan sebutkan artinya:

ِْل إَِذا َيْغَشٰ 1 َوالَّ
1. Demi malam apabila menutupi (cahaya siang),

٢ ٰ َوانلََّهارِ إَِذا َتَلَّ
2. dan siang apabila terang benderang,

نَثٰٓ ٣
ُ
َكَر َواْل َوَما َخلََق الَّ

3. dan penciptaan laki-laki dan perempuan,

٤ ٰ إِنَّ َسْعَيُكْم لََشتَّ
4. sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda.

ْعَطٰى َواتََّقٰ ٥
َ
ا َمْن أ مَّ

َ
فَأ

إسم

اسم املصدر

اسم الزمان/ 
املاكن/ اللة

اسم املفعول

اسم الفاعل

اسم اتلفضيل

الجامد

المشتق
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5. Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan 
bertakwa,

َق بِاْلُْسَنٰ ٦ َوَصدَّ
6. dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga),

ٰى ٧ هُ لِلُْيْسَ ُ فََسُنَيِسّ
7. maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.

ا َمن َبَِل َواْسَتْغَنٰ ٨ مَّ
َ
َوأ

8. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup,

َب بِاْلُْسَنٰ ٩ َوَ�ذَّ
9. serta mendustakan pahala terbaik,

ٰى ١0 هُ لِلُْعْسَ ُ فََسُنَيِسّ
10. maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.

َوَما ُيْغِن َعنُْه َماُلُ إَِذا تََردَّىٰٓ ١١
11. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.

إِنَّ َعلَيَْنا لَلُْهَدى ١٢
12. Sesungguhnya kewajiban Kamilah memberi petunjuk,

وَلٰ ١٣
ُ
ِخَرةَ َواْل

َ
ِإَونَّ نَلَا لَلْأ

13. dan sesungguhnya kepunyaan Kami-lah akhirat dan dunia.

ٰى ١٤ نَذْرتُُكْم نَاًرا تَلَظَّ
َ
فَأ

14. Maka, kami memperingatkan kamu dengan neraka yang 
menyala-nyala.
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ْشَق ١٥
َ
َل يَْصلَىَٰهآ إِلَّ اْل

15. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling 
celaka,

١٦ ٰ َب َوتََولَّ ِى َكذَّ الَّ
16. yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman).

تَْق ١٧
َ
وََسُيَجنَُّبَها اْل

17.
Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka 
itu,

١٨ ٰ كَّ ِى يُْؤِت َماَلُ َيَتَ الَّ
18. yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk 

membersihkannya,

َحٍد ِعنَدهُ ِمن نِّْعَمٍة ُتَْزٰى ١٩
َ
َوَما ِل

19. padahal tidak ada seseorangpun memberikan suatu nikmat 
kepadanya yang harus dibalasnya,

٢0 ٰ ْعَ
َ
ِّهِ اْل إِلَّ ابْتَِغآَء وَْجهِ َرب

20. tetapi (dia memberikan itu semata-mata) karena mencari 
keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi.

َولََسوَْف يَرَْضٰ ٢١
21. Dan kelak dia benar-benar mendapat kepuasan.

[al-Lail artinya malam, tergolong surah Makkiyyah, mengandung 
uraian tentang keragaman hidup manusia yang secara garis besar 
ada dua golongan, yaitu golongan pertama mereka yang mukmin 
memperoleh kemudahan berkat amal kebajikannya, dan kedua 
orang kafir akan diperhadapkan kepada kesengsaraan di akhirat]. 
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2. Temukan jenis-jenis isim musytaqq dan isim jâmid pada surah 
Asysyamsy di bawah ini dan sebutkan artinya:

ْمِس َوُضَحىَٰها 1 َوالشَّ
1. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari,

َوالَْقَمرِ إَِذا تَلَىَٰها ٢
2. dan bulan apabila mengiringinya,

َوانلََّهارِ إَِذا َجلَّىَٰها ٣
3. dan siang apabila menampakkannya,

ِْل إَِذا َيْغَشىَٰها ٤ َوالَّ
4. dan malam apabila menutupinya,

َمآءِ َوَما بَنَىَٰها ٥ َوالسَّ
5. dan langit serta pembinaannya,

رِْض َوَما َطَحىَٰها ٦
َ
َواْل

6. dan bumi serta penghamparannya,

ىَٰها ٧ َوَنْفٍس َوَما َسوَّ
7. dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya),

لَْهَمَها فُُجورََها َوَتْقَوىَٰها ٨
َ
فَأ

8. maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan 
ketakwaannya.

ىَٰها ٩ فْلََح َمن َز�َّ
َ
قَْد أ
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9. sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,

ىَٰها ١0 َوقَْد َخاَب َمن َدسَّ
10. dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

بَْت َثُموُد بَِطْغَوىَٰهآ ١١ َكذَّ
11. (Kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka 

melampaui batas,

ْشَقىَٰها ١٢
َ
إِذِ انَبَعَث أ

12. ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka,

َفَقاَل لَُهْم رَُسوُل اهلِل نَاقََة اهلِل وَُسْقيَٰها ١٣
13. lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka: (“Biarkanlah) 

unta betina Allah dan minumannya”.

ىَٰها ١٤ بُوهُ َفَعَقُروَها فََدْمَدَم َعلَيِْهْم َربُُّهم بَِذنبِِهْم فََسوَّ فََكذَّ
14. Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka 

Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, 
lalu Allah menyama-ratakan mereka (dengan tanah),

َوَل َيَاُف ُعْقبَٰها ١٥
15. dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan-Nya itu.

 
[As-Syamsy artinya matahari, tergolong surah Makkiyyah, 
mengandung uraian tentang hakikat jiwa manusia serta potensi 
nalurinya yang suci. Kebahagiaan manusia adalah terletak 
pada kemampuan untuk tetap menjaga kesucian jiwa serta 
mengembangkannya, dan sebaliknya kesengsaraan akan menjadi 
bagian hidupnya manakala ia menutup potensi-potensi positif 
tersebut].
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MENGENAL SUSUNAN KALIMAT 
DAN MAKNANYA

Setelah memperoleh bekal informasi untuk menggali makna 
perkata pada lima pertemuan sebelumnya, sekarang pembaca 

akan fokus pada kemampuan menggali makna kalimat, atau 
hubungan antar kata. Untuk itu pembaca perlu memahami jenis-
jenis tarkîb (susunan kalimah) dalam bahasa Arab:

1. Tarkîb Idhâfî (Kata Majemuk)
Susunan dua isim, yang pertama disebut mudhâf (yang 
disandarkan) dan yang kedua disebut mudhâf ilaih (yang 
disandari). Isim mudhâf tidak diberi tanwîn atau ال sedangkan 
mudhâf ilaih selalu dibaca majrûr (kasrah), contoh:

Kata كتاب (buku) disandarkan kepada اتللميذ (murid) menjadi:

(buku siswa) ِميِْذ
ْ
 ِكتَاُب اتلِّل

2. Tarkîb Bayânî (Menjelaskan)
Susunan dua kata yang kedua menjelaskan yang pertama. 
Cirinya, keadan akhir kata (harakat dan i’râb) yang kedua dan 
seterusnya mengikuti kata yang pertama. meliputi:

a. Shifah-maushûf (sifat dan yang diberi sifat), contoh:

نَِساٌء ُمْؤِمَناٌت
(perempuan-perempuan mukmin) kata ُمْؤِمنَاٌت merupakan 
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sifat dan kata نَِساٌء adalah maushûf (yang disifati).

b. Taukîd (menguatkan), contoh:

ْجَُعْوَن
َ
فََسَجَد الَْملٓئَِكُة ُكُُّهْم أ

(maka sujudlah para malaikat itu seluruhnya) QS 2:34. Kata 
 merupakan taukid (penguat) atas kata أْجَُعْوَن dan ُكُُّهْم
sebelumnya yaitu َملٓئَِكة

ْ
ال

c. Badal (pengganti), contoh:

نَْعْمَت َعلَيِْهْم 
َ
ِين أ َٰط الُْمْسَتقِيَم - ِصَٰط الَّ اْهِدنَا الِصّ

(tunjukkanlah kami jalan yang lurus – jalannya orang-orang 
yang Engkau karuniai nikmat atas mereka). QS 1:7.

3. Tarkîb ‘Athfî (Dihubungkan)
Susunan dua kata yang kedua atau selanjutnya merupakan 
kelanjutan dari yang pertama yang dihubungkan dengan huruf 
‘athaf (sudah dijelaskan sebelumnya), contoh:

إِنَّ اهلَل َوَملٓئَِكتَُه
(sesungguhnya Allah dan para malaikat Nya)

4. Tarkîb Isnâdî (Kalimat Sempurna)
Susunan dua kata atau lebih yang satu merupakan penjelasan 
hukum (musnad) atas yang lain (musnad ilaih). Susunan inilah 
yang kemudian disebut jumlah mufîdah atau kalâm karena telah 
memberikan pemahaman baru tentang suatu hukum akibat dari 
hubungan kedua kata atau lebih tersebut.

Terdapat dua jenis susunan kalimat sempurna dalam bahasa 
Arab, yaitu:

a. Jumlah Ismiyah

Susunan jumlah ismiyah terdiri atas mubtada’ sebagai musnad 
ialih (subyek atau diterangkan) dan khabar mubtada’ sebagai 
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musnad (predikat atau menerangkan), contoh:

ٌد رَُسْوُل اهلِل ُمَمَّ
(Muhammad adalah utusan Allah)

Kata ممد sebagai mubtada’ dan kata رسول اهلل sebagai khabar 
mubtada’, artinya Muhammad adalah utusan Allah.

b. Jumlah Fi‘liyah

Susunan jumlah fi’liyah terdiri atas fi‘il sebagai musnad 
(predikat atau menerangkan) dan fâ‘il sebagai musnad ilaih 
(pelaku atau subyek atau diterangkan), contoh: َُّحق

ْ
ال  َجاَء 

(telah datang kebenaran). Kata جاء sebagai fi‘il, dan kata احلق 
sebagai fâ‘il.

5. ‘Umdah dan Fudhlah 
Musnad dan musnad ilaih yang terdiri atas mubtada’ - khabar 

mubtada’ pada jumlah ismiyah, dan fi‘il - fâ’il pada jumlah fi’liyah 
adalah pokok kalimat (‘umdah), sedangkan selebihnya disebut 
keterangan (fudhlah), dan kata penghubung (adat).

Ciri menonjol dari ‘umdah adalah dibaca marfû’ (antara lain 
harkat akhirnya dhammah); ciri menonjol dari kata keterangan 
(fudhlah) adalah dibaca mansûb (antara lain harkat akhir fathah); dan 
ciri menonjol dari kata penghubung harakat akhirnya tidak pernah 
berubah (mabnî). Contoh:

وُُجوهٌ يَوَْمئٍِذ ٰخِشَعٌة
(Banyak muka pada hari itu tunduk terhina). QS. 88 : 2.

ا ا َصفًّ وََجآَء َربَُّك َوالَْملَُك َصفًّ
(dan datanglah Tuhanmu sedangkan malaikat berbaris-baris)

رُْض َدكًّ َدكًّ
َ ْ
ِت ال ٓ إَِذا ُدكَّ

َّ
َكل

(Jangan)  berbuat  demikian.  (apabila  bumi  digoncangkan 

berturut-turut) QS. 89 :21.



70    Smart Method Bilqalam

Jam Ke-6

تركيب

مبتدأ - خب

فعل - فاعل

مضاف - مضاف إله

إسنادي

عطيف

بياين
بدل

توكيد

نعت - منعوت

جلة إسمية

جلة فعلية

إضايف

fudhlah Adat/mediamusnadmusnad ilaih

• mubtada’
• fâ‘il
• subyek

• khabar 
mubtada’

• fi‘il
• predikat

• keterangan 
tempat

• keterangan 
waktu

• objek

kata sambung 
sebagai media
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LATIHAN:
1. Temukan beberapa susunan kalimat atau jumlah pada surah 

al-Balad di bawah ini dan sebutkan artinya:

قِْسُم بِٰهَذا اْلََلِ 1
ُ
َلٓ أ

1. Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekkah),

نَت ِحلٌّ بِٰهَذا اْلََلِ ٢
َ
َوأ

2. dan kamu (Muhammad) bertempat di kota Mekkah ini,

َوَوادِلٍ َوَما َودَلَ ٣
3. dan demi bapak dan anaknya.

نٰسَن ِف َكَبٍد ٤ لََقْد َخلَْقَنا اْلِ
4. Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam 

susah payah.

َحٌد ٥
َ
ن لَّن َيْقِدَر َعلَيْهِ أ

َ
َيَْسُب أ

َ
أ

5. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada 
seorangpun yang berkuasa atasnya?

ًَدا ٦ ْهلَْكُت َماًل لُّ
َ
َيُقوُل أ

6. 
Dan mengatakan: “Aku telah meng-habiskan harta yang 
banyak”.

َحٌد ٧
َ
َّْم يََرهُۥ أ ن ل

َ
َيَْسُب أ

َ
أ

7.
Apakah dia menyangka bahwa tiada seorangpun yang 
melihatnya?

ُۥ َعيْننَْيِ ٨ لَْم َنَْعل لَّ
َ
أ
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8. Bukankah Kami telah memberikan kepadanya dua buah mata,

َولَِسانًا وََشَفَتنْيِ ٩
9. lidah dan dua buah bibir.

َوَهَديْنُٰه انلَّْجَديِْن 1
10. Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan,

فََل اْقَتَحَم الَْعَقَبَة ١١
11. Maka, tidakkah sebaiknya dia menempuh jalan yang mendaki 

(jalan kebenaran)?

ْدَرىَٰك َما الَْعَقَبُة ١٢
َ
َوَمآ أ

12. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki itu?

فَكُّ َرَقَبٍة ١٣
13. (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan,

ْو إِْطٰعٌم ِف يَْوٍم ذِى َمْسَغَبٍة ١٤
َ
أ

14. atau memberi makan pada hari kelaparan,

يَتِيًما َذا َمْقَرَبٍة ١٥
15. (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,

َبٍة ١٦ ْو ِمْسِكيًنا َذا َمْتَ
َ
أ

16. atau kepada orang miskin yang sangat fakir.

ْبِ َوتََواَصْوا بِالَْمرَْحَةِ ١٧ ِيَن َءاَمُنوا َوتََواَصْوا بِالصَّ ُثمَّ َكَن ِمَن الَّ
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17. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling 
berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih 
sayang.

ْصٰحُب الَْميَْمَنةِ ١٨
َ
ْولٓئَِك أ

ُ
أ

18. Mereka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) 
adalah golongan kanan.

ْصٰحُب الَْمْشَئَمةِ ١٩
َ
ِيَن َكَفُروا بَِئايٰتَِنا ُهْم أ َوالَّ

19. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu 
adalah golongan kiri.

َعلَيِْهْم نَاٌر ُمْؤَصَدةٌ ٢
20. mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat

[Al-Balad artinya negeri, tergolong surah Makkiyyah, mengandung 
penjelasan bahwa kodrat manusia yang pasti menghadapi 
berbagai kesulitan sejak ia lahir hingga ke liang lahad. Hakikat 
dan kenyataan tersebut mengharuskannya selalu siap berjuang 
dengan sabar dan tabah dalam menghadapi berbagai tantangan. 
Termasuk perjuangan adalah perjuangan mengangkat taraf hidup 
orang-orang yang lemah].

2. Temukan beberapa susunan kalimat atau jumlah pada surah 
Alfajr di bawah ini dan sebutkan artinya:

 َوالَْفْجرِ 1
1. Demi fajar, 

َوَلَاٍل َعْشٍ ٢
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2. dan malam yang sepuluh, 

ْفِع َوالَْوتْرِ ٣ َوالشَّ
3. dan yang genap dan yang ganjil, 

ِْل إَِذا يَْسِ ٤ َوالَّ
4. dan malam bila berlalu. 

ِى ِحْجٍر ٥ َهْل ِف ذٰلَِك قََسٌم ِلّ
5. Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) 

oleh orang-orang yang berakal. 

لَْم تََر َكيَْف َفَعَل َربَُّك بَِعاٍد ٦
َ
أ

6. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu 
berbuat terhadap kaum ‘Aad? 

إَِرَم َذاِت الْعَِمادِ ٧
7. (yaitu) penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan 

yang tinggi, 

الَِّت لَْم ُيْلَْق ِمثْلَُها ِف اْلِٰلِ ٨
8. yang belum pernah dibangun (suatu kota) seperti itu, di negeri-

negeri lain, 

ْخَر بِالَْوادِ ٩ ِيَن َجابُوا الصَّ َوَثُموَد الَّ
9. dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah, 

ْوتَادِ ١0
َ
َوفِرَْعْوَن ذِى اْل

10. dan kaum Fir’aun yang mempunyai pasak-pasak (tentara yang 
banyak), 

ِيَن َطَغْوا ِف اْلِٰلِ ١١ الَّ
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11. yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, 

وا فِيَها الَْفَساَد ١٢ ْكَثُ
َ
فَأ

12. lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu, 

فََصبَّ َعلَيِْهْم َربَُّك َسوَْط َعَذاٍب ١٣
13. karena itu Tuhanmu menimpakan kepada mereka cemeti azab, 

إِنَّ َربََّك َلِالِْمرَْصادِ ١٤
14. sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. 

 ٓ َرِبّ َفَيُقوُل  َمُهۥ  َوَنعَّ ْكَرَمُهۥ 
َ
فَأ َربُُّهۥ  ابَْتلَىُٰه  َما  إَِذا  نٰسُن  اْلِ ا  مَّ

َ
فَأ

ْكَرَمِن ١٥
َ
أ

15. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia 
dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia akan 
berkata: “Tuhanku telah memuliakanku”. 

ٰهَنِ ١٦
َ
ٓ أ آ إَِذا َما ابَْتلَىُٰه َفَقَدَر َعلَيْهِ رِزْقَُهۥ َفَيُقوُل َرِبّ مَّ

َ
َوأ

16. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya 
maka dia berkata: “Tuhanku menghinakanku”. 

َكَّ بَل لَّ تُْكرُِموَن اْلَتِيَم ١٧
17. Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan 

anak yatim, 

ٰ َطَعاِم الِْمْسِكنِي ١٨ وَن َعَ َوَل َتٰٓضُّ
18. dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, 

ا ١٩ َّمًّ ْكًل ل
َ
َاَث أ ُكلُوَن التُّ

ْ
َوتَأ

19. dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur 
baurkan (yang halal dan yang bathil), 



76    Smart Method Bilqalam

Jam Ke-6

َوُتِبُّوَن الَْماَل ُحبًّا َجًّا ٢0
20. dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang 

berlebihan. 

رُْض َدكًّ َدكًّ ٢١
َ
ِت اْل ٓ إَِذا ُدكَّ َكَّ

21. Jangan (berbuat demikian). Apabila bumi digoncangkan 
berturut-turut,

ا ٢٢ ا َصفًّ وََجآَء َربَُّك َوالَْملَُك َصفًّ
22. dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris.

ْكَرٰى ٢٣ ٰ َلُ اِلّ نَّ
َ
نٰسُن َوأ ُر اْلِ وَِجآْىَء يَوَْمئٍِذ ِبََهنََّم يَوَْمئٍِذ َيَتَذكَّ

23. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam; dan pada hari 
itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat 
itu baginya.

ْمُت ِلََياِت ٢٤ َيُقوُل يٰلَيْتَِن قَدَّ
24. Dia mengatakan: “Alangkah baiknya kiranya aku dahulu 

mengerjakan (amal saleh) untuk hidupku ini”.

َحٌد ٢٥
َ
ُب َعَذابَُهۥ أ َفَيوَْمئٍِذ لَّ ُيَعِذّ

25. Maka pada hari itu tiada seorangpun yang menyiksa seperti 
siksa-Nya.

َحٌد ٢٦
َ
َوَل يُوثُِق َوثَاقَُهۥ أ

26. dan tiada seorangpun yang mengikat seperti ikatan-Nya.

ُتَها انلَّْفُس الُْمْطَمئِنَُّة ٢٧ يَّ
َ
يٰأ

27. Hai jiwa yang tenang.
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رِْضيًَّة ٢٨ ِِّك َراِضَيًة مَّ إرِْجِعٓ إَِلٰ َرب
28. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi 

diridhai-Nya.

فَاْدُخِل ِف ِعبِٰدى ٢٩
29. Maka masuklah ke dalam jama’ah hamba-hamba-Ku,

َواْدُخِل َجنَِّت 30
30. masuklah ke dalam surga-Ku.

[Alfajr artinya fajar, tergolong surah Makkiyyah, mengandung 
peringatan kepada orang-orang musyrik Mekkah dan masyarakat 
manapun yang berbuat durhaka, bahwa nasib mereka sama 
dengan pendahulunya yaitu kaum Tsamud, kaum ‘Ad, dan Fir’aun 
yang telah dibinasakan Allah Swt. Kenikmatan hidup atau ujian 
bukan merupakan tanda kehormatan atau kehinaan seseorang. 
Kehormatan adalah manakala bersabar dalam menghadapi ujian 
dan bersedia berbagi dengan mereka yang lemah. Inilah orang 
yang berjiwa muthmainnah yang kelak akan mendapatkan surga 
Allah Swt].
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T  arkîb atau susunan kalimat yang diawali dengan isim disebut 
jumlah ismiyah, susunannya terdiri atas mubtada’ (subyek) dan 

khabar mubtada’ (predikat), contoh QS. 90: 18:

َميَْمنَِة
ْ
ْصٰحُب ال

َ
ولٓئَِك أ

ُ
أ

Lafaz ولٓئَِك 
ُ
ْصٰحُب sebagai mubtada’ dan lafaz (mereka itu) أ

َ
 أ

َميَْمنَِة
ْ
 .’sebagai  khabar mubtada (adalah golongan kanan) ال

Beberapa ketentuan mengenai mubtada’ dan khabar mubtada’, 
antara lain:

1. Mubtada’ dan khabar mubtada’ selalu dibaca marfû’ (cirinya 
antara lain huruf akhirnya dibaca dhammah), contoh:

َمنُْوا
َ
ْيَن أ ِ

َّ
اهلُل َوِلُّ ال

(Allah adalah kekasih orang-orang beriman). QS 2:257.

lafaz اهلُل adalah mubtada’ dan َُّوِل adalah khabar mubtada’.

2. Mubtada’ selalu berada di depan, khabar di belakangnya, 
seperti contoh di atas kecuali dalam keadaan tertentu.

3. Mubtada’ dapat berupa isim sharîh (jelas) seperti pada contoh 
di atas atau isim mu’awwal (fi‘il tapi diberi huruf أن) seperti:

ْن تَُصْوُمْوا َخْيٌ لَُكْم
َ
َوأ

(Puasa adalah lebih baik bagi kalian). QS 2:184.
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تَُصْوُمْوا ْن 
َ
لَُكْم adalah mubtada’ dan َوأ  adalah khabar َخْيٌ 

mubtada’.

4. Khabar dapat berupa kata tunggal (khabar mufrad) seperti 
ْبَق

َ
ِخَرُة َخْيٌ َوأ

َ
.(dan negeri akhirat lebih baik dan lebih kekal) َوال

Lafaz ِخَرُة
َ
 adalah khabar َخْيٌ adalah mubtada’ dan َوال

mubtada’. Dan dapat pula berupa susunan kata (khabar 
jumlah), contoh:

َهاتُِكْم َل َتْعلَُمْوَن َشيًْئا مَّ
ُ
ْخرََجُكْم ِمْن ُبُطْوِن أ

َ
َواهلُل أ

Kata َواهلُل adalah mubtada', ْخرََجُكْم
َ
 adalah jumlah fi'liyah أ

sebagai khabarnya yang terdiri atas fi‘il (kata kerja), fâ’il 
(pelaku, subyek), dan maf’ûl (objek). QS 16:78.

5. Selain itu khabar mubtada’ juga sering dijumpai berupa jar 
majrûr (isim yang didahului huruf jar) atau zharf (keterangan), 
ini disebut khabar syibh jumlah (mirip jumlah), seperti:َاْلَْمُد هلِلِ َرّبِ الَْعالَِمنْي
(Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam). QS. 1:2.

ِخيْهِ
َ
َواهلُل ِف َعْوِن الَْعبِْد َما َكَن الَْعبُْد ِف َعْوِن أ

(Allah selalu menolong hamba selagi hamba tersebut menolong 
saudaranya). [al-Hadis].

Khabar mubtada berupa jâr-majrûr atau zharf sering kali 
didahulukan dari mubtada’ nya (khabar muqaddam-mubtada’ 
muakhkhar), seperti:

فِيَْها َعنْيٌ َجارَِيٌة
 (di dalamnya terdapat sumber mata air yang mengalir). QS. 

88:12 

رِْض
َ
ٰمَواِت َوال هلِلِ َما ِف السَّ

(dan bagi Allah semata apa yang ada di langit dan di bumi). 
QS. 61:11
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LATIHAN:
1. Temukan susunan jumlah ismiyah dari surah Alghâsyiyah di 

bawah ini serta sebutkan artinya:

تَىَٰك َحِديُث الْٰغِشَيةِ 1
َ
َهْل أ

1. Sudah datangkah kepadamu berita (tentang) hari pembalasan?

وُُجوهٌ يَوَْمئٍِذ ٰخِشَعٌة ٢
2. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, 

َعِملٌَة نَّاِصَبٌة ٣
3. bekerja keras lagi kepayahan, 

تَْصَلٰ نَاًرا َحاِمَيًة ٤
4. memasuki api yang sangat panas (neraka), 

تُْسَقٰ ِمْن َعنْيٍ َءانَِيٍة ٥
5. diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas. 

لَيَْس لَُهْم َطَعاٌم إِلَّ ِمن َضِيٍع ٦
6. 

Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang 
berduri, 

َل يُْسِمُن َوَل ُيْغِن ِمن ُجوٍع ٧
7. yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. 

وُُجوهٌ يَوَْمئٍِذ نَّاِعَمٌة ٨
8. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, 
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لَِّسْعيَِها َراِضَيٌة ٩
9. Merasa senang karena usahanya, 

ِف َجنٍَّة َعِلٍَة ١0
10. Dalam surga yang tinggi, 

َل تَْسَمُع فِيَها لٰغَِية ١١
11. Tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. 

فِيَها َعنْيٌ َجارَِيٌة ١٢
12. Di dalamnya ada mata air yang mengalir. 

ْرفُوَعٌة ١٣ ٌر مَّ فِيَها ُسُ
13. Di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan, 

وُْضوَعٌة ١٤ ْكَواٌب مَّ
َ
َوأ

14. Dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya), 

َوَنَمارُِق َمْصُفوفٌَة ١٥
15. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, 

َوَزَراِبُّ َمبُْثوثٌَة ١٦
16. Dan permadani-permadani yang terhampar.

بِِل َكيَْف ُخلَِقْت ١٧ فََل يَنُظُروَن إَِل اْلِ
َ
أ

17. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia 
diciptakan, 

َمآءِ َكيَْف ُرفَِعْت ١٨ ِإَوَل السَّ
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18. dan langit, bagaimana ia ditinggikan?

َباِل َكيَْف نُِصَبْت ١٩ ِإَوَل اْلِ
19. Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? 

رِْض َكيَْف ُسِطَحْت ٢0
َ
ِإَوَل اْل

20. Dan bumi bagaimana ia dihamparkan? 

ٌر ٢١ نَت ُمَذكِّ
َ
َمآ أ ْر إِنَّ َفَذكِّ

21. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah 
orang yang memberi peringatan. 

لَْسَت َعلَيِْهم بُِمَصيِْطٍر ٢٢
22. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, 

ٰ َوَ�َفَر ٢٣ إِلَّ َمن تََولَّ
23. Tetapi barang siapa yang berpaling dan kafir, 

ْكَبَ ٢٤
َ
بُُه اهلُل الَْعَذاَب اْل َفُيَعِذّ

24. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. 

إِنَّ إَِلَْنآ إِيَاَبُهْم ٢٥
25. Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka, 

ُثمَّ إِنَّ َعلَيَْنا ِحَساَبُهم ٢٦
26. Kemudian sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab 

mereka. 
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[Al-Ghâsyiyah artinya hari pembalasan, tergolong surah 
Makkiyyah, berisi tentang gambaran mengenai Hari Kiyamat 
serta pahala dan siksa yang menanti. Terdapat berita mengenai 
siksa yang akan ditimpakan kepada orang-orang kafir, serta 
pahala surga bagi orang-orang mukmin. Segala apa yang ada di 
bumi dan di langit merupakan bahan renungan bagi orang-orang 
yang beriman untuk mempertebal keimanannya, serta mayakini 
ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Tugas beliau tidak 
lain kecuali sebagai pemberi



MENGENAL SUSUNAN
JUMLAH FI’LIYAH

Susunan jumlah fi‘liyah terdiri atas kata kerja (fi‘il), pelaku (fâ‘il), 
dan bila dibutuhkan terdapat objek (maf‘ûl). Contoh:

َفَساَد
ْ
ْوا ِفيَْها ال َثُ

ْ
ك

َ
فَأ

(Lalu mereka banyak membuat kerusakan di dalamnya). QS. 89:12

َغاِشيَُة
ْ
تٰيَك َحِديُْث ال

َ
َهْل أ

(apakah sampai kepadamu berita hari kiyamat?) QS. 88:1

تَْصَل نَاًرا َحاِميًَة
(ia memasuki api yang sangat panas) QS. 88:4

Berikut beberapa ketentuan mengenai susunan jumlah fi’liyah 
ini, antara lain:

1. Fâ‘il selalu dibaca marfû‘ (salah satu cirinya huruf akhir dibaca 
dhammah) seperti  ﴾َماَشآَء اهلل 

َّ
 adalah fâ‘il, dan اهلُل lapaz  ﴿إِال

.adalah fi‘il َشآَء

2. Fâ‘il selalu berada di belakang fi‘ilnya.

3. Posisi fâ’il digantikan oleh maf’ûl manakala fi‘ilnya mabni 
majhûl (kata kerja pasif) sebagaimana dijelaskan pada 
pertemuan ketiga, seperti َمآُء﴾  السَّ َمآُء lapaz ﴿َوفُِتَحِت   السَّ
adalah  nâibul fâ‘il, (pengganti fâ‘il).

 4. Fâ’il dapat berbentuk isim zhâhir dan dapat pula berupa isim 
dhamîr (kata ganti). Pembaca perlu mencermati fâ’il yang 
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berupa kata ganti, karena jenisnya sangat beragam sesuai 
dengan jenis kata gantinya sebagaimana telah dijelaskan 
pada pertemuan ke empat.

Kata kerja Pelaku Objek

Maf’ûl bih
املفعول به

Fi‘il 
فعل

Fâ‘il 

فاعل

Ragam Fudhlah (objek/keterangan)
Maf’ûl atau objek yang jatuh setelah kata kerja (fi‘il) sebagaimana 

disebutkan di atas adalah termasuk fudhlah yang selalu dibaca 
mansûb (salah satu cirinya dibaca fathah). Terdapat ragam fudhlah 
(keterangan) yang posisinya sama dengan maf’ûl (objek) yaitu dibaca 
mansûb yang perlu pembaca pahami ketika menemui susunan 
kalimat yang kompleks, antara lain:

1. Maf’ûl bih (objek)

Maf’ûl bih (objek) selalu dijumpai pada susunan kalimat yang 
mengandung fi‘il muta’addî (membutuhkan objek), contoh:

ْعَ  
َ
َِّك اْل َسبِِّح اْسَم َرب

(sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tingi) QS. 87:1.

نَْيا بَْل تُْؤثُِروَن اْلََيٰوةَ ادلُّ
(tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi) 
QS 87:16.

ْخَرَج الَْمْرَعٰ  
َ
ِٓى أ َوالَّ

(dan yang menumbuhkan rumput-rumputan), QS. 87:4.

2. Maf’ûl muthlaq

Terdapat beberapa isim yang jatuh setelah fi‘il dibaca mansûb 
tetapi bukan sebagai maf’ûl bih (objek) melainkan keterangan. 
Ini dapat berupa keterangan sebagai penguat, seperti:
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َوُتِبُّوَن الَْماَل ُحبًّا َجًّا
(dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang 
berlebihan). QS. 89:20. رُْض َدكًّ َدكًّ

َ
ِت اْل ٓ إَِذا ُدكَّ َكَّ

(jangan (berbuat demikian), apabila bumi digoncangkan berturut-
turut). QS. 89:21.

3. Maf’ûl liajlih, berupa keterangan tentang motif perbuatan, 
seperti:

َدُكْم َخْشيََة إِْمَلٍق
َ

ْوال
َ
 َتْقتُلُوا أ

َ
َوال

(Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 
kemiskinan). QS. 17:31.

4. Zharf zamân atau zharf makân, berupa keterangan waktu atau 
tempat, seperti:

فَُث إَِل نَِسآئُِكْم َياِم الرَّ ِحلَّ لَُكْم َلْلََة الّصِ
ُ
أ

(Dihalalkan bagimu melakukan hubungan suami istri di malam 
puasa). QS. 2:187.

5. Hâl (keadaan)

Berupa isim yang menjelaskan keadaan pelaku, objek, atau 
kedua-duanya, seperti:

ا َونَِذيًرا ً رَْسلَْناَك َشاهًِدا َوُمبَّشِ
َ
َها انلَِّبُّ إِنَّا أ يُّ

َ
يَـٰٓأ

(Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk sebagai saksi, 
dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan). QS. 33:45.

6. Tamyîz (penjelas)

Berupa isim yang berfungsi sebagai penjelas kata yang belum 
jelas, seperti:

َواْخَتاَر ُموَسٰ قَوَْمُهۥ َسبْعِنَي رَُجًل لِِّميَقاتَِناۖ 
(Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk 
(memohonkan taubat kepada Kami) QS. 7:155.
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LATIHAN:

1. Temukan susunan jumlah fi’liyah dari surah Ala’la di bawah ini 
dan sebutkan artinya:

ْعَ 1 
َ
َِّك اْل َسبِِّح اْسَم َرب

1. Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tingi, 

ٰى ٢  ِى َخلََق فََسوَّ الَّ
2. yang menciptakan, dan menyempur-nakan (penciptaan-Nya), 

َر َفَهَدٰى ٣  ِى قَدَّ َوالَّ
3.

dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi 
petunjuk, 

ْخَرَج الَْمْرَعٰ ٤ 
َ
ِٓى أ َوالَّ

4. dan yang menumbuhkan rumput-rumputan, 

ْحَوٰى ٥ 
َ
فََجَعلَُهۥ ُغَثآًء أ

5. lalu dijadikan-Nya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. 

َسُنْقرِئَُك فََل تَنَسٰٓ ٦ 
6. Kami akan membacakan (Al Quran) kepadamu (Muhammad) 

maka kamu tidak akan lupa, 

 َما َشآَء اهلُلۚ  إِنَُّهۥ َيْعلَُم اْلَْهَر َوَما َيَْفٰ ٧
َّ

إِال
7. kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia 

mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. 

ٰى ٨  َك لِلُْيْسَ ُ َونَُيِسّ
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8. dan Kami akan memberi kamu taufik ke jalan yang mudah, 

ْكَرٰى ٩  ْر إِن نََّفَعِت اِلّ فََذكِّ
9. oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu 

bermanfaat, 

ُر َمن َيَْشٰ ١0 كَّ َسَيذَّ
10. orang yang takut (kepada Allah) akan mendapat pelajaran, 

ْشَق ١١ 
َ
َوَيَتَجنَُّبَها اْل

11. dan orang-orang yang celaka (kafir) akan menjauhinya. 

ٰى ١٢  ِى يَْصَل انلَّاَر الُْكْبَ الَّ
12. (Yaitu) orang yang akan memasuki api yang besar (neraka). 

ُثمَّ َل َيُموُت فِيَها َوَل َيَْيٰ ١٣ 
13. Kemudian dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak (pula) 

hidup. 

 ١٤ ٰ فْلََح َمن تََزكَّ
َ
قَْد أ

14. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri 
(dengan beriman), 

 ١٥ ٰ ِّهِۦ فََصلَّ َوَذَكَر اْسَم َرب
15. dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. 

نَْيا ١٦  بَْل تُْؤثُِروَن اْلََيٰوةَ ادلُّ
16. Tetapi kamu (orang-orang kafir) memilih kehidupan duniawi. 

بَْقٰ ١٧ 
َ
َوَلْ�ِخَرةُ َخْيٌ َوأ

17. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. 
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وَلٰ ١٨ 
ُ
ُحِف اْل إِنَّ ٰهَذا لَِف الصُّ

18. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab 
yang dahulu, 

ُصُحِف إِبْرٰهِيَم َوُموَسٰ ١٩ 
19. (yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa 

[Al-A’lâ artinya yang paling tinggi, tergolong surah Makkiyyah, 
mengandung perintah untuk berpikiran positif kepada Allah Swt 
Dzat Yang Maha Tinggi, dengan bertasbih kepadanya. Dialah yang 
menciptakan serta mengatur semesta ini dengan segenap karunia 
yang sangat melimpah. Hakikat kebahagiaan adalah terletak 
pada jiwa yang suci yang selalu mengingat Allah Swt, bukan pada 
keberlimpahan harta dunia yang melupakannya dari kehidupan 
akhirat].



MENGENAL MU‘RAB DAN MABNI

Kedudukan sebuah kalimah dalam jumlah dapat berpengaruh 
terhadap keadaan akhir kalimah tersebut, inilah yang disebut 

dengan i’râb. Kalimah yang bisa terpengaruh (berubah) disebut 
dengan mu’rab, yang tidak bisa terpengaruh (tetap) disebut mabnî.

1. Pada dasarnya semua kalimah isim bersifat mu’rab, kecuali 
isim tertentu, meliputi isim dhamîr (kata ganti), isim istifhâm, 
dan isim maushûl (sudah dijelaskan di atas).

2. Sedangkan kalimah fi‘il pada dasarnya mabni, kecuali fi‘il 
mudhâri’.

3. Adapun kalimah huruf semuanya adalah mabni.

Jenis-Jenis Mu’rab

1. Marfû’ (dhammah)

Isim yang kedudukannya sebagai ‘umdah (pokok kalimat) selalu 
dibaca marfû’, dengan ciri huruf akhir: 

a. dibaca dhammah ketika berupa isim mufrad atau jama’ taksîr, 
contoh:

فِيَْها َعنْيٌ َجارَِيٌة
(di dalamnya terdapat mata air yang mengalir) QS 88:12

ٌر َمْرفُوَْعٌة فِيَْها ُسُ
(di dalamnya terdapat dipan-dipan yang tinggi) QS 88:13

Jam Ke-9
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b. menggunakan huruf alif ketika berupa mutsannâ, contoh:

ِْرَياِن
َ

ِفيِْهَما َعيْنَاِن ت
(di dalamnya terdapat dua mata air yang mengalir) QS 55:50.

َوِمْن ُدْونِِهَما َجنََّتاِن
(di bawahnya terdapat dua taman surga) QS 55:62.

c. menggunakan huruf wâwu ketika berupa jamak mudzakkar 
sâlim atau asmâul khamsah, contoh:

َما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوةٌ إِنَّ
(Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara) QS 
49:10.

ُبوَن ١١ وَلٰٓئَِك الُْمَقرَّ
ُ
ابُِقوَن ١0 أ ابُِقوَن السَّ َوالسَّ

(dan orang-orang yang mendahului mereka itulah orang-orang 
yang mendahului, mereka itulah orang-orang yang didekatkan 
kepada Allah) QS 56:10-11.

ْو َحّظٍ َعظيٍْم إِنَُّه َلُ
(Sesungguhnya Dia, baginya bagian yang sangat besar). QS 
28:79

d. fi‘il mudhâri juga dibaca marfû’ ketika tidak ada âmil (faktor) 
yang membuatnya dibaca mansub atau majzum, dengan ciri 
dibaca dhammah, atau menggunakan huruf nun, contoh:

ًَدا ْهلَْكُت َماًل لُّ
َ
َيُقوُل أ

(dia mengatakan “aku telah menyia-nyaiakan hartaku yang 
banyak).  QS 90:6

يٍْد َيبِْطُشوَن بَِهاۖ 
َ
ْم لَُهْم أ

َ
رُْجٌل َيْمُشوَن بَِهاۖ  أ

َ
لَُهْم أ

َ
أ

(adakah bagi mereka kaki yang bisa digunakan untuk berjalan 
atau tangan yang bisa digunakan untuk memukul). QS 7:195
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2. Mansûb (fathah)

Isim yang kedudukannya sebagai fudhlah atau diawali dengan 
huruf tertentu seperti 

 dan إنَّ
نَّ
َ
 selalu dibaca mansûb, dengan أ

ciri huruf akhir:

a. Dibaca fathah ketika berupa isim mufrad atau jama’ taksîr, 
contoh:

ًَدا ْهلَْكُت َماًل لُّ
َ
َيُقوُل أ

(dia mengatakan “aku telah menyia-nyaiakan hartaku yang 
banyak). QS 90:6

ْخَبارََها
َ
ُث أ يَوَْمئٍِذ ُتَّدِ

(pada hari ini ia menceritakan tentang berita-beritanya). QS 
99:4

b. Dibaca kasrah ketika berupa jama’ muannas sâlim, contoh: 

ا ّمِنُكنَّ  ْزَواًجا َخْيً
َ
ۥٓ أ ن ُيبِْدَلُ

َ
ۥٓ إِن َطلََّقُكنَّ أ َعَسٰ َربُُّه

َسآئَِحاٍت  َعبَِداٍت  تَآئَِباٍت  قَانَِتاٍت  ْؤِمَناٍت  مُّ ُمْسلَِماٍت 
بَْكاًرا

َ
ثَّيَِباٍت َوأ

(jika Nabi menceraikan kamu, boleh Jadi Tuhannya akan 
memberi ganti kepadanya dengan isteri yang lebih baik 
daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang 
bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang 
janda dan yang perawan). QS 66:5

c. Menggunakan huruf alif ketika berupa asmâul khamsah, 
contoh:

يَتِيًما َذا َمْقَرَبٍة
(kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat. QS 90:15

َبٍة ْو ِمْسِكيًنا َذا َمْتَ
َ
أ

(atau kepada orang miskin yang sangat fakir). QS 90:16
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d. Menggunakan huruf yâ’ ketika berupa isim musannâ atau 
jama’ mudzakkar sâlim, contoh:

وََجَن اْلَنَّتنَْيِ َداٍن
(Dan buah-buahan di kedua syurga itu dapat (dipetik) dari 
dekat) QS 55:54.

ٰ َرفَْرٍف ُخْضٍ ُمتَِّكئنَِي َعَ
(mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau) QS 55:76.

e. Fi‘il mudhâri’ dibaca mansûb ketika didahului oleh âmil (faktor) 
yang membuatnya mansûb, dengan ciri dibaca fathah, atau 
membuang huruf nûn, contoh:

تَِيُهُم اْلَّيَِنُة
ْ
ٰ تَأ َحتَّ

(sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata). QS 98:1.

ن لَّن َيُوَر
َ
إِنَُّه َظنَّ أ

(Sesungguhnya Dia menyangka bahwa Dia sekali-kali tidak 
akan kembali [kepada Tuhannya]) QS 84:14.

ن يَُضّيُِفوُهَما
َ
بَْوا أ

َ
فَأ

(tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka) QS 
18:77.

ُهَما َويَْسَتْخرَِجا َكزنَُهَما ُشدَّ
َ
ن َيبْلَُغا أ

َ
َراَد َربَُّك أ

َ
فَأ

(Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai 
kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu) 
QS 18:82. 

3. Majrûr (kasrah)

Isim yang menjadi mudhâf ilaih atau diawali dengan huruf jar 
dibaca majrûr, dengan ciri huruf akhir:

a. Dibaca kasrah ketika berupa isim mufrâd atau jama’ taksîr

يُْتۡوِن 1 َوُطۡورِِسۡينِۡيَن ٢ َوٰهَذا ٱۡلَبَلِ ٱۡلِمنْيَ ٣ َوٱتّلِۡيِن َوٱلزَّ
(Demi (buah) Tîn dan (buah) Zaitûn, dan demi bukit Sinai, dan 
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demi kota (Mekkah) ini yang aman). QS 95:1-3.

ِ لُِع َعَ ٱۡلۡفئَِدة ٱلَِّت َتطَّ
(yang (membakar) sampai ke hati). 104:7.

b. Dibaca fathah ketika berupa isim ghairu munsharif, contoh:

نزَِل فِيهِ الُْقْرآُن
ُ
ِي أ َشْهُر َرَمَضاَن الَّ

 (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, 
bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran. QS 
2:185

c. Menggunakan huruf yâ’ ketika berupa asmâul khamsah, isim 
mutsannâ, atau jama’ mudzakkar sâlim, contoh:

ي ِحْجٍر ِ
ِّ

َهْل يِف ٰذلَِك قََسٌم ل
(Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat 
diterima) oleh orang-orang yang berakal). QS 89:5.

َوَهَدْيَناهُ انلَّْجَديِْن
(Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan). QS 90:10

بنَِي َويٌْل يَوَْمئٍِذ ّلِلُْمَكّذِ
(Kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan). 
QS 77:40.

4. Majzûm (sukun)

Fi‘il mudhâri‘ yang didahului oleh âmil (faktor) yang menyebabkan 
majzûm selalu dibaca majzûm, dengan ciri huruf akhir:

a. Dibaca sukun, contoh:

َحٌد ٤
َ
لَْم يَِلْ َولَْم يُْودَلْ ٣ َولَْم يَُكْن َلُۥ ُكُفًوا أ

(Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada 
seorangpun yang setara dengan Dia). QS 112:3-4.

لَْم َيِْدَك يَتِيًْما فَئاََوٰى
َ
أ

(Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia 
melindungimu). QS 93:6.
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آئَِل فَل َتنَْهْر ١0 ا السَّ مَّ
َ
ا اْلَتِيَم فََل َتْقَهْر ٩ َوأ مَّ

َ
فَأ

(Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku 
sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, 
janganlah kamu menghardiknya). QS 93:9-10.

b. Membuang huruf nûn, ketika berupa fi‘il mudhâri‘ yang 
termasuk af’âlul khamsah (mengandung huruf alif sebagai 
kata ganti dua orang, huruf wawu sebagai kata ganti orang 
banyak, atau huruf yâ' kata ganti orang kedua perempuan), 
dan membuang huruf illat ketika berupa fi‘il mudhâri‘  yang 
diakhiri huruf illat tersebut (alif, yâ', atau wâwu). Contoh:

ٰ َما َفَعلُوا وا َعَ َولَْم يُِصُّ
(dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang 
mereka mengetahui). QS 3:135.

َسارَٰى ُتَفاُدوُْهْم
ُ
تُْوُكْم أ

ْ
َوإِْن يَأ

(tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu 
tebus mereka) QS 2:85.
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اللكمة

ُمْعَرَبة

َمبْنِيَّة

ع الضم
ع الفتح

ع الكس

ع السكون

َمنُْصوب

حبذف انلون
بالاء

باللف

بالفتحة

أفعال اخلمسة

فعل املضارع
أسماء اخلمسة

اسم املثن

اسم املفرد
جع اتلكسي

جع املذكر السالم

بالكسة جع المؤنث السالم

َمْجُرور

اسم غي املنصف

بالاء

بالفتحة

جع املذكر السالم

اسم املثن

بالكسة
اسم املفرد

جع اتلكسي
جع المؤنث السالم

حبذف حرف 
العلة فعل املضارع املعتل الخر

حبذف انلون أفعال اخلمسة

بالسكون فعل املضارع

َمْجُزوم

أفعال اخلمسة
اسم املثن

بالواوجع املذكر السالم
باللف
بانلون

فعل املضارع

اسم املفرد
جع اتلكسي

جع المؤنث السالم
بالضمة

َمْرفُوع
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اللكمة

َمْرفُوَْعة فعل املضارع

املضاف إله

اتلوابع

اتلوابع

فعل املضارع بعد الناصبة

اتلوابع

َمبْنِيَّة

احلرف
الفعل املايض
فعل المر

َمُْزْوَمة

َمُْرْوَرة

َمنُْصْوَبة

فاعل

احلال

املفعول لجله

نائب الفاعل

اتلميزي

املفعول فيه/ 
ظرف

مبتدأ-خب

املفاعل

املفعول املطلق
املفعول به

ُعْمَدة

اسم بعد حرف اجلر

فُْضلَة

فعل املضارع بعد الجازمة

ُمْعَرَبة
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LATIHAN:

Temukan ragam i’rab pada do’a dan bacaan salat di bawah ini 
serta sebutkan artinya:

DO’A DAN BACAAN SHALAT

Doa Terjemah Lafazh

Iftitah

رَْض َحنِيًْفا 
َ
ٰمٰوِت َوال ِْي َفَطَر السَّ ْهُت وَْجِهَ لِلَّ إِِنّ وَجَّ

َونُُسِكْ  َصَلِت  إِنَّ  الُمْشِ�نِْي.  ِمَن  نَا 
َ
أ َوَما  ُمْسلًِما 

نَا ِمَن الُمْسلِِمنْيََوَمَْياَي َوَمَماِت هلِلِ َرِبّ الَعالَِمنْي َل َشِيَْك َلُ َوبِٰذلَِك 
َ
ِمرُْت َوأ

ُ
أ

Sesungguhnya aku menghadapkan mukaku kepada Dzat yang 
menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan berserah diri, 
dan bukannya aku termasuk dalam golongan musyrik. Sesungguhnya 
sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah 
semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya, karena itu aku rela diperintah 
dan aku ini adalah golongan orang Islam.

Ruku ِ ُسبَْحاَن َرِبَّ الَْعِظيِْم َوبَِحْمِده
Maha Suci Tuhan Yang Maha Agung lagi Maha Terpuji

I’tidal
ماءِ  السَّ ِملُْئ  اْلَْمُد  لََك  َربََّنا   : َحَِدهُ لَِمْن  اهلُل  َسِمَع 

رِْض َوِملُْئ َما ِشئَْت ِمْن َشيٍْئ َبْعُد
َ
َوِملُْئ ال

Allah mendengar akan sesiapa yang memuji-Nya: Hai Tuhan kami, 
bagimu segala pujian yang memenuhi langit dan memenuhi bumi 
serta memenuhi segala sesuatu yang Engkau kehendaki sesudahnya

Sujud ْعَ َوبَِحْمِدهِ 
َ
ُسبَْحاَن َرِبَّ اْل

Maha Suci Tuhan Yang Maha Tinggi lagi Maha Terpuji
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Doa Terjemah Lafazh

 Duduk
 Antara

 Dua
Sujud

َواْهِدِنْ  َواْرزُقِْنْ  ِنْ  َواْجُبْ َوارَْفْعِنْ  َوارَْحِْنْ  اْغفِْرِلِ  َرّبِ 
 ْ وََعِفِْن َواْعُف َعِنّ

Ya Allah ! ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, dan angkatlah 
derajatku dan cukuplah segala kekuranganku dan berilah rezeki 
kepadaku, dan berilah aku petunjuk dan sejahterakanlah aku dan 
berilah keampunan padaku.

Tahiyyat

َلُم َعلَيَْك  يَِّباُت ِهلِل ، السَّ لََواُت الطَّ اتلَِّحيَّاُت الُْمَباَرَكُت الصَّ
َلُم َعلَيَْنا َوَعَ ِعَبادِ اهلِل  َها انلَِّبُّ َورَْحَُة اهلِل َوَبَركَتُُه السَّ يُّ

َ
أ

ًدا رَُسْوُل  نَّ ُمَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ْن لٓ إِلَٰه إِلَّ اهلُل َوأ

َ
ْشَهُد أ

َ
. أ اِلنِْيَ الصَّ

د َكَما َصلَّيَْت َعَ  ٍد وع �ِٰل ُمَمَّ اللُّٰهمَّ َصِلّ َعَ ُمَمَّ اهلِل. 
ٍد َكَما  ٍد َوَعَ آِل ُمَمَّ إِبَْراهِيَْم َوَعَ �ِٰل إِبَْراهِيَْم َوَبارِْك َعَ ُمَمَّ
بَاَرْ�َت َعَ إِبَْراهِيَْم َوَعَ �ِٰل إِبَْراهِيَْم ِفْ الَْعالَِمنْيَ إِنََّك َحِيٌْد 
ُعوُْذبَِك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم َوِمْن َعَذاِب الَقْبِ 

َ
ْ أ َمِيْد. اللُّٰهمَّ إِِنّ

اِل.  َوِمْن فِتَْنةِ الَمْحَيا َوالَْمَماِت َوِمْن َشِّ فِتَْنةِ الَمِسيِْح ادَلجَّ
Segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi 
Allah, salam, rahmat, dan berkahNya kupanjatkan kepadamu 
wahai Nabi (Muhammad). Salam keselamatan semoga tetap untuk 
kami seluruh hamba yang shaleh-shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada 
Tuhan melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad 
adalah utusan Allah. Ya Allah! Limpahkanlah rahmat kepada Nabi 
Muhammad. “ Sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada 
Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dan limpahilah berkah atas Nabi 
Muhammad beserta para keluarganya. Sebagaimana Engkau 
memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh 
alam semesta Engkaulah yang terpuji, dan Maha Mulia.” Ya Allah, aku 
berlindung kepada-Mu dari siksa jahanam dan siksa kubur serta dari 
fitnah kehidupan dan kematian dan dari kejahatan fitnahnya dajal.
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DOA SEHARI-HARI

Doa Terjemah Lafazh

 Setelah
Salat

. َحًْدا يَُواِفْ  بِْسِم اهلِل الرَّْحِٰن الرِِّحيِْم. اَْلَْمُد هلِلِ َرِبّ الَْعالَِمنْيَ
ْكُر َكَما  . يَاَربََّنا لََك اْلَْمُد َولََك الشُّ نَِعَمُه َوُيَكافُِئ َمزِيَْدهُ

يَنَْبِغْ ِلََلِل وَْجِهَك وََعِظيِْم ُسلَْطانَِك
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. 
Segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam. Pujian yang sebanding 
dengan nikmat-nikmatNya dan menjamin tambahannya. Wahai 
Tuhan kami, bagi-Mu-lah segala puji, dan bagi-Mu-lah segalah 
syukur, sebagaimana layak bagi keluhuran zat-Mu dan keagungan 
kekuasaan-Mu

ٍد، َصَلةً ُتنِْجيَْنابَِها  ٍد َوَع �ِٰل َسيِِّدنَا ُمَمَّ اللُّٰهمَّ َصِلّ وََسّلِْم َعَ َسيِِّدنَا ُمَمَّ
ُرنَا بَِها  ِمْن َجِيِْع اْلَْهَواِل َواْ�فَاِت، َوَتْقِضْ نَلَابَِها َجِيَْع اْلَاَجاِت، َوُتَطِهّ
رََجاِت، َوُتَبلُِّغَنا بَِها اَقَْص  يَِّئاِت، َوتَرَْفُعَنابَِها ِعنَْدَك اَْعَ ادلَّ ِمْن َجِيِْع السَّ
قَرِيٌْب  َسِميٌْع  اِنَُّه  الَْمَماِت  َوَبْعَد  اْلََياةِ  ِف  اْلَْيَاِت  َجِيِْع  ِمْن  الْٰغَياِت 

َعَواِت َوَياقَاِضَ اْلَاَجاِت ُمِيُْب ادلَّ
Wahai Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada 
penghulu kami, Nabi Muhammad dan keluarganya, yaitu rahmat yang 
dapat menyelamatkan kami dari segala ketakutan dan penyakit, yang 
dapat memenuhi segala kebutuhan kami, yang dapat mensucikan diri 
kami dari segala keburukan, yang dapat mengangkat derajat kami ke 
derajat tertinggi di sisi-Mu, dan dapat menyampaikan kami kepada 
tujuan maksimal dari segala kebaikan, baik semasa hidup maupun 
sesudah mati. Sesunggunya Dia (Allah) Maha Mendengar, Maha 
Dekat, lagi Maha Memperkenankan segala doa dan permohonan. 
Wahai Dzat yang Maha Memenuhi segala kebutuhan Hamba-Nya.
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Doa Terjemah Lafazh

اْلََسِد  ِف  وََعفَِيًة  َواْ�ِخَرةِ  نَْيا  َوادلُّ يِْن  ادِلّ ِف  َسلََمًة  نَْسَئلَُك  اِنَّا  اللُّٰهمَّ 
الَْموِْت  َقبَْل  َوتَْوَبًة  ْزِق  الرِّ ِف  َوَبَرَ�ًة  الْعِلِْم  ِف  َوزَِياَدةً  اْلََدِن  ِف  ًة  َوِصحَّ
َسَكَراِت  ِفْ  َعلَيَْنا  ْن  َهوِّ اللُّٰهمَّ  الَْموِْت.  َبْعَد  َوَمْغفَِرةً  الَْموِْت  ِعنَْد  َورَْحًَة 

الَْموِْت َوانلََّجاةَ ِمَن انلَّارِ َوالَْعْفَو ِعنَْد اْلَِساِب
Wahai Allah! Sesungguhnya kami memohon kepadaMu, kesejahteraan 
dalam agama, dunia dan akhirat, keafiatan jasad, kesehatan badan, 
tambahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat sebelum datang maut, 
rahmat pada saat datang maut, dan ampunan setelah datang maut. 
Wahai Allah! permudahkanlah kami dalam menghadapi sakaratul 
maut, (Berilah kami) keselamatan dari api neraka, dan ampunan 
pada saat dilaksanakan hisab

اللُّٰهمَّ اِنَّا َنُعوُْذبَِك ِمَن الَْعْجزِ َوالَْكَسِل َواْلُْخِل َوالَْهَرِم وََعَذاِب الَْقْبِ
Wahai Allah! Sesungguhnya kami berlindung kepadaMu dari sifat 
lemah, malas, kikir, pikun dan dari azab kubur

اللُّٰهمَّ اِنَّا َنُعوُْذبَِك ِمْن ِعلٍْم َلَينَْفُع َوِمْن قَلٍْب َلَيَْشُع َوِمْن َنْفٍس َلتَْشَبُع 
َوِمْن َدْعَوٍة َليُْسَتَجاُب لََها

Wahai Allah! Sesungguhnya kami berlindung kepadaMu dari ilmu 
yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyu’, dari jiwa yang 
tidak kenal puas, dan dari doa yang tak terkabul.

َربََّنا اْغفِْرنَلَا ُذنُْوَبَنا َولَِوادِلِْيَنا َولَِمَشاِيَِنا َولُِمَعلِِّميَْنا َولَِمْن َلُ َحقٌّ َعلَيَْنا 
َولَِمْن اََحبَّ َواَْحَسَن اَِلَْنا َولَِكآفَّةِ الُْمْسلِِمنْيَ اَْجَعِنْيَ

Wahai Tuhan Kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang 
tua kami, para sesepuh kami, para guru kami, orang-orang yang 
mempunyai hak atas kami, orang-orang yang cinta dan berbuat baik 
kepada kami, dan seluruh umat Islam
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Doa Terjemah Lafazh

اُب  اتلَّوَّ اَنَْت  اِنََّك  َعلَيَْنا  َوتُْب  الَْعلِيُْم  ِميُْع  السَّ اَنَْت  اِنََّك  ِمنَّا  َتَقبَّْل  َربََّنا 
الرَِّحيُْم

Wahai Tuhan kami, perkenankanlah (permohonan) dari kami, 
sesungguhnya Engkau Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui. 
Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Menerima 
Taubat lagi Maha Penyayang

ِخَرةِ َحَسَنًة َوقَِنا َعَذاَب انلَّارِ
َ
نَْيا َحَسَنًة َوِف اْل َربََّنا اٰتَِنا ِف ادلُّ

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan 
hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka

َرِبّ  هلِلِ  َواْلَْمُد  وََسلََّم  َوَصْحبِهِ  اِٰلِ  َوَع  ٍد  ُمَمَّ َسيِِّدنَا  َع  اهلُل  َوَصلَّ 
الَْعالَِمنْيَ

Semoga Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada 
penghulu kami, Nabi Muhammad, keluarga dan sahabatnya dan 
segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam

 Dzikir
 Setelah

Salat

اْلََلِل  يَاَذا  َتَباَرْ�َت  َلُم  السَّ َوِمنَْك  َلُم  السَّ نَْت 
َ
أ اللُّٰهمَّ 

ْكَراِم َواْلِ
Ya Allah, Engkau Mahasejahtera, dan dari-Mu kesejahteraan. 
Mahaberkah Engkau, wahai Rabb pemilik keagungan dan kemuliaan

واهلل ول اتلوفيق



DAFTAR KATA YANG BANYAK TERULANG 
DALAM AL-QUR'AN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dr. 
Abd al-Azeez Abd al-Raheem dalam 80% of Quranic Words,  

mengungkapkan bahwa kata-kata yang terdapat pada tabel di bawah 
ini terulang sebanyak 32.263 kata, mencapai 41.5 % dari keseluruhan 
kata dalam Al-Qur’an yaitu 77.800 kata. Kata-kata tersebut sebagian 
besar telah dipelajari pada materi Bilqlam dari pertemuan pertama 
sampai dengan pertemuan kelima. Ringkasan dari kata-kata tersebut 
tertuang pada tabel sebagai berikut:

No Kata/ Huruf Arti Kategori Jenis

1 واو dan huruf Athaf

2 فاء lalu, maka huruf Athaf

3 ْو
َ
أ atau huruf Athaf

4 ُثمَّ kemudian huruf Athaf

5 لِٰكْن tapi huruf Athaf

6 ال tidak, bukan huruf Nafî

lampiran

Lampiran    105
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No Kata/ Huruf Arti Kategori Jenis

7 ما tidak, yang, apa huruf, isim
Nafî, 

Maushûl, 
Istifhâm

8 لَْم belum, tidak huruf Nafî

9 لَْن tidak akan Huruf Nafî

10 إِنَّ sesungguhnya Huruf Taukîd

11 نَّ
َ
أ sesungguhnya Huruf Taukîd

12 َهْل apakah Huruf Istifhâm

13 َهمَزة apakah Huruf Istifhâm

14 َنَعْم ya Huruf Jawâb

15 بََل ya Huruf Jawâb

16 يَا wahai Huruf Nidâ’

17 َها يَا أيُّ wahai Huruf Nidâ’

18 ِمْن dari Huruf Jar

19
َ

إِل ke Huruf Jar

20 َعْن dari Huruf Jar

21
َعَ atas Huruf Jar
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No Kata/ Huruf Arti Kategori Jenis

22 يِف di dalam Huruf Jar

23 بَاء dengan Huruf Jar

24 كف seperti Huruf Jar

25 الم bagi Huruf Jar

26 واو، باء، 
تاء للقسم demi Huruf Qasam

27 إِْذ ketika isim
Zharf 

(keterangan 
waktu)

28 إَِذا apabila huruf Syarth

29 آل
َ
أ ingatlah Huruf Tanbîh

30
َّ
إِال kecuali huruf Istitsnâ

31
َ ّما

َ
أ adapun huruf Tanbîh

32 ا إِمَّ ada Huruf Syart

33 ْن
َ
أ hendaklah huruf Mashdariyah

34 إِْن Jika huruf Syarth

35 بَْل Tetapi huruf Athaf

36 َحتَّ sampai huruf Athaf
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No Kata/ Huruf Arti Kategori Jenis

37 قَْد sesungguhnya Huruf Taukîd

38
َكلَّ jangan begitu Huruf Jawâb

39 لَْو Jika huruf Syart

40 ُهَو/ ه Dia Isim Dhamîr

41 / َها ِهَ Dia Isim Dhamîr

42 ُهَما Mereka Isim Dhamîr

43 ُهْم Mereka Isim Dhamîr

44 ُهنَّ Mereka Isim Dhamîr

45 نْت/َك/ِك
َ
أ Kamu Isim Dhamîr

46 أْنتَُما/ُكَما Kalian Isim Dhamîr

47 أْنتُْم/ُكْم Kalian Isim Dhamîr

48 /ُكنَّ أْنُتَّ Kalian Isim Dhamîr

49 أنَا/ ي Saya Isim Dhamîr

50 ُْن/ نَا
َ

ن Kami Isim Dhamîr

51 ْي ِ
َّ

ال Yang Isim Maushûl

52 ْيَن ِ
َّ

ال Yang Isim Maushûl
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No Kata/ Huruf Arti Kategori Jenis

53 الَِّتْ Yang Isim Maushûl

54 ِتْ
َّ

اال Yang Isim Maushûl

55 َمْن Yang, siapa Isim Maushûl, 
Istifhâm

56 ٰهَذا Ini Isim Isyârah

57 ٰهِذهِ Ini Isim Isyârah

58 ٰذلَِك Itu Isim Isyârah

59 َك
ْ
تِل Itu Isim Isyârah

60 ولٓئَِك
ُ
أ Mereka itu Isim Isyârah

61 ُهنَا/ُهنَالَِك Di sini/ di sana Isim Isyârah

62 َماَذا Apa Isim Istifhâm

63 َمَت Kapan Isim Istifhâm

64 ْيَن
َ
أ Di mana Isim Istifhâm

65 َكيَْف Bagaimana Isim Istifhâm

66
نَّ
َ
أ Mengapa Isim Istifhâm

67 ّي
َ
أ Yang mana Isim Istifhâm

68 َكْم Berapa Isim Istifhâm
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No Kata/ Huruf Arti Kategori Jenis

69 َن 
َ ْ
ال (sekarang) Isim Zharf

70 ى  َ لَ (di sisi) Isim Zharf

71 ْن  ُ لَ (di sisi) Isim Zharf

72 َبْيَ  (antara) Isim Zharf

73 َقبْل  (sebelum) Isim Zharf

74 َبْعد  (sesudah, setelah) Isim Zharf

75 فَْوَق  (di atas) Isim Zharf

76 َماَم 
َ
أ (di depan) Isim Zharf

77 َوَراَء  (di belakang) Isim Zharf

78 َف 
ْ
َخل (di belakang) Isim Zharf

79 ُدْوَن  (di bawah) Isim Zharf

80 َمَع  (beserta) Isim Zharf

81 ا  لَمَّ (ketika) Isim Zharf

82 َحيُْث  (di mana) Isim Zharf

83 سي Akan Huruf Istiqbâl

84 َسوَْف Akan huruf Istiqbâl
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Daftar Kata yang Banyak Terulang dalam Al-Qur'an 

No Kata/ Huruf Arti Kategori Jenis

85 َغْي Selain (bukan) huruf Istitsnâ

86 ْولُو/أوِل
ُ
أ Yang memiliki Isim Isyârah

87 أوالِت Yang memiliki isim Isyârah

Penelitian Abdul Azeez juga mengungkapkan kata-kata lainnya 
yang banyak terulang dalam Al-Qur’an, sehingga kalau digabungkan 
dengan kata-kata pada tabel di atas mencapai 88 % dari keseluruhan 
kata dalam Al-Qur’an. Beberapa kata tersebut tertuang dalam tabel 
berikut:

I. NAMA DAN SIFAT TUHAN

Kata Arti Frek. Kata Arti Frek.

َخِبْيٌ Maha
Mengetahui

45 َغُفْوٌر Maha
Pengampun

91

رَبٌّ Tuhan,
Pemelihara

970 قَِديٌْر Maha Kuasa 43

رَْحٌَن Maha
Pengasih

57 نَِذيٌْر Maha Pemberi
Peringatan 44

َسلٌم Maha Damai 42 نَِصْيٌ Maha
Penolong

24

َسميٌْع Maha
Mendengar

47 َوِكيٌْل Maha
Penopang

24

َشُكْوٌر Maha
bersyukur

24 ٌل وَّ
َ
أ Yang

Pertama
93

َعِزيٌْز Maha Agung 99 أِخٌر Yang
Terakhir

40

ِمْيٌ
َ
أ Maha

Dipercaya
14 َحِفيٌْظ Maha

Penjaga
26
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Kata Arti Frek. Kata Arti Frek.

بَِصْيٌ Maha
Melihat

53 َحِكيٌْم Maha Bijak 97

بَِعيٌْد Maha Jauh 25 َحِليٌْم Maha Welas 15

تَوَّاٌب Maha Peneri-
ma Taubat

11 يٌْد َحِ Maha Terpuji 17

يٌْم َحِ Maha
Hangat

20

II. ISIM TAFDLÎL ATAU SUPERLATIVE DAN ISIM SIFAT LAIN-
NYA

Kata Arti Frek. Kata Arti Frek.

َشِديٌْد kuat 55 أَشدُّ Lebih kuat 31

َعِلٌّ tinggi 11
أْعَ Lebih tinggi 11

َعِليٌْم mengetahui 162 ْعلَُم
َ
أ Lebih

mengetahui 49

قَِريٌْب dekat 26 أقَْرُب Lebih dekat 19

َكِبْيٌ besar 44 َبُ
ْ
أك Lebih besar 23

َكِثْيٌ banyak 74 َثُ
ْ
أك Lebih banyak 74

رَِحيٌْم Penyayang 182 أَحقُّ Lebih benar 10

َعِظيٌْم agung 107 أْدَن Lebih dekat 12

قَِليٌْل sedikit 71 أْظلَُم Lebih zhalim 16
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Daftar Kata yang Banyak Terulang dalam Al-Qur'an 

Kata Arti Frek. Kata Arti Frek.

َكِريٌْم dermawan 27 ْهَدى
َ
أ

Lebih 
mendapat
petunjuk

7

لَِطيٌْف lembut 7
َ

ْول
َ
أ Lebih utama 11

III. NAMA-NAMA NABI DAN TANDA-TANDA KEKUASAAN 
ALLAH

Kata Arti Frek. Kata Arti Frek.

رَسْوٌل rasul 332 َبٌْر Laut 38

/أنْبَِياء/  نَِبٌّ
نَبِّينِْيَ

Nabi/
 para nabi 75 َشْمٌس Matahari 33

أيَة/ أيَاٌت tanda 382 َقَمٌر Bulan 33

بَّيَِنٌة bukti 73 َلٌْل Malam 80

قُرَْء�ٌن qur'an 70 َنَهاٌر Siang 57

نَْعاٌم
َ
أ ternak 32 رٌْض

َ
أ Bumi 461

َجَبٌل/ِجَباٌل gunung 39 َسَماٌء Langit 310

IV. SEBUTAN HARI KIAMAT

Kata Arti Frek. Kata Arti Frek.

بًَدا
َ
أ selamanya 28 َعقَِبٌة Akhir 32
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Kata Arti Frek. Kata Arti Frek.

ْجٌر
َ
أ Pahala 105 َعَذاٌب Siksa 322

َجٌل
َ
أ Masa 52 ِعَقاٌب Siksa 20

ِخَرةُ
َ
ال Akhirat 115 قَِياَمٌة Kiamat 20

ِلٌْم
َ
أ Menyakitkan 72 لَِقاٌء Pertemuan 24

ثََواٌب Pahala 33 نَاٌر Neraka 145

َجِحيٌْم Neraka jahim 26 نَْهاٌر
َ
َنْهٌر/ أ Sungai 54

َجَزاٌء Balasan 42 َويٌْل Kecelakaan 40

َجنٌَّة Surga 147 يَّاٌم
َ
يَوٌْم/ أ Hari 393

َجَهنٌَّم Neraka 
jahannam 77 يَوَْمئٍِذ Hari ini 70

ِحَساٌب Penghitungan 39

V. AGAMA DAN KEIMANAN

Kata Arti Frek. Kata Arti Frek.

َحٌد
َ
أ Esa 83 ْمٌر

َ
أ Urusan, 

perintah 13

إَِلٌ Tuhan 34 َتْقَوى Taqwa 17

َشِيٌْك Sekutu 40
َحقٌّ Kebenaran 247

َشَهاَدةٌ Kesaksian 26 بَاِطٌل Kebatilan 26
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Daftar Kata yang Banyak Terulang dalam Al-Qur'an 

Kata Arti Frek. Kata Arti Frek.

َعَرٌش Arsy 26 ِحْكَمٌة Kebijakan 26

َعْهٌد Janji 29 َحٌْد Pujian 43

َغيٌْب Ghaib 49 دِْيٌن Agama 92

كَِتاٌب Kitab 261
َزَكةٌ Zakat 32

َكَِمٌة Kata 42 َشِهيٌْد Saksi 56

َملٌَك Malaikat 88
َصَلةٌ Salat 83

ِميَْثاٌق Perjanjian 25
ُمبنِْيٌ Penerang 119

َواِحٌد Satu 61 نُْوٌر Cahaya 43

VI. AMAL SHOLEH

Kata Arti Frek. Kata Arti Frek.

أالء Nikmat 34 ْعَماٌل
َ
َعَمٌل/أ Amal 

perbuatan 41

َطاٌن
ْ
ُسل Kekuasaan 37 َحَسنٌَة Kebaikan 31

فَْضٌل Karunia 84 َسيِّئٌَة Kejelekan 68

َماٌء Air 63 َخْيٌ Kebajikan 186

ٌك
ْ
ُمل Kerajaan 48 َشٌّ Kejahatan 29

نِْعَمٌة Nikmat 37 إِْثٌم Dosa 35
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Kata Arti Frek. Kata Arti Frek.

ْجَُعْوَن
َ
أ Semuanya 26 َذنٌْب Dosa 37

إِْذٌن Izin 39 ُجنَاٌح Dosa 25

ٌس
ْ
بَأ

Serangan, 
kekuatan, 

siksa
25 َحَراٌم Haram 25

يٌْع َجِ Semua 53 إْسٌم Dosa 27

َسَواٌء Sama 27 َحِديٌْث Pembicaraan 23

فَِريٌْق Golongan 33 َطيِّبٌَة Baik 30

VII.  ANGGOTA KELUARGA

Kata Arti Frek. Kata Arti Frek.

مٌّ
ُ
أ Ibu 22 يٌَّة ُذرِّ Keturunan 32

ٌب
َ
أ Ayah 117 اْبٌن Anak laki-

laki 41

َزْوٌج/َزوَْجٌة Suami/istri 76 ْبنَاء
َ
َبنُْوَن/أ Anak-anak 

laki-laki 22

رَُجٌل Laki-laki 57 ْخٌة
ُ
ٌخ/ أ

َ
أ Saudara 67

اْمَرأٌة Perempuan 83 إْخَواٌن Saudara-
saudara 22

ٌ َولَ Anak 56 ابنٌَة/ َبنَاٌت Anak 
perempuan 15

َواِلٌ Orang tua 20 َبنُْوا/ بَِنْ Anak cucu -
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VIII. PANCA INDERA

Kata Arti Frek. Kata Arti Frek.

وَْجٌه Muka 72 يٌَد Tangan 118

َعْيٌ Mata 47 رِْجٌل Kaki 15

أبْصاٌر Penglihatan 38 َنْفٌس Jiwa 293

أفَْواٌه Mulut 21 ُرْوٌح Ruh 21

لَِساٌن Lidah 25
قُوَّةٌ Kekuatan 28

ٌب
ْ
قَل Hati 132 َسمٌع Pendengaran 25

َصْدٌر Dada 44 ُذٌن
ُ
أ Telinga 17

IX. KEHIDUPAN DUNIA

Kata Arti Frek. Kata Arti Frek.

َبيٌْت Rumah 64 قَْرَيٌة Desa 57

َداٌر Rumah 48 َماٌل Harta 86

ُدنَْيا Dunia 115 َمَتاٌع Harta 34

َسبِيٌْل Jalan 176 َمْسِجٌد Masjid 28

اٌط ِصَ Jalan 46 َمَكٌن Tempat 32

َعلٌَم Alam 73
بََلٌ Negeri 18

فِتَْنٌة fitnah 34 َعُدٌو Musuh 62
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X SOSIAL KEMASYARAKATAN

Kata Arti Frek. Kata Arti Frek.

ٌة مَّ
ُ
أ Ummat 64 َبيٌْت Rumah 64

قَوٌْم Kaum 383 َداٌر Rumah 48

اِنَْساٌن Manusia 65 ُدنَْيا Dunia 115

نَاٌس Manusia 248 َسبِيٌْل Jalan 176

َذَكٌر Laki-laki 16 اٌط ِصَ Jalan 46

نَْث
ُ
أ Perempuan 30 َعلٌِم Orang alim 73

َعبٌْد Hamba 126 فِتَْنٌة Fitnah 34

َعُدوٌّ Musuh 44 قَْرَيٌة Desa 57

اٌر ُكفَّ Orang-
orang kafir 21 َماٌل Harta 86

ُمْرٌِم Pendurhaka 52 َمَتاٌع Harta 34

َمَ�ٌ Golongan 22
 َمْسِجٌد/
َمَساِجُد Masjid 28

ْوِلَاُء
َ
/أ َوِلٌّ Kekasih 86 َمَكٌن/َمَكنٌَة Tempat 32

XI. KATA KERJA LAMPAU DAN BERBAGAI DERIVASINYA

Fi'il Madhi Arti Frek. Fi'il Madhi Arti Frek.

menolong نََصَ 92 َحزَِن Sedih 93
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Fi'il Madhi Arti Frek. Fi'il Madhi Arti Frek.

بَلََغ Menyampai
kan 49 َحِسَب Menghitung 46

تََرَك meninggalkan 43 َحفَِظ Menjaga 27

َحَشَ Mengumpul
kan 43

َخِسَ Merugi 51

َحَكَم menghakimi 80 رَِحَم Mengasihi 148

َخَرَج keluar 61 َشِهَد Menyaksikan 66

َخَلَ kekal 83 َعلَِم mengetahui 518

َخلََق menciptakan 248 َعِمَل Mengerjakan 318

َدَخَل masuk 78
َكرِهَ Membenci 25

َذَكَر menyebut 163
َردَّ Menolak 45

َرَزَق Memberi 
rizki 122 َحَّ hidup 83

َسَجَد sujud 63
َصدَّ Menutup 39

َشَعَر merasa 29
َضَّ Bahaya 31

َشَكَر bersyukur 63
َضلَّ Sesat 113

َصَدَق benar 89
َظنَّ Menyangka 68

َعَبَد menyembah 143
َعدَّ Menghitung 17

فََسَق fasik 54
َغرَّ Menipu 24
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Fi'il Madhi Arti Frek. Fi'il Madhi Arti Frek.

َقَتَل membunuh 93
َمدَّ Mengulur

kan 17

َقَعَد duduk 25
َمسَّ Menyentuh 58

َكَتَب Menulis 56
َودَّ Sayang 18

َكَفَر Ingkar 461 َوَذَر Meninggal
kan 45

َمَكَر Menipu 43 َوَضَع Meletakkan 22

َنَظَر Memperhati
kan 95 َوَقَع Tiba 20

بََصَ Melihat 13 َوَهَب Memberi 23

َفَعَل mengerjakan 105 وََجَد Menemukan 107

َفَتَح Membuka 29 َورَِث Mewarisi 19

َبَعَث Mengutus 65 َوَزَر Berdosa 19

َجَعَل Menjadikan 446 َوَصَف Menyipati 14

َجََع Mengumpul
kan 40 وََعَد Berjanji 124

َذَهَب Pergi 35 َوَق Menjaga 19

َرَفَع Mengangkat 28 وَِسَع Luas 25

َسَحَر Menyihir 49 تَاَب Bertaubat 72
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Fi'il Madhi Arti Frek. Fi'il Madhi Arti Frek.

َصلََح Baik 131 َذاَق Mencicipi 42

لََعَن Melaknat 27 فَاَر segera 26

َنَفَع Manfaat 43 قَاَل Berkata 1719

َضََب Memukul, 
memberi 
contoh

58
قَاَم

Berdiri 11

َحََل Mengandung, 
membawa 50 َكَن Ada 1361

َصَبَ Sabar 94 َماَت Mati 93

َظلََم Berbuat 
aniaya 266 َخاَف Takut 112

َعَرَف Mengetahui 59 َكَد Hampir 35

َعَقَل Berakar 49 َزاَد Tambah 51

َغَفَر
Mengampuni 95

َكَسَب
Berusaha 62

قََدَر Berkuasa 47 َملََك Memiliki 49

َكَذَب Bohong 76 َسمَع Mendengar 100
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TABEL DHAMÎR FA’IL

األمر املضارع املايض الضمري
أْعلَُم َعِلْمُت نَا

َ
أ

لكم
املت

َنْعلَُم َعِلْمنَا ُْن
َ

ن

إِْعلَْم َتْعلَُم َعِلْمَت نَْت
َ
أ

ب
اط

ملخ
إِْعلَِمْا َتْعلَِمْيَ َعِلْمِت أنِْت

إِْعلََما َتْعلََماِن َعِلْمتَُما ْنتَُما
َ
أ

إِْعلَُمْوا َتْعلَُمْوَن َعِلْمتُْم ْنتُْم
َ
أ

إِْعلَْمَن َتْعلَْمَن َعِلْمُتَّ ْنُتَّ
َ
أ

َيْعلَُم َعِلَم ُهَو
ب

غائ
ال

َتْعلَُم َعِلَمْت ِهَ

َيْعلََماِن / َتْعلََماِن َعِلَما / َعِلَمتَا ُهَما

َيْعلَُمْوَن َعِلُمْوا ُهْم

َيْعلَْمَن َعِلْمَن ُهنَّ

اِْسُم الَْمَكن/ اِْسُم الزََّمان:  : ِعلٌْم    المصدر 
: َمْعلوٌْم اِسُم الَْمْفُعْول  : َعلٌِم   اِْسُم الَْفاِعل 

Lampiran
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LEMBAR KERJA

األمر املضارع املايض الضمري
نَا

َ
أ

لكم
املت

ُْن
َ

ن

نَْت
َ
أ

ب
اط

ملخ
أنِْتا

ْنتَُما
َ
أ

ْنتُْم
َ
أ

ْنُتَّ
َ
أ

ُهَو
ب

غائ
ال

ِهَ

ُهَما

ُهْم
ُهنَّ

:   اِْسُم الَْمَكن/ اِْسُم الزََّمان:  المصدر 
َمْفُعْول :

ْ
اِسُم ال   : َفاِعل 

ْ
ِاْسُم ال

Lampiran 
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