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Un[uk Anda yang...

J lngin bisa merenungi bacaan shataI

J lngin bisa menerjemahkan A[-Qur'an

J lngin mudah menghataI dzikir dan hadits

./ lngin mudah mendatami agama

Tapi...

r/ Merasa bahasa Arab begitu sutit

V Merasa bu[uh wak[u yang panjang

V Merasa harus dengan guru

./Tersibukkan uTUsan kan[or dan kerja

Berba hag iata h...



Buku keciI ini akan mewujudkan ci[a-ciLa Anda dan

menghitangkan kegetisahan Anda, dengan izin A[tah.

Buku keciI ini disusun un[uk siapa saja yang ingin belajar

bahasa Arab dari [a[ar betakang noI puto[, dalam ar[ian belum

pernah sama sekati belajar bahasa Arab. Keunggutan buku keciI ini,

hanya memua[ bab yang pating mendasar dengan ungkapan yang

pating mudah, ringkas, dan ringan untuk dipahami oleh kalangan

awam. Metode yang digunakan adalah metode Batik-Tangan. ltulah

istitah yang pa[ing cocok unEuk menggambarkan kiLab ini; semudah

membalik tetaPak tangan.

Buku ini saya susun dari pengataman mengajar beberapa

[ahun, mulai dari anak-anak SD, mahasiswa, hingga orang [ua, juga

para ummohot (ibu-ibu) pengajian. Saya bisa merasakan

keanekaragaman datam daya tangkap dan pemahaman mereka.

Ternyata banyak di[emukan di seki[ar ki[a orang-orang yang benar-

benar awam sekati dengan bahasa Arab, meskipun bahasa Arab

adatah bahasa mereka, bahasa At-Qur'an yang biasa mereka

khatamkan. Aneh memang, tetapi demikian keadaannya.

Dalam sa[ah sa[u hataqah bahasa Arab, ada peris[iwa yang

begitu berkesan bagi saya. Di anLara mereka ada peser[a yang [idak

tahu TANWIN, padahal sudah [ulus kutiah. Sungguh mengherankan.

Mungkin orang-orang seper[i beliau jumlahnya sangat banyak sekali,

bukan karena tidak mau betajar teLapi belum ada yang

mengarahkan; a[au enggan belajar karena terkesan belajar bahasa

Arab iru sutiL.

Semoga buku keciI ini bisa memudahkan siapa pun yang ingin

betajar bahasa Arab, [eru[ama para orang Lua yang sudah lanjut

usianya [e[api begi[u menggebu ingin meningka[kan kuatltas

beragamanYa.
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lngat, betajar hanyatah wasiloh (sarana) un[uk mendapa[kan

itmu karena Pemberi itmu adatah A[tah yang Maha Beritmu, untuk i[u
Anda jangan mengandatkan ketekunan dan kecerdasan semata, yang

benar adatah min[a itmu kepada Atlah yai[u itmu yang bermanFaa[.

Yakinitah ini dan perbanyaklah berdoa, seperLi doa:

"Yo Allah, tombohkonloh okuilmu. "(QS. Thoha [20]: 1 1a)

br

"Yo Alloh, beriloh monfoot ilmu yang Engkou oiorkan kepodoku, dan

ojoriloh oku ilmu yong bermonfoat bagiku, sertl tambohkonloh oku

ilmu." (HR. At-Tirmidzi no.3599, lbnu Majah no. 251, lbnu Abi

Syaibah no. 29393 dengan sanad shahih)

lnitah cara betajar yang benar. lni puta yang diperinLahkan

datam semua uTUSan dan juga merupakan bimbingan Nabi

Muhammad Shollollohu'Aloihi wo Sollom dalam sabdanya:

,F j: ,' *yitt

u ;/,4,jPi.rLq #t i-ax

,bflt cpt"ut;l
((J.*r.r Y;

iJ

du up,lt,i!*L- v,slb'p ;1,\*
"Mukmin yang kuot bbih boik don lebih dicintoi Alhh doripodo Mukmin

yong lemah, dan podo mosing-mosing nemiliki keboikon.

Bersemangotloh dolom menggopoi opo yong bermonfoot bagimu don
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MINTALAH PERTOLONGAN KEPADA ALLAH don jangon lemoh." (HR

Mustim no.2664)
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Benarkah? Apa datitnya? Datitnya adatah Firman Atlah:

(4t ^1, iur:i.":t X

"Don sungguh Komi teloh memudahkan AlQur'an itu dengon

bohosomu."(QS. Maryam [19]:97 dan Ad-Dukh6n [aa]: 5B)

lmam At-Qurthubi (w. 671 H) berkata, "Yakni Kami jetaskan

At-Qur'an dengan bahasamu Arab dan menjadikannya mudah bagi

yang menLadaburi dan merenungi. Ada yang berpendapat, 'Kami

menurunkannya kepadamu dengan bahasa Arab agar mudah

dipahami."' (Tofsir At-Qurthubi, Xll 1 62)

At-HaFizh lbnu Ka[sir (w.774 H) berkaLa, "Maksudnya, Kami

mudahkan At-Qur'an ini yang Kami [urunkan semudah-mudahnya,

sejetas-jetasnya, seteran g-[eran g nya, dan segam btan g-gam blan gnya

dengan bahasamu yang merupakan bahasa pating agung, indah, dan

tinggi." (Tofsir lbnu Katsir, Vlll263)

Syaikh As-Sa'di (w. 1375 H) berkaba, "Maksudnya, Kami tetah

mudahkan ia dengan bahasamu yang merupakan bahasa yang pating

tasih secara mu[[ak dan pating agung, sehingga karenanya kamu

dimudahkan laFazhnya dan kamu dimudahkan maknanya." (Tofsir As'

Sa'di,lal.77 4)

Fadhitatusy Syaikh A[-Utsaimin (w. 1421 H) berkata,
"Berkenaan dengan perkaLaan seseoTang, 'Nohwu itu sukar don

panjang tonggonyo...'ini tidaktah benar. Kami Lidak sependapat

dengan ini, bahkan kami ka[akan, 'Nahwu itu mudah dan tangganya

pendek serta pendakiannya mudah dari awatnya, insyoo A/Ioh. Maka

pahamitah."' (Syorah AlAjurrumiyoh, hat.6 oteh Syaikh A[-Utsaimin)



DatiI kedua ada[ah karena bahasa Arab bagian dari agama
sementara mempetajariagama adatah mudah. lni datitnya:

t<p. ailt'Lyl

"Sesungguhnyo ogomo itu mudoh." (HR. At-Bukhari no. 39, An-Nasa'i
no.5034, dan lbnu Hibban no.351 dalam Shohihnya)

Mudah di sini mencakup mudah dipelajari, dipahami,
diucapkan, dihatalkan, diamalkan, dan diajarkan. Dan bahasa Arab
adatah bagian dari agama. DaLiInya adatah ucapan AmiruI Mukminin
Umar bin At-Khaththab (w.23 H) Rodhiyallohu'Anhuyang berkaEa:

ffi; bwY\At\Ai
"Petajaritah bahasa Arab karena ia bagian dari agama kalian."
(lqtidhA' Ash-Shirdt A[Mustoqin 11527 o[eh Syaikhul tstam tbnu
Taimiyyah)

"Jika benar mudah, mengapa banyak orang yang mengeluh
susah saat masa-masa mempetajarinya?" Ada banyak kemungkinan.
Di antaranya:

Pertomo, dihujani was-was se[an bahwa bahasa Arab sulit,
bu[uh wak[u [ama, tidak berguna, [undalah sampai Iiburan
kerja/kutiah, dan se[erusnya. Ki[a Lahu, jika seorang Mustim mahir
bahasa Arab maka kuatiLas dan semangaI beragamanya akan
meningkat dan ini sangat dibenci setan. UnIuk iIu dia sekuaI tenaga
menghatangi kaum Mustimin dari mempetajari bahasa At-Qur'an ini.

Keduo, boteh jadi dia belajar otodidak sehingga tidak tahu
mana yang pertu dipetajari dahutu. Yang [erbaik adatah belajar
dengan bimbingan guru sehingga guru akan mengajarkan bab yang
penting dulu, mendeka[kan makna yang jauh, dan mempersingka[

_l--;;- i



pembahasan yang [uas, serta mempermudah pembahasan yang

rumi[. Jika memang tidak memungkinkan, maka dia bisa merujuk ke

buku yang menjetaskan meLode betajar yang ideal (tidak hanya

materi). Untuk atasan inilah, buku ini disusun agar kaum Muslimin

bisa betajar bahasa Arab dengan mudah dan singka[, meski tanpa

guru. /n syoo Allah.

-i "-l



Kemuliaan apapun pertu perjuangan dan pengorbanan.
Mutiara yang mahat didapat dari kerja keras: kerang perlu ra[usan
tahun un[uk membenLuk mu[iaTa, Lempatnya di dasar lauI yang
mengancam nyawa penyetam, pertu mengetuarkan biaya besar dan
tenaga profesionat. Bahasa Arab [ebih mutia daripada mutiara
karena ilmu lebih mutia daripada har[a. Oteh karena i[u, jika ingin
mahir bahasa Arab, ki[a pertu mengerluarkan biaya, tenaga, dan
wak[u. Sebenarnya bukan masatah kita tidak mampu, Lapi apakah
ki[a sudah metuangkan wak[u?

Sebagian mahasiswa metahap ilmu katkulus,
Lhermodinamika, dan bahasa lnggris da[am satu semester saja,
padaha[ bahasa Arab lebih mudah dari i[u semua. UnEuk itu, yang
jadi slogan ki[a seharusnya adatah "aku harus metuangkan waktu
untuk mempelajari bahasa A[-Qu/an dan bahasa Nabiku tercinta."

i,-i: t1 :



Buku mungi[ ini hanya memua[ 7 bab saja. Hanya 7 bab!

Simpel dan mudah, bukan? Kenapa hanya 7 bab saia? Pertoma,

karena [argeLnya hanya bahasa Arab dasar aLias pondasinya saja. Jika

seseorang sudah paham ini, maka bahasa Arab jadi mudah

se[elahnya dan jika ingin mendalami dengan menambah ke kitab

[ainnya akan [erasa mudah dan cepaL paham. Kedua, T bab iniadalah

bab pating pen[ing datam bahasa Arab. Siapa pun yang betum bisa 7

bab ini dijamin tidak akan bisa mendatami bahasa Arab tingkat [anju[,

sebatiknya siapa yang mahir 7 bab ini maka ki[ab bahasa Arab tingkat

lanjut jadi begi[u mudah.

Kabar baiknya, buku ini hanya berisi bahasan sederhana dan

ringkas, tanpa berpanjang-panjang. Jadi, Anda akan dibimbing untuk

mempetajari bahasa Arab dengan mudah dan singka['

Aturan mainnya, jangan sekati-kati pindah bab beriku[nya

kecuati sudah paham bab sebetumnya. BerikuI ini 7 bab Lersebu[:

Q tvtengenal lsim, Fi'il, dan Huruf

@ Fi'i[, Fa'i[, dan Mafut Bih

@ ttubtaaa'dan Khobar

@ lar Majrur

@ tanoran

@ Na'at Man'ut

@ Kaana dan lnna



Sebetum kita mutai betajar, pasEikan Anda sudah bisa
membaca A[-Qu/an meskipun betum [ancar. lni modaI u[ama. Jika
belum bisa, ada baiknya Anda belajar At-Qur'an dutu.

Bagaimana cara belajar bahasa Arab yang ideat? yang pating
pen[ing datam betajar bahasa Arab adalah pas[ikan Anda TAHU ART|
TIAP KATA yang sedang dibahas. Pada buku ini sudah dise[[ing
demikian dengan mencantumkan ar[i tiap is[itah pen[ing dan ar[i
tiap contoh.

Thoyyib, kita mutai. Bismittah, ya Attah mudahkanlah kami dan
ajarilah kami...

I rc i



Bahasa Arab [ersusun dari HURUF-HURUF HIJAIYAH yang

berjumtah 2B hurut. Yai[u:

,1rb rL tub roe rJ rd r),-;,!,.r rLrctgtcg,.l ,..r,i

6 tJ ca rcl cg ,J ,3J ,j ,j ,i

Dari huruF-hurut ini[ah dibentuk ka[a, dan dari kumpulan ka[a

diben[uk ka[ima[. OLeh karena iLu, memahami pembagian kata

dalam bahasa Arab amaltah penting.

Ka[a (katam alau kalimoh) dibagi menjadi [iga: rsim (p;t), fi'it

(j4), dan huruf (ir) Mudahnya lSlM adatah KATA BENDA/SIFAT,

Fl'lL adalah KATA KERJA, dan HURUF adalah SELAIN KEDUANYA.

Perlu dlperhatikan bahwa huruf di sini bukan huruF yang dimaksud

oteh guru TPQ/TPA yang [iap item/karak[er disebuI huruF karena

huruf menurut Ahti Nahwu adatah kata setain isim dan fiIl meskipun

lebih darisa[u huruF.

+ Con[oh rsim adalah (i;) "Zaid (nama orang)", (6u+) "kuncl".

Contoh fi 'iladatah (g,) "(tetah) membuka" dan ("{) "(sedang)

membuka".

Con[oh hurufadatah (J) "untuk", (o+) "dari", dan (;)"di

datam". Perha[ikan dua ka[a Lerakhir, mereka Le[ap

dinamakan hurufmeskipun jumtah huruFnya tebih darisa[u,

sebab hurufyangdimaksud di sini adalah hurufmenuruI Ahti

Nahwu, bukan guru TPQ/TPA.

J 1{r :



Ka[a dalam bahasa Arab tidak keluar dari [iga ka[a ini. Artinya
tidak ada jenis kata keempat.

UnEuk lebih memahami sesuatu, maka cara paling kuaI
adatah mengetahui Eanda-Landanya. Oleh karena itu ki[a perlu
mengetahui [anda-tanda [iga ka[a ini.

Tanda yang pating mudah untuk isim adalah wajib
BERTANWIN atau BER-AL (.tr), Con[oh (g*) "rumah" dan (*,:r)
"Tumah iLu". PerhaLikan, ka[a per[ama bertanwin dan ka[a kedua
ber-Al, maka keduanya adalah rsim. lnga[, " AL otou TANWIN wojib odo
dolom suatu isim topi keduanyo TIDAK boleh berkumpul do{om sotu
isim;'

Mungkin ada yang belum tahu tanwin? Tanwin ada 3 macam,
yai[u dhummatain ('), ta[hatain (',), dan kasro[ain (. )seperti con[oh
"rumah" di a[as. Nama [ainnya:dhummah tanwin, fathah tanwin, dan
kasroh tanwin.

Latu bagaimana cara mengenaI fi'it? Ten[u fi'il tidak
menerima AL dan TANWIN, karena iLu Landa khusus isim. Tanda
khusus fi 7/ adatah jumtah hurutnya minima[ 3. Mudah bukan? Contoh
(;;!) 'tetah pergi'dan (c;U'sedang pergi'. Jadijika ada kaLa dengan

jumtah itemnya dua dan tanpa AL/TANWtN, maka dipas[ikan bukan
isim dan Fi'i[. Karena bukan isim dan Fi'ilmaka ia pasIi huruf.

Latu bagaimana cara mengenaI hurufl Campang, setain rsim
dan fi'itPAST| huruf, karena tidak ada jenis kata keempa[. Contohnya

[r) 'dari'dan (:l) 'seper[i'.

Bagaimana caTa membedakan fi'il dengan huruf karena
keduanya sama-sama tidak ber-Al dan ber-TANWINZ Cara pertama:
jumtah ilem fi'il minima[ 3 semenEara huruf 1-3 item, a[au cara
kedua: cari [ahu ar[inya.

,,",,,,.,.. "'....,-l v L



Kesimpulannyo, isim odaloh koto benda, fi'il adoloh kato kerja,

don huruf adahh selain keduonya (biasanya kata depan). lsim wajib
ber-AL otou bertonwin, tetapi keduanyo tidok bobh berkumpu( dalom
sotu isim. Fi'i( don huruf diketohui tanpai adonyo AL dan tonwin.
JumLah iten fi'iLminimol3 sementoro huruf ontora 1-3 item.

Anda sudah paham? Jika betum, sitahkan dibaca utang.
Jangan bosan mengutang karena betajar memang perlu
pengutangan. Jika sudah paham silahkan lanjub ke SOAL.[]

SOAL

A. Apa iLu isim, fi'il, dan huruf, Berikan masing-masing con[ohnya!

B. Apa tanda isim, fi'il,dan huruft Jelaskan dengan conLoh!

C. Manakah penggunaan AL dan [anwin yang benar? Jetaskan

berikut inil

1 |h))'Letaki'

2 (/g9l|l 'Letakiiru'

t. (e5;1' n erp u sEa kaa n'

q.Qv) 'rihad'

D. Anggaptah kata di bawah berbahasa Arab dan [entukan mana

rsirn, mana fi'il, dan mana hurf

i-,s I



1. Betajar

2. Sepeda

3. Masjid

4. Membaca

5. Melihat

6. Di belakang

7. Di atas

B. Musa

9. Ke

E. Tentukan mana rsirn,

kaEanyal
fi'il, dan huruf dengan mengamati Fisik

1(q)

2. (J;,i;)

t (CVt

4 (j)

s G1:,j,t)

F. Benarkah kata di bawah inl adatah rsim? Berikan atasan yang benarJ

,rQ1



1.(-U:a 'basus'

2 (#)'takabbur/som bong'

3. U59'tawakkat'

Keyword'.jika taiazh dan arti ber[entangan maka yang jadi pa[okan

[aFazhnya bukan artinya.

t--'**-*-
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Sebagaimana di awat, me[ode betajar bahasa Arab yang

benar adalah Anda harus tahu arti dan maksud per kaLa yang sedang
dibahas. Apa itu fi'it (54), fa'il (S2u), dan mof'ul bih (" i;L)?

Anda sudah tahu fi'il. Sekarang, apa iLu fo'il dan nof'u( bih?

Fa71 adatah SUBJEK dan mof'ul brh adalah OBJEK. Subjek adatah
petaku pekerjaan dan objek adatah yang dikenai pekerjaan (korban).
Contoh datam bahasa lndonesia:Ahmad membaca A[-Qur'an. Ahmad
sebagai subjek karena menjadi pelaku pekerjaan membaca,
sedangkan At-Qur'an menjadi objek yang dikenai pekerjaan
membaca. Paham, kan? Beriku[ rumus umumnya:

Jadi sebuah kalimat tersusun dari fi'il + fa'il t mof'ul bih.
Tanda + menunjukkan mof'u( bih opsional (boteh ada dan boteh
tidak). lnga[, datam bahasa Arab, penulisan ka[a kerja didahu[ukan
dari subjek.

CONTOH

1.(tV *;11 'Hamid (tetah) perei'

z. 1iil.;eJt c^+3)'Mustimah itu (tetah) pergi'

3 (L, 1f$'Nuh (sedans) berbicara'



4.(U")Je)l Sl'au guru i[u (sedang) mengajar'

t. fbt \:*;1.2) 'Mahmud menotong kucing'

,

6 (+UiJl UV 1;.4'sr,atin membaca buku'

7 G)VII

PTNJELASAN

Jika kita perha[ikan ar[i dari setiap contoh, maka kita

dapa[kan kalimaEnya tersusun dari 2 atau 3 ka[a. lnilah maksud t di

datam rumus, yakni nof'ul brh boteh ada dan boteh tidak. Jika kita

perhatikan ka[a Hamid, Mustimah, Nuh, Bu Curu, Mahmud, Shatih,

Zaid maka ki[a dapati semua menjadi subjek (petaku pekerjaan), dan

jika kita perha[ikan harokat akhirnya adatah dhummah. lni[ah yang

disebut dengan morfu'. O[eh karena iltt, fo'il (subjek) hukumnya

morfu'(dhummah).

Jika kita perhaLikan kata (L;rr) 'kucing', (+u!r) 'buku', dan

(.lu1r) 'sura[' maka ki[a dapa[i semua menjadi objek (yang dikenai

pekerjaan), dan jika kl[a perha[ikan harokat akhirnya adatah tathah.

lnitah yang disebuI dengan monshub. Oteh karena ilu, maf'ul bih

(objek) hukumnya monshub (Fathah). Tambahan, fo'il boteh di[aruh

setetah nof'ul bih.

Ringkasnya, se[iap fa'il adatah morfu'dan se[iap mof'ul bih

adatah manshub. Berikut ini ada[ah rumus pen[in9:

--",1
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Jika kita perha[ikan kembali fi'il ada dua jenis, yaiLu nodhi
dan mudhori'. Modhiadalah kata kerja [ampau (tetah) dan mudhori'
adatah ka[a kerja sekarang (sedang). Pada nomoT 1 & 2

menggunakan fi'il modhidan pada nomor 3 & 4 menggunakan fi'iL
mudhori'. Jika kita perhatikan dengan seksama, kita dapa[i bahwa fi'i(
madhi berubah saal fa'ilnya muannats (perempuan) yaitu berubah

dengan [ambahan (.r) 'to sukun'.lnitah yang disebuI ta ta'nits sakinoh

yaiiu [a sukun yang menunjukkan perempuan. Juga, jika ki[a
perhatikan, fi'il mudhori' juga berubah saal fo'ilnya muonnots, yailu
berubah dari ya menjadi [a. lni ar[inya bentuk fi 7/ menyesuaikan jenis

/o'il apakah ia mudzakkor (taki-taki) a[au muonnots (perempuan).
Posisi fa'ildan mof'ulbih boteh saling ditukar, silahkan dianatisa saat
menjawab soat.

IngaL, karena kiLa betajar Nahwu dasar, maka yang kiEa

analisa hanyatah isimnya. Misatnya untuk conLoh nomor 1, maka
yang kiLa analisa hanya Hamid, karena ia adalah isim, adapun
dzahaba tidak karena ia bukan isim. Kemudian seLelah kita dapat
isim iLu, lakukanlah anatisa i'rob. Bagaimana contohnya? Perhatikan
contoh nomor 1 di atas. Cara mengi'robkan adalah: zaidun hukumnya
marfu korena menjadi fail untuk dzohoba. ConLoh unEuk nomor lainnya
sebagai berikut:

2. At-Muslimatu hukumnya marFu karena menjadi Fai[ untuk
dzahabaE.

3. Nuh hukumnya martu karena menjadi Fait unLuk
yatakatlamu"

4. A[-Mudarrisatu hukumnya marFu karena menjadi Fail untuk
yu'atlimu.

ir;i



5. Mahmud hukumnya marFu karena menjadi fail untuk
nashoro. At-QithEho hukumnya manshub karena menjadi
maful bih untuk nashoro.

5. Shatih hukumnya marFu karena menjadi Fai[ untuk yaqrou.

At-Quran hukumnya manshub karena menjadi maFut bih

unEuk yaqrou.

7. Zaid hukumnya marfu karena menjadi fail untuk kataba.

Ar-Risatah hukumnya manshub karena menjadi maFut bih

unEuk kaEaba.

Jika Anda mampu metakukan ini, maka dikatakan bahwa Anda sudah

mahir bab ini. SelamaE!

Kesimpulannya, kalimot dalan bahoso Arob tersusun dori dua

koto otou lebih yang dirumuskon fi'il + fo'il t maful bih. Fi'i( adalah

kata kerja, fa'iladolah subjek, don mof'ul bih odolah obiek. Fi'il. ado duo
jenis, yoitu fi'il. nodhi (telah) don fi'i(mudhori' (sedang). Fo'il hukumnyo

morfu' (dhummoh) sementoro maf'ul bih hukumnyo monshub (fathah).

Bentuk fi'il nenyesuaikon jenis fo'il dolom mudzakkar (laki'loki) don

m uo n notas (perem pua n).

Anda sudah paham? Jika belum, sitahkan dlbaca ulang.

Jangan bosan mengutang karena betajar memang pertu

pengutangan. Jika sudah paham silahkan [anjut ke SoAL.I

SOAL

A. Apa ilu fi'il, fo'il, dan mof'ul. bih?

B. Apa hukum fo'ildan naf'u( bih?

C. Anggaptah katima[ ini berbahasa Arab dan [entukan mana fi'il,
mana fo'il, dan mana nof'ulbih?

i-r+ i



1 . Kuncing itu berlari.

2. Singa iLu menerkam srigata.

3. Johan membaca syahadaL.

D. Tentukan mana fi'il, mana fo'il, dan mana nof'ul bihl

1.(JiY)l +Ulr ,,ir) 'sir*u itu betajarAt-Qur'an'

2 (!j (#-) 'Zaid berpuasa'

3.(4t3,^Jll rl-j & Y) 'zaiO tidak mensinsinkan kipas

angin'

E. Perhatikan katimat bahasa Arab berikuI ini dengan [erjemahannya
dan koreksitahl

z. t@t \\;St SSVI'Kucins memakan rikus'

3 (c+,1 Z4V jYil 'shatihah membersihkan rumah'

4. (i3l ,-t,-sliJl +t-)'sarpam iLu memukutanjing'

s. (eljiJl i+;"el c^;'::-a:l'Mustimah iLu bersedekah

beberapa dirham'

il;-i_



F. I'robkan katimat nomor E.

r
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KalimaI sempurna (iumlah nufidoh) datam bahasa Arab hanya

ada dua kemungkinan, yaitu [1] katimatyang diawati dengan fi'ildan
[2] katimat yang diawati dengan rsim. Kalima[ yang diawali dengan

fi 'il memitiki pola fi'it + fo'il t nof'ulbrh, dan ini sudah kiEa bahas di

bab sebetumnya. Adapun katimaI yang diawati dengan rsim memiliki
pola nubtado'+ khobar, dan initah yang akan kiLa bahas.

Mubtodo(l"+) 'yung di awat'adalah isim mo'rifatyang ada di

awaI katimat. Hukumnya morfu' (dhummah). SemenLara khobar (yl)

'kabar/inFormasi' adatah ka[a yang mengabarkan kondisi mubtoda'

dan umumnya berupa rsim. Hukum nya narfu'(dhummah).

CONTOH

2 (AV ,y9l) 'Letaki itu (adatah) orans shatih'

3. (A.V iipf U'Pe rem puan itu shati ha h'

4.(j?* ro-:;ltl'Masjid iru indah'

s. ti,'i!t1 ';-r-#t) 'Papan [utis itu bersih'

T *;*,



PENJELASAN

Jika kita perhaIikan kata pertama (Zaid, [etaki, perempuan,
dan papan [ulis) dari semua contoh di atas maka ki[a dapati
semuanya adalah rsrm ber-Al kecuati Zaid. lnilah yang disebut rsim
mo'rifat, yaitu rsim yang bermakna khusus/terdetinisi dengan [anda
AL aLau nama sesuaLu (orang a[au Lempat). Zaid termasuk rsrm
mo'rifot karena nama oTang, meskipun tidak memakai A: . lsim
ma'rifot ini boleh di[ambah arti tTU. Jika kita perha[ikan tagi maka
kita dapa[i semuanya berharokaI dhummah/dhummatain.
Disebabkan isim ma'rifaf ini berada di awaI kata maka dinamakan
mubtoda', dan mubtodo' hukumnya marfu'.

Jika kita perha[ikan kata kedua dari semua conLoh maka ki[a
dapa[kan kata-ka[a LersebuI mengabarkan (menjetaskan) kondisi
mubtado'. Oteh karena itu ia dinamakan khobor, yai[u ka[a yang
mengabarkan (menjetaskan) kondisi mubtoda' untuk menjadi katimat
sempurna. Jika kita perhatikan lagi maka semuanya berharokaL
dhumma[ain. Maka, khobor hukumnya morfu'.

Jika kita perhaLikan nubtado'dan khobor maka kita dapa[kan
bahwa keduanya harus sama dalam mudzokkar (rsrm taki-taki) dan
muonnots (isim perempuan). Maksudnya, jika mubtodo' ada[ah
muonnots maka khobomya juga ikul muonnatos. Tanda muonnots
di[andai dengan ta morbuthoh (d yang nempe[ di akhir kata atau

menunjukkan perempuan. Biasanya an[ara nubtado' dan khobor
cocok di[am bahi arti ADALAH/|ALAH.

Adapun i'rob untuk contoh kalimat di aLas adatah:



1. Zaid hukumnya marfii karena menjadi mub[ada. Muslimun
hukumnya marfu karena menjadi khobarnya Zaid.

2. Ar-Rajut hukumnya marfu karena menjadi mubtada. Shatihun

hukumnya norfu karena menjadi khobarnya Zaid. Dan

seterusnya.

UnLuk kasus mubtada, jika ingin i'rob yang lebih detait,

sertakan puta alasan kenapa menjadi mubLada. ConLoh unLuk

nomor 1 di atas: Zaid hukumnya marFu karena menjadi

mub[ada, yaitu isim ma'rifat di awaI katimat. Tanda

ma'riFa[nya adatah nama orang. Untuk nomor 2: Ar-Roju[

hukumnya martu karena menjadi mubLada, yaitu isim ma'riFat

di awa[ katimaL. Tanda ma'ritaEnya adatah AL.

KesimpulannSn, kolimat dolam bahosa Arab ada dua pola, yoitu

[1] fi'it + fo'il t moful bih don [2] nubtado' + khobar. Setiap mubtado'
posti butuh khobor, sebogaimona setiop fi'il posti butuh fo'il. Hukum

mubtodo' don khobor odoloh morfu'.

Anda sudah paham? Jika betum, sitahkan dibaca ulang.

Jangan bosan mengutang karena betajar memang pertu

pengulangan. Jika sudah paham silahkan [anjut ke SOAL.I

SOAL

A. Apa ilu mubtado'dan khobor?

B. Apa hukum nubtado'dan khobarl

C. Anggaplah katimat di bawah berbahasa Arab. Ten[ukan mana

kalimat yang berpola mubtada' khobat

1 . SuFyan pergi ke sekotah

2. SyaFi'i menghataI At-Qur'an



3. Matik ada[ah pelajar

4.lstam adalah agama

5. A[-Qur'an adalah Kalamuttah

D. Tentukan mana mubtodo' dan mana khobot

1 . ({i .ro^l.i.Jtl 'Masjid iLu jauh'

J

2. (J4i ,-,,2'iJl) 'petajaran iLu mudah'

3. (e{rlijl 46 ry)'Hamid menshaFathadi[s'

4 (Q{JI i,CJ :-;"1' M u h a m m a d m e n ci n ra i M a d i n a h,

E. Di mana letak kesalahan katimaI berikuI inir rutis ulang kalimat
yang benarl

t. (iVV #ti"lU 'siswa iru pandai'

z (Vlr tS'Jn 'ZakaL iru wajib'

t-
3.(VlJ drlltl 'Betajar adalah kewajiban'

4 (A) i>U,)l) 'tstam adatah asama'

r;ili_



5, (3Fi 
i>ti'V 

tl' Pena-pe na i [u pa ta h'. Keyword:se [ia p

isim jamak yang bukan manusia (ghoiru agil) maka sta[usnya
adatah perempuan.

F. l'robkan semua katimat di nomor E.



Pada Bab 2 dan Bab 3 kita Fokus ke isim dan fi'il, sementara
pada Bab 4 ini kita akan melibalkan huruf, Lepa[nya huruf jor. Sekati
[agi, yang dimaksud huruf di sini adatah huruf menurut Ahli Nahwu,
bukan guru TPA/TPQ yang jumlahnya hanya satu i[em/karak[er.
Huruf menuruE Ahli Nahwu adalah ka[a selain rsim dan fi'il, dan
biasanya jumtah i[emnya anLara 1 sampai 3. Di antara sekian banyak

lenis huruf, yang paling daruraL dibahas adalah huruf jor. Huruf jor
adalah huruf-hurufyang HANYA masuk ke lSlM lalu menjadikan rsim
tersebuI berhukum majrur (kasroh/kasrotain). Rumus umumnya
adatah:

Huruf jor ada banyak dan yang terpenting ada 9 yaitu (;)
'dari', (;f 'kepada/menuju', (r) 'dari', (.,L) 'di atas', (;) 'di datam',

(+) 'be[apa banyak/be[apa sedikit', (:) 'dengan/sebab', (3)

'bagaikan/seperbi', dan (,,t)'untuk/m itik'.

Apa perbedaan (;) dengan (ir)? Memang keduanya arLinya

DARI, [etapi memitiki perbedaan. (;) artinya (rr"ii)iJ) 'memutai'

semen[ara (ir) artinya (l-i;t-.;tl) 'melewati'. Con[oh MIN: aku saFar

DARI lndonesia ke Makkah, maknanya 'salarku DIMULAI dari
lndonesia dan BERAKHIR di Makkah'. Con[oh 'AN: aku metempar
panah DARI busur, maknanya 'aku melempar panah ke target yang
MELEWATI busur'.

-J* :i- i



CONTOH

t.(u')rAl jJ1Ln, +!l 'Zaid persi ke sekotah'

2.(*41 |f 4V .lu.j) 'zaio adatah pelajar dari Madinah'

3, (i+lj (/tt 9qqJl ,?i:Wt !s; e ;'J1t)'Zaid membetimobitdi

Jepang dan si penjual adalah Zahid"

PENJELASAN

Pada con[oh per[ama, katimaE tersusun dari fi'it + fa'il + ior +

mojrur (gabungan Bab 2 dan Bab 4). Pada con[oh kedua [ersusun

dari nubtodo'+ khobar+ jor+ mojrur (gabungan Bab 3 dan Bab 4).

Pada contoh ketiga [ersusun dari fi'il + fo'il + mof'ul bih +jor + moirur
+ mubtodo'+ khobar(gabungan Bab 2, Bab 3, dan Bab 4).

Jika kita perhatikan, semua conLoh di a[as berisi huruf ior (ke,

dari, di) dan rsim seLelahnya bers[a[us moirur, yakni berharokaL
kasroh.

Adapun i'rob dari con[oh-contoh di a[as adalah:

1. Zaid hukumnya morfu karena menjadi fail untuk dzahaba.

AlMadrosa[i hukumnya mairur karena kemasukan hurut
jar ila.

2. Zaid hukumnya marfu kerena menjadi mubtada. Thatib

hukumnya marfu karena menjadi khobarnya Zaid. At-

Madinah hukumnya majrur karena kemasukan huruF jar

min.



Un[uk tebih mengua[kan, berikut contoh unLuk semua huruf
jor.

1.(fe):(g+Jl 'U $ ,l+)'Zaid datans DARI rumah.'

z. tJl),( g4al I JL,fi-j tV)' zaidd a ra ns KE ru m a h.'

3.(et):Q-1Al f @l *: o,:l 'Zaid merempar panah

DARI busur.'

q.Qsb):Qj* ,?Fl ,P #l)'Pena DIATAS kursiiru

panjang.'

s.(.,,e):(g4;Jt d s: pU) 'zaiO ridur Dl DALAM rumah.'

o (*3),G:;Jt i'l!i -# ,F *:I'BETAPABANYAK

amalan kecit dijadik.n"b.r.r'o[.h nia[nya.'

Ul? ,f #" d.b +il 'BETAPA sEDlKlr orans beritmu

vang berjatan dengan tawadhu.' Penentuan [erjemah
BETAPA BANYAK/SEDIKIT ditihat dari kon[eks ka[imatnya.

Un[uk menganatisa i'rob con[oh 6 ini membu[uhkan bab-bab
berikutnya.

e. (:J): |r-fiG CtJt)'orans beritmu BACAIKAN cahaya.'

I-t+ i



g. (d): trl ri;:tl 'sesala puji BACI/MlLlK Attah.'

Perhatikan, semua huruf ini apabita masuk ke rsim maka

menjadikan rsrm ini berharokaL kasroh aLau kasro[ain (mairur). oteh

karena ilu, huruf-huruf ini disebuI huruf ior yang menjadikan isimnya

berhukum moirur.

Kesimpulannyo, setiap isim yong kemosukon huruf ior
hukumnyo mojrur (kasroh/kasrotoin). Huruf jar ada 9 yoitu Min, llaa,

'An,'Aloa, Fii, Rubba, Bo, Kaf, don Lom.

Anda sudah paham? Jika betum, silahkan dibaca u[ang'

Jangan bosan mengutang karena betajar memang perlu

pengutangan. Jika sudah paham sitahkan [anjut ke SOAL.I

SOAL

A. Sebu[kan huruf-huruf ioryang berjumtah 9!

B. Apakah huruf iar bisa masuk ke fi'i?

c. Apa hukum ka[a yang kemasukan huruf iafl Berikan con[ohnyal

D. Apakah rsim berikut sudah benar secara Nahwu?Jetaskanl

,a
1. (/j)l r;) 'di datam bumi'

2. (b Fl r*l' aiaras kursi'

3.(bV,lD't . kamPus'

E. Cocokkan an[ara Nahwu dengan terjemahannya!

ru-l
,J)



1 (j-/t ,* k: i;3 F +LJl Jr-j (!)'z",amembuka

pintu kemudian Zaid duduk diaEas ranjang'

z 1;rV:"Jt JL$t 'U r;-) #x;y1i-uJit e 'il-u 
k;l

'Zaid adatah seorang guru disekotah dan Zaid berangkaE dari
rumah dengan mobit'

3. (it"a,-Jt ;r; k\t H F tai L'yr fLJ'sins. iru

memakan daging kemudian seekor kuda [ari dari singa i[u'

F. l'robkan semua kalimaI di nomor E.

- f-t6-1



tdhofah (i.lu1) adatah gabungan dari dua rsim yang biasanya

menghasitkan makna baru. lsim pertama bernama nudhof (,Jw;) dan

isim kedua bernama mudhof itaih 1qJ1.lLr).Contohnya adatah Cnt .+)

'rumah Attah'. Rumah Attah adatah idhofoh karena tersusun dari

gabungan dua rsim di mana mudhof adatah rumah dan mudhof iloih

adatah Attah. Rumah arLinya [empaI tinggaI bagi ketuarga dan Attah

adatah Rabbut Alamin Tuhan kiLa, dan apabila digabung dua isim ini

maka menghasilkan makna baru yai[u Ka'bah atau masjid. lnilah

idhofoh.

CONTOH

cJ-
t . (91 Jy': i[) 'Rasututtah tetah da[ang'

z.6l l:-", :U ,51')) 'Zaid metiha[ Rasututtah'

3.(bl )y3 i kt by.l'Zaid beriman terhadap Rasututtah'

o. fir iS Ligtt lt iy:':3*ll'Muhammad adatah Rasututtah

dan A[-Quran adalah Katamuttah'

s. (,,61 i't (X Liy:n'Al-Qur'an adalah Katam ruhan manusia'

It_'



PENJELASAN

Jika kita perha[ikan con[oh ke-1 s/d ke-4 maka kita temukan
terdapaE dua katimaI susunan idhofah yaitu Rasututtah dan
Katamutlah. RasuI dan Katam adatah mudhof semenEara mudhof
iloihnya adatah Attah.

Jika kita perhatikan, nudhof tidak menerima AL dan TANWIN,

meskipun ia isim. S[a[us hukum mudhof berubah sesuai dengan
konteks katima[, yai[u bisa morfu'(no. 1, 4), monshub (no. 2), dan
majrur (no.3). Mudhof morfu' pada no. 1 dan 4 karena memang fo71
dan khobar hukumnya morfu', semenLara mudhof mansub pada no.2
karena sebagai mof'ul brh, semenlara nudhof mojrur pada no. 3

karena kemasukan huruf jor.

Jika kita perhatikan mudhof ilaih pada con[oh 1 s/d 4 maka
ki[a temukan berhukum mojrur.

Jika kita perha[ikan conLoh [erakhir pada susunan 'Kalam

Tuhan manusia' maka ki[a temukan katimat tersebut tersusun dari

DUA idhofoh yai[u (+; ix) 'Katam Tuhan' dan (otllt e;) 'Tuhan

manusia'. Kalam sebagai nudhof morfu'karena juga sebagai khobor;
Rabb sebagai nudhof itaih majrur seka[igus nudhof dari idhofoh
kedua, sehingga tidak menerima AL dan TANWIN; sementara Nas

sebagai mudhof ilaih majrur dari idhofoh kedua. Susunan idhofah
[ebih dari sa[u datam sebuah katimat bisa terjadi Eetapi sangat
ja rang.

Cara mengi'rob nomor 2

hukumnya morfu karena menjadi
monshub karena menjadi maFu[

dari con[oh di atas adalah: Zaid
faiI un[uk ro-a. Rosuta hukumnya

bih unLuk ro-a. Atlah hukumnya

] .*
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majrurkarena menjadi mudhof itaih untuk Rosu[. Terapkan konsep ini

un[uk nomoT [ainnya!

Kesimpulannyo, gobungon dori duo isim disebut idhofah. lsim

pertomo nomanyo nudhof don isim keduo nomonyo mudhof ilaih.

Ketentuon nudhof odoloh tidok menerima AL don TANWIN, sementaro

mudhof iloih WAJIB mojrur.

Anda sudah paham? Jika belum, sitahkan dibaca utang.

Jangan bosan mengutang karena betajar memang pertu

pengutangan. Jika sudah paham sitahkan [anjut ke SOAL.[]

SOAL

A. Apa ilu idhofah?

B. Sebu[kan dua komponen utama idhofoh beserLa ke[entuan

hukumnya!

C. Apakah mungkin sebuah susunan katima[ berisi dua idhofoh?

Berikan conLohnya!

D. Koreksitah Nahwu pada kalima[-katimat berikuI agar sesuai

dengan ar[inya! Jetaskan!

1 . (o;!l j$\ by"Jl) 'orans beriman adatah seutama-

u[ama manusia'

2. ((jrl ;A *Un'orans miskin (sejati)adatah miskin hati'

3. (d,81 fi-* ,W $l i)13) 
'r.l.rnuttah adatah obar dada

manusia'

f in 1



4 (l)^Ut ',vL,'b 3t:8t i*Jl 4r,y4)'rria
masuk masjid dan mengucapkan solam kepada imam shatat'

E. l'robkan semua katimat dari nomor D.

---.-*r*-l



No'ot (c,;;) artinya sital- dan mon'ut (c";l;) ar[inya yang

disiFati. Contohnya, Ahmad adalah Muslim yang shalih, di mana

no'otnya adalah shatih dan man'utnya adatah Mustim. Rumus

umumnya adatah:

CONTOH

1 (r+-u,Jl *4 digt Ul,ij1 ,b jt 17) 'r-utut iyans shatih rru

membaca At-Qur'an di masjid'

2 $@l LU A,t*:f l'I-fU'tstrishatihah adatah perhiasan

kehidupan'

3. (*ll.lfur ,r.j Pl'r",obetajar bahasa Arab'

4.(J* *. h; ?)'zaia melewatirumah yans indah'

S. (e4Lill .)t l^l-a.Jl ,>;l-) 'Para Mustimah yang shatihah betah

datang'

PENJELASAN

Jika kita perha[ikan ka[a sha[ih, shatihah, Arab, indah, dan

shatihah pada semua conLoh, maka ki[a dapati semuanya menjadi

I tt t



sitat (no at) unLuk [etaki, wanila, bahasa, rumah, dan para Muslimah
yang menja di nan'ut (yang disita ti).

Jika kita perhatikan lagi, no'ot mengikuLi mon'ut dalam 4 hat,
yailt i'rob (marfu', monshub, mojru), jenis (tetaki a[au perempuan),
ma'rifat nakirah, dan jumtah (tunggaI atau jama).

Apa perbedaan no'af mon'ut dengan idhofah, berhubung
keduanya sama-sama lslnr? Kedua rsrnr pada no'ot mon'ut harus sama
datam i'rob,)enis, maritat nakirah, dan jumlah, semen[ara kedua rsrnr

dalam idhofah [idak harus demikian.

Cara mengi'rob nomor 4 dari contoh di a[as adatah: Zaid
hukumnya marfu karena menjadi Fai[ untuk maTro. Bai[in hukumnya
majrur karena kemasukan hukum jar bi. Jamitin hukumnya majrur
karena menjadi na'a[ (si[at) untuk Bai[. Terapkan cara ini untuk
nomoT setainnya!

Kesimpulannyo, rumus umum untuk bab na'ot mon'ut adaloh
man'ut + no'at di mano na'at HARIJS mengikuti mon'ut dolom 4 hol,
yoitu i'rob, jenis, morifot nokiroh, don jumloh.

Anda sudah paham? Jika betum, silahkan dibaca ulang.
Jangan bosan mengutang karena belajar memang pertu
pengulangan. Jika sudah paham sitahkan lanjut ke SOAL.I

SOAL

A. Jetaskan apa iLu no'otdan mon'utl

B. Apa keten[uan no'atdan man'u?

C. Koreksitah kesesuaian an[ara Nahwu dengan [erjemahan berikut!



1 (Hl CS'lt UV !;) 'sn.tir, insin pernikahan yans

muciah'

2.1, ;;>bt ;1.y;t-U i"* &At byJt)'Mukminyane

kuat tebih bait< OaripaOa Mukmin yang lemah'

tt

3 (d+Jl 'ryl c,r.3'y;t LWlr C;i*l 'rbu-ibu yans

,ua1f, menikah iru Uefajar perkara-perkara agama'

D. l'robkan semua katimat dari soalC.



Koana (.:6) biasa digunakan untuk menunjukkan bahwa sua[u

keadaan biasa ditakukan di wakLu lampau atau juga terkadang
bermakna penegasan. Kaona biasanya diar[ikan dahulu tetapi

[erkadang juga tidak diartikan. Semen[ara inno (lD artinya

sesungguhnya a[au sungguh; yang menunjukkan pengua[an,
penegasan, a[au meyakinkan. Kaona dan inno masuk ke datam
mubtoda'dan khobor. Berikut rumus umumnya:

CONTOH

2 (CV h jn 'Letakiiru orans shotih'

z. t4W l'f;U'Perem puan itu shoLihah'

4 (k.ro;JU'Masjid iLu indah'

s. ai;;\t ittiitl 'Papan tutis iLu bersih'

Jl4 j



6. (Li,.l.:,i ju; J6l'Zaid adatah Muslim'

t.(4V ,Y|l i6) 'r-.turi iLu orans shotih'

a.tiU-J,V tf;f *1Sl'Perempuan itu shotihah'

s. (> "t* ia"-xtt i6) 'r'aasjio iru indah'

rc 1Z;5t:-#t &tS)'Papan tutis iru bersih'

r r.1il-U tL; b1|'sesunssuhnya Zaid Muslim'
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PENJELASAN

Jika kita perhaLikan con[oh 1 sld 5 adalah susunan mubtada'

+ khobor. Jika kita perha[ikan contoh 6 sld 10 adalah susunan

mubtodo'+ khobar yang kemasukan koono. Jika kita perha[ikan [agi
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khobor yang kemasukan koona ini berubah menjadi monshub. lni
ar[inya kaana menjadikan khobar menjadi monshub. Mubtoda dan
khobar yang kemasukan kaana masing-masing disebuE isim kaana
dan khobor kaano. Karena koana adatah fi'il maka ia ditambah ta
tonits sakinah saaI rsim koona muonnots (perempuan). Ringkasnya:

Jika kita perha[ikan contoh 11 s/d 15 maka susunannya
adalah mubtado'+ khoboryang kemasukan inno. Jika kita perha[ikan

lagi, mubtodo'yang kemasukan innoini berubah menjadi monshub.lni
ar[inya rnno menjadikan mubfodo'menjadi monshub. Mubtodo dan
khobar yang kemasukan rnno masing-masing disebut isim inna dan
khoba r rnno. Rin gkasnya :

Contoh i'rob untuk katimat nomor 6 adatah: Zaid hukumnya
marfu karena menjadi isimnya kaana. Mustiman hukumnya manshub
karena menjadi khobarnya kaana. Untuk nomor 11:Zaid hukumnya
manshub karena menjadi isimnya inna, dan Mustimun hukumnya
marfu karena menjadi khobarnya inna.

Kesimpulannya, kaana don inna mosuk ke dolom mubtodo' don

khobar. Mubtodo don khoboryong kemosukon koono don inno beruboh
namo menjadi isin koono/inno dan khobar kaana/inna. Hukum isim

kaona adaloh morfu' don khobor koano odalah monshub, sementaro
hukum isim inno adoloh manshub don khobar inna odolah marfu'. Jadi,
koono don inna hukumnya sa(ing berkebolikan.

Anda sudah paham? Jika belum, silahkan dibaca ulang.
Jangan bosan mengutang karena belajar memang perlu
pengutangan. Jika sudah paham sitahkan [anjut ke SOAL.I
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SOAL

A. Jetaskan apa itu koono dan innd

B. Mubtodo' dan khobdr yang kemasukan koono dan inno, apa

hukumnya?

C. Apa yang Lerjadi jika susunan mubtado'dan khobor berikut ini

kemasukan kaanadan inna? Tulis jawaban Anda!

t, 6

1 . (3-p tlll) 'Attah Maha Pengampun'

o

2.(b13. ji^., ttll) 'Atlah Maha Mendengar lagi Maha

Melihat'{khobar boteh [ebih dari satu]

n/ t t-L

3. (iIbJ. +;J1';JJl) 'sanasa Arab mudah'

D. l'robkan kalimat pada soalC.
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Sekarang saalnya Anda [atihan menerjemahkan. Pembelajar
Nahwu, idealnya teksnya ada harokatnya karena tek gundul
metibaEkan itmu Shorot.
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Kosa-kaEa Asing) (rt-:lr) = jam; (^16r) = detapan; (6) = setiap; (gd =

hari; (tid+) = sungguh-sungguh; (1u+vr) = mendengarkan; (+r*:r) =

[atihan; (,",S) = mutia; (ctJtrJ) = oteh karena itu; (ily;Jr) = murid-murid.

Tugas Anda adatah:

1. Terjemahkan per ka[a.
2. Terjemahkan per kalimat.
3. l'robkan setiap isim.

4. Jangan lupa minum bodrek.
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Bahasa Arab sebenarnya mudah, jika Lahu caranya. Bab yang

pating mendasar dan penLing ada 7, yaitu @ Mengenol lsim, Fi'i[, dan

Huruf, @ ri'it, Fa'il, don Mof'u( Bih, At Mubtoda' don Khobor, @ lor
Mojrur, @ tdhofoh, @ No'ot Man'u(, dan @ Koono don lnno.

Kalima[ datam bahasa Arab ada yang diawali fi'ildan ada yang

diawati rsim. Yang di awali y''il memitiki pola fi'il + fa'it t nof'ul bih,

semenLara yang diawati rsrm memiliki pola mubtoda' + khobar. Dua
jenis kalimat ini bisa diberi variasi dengan melibatkan jar + moirur,

nudhof + nudhof iloih, mon'ut + naot, dan/atau pun koana/inna.

Marfu' adatah dhummah, monshub adalah Fa[hah, dan moirur
adatah kasroh yang berada di akhir ka[a. Yang berhukum marfu'
adatah fa'i(, mubtodo', khobor, isim koono, khobor inna. Yang

berhukum monshub adatah maf'ul bih, khobor koeno, isim inno.Yang
berhukum majrur adalah mudhof iloih.

Mudhof tidak menerima AL dan tanwin. No'ot harus

mengikuti mon'ut dalam 4 ha[, yaitu i'rob,)enis, ma'rifat nakirah, dan
jumtah. Allohu o'lom.
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Alhanduliltoh, terpujitah A[tah yang karena nikmaL-nikmat
dan karunia-Nya ama[ shatih menjadi sempurna dan tunLas. SetamaL,

sekarang Anda sudah memitiki basrc (dasar) kuat datam bahasa Arab.
Buku ini ibaraI kunci, sementara bahasa Arab adalah gudangnya.

Dengan kunci ini Anda akan mudah datam memasuki gudang bahasa

Arab yang kaya dengan perbendaharaan dan harta melimpah.

Saya sangaL mengharap Anda berkenan membaca (murojooh)
lagi hingga tiga kati, minimat, agar itmu menjadi kuat dan sempurna.
Usai iLu, Anda bisa melanjutkan ke jilid kedua, akhir dari rentetan
bahasa Arab dasar untuk awam dari nol puLot. Saran, masukan, dan

[esLimoni bisa dilayangkan ke 085730 219 208.

Semoga shatawaL dan satam [ercurah kepada Rasututlah,

ketuarganya, dan seluruh para Sahaba[nya . Aoniinl

Surabaya, Syawwal 1437 HlJuti 201 6

Nor Kandir
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