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Pelajaran I

Isim Nakirah dan Isim Ma’rifah

Perhatikan perbedaan yang berikut:

��      :����	
����  
 ��      :��
�
����� 

 

Apakah yang berbeda dari kata-

��
���  berubah menjadi �
�����   setelah ditambahkan  

dan digantikan dengan    dhammah

tersebut merupakan isim nakirah

Sedangkan penambahan ��  pada kata

atau kata yang telah diketahui kekhususannya. Bagaimana 

berikut: 

Pada kalimat pertama, masjid yang disebutkan belum diketahui kekhususannya baik oleh 

pembicara maupun oleh pendengar. 

Pada kalimat kedua, kata masjid 

pendengar karena telah disebutkan sebelumnya yang men

telah mengalami pengkhususan, dan ditandai dengan penambahan 

Demikian juga pada kalimat ketiga. 

 

Perhatikanlah contoh berikutnya:
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Pelajaran III         �������	����  

Isim Nakirah dan Isim Ma’rifah 

Perhatikan perbedaan yang berikut: 

	
�� �� ��     :�����
��� 


�
! �� �"        :�����#�$�"   

-kata tersebut di atas? Dari contoh di atas, terlihat bahwa kata

setelah ditambahkan  ��  , dimana dhammatain

pada kata ��
���  menunjukkan bahwa kata dhammah. Tanda    

isim nakirah atau kata benda yang belum diketahui kekhususannya. 

pada kata  �����
���  membuat kata tersebut menjadi 

atau kata yang telah diketahui kekhususannya. Bagaimana membedakannya? Perhatikan yang 

 Haadza masjidun 

 

 

Al-masjidu kabiirun 

 

 

Al-Masjidu-l kabiiru 

jamiilun 

 

Ini Masjid 

 
Masjid (ini) besar 

������
! �%��&����  
Masjid (yang) besar (ini) indah

Pada kalimat pertama, masjid yang disebutkan belum diketahui kekhususannya baik oleh 

pembicara maupun oleh pendengar.  

Pada kalimat kedua, kata masjid yang dibicarakan telah diketahui oleh pembicara dan 

telah disebutkan sebelumnya yang menjadi topik pembicaraan

telah mengalami pengkhususan, dan ditandai dengan penambahan al- (���� ).  
Demikian juga pada kalimat ketiga.  

Perhatikanlah contoh berikutnya: 
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��
���
  �#�,�"

atas? Dari contoh di atas, terlihat bahwa kata 

dhammatain   hilang 

menunjukkan bahwa kata 

kata benda yang belum diketahui kekhususannya. 

embuat kata tersebut menjadi isim ma’rifah 

kannya? Perhatikan yang 

��&��-
. �/0  

�%��&��  ��&��-
����� 
Masjid (ini) besar

� ��&��-
�����������
! �%��&����
Masjid (yang) besar (ini) indah 

Pada kalimat pertama, masjid yang disebutkan belum diketahui kekhususannya baik oleh 

diketahui oleh pembicara dan 

jadi topik pembicaraan, sehingga 
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Cara pengucapan huruf-huruf setelah ditambahkan 

yaitu: 

1. Huruf-huruf Syamsiyyah, yaitu huruf di 

mana al- berpadu dengan kata yang 

berada di depannya, dan ini ditunjukkan 

dengan huruf awal kata di depannya 

ditambahkan syaddah (

�1��
2  (matahari), ketika ditambahkan 

dengan ��  menjadi  �1�34��
Syamsu. Ada 14 huruf Syamsiyyah, yaitu: 

 56 57 58 59 5: 5� 5; 5� 5 < 5= 5> 5?

Contoh penggunaannya 

akan banyak dijumpai 

dalam buku pelajaran ini.
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Haadzaa qalamun 

 

 

Al-Qalamu maksuurun 
Ini pulpen 

 
Pulpen (ini) patah  

 

Haadzaa baabun 

 

 

Al-Baabu maftuuhun 
Ini pintu  

 
Pintu (ini) terbuka 

�@�,�
( ���!3%��( �1��	
! ����
A��  
Anak laki-laki itu duduk dan orang laki 

huruf setelah ditambahkan al- (  �� ) dalam bahasa Arab terbagi 2, 

, yaitu huruf di 

dengan kata yang 

ini ditunjukkan 

huruf awal kata di depannya 

 ). Contoh:  

(matahari), ketika ditambahkan 

�1�34�� , dibaca Asy-

Ada 14 huruf Syamsiyyah, yaitu:  

 56 57 58 59 5: 5� 5; 5� 5 < 5= 5> 5?
B 5� 

Contoh penggunaannya 

banyak dijumpai 

dalam buku pelajaran ini. 

2. Huruf-huruf Qamariyyah

ucapan al- tidak berpadu dengan huruf di 

depannya dan  tetap jelas setelah 

ditambahkan pada sebuah kata.  

�%
�C, (bulan), ketika ditambahkan dengan  

menjadi   �%
��$
Qamaru. 

Qomariyyah adalah 14, 

yaitu: 

 5D 5E 5F 5G 5H 5I 5� 5J
K 5L 5( 5M 5N 5O 

Contoh penggunaannya akan sangat banyak 

dijumpai  dalam buku pelajaran ini.
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�"�#�, �/0  

 �"�#�$�����A�P�
. 
Pulpen (ini) patah

 

��	�
� �/0  

 ��	�
����H�A���Q
. 
Pintu (ini) terbuka

 

�@�,�
( ���!3%��( �1��	
! ����
A��
laki itu duduk dan orang laki-laki itu berdiri

) dalam bahasa Arab terbagi 2, 

huruf Qamariyyah. Yaitu peng-

tidak berpadu dengan huruf di 

tetap jelas setelah 

ditambahkan pada sebuah kata.  Contoh: 

(bulan), ketika ditambahkan dengan  ��  
�����%
��$ , dibaca Al-

 Huruf-huruf 

mariyyah adalah 14, 

   5D 5E 5F 5G 5H 5I 5� 5J
K 5L 5( 5M 5N 5O

Contoh penggunaannya akan sangat banyak 

dijumpai  dalam buku pelajaran ini. 
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Latihan: 

1.  Berilah tanda  pada kata

  R)��8��  
  ���8��  
 ���8�� 

      Bumi 

2. Tulislah kembali kata-kata berikut ini dengan memberikan tanda harokat yang benar

�����                   ��� 
..............................................  

                ��-.��-S� 

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

�	���                 �	�   
.......................................... 

"#$��                     "#,  
..........................................  

 
3. Berilah tanda pada setiap kata

yang diawali oleh huruf Syamsiyyah dan 

tuliskanlah artinya. 

            ����
A��   �%&!	�3���    

              �R)�8��             
            �"��3T��           

              ��U����  
                        �%�V&%3-��                    

5.  Cari dan tulislah masing-masing 10 

Qamariyyah dari al-Qur’an beserta artinya.
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Berilah tanda  pada kata-kata yang benar penulisannya di bawah ini: 

  �W
�X#��  
  �W
��#��  
 �W
�X#�� 

 

kata berikut ini dengan memberikan tanda harokat yang benar

�����                   ���
..................

                ��-.
..........................................

�	���                 �	� 
..........................................

"#$��                     "#,
..........................................

 

 1�4��            1. : 
............................................  

%�$��                  %�, 

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

"Y              "�T��  
..................................... 

S�             Z�.Z�  
.....................................  

 

�!%��                 �!� 
............................  

��A��                  ��( 

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

M	.[�                 M	.  
..................................... 

Z��\��              Z��]  
......................................  

tanda pada setiap kata berikut 

ang diawali oleh huruf Syamsiyyah dan 

4. Berilah tanda pada setiap kata berikut 

yang diawali huruf Qamariyyah dan 

tuliskanlah artinya.  

             ����
A��
 ��
!%̂��        
  �%
��_�   
 ��	�
���         
 �H	
��Q�����                    

    

                �M	
.[̀�  �"�#�$�� 

               ��	
��a��� 

               �b�V�̂��  �"��3T��  
            �Z��	X\��   ��
��c�  

             de�f�%��� �%Xd-��  

masing 10 kata yang diawali huruf-huruf Syamsiyyah dan 

Qur’an beserta artinya. 
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    ���̂
��.  
  
��S����̂  
 ���̂
��S� 

kata berikut ini dengan memberikan tanda harokat yang benar 

�!%��                 �!�
..............................................

��A��                  ��(
......................................

gM	.[�                 M	.
.....................................

Z��\��              Z��]
......................................

 
Berilah tanda pada setiap kata berikut 

yang diawali huruf Qamariyyah dan 

                 �M	
.[̀�
  ���V���T�����        
                �b�V�̂��
             �Z��	X\��
              de�f�%���

huruf Syamsiyyah dan 


