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Pelajarilah contoh-contoh berikut dan catatlah hal
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Pelajaran VII    ���� �����	
  

Ini ���� =  

contoh berikut dan catatlah hal-hal baru yang dipelajari.

�� � ������ ���
� ��������� ���� 
 �� 

Ini adalah anak laki-laki Hamid dan ini 

adalah anak perempuan Yasir.

!"#$%��� ������ ���� 
 � &'���( ������ ���
� 

Anak laki-laki Hamid sedang duduk dan 

anak perempuan Yasir sedang berdiri

                         Siapa ini? 

������)*+� ���,*- 

Ini adalah saudara perempuan insinyur

.!"������/�� 

Apakah dia juga seorang insinyur?

   Tidak, dia seorang dokter 

.��� ���� *0���12��           Mobil siapa ini? 

 ����*+� *0���12�� ��� 

Ini mobil kepala sekolah 

 

                          Apa ini? 

                      Ini setrika 

               Milik siapa ini?    

                   Milik Khalid 
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hal baru yang dipelajari. 

�� � ������ ���
� ���
laki Hamid dan ini 

adalah anak perempuan Yasir. 

!"#$%��� ������ ���� 
 � &'���( ������ ���
�
laki Hamid sedang duduk dan 

anak perempuan Yasir sedang berdiri 

�� ����. ��                         
 ���������)*+� ���,*-

adalah saudara perempuan insinyur 

 �6�#-�78��#- .!"������/��
seorang insinyur? 

!"�9�2 9#: �6� ;#<   
 .��� ���� *0���12��

 ����*+� *0���12�� ���

. ��� ���                          
!0��=>?� ���                      

.  ��� ���@�               
�����A� ���                   
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.  ��� �'�B#- *"�(�1��C-  
Apakah ini sepeda Anas? 

���1@�D *"�(�1��C 

Tidak, ini sepeda Ammar 

!"�@���#% �'�B#- *"�(�1��C 

Sepeda Anas lama 

         Ini jam tangan Ali 

           Ini sangat bagus 

&���% ��� � !"#E�5>F� ���  
Ini sendok dan ini periuk 

 

Sendok ada di dalam periuk

 

Ini adalah sapi pak tani 

&G#H ���� &I�B#- ���  
Ini hidung dan ini mulut 

 

&��2�D ��� � !J*K*- ��� 

Ini telinga dan ini mata 

                                !L�( �  
Ini tangan dan ini kaki 
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.  ��� �'�B#- *"�(�1��C-
 

#< , ������1@�D *"�(�1��C
 

!"�@���#% �'�B#- *"�(�1��C

N6F�D *"�D��� ���         
 !"#F�2@�( �6��O� (           

&���% ��� � !"#E�5>F� ���
 

 ���E�� P *"#E�5>F+� 

Sendok ada di dalam periuk 

 QRS#$�� *0��#E�
 ��� 

&G#H ���� &I�B#- ���

&��2�D ��� � !J*K*- ���

���� &��� ��� !L�( �
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Jawablah pertanyaan berikut:

1.  Apa beda antara  ���  

digunakan? 

2.  Menunjukkan apakah kata

Cobalah bandingkan jawabanmu 

1. Pada bagian yang lalu kita telah mempelajari penggunaan kata petunjuk atau 

isim isyarah  ��� yang berarti ‘ini’, yang digunakan untuk menunjukkan benda 

yang berjenis laki-laki atau 

isyarah  ���  yang juga berarti ‘ini’, yang digunakan untuk

yang berjenis perempuan atau 
 

 

  ���= Ini 

    Digunakan untuk perempuan

           atau yang berjenis perempuan

  (Muannats)  

2.  Benda yang dianggap berjenis perempuan ditandai dengan huruf   

huruf terakhirnya. Untuk mengubah dari bentuk 

muannats adalah sebagai berikut:

 a. Merubah harokat huruf terakhir menjadi 

 b. Menambahkan huruf 0
  Ini seorang insinyur laki-laki  

 Ini seorang insinyur perempuan  
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Jawablah pertanyaan berikut: 

  dan ���, dan kapan masing-masing kata tersebut 

2.  Menunjukkan apakah kata-kata yang berakhiran ta marbutho  0  di atas?

Cobalah bandingkan jawabanmu dengan penjelasan berikut ini: 

1. Pada bagian yang lalu kita telah mempelajari penggunaan kata petunjuk atau 

yang berarti ‘ini’, yang digunakan untuk menunjukkan benda 

laki atau mudzakar. Pada bagian ini kita mempalajari 

yang juga berarti ‘ini’, yang digunakan untuk menunjukkan benda 

yang berjenis perempuan atau muanntas. 

Kata petunjuk dekat 

0����TUUV� WX��@��#-  Y�� �#E>F�  

���  =  ini             ���
Digunakan untuk perempuan    Digunakan untuk laki

atau yang berjenis perempuan   atau yang berjenis laki

     (Mudzakar)

2.  Benda yang dianggap berjenis perempuan ditandai dengan huruf   

Untuk mengubah dari bentuk mudzakar menjadi

alah sebagai berikut: 

huruf terakhir menjadi fathah 

0  di akhir kata tersebut. 

laki     &�����)�� ��� 
Ini seorang insinyur perempuan    ����)�� ���!"��    
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masing kata tersebut 

di atas? 

1. Pada bagian yang lalu kita telah mempelajari penggunaan kata petunjuk atau 

yang berarti ‘ini’, yang digunakan untuk menunjukkan benda 

. Pada bagian ini kita mempalajari isim 

menunjukkan benda 

    ���
Digunakan untuk laki-laki 

atau yang berjenis laki-laki 

(Mudzakar) 

2.  Benda yang dianggap berjenis perempuan ditandai dengan huruf   0 sebagai 

menjadi bentuk 
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3. Jika subyek adalah muannats

muannats. Contoh:   ‘Jam tangan Ali bagus’

 Tidak boleh dituliskan : 

4. Ada pula kata-kata yang berjenis perempuan (

huruf  0 di akhirnya. Pelajari kembali contoh di atas. 

5. Perhatikan contoh berikut:

               .  ��� ���@Milik siapa ini?    

                �����AIni milik Khalid 

   Z  di sini adalah huruf jarr

kata di depannya berubah menjadi 

               ‘Segala puji bagi Allah’  

 

Latihan: 

1. Baca dan tulislah kalimat berikut disertai 

��9D �,- ��� . ��� �� 

�� � ���+� �
� ���� ���+� ��
 

0�H�B ��� � [�
 ��� 

2. Isilah bagian yang kosong pada kolom sebelah kiri dengan kata 

sebelah kanan dengan mengubahnya menjadi ben

________ 

__________ 
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muannats maka kata sifat yang mengikutinya juga 

. Contoh:   ‘Jam tangan Ali bagus’ �D���*" #F�2@�( N6F�D!"  

    �D���*" !L�2@�( N6F�D  

kata yang berjenis perempuan (muannats) namun tidak memiliki 

di akhirnya. Pelajari kembali contoh di atas.  

. Perhatikan contoh berikut: 

�               .  ��� ���@
       ����                �����A

huruf jarr yang berarti ‘milik’ atau ‘bagi’, dan menyebabkan 

kata di depannya berubah menjadi majrur (berharokat kasrah). Contoh:     

‘Segala puji bagi Allah’     ]RF� ���@#̂ � 

1. Baca dan tulislah kalimat berikut disertai harokat-nya. 

��9D �,- ��� . ��� �� "���� ��� � �_�� ���  
�� � ���+� �
� ��� "(�(C ��� � `�C ��� 

0�H�B ��� � [�
 ��� ���� a- ���� ���� [� ��� 

2. Isilah bagian yang kosong pada kolom sebelah kiri dengan kata 

dengan mengubahnya menjadi bentuk muannats seperti contoh

 "��b!"�9��: 

*"�@:�#H ________
 �6�__________
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maka kata sifat yang mengikutinya juga 

 

 

) namun tidak memiliki 

        
dan menyebabkan 

Contoh:             

"���� ��� � �_�� ���
"(�(C ��� � `�C ���

���� a- ���� ���� [� ���
2. Isilah bagian yang kosong pada kolom sebelah kiri dengan kata pada kolom 

seperti contoh 

 &��@�)��&Y��#:  
&Y�2 9#: &�@�� 

&GF���� �=�� 
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________ 

_________ 

 ________              (kopi) 

________ 

________ 

________ 

________ 

__________ 

3. Ubahlah kata-kata dalam kalimat di bawah ini agar menjadi kalimat yang 

benar. 

4. Tulislah kata-kata yang berjenis 

artinya yang terdapat dalam bab pelajaran ini.

  

  

  

  

5. Terjemahkanlah kalimat di bawah 

a. Buku milik Hasan 

b. Rumah milik Pak Guru

c. Mobil milik Bu dokter
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*0#�H�1��� ________
  ���2��_________

 *0�=�/#E�� ________                             (teh) 

#+�������*" ________
 *"�9��Rc��________  

 *0���121���________    &	�� ��� *J��d̂ � 

 �'�@1e��________
 faW4�__________

kata dalam kalimat di bawah ini agar menjadi kalimat yang 

  

 

  Y�2 9Rc�� *0���12�� 

 0���121��� �Q��g>$� ��� 

 �=�� .*0���121��� ����#-  h ��1e�� 6H 

kata yang berjenis muannats yang tidak berakhiran

artinya yang terdapat dalam bab pelajaran ini. 

  

  

  

  

5. Terjemahkanlah kalimat di bawah ini ke dalam Bahasa Arab 

 

Rumah milik Pak Guru  

dokter  
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�[��9�� &i#F�j�� 

&k��� *L�����+� 

&���� �l�1e��      
#+��� _�� #m 9�2&�  

&n�� ��� �Y��Rc�� 

   &	�� ��� *J��d̂ �
!L�2@�( ���@#E�� 

�( �[o4��&'� 

kata dalam kalimat di bawah ini agar menjadi kalimat yang 

.��� ���� *"�9�2E�� 

&Q�=�g>$�� *"#H���j�� 

 ��� Y�2 9Rc�� *0���12��
0���121��� �Q��g>$� ���

�=�� .*0���121��� ����#-
an 0 beserta 
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6. Gunting dan tempelkanlah gambar

sesuai, dan tuliskanlah jawabannya dalam Bahasa Arab

. ��� �� 
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Gunting dan tempelkanlah gambar-gambar di bawah ini ke dalam kotak yang 

ah jawabannya dalam Bahasa Arab. 

. ��� �� 
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gambar di bawah ini ke dalam kotak yang 
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