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Pelajaran IX

1. Perhatkanlah dua kalimat berikut ini dan jelaskanlah perbedaan keduanya. 

 

 

‘Ini adalah sebuah buku

‘Buku ini’ 

 

Bandingkanlah jawabanmu dengan penjelasan berikut ini:

Kalimat yang pertama memiliki makna yang jelas: ‘

Sedangkan yang kedua bermakna ‘buku ini’ bukan merupakan kalimat

mengatakan  ������ ��	 ‘Buku ini’

penjelasan selanjutnya mengenai buku yang kita 

dalam bahasa Arab disebut 

akan memiliki makna yang sempurna jika telah ditambahkan predikat yan

menerangkannya. Dalam Bahasa Arab disebut 

mengatakan: 
 

 

‘Buku ini baru’ 

 

Subyek Predikat 

    

Mubtada 
���������� selalu berbentuk 

adanya  ��  . Kita akan mempelajari mengenai 

pada pelajaran-pelajaran berikutnya.
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Pelajaran IX     �����������������  

Perhatkanlah dua kalimat berikut ini dan jelaskanlah perbedaan keduanya. 

‘Ini adalah sebuah buku �� ��	����� 

���� ��	����� 

Bandingkanlah jawabanmu dengan penjelasan berikut ini: 

Kalimat yang pertama memiliki makna yang jelas: ‘Ini adalah sebuah buku’

Sedangkan yang kedua bermakna ‘buku ini’ bukan merupakan kalimat

Buku ini’, orang yang mendengarkan akan menunggu 

mengenai buku yang kita sebutkan. Ia adalah subyek 

dalam bahasa Arab disebut �����������
  (mubtada) Oleh karena itu, kalimat kedua baru 

memiliki makna yang sempurna jika telah ditambahkan predikat yan

Dalam Bahasa Arab disebut ���������  (khabar). Misalnya

��	   ���������     �� ���!  
                  ���������    

                     
���������� 

selalu berbentuk ma’rifah, dalam kalimat di atas ditandai dengan 

. Kita akan mempelajari mengenai Mubtada dan Khabar

pelajaran berikutnya. 
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Perhatkanlah dua kalimat berikut ini dan jelaskanlah perbedaan keduanya.  

�� ��	
���� ��	

Ini adalah sebuah buku’. 

Sedangkan yang kedua bermakna ‘buku ini’ bukan merupakan kalimat. Jika kita 

mendengarkan akan menunggu 

Ia adalah subyek 

Oleh karena itu, kalimat kedua baru 

memiliki makna yang sempurna jika telah ditambahkan predikat yang 

Misalnya kita dapat 

��	
 

, dalam kalimat di atas ditandai dengan 

Khabar ini lebih jauh 



 

http://bam.raudhatulmuhibbin.org

 

Contoh kalimat lainnya: 

��'()*+�  

�,%*�'- �.��/�0   

         
Pada kalimat di atas, mubtadai 

mudhaf dan mudhaf ilaihi. Demikian juga dengan 

�1��&��%�� 

  
    

Pada kalimat di atas, mubtada 

isyarah, dan khabar terdiri dari dua kata, yakni 

Kita dapat menggunakan pola kalimat ini dengan 

kita pelajari.  

Baca dan perhatikanlah contoh kalimat berikut

1 Laki-laki ini adalah seorang pedangang 

dan laki-laki itu adalah seorang dokter.

2 Nama pedagang itu Muhammad dan 

nama dokter itu Said 
 

3 

 

 

Rumah ini milik pedagang dan rumah 

itu milik dokter. 

 

4 

 

Rumah pedagang di depan masjid dan 

rumah dokter di belakang madrasah.
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�2%�&   '�'!�3���        �4��0*
   ��'()*+�
 

      �.��/�0    �,%*�'- �.��/�0 �.��/�0 �,%*�'- �.��/�0

                  
���+�                 56� 

mubtadai ‘rumah pedangan’ terdiri dari dua kata, yaitu 

. Demikian juga dengan khabar. 

7�	    �8���3%3)��    9�0     �1��&��%��
 

   
���+�      �#�:   �! .�;  
            

                  56�  

mubtada terdiri dari dua kata dan salah satunya adalah

terdiri dari dua kata, yakni huruf jarr dan majrur

Kita dapat menggunakan pola kalimat ini dengan isim isyarah lainnya yang telah 

Baca dan perhatikanlah contoh kalimat berikut: 

laki ini adalah seorang pedangang 

laki itu adalah seorang dokter. 
'!��< �=�;3��� ��	# �� �=�!3��� �>��*?�@%'�*A 

Nama pedagang itu Muhammad dan # ��3��B�0 '@%'�CD�� �E�� ��%���� 

milik pedagang dan rumah  �2%��� ��	'�'!�3�F��  �2%��� >�? #

Rumah pedagang di depan masjid dan 

rumah dokter di belakang madrasah. 

 �4��0*
 ��'()*+�  �2%&�#
�G�F�H �������*+� 
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‘rumah pedangan’ terdiri dari dua kata, yaitu 

   

terdiri dari dua kata dan salah satunya adalah isim 

majrur. 

lainnya yang telah 

 '!��< �=�;3��� ��	

'�'!����� �E��� # ��3��B�0

 �2%��� ��	
'@%'�CDF�� 

 �2%�&'�'!�3��� 
'@%'�D�� �G�F�H
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5 Milik siapa mobil ini dan milik siapa 

(mobil) itu? 

6 Mobil ini milik dokter dan itu milik 

pedagang 

 

7 

 

Mobil ini dari Jepang dan itu dari 

Amerika. 

 

Catatan pelajaran dari kalimat di atas:

Dalam pelajaran ini, kita kembali mengulang huruf atau kata

kata di depannya menjadi majrur

1. Jika ia didahului oleh kata depan atau 

kalimat nomor 3, 5, 6 dan 7. Perhatikan bahwa huruf 

contoh nomor 3 di atas adalah 

� 9�0 berada dalam posisi 

karena kata tersebut ada

atau dalam bahasa Arab disebut 

� Demikian juga dengan kata

berubah, meskipun dalam contoh di atas dia berada dalam posisi 

majrur karena didahului oleh 

2. Jika ia berkedudukan sebagai

kalimat nomor 2 dan 4. Ingatlah 

dan kata yang mengikutinya adalah 
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Milik siapa mobil ini dan milik siapa  �# �8���3%3)�� 7�	9���� I �>�F�< 

milik dokter dan itu milik  �8���3%3)�� 7�	'@%'�CDF��  �>�F�<#'�'!�3�F�� 

Mobil ini dari Jepang dan itu dari  9�0 �>�F�<# �1��&��%�� 9�0 �8���3%3)�� 7�	

Catatan pelajaran dari kalimat di atas: 

Dalam pelajaran ini, kita kembali mengulang huruf atau kata-kata yang merubah 

majrur (berharakat kasrah), yaitu: 

Jika ia didahului oleh kata depan atau �J� .�; huruf jarr, seperti pada 

kalimat nomor 3, 5, 6 dan 7. Perhatikan bahwa huruf lam ('�
contoh nomor 3 di atas adalah huruf jarr yang berarti ‘milik’ atau ‘untuk’.

berada dalam posisi majrur namun dia tidak berharakat 

karena kata tersebut adalah tetap dan tidak mengalami perubahan, 

atau dalam bahasa Arab disebut mabni (K�+�). 

Demikian juga dengan kata �*� '�0*
 ‘Amerika’ adalah tetap dan tidak 

berubah, meskipun dalam contoh di atas dia berada dalam posisi 

karena didahului oleh huruf jarr  9�0. 

kedudukan sebagai mudhaf ilaihi (lihat Pelajaran VI)

kalimat nomor 2 dan 4. Ingatlah �4��0*
 dan �G�F�H berfungsi sebagai 

dan kata yang mengikutinya adalah mudhaf ilaihi seperti contoh di atas.
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��9��  �# �8���3%3)�� 7�	
 �8���3%3)�� 7�	

 9�0 �>�F�<# �1��&��%�� 9�0 �8���3%3)�� 7�	
�*� '�0*
 

kata yang merubah 

, seperti pada 

'�) seperti pada 

yang berarti ‘milik’ atau ‘untuk’. 

namun dia tidak berharakat kasrah, 

lah tetap dan tidak mengalami perubahan, 

Amerika’ adalah tetap dan tidak 

berubah, meskipun dalam contoh di atas dia berada dalam posisi 

VI), seperti pada 

sebagai mudhaf 

seperti contoh di atas. 
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Latihan 

1. Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan di atas:

2. Baca dan tulislah kalimat-

kemudian berikan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
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Jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan di atas: 

I =!��� >�? 90# =!��� ��	 90  
I �!���� E�� �0 

I @%�D�� E�� �0 

I @%�D�� 8��%� 9 
 90 

I �!���� 8��%� 9 
 90 

I �!���� 2%& 9 
 

I @%�D�� 2%& 9 
 

-kalimat berikut dan berilah tanda harakat yang benar

kemudian berikan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. 

��L ��M�� >�?# ���H ��M�� ��	  
��NO0 =!��� >�?# ���0 =!��� ��	  

P�Q ������ >�?# � �! ������ ��	 

���6 >F<# RF�� 8��%)�� 7�	 

SFT0 ����� >�?# UM�V0 ����� ��	 

������ R	 I �W�)�� 7�	 9+ 

����F� M	 XY I @%&�DF� 2%��� ��	
 

Z?[+� '9&Y �!������ 7�	
E�\ I 1 

]^�� 90 @��D�� M	 I ��M�� ��	 90 

�_�! P�Q M	 XY I � �! 2%��� >�?
 

�� �0
 90 >F<# 1�&�%�� 90 8��%)�� 7�	 

������F*�\- 90 �`�+� >F<# ��%\�����
 90 �]Z�a)�� ��	 
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I =!��� >�? 90# =!��� ��	 90     ���� 

I �!���� E�� �0 � 

I @%�D�� E�� �0 � 

I @%�D�� 8��%� 9 
 90 � 

I �!���� 8��%� 9 
 90 � 

I �!���� 2%& 9 
 � 

I @%�D�� 2%& 9 
 � 

kalimat berikut dan berilah tanda harakat yang benar, 

��L ��M�� >�?# ���H ��M�� ��	     ���� 

��NO0 =!��� >�?# ���0 =!��� ��	 � 

P�Q ������ >�?# � �! ������ ��	 � 

���6 >F<# RF�� 8��%)�� 7�	 � 

SFT0 ����� >�?# UM�V0 ����� ��	 � 

������ R	 I �W�)�� 7�	 9+ � 

����F� M	 XY I @%&�DF� 2%��� ��	
 � 

Z?[+� '9&Y �!������ 7�	
 � 

]^�� 90 @��D�� M	 I ��M�� ��	 90 	 

�_�! P�Q M	 XY I � �! 2%��� >�?
 �
 

�� �0
 90 >F<# 1�&�%�� 90 8��%)�� 7�	 �� 

������F*�\- 90 �`�+� >F<# ��%\�����
 90 �]Z�a)�� ��	 �� 
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3. Buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata

dengan menggunakan kata di 

  ����9 �	*���� ��������I    
 )��L(  

  
d�3��B���� ���������� �*��	 

 

)� �+� (  
 

 

 

)����W(  
 

 

 

)@%�D��(  
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Buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata   9���� beserta jawabannya 

dengan menggunakan kata di dalam kurung seperti yang terdapat dalam contoh.

   

)���W(  

 

 

)UeV��( 

 

 

)UeV�� 2N&( 

 

 

)@��D��( 
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beserta jawabannya 

seperti yang terdapat dalam contoh. 

)�R�F�W(  

 

 

)���+�( 

 

 

)� �+� 9&�(  

 

 

)��M��(  
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4. Buatlah kalimat dengan menggunakan

gambar yang ada, dengan menggunakan kata  

       

 Pelajar

 

Masjid

 

 

 

Masjid     Rumah pak guru 

 

     

 

 

 

 

***Jangan lupa untuk selalu menghafalkan kata
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dengan menggunakankata  �4��0*
   dan �G�F�H  berdasarkan 

dengan menggunakan kata  bantu yang telah disediakan

 

Pelajar 

Masjid   

 

Anak laki-laki 

 

Meja 

 

 

Masjid     Rumah pak guru

                               

Ayam betina 

Pintu rumah 

 

 

Mobil Pak 

Kepala 

Sekolah 

 

Sekolah 

 

 

Anak perempuan pak dokter 

 

Rumah Imam 

 

***Jangan lupa untuk selalu menghafalkan kata-kata baru yang dipelajari di setiap bab pelajaran.
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berdasarkan 

bantu yang telah disediakan. 

 

 
Ayam betina

 

Pintu rumah 

pedagang 

 

 
Anak perempuan pak dokter

 

 
kata baru yang dipelajari di setiap bab pelajaran. 


