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KUNCI  

Untuk 
 Buku Kerja  

 

Bagian Kedua(Latihan Tata 
Bahasa) 

 
Disediakan lembaran latihan untuk setiap pelajaran, isi lembaran-

lembaran tersebut, dan tulis jawaban dari pertanyaan !Dan ingat ayat-
ayat pertama dari Al-qur’an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad 

SAW dimana Allah SWT berfirman :    
 

45  

Yang mengajar (manusia) dengan pena(4) Dia mengajarkan 
manusia apa yang tidak diketahuinya (5) 

. 

 



www.understandquran.com WB-2 

 

Pertanyaan berhubungan dengan pelajaran -1- Pengenalan 

 

Q1. Isi lembaran yang kosong dengan هَُو، هُمْ، أَنَْت، أَنْتُم  setidaknya sebanyak tiga kali: 

 
  

 Terjemahan 
  دعد 

Jumlah  
 orang 

 Dia(lk) هُوَ  هُوَ  هُوَ 
 و ا دح 

lagnnut  ke-3 

ب  

 

ئ
 Mereka مْ هُ  مْ هُ  مْ هُ  اغ

 عمج          

kumuj          

  Kamu أَنْتَ  أَنْتَ  أَنْتَ 
 و ا دح

lagnnut Ke-2 

  Kalian أَنْتُمْ  أَنْتُمْ  أَنْتُمْ  احرض
 عمج

kumuj  

 Saya  اَنَا اَنَا اَنَا
 و ا دح

lagnnut 

Ke-1 

م

ّ كل

 

مت

 Kami نَْحنُ  نَْحنُ  نَْحنُ  

  عمج 

jamak 

ى 

 

ن

 

مث

 

aau 

 

Q2. Pisahkan kata-kata bahasa 
arab dan tuliskan artinya 

 (dan =و  ,maka =ف  )

 

Q3. Terjemahkan yang berikut 
ke dalam bahasa arab  

 maka dia (lk) هُوَ + َف  =فَهَُو 
 maka mereka  ْفَهُم 

 اَنْتُمْ وَ   Maka kamu  Dan kalian فَأَنْتَ 

 فَنَْحنُ  dan mereka  Maka kami وَهُمْ 

 وَهُوَ  maka saya  Dan dia (lk) فَأَنَا

 فَأَنْتَ  dan kami  maka kamu (lk) وَنَْحنُ 
 



www.understandquran.com WB-3 

 

 

Pertanyaan berhubungan dengan pelajaran2 – surat Al-Fatihah 1-

3 

 
Q1. Seperti yang telah dicontohkan dengan kata  silahkan isi pada 3 kolom kosong ,  ُمْسلِم
yang tersisa: 
 

  
 دعد   

 Jumlah  
Orang 

 هَُو ُمْسلِم   ْؤمِن  هَُو مُ  َصالِحهَُو  عَابِد  هَُو 
 و ا دح

lagnnut Ke-3 

ب  

 

ئ
 اغ

 هُمْ مُْسلِمُونَ  ونَ ْؤمِنُ هُمْ مُ  نَ وْ َصالِحُ هُمْ  عَابُِدوْنَ هُمْ 
  عمج

kumuj 

 أَنَْت مُْسلِم   ْؤِمن  أَنَْت مُ  َصالِحأَنَْت  عَابِد  أَنَْت 
Tunggal 

 Ke-2 و ا دح 

 احرض

 أَنْتُمْ مُْسلُِمونَ  ونَ ْؤمِنُ مُ  أَنْتُمْ  نَ وْ َصالِحُ أَنْتُمْ  عَابُِدوْنَ أَنْتُمْ 
Jamak 

 عمج 

 أَنَا مُْسلِم   ْؤِمن  أَنَا مُ  َصالِحأَنَا  عَابِد  أَنَا 
Tunggal 

 و ا دح 

 Ke-1 

م

ّ كل

 

مت

 

 نَْحُن مُْسلِمُونَ  ونْؤمِنُ نَْحُن مُ  نَ َصالُِحونَْحُن  عَابُِدوْنَ نَْحُن 

jamak 

  عمج 

dua 

ى 

 

ن

 

مث

 

 

   

Q2. Pisahkan tulisan-tulisan arab 
dan tuliskan artinya 

 Q3. Terjemahkan yang berikut ke 
dalam bahasa arab  

  Dari Allah اللِ +ِمَن  =مَِن اللِ 
Maka mereka 
muslim 

 فَهُمْ مُْسلُِمْونَ 

 وَنَْحُن مُْؤمِنُْونَ   Dia adalah Rabb   Dan kami beriman رَب   هُوَ 

 Maka dia(lk) فَهَُو مُْوِمن  
beriman  

 
Dan aku 
berlindung  

َ وَ   عُْوذُ أ

َ   Maka Allah   Kalian orang shalih فَاللُ   نْتُمْ َصالُِحْونَ أ

 هَُو ُمْشرِك    Maka bagi Allah  Dia (lk) musyrik هِ فَلِل  
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Pertanyaan berhubungan dengan pelajaran 3 – surat Al-Fatihah 

4-5 

Q1. Seperti yang dicontohkan dengan kata   رَب, Silahkan isi tiga kolom kosong yang tersisa 

: 

تابك دين آيات  jumlah  orang  دعد  رَب   

ه  آيَاتُ   رَبُّه  ـه   ،  كِتَابُه   دِيْنُه   
Tunggal 

 Ke-3 و ا دح 

ب  

 

ئ
 رَبُّهُمْ ،  هُمْ ـ كِتَابُُهمْ  دِيْنُهُمْ  ِهمْ آيَاتُ  اغ

Jamak 

 عمج  

 رَبُّك،كَ ــ كِتَابُكَ  دِيْنُكَ  كَ اتُ آيَ 
tunggal 

 Ke-2 و ا دح

 jamak رَبُُّكمْ ،مْ ـكُ  كِتَابُُكمْ  دِيْنُُكمْ  ُكمْ آيَاتُ  احرض

 عمج

ِ  يكَتَابِ  يدِيْنِ  يآيَاتِ  ِ ي،يــ  رَب
tunggal 

 و ا دح

Ke-1 

م

ّ كل

 

مت

 رَبُّنَا،نَاــ كِتَابُنَا دِيْنُنَا نَاآيَاتُ  

jamak 

      عمج

          dua 

ى          

 

ن

 

مث

 

 

Q2. Pisahkan kata-kata arab dan 
tuliskan artinya 

 

Q3. Terjemahkan yang berikut 
ke dalam bahasa arab 

  namanya  اِْسمُه  

 Dan dien 
mereka 

 دِيْنُهُمْ وَ 

 Allah Tuhan kami  اللُ رَبُّنَا َورَبُُّكمْ 
dan Tuhan kalian  

 

Dan Dia Tuhan 
kami 

 وَهَُو رَبُّنَا

  Hari mereka هُمْ يَْومُ 

Engkau Rabb 
ku 

 ِ  ياَنَْت رَب 
  Maka Tuhan mu فََربُّكَ 

Tuhanmu maha 
penyayang 

 رَبَُّك الرَِّحيْمُ 

   Dari Tuhan mereka ب ِِهمْ مِْن رَّ 

Kami mohon 
pertolongan 

 نَْستَعِيْنُ 
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Pertanyaan berhubungan dengan pelajaran 4 – Surat Al-Fatihah 
6-7 

  

Q2) Tulis jenis perempuan dari kata berikut dan 
bentuk jamak jenis perempuannya 

 
Q1. tulis bentuk perempuan dari 

kata berikut 

ركمذ مؤنث جمع  

 

ھا+  الفاظ 

 رَب   اهَ ربُّ  مُْسلِم   ة  مُْسلِمَ  ات  مُْسلِمَ 

 دِيْن   دِينُهَا فِر  كَ  فَِرٌ  كَ  فَِرات  كَ 

 تَاب  كِ  كَتَابَُها ك  مُْشرِ  ة  كَ مُْشرِ  ت  كَ مُْشرِ 

 ايَات   هَاآيَاتُ  عَابِد   عَابَِدٌ   عَابَِدات  

 اِْسم   اِْسمُهَا َصالِح   ة  َصالِحَ  ات  َصالِحَ 

 ِصَراط   ِصَراُطهَا مُنَافِق   ة  مُنَافِقَ  ات  مُنَافِقَ 
 

Q2. pisahkan kata-kata Arab dan 
tuliskan artinya 

 

Q3. Terjemahkan yang berikut 
ke dalam bahasa Arab 

 Seseorang yang َضال  
tersesat 

 

Dien kami dan 
kitab kami 

 دِيْنُنَا َوكَتَابُنَا

   Dan mereka yang وَالَِّذيْنَ 

Tuhanmu dan 
kitabNya 

 رَبَُّك َوكِتَابُه  

  maka atas mereka فَعَلَيِْهمْ 

Al-Qur’an kitab 
kami 

 نَاكِتَابُ ٰانُ اَلْقُرْ 
ُ كُ رَبُّ   Tuhan kalian dan مْ كُ مْ وَدِيْن

Dien kalian 
 

Dien mereka dan 
kitab mereka 

 َوكِتَابُُهمْ  دَيْنُهُمْ 

  Dan Dien kami وَدِيْنُنَا

Rabbku dan 
kitabku 

 يَوكَتَابِ  رَب ِي
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pertanyaan berhubungan dengan pelajaran 5 – Tujuan dari 
wahyu. 

 

Q1. Seperti yang telah dicontohkan dengan huruf  َل, gunakan kata ganti kepunyaan, 

silahkan isi tiga kolom kosong yang tersisa: 

 

  jumlah  Orang  دعد  ل من عن مع

ُ  مَعَه   ُ  عَنْه  ه  لَ  مِنْه
Tunggal 

 Ke-3 و ا دح 

ب  

 

ئ
 اغ

 لَهُمْ  مِنْهُمْ  نْهُمْ عَ  مَعَهُمْ 
Jamak 

 عمج 

 لَكَ  مِنْكَ  عَنْكَ  مَعَكَ 
Tunggal 

 Ke-2 و ا دح 

 احرض

 لَُكمْ  مِنُْكمْ  عَنُْكمْ  مَعَُكمْ 
Jamak 

 عمج 

 لِي مِنِ ي عَنِ ي مَعِي
Tunggal 

 و ا دح

Ke-1 

م

ّ كل

 

مت

 

َّا مَعَنَا  لَنَا مِنَّا عَن

Jamak 

      عمج 

Dua 

ى 

 

ن

 

مث

 

 لَهَا مِنْهَا عَنَْها مَعَهَا

 و ا دح 

lagnnut 

 

 

ب

 

ئ
  ؤم

Jenis pr 
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Q2. Pisahkan kata-kata Arab dan 
tuliskan artinya 

 

Q3. Terjemahkan kalimat berikut 
ke dalam bahasa Arab. 

  Allah bersama kita  اللُ مَعَنَا
Semoga Allah 
meridhoimu 

 اللُ عَنْكَ  ِضيَ رَ 
 maka untuk فَلَهُمْ 

mereka 
 Namamu  َاِْسمُك 

 وَمِنْكَ  Dan untuk kita  Dan darimu وَلَنَا
 وَلَهُمْ  maka dari kalian  Dan untuk mereka مْ كُ فَِمنْ 

 فَلَهَا
maka untuk dia 

(pr) 
 Al-Qur’an bersamaku  ْينُ مَعِ ٰااَلْقُر 



www.understandquran.com WB-8 

 

Pertanyaan berhubungan dengan pelajaran 6 –Al-Qur’an itu mudah untuk 
dipelajari 

 

Q1. Seperti yang telah dicontohkan dengan huruf  ِب, Gunakan kata ganti orang, silahkan 

isi pada tiga kolom kosong yang tersisa: 

 

 jumlah Orang  دعد  بِ  فِي عَلَى اِلَى

 إِلَيْهِ 
 ِ  عَلَيْه

 Tunggal ه  بِ  فِيهِ 

 Ke-3 و ا دح 

ب  

 

ئ
 إِلَيِْهمْ  اغ

 لَيِْهمْ عَ 
 Jamak بِِهمْ  فِيِهمْ 

 عمج 

 إِلَيْكَ 
 عَلَيْكَ 

 Tunggal بِكَ  فِيكَ 

 Ke-2 و ا دح

 إِلَيُْكمْ  احرض
 عَلَيُْكمْ 

 Jamak بُِكمْ  فِيُكمْ 

 عمج

 إِلَيَّ 
 عَلَيَّ 

 Tunggal بِي فِيَّ 

 و ا دح

Ke-1 

م

ّ كل

 

مت

 

 إِلَيْنَا

 عَلَيْنَا

 Jamak بِنَا فِينَا

 عمج

dua 

ى 

 

ن

 

مث

 

 إِلَيَْها

 عَلَيْهَا

 و ا دح بِهَا فِيَها

lagnnut 

  

 

ب

 

ئ
 ؤم

 (rp )kigej 
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Q2.Pisahkan kata-kata Arab dan 
tulis artinya 

 Q3. terjemahkan kalimat berikut 
ke dalam bahasa Arab 

   dan pada kalian مْ كُ وَفِيْ 
atas dia dan atas 
ku 

 ِ  عَلَيَّ وَ  عَلَيْه
ِ  Maka atasku  kepada al-Qur’an فَعَلَيَّ   الْقُْرٰانِ لَى إ

ِ وَ  ْ إ   Dan untukmu كَ لَي
keselamatan atas 
mu 

ََلمُ عَلَيْكَ   السَّ
 نِ فِى الْقُْرٰا pada kita kalian   pada Al-Qur’an مْ كُ تَابِ كِ فِْي 
 َ ْ أ  Kami turunkan  كَ نْزَلْنَا عَلَي

atasmu  
 atas mu dan atas 

nya(pr) 
 اعَلَيْهَ وَ  عَلَيْكَ 
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Pertanyaan berhubungan dengan pelajaran7 – Do’a untuk belajar dan 
bagaimana cara belajar 

  

Seperti contoh silahkn isi pada lembar kosong  Tulis arti dari contoh kata ganti 

 هُٰؤآلءِ  Ini(jamak) هَٰذا اب  تَ كِ  هَٰذا قَلَم   هَٰذا
 ذٰلِكَ  Itu(lk) هُٰؤآلءِ  ونَ مُ لِ سْ مُ  ُؤآلءِ هٰ  َصالُِحونَ  هُٰؤآلءِ 

 هَٰذا Ini(lk) ذٰلِكَ  مُؤِمن   ذٰلِكَ  ذٰلَِك َكفِر  
 أُولـِٰئكَ  mereka أُولـِٰئكَ  مُْومِنُْونَ  أُولـِٰئكَ  َكفُِروْنَ  أُولـِٰئكَ 

  

 

Q2. Pisahkan kata bahasa Arab dan 
tuliskan artinya.  

 Q3. Terjemahkan kalimat 
berikut ke dalam bahasa Arab. 

  !Maafkan aku لِيْ  اِغْفِرْ 
telah belajar dan 
telah mengajar 

َّمَ   تَعَلَّمَ وَعَل

 وَارَْحمْنِيْ 
Dan kasihi aku  

Telah 
mengajarkan 
dengan pena 

 َّ  مَ بَالْقَلَمِ تَعَل

َّمَ الْقُْرٰا  نَ اَلرَّْحٰمُن عَل
Yang Maha 
Pengasih Yang 
telah mengajarkan 
Al-Qur’an 

 

Tambahkan aku 
pengetahuan! 

 ِعلْما   زِدْنِي

َ  Dan darimu  Maka kalian كَ وَمِنْ  َ ف  نْتُمْ أ
  Dan atas kalian مْ كُ وَعَلَيْ 

Dan diantara 
mereka 

 وَمِنْهُمْ 
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Pertanyaan berhubungan dengan pelajaran 8 – Surat Al-Asr 

 

Q1. Tulis tiga kali enam bentuk dari bentuk waktu lampau  :dan tulis artinya  ف ع ل 

 

Terjemahan  دعد  لعف امیض  لعف امیض  لعف امیض  jumlah  Orang 

Dia(lk) telah 
melakukan 

 َفَعلَ  َفَعلَ  َفَعلَ 
tunggal و ا دح Ke-3 

ب  

 

ئ
 Mereka telah اغ

melakukan 
 عمج jamak َفَعُلوا َفَعُلوا َفَعُلوا

Kamu telah 
melakukan 

 َفَعْلَت  َفَعْلَت  َفَعْلَت 
tunggal و ا دح Ke-2 

 Kalian telah احرض
melakukan 

 َفَعْلُتمْ  َفَعْلُتمْ  َفَعْلُتمْ 
jamak عمج 

Saya telah 
melakukan 

 Ke-1 و ا دح tunggal َفَعْلُت  َفَعْلُت  َفَعْلُت 

م

ّ كل

 

مت

 Kami telah 
melakukan 

 َفَعْلَنا اَفَعْلنَ  َفَعْلَنا
jamak عمج      dua ى

 

ن

 

مث

 

 

 

Q2. Pisahkan kata bahasa Arab 
dan tulis artinya. 

 Q3. Terjemahkan kedalam 
bahasa Arab. 

 Siapa yang telah َذامَْن فَعَلَ هٰ 
melakukan ini 

 
Saya telah 
melakukan ini 

 َذافَعَلُْت هٰ 

 Dan kamu telah وَفَعَلْتَ 
melakukannya 

 Dalam kerugian  ُِخْسر   يف 

 ِ  Dari Tuhanmu كَ مِْن رَب 
 

Telah beriman 
dan telah 
berbuat baik 

 ٰامَنُوا وَعَِملُوا

  Dalam Dien mereka فِي دِيْنِِهمْ 
Agamamu dan 
agamaku 

 دِيْنَُك وَدِيْنِى

ِ  إِلٰ    kepada Rabbmu كَ رَب 
Namaku dan 
namamu 

 ْسمُكَ ااِْسِمى وَ 
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Pertanyaan berhubungan dengan pelajaran 9 – Surat Al-Nasr 

Q1. Tulis tiga kali enam bentuk dari bentuk waktu belum sempurna  :dan tulis artinya  عَلُ فْ يَ 

 

Terjemahan  دعد   اضمر علعف   اضمر علعف   اضمر علعف  jumlah  Orang 

Dia(lk) akan 
melakukan  

 Ke-3 و ا دح tunggal َيْفَعلُ  َعلُ َيفْ  َيْفَعلُ 

ب  

 

ئ
 Mereka akan اغ

melakukan 
 َيْفَعُلونَ  َيْفَعُلونَ  َيْفَعُلونَ 

jamak عمج 

Kamu akan 
melakukan  

 Ke-2 و ا دح tunggal َتْفَعلُ  َتْفَعلُ  َتْفَعلُ 

 Kalian akan احرض
melakukan 

 َتْفَعُلونَ  َتْفَعُلونَ  َتْفَعُلونَ 
jamak عمج 

Saya akan 
melakukan 

 و ا دح tunggal َأْفَعلُ  َأْفَعلُ  َأْفَعلُ 

Ke-1 

م

ّ كل

 

مت

 Kami akan 
melakukan 

 dua      عمج jamak َنْفَعلُ  َنْفَعلُ  َنْفَعلُ 

ى

 

ن

 

مث

 

 

 

Q2. Pisahkan kata bahasa Arab 
dan tuliskan artinya.  

 Q3. Terjemahkan kalimat 
berikut kedalam bahasa Arab. 

 َ  Siapa yang akan ؟كَ فْعَلُ ذلِ مَْن ي
melakukan itu? 

 

Dia(lk) telah 
melakukan dan 

aku telah 
melakukan 

 فَعَلُْت وَفَعَلَ 

 ِ  Sesungguhnya Allah نَّ اللَ يَفْعَلُ ا
akan melakukan 

 

Mereka telah 
melakukan dan 

kamu telah 
melakukan 

 فَعَلُْوا وَفَعَلْتَ 

 Sampai hari يْنِ يَْومِ الد ِ  إِلٰ 
pembalasan 

 

Dia(lk) sedang 
melakukan dan 
saya sedang 
melakukan 

َ يَفْعَلُ وَ   فْعَلُ أ

 تَابَِهاكِ مََع 
Dengan bukunya 

(pr) 
 

Dan kami sedang 
melakukan 

 وَنَفْعَلُ 

 Dan atas Allah اللِ   وَعَلَى
 

Saya sedang 
melakukan ini 

 َ  فْعَلُ هََذاأ
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Pertanyaan berhubungan dengan pelajaran10 – Surat Al-Ikhlas 

 
Q1. Gunakan kata ganti nominative dan isi di lembar yang kosong sebagaimana contoh 
di baris pertama. 
 

Terjemahan  َر   َخلَق

 

ئ
 jumlah  Orang  دعد  امض

Dia telah 
menciptakannya 

 ـه    ـه   َخلَقَـه  
tunggal و ا دح 

Ke-3 

ب  

 

ئ
 اغ

Dia telah  
menciptakan 
mereka 

 عمج Jamak ـِهم  هُمْ ـ مْ َخلَقَـهُ 

Dia telah 
menciptakanmu 

 Ke-2 و ا دح tunggal كَ ــ كَ َخلَقَ 

  Dia telah احرض
menciptaan kalian 

 مْ ـكُ  ُكمْ َخلَقَ 
jamak عمج 

Dia telah 
menciptakanku 

  ينِ  ينِ َخلَقَ 
tunggal و ا دح Ke-1 

م

ّ كل

 

مت

 Dia telah 
menciptakan kami 

 نَاــ نَاَخلَقَ 
jamak عمج         dua ى

 

ن

 

مث

 

 
tulis tiga kali فعل امر dan فعل نہی .  Dan tuliskan artinya. 
 

 Terjemahan نهيمر وأ نهيمر وأ نهيمر وأ

 jangan kerjakan الَ تَفْعَلْ  الَ تَفْعَلْ  الَ تَفْعَلْ 

 kerjakan kalian اِفْعَلُوا لُوااِفْعَ  اِفْعَلُوا

 Jangan kalian الَ تَفْعَلُوا الَ تَفْعَلُوا الَ تَفْعَلُوا
kerjakan 

 !kerjakan اِفْعَلْ  اِفْعَلْ  اِفْعَلْ 

 

Q2. Pisahkan kata bahasa Arab dan 
tuliskan artinya. 

 

Q3. Terjemahkan ke dalam 
bahasa Arab. 

 Maka dia telah فََخلَقَ 
menciptakan 

 

Dia 
menciptakanku 

 ينِ َخلَقَ 
  Jangan lakukan ini تَفْعَلْ هَذا الَ 

Dia tidak atau 
tidak akan 

 اَل يَفْعَلُ 
 Dia (lk) telah فَعَلَه  

mengerjakannya 
 

Dan kami tidak 
melakukan 

 وَمَا فَعَلْنَا
 Dan kerjakan الَْخيْرَ  وَافْعَلُوا

kebaikan 
 

Maka jangan 
melakukan ini! 

 َذاتَفْعَلْ هٰ  فََلَ 
 dan saya tidak فَعَلْتُه   وَمَا

melakukannya 
 

Dzat yang telah 
menciptakanmu  

 َخلَقَكَ  يالَّذِ 
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Pertanyaan berhubungan dengan pelajaran 11 – Surat Al-Falaq 

 
Q1. Tulis kata bahasa Arab untuk terjemahan yang telah diberikan di 
bawah 
 

 jumlah  orang  دعد  Terjemahan فعل ماضي Terjemahan فعل مضارع

 Dia akan/sedang يَفْعَلُ 
melakukan 

 Dia(lk) telah َفَعلَ 
melakukan tunggal و ا دح 

Ke-3 

ب  

 

ئ
 يَفْعَلُونَ  اغ

Mereka 
akan/sedang 
melakukan 

 Mereka telah َفَعُلوا
melakukan jamak عمج 

 تَفْعَلُ 
Kamu 

akan/sedang 
melakukan 

 Kamu telah َفَعْلَت 
melakukan tunggal و ا دح 

Ke-2 

 احرض

 تَفْعَلُونَ 
Kalian 

akan/sedang 
melakukan 

 Kalian telah َفَعْلُتمْ 
melakukan jamak عمج 

 أَفْعَلُ 
Saya 

akan/sedang 
melakukan 

 saya telah َفَعْلُت 
melakukan tunggal و ا دح 

Ke-1 

م

ّ كل

 

مت

 

 نَفْعَلُ 
kami 

akan/sedang 
melakukan 

 Kami telah َفَعْلَنا
melakukan 

jamak عمج      dua 

ى

 

ن

 

مث

 

 Dia akan/sedang تَفْعَلُ 
melakukan 

 ْت َفَعلَ 
Dia(pr) telah 
melakukan 

 

 

ب

 

ئ
 و ا دح ؤم

tunggal(pr) 

ب  

 

ئ
 اغ

 
Tulis perubahan lengkap dari kata kerja yang diberikan kolom pertama dan tulis 
artinya 
 
Jwb: lihat buku teks.  

Q2. Pisahkan kata bahasa Arab 
dan tuliskan artinya. 

 

Q3.Terjemahkan kalimat 
berikut ke dalam bahasa Arab. 

 Dan mereka tidak فَعَلُْوهُ  وَمَا
melakukannya 

 

saya tidak 
melakukan 

 مَا فَعَلْتُ 

 َ  فْعَلُْونَ اَل ي
Mereka tidak sedang 

(atau tidak 
akan)melakukan 

 

Maka saya tidak 
akan melakukan 

 فَََل اَفْعَلُ 

 Kalian tidak فَعَلْتُمْ  مَا
melakukan 

 

Kamu tidak akan 
melakukan 

 اَل تَفْعَلُ 
 Maka kerjakan فَافْعَلُْوا

(kalian)! 
 

Kami tidak 
melakukan 

 َ  امَا فَعَلْن
 Dan mohon ampunan وَاْستَغْفِرْهُ 

nya 
 

Kalian tidak 
melakukan 

 مَا فَعَلْتُمْ 
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Pertanyaan berhubungan dengan pelajaran 12 – Surat An-Naas 

Q1. Tulis perubahan lengkap dari kata kerja yang telah diberikan pada kolom pertama 
dan tuliskan artinya. 
 
Jwb:  Tabel selengkapnya diberikan pada buku teks.  
 

Q2. Break the Arabic words and 
write the meanings. 

 

Q3. Terjemahkan kalimat 
berikut ke dalam bahasa Arab. 

 Kami telah َجعَلْنَاكُمْ 
membuat mu 

 

kami telah 
membuatnya 

 هُ َجعَلْنَا
 Kami telah َجعَلْنَا

membuat 
 

Maka kami telah 
membuat mereka 

 َ  هُمْ َجعَلْنَاف
 ُ   !Dan buat itu وَاْجعَلْه

Dia sedang membuat 
kalian 

 يَْجعَلُُكمْ 

  Kalian buka تَفْتَُحْونَ 

Kamu sedang 
membuatnya 

 تَْجعَلُه  

 يَفْتَحُ 
Dia sedang 

membuka atau 
akan membuka 

 Kami telah membuka فَتَْحنَا 

 
 

Pertanyaan berhubungan dengan pelajaran 13 – Surat Al-Kafiruun 

Q1. Tulis perubahan lengkap dari kata kerja yang diberikan pada kolom pertama dan 
tuliskan artinya 
 
Jwb:  Tabel selengkapnya diberikan pada buku teks.  

 
Q2. Pisahkan kata bahasa Arab 

dan tuliskan artinya. 

 

Q3. Terjemahkan ke dalam 
bahasa Arab kalimat berikut. 

 رَزَقَُكمْ مْ وَ َخلَقَكُ 
Dia telah 

menciptakan kalian 
dan telah 

menyediakan kalian 

 

Kamu telah 
menolongku. 

 ينََصْرتَنِ 

 وَلَقَْد نََصَركُمُ اللُ 
Dan sungguh Allah 

telah menolong 
kalian 

 

Saya telah 
menolongmu. 

 نََصْرتُكَ 

 مَْن يَنُْصُرنِيْ 
Siapa yang sedang 

menolong kami atau 
akan menolong kami 

 

Dia telah 
mengingatku 

 يذَكََرنِ 

 maka (kalian) ingat فَاذْكُُروْنِيْ 
aku! 

 

Saya telah 
mengingatnya 

 ْرتُه  كَ ذَ 
 َ  Saya akan ذْكُُركُمْ أ

mengingatmu  
 

Maka tolonglah 
mereka! 

 فَانُْصْرنَا
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Pertanyaan berhubungan dengan pelajaran 14 – Adzan dan do’a wudhu 

  
Q1. Tulis perubahan lengkap dari kata kerja yang diberikan pada kolom pertama dan 
tuliskan artinya 
 
Jwb:  Tabel lengkap diberikan pada buku teks.  

Q2. Pisahkan kata bahasa Arab 
dan tuliskan artinya.  

 Q3. Terjemahkan ke dalam 
bahasa Arab kalimat berikut. 

 maka (kalian) فَاعْبُُدوْهُ 
sembah dia! 

 Kami menyembahmu  َنَعْبُُدك 

 فَاعْبُْدهُ 
maka (kamu) 
sembah dia! 

 

Kamu telah masuk 
dan saya telah 

masuk 

 دََخلَْت وَدََخلْتُ 

 اوْ رُ فُ كْ تَ  واَلَ 
Dan jangan kafir 

(kalian)! 
 

saya telah 
menyembah dan 

tidak kafir. 

 َما كَفَْرتُ عَبَْدتُّ وَ 

 Dan sungguh kalian فَْرتُمْ كَ وَقَْد 
telah kafir 

 

Dia kafir dan tidak 

menyembah.  َوََما عَبَدَ  كَفَر 
 Dan siapa yang kafir فَرَ كَ وَمَْن 

 Saya masuk  َ  دُْخلُ أ
 

 

Pertanyaan berhubungan dengan pelajaran 15 – Do’a Ruku’ dan Sujud 

 Q1. Tulis perubahan lengkap dari kata kerja yang diberikan pada kolom pertama dan 
tulis artinya 
 
Jwb:  Tabel selengkapnya diberikan pada buku teks.  

 

Q2. Pisahkan kata bahas Arab 
dan tuliskan artinya.  

 

Q3. Terjemahkan ke dalam 
bahasa Arab kalimat berikut. 

 Maka pukul فَاْضرِبُْوا
(kalian)!  

Jangan menganiaya!  ْاَل تَْظلِم 

 Kalian telah َصبَْرتُمْ 
bersabar.   

Dia memukul, maka dia 
menganiaya 

 لَمَ فَظَ  َضَربَ 
 Maka kami telah فَغَفَْرنَا

memaafkan.  
bersabar (kalian)! اِْصبُِروْا 

 لَمْنَاهُمْ ظَ  وَمَا
Dan kami tidak 

menganiaya 
mereka. 

 
mereka menganiaya َظلَمُْوا 

 Dan mereka tidak َظلَمُْونَا وَمَا
menganiaya kami.  

bersabar!  ْاِْصبِر 
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Pertanyaan berhubungan dengan pelajaran 16 – Tasyahud 

 
 Q1. Write the complete conjugation of the verb given in first column and write the 
meanings 
 
Jwb: table selengkapnya diberikan pada buku teks.  
 

Q2. Pisahkan kata bahasa Arab 
dan tuliskan artinya. 

 

Q3. Terjemahkan ke dalam 
bahasa Arab kalimat yang 

berikut. 

 Kalian telah َسِمعْتُمْ  
mendengar 

 

Saya telah 
mendengar, jadi saya 

telah tahu 
 َسمَعُْت فَعَلِْمتُ 

 segera kalian akan َستَعْلَمُْونَ 
tahu 

 

Saya telah tahu, jadi 
saya telah bekerja 

 عَلِْمُت فَعَِملْتُ 

 Dia mengetahui يَعْلَمُهُمْ 
mereka 

 maka (kalian) dengar! فَاْسمَعُْوا 

 مْ كُ يَْسمَعُْونَ 
Mereka sedang 

mendengar (atau 
akan mendengar) 

kalian 

 

ketahui (kalian) dan 
lakukan! 

 اِعْلَمُْوا وَاعْمَلُْوا

 تَْسمَعُْونَهُمْ 
Kalian sedang 

mendengar (atau 
akan mendengar) 

mereka 

 kasihi (kalian)! اِرَْحمُْوا 
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pertanyaan berhubungan dengan pelajaran 17 – Shalawat 

 
Q1. Tulis perubahan lengkap dari kata kerja yang diberikan pada kolom pertama dan 
tuliskan artinya. 
Jwb:  Tabel selengkapnya diberikan pada buku teks.  
 

Q2. Pisahkan kata bahasa Arab 
dan tuliskan artinya  

 Q3. Terjemahkan kedalam 
bahasa Arab kalimat yang 
berikut. 

 وَعََدكُمُ اللُ 
Allah telah 

berjanji pada 
kalian 

 Saya telah 
menemukan itu/dia 

 وََجدتُّه  

 Kamu telah وَعَْدتَّه  
berjanji padanya 

 
Dia telah 

menemukan ku 
 يَدنِ وَجَ 

 Dia telah berjanji وَعََدكَ 
padamu 

 
Dia sedang 

menemukan mu 
atau akan 

menemukan mu 

 يَِجُدكَ 

 Dia tidak لَمْ يَلِدْ 
melahirkan 

 
Mereka telah 

berjanji padanya 
 وَعَُدوهُ 

 وَعَْدتُُّكمْ 
saya telah 

berjanji pada 
kalian 

 
Kalian sedang 

menemukan mereka 
atau akan 

menemukan mereka 

 تَِجُدوْنَهُمْ 
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Pertanyaan berhubungan dengan pelajaran18 – Setelah Shalawat 

Q1. Tulis kelengkpan perubahan dari kata kerja yang diberikan pada kolom pertama 
dan tuliskan artinya 
 
Jwb: Tabel selengkapnya diberikan pada buku teks.  
 

Q2. Pisahkan kata bahasa Arab dan 
tuliskan artinya. 

 
Q3. Terjemahkan ke dalam bahasa 

Arab kalimat berikut. 

 Maka dia telah berkata فَقَالَ لَه  
padanya 

 
Maka saya sedang 
berkata(atau akan 
berkata) kepadamu 

 فَأَقُْولُ لَكَ 

 Dan kalian telah berkata وَقُلْتُمْ لِيْ 
padaku 

 
Dan kamu sedang 
berkata atau (akan 
berkata) kepadaku 

 يوَتَقُْولُ لِ 

 مْ كُ فَيَقُْولُْونَ لَ 
Maka mereka sedang 
berkata (atau akan 

berkata) kepada kalian 

 
Dan kalian sedang 
berkata(atau akan 
berkata)kepada 

mereka 

 وَتَقُْولُْونَ لَهُمْ 

 Kamu telah berkata لَْت لَه  قُ 
padanya 

 
berdiri (kalian) dan 

katakan! 
 قَْومُْوا وَقُْولُْوا

 Saya telah berkata قُلُْت لَكَ 
padamu 

 
Mereka telah berdiri 
dan telah berkata 

 قَامُْوا وَقَالُْوا

 Pertanyaan berhubungan dengan pelajaran19 –Do’a 

Q1. Tulis perubahan lengkap dari kata kerja yang diberikan pada kolom pertama dan 
tuliskan artinya. 
 
Jwb:  kelengkapan table diberikan pada buku teks.  

Q2. Pisahkan kata bahasa Arab dan tuliskan 
artinya.  

 
Q3. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab 
kalimat berikut. 

 Ampunilah wahai ْر يَا غَفُْورُ اِغْفِ 
Maha pengampun! 

 dan jangan menjadi  ْواََل تَُكن 

 ااَلَِّذيَْن تَابُوْ 
Mereka yang telah 

bertaubat 
 Segera dia akan jadi  َُسيَُكْون 

 Dan mereka tidak نُْواكَ  وَمَا
menjadi 

 
Maka dia telah 

menjadi 
 فَََكنَ 

 ْونُ كُ فَيَ 
Maka dia sedang 

menjadi atau akan 
menjadi 

 

Taubatlah kalian!  ُْوبُْوات 

  !Dan jadilah kalian ْونُْواكُ وَ 
Mereka yang sedang 

bertaubat 
 اَلَِّذيَْن يَتُْوبُْونَ 

 


