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PETUNJUK PENTING 

Sebagai catatan: 

 Anda harus bisa membaca tulisan Arab dari Al-Qur’an agar dapat menggunakan kursus ini. 

 Ini sepenuhnya adalah interaktif kursus yang karenanya melatih apa yang anda dengar/pelajari. 

 Tidak menjadi masalah jika anda melakukan kesalahan. Tidak seorangpun mendapat pelajaran 

tanpa melakukan kesalahan. Berlatih akan membuat anda sempurna. Ingat kaidah emas : 

 Saya dengar, Saya lupa. Saya lihat, Saya ingat. Saya berlatih, Saya belajar. Saya mengajar, 

Saya menguasai.   

 Ada 3 tingkatan dalam belajar: 

o Mendengar tanpa memperhatikan. Anda hanya mendengar kebisingan. 

o Mendengar dengan semaunya atau dengan keraguan. Setan akan membuat keraguan tentang  

keberhasilan anda dalam belajar! 

o Mendengar interaktif; mendengar dengan HATI; Akan mengena secara langsung pada 

pokok masalah. 

 Setiap pelajaran diikuti dengan Tata bahasa. Muatan Tata bahasa tidak secara langsung 

berhubungan dengan pelajaran utama sebab kursus nya akan menjadi menyulitkan dan mungkin 

akan memerlukan pemisahan pembelajaran Tata bahasa sebelum kita memulai belajar surat. 

Pada Bagian Tata bahasa akan menambah Tata bahasa Arab anda bersamaan kosa kata pada saat 

anda mempelajari pelajaran utama.  Setelah sedikit pelajaran, anda akan menemukan manfaat 

dari belajar Tata bahasa pada saat mempelajari surat atau dzikir. 

 

JANGAN LUPA UNTUK MELAKUKAN 7 PEKERJAAN RUMAH.  Yaitu  

 

Dua untuk tilawah: 
1. Setidaknya lima menit membaca Al-Qur’an dari Mushaf. . 

2. Setidaknya lima menit melafadzkan hafalan Al-Qur’an selama berjalan, memasak dan 

sebagainya. 

 

Dua untuk belajar: 
3. Setidaknya Sepuluh menit pelajari buku ini, untuk pemula. 

4. 30 detik belajar dari buku kecil kosakata atau lembaran, lebih diutamakan sebelum atau sesudah 

sholat atau pada saat kondisi yang memungkinkan. Berjanjilah kepada Allah bahwa anda akan 

senantiasa membawa buku kecil kosakata sampai menyelesaikan kursus ini. 

 

Dua untuk mendengar dan membicarannya kepada orang lain: 
5. Mendengarkan mp3 atau kaset yang berisi tilawah dengan arti kata per kata. Anda dapat 

mendengarkannya pada saat sedang menyetir mobil dan di rumah ketika mengerjakan tugas 

rumah tangga. Anda juga dapat merekam bahan pelajaran dari kursus ini dan mendengarkannya 

lagi dan lagi. 

6. Berbicara kepada anggota keluarga anda, sahabat atau rekan anda setidaknya satu menit setiap 

hari tentang pelajaran yang sudah anda pelajari. 

 

Terakhir dalam penggunaannya: 
7. Tilawahkan setidaknya 10 surat terakhir secara bergilir pada sholat Sunah dan nawafil setiap 

hari. Hal ini untuk menghentikan kebiasan membaca surat yang sama dan itu lagi-itu lagi pada 

setiap Sholat.    

Dua tambahan pekerjaan rumah juga direkomendasikan. Penawaran ini hanya meliputi:  

(i) Untuk diri anda رَب ِ زِدْنِي ِعلْمًا; dan  
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(ii) Untuk teman-teman anda, “Semoga Allah menolong kita dan mereka dalam 

mempelajari Al-Qur’an.” 

 

Cara yang terbaik untuk belajar adalah mengajarkan, dan cara yang terbaik untuk mengajar 

seseorang adalah dengan menjadikannya seorang guru. 
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TENTANG AKADEMI MEMAHAMI AL-QUR’AN  
 

Sekilas pengenalan tentang akademi diberikan di bawah ini.  

 

VISI AKADEMI 

 Mengembalikan muslim kepada Al-Qur’an dan membantu mengembangkan generasi Al-

Qur’an yang menghafalkan, mengerti, mempraktekkan dan meyampaikannya ke yang lain. 

Objektivitasnya adalah tidak melahirkan sarjana Al-Qur’an. Alhamdulillah, banyak institusi 

yang telah melakukan perkerjaan tersebut. Objektivitas dari akademi ini a adalah untuk 

menjadikan Muslim yang biasa mengerti pesan dasar dari Al-Qur’an. Insya Allah, Al-Hadits 

juga akan diajarkan pada proses ini.  

 Kami membuat berbagai usaha penggunaan tehnik baru pengajaran sehingga pembelajaran 

menjadi lebih mudah dan sederhana.  

 Untuk menjadikan Al-Qur’an sesuatu yang sangat menarik, Kitab yang  paling relevan 

dengan aktivitas sehari-hari sekaligus juga kitab yang membawa kesuksesan dunia dan 

akhirat.   

 

MISI AKADEMI 

 Mengajarkan bahasa Arab untuk mengerti Al-Qur’an dengan cara semudah mungkin.Tiga 

pendekatan yang berbeda sedang dikembangkan untuk tiga grup yang berbeda: (1) Anak-

anak; (2) remaja; dan (3) orang dewasa. 

 Memproduksi sarana/alat-alat dan sumber daya untuk membuat sebuah lingkungan belajar.  

  

KEBIJAKAN PEKERJAAN  

 Hampir 90% muslim non Arab tidak mengerti bahkan satu halaman dari Al-Qur’an. 

Sekiranya mereka tahu sedikit kata per kata, Mereka tidak mengerti kalimatnya. Ia adalah 

kitab yang paling luas yang dibaca di dunia tetapi ia pula adalah yang paling sedikit 

dipahami!   

 Adalah kebutuhan yang mendesak dan penting untuk mengajarkan Al-Qur’an dengan 

pengertiannya kepada generasi sekarang dikarenakan dua faktor: (1) Serangan gencar dari 

budaya materialisme dan berita cabul di media; (2) Serangan terhadap Islam, Al-Qur’an, dan 

Nabi SAW.   

 Sekali kita mengajarkan Al-Qur’an beserta Hadist dan Siroh, generasi kita Insya Allah akan 

mampu (1) menghindari perbuatan yang salah, memperbaiki hidup mereka dan Insya Allah 

sikap baik mereka akan menjadi contoh positif untuk seluruh manusia; dan (2) menjadi 

efektif dalam menunjukkan kesalahpahaman tentang Islam dan mengikuti petunjuk Al-

Qur’an dalam rangka mengajak semua manusia ke jalan Allah SWT dengan bijaksana dan 

nasehat yang indah.”  

 

RENCANA AKADEMI 

Tujuan jangka panjang kami adalah meraih 1.3 milyar Muslim non-Arab dan melaui mereka untuk 

kemudian menyampaikan pesan Al-Qur’an kepada seluruh manusia. Rencana yang ada memerlukan 

penerjemahan ‘Kursus memahami Al-Qur’an’ ke dalam sepuluh bahasa yang terpenting pada dunia 

Islam.   

 

GAYA MENGAJAR 
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Ada dua aspek penting untuk menyampaikan berbagai hal dari ilmu pengetahuan kepada orang lain, 

sebagai contoh., motivasi dan metodelogi. Ayat-ayat Al-Qur’an, Hadits, kisah, contoh dan berbagai 

macam cara adalah sangat berguna untuk memotivasi para pelajar. Pesan dari Al-Qur’an bersamaan 

dengan Tata bahasa Arab diajarkan dengan cara yang efektif dan inovatif melalui desain slide 

power point dan mudah dalam menggunakan buku teks, buku kerja/catatan, poster, permainan dan 

kartu kosa kata. Ide-ide terkini dari interaksi manusia seperti NLP juga dikerjakan dalam 

pendekatan ini.  

DUA LANGKAH PENDEKATAN MEMAHAMI AL-QUR’AN 

Kami mengusulkan dua langkah pendekatan untuk memahami Al-Qur’an: 

 KURSUS-1: Anda akan belajar kira-kira 125 kata-kata baru yang terdapat di dalam Al-

Qur’an lebih dari 40,000 kali. 

 KURSUS-2: Anda akan belajar tambahan 125 kata-kata yang terdapat di dalam Al-Qur’an 

lebih dari 15,000 kali. 

 

Setiap kursus dapat di ajarkan dalam 10 jam. Each course can be taught in 10 hours.  Untuk itu, 

70% dari kata-kata Al-Qur’an dapat dipelajari dalam 20 jam pengajaran! Setelah ini, memhami Al-

Qur’an menjadi sangat mudah. Dalam garis khas Al-Qur’an, Anda hanya butuh mengetahui dua 

atau tiga kata-kata baru. 

 

LATAR BELAKANG SEJARAH  

Pekerjaan ini dimulai tahun 1990. Beberapa tonggak bersejarah disebutkan di bawh ini. 

1996 Penerbitan buku : Kamus mudah Al-Qur’an (terjemahan dari bahasa Urdu). 

1998 Laman website www.understandquran.com diluncurkan. 

2000 Penerbitan buku kecil : 80% dari kata-kata Al-Qur’an 

 Penerbitan buku kecil : Sedikit kata kerja pilihan yang digunakan di dalam Al-Qur’an 

2004 Pnerbitan buku : Memahami Al-Qur’an – Cara mudah (Tingkat-I) 

2005 Kursus mengajar-1 dan kursus-2 dimulai 

 

HARAPAN SEDERHANA 

Utusan Allah (SWT) berkata: “Sampaikan dari ku, walupun hanya satu ayat.” Kami berharap anda 

menjadi bagian dari misi mulia ini dalam berbagai cara yang memungkinkan. Ayo bangun tim yang 

kuat untuk memikul tugas mulia ini. 

 

Kami memohon kepada Allah untuk menerima usaha yang sederhana ini dan melindungi kami dari 

segala dosa termasuk kemunafikan, kebanggaan dan keriyaan. 

  

http://www.understandquran.com/
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KATA PENGANTAR  

Segala puji bagi Allah, dan All Praise be to Allah, shalawat dan salam atas utusan-Nya, 

Muhammad. 

Nabi Muhammad SAW berkata: “Orang yang terbaik diantara kalian adalah orang yang belajar Al-

Qur’an dan mengajarkannya (kepada yang lain).” Kendati nasehat ini berasal dari Nabi Muhammad 

SAW, hari ini situasi yang terjadi pada Muslim Non-Arab adalah : hamper 90% dari mereka tidak 

mengerti bahkan satu halaman dari Al-Qur’an. Insya Allah, kursus ini akan membantu mereka 

belajar bacaan umum dari Sholat seperti halnya asas-asas tata bahasa Arab yang akan sangat 

membantu dalam memahami Al-Qur’an. 

Satu hal yang paling membedakan tampilan dari kursus ini adalah didasarkan pada bacaan-bacaan 

umum sebagai ganti pilihan-pilihan yang jarang digunkan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi 

itu adalah cara yang alami untuk memulai pengajaran bahasa Arab dengan menggunakannya. Ada 

beberapa keuntungan yang didapat dari pendekatan ini: 

 Seorang Muslim mengulang hampir 150 hingga 200 kata-kata Arab atau sekitar 50 kalimat 

setiap hari dalam sholat. Dengan memahami kalimat-kalimat tersebut, dia(lk)/(pr) akan 

terbiasa dengan dengan struktur bahasa Arab tanpa usaha yang khusus/tertentu.    

 Dia(lk)/(pr) akan mendapatkan kesempatan emas melalaui praktek setiap hari dengan 

berbincang kepada Allah!  

 Dia(lk)/(pr) akan mulai menyadaari manfaat dari pelajaran pertamanya. 

 Dia(lk)/(pr) secara tiba-tiba merasakan perkembangan dalam Sholatnya terutama dalam hal 

perhatian, konsentrasi dan kedekatan dengan Allah. 

Hal penting lainnya dari keistimewaan dari kursus ini adalah cara pengajaran tata bahasa Arab itu 

sendiri. Sejak tujuan dari kursus ini adalah membantu mereka untuk memahami Al-Qur’an melalui 

terjemahan, perhatian khusus juga diberikan pada kursus ini dalam “tasrif” (konstruksi kata dari 

akarnya). Suatu tehnik baru yang sederhana namun diakui dari TPI (total interaksi fisik) 

diperkenalkan untuk mengajarkan bentuk yang berbeda dari kata kerja, kata benda, kata ganti. 

Tolong diperhatikan bahwa ini adalah kursus pengantar dan anda pastikan untuk dapat membaca 

buku kelanjutan dari Tata bahasa Arab pada tingkatan berikutnya. 

Ada akhir kursus ini, anda akan belajar 124 kata-kata yang terdapat dalam Al-Qur’an lebih dari 

40,000 kali (diperkirakan lebih dari 78,000 kata).  Pada kata yang lain, anda akan mengetahui 

hamper 50% kata-kata dari Al-Qur’bukan berarti anda akan memahami 50% dari Al-Qur’an itu 

sendiri sebab anda masih akan menemukan kata-kata baru hamper di setiap ayat. Bagaimanapun, 

memahami Al-Qur’an akan menjadi lebih mudah setelah kursus ini.  

Dr. Abdulazeez sudah mengajarkan kursus ini di berbagai negara berikut : 

 INDIA:  Di kota-kota besarnya termasuk Hyderabad, Madras, Mumbai, Bangalore, 

Delhi, Pune, Aurangabad, Azamgarh, Baraily, Bidar, dsb. 

 SAUDI ARABIA:  Di Makkah Mukarramah (dua kali), Jeddah, Riyadh, Dammam, Al-

Khobar, Khafji, dan Abha. 

 NEGARA-NEGARA TELUK:  Beberapa kali di Bahrain, Dubai, dan Kuwait. 

 INGGRIS:  Di London, Riding, Manchester, Birmingham dan Edinburgh. 

 AFRIKA SELATAN:  Di Durban, kotanya Syekh Ahmed Deedat, dan di Pretoria. 
 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Juga telah di ajarkan di banyak negara lain oleh orang-orang yang sudah mempelajarinya atas 

kemauannya sendiri atau dari Dr. Abdulazeez Abdulraheem. Seperti termasuk Negara Amerika, 

Kanada, Inggris, Pakistan, Swedia, Pantai Gading, Malaysia, Indonesia, Jerman, Prancis, dsb. 

 

Terjemahan dari Kursus:  Kursus ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu, Bengali, Turki, 

Prancis, Spanyol, Indonesia, China, Bosnia, Portugis, India, Melayu, Tamil dan Telugu.    

Di Televisi:  Kursus ini juga telah di siarkan oleh TV Global Network Channel dan the 

International ETV Urdu channel.  Lokal TV Channels dari Hyderabad seperti Channel 4 dan 

lainnya juga menayangkannya di Bulan Ramadhan. 

 

Di Internet  (www.understandquran.com):  Ribuan email telah diterima di Amerika, Kanada, 

Turki, Malaysia, Indonesia, Bangladesh, Afrika selatan, dan ratusan dari negara-negara lain yang 

telah mendapatkan manfaat dari Kursus-1. Laman/website telah dikunjungi sepuluh ribu orang 

setiap bulannya. Situs ini masuk kategori daftar teratas, Hampir selalu yang pertama, Ketika anda 

mencari di Google menggunakan kata seperti “Learn Qur’an,” “Understand Qur’an,” atau 

“Qur’anic Arabic.”  Orang-orang di berbeda negara seperti Amerika, Kanada, Inggris, dsb mulai 

menawarkan pada pertemuan mereka. Saat ini mulai dipertimbangkan sebagai salah satu website 

terpopuler dalam pengajaran arti Al-Qur’an, mendunia. 

 

Insya Allah, anda akan menemukan kursus ini mudah, menarik dan efektif dalam masa 

pembelajarannya.Semoga Allah menerima usaha sederhana kamu. Kami meminta anda untuk 

mengenalkan kursus ini di setiap masjid, madrasah, organisasi, tempat, dan keluarga yang anda 

kenal sehingga menjadi tren yang diperkenalkan di umat ini untuk memahami Sholat sebagaimana 

juga Al-Qur’an.   

Silahkan tandai/beri catatan tanda kurung “( )” dalam terjemahan yang menandakan penambahan 

kata untuk pengertian yang lebih baik. Tanda kurung kotak “[ ]” pada terjemahan digunakan untuk 

kata-kata berbahasa Arab tetapi tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dan juga digunakan 

untuk menunjukkan referensi dari Al-Qur’an dan Hadits.   

Semoga Allah memaafkan kesalahan kami. Silahkan beritahu kami jika anda menemukan 

kekurangan, sehingga bisa diperbaiki pada edisi berikutnya. 

Abdulazeez Abdulraheem (abdulazeez@understandquran.com)  

24 November 2010.  
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PELAJARAN-1: PERKENALAN 

TARGET SASARAN DARI KURSUS INI: 

 Untuk memahami Al-Qur’an menjadi mudah. 

 Untuk sholat agar lebih efektif dan mendapatkan pengaruhnya dalam hidup kita 

 Untuk mendorong anda tilawah Al-Qur’an lagi dan lagi dengan memahaminya 

 Untuk menolong berinteraksi dengan Al-Qur’an, sebagai contoh, bagaimana membawanya 

dalam hidup kita 

 Untuk membangkitkan semangat tim untuk bekerja bagi kebaikan 

MEMAHAMI AL-QUR’AN VS BELAJAR BAHASA ARAB: 

Ada tiga hal khusus dalam kursus ini: 

1:  Kami memulai dari Sholat sebab kita menghabiskan hampir sejam dalam pelaksanaan sholat  

     5 waktu 

2:  Kami fokuskan pada mendengar dan membaca, sebab kita tilawah dan mendengar Al- 

     Qur’an harian 

3:  Kami lebih fokuskan pada kosa kata, sebab ini adalah pendekatan alami, cara anak-anak  

     belajar. 

 

TATA BAHASA: 

Pada pelajaran ini kita akan belajar 6 kata : هُمْ، أَنَْت، أَنْتُمْ، أَنَا، نَْحنُ  ،هُوَ   .  Enam kata ini terdapat 1295 

kali dalam Al-Qur’an! Pelajari kata-kata ini menggunakan TPI (Total interaksi fisik), sebagai 

contoh, menggunakan seluruh indera anda. Anda mendengarnya, melihatnya, memikirkannya, 

mengucapkannya, dan memperlihatkannya. Pastikan bahwa anda tidak mengabaikannya dan 

lakukan latihan ini dengan penuh perhatian dan cinta.  

1. Ketika anda mengatakan   َهُو(Dia (lk)), acungkan jari telunjuk tangan kanan anda ke arah 

kanan anda seakan-akan ada orang yang duduk di sebelah kanan anda. Ketika anda 

mengatakan  ْهُم(Mereka), acungkan empat jari tangan kanan anda semuanya ke arah kanan 

anda. Dalam kelas, keduanya antara guru dan murid dianjurkan mempraktekkannya 

bersama.    

 

2. Ketika anda mengatakan  َأَنْت (Kamu(lk)), acungkan jari telunjuk tangan kanan anda ke 

depan seakan-akan anda menunjuk seseorang yang duduk di depan anda. Ketika anda 

mengatakan    ْأَنْتُم(kalian semua), acungkan empat jari anda semuanya ke arah depan. Dalam 

kelas, guru dianjurkan mengacungkan jarinya ke arah murid-murid dan murid-murid juga 

mengacungkan jarinya ke arah guru. 

 

3. Ketika anda mengatakan أَنَا (Saya), acungkan jari telunjuk tangan kanan anda ke arah diri 

anda sendiri. Ketika anda mengatakan kami  ُنَْحن (Kami) acungkan empat jari tangan kanan 

anda semuanya kea rah diri anda sendiri. 

 

 

Petunjuk latihan: Untuk pertama-tama 3 kali, latih 6 bentuk 

ini dengan terjemahan, contoh., perlihatkan dan katakan   َهُو 
dia(lk),    ْهُم  mereka,   َأَنْت kamu,    ْأَنْتُم kalian,  أَنَا saya,   ُنَْحن 
kami.   Sejak anda memperlihatkan apa yang anda maksud 

dengan tangan anda, anda tidak perlu menerjemahkan setiap 

dari mereka setelah 3 putaran. Cukup katakan dalam Bahasa 

Arab, yaitu.,  ُهَُو،   هُمْ،   أَنَْت،   أَنْتُمْ،   أَنَا،   نَْحن.   Ini adalah 

Dilepaskan / Kata ganti 
orang 

Jumlah Orang 

Dia 
(lk)  َ481هُو Bentuk 

tunggal  
3rd 

Orang ketiga Mere

ka  ْ444هُم Bentuk 
jamak 

Kamu  َ81أَنْت Bentuk 
tunggal 

 
2nd 

Setelah menyelesaikan pelajaran ini, 

Anda akan belajar 6 kata baru, 

yang terdapat 1295 kali dalam Al-

Qur’an. 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Pelajaran 1: Perkenalan 

Q1:  Berapa banyak kata-kata dan akarnya yang terdapat di dalam Al-Qur’an?   

Jwb: 

 

Q2: Apa target sasaran dari kursus ini? 

Jwb: 

 

Q3: Apa manfaat, kita dapatkan dengan memulai kursus ini dengan Sholat? 

Jwb: 

 

 

 

Q4: Pada kursus ini, lebih ditekankan pada penguasaan kosa kata dari pada Tata 

bahasa! Mengapa? 

Jwb: 

 

 

 

manfaat langsung menggunakan TPI, dibanding banyak cara 

lain.   

Lanjutkan langkah di atas tanpa menerjemahkan kata-kata 

tersebut. Hanya lima menit dari latihan menggunakan TPI 

akan membuat belajar 6 kata-kata ini akan sangat mudah!!!   

Pada poin ini jangan khawatir tentang terminology (orang 

pertama, bentuk tunggal, kata ganti dsb) fokuskan saja pada 

enam kata dan artinya. 

Kalia

n  ْ135أَنْتُم 
Bentuk 
jamak 

 

Orang kedua 

Saya 68أَنَا Bentuk 
tunggal 

 
1st 

Orang pertama 
Kami  ُ86نَْحن 

Bentuk 
dua 

Bentuk 
jamak 

 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Q5: Pada kursus ini, apakah penekanannya pada tilawah dan mendengar atau pada 

penulisan dan berbicara bahasa Arab? Mengapa? 

Jwb: 
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Pertanyaan Tata bahasa berhubungan dengan pelajaran 1 

Q1: Isi kolom yang kosong dengan أنَا، نَْحنُ  ،هَُو، هُمْ، أَنَْت، أَنْتُم   setidaknya tiga kali. 
 Terjemah

an عددJumlah Orang 

  

 
Dia(lk

) 
bentuk 

tunggal واحد Orang 
ke-3 

   غائب

 
Merek

a 
bentuk 

jamak جمع 

  

 Kamu 
bentuk 

tunggal واحد Orang 
ke-2 
 حاضر

  

 Kalian 
bentuk 

jamak جمع 

  

 Saya 
bentuk 

tunggal. واحد 
Orang 

ke-1 
 متكلّم

  

 Kami 

bentuk 
jamak جمع 

bentuk dua 
 مثنى

 
Q2: Pisahkan kata-kata Arab dan tulis 

artinya. (  (dan =وَ ,maka =فَ
 

Q3: Terjemahkan kalimat berikut ke 
dalam bahasa Arab. 

 هُوَ + َف =فَهَُو 
Maka dia(lk)  Maka 

mereka  

  فَأَنْتَ 
 Dan 

kalian  

  وَهُمْ 
 Maka 

kami  

  فَأَنَا
 Dan 

dia(lk)  

  وَنَْحنُ 
 Maka 

kamu  
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2.  SURAT AL-FATIHAH (Ayat 1-3) 

Pada baris dari tabel di bawah, diberikan teks Arab. Di baris kedua berisi terjemahan kata per kata. 

Hal ini diikuti oleh keterangan dari kata-kata pada baris ketiga, dan baris keempat adalah 

terjemahan utuh dari teks Arab. Baca teks Arab secara keseluruhan dulu, kemudian baca setiap kata 

diikuti terjemahannya, dan di akhir baca terjemahan dari keseluruhan teks.   

Ketika kita tilawah Al-Qur’an, sebelumnya kita harus membaca kalimat ini: 

 2702 88  

يَْطانِ مَِن  بِاللِ  أَعُوذُ  .الرَِّجيِم  الشَّ

Aku berlindung Kepada 
Allah dari setan, yang terkutuk. 

Keselamatan utama;  

‘Kerusakan’;  

Mendapat 

perlindungan. 

 dari:  مِنْ  الل بِ 

Lebih dari 3000 kali 

dalam Al-qur’an 

Apakah anda kira setan dekat dengan 

sayangnya Allah? Dia ditolak; terkutuk; 

yang dibuang dari sayangnya Allah. 
Kepad

a 
Allah 

Terjemahan:  Aku berlindung kepada Allah dari Setan, yang terkutuk. 

 

 Pertama merasa tidak aman karena godaan Setan. Dia senantiasa membisikkan dan 

menghasut kita untuk durhaka kepada Allah. 

 Merasa bahagia dan berharap sekaligus juga takut ketika Allah disebutkan. 

 Allah berada tinggi di langit tetapi Dia sangat dekat dengan kita. Bahkan Dia mengetahui 

apa yang kita fikirkan. 

 Merasa kehadiran Setan dan dua malaikat yang selalu bersama kita. 

 Kita tidak bisa memukul Setan, juga membunuhnya, juga meyakinkan dia menjadi baik. Dia 

selalu mencoba menjauhkan kita dari Allah. Hanya dengan membaca kalimat di ataslah 

sebagai solusinya. 

 Mengapa Rajeem disebutkan? Agar kita selalu mengingat statusnya dalam fikiran kita. 

Rajeem ini menginginkan kita agar mengikutinya dan menjadi sepertinya. 

 

Sekarang mari kira mulai Surat Al-Fatihah. 
93  75 281 

 ﴾٪1الرَِّحيِْم ﴿٪ نِ الرَّْحمٰ  اللِ  بِْسمِ 
Dengan nama (dari) Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang.  

 اِْسم ِب  
Nama Pencipta kita 

adalah ALLAH. 

Nama lainNya seperti 

Rahim, Rabb sebagai 

Jabatan. 

Kata-kata jenis ini menunjukkan 

kehebatan/keluarbiasaan. 

Sangat haus عطشان 
Sangat marah غضبان 
Sangat lapar جوعان 

Sangat Pengasih رحمن 

Kata-kata jenis ini 

menujukkan kesinambungan.   

Indah جميل 

Kelakuan baik كريم 

Kasih yang 

berkesinambungan  ِالرَِّحيم 

Dengan Nama 

Terjemahan:  Dengan nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

 

 Nama Allah penuh dengan berkah. Hanya dengan mengingatNya, Dia akan mengingat kita. 

Ketika Dia mengingat kita, kita tidak perlu khawatir dengan hasilnya selama kita telah 

melakukan tugas kita.  

 Bayangkan kemurahaan Allah, keberkahan, cinta dan kebaikan kepada anda. 

 Rasakan sayangnya Allah yang tiada putus atas anda, bahkan kala anda tertidur. 



Seteleh menyelesaikan 2 pelajaran, 

Anda akan belajar 14 kata baru, 

Yang terdapat 4511 kali dalam Al-

Qur’an. 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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 Rasakan dengan penuh keyakinan dan harapan ketika anda mengucapkan Bismillah pada 

saat memulai sesuatu; Rasakan bahwa keluarbiasaan dan kesinambungan kasih sayang Allah 

senantiasa bersama anda.  
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43   73 

﴾٪﴾ 2الْعٰلَِميَْن ﴿٪ رَب ِ  لِلِ  اَلَْحمْدُ   

Segala puji dan terimakasih  untuk Allah Tuhan seluruh alam 

 Dua arti dariَحمُْد  
Segala puji dan terimakasih 

 Menjaga & dan الل لِ 

membantu 

perkembangan 

kita.  

Setiap sel dari 

milyar sel. 

 alam عَالَم

 seluruh alam عَالَِمين

 

Untuk Allah 

hanya untuk 

Allah 

Terjemahan:  Segala puji dan terimakasih hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. 

 

 Puji Dia dengan hatimu, sesungguhnya Dia adalah Maha Besar, Maha Penyayang, dsb. 

 Berterimakasih atas keberkahanNya. Fikirkan sesuatu. Dia memberikan anda keamanan, 

makanan yang anda makan, dan kesempatan beribadah kepadaNya, dsb. 

 Bayangkan dan rasakan Kebesaran-Nya. Dia Tuhan dari alam manusia, alam malaikat, jin, 

galaksi dan Allah Maha Tahu akan segala sesuatu. 

 Evaluasi: Berapa banyak sudah saya mendapatkan manfaat dari alam dan lupa 

mengucapkan “Segala puji hanya milik Allah”? Berapa kali saya mengingat-Nya dan 

berterimakasih pada-Nya? 

 

 ﴾٪﴾ 3﴿٪الرَِّحيْمِ  الرَّْحمٰنِ 
 Maha Pengasih Maha Penyayang 

Terjemahan:  Maha Pengasih, Maha Penyayang. 

 

 Kata-kata ini sudah dijelaskan pada  Bismillah. 

 Allah sangatlah Penyayang.  Secara bersamaan, rasa Sayang-Nya juga berkesinambungan. 

 Rasakan rasa sayang-Nya pada anda yang tetap Dia curahkan padahal terkadang ada 

diantara kita yang mendurhakai-Nya. 

 Sayangilah keluarga anda, teman, tetangga dan rekan. Lakukan sekarang dan setiap hari 

ketika anda mendengar atau membaca ayat ini. Nabi SAW berkata: “Siapa yang tidak 

menyayangi sesamanya maka tidak akan disayang (oleh Allah).”[Bukhari]. 
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TATA BAHASA: Dalam bahasa Arab, satu kata dapat menjadi satu dalam tiga bentuk: 

 (مُْسلِم، مُْؤمِن :misl) atau jabatan (كِتَاب، مَكَّة :misl) Nama  :(Kata benda) اْسم .1
 (فَتََح، نََصُروا :misl) Indikasi kegiatan  :(Kata kerja) فِعْل .2
 :Menghubungkan kata benda dan/atau kata kerja (misl  : (Huruf) َحْرف .3

  (ِب، ِل، مِْن، فِي، إن  

Mari kita ambil beberapa kata benda dan pelajari bagaimana menjadikannya bentuk jamak. Setiap 

bahasa memiliki aturannya sendiri dalam membuat bentuk jamak. Dalam bahasa Inggris, kita 

menambahkan “s” pada sebuah bentuk tunggal kata benda untuk menjadikannya bentuk jamak. 

Dalam bahasa Arab, sebuah bentuk jamak dibentuk dengan menambahkan ون  atau ين  pada akhir 

kata. Ada juga beberapa aturan untuk membuat bentuk jamak. Kita akan pelajari nanti, Insya Allah.   

Mari kita praktekkan kata di bawah ini dengan suara keras setidaknya tiga kali.. 

Bentuk jamak  
Bentuk 
tunggal 

 Bentuk jamak  
Bentuk 
tunggal 

،ََكفِِرينََكفُِرون    مُْسلِمُون، مُْسلِِمين  ََكفِر   ْمُْسلِم 

 مُْؤمِن  مُؤمِنُون، مُؤمِنِين  مُْشرِك  مُْشِركُون، مُْشِركِين

  32     

 َصالِح  َصالُِحون ، َصالِِحين  مُنَافِق  مُنَافِقُون، مُنَافِقِين

Mari kita aplikasikan aturan ini sebagaimana yang telah kita pelajari dari pelajaran sebelumnya.  

Yaitu., ُهَُو، هُمْ، أَنَْت، أَنْتُمْ، أَنَا، نَْحن. 
Bentuk jamak (dengan contoh) Jumlah Orang 

Dia(lk) Muslim. هَُو  مُْسلِم Bentuk 
tunggal Orang 

ketiga  
Mereka Muslim.  َهُمْ  مُْسلِمُون Bentuk 

jamak 

Kamu Muslim. أَنَْت مُْسلِم Bentuk 
tunggal Orang 

kedua 
Kalian Muslim.  َأَنْتُمْ  مُْسلِمُون Bentuk 

jamak 

Saya Muslim. أَنَا مُْسلِم Bentuk 
jamak 

Orang 
pertama  

Kami Muslim.  َنَْحُن مُْسلِمُون Bentuk dua; 
Bentuk 
Jamak 

 

 

Untuk pertama 3 kali, latih 6 bentuk ini dengan terjemahan, cukup tunjuk dan katakan:   َمُْسلِم هُو   

Dia(lk) Muslim;   هُمْ مُْسلِمُون  Mereka muslim; dsb. Anda tidak perlu menerjemahkan setiap dari 

mereka setelah 3 putaran dari latihan sebab tangan anda akan menunjukkan apa yang anda maksud. 

Cukup katakan ، هَُو مُْسلِم،   هُمْ مُْسلِمُون dsb.  Ini manfaat secara langsung, diantara manfaat lainnya, 

dari menggunakan TPI.   
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Lanjutkan langkah di atas tanpa terjemahan. Hanya lima menit dari latihan menggunakan TPI akan 

membuat proses belajar dari enam kalimat ini dan banyak hal lainnya menjadi sangat mudah !!!   

Pada poin ini, Jangan takut untuk belajar terminologi. Cukup fokus pada enam kalimat dan artinya. 

. 

Pelajaran 2:  Surat Al-Fatihah (1-3)  

Q1:  Terjemahkan yang berikut. 

يَْطانِ  بِاللِ  أَعُوذُ   .الرَِّجيِم  مَِن الشَّ
    

﴾٪1الرَِّحيِْم ﴿٪ الرَّْحمٰنِ  اللِ  بِْسمِ   

    

﴾٪﴾ 2الْعٰلَمِيْنَ ﴿٪ رَب ِ  لِلِ  اَلَْحمْدُ  ﴾٪﴾ 3﴿٪الرَّحِيِْم الرَّْحمٰنِ  
      

Q2: Apa perasaan yang harus kita hadirkan ketika membaca “Ta’awudz” “اَعُْوذْبِالل”.? 

Jwb: 

 

Q3: Berikan contoh bagaimana anda memuji Allah (selain ucapan Alhamdulillah). 

Jwb: 

 

Q4: Terangkan perbedaan antara arti dari الرحمن dan الرحيم? 

Jwb: 

 

Q5: Allah adalah Tuhan seluruh alam. Sebutkan tiga alam yang berbeda. 

Jwb: 



Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Pertanyaan Tata bahasa berhubungan dengan Pelajaran 2 

Q1: Ikuti contoh yang telah diberikan untuk مُسلِم, isi table untuk 2 jenis 

kata lainnya. 

  Jumlah Orangعدد مُْسلِم مُْؤمِنْ  َصالِحْ 

 
 Bentuk هَُو مُْسلِم 

tunggal. واحد Orang 
ke-3 

  غائب
 Bentuk هُمْ مُْسلِمُون 

jamak. جمع 

 
 Bentuk أَنَْت مُْسلِم 

tunggal. واحد Orang
ke-2 
 حاضر

 
 Bentuk أَنْتُمْ مُْسلِمُون 

jamak. جمع 

 
 Bentuk أَنَا مُْسلِم 

tunggal. واحد 
Orang 

ke-1 
 متكلّم

 

 نَْحُن مُْسلِمُون 
Bentuk 

jamak. جمع 
 bentuk dua. 

 مثنى

  
Q2: Pisahkan kata-kata Arab dan 

tuliskan artinya. (  (dan=وَ ,maka=فَ
 

Q3: Terjemahkan kalimat berikut ke 
dalam bahasa Arab. 

 Dari Allah اللِ +مَِن  =مَِن اللِ 

 
Maka mereka 
semua adalah 
Muslim 

 

  هَُو رَب  

 
Dan kami 
adalah orang 
beriman 

 

  فَهَُو مُْومِن  

 
Dan Saya 
mohon 
perlindungan 

 
  فَاللُ 

 Kalian adalah 
orang shalih  

هِ فَلِل     

 

Dia 
menyekutukan 
Allah 
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3.  SURAT AL-FATIHAH (Ayat 4-5) 

أعوذ بالل من الشيطان الرجيمبسم الل الرحمن الرحيم 
 393* 31 

يْنِ  يَْومِ  لِكِ مٰ   ﴾٪﴾ 4﴿٪الد ِ
Pemilik (dari) hari  (dari) Pembalasan. 
لِكمٰ   : milik 

 : malaikatماَلَئَِكة ) مَلَك
bentukjamak) 

: kingمَلِك 

ِ يَ  ْومُ  الُْجمُعَةِ، يَْومُ الْقِيَامَة  
َّام    bentukjamak dariيَْوم adalah أَي

Dien memiliki dua arti: 

1. Sistem hidup;  

2.   Pembalasan 
Terjemahan:  Pemilik hari pembalasan. 

 
 Dia adalah Pemilik dari segalanya bahkan sampai dengan hari ini, tetapi Dia memberikan 

kita wewenang di dunia ini. Pada hari itu, tidak seorang pun yang memiliki kekuasaan.  

 Allah berfirman di Surat ‘Abasa bahwa pada hari itu setiap orang akan berlari dari 

saudaranya, ibunya, ayahnya, istrinya, dan anaknya. Hari itu akan menjadi hari yang 

mengerikan bagi para orang-orang durhaka. 

 Hari Pembalasan adalah salah satu hari yang paling penting dari hidup kita. Sebagai contoh, 

The Day of Judgment is one of the most important days of our life.  For example, di dalam 

tahun akademik sekolah, hari kelulusan adalah hari terpenting bagi seorang pelajar.  

 Dia menjadikan kita Muslim tanpa kita minta; hanya karena limpahan kasih saying-Nya. 

Sekarang kita meminta agar Dia memasukkan kita ke surga. Oleh karena itu, kita harus 

memiliki harapan yang kuat bahwa Dia akan memberikannya. Kita harus bergembira ketika 

mendengar ayat ini.  

 Secara bersamaan, Dosa-dosa kita seharusnya membuat kita takut dan mendorong kita untuk 

merubah jalan hidup kita, mulai saat ini untuk beribadah.  
 

12*    

 ﴾٪﴾ 5نَْستَعِيُْن ﴿٪  وَاِيَّاكَ  نَعْبُدُ  اِيَّاكَ 
kepada 

Engkau 
Kami menyembah 

Dan kepada 

Engkau 
Kami mohon 

pertolongan. 
َّا    :menyembahِعبَادَة كَ  إِي

  :penyembahعَابِد

   :Yang disembahمَعْبُود

َّا وَ   Untuk menyembah atau كَ  اِي

melakukan apapun, kita 

butuh pertolongan Allah. kepada Engkau dan kepada Engkau 

Terjemahan:  Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon 

pertolongan. 

 

 Ini adalah pernyataan misi dari seorang Muslim! Tujuan dari hidup kita adalah menyembah 

Allah.Dia berfirman : Dan tidak Ku ciptakan Jin dan Manusia kecuali hanya untuk 

menyembah kepada-Kue (51; 56). 

 Apa itu menyembah? Sholat, Puasa, Zakat, Haji, Dakwah Islam, memberi nasehat yang 

baik, berjuang untuk menghindari apa yang telah dilarang di dalam Islam, dsb.Bahkan 

belajar, bekerja, melayani orang lain, dsb itu jugs adalah ibadah jika kita melakukan hanya 

mengharap ridho Allah.    

 Dalam ibadah,  kewajiban pertama adalah Sholat. Siapa yang meninggalkan Sholat sama 

halnya meruntuhkan Diennya. 

Setelah menyelesaikan 3 pelajaran, 

Anda akan belajar  18 kata 
baru,yang terdapat 5990 kali dalam 

Al-Qur’an. 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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 Kita tiada berdaya sehingga tanpa pertolongan kita tidak dapat memuaskan dahaga kita, 

lantas bagaiman mungkin kita menyembah-Nya tanpa pertolongan-Nya?  

 Oh Allah! Saya butuh bantuan Mu untuk menyembah Mu dalam Sholat dan dalam segala 

hal seperti belajar, bekerja, berbelanja, dsb. Serta apa yang akan saya lakukan sampai waktu 

Sholat berikutnya. 

 Mohon Kepada Allah dari hati anda yang terdalam: “Oh Allah! Tolong saya untuk 

menyembah Mu denga cara yang terbaik.” Do’a ini diajarkan pada akhir pelajaran buku ini.  
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TATA BAHASA: Pada pelajaran terakhir, anda belajar kata ganti orang untuk dia(lk), mereka, 

kamu, kalian, saya dan kami. Pada pelajaran kali ini, kita akan belajar kata ganti kepunyaan untuk 

dia(lk), mereka, kamu, kalian, saya dan kami. Pada kenyataannya, kata-kata tersebut bukanlah kata-

kata dalam bahasa Arab, kata-kata tersebut hanya bentuk penghubung tambahan pada akhir kata 

benda, kata kerja, atau kata depan. Oleh karenanya kami pelajari bentuk ini dengan 

menghubungkannya dengan kata benda  َّرب (Tuhan; Penjaga dan Perawat; hanya Dia yang  menjaga 

dan merawat kita untuk (hidup) tumbuh dan berkembang).   

Mohon perhatikan kata-kata penghubung tambahan ini terdapat 10,000 kali di dalam Al-Qur’an! 

Kata-kata ini sangat penting. Pastikan anda berlatih sepenuhnya dalam penggunaanya. Kata    رَب 
terdapat 970 kali dalam Al-Qur’an.   
 

 / Tambahan kata ganti ...+  رَب  
kata ganti kepunyaan 

jumlah Orang 

Tuhannya   رَبُّهٗ رَب ِه   Dia (lk)   ـهٗ   ـه Bentuk 
tunggal Orang 

ketiga 
Tuhan Mereka  ْرَبُّهُمْ رَب ِِهم     Mereka ـهُمْ  ـِهم Bentuk 

jamak 

Tuhan kamu  ُّكرَب Kamu كَ ــ Bentuk 
tunggal Orang 

Kedua 
Tuhan Kalian  ُُّكمْ رَب Kalian  ْـُكم Bentuk 

jamak 

Tuhan saya   ِ  Bentuk ــِي Saya     يرَب
tunggal 

Orang 
Pertama 

Tuhan kami  ُّنَارَب Kami ــنَا Bentukdua; 
Bentuk 
jamak 

 
Catatan : Pelajaran Tata bahasa belum tentu berhubungan langsung dengan Surat yang anda 

pelajari. Akan menjadi satu hal yang membingungkan untuk menganalisa aspek ketatabahasaan dari 

Surat sebelum kita belajar aturan Tata Bahasa. Kami memulai dari aturan sederhana Tata bahasa 

pada setiap pelajaran yang disesuaikan dengan kosa kata yang anda pelajari dari Surat-surat. ketika 

anda berproses, anda akan menemukan penerapan dari aturan Tata bahasa ke dalam teks bahasa 

Arab.  
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Pelajaran 3:  Surat Al-Fatihah (4-5)  
Q1:  Terjemahkan kalimat berikut. 

لِكِ مٰ  يْنِ  يَْومِ   ﴾٪﴾ 4﴿٪الد ِ  
   

﴾٪﴾ 5نَْستَعِيُْن ﴿٪  وَاِيَّاكَ  نَعْبُدُ  اِيَّاكَ   
    

 

Q2: Bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi Hari Pembalasan? 

Jwb: 

 

 

Q3: Apa artinya “Dien”? 

Jwb: 

 

 

Q4: Apa tujuan dari hidup kita? 

Jwb: 

 

 

 

Q5: Untuk apa kita meminta pertolongan Allah? 

 

 

 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Pertanyaan Tata bahasa berhubungan dengan Pelajaran 3 

Q1: Ikuti contoh yang telah diberikan untuk ّرَب, Isi tabel untuk tiga kata 
lainnya. 

تابك دين آيات  Jumlah Orangعدد رَب   

 
 

ٗ ـهٗ  ،   رَبُّه  
bentuk 

tunggal. 
 Orang واحد

ke-3 

  غائب
 

رَبُّهُمْ ،  هُمْ ـ   
bentuk 
jamak. 

 جمع 

 
 

رَبُّك،كَ ــ   
bentuk 

tunggal. 
 Orang واحد

ke-2 
  حاضر

 
رَبُُّكمْ ،مْ ـكُ    bentuk 

jamak.   
 جمع

 
 

  ِ ِ ي،يــ رَب  
bentuk 

tunggal. 

 Orang واحد
ke-1 

  متكلّم
 

رَبُّنَا،نَاــ   
bentuk 

jamak. جمع 

bentuk 
dua. مثنى 

 

Q2: Pisahakan kata-kata Arab dan tuliskan   
artinya.  

Q3: Terjemahkan kalimat ke dalam 
bahasa Arab. 

   اِْسمُهٗ 

dan Dien mereka  
  اللُ رَبُّنَا َورَبُُّكمْ 

 dan Dia adalah 
Tuhan kita  

  يَْومهُمْ 
 Engkau adalah 

Rabb  
  فََربُّكَ 

 Tuhanmu Yang 
Maha Penyayang  

ّب ِِهمْ مِْن رَّ 
  Kami mohon 

pertolongan  
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4.  SURAT AL-FATIHAH (Ayat 6-7) 

أعوذ بالل من الشيطان الرجيمبسم الل الرحمن الرحيم 
 24 95 

َراطَ  اهِْدنَا  ﴾٪﴾ 6الْمُْستَقِيْمَ ﴿٪ الِص 
Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. 

 Jalan;  (bukan Jalan نَا اِهْدِ 

sebenarnya) yang lurus 
Petunjuk Kami 

Terjemahan:  Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. 

 

 Menjadi seorang muslim sama halnya menjadi penunjuk jalan, maka permohonan ini 

seharusnya untuk mereka yang bukan Muskim! Mejadi Muslim adalah langah awal dari 

sebuah petunjuk. Sekarang kita membutuhkan permohonan ini untuk mengikuti Islam pada 

setiap langkah dalam hidup kita.  

 Sumber dari Petunjuk adalah Al-Qur’an dan Sunah (Perkataan dan perbuatan dari Nabi 

Muhammad, SAW). Jika kita tidak mempelajarinya, Apakah kita akan sungguh-sungguh 

dalam ibadah? Setiap Sholat adalah pengingat bahwa memahami Al-Qur’an bukan hanya 

sekedar kebutuhan tapi juga hal yang darurat! Segera setelah membaca Al-Fatihah, anda 

atau seorang Imam akan membaca ayat/surat dari Al-Qur’an dan itu adalah sebuah petunjuk 

dari Allah pada saat itu. 

 Oh Allah! Tunjukilah saya agar bisa melaksanakan Sholat dengan cara yang terbaik.   

 Oh Allah! Tunjukilah saya pada setiap apa yang saya lakukan dalam hidup ini di tahun ini, 

bulan ini, minggu ini dan hari ini.   

 Oh Allah! Tunjuki saya pada apa yang Saya lakukan setelah Sholat ketika Saya pergi ke 

kantor, pulang, atau ke pasar. 

 
 2181   

َ  الَِّذينَ  ِصَراط  عَلَيِْهم۟الْ٪ نْعَمْتَ أ
(yaitu) jalan (yang)orang-orang Engkau (telah) beri nikmat Kepada mereka; 
َراَط الْمُْستَقِيم  الص ِ

Jalan yang lurus 

  kali 1080 :الَِّذينَ 

dalm Al-Qur’an 
 nikmatإِنْعَام

 هِمْ  عَلَى 
atas mereka 

Terjemahan:  Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya; 

 

 Siapa yang telah Allah beri nikmat kepadanya? Para Nabi, Orang jujur, martir, dan orang 

berbudi. Mengapa? Karena mereka mengikuti jalan yang benar. 

 Apa saja jalan mereka? Itu terdiri dari hal utama pada bidang berikut : 

(1) Perbuatan: Perbuatan dari hati seperti keyakinan, keikhlasan, cinta pada Allah 

dan rasa takutnya sendiri. Perbuatan fisik seperti Sholat, puasa, infak, Zakat, dan 

Haji; 

(2) Dakwah atau mengajak orang lain kepada Islam;  

(3) Tazkiah,  yaitu membersihkan jiwa, tubuh, keluarga, dan masyarakat melalui 

upaya perorangan dan organisasi bersama; dan  

(4) Penerapan Islam di masyarakat, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah 

kemunkaran. 

Setelah melengkapi 4 pelajaran, 

Anda akan belajar 24 kata baru, 
yang terdapat 9118 kali dalam Al-

Qur’an. 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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 Jika seorang shalih terdahulu hidup hari ini, melakukan tugas yang sama yang akan saya 

lakukan setelah Sholat ini, kemudian Oh Allah! Berikan saya Taufik untuk melakukan apa 

yang  telah ia lakukan.   

 Evaluasi: Jalan yang mana yang telah kita tempuh?  

 Rencana tmelangkah ke arah jalan yang benar dalam semua bidang yang memungkinkan 

seperti yang telah disebutkan di atas. 
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225   2591  

َ  عَلَيِْهمْ  الْمَغُْضوِب  غَيْرِ  ٓا واَل ِ الضَّ  ﴾٪﴾ 7يَْن ﴿٪ل 

Bukan 
Orang-orang yang 

mendapat murka(mu)  

Atas 

mereka 
dan bukan 

dari 
Orang-orang yang tersesat 

tidak;  

dari pada yang 

lain. 

 Seseorang yang : مَْظلُوم

salah atau tertekan  

 Seseorang yang : مَغُْضوب

menerima kemurkaan 

َ  وَ  هِمْ  عَلَى   seseorang yang pergi tersesat: َضال  t ال

 .dalah jamak َضالُّون، َضال ِين

(anda membuat jamak dg 

menambahkanين ,ون) 
atas 

mere

ka  
dan tidak 

Terjemahan:  Bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat  

 

Kelompok pertama (mereka yang mendapat murka): 

 Mereka yang tahu tapi tidak melakukan apapun. Cukup bayangkan saja keburukan mereka 

berakhir di dunia ini dan sejak sekarang..   

 Bayangkan hari ini contoh-contoh jahat, para pahlawan, dan para pemimpin maka 

bersungguh-sungguhlah memohon kepada Allah agar menolong kita. 

Kelompok kedua (mereka yang sesat)  

 Bayangkan hari ini orang-orang yang tersesat dan lagi berdo’alah dengan sungguh-sungguh 

agar kita terhindar menjadi seperti mereka. 

 Mari kita jangan seperti mereka yang tersesat setelah Al-Qur’an diturunkan kepada kita 

lantaran kita tidak mempelajarinya atau beralasan ada waktu untuk itu!  

 Apakah kita jauh dari Al-Qur’an lantaran kita tidak tahu bahasa Arab? Mari kita perbaiki 

dari sekarang  untuk tidak meninggalkan pelajaran bahasa Arab Al-Qur’an ini.  

Memohon: Oh Allah! Tolong tolong kami untuk mengikuti jalan yang lurus jika kami 

mengetahuinya, dan berikan kami pengetahuan jika kami tidak mengetahuinya. 

 

Coba mengingat Hadits Qudsi ini setiap waktu anda membaca Al-Fatihah. Nabi SAW berkata : 

bahwa Allah berfirman: Aku sudah membagi ibadah antara Aku dan hambaKu. Setengah untukKu 

dan setengah untuknya dan Aku berikan apa yang dia minta..  

 Ketika hamba berkata:  َرَب ِ الْعَالَِمين ِ   yang "حمدني عبدي" : maka Allah menjawab الَْحمُْد لِلَ

berarti: HambaKu memujiku, dan  

 Ketika hambaKu berkata:  ٰالرَِّحيمِ ِن الرَّْحم  maka Allah menjawab: "اثني علي  عبدي" yang berarti: 

HambaKu memujaKu; dan 

 Ketika hambaku berkata:  ِين  :yang berarti "مج دني عبدي" :maka Allah menjawab, مَالِِك يَْومِ الد ِ

HambaKu mengagungkanKu; dan  

 Ketika hambaKu berkata:  َّاَك نَعْبُُد َّاَك نَْستَعِينُ إِي َوإِي  maka Allah menjawab: Ini antara Aku dan 

HambaKu dan apapun yang dia minta, Aku akan mengabulkannya. Dan 

 Ketika hambaKu berkata:  ََراَط الْمُْستَقِيم مْ ِصَراَط الَِّذيَن أَنْعَمَْت عَلَيِْهمْ غَيِْر الْمَغُْضوِب عَلَيْهِ . اهِْدنَا الص ِ
ال ِينَ   maka Allah menjawab: Ini untuk hambaKu dan apapun yang dia minta, dia akan  واَل الضَّ

dikabulkan dengan hal tersebut.  
[Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Abu Huraira,semoga Allah meridhoinya].  
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TATA BAHASA: Mari kita terapkan aturan tentang pelajaran yang telah kita pelajari pada 

pelajaran sebelumnya dengan tambahan dua kata benda, دين dan كتاب.  

 

…  buku+ كِتَاب  aturan hidup...+ دِين  Sisipan/Kepunyaan jumlah orang 

Bukunya  ٗ ٗ   Diennya  كِتَابُه  Tunggal ـهٗ  ـه   dia دِينُه
Orang 
ketiga Buku 

mereka  ْكِتَابُهُم  Dien 
mereka  ْدِينُهُم mereka ـهُمْ  ـِهم Jamak 

bukumu  َكِتَابُك   Dien kamu  َدِينُك kamu كَ ــ Tunggal 
Orang 
kedua Buku 

kalian  ْكِتَابُُكم Dien kalian  ْدِينُُكم kalian  ْـُكم Jamak 

Bukuku كِتَابِي Dien ku دِينِي ku ــِي Tunggal Orang 
pertam

a Buku 
kalian كِتَابُنَا Dien kami دِينُنَا kami ــنَا dua; 

Jamak 

 

Mari kita belajar terkait jenis perempuan   

  (terdapat 66 kali dalam Al-Qur’an)   َهِي :dia(pr) 

 bukunya: كِتَابُهَا،   atuarn hidupnya: دِينُهَا،  Tuhannya: رَبُّهَا

 

 

Untuk membuat jenis perempuan dari kebanyakan kata benda, cukup tambahkan ة pada akhirnya.  

Aturan untuk membuat bentuk jamaknya adalah dengan menambahkan ات pada akhirnya, dengan 

menghilangkan ة, sebagaimana contoh di bawah ini. Ada juga aturan lain yang nanti akan anda 

pelajari kemudian.   

 
Bentuk 
jamak 

perempuan 

Bentuk 
tunggal 

perempuan 
 

Bentuk 
tunggal 
laki-laki 

 

Bentuk 
Jamak 

perempuan 

Bentuk 
Tunggal 

perempuan 
 

Bentuk 
tunggal 
laki-laki 

 مُْسلِمْ   مُْسلِمَة مُْسلِمَات  ََكفِر  ََكفَِرة ََكفَِرات

 مُْؤمِن  مُْؤمِنَة مُْؤمِنَات  مُْشرِك  مُْشِركَة مُْشِرََكت

 َصالِح  َصالَِحة َصالَِحات  مُنَافِق  مُنَافِقَة مُنَافِقَات
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Pelajaran 4: Surat Al-Fatihah (6-7) 
Q1:  Terjemahkan kalimat berikut. 

َراطَ  اهِْدنَا ﴾٪﴾ 6الْمُْستَقِيْمَ ﴿٪ الِص   
   

 عَلَيِْهم۟الْ٪ أَنْعَمْتَ  الَِّذينَ  ِصَراطَ 
    

َ  عَلَيِْهمْ  الْمَغُْضوبِ  غَيْرِ  ٓا واَل ِ الضَّ ﴾٪﴾ 5يَْن ﴿٪ل   
     

 

Q2: Siapa yang dapat memberikan kita Hidayah (Petunjuk kebenaran)? 

Jwb: 

 

 

 

 

Q3: Apa kategori orang-orang yang dicintai oleh Allah? 

Jwb: 

 

 

 

 

Q4: Terangkan perbedaan antara مغضوبال  dan الضالين. 
Jwb: 

 

 

 

 

Q5: Arti dari  نَا dalam اِهِْدنَا? 

Jwb: 

 

 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Pertanyaan Tata bahasa berhubungan dengan Pelajaran 
4 

 Q1:  
b: tulis jenis perempuan dari kata-kata benda 

berikut dan tulis bentuk jamaknya juga.  

a: tambahkan“dia(pr)” pada kata 
benda berikut sebagaimana 

yang dicontohkan. 

ركمذ مؤنث جمع  

 

اھ+ Kata benda Kata benda 

 
 رَب   رَبُّها مُْسلِم   

 
فِر  َكَ    دِيْن    

 
ك  مُْشرِ    كِتَاب    

 
 ايَات  عَابِد   

 
 اِْسم    َصالِح   

 
 ِصَراط    مُنَافِق   

 
 

Q2: Pisahkan kata bahasa Arab dan 
tuliskan artinya.  

Q3: Terjemahkan kalimat berikut ke 
dalam bahasa Arab. 

   َضال  

Dien kami 
dan kitab 
kami 

 

   وَالَِّذيْنَ 

Tuhanmu dan 
kitabNya  

   فَعَلَيِْهمْ 

Al-Quran 
adalah kitab 
kami 

 

   رَبُُّكمْ َو دِيْنُُكمْ 

Dien mereka 
dan kitab 
mereka 

 

   وَدِيْنُنَا

Tuhanku dan 
kitabku  
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5.  TUJUAN DARI WAHYU  

أعوذ بالل من الشيطان الرجيمبسم الل الرحمن الرحيم 
142*    

ُ  كِتٰب    مُبَٰرك   اِلَيْكَ  اَنْزَلْنٰه
kitab Kami turunkannya kepadamu  

(Muhammad SAW) Penuh berkah; 

Jamak dari كِتَاب 

adalah كُتُب. 

 ِعيد مُبَارَك ,Kami katakan كَ  إِلَى هُ  أَنْزَلْنَا

(Semoga Ied ini menjadi 

berkah untuk kamu) 
 

Kami turunkan nya ke kamu 

Terjemahan:  Kitab (Al-Qur’an) yang kami turunkan kepadamu penuh berkah. 

 

 Allah telah menetapkan bahwa ini adalah kitab yang diberkahi. Tetapi alasan untuk wahyu ini 

akan diterangkan nanti. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan dari kitab ini maka kita harus 

mengetahui mengapa halnya diwahyukan. 
 

 981*  43  

بَُّروْۤا  (صسورة )﴾٭ 22اُولُوا ااْلَلْبَاِب ﴿٭ وَلِيَتََذكَّرَ  ٰايٰتِه   ل ِيَدَّ
Agar mereka 
menghayati

ayat-ayatnya 
Dan agar (mereka) 

mendapat pelajaran
Orang-orang yang berakal 

sehat. 
بَُّروا لِ   أَلْبَاب أُوْلُوا،أُولِي يَتََذكَّر لِ  وَ  ه   آيَات يَدَّ

agar 

Mereka 
menghaya

ti 
Ayat-ayat Nya dan agar 

Mereka 

mendapat 

pelajaran 

orang-orang 

yang 
berakal sehat 

 tanda; ayat :آيَة menghayati: تََدبُّر

jamak dari  آيَة  

adalahآيَات. 

 
 berakal : لُب  

jamak dari   لُب  adalah أَلْبَاب. 

Translation:  agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat 

mendapat pelajaran. 

 

 Al-Qur’an diturunkan untuk: (1) dihayati; dan (2) mendapat pelajaran darinya. 

 Menghayati maksudnya berfikir jauh atau merenungi mendalam. Anda tidak perlu menghayati 

ketika membaca surat kabar. Membacanya sekali saja sudah cukup untuk mendapatkan 

maksudnya. Tapi dapatkah anda membaca buku pengetahuan, matematika, atau ekonomi 

dengan cara yang sama? Tidak! Anda harus diam dan berfikir jauh atau menghayatinya.   

 Untuk menghayati Al-Qur’an atau merenunginya sedara mendalam, anda harus memahaminya 

terlebih dahulu! 

 Mendapat pelajaran artinya mengambil pelajaran. Anda dapat melakukannya dengan menaati 

perintahNya dan menjauhi laranganNya.  

 Ketika kita melakukan dua hal di atas, maka dengan ijin Allah, kita akan mendapatkan berkah di 

dunia dan di akhirat melalui Al-Qur’an. 
 

  

Setelah menyelesaikan 5 pelajaran, 

Anda akan belajar 32 kata baru, 

yang terdapat 16296  kali dalam Al-

Qur’an. 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Mari kita pertama-tama memahami hubungan kita dengan Al-Qur’an sebelum menghayatinya. Ada 

empat aspek. 

1. Langsung 2. Pribadi 3. Merencanakan 4. Keterkaitan 

Al-Qur’an adalah 

perkataan Allah.  

Ketika anda 

mendengar atau 

membacanya, 

rasakan bahwa 

Allah langsung 

menujukannya pada 

saya. Dia melihat 

bagaimana 

sayabersikap atas 

perkataanNya! 

Setiap ayat Al-

Qur’an adalah 

untukku. Jangan 

katakana ayat ini 

untuk orang kafir, 

musyr, atau munafik. 

Saya harus melihat 

mengapa hal itu 

untukku! Mengapa 

Allah menujukannya 

untukku? 

Setiap butir padi telah 

ditakdirkan untuk 

seseorang 

memakannya!Dengan 

cara yang sama, setiap 

ayat ditakdirkan untuk 

seseorang mendengar 

atau membacanya. 

Segala sesuatu sudah 

ditentukan takdirnya. 

Tidak ada yang 

kebetulan. 

Al-Qur’an adalah 

pengingat.is a reminder. 

Mungkinkah peringatan 

Allah menyimpang? 

Saya harus bertanya : Oh 

Allah! Mengapa Engkau 

menjadikan aku dapat 

mendengar atau 

membaca ayat-ayat ini 

sekarang?   

 

 

Beberapa situasi yang membutuhkan penghayatan diberikan di bawah ini. Anda harus: 

1. Konsentrasi 2. Memahami 3.Bayangkan 4. Rasakan 

Konsentrasi secara 

penuh walaupun 

anda tidak mengerti 

ayat tersebut secara 

keseluruhan. Coba 

saja menangkap 

setiap kata yang 

dapat anda mengerti! 

Mohon ampun pada 

Allah jika anda tidak 

dapat memahaminya. 

Perbaharui lagi 

komitmen anda 

untuk belajar Al-

Qur’an.  

Gunakan imajinasi 

anda dimanapun yang 

memungkinkan, 

khususnya ketika anda 

mendengar ayat-ayat 

yang sesuai dengan 

tanda-tanda dari 

Allah, penciptaan, 

sejarah, surga, neraka, 

dsb.  

Libatkan perasaan anda 

berupa cinta, takut, 

hormat, bersyukur, dsb. 

Pada saat mendengar 

ayat-ayat yang 

berhubungan. Contoh, 

merasa bahagia dan 

berharap ketika 

mendengar tentang surga 

dan merasa takut ketika 

and mendengar tentang 

neraka. 

 

Untuk mendapatkan pelajaran, atau membawa Al-Qur’an dalam kehidupan kita, anda harus: 

1. Mohon 2. Evaluasi 3. Rencana 4. Sebar 

Al-Qur’an menuntut 

sesuatu dari kita. 

Untuk 

memenuhinya, 

mulailah dengan 

memohon kepada 

Allah untuk 

menolong agar kita 

dapat melakukannya. 

Dalam cahaya 

munajat anda, 

evaluasilah segala 

aktifitas dari hari 

yang lalu atau 

minggu lalu. Jika 

anda telah 

melakukan kebaikan, 

berterimakasihlah 

kepada Allah; jika 

belum; mohon 

ampunlah 

kepadaNya. 

Rencanakan untuk 

hari esok atau minggu 

besok untuk 

melakukan hal-hal 

tersebut (kebaikan). 

Nabi SAW berkata, 

“sampaikan dariku 

walupun hanya satu 

ayat!" Sampaikan apa 

yang telah anda pelajari 

dengan cara yang 

terbaik.  

 



www.understandquran.com 32 

Empat langkah tersebut diperlihatkan pada permulaan dari setiap pelajaran di bagian atas 

sebelah kanan jadi anda tidak akan melupakannya. Pada bagian tengah “imajinasi’ dan 

“perasaan” diberikan sebab keduanya sangat penting ketika membaca atau mendengarkan 

Al-Qur’an.  

 

Usahakan untuk mengingat setidaknya tiga dari hal tersebut: Imajinasi, perasaan, dan permohonan. 

Insya Allah anda akan belajar lebih lagi bagaimana menerapkan formula ini pada pelajaran 

berikutnya. 
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TATA BAHASA:  Dalam bahasa Arab, sebuah kata dapat menjadi salah satu dari tiga tipe : 

مُْسلِم،  :atau jabatan (contoh (كِتَاب، مَكَّة :contoh) Nama  :(Kata benda) اْسم .1
 (مُْؤمِن

 (فَتََح، نََصُروا :contoh) menunjukkan sebuah kegiatan  :(Kata kerja) فِعْل .2
 :dihubungkan dengan kata benda dan/atau kata kerja (contoh  :(Huruf) َحْرف .3

  (ِب، ِل، مِْن، فِي، إن  

 

Dalam pelajaran sebelumnya, kita memakai kata benda dan membuat bentuk jamaknya.made their 

plurals.  Pada pelajaran kali ini kita akan belajar huruf:   َلَ، مِْن، عَْن، مَع .  Pertama-tama tiga 

huruf ( ْلَ، مِْن، عَن) ketiganya adalah kata depan. Pelajari artinya sekaligus contoh yang diberikan di 

bawah ini. Contoh ini sangat berguna dalam mengingat huruf-huruf tersebu. Pada contoh yang 

diberikan, kata  ّإن muncul di Al-Qur’an sebanyak 1532 kali! 

 

Huruf Contoh 

ku untukdan  mu agama mu Untuk , لَُكمْ دِينُُكمْ وَلَِي دِين Untuk لَ، لِ 

agamaku.ّ

يَْطانdariّ مِن  dariAku mohon perlindungan ke pada Allah  أَعُوذُ بِاللِ مَِن الشَّ

Setan.ّ

ُ denganّ عَن nya dengan Semoga Allah ridhoّ. رَِضَي اللُ عَنه

ابِِرين serta مَعَ   Sesungguhnya, Allah beserta orang-orang إنَّ الل َ مََع الصَّ

yang sabar. 

 

Catatan huruf-huruf ini dapat memiliki arti yang lain juga, tergantung atas konteksnya.   

Kata-kata di tabel berikut terdapat di dalam Al-Qur’an 4960 atau hamper 5000 kali dalam Al-

Qur’an.  Gunakan TPI sini dan praktekkan sepenuhnya.   

 

  sertaمَعَ  dengan..عَنْ   dariمِنْ   untukلَ 

 ٗ  untuk لَه
nya(lk)  ُ Darinya(lk مِنْه

)  ُ Denganny عَنْه
a (lk)  ٗ  sertanya مَعَه

(lk) 

 Untuk لَهُمْ 
mereka  ْمِنْهُم Dari 

mereka  ْعَنْهُم Dengan 
mereka  ْمَعَهُم serta 

mereka 

Denganm عَنْكَ  dari mu مِنْكَ  untuk mu لَكَ 
u  َمَعَك sertamu 

 untuk لَُكمْ 
kallian  ْمِنُْكم Dari 

kalian  ْعَنُْكم dengan 
kalian  ْمَعَُكم serta 

kalian 

ِ ي dariku مِنِ ي Untuk ku لِي  dengan عَن
saya مَعِي serta ku 

 untuk لَنَا
kami مِنَّا Dari kami َّا  dengan  عَن

kamius مَعَنَا serta kami 
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 untuk  لَهَا
nya(pr) مِنْهَا Darinya(pr

denganny عَنْهَا (
a (pr) مَعَهَا sertanya 

(pr) 

 
 
 
Pelajaran 5:  Tujuan dari Wahyu   
Q1:  Terjemahkan yang berikut. 
 

ُ  كِتٰب    مُبَٰرك   اِلَيْكَ  اَنْزَلْنٰه
    

بَُّروْۤا ﴾٭22﴿٭اُولُوا ااْلَلْبَاِب  وَلِيَتََذكَّرَ  ٰايٰتِه ل ِيَدَّ  

    

 

Q2: Jelaskan تََدبُّر dengan contohnya.  

Jwb: 

 

 

 

 

 

Q3: Jelaskan arti dari تََذكُّر dengan contohnya. 

Jwb: 

 

 

 

 

 

Q4: Jabarkan empat dimensi dari hubungan kita dengan Al-Qur’an.  

Jwb: 

 

 

 

 

 

 

Q5: Jabarkan empat pra syarat atau kondisi dari dari تََدبُّر dan تََذكُّر.  
Jwb:  

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Pertanyaan Tata bahasa berhubungan dengan Pelajaran 
5 

Q1: Ikuti contoh yang telah diberikan  َل, isi kolom yang kosong dari ،ْمِن

 . عَنْ، مَعَ 

 

 jumlar Orangعدد ل من عن مع

 
 

هٗ لَ    Tunggal. 

 Orang واحد

ke-3 

  غائب
 

 جمع .jamak لَهُمْ  

 
 

 .tunggal لَكَ  
 Orang واحد

ke-2 
  حاضر

 
 جمع .jamak لَُكمْ  

 
 

 .tunggal لِي 

 Orang واحد

ke-1 
  متكلّم

 
      جمع .jamak لَنَا 

dua. مثنى 

 
 

 واحد مؤنث لَهَا 
tunggal. 

 غائب

 

Q2: Pisahkan kata bahasa Arab dan 
tuliskan artinya.  

Q3: Terjemahkan ke dalam bahasa 
Arab kalimat berikut. 

 Semoga Allah   اللُ مَعَنَا
meridhoimu  

  فَلَهُمْ 
 

namamu  
  وَلَنَا

 

Dan darimu  
  فَِمنُْكمْ 

 Dan untuk 
mereka  

 Al-Quran   فَلَهَا
besertaku  
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6.  AL-QU’RAN MUDAH 

DIPELAJARI 
 

Kita sudah mempelajari di pelajaran yang lalu bahwa Allah telah menurunkan Al-Qur’an untuk 

dipelajari ayat-ayatnya dan untuk dipraktekkan. Ayat-ayat Al-Qur’an dalam bahasa Arab dan Al-

Qur’an tidak dapat dialihbahasakan. Kita hanya mendapat pesan Al-Qur’an dalam terjemahan. 

Untuk mempelajari ayat-ayat berbahasa Arab, kita harus mempelajari bahasa Arab.   

 

Adalah sebuah berkah yang besar dari Allah yang telah membuat Al-Qur’an mudah untuk 

dimengerti. Bahasa Arab itu sendiri juga mudah dipelajari sejauh pemahaman dasar diperhatikan. 

أعوذ بالل من الشيطان الرجيمبسم الل الرحمن الرحيم 
213  51  

رْنَا وَلَقَدْ : 1 كْرِ  الْقُْرٰانَ  يَسَّ  (17–القَمَر )لِلذ ِ
Dan sungguh 

Kami telah 
mudahkan 

Al-Qur'an 

Untuk dimengerti dan 
diingat 

 mudah : يُْسر قَدْ  لَ  وَ 

 sulitt : عُْسر

رْنَا  kami telah : يَسَّ

mudahkan 

Arti dari Al-

Qur’an adalah 

“Sesuatu yang 

sering dibaca.” 

كْر لِ   الِذ 
dan Sungguh Telah untuk, 

ke Mengerti dan ingat 

لوة  قَْد قَامَِت الصَّ

Sholat telah didirikan 

 :memiliki dua artiذِكْر

 (1) untuk di ingat; dan  

(2) untuk dimengerti dan diambil 

pelajaran 

Terjemahan:  Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Qur’an untuk peringatan 

 

 Untuk memberikan fatwa berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an, seseorang harus menghabiskan 

waktu tahunan di universitas. sebetulnya, Al-Qur’an sangat mudah untuk dimengerti dan di 

ambil pelajarannya bagi hidup kita. 

 Terimakasih Allah lantaran Dia telah menjadikan mudah bagi Al-Qur’an untuk dimengerti dan 

diambil pelajarannya. Terimakasih padaNya atas rencana untuk mempelajari Al-Qur’an 

berbahasa Arab sebisa mungkin.  

 Jangan pernah berfikir, berkata, atau beranggapan bahwa Al-Qur’an sulit untuk dimengerti. 

Apakah anda akan menyangkal ayat ini?(Semoga Allah memaafkan kita) 

 Al-Qur’an mudah untuk dipelajari, tetapi itu bukan secara otomatis. Anda harus menghabiskan 

waktu dan usaha untuk mempelajarinya. Nabi SAW berkata bahwa Allah akan menghampiri 

hamba-Nya dengan berlari ketika hamba-Nya menghampirinNya dengan berjalan. Mari kita 

mulai langkah pertama.   

 Al-Qur’an juga mudah dan efektif untuk menasehati orang lain. Pahami dengan baik sehingga 

anda belajar gayanya, argumennya, ceritanya, dan disertai bukti-bukti. 
 

Mari kita lihat Hadits berikutnya.  

284 819   

 (بخارى)وَعَلَّمَهٗ   تَعَلَّمَ   الْقُْرآنَ    مَّْن   َخيُْركُمْ  : 2
Sebaik-baik dari 

kalian 

(seseorang ) yang 
belajar Al-Qur'an Dan mengajarkannya 

Setelah melngkapi 6 pelajaran, 

Anda akan belajar 44 kata baru 
,yang mana terdapat 23151 kali 

dalam Al-Qur’an. 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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 Pertanyaan pertama di كُمْ  َخيْرُ 

dalam kubur: مَْن رَبَُّك؟ 
Siapa Tuhanmu? 

َّمَ     belajarتَعَل

  mengajarعَلَّمَ 
 هٗ  عَلَّمَ  وَ 

Baik, 

terbaik Kalian dan 
mengaja

rkan nya 

Terjemahan:  Sebaik-baik di antara kalian adalah seseorang yang belajar Al-Qur’an dan 

mengajarkannya. 

 

 Ini adalah dorongan yang kuat untuk kita.   

 Nabi SAW menyebutkan pelajar dulu baru kemudian menjadi guru. Ini adalah penghargaan 

yang besar bagi setiap pelajar Al-Qur’an.   

 Ini juga berarti orang yang terbaik adalah seseorang yang melakukan kedua hal tersebut yaitu 

belajar dan mengajar.  

 Ini juga berarti bahwa tidak ada akhirnya untuk mempelajari Kitab Allah! Maka, kita harus tetap 

belajar lebih dan lebih lagi tentangnya sampai kita meninggal. 

 Allah melihat kita! Mari kita bertekad dari sekarang untuk mulai melakukan maksud Hadits ini. 

Bertekad untuk tidak berhenti belajar. Bertekad untuk berlatih dan meengajarkannya kepada 

keluarga dan teman-teman anda. Buat rencana untuk belajar dan mengajar secara tingkatan 

individu dan kolektif.  

 Nabi SAW diutus sebagai guru dari Al-Qur’an. Dia mengajarkan Al-Qur’an dengan 

menerangkan dan mempraktekkannya. Untuk mempelajari cara Sahabat (sahabat setia dari Nabi 

SAW) belajar, pertama kita harus belajar membaca bahasa Arab dan tajwid. Jangan berhenti 

disitu sebab belajar Al-Qur’an sebenarnya dimulai setelah ini, yaitu bagaimana memahaminya 

dan mempraktekkannya. 

 

Mari kita pelajari Hadits yang lain: 
22            224   

َّمَا اْْلَعْمَالُ : 3  (بخارى)   بِالنِ يَّاِت   إِن
Amal (didasarkan) hanya Atas niat. 

َّمَا  hanya:   إِن

jamak عَمَل (amal) adalah أَعْمَال 
 نِيَّة                نِيَّات 

niat niat-niat 

Terjemahan: sesunguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. 

 

 Pada Hari perhitungan amal, kasus dari tiga orang akan diputuskan terlebih dahulu. Di antara 

mereka ada seorang pembaca Al-Qur’an yang membaca Al-Qur’an lantaran ingin pamer. Dia 

akan dicampakkan ke neraka lantaran salah dalam niatnya. Allah tidak akan menerima 

perbuatan yang dilakukan agar dilihat oleh orang lain selain-Nya. 

 Mari kita pelajari Al-Qur’an untuk mencari ridho Allah saja. Pelajari untuk memahami dan 

mempraktekkannya. 

 Mari kita pelajari Al-Qur’an untuk mengajarkannya pada orang lain demi Allah, sebab 

mayoritas manusia jauh dari Al-Qur’an.  

 Pelajari Al-Qur’an untuk menyatukan masyarakat berbasiskan Al-Qur’an dan As-Sunnah 

(perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad SAW). 

Tiga kata yang terdapat pada tabel di bawah terdapat 2306 kali dalam al-Qur’an. Ingat artinya 

dengan mengikuti contoh. Hal ini lebih mudah untuk mengingat dan mengulang kembali artinya 

jika anda mengingat contohnya juga. Contoh sangat berguna, terutama ketika anda bingung dan 
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mulai bercampurnya arti yang satu dengan yang lain karena memiliki bunyi kata yang sama (seperti 

 .( اِنَّ  dan اِنْ 
 

628    

 Jika Allah mengijinkan إنْ َشاءَ اللُ  jika إنْ 

1532    

Sesunggu إنَّ 

hnya ابِرين beserta Allah  Sesungguhnya إِنَّ اللَ مََع الصَّ

orang-orang yang sabar 
146    

َّمَا اْْلَعْمَالُ بِالنِ يَّاتِ  only إنَّمَا  pada  hanya) tergantung(Amal إِن

niatnya 
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TATA BAHASA: Kita telah belajar bahwa dalam bahasa Arab, satu kata dapat menjadi satu dari 

tiga tipe: 

 (مُْسلِم، مُؤْمِن) atau jabatan (كِتَاب، مَكَّة) Nama  :(Kata benda) اْسم .1
 (فَتََح، نََصُروا) menunjukkan kegiatann  :(Kata kerja) فِعْل .2
ِب، ِل، مِْن، ) dihubungkan dengan kata benda dan/atau kata kerja  :(Huruf) َحْرف .3

  (فِي، إن  

Dalam pelajaran ini kita akan belajar empat huruf lagi:  ِب، فِي، عَلَى، إِلَى.  Semuanya adalah kata 

depan. contoh kalimat yang diberikan di bawah sangatlah berguna untuk mengingat arti dari huruf 

tersebut. Pada contoh di bawah, kata َسبِيل terdapat di dalam Al-Qur’an 225 kali. 

 

Huruf Example 

nama Allah nDengaّ بِْسِم الل dengan بِ 

jalan Allah Diّ فِي َسبِيِل اللّ di فِي

المُ عَلَيُْكمْ ّ atas عَلَى um atas Keselamatanّ السَّ

َّا إِلَيْهِ رَاِجعُونّ kepada إِلَى  Sesungguhnya kita milik Allah dan إنَّا لِلِ َوإِن

sesungguhnya kita akan kembali Kepada 

Nya.  

 

Catatan mengenai kata depan di atas dapat memiliki arti yang lain juga terrgantung atas konteksnya.   

 

Kata-kata di tabel berikut terdapat di dalam Al-Qur’an 4327 kali. Gunakakan TPI disini dan 

praktekkan sepenuhnya. 

 

 ke, kepada: إِلَى atas: عَلَى di, pada: فِي  dengan:بِ 

 dengan بِه  
nya (lk)  ِفِيه Padanya(l

k)   ِ atasnya(lk عَلَيْه
)  ِ kepadany إِلَيْه

a(lk) 

 dengan بِِهمْ 
mereka  ْفِيِهم Pada 

mereka  ْعَلَيِْهم atas 
mereka  ْإِلَيِْهم Kepada 

mereka 

 dengan بِكَ 
mu  َفِيك  Padamu  َعَلَيْك atasmu  َإِلَيْك kepadamu 

 dengan بُِكمْ 
kalian  ْفِيُكم Pada 

kalian  ْعَلَيُْكم atas 
kalian  ْإِلَيُْكم kepada 

kalian 

 kepadaku إِلَيَّ  atasku  عَلَيَّ  padaku فِيَّ  dengan ku بِي

 dengan بِنَا
kami فِينَا pada kami عَلَيْنَا atas kami إِلَيْنَا kepada 

kami 

 dengan بِهَا
nya (pr)  فِيهَا Padanya(p

r) عَلَيْهَا atasnya 
(pr) إِلَيْهَا kepa 

danya(pr) 
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Pelajaran 6:  Al-Qur’an mudah dipelajari 
Q1:  Terjemahkan yang berikut ini: 
 

رْنَا وَلَقَدْ  كْرِ  الْقُْرٰانَ  يَسَّ  لِلذ ِ
    

 

(بخارى)  وَعَلَّمَهٗ  تَعَلَّمَ الْقُْرآنَ    مَّْن   َخيُْركُمْ   

    

 

اْْلَعْمَالُ إِنَّمَا  (بخارى)   بِالنِ يَّاِت     

   

 
Q2: Apa maksud yang harus dimiliki seseorang untuk belajar Al-Qur’an? 

Jwb: 

 

 

 

Q3: Apakah Al-Qur’an sulit untuk dipelajari? Berikan bukti. 

Jwb: 

 

 

 

 

Q4: Apa usaha yang dapat kita perbuat untuk mempelajari Al-Qur’an? 

Jwb: 

 

 

 

 

Q5: Berikan arti dan contoh untuk  َّاِنْ،اِن dan َّمَا  .اِن
Jwb: 
 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Pertanyaan Tata bahasa berhubungan dengan Pelajaran 6 

Q1: Ikuti contoh yang diberikan untuk  ِب, isi kolom yang kosong untuk  ،فِي
 . عَلَى، إِلَى

 

 jumlah orangعدد بِ  فِي عَلَى اِلَى

 

ه  بِ     tunggal. 
 Orang واحد

ke-3 

  غائب

 جمع .jamak بِِهمْ   

 

 .tunggal بِكَ   
 Orang واحد

ke-2 
 حاضر

 

 جمع .jamak بُِكمْ   

 

 .tunggal بِي  
 Orang واحد

ke-1 
 متكلّم

 

      جمع .jamak بِنَا  
dua. مثنى 

 

 واحد مؤنث بِهَا  
tunggal. 

 غائب

 

Q2: pisahkan kata bahasa Arab dan 
tulis artinya.  

Q3: terjemahkan yang berikut ke 
dalam bahasa Arab. 

 Atasnya(lk)   وَفِيُْكمْ 
dan atasku  

  فَعَلَيَّ 
 kepada Al-

Qur’an  
  وَاِلَيْكَ 

 Keselamatan 
atasmu  

  فِْي كِتَابُِكمْ 
 Pada Al-

Qur’an  
 Atasmu dan   اَنْزَلْنَا عَلَيَْك 

atasnya(pr)  
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7.BAGAIMANA 

MEMPELAJARINYA? 
 

Cara terbaik untuk mempelajari Al-Qur’an adalah mengikuti tiga langkah yang disebutkan di 

pelajaran ini. Langkah pertama adalah memohon kepada Allah untuk pengetahuan.  

   

 (سورة طه)﴾114ِعلْمًا ﴿ زِدْنِىْ  ب ِ رَ 
Oh Tuhan ku! Tambahkan padaku Ilmu pengetahuan. 

 jaga kami dan tolong kami: رب  

berkembang 

 ilmu pengetahuan : ِعلْم نِىْ  زِدْ 
tambahkan ku 

Terjemahkan: Oh  Tuhanku! Tambahkan aku ilmu pengetahuan. 
 

 Allah mengajarkan Do’a ini (permohonan) kepada Nabi (SAW) khususnya untuk mengingat 

dan mempelajari Al-Qur’an. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah untuk menggunakan 

Do’a ini berulang-ulang dan bersungguh-sungguh.  

 Sejalan dengan Do’a, kita harus menggunakan waktu untuk memahami Al-Qur’an. Jika 

seorang pelajar memohon kepada Allah untuk sukses setiap sholat tapi tidak pergi ke sekolah 

atau membuka buku untuk belajar, apakah dia bersungguh-sungguh? Jika kita hanya berdo’a 

untuk pengetahuan tapi tidak melakukan sebuah usaha bukankah kita bermain-main dengan 

Do’a?  

 Mengapa harus menambah pengetahuan? Untuk melatihnya pada tingkat individu dan kolektif 

dan untuk menyebarkannya. Mohon Allah untuk menolonh kita belajar, mengerti, berlatih dan 

menyebarkan Al-Qur’an. 

 Bagaimana seharusnya anda beribadah? Layaknya seorang yang lapar selama dua atau tiga 

hari; seperti perasaan pasien yang akan menjalani operasi pembedahan hati kesokan harinya. 

Apakah dia memohon kepada Allah sekali? Apakah dia memohon tanpa perasaan?  

 Mohon kepada Allah agar mengenyangkan rasa lapar kita atas pengetahuan dan mengobati 

kita dari penyakit kebodohanan. Kitab terpenting tentang ilmu pengetahuan adalah Al-Qur’an. 

Jika kita tidak mengetahuinya, kita akan menjadi orang-orang yang kalah. 

 

Tahap kedua adalah menggunakan semua sumber dimulai dengan pena. 

912    

 (سورة العلق) ﴾٪4﴿٪بِالْقَلَِم  عَلَّمَ  الَِّذىْ :    2
(satu)yang Mengajar                              dengan pena. 

 satu yang:الَِّذْى 

 banyak yang: الَِّذين

َّمَ     belajarتَعَل

   mengajarعَلَّمَ 
  قَلَمِ  بِ 

dengan pena 

Terjemahan:  Yang mengajarkan dengan pena. 

 

 Langkah yang kedua adalah menggunakan pen. Ambil pena segera! Anada dapat menulis 

jutaan kata dengan tangan anda. Sekarang gunakan tangan anda untuk belajar bahasa Arab Al-

Qur’an dan jadikan itu sebagai kebiasaan.   

 Dimana anda akan menulis? Pelihara buku catatatan. Simpan data dari apa yang telah anda 

pelajari. Buat perpustakaan kecil dari buku-buku dan catatan.  

 Jika anda membuat menulis menjadi kebiasaan kemudian anda harus perhatian kepada 

mendengar dan pemahaman. 

Setelah melengkapi 7 pelajaran, 

Anda akan belajar 52 kata 
baru,yang mana terdapat 24446 

kali dalam Al-Qur’an. 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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 Buat janji kepada diri anda sendiri hari ini bahwa anda akan meluangkan setidaknya lima 

sampai sepuluh menit untuk menulis arti dan bentuk tata bahasa dari kata-kata baru. Lakukan 

tanpa rasa malas tetapi penuh semangat, ketaantan dan keikhlasan. 

 Jika ada ilmu pengetahuan dari umat ini yang kurang sempurna di dalamnya, itu adalah 

pengetahuan dari Al-Qur’an, yang mana kata pertama dari wahyu pertama adalah, “Baca!” 

 Jadikan membaca sebagai kebiasaan dan baca hal baik lainnya seperti sejarah, ilmu .إْقَرأْ 

pengetahuan, matematika, sastra, dsb.  

Langkah yang ketiga adalah berlomba dan mencoba untuk lebih unggul. 
24 29   

 (2: الْمُلْك) عَمَاًلط٪ اَْحَسنُ  اَيُُّكمْ :    3
Siapa diantara 

kalian 

Yang lebih baik amalnya? 

 
 أَكْبَر كَبِير besar كُمْ  اَيُّ 

 أَعْمَال عَمَل 
Siapa yang milik kalian, 

kalian 
kecil أَْصغَر َصغِير 
baik أَْحَسن َحَسن 

Terjemahan:  Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? 

 

 Ini adalah langkah yang ketiga. Allah menciptakan kita untuk melihat siapa yang terbaaik; 

terbaik dalam ibadah; terbaik di rumah; terbaik di kantor. Yang terbaik pada pekerjaan 

individu sholat, puasa, dzikir. Terbaik pada pekerjaan sosial seperti menolong orang lain, 

berdakwah, bekerjasama dalam kebaikan, dan mencegah kemunkaran.  

 Allah melihat kita! Siapa yang terbaik belajar Al-Qur’an di kelas? Hanya mengharap ridho 

Allah, cobalah menjadi yang terbaik dibanding yang lain. Berlombalah!   

 Setan terbakar dalam kemarahannya. Mengapa? Karena anda telah mengawali langkah dengan 

belajar Al-Qur’an. Dia akan mencoba dengan cara terbaikknya untuk menghentikan anda. 

Setan sangatlah berpengalaman tetapi anda memperoleh pertolongan Allah. Setan sudah siap, 

malaikat juga sudah siap, pena mereka juga sudah siap untuk mencatat amal anda. Apakah 

anda sudah siap? 

  

 (۱۱۱:سوره طهٰ )رَِب  زِدْنِْي ِعلْمًا
 (۱:العلق) اَلَِّذْي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 

ً  اَيُُّكمْ   (۲:الملک) اَْحَسُن عَماَل
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TATA BAHASA – tiga tip pada Kata depan: 

Anda telah belajar beberapa kata denpa pada dua pelajaran terakhir. Kata depan beurubah artinya 

tergantung dari konteksnya. Jika anda mengingat tip berikut, anda akan mengetahui bagaimana 

memahaminya. 

1. Hal yang sama diekspresikan dalam bahasa yang berbeda menggunakan kata depan berbeda. 

Sebagai contoh:   

پر ایمان الیا ہالل ںمی ;Saya beriman kepada Allah      آمَنُْت بِاللِ  (dalam bahasa Urdu) 

Diatas 3 kalimat dalam 3 bahasa berbeda mengekspresikan fakta yang sama, yaitu, Saya 

beriman, tetapi kata depan pada setiap bahasa adalah berbeda dalam arti dasarnya (dengan, 

di(dalam), dan atas). 

 

2. Untuk bahasa yang sama, sebuah kata depan mungkin atau mungkin juga tidak dibutuhkan 

tergantung atas kata kerja digunakan. Contoh : I said to him; I told him.   

Terkadang, kata depan mungkin ada dalam bahasa Arab tetapi tidak dibutuhkan pada bahasa 

Inggris (atau lainnya) bahasa. Sebagai contoh 

entering the religion of Allah (anda tidak perlu 

menerjemahkan فِي sebab ‘enter’ berarti ‘go in’). 
 يَْدُخلُونَ فِي دِيِن اللِ 

Forgive me (anda tidak perlu menerjemahkan  ِل) اغْفِرْلِي 
 

Terkadang, kata depan tidak ada dalam bahasa Arab tetapi dibutuhkan dalam bahasa Inggris.  

I ask forgiveness of Allah  
(anda harus menambahkan  ‘of’ dalam bahasa 

Inggris) 
 أَْستَغْفُِر الل

and have mercy on me  
(anda harus menambahkan ‘on’ dalam bahasa 

inggris) 
 وَارَْحمْنِي

 

3. Merubah kata depan mengarah pada perubahan arti. Ini suatu hal yang mungkin benar untuk 

setiap bahasa. Contoh, dalam bahasa Inggris, kita mempunyai: get; get in; get out; get off; 

get on.  Sama benarnya dengan bahasa Arab. Mari kita ambil dua contoh. 
 

Pray to your Rabb    (لِ + َصل ِ )َصِل  لَِربِ َك 

Send peace on Muhammad (pbuh)   (عَلَى+ َصِل  )َصِل  عَلَى مَُحمَّد 

 

Kata ganti penunjuk:  mari kita belajar empat kata dalam bahasa Arab yang digunakan untuk 

menunjukkan orang, objek, atau pekerjaan. Empat kata ini terdapat 902 kali dalam Al-Qur’an.  

Praktekkan mereka menggunakan TPI sebagaimana digambarkan di dalam kotak dibawah. 

 

Petunjuk untuk latihan:  

acungkan jari telunjuk ke sesuatu dekat anda seperti buku dan katakan  ٰذاه  . 

acungkan empat jari anda ke arah yang sama dan katakan  ُٰؤآلءه .  

Acungkan jari telunjuk kea rah seseorang pada jarak tertentu dan katakan  ٰلكَ ذ . 

Jarak tidak harus di sebelah kanan (untuk  ْهَُو، هُم) juga tidak di depan (untuk 

 tetapi diantaranya. Acungkan empat jari pada jarak yang sama dan (أَنَْت، أنْتُمْ 

Kata ganti penunjuk 

ini  َٰذاه  
Ini 

(jamak)  ُٰؤآلءه  

itu  ٰلِكَ ذ  
Itu 

(jamak)  ِئكَ ـٰـاُول 
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katakan ِئكأُوٰل . 

 

 
  

Pelajaran 7:  Bagaimana mempelajarinya? 

Q1:  terjemahkan yang berikut. 

﴾114ِعلْمًا ﴿ زِدْنِىْ  رَّب ِ  (114: طه)   

    

 

(4: العلق) بِالْقَلَمِ  عَلَّمَ  الَِّذىْ   

    

 

(2: الملك) عَمَاًلط٪ اَْحَسنُ  اَيُُّكمْ   

    

Q2: Kepada siapa Allah mengajarkan permohonan (do’a) untuk ditambahkan 

pengetahuan? 

Jwb: 

 

 

 
 

Q3: Apa usaha yang dapat anda lakukan setelah meminta kepada Allah berupa 

pengetahuan? 

Jwb: 

 

 

 
 

Q4: Pergantian dari kata depan merubah arti dari kata/kata kerja. Berikan contoh. 

Jwb: 

 

 

 
 

Q5: Allah menginginkan kita untuk berlomba.  Rincikan 5 bidang penting untuk 

perlombaan.  

Jwb: 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Pertanyaan Tata bahasa berhubungan dengan pelajaran 7 

 Q1:  

b.ikuti contoh yang diberikan untuk  ٰاذَ ه , tulis 

kalimat sederhana menggunakan kata ganti 
lainnya.   

 
a. tulis arti dari kata ganti 

berikut. 

 هُٰؤآلءِ   هَٰذا كِتَاب   هَٰذا
 ذٰلِكَ   هُٰؤآلءِ  
 هَٰذا  ذٰلِكَ  
 أُولـِٰئكَ   أُولـِٰئكَ  

  
 

Q2: Pisahkan kata bahasa Arab dan 
tuliskan artinya.  

Q3: terjemahkan kalimat berikut ke 
dalam bahasa Arab. 

 Belajar dan   فَِمنْهُمْ 
mengajar  

  َوإِلَيَّ 
 Belajar 

dengan pena  
  وَفِيْهَا

 
Tambahkan 

kami 
pengetahuan 

 

  وَمِنْكَ 
 

Maka kalian  
 Dan dari   وَعَلَيُْكمْ 

mereka  
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8.  SURAT AL-ASR (Surat No. 103) 
 

Perkenalan : Surat pendek ini memberikan umat manusia dengan satu formula untuk menghindari 

kerugian. Bagaiman menyelamatkan seseorang dengan melakukan perbuatan yang benar. 

 مَِن ِ يَْطان الرَِّجيْمأَعُوْذُ بِالل  ِ الرَّحمِٰن الرَِّحيْمالشَّ ّبِْسِم الل 

﴾٪﴾ 1وَالْعَْصِر ﴿٪  

Demi masa, 

 الْعَْصرِ  وَ 

Dua arti dari  َّ(1) :و dan;  (2) demi (sumpah) waktu 

 

 Banyak surat di dalam Al-Qur’an dimulai dengan sumpah yang sama, seperti  ،مِْس، وَالْفَْجِر وَالشَّ
مَاءِ   وَاللَّيِْل، وَالنَّْجِم، وَالسَّ

 Allah telah bersumpah atas nama waktu. Waktu adalah saksi terhadap apa yang diucapkan 

setelah sumpah ini.  
 

 47                72 

 ﴾٪﴾ 2ُخْسٍر ﴿٪ لَفِْى  ااْلِنَْسانَ  اِنَّ 

Sesungguhnya Umat manusia 
(adalah) benar-

benar dalam 
Kerugian 

-terdapat di dalam Alإِنَّ 

Qur’an 1532 kali! 

ابِِرين    لل َإِنَّ ا مََع الصَّ  

إِنَْسان :  manusia 

نَْسان الِْ :   manusia, umat 

manusia 

 فِي لَ 

 Benar-

benar 
Di (dalam)  

Translation:  Indeed, mankind is surely in loss 

 

 Dalam ayat ini, kita menemukan bahwa adanya perintah yang menunjukkan persoalan 

penting, Allah memulainya dengan tiga bentuk penekanan berbeda: (1) Dia mengambil 

sumpah; (2) menggunakan  َّإِن; dan (3) menggunakan  َل. 

 Ada empat penekanan dalam bentuk dari   إال.  Dalam kelas yang terdiri dari 100 pelajar, jik 95 

gagal dalam ujian, apakah kita akan berkata, “Semua lulus kecuali 95?” tidak! Kita katakan, 

“semua gagal kecuali lima,” pernyataan secara tidak langsung terhadap apa yang datang 

sesudah“kecuali”adalah golongan kecil. Karenanya, sebagian besar golongan umat manusia 

berada dalam kerugian. 

 Setiap waktu kita mendengar ayat ini, kita harus menambah perhatian kita dan berfikir lagi 

tentang apa yang harus kita lakukan untuk menghindari kerugian! 
 

444 2181    

 َّ لِٰحتِ  وَعَِملُوا ٰامَنُْوا الَِّذينَ  ااِل  الص 

kecuali Mereka 
yang beriman dan melakukan kebaikan / amal shalih 

َّ ا  الَِّذينَ ِصَراَط  للالَ إِلهَ إاِل
 أَنْعَمَْت عَلَيِْهمْ 

 إِيمَان

percaya, beriman 

 َصالُِحون، َصالِِحينَصالِح عَِملُوا وَ 

 dan mereka lakukan َصالَِحاتَصالَِحة 

Setelah melengkapi 8 pelajaran, 

Anda akabarun belajar 56 kata 
baru ,yang mana terdapat 25475 

kali dalam Al-Qur’an. 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Terjemahan:  kecuali mereka yang beriman dan beramal shalih 

 

 Mari kita pertama berfikir pada dua hal yang disebutkan disini : keimanan dan amal shalih 

 Oh Allah! Berikan kami kebenaran, kesempurnaan dan keteguhan iman.  

 Evaluasi: Saya memang memiliki Iman tetapi bagaimana dengan ketetapan Iman saya? 

Berapa banyak waktu selama sehari betul-betul saya berfikir tentang Allah, sesudah itu, dua 

malaikat, dan setan menyertai saya melewati hari? Seberapa kuat iman saya pada takdir? 

Apakah saya berkata : mengapa ini harus terjadi pada saya? Atau apakah saya menganggap itu 

adalah sebagai ujian dari Allah dan mencoba saya untuk menghadapinya. 

 Apakah ketetapan dari iman saya kepada kitab Allah? Apakah sebatasa saya hanya memiliki 

iman atau apakah saya perduli untuk meningkatkan hubungan dengannya dengan mempelajari 

dan mempraktekkannya.  

 Al-Qur’an sesuai dengan banyak hal dari keyakinan kita. Membaca Al-Qur’an dengan 

pengertiannya dan belajar hadits menguatkan dan meningkatkan keimanan kita.   

 Hanya Iman (keyakinan) belumlah cukup untuk menyelamatkan saya dari kerugian. Amal 

shalih juga penting. Bagaimana kualitas sholat saya, puasa, zakat, tingkahlaku, akhlak, urusan, 

dsb?   
 

 125   

بِْر  ﴿٪ وَتََواَصْوا ۟ال٪بِالَْحِق   وَتََواَصْوا  ﴾٪3بِالصَّ
Dan saling nasehat 

menasehati 

Dalam 
kebenaran, 

Dan saling nasehat 
menasehati 

Dalam [hal] 
kesabaran. 

 kebenaran : َحق   تََواَصْوا وَ 
 َصبْر تََواَصْوا وَ 

dan Saling menasehati dan Saling menasehati Ketekunan, kesabaran 

Terjemahan:  Dan saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. 

 

 Iman dan amal shalih saja belumlah cukup. Itu juga membutuhkan nasehat orang lain dalam 

hal kebenaran dan kebaran.   

 Dimana seseorang akan menemukan kebenaran? Dalam Al-Qur’an dan dalam As-Sunnah 

Nabi SAW. Jika kita tidak mampu bahkan untuk mengerti Al-Qur’an, lantas bagaimana kita 

menyampaikan kebenaran kepada orang lain? 

 Di banyak bab dari Al-Qur’an, Allah menggambarkan bagaimana nabi dan rasul menasehati 

orang-orang kepada kebenaran, kebaikan dan kesabaran. Belajarlah dari mereka bagaimana 

cara melakukannya. 

 Pada ayat ini, Allah menyebut orang dalam bentuk jamak! Yaitu ‘mereka yang melakukan.....’ 

ini menunjukkan kita harus bekerja sebagai tim dan saling menasehati satu sama lain untuk 

taat kepada Allah dalam segala aspek dari hidup kita.   

 Anda dapat memulainya sekarang dengan memilih teman di kelas dan Tanya padanya untuk 

menjadi sahabat dalam nasehat menasehati untuk belajar Al-Qur’an dan mempraktekkannya 

sampai selesai. 

 Sabar (Sabr) ada tiga tipe: (1) sabar untuk melakukan amal shalih termasuk pekerjaan 

berdakwah; (2) sabar untuk menjauh dari perbuatan dosa; dan (3) sabar ketika menghadapi 

kesulitan, penyakit, dsb. 

 Ketika kita mengatakan kepada anak laki-laki atau anak perempuan kita untuk “menjadi 

terpelajar,” tentu kita sudah memiliki rencana yang terperinci untuk pendidikanya. Apakah 

kita juga memiliki rencana yang sama untuk menasehati orang untuk ke jalan kebaikan? 

detailed plan for his education.  
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 Nabi SAW berkata, “tidak dikatakan beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya 

sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.” Seluruh umat manusia adalah saudara laki-laki 

dan peremuan kita dari Adam dan Hawa, jadi kita harus mencintai seluruh umat manusia sma 

seperti yang kita inginkan terhadap diri kita, termasuk pengetahuan dari ajaran Islam. Dalam 

rangka menyebarkan ajarannya, maka hal yang utama bagi kita adalah mengetahuinya dulu 

untuk diri kita. 

TATA BAHASA: Dalam pelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang kata benda dan huruf. 
Dimulai dengan pelajaran ini, kita akan konsentrasi pada kata kerja.   

 

Kata kerja adalah kata yang menunjukkan suatu kegiatan. Sebagai contooh   َفَتَح(dia membuka), 

  .dsb ,(dia minum atau dia akan minum) يَشَربُ  ,(dia menolong)نََصر
 

Kata kerja dan kata benda dalam bahasa Arab secara umum terdiri dari tiga huruf, sebagai contoh 

 Bentuk) فعل ماضي ;dsb. Dalam bahasa Arab, hanya ada dua pokok bentuk waktu ,َضَربَ ,نََصرَ ,فَعَلَ 

waktu sempurna) and فعل مضارع (Bentuk waktu belum sempurna). Pada pelajaran kali ini kita akan 

belajar فعل ماضي(Bentuk waktu sempurna), artinya pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan.  Mari 

kita menguasai enam bentuk dari  فعل ماضي melalui metodeTPI.  Metodeloginya diterangkan di 

bawah ini: 

 

 Ketika anda mengatakan   َفَعَل  (dia melakukannya), acungkan jari telunjuk tangan kanan anda ke 

arah kanan dan bayangkan seseorang duduk di sebelah kanan anda. Pertahankan posisi lengan 

setinggi dada dalam posisi mendatar. Ketika anda mengatakan فَعَلُوا (mereka melakukannya), 

tunjuk empat jari tangan kanan anda pada arah yang sama.   

 Ketika anda berkata   َفَعَلْت (kamu melakukannya), acungkan jari telunjuk tangan kanan anda kea 

rah ke depant.  Ketika anda mengatakan   ْفَعَلْتُم (kalian melakukannya), acungkan empat jari 

tangan kanan anda ke  depan. Dalam kelas, guru dapat mengacungkan jarinya ke arah murid dan 

murid-murid juga mengacungkan jari nya kepada guru. 

 Ketika anda mengatakan  ُفَعَلْت  (saya melakukannya), acungkan jari telunjuk tangan kanan anda 

dan ke arah diri anda sendiri. Ketika anda mengatakan فَعَلْنَا  (Kami melakukannya) asungkan 

empat jari tangan kanan anda kea rah diri anda sendiri. 
 

ingat, petunjuk dengan tangan kanan mewakili jenis laki-laki dan tangan kiri mewakili jenis 

perempuan. Pastikan untuk tetap memposisikan lengan anda dengan secara mendatar untuk semua 

arah pada فعل ماضي.   
 

Kata-kata yang terkategori the past tense/bentuk lampau di 
tunjukkan dengan tulisan miring. Sejak kegiatan telah diselesaikan , 
hurufnya ditunjukkan dengan posisi miring. 

Berdasarkan atas orang,(ke-3, 2, 1), jumlah (tunggal atau jamak) 
atau jenis (laki-laki atau perempuan), akhir kata dari bentuk sama 
dari bentuk lampau/ the past tense mengalami perubahan. 
Perubahan yang terkjadi menunjukkan bahwa suatu pekerjaan 
telah dilakukan.  

Jika anda berdiri di tengah sebuah jalan, and dapat melihat sisi 
belakang sebuah mobil, truk atau jelakang sebuah mobil, truk atau 
jip yang berlalu. sesuip yang berlalu. Sesuatu yang yang terjadi 
atau berlalu, mewakili yang sudah lampau. Melihat sisi belakang 
sudah cukup bagi anda untuk mengatakan tipe kendaraan yang 

Bentuk lampau 

 orang فِْعل َماِضي

Dia telah 
melakuka

n. 
 َفَعلَ 

 
Ke-3 Mereka 

telah 
melakuka

n 

 َفَعُلوا

Anda 
telah 

melakuka

n 

 َفَعْلتَ 
 

Ke-2 

Kalian 
telah 

melakuka
َفَعْلُتمْ 
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berlalu. Sebagi ganti dari penggambaran ini semua, kita dapat 
melihat sebuah pesawat terbang tinggal landas ketika anda berdiri 
di tengah bandara. Lihat pada akhir tulisan, anda dapat 
mengatakan siapa yang telah melakukan pekerjaan, anda, dia atau 

saya. Akhir tulisannya adalah : ( وا،َت،تُمْ،ُت،نَاـ، ). 

n 

Saya telah 
melakuka

n 
 َفَعْلتُ 

Ke-1 Kami 
telah 

melakuka
n 

 َفَعْلَنا

 

 

 

Ini adalah hal yang teramat penting bahwa anda belajar bentuk ini secara seksama karena 

bentuk seperti ini terdapat di dalam Al-Qur’an kira-kira 9000 kali, yaitu jika dirata-rata, 

setiap 10 kata di Al-Qur’an berdasarkan bentuk ini. sediakan setidaknya 5 sampai 10 menit 

dalam mengingat bentuk ini.   

  

 ُ  نَا    تُ تُمْ   َت ْوا   ـــــَ  ـ
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Ayo coba memahami konsep di atas dengan contoh lain: 

 

 

 

Bayangkan seseorang telah menanam sepohon mangga beberapa tahun yang lalu. Pohon tersebut 

sekarang tinggi dan menghasilkan buah. Seseong yang telah melakukan kegiatan (menanam pohon) 

tengah berdiri berteduh di bawahnya. Ketika kita melihat pada gambar, pertama kita adalah HAL 

BESAR yaitu pohon tersebut (hasil dari pekerjaannya فعل) dan berikutnya kita lihat adalah HAL 

KECIL yaitu orang yang melakukan kegiatan ini (  ُ نَا تُ تُمْ   َت ْوا   ــــَ  ـ ).  Pada bentuk lampau, kegiatan 

adalah bentuk pertama dari kata kerja (فَعَل), yang diikuti oleh bagian yang menunjukkan siapa yang 

melakukan kegiatan (  ُ نَا تُ تُمْ   َت ْوا   ــــَ  ـ ).   
 

tambahan  ْقَد  memberikan penekanan lebih lanjut pada kalimat 

bentuk waktu sempurna. 

orang 

Dia telah selesai melakukan 
(nya).  ََقْدَفَعل 

Orang ketiga 
Mereka telah seleseai 

melakukan (nya). َقْدَفَعُلوا 

Kamu sudah selesai melakukan 
(nya).  َقْدَفَعْلَت 

Orang kedua 
Kalian sudah selesai 

melakukan (nya).  َْقْدَفَعْلُتم
Saya sudah selesai melakukan 

(nya).  َقْدَفَعْلُت  
Orang pertama 
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Kami sudah selesai 
melakukan(nya). َقْدَفَعْلَنا 

Pelajaran 8:  Surat Al-Asr 
Q1:  Terjemahkan yang berikut. 
 

﴾٪﴾ 1وَالْعَْصِر ﴿٪ ﴾٪﴾ 2لَفِْى ُخْسٍر ﴿٪ ااْلِنَْسانَ  اِنَّ    

    

لِٰحتِ  وَعَِملُوا ٰامَنُْوا الَِّذيْنَ  ااِلَّ   الص 
     

۟ال٪ وَتََواَصْوا ِ بِْر ﴿٪ وَتََواَصْوا بِالَْحق  ﴾٪﴾ 3بِالصَّ  

    

 
Q2: Mengapa Allah mengambil sumpah “atas nama waktu”? 

Jwb: 

 

 

 

 

 

Q3: Apa kondisi yang membuat seseorang sukses? 

Jwb: 

 

 

 

 

 

Q4: Dimana anda menemukan kebenaran? 

Jwb: 

 

 

 

Q5: Ada berapa banyak tipe sabar? 

Jwb: 

 

 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Pertanyaan Tata bahasa berhubungan dengan pelajaran 8 

Q1: tulis tiga kali bentuk dari bentuk lampau َفَعَل dan tuliskan artinya: 

 

Terjemah
an 

يفعل ماض يفعل ماض  يفعل ماض   jumlah Orangعدد 

    tunggal. واحد 
Ke-3 

 غائب

    jamak. جمع 

    tunggal. واحد 
Ke-2 
 حاضر

    jamak. جمع 

    tunggal. واحد 
Ke-1 
 متلك م

    
jamak. جمع      

dua. مثنى 
 

 

 

Q2: pisahkan kata bahasa Arab dan 
tuliskan artinya.  

Q3: terjemahkan kalimat berikut ke 
dalam bahasa Arab. 

   مَْن فَعَلَ هَذا
Saya 

melakukan 
ini 

 

  وَفَعَلْتَ 
 dalam 

kerugian  
  مِْن رَب ِكَ 

 Peercaya dan 
berbuat baik   

  فِْي دِيْنِِهمْ 
 

Agamamu 
 dan 

agamaku 
 

 Namaku dan   اِٰٰل رَب ِكَ 
namamu  
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9.  SURAT AN-NASR (Surat No. 110) 

Perkenalan :  Menurut Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, surat ini adalah surat 

lengkap yang terakhir diwahyukan kepada Nabi, (SAW) [Muslim, Nasai].  Setalah surat ini, 

beberapa ayat dari surat lain diwahyukan. Musuh-musuh islam telah dikalahkan di Arab dan orang-

orang menerima Islam dalam  karena tidak ada lagi yang mengancam mereka atau menghasut 

mereka dengan menceritakan hal-hal yang salah tentang Islam. Mereka bebas menerimanya.   

 ُيَْطان الرَِّجيْمأَعُوْذ ِ مَِن الشَّ ِ الرَّحمِٰن الرَِّحيْمبِالل  ّبِْسِم الل 
272    

 ﴾٪﴾ 1وَالْفَتُْح ﴿٪ نَْصُر اللِ  َجٓاءَ  اِذَا
Apabila Telah datang Pertolongan 

Allah dan kemenangan  

إِذَا، إِذْ   : apabila 
 telah datang : َجاءَ 

 apabila (hal itu) datang : اِذَا َجاءَ 
 pertolongan : نَْصر

 الْفَتْحُ  وَ 
dan kemenangan; 

keterbukaan 
Terjemahan:  Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan 

 

 Kata   ْإذ terdapat 239 kali dan إذَا terdapat 454 kali dalam Al-Qur’an. Arti keduanya 

adalah”apabila” 

 Pertolongan Allah maksudnya dominasi dari kebenaran atas yang lainnya. Disini arti dari 

 maksudnya kita hanya bias berusaha dan hasilnya hanya datang dari pertolongan Allah نَصُرهللا

saja. Oleh karena itu kita harus meminta pertolongan-Nya dalam setiap kehidupan kita.  

 Kemenangan disini merujuk pada penguasaan terhadap Mekkah pada tahun ke-10 Hijrah.The 

victory here refers to the Conquest of Makkah in the10th year of Hijrah. Ketika orang-orang 

beriman mengorbankan apapun yang mereka milik di jalan Allah, Allah pastinya mengirmkan 

pertolongan-Nya. 

 Mohon : Oh Allah! Beri kami bantuan-Mu dan kemenangan. 

 Evaluasi: Itu berlansung 23 tahun dari kerja keras dan ketaatan sepenuhnya kepada Allah 

yang mana akhirnya Allah memberikan kemenangan. Apa yang telah kita lakukan untuk 

Islam? 

 Rencana: Apa yang dapat saya lakukan hari ini, minggu ini, atau selama hidup saya? 

Seseorang harus membuat rencana individu dan kolektif sehingga kita juga akan mendapat 

pertolongan dan kemenangan dari Allah. Seseorang harus mengeluarkan uangnya, waktunya, 

sumber dayanya dan kemampuannya untuk pengabdian kepada Dienul Islam. Jika anda 

seorang pelajar, maka lakukanlah hal yang terbaik untuk melampaui pelajaran anda sehingga 

anda mengabdi kepada Islam dengan cara yang terbaik. 
 

 121    

 ﴾٪﴾ 2اَفَْواًجا ﴿٪ فِْى دِيِْن اللِ  يَْدُخلُْونَ  النَّاَس  َورَاَيْتَ 
Dan engkau melihat manusia masuk [ke dalam] 

Agama Allah  

Berbondong-
bondong/beramai

-ramai, 

 ramai :فَوْج اللِ  دِيْنِ  فِىْ  masuk دُُخول manusia : إِنَْسان رَأَيْت وَ 

dan 
engkau 

melihat 
 keluar ُخُروج orang-orang :نَاس

Ke 

dala

m 
agama Allah أَفَْواج : beramai-ramai 

Setelah melengkapi 9 pelajaran, 

Anda akan belajar 59 kata baru, 

yang mana terdapat 26410 kali di 

dalam Al-Qur’an. 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Terjemahan:  Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.  

 

 Disini ‘manusia’ merujuk kepada suku yang berbeda dari Arab yang masuk Islam setelah 

penguasaan Mekkah. 
 Ada dua arti dari Dien: (1) pembalasan (2) system hidup. Dan disini menunjukkan kepada 

system hidup. Dan pada ayat ini, berarti orang-orang yang menjadi muslim.  

 Menurut ayat di atas, apakah hasil dari kemenangan dan pertolongan Allah?orang-orang 

mendapat petunjuk dan masuk dalam naungan Islam.apakah kita meminta kemenangan ini 

sebagai tujuan? Apakah kita menolong orang lain untuk mengerti Islam dan mengikutinya?   

 
 

    

 وَاْستَغْفِرْهؕيبنُ٪ رَب ِكَ  بَِحمْدِ  فََسب ِحْ 
Maka 

bertasbihlah 
Dengan memuji Tuhan-Mu 

Dan mohon ampunlah kepada-

Nya 

 Dzat yang menjaga َحمْدِ  بِ  َسبِ حْ  َف 

kita dan membantu 

kita untuk terus 

berkembang 

 هُ  اِْستَغْفِرْ  وَ 
maka Bertasbihl

ah dengan memuji Dan Mohon ampunan Nya 

Terjemahan:  maka bertasbihlah dengan memuji tuhan-Mu dan mohon ampunlah kepada-Nya 

 

 َسب ِح berarti katakana : Subhanallah. Itu artinya Allah terbebas dari setiap kecacatan, 

kekeurangann atau ketidaksempurnaan. Dia tidak butuh pertolongan siapapun. Dia tidak 

lemah dan Dia tidak atas tekanan siapa pun. Dia tidak memiliki anak dan Bapak. Dia sendiri 

dalam keberadaanNya, dalam jabatanNya, dalam hak-hakNya, dalam kekuasaan-Nya. 

 Dengan mengucapkan Subhanallah, kita mengakui ketakterhinggaan-Nya dan kesempurnaan 

kebijaksanaan-Nya juga. Ujian dari hidup ini adalah kita menyelesaikannya dengan 

kesempurnaan. Kita seharusnya tidak mengeluh tentang segala sesuatu yang merupakan 

bagian dari takdir kita (Qadr). Jika anda mengeluh, anda berarti melawan Subhanallah.  

Sebaliknya, kita harus tetap beribadah kepada Allah sehingga ujian dan cobaan dari 

keseharian hidup kita dimudahkan-Nya untuk kita.  

 Bagaimana anda memuji seseorang yang menolak keluhan anda, mungkin hal kecil sekali 

pun? Ini adalah alasan bahwa melihat kata Alhamdulillah disebutkan setelah kata Tasbih. 

 Tasbih kita dan Hamdalah selalu kurang sempurna dan salah. Oleh karenanya, kita harus 

konsisten meminta ampunan-Nya. Setiap kita mendapat kesempatan yang lebih baik, kita 

seharusnya secara langsung mengucapkan Tasbih, Hamdalah dan mohon ampunan. 
 

 
   

 ٗ َّه  ﴾٪﴾ 3تَوَّابًا ﴿٪ ََكنَ  اِن
Sungguh, Dia adalah Maha penerima taubat 

ابِرين:   إِنَّ   إِنَّ اللَ مََع الصَّ
-bersama orangllah ASungguh 

orang yang sabar  

.ada adalah  َََكنumum dariArti  

hanya untuk Allah,   َََكن berarti sesuatu 

itu ada. 

 kembali:ّّّّتَابَ 

 seseorang yang kembali:ّّّتَائِب

 seseorang yang sering:ّّتَوَّاب

kembali 

ّتَوَّابُون، تَوَّابِينتَوَّاب

Terjemahan:  Sungguh, Dia Maha penerima taubat. 
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 Ini adalah tanda yang besar bagi keyakinan dan berita baik untuk pendosa seperti kita. Kita 

seharusnya tidak pernah putus harapan atas kasih saying Allah. Bertaubat sungguh-sungguh 

yaitu, mengakui bahwa anda berdosa, merasa menyesal , dan memiliki kehendak kuat untuk 

tidak mengulang perbuatan dosa. Selalu memiliki keyakinan kuat bahwa Allah akan 

menerima taubat anda. 

 Contoh: Jika saya sangat dan seseorang mengatakan pada saya bahwa dia telah member 

makan seratus orang, tidakkah saya secara langsung akan meminta makan padanya. 

Demikian juga, di ayat ini, Allah berbicara tentang besarnya ampunan-Nya. Jadi seseorang 

harus segera menggunakan kesempatan ini dan minta Ampun kepada Allah.  
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TATA BAHASA:  pada pelajaran yang lalu, kita belajar bentuk waktu sempurna (فعل ماضي) 
mewakili kegiatan yang telah selesai dilakukan. Sekarang mari kita belajar bentuk waktu belum 

sempurna (فعل مضارع). Termasuk di dalamnya waktu kini serta waktu akan datang. Hal tersebut 

mewakili kegiatan yang mana belum selesai dilakukan,  baik itu sedang dilakukan atau akan 

dilakukan.   

Praktekkan bentuk فعل مضارع  menggunakan TPI sebagaimana anda mempraktekkan  فعل ماضي kecuali 

hal berikut: 

1. Pertahankan tangan anda pada ketinggian mata sebagai lawan setinggi dada. dalam فعل ماضي, 
pekerjaan telah diselesaikan dan karenanya tinggi tangan diturunkan. pada فعل مضارع, pekerjaan 

akan dimulai atau berjalan oleh karenanya tinggi tangan ke atas.  

2. Praktekkan dengan suara keras tinggi untuk  فعل مضارع  sebagai lawan suara rendah ke bawah 

untuk فعل ماضي. Apa yang telah dilakukan telah lewat, pergi. Jadi, suaranya rendah untukفعل ماضي. 
Kata-kata yang tercetak miring dalam bentuk waktu sempurna ( يفعل ماض ) dan tercetak tegak lurus 

dalam bentuk waktu belum sempurna (فعل مضارع).  Ini juga untuk menunjukkan bahwa suatu 

pekerjaan telah selesai di kerjakan untuk bentuk waktu sempurna dan oleh karenanya kata-katanya 

“istirahat”. Kata-kata dalam bentuk waktu belum sempurna terlihat tegak lurus karena pekerjaannya 

masih berjalan atau akan dimulai segera. 

 

Dalam kasus فعلماضي bentuknya, di akhir mengalami 

perubahan. untuk فعلمضارع bentuknya, perubahan 

terdapat di awal. Untuk mengingat ini, gunakan tip 
berikut.  

Jika anda berdiri di tengah jalan, anda hanya akan 
melihat bagian depan dari sebuah mobil, truk atau jip 
yang datang ke arah anda. Sesuatu yang datang 

mewakili فعلمضارع.  Melihat pada bagian depan cukup 

bagi anda untuk mengatakan tipe kendaraan yang 
dating. Sebagai penggambaran kendaraan yang 
berbeda, kita melihat pesawat mendarat ketika anda 
berdiri di tengah landasan terbang. Melihat pada 
permulaan tulisan, anda dapat mengatakan siapa 
yang sedang melakukan atau kapan akan dilakukan , 
anda, dia, atau saya.  Penulisan huruf diawalnya 

adalah: : ( َيَتَأَن). 

 Bentuk waktu belumفِعْل مَُضارِع 

sempurna

orang 

Dia sedang 
melakukan. 

Akan 
melakukan. 

 ُ  يَفْعَل

 
Ke-3 Mereka 

sedang 
melakukan. 

Akan 
melakukan. 

 يَفْعَلُون

Kamu sedang 
melakukan. 

Akan 
melakukan. 

 ُ  تَفْعَل
 

Ke-2 Kalian sedang 
melakukan. 

Akan 
melakukan. 

 تَفْعَلُون

Saya sedang 
melakukan. 

Akan 
melakukan. 

 ُ  أَفْعَل
 

Ke-1 Kami sedang 
melakukan. 

Akan 
melakukan. 

 ُ  نَفْعَل
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menambahkan  لا akan menjadikan  
bentuk negatif. 

  sangat segera : سا 
(tidak ada waktu untuk mengatakan 

 (ساوف

 segera : ساوف
oran

g 

Dia sedang 
melakukannya.  ُ  الَيَفْعَل

Sangat segera 
dia akan 
lakukan. 

 ُ  َسيَفْعَل
 Segera dia 

akan 
melakukan. 

 ُ  َسْوفَيَفْعَل
 

Ke-3 

Mereka tidak 
melakukannya. الَيَفْعَلُون 

Sangat segera 
mereka akan 

lakukan. 
 َسيَفْعَلُون

Segera 
mereka 

akan 
lakukan. 

 َسْوفَيَفْعَلُون

Kamu tidak 
melakukannya.  ُ  الَتَفْعَل

Sangat segera 
kamu akan 

lakukan. 
 ُ  َستَفْعَل

Segera 
kamu akan 

lakukan. 
 ُ  َسْوفَتَفْعَل

 
Ke-2 

Kalian tidak 
melakukannya. الَتَفْعَلُون 

Sangat segera 
kalian akan 

lakukan. 
 َستَفْعَلُون

Segera 
kalian akan 

lakukan. 
 َسْوفَتَفْعَلُون

Saya tidak 
melakukannya.  ُ  الَأَفْعَل

Sangat segera 
saya akan 
lakukan. 

 َسأَفْعَلُ 
Segera saya 

akan 
lakukan. 

 َسْوفَأَفْعَلُ 
 

Ke-1 

Kami tidak 
melakukannya.  ُ  الَنَفْعَل

Sangat segera 
kami akan 
lakukan. 

 ُ  َسنَفْعَل
Segera kami 

akan 
lakkukan. 

 ُ  َسْوفَنَفْعَل
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TIP KEDUA UNTUK MENGINGATKAN BENTUK WAKTU BELUM SEMPURNA (Menanam 

pohon). 

Bayangkan teman anda Yasir duduk disebelah kanan anda sedang menanam pohon kecil. sitting on 

your right planting a small plant.  Yasir kelihatan sangat besar di samping anak pohon kecil dan 

menjadikan anda melihatnya pertama kali. Ingat   َي  dari يَاِسر.  huruf  َي berhubungan dengan hurf 

pertama dari   ُ  ,ون ketika begitu banyak ‘Yasirs’ bekerja, kita akan mendengar suara .يَفْعَل
berhubungan dengan akhir kata dalam  ُ ْونيَفْعَل  ! 

Demikian juga, bayangkan  Mr. Tawfeeq di depan anda, menanam pohon kecil.  Tawfeeq akan 

kelihatan sangat besar di depan anak akan kelihatan sangat besar di depan anak pohon kepohon 

kecil  dan menjadikannya anda melihatnya pertama kali. huruf  َت dari تَْوفِيق berhubungan dengan  َت 

dari  ُتَفْعَل.  ketika begitu banyak ‘Tawfeeqs’ bekerja, kita akan mendengar lagi bunyi ون, 
berhubungan dengan akhir kata dalam تَفْعَلُْون ! 
Kita memiliki أنَا untuk Saya. Huruf  َ َ  berhubungan dengan أَنَا dari أ ْ   dari أ ُ أَف عَل .    

Huruf  َن dari  ُنَْحن berhubungan dengan huruf  َن  dari  ُنَفْعَل.  Ingat bahwa kata  ُنَفْعَل  dan bukan نَفْعَلُون   .  

ketika kita (نحن) bekerja, kita sseharusnya melakukannya dengan diam! Tidak membuat suara 

apapun (ون)!  
Catatan: dengan singkat, dalam bentuk waktu sempurna, akhirnya mengalami perubahan ( وْا َت ـَــ  
َي  ) hal mana dalam bentuk waktu belum sempurna,  awalnya yang mengalami perubahan (تُمْ ُت نَا
 .(َت  أَ  نَ 
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Kira-kira 8000 kata-kata dalam Al- Qur'an adalah dalam bentuk waktu belum sempurna, 

yaitu, hampir setiap 10 kata dari Al-Qur’an! Pelajari secara keseluruhan. Gunakan 

setidaknya 5 sampai 10 menit untuk mengingat bentuk ini.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelajaran 9:  Surat  An-Nasr 
Q1:  Terjemahkan yang berikut. 

 

﴾٪﴾ 1وَالْفَتُْح ﴿٪ نَْصُر اللِ  َجٓاءَ  اِذَا  
     

﴾٪﴾ 2اَفَْواًجا ﴿٪ فِْى دِيِْن اللِ  يَْدُخلُْونَ  النَّاَس  َورَاَيْتَ   
     

 وَاْستَغْفِرْهؕيبنُ٪ رَب ِكَ  بَِحمْدِ  فََسب ِحْ 
    

َّهٗ  ﴾٪﴾ 3ََكنَ تَوَّابًا ﴿٪ اِن  
  

 

 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Q2: Kapan surat ini di wahyukan? 

Jwb: 

 

 

Q3: jelaskan perbedaan antara تسبيح dan حمد? 

Jwb: 

 

 

 

Q4: Apa yang dimaksud dengan pertolongan Allah dan kemenangan di surat ini? 

Jwb: 

 

 

 

Q5: Apa pelajaran yang kita dapatkan dari Surat An-Nasr? 

Jwb: 
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Pertanyaan Tata bahasa berhubungan dengan pelajaran 9 

Q1: Tulis tiga kali bentuk dari bentuk waktu belum sempurna  َعَلُ فْ ي  dan 

tuliskan artinya: 

 
Terjemahan  مضارعفعل مضارعفعل   مضارعفعل    Jumlah  Orangعدد 

    tunggal. واحد 
Ke-3 

 غائب

    jamak.  جمع 

    tunggal. واحد 
Ke-2 
 حاضر

    jamak. جمع 

    tunggal. واحد 
Ke-1 
 متلك م

    
jamak. جمع      

dua. مثنى 
 

Q2: Pisahkan kata bahasa Arab dan tulis 
artinya.  

Q3: Terjemahkan kalimat berikut ke 
dalam bahasa Arab. 

   مَْن يَفْعَلُ ذلِكَ 

Dia telah 
melakukan 

dan saya telah 
melakukan 

 

 ُ    انَّ اللَ يَفْعَل

Mereka telah 
melakukan 

dan kamu 
telah 

melakukan 

 

يْنِ  ىاِلَ  يَْومِ الد ِ    

Dia sedang 
melakukan 

dan saya 
sedang 

melakukan 

 

   مََع كِتَابِهَا

Dan kami 
sedang 

melakukan 
 

 َ اللِ   ىوَعَل    Saya sedang 
melakukan ini  
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10.  SURAT AL-IKHLAAS (Surat No. 112) 

Pengenalan : ini adalah hal kecil tetapi surat yang sangat penting. Ketika anda membaca surat ini 

dalam Sholat, jangan anggap enteng lantaran ini adalah surat pendek tetapi tanamkan dalam pikiran 

ini adalah hal yang berarti dan penting juga. 

 Hal ini sama dengan sepertiga dari Al-Qur’an.  

 Ini adalah sebagai jawaban dari pertanyaan yang paling mendasar yaitu siapa yang berhak 

kita sembah dan siapa yang pantas sebagai Tuhan. 

  Adalah sunnah Nabi SAW untuk membaca surat ini sejalan dengan dua surat terakhir dari 

Al-Qur’an sekali setiap selesai sholat fardhu dan tiga kali setelah fajar dan Maghrib (pada 

dzikir pagi dan petang : penerjemah). 

يَْطان الرَِّجيْم ِ مَِن الشَّ ِ الرَّحمِٰن الرَِّحيْمأَعُوْذُ بِالل   بِْسِم الل 
   87* 

 ﴾٪﴾ 1اََحد  ﴿٪ اللُ  هُوَ  قُلْ 
Katakanlah Dia (adalah) Allah (yang) Esa 

Terdapat dalam Al-Qur’an 

100 kali للهَُو اDia adalah Allah  
satu وَاِحد 

  satu dan hanyaأََحد

Terjemahan:  katakanlah, Dia adalah Allah, (Yang Maha) Esa. 

 

 Allah adalah sendiri. Mari kita ambil empat aspek penting dari ke-Esa-an-Nya dengan contoh : 

1. Dia sendiri dalam kesatuanNya. Dia tidak memiliki teman atau saudara, tidak juga anak 

atau bapak.  

2. Dia sendiri dalam jabatanNya. Tidak seorang pun memiliki pengetahuan dari 

kegaibanNya, tidak seorang pun bisa mendengar, menolong, atau melihat apa yang Allah 

lakukan. 

3. Dia sendiri dalam hak-Nya. Sebagai contoh, Hanya Dia yang berhak disembah.  

4. Dia sendiri dalam kekuasaanNya. Sebagai contoh, Dia sendiri yang memiliki hak untuk 

menentukan sesuatu itu memiliki hukum atau pun tidak memiliki hukum, boleh atau 

tidak. Jika  kita hidup di lingkungan non-muslim, kita seharusnya menerangkan 

kebijasanaan ini dan cinta kepada yang lain yang tidak mengetahuinya. 

 Do’a/permintaan : Oh Allah! Tolonglah saya menyembah Mu sendiri. 

 Evaluasi: berapa kali saya telah mengikuti keinginan saya? Menurut Al-Qur’an, mengikuti 

keinginan seseorang dapat menjadikannya sebagai Tuhan [45:23].  Berapa kali saya telah 

mengikuti bisikan setan? Menurut Al-Qur’an, mengikuti setan sama seperti menyembahnya 

[23:60]. Mengapa saya mendendengarkannya? Karena pengaruh buruk teman, TV dan internet?  

 Rencana membuang hal-hal buruk keluar dari hidup saya sehingga saya dapat menyembah 

Allah sendirian.can worship Allah alone. 

 Sebarkan firman dari Allah.  Ayat ini dimulai dengan  “Qul.” Kita harus menyebarkan pesan 

dari Islam ke pada yang lainnya dengan bijaksana dan kebaikan, seperti cara Nabi Muhammad 

SAW lakukan. Gunakan surat ini untuk menyebarkan pesan Tauhid dan keikhlasan (ketulusan). 
 

  

 ُ مَُد ﴿٪ الَل  ﴾٪﴾ 2الصَّ
Allah, Tempat meminta segala sesuatu. 

Ini adalah nama Allah. Selebihnya adalah jabatan 

seperti Ar-Rahim dan Al-Karim.   ُمَد  Setiap orang membutuhkanNya, Sedang Dia :الصَّ

Setelah melengkapi 10 pelajaran, 

Anda akan belajar  61 kata baru 
,yang mana terdapat 26842 kali 

dalam Al-the Qur’an. 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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tidak membutuhkan siapa pun. 

Terjemahan:  Allah, tempat meminta segala sesuatu. 

 

 Baca ayat ini kemudian simpan dalam fikiran kita pada kenyataannya setiap orang 

membutuhkan Dia dan Dia tidak butuh siapa pun. Sadari bahwa milyaran ciptaanNya termasuk 

manusia bisa hidup disebabkan oleh kasih sayangNya, kebaikanNya, dan bantuannya yang tiada 

terputus.   

 Kita juga dapat berdo’a kepada Allah dengan:  Oh Allah! Engkau sendirilah yang telah 

memenuhi kebutuhan saya di waktu lalu, maka mohon penuhi pulalah terus kebutuhan saya di 

waktu yang akan datang juga! Oh Allah ! jadikan saya hamba yang hanya bergantung padaMu 

sendirian bukan kepada selainMu. 
 

             347 347  

﴾٪﴾ 3﴿٪يُْولَْد  وَلَمْ  لَمْ يَلِْد۟ال٪  
Dia tidak beranak Dan tidak pula diperanakkan, 

 Tidak : لَمْ  يَلِدْ  لَمْ 

 Tidak akan : لَنْ 

 beranak (bentuk aktif) : يَلِد

 diperanakkan (bentuk pasif) Dia tidak Beranak : يُولَد

Terjemahan:  Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. 

 

 Ketika membaca ayat ini kita seharusnya memiliki perasaan bertanggung jawab untuk 

menyampaikan pesan ini kepada lebih dua milyar orang nasrani yang salah meyakini bahwa Isa 

AS adalah putra Allah. 

 Mengapa kita memiliki anak? Sebab ketika kita letih atau merasa sendiri, mereka bisa 

menghibur kita. Ketika kita menjadi tua, mereka menjaga kita. Ketika kita meninggal, mereka 

akan melanjutkan rencana dan keinginan kita. Allah terbebas dari segala keletihan dan 

kebutuhan.   

 Coba kembali pada ratusan ribu, jutaan, milyaran tahun dari waktu dan berfikirlah! Dan Dia 

selalu ada. Begitu pun ke masa yang akan datang Dia juga akan selalu ada. 
 

   85* 

﴾٪﴾ 4اََحد  ﴿٪ كُفًُوا لَّه وَلَمْ يَُكنْ   
Dan tidak (ada) Dengan Dia Setara sesuatu. 

 يَُكن لَمْ  وَ 
Untuk Nya,  

Dengan Nya Sebanding 
 Satu (digunakan hanya untuk Allah) : أََحد

 siapa pun (digunakan dalam bentuk : أََحد

negatif, seperti di sini) 
dan tidak Ada 

Terjemahan:  Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia 
 

 Tidak seorang pun yang sama dan sebanding dengan Allah dalam keberadaanNya, jabatanNya, 

hakNya dan kekuasaanNya. Coba bayangkan keluasan dari alam semesta ini. Milyaran dan 

milyaran tahun cahaya luasnya! Dan tidak seorang pun yang ada kecuali Allah, satu-satunya 

Pencipta. 

 Do’a: Oh Allah! Tolong saya dalam menguatkan keimanan bahwa cukup hanya Engkau bagi 

saya dalam semua masalah kehidupan ini. 

 Evaluasi: Apakah saya tetap mengingat hal ini ketika menjadi orang yang berkuasa? Apakah 

ada seseorang yang akan saya takuti? Apakah saya mengharapkan manfaat dari orang lain?  
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Baca surat ini dengan cinta:  salah seorang sahabat Nabi SAW biasa membaca surat Al-Ikhlas 

diikuti beberapa surat dalam setiap raka’at Sholat. Ketika Nabi SAW bertanya tentang hal ini, dia 

berkata “ Saya sangat mencintai surat ini.” Nabi SAW berkata , kecintaanmu pada Surat ini 

menyebabkan engaku masuk Surga.” 
 

Bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta pada Surat ini? Ini adalah tipnya. Jika anda adalah orang 

biasa saja dan anda memiliki keluarga dekat atau teman sebagai olahragawan yang terkenal atau 

seorang pemimpin, tidakkah anda senang menyebutkan namanya ketika anda berkenalan dengan 

orang lain? Mari kita perluas argument ini. Allah adalah Pencipta dan Pemelihara kita. Dia 

mneciptakan kita dan seluruh dunia yang indah ini untuk kita! Kecintaanneciptakan kita dan seluruh 

dunia yang indah ini untuk kita! KecintaanNya kepada kita 70 kali lebih besar dari cinta seorang ibu 

kepada anaknya! Lantas mengapa kita tidak merasa cinta ketika menyebutkan namanNya dan 

berdo’a kepadaNya sesering mungkin? katakan: itulah Allah saya tiada seorangpun yang sebanding 

denganNya dalam ciptaanNya, dalam kebijaksanaanNya, dalam kerajaanNya, dalam kekuasaanNya, 

dalam cintaNya, dalam ampunanNya dsb). Perasaan seperti inilah yang insya Allah akan membantu 

menubuhkan kecintaan kepada Allah dan membaca surat ini dengan cinta.   

TATA BAHASA: Pada pelajaran ini kita akan belajar dua aturan baru dari tata bahasa, insya Allah.  
 
1.     Aturan membuat bentuk kata perintah dan kata larangan dari kata kerja. 

 

 Ketika anda mengatakan   ِ ْ ا فْعَل , acungkan jari telunjuk 

tangan kanan anda ke arah seseorang di depan anda 
dan turunkan tangan anda dari posisi di atas setelah 
anda memberikan perintah kepada seseorang di 

depan anda. Ketika anda mengatakan اِفْعَلُوا, ulangi 

hal yang sama dengan empat jari anda. 

 Ketika anda mengatakan  َ تَفْعَلْ ال , acungkan jari 

telunjuk tangan kanan anda dan gerakkan tangan 
anda dari kiri ke kanan ketika anda meminta 
seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Ketika 

anda mengatakan  َ عَلُواتَفْ ال , ulangi hal yang sama 

dengan empat jari anda. 

  perintahأَمْر laranganنَهْي 

 

 
Jangan 

kerjakan!  ْالَ تَفْعَل kerjakan!  ْاِفْعَل 
Jangan 

kerjakan! 
(kalian)  

 الَ تَفْعَلُوا
kerjakan! 
(kalian) اِفْعَلُوا 

 

 

2.  Ketika kata ganti disambungkan dengan kata kerja, mereka menjadi ‘objek’. Lihat contoh di 

bawah dengan kata kerja,  ََخلَق  (Dia menciptakan). Ada catatan khusus dari bentuk َخلَقَنِي (Dia 

menciptakan saya) dimana  نِي  digunakan sebagai ganti dari ي. Pada kata kerja (bagian 

pertama) dapat menjadi bentuk sempurna, belum sempurna, perintah, negative, atau bentuk 

lainnya.  

 

 Dia (Allah) menciptakan Disambungkan/kata ganti kepunyaan jumlah orang...  +  َخلَقَ 

Dia menciptakan 
dia.  َٗخلَقَـه Dia  ٗـه tunggal 

 
Ke-3 

Dia menciptakan 
mereka.  َْخلَقَـهُم mereka  ْـهُم jamak 
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Dia menciptakan 
kamu .  َكَ ــَخلَق kamu كَ ــ tunggal 

 
Ke-2 

Dia menciptakan 
kalian.  َْخلَقَـُكم kalian  ْـُكم jamak 

Dia menciptakan 
saya.  َخلَقَنِي saya  نِي tunggal 

 
Ke-1 

He menciptakan 
kami. َخلَقَــنَا kami ــنَا dua, 

jamak 
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Pelajaran 10:  Surat  Al-Ikhlas 
Q1:  Terjemahkan yang berikut. 

 

﴾٪﴾ 1اََحد  ﴿٪ اللُ  هُوَ  قُلْ   
    

 ُ مَُد  الَل ﴾٪﴾ 2﴿٪الصَّ  
  

﴾٪﴾ 3وَلَمْ يُْولَْد ﴿٪ لَمْ يَلِْد۟ال٪  
  

﴾٪﴾ 4اََحد  ﴿٪ كُفًُوا لَّه وَلَمْ يَُكنْ   
    

 
Q2: Tulis sedikit kalimat tentang kebaikan dari Surat Al-Ikhlas? 

Jwb: 

 

 

 

Q3: Tulis lima hal yang disebutkan dalam surat ini tentang Allah? 

Jwb: 

 

 

 

Q4: Bagaimana kita membangun rasa cinta kepada surat ini? 

Jwb: 

 

 

 

Q5: Ceritakan kisah tentang sahabat nabi SAW yang mencintai surat ini? 

Jwb: 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  



www.understandquran.com 68 

Pertanyaan Tata bahasa berhubungan dengan 
Pelajaran10 

Q1: (a) Gunakan semua bentuk kata ganti isikan pada bagian yang 
kosong seperti yang telah dicontohkan pada baris pertama 

Terjemahan  َعدد ضمائر َخلَق jumlah  orang 

Dia 
menciptakan 

dia 
 واحد tunggal ـهٗ   ـه   َخلَقَـهٗ 

Ke-3 

 غائب

 
ـِهم  هُمْ ـ   jamak جمع 

 
كَ ــ   tunggal واحد 

Ke-2 
  حاضر

مْ ـكُ    jamak جمع 

 
ينِ    tunggal واحد 

Ke-1 
 متلك م

 
نَاــ   jamak جمع     dua 

 مثنى

         (b) tulis dua kali فعل امر dan یہفعل ن  dan tuliskan artinya. 

نهيامر و نهيامر و  نهيامر و   Terjemahan 

 ْ     الَ تَفْعَل

    اِفْعَلُوا

    الَ تَفْعَلُوا

    اِفْعَلْ 
 

Q2: Pisahkan kata bahasa Arab dan 
tuliskan artinya.  

Q3: Terjemahkan yang berikut ke 
dalam bahasa Arab. 

   فََخلَقَ 
Dia 

menciptakan 
ku 

 

  اَلتَفْعَلْ هَذا
 

Dia tidak 
sedang 

melakukan  

 

 ُ   فَعَلَه
 

Dan kami 
tidak telah 
melakukan  
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  وَافْعَلُوا الَْخيْرَ 
 

Maka jangan 
lakukan ini  

 

 ُ    وَمَا فَعَلْتُه
Tuhan yang 

menciptakan 
mu 
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11.  SURAT AL-FALAQ (Surat No. 113) 

 

Pengenalan: Surat al-Falaq dan Surah an-Nas, dua surat terakhir yang mengajari kita do’a terbaik 

untuk perlindungan diri.   

 Dalam sunnahnya Nabi SAW disuruh membaca tiga surat terakhir sekali setelah setiap selesai 

Sholat dan tiga kali setelah fajar dan maghrib (pada dzikir pagi dan petang : penerjemah).   

 Diriwatkan oleh Aisyah RA bahwa sebelum tidur, Nabi SAW membaca tiga surat terakhir dari 

Al-Qur’an kemudian meniup tangannya  dan mengusapkannya pada seluruh tubuhnya [Bukhari 

and Muslim].   

Siapa di antara kita yang ingin mendapatkan perlindungan? Setiap kita! Maka kita seharusnya 

menjadikan hal ini sebagai kebiasaan yang baik yaitu membaca surat-surat ini secara rutin. Kita 

akan mendapatkan dua manfaat dengan melakukannya : (i) medapatkan perlindungan, dan (ii) 

mendapatkan pahala dengan mengikuti Sunnah.  

أعوذ بالل من الشيطان الرجيمبسم الل الرحمن الرحيم 
    

 ﴾٪﴾ 1الْفَلَِق ﴿٪ بَِرِب   اَعُْوذُ  قُلْ 
Katakan 

Aku 

berlindung 

kepada Tuhan 

(menguasai) 
Subuh (fajar) 

 fajar : فَلَق رَب ِ +  ِب   للِ أَعُوذُ بِا 

Terjemahan:  Katakan, Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar) 
 

 Seseorang harusnya senantiasa mengingat bahwa dia dikelilingi oleh godaan setan siang dan 

malam termasuk dari virus-virus, perbuatan jahat dan iri hati manusia. 

 Bayangkan: Dia adalah Tuhan yang menguasai fajar. Berfikir dan belajar tentang Matahari, 

sebagai sumber cahaya, yang jaraknya sangat jauh dari bumi, orbit bumi, dsb. Dan sadari 

tentang kebesaran Allah ketika membacanya.  

 Sadari dua hal yang disebutkan di sini ketika membacanya : Bahwa Allah adalah Tuhan (Yang 

menjaga dan memelihara segala sesuatu untuk tetap tumbuh), dan Dia yang menggilirkan hari 

dari kegelapan malam. Kegelapan bisa disamakan dengan kejahatan dan fajar menandakan 

keselamatan.   

 Allah memulaiSurat ini dengan “Katakan.” Kita seharusnya membaca Surat ini sekaligus 

menyampaikannya kepada yang lain dengan bijaksana dan kebaikan, sebagaimana cara Nabi 

SAW lakukan. 
 

 13 1277  

 ﴾٪﴾ 2َخلََق ﴿٪ مَا َشِر   مِن
dari  kejahatan (dari) yang (Makhluk) Dia ciptakan; 

  apa; tidak  خالقPencipta :  

Teerjemahan: Dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan; 

   شر memiliki dua arti: kejahatan dan kesengsaraan. Kejahatan terkandang tampak baik pada 

awalnya namun pada akhirnya akan membuat kesengsaraan. Makanya dikatakan juga sebagai 

kejahatan. 

 Kita meminta perlindungan Allah dari kejahatan ciptaan-Nya, yaitu kejahatan makhlukNya. 

Sebagai contoh, Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya tetapi ada diantara 

mereka yang malah menyakiti yang lainnya. Kita minta perlindungan dari kejahatan manusia 

tersebut.  

Setelah melengkapi 11 pelajaran, 

Anda akan belajar 64 kata baru 
,yang terdapat 29131 kali dalam Al-

Qur’an. 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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 Demikian juga kita minta perlindungan Allah dari kejahatan semua makhluk yang hidup dan 

makhluk yang tidak hidup. 

 Allah adalah Pencipta dan selainNya adalah makhluk. Kita meminta pertolongan-Nya dari 

kejahatan makhluk-Nya termasuk segala sesuatu. apapun itu, tiga ayat selanjutnya berbicara 

tentang kejahatan secara khusus. Yang umumnya berhubungan dengan tiga hal (malam, sihir, 

kedengkian)! Kita tidak menyadari sebenarnya kejahatan ini bekerja untuk  mencelakai kita!   

 
    

 ﴾٪﴾ 3وَقََب ﴿٪ إِذَا غَاِسقٍ    وَمِْن َشِر  
Dan dari kejahatan (dari) malam apabila Telah gelap gulita, 

 َشر   مِنْ  وَ 
  

  menjadi gelap : وَقَبَ 

 apabila menjadi gelap dan dari kejahatan : اِذَا وَقَبَ 

Terjemahan:  Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, 
 

 Setelah setiap 12 jam malam pun tiba. Waktu untuk bekerja telah selesai dan orang-orang 

umumnya bebas. Ini adalah waktu yang sangat mudah bagi setan untuk merusak fikiran 

manusia. Pikiran kosong seseorang adalah ruang kerja bagi setan. 

 Kebanyakan dari kejahatan,  perbuatan yang tidak pantas dan tidak bermoral terjadi pada malam 

hari seperti program TV yang tidak baik, pesta kejahatan, film kejahatan, dan berbagai macam 

kejahatan. 

 Adalah hal yang lebih mudah bagi para pencuri dan musuh menyerang pada malam hari. 

 Begadang itu juga kejahatan sebab menjadi sulit untuk bangun pagi (Sholat fajar/Subuh).Hal ini 

juga sangat berbahaya bagi kesehatan. Anda akan kehilangan kempatan baik dalam aktifitas 

pagi. 
 

   

 ﴾٪﴾ 4فِى الْعُقَِد ﴿٪ النَّف ثٰتِ  وَمِْن َشِر  
Dan dari kejahatan (dari) penyihir yang meniup Pada buhul-buhul,  

 
ثَةانَفَّ   : seseorang yang meniup 

(perempuan) 

Jamak dari  َّثَةانَف   adalah   َّاتثَ انَف  

 tali/buhul : عُقَْدة

Terjemahan:  Dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-

buhul (talinya) 
 

 Bagi beberapa keluarga yang memiliki hubungan tidak baik, orang-orang takut untuk 

berkunjung ke keluarganya. Mereka takut akan sihir atau kejahatan lain dari mereka. Surat ini 

adalah obat terbaik untuk semua masalah. 

 Tipu daya atau sihir adalah ujian yang besar dari Allah. Jika mereka tidak memiliki keimanan 

yang kuat kepada Allah, mereka sangat mungkin akan terjerumus ke dalam syirik dan 

melakukan perbuatan  yang tidak sesuai dengan Islam dalam rangka mencari solusinya.  

 Janga lupa tiupan dari musuh yang hidup bersama kita setiap harinya! Nabi SAW berkata, 

ketika sesorang di antara kalian tidur, setan mengikat tiga buhul pada belakang lehernya. Dia 

membacakan mantera pada setiap buhulnya :’ Engkau memiliki malam yang panjang, maka 

tidurlah.’ Jika dia terbangun dan ingat Allah, satu buhul akan terlepas. Jika dia berwudhu, buhul 

kedua akan terlepas; dan jika dia dirikan sholat, maka seluruh buhul akan terlepas dan dia akan 

memulai paginya dengan bahagia dan jiwa yang segar; tapi sebaliknya, dia akan bangun dengan 

semangat yang buruk dan keadaan yang menyusahkan.'' [Al-Bukhari and Muslim].   

 Jika anda bangun terlambat,  anda memberikan kepada setan kesempatan yang besar untuk 

membuat anda tertidur dan lupa Sholat Subuh. 
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 ﴾٪﴾ 5َحَسَد ﴿٪ اِذَا َحاِسدٍ  وَمِْن َشِر  
Dan dari 

kejahatan 
(dari) orang yang dengki apabila Dia dengki. 

 
 pelaku : فَاِعل

 orang yang dengki : َحاِسد
 

 dia dengki : َحَسدَ 

 ketika dia dengki : اِذَا َحَسدَ 

Terjemahan:  Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.” 

 

 Seorang yang dengki akan mencoba menghancurkan reputasi anda, pekerjaan, milik, atau 

menyakiti anda.   

 Berdo’alah kepada Allah agar kita tidak pernah dengki  kepada orang lain sehingg Dia 

melindungi kita dari orang-orang yang dengki kepada kita. Nabi SAW berkata, “ Berhati-hatilah 

terhadap rasa dengki sebab rasa dengki memakan (merusak) kebaikan seperti api melahap kayu 

bakar,” atau dia katakan “rumput.” [Abu Dawud]. 

TATA BAHASA: Mari kita belajar membuat 3 bentuk: فَاعل، مفعُول، فعل 
 

Pada masa lalu kaum Muslimin memberikan pengetahuan, seni, tekhnologi , 
kepada dunia. Sekarang yang terjadi sebaliknya karena kita meninggalkan Al-

Qur’an. Ingat “memberi.” 

Ketika anda mengatakan فَاِعل (pelaku/subjek), tunjukkan dengan tangan 

kanan anda seakan anda memberi sesuatu, yaitu, melakukan sesuatu yang 
baik. Beri koin kepada seseorang sebagai derma! 

Ketika anda mengatakanمَفْعُول (seseorang yang dipengaruhi/objek), tunjukkan 

dengan tangan kanan anda seakan anda menerima sesuatu. Terima koin di 
tangan anda! 

Ketika mengatakan  ِعْلف  (melakukan), gerakkan tangan kanan anda dengan 

membuat kepalan tangan ke atas dengan tinggi seakan anda memperlihatkan 
kekuatan dari aksi.  

 

Aktif katakerja, pasif kata kerja, 
kata kerja benda 

pelaku. فَاِعل 
Seseorang 

yang 
dikenai. 

 مَفْعُول
melakukan, 
perbuatan(d

ari yang 
dilakukan)

 فِعْل

 .jamakفَاِعلُون، فَاِعلِين

jamak. مَفْعُولُون، مَفْعُولِين 

 

Luangkan lima sampai sepuluh menit dan pastikan anda mengingat dengan lengkap  َفَعَل  table/daftar 

menggunakan TPI  sepenuhnya. Hampir 19,000 kata (kira-kira 25%) dari Al-Qur’an terdapat dalam 

empat kata dari Al-Qur’an ada satu dari pola ini!! 

 

Tabel/daftar dapat diajarkan secara efisien dalam 4 langkah. (1) Guru dan murid mengulang setiap 

kata dengan artinya; (2)Guru berkata bahasa Arab dan murid mengartikannya; (3) Guru berkata 

bahasa Arab dan murid mengulanginya; (4) Guru dan murid berkata bahasa Arab bersama-sama. 

Dalam setiap langkah, TPI harus digunakan untuk efektifnya pelajaran. 

ّ  Perbedaan bentuk dari kata kerja terdapat di dalam Al-Qur’an 105 kali(ف)فَعَلَ 

 فِعْل مَاِضي فِعْل مَُضارِع اِفْعَلْ  ،يَفْعَلُ  ،َفَعلَ 
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Dia sedang 
melakukan. 

Akan 
melakukan. 

 Dia(lk) telah يَفْعَلُ 
melakukan.  ََفَعل 

 أمْر نَهْي

Mereka 
sedang 

melakukan. 
Akan 

melakukan. 

 يَفْعَلُونَ 
Mereka 

telah 
melakukan. 

 َفَعُلوا

Jangan 
lakukan! 

الَ 
 تَفْعَلْ 

lakukan!  ْاِفْعَل 
Kamu sedang 

melakukan. 
Akan 

melakukan. 

 Kamu telah تَفْعَلُ 
melakukan.  َفَعْلَت 

Jangan 
lakukan!  

الَ 
 تَفْعَلُوا

lakukan! 
(kalian) اِفْعَلُوا 

Kalian sedang 

melakukan. 
Akan 

melakukan 

 Kalian telah تَفْعَلُونَ 
melakkukan.  َْفَعْلُتم 

Pelaku/subjek :  فَاِعل 
Saya sedang 
melakukan 

Akan 

melakukan. 

 Saya telah أَفْعَلُ 
melakukan.  َفَعْلُت 

Seseorang yang dikenai/objek:  

 مَفْعُول
Kami sedang 
melakukan 

Akan 
melakukan 

 Kami telah نَفْعَلُ 
melakukan. َفَعْلَنا 

 : melakukan, kegiatanفِعْل

Dia sedang 

melakukan. 
Akan 

melakukan. 

 تَفْعَل
Dia (pr) 

telah 
melakukan. 

 َفعََلْت 
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Pelajaran 11:  Surat  Al-Falaq 
Q1:  Terjemahkan yang berikut 

﴾٪﴾ 1﴿٪الْفَلَِق  بَِرِب   اَعُْوذُ  قُلْ   
    

﴾٪﴾ 2﴿٪َخلََق  مَا مِن َشِر    
   

﴾٪﴾ 3وَقََب ﴿٪ إِذَا غَاِسقٍ  وَمِن َشِر    
    

﴾٪﴾ 4فِى الْعُقَِد ﴿٪ النَّف ثٰتِ  وَمِن َشِر    
   

﴾٪﴾ 5﴿٪اِذَا َحَسَد  َحاِسدٍ  وَمِن َشِر    
   

 
Q2: Surat yang mana yang dibaca oleh Nabi SAW setiap habis Sholat wajib? 

Jwb: 

 

 

Q3: Surat yang mana yang dibaca oleh Nabi SAW sebelum tidur? 

Jwb: 

 

 

Q4: Siapakah yang meniupkan buhul-buhul pada kepala kita di malam hari? 

Jwb: 

 

 

Q5: Terangkan arti dari  “حسد.” 

Jwb: 

 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Pertanyaan Tata Bahasa berhubungan dengan pelajaran 11 

Q1: (a) Terjemahkan kata-kata yang diberikan di bawah ini ke dalam 
bahasa Arab.  

 Jumlahr orangعدد Terjemahan فعل ماضي Terjemahan فعل مضارع

 Dia(lk) sedang 
melakukan 

akan 
melakukan. 

 Dia (lk)telah 
melakukan tunggal واحد 

Ke-3 

 Mereka sedang  غائب
melakukan. 

Akan 

melakukan. 

 Mereka telah 
melakukan jamak. جمع 

 Kamu sedang 
melakukan. 

Akan 
melakukan. 

 Kamu telah 
melakukan tunggal. واحد 

Ke-2 
 Kalian sedang  حاضر

melakukan. 
Akan 

melakukan. 

 Kalian telah 
melakukan jamak. جمع 

 Saya sedang 
melakukan. 

Akan 
melakukan. 

 Saya telah 
melakukan tunggal. واحد 

Ke-1 
 Kami sedang  متلك م

melakukan. 
Akan 

melakukan. 

 Kami telah 
melakukan 

jamak. جمع      

dua. مثنى 
 Dia (pr)sedang 

melakukan. 
Akan 

melakukan. 

 Dia (pr) telah 
melakukan 

 واحد مؤنث
tunggal. 

 غائب

        (b) tulis bentuk yang berbeda dari kata kerja berikut ini. 

Bentuk penerapan:  ََفَعل،  َ  ، عَلُ فْ ي
 ْ عَلْ اِف  

Terjemahan فِعْل مَُضارِع Terjemahan فِعْل مَاِضي 
Dia sedang 

melakukan/akan 

melakukan 

عَلُ فْ يَ   Dia(lk) 

telah 

melakukan 

did 

 َفَعلَ 

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     

        

        

: Pelaku/Subjek 

: seseorang yang dikenai/objek 

:melakukan 

    

    

    

 

Q2: pisahkan kata bahasa Arab dan 
tuliskan artinya.  

Q3: Terjemahkan yang berikut ke 
dalam bahasa Arab. 
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   وَمَا فَعَلُْوهُ 

Saya tidak telah 
melakukan  

   اَل يَفْعَلُْون

Maka saya tidak 
akan melakukan 

 

  مَا فَعَلْتُمْ 
 

Kamu tidak akan 
melakukan 

 

   فَافْعَلُْوا

Kami tidak telah 
melakukan  

   وَاْستَغْفِرْهُ 

Kalian tidak telah 
melakukan  

 

12.  SURAH AN-NAAS (Surat No. 114) 

 

Ini adalah Surat terakhir dalam Al-Qur’an. Pengenalan terhadap Surat ini akan diberikan pada alkhir 

pelajaran.  

أعوذ بالل من الشيطان الرجيمبسم الل الرحمن الرحيم 
    

 ﴾٪﴾ 1النَّاِس ﴿٪ بَِرِب   اَعُْوذُ  قُلْ 
katakan Aku berlindung  

pada 

Tuhannya(dari ) 

manusia 

يَْطان الرَِّجيْم  ِ مَِن الشَّ  manusia :اِنَْسان رَب ِ + ِب  أَعُوْذُ  بِالل 

 umat manusia : نَاس

Terjemahan:  Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhannya manusia” 

 

 Kita seharusnya lebih menyadari bahwa kita senantiasa di bawah serangan Setan yang selalu 

mengikuti kita.   

 Bayangkan:  Allah adalah Tuhan dari tujuh milyar manusia yang hidup di muka bumi saat ini, 

ditambah dengan mereka yang telah meninggal dan akan lahir kemudian.   

 Dia satu-satunya yang menyebabkan turunnya hujan, memberikan panen terus menerus, 

menjaga matahari dan bumi pada garis orbitnya masing-masing, merubah musim, dan segala 

sesuatu untuk kita bisa bertahan hidup. 

 Dia menjaga setiap sel dan setiap atom dari setiap kita setiap detik. Dia Tuhan seluruh waktu 

bagi setiap orang. Rasakan Kebesaran-Nya ketika membaca Surat ini. 

 Allah memulai Surat ini dengan “Katakanlah.” Kita seharusnya membaca Surat ini dan secara 

bersamaan menyampaikannya kepada orang lain dengan bijaksana dan penuh kebaikan, 

sebagaimana cara yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. 
 

                        22*                             92* 

 ﴾٪﴾ 3هلِاِ النَّاِس ﴿٪ ﴾٪﴾ 2﴿٪ مَلِِك النَّاِس 
Raja manusia, Sembahan manusia 

Terjemahan:  Raja manusia, Sembahan manusia. 

 

Setelah melengkapi 12 pelajaran, 

Anda akan belajar 70 kata 
baru,yang terdapat 29718 kali 

dalam Al-Qur’an. 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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 مَلَك dan مَلِك tidak selayaknya dicampurkan! Kata  مَلَك  berarti malaikat (jamak: ماَلَئَِكة).  kata  
  .terdapat di dalam Al-Qur’an 88 kali ماَلَئَِكة dan مَلَك

 Bayangkan: Dia adalah Raja sebenarnya dari tujuh milyar manusia yang yang hidup hari ini. 

Dia pemilik setiap yang mereka miliki, termasuk hidup dan mati mereka. Betapapun telah 

begitu sering mereka mengingkarinya atau lupa padaNya, mereka tetap memohon padaNya 

khususnya pada saat kesusahan dan kesulitan. 

 Mohon: Oh Allah! Tolong saya menerima Engkau sebagi Raja yang sebenarnya dan satu-

satunya Tuhan dalam hidup saya di lingkungan yang saya pilih.  

 Evaluasi: Jika saya tidak mematuhi hukumNya, berarti saya tidak menjadikanNya sebagai Raja 

dalam perbuatan saya!   

 Evaluate: Jika saya tidak menaatiNya, berarti saya tidak menerimaNya sebagai Tuhan dalam 

keseluruhan perasaan. Berapa kali saya telah mengikuti nafsu saya? Padahal menurut Al-

Qur’an, mengikuti hawa nafsu dapat menjadikannya Tuhan [45:23]. Berapa kali saya telah 

mengalah pada bisikan Setan? Menurut Al-Qur’an, mengikuti setan sama halnya dengan 

menyembahnya [23:60]. Mengapa saya mendengarkannya? Karena teman yang buruk, TV, 

Internet?  

 
 

   

 ﴾٪﴾ 4الَْخنَّاِس ﴿٪ الَْوْسَواِس۟ال٪ مِن َشِر  
Dari kejahatan (dair) bisikan setan yang bersembunyi 

 Seseorang yang meletakkan 

sesuatu rahasia dalam hati Tetapi dia tidak akan menyerah sampai kita mati. 

Terjemahan:  Dari kejahatan bisikan Setan yang bersembunyi  

 

 Rasakan kehadiran dari Setan musuh jahat kita dan dua malaikat yang selalu bersama kita. 

 Sadari akan kebencian dan serangan Setan dan memohonlah dengan ikhlas atas perlindungan 

Allah.  

 Ketahui hal terpenting dan terbesar adalah Dzikir kepada Allah (mengingatNya) sebab hal itu 

akan menjauhkan Setan dari kita. 
 

  22  

 ﴾٪﴾ 5النَّاِس ﴿٪ فِي ُصُدورِ  يَُوْسوُِس  الَِّذي
yang Membisikkan (kejahatan) Ke dalam dada (dari) manusia 

Seseorang yang 

 الَِّذيعَلَّمَبِالْقَلَم

 dada : َصْدر membisikkan يَُوْسوُِس 

 dada-dada : ُصُدور
 

 Seseorang yang وَْسَواس

membisikkan 

Terjemahan:  Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia 

 

 Bisikan adalah meletakkan sesuatu rahasia ke dalam hati.   

 Setan mencoba membisikkan ke dalam dada, dada adalah tempat masuknya ke dalam hati. Hal 

ini sama dengan pencuri yang masuk melalui jendela yang terbuka di sekitar rumah.   

 Jika hati ‘hidup’ dan ‘berbunyi’ dengan Dzikir kepada Allah, sehingga serangan bisikkan Setan 

gagal dan persembunyiannya menjadi tempat menyedihkan. Jika tidak demikian, maka 

seseorang akan teperosok ke dalam dosa. 
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 Allah mengatakan tentang Al-Qur’an:  ُِدور  .(obat bagi apa yang ada di dalam dada) ِشفَاء  ل ِمَا فِي الصُّ

Itu dapat menyembuhkan penyakit kebodohan, keraguan, kemunafikan, dan keinginan jahat.   
 

91*  

 ﴾٪﴾ 6وَالنَّاِس ﴿٪ مَِن الِْجنَّةِ 
Dari golongan Jin Dan manusia.” 

Terjemahan:  Dari golongan Jin dan manusia.” 

 

 Akhir kata dari Al-Qur’an adalah (kejahatan) manusia, memberikan sinyal kepada kita untuk 

mencari teman yang baik! 

 Nabi SAW berkata setiap orang dari kita diikuti oleh Setan Jin yang selalu bersamanya 

pria/wanita. Dia akan selalu mencoba mengajak kita ke tujuan yang salah pada setiap 

kesempatan yang memungkinkan.   

 Siapa Setan dari golongan manusia? Semua  orang yang bekerja untuk Setan baik secara 

langsung maupun tidak langsung, mereka yang menjauhkan kita dari jalan Allah. Mereka 

termasuk media, televisi, Koran, dan majalah yang penuh dengan artikel dan program kejahatan. 

Bahkan laki-laki dan perempuan sekeliling kita yang mana melalui pakaiannya, 

pembicaraannya, dan aksinya bekerja sebagai agen Setan. Bukankah dunia ini penuh dengan 

orang-orang seperti itu? Apakah sekarang anda menilai bagaiman pentingnya Surat ini untuk 

kemaanan kita! 

 Mohon pertolongan kepada Allah dari keberadaan Setan.   

 Rencana: Coba menghindari semua program yang buruk, gadget, teman dan gunakan waktu 

anda untuk melakukan hal yang baik. sebagai tambahan untuk mendapatkan pertolongan Allah, 

berjuanglah sebagai sebuah tim untuk membuat udara yang bersih terbebas dari kejahatan.   
 

TATA BAHASA : Latiha perbedaan bentuk dari  َّفَتَح dan  ََّجَعل. Coba pelajari dengan teliti.praktekan 

menggunakan TPI dalam 4 langkah seperti yang telah diterangkan sebelumnya. 

 

   Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat di Al-Qur’an 29 kali(   ف)فَتََح  

اِفْتَحْ ،يَفْتَحُ ،فَتَحَ   

 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع
Dia(lk) sedang 

membuka 

Akan membuka 

 Dia(lk) telah يَفْتَحُ 
membuka 

 َفَتحَ 

 أمْر نَهْي
Mereka sedang 

membuka 
Akan membuka 

 Mereka telah يَفْتَُحونَ 
membuka 

 َفَتُحوا

Jangan 
buka! 

 Kamu sedang اِفْتَحْ  !Buka الَتَفْتَحْ 
membuka 

Akan membuka 

 Kamu telah تَفْتَحُ 
membuka 

 َفَتْحَت 
Jangan 
kalian 
buka! 

 !Buka الَتَفْتَُحوا
kalian 

 Kalian sedang اِفْتَُحوا
membuka 

Akan membuka 

 Kalian telah تَفْتَُحونَ 
membuka  

 َفَتْحُتمْ 

 : Pembukaفَاتِح
Saya sedang 

membuka 
Akan membuka 

 Saya telah أَفْتَحُ 
membuka 

 َفَتْحُت 

 :  Sesuatu yang dibukaمَفْتُوح
Kami sedang 

membuka 
Akan membuka 

فْتَحُ نَ   Kami telah 
membuka 

 َفَتْحَنا
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 membuka:فَتْح
Dia(pr) sedang 

membuka 
Akan membuka 

فْتَحُ تَ   Dia(pr) telah 
membuka 

ْت َفَتحَ   

ّ  Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat di Al-Qur’an 346 kali(ف)َجعَلَ 

 اِْجعَلْ ،َجعَلَ،يَْجعَلُ 

 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع

Dia sedang 
membuat 

Akan membuat 

 يَْجعَلُ 
Dia(lk) 
telah 

membuat 

 َجَعلَ 

 أَمْر نَهْي
Mereka sedang 

membuat 

Akan membuat 

 يَْجعَلُونَ 
Mereka 

telah 
membuat 

 َجَعُلوا

Jangan  

membuat! 
 اِْجعَلْ  !!Buat الَتَْجعَلْ 

Kamu sedang 
membuat 

Akan membuat 

 kamu telah تَْجعَلُ 
membuat 

 َجَعْلَت 

Jangan 
kalian 

membuat! 

 !Buat الَتَْجعَلُوا
(kalian) 

 Kalian sedang اِْجعَلُوا
membuat 

Akan membuat 

 Kalian تَْجعَلُونَ 
telah 

membuat 

 َجَعْلُتمْ 

 Pembuat: َجاِعل
saya sedang 

membuat 

Akan membuat 

 Saya teIah أَْجعَلُ 
membuat  

 َجَعْلُت 

 yang dibuat:مَْجعُول
kami sedang 

membuat  

akan membuat  

 Kami telah ْجعَلُ نَ 
membuat 

 َجَعْلَنا

 membuat:َجعْل
Dia sedang 
membuat 

Akan membuat 

 تَْجعَلُ 
Dia(pr) 
telah 

membuat 

 َجَعَلْت 
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Pelajaran 12:  Surat An-Naas 
Q1:  Terjemahkan yang berikut.. 
 

﴾٪﴾ 1بَِربِ النَّاِس ﴿٪ قُلْ اَعُْوذُ  ﴾٪﴾ 2مَلِِك النَّاِس ﴿٪  ﴾٪﴾ 3هلِاِ النَّاِس ﴿٪   
    

﴾٪﴾ 4الَْخنَّاِس ﴿٪ الَْوْسَواِس۟ال٪ مِن َشِر    
   

﴾٪﴾ 5النَّاِس ﴿٪ فِي ُصُدورِ  يَُوْسوُِس  الَِّذي  

    

﴾٪﴾ 6وَالنَّاِس ﴿٪ مَِن الِْجنَّةِ   
  

 

Q2: Berikan arti dari “رب” dengan contoh? 

Jwb: 

 

 

 

Q3: Terangkan istilah   شر ? 

Jwb: 

 

 

 

Q4: kapan Setan membisikkan? 

Jwb: 

 

 

 

Q5: Bagaimana orang jahat membisikkan? 

Jwb: 

 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Pertanyaan Tata bahasa berhubungan dengan pelajaran 12 

Q1: Tulis perbedaan bentuk dari kata kerja berikut. 

Bentuk Perintah  َاِفْتَحْ  ، يَفْتَحُ  ، َفَتح  
Terjemahan 

فِعْل 
 مَُضارِع

Terjemahan 
 فِعْل مَاِضي

Dia akan 

membuka 
 Dia(lk) telah يَفْتَحُ 

membuka 
 َفَتحَ 

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     

        

        

Pembuka     

Yang dibuka     

Membuka     

 

Bentuk Perintah  َيَْجعَلُ  ،  َجعَل  ، 
 اِْجعَلْ 

Terjemahan 

فِعْل 
 مَُضارِع

Terjemahan 

 فِعْل مَاِضي

Dia sedang 

membuat/ 

akan membuat 
 Dia(lk) telah يَْجعَلُ 

membuat 
 َجَعلَ 

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     
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Q2: Break the Arabic words and write 
the meanings.  

Q3: Terjemahkan yang berikut ke 
dalam bahasa Arab. 

   َجعَلْنَاكُمْ 

Kami telah 
membuatnya(sesuatu)  

   َجعَلْنَا

Maka kami telah 
membuat mereka  

 ُ    وَاْجعَلْه

Dia sedang membuat 
kalian  

   تَفْتَُحْونَ 

Kamu sedang 
membuatnya(lk)  

  يَفْتَحُ 

 Kami telah membuka  
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13.  SURAT AL-KAFIRUUN (Surat No. 109) 

 

Ketika orang-orang musyrik Mekkah melihat semakin bertambahnya orang-orang yang 

meninggalkan agama mereka dan beralih ke Islam, mereka pun  datang dengan menawarkan 

kesepakatan bersama. Mereka mengatakan kepada Nabi SAW bahwa mereka akan menyembah 

kepada Allah Yang Esa selama setahun dan di tahun berikutnya Nabi SAW harus menyembah 

Tuhan mereka juga selain menyembah Allah. Dalam jawabanNya, Allah mewahyukan Surat ini.  

 

Surat ini terdiri dari pesan yang sangat penting. Dimana Surat ini mengatakan kepada kita bahwa 

tidak mungkin ada kesepakatan lain dalam hal keimanan.   

 Nabi SAW biasa membaca Surat ini dan Surat Al-Ikhlas dalam Sholat sunat fajar dan Maghrib 

[Musnad Ahmad, Tirmidhi, Nasai, dan Ibn Majah]. 

 Nabi SAW menasehati beberapa sahabatnya untuk membaca surat ini sebelum tidur: membaca 

surat Al-kafiruun karena ia membersihkan dari syirik (menyekutukan Allah) 
 

يَْطان الرَِّجيْم ِ مَِن الشَّ ِ الرَّحمِٰن الرَِّحيْمأَعُوْذُ بِالل  ّبِْسِم الل 
   

 ﴾٪﴾ 1الْٰكفُِروْنَ ﴿٪ ٰۤياَيُّهَا قُلْ 
katakanlah, Wahai Orang-orang kafir! 

 
ُّهَا ،  يَا  O: أيُّهَا،   يَا أَي

Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an 

sebanyak 511 kali. 

 tunggal:ََكفِر

  jamak :ََكفُِرون، ََكفِِرين
Terjemahan:  katakanlah(Muhammad), “Wahai orang-orang kafir! 

 

 Setiap non-Muslim tidak kafir! Hanya seseorang yang menolak perintah setelah menerima dan 

memahaminya. Al-Qur’an telah memanggil non-Muslim sebagai َها الّناس    .(!wahai manusia) ياايُّ

 Ketika anda masih kecil dan pada saat ayah anda marah kepada salah satu saudara laki-laki atau 

perempuan anda, bukankah itu sebagai peringatan kepada mereka untuk waspada dan hati-hati? 

Disini, Allah sangat marah kepada orang-orang musyrik yang datang kepada Nabi SAW. 

Mereka tidak hanya kafir  bahkan mengajak  Nabi SAW kepada perbuatan syirik. PanggilanNya  

berupa “Wahai orang-orang kafir” seharusnya menjadi peringatan bagi kita jangan sampai 

menentang Allah dan berbuat hal yang menyerupai orang-orang kafir. 

 Apa sebenarnya yang menjadi masalah bagi orang-orang kafir? Mereka menolak kebenaran 

walaupun sudah mengetahuinya lantaran nafsu mereka, ego, kekayaan, status, dan tradisi. 

 Do’a: Oh Allah! Jangan sampai saya menolak kebenaran lantaran ego saya, nafsu, atau satus. 

 Evaluasi: Berapa kali sudah saya menolak kebenaran atau tidak menerimanya secara langsung? 

 Rencana untuk bertobat. Buat rencana untuk menyadari akan kebesaran Allah dan melatih diri    

 sendiri untuk mengikuti kebenaran. 

 Sebar : Bangun kesadaran di antara orang-orang untuk menyadari akan besarnya bahaya 

mengikuti ego dan tradisi. 
  

Setelah melengkapi 13 pelajaran, 

Anda akan belajar 76 kata 
baru,yang terdapat 30854 kali dalam 

Al-Qur’an. 
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 ﴾٪﴾ 2تَعْبُُدوْنَ ﴿٪ مَا اَعْبُدُ اَلۤ 
Aku tidak akan menyembah apa Yang kamu sembah 

 apa yang kalian lakukan : تَفْعَلُون  aku berlindung : أَعُوذُ      ;Aku bersaksi : أَْشهَدُ 

Terjemahan:  Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. 

 

 

 Ibadah memiliki tiga pengertian: (1) penyembahan; (2) kepatuhan; dan (3) penghambaan. Tidak 

ada kompromi dalam tiga hal tersebut. Semuanya hanya untuk Allah.  

 Sekarang, beberapa orang non-Muslims mencoba memfitnah Islam. Dalam lingkungan seperti 

ini, anda harus mengikuti Islam tanpa merasa rendah diri. Anda harus teguh pada keimanan dan 

berterimakasih kepada Allah atas anugerah Islam.   

 Lihat kepada mereka yang menentang Islam bagaikan orang buta dan keracunan. 
 

    

 ﴾٪﴾ 3اَعْبُُد ﴿٪ مَۤا عٰبُِدوْنَ  واََلۤ اَنْتُمْ 
Dan kamu bukan penyembah (dari) apa yang aku sembah 

ۤ  وَ   Tunggal : عَابِد اَنْتُمْ  اَل

ينَ عَابُِدونَ، عَابِدِ   : Jamak  
 

 Aku bersaksi : أَْشهَدُ 

 Aku berlindung  dan tidak Kamu : أَعُوذُ 

Terjemahan: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. 

 

 Jangan salah persepsi bahwa mereka adalah penyembah Allah. Penyembahan yang bercampur 

dengan kesyirikan tidak akan pernah diterima oleh Allah.   

 Semua agama tidaklah sama. Kita harus menghadirkan Islam sebagai yang terbaik dan dengan 

cara yang bijaksana.  
 

    

 ﴾٪﴾ 4عَبَْدتُّمْ ﴿٪ مَّا عَابِد   واََلۤ اَنَا
Dan aku tidak 

(akan) pernah 
 (menjadi)seorang 

penyembah 

(dari)apa  yang kamu sembah 

ۤ  و  Pelaku : فَاِعل اَنَا اَل

 Penyembah : عَابِد

 

 kalian lakukan : فَعَلْتُمْ 

 kalian sembah dan tidak Saya : عَبَْدتُّمْ 

Terjemahan: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. 

 

Hal ini terlihat seperti pengulangan ayat akan tetapi sebenarnya bukan. Ada dua pesan yang berbeda 

dalam dua ayat tersebut.  

 Tidak pula saya sembah mereka sekarang (ال أعبد), juga tidak akan saya sembah mereka di masa 

yang akan datang (وال أنا عابد). 

 Begitupun tidak akan saya sembah berhalamu sekarang (ما تعبدون), juga tidak akan saya sembah 

berhala masa lalumu (ما عبدّتم) 
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 Tidak ada kompromi dalam persoalan keimanan. Hal ini bukan karena kesombongan akan tetapi 

kita takut akan murka Allah. 

 

 ﴾٪5اَعْبُُد ﴿٪ مَۤا عٰبُِدوْنَ  واََلۤ اَنْتُمْ 
Dan kamu tidak 

pernah 
penyembah (dari) apa Aku sembah 

Terjemahan:  Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. 

 

 Lagi hal ini tampak seperti pengulangan tetapi pada dasarnya berbeda konteksnya. Pesan yang 

disampaikan adalah : karena kesombonganmu, tiada lagi harapan bahwa engkau akan 

menyembah Allah.  
 

 ﴾٪﴾ 6دِيِْن ﴿٪ وَلِيَ  دِينُُكمْ  لَُكمْ 
Untuk mu 

(menjadi) 
agamamu Dan untukku agamaku.” 

Terjemahan:  Untukmu agamamu dan untukku agamaku.” 

 Ini tidak berarti bahwa semua agama adalah sederajat atau sama. Dan ini juga tidak berarti kita 

berhenti menyebarkan pesan dari Islam. Apakah Nabi Muhammad SAW berhenti menyebarkan 

Islam setelah diturunkannyaa wahyu ini? Tidak pernah!  Pernyataan ini sebagai jawaban 

terhadap penawaran kompromi mereka.  

 Apakah saya menghargai Al-Islam? Apakah saya menghabiskan waktu dan tenaga untuk 

mempraktekkannya dan menyampaikannya ke orang lain?  
 

TATA BAHASA:  Praktekkan 21 bentuk dari  َذَكَرَ ,َخلَقَ  , نََصر  , dan    َرَزَق 
Perhatikan kata kerja ini adalah tipe (بَابنََصرَ ) ن.   Jangan khawatir atas klasifikasi ini. Ada perbedaan 

yang sangat kecil dalam kelas ini. Perbedaan kecil disini adalah pengganti dari  َينَْصُر، يَنَْصُرون...pada 

bentuk waktu belum sempurna, kita memiliki ،َيَنُْصُر، يَنُْصُرون...  itu sebanya, kita memiliki bunyi ‘u’ 

atas ص sebagai pengganti dari bunyi ‘a’. Perhatikan kesamaan perubahan kecil yang terjadi dalam 

bentuk kalimat peritah juga. Kata kerja bahasa Arab sebagaian besar dari tipe  َنََصر. 
  Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an 92 kali(ن)نََصَر  

 نََصرَ،يَنُْصرُ،اُنُْصرْ 

 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع

Dia sedang 
menolong 

akan menolong 

 Dia(lk) telah يَنُْصرُ 
menolong 

 َنَصرَ 

 أمْر نَهْي
Mereka sedang 

menolong 

akan menolong 

 Mereka telah يَنُْصُرونَ 
menolong 

 َنَصُروا

jangan 

tolong! 
 اُنُْصرْ  !tolong الَتَنُْصر

Kamu sedang 
menolong 

akan menolong 

 Kamu telah تَنُْصرُ 
menolong 

 َنَصْرَت 

Jangan 

tolong! 

 !tolong الَتَنُْصُروا

(kalian) 

 kalian akan اُنُْصُروا
menolong 

sedang menolong 

 Kalian telah تَنُْصُرونَ 
menolong 

 َنَصْرُتمْ 
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 Penolong:نَاِصر
Saya sedang 

menolong 
akan menolong 

 saya telah أَنُْصرُ 
menolong 

 َنَصْرُت 

 Seseorang yang ditolong:مَنُْصور
Kami sedang 

menolong 

Akan menolong 

 Kami telah نَنُْصرُ 
menolong 

 َنَصْرَنا

 Tolong, menolong:  نَْصر
Dia sedang 
menolong 

akan menolong 

 Dia(pr) telah تَنُْصرُ 
menolong 

 َنَصَرْت 

 

   Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an 248 kali(ن)َخلَقَ 

 َخلََق،يَْخلُُق،اُْخلُقْ 

 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع

Dia sedang 
menciptakan 

akanmenciptakan 

 Dia(lk) telah يَْخلُقُ 
menciptakan 

 َخَلقَ 

 أمْر نَهْي

mereka sedang 
menciptakan 

akan 
menciptakan 

 Mereka telah يَْخلُقُونَ 
menciptakan 

 َخَلُقوا

jangan 

ciptakan!  ْاَلتَْخلُق ciptakan!  ْاُْخلُق 

kamu sedang 
menciptakan 

akan 
menciptakan 

 تَْخلُقُ 
Kamu telah 

menciptakan  َخَلْقَت 

jangan 

ciptakan! اَلتَْخلُقُوا 
ciptakan! 

(kalian) 
 اُْخلُقُوا

Kalian sedang 
menciptakan 

Akan 
menciptakan 

 تَْخلُقُونَ 
Kalian telah 

menciptakan  َْخَلْقُتم 

  : Penciptaَخالِق
Saya sedang 
menciptakan 

akan 
menciptakan 

 saya أَْخلُقُ 
menciptakan 

 َخَلْقُت 

 Seseorang yang diciptakan:مَْخلُوق
Kami sedang 
menciptakan 

Akan 
menciptakan 

 Kami نَْخلُقُ 
menciptakan 

 َخَلْقَنا

 Ciptaan, mencipta:َخلْق
Dia sedang 

menciptakan 

Akan 
menciptakan 

 Dia(pr) تَْخلُقُ 
menciptakan 

 َخَلَقْت 

 

 

 Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an 122 kali( ن) رَزََق 

  

 رَزََق،يَْرزُُق،اُرْزُقْ 
 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع

Dia sedang 
menyediakan 

Akan 
menyediakan 

 Dia(lk) telah يَْرزُقُ 
menyediakan 

 َرَزَق 

 أمْر نَهْي
Mereka sedang 
menyediakan 

Akan 

 Mereka telah يَْرزُقُونَ 
menyediakan 

 َرَزُقوا
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menyediakan 

Jangan 
sediakan!  ْالَتَْرزُق sediakan!  ْاُرْزُق 

Kamu sedang 
menyediakan 

Akan 
menyediakan 

 تَْرزُقُ 
Kamu telah 

menyediakan  ََرَزْقت 

Jangan 
sediakan! 

kalian 
 الَتَْرزُقُوا

sediakan! 
(kalian) اُرْزُقُوا 

Kalian sedang 
menyediakan 

Akan 
menyediakan 

 تَْرزُقُونَ 
Kalian telh 

menyediakan  َْرَزْقُتم 

 Penyedia:رَازِق
Saya sedang 

menyediakan  
Akan 

menyediakan 

 Saya telah أَرْزُقُ 
menyediakan 

 َرَزْقتُ 

 seseorang yang disediakan:مَْرزُوق
Kami sedang 
menyediakan 

akan menyediakan 

 Kami telah نَْرزُقُ 
menyediakan 

 َرَزْقَنا

 menyediakan, persediaan:رِزْق
Dia sedang 

menyediakan 
Akan 

menyediakan 

 Dia(pr) telah تَْرزُقُ 
menyediakan 

 َرَزَقتْ 

 

   Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an 163 kali(ن)ذَكََر 

 ذَكََر،يَْذكُُر،اُذْكُرْ 

 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع
Dia sedang 
mengingat 

Akan mengingat 
 يَْذكُرُ 

Dia(lk) 
telah 

mengingat 
رَ كذَ   

 أمْر نَهْي
Mereka sedang 

mengingat 
Akan mengingat 

 يَْذكُُرونَ 

Mereka 
telah 

mengingat 
ُرواكَ ذَ   

Jangan 
ingat!  ْالَتَْذكُر ingat!  ْاُذْكُر 

Kamu sedang 
mengingat 

Akan mengingat 
 تَْذكُرُ 

Kamu 
telah 

mengingat 
ْرَت كَ ذَ   

Jangan 
ingat! الَتَْذكُُروا 

ingat! 
(kalian) اُذْكُُروا 

Kalian sedang 
mengingat 

Akan mengingat 
 تَْذكُُرونَ 

Kalian 
telah 

mengingat 
ْرُتمْ كَ ذَ   

 Seseorang yang mengingatkan:ذَاكِر
Saya sedang 
mengingat 

Akan mengingat 
 Saya telah أَذْكُرُ 

mengingat  َْرُت كَ ذ  

 Seseorang yang diingatkan:مَْذكُور
Kami sedang 
mengingat 

Akan mengingat 
 نَْذكُرُ 

Kami telah 
mengingat  َْرَناكَ ذ  

 Mengingat, ingatan:ذِكْر
Dia sedang 
mengingat 

Akan mengingat 
 تَْذكُرُ 

Dia(pr) 
telah 

mengingat 
َرْت كَ ذَ   
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Pelajaran 13: Surat  Al-Kafiruun 
Q1:  Terjemahkan yang berikut. 

﴾٪﴾ 1الْٰكفُِروْنَ ﴿٪ ٰۤياَيُّهَا قُلْ   
   

﴾٪﴾ 2تَعْبُُدوْنَ ﴿٪ مَا اَلۤ اَعْبُدُ   
   

بُِدوْنَ عٰ  واََلۤ اَنْتُمْ  ﴾٪﴾ 3اَعْبُُد ﴿٪ مَۤا   
    

﴾٪﴾ 4عَبَْدتُّمْ ﴿٪ مَّا عَابِد   واََلۤ اَنَا  
    

﴾٪5اَعْبُُد ﴿٪ مَۤا عٰبُِدوْنَ  واََلۤ اَنْتُمْ   
    

﴾٪﴾ 6دِيِْن ﴿٪ وَلِيَ  دِينُُكمْ  لَُكمْ   
    

 

Q2: Apakah setiap non-Muslim kafir?  Siapa orang-orang kafir itu? 

Jwb: 

 

 

Q3: Apakah menurut anda bahwa ولي دين مكم دينكل  berarti kita harus berhenti 

menyebarkan Islam ? 

Jwb: 

 

 

Q4: Dalam Sholat apa Nabi SAW membaca Surat ini? 

Jwb: 

 

Q5: Apa manfaat dari membaca Surat ini di malam hari?  

Jwb:   

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  



www.understandquran.com 89 

Pertanyaan Tata bahasa berhubungan dengan pelajaran 
13 

 
Q1: Tulis perbedaan bentuk dari kata kerja berikut. 

 :Menolongنَصر  (ن)31نََصَر 

Bentuk Perintah  َاُنُْصرْْ،ُصرنْ يَ ،َنَصر  
Terjemahan  مَُضارِعفِعْل  Terjemahan فِعْل مَاِضي 
    

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     

        

        

    

    

    

 
 Membuat (ن)128َخلَق

Bentuk Perintah  َاُْخلُقْ ، لُقُ خْ يَ ،َخلَق  
Terjemahan فِعْل مَُضارِع Terjemahan فِعْل مَاِضي 
    

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     
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Mengingatّ: رذك  (ن)163ذَكََر 

Bentuk  َرَ كَ ذ،  َ hatnireP كُرْ اُذْ ،كُرُ ذْ ي  
Terjemahan فِعْل مَُضارِع Terjemahan فِعْل مَاِضي 
    

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     

        

        

 

    

    

    

Menyediakanّ : رزق  ( ن) 211رَزَقَ 

Bentuk Perintah  َزُقْ اُرْ  ،زُقُ رْ يَ ،رَزَق  
Terjemahan فِعْل مَُضارِع Terjemahan فِعْل مَاِضي 
    

Terjemahan نَهْي Terjemahann أمْر     

        

        

 

    

    

    

 
Q2: Pisahkan kata-kata bahasa Arab 

dan tuliskan artinya.  

Q3: Terjemahkan yang berikut ke 
dalam bahasa Arab. 

   َخلَقَُكمْ َو رَزَقَُكمْ 

Kamu telah 
menolong saya 

 

مُ اللُ كُ وَلَقَْد نََصَر    
 

Saya telah 
menolong kamu 

 

  مَْن يَنُْصُرنِيْ 
 

Dia (lk) telah 
mengingat saya 

 

  فَاذْكُُروْنِيْ 
 

Saya telah 

mengingatnya(lk) 
 

  Maka tolong kami   اَذْكُُركُمْ 
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14.  ADZAN & DO’A WUDHU 
 

Mari kita mulai dengan Adzan dulu: 

                    23  

 .أَكْبَرُ أَكْبَُراَللهُ اَللهُ  أَكْبَرُ أَكْبَُراَللهُ اَللهُ 
Allah Maha Besar Allah Maha Besar 

 

 Allah Maha Besar dalam kekuasaan, keagungan, kemuliaan, kebaikan dan segala atribut 

kebaikan lainnya.. 

 Mohon: Oh Allah! Tunjuki saya untuk  menerima Mu sebagai yang terbesar di dalam hidup 

saya. Dalam kata lain, tolong saya dalam menaati Mu dari pada keinginan nafsu saya, keluarga, 

pemimpin yang salah, atau tradisi.  

 Pada waktu Adzan Subuh, jika saya mendengar suaranya namun tetap tidur, siapakah yang 

saya taati? Siapakah yang saya terima sebagai yang terbesar? Allah atau nafsu saya? Anda 

dapat memeriksa hal lain lagi.  
 

 576    

َّ  أَنْ  أَْشهَدُ  ٰ  ال َ إِلـ َّاللُ  ـه  (2kali)إاِل
Aku bersaksi 

Bah
wa 

Tidak ada Tuhan selain Allah 

 ُ  aku : أَفْعَل

melakukan 

 aku : أَعْبُدُ 

menyembah 

 
 tidak :مَا

 tidak akan :لَنْ ;tidak :لَمْ 
Jamak dari  ِ لـٰـها adalah   الَِّذيَن ٰامَنُوا  آلِهَة َّ  إاِل

الَِحات  وَعَِملُوا الصَّ
Terjemahan:  Aku bersaksi (bahwa) tidak ada Tuhan selain Allah. 

 

Kata لهإ  memiliki arti yang berbeda: (1) Suatu yang di sembah; (2) Suatu yang memenuhi kebutuhan 

kita; (3) Suatu yang dipatuhi. Tidak ada Tuhan lain selain Allah dalam semua pengertian 

tersebut. 

Aku bersaksi berarti; perkataan saya dan perbuatan saya, di dalam atau di luar rumah, di kantor atau 

di pasar, menunjukkan bahwa saya: 

 Mencintai Allah melebihi yang lain. 

 Menerima Allah sebagai Pencipta saya, Pemilik, Penopang, Yang Menghargai, dan Pengatur 

seluruh alam semesta.  

 Saya menyembah dan patuh hanya pada-Nya dalam seluruh permasalahan hidup saya bukan  

kepada hawa nafsu atau tujuan lainnya. 

 Saya hanya meminta pertolongan-Nya dan hanya percaya pada-Nya. 
 

 363  236* 

 (2kali)رَُّسواُلللِ  مَُحمًَّدا أَنَّ  أَْشهَدُ 
Aku bersaksi bahwa 

Muhammad 

(SAW) 
Adalah utusan Allah. 

 : أَنْ  
bahwa; 

 seseorang yang :مَُحمًَّدا

banyak bersyukur 
 utusan :رَُسول

Setelah melengkapi 14 pelajaran, 

anda akan belajar 87 kata 
baru,yang terdapat 33079 kali 

dalam Al-Qur’an. 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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 utusan-utusan (96 kali dalam Al-Qur’an) :  رُُسل bahwa : أَنَّ 

Terjemahan:  Aku bersaksi bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah. 
 

Aku bersaksi artinya; perkataan saya dan perbuatan saya, di dalam dan diluar rumah, di kantor dan 

di pasar, menunjukkan bahwa: 

 Saya cinta Allah dan utusan-Nya Nabi SAW melebihi dari siapa pun; 

 Saya menerima dan mematuhi ajaran dari Nabi SAW tanpa mempertanyakan.; 

 Saya menganggap Al-Qur’an dan As-Sunnah sebagai standard antara kebenaran dan kesalahan; 

 Saya tidak perlu bukti lain untuk mengikuti ajaran dari Nabi SAW; dan 

 Suka tidak sukanya saya adalah berdasarkan petunjuk dari suka dan tidak sukanya Nabi SAW. 
 83   

لَوٰ  َحيَّعَلَى  2kali)) الْفاَلَحِ  َحيَّعَلَى (2kali) ةِ الصَّ
Marilah  Sholat.Marilah menujukemenangan

 فاَلح عَلَى َحيَّ   عَلَى َحيَّ 

Sukses, kemenangan mari atas mari Atas 
Terjemahan:  Marilah Sholat. Terjemahan:  Marilah menuju kemenangan. 

n 
 Kata “Marilah Sholat” Bukan “menawarkan Sholat dimana saja anda,” tapi yaitu pergi ke 

Masjid. Al-Qur’an menyuruh kita untuk mendirikan Sholat dengan berjama’ah bersama Imam 

dan muslim lainnya. 

 Jika kita mendirikan Sholat, maka Allah akan memberikan kita segala jenis kesuksesan dan 

kemenangan. Sholat adalah bentuk yang luas dari mengingat Allah.   

 Itu akan mendatangkan kedamaian jiwa dan ketenangan fikiran.   

 Sholat juga memberikan beberapa manfaat fisik seperti tidur lebih awal agar bangun lebih pagi 

untuk Sholat Subuh dan membiasakan tepat waktu.   

 Dalam manfaat sosial, Sholat mengikat kebersamaan kita sebagai teman, tetangga, dan saudara.   

 Yang paling penting, kita akan mencapai kesuksesan abadi di akhirat kelak, Insya Allah. 

 

Salah satu alasan panggilan yang mengingatkan akan kesuksesan adalah seseorang menghindari 

Sholat sebab dia berfikir hal ini akan menghilangkan keuntungan dalam urusan dunianya jika dia 

harus Sholat. Dia terkadang bersikap seperti orang bodoh yang menuju arah yang salah dari yang 

seharusnya dituju.   
 

ٰ الَإِل .أَكْبَرُ أَكْبَُراَللهُ اَللهُ  َّاللُ ــ  .هَِإال
Allah Maha Besar.   Allah Maha Besar. Tidak ada Tuhan selain Allah

 

 Adzan berakhir dengan kata awalnya.   

 Pesan awal sebelumnya adalah: Datang menuju Sholat mengingatkan kita akan kebesaran 

Allah.   

 Pesan di akhir adalah : Jika anda tidak menuju Sholat, anda akan merugi. Allah tetaplah Yang 

Maha Besar dan hanya Dia yang pantas disembah. Jika anda menuju sholat, maka anda akan 

diberkahi oleh Yang Maha Besar dan Tuhan yang sebenarnya, dengan demikian kesuksesan 

sebenarnya telah anda dapatkan. 
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Do’a sebelum Whudu: اللِ بِْسمِ   
 

Do’a sesudah Wudhu:  

 
  40  

َّإِل ٰ أَْشهَُدأَناْل َّاللُ ــ ٗ  الََشِريكَ  وَْحَدهٗ  هَِإال  لَه
Aku bersaksi bahwa tidak ada 

Tuhan selain Allah
 sendiri-Nya,(tiada) sekutu 

Bagi-
Nya

 
وَاِحد ، أََحد ، 

 تَوِْحيْد

ك رْ شِ   : mengadakan sekutu dengan 

Allah: مُْشرِك seseorang yang 

melakukan ِشرْك 

Untuk 

Nya, bagi 

Nya 

Terjemahan:  Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah sendiri-Nya, tiada sekutu bagi-

Nya. 

 

 Keesaan Allah diulang di do’a ini sekaligus dengan penolakan terhadap sekutu bagi Allah. 

Penekanan ini perlu sebab Allah tidak akan pernah memaafkan siapa yang melakukan 

perbuatan ِشرْك (Syirik), yaitu menyekutukan Allah.  

 Baca do’a ini dan ingat akan akibat dari bahaya perbuatan Syirik .  
 

   126*  

ٗ  عَبُْدهٗ  مَُحمًَّدا أَنَّ  وَأَْشهَدُ   َورَُسولُه
Aku bersaksi 

bah
wa 

Nabi Muhammad 
(SAW)

(adalah) hamba-Nya Dan utusan-Nya.

Ingat contoh ini: 

َّ الل : أَنْ  َّ إلهَ إال  أَْشهَُد أَنْ ال
 أَْشهَُد أَنَّ مَُحمًَّدا رَُّسولُ الل : أَنَّ 

 hamba dari :  عَبُْد الل

Allah 

 هٗ  رَُسولُ  وَ 
dan utusan Nya 

Terjemahan:  IAku bersaksi bahwa Nabi Muhammad (SAW) (adalah) hamba-Nya dan utusan-

Nya. 

 

 Kata “hamba” ditambahkan disini. Bangsa dahulu seperti orang Kristen telah mengangkat 

nabinya nya (Isa As) pada tingkat  Tuhan dengan menjadikannya sebagai anak Tuhan. Allah dan 

utusanNya, Nabi Muhammad SAW ingin kita terbebas dari Syirik seperti itu. Oleh karena itu 

kita diminta untuk mengulang kata-kata ini dalam do’a kita.  

 baAllah menciptakan kita dan kita untuk-Nya. Dia yang memiliki kita dan segala sesuatu. Kita 

semua adalah hamba Allah dan hiduplah layaknya seorang hamba. Hamba Allah yang terbaik 

adalah Nabi Muhammad (SAW). Dia adalah suri tauladan bagi kita, bagaimana seharusnya 

menjadi seorang hamba.  
 

 الْمُتََطِه ِرينَ  مِنَ  وَاْجعَلْنِي التَّوَّابِينَ  مِنَ  اْجعَلْنِي اَلل هُمَّ 

Oh Allah!
Jadikan 

aku
Di 

antara

Orang-
orang 
yang 

bertaubat

Dan jadikan 
aku 

diantar
a 

Orang-orang yang 
bersuci 
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 نِي اِْجعَلْ 

 تَوَّابُون، تَوَّابِين تَوَّاب 
 نِي اِْجعَلْ  وَ 

jadika مُتََطِه ِريَن مُتََطه ُِرون   مُتََطِه ر

n aku dan jadik

an aku 
Terjemahan:  Oh Allah! Jadikan aku di antara orang-orang yang bertaubat dan jadikan aku di 

antara orang-orang yang bersuci. 

 

 Kita manusia senantiasa berbuat salah dan salah lagi. Kita tidak melakukan banyak hal yang 

seharusnya kita lakukan dan sekiranya kita melakukannya, kita tidak menyelesaikannya dengan 

baik. oleh karena itu kita harus bertaubat lagi dan lagi. 

 Oh Allah! Jadikanlah kesucian dalam keimanan kami, fikiran, tubuh, pakaian dan tempat.  

 

 

TATA BAHASA :Praktekkan yan berikut 21bentuk dari   َدََخلَ ,كَفَر,dan  َعَبَد.  gunakan TPI. 

   Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an 461 kali(ن)كَفَرَ 

 كَفََر،يَْكفُُر،اُكْفُرْ 
 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع

Dia sedang kafir 
Akan kafir  ُيَْكفُر 

Dia(lk) 
telah kafir  ََفرَ ك 

 أمْر نَهْي
Mereka sedang 

kafir 

Akan kafir 
 يَْكفُُرونَ 

Mereka 
telah kafir َكَفُروا 

Jangan 

kafir! الَتَْكفُر kafir!  ْاُكْفُر 
Kamu sedang 

kafir 

Akan kafir 
 تَْكفُرُ 

Kamu telah 

kafir  ََفْرَت ك 

Jangan 
kafir! الَتَْكفُُروا 

kafir! 
(kalian ) اُكْفُُروا 

Kalian sedang 
kafir 

Akan kafir 
 تَْكفُُرونَ 

Kalian 
telah kafir  ََفْرُتمْ ك 

 seseorang yang tidak percaya:ََكفِر
Saya sedang 

kafir 

Akan kafir 
 أَكْفُرُ 

Saya telah 
kafir  ََفْرُت ك 

 Seseorang yang tidak dipercaya:مَْكفُور
Kami sedang 

kafir 

Akan kafir 
 نَْكفُرُ 

Kami telah 
kafir  ََفْرَناك 

 tidak percaya, ketidakpercayaan: كُفْر
Dia sedang kafir  

akan kafir  ُتَْكفُر 
Dia(pr)telah 

kafir  ََفَرْت ك 

   Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an 78 kali(   ن)دََخلَ 

 دََخلَ،يَْدُخلُ،اُدُْخلْ 

 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع

Dia sedang 
masuk 

Akan masuk 
 يَْدُخلُ 

Dia(lk) telah 
masuk  ََدَخل 

 أمْر نَهْي
Mereka sedang 

masuk 

Akan masuk 
 يَْدُخلُونَ 

Mereka telah 
masuk َدَخُلوا 

Jangan 

masuk!  ْالَتَْدُخل Masuk!  ْاُدُْخل 
Kamu sedang 

masuk 

Akan masuk 
 تَْدُخلُ 

Kamu telah 
masuk  ََدَخْلت 

Jangan 
masuk! 

(kalian) 
 الَتَْدُخلُوا

masuk! 

(kalian) 
 اُدُْخلُوا

Kalian sedang 
masuk 

Akan masuk 
 تَْدُخلُونَ 

Kalian telah 
masuk  َْدَخْلُتم 
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 seseorang yang masuk:  دَاِخل
Saya sedang 

masuk 

Akan masuk 
 أَدُْخلُ 

Saya telah 
masuk َدَخْلت 

 seseorang yang dimasukkan:  مَْدُخول
Kami sedang 

masuk 

Akan masuk 
 نَْدُخلُ 

Kami telah 
masuk َدَخْلَنا 

 masuk, memasukkan: دُُخْول
Dia sedang 

masuk 

Akan masuk 
 تَْدُخلُ 

Dia(pr) telah 
masuk  ْدََخلَت 

 
 Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an 143(   ن) 229عَبََد 

kali   

 عَبََد،يَعْبُُد،اُعْبُدْ 
 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع

Dia sedang 
menyembah 

Akan menyembah 
 يَعْبُدُ 

Dia(lk) telah 
menyembah  ََعبَد 

 أمْر نَهْي
mereka sedang 

menyembah 

akan menyembah 
 يَعْبُُدونَ 

Mereka 
telah 

menyembah 
 َعبَُدوا

Jangan 

sembah!  ْالَتَعْبُد sembah!  ْاُعْبُد 
kamu sedang 
menyembah 

akan menyembah 
 تَعْبُدُ 

Kamu telah 
menyembah  ََّعبَْدت 

Jangan 

sembah! 

kalian 

 الَتَعْبُُدوا
sembah! 

kalian 
 اُعْبُُدوا

Kalian sedang 
menyembah 

akan menyembah 
 تَعْبُُدونَ 

Kalian telah 
menyembah  ْم  َعبَْدتُّ

Seseorang yang menyembah:عَابِد
Saya sedang 
menyembah 

akan menyembah 
 أَعْبُدُ 

Saya telah 
menyembah  َُّعبَْدت 

Seseorangn yang disembah:مَعْبُود
Kami sedang 
menyembah 

akan menyembah 
 نَعْبُدُ 

Kami telah 
menyembah َعبَْدَنا 

 sembah, menyembah:ِعبَادَة

dia sedang 
menyembah 

akan menyembah 
 تَعْبُدُ 

Dia(pr) 
telah 

menyembah 
 عَبََدتْ 
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Pelajaran 14: Adzan dan Do’a Wudhu 
Q1:  Terjemahkan yang berikut. 

 أَكْبَرُ أَكْبَُراَللهُ اَللهُ  أَكْبَرُ أَكْبَُراَللهُ اَللهُ 
  

َّ  أَنْ  أَْشهَدُ  ٰ إِل ال َ ــ َّ  ه  اللُ  إاِل

      

 رَُّسواُلللِ  مَُحمًَّدا أَنَّ  أَْشهَدُ 

    

لَوٰ  َحيَّعَلَى  الْفاَلَحِ  َحيَّعَلَى ةِ الصَّ

     

ٰ الَإِل أَكْبَرُ أَكْبَُراَللهُ اَللهُ  َّاللُ ــ  ) هَِإال

  
 

Do’a setelah Wudhu 

َّ أَنْ أَْشهَدُ  َّ إِلـٰـهَ ال  اللُ  إاِل
      

،وَْحَده ،لَه الََشِريكَ    
   

،عَبُْده مَُحمًَّدا أَنَّ  وَأَْشهَدُ  ،َورَُسولُه   
     

 مِنَالْمُتََطِه ِرينَ  وَاْجعَلْنِي مِنَالتَّوَّابِينَ  اْجعَلْنِي اَلل هُمَّ 
     

Q2: Bagaimana kita membawa/menerapkan بركالل ا  ke dalam hidup kita? 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Jwb: 

 

 

 

Q3: Apa arti dari Syahadat (kesaksian)? 

Jwb: 

 

 

 

Q4: Apa manfaat dari Sholat di dunia dan di akhirat? 

Jwb: 

 

 

Q5: Apa ganjaran dari memaca do’a selesai wudhu? 

Jwb: 
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Pertanyaan Tata bahasa berhubungan dengan pelajaran 
14 

 
Q1: Tulis perbedaan bentuk dari kata kerja berikut ini.  

 iaiiniigetn:فركُ   (ن)461كَفََر َ

Bentuk Perintah  ََفرَ ك،  َ فُرْ اُكْ  ،فُرُ كْ ي  
Terjemahan فِعْل مَُضارِع Terjemahan فِعْل مَاِضي 
    

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     

        

        

 

    

    

    

 

 iesag: دخل  (ن)58دََخلَ 
Bentuk Perintah  َُخلُ دْ يَ ،  َدَخل ،

ُخلْ اُدْ   

Terjemahan فِعْل مَُضارِع Terjemahan فِعْل مَاِضي 
    

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     
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 Menyembah:عبد  (ن)229عَبَدَ 
Bentuk Perintah بُدُ عْ يَ ، َعبَد، 

بُدْ اُعْ   

Terjemahan فِعْل مَُضارِع Terjemahan فِعْل مَاِضي 
    

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     

        

        

 

    

    

    

 

 

 
Q2: Pisahkan kata bahasa Arab dan 

tuliskan artinya.  

Q3: Terjemahkan yang berikut ke 
dalam bahasa Arab. 

   فَاعْبُُدوْهُ 

Kami 
menyembah 

mu 

 

  فَاعْبُْدهُ 
 

Kamu telah 
masuk dan 
saya telah 

masuk 

 

اوْ رُ فُ كْ واََلتَ   
 

 Saya telah 
menyembah 

dan tidak 
mengingkari 

 

 وَقَْد كَفَْرتُمْ 
 

 
Dia telah 

mengingkari 
dan tidak 

menyembah  

 

   وَمَْن َكفَرَ 
Saya sedang 

masuk 
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15.   DO’A IFTITAH, RUKU’, & SUJUD 

 

Mari kita belajar Do’a ifitah : 

 
41*     

هُمَّ الل   ُسبَْحانَكَ   اْسمُكَ  وَتَبَارَكَ  َوبَِحمِْدكَ  
Maha Suci Engkau Ya Allah! 

Dan dengan memuji-
Mu

Dan keberkahan 
pada

Asma-mu

الل ُسبَْحانَ   : Maha Suci Allah  

كَ ُسبَْحانَ   : Maha Suci Engkau  
رَكَ ابَ  َحمِْد كَ  بِ  وَ   : dia 

memberkahi 
 dia diberkahi : تَبَارَكَ 

 nama : اِْسم

dan denga

n Memujimu 

Terjemahan:  Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu dan keberkahan pada asma-

Mu; 

 

 Arti sebenarnya dari  َكَ ُسبَْحان  adalah: Engkau adalah Suci. Engkau terbebas dari segala kecacatan, 

kekurangan, atau kesalahan.  

  ََك الل هُمَّ ُسبَْحان  artinya: Oh Allah! Engkau tidak butuh seorang pun; Engaku tidak lemah; Engkau 

tidak takut pada siapa pun; Engkau tidak pernah lelah; Engaku bukanlah penindas; Engkau 

tidak butuh bantuan siapa pun.   

  ََك الل هُمَّ ُسبَْحان  juga berarti: Apa pun ujian hidup yang Engkau berikan kepada ku itu pastilah yang 

terbaik. Aku tidak akan mengeluhkannya pada Mu. Jika kita menguatkkan perasaan ini, maka 

kita akan memiliki sikap yang sangat positif.  

 َحمْد: Memuji Allah dan berterima kasih pada-Nya adalah satu dari rukun utama dalam Islam. 

Jika anda tidak bertasbih dengan benar, anda tidak akan bisa memuji Allah dengan sebenarnya. 

Jika anda kira Allah itu lemah atau tidak memberi anda kecukupan, lalu bagaimana anda dapat 

memuji-Nya dengan benar. 

 Sebenarnya َحمْد adalah pokok dari rasa teimakasih yang mana merupakan aspek penting lainnya 

dari kesuksesan hidup.  

  َاْسمُكَ  تَبَارَك : jika anda selalu mengulang “kerja yang bagus,” maka pekerjaan itu tidak akan 

meningkat. Tetapi jika anda awali pekerjaan dengan menyebut Asma Allah, Dia akan 

memberikan pertolongan dan keberkahan.   

 Pada akhirnya, orang yang beruntung adalah orang yang mau mengamalkan asma-Nya. 
19    

كَ  وَتَعَالَىٰ  ٰ واَلَإِل َجدُّ َ ــ  غَيُْركَ  ه
Dan Maha TinggiKemuliaan Mu;Dan tidak( ada) 

tuhan
selain Engkau

Terjemahan:  Dan Maha Tinggi kemuliaan Mu; dan tidak (ada) Tuhan selain Engkau. 

 

 Kemuliaan Mu demikian tinggi. Seseorang di dunia ini, sekuat apa pun dia, apa pun dia, sekuasa 

apa pun atau bahkan raja dunia ini, semuanya tidak ada apa-apanya di hadapan Mu, Ya Allah!  

 Mengulangi pertanyaan tentang ke-Esa-an Nya dan tidak membutuhkan sekutu satu pun bagi-

Nya adalah hal yang sangat penting. Allah tidak akan pernah mengampuni Syirik. Tanamkan 

dalam fikiran kita akan besarnya resiko dari perbuatan Syirik ketika membaca do’a ini.  
 

Setelah melengkapi 15  pelajaran, 

Anda akan belajar 95 kata baru 
,yang terdapat 33812 kali dalam Al-

Qur’an. 
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Bacaan ketika ruku’ (رُُكوع):  
  215 

ِ يَ  ُسبَْحانَ   الْعَِظيم رَب
Maha Suci Tuhanku Yang Maha Agung 

Terjemahan:  Maha Suci Tuhanku, yang Maha Agung. 

 

Coba untuk membayangkan dan merasakan empat hal yang disebutkan disini: 

 Allah adalah Maha Suci (baca penjelasan sebelumnya tentang Maha Suci Engkau). 

 Dia adalah Rabb, yaitu, yang menjaga semua hal dari kita dan segala sesuatu di sekitar kita. Dia 

adalah Penjaga, Penopang, Penyedia atas segala sesuatu yang kita butuhkan. Dia lah yang 

mengontrol setiap dan semua dari 100 milyar sel setiap detiknya dalam hidup kita. 

 Anda menyebut Allah dengan mengatakan: Rabb ku. Jika ibu anda mengatakan: “anak laki-laki 

saya sangat baik” atau “anak perempuan saya sangat baik” tepat di depan anda, pertanda apakah 

itu? Itu menunjukkan kecintaan ibu anda dan kasih sayangnya! Katakan hal tersebut dengan 

cinta ketika anda bertasbih dalam Ruku'.  

 Dia Maha Agung. Kata  َعْظم dalam bahasa Arab berarti tulang. Itu menunjukkan kekuatan. َعِظيم 

berarti seseorang yang perkasa dan kuat. Kita ucapakan ketika ruku’ menunduk ke bawah atas 

Keperkasaan dan Kekuatan Nya. 
 

   

  َحِمَدهٗ لِمَنْ َسِمعَاللُ 
Allah mendengar kepada orang yang Memuji-Nya 

 
 هٗ  َحمدَ  مَنْ  لِ 

untuk, kepada orang yang/siapa memuji Nya 
Terjemahan:  Allah mendengar orang yang memujiNya. 

 

 Allah mendengar  kepada setiap orang. Hal ini bermakna Allah memberikan perhatian khusus 

kepada seseorang yang memujiNya.  

 Allah tidak butuh pujian kita untukNya. Karena hal tersebut pada dasarnya tidak bermanfaat 

sama sekali untukNya. Dia tidak akan kekurangan apa pun jika kita tidak memuji-Nya. Justru 

dengan memujiNya lah yang akan mendatangkan manfaat untuk kita. 

 

الَْحمْدُ وَلَكَ رَبَّنَا

Wahai Tuhan 

kami!  
Dan hanya bagi-Mu   segala puji. 

Terjemahan:  wahai Tuhan kami. Segala puji  hanya bagi-Mu.  

 

 Hamd memiliki dua pengertian: Pujian dan terimakasih. 

 Bayangkan dan rasakan semua yang terbaik dariNya: Oh Allah! Engkau adalah yang Maha 

Penyayang, Maha Kuasa, Pencipta terbaik, Perancang terbaik, dsb, dan kemudian pujilah Dia 

dari lubuk hati anda yang paling dalam. 

 Bayangkan dan rasakan kebaikanNya pada anda sebagai ungkapan rasa terimakasih sebenarnya.  

 

Bacaan ketika sujud (َسْجَدة):  Kata kerja  َسَجَد terdapat dalam Al-Qur’an 49 kali dalam bentuk 

berbeda. 
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ِ يَ  ُسبَْحانَ   اْْلَعْلَىٰ  رَب
Maha suci Tuhan ku  Yang Maha Tinggi. 

  
 (paling besar) اْْلكْبَر  (lebih besar) أكْبَر (besar)كَبِير

 (paling kecil) اْْلْصغَر  (lebih kecil) أَْصغَر  (kecil) َصغِير

 (paling tinggi) اْْلَعْلَى  (lebih tinggi) أَعْلَى (tinggi) عَلِي  
Terjemahan:  Maha Suci Tuhanku, yang Maha Tinggi. 

 

Sajdah (Sujud) adalah ekspresi secara utuh ketundukan kita kepada Allah.Coba bayangkan dan 

rasakan terkait empat hal yang disebutkan disini. Sama seperti bacaan dalam Ruku’ kecuali اْْلَعْلَى 
(Maha Tinggi). Saya menempati kedudukan yang terendah di atas muka bumi ini dan Tuhan  saya 

adalah yang tertinggi di atas singgasana Nya. 
 

Jadikan Tasbih menjadi kesatuan dalam hidup anda: 

Mohon: Oh Allah! Tolong saya untuk menerima semua ujian dalam hidup ini bukannya justru 

keluhan yang menyalahkan Mu. Jangan pernah lagi saya mengatakan : Mengapa semua 

ini harus terjadi pada diri saya? 

Evaluasi:  Sudah berapa kali saya mengeluhkan tentang warna kulit saya, hidung, wajah, fisik, 

keluarga, cuaca, negara, dsb. 

Rencana:  Apapun yang Allah lakukan adalah hal yang sempurna. Keadaan dimana kita berada di 

dalamnya adalah berupa ujian dan/atau balasan atas kesalahan kita sendiri. Kita harus 

berdo’a kepada Allah untuk menolong kita melakukan yang terbaik dalam situasi 

bagaimana pun kita berada atau merubah keadaa tersebut dengan cara yang terbaik. 

Sebar       : Sebarkan pesan ini dan tolonglah orang lain agar senantiasa memuji Allah dan 

berterima kasih pada-Nya. 
 

 

TATA BAHASA: Praktekkan 21 bentuk dari kata kerja berikut ini: 

 Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an 58 kali(    ض)َضَربَ 

  

 اِْضرِبْ ،رِبُ ضْ ،يَ َضَربَ 

 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع

Dia sedang 
memukul. 

Akan 
memukul. 

 يَْضرِبُ 
Dia(lk) telah 

memukul.  ََضَرب 

 أمْر نَهْي

Mereka 
sedang 

memukul. 
Akan 

memukul. 

 يَْضرِبُْونَ 
Mereka telah 

memukul. َضَرُبْوا 

Jangan 
pukul! 

 بْ تَْضرِ الَ 
pukul! 

 اِْضرِبْ 
kamu sedang 

memukul. 
Akan 

memukul. 

 Kamu telah تَْضرِبُ 
memukul.  َضَرْبَت 

Jangan 
pukul!  

(kalian) 

  !pukul اَلتَْضرِبُْوا
(kalian ) 

 ِ ْضرِبُْواا  
Kalian 
sedang 

memukul. 
Akan 

 Kalian telah تَْضرِبُْونَ 
memukul.  َْضَرْبُتم 
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memukul . 

 seseorang yang memukul:ارِبضَ 

 seseorang yang dipukul:مَْضُروب

 memukul, pukul:َضْرب

Saya sedang 
memukul. 

Akan 
memukul. 

 أَْضرِبُ 
Saya telah 
memukul.  َضَرْبُت 

Kami sedang 
memukul. 

Akan 
memukul. 

 نَْضرِبُ 
Kami telah 
memukul . َضَرْبَنا 

Dia sedang 
memukul . 

Akan 
memukul hit. 

 تَْضرِبُ 
dia(pr) telah 

memukul.  َضَرَبْت 
 

  Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an 266 kali(    ض)َظلَمَ 

 اِْظلِمْ ،ْظلِمُ يَ ،َظَلمَ 

 فِعْلمَاِضي فِعْلمَُضارِع

Dia sedang 
menganiaya. 

Akan 
menganiaya. 

 يَْظلِم
Dia(lk) telah 
menganiaya.  ََظَلم 

 أمْر نَهْي

Mereka sedang 
menganiaya. 

Akan 
menganiaya. 

 يَْظلِمُْونَ 
Mereka 

telah 
menganiaya. 

 َظَلُمْوا

jangan 

aniaya! 

 اَلتَظلِمْ 
aniaya! 

 اِْظلِمْ 
kamu sedang 
menganiaya. 

Akan 
menganiaya. 

 Kamu telah تَْظلِمُ 

menganiaya.  َظَلْمَت 

Jangan 
aniaya! 
(kalian) 

 !aniaya اَلتَظلِمُْوا
(kalian) 

 ِ  ْظلِمُْواا
Kalian sedang 
menganiaya. 

Akan 
menganiaya. 

 Kalian telah تَْظلِمُْونَ 
menganiaya.  َْظَلْمُتم 

 Penganiaya:َظالِم

 seseorang yang dianiaya:مَْظلُوم

 menganiaya:ُظلم

Saya sedang 
menganiaya. 

Akan 
menganiaya. 

 مُ أَْظلِ 
Saya telah 

menganiaya.  َظَلْمُت 

Kami sedang 
menganiaya. 

Akan 
menganiaya. 

 نَْظلِمُ 
Kami telah 

menganiaya. َظَلْمَنا 

Dia sedang 
menganiaya. 

Akan 
menganiaya. 

 تَْظلِمُ 
Dia(pr) telah 
menganiaya.  َظَلَمْت 

 Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an 53 kali(   ض)َصبَرَ 

  

 اِْصبِرْ ،ْصبِرُ ،يَ َصبَرَ 

 فِعْلماِضي فِعْلمَُضارِع

Dia sedang 
bersabar. 

Akan bersabar. 
 يَْصبِرُ 

Dia(lk) 
telah 

bersabar. 
 َصبَرَ 

 أمر نَهْي
Mereka sedang 

bersabar. 
Akan bersabar. 

 يَْصبُِروْنَ 
Mereka 

telah 
bersabar. 

 َصبَُرْوا
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Jangan 
sabar! 

 اِْصبِرْ  !sabar اَلتَْصبِرْ 
Kamu sedang 

bersabar. 
Akan bersabar. 

 تَْصبِرُ 
Kamu  
telah 

bersabar. 
 َصبَْرَت 

Jangan 
sabar! 

 !sabar اَلتَْصبُِروْا
(kalian) 

 اِْصبُِروْا
Kalian sedang 

bersabar. 
Akan bersabar. 

 تَْصبُِروْنَ 
Kalian 
telah 

bersabar. 
 َصبَْرُتمْ 

 seseorang yang penyabar:َصابِر

--- 

 sabar:َصبْر
 

Saya sedang 
bersabar. 

Akan bersabar. 
 أَْصبِرُ 

Saya telah 
bersabar.  َصبَْرُت 

Kami sedang 
bersabar. 

Akan bersabar. 
 نَْصبِرُ 

Kami 
telah 

bersabar. 
 َصبَْرَنا

Dia sedang 
bersabar. 

Akan bersabar. 
 تَْصبِرُ 

Dia(pr) 
telah 

bersabar. 
 َصبََرْت 

 

 Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an(   ض)غَفَرَ  

 95 kali   

 اِغْفِرْ ،غْفِرُ ،يَ غَفَرَ 

 فِعْلماِضي فِعْلمَُضارِع

Dia sedang 
memaafkan. 
Akan 
memaafkan. 

 يَغْفِرُ 
Dia(lk) telah 
memaafkan.  ََغَفر 

 أمْر نَهْي

Mereka sedang 
memaafkan. 
Sedang 
memaafkan. 

 يَغْفُِروْنَ 
Mereka 
telah 
memaafkan. 

 َغَفُرْوا

Jangan 
maafkan! 

 اَلتَغْفِرْ 
maafkan! 

 اِغْفِرْ 
Kamu sedang 
memaafkan. 
Akan 
memafkan. 

 تَغْفِرُ 
Kamu telah 
memaafkan.  َغَفْرَت 

Jangan 
maafkan! 
(kalian) 

  !maafkan اَلتَغْفُِروْا
(kalian) 

 اِغْفُِروْا
Kalian sedang 
memaafkan. 
Akan 
memaafkan. 

 تَغْفُِروْنَ 
Kalian telah 
memafkan.  َْغَفْرُتم 

 seorang yang pemaaf:افِرغَ 

 seseorang yang dimaafkan:مَغْفُور

 maaf, memaafkan:مَغْفَِرة
 

Saya sedang 
memaafkan. 
Akan 
memaafkan. 

 أَغْفِرُ 
Saya telah 
memaafkan.  َغَفْرُت 

Kami sedang 
memaafkan. 
Akan 
memaafkan. 

 نَغْفِرُ 
Kami telah 
memaafkan. َغَفْرَنا 

Dia sedang 
memaafkan. 
Akan 
memaafkan. 

 تَغْفِرُ 
Dia(pr) 
telah 
memaafkan. 

 َغَفَرْت 

 
 
 ُسبَْحانََك الل هُمَّ َوبَِحمِْدَك وَتَبَارََك اْسمُكَ   

َك واَلَ هلِاَ غَيُْركَ   وَتَعَالَٰى َجدُّ
ِ َي الْعَِظيْم َّسِمَع اللُ لِمَْن َحِمَده ُسبَْحانَ رَب

ِ َي ااْلَعْلَىٰ   الَْحمْدُ رَبَّنَا وَلََك  ُّسبَْحانَ رَب

Kata kerja yang tidak memiliki akibat atas yang 

lain, bentuk  pasifnya (مفعول) tidak ada. 
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Pelajaran 15: Do’a Iftitah, Ruku’, dan Sujud 
Q1:  Terjemahkan yang berikut. 

******************** Iftitah******************** 

هُمَّ الل   ُسبَْحانَكَ   اْسمُكَ  وَتَبَارَكَ  َوبَِحمِْدكَ  
     

كَ  وَتَعَالَى ٰ  َجدُّ ـهَ واَلَإِلـ  غَيُْركَ  
    

 

 

 *****    *****    *****    Ruku’ *****    *****    *****     

ِ يَ  ُسبَْحانَ   الْعَِظيم رَب
   

 

   *****    *****    *****    Sujud   *****    *****    *****  

ِ يَ  ُسبَْحانَ   اْْلَعْلَىٰ  رَب
   

 

Q2: Apa arti dari “keberkahan atas asma-Mu”? 

Jwb: 

 

Q3: Berapa banyak sesuatu yang kita katakan kepada Allah selama Ruku’? 

Jwb: 

 

Q4: Berapa banyak sesuatu yang kita katakan kepada Allah selama sujud? 

Ans: 

 

Q5: Apa arti dari سبحان? 

Jwb: 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Pertanyaan Tata bahasa berhubungan dengan pelajaran 15 

 
Q1: Tulis bentuk berbeda dari kata kerja berikut. 

ً Dia(lk) telah memukul : َضَربَ (ض)58َضَربَ   Sebagai contoh:  َضَرَب مَثاَل
Bentuk Perintah  َرِبُ ضْ يَ ، َضرَب،ْ

 اِْضرِبْْ
Terjemahan فِعْل مَُضارِع Terjemahan فِعْل مَاِضي 
  

 

 

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     

        

        

 

    

    

    

 

 Dia(lk) telah menganiaya: َظلَمَ   (ض)266َظلَمَ 

Bentuk Perintah  َاِْظلِمْْْ،ْظلِمُ يَ ، َظَلم  
Terjemahan فِعْل مَُضارِع Terjemahan فِعْل مَاِضي 
  

 
 

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     
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  Dia(lk) bersabar:   َصبَرَ   (ض)53َصبَرَ 

Bentuk perintah  َاِْصبِرْْْ،ْصبِرُ يَ ، َصبَر  
Terjemahan فِعْل مَُضارِع Terjemahan فِعْل مَاِضي 
  

 
 

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     

        

        

 

    

    

    

 Dia(lk) telah memaafkan:   غَفَرَ   (ض)95غَفَرَ 

Bentuk Perintah  َاِغْفِرْْْغْفُِر،يَ ، َغَفر    
 

 

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     

        

        

 

    

    

    

 
Q2: pisahkan kata bahasa Arab dan 

tulliskan artinya.  

Q3: Terjemahkan yang berikut kedalam 
bahasa Arab. 

   فَاْضرِبُْوا

Jangan aniaya; 
 

  َصبَْرتُمْ 
 

Dia memukul, 
maka dia telah 

menganiaya 

 

 فَغَفَْرنَا
 

 

Sabar (kalian)! 
 

 وَمَاَظلَمْنَاهُمْ 
 

 

Mereka telah 
aniaya 
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 وَمَاَظلَمُْونَا
  

sabar! 
 

 

 

16.  TASYAHUD 
 

   46 

لََواتُ  لِلِ  اَلتَِّحيَّاتُ  يِ بَاتُ  وَالصَّ  وَالطَّ
Semua ucapan 

penghormatan 
Hanyalah 

milik Allah 
Pengagungan kebaikan 

 (tunggal)تَِحيَّة

 (jamak) تَِحيَّات

للا ِل  وةِ َصٰل  (tunggal) 

 (jamak)َصلََوات

 (tunggal)َطي ِبَة

 Milik Allah (jamak)َطي ِبَات

Terjemahan:  Semua ucapan penghormatan, pengagungan, kebaikan hanyalah milik Allah 

hanyalah milik Allah. 
Terjemahan lainnya: segala ugkapan pujian adalah milik Allah dan semua ibadah serta kalimat yang baik. 

 

Suatu ketika Nabi SAW berkata bahwa tujuh puluh ribu orang akan masuk Surga tanpa dihisab dan 

disiksa. Dia kemudian menggambaran sifat mereka. Di antaranya adalah mereka senantiasa tetap 

beriman kepada Rabb mereka (Allah). Mendengar ini 'Ukashah bin Mihsan (RA) berdiri dan 

memohon: "Do’akan agar Allah menjadikan aku satu di antara mereka.'' Nabi SAW berkata, 

"Engkau adalah satu di antara mereka.'' Kemudian berdiri laki-laki lain dan memohon hal yang 

sama. Nabi SAW menjawab,”Ukasah telah mendahului mu.” [Al-Bukhari and Muslim].  
 

 Hadits ini mengajarkan kita manakala kita mendengar ada berita baik, mohon pada Allah untuk 

mendapatkannya, atau orang lain yang akan merebut kesempatan tersebut. 

 Mohon: Oh Allah! Tolong saya agar bisa melakukan tiga kebaikan di atas agar bernilai ibadah. 

 Evaluasi: Bagaiman saya menggunakan lidah saya, otak saya, intelektual saya, dan yang paling 

penting, kemana saya menghabiskan harta saya? 

 
42  75             

الَمُ  ُّهَاالنَّبِيُّ  عَلَيْكَ  اَلسَّ ٗ  َورَْحمَتُاللِ  أَي  وَبََرََكتُه
keselamat

an 
Atas mu Wahai Nabi Dan rahmat Allah  Dan keberkahanNya 

Penggunaan 

secara 

umum:  

اَلمُ عَلَيُْكمْ   السَّ

نَبِيُّون، نَبِي ِين،  
 اَنْبِيَۤاء
Nabi 

للا رَْحمَتُ  َو   هٗ  بََرََكتُ  وَ  
dan rahmat Allah dan Keberkaha

n Nya 

 kasih yang : رَِحيم 

berkelanjutan 

Jamak dari   بََركَة  adalah 

 بََرََكت
Terjemahan:  Keselamatan atas mu wahai Nabi,dan rahmat Allah dan keberkahanNya.  

 

Siapa yang mampu mengerjakan tiga ibadah dari (lidah, tubuh, dan waktu) dengan cara yang 

terbaik? Tentu, Nabi Muhammad (SAW). Dia mengajarkan kepada kita tentang ketiga hal tersebut 

dan bagaimana memperlakukannya. Oleh karena itu, kita mendo’akan beliau dengan tiga hal: 

keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah.  

Setelah melengkapi 16 pelajaran, 

Anda akan belajar 103 kata baru, 
,yang terdapat 35199 kali Dalam Al-

Qur’an. 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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42    140* 

الَمُ  الِِحينَ  ِعبَادِاللِ  ىٰ وَعَلَ  عَلَيْنَا اَلسَّ  الصَّ
keselamat

an 
Atas kami Dan atas  Hamba-hamba Allah Yang shalih 

 
 hamba Allah : عَبُْد الل عَلَىٰ  وَ  نَا عَلَى 

 hamba-hamba : ِعبَادُ الل

Allah 

 َصالُِحون، َصالِِحينَصالِح 
atas kami dan atas 

Terjemahan:  Keselamataneace atas kami dan atas hama-hamba Allah yang shalih. 

 Siapa yang menerima keutamaan dari Allah?  (1) Para Nabi; (2) orang yang jujur (Sidiq); (3) 

Martir (Syuhada); dan (4) orang-orang baik(Shalihin).   

 Doa’ untuk keselamatan untuk Nabi SAW, lalu untuk kita, dan selanjutnya untuk orang-orang 

shalih. Untuk Nabi dan orang-orang shalih, insya Allah, permohonan tersebut akan dikabulkan. 

Sedang kita di antara keduanya, dan kita berharap bahwa Allah akan memberikan kepada kita 

keselamatan juga.  

 Ingat, Allah melimpakan rahmatNya atas mereka yang memang layak untuk memperolehnya, 

yang mengerjakan amal shalih dan memohon rahmat-Nya, seperti apa yang dilakukan oleh 

orang-orang shalih.   

 

َّإِل أَنْ  أَْشهَدُ  ٰ ال َ ــ َّ  ه  اللُ  إاِل
Aku bersaksi bahwa (tiada) Tuhan selain Allah 

Terjemahan:  Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah.  
 

ٗ  عَبُْدهٗ  مَُحمًَّدا أَنَّ  وَأَْشهَدُ   َورَُسولُه
Dan Aku bersaksi bahwa Muhammad 

adalah 

hamba 
Dan utusan Nya 

Terjemahan:  Dan aku bersaksi bahwa Muhammad (SAW) adalah hamba dan utusan Nya.  
 

 Keterangan untuk hal di atas sudah dijelaskan pada pelajaran ke-14 tentang Adzan.   

 Allah menciptakan kita dan kita untuk Nya. Dia yang memiliki kita dan yang lainnya. Kita 

semua adalah hambaNya dan berlakulah layaknya seorang hamba bagiNya. Sebaik-baik 

hamba Allah adalah Nabi Muhammad (SAW). Dia adalah tauladan bagi kita, tentang 

bagaimana menjadi seorang hamba sejati. 

 

 

TATA BAHASA:Praktekkan yang berikut 21 bentuk dari  َعَِملَ  , عَلِمَ  ,َسِمع, dan  َرَِحم gunakan TPI. 
 

 Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an(   س)َسِمعَ 

100 kali   
 مَعْلماِضي مَعْلمَُضارِع اِْسَمعْ ،ْسمَعُ ،يَ َسِمعَ 

Dia sedang 
mendengar. 
Akan 

 يَْسمَعُ 
Dia(lk) 
telah 
mendengar. 

 َسِمعَ 
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mendengar. 

 أمْر نَهْي

Mereka sedang 
mendengar. 
Akan 
mendengar. 

 يَْسمَعُْونَ 
Mereka 
telah 
mendengar. 

 َسِمُعْوا

Jangan 
dengar! 

 اَلتَْسمَعْ 
dengar! 

 اِْسمَعْ 
Kamu sedang 
mendengar. 
Akan 
mendengar. 

 تَْسمَعُ 
Kamu telah 
mendengar.  َسِمْعَت 

Jangan 
dengar   
(kalian) 

 !dengar اَلتَْسمَعُْوا
(kalian) 

 اِْسمَعُْوا
Kalian sedang 
mendengar. 
Akan 
mendengar. 

 تَْسمَعُْونَ 
Kalian 
telah 
mendengar. 

 َسِمْعُتمْ 

 seseorang yang mendengar:امَعسَ 

 seseorang yang di dengar:مَْسمُوع

 mendengar:عَسمْ 

Saya sedang 

mendengar. 
Akan 
mendengar. 

 أَْسمَعُ 
Saya telah 
mendengar.  َسِمْعُت 

Kami sedang 
mendengar. 
Akan 
mendengar. 

 نَْسمَعُ 
Kami telah 
mendengar. َسِمْعَنا 

Dia sedang 
mendengar. 
Akan 
mendengar. 

 تَْسمَعُ 
Dia (pr) 
telah 
mendengar. 

 َسِمَعْت 
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 Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an 518(    س) عَلِمَ 

kali 

 اِعْلَمْ ،يَعْلَمُ ،َعِلمَ 

 مَعْلماِضي مَعْلمَُضارِع

Dia sedang 
mengetahui. 

Akan 
mengetahui. 

 يَعْلَمُ 
Dia(lk) telah 
mengetahui.  ََعِلم 

 أمْر نَهْي

Mereka sedang 
mengetahui. 

Akan 
mengetahui. 

 يَعْلَمُونَ 
Mereka 

telah 
mengetahui. 

 َعِلُموا

Jangan 
ketahui! 

 الَتَعْلَمْ 
ketahui! 

 اِعْلَمْ 
Kamu sedang 
mengetahui. 

Akan 
mengetahui. 

 Kamu telah تَعْلَمُ 
mengetahui. 

 َعِلْمَت 

Jangan 
ketahui! 
(kalian) 

 !ketahui الَتَعْلَمُوا
(kalian) 

 اِعْلَمُوا
Kalian sedang 
mengetahui. 

Akan 
mengetahui. 

 Mereka تَعْلَمُونَ 
telah 

mengetahui. 

 َعِلْمُتمْ 

 seseorang yang mengetahui, yang:عَالِم

berilmu   

 yang diketahuiمَعْلُوم

 mengetahui, pengetahuan:ِعلْم

Saya sedang 
mengetahui. 

Akan 
mengetahui. 

 Saya telah أَعْلَمُ 
mengetahui.  َعِلْمُت 

Kami sedang 
mengetahui. 

Akan 
mengetahui. 

 Kami telah نَعْلَمُ 
mengetahui. َعِلْمَنا 

Dia sedang 
mengetahui. 

Akan 
mengetahui. 

 تَعْلَمُ 
Dia (pr) 

telah 
mengetahui. 

 َعِلَمْت 
 

 Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an  318(   س) عَِملَ 

kali 

 يَعْمَلُ،اِعمَلْ ،َعِملَ 

 لماِضيعف فعلمَُضارِع

Dia sedang 
mengerjakan. 

Akan mengerjakan. 
 يَعْمَلُ 

Dia(lk) telah 
mengerjakan.  ََعِمل 

 أمْر نَهْي
Mereka sedang 
mengerjakan. 

Akan mengerjakan. 
 يَعْمَلُونَ 

Mereka telah 
mengerjakan. َعِمُلوا 

Jangan 
kerjakan! 

 اِعْمَلْ  !kerjakan الَتَعْمَلْ 
Kamu sedang 
mengerjakan. 

Akan mengerjakan. 

 Kamu telah تَعْمَلُ 
mengerjakan. 

 َعِمْلَت 

Jangan 
kerjakan  
(kalian) 

  !kerjakan الَتَعْمَلُوا
(kalian) 

 اِعْمَلُوا
Kalian sedang 
mengerjakan. 

Akan mengerjakan. 

 Kalian telah تَعْمَلُونَ 
mengerjakan. 

 َعِمْلُتمْ 

 pekerja, buruh:امِلعَ 

Seseorang yang dibebani pekerjaan : 

 مَعْمُول

 ,Tindakan, melakukan: عَمَل

mengerjakan 

Saya 
sedangmengerjakan. 
Akan mengerjakan. 

 Saya telah أَعْمَلُ 
mengerjakan.  َعِمْلُت 

Kami sedang 
mengerjakan. 

Akan mengerjakan. 

 Kami telah نَعْمَلُ 
megerjakan. َعِمْلَنا 

Dia sedang 
mengerjakan.  ُتَعْمَل 

Dia(pr) telah 
mengerjakan.  َعِمَلْت 
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Akan mengerjakan. 
 

 Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an 148(   س) رَِحمَ 

kali   

 يَْرَحمُ،اِرَْحمْ ،َرِحمَ 

 لماِضيعف فعلمَُضارِع

Dia sedang 
menyayangi. 

Akan 
menyayangi. 

 Dia(lk) telah يَْرَحمُ 
menyayangi.  ََرِحم 

 أمْر نَهْي
Mereka sedang 

menyayangi. 
Akan 

menyayangi 

 يَْرَحمُونَ 
Mereka 

telah 
menyayangi. 

 َرِحُموا

Jangan 
sayangi! 

 الَتَْرَحمْ 
sayangi! 

 اِرَْحمْ 
Kamu sedang 
menyayangi. 

Akan 
menyayangi. 

 Kamu telah تَْرَحمُ 
menyayangi. 

 َرِحْمَت 

Jangan 
sayangi! 

 الَتَْرَحمُوا
sayangi! 

 اِرَْحمُوا
Kamu sedang 
menyayangi. 

Akan 
menyayangi. 

 Kalian telah تَْرَحمُونَ 
menyayangi. 

 َرِحْمُتمْ 

 seseorang yang menyayangi:رَاِحم

 Tseseorang yang disayangi:مَْرُحوم

 menyayangi, sayang:رَْحمَة

Saya sedang 
menyayangi. 

Akan 
menyayangi. 

 Saya telah أَرَْحمُ 
menyayangi.  َرِحْمُت 

Kami sedang 
menyayangi. 

Akan 
menyayangi. 

 Kami telah نَْرَحمُ 
menyayangi. َرِحْمَنا 

Dia sedang 
menyayangi. 

Akan 
menyayangi. 

 تَْرَحمُ 
Dia (pr) 

telah 
menyayangi. 

 َرِحَمْت 
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Pelajaran 16:  Tasyahud 
Q1:  Terjemahkan yang berikut. 

لََواتُ  لِلِ  اَلتَِّحيَّاتُ  يِ بَاتُ  وَالصَّ وَالطَّ
    

الَمُ   وَبََرََكتُه، َورَْحمَتُاللِ  أَيُّهَاالنَّبِيُّ  عَلَيْكَ  اَلسَّ
     

الَمُ  الِِحينَ  ِعبَادِاللِ  وَعَلَىٰ  عَلَيْنَا اَلسَّ  الصَّ
     

َّإِل أَنْ  أَْشهَدُ  ٰ ال َ ــ ه َّاللُ    إاِل
    

،عَبُْده مَُحمًَّدا وَأَْشهَُدأَنَّ  ،َورَُسولُه   
    

 
Q2: Apakah pelajaran yang kita dapat dari pertanyaan Ukasha (RA)? 

Jwb: 

 

 

Q3:Berapa banyak keutamaan yang kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi 

(SAW) ? 

Jwb: 

 

 

Q4: Apa arti dari : Aku bersaksi bahwa Muhammad (SAW) adalah utusan 

Nya? 

Jwb: 

 

 

Q5: Apa pesan dari kata ّعبدہ dan رسوله ? 

Jwb: 

 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Pertanyaan Tata bahasa berhubungan dengan pelajaran 16 

 
Q1: Tulis perbedaan bentuk dari kata kerja berikut.   

 mendengar:  َسمع  (س)100َسِمعَ 

Bentuk perintah  َاِْسمَعْْْ،ْسمَعُ يَ ، َسِمع  
Terjemahan فِعْل مَُضارِع Terjemahan فِعْل مَاِضي 
  

 

 

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     

        

 
 

 
 

 
 

 
 

 

    

    

    

 

 mengetahui :  علم  (س)518عَلِمَ 

Bentuk perintah  َاِعْلَمْ ،يَعْلَمُ ،  َعِلم  
Terjemahan فِعْل مَُضارِع Terjemahan فِعْل مَاِضي 
  

 
 

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     
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 aagatee:  عَِملَ   (س)318عَِملَ 

Bentuk perintah  َلْ مَ اِع،لُ مَ يَعْ ،  َعِمل  
Terjemahan فِعْل مَُضارِع Terjemahan فِعْل مَاِضي 
  

 

 

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     

        

        

 

    

    

    

 eneiis:رحم  (س)148رَِحمَ 

Bentuk perintah  َمُ حَ يَرْ ،  َرِحم، ِ مْ رْحَ ا  
Terjemahan فِعْل مَُضارِع Terjemahan فِعْل مَاِضي 
  

 
 

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     

        

        

 

    

    

    
 

 

Q2: pisahkan kata bahasa Arab dan 
tuliskan artinya.  

Q3: terjemahkan yang berikut ke dalam 
bahasa Arab. 

 َسِمعْتُمْ 
  

Saya telah 

mendengar, jadi 

saya telah 

mengetahui 

 

  َستَعْلَمُْونَ 
 Saya telah 

mengetahu, jadi 

saya telah bekerja 

 

  يَعْلَمُهُمْ 
 

Maka kalian 

dengar! 
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  يَْسمَعُْونَُكمْ 
 

Ketahui kalian dan 

lakukan! 

 

 !Sayangi kalian   تَْسمَعُْونَهُمْ 
 

 

17.  SHALAWAT UNTUK NABI (SAW) 
 

Masih ingat pegorbanan Nabi SAW dalam menyebarkan pesan Islam. Jika kita saat ini menjadi 

seorang muslim setelah 1400 tahun masa beliau dan juga jauh dari Mekah, itu lantaran hidayah 

yang Allah berikan kepada kita dan juga pengorbanan Nabi SAW dalam menyebarkan Al-Islam.  

 

Mari kita lihat peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Walaupun begitu berat kelelahan yang beliau 

alami sehabis berda’wah sepanjang hari, bahkan pernah beliau pergi ke suatu kaum pada saat 

tengah malam yang gelap gulita. Saya seharusnya berfikir jangan-jangan keislaman yang saya 

peroleh adalah melalui kaum tersebut. Sehingga secara bersamaan, saya dapat merasakan pengaruh 

dari setiap pengorbanan atas saya dan hidup saya.  

 

Apa yang dapat saya lakukan sekarang untuk membalas kebaikan beliau? Dengan mengundangnya 

makan malam? Memberikan dia hadiah? Bukan! Yang bisa saya lakukan adalah bershalawat 

baginya. 

 

Bagaimanapun  Nabi (SAW) pasti akan mendapat pahala dari Allah, terlepas saya bershalawat 

baginya atau pun tidak. Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk bershalawat baginya. Bahkan, 

kita mendapatkan pahala ketika bershalawat atasnya! Setiap orang siapa yang bershalawat atas Nabi 

(SAW) akan menerima ganjaran sepuluh kebaikan dari Allah [Muslim]. 
 

 لِمَُحمَّدٍ ٰا وَّعَلَىٰ  عَلَٰى  مَُحمَّدٍ  َصِل   هُمَّ اَلل  
Ya 

Allah! 

Limpahkan 

rahmat 
atas Muhammad Dan atas Keluarga Muhammad; 

 

 limpahkan : َصِل  عَلَى

rahmat 

 do’a :َصِل  

 keluarga, pengikut : ٰال عَلَىٰ  وَّ  مَُحمَّدٍ  عَلَىٰ 

 keluarga atas Muhammad dan atas : أَهْل

Terjemahan: Oh Allah! Limpahkan rahmat atas Muhammad SAW dan atas keluarga  

Muhammad SAW 

 

 َصل ِ عَلَى sebenarnya berarti: Oh Allah! Tunjukkanlah kasih sayang Mu padanya, berilah 

kebaikan Mu padanya, tinggikanlah namanya, dan naikkanlah derajatnya. 

 Oh Allah! Nabi (SAW) telah melakukan banyak kebaikan kepada kami. Kami tidak memiliki 

apapun yang pantas untuk membalasnya. Hanya Engkaulah yang bisa membalas semua 

kebaikannya dengan setimpal.  

 ٰال memiliki dua arti: keluarga dan pengikut. Kalau kita pahami pengertian yang kedua, maka 

do’a tersebut juga untuk kita, sebagai pengikut.   
 

59     70                26 

 ٰاِل إِبَْراهِيمَ  وَعَلَىٰ  عَلَٰى إِبَْراهِيمَ  َصلَّيْتَ  كَمَا 

Setelah melengkapi 17 pelajaran, 

Anda akan belajar 110 kata 
baru,yang terdapat 35656 kali 

dalam Al-Qur’an. 
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Sebagai

mana 

Engkau limpahkan 

rahmat 
Atas Ibrahim Dan atas Keluarga Ibrahim 

 : َك، كَمَا

sebagaiman

a 

 you did :فَعَلْتَ 

 engkau limpahkan : َصلَّيَْت 

rahmat 

Atas Ibrahim 

(atasnya rahmat) 
 عَلَىٰ  وَ 

 
dan Atas 

Terjemahan:  Sebagaimanas Engkau limpahkan rahmat atas Ibrahim dan atas keluarga Ibrahim. 

 

 Oh Allah! Engkau telah memberikan Ibrahim (AS) kedudukan yang tinggi dan sebagai 

pemimpin yang mana baik Muslim, Kristen, Yahudi menerimanya sebagai Nabi. Oh Allah! 

Berikan pula Nabi Muhammad kedudukan seperti itu yang mana semua manusia di bumi ini 

menerimanya sebagai Nabi Mu yang terakhir. 
 

 
 17  

 .مَِّجيد   َحِميد   إِنَّكَ 
Sesungguhnya, Engkau 

adalah 
Maha Terpuji Maha Agung 

 puji : َحمْدُ  كَ  إِنَّ 

 Maha terpuji :َحِميد  
 Agung, megah, besar : مَْجد

 ,Maha Agung Sesungguhnya : مَِجيد

memang kamu 

Terjemahan: Sesungguhnya, Engkau adalah Maha Tepuji dan Maha Agung. 

 

 Oh Allah! Engaku telah memberikan karunia yang besar kepada kami. Engkau telah mengutus 

Nabi yang terbaik  untuk kami. Engkau Maha Baik dan juga Maha Penyayang. Engkau begitu 

menjaga atas keselamatan kami. Engkau sungguh Maha Terpuji dan Maha Agung.    
 

Ketika kita berdo’a untuk Nabi (SAW),  ingatlah pengorbanannya untuk kita. Ingat juga dia sebagai 

orang yang telah mengajarkan kita Al-Qur’an.   

Mohon:  Oh Allah! Tolonglah saya agar bisa menjadi muridnya, yaitu dengan mempelajari Al-

Qur’an dan Al-Hadits secara rutin.   

Evaluasi: Berapa lama waktu yang kita luangkan untuk mempelajari kedua hal itu? Apakah saya 

mengatakan “saya sibuk dan saya tidak punya waktu untuk itu?” tidak ada waktu untuk menjadi 

murid Nabi SAW? Apakah betul kita mencintainya? 

Rencana: tentukan  waktu khusus untuk belajar Al-Qur’an dan Al-Hadits setiap harinya.  

Sebarkan: Lakukan yang terbaik yang anda bisa untuk menyebarkan pengajaran dan 

ajaran Al-Qur’an dan As-Sunnah.  
 

Mari kita pelajari bagian kedua yang mana hanya ada dua kata baru:  َْباِرك  dan  َباَرْكَت.  

 ٰاِل مَُحمَّدٍ  وَّعَلَىٰ  عَلَٰى  مَُحمَّدٍ  بَارِكْ  هُمَّ اَلل  
Wahai 

Allah! 

Limpahan 

keberkahan 
Atas  Muhammad Dan atas Keluarga Muhammad; 

Terjemahan:  Wahai  Allah! Limpahkan keberkahan atas Muhammad dan atas keluarga 

Muhammad (SAW) 
 

 Pada bagian pertama ّعلى   .juga بََرَكة disebutkan di dalamnya termasuk pengertian صل 

Bagaimanapun, dalam suatu permohonan, manakala kita mengulang-ulang permintaan kita 
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dalam kata-kata yang berbeda dalam rangka mengekspresikan tambahan cinta kita kepada Nabi 

(SAW).  

 Arti dari Barakah  adalah restu dan keberkahan. Dalam hal ini juga termasuk dari 

kesinambungan dan peningkatan atas keberkahan tersebut.  
 Barakah dalam pekerjaan berupa sambutan dan penghargaan untuk mereka. 

 Barakah dalam keluarga iberupa pertumbuhan, kemakmuran, pengembangan, dan kelanjutan 

generasi penerus. 

 Do’a Barakah adalah untuk keluarga dari Nabi Muhammad (SAW) dan untuk pengikutnya juga.  

Semoga Allah menjadikan kita penerus setia dari Nabi Muhammad (SAW).  
 

ِل إِبَْراهِيمَ ٰا وَعَلَٰى   عَلَٰى  إِبَْراهِيمَ  بَارَكْتَ  كَمَا  
Sebagai

mana 

Engkau limpahkan 

keberkahan 
Atas Ibrahim Dan atas Keluarga Ibrahim 

Terjemahan:  Sebagaimana Engkau limpahkan keberkahan atas Ibrahim dan atas keluarga 

Ibrahim (Abraham). 
 

 مَِّجيد   َحِميد   إِنَّكَ 
Sesungguhnya, Engkau 

adalah 
Maha Terpuji Maha Agung 

Terjemahan:  Sesungguhnya, Engkau adalah Maha Terpuji dan Maha Agung. 

 

Coba untuk mengingat nasehat dari Nabi (SAW) ketika berdo’a untuknya. Sebagai contoh, 

penghormatan terhadap Al-Qur’an, beliau berkata : Sampaikan dari ku, walaupun satu ayat (yang 

kamu tahu). 
 

 Bagaimana kita dapat menyampaikannya jika kita tidak memahaminya? Oleh karena itu, buatlah 

rencana yang serius untuk memahami Al-Qur’an secara keseluruhan. 

 Bayangkan anda sedang tersesat di padang pasir. Makanan dan persediaan anda sudah habis dan 

anda semakin mendekati pada kematian. Tiba-tiba datang seseorang kepada anda dengan 

membawa makanan dan minuman. Anda menikmati makanan tersebut, dan tenaga anda 

kemabali pulih dan kemudian berterimakasih kepadanya. Dia meminta kepada anda untuk 

menolongnya dalam membagikan makanan kepada orang-orang lain ‘yang hampir mati.’ Anda 

hanya berdiri dan berkata,”Semoga Allah menyayangi mu, semoga Allah memberkahimu.” 

Bukankah itu sikap berterimakasih yang tidak pantas? Ambil contoh ini dalam hubungan kita 

dengan Nabi (SAW). Jika kita hanya berdo’a untuk Nabi dan tidak menyampaikan pesannya 

kepada yang lain, akankah Nabi senang dengan sikap kita? 

 Kita seharusnya melakukan segenap kemampuan untuk memahami Al-Qur’an seutuhnya 

sehingga kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan non-Muslim, kesalahpahaman mereka dan 

dalam rangka menunjukkan mereka kepada Islam, Insya Allah. Kita dapat mengingat contoh 

yang ditunjukkan oleh Nabi ketika tetangganya, seorang wanita non-Muslim, biasa 

melemparkan sampah kepadanya setiap hari untuk mengganggunya. Suatu hari, ketika Nabi 

melihat keselah kiri rumahnya dan tidak melihat wanita tersebut, dia menjadi gelisah dan pergi 

ke rumah wanita tersebut untuk mencari tahu tentang keadaannya, khawatir si wanita dalam 

keadaan sakit. Melihat hal ini, si wanita tersebut langsung masuk Islam. Bayangkan pahala yang 

akan kita peroleh jika kita mengalami hal serupa lantaran sikap tenang dan penghargaan kita 

membawa seseorang kepada Islam! 

 Berusahalah untuk meningkatkan kecintaan anda kepada Nabi (SAW) dengan membaca sejarah 

hidupnya dan mengikuti sunnahnya. 
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TATA BAHASA:  Pada pelajaran ini dan selanjutnya, kita akan belajar secara khusus kata kerja 

segitiga. Kata kerja segitiga adalah kata kerja yang mempunyai tiga huruf pada akar katanya. Kita 

mulai dengan kata kerja yang memiliki awal dari tiga huruf akarnya adalah huruf lemah.   

Huruf lemah adalah و، ي، ا.  Mereka disebut huruf lemah atau sakit sebab bunyinya seperti suara 

orang kesakitan, ooo, eee, aaa! Huruf lemah cepat “letih” sehingga tidak bertahan dalam semua 

bentuk kata kerja (bentuk lampau, bentuk belum sempurna, bentuk perintah, dsb). Baik karena 

meghilang atau pun ditambahkannya huruf lemah lainnya pada akar kata tersebut! Satu hal yang 

baik adalah tiga huruf lemah tersebut menguatkan satu dengan yang lainnya dalam mengatasi 

‘kelemahannya!’   

Mari kita praktekkan yang berikut 21 bentuk dari kata kerja  َوََجدَ  ,وَعَد , dan  َوَلَد . 

 Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an 124(   ض)  وَعَدَ 

kali   
 ِعدْ ، يَعِدُ ،  َوَعدَ 

 ل ماِضيعف فعل مَُضارِع

Dia sedang 
berjanji. 
Akan berjanji. 

 يَعِدُ 
Dia(lk) 
telah 
berjanji. 

 َوَعدَ 

 أمْر نَهْي
Mereka sedang 
berjanji. 
Akan berjanji. 

 يَعُِدوْنَ 
Mereka 
telah 
berjanji. 

 َوَعُدْوا

Jangan 
janji! 

 دْ عِ  !janji دْ عِ الَ تَ 
Kamu sedang 
berjanji. 
Akan berjanji. 

 تَعِدُ 
Kamu 
telah 
berjanji. 

 َوَعْدتَّ 
Jangan 

janji! 
(kalian) 

 !janji اَل تَعُِدوْا
(kalian) 

 ِعُدوْا
Kalian sedang 
berjanji. 
Akan berjanji. 

 Kalian تَعُِدوْنَ 
telah 
berjanji. 

مْ   َوَعْدتُّ

 seseorang yang berjanji:وَاِعد 

 sesuatu yang dijanjikan:مَْوعُود 

 janji, berjanji:وَعْد 

Saya sedang 
berjanji. 
Akan berjanji. 

 أَِعدُ 
Saya 
telah 
berjanji. 

 َوَعْدتُّ 

Kami sedang 
berjanji. 
Akan berjanji. 

 نَعِدُ 
Kami 
telah 
berjanji. 

 َوَعْدَنا

Dia sedang 
berjanji. 
Akan berjanji. 

 تَعِدُ 
Dia(pr) 
telah 
berjanji. 

 َوَعَدْت 

 Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an 107(   ض) وََجدَ 

kali  

 دْ جِ ،يَِجدُ ،َوَجدَ 

 لماِضيعف فعلمَُضارِع

Dia sedang 
menemukan. 

Akan 
menemukan. 

 يَِجدُ 
Dia(lk) telah 
menemukan.  ََوَجد 

 أمْر نَهْي

Mereka 
sedang 

menemukan. 
Akan 

menemukan. 

 يَِجُدوْنَ 
Mereka telah 
menemukan. َوَجُدْوا 

Jangan 
temukan! 

 دْ جِ الَتَ 
temukan! 

 دْ جِ 
Kamu 

sedang 
menemukan. 

Akan 
menemukan. 

 تَِجدُ 
Kamu telah 

menemukan. 

 َوَجْدتَّ 
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Jangan 
temukan! 
( kalian) 

 اَلتَِجُدوْا
temuan! 
(kalian) 

 ِجُدوْا
Kalian 
sedang 

menemukan. 
Akan 

menemukan. 

 تَِجُدوْنَ 
Mereka telah 
menemukan. 

 مْ َوَجْدتُّ 

 seseorang yang menemukan:اِجدوَ 

 seseorang yang ditemukan:وُْجودمَ 

 menemukan findوجُ وُ 

Saya sedang 
menemukan. 

Akan 
menemukan. 

 Saya telah أَِجدُ 
menemukan. 

 َوَجْدتُّ 

Kami sedang 
menemukan. 

Akan 
menemukan. 

 Kami telah نَِجدُ 
menemuan. 

 َوَجْدَنا

Dia sedang 
menemukan. 

Akan 
menemukan. 

 Dia(pr) telah تَِجدُ 
menemukan. 

 َوَجَدْت 

 

 Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an 54 kali(  ض)وَلَدَ 

  
ِ ،يَلِدُ ،َوَلدَ  دْ ل  

لماِضيعف فعلمَُضارِع  

dia sedang 
melahirkan. 

Akan 
melahirkan. 

 يَلِدُ 

Dia(lk) 
telah 

melahirkan. 
 َوَلدَ 

 أمْر نَهْي
Mereka sedang 

melahirkan. 
Akan 

melahirkan. 

 يَلُِدوْنَ 

Mereka 
telah 

melahirkan. 
 َوَلُدْوا

Jangan 
lahirkan! 

دْ لِ الَتَ   
lahirkan! 

 ِ دْ ل  
Kamu sedang 
melahirkan. 

Akan 
melahirkan. 

 تَلِدُ 

Kamu  
telah 

melahirkan. 
 َوَلْدتَّ 

 Jangan 
lahirkan! 
(kalian) 

 !lahirkan اَلتَلُِدوْا
(kalian) 

 Kalian sedang لُِدوْا
melahirkan. 

Akan 
melahirkan. 

 تَلُِدوْنَ 
Kalian 
telah 

melahirkan. 
مْ َوَلْدتُّ   

Seseorang yang memberi kelahiran, 

ayah!   َالِدو:  

Seseorang yang dilahirkan, bayi :  َودلُ وْ م  

melahirkan : واِلَدَة 

 Saya sedang 
melahirkan. 

  Akan 
melahirkan. 

 saya telah أَلِدُ 
melahirkan.  َُّوَلْدت 

Kami sedang 
melahirkan. 

Akan 
melahirkan. 

 نَلِدُ 
Kami telah 

melahirkan. َوَلْدَنا 
Dia sedang 
melahirkan. 

Akan 
melahirkan. 

 تَلِدُ 

Dia(pr) 
telah 

melahirkan. 
 َوَلَدْت 
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Pelajaran 17:  Shalawat untuk Nabi(SAW) 
Q1:  Terjemahkan yang berikut. 

هُمَّ اَلل   مَُحمَّدٍ   عَلَىٰ  َصِل    لِ ا ٰوَّعَلَىٰ    مَُحمَّدٍ  
     

إِبَْراهِيمَ  عَلَىٰ  َصلَّيْتَ  كَمَا ا ٰلِ  وَعَلَىٰ    إِبَْراهِيمَ  
     

 مَِّجيد   َحِميد   إِنَّكَ 
   

 بَارَكْتَ  --- بَارِكْ 
 ---  

 
Q2:Dalam membaca shalawat atas Nabi agar lebih baik, apa yang kita ingat? 

Jwb: 

 

 

 

Q3: Bagaimana Allah memperlakukan Ibrahim Alaihissalam? 

Jwb: 

 

 

 

Q4: Apa arti dari  َصل ِ عَلَى  dan  بَارِك عَلَى  ?  

Jwb: 

 

 

 

Q5: Perasaan seperti apa yang harus kita miliki ketika kita mengatakan Allah 

adalah Hamid dan Majid pada akhir shalawat? 

Jwb: 

 

  

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Pertanyaan Tata bahasa berhubungan dengan Pelajaran 17  

 
Q1: Tulis perbedaan bentuk dari kata kerja berikut.   

 : Dia berjanjiَوَعدَ   (و)107َوَعدَ 

Bentuk perintah,  َِعدْ ،عِدُ يَ ،  َوَعد  
Terjemahan  فِعْل

 مَُضارِع
Terjemahan فِعْل مَاِضي 

  
 

 

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     

        

        

 

    

    

    

 Dia menemukan:َوَجدَ   (و)107َوَجدَ 

Bentuk perintah  َدْْجِْ،يَِجدُ ، َوَجد  
Terjemahan فِعْل مَُضارِع Terjemahan فِعْل مَاِضي 
 

 
 

 

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     
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 Dia melahirkan: ََوَلَد  (و)54وَلَدَ 

Bentuk perintah  َيَلِدُ ، َوَلد، ِ دْ ل  
Terjemahan فِعْل مَُضارِع Terjemahan فِعْل مَاِضي 

 

 
 

 

Translation نَهْي Translation أمْر     

        

        

 

    

    

    

 
Q2: pisahkan kata bahasa Arab dan 

tulis artinya.  

Q3: Terjemahkan yang berikut ke dalam 
bahasa Arab. 

   وَعََدكُمُ اللُ 
Saya telah 

menemukannya/itu 
 

  وَعَْدتَّهُ 
 

Dia(lk) telah 
menemukan saya 

 

كَ وَعَدَ    
 

Dia(lk) akan 
menemukan saya 

 

  لَمْ يَلِدْ 
 

Mereka telah 
berjanji padanya 

 

 وَعَْدتُُّكمْ 
  

Kalian akan 
menemukan 

mereka 
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18.  DO’A SEBELUM SALAM  

Do’a berikut diajarkan oleh Nabi(SAW) kepada Abu Bakar (RA), seorang lelaki yang terbaik dari 

kalangan umat ini. Lihat pada pesan, renungi itu, dan fikirkan bagaimana seharusnya perasaan kita 

ketika membaca do’a ini. Sebagai catatan bahwa do’a lain dapat juga kita baca sebelum selesai 

salam.  

 

Pesan dari do’a ini adalah meminta ampunan Allah pada akhir setiap Sholat, dan memiliki tujuan 

untuk tetap di jalan yang lurus. Rencanakan hidup dari Sholat ke Sholat, yaitu rencana ketaatan 

kepada Allah diantara Sholat ke Sholat juga. 
 

   293* 74 

ِ ي هُمَّ اَلل    ُظلْمًاكَثِيًرا نَفِْسي َظلَمْتُ  إِن
Ya Allah 

,Sesungguh 

nya aku 

(ku)Telah 

menganiaya  

diriku 

sendiri 

Dengan penganiayaan yang 

banyak. 

Terjemahan:  Ya Allah! sesungguhnya, aku telah mendzolimi diriku sendiri dengan kedzoliman 

yang banyak; 

 

 Oh Allah saya telah menganiaya diri saya. Tiada seorang pun yang akan bertanggung jawab 

terhadap dosa saya.   

 Tiada ketidak adilan atau kecurangan dalam firman Mu. Semuanya sangat sempurna.  

 Saya telah melanggar perintah Mu terhadap semua kebaikan dan kemurahan hati yang telah 

Engkau berikan kepada saya. Saya betul-betul minta maaf. 
 

  37*  

 َ نُوبَ  يَغْفِرُ  وَّال َّ  الذُّ  أَنْتَ  إاِل
Dan tidak seorang 

pun 

Dapat 

mengampunkan 
Dosa-dosa Selain Engkau 

َ  وَ   يَغْفِرُ  ال
 ذُنُوبذَنْب  

Perubahan bentuk jamak 
 

Dan 
Tidak/tak 

seorang 

pun 

Maaf, akan 

mengampunkan 

Terjemahan:  Dan tidak seorang pun yang dapat mengampunkan dosa-dosa selain Engkau; 

 

 Tidak ada seorang pun yang dapat menolong saya. Tidak ada seorang pun yang dapat 

mengampunkan dosa saya kecuali Engkau.  

 

 وَارَْحمْنِي مَغْفَِرةًمِ نْعِنِْدكَ  لِي فَاغْفِرْ 
Maka 

ampunkanlah 
[untuk] aku  

Dengan ampunan dari sisi 

Mu 
Dan kasihilah aku 

ً  لِيْ  اغْفِرْ  َف   نِيْ  اِرَْحمْ  َو  مِ ْن ِعنِْدك مَغْفَِرة
Maka, 

kemudia

n 
ampun! Untuk ku ampunan Dari sisi Mu Dan Sayangi (atas) ku 

Setelah melengkapi 18 pelajaran, 

Anda akan belajar 117 kata 
baru,yang terdapat 38122 kali 

dalam Al-Qur’an. 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Terjemahan:  Maka ampunilah aku(dosa-dosaku) dengan ampunan dari sisi Mu dan kasihilah 

aku. 

 Kata [untuk] tetap dalam kurung kotak untuk menunjukkan bahwa kata tersebut tidak 

diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Coba lihat pada tiga tip kata depan yang sudah anda 

pelajari di Pelajaran ke 7. 

 Kata غفر  berarti menutupi, menyembunyikan dosa-dosa.   

 Saya butuh kasih Mu untuk dapat mengikuti jalan yang benar di atas dunia ini.   

 Saya butuh kasih Mu pada Hari Pembalasan agar memudahkan ku untuk masuk ke surga 

Mu. Setelah Engkau tutupi dosaku, saya tetap tidak  memiliki sesuatu yang pantas untuk 

masuk ke surga Mu. Saya butuh kasih Mu dan lainnya jika tidak saya akan berada dalam 

kesesatan yang nyata.  

 
  91  

. الرَِّحيمُ  الْغَفُورُ  أَنْتَ  إِنَّكَ   
Sesugguhnya 

Engkau, 

Engkaulah(s

endiri) 
Adalah Maha Pengampun Maha Penyayang 

 كَ  إِنَّ 

 
 Mohon ampunan : اِْستِغْفَار

 Maha pengampun :غَفُورُ 

 الرَِّحيمُ 
Kelanjutan dari Maha 

Pengasih 

Sesugguhnya

, 
Sebenarnya 

Engka

u 

Terjemahan:  Sesugguhnya Engkau, Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

 

 “Engkau” diulang dua kali. Sebenarnya, ini adalah gaya dari bahasa Arab untuk menunjukkan 

penekanan. Berhentilah sebentar setelah “sesungguhnya Engkau,” dan lalu katakan:”Engkaulah 

(sendiri)” dan anda dapat merasakannya!    

 Setelah semua kedurhakaan dan dosa-dosa, Engkau tidak serta merta langsung menghukumku. 

Sesungguhnya Engkau adalah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. 
 

TATA BAHASA: 
 

 ِعنَْدهٗ 
Dengan nya (lk); dekat 

nya 
Dalam pelajaran ini ada kata  َِعنْد . ingat kalimat yang 

mengikutinya untuk mengingat artinya: 

  ,?Berapa banyak Riyal dengan mu : كَمْ  رِيَال  ِعنَْدكَ 

Yaitu, Berapa banyak Riyal yang engkau miliki? 

(tidak seorang pun akan memberi jawaban atas 

pertanyaan anda yang sebelumnya!) 

 

 .terdapat dalam Al-Qur’an 197 kali ِعنْدَ 

Praktekkan kata-kata ini dengan menggunakan TPIّ

 ِعنَْدهُمْ 
Dengan mereka; dekat 

mereka 

 Dengan mu; dekat mu ِعنَْدكَ 

 ِعنَْدكُمْ 
Dengan kalian; dekat 

kalian 

 Dengan ku; dekat ku ِعنِْدي

 ِعنَْدنَا
Dengan kami; dekat 

kami 

 ِعنَْدهَا
Dengan nya (pr); dekat 

nya 
 

Dalam kata kerja, kita belajar bahwa terdapat huruf lemah pada akar katanya. Sebuah huruf lemah 

cepat ‘letih’ sehingga tidak bertahan dalam semua bentuk kata kerja (betuk lampau, bentuk belum 

sempurna, bentuk perintah, dsb). Baik karena menghilang atau pun ditambahkannya huruf lemah 
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yang lain pada akar kata tersebut. Satu hal yang baik adalah tiga huruf lemah tersebut menguatkan 

satu dengan yang lainnya dalam mengatasi ‘kelemahannya’!   

 

Pada pelajaran ini, kita akan belajar perbedaan bentuk dari    قاالا dan  قااما .  akar huruf dari kata قاالا 

adalah (ق و ل) dan juga dari  قااما adalah (ق و م). Pada dua kondisi ini, akar huruf yang kedua, huruf و

adalah huruf lemah.   
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 Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an 1719(  ن) قَالَ 

kali   

 لْ قُ ،لُ يَقُو،الَ قَ 

 لماِضيعف فعلمَُضارِع
Dia sedang 

berkata. 
Akan 

berkata. 
 لُ يَقُو

Dia(lk) telah 
berkata. لَ َقا 

 أمْر نَهْي

Mereka 
sedang 

berkata. 
Akan 

berkata. 

 ونَ لُ يَقُو
Mereka telah 

berkata. والُ َقا 

Jangan 
katakan! 

 لْ الَتقُ 
katakan! 

 لْ قُ 
Kamu 

sedang 
berkata. 

Akan 
berkata. 

 لُ تَقُو
Kamu telah 

berkata. 

 تَ لْ ق

Jangan 
katakan! 
(kalian) 

 والُ الَتَقُو
katakan! 
(kalaian) 

 والُ قُو
Kalian 
sedang 

berkata. 
Akan 

berkata. 

 ونَ لُ تَقُو
Kalian telah 

berkata. 

 مْ تُ لْ ق

 Seseorang yang berkata, pembicara:قَائِل

hal yang dikatakan : مَقُول 

 berkata, perkataan: قَْول

Saya sedang 
berkata. 

Akan 
berkata. 

 Saya telah لُ أَقُو
berkata. 

 تُ لْ ق

Kami sedang 
berkata. 

Akan 
berkata. 

 Kami telah لُ نَقُو
berkata. 

 اْلنَ ق

Dia sedang 
berkata. 

Akan 
berkata. 

 Dia(pr) telah لُ تَقُو
berkata. 

 ْت لَ َقا

 
   Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an 55 kali(  ن) قَامَ 

 مْ قُ مُ،يَقُو،امَ قَ 
 لماِضيعف فعلمَُضارِع

Dia sedang 
berdiri. 

Akan berdiri. 
 مُ يَقُو

Dia (lk) telah 
berdiri. مَ َقا 

 أمْر نَهْي

Mereka 
sedang 
berdiri. 

Akan berdiri. 

 ونَ مُ يَقُو
Mereka telah 

berdiri. وامُ َقا 

Jangan 
berdiri! 

 مْ الَتقُ 
berdiri! 

 مْ قُ 
Kamu 

sedang 
berdiri. 

Akan berdiri. 

 Kamu telah مُ تَقُو
berdiri. 

 َت مْ قُ 

Jangan 
berdiri!  
(kalian) 

 !berdiri وامُ الَتَقُو

(kalian) 

 وامُ قُو
Kalian 
sedang 

berdiri. 
akan berdiri. 

 Kalian telah ونَ مُ تَقُو

berdiri. 

 ُتمْ مْ ق
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 :  Seseorang yang berdiriمقَائِ 

--- 

 berdiri, tegak:قِيَام

Saya sedang 
berdiri. 

Akan berdiri. 

 Saya telah مُ أَقُو
berdiri. 

 ُت مْ ق

We stand. 
will stand. مُ نَقُو 

Kami telah 
berdiri. اْمنَ ق 

She stands. 
will stand. مُ تَقُو 

Dia (pr) telah 
berdiri. ْت مَ َقا 

 

  

Kata kerja yang tidak memiliki pengaruh pada 

yang lain, bentuk kalimat pasif (مفعول) tidak ada. 
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Pelajaran 18:  Do’a  Sebelum Salam  
Q1:  Terjemahkan yang berikut. 

هُمَّ اَلل    ُظلْمًاكَثِيًرا نَفِْسي َظلَمْتُ  إِنِ ي 
     

نُوبَ  وَّالَيَغْفِرُ  َّ  الذُّ  أَنْتَ  إاِل
    

 وَارَْحمْنِي مَغْفَِرةًمِ نْعِنِْدكَ  فَاغْفِرْلِي
   

ََّكأَنْتَ   الرَِّحيمُ  الْغَفُورُ  إِن
   

 
 
Q2: Siapa yang mengajarkan do’a ini dan kepada siapa? 

Jwb: 

 

 

 

Q3: Apa arti dari ةمغفر  ? 

Jwb: 

 

 

 

Q4: Apa arti dari ‘Saya telah menganiaya diri saya sendiri? 

Jwb: 

 

 

Q5: Sebutkan dua permintaan dan dua sifat Allah dalam Do’a ini. 

Jwb: 

 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Pertanyaan Tata bahasa berhubungan dengan Pelajaran 18 

Q1: Tulis perbedaan bentuk dari kata kerja yang berikut. لَ َقا 1719 (ن) لَ قَا  : Dia 

berkata 
Bentuk perintah  َلْ قُ لُ،يَقُو، الَ ق   

 
 

 

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     

        

        

 

    

    

    

 Dia berdiri:قَامَ   (ن)55قَامَ 
Bentuk perintah  َمْ قُ ،مُ يَقُو، امَ ق   

 
 

 

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     
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Q2: Pisahkan kata bahasa Arab dan 
tulis artinya.  

Q3: Terjemahkan yang berikut ke dalam 
bahasa Arab. 

 ُ   فَقَالَ لَه
 

Maka saya 
berkata kepada 

mu 

 

  وَقُلْتُمْ لِيْ 
 

Dan kamu akan 
berkata kepada 

ku 

 

مْ كُ فَيَقُْولُْونَ لَ    
 

Dan kalian 
berkata kepada 

mereka 

 

 ْ   قُلَْت لَه
 

Kalian berdiri 
dan berkata 

 

  قُلُْت لَكَ 
 

Mereka telah 
berdiri dan telah 

berkata 
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19.  DO’A SELESAI SHOLAT 
 

Banyak dari Do’a (ibadah) dimulai dengan kata (Oh Rabb kami!).  Rabb adalah Tuhan yang 

menjaga kita, satu dan setiap sel, memenuhi setiap kebutuhan kita setiap detiknya, dan membantu 

kita untuk berkembang.  

 
    115           31 

نْيَا تِنَاٰا رَبَّنَۤا ً  فِيالدُّ  َحَسنَة
Ya Rabb kami! Anugerahkan kami Di dunia (ini) (sesuatu yang)baik 

 
 نَا ٰاتِ 

 
 baik (jenis laki-laki) : َحَسن

 : baik (jenis perempuan)َحَسنَة anugera

hkan Kami 

Terjemahan:  Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia. 

 

“kebaikan” di dunia ini termasuk yang berikut: 

 Kebutuhan hidup seperti kesehatan, keluarga yang sejahtera, anak, teman, Necessities of life 

such as sound health, prosperous family, children, friends, penghargaan, kehormatan, kekayaan, 

pekerjaan, bisnis, dsb. 

 Kedamaian, keamanan, dan ketenangan yang memudahkan kita menjalani firman Allah.  

 Sesuatu yang akan menolong kita pada masa yang akan datang seperti ilmu yang bermanfaat, 

keimanan yang benar(Aqidah), perbuatan yang baik, keikhlasan, sikap yang baik, pendidikan 

yang baik dsb.  

 Tidak ada nilainya “kebaikan ” dari kategori yang pertama (kesehatan, keluarga, anak, 

kekayaan, dsb) jika akan menghancurkan masa kita yang akan datang.  

Evaluasi:  Apakah semua perbuatan yang telah saya lakukan selama ini dinilai sebagai حَسَنَة?  Jika 

saya meminta sesuatu dalam hidup ini dan saya tidak mendapatkannya, apakah saya akan 

tetap puas dan menerimanya sebagai kehendak Allah? 

Sebarkan: Sampaikan pesan ayat ini kepada yang lain. Terangkan tentang arti dari حَسَنَة kepada 

mereka. 

  

Setelah melengkapi 19 pelajaran, 

Kamu akan belajar 125 kata baru, 
yang terdapat 40347 kali dalam Al- 

Qur’an. 

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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 115 31 

ٰ  وَّفِي ً  ِخَرةِ ااْل  َحَسنَة
Dan di Akhirat , (sesuatu yang) baik 

 ٰاِخر ;akhir (jenis laki-laki) :  فِي+ َو 

  ،: akhir (jenis perempuan) ِٰاِخَرة  

Terjemahan:  Dan kebaikan di akhirat. 

 

“Kebaikan” di akhirat ini termasuk yang berikut:  

 Keridhoan Allah;  

 Surga;  

 Kedekatan dengan Nabi kecintaan kita, Muhammad (SAW)  

 Kedekatan dengan nabi yang lain, orang-orang yang jujur, syuhada, dan orang-orang yang 

shalih. 

 Diperlihatkannya Dzat Allah sebagai karunia yang terbesar di akhirat.  
 

  332 145 

 النَّارِ  عََذابَ  وَّقِنَا
dan lindungi kami dari Siksa (dari) api Neraka. 

  نَا قِ  وَ 
 api : نَار

 api (api neraka) Dan lindungi kami : النَّار

Terjemahan:  Dan lindungi kami dari siksa api Neraka. 

 

 Masuk surga bukanlah sebagai jaminan terbebas dari api Neraka. Ahli agama mengatakan 

bahwa jika dosa orang yang beriman lebih berat dari amal shalihnya, dia akan dimasukkan  

ke dalam Neraka terlebih dahulu untuk membersihkan semua dosanya.   

 Cara yang mudah untuk menghapus dosa adalah dengan beristighfar (memohon ampunan-

Nya) sebanyak mungkin yang kita bisa. Sakit, musibah, dan kesulitan yang dialami oleh 

orang beriman dalam hidupnya juga menghapus dosanya.  

 Semoga Allah mengampuni dosa kita dan memberikan kita kemampuan dan kemauan untuk 

melakukan amal shalih dan menyelamatkan kita dari api Neraka.  
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Satu Do’a Selesai Sholat Yang Sangat Penting 

 

Mu’adz bin Jabal, Semoga Allah memberkahinya meriwayatkan : Nabi Allah (SAW) memegang 

tangan saya dan berkata: “Wahai Mu’adz, Demi Allah, Saya mencintaimu dan menasehatimu untuk 

tidak meninggalkan Do’a setiap selesai Sholat (ibadah) sambil mengatakan : ّاللَّهُمّأَِعنِّيّعلىِّذْكِرَك

 .[Abu Daud dan An-Nasa'i] َوُشْكِرَكّ،ّوُحسِنِّعبَادتِكّ

 
   63  

 وَُحْسِن ِعبَادَتَِك  وَُشْكرِكَ  عَلَٰى ذِكْرِكَ  أَِعن ِي هُمَّ اَلل  
Wahai 

Allah!ّ
Tolonglah 

akuّ
Untuk mengingat 

Muّ
Dan bersyukur 

kepada Muّ
Dan Sebaik-baik 

beribadah kepada Muّ

 atas ingatan kepada Mu نِي+ أَِعْن  
Dan 

berterimakasih 

kepada Mu 
Dan dengan cara yang terbaik 

menyembah Mu 
Terjemahan:  Wahai Allah, tolonglah aku untuk mengingat Mu dan bersyukur kepada Mu dan 

sebaik-sebaik beribadah kepada Mu. 
 

Pertama-tama sadarilah pentingnya sebuah Do’a. Perhatikan bagaimana penekanan Nabi (SAW) 

atas Do’a ini. Dia pertama-tama memegang tangan Mu’adz(RA) dan kemudian berkata: Saya cinta 

padamu. Kemudian Dia berkata : saya menasehatimu. Kita dapat membaca Do’a dengan perasaan 

yang berbeda, sebagai contoh:   

 Oh Allah! Walaupun saya sudah menyelesaikan Sholat ini, saya belum dapat 

mempersembahkannya dengan cara yang terbaik. Tolonglah saya untuk melakukannya 

dengan cara yang lebih baik pada kesempatan berikutnya.  

 Oh Allah! Tolonglah saya untuk berterimakasih kepada Mu atas kesempatan yang Engkau 

berikan kepadaku untuk beribadah kepada Mu. 

 Oh Allah! Tolong saya untuk mengingat Mu setelah selesai Sholat, ketika saya akan 

menjadi sibuk dengan urusan dunia di luar Masjid. Tolong saya untuk berterimakasih 

kepada Engkau ketika saya mendapat keuntungan lain dalam urusan dunia dan transaksi 

saya.  

 Tolong saya agar hidup dalam seluruh dimensi kehidupan saya penuh dengan nilai ibadah 

kepada Mu.  

 

 

  



www.understandQuran.com 135 

TATA BAHASA: Kita melanjutkan praktek dari kata kerja yang memiliki huruf lemah pada akar 

katanya. Mari kita praktekkan 21 bentuk dari kata kerja  َََكن dan  َتَاب.  Dalam kata kerja ini, huruf 

kedua dari akar katanya adalah huruf lemah.   
 

 Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an 1361( ن) نَ َكَ 

kali    

 كُنْ .يَُكونُ ، ََكنَ 
 ل ماِضيعف فعل مَُضارِع

Dia sekarang  
akan  ُيَُكون Dia (lk) dulu   َََكن 

 أمْر نَهْي
Mereka 
sekarang  
akan 

 ََكُنوا Mereka dulu يَُكونُونَ 

Jangan 
jadi! 

 كُنْ  !jadi الَ تُكنْ 
Kamu 
sekarang  
akan 

 ُكْنَت  Kamu dulu تَُكونُ 

Jangan jadi! 
(kalian) 

  !jadi الَ تَُكونُوا
(kalian) 

 كُونُوا
Kalian 
sekarang  
Akan 

 ُكْنُتمْ  Kalian dulu تَُكونُونَ 

 : Seseorang yang akan menjadiََكئِن

--- 
 :  Jadiكَْون

Saya 
sekarang   
Akan 

 ُكْنُت  Saya dulu أَكُونُ 

Kami 
sekarang  
Akan 

ا Kami dulu نَُكونُ   ُكنَّ

Dia sekarang  
akan  ُتَُكون Dia (pr) dulu  ََكَنْت 

 

 

  

Kata kerja yang tidak mempunyai pengaruh atas 

yang lain,  kalimat pasifnya (مفعول) tidak ada 
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   Perbedaan bentuk dari kata kerja ini terdapat dalam Al-Qur’an 73 kali( ن)تَاَب 

 بْ تُ .بُ يَتُو، ابَ تَ 

 ل ماِضيعف فعل مَُضارِع

Dia sedang 
bertaubat.  
Akan 
bertaubat. 

 Dia(lk) telah بُ يَتُو
bertaubat بَ َتا 

 أمْر نَهْي

Mereka 
sedang 
bertaubat.  
Akan 
bertaubat. 

 ونَ بُ يَتُو
Mereka 
telah 
bertaubat 

 وابُ َتا

Jangan 
bertaubat! 

 بْ الَ تَتُ 
bertaubat! 

 بْ تُ 
Kamu 
sedang 
bertaubat.  
Akan 
bertaubat 

 بُ تَتُو
Kamu telah 
bertaubat 

 تَ بْ تُ 

Jangan 
bertaubat! 

(kalian) 

 وابُ الَ تَتُو
bertaubat! 

(kalian) 

 وابُ تُو
Kalian 
sedang 
bertaubat.  
Akan 
bertaubat 

 ونَ بُ تَتُو
Kalian telah 
bertaubat 

 مْ تُ بْ تُ 

 :  seseorang yang bertaubatائِبتَ 

 ---
 :  taubat, bertaubatتَْوبَة

Saya sedang 
bertaubat.  
Akan 
bertaubat. 

 Saya telah بُ أَتُو
bertaubat 

 تُ بْ تُ 

Kami sedang 
bertaubat.  
Akan 
bertaubat. 

 Kami telah بُ نَتُو
bertaubat 

 ابْنَ تُ 

Dia sedang 
bertaubat.  
Akan 
bertaubat. 

 Dia (pr) بُ تَتُو
telah 
bertaubat 

 ْت بَ َتا

 

  

Kata kerja yang tidak memiliki pengaruh atas 

yang lain, kalimat pasifnya (مفعول) tidak ada. 
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Pelajaran19:  Do’a selesai Sholat 
Q1:  Terjemahkan yang berikut. 

تِنَاٰا رَبَّنَۤا نْيَا  ً  فِيالدُّ  َحَسنَة
    

 ٰ ِخَرةِ وَّفِيااْل   ً  َحَسنَة
  

﴾201النَّارِ ﴿ عََذابَ  وَّقِنَا  
   

 
Do’a yang lain. 

َ يأَِعن ِ هُمَّ اَلل   وَُحْسِن ِعبَادَتِكَ وَُشْكرِكَ ِذكْرِكَ ىٰ عَل
 
 

    

Q2: Apakah itu َاتنَ سَح  di dunia ini? 

Jwb: 

 

Q3: Apakah itu َاتنَ سَح  di Akhirat (Hari kemudian?) 

Jwb: 

 

Q4: Berapa banyak sesuatu yang kita minta kepada Allah dalam Do’a ini? 

Jwb: 

Q5: Siapa yang mengajarkan Do’a ini (اللهم  أعني علي ذكرك) dan kepada siapa? 

Jwb: 

  

Sebar            Mohon 

 
Rencana       Evaluasi 

Bayangka
n 

Rasakan  
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Pertanyaan Tata bahasa berhubungan dengan pelajaran19  

Q1: Tulis perbedaan dari betuk kata kerja berikut.   

 Dia dulu: نَ َكَ   (ن)1361نَ َكَ 

Bentuk perintah  َكُنْ ،يَُكونُ ، ََكن  
Terjemahan فِعْل مَُضارِع Terjemahan فِعْل مَاِضي 
 

 
 

 

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     

        

        

 

    

    

    

 Dia bertaubat:بتَا  (ن)72بَ تَا

Bentuk Perintah  َبْ تُ ُب،يَتُو، ابَ ت  
Terjemahan فِعْل مَُضارِع Terjemahan  فِعْل مَاِضي 
 

 
 

 

Terjemahan نَهْي Terjemahan أمْر     
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Q2: Pisahkan kata bahasa Arab dan 
tuliskan artinya.  

Q3: Terjemahkan yang berikut ke dalam 
bahasa Arab. 

  Dan jangan jadi   اِغْفِْر يَا غَفُْورُ 

ااَلَِّذيَْن تَابُوْ    
 

Segera dia akan 
jadi 

 

نُْواكَ وَمَا   
 

Maka dia (lk) telah 
menjadi 

 

  فَيَُكْونُ 
 Bertaubat kalian  

   َوكُْونُْوا
Bagi mereka siapa 

yang bertaubat 
 

 


