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Pelajaran V

 

Pelajarilah contoh-contoh penggunaan 

kata  ������ digunakan, lalu ba

berikutnya. 

 

 

Dan s 
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Pelajaran VIII     �	
����������  

Itu  ������=  

penggunaan ������ berikut dan buatlah catatan kapan 

, lalu bandingkan catatanmu dengan penjelasan yang datang 

� ������ ��� 

Dan siapa itu?

����� ������ 

Itu Fatimah 

 ���������������� 

Ini dokter perempuan dan itu 

������� �� �� ������� !�
"#�$� �� %&'
Ini dari India dan itu dari Jepang

�(��" �)*+ ������� ��*�",-.*� %&'
Ini tinggi dan itu pendek 
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buatlah catatan kapan 

penjelasan yang datang 

� %&' ��  
Siapa ini? 

 %&'2�#� 

Ini Aminah 

 

*� %&'-3" �3��  �������
Ini dokter perempuan dan itu suster 

������� �� �� ������� !�
"#�$� �� %&' 
India dan itu dari Jepang 

 

�(��" �)*+ ������� ��*�",-.*� %&' 
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Dan siapa itu? 

 

 

 

 

Dari bab-bab terdahulu, kita telah mempelajari tiga kata penunjuk atau 

isyarah, seperti �&' ,��5  dan 

keempat, yaitu  ������  . 

Dari beberapa contoh di atas, terlihat bahwa 

menunjuk sesuatu yang jauh, yang berjenis perempuan. Kata berjenis perempuan 
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� ����*5 ��� 

Dan siapa itu?

67���8 ��5 

Itu Ali 

� ������ �� 

Apa itu? 

������ ���9" �� 

Itu telur 

� ���:��:�; ������ < 

Apakah ini ayam betina

Bukan, itu adalah 

-�",�
=>� =(�	�? �@ ������ � -��	�
=>� =(�	�? @ %&'
Ini mobil pak guru dan itu mobil pak 

kepala sekolah 

� A��?3�8 =��8��@ %&'<
Apakah ini jam tangan Abbas?

 B
����C =��8��@ %&' D*E . AG?3�8 =��8��@ ������
Bukan, ini jam tangan Hamid. Itu jam 

tangan Abbas. 

���:��:�; ������ � H�",�; �&'
Ini ayam jantan dan itu ayam betina

bab terdahulu, kita telah mempelajari tiga kata penunjuk atau 

dan %&'. Sekarang kita mempelajari kata penunjuk yang 

Dari beberapa contoh di atas, terlihat bahwa ������ “itu” digunakan untuk 

menunjuk sesuatu yang jauh, yang berjenis perempuan. Kata berjenis perempuan 
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� �&' �� 

Sapa ini? 

H
���C �&' 

Ini Hamid 

� ���:��:�; ������ <
ini ayam betina? 

���I�� ������ D*E 

Bukan, itu adalah bebek 

-�",�
=>� =(�	�? �@ ������ � -��	�
=>� =(�	�? @ %&' 

Ini mobil pak guru dan itu mobil pak 

� A��?3�8 =��8��@ %&'< 
Apakah ini jam tangan Abbas? 

 B
����C =��8��@ %&' D*E 

Bukan, ini jam tangan Hamid. Itu jam 

���:��:�; ������ � H�",�; �&' 

Ini ayam jantan dan itu ayam betina 

bab terdahulu, kita telah mempelajari tiga kata penunjuk atau isim 

. Sekarang kita mempelajari kata penunjuk yang 

digunakan untuk 

menunjuk sesuatu yang jauh, yang berjenis perempuan. Kata berjenis perempuan 
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yang terdapat dalam contoh di atas yaitu nama perempuan, seperti Aminah dan 

Fatimah, dan kata-kata lainnya yang ditandai dengan huruf akhir  

marbutho sebagaimana yang telah dijelaskan pada pelajaran terdahulu. 

 

Secara ringkas, seluruh jenis 

berikut: 

 

 

(�	��J!K� LM���"@<  
Isim-isim Isyarah 

Digunakan untuk laki-laki 

Digunakan untuk perempuan

 

 

Latihan: 

 

1. Baca dan tulislah kalimat berikut

lengkap) 

  Bahasa Arab Dulu Dooonk...!  

http://bam.raudhatulmuhibbin.org 

yang terdapat dalam contoh di atas yaitu nama perempuan, seperti Aminah dan 

lainnya yang ditandai dengan huruf akhir  ( atau disebut 

sebagaimana yang telah dijelaskan pada pelajaran terdahulu. 

Secara ringkas, seluruh jenis isim isyarah atau kata penunjuk dapat dilihat sebagai 


 13�� (�	��J!K� LM���"@< 
Isim Isyarah jarak jauh 

N,�O�� (�	��J!K� LM���"@<
Isim isyarah jarak dekat

H
���C ����5 H
���C �&' 

Digunakan untuk perempuan �������*� ������  �������*� %&' 

kalimat berikut. (Tidak semua kalimat disertai harakat se

 ���1����: ������� ���@�	"
�� %&' 

 �(��*O�� ������� H	����C ��5 

 E � H
-P"Q�� ���5< ,���@�	"
�� ���� 

 ��*+��R ������� �S���: �&' 

 �3��� ���� �@	
� %&' 

 T+ ��5� N�U �&' 

 �:�V�� �+;�C ���� =�W5�X=>� 
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yang terdapat dalam contoh di atas yaitu nama perempuan, seperti Aminah dan 

atau disebut ta 

sebagaimana yang telah dijelaskan pada pelajaran terdahulu.  

atau kata penunjuk dapat dilihat sebagai 

N,�O�� (�	��J!K� LM���"@< 
Isim isyarah jarak dekat 

H
���C �&'
 �������*� %&'

. (Tidak semua kalimat disertai harakat secara 

���1����: ������� ���@�	"
�� %&'
�(��*O�� ������� H	����C ��5

E � H
-P"Q�� ���5<
��*+��R ������� �S���: �&'

�3��� ���� �@	
� %&'
T+ ��5� N�U �&'

 Y � �&'�:�V�� �+;�C ���� =�W5�X=>�
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2. Isilah bagian yang kosong di 

             �O1��                Z�+ 

               	
+ [ �+ 

              �+�R NV\� 

              �,�@ ��������� 

               ��I� S] 

 

 

Keterangan: 

Beberapa kata baru yang dipelajari:

Unta betina 

Bebek 

Suster 
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2. Isilah bagian yang kosong di bawah ini dengan 
 13�� (�	��J!K� LM���"@< 

                              Ĥ *<                    _̀ =<
             [ �+              �PC a8 

              NV\�                (�O� (&��R 

             ���������               ��W5�X� �
#b� 

              S]              �3��� �O,
C 

Beberapa kata baru yang dipelajari: 

=�*+�?#�� Telur =��9" �3��

=��I�3�� Mu’adzin =�W5�XL=>�

=�������=>� Ayam betina =��:��:?
��
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 13�� (�	��J!K� LM���"@< yang sesuai. 

                  
                a8

              (&��R
              �
#b�
             �O,
C

=��9" �3�� 

=�W5�XL=>� 

=��:��:?
�� 


