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Pelajaran 

 

Perhatikanlah percakapan antara Sa’id, Yasir dan Ali 

hal-hal baru yang terdapat dari percakapan tersebut, dan bandingkan jawabanmu 

dengan penjelasan yang akan datang berikutnya.

 

 ��� ��� �	
���
����� 

Bukan, ini buku 

Hamid  

 ��������� ����� ����
��
���� 

Ia ada di atas meja 

di sana 

 �������� ����� ����
� ��!���" 

Ia ada di atas meja 

pak guru 

�"� ��!�� �#���$ ��� 

Ini pulpen pak 

guru 

�% �&��'() ��������� 

 

Ia ada di bawah 

meja 
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Pelajaran VI    "*
+,� " �,�  

IDHAFAH 

antara Sa’id, Yasir dan Ali berikut ini. Cobalah tuliskan 

dari percakapan tersebut, dan bandingkan jawabanmu 

dengan penjelasan yang akan datang berikutnya. 

   
�- ��� ��.��)�� �	
���/

 

Apakah ini buku 

Muhammad, hai Yasir? 

 0 ��.��)�� �	
��� �1(-�/  
Dimana buku 

Muhammad? 

 

�2���3�* 0 4 
.��� 

 

Dimana buku tulis

Ammar? 

 0 5&��� 
�- ��� (1�� �#�� 

 

Pulpen siapa ini,  

 

!6�7(8� 0�"� ��!�� 

 

pak guru? tasDi mana  
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berikut ini. Cobalah tuliskan 

dari percakapan tersebut, dan bandingkan jawabanmu 

 
�- ��� ��.��)�� �	
���/
0�2>
�-  

Yasir?

0 ��.��)�� �	
��� �1(-�/

   �1(-�/�2���3�*

buku tulis 

   �$0 5&��� 
�- ��� (1�� �#��

 Ali? 

 �1(-�/��!6�7(8�

pak guru?
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Apa yang kita pelajari dari percakapan di atas? 

1. Dari percakapan di atas kita mempelajari cara untuk menyatakan ‘Buku

Muhammad’ dalam Bahasa Arab yaitu: 

disebut Idhafah yang terdiri dari dua kata yaitu 

dengan pola:         

          Mudhaf ilaihi

 

Dalam idhafah, harokat akhir 

kedudukannya di dalam kalima

mudhaf ilaihi selalu berbentuk 

 

Coba bandingkan dengan percakapan di atas yang kita kutip sebagai berikut:

Sa’id : 

Yasir : 

Kata ���3�*�2  adalah mudhaf dan 

subyek, sedangkan kata  4 
.���
Kata ��������  pada percakapan di atas adalah 

yakni berharokat kashrah – 

�"� ��!��  adalah mudhaf ilaihi

Lihatlah perbedaannya dengan contoh berikut:

Sa’id : 

Yasir : 
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Apa yang kita pelajari dari percakapan di atas?  

1. Dari percakapan di atas kita mempelajari cara untuk menyatakan ‘Buku

Muhammad’ dalam Bahasa Arab yaitu: ��.��)�� �	
���. Susunan kata seperti in

yang terdiri dari dua kata yaitu mudhaf dan mudhafun ilaih

    ��.��)��            �	
��� 

Mudhaf ilaihi         mudhaf  

, harokat akhir mudhaf berubah sesuai dengan 

kedudukannya di dalam kalimat, sedangkan harokat akhir 

selalu berbentuk majrur, yakni berharokat kashroh.  

Coba bandingkan dengan percakapan di atas yang kita kutip sebagai berikut:

0 4 
.��� �2���3�* �1(-�/ 

����� ���� �"� ��!�� �������� 

dan berharokat dhammah karena ia berfungsi sebagai 

4 
.��� adalah mudhaf ilaihi  dan berharokat kasrah

pada percakapan di atas adalah mudhaf dan dia berbentuk 

 karena didahului oleh huruf jarr, yakni  �����
mudhaf ilaihi dan berharokat kashrah seperti pola di atas.

Lihatlah perbedaannya dengan contoh berikut: 

0 ��.��)�� �	
��� �1(-�/ 

 ������������� ����� ��
���� 
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1. Dari percakapan di atas kita mempelajari cara untuk menyatakan ‘Buku (milik) 

. Susunan kata seperti ini 

mudhafun ilaihi, 

berubah sesuai dengan 

t, sedangkan harokat akhir 

Coba bandingkan dengan percakapan di atas yang kita kutip sebagai berikut: 

karena ia berfungsi sebagai 

kasrah. 

dan dia berbentuk majrur – 

����� . Adapun 

seperti pola di atas. 
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Kata ��������� di atas bukanlah 

yakni berharokat kashrah –

yang telah kita pelajari di ba

2. Semua kata benda yang berposisi sebagai 

tidak diawali oleh huruf  

sendirinya  dia telah berbentuk 

3. Dalam kalimat  0 ��� (1�� �#���$
berharokat kashrah, karena 

mengalami perubahan yang menunjukkan fungsi atau kedudukannya di dalam 

kalimat. 

4. Dalam kalimat  ��������� �'()�%
berbentuk majrur karena dia menempati fungsi s

 

5. Perhatikan ketika Sa’id bertanya kepada Yasir:

 Apakah ini buku Muhammad, Yasir? 

Kata 
�- adalah huruf nidaa

dhammah  dan bukan dhammatain

III. Sehingga ketika  ?2>
�- didahului oleh  

lain, jika kita ingin memanggil “Wahai 

5&��� 
�- , bukan  @&��� 
�- . 

6. Pada bagian ini juga kita kembali diperlihatkan contoh penggunaan kata ganti 

orang ketiga tunggal. Dalam contoh percakapan di atas:
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di atas bukanlah mudhaf ilaihi, akan tetapi dia berbentuk 

– karena didahului oleh huruf jarr yakni 

ab sebelumnya.  

Semua kata benda yang berposisi sebagai mudhaf di  adalah ma’rifah

diawali oleh huruf  A� . Hal ini karena posisi sebagai mudhaf

dia telah berbentuk ma’rifah.  

0 ��� (1�� �#���$  , kata (1��  adalah mudhaf ilaihi, namun ia tidak 

, karena (1��  adalah mabni, yakni harokat akhirnya tidak 

mengalami perubahan yang menunjukkan fungsi atau kedudukannya di dalam 

��������� �'()�%  , kata benda yang mengikuti �'()�%
karena dia menempati fungsi sebagai mudhaf ilaihi

. Perhatikan ketika Sa’id bertanya kepada Yasir: 

 ��� ��.��)�� �	
���/�2>
�- 
�-0   Apakah ini buku Muhammad, Yasir?

nidaa atau seruan. Nama yang mengikutinya

dhammatain sebagaimana yang kita pelajari pada Pelaj

didahului oleh  
�-, maka berubah menjadi  

lain, jika kita ingin memanggil “Wahai �Ali”, maka dalam Bahasa Arab kita katakan  

bagian ini juga kita kembali diperlihatkan contoh penggunaan kata ganti 

orang ketiga tunggal. Dalam contoh percakapan di atas: 
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, akan tetapi dia berbentuk majrur – 

yakni �����  seperti 

ma’rifah meskipun 

mudhaf dengan 

, namun ia tidak 

akhirnya tidak 

mengalami perubahan yang menunjukkan fungsi atau kedudukannya di dalam 

�'()�%  ‘di bawah’ 

mudhaf ilaihi.  

 ��� ��.��)�� �	
���/
ya  berharokat 

gaimana yang kita pelajari pada Pelajaran 

berubah menjadi  �2>
�-. Contoh 

Ali”, maka dalam Bahasa Arab kita katakan  

bagian ini juga kita kembali diperlihatkan contoh penggunaan kata ganti 
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Sa’id : 

Ali : 

Kata  B6�7(8��� ‘tas’ adalah benda yang berjenis perempu

dengan huruf terakhirnya berupa  

selanjutnya digunakan dhamir 

Simaklah kembali susunan kalimat dalam percakapan di atas agar be

paham, dan jangan lupa untuk mencatat dan menghafalkan setiap kata baru 

dipelajari. 

 

 

Latihan: 

1. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percakapan di atas:

 

 

 

2. Gabungkanlah masing-masing

ilaihi. 

�"� ��!�� �������� �"� ��!�� 

 �'(8�7,� 

 �2�C
.�,� 

 �"�(��D!�� 

 ���,��,� 

 EF� 
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�7(8��� �1(-�/!6 0�"� ��!�� 

�&� ��������� �'()�% 

‘tas’ adalah benda yang berjenis perempuan, yang ditunjukkan 

dengan huruf terakhirnya berupa  G (ta marbutho). Sehingga pada kalimat 

dhamir untuk perempuan pula, yakni �&� .  

Simaklah kembali susunan kalimat dalam percakapan di atas agar be

untuk mencatat dan menghafalkan setiap kata baru 

1. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan percakapan di atas: 

0 ��.��)�� �	
��� �1(-�/ 

0 4 
.��� �2���3�* �1(-�/ 

0�"� ��!�� !6�7(8��� �1(-�/ 

masing dua kata berikut ini menjadi muhdaf 

?����  HH �"� ��!�� ��.��)�� �	
��� ?��I 

 ?J
���K�HH �'(8�7,�  ?��
�� 

 BL
M��*HH �2�C
.�,�   

 ?'(8�<HH �"�(��D!��  

 ?#(>�HH ���,��,�   

 ?��7�HH EF�  ?2>
�- 
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an, yang ditunjukkan 

). Sehingga pada kalimat 

Simaklah kembali susunan kalimat dalam percakapan di atas agar benar-benar 

untuk mencatat dan menghafalkan setiap kata baru 

0 ��.��)�� �	
��� �1(-�/
0 4 
.��� �2���3�* �1(-�/

0�"� ��!�� !6�7(8��� �1(-�/
muhdaf – mudhaf 

   ?	
��HH  ?��I
   ?#���$HH  ?��
��
 ?'(8�<HH ?"
.7�� 

�3(2!N B6 – @&��� 

 ?2���3�*HH ?�(8=�> 

 BP(-�(��HH ?2>
�-
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 ��(8�7MQ,� 

 !G� 
.8.+,� 

3. Baca dan tulislah kata-kata berikut disertai dengan haroka

terjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia.

 
R�� P-���   � 2-��� G 
8>  � ��
� '8<    � PC2,�  
ST   � 6S> �S�� 	
<  �  
2-��� ���� ���  � " ��� '8< 1�  � F� 	
7� U   � F� '8<  � �,
Q,� #>�  

4. Berilah tanda garis bawah pada pas

kalimat-kalimat berikut ini, kemudian terjemahkanlah ke dalam Bahasa Indonesia.

5. Terjemahkanlah kalimat-kalimat berikut ke dalam Bahasa Arab

1) Ali pergi ke rumah pak guru

2) Tas Abbas di atas meja 

3) Pintu masjid terbuka 

4) Baju Hamid kotor dan baju Said bersih

5) Khalid keluar dari kamar

6. Berilah tanda silang pada pasangan kata 

dan kemudian tuliskanlah bentuk yang benar. 
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 ?'(8�<HH ��(8�7MQ,�  ? 
.��� 

 ?J
���K�HH !G� 
.8.+,�  ?�,
�V 

kata berikut disertai dengan harokat yang benar, serta 

terjemahkanlah ke dalam bahasa Indonesia. 

 
R�� P-���   � 2-��� G 
8>  � ��
� '8<    � PC2,�  
ST   � 6S> �S�� 	
<
2-��� ���� ���  � " ��� '8< 1�  � F� 	
7� U   � F� '8<  � �,
Q,� #>�

Berilah tanda garis bawah pada pasangan kata mudhaf dan mudhaf ilaihi

kalimat berikut ini, kemudian terjemahkanlah ke dalam Bahasa Indonesia.

 " ��� ���� ��� G 
8+,� J
�K�  
 W�X� �Y+�� 	
< 

 �-2$ 2>
- '8< : �8=< ��
� '8< 

  

 2-��� 632N 1� �T� Z2V 

 �,
V 678�� U 	
7,  
 " ��� 632N U �� 0��I 1-/  

kalimat berikut ke dalam Bahasa Arab 

Ali pergi ke rumah pak guru  

  

 

Baju Hamid kotor dan baju Said bersih  

Khalid keluar dari kamar Muhammad  

6. Berilah tanda silang pada pasangan kata mudhaf  dan mudhaf ilaihi

dan kemudian tuliskanlah bentuk yang benar.  

  �>� (���� ?	
�<!6 ��,
MQ,� �#���[, 

  \F� !A��>.2,�  
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 ?](8��$HH ? 
.���
 ?2(-�2�>HH ?�,
�V

t yang benar, serta 

 
R�� P-���   � 2-��� G 
8>  � ��
� '8<    � PC2,�  
ST   � 6S> �S�� 	
<
2-��� ���� ���  � " ��� '8< 1�  � F� 	
7� U   � F� '8<  � �,
Q,� #>�

mudhaf ilaihi dari 

kalimat berikut ini, kemudian terjemahkanlah ke dalam Bahasa Indonesia. 

" ��� ���� ��� G 
8+,� J
�K�
W�X� �Y+�� 	
<

�-2$ 2>
- '8< : �8=< ��
� '8<
F� '8< 67=�,� 

2-��� 632N 1� �T� Z2V
� J
�K��,
V 678�� U 	
7,

" ��� 632N U �� 0��I 1-/

mudhaf ilaihi yang salah 

  ���,
MQ,� �#���[,
  ��,��,� �#(>� 
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6. Tulislah kata-kata baru yang dipelajari dalam bab ini, beserta terjemahan

dalam Bahasa Indonesia. 

?#(>�  = nama ;    ?'��<  = anak 

Siapa namamu?       

Nama saya Muhammad.    

Anak siapa kamu?     

Saya anak Pak Guru.     

 Kata ism-u-n  �?#(>   dan 

didahului oleh sebuah kata, maka 

!6���^ '(��7,� �#(>
ism-u-l walad

?2�C
�% �_
��\̀ � �1(<
ibn-u-l-mudarrisi tabib
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  ��.��)�� �'��< 4 
.��� �	 

  � 
.8R> �J
�K��BG  

kata baru yang dipelajari dalam bab ini, beserta terjemahan

= anak perempuan;      ?1(<�  = anak laki-laki 

    0 �a��(>b 
�  

      ?�.��)�� (&�(>�  
    0 �'(c�/ (1�� �1(<� 
    �"� ��!�� �1(<b 
�c�/ 

dan ibn-u-n �?1(<  berawal dengan hamzatu

didahului oleh sebuah kata, maka ‘i- ‘ dihilangkan dalam pengucapan.

�: � BA�d�< ��6!ٱ�<)#� �,��,���^ '(��7,� �#(>  
l walad-i bilal-u-n, wa sm-u-l-bint-i aminat-u 

�: � ?�(8�7�e �"� ��!�� �1(<2?ٱ��C
�% �_
��\̀ � �1(<  
mudarrisi tabib-u-n wa-bn-u-l-imam-i tajir-u-n 

�� 0ٱ/�-1� �
�� �1(<  
aina bn-u hamid-i-n? 
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  ���
4 
.��� �	
  �"� ��!�� �1(<�

kata baru yang dipelajari dalam bab ini, beserta terjemahannya 

  

   

hamzatu-l-wasl. Jika 

‘ dihilangkan dalam pengucapan. Contoh: 

 


