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MOTTO 

 

 

َاُِيجَاِهدجِلِنَ ْفِسهِِ  َوَمْنَِجاَهَدِفَِإَّنم
Artinya :  

“Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya 

kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri.”  

(QS. Al-Ankabut : 6) 

 

 

ا َه َع ْس ِوج َّلم اِِإ ًس ْف  َ ِاَّللمجِن لِ فج  ََّلِ يجَك
 

Artinya :  

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” 

 (QS. Al-Baqarah : 286) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
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 <Bu ب جوِْ Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ
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falaki فَ َلِكيِ  abb َابِم Q/q ق Z/z ز

y 
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al-

furu>

’ 
 الَقَمرِج

al-

qama
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´qara قَ َرءَِ

a الَقَضاعِج alqad

} a>´ الشمْمسِج 
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