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MOTTO 

َمآَء ُكلََّها ُثمَّ َعَرَضُهما َعلَى و َسا ِنىا َعلََّم ٰاَدَم اۡلا ِبــ ُوا
ٮ َِكِة َفَقاَل اَناۢۡ

َمٰلٓ الا
نَ  ُتما ٰصِدِقيا ُؤَۡلِٓء ِانا ُكنا َمآِء ٰهٓ  ِباَسا

“Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, 

kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, 

"Sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika kamu yang 

benar.”  

(Q.S Al – Baqoroh : 31) 
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Konsonan Tunggal Vokal 

 Tanda ا L/i ؿ Sy/sy ش B/b ب

tanda 

َ   M/m ـ Ṣ/ṣ ص T/t ت  A/a 

َ   N/n ف Ḍ/dh ض Ṡ/ṡ ث  I/i 

َ   W/w ك Ṭ/ṭ ط J/j ج  U/u 

 H/h Maad ق Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 عَ  KH/kh خ

awal 

‘A/’a ء 

akhir 

A’/a’ ب ا Bā 

 ع D/d د

akhir 

A’/a’ ء 

 awal 

A/a َِْبي Bī 

 Bū بُػوَْ Y/y ي G/g غ Ẑ/ẑ ذ

 F/f Tasydid Yā nisbah ؼ R/r ر

 Falakiy فػ ل ِكيَّ Abb ا بَ  Q/q ؽ Z/z ز

 ālamiy‘ ع ال ِميَّ Rab ر بَّ K/k ؾ S/s س

‘Ain/Hamzah di 

Belakang 

‘Ain/Hamzah di-

waqf 
 Vokal Lengkap اؿَْ

   air  غ ْيِريَْ al-qamar ْاْلق م رَُ ’al-furū ْاْلُفُرْكعَُ qara’a قػ ر عَ 

 syai’un ش ْيئَ  al-syams ْالش ْمسَُ ˊal-qaḍā ْالق ض اءَُ qara’a قػ ر ََ 

Kata Majemuk dirangkai Kata majemuk dipisah Tāˊ Marbūṭah 

ْينَِ ْينَِ amālu    n  ج م اُؿَالدِّ  Sā’ah س اع ة amāl al-   n  ج م اُؿَالدِّ
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