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MOTTO 

 

                  

                     

                    

 

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu 

yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari 

padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada 

keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan 

perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah 

yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling 

meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan 

silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 

Mengawasi kamu”. (QS. An-Nisa‟ : 1) 
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َ   N/n ى D{/d} ض \S|\/s ث  I/i 

َ   W/w و T{/t} ط J/j ج  U/u 

 Z{/z} ٍ H/h Ma>dd ظ {H}/h ح
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