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MOTTO 

 

ينا ابَِْساَآِء ىُؤآلِء  َْساَآَء ُكلََّها ُُثَّ َعَرَضُهما َعَلى الاَملِئَكِة فَ َقاَل اَناِبئُ وا َوَعلََّم اَدَم االا
 َ ُتما صِدِقنيا  (31: البقرة )ِانا ُكن ا

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat 

lalu berfirman: Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika 

kamu memang benar orang-orang yang benar.” (QS Al-

Baqarah:31).
1
 

  

                                                           
1
 Depertemen Agama Republik indonesia, Al Qur’an dan 

Terjemahan, ( Jakarta: Pelita III,1982),6 
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