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MOTTO 

َي َُّها  َن اْْلَْرضِ ٰيٓا ُتْم َوِمَّاا َاْخَرْجَنا َلُكْم مِّ َوَْل ۗ  الَِّذْيَن ٓاَمنُ وْاا اَْنِفُقْوا ِمْن طَيِّٓبِت َما َكَسب ْ
 َي ٌِ  تَ َيمَُّموا اْْلَِبْيَث ِمْنُه تُ ْنِفُقْوَن َوَلْسُتْم ِِبِٓخِذْيِه ِاْلَّا اَْن تُ ْغِمُضْوا ِفْيِه ۗ َواْعَلُموْاا اَنَّ اللَّٓ 

ْيد  حَِ   
 “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari 

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang 

buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau 

mengambilnya melainkan (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji”.  

(QS. Al-Baqarah: 267)
1
  

                                                           
1
 “Quran Surah Al-Baqarah : 267”, QUR‟AN KEMENAG, diakses pada 

9 September, 2021. https://quran.kemenag.go.id/sura/2/267. 

https://quran.kemenag.go.id/sura/2
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Konsonan Tunggal Vokal 

 ا L/l ل Sy/sy ش B/b ب
Tanpa 

tanda 

 M/m … A/a م }S{/s ص T/t ت

 N/n … I/i ن }D{/d ض |S|/s ث

 W/w … U/u و }T{/t ط J/j ج

 H/h Maad ه }Z{/z ظ }H{/h ح

 <Ba بَا ‟akhir A‟/aء awal „A/‟aع Kh/kh خ

 <Bi بِي awal A/aء ‟akhir A‟/aع D/d د

 <Bu بُو Y/y ي G/g غ |Z|/z ذ

 F/f Tasydid Ya> nisbah ف R/r ر

 Falaki y فَلَِكي Abb اَبّّ Q/q ق Z/z ز

 a>lamiy„ َعالَِمي Rabb َربّّ K/k ك S/s س

„Ain/Hamzah 

dibelakang 

„Ain/Hamzah di-

waqaf 
 الّْ

Vocal 

dirangkap 

 اْلفُُرْوعُّ Qara‟a قََرعَّ
Al-

furu>‟ 
 اْلقََمرُّ

Al-

qamar 
 <Gairi َغْيِريّْ

 اْلقََضاءُّ Qara‟a قََرءَّ
Al-

qad{a>‟ 
 اْلشَّْمسُّ

Al-

Syams 
 Syai‟un َشْيءِّ

Kata Majemuk Dirangkai Kata Majemuk Dipisah Ta> Marbutah 

ْيه ْيهِّ Jama>luddi>n َجَماُلّالدِّ  َجَنّاُلّالدِّ
Jamal Al-

Di>n 
 Sa‟ah َساَعة
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