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MOTTO 

 

َا يَػْعُمُر َمَساِجَد اَّللِم َمْن آَمَن  ـَ الصمالَة ِإَّنم ِِبَّللِم َواْليَػْوـِ اآلِخِر َوَأقَا
 َوآَآ  اللمَ اَة َوَ ْ َ َْ  ِإ  اَّللمَ  َػَعَس  ُأولَِ َ  َأْف َيُ ووُوا ِمَن اْلُمْ َ ِدينَ 

 

Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-orang 

yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan 

salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain 

kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk 

golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. 

(Q.S At-Taubah :18) 

 

لِ سماِاِ  َواْلَمْ ُروـِ َوِف َأْمَواِِلِْم َحقٌّ   

 

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang 

meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian 

(Q.S Adz Dzaariyaat : 19) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Konsonan Tunggal Vokal 

 tanpa ا L/l ؿ Sy/sy ش B/b ب
tanda 

 M/m . َ .. A/a ـ Ṣ/ṣ ص T/t ث

 N/n … ِ  I/i ف Ḍ/ḍ ض Ṡ/ṡ ث

 W/w . ُ .. U/u و Ṭ/ṭ ط J/j ج

 H/h Mādd ھ Ẓ/ẓ ظ Ḥ/ḥ ح

 ء A/‟a„ عَ  Kh/kh خ
akhir 

A΄/a΄  َِب Bā 

 ء ‟A‟/a ع D/d د
awal 

A/a  ْ ِ Bi 

 Bū  ُػوْ  Y/y ي G/g غ Ż/ż ذ

 F/f Tasydid Yā΄ nisbah ؼ R/r ر

 falakiy  َػَ ِ  ّ  abb َأبم  Q/q ؽ Z/z ز

 ālamiy„  اََلِم ّ  rabb َربّ  K/k ؾ S/s س

„Ain/Hamzah di 

Belakang 
„Ain/Hamzah di-

waqf 
 Vokal Rangkap َاؿْ 

-al اْلَ َمرُ  ΄al-furū اْلُ ُرْوعُ  qara‟a قَػرَعَ 

qamar 
 Gairi َ ْ ِيْ 

-al اْلَ َ اءُ  qara‟a قَػَرءَ 

qaḍā΄ 
-al اللمْم ُ 

syams 
 syai΄un َ ْي ٌ 

Kata Majemuk dirangkai Kata Majemuk dipisah Tā΄ Marbūṭah 

ْينِ  ْينِ  Jamāluddin َ َاُؿ الدِّ -Jamāl al َ َاُؿ الدِّ

Din 
 sā‟ah َساَ ة
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