
JARRU AL- ISMI (JAR ISIM) 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

َما ِمنَ نََزَل املََطُر  1 ١ ءِ امسَّ  Hujan turun dari langit 

۲ 2  َ َمُم ي رِ امَبحْ  ِمنَ ْأِِت امسَّ  Ikan berasal dari laut 

نِ املَْيَدا ِإَل َصَعى اجلَيُْش  3 ٣  Pasukan militer berangkat ke 

medan perang 

َيُة  4 ٤ لِ  اَحَلْ ِإَل َساَرِت املَاص ِ  Hewan ternak berjalan ke ladang 

نِ اخِلَصا َعنِ يَْْنُِل اجلُْنِديُّ  5 ٥  Pasukan kavaleri turun dari kuda 

فْ  َعنِ يَْذَهُب اخلَوُف  6 ٦ لِ امطِّ  Rasa takut anak hilang 

ءِ املَا عََل يَْطُفو اخلََضُب  7 ٧  Kayu mengapung di atas air 

ََّمُر  8 ٨ ِض  اََأرْ عََل يَْسُلطُ امث  Buah jatuh di tanah 

تَا ِف يَنْبَُح امََكُْب  9 ٩ نِ امبُس ْ  Anjing menggonggong di kebun 

جْ  ِف َدَخَل املُْجرُِم  10 ١١ نِ امسِّ  Penjahat masuk penjara 

ُت امَفاِنهََة  11 ١١ كِّيـْبـِ كَََشْ نِ امسِّ  Aku mengupas buah-buahan 

dengan pisau 



ُيو بـِيَتَلَاثَُل اجلُُنوُد  12 ١۲ ِف امس ُّ  Tentara berperang dengan pedang 

ابِ نِ اجلَائَِزُة  13 ١٣ قِ لسَّ  Piagam penghargaan untuk 

pemenang 

يُْت ُكْفاًل  14 ١٤ َ نِ ِإْصََتَ ةِ لِْخَزاه  Aku membeli kunci untuk lemari 

 

Penjelasan : 

Semua kata terakhir pada contoh di atas adalah isim yang didahului oleh 

huruf.
1
 –cetak merah-. Kelompok pertama (no. 1 dan 2) didahului oleh  ِْمن 

(min), kedua (no. 3 dan 4) didahului oleh  ِإَل (ila), ketiga (no. 5 dan 6) 

didahului oleh  َْعن (‘an), keempat (no. 7 dan 8) didahului oleh  عََل (‘ala), 

kelima (no. 9 dan 10) didahului oleh  ِف (fi), keenam (no. 11 dan 12) didahului 

oleh  ََبْء (ba’), dan ketujuh (no. 13 dan 14) didahului oleh  ََْلم (lam). 

Setiap huruf  akhir isim yang didahului oleh huruf-huruf (preposisi) tersebut 

adalah di-jar-kan (majrur) –ditandai dengan harakah kasrah : _ِ_.  

Sebabnya hanyalah karena adanya huruf tersebut. Oleh sebab itu huruf 

semacam ini disebut dengan huruf jar. 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

22.  Suatu isim (nomina) di-jar-kan (majrur) apabila dirangkai dengan 

(didahului) huruf-huruf :  ِْمن (min),  ِإَل (ila),  َْعن (‘an),  عََل (‘ala),  ِف (fi), 

 .(lam) ََلمْ  dan ,(’ba) ََبْء 

 

                                                           
1
 Preposisi (kata depan) 


