
Ajza’u al-Jumlah (Bagian-bagian Kalimat) 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

 Ibrahim menunggang kuda َرِكَب ِإْبَراِِهُ احِلَصانَ  1 ١

اِعْيُل الِقط   2 ۲  Ismail mempermainkan kucing يَُداِعُب ِإْْسَ

ُح القَْمحَ  3 ٣ ُصُد الَفَّل   Petani memanen gandum ََيْ

ا 4 ٤ اُة فُواًل َوَشِعْْيً -Kambing makan kacang ثَْأُُكُ الش 

kacangan dan jewawut 

ْعُت الن ِصْيَحةَ  5 ٥  Aku mendengarkan nasehat َْسِ

 Cahaya bersinar di dalam kamar يَْسَطُع النُّوُر ِِف اخلُْجَرةِ  6 ٦

ِفْينَُة عَََل املَاءِ  7 ٧  Kapal berjalan di atas air ََتْرِي الس 

َفرَ  8 ٨ بُّ الس   ? Apakah kamu menyukai tour َهْل ُُتِ

 

Penjelasan  

 

Dari contoh no. 1 s.d. 8 di atas dapat dikelompokkan menjadi lima kelompok 

kata (kalimah) : kelompok  1 (no. 1, 2, dan 3); kelompok 2 (no. 4, 5, dan 6); 

kelompok 3 (no. 7, 8, dan 9); kelompok 4 (no. 10, 11, 12); dan kelompok 5 

(no. 13, 14, dan 15), sebagai berikut : 

 



 No. Arab Indonesia Keterangan منرة

 Ibrahim Nama orang ِإْبَراِِهُ  1 ١

اِعْيلُ  2 ۲  Ismail Nama orang ِإْْسَ

حُ  3 ٣  petani Nama tentang orang الَفَّل 

 kuda Nama binatang احِلَصانَ  4 ٤

 kucing Nama binatang الِقط   5 ٥

اةُ  6 ٦  kambing Nama binatang الش 

 Gandum Nama tumbuhan القَْمحَ  7 ٧

 Kacang-kacangan Nama tumbuhan  ُفولال 8 ٨

 Jewawut Nama tumbuhan َشِعْْي ال  9 ٩

 kamar Nama benda jumud (mati) اخلُْجَرةِ  01 ١٠

ِفْينَة 00 ١١  Kapal Nama benda jumud (mati) الس 

 Air Nama benda jumud (mati) املَاءِ  01 ١۲

 Nasehat Nama tertentu الن ِصْيَحةَ  02 ١٣



 cahaya Nama tertentu النُّورُ  03 ١٤

َفرَ  04 ١٥  tour Nama tertentu الس 

 

Semua kata (kalimah) pada tiga kelompok di atas disebut dengan kalimah 

isim (kata benda/nomina).  

 

Kemudian terdapat kelompok yang lain, sebagai berikut : 

 

 No. Arab Indonesia Keterangan منرة

عَ  -َرِكبَ  1 ١ -menunggang َْسِ

mendengarkan 

fi’il (kata kerja) lampau 

 -يَُداِعُب  2 ۲

ُصدُ   -ثَْأُُكُ  -ََيْ

 -يَْسَطعُ 

بُّ  -ََتْرِي  ُُتِ

mempermainkan - 

memanen-makan – 

berrsinar – berjalan -

menyukai 

fi’il (kata kerja) 

kini/mendatang 

 - di dalam – di atas َهلْ  -ََل عَ  -ِِف  3 ٣

apakah 

huruf (kata depan, tanya)  

 

Kaidah Tata Bahasa : 

 

1. Kalimah (kata) itu ada tiga macam : isim (kata benda/nomina), fi’il (kata 

kerja/verba) dan huruf (kata depan/kata sandang/preposisi). 

a. isim : setiap lafal (kata) yang digunakan untuk penamaan manusia, 

binatang, tumbuh-tumbuhan, benda mati (jumud), dan lain-lain. 

b. fi’il : setiap lafal (kata) yang yang menunjukkan suatu pekerjaan pada 

waktu tertentu 

c. huruf : setiap lafal (kata) yang tidak dapat dipahami jika tidak 

dirangkaikan dengan kata yang lain. 


