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Buku ini merupakan salah satu buku 

panduanbagi siapa saja yang ingin belajar bahasa 
Arab dan bisa membaca tulisan atau kitab gundul 
yang tidak ada harakatnya. Buku ini disusun dan 
dipaparkan dengan menggunakan pendekatan sosio 
languistik serta disesuaikan dengan gramatika bahasa 
Indonesia, sehingga mudah untuk dipelajari dan 
dipahami oleh anak-anak, pelajar dan mahasiswa 
secara umum. Buku ini ditulis oleh Drs. Kharisudin 
‘Aqib, DirekturLembaga Pendidikan Bahasa Arab dan 
Pengkajian al-Qur’an (LPBA PA)  Masjid Simomulyo 
Surabaya). 

Buku ini terdiri dari 42 halaman dan 6 halaman berisi lampiran. 
Ukurannya 19,5 cm x 13,5 cm. Kategori temanya adalah  “ (297. 01) Islam 
dan Bahasa.”  

Kondisi buku ini baik karena sudah dicetak oleh Penerbit H.I. Press. 
Bentuk tulisannya adalah prosa. Bahasa yang digunakan Bahasa Indonesia 
dengan aksara latin dan Arab. 

Buku ini diperoleh dari toko buku dan pesantren di Kota Nganjuk Jawa 
Timur. Saat ini sampelnya ada di Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat 
Kementerian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No. 6 lantai 2 Jakarta Pusat. 
Penelitiannya dilakukan pada tahun 2013 oleh Ali Fahrudin, peneliti 
Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, 
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Lokasi penelitiannya di 
Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. 

Kitab ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tata bahasa 
Arab yang meliputi pembahsan kata dalam bahasa Arab (kata benda, kata 
kerja, huruf), perubahan akhir kata dalam bahasa Arab (rafa’, naṣab, jar) 
tanda-tanda rofak, mubtadak, khobar, fail, naibul fail, Isim kāna dan 
saudaranya, khabar kāna dan saudaranya, I’rob naṣab, tanda-tanda I’rab 
naṣab, maf’ul bih, maf’ul mutlak, maf’ul liajlih, maf’ul fih, isim inna,khabar 
kāna, hal, tamyiz, I’rob jar, tanda-tanda I’rob jar, kata-kata yang dimasuki 
huruf jar, muḍaf ilaih, I’rab jazm, sifat, badal, taukid, Athaf.(AF) 

 
 
 
 
 

  


