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Deskripsi: 

Kitab ini berjudul Mabādi’ al-Muṭāla ‘ah al-Ḥadīṡah, Kitab ini 
merupakan salah satu Kitabyang menjadi panduan para pemula 
yang ingin mempelajari Bahasa Arab. Kitab ini berisi mufradat 
(kosa kata) bahasa Arab dan contoh penerapannya. 

 

Kitab ini terdiri dari 37 halaman. Ukurannya 20 cm x 13 
cm. Buku  ini adalah buku asli karangan Mahmud Yunus.  

Kondisi Kitab ini baik karena sudah dicetak oleh 
Percetakan “Al-Islāmiyah liṣāḥibihā Ḥa Mim Sin Sulaimān” 
Sumatera. Bentuk tulisannya adalah  prosa dan puisi (syair). 
Bahasa yang digunakan adalah  Arab dan Indonesia dengan 
aksara Arab dan Jawi 

Kitab ini diperoleh dari Perpustakaan Abdul Latif Syakur yang bertempat di Balai 
Gurah, Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.Kitab aslinya masih 
dirawat oleh ahli warisnya (anaknya) hingga saat ini dan 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 Ridwan 
Bustamam, Peneliti  Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen 
Organisasi, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Lokasi Penelitiannya di 
Kabupaten Agam, Sumatera Barat. 

Kitab ini berisi contoh mufradāt (kosa kata) bahasa Arab yang huruf awalanya 
menyesuaikan dengan huruf hijaiyyah yang disertai gambar, selain itu terdapat contoh 
kosa kata yang Mufradat (tunggal) dan jamak, mu’annaṡ(untuk perempuan) dan 
mużakkar (untuk laki-laki), nama-nama hari dalam satu minggu, nama –nama bulan 
dalam bahasa Arab. Kemudian di dalam Kitab ini juga membahas perubahan kata dari 
kata tunggal menjadi dua dan jamak,angka dan bilangan dalam bahasa Arab disertai 
contoh yang berbentuk syair. Selain itu berisi syair Manāfi’ al-A’ḍā’ (kegunaan anggota 
tubuh), syair Manāfi’u al-Asyyā’, syair Anwā ‘u al-Masākīn. Di dalam Kitab ini juga 
membahas tentang jam (kosa kata dan penggunaannya), perubahan kata kerja ketika 
pelakunya tunggal maupun jamak, laki-laki atau perempuan, dan pelakunya 
merupakan kata ganti seperti dia, kamu, kami, mereka dst. Pada bagian akhir ditulis 
beberapa surah dalam al-Qur’an yang disertai artinya, Surah-surah tersebut  
diantaranya Surah al-Fātiḥah, Surah al-IKhlāṣ, Surah al-Kāfirūn, Surah al-Kauṡar, 
Surah al-Mā ‘ūn, Surah al- ‘Asyr dan Surah Asy-Syarḥ.  

 

 


