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Pelajaran I

Perhatikan contoh berikut: 

 

�������� 
������� �� ��������  
Rumah dekat dan masjid  jauh 

 

�������� 
�������� �������  
����!� 

Batu berat dan kertas ringan 

 
 
 

�����"�� 
#$�%&'��  �������( 

Orang laki-laki tinggi dan imam  pendek
 

�)�*�+
% 
,$�-���� �.�
/0��% 
,$�/�1�� 
Buku terbuka terbuka dan  Pintu tertutup
 

Tinggi : 160 cm 
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Pelajaran IV        2����3�����  

Kata Sifat   
4��56�� 

 


4���-�� �������� 
������� �� �������� �����-�7 8������� � �����+�9 8��:56��  
Lebah kecil dan Gajah) besar 

 

�������� 
�������� �������  
����!� �����;�< 
=���>����� �?�@�� 8������6��� 

Saputangan kotor dan kemeja bersih

 

 8�
A5��������"�� 
#$�%&'��  �������( �������A 
,$B�/�1���� �C������ DE�@��81�� 

laki tinggi dan imam  pendek Kursi lama dan buku baru 
 

�)�*�+
% 
,$�-���� �.�
/0��% 
,$�/�1�� FE�*�G �� FE�6�G 
��>�H�� �������I 
terbuka dan  Pintu tertutup Ahmad kaya dan Ali miskin 

Tinggi : 180 cm 

Ahmad Ali 
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�����-�7 8������� � �����+�9 8��:56��

�����;�< 
=���>����� �?�@�� 8������6���
Saputangan kotor dan kemeja bersih 

�������A 
,$B�/�1���� �C������ DE�@��81��

FE�*�G �� FE�6�G 
��>�H��
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Apa yang kita pelajari dari contoh
 
Kata sifat adalah kata yang menerangkan sifat

�4���< atau   
4��56��, sedangkan benda yang disifatinya

berikut: 

 

  

Dari contoh tersebut terlihat bahwa susunannya dimulai dari kata benda  

disusul oleh kata sifat yaitu ������$��

��M0*
N 
�O1D��  
Gula  manis  

�P�����% 8�
A5���  
Laki-laki (itu) sakit  

 

 

 

Latihan:  
1.  Hubungkanlah kata-kata sifat yang saling berlawanan berikut ini:

 

 

, 

��������  
�����+�9 

�������I 

�?�@�� 

F�$�H 
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Apa yang kita pelajari dari contoh-contoh di atas? 

Kata sifat adalah kata yang menerangkan sifat-sifat suatu benda. Dalam Bahasa Arab disebut 

sedangkan benda yang disifatinya disebut   ���
Q��
��6 . Polanya adalah sebagai 

RS$���      ������$��  
 

�4���<      �Q��
��6�% 
Dari contoh tersebut terlihat bahwa susunannya dimulai dari kata benda  RS$���

������$��  (dingin). Pelajarilah lagi contoh-contoh berikutnya:

��M0*
N 
�O1D��
Gula  manis

�T���T�� 
��6����  
Anggur  enak 

�P�����% 8�
A5���
sakit

F�$�H 
U�-O*��  
Susu  panas 

kata sifat yang saling berlawanan berikut ini: 

, V 

  �������� FE�6�W 

�����+�9 �����;�< 

�������I �����-�7 

�?�@�� �X��$�� 

F�$�H �������� 
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sifat suatu benda. Dalam Bahasa Arab disebut 

Polanya adalah sebagai 

RS$���  (air), kemudian 

contoh berikutnya: 

�����>�A 
��>����  
Bulan indah 

�X��$�� D��Y�  
Cuaca 

dingin 
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2.  Berilah tanda pada kalimat ya

�P�����% �����!� 

�������� 
������� 

�.�
/0��% 
,$�-�� 

D�$�H 8������6��� 

��0*
N RS$B��� 

3.  Tulislah lima contoh kalimat  �Q�
��6Z�% ��
kata-kata yang telah kita pelajari.

4.  Baca dan tulislah kembali kata

         ���A ,$/1��................................  

         ���( ��$[��................................ 

             ................................... 

         T�T� �6���........................................ 

        �*N �1��......................................... 
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ang benar. Perhatikan dengan teliti harokat di a

  �P�����% �����!�   �E�6�W 
��A$5/�� 

  �������� 
�������   �������� ���>���� 

  �.�
/0��% 
,$�-��  �������A 
=�>���� 

  D�$�H 8������6���   �������� 
=�>5\ 

  ��0*
N RS$B���   �T���T�� 
U�-O*�� 

�4���< �Q�
��6Z�% ��  (kata sifat dan benda yang disifatinya) dari 

kata yang telah kita pelajari. 

kata-kata berikut ini dengan mencantumkan harakat yang benar.

  

         ���A ,$/1��
 

        ��1% C*���................................... 

  

         ���( ��$[��         ��;< ���6��   ..................................  

  

Y�]� ]�$H                      )*+% ,$-��......................................  

  

         T�T� �6���          ��^ �>���......................................  

  

        �*N �1��        ���� ����.......................................  
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akhir kata. 

kata sifat dan benda yang disifatinya) dari 

kata berikut ini dengan mencantumkan harakat yang benar. 

  

         ��1% C*���

  

        ��;< ���6��
 
  

         )*+% ,$-��
 
  

         ��^ �>���
 
  

       ���� ����
 


