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SEKILAS TENTANG TOAFL 

 

 

 

Apa itu TOAFL? 

TOAFL adalah singkatan dari “Test of Arabic as a Foreign Language”. Penamaan ini 

diilhami oleh TOEFL, yang memang telah lebih dahulu eksis. Pengambilan ini memang 

dimaksudkan agar TOAFL lebih mudah diucapkan dan lebih cepat dikenal oleh banyak 

orang, meskipun terkesan “mirip” TOEFL. Pusat Bahasa menggunakan nama lain untuk tes 

ini yaitu Ikhtibar Al Lugah Al Arabiyyah Al Mi’yari (ILAA).  

Mengapa TOAFL? 

Selama ini UNISDA belum mempunyai tes bahasa Arab standar seperti TOEFL. Tes ini 

mampu mengukur tingkat kemampuan (reseptif) seseorang dalam berbahasa Arab. Tes ini 

mudah dikerjakan dan mudah dikoreksi. Jawaban dan hasil penilaiannya bersifat objektif dan 

pasti. Materi tes ini cukup komprehensif, dan menuntut pemahaman dan penguasaan 

mufradât yang cukup banyak. 

Berikut ini adalah Materi tentang Tes Ikhtibar Al Lugah Al Arabiyyah Al Mi’yari (ILAA) atau 

setara Test of Arabic as a Foreign Language (TOAFL)®. 

BAGIAN I 

KETERAMPILAN MENDENGAR 

 (االستماع مهارة)

Part 1  ( 1 المسموع فهم ) 

Kemampuan menyimak pada tahap ke 1 ini dirancang untuk memahami percakapan 

pendek. Pada setiap percakapan pendek di bagian ini, anda akan mendengarkan percakapan 2-

3 baris dari dua pembicara dan disertai dengan pertanyaan pilihan ganda. Setelah anda 

mendengarkan percakapan dan pertanyaan tersebut, anda diminta untuk memilih jawaban 

terbaik yang ada di buku tes TOAFL. Perhatikan contoh soal percakapan pendek berikut ini: 

Anda mendengarkan: 

  أحمد؟ يا ذاهب أنت أين إلى( 1 المتكلم)
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 المكتبة إلى ذاهب أنا( 2 المتكلم)

 أحمد؟ يذهب أين إلى: األسئلة

 السوق إلى ذاهب أنا. أ

 الدكان إلى ذاهب أنا. ب

 المكتبة إلى ذاهب أنا. ج

 المدرسة إلى ذاهب أنا. د

 

Part 2  ( 2 المسموع فهم ) 

Kemampuan menyimak pada tahap kedua ini berisi suara percakapan panjang, yang 

mana setiap percakapan tersebut diikuti oleh beberapa pertanyaan. Anda akan mendengarkan 

percakapan tersebut melalui rekaman, percakapan, dan soal tersebut diketik di buku soal anda. 

Anda harus dapat memilih jawaban yang paling tepat dari empat pilihan jawaban yang ada di 

buku soal anda. 

Contoh:  

 أحمد؟ يا ذاهب أنت أين إلى:      أب

 المكتبة إلى ذاهب أنا:     أحمد

 المكتبة؟ إلى ذاهب أنت لماذا:      أب

 وقلما دفترا أريد:     أحمد

 أيضا؟ تريد وماذا:      أب

 أبي؟ يا شيئا تريد هل. القواعد كتاب أريد:     أحمد

 بالسيّارة؟ تذهب هل. عربيا معجما أريد نعم،:      أب

 بالحافلة أذهب ال،:     أحمد

 تريد؟ رياال كم:      أب

 رياال مائة أريد:     أحمد
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 !األسئلة هذه أجب

 أحمد؟ يذهب أين إلى .1

 السوق لىإ أحمد يذهب. أ

 المطعم إلى أحمد يذهب. ب

 المكتبة إلى أحمد يذهب. ج

 المقصف إلى أحمد يذهب. د

 

Part 3  ( 3 المسموع فهم ) 

Kemampuan menyimak pada tahap ketiga ini berisi suara ungkapan narasi, yang mana 

setiap narasi tersebut diikuti oleh beberapa pertanyaan. Anda akan mendengarkan narasi 

tersebut melalui rekaman dan soal dari narasi tersebut tidak diketik di buku soal anda. Anda 

harus dapat memilih jawaban yang paling tepat dari empat pilihan jawaban yang ada di buku 

soal anda. 

Contoh:  

 ذهب الصباح في. األلم من الليل في ينام ال أحمد. أسنانه في شديد بألم أحمد شعر

 هي مدأح أسنان. األسنان طبيب فحص. األسنان طبيب لمقابلة المستشفي إلى أحمد

 أيام ثالثة بالراحة ونصحه الطعام بعد الدواء تناول أحمد من طبيب طلب. سليمة

  . والسكاريات والشاي القهوة يترك وأن البيت في

 !األسئلة هذه أجب

 أحمد؟ شعر بم .1

 أذنيه في شديد بألم. أ

 أسنانه في شديد بألم. ب

 هشعر في شديد بألم. ج

 هبطن في شديد بألم. د
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BAGIAN II 

KETRAMPILAN MEMAHAMI TEKS 

 (المقروء فهم)

 

Teks 1 

ََلقِ  ِمن   لِ  أَخ   م ص الرسُو 

َطلب َعْبد   بن هللا َعْبد   َكانَ   َطِرْيق َوفِيْ . َوَمّكة الشَّام بَْينَ  للتَِجاَرة ي َسافِر   تَاِجًرا اْلم 

ْور بِالَمِدْينَةِ  َمرَّ  الشام ِمن َعْودَتِه َحّمد   َسافَرَ  ثمَّ . َوَماتَ  فََمِرضَ  أَبِْيه، أَْخَوال ِليَز   َوه وَ  -م 

ْور هللا َعْبدِ  أبيه قبر ِليََرى الَمِدْينَة إلى آمنة أ ّمه َمعَ  -ع ْمِره ِمنْ  الّساِدَسة فِيْ   أخوال َويَز 

َطلبال َعْبدِ  َجدّه  الطَِّرْيقِ  وفي. مكة إلى وابنها هي لتعود آمنة استعدت ذلك وبعد. م 

 .َماتَتْ  ث مَّ  آمنة َمَرَضتْ  َوَمّكة، الَمِدْينَة بَْينَ 

َحّمد َعاشَ  َطلب، َعْبدِ  َجدّهِ  َكفَالَةِ  فِيْ  مَ اليَتِيْ  م   أَبِيْ  َعّمه َكفَالَة فِيْ  َعاشَ  ث مّ  الم 

َراَرت ع رِليَشْ  َماَكانَ  ولكنه َطالب  نَافِعَة، بِأَْعَمال أَْوقَاته يَْقِضى َكانَ  بَلْ  اليَتِيم، بِم 

 .الَحيَاةِ  فِيْ  نَْفِسهِ  َعلَى يَْعتَِمد أن ِليَْستَطْيعَ 

 

Jawablah Pertanyaan berikut ( اآلتية سئلةاأل عن جبأ ) 

َطلب َعْبد   بن هللا َعْبد   مهنة ما .1  ؟...اْلم 

 مكة إلى يسافر هو. ج   للتجارة يسافر هو. أ

 تجارة هو. د    تاجر هو. ب
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BAGIAN III 

MEMAHAMI QOWA’ID DAN KETERAMPILAN MENULIS 

(االستماع مهارة و القواعد فهم)  

 

MEMAHAMI QOWA’ID BAHASA ARAB  ( العربية اللغة قواعد فهم ) 

JUMLAH FI’LIYAH 

A. FI’IL DAN FA’IL 

Fi’il adalah kata kerja. Sedangkan fa’il adalah subjek/pelaku. Perlu diperhatikan 

bahwa dalam bahasa Arab, antara fi’il dan fa’ilnya harus memiliki kesesuaian dari sisi 

mudhakar dan muannats. Fa’il/pelaku dalam bahasa Arab terletak setelah fi’il. Untuk 

lebih jelasnya, berikut rumus susunan kalimat yang terdiri dari fi’il dan fa’il: 

 

 

 

 

 

Perhatikan contoh berikut: 

  مضارع فعل – ماض فعل فاعل

  يكتب - كتب محمد  

 يكتب - كتب محّمدان مذكر

 يكتب - كتب المسلمون ، جالالر

  تكتب - كتبت فاطمة

 تكتب - كتبت فاطمتان مؤنّث

 تكتب - كتبت الفتيات

  

Catatan:  

 Fi’il madhi adalah kata kerja untuk masa lampau (sudah dikerjakan). 

 Fi’il mudhori’ adalah kata kerja untuk masa sekarang dan akan datang. 

 

Rumus: 

Fi’il Mudzakar + Fa’il Mudzakar 

Fi’il Muannats + Fa’il Muannats 
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Latihan Soal: 

Pilihlah jawaban yang benar ( الصحيحة اإلجابة اختر ) 

 الجامعة امتحانات جميع في.....  نجح .1

 أخي. د والدتي. ج  أّمي. ب  أختي. أ

B. MAF’UL BIH 

Maf’ul bih adalah objek. Yang pada umumnya jatuh setelah fi’il dan fa’il (kata 

kerja dan pelaku). Oleh karena itu, untuk mengetahui posisi maf’ul bih pada kalimat 

bahasa Arab, maka perlu diketahui fi’il dan fai’ilnya terlebih dahulu. Untuk lebih 

jelasnya, perhatikan contoh berikut: 

 فاعل+  فعل به المفعول

  محمد كتب الدرسَ 

 الطفلة شربت لبنَ ال

 الطالبات تكتب دروَسهم

 

Catatan: 

 Pada bentuk isim mufrod dan jama’ taksir, maf’ul bih ditandai dengan fathah. 

 

Latihan soal: 

Pilihlah jawaban yang benar ( الصحيحة اإلجابة اختر ) 

 

 ....هي به لالمفعو على تدلّ  التي الكلمة. صديقه إلى الرسالة محمد أرسل .1

 أرسل. د  صديقه إلى. ج  الرسالة. ب  محمد. أ

 

C. NAIBUL FA’IL 

Naibul fa’il adalah maf’ul bih yang menempati tempatnya fa’il yang tidak 

disebutkan. Dalam bahasa Indonesia, susunan seperti ini disebut kalimat pasif. Ada 

aturan tertentu untuk membentuk kalimat pasif dalam bahasa Arab, yaitu: pertama, 
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membuang fa’il dan kedudukannya digantikan dengan maf’ul bih. Artinya, maf’ul bih 

yang asal ‘irobnya adalah nashob berubah menjadi rofa’ menjadi na’ib al-fa’il. 

Kedua, jika fi’il berupa madhi maka huruf awalnya di dhommah dan 

menkasrohkan huruf sebelum akhir, misal:  ََكتَب menjadi  َك تِب. Apabila fi’il mudhori’, 

maka huruf awalnya didhommah dan huruf sebelum akhir difathah, misal:   يَْكت ب 

menjadi   ي ْكتَب. Fi’il pada kalimat pasif bahasa Arab disebut dengan fi’il majhul (kata 

kerja yang tidak disebutkan pelakunya). Hukum fi’il ini sama dengan fi’il ma’lum (kata 

kerja yang disebutkan pelakunya), yakni dalam hal mudhakar dan muannats 

(pembahasannya sudah ada di bagian fi’il dan fa’il). 

Perhatikan contoh berikut: 

 الفاعل نائب+فعل به مفعول+فاعل+فعل الرقم

 الدَّْرس   ك تِبَ  الدَّْرسَ  التِّْلِمْيذ   َكتَبَ  ماض 1

 الدَّْرس   ي ْكتَب   الدَّْرسَ  التِّْلِمْيذ   يَْكت ب   مضارع

 اْلَحق   قِْيلَ  اْلَحقَّ  الشَّْيخ   قَالَ  ماض 2

 اْلَحق   ي قَال   اْلَحقَّ  الشَّْيخ   يَق ْول   رعمضا

لَ  ماض 3 وْ  التَّاَلِمْيذ   َسجَّ  فِي سَ الد ر 

اَسةِ   اْلك رَّ

لَتْ  ْوس   س ّجِ  فِي الد ر 

اَسةِ   اْلك رَّ

ل   مضارع  فِي ْوسَ الد ر   التَّاَلِمْيذ   ي َسّجِ

اَسةِ   اْلك رَّ

ل   ْوس   ت َسجَّ  فِي الد ر 

اَسةِ   اْلك رَّ

ْجِرم   َضَربَ  ضما 4 ِربَتْ  الطَّاِلبَةَ  الـْم   الطَّاِلبَة   ض 

ْجِرم   يَْضِرب   مضارع  الطَّاِلبَة   ت ْضَرب   ةَ الطَّاِلبَ  الـْم 

 

Latihan soal: 

Pilihlah jawaban yang benar ( الصحيحة اإلجابة اختر ) 

 القَلََمانِ .......  .1
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قَ . ب  َسَرقَ . أ  َسِرقَ . د  س ِرقَ . ج  س ر 

 

JUMLAH ISMIYAH 

A. Mubtada’ dan Khobar 

Jumlah ismiyah adalah kalimat yang tersusun dari mubtada’ dan khobar. Atau 

bisa juga dikatakan sebagai kalimat yang diawali dengan isim (kata benda/yang 

dibendakan). Dalam bagian ini, anda harus memperhatikan ciri-ciri mubtada’ dan 

khobar. 

Secara umum mubtada’ adalah kata benda ma’rifat yang berada di awal kalimat 

dan dihukumi dengan ‘irob rofa’. Dengan demikian, ciri-ciri mubtada’ adalah berada di 

awal kalimat, berupa isim ma’rifat, dan ber’irob rofa’. Atau dengan kata lain, mubtada’ 

adalah seperti halnya subyek atau pokok kalimat dalam tata bahasa Indonesia, dan cara 

mencarinya adalah dengan menanyakan apa dan siapa.  

Sedangkan khobar adalah kata yang posisinya berada setelah mubtada’ dan 

berfungsi sebagai penyempurna dari mubtada’, sehingga menjadi kalimat sempurna. 

Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan predikat atau sebutan, dan cara mencarinya 

dengan menanyakan bagaimana. 

Jelasnya, mubtada’ adalah sesuatu yang diterangkan suatu kalimat. Dan khobar 

adalah kata yang menerangkan mubtada’. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan rumus jumlah ismiyah berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan contoh berikut: 

 مبتدأ خبر اسمية جملة

 رأةالم صالحة صالحة المرأة

 الطالب يأكل يأكل الطالب

Rumus: 

Mubtada’ (awal kalimat + isim ma’rifat + rofa’) + Khobar (isim/fi’il) 

 

 

Jumlah Ismiyah 
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Catatan: 

 Pada dasarnya, jumlah ismiyah diawali dengan mubtada. Akan tetapi, terkadang 

khobar mendahului mubtada’, yakni  jika: 

 Khobar berupa shibhul jumlah (jer majrur dan dhorof madhruf) dan 

mubtada’nya berupa isim nakiroh. Contoh: 

 عصفور   الشجرة فوق – ضيف   البيت في

 Jika khobar berupa isim istifham. Contoh:  

 الصديق؟ أين

 Agar lebih jelas perhatikan rumus berikut: 

 

Rumus: 

Khobar (shibhul jumlah, isim istifham) + Mubtada’ 

 

 

Jumlah Ismiyah yang khobarnya didahulukan 

 

 

Latihan soal: 

Pilihlah jawaban yang benar ( الصحيحة اإلجابة اختر ) 

 

 ..... هي الخبر على تدلّ  التي الكلمة. محبوب   العربِ  عندَ  الشعر   .1

 محبوب. د العرب. ج  عند. ب الشعر. أ

B. Pengamalan Kaana dan Sejenisnya 

Kaana (كان) dan sejenisnya masuk pada susunan mubtada’ dan khobar. Yang 

mana ia berfungsi merafa’kan mubtada’ menjadi isimya كان dan menashabkan  khobar 

mubtada’ menjadi khobar كان. Kata ini “perusak” susunan mubtada’ dan khobar. Oleh 

para ulama’ nahwu disebut dengan amil nawasikh (perusak). 

Adapun amil perusak sejenis كان beserta artinya adalah: 
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Arti (معنى) Kaana (كان) dan sejenisnya 

Terus menerus, menjadi, dulu  ََكان 

waktu subuh/pagi  َأَْصبَح 

waktu dhuha أَْضَحى 

waktu siang  ََّظل 

waktu sore أَْمَسى 

Waktu malam  َبَات 

Sebagai fungsi perubahan  ََصار 

Sebagai fungsi untuk meniadakan  َلَْيس 

Sebagai fungsi terus-menerus 

(senantiasa) 

 مازال, مافتئ, ماانفكّ , مابرح

Sebagai fungsi jeda waktu (selama) دَامَ  َما 

 

Agar dapat memahami konsep Kaana dan sejenisnya, maka perhatikan rumus 

berikut: 

Rumus: 

Kaana dan sejenisnya masuk pada mubtada’ dan khobar 

 

 

Mubtada’ menjadi isim kaana dan khobar mubtada’ menjadi khobar kaana 

 

 

Isim kaana dibaca rofa’ dan Khobar Kaana dibaca nashab 

 

Perhatikan contoh berikut: 

 األمثلة أخواتها و كان اسم أخواتها و كان خبر

 حكيما محمد كان محمد حكيما
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 مسافرا علي ليس عليّ  مسافرا

 شابا محمد صار محمد شابا

 واقفا خليل مازال خليل وافقا

 طالعة الشمس أصبحت الشمس طالعة

 

Catatan: 

 Khobar kaana dan sejenisnya ada tiga macam (seperti khobar mubtada’), yaitu: 

mufrod, jumlah (ismiyah dan fi’liyah), dan shibhul jumlah (dhorof dan jer 

majrur). Hal ini seperti khobar mubtada’, hanya saja untuk khobar kaana 

dihukumi mahal nashob. 

 

Latihan soal: 

Pilihlah jawaban yang benar ( الصحيحة اإلجابة اختر ) 

 

 .....هي ظلّ  خبر على تدلّ  التي الكلمة. واقفا عمر ظلّ  .1

 خطأ كلّها. د واقفا. ج  عمر. ب  ظلّ . أ

C. Pengamalan Inna dan Sejenisnya 

Inna ( ّإن) juga termasuk kata yang merusak susunan mubtada’ dan khobar (amil 

nawasikh). Kata ini berfungsi menashabkan mubtada’ sebagai isimnya dan merafa’kan 

khobar mubtada’ sebagai khobarnya. Adapun amil perusak sejenis  ّإن beserta fungsi 

dan artinya adalah: 

Fungsi dan Arti (معنى) Inna (إن) dan sejenisnya 

Taukid (memperkuat pernyataan) artinya 

sesungguhnya 

 أنّ  ، إنّ 

Tashbih (menyerupakan) artinya seakan-akan  ّكأن 

Istidrak (menyusuli perkataan) artinya tetapi  ّلكن 
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 Tarojji (mengharap sesuatu yang mungkin) 

artinya semoga 

 Tawaqqu’ (merasa cemas) artinya jangan-jangan 

 لعلّ 

Tamanni (mengharap sesuatu yang tidak mungkin 

terjadi) artinya andaikan 

 ليت

 

Untuk dapat mengidentifikasi isim dan khobar Inna dan sejenisnya, maka 

perhatikan rumus berikut: 

Rumus: 

Inna dan sejenisnya masuk pada mubtada’ dan khobar 

 

 

Mubtada’ menjadi isim Inna dan khobar mubtada’ menjadi khobar Inna 

 

 

Isim Inna dibaca nashob dan Khobar Inna dibaca rofa’ 

 

Perhatikan contoh berikut: 

 األمثلة أخواتها و إن اسم أخواتها و إنّ  خبر

 ناجح محمدا إنّ  محمدا ناجح

 حانناج الطالبين لعلّ  الطالبين ناجحان

 جميل عمر أنّ  علمت عمر جميل

 لكنّ  سريع القطار الطائرة منه أسرع

 منه أسرع الطائرة

 أسد القائد كأنّ  القائد أسد

  سهل االختبار ليت االختبار سهل
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Catatan: 

 Khobar Inna dan sejenisnya terkadang berupa khobar mufrod, khobar jumlah, 

dan shibhul jumlah 

 Terkadang khobar mendahului isimya seperti yang terjadi pada khobar 

mubtada’ 

 

Latihan soal: 

Pilihlah jawaban yang benar ( الصحيحة اإلجابة اختر ) 

 

 .....يه إنّ  خبر على تدلّ  التي الكلمة. بوحدتها مؤمنة اإلسالمية األمة إنّ  .1

 بوحدتها. د مؤمنة. ج  اإلسالمية. ب  األّمة. أ

 

IKHTIYAR AL-JUMLAH AL-SHOHIHAH 

 Pada bagian ini, anda disuruh untuk memilih satu dari empat kalimat yang benar sesuai 

dengan kaidah bahasa Arab. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman kaidah bahasa Arab yang 

baik untuk dapat menjawab soal-soal pada bagian ini. Untuk lebih jelasnya akan dibahas 

langsung pada latihan soal berikut: 

Latihan 1 

Pilihlah kalimat yang benar ( الصحيحة الجملة اختر ) 

ِدْيرَ  َكانَ . أ .1 ْود   اْلم  ِدْير   َكانَ . ج  َمْكتَبِهِ  فِيْ  َمْوج  ْودًا اْلم   تَبِهِ َمكْ  فِيْ  َمْوج 

ِدْير  ا َكانَ . ب ْود   ْلم  ِدْيرَ  َكانَ . د َمْكتَبِهِ  فِيْ  َمْوج  ْودًا اْلم   هِ َمْكتَبِ  فِيْ  َمْوج 

KETERAMPILAN MENULIS ( الكتابة مهارة ) 

 Pada tes ketrampilan menulis, terdapat tiga bentuk yang akan diujikan, yaitu; (1) 

mengurutkan beberapa kata bahasa Arab menjadi kalimat yang sempurna. Pada sub ini akan 

disediakan beberapa kata bahasa Arab yang diacak dan anda disuruh memilih jawaban berupa 

kalimat yang utuh dan benar. (2) Mengurutkan beberapa kalimat menjadi paragraf. Di bagian 

ini, terdapat beberapa kalimat bahasa Arab yang diletakkan secara terpisah-pisah, sehingga 

belum berbentuk paragraf yang memiliki makna utuh atau belum menjadi paragraf yang 

sempurna. Kemudian kalian diminta untuk memilih jawaban yang berbentuk paragraf utuh 
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yang benar. (3) Menerjemahkan teks bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab. Pada bagian ini, 

anda disuruh memilih terjemahan bahasa Arab yang paling benar. Agar bisa mengerjakan 

ketiganya maka seseorang harus mengetahui arti kosakata dan memahami kaidah bahasa Arab. 

 

MENYUSUN KATA MENJADI KALIMAT 

 Dalam menyusun kata menjadi kalimat bahasa Arab, harus mengetahui unsur-unsur 

dalam pembuatan kalimat, yaitu: subjek, prediket, dan objek. Tapi, ada juga kalimat yang 

hanya terdiri dari subjek dan predikat saja. Misalnya kalimat “saya sedang  tidur” dalam bahasa 

Arab “أنام”, kata “saya” sebagai subjek dan “tidur” sebagai predikatnya. Kalimat ini tidak 

memerlukan objek karena sudah bisa difahami. Contoh lainnya adalah kalimat “saya 

mengambil tas”, dalam bahasa Arab “ الحقيبة آخذ ”. Kalimat ini membutuhkan objek, karena 

jika tidak diberi objek maka masih menyisahkan tanda tanya pada orang yang membacanya 

atau mendengarnya. 

 Pada dasarnya, penyusunan kalimat bahasa Arab hampir sama dengan bahasa 

Indonesia. Hanya saja dalam bahasa Arab ada yang berupa jumlah ismiyah (kalimat yang 

diawali dengan isim/kata benda atau dibendakan) dan ada yang berupa jumlah fi’liyah (kalimat 

yang diawali dengan fi’il/kata kerja). Agar lebih jelasnya maka akan dibahas langsung pada 

latihan soal. 

Latihan 1 

Pilihlah kalimat yang benar ( الصحيحة الجملة اختر ) 

 ؟- الصغير – نمَ  – خرج – الفصل – ِمن – الذي – الولد .1

 الفصل؟ من الصغير الولد خرج الذي من. أ

 الفصل؟ ِمن خرج الذي الصغير الولد َمن. ب

 الفصل؟ من الصغير الولد الذي خرج َمن. ج

 الفصل؟ من خرج الذي من يرالصغ الولد. د

MENYUSUN KALIMAT MENJADI PARAGRAF 

 Pada bagian ini, anda diminta untuk menggabungkan jumlah/kalimat bahasa Arab yang 

dipisah menjadi satu paragraf yang sempurna. Untuk bisa melakukannya, anda harus 

memahami maksud kalimat sebelum disusun menjadi paragraf. Sehingga anda bisa 

menentukan mana kalimat yang seharusnya diletakkan di urutan pertama, kedua, dan 
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seterusnya. Menyusun kalimat menjadi paragraf dianggap lebih sulit dari pada menyusun kata 

menjadi kalimat. Karena pada bagian ini, anda dituntut untuk lebih memahami kaidah dan 

mengetahui makna kosakata lebih banyak lagi. Agar anda bisa mengerjakan soal pada bagian 

ini, maka perhatikan latihan soal mengurutkan kalimat menjadi paragraf sebagai berikut: 

Latihan 1 

 2-4-1-3. ج   2-1-4-3. أ  .1

 4-2-3-1. د   4-2-1-3. ب

 بيتي جميل ونظيف  .1

 ثالث غرفات للنوم وغرفة الجلوس والمطبخ ودورة المياه .2

 سوقادادي قرية في بيتي يقع .3

 فيه ستّة غرفات .4

MENERJEMAHKAN TEKS BAHASA INDONESIA KE DALAM BAHASA ARAB 

Terjemah adalah suatu kegiatan manusia dalam mengalihkan makna/pesan, baik secara 

verbal maupun non verbal, dari suatu bentuk ke bentuk lain. Kata terjemah berasal dari bahasa 

Arab “ترجمة” yang mengandung arti menjelaskan dalam bahasa lain atau memindahkan 

makna suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam prakteknya, definisi bahasa tidak hanya 

mengalihbahasakan dalam bahasa lain tetapi juga mencari padanan kata yang sesuai dengan 

bahasa sumber atau menjelaskan kata dalam bahasa sasaran. Karena pada hakikatnya, fungsi 

terjemah adalah memberi kefahaman tentang suatu kata dengan mencari padanan katanya 

dalam bahasa lain. Agar hasil terjemahan bisa difahami oleh pembaca, maka penerjemah harus 

mengenal pola susunan bahasa sumber dan bahasa sasaran. 

Menerjemahkan kata/kalimat dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab tidak 

hanya memberi kefahaman tentang suatu kata dengan mencari padanannya. Karena, bahasa 

Arab mempunya karakteristik yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain, termasuk Indonesia. 

Karakteristik tersebut adalah berupa ‘irob. ‘Irob adalah perubahaan cara membaca akhir huruf 

pada suatu kata yang tergantung pada amil yang memasukinya, inti dari i'rob adalah perubahan 

di akhir kata, baik itu dibaca dhommah, fathah, kasroh, atau dibaca sukun. Berbedanya harakat 

pada akhir kata maka menjadikan berbeda pula pada maknanya. Misal kalimat ”Ahmad telah 

menulis pelajaran”, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab maka menjadi “   َكتَبَ  أحمد
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ك تِبَ  “ Dan kalimat “pelajaran itu telah ditulis” maka terjemahan Arabnya adalah .”الدْرسَ 

 ketika kedudukannya menjadi maf’ul bih/objek maka diharakati ,”الدرس“ Kata .”الدْرس  

fathah. Akan tetapi ketika menjadi naib al-fa’il/jatuh setelah kata kerja pasif, maka dibaca 

dhummah. 

Berdasar pada penjelasan di atas, maka dalam menerjemahkan teks Arab ada dua hal 

yang harus diperhatikan, yaitu: mengetahui padanan kata Arab dalam bahasa Indonesia dan 

memahami ‘irob. Untuk lebih jelasnya, lakukan latihan soal sebagai berikut: 

Latihan 1 

 الصحيحة الجملة اختر

1. Para siswa mampu membaca teks Arab yang berkaitan dengan perpustakaan dengan 

benar 

ِ  النّصِ  قَِراَءةِ  َعلَى التالميذ   يستطيع  . أ  صحيحةً  قراءةً  باْلمكتبةِ  اْلمتعلّقِ  العربّي

ِ العر النّصِ  قَِراَءةِ  َعلَى يستطيع   التالميذ  . ب  صحيحةً  قراءةً  باْلمكتبةِ  اْلمتعلّقِ  بّي

ِ  النّصِ  قَِراَءةِ  التالميذ   يستطيع  . ج  صحيحةً  قراءةً  باْلمكتبةِ  اْلمتعلّقِ  العربّي

ِ  النّصِ  لِقَراَءةِ   التالميذ   يستطيع  . د  صحيحةً  كتبةِ باْلم اْلمتعلّقِ  العربّي
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