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Lampiran: 
 

GLOSARI ISTILAH 
 

Istilah Melayu Keterangan Istilah Arab 
al-Hal Ia menerangkan keadaan sama ada 

keadaan pelaku atau pun maf‘ul bih.  
Ia sama ada berbentuk lafaz ataupun 
berbentuk makna.  

 َاْحلَالُ 

al-Ighra’ Mengingatkan pendengar supaya 
melakukan perbuatan yang terpuji.  َُاِإلْغرَاء 

al-Ikhtisas Al-ikhtisas ialah kata nama nyata 
yang tertentu.  Kata nama ini 
terdapat selepas daripada kata ganti 
nama selain dari kata ganti nama 
bagi diri ketiga. 

 َاِالْخِتَصاصُ 

al-Ishtighal Mendahulukan kata nama dari agen 
yang menentukan baris kata nama 
tersebut.  Agen-agen bagi kata 
nama tersebut sama ada kata kerja 
mutasarrif, kata nama pelaku dan 
kata nama objek.  

 َاِالْشِتَغالُ 

al-Munada Meminta perhatian serta tindakbalas 
dari pendengar tentang apa yang 
diperkatakan oleh orang yang 
bercakap dengan menggunakan 
partikel-partikel yang tertentu.  

Partikel-partikel tersebut ialah ( ، يَا
 (َوأَيَّا ، َوَهيَّا ، َوَأْي ، َوآ ، َواْهلَْمَزُة ، َوَوا

 اَْلُمَناَدى

al-Tahdhir Mengingatkan pendengar supaya 
mengelakkan dari melakukan 
perbuatan yang buruk. 

 َاَ◌ْلتَّْحِذيرُ 

Definit Kata nama yang tertentu.  Ia 
merangkumi kata ganti nama, kata 
nama benda, kata nama tunjuk, kata 
nama mawsul, kata nama yang 

dimulai dengan “  َْأل “, kata nama 

yang digabungkan kepada kata 
nama yang lain dan kata nama yang 
tak tertentu tetapi ia berfokus 
dengan cara seruan. 

 اَْلَمْعرَِفةُ 
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Istilah Melayu Keterangan Istilah Arab 
Derivasi Setiap perkataan yang digunakan 

dalam bentuk yang berlainan dari 
kata asalnya dengan sedikit 
perubahan di samping ada 
persamaan dari sudut makna.  
Perubahan tersebut sama ada dalam 

bentuk keadaan ( ُاَْهلَْيَئة) contohnya: 

 ataupun perubahan  اَْلنَّْصرُ  dari  َنَصرَ 

tersebut dalam bentuk keadaan serta 

pertambahan huruf seperti  ْاُْنُصر  
dari  ُاَْلنَّْصر  ataupun pengurangan 

ataupun pembuangan huruf.  

Contohnya  ِْعد  dari  ُاَْلَوْعد . 

 اَْلُمْشَتقُّ 

Dualis Setiap kata nama yang berubah-
ubah baris huruf akhirnya 
berdasarkan fungsinya dalam ayat 
yang mana kata nama ini 
menyerupai kata nama tunggal dari 
sudut lafaz dan makna, kecuali 
ditambahkan di akhir kata nama ini 
huruf alif dan nun ketika rafu‘ dan 
huruf ya dan nun ketika nasab dan 
jar. 

 اَْلُمثـَىنَّ 

Gandingan Kata nama yang sama dengan kata 
nama yang datang sebelumnya dari 
sudut baris.  kedua-dua kata nama 
ini dihubungi oleh salah satu dari 

partikel ‘atf ( ، ُمثَّ ، َحىتَّ ،  اَْلَواُو، اَْلَفاءُ 
  .(أَْم ، َبْل ، الَ ، َلِكْن ، َأْو )

 اَْلَعْطفُ 

Idafah Penggabungan di antara dua 
perkataan yang mana perkataan 
yang kedua dibaca dengan majrur. 

 َاِإلَضاَفةُ 

Insya’ Talabiy Sesuatu perkara yang dituntut tetapi 
ia tidak terlaksana pada masa 
tersebut.  Ia merangkumi suruhan, 
larangan, pertanyaan, harapan dan 
seruan. 

 َاِإلْنَشاُء اْلطََّلِيبُّ 
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Istilah Melayu Keterangan Istilah Arab 
Jama‘ muannath salim Kata nama ramai iaitu tiga ke atas 

bagi kata nama feminin.  َِِمجُْع اْلُمَؤنَِّث اْلسَّامل 
Jama‘ mudhakkar 
salim 

Kata nama jama‘ iaitu tiga ke atas 
bagi maskulin.  Dari sudut pola ia 
menyamai kata nama tunggal.  

Tetapi ditambah huruf ون atau ين di 

akhir kata nama tersebut.  

 ُع اْلُمذَكَِّر اْلسَّاملِِ مجَْ 

Jama‘ taksir Kata nama jama‘ iaitu tiga ke atas.  
Dari sudut makna dan kata akar ia 
menyamai kata tunggal tetapi 
berlaku sedikit perubahan di 
ataranya dengan kata nama tunggal 
dari sudut pola. 

 َمجُْع اْلتَّْكِسريِ 

Kata kerja aktif Kata kerja yang disebut pelakunya 
dalam percakapan sama ada 
berbentuk perkataan ataupun 

ditakwilkan.  Contohnya:  َحَضَر
 guru telah) اْلُمَعلُِّم َوَشرََح اْلدَّْرسَ 

datang dan ia telah menerangkan 
tentang pelajaran).  Pelaku kepada 

kerja  ََحَضر disebut iaitu kata nama 

 Manakala pelaku kepada  .اَْلُمَعلِّمُ 

kata kerja  ََشرَح tidak disebut tetapi 

boleh ditakwilkan iaitu kata nama 

  اَْلُمَعلِّمُ 

 اَْلِفْعُل اْلَمْبِينُّ لِْلَمْعُلومِ 

Kata kerja pasif Kata kerja yang tidak disebut 
pelakunya dalam percakapan.  ِاَْلِفْعُل اْلَمْبِينُّ لِْلَمْجُهول 

Kata nama jati Kata nama yang tidak diambil dari 
kata kerja.  َُاِالْسُم اْجلَاِمد 

Kata nama konkrit Kata nama yang merupakan benda 
dan ia boleh difahami secara jelas 
tanpa memerlukan perkataan yang 
lain untuk difahami maksudnya. 
Contohnya: orang lelaki, kuda, 
rumah dan pokok. 

 ِاْسُم اْلَعْنيِ 
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Istilah Melayu Keterangan Istilah Arab 
Kata nama relatif Kata nama kabur yang memerlukan 

penerangan tentang maksudnya 
yang sebenar.  Penerangan tersebut 
sama ada berbentuk ayat ataupun 
separa ayat. 

 َاِالْسُم اْلَمْوُصولُ 

Kata nama terbitan 
mim 

Kata nama yang menunjukkan 
peristiwa dan ia dimulai dengan 
huruf mim tambah.  Ada pun kata 

nama atas pola  ٌُمَفاَعَلة tidak 

tergolong dalam masdar mimi. 

 اَْلَمْصَدُر اْلِميِميُّ 

Mufrad Mana-mana kata yang menunjukkan 
satu.  Ini termasuklah bagi manusia, 
binatang dan benda-benda lain. 

 اَْلُمْفَردُ 

Sighat 
al-mubalaghat  

Sighat al-mubalaghat merupakan 
kata nama pelaku yang diubah 
struktur pembinaannya bagi 
menunjukkan makna kepalingan 
atau banyak.  

 ِصيَغُة اْلُمَباَلَغةِ 

Sighat mumtaha al-
jumu‘ 

Setiap jama‘ taksir yang terdapat 
dua huruf atau tiga huruf selepas 

huruf ا taksirnya. Hurufnya yang 

kedua tadi berbaris bawah. 

 ِصيَغُة ُمْنتَـَهى اجلُُْموعِ 

Uslub al-qasr Mengkhususkan sesuatu kepada 
sesuatu dengan cara yang tertentu.  
Contohnya mengkhususkan subjek 
kepada prediket melalui 

penggunaan partikel َا  ِإمنَّ
contohnya: ٌَا اْلُبْحُرتِيُّ َشاِعر  ِإمنَّ
(sesungguhnya al-Buhturi adalah 
seorang penya‘ir)  

 ُأْسُلوُب اْلَقْصرِ 

 


