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DAFTAR ISTILAH 

Di sini dinyatakan istilah-istilah yang digunakan di dalam disertasi ini serta keterangannya 

dengan merujuk kepada istilah asal BA untuk kemudahan para pembaca sekalian. Berikut 

adalah istilah-istilah yang dimaksudkan:  

 

Bahasa Melayu Bahasa Arab Keterangan 

Akusatif / Mansu:b  
َ
نُصوبُ امل  Kata nama yang berada dalam kasus akusatif  

dalam ayat  

Al-‘ajam  ُالَعَجم Orang bukan bangsa Arab sama ada bertutur 

dalam BA atau tidak 

Al-Fa:‘il  ُالَفاِعل  Yang melakukan perbuatan. Al-fa:‘il dalam 

BA sentiasa dalam kasus nominatif 

Al-Ha:l  الُ حلَ ا  Kata nama ikutan yang menunjukkan keadaan 

pelaku atau objek seperti َضرَْبُت زَْيًدا َقائًِما (saya 

memukul Zaid dalam keadaan berdiri) 

Al-Jumlat al-Fi‘liyyat 

/ Ayat Verba 

 Ayat yang bermula dengan kata kerja  ةُ يَّ لِ عْ الفِ  ةُ لَ مْ اجلُ 

sempurna (ghayr na:qis) dan pelakunya 

Al-Jumlat al-

’Ismiyyat / Ayat 

Nomina  

 Ayat yang terdiri daripada mubtada’ (subjek)  ةُ يِّ◌َ االمسْ اجلُْمَلُة 

dan khabar (predikat) 

Al-Tamyi:z  التَّْمِييز  Kata nama ikutan yang disebut untuk 

mengkhususkan maksud kata nama 

sebelumnya yang boleh memberi banyak 

maksud yang lain.  
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Bahasa Melayu Bahasa Arab Keterangan 

Ayat   ُاجلُْمَلة  Kata-kata yang terdiri daripada dua perkataan 

atau lebih yang menjelaskan sesuatu maksud 

Dami:r   ُالضَِّمري  Kata ganti nama yang digunakan sebagai ganti 

nama manusia 

Dami:r Mustatir  ُْسَتِرتُ  الضَِّمري
ُ
  Kata ganti nama tersembunyi  امل

Dammat  ُالَضمَّة  Salah satu kasus yang terdapat pada kata nama 

dan kata kerja yang asal tandanya ialah baris 

hadapan ()ُ pada baris terakhir 

Fathat  ُالَفْتَحة  Salah satu kasus yang terdapat pada kata nama 

dan kata kerja yang asal tandanya ialah baris 

atas ()َ pada baris terakhir 

Genitif / Majru:r   ُْجُرور
َ
  Kata nama yang bersifat genitif  امل

I‘ra:b  ُإعرَاب  Perubahan tanda baris yang terjadi di akhir 

perkataan dengan sebab adanya perubahan 

agen-agen yang masuk ke atasnya dan tuntutan 

setiap agen yang masuk berkenaan 

Kata Kerja Kala Kini  َُضارِع
ُ
 Kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang  الِفْعُل امل

sedang atau akan berlaku 

Kata Kerja Kala 

Lampau 

اِضي
َ
 Kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang  الِفْعُل امل

telah berlaku 

Kata Kerja Imperatif الِفْعُل األْمر  Kata kerja yang menunjukkan maksud 

perintah pada masa akan dating 

Kata Mufrad / Kata 

Tunggal 

ْفَردُ 
ُ
 Kata nama yang menunjukkan maksud satu  امل

pada manusia atau haiwan atau benda 
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Bahasa Melayu Bahasa Arab Keterangan 

Kata Nama  ُاالْسم  Kata nama yang menyatakan nama manusia, 

tempat, binatang, hidupan atau perkara  

Kata Nama Jama‘  ُاَجلْمع  Kata yang menunjukkan tiga atau lebih dengan 

pengimbuhan huruf tertentu di bahagian 

akhirnya atau melalui perubahan lafaz dan 

corak pemakaiannya 

Kata Nama 

Mu’annath 

َؤنَّث
ُ
 Kata nama feminine  امل

Kata Nama 

Mudhakkar  

ذكَّرُ 
ُ
  Kata nama maskulin  امل

Kata Nama 

Nominatif / Marfu:‘ 

ْرُفوعُ 
َ
  Kata nama yang berada dalam kasus nominatif  امل

dalam ayat 

Kata Nama Pendua   َُّثـَىن
 Kata yang berjumlah dua dengan penambahan  امل

huruf-huruf tertentu di bahagian akhirnya. Ia 

dapat dibezakan daripada mufrad dan jama‘ 

melalui tambahan huruf alif dan nu:n (ان) di 

akhir kata nama nominatif dan tambahan huruf 

ya:’ dan nu:n (ين) di akhir kata nama akusatif 

dan genetif 

Mabniy  

 

 

 

 ا
َ
 Kata yang mana huruf akhirnya melazimi satu  ِينُّ بْ مل

keadaan baris sahaja dalam semua situasi 

i‘ra:b sama ada ketika nominatif, akusatif atau 

genitif.  
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Bahasa Melayu Bahasa Arab Keterangan 

Maf‘u:l Bih  ُْفُعول
َ
 Objek yang menjadi sasaran kata kerja transitif  بِهِ  امل

Pengguguran   َْذفُ احل  Pengguguran huruf atau perkataan atau tanda 

baris pada perkataan dengan syarat 

pengguguran itu tidak menjejaskan makna dan 

bentuk kata.  

Pola   ُالَوزن Memadankan suatu perkataan dengan suatu 

bentuk pola yang disepakati sebagai 

padanannya.  

Subjek / al-Mubtada:’  ُْبَتَدأ
ُ
 Kata nama nominatif yang berada di  امل

permulaan ayat  

Ta:’ al-marbu:tat  َاءُ ت  
َ
ةِ وطَ بُ رْ امل  Ta:’ lambang feminin bagi kata nama dan kata 

adjektif seperti  ٌذَِكيَّ ةٌ  ,طَالِبَ ة 
Zarf  َُظْرف  Kata nama akusatif yang menerangkan tentang 

tempat dan masa seperti َغًدا (esok), لَْيال 
(semalam),  َفَـْوق (di atas) 

Zarf al-Maka:n   َُكانِ  َظرف
َ
 Kata nama akusatif yang menerangkan tentang  امل

tempat seperti  َأََمام (hadapan),  ََورَاء (belakang) 

Zarf al-Zama:n   ُالزََّمانِ  َظرف  Kata nama akusatif yang menerangkan tentang 

masa seperti َصَباًحا    (pagi) 
 


