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ABSTRAK 

 
 

Mujianto. 2012. Analisis Sintaksis Frasa Non Verba Dalam Buku Al Arabiyyah 

Lin Nasyi'in Jilid 3. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, 

Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I : Muhammad Yusuf Hasyim, Lc., MA. 

Pembimbing II : Retno Purnama Irawati, S.S., M.A. 

 

Kata kunci: Frasa, Frasa Non Verba, Buku Al Arabiyyah Lin Nasyi'in Jilid 3.  

 

Frasa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan dua kata atau lebih 

yang tidak melebihi batas klausa dan bersifat nonpredikatif. Maksudnya, frasa itu 

selalu berada dalam suatu fungsi unsur klausa, yaitu subjek, predikat, objek dan 

keterangan. Akan tetapi studi tentang frasa non verba dalam bahasa Arab masih 

sangat sedikit dijumpai pada Program Studi Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan 

Seni Universitas Negeri Semarang. Oleh sebab itu, diperlukan suatu paparan dan 

analisis tentang frasa non verba dalam bahasa Arab. Dalam penelitian ini akan 

dipaparkan bagaimana ragam,corak dan struktur frasa nonverba yang terdapat 

pada buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in jilid 3 karya Dr. Mahmud Ismail Shini, Nasif 

Mustofa Abdul Aziz dan Mukhtar Thohir Khusain. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ragam, corak dan struktur 

frasa nonverba dalam buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in jilid 3 karya Dr. Mahmud 

Ismail Shini, Nasif Mustofa Abdul Aziz dan Mukhtar Thohir Khusain, sehingga 

masyarakat khususnya pembelajar bahasa Arab dapat mengetahui dan memahami 

secara menyeluruh tentang frasa non verba dalam bahasa Arab yang terdapat 

dalam buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in jilid 3  . 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan desain 

penelitian pustaka (library research). Data dalam penelitian ini adalah frasa non 

verba. Sumber data dalam penelitian ini adalah Buku Al Arabiyyah Lin Nasyi'in 

Jilid 3. Instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa kartu data. 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik analisis 

data mempergunakan teknik analisis deskriptif kualitatif mengacu pada pendapat 

Miles dan huberman. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ragam, corak dan struktur frasa 

non verba dalam buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in jilid 3 karya Dr. Mahmud Ismail 

Shini, Nasif Mustofa Abdul Aziz dan Mukhtar Thohir Khusain adalah frasa na'ty 

204 frasa, frasa athfy (koordinatif) 84 frasa, frasa badaly (apositif) 13 frasa, frasa 

zharfy (adverbial) 46 frasa, frasa syibhul jumlah (Preposisional) 431 frasa, frasa 

idhafy 418 frasa, frasa adady (numerial) 27 frasa, frasa nida'iy 45 frasa, frasa 

isyary 52 frasa dan frasa tawqidy (penegas) 1 frasa. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu 

berinteraksi dengan orang lain. Untuk berinteraksi dengan orang lain, manusia 

memerlukan alat yaitu bahasa. Tanpa bahasa interaksi dan komunikasi antar 

manusia menjadi terbatas (Asrori, 2004:4). Bahasa berfungsi sebagai alat yang 

digunakan seseorang untuk mengemukakan pendapat, pikiran dan perasaannya 

kepada orang lain. Fungsi bahasa menurut Hasanain (dalam Asrori, 2004:17) 

adalah sebagai alat komunikasi dan sebagai alat untuk menyatakan kebudayaan 

dan peradaban suatu masyarakat. Dengan bahasa manusia bisa membentuk 

masyarakat dan peradaban. Andaikata tidak ada bahasa, maka dia tidak akan dapat 

melakukan hal tersebut di atas. Atas dasar inilah maka sangat wajar bila kita 

mengatakan bahwa semua aktivitas yang kita lakukan sepanjang hidup kita selalu 

membutuhkan bahasa. 

 Menurut Kridalaksana, bahasa  adalah sistem lambang berupa bunyi yang 

bersifat sewenang-wenang (arbitrer) yang digunakan oleh anggota kelompok 

sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri sebagai 

(dalam Chaer, 1994:32). Bahasa, menurut Al-ghulayaini (2008:3), adalah lafal-

lafal yang digunakan oleh setiap kelompok untuk menyampaikan tujuannya. 
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Menurut Al-Ghulayaini (2008:3) bahasa adalah: 

 ‘Bahasa adalah lafal-lafal yang digunakan oleh setiap kelompok untuk 
menyampaikan maksud-maksud mereka’ 

 

Menurut Al-Khuli (dalam Asrori, 2004:5) bahasa adalah: 

 
'Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan untuk 

saling bertukar pikiran dan perasaan antar anggota kelompok masyarakat 
bahasa.   

 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa bahasa adalah sistem lambang 

bunyi yang digunakan untuk berinteraksi antar anggota suatu masyarakat untuk 

menyampaikan maksud dan tujuan mereka.  

Ilmu tentang bahasa sering disebut dengan ilmu linguistik yaitu ilmu yang 

menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya (Chaer,1994:6).  

Ilmu bahasa (linguistik) memiliki dua tataran yaitu fonologi dan tataran 

gramatikal atau tata bahasa. Dalam tata bahasa terdapat sub bahasa morfologi dan 

sintaksis. Sintaksis, menurut Chaer (1994:206), adalah ilmu yang membicarakan 

kata dalam hubungan dengan kata lain, atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan 

ujaran. Hal ini sesuai dengan asal usul kata sintaksis itu sendiri, yang berasal dari 

bahasa Yunani yaitu sun yang berarti 'dengan' dan kata tattein yang berarti 

'menempatkan'. Jadi secara etimologi sintaksis adalah menempatkan kata-kata 

menjadi kelompok kata atau kalimat. Dalam pembahasan sintaksis yang bisa 

dibicarakan adalah (1) struktur sintaksis, mencakup masalah fungsi, kategori dan 

peran sintaksis, serta alat-alat yang digunakan dalam hubungan struktur itu (2) 
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satuan-satuan sintaksis yang berupa kata, frasa, kalimat dan wacana, (3) hal-hal 

lain yang berkenaan dengan sintaksis, seperti masalah modus, aspek dan 

sebagainya. 

Sintaksis menurut Rusmadji (dalam Ba'dulu, 2005:44) adalah sub sistem 

tata bahasa yang mencakup kelas kata dan satuan-satuan yang lebih besar yaitu 

frasa, kalimat, kalimat dan hubungan-hubungan diantara satuan-satuan sintaksis 

tersebut. 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa sintaksis merupakan cabang 

linguistik yang mengkaji konstruksi-konstruksi kebahasaan yang bermodalkan 

kata. Modal terkecil pembangun konstruksi yang menjadi objek kajian sintaksis 

adalah kata. Hubungan kata-kata yang membentuk satuan gramatik yang tidak 

menyebabkan fungsi subjek dan predikat disebut frasa. 

Frasa merupakan elemen terkecil dalam sintaksis (Asrori, 2004:31). Dalam 

sejarah studi linguistik istilah frasa banyak digunakan dengan pengertian yang 

berbeda-beda. Istilah frasa tersebut digunakan sebagai satuan sintaksis yang 

berada di bawah satuan klausa, atau satu tingkat berada di atas satuan kata. Frasa 

juga didefinisikan sebagai satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang 

bersifat nonpredikatif, atau biasa disebut gabungan kata yang mengisi salah satu 

fungsi sintaksis di dalam kalimat, maka dapat kita lihat yang namanya frasa itu 

pasti terdiri lebih dari sebuah kata (Chaer, 1994:222). 

Frasa, menurut Hasanain dan Badri (dalam Asrori, 2004:33) disebut dalam 

dua istilah yang berbeda. Hasanain menggunakan istilah tarkib untuk menyebut 
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frasa dan Badri menggunakan istilah ‘ibarah untuk menyebut frasa. Frasa menurut 

Hasanain adalah: 

 
‘Frasa atau tarkib adalah gabungan unsur yang saling terkait dan 

menempati fungsi tertentu dalam kalimat, atau suatu bentuk yang secara 

sintaksis sama dengan satu kata tunggal, dalam arti gabungan kata tersebut 

dapat diganti dengan satu kata saja’. 

 
Frasa menurut Badri adalah: 

‘Frasa atau ibarah konstruksi kebahasaan yang terdiri atas dua kata atau 

lebih, dimana hubungan antar kata dalam konstruksi itu tidak predikatif, 

dan dapat diganti dengan satu kata saja’. 

 

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa frasa adalah satuan gramatikal 

yang berupa gabungan dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas klausa dan 

bersifat nonpredikatif. Dari pendapat diatas secara subtansi tidak berbeda. Jadi 

setiap pendapat menetapkan dua hal, yang pertama frasa merupakan satuan 

gramatikal yang terdiri dua kata, dan yang kedua hubungan antar unsur 

pembentuknya tidak melebihi batas fungsi unsur klausa. Maksudnya, frasa itu 

selalu berada dalam suatu fungsi unsur klausa, yaitu subjek, predikat, objek dan 

keterangan. 

Adapun dalam penelitian, fokus penelitian akan diarahkan pada frasa non-

verba, yang dalam bahasa arab disebut frasa ghayr fi’ly. Frasa ghayr fi’ly menurut 



5 

 

 

Badri ( dalam Asrori, 2004:47) adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata 

non-verba (kalimah ghayr fi’ly) baik berupa kata nomina (isim), kata ajektiva 

(sifah), atau kata adverbia (zharaf).  

Dalam bahasa Arab frasa ghayr fi’ly memiliki beraneka ragam unsur 

pembentuk, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji frasa non verba (ghayr 

fi’ly) di dalam buku Al Arabiyyah Lin Nasyi'in jilid 3, karena dalam buku ini 

terdapat bayak frasa non verba. Disamping itu, kajian tentang frasa masih sangat 

sedikit dijumpai pada Program Studi Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Semarang.    

Frasa ghayr fi’ly banyak terdapat dalam buku Al Arabiyyah Lin Nasyi'in 

jilid 3. Buku tersebut adalah buku ajar bahasa Arab yang ditulis oleh Dr. Mahmud 

Ismail Shini, Nasif Mustofa Abdul Aziz dan Mukhtar Thohir Khusain. Buku ini 

telah ditulis sejak tahun 1403H atau 1983M. Buku ini disusun untuk menghadapi 

perkembangan pembelajaran bahasa Arab diseluruh penjuru dunia dikarenakan 

sedikitnya buku-buku dan materi pembelajaran bagi para pembelajar non Arab. 

Buku Al-Arabiyyah Lin Nasyi'in sangat kompleks karena terdapat beberapa 

bagian yang terdiri dari 13 naskah percakapan, 12  naskah bacaan, 98 naskah yang 

berkenaan dengan tata bahasa dan sekitar 350 kosakata yang tersusun menjadi 

beberapa bab yang berisi tentang wacana (percakapan dan cerita), latihan 

ketrampilan bahasa seperti berbicara, membaca dan menulis. Buku ini mencakup 

empat ketrampilan bahasa yaitu, menyimak, berbicara, membaca dan menulis 

yang ada di setiap bagian dari judul yang ada. Buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in jilid 

3 dibagi menjadi lima bagian yang mana setiap bagianya dibagi menjadi enam bab 
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dan yang diteliti lima bab  dari setiap bagian, karena bab enam merupakan 

pengulangan atau muroja'ah.  

Berdasarkan latar belakang masalah seperti tersebut di atas, satuan sintaksis 

yang berupa frasa non verba yang terdapat dalam buku Al Arabiyyah Lin Nasyi'in 

jilid 3 menarik untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, kajian tentang frasa masih 

sangat sedikit dijumpai pada Program Studi Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan 

Seni Universitas Negeri Semarang. Maka analisis satuan sintaksis yang berupa 

frasa non verba yang terdapat dalam buku Al Arabiyyah Lin Nasyi'in jilid 3 akan 

dilakukan dalam penelitian ini. 

1.2  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana ragam dan corak frasa nonverba dalam buku Al-Arabiah Lin 

Nasyi'in untuk siswa jilid 3? 

2. Bagaimana struktur frasa nonverba dalam buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in 

untuk siswa jilid 3? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mendeskripsikan ragam dan corak frasa nonverba dalam buku Al-

Arabiah Lin Nasyi'in untuk siswa jilid 3. 

2. Untuk mendeskripsikan struktur frasa nonverba pada buku  Al-Arabiah 

Lin Nasyi'in untuk siswa jilid 3. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang nyata bagi 

pembelajaran bahasa Arab dan dapat memberikan informasi tentang sintaksis 

bahasa arab yang berkenaan dengan frasa nonverbal (ghayr fi’ly) 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahaiswa, dosen dan 

pembaca. 

1. Mahasiswa: penelitian ini dapat memberikan kepahaman tentang sintaksis 

frasa nonverba dalam buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in jilid  

2. Dosen: penelitian ini dapat memberikan kontribusi  dalam pembelajaran 

tentang sintaksis khusunya frasa nonverbal (ghayr fi’ly).  

3. Pembaca: penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca 

linguistik khususnya dibidang sintaksis frasa non verbal 

1.4.3 Manfaat Metodologis 

Secara metodologis penelitian ini diharapkan bermanfaat dan mampu 

memberi konstribusi khususnya bagi penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik 

dokumentasi yang berkenaan dengan frasa dalam bahasa Arab khususnya tentang 

frasa non verba. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang frasa sebelumya sudah pernah dilakukan Taufik Hidayat 

(2004) Nita Amala (2009), Ari Fatmawati (2009) dan Fitri Akmalia (2009). 

Adapun kajian mengenai pustaka tersebut sebagai berikut: 

Taufik Hidayat (2004) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi di 

Universitas Widyatama, dengan judul Analisis Frasa Nomina Tiga Unsur atau 

Lebih pada Novel Let Me Call Sweat Heart Karya Mary Higgins Clark. Dalam 

penelitian ini membahas tentang struktur frasa nomina yang terdiri dari tiga unsur 

atau lebih pada novel let me call sweat heart karya Mary Higgins Clark. Dari hasil 

penelitian ini diperoleh bahwa di dalam frasa nomina tiga unsur atau lebih 

terdapat struktur,  yaitu: determinator + modifikator + hulu/inti, modifikator1 + 

modifikator2 + hulu/inti, determinator + modifikator1 + modifikator2 + hulu/inti, 

determinator + modifikator + hulu/inti + frasa preposisi, determinator + hulu/inti 

+ modifikator, determinator1 + hulu/inti + modifikator + determinator2. 

Berdasarkan penelitian Taufik Hidayat dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dapat diketahui persamaannya, yaitu sama-sama penelitian kualitatif 

dan sama-sama meneliti tentang frasa. Perbedaanya, terletak pada objek dan 

sumber data yang  diteliti. Taufik Hidayat meneliti tentang struktur frasa nomina 
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yang terdiri dari tiga unsur atau lebih pada novel let me call sweat heart karya 

Mary Higgins Clark, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang frasa non 

verba dengan bahasa arab pada buku Al Arabiyyah Lin Nasyi'in jilid 3.  

Nita Amala (2009) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi di 

Universitas Negeri Semarang, dengan judul Analisis Fungsi dan Makna Syntagme 

Prepositionnel En dalam roman Lachute. Dalam penelitian ini membahas tentang 

makna dan fungsi frasa preposisional en dalam bahasa prancis. Dari hasil 

penelitian ini di temukan data sebanyak 99 buah yang dikelompokan dalam 

delapan katagori. Frasa preposisional en yang berfungsi sebagai keterangan 

tempat sebanyak 36 data, keterangan waktu sebanyak 19 data, keterangan alat 

sebanyak 2 data, keterangan bahan sebanyak 0 data, keterangan keadaan sebanyak 

15 data, keterangan cara sebanyak 20 data dan sebagai pelengkap ajektif sebanyak 

6 data. 

Berdasarkan penelitian Nita Amala dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dapat diketahui persamaannya, yaitu sama-sama penelitian sintaksis 

tentang frasa. Perbedaanya, terletak pada objek dan sumber data yang diteliti. Nita 

Amala meneliti tentang fungsi dan makna syntagme prepositionnel en dalam 

roman lachute, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang frasa non verba 

dengan bahasa Arab pada buku Al Arabiyyah Lin Nasyi'in jilid 3. 

Ari Fatmawati (2009) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul Analisis Struktur Frase 

Preposisional pada Karangan Siswa Kelas Vi SD Negeri 2 Trotok Wedi 

Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2008/2009. Dalam penelitian ini membahas 
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tentang bentuk struktur dan bentuk kalimat yang mengandung frase preposisional 

karangan siswa kelas VI Sekolah Dasar Negeri 2 Trotok Wedi, Kabupaten Klaten. 

Dari hasil analisis struktur frase preposisional terdiri dari 22 kata depan yaitu: (1) 

bersama (2) bersama-sama (3) dalam (4) dari (5) dengan (6) di (7) di dalam (8) di 

depan (9) di luar (10) di tengah (11) karena (12) ke (13) ke luar (14) kepada (15) 

oleh (16) karena (17) pada (18) sama (19) sampai (20) sebagai (21) tentang (22) 

untuk. Sedangkan analisis struktur frase preposisional terdiri dari 6 frase 

preposisional yaitu (1) Preposisional + Nominal (2) Preposisional + Frase 

Nominal (3) Preposisional + Verbal (4) Preposisional + Frase Verbal (5) 

Preposisional + Bilangan (6) Preposisional + Keterangan. 

Berdasarkan penelitian Ari Fatmawati dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dapat diketahui persamaannya, yaitu sama-sama penelitian tentang 

frasa. Perbedaanya, terletak pada objek dan sumber data yang diteliti. Ari 

Fatmawati meneliti tentang frase preposisional pada karangan siswa kelas VI SD 

Negeri 2 Trotok Wedi kabupaten Klaten tahun ajaran 2008/2009, sedangkan pada 

penelitian ini meneliti tentang frasa non verba dengan bahasa Arab pada buku Al 

Arabiyyah Lin Nasyi'in jilid 3. 

Fitri Akmalia (2009) melakukan penelitian dalam bentuk skripsi di 

Universitas Sumatra Utara, dengan judul  Analisis frasa Verba dalam Buku Al 

Kurratu Al- Zahabiyyatu karya Abdullah Al-Kabir. Dalam penelitian ini 

membahas tentang Analisis frasa Verba dalam Buku Al Kurratu Al- Zahabiyyatu 

karya Abdullah Al-Kabir dari segi struktur, fungsi dan jumlah frasa verba yang 
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ada dibuku tersebut. Dari hasil penelitian tentang analisis frasa verba dalam buku 

alam bahasa Arab frasa terbagi menjadi dua, yaitu frasa verba  ّ dan frasa 

non verba   . Frasa verba  terbagi menjadi delapan jenis, 

diantaranya yaitu frasa atfy, frasa manfy, frasa syarty, frasa tanfis, frasa tawqity, 

frasa masdari, frasa muqarabat, frasa syuru'. 

Berdasarkan penelitian Fitri Akmalia dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti dapat diketahui persamaannya, yaitu sama-sama penelitian kualitatif 

dan sama-sama meneliti tentang frasa. Perbedaanya, terletak pada objek dan 

sumber data yang  diteliti. Fitri Akmalia meneliti tentang frasa verba dalam buku 

Al Kurratu Al- Zahabiyyatu karya Abdullah Al-Kabir, sedangkan pada penelitian 

ini meneliti tentang frasa non verba dengan bahasa arab pada buku Al Arabiyyah 

Lin Nasyi'in jilid 3. 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1 Taufik 

Hidayat  

Analisis Frasa 

Nomina Tiga 

Unsur atau 

Lebih pada 

Novel Let Me 

Call Sweat 

Heart Karya 

Mary Higgins 

Clark 

Penelitian 

kualitatif  tentang 

frasa.  

 

Objek  penelitian 

berupa frasa nomina 

yang terdiri dari tiga 

unsur atau lebih 

dalam novel 

berbahasa Inggris. 

 

2 Nita Amala  

 

Analisis Fungsi 

dan Makna 

Syntagme 

Penelitian tentang 

kajian sintaksis. 

Objek penelitian 

berupa fungsi dan 

makna syntagme 
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Prepositionnel 

En dalam roman 

Lachute 

prepositionnel en 

dalam roman lachute 

3 Ari 

Fatmawati  

 

Analisis 

Struktur Frase 

Preposisional 

pada Karangan 

Siswa Kelas Vi 

SD Negeri 2 

Trotok Wedi 

Kabupaten 

Klaten Tahun 

Ajaran 

2008/2009.  

Penelitian tentang 

kajian sintaksis.  

1. Objek penelitian 

frase preposisional 

pada karangan 

siswa kelas VI SD 

Negeri 2 Trotok 

Wedi kabupaten 

Klaten tahun 

ajaran 2008/2009 

2. Metode penelitian 

menggunakan 

padanan.   

4 Fitri 

Akmalia 

Analisis frasa 

Verba dalam 

Buku Al Kurratu 

Al- Zahabiyyatu 

karya Abdullah 

Al-Kabir 

Penelitian 

kualitatif  tentang 

frasa.  

 

Objek  penelitian 

berupa frasa verba 

dalam buku Al 

Kurratu Al- 

Zahabiyyatu karya 

Abdullah Al-Kabir. 

 

Berdasarkan kajian pustaka di atas, penelitian tentang frasa dalam bahasa 

Arab belum bayak dilakukan sebelumnya. Terutama frasa non verba, oleh karena 

itu akan dilakukan dalam penelitian ini. Dengan mengambil objek kajian analisis 

sintaksis frasa non verba dalam buku Al Arabiyyah Lin Nasyi'in jilid 3. Penelitian 

ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat 

digunakan  sebagai pijakan untuk penelitian yang akan datang dan memperkaya 

pengetahuan tentang frasa dalam bahasa arab. 
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2.2. Landasan Teoritis  

2.2.1. Pengertian Frasa 

Menurut Cook (dalam Tarigan,1984:93) frasa adalah satuan linguistik 

yang secara petensial merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak 

mempunyai ciri-ciri klausa, yaitu subjek, predikat, obyek dan keterangan. Subjek 

mencakup mubtada', musnad ilaih, fa'il, na'ibul fa'il, isim kana atau ismu inna. 

Predikat mencakup khobar, musnad, khobar kana atau khobar inna. Objek yaitu 

maf'ul bihi. Sedang keterangan atau mukammilat mencakup mafa'il dan hal. 

Menurut Kridalaksana (dalam Asrori, 2004:32) frasa adalah gabungan dua 

unsur lebih yang sifatnya tidak predikatif. Menurut Hassanain (dalam Ansori, 

2004:33) istilah frasa dalam bahasa arab adalah التركيب yaitu: 

frasa atau tarkib adalah gabungan unsur yang saling terkait dan menempati 

fungsi tertentu dalam suatu bentuk yang secara sintaksis sama dengan satu 

kata tunggal, maka gabungan unsur-unsurnya dapat diganti dengan isim atau 

fi'il'. 

Menurut Badri (Asrori, 2004: 33), frasa adalah: 

'frasa atau ibarah dalam tata bahasa arab adalah tarkib yang bukan isnadiy 

(musnad dan musnad ilaihi yaiti fi'il fa'il, naibul fa'il, mubtada' khabar) yang 

terdiri dari dua unsur yang diantara keduanya ada hubungan yang bukan 

isnadiy atau konstruksi bahasa yang tersusun dari dua unsur yang ada kaitan 
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siaqi (teks) yang dapat dibuat satu kesatuan yang kokoh sehingga 

memungkinkan untuk dapat diganti dengan satu kata saja'. 

Menurut Ramlan (1981:151) frasa adalah satuan gramatik yang yang terdiri 

dari dua unsur atau lebih yang tidak mempunyai batas fungsi unsur klausa, 

maksudnya frasa itu selalu terdapat dalam satu fungsi unsur klausa, yaitu Subyek, 

Predikat, Obyek dan Keterangan.  

Menurut Samsuri (dalam Ba'dulu, 2005:58) frasa adalah satuan sintaksis 

terkecil yang merupakan pemandu kalimat. Menurut Kridalaksana (dalam Ba'dulu 

, 2005:58) frasa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang non 

predikat. Bersifat non- predikat berarti bahwa hubungan kata-kata yang 

membentuk frasa tidak menyebabkan fungsi subjek dan predikat dalam susunan 

tersebut.  

Dari definisi dan contoh di atas dapat dapat disimpulkan bahwa frasa adalah 

gabungan dua unsur atau lebih yang membentuk satuan gramatik yang tidak 

melebihi batas fungsi atau tidak berhubungan predikatif. 

  Contoh:  /  ' Baju Ali / baru dan bagus'  

Contoh di atas merupakan kalimat yang terdiri atas dua konstruksi atau 

susunan yang lebih rendah tataranya yang berhubungan secara predikatif, yaitu: 

a)  Baju Ali sebagai Subjek 

b)  Baru dan bagus sebagai Predikat  
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Jadi konstruksi yang pertama  terdiri dari dua kata (a1)  'baju 

(a2) ' Ali'. Sedang ٌ  terbentuk dari tiga kata yaitu (b1)  'baru' 

(b2) و 'dan' (b3) جميل 'bagus'. Kalau kita lihat hubungan antara (a)  (b)  

ٌ  mempunyai hubungan subjek dan predikat, sedang hubungan antara 

(a1)  dan (a2)  atau antara (b1)   ,(b2)  dan (b3)  bukanlah 

hubungan subjek dan predikat. 

 

2.2.2. Jenis Frasa 

Frasa dapat dikelompokan berdasarkan persamaan distribusinya dengan 

unsur frasa atau berdasarkan tipe strukturnya, persamaan distribusinya dengan 

golongan kata dan berdasarkan unsur pembentuknya (Asrori,2004:36).  

2.2.2.1 Frasa Berdasarkan Tipe Strukturnya   

Berdasarkan tipe strukturnya, Tarigan (1984:93) dan Ba'dulu (2005:59) 

mengelompokan frasa menjadi dua: 

1. Frasa Endosentris 

2. Frasa Eksosentris 

Menurut Chaer (1994:226) frasa endosentris adalah frasa yang salah satu 

unsurnya atau komponennya memiliki perilaku sintaksis yang sama dengan 

keseluruhannya. Artinya, salah satu komponenya itu dapat menggantikan 

kedudukan keseluruhannya. Menurut Tarigan (1984:97) frasa endosentris adalah 

frasa yang berhulu, berpusat atau pokok. Artinya salah satu unsur frasa itu 

merupakan hulu, pusat, atau pokok dan sebagai unsur pusat mempunyai kesamaan 

distribusi dengan frasa. 
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Dari definisi dan contoh diatas frasa endosentris adalah frasa yang 

mempunyai distribusi yang sama dengan salah satu atau semua unsurnya.  

Contoh: Frasa  'siswa pintar' pada klausa  'siswa 

pintar itu lulus' mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, yaitu  . 

Dari contoh diatas   merupakan unsur pusat dan    merupakan atribut. 

Jadi kata  dapat menempat distribusi frasa    . Persamaan 

distribusi dapat dilihat dalam konstruksi (1a). 

(1)  'Siswa pintar itu lulus' 

(1a)   'Siswa itu lulus'  

 Frasa eksosentris adalah frasa yang tidak mempunyai persamaan distribusi 

dengan salah satu unsurnya. Menurut Tarigan (1984:94) frasa eksosentris adalah 

frasa yang tidak berhulu, tidak berpusat. Menurut Chaer (1994:225) frasa 

eksosentris adalah frasa yang komponen-komponennya tidak mempunyai perilaku 

sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. 

Dari definisi di atas frasa eksosentris adalah adalah frasa yang tidak 

mempunyai persamaan distribusi dengan salah satu unsurnya.    

Contoh: Frasa "  di kantor dalam konstruksi 

 'Pak guru membaca di kantor'. Tidak mempunyai distribusi yang sama 

dengan unsurnya. Ketidaksamaan distribusi itu dapat dilihat pada (1a) dan (1b). 

(2)  ‘Pak guru membaca di kantor’ 

(2a)    ‘ Pak guru membaca di - ’ 

(2b)     ‘Pak guru membaca – kantor’ 
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2.2.2.2 Frasa Berdasarkan Persamaan Distribusinya 

 Menurut Badri (dalam Ansori, 2004:45) mengelompokan frasa bahasa arab 

berdasarkan persamaan distribusinya dengan golongan kata menjadi dua 

kelompok, yaitu: 

1. Frasa Verba   

2. Frasa Non Verba     

Menurut Chaer (2009:138) frasa verba atau murokab fi'liy adalah frasa yang 

mengisi atau menduduki fungsi pedikat pada sebuah klausa. Adapun menurut 

Asrori (2004:46) frasa verba atau murokab fi'liy adalah frasa yang distribusinya 

sama dengan kategori kata fi'il 'verba'. Menurut Tarigan ( 1984:110) frasa verbal 

adalah frasa yang hulunya berupa verba atau kata kerja. 

Daari definisi di atas dapat diketahui bahwa  frasa verba atau murokab fi'liy 

adalah satauan bahasa yang terdiri dua kata atau lebih dengan verba sebagai 

intinya.    

Contoh:  (1)  'suatu saat kamu akan mengetahui' 

 (1a)   ' suatu saat kamu mengetahui' 

Pada kalimat   كال سوف تعلمون yang menjadi frasa adalah kalimat 

 yang terdiri dari dua unsur yaitu  yang berfungsi sebabai penanda 

tanfis, kemudia diikuti oleh verba yaitu   yang berfungsi sebagai unsur 

pusat. Sebagai unsur pusat, kata  dapat menempati distribusi frasa  

 sebagai mana tampak pada (1a ). Dari sini dapat diketahui bahwa frasa 

tersebut mempunyai distribusi yang sama dengan kata  .   
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Frasa non verba atau frasa ghayr fi’ly menurut Badri (1986) adalah frasa 

yang distribusinya sama dengan kata non verba ( kalimah ghayr fi’liyah) baik 

berupa kata nomina ( isim), kata ajektiva (shifah), atau kata adverbial (zharf). 

Contoh:  'olahraga badan sangat bermanfaat' 

Pada kalimat  terdapat dua frasa  non verbal ghayr 

fi'ly: (a)  dan (b)  . Distribusi frasa  dapat 

ditempati satu kata nomina  sehingga menjadi . 

Distribusi frasa   dapat ditempati kata non verba  sehingga satuan 

tadi menjadi  

Frasa non verba atau ghayr fi’ly dapat dikelompokan menjadi tiga bagian 

yaitu: 

1. Murakab ismy (frasa nominal) 

Frasa nominal adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama 

dengan kata nominal (Ramlan,1987:158).  Menurut Chaer (2009:121) 

frasa nominal adalah frasa yang dapat mengisi fungsi subjek atau 

objek didalam kalusa.  Menurut Tarigan (1984:108) frasa nominal 

adalah frasa yang hulunya berupa nomina atau kata benda. Dengan 

kata lain, frasa nominal adalah satuan bahasa yang terdiri atas dua kata 

atau lebih yang bersifat nonpredikatif  dengan nomina sebagai intinya  

Contoh:    'dia ustad kita' 

Farasa  sama distribusinya dengan dengan golongan 

kata   . 
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2. Murakab washfy (frasa ajektival) 

Frasa adjektival menurut Tarigan (1984:112) adalah frasa yang 

hulunya atau titik pusatnya berupa ajektif atau kata keadaan. Frasa 

adjektival adalah satuan bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih 

dengan adjectival sebagai intinya. Dengan demikian, frasa adjectival 

mempunyai distribusi yang sama dengan kata adjectival. 

Contoh:  'udara dingin sekali di hari ini'  

Frasa  mempunyai distribusi yang sama dengan kata 

ajektiva yaitu kata   

3. Murakab zharfy (frasa adverbial)   

Menurut Ramlan (1987:177) frasa adverbial adalah frasa yang 

mempunyai  distribusi yang sama dengan kata keterangan. Menurut 

Tarigan (1984:114) frasa adverbial adalah frasa yang hulunya berupa 

edverbia atau kata keterangan.  Maka dapat dikatakan bahwa frasa 

adverbial adalah satuan bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih 

dengan adverbial atau kata keterangan sebagai intinya. 

Contoh:  'Akan memakanya debelum fajar' 

Frasa  terdiri dari dua unsur yang termasuk katagori kata 

adverbial.  

  

2.2.2.3 Frasa Berdasarkan Unsur Pembentuknya 

Setelah kita mengetahui pengelompokan frasa berdasarkan tipe strukturnya 

dan persamaan distribusinya  dengan golongan kata menjadi dua yaitu frasa verba 

dan frasa nonverba. Adapun frasa berdasarkan unsur pembentuknya  walaupun 
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telah digunakan pada klasifikasi di atas. Jenis-jenis frasa berdasarkan unsur 

pembentuknya yaitu,  frasa  na'ty,  frasa athfy 

(koordinatif),  frasa badaly (apositif),  frasa zharfy 

(adverbial),    frasa syibhul jumlah (preposisional),  

 frasa manfiy (negasi),     frasa syarthy,   frasa 

tanfis,   frasa tawqiti,   frasa idhafy,   

frasa adady (numerial),  frasa nida'iy,   frasa isyary 

(demonstratif),   frasa tawqidy (penegas),   frasa 

mawshuly,  frasa masdari,  frasa tamyizi, 

  frasa istitsna'i,   frasa Bayany,   

frasa Naskhy,    frasa ikhtisasy,  frasa 

ta'ajubi,    frasa muqarabat,    frasa syuru',  

  frasa raja'.  

Dalam penelitian ini peneliti membatasi pembahasan pada frasa non verba 

yang terdapat pada buku Al- Arabiyyah Lin Nasyi'in jilid 3 yang ditulis oleh Dr. 

Mahmud Ismail Shini, Nasif Mustofa Abdul Aziz dan Mukhtar Thohir Khusain. 

Dari uraian klasifikasi frasa diatas yang terdiri dari  berbagai frasa. Pada 

penelitian ini, difokuskan pada frasa nonverba. Adapun frasa nonverba yang akan 

diteliti yaitu,  frasa  na'ty,  frasa athfy (koordinatif), 
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 frasa badaly (apositif),  frasa zharfy (adverbial),  

frasa syibhul jumlah (Preposisional), frasa 

idhafy, frasa adady (numerial), frasa nida'iy,  

frasa isyary, frasa tawqidy (penegas), 

frasa bayany, frasa ikhtishashy. 

Berikut ini dikemukakan berbagai jenis frasa nonverba berdasarkan unsur 

pembentukannya sebagai berikut: 

1. Frasa  Na'ty 

Frasa na’ty  adalah frasa yang dibentuk oleh nomina sebagai UP (unsur 

pusat) diikuti ajektif sebagai na’at atau atribut (Atr).  

Contoh: 

1.  'ini macam-macam minyak'

2.  'adik saya dukuk di kelas dua' 

Struktur  frasa na'ty pada contoh di atas yang menjadi frasa 

adalah  yang terdiri dari dua unsur yang berbentuk nomina yaitu 

 sebagai unsur pusat dan adjektiva yaitu  sebagai atribut na'at. 

Adapun yang dimaksud sebagai unsur pusat adalah bagian yang 

menjadi pokok pangkal penjelas dari frasa nonverba atau  murakab ghayr 
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fi’ly.Pada contoh kedua pada kalimat diatas yang menjadi frasa adalah 

. Frasa ini terdiri dari dua unsur yaitu  sebagai unsur pusat dan  

yang berupa adjektiva sebagai atribut atau na'at. 

Pada frasa na'ty mempersaratkan kesesuaian antar kedua unsur dalam 

beberapa aspek, yaitu: genus mudzakar-muannas, i'rab (mansub,marfu', 

majrur), nakirah dan ma'rifat dan jumlah atau adadiyah (mufrod,mutsana dan 

jama') 

2. Frasa Athfy 

Frasa athfy berunsurkan nomina diikuti nomina , verba diikuti 

verba, atau adjektiva dikuti adjektiva. Unsur athfy dapat digabungkan 

dengan menggunakan huruf ataf (kata penghubung) yaitu 

 . tapi dalam penelitian ini yang akan di teliti 

yaitu frasa athf yang terbentu dari unsur nomina yang diikuti nomina.  

Contoh: 

1.  'manusia akan mati sampai para nabi'

2. 'Usman menyukai bahasa dan 

berhitung' 

Struktur  frasa Athfy pada contoh kalimat di atas yang 

menjadi frasa adalah  yang terdiri dari dua unsur yaitu  
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sebagai penghubung yang kemudian diikuti nomina yaitu  yang 

berfungsi sebagai unsur pusat.  

Pada contoh kedua kalimat diatas yang menjadi frasa adalah  

yang terdiri dari dua unsur yaitu  sebagai penghubung yang kemudian 

diikuti nomina yaitu  yang berfungsi sebagai unsur pusat. 

Pada frasa athf disyaratkan adanya kesesuaian antar unsur, khususnya 

pada aspek i'rab dan ta'rif.  

3. Frasa Badaly  

Frasa badaly yaitu frasa yang terdiri atas namina diikuti nomina. 

Ada beberapa hal yang membedakan natara frasa badaly dan frasa na'ty 

dan athf, yaitu (1) secara semantik N1 sama dengan N2, karena keduanya 

dapat saling menggantikan. (2) Kedua N tidak dapat dirangkai dengan 

huruf ataf. 

Contoh: 

1. 'Jakarta ibukota Indonesia'

2.  'panitia menyambut 

menteri agama Sayid Agil Munawar' 

Struktur   frasa badaly pada contoh kalimat di atas yang 

menjadi frasa adalah   yang terdiri dari dua 

unsur yaitu  sebagai nomina pertama  yang kemudian diikuti 

nomina kedua yaitu . 

Pada contoh kedua terbentuk dari  sebagai nomina pertama 

dan  sebagai nomina kedua.  
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4. Frasa Zharfy 

Frasa ini terbentuk dari unsur adverbia atau zharf yang diikuti adveb. 

Contoh: 

1. 'bapak saya datang kemarin pagi 

dari surabaya'

2.   'besok pagi guru dari mesir 

akan datang'

3.  'turis hotel ini pergi dari 

kemarin' 

5. Frasa Syibhul jumlah  

Frasa atau almurakab syibhul jumlah  merupakan frasa yang 

berunsurkan preposisi (harf jar atau zharaf ) yang diikuti nomina.  

Contoh: 

1.   ' saya membeli makan dari kantin' 

2.  ' dia menunggu kamu di depan kantor'  

Struktur  frasa syibhul jumlah pada contoh di atas 

yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dari dua unsur yaitu 

preposisi  dan nomina  .begitu juga pada ontoh kedua terdiri dari 

dua unsur yaitu preposisi dan nomina,  sebagai preposisi dan  

sebagai nomina. 
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6. Frasa Idhafy 

Frasa idhafy adalah frasa yang berunsurkan N+N (nomina dan 

nomina). N pertama sebagai unsur pusat (UP) sedang nomina kedua 

sebagai atribut (Atr). 

Contoh: 

1.  'dimana alamat kamu?'

2.  'hobi saya menulis dan mengoleksi 

prangko' 

Dari contoh diatas frasa idhafy ini, N1 tidak perlu diberi  artikel ال- 

didepannya. Sedang N2 bisa diberi artikel tersebut. Selain itu namina 

kedua selalu bertanda baca kasroh ( ber-I'rab majrur). 

7. Frasa Adady 

Frasa adady (numerial atau bilangan) adalah frasa yang 

berunsurkan bilangan (adad) yang diikuti nomina. Dalam hal ini numerial 

(adad) sebagai unsur pusat. 

Contoh: 

1.  'saya menggambar tiga gambar'

2.  'saya menulis empat kalimat' 

Unsur-unsur dalam frasa adady mempunyai hubungan yang padu 

dan mesra. Karena unsur-unsur dalam frasa tersebut tidak bisa dipisahkan 

oleh unsur yang lain dan tidak bisa dirubah urutanya. Apabila urutan 
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bilangan dan nomina itu diubah atau disisipi oleh unsur lain maka tidak 

termasuk unsur lain. 

Contoh :  'saya menggambar tiga dan gambar-gambar' 

8. Frasa Nida'iy 

Frasa nida'iy adalah frasa yang terdiri dari kata seru (nida'). 

Dengan kata seru sebagai atribut dan namina sebagai unsur pusat. Kedua 

unsur tersebut dalam bahasa Arab disebut nida dan munada. Adapun 

penanda seru berupa  . 

Contoh: 

1. ' Apa wahai ustad?  

2.  ' hai Ahmad apa yang kamu kerjakan? 

3.  ' hai manusia' 
9. Frasa Isyary 

Frasa ini adalah frasa yang berunsurkan nomina sebagai unsur 

pusat yang didahului kata tunjuk sebagai atribut.  

Contoh: 

1.  'buku itu kepunyaan saya'

2. 'kaleng ini peneuh'  

10. Frasa Tawqidy 

Frasa tawqidy adalah frasa yang terbentuk dari nomina sebagai 

unsur pusat dan diikuti oleh tawkid (penegas) sebagai atribut. Dalam 
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bahasa arab tawkid dibagi menjadi dua yaitu tawkid ma'nawi dan lafdzi. 

Tawkid ma'nawi yaitu tawkid yang terdiri dari kata  ,

 Semua lafazh tawkid ini harus bersambung dengan kata ganti 

(dhamir) yang sesuai dengan muakkadnya. Sedang tawkid lafdzi yaitu 

dengan mengulang pennyebutan kata baik isim, fa'il, haraf, atau kalimat.   

Contoh: 

1.  'saya benar-benar ketemu muhamad'

2.  'tas ini benar-benar kepunyaan saya' 

Pada contoh dua penegas berupa kata ganti أنا kata ganti lepas 

sebagai penanda tawkid harus disesuaikan dengan kata ganti yang 

mendahuluinya. Tawkid yang bukan kata ganti harus kongkruen dengan 

unsur pusatnya dalam hal i'rabnya.  

11. Frasa Bayany 

Frasa bayany terdiri dari dua unsur nomina, dan nomina yang 

kedua dipandang sebagai penjelas dari nomina pertama. Frasa bayany 

terbagi menjadi tiga bagian yang masuk dalam pembagian frasa diatas, 

yaitu frasa na'ty, badaly  dan tawqidy.   

Contoh: 'murid yang rajin itu mengan'  
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12. Frasa Ikhtishashy 

Frasa ikhtishashy adalah frasa yang berunsurkan dua nomina 

dengan fiil (kata kerja)  dan  yang wajib dibuang. Manfaat frasa 

ini memberikan pengkhususan, sebagai pengkhusus ber I'rab mansub dan 

harus ma'rifat atau disandarkan kepana isim ma'rifat. 

Contoh: 'kami orang Arab memuliakan tamu'. 

2.2.3 Buku Al-Arabiyyah Lin Nasyi'in  

Buku Al Arabiyyah Lin Nasyi'in jilid 3 adalah buku ajar bahasa arab yang 

ditulis oleh Dr. Mahmud Ismail Shini, Nasif Mustofa Abdul Aziz dan Mukhtar 

Thohir Khusain. Buku ini telah ditulis sejak tahun 1403H atau 1983M. Buku ini 

disusun untuk menghadapi perkembangan pembelajaran bahasa Arab di seluruh 

penjuru dunia dikarenakan sedikitnya buku-buku dan materi pembelajaran bagi 

para pembelajar non arab. Buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in sangat kompleks karena 

dalam buku ini terdapat beberapa bagian yang terdiri dari 13 naskah percakapan, 

12  naskah bacaan, 98 naskah yang berkenaan dengan tata bahasa dan sekitar 350 

kosakata yang tersusun menjadi beberapa bab yang berisi tentang wacana 

(percakapan dan cerita), latihan ketrampilan bahasa seperti berbicara, membaca 

dan menulis. Buku ini mencakup empat ketrampilan bahasa yaitu, menyimak, 

berbicara, membaca dan menulis yang ada di setiap bagian dari judul yang ada. 

Dalam buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in jilid 3 dibagi menjadi lima bagian yang 

mana setiap bagianya dibagi menjadi enam bab sebagai berikut: 
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1. Bagian pertama dibagi menjadi enam bab, yaitu : 

a.  (Ramadhan penuh berkah) 

b. (Ramadhan bulan puas ) 

c.  (Apakah kamu menghabiskan liburan yang  

menyenangkan) 

d.  (Menghabiskan waktu luang) 

e. (Lomba tentang ilmu pengetahuan) 

f.  (Pengulangan) 

2. Bagian kedua dibagi menjadi enam bab, yaitu : 

a.  (Apa pendapatmu tentang tugas rumah) 

b.   (Pertunjukan)  

c.    (Sholahudin) 

d. (Wukuf di Arofah) 

e.   (Wisata di Arab Saudi) 

f.   (Pengulangan) 

3. Bagian ketiga dibagi menjadi enam bab, yaitu : 

a.  (Su'ad yang hemat) 

b. (Hari olahraga) 
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c.   (Apakah kamu memikirkan masa depanmu) 

d.  (Perjalanan 

kewilayah timur di Arab Saudi) 

e.  (Pertunjukan seni Islam) 

f. (Pengulangan ) 

4. Bagian keempat dibagi menjadi enam bab, yaitu : 

a. (Apa pendapatmu tentang uang saku) 

b.  (Bertanya dan bahaslah)  

c.  (Idul Adha) 

d.  (Tebak kata) 

e.  ( Dari Baitullah ) 

f.   (Pengulangan ) 

5. Bagian kelima dibagi menjadi enam bab, yaitu : 

a.   (Kairo dari atas menara) 

b.  (Kholid Ibnu Walid) 

c.  (Saifulloh) 

d.  (Apa pendapatmu tentang seragam sekolah) 
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e.  (Pelepasan Sekolah) 

f.   (Pengulangan) 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya 

(Syamsudin,2009:73), dan datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis 

tanpa menggunakan statistik. Apabila dalam penelitian ini dihasilkan angka-

angka, maka angka-angka itu bukan sebagai data utama, tetapi sebagai data 

penunjang.  

Desain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) 

yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur kepustakaan 

dari penelitian yang sebelumnya. Maksudnya penelitian ini, peneliti berhadapan 

langsung dengan teks (nash) atau dokumen-dokumen tertulis (Zed, 2004:4).  

3.2. Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini objek penelitian dibagi menjadi dua, yaitu objek formal 

dan objek material. Objek formal dalam penelitian ini adalah frasa non verba. 

Sedangkan objek materialnya adalah buku Al-Arabiyyah Lin Nasyi'in jilid 3 karya 

Dr. Mahmud Ismail Shini, Nasif Mustofa Abdul Aziz dan Mukhtar Thohir 

Khusain. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data  

Pada tahap pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

teknik dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya (Arikunto, 

2010:274). Adapun data yang diambil, yaitu berupa kalimat-kalimat yang 

mengandung frasa non verba dari sumber data yang  berupa buku Al- Arabiyyah 

Lin Nasyi'in jilid 3. Data yang ditemukan dicatat dan dimasukan ke sebuah kartu 

data dan lembar rekapitulasi data. Buku-buku yang dijadikan sebagai bahan 

rujukan dalam penelitian, yaitu buku tentang sintaksis, seperti buku nahwu 

terjemahan Mutammimah Ajurumiyyah, Qowa'id Lughoh Al-Arabiyyah, An-

Nahwu Wadhih dan buku-buku yang lainya yang berhubungan dengan sintaksis. 

3.4.  Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan peneliti 

dalam mengumpulkan data agar dalam pengerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik, lengkap dan sistematis sehingga data lebih mudah diolah(Arikunto, 

2010:203). 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah berupa kartu data 

dan lembar rekapitulasi data. Setiap kartu data dicantumkan masing-masing kata-

kata yang akan dianalisis yang sebelumnya telah dilakukan melalui tahap 

pencatatan. Pada kartu data disertakan juga analisis yang akan dilakukan terhadap 

data tersebut. dalam hal ini analisis dari segi bentuk kalimat dan klasifikasinya. 

Adapun model kartu data dan kartu klasifikasi data seperti di bawah ini: 
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Kartu Data 

No. Kartu: 1283. No. Halaman: 219 

Data 
 

Frasa 
 

Klasifikasi 
 

Analisis : frasa syibhul jumlah yaitu  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi 

(huruf jar) " " diikuti nomina " "yang berupa kata ganti orang pertama (

)  

 

Keterangan: 

Kolom 1 menunjukan nomor kartu dan halaman 

Kolom 2 menunjukan data 

Kolom 3 menunjukan frasa 

Kolom 4 menunjukan klasifikasi 

Kolom 5 menunjukan analisis 

Lembar Rekapitulasi  

No Klasifikasi frasa Nomor kartu 

1 Frasa Na'ty  2, 34, 52, 68, 70, 75, 79, 88, 91, 94, 

98, 104,…………………………… 

2 Frasa Athfy  (Koordinatif)  15, 51, 58, 63, 72, 85, 86, 108, 128, 

158, 162, 163,………………….. 

3 Frasa Badaly (Apositif)  41, 96, 112, 275, 445, 512, 589, 

746, 869, 872, 890,……………….. 

4 Frasa Zharfy (Adverbial) 3, 7, 10, 55, 56, 92, 211, 238, 260, 
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382, 395, 404,…………………….. 

5 Frasa Syibhul Jumlah (Preposisional) 4, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 27, 

28, 32, 35, 38, 39,……………….. 

6 Frasa Idhafy  1, 8, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 

30, 31, 33, 37, 40,………………… 

7 Frasa Adady (Numerial)  36, 114, 230, 251, 293, 296, 309, 

457, 460, 475,……………………. 

8 Frasa Nida'iy  6, 24, 93, 99, 100, 110, 111, 202, 

234, 271, 287, 393, 409, 526, 532, 

541,…………………………….. 

9 Frasa Isyary  5, 48, 204, 205, 310, 322, 329, 363, 

367, 377, 387, 429, 516, 519, 606, 

721,………………………………

… 

10 Frasa Tawqidy (Penegas)  1156,…………………… 

 

Keterangan: 

Kolom 1 menunjukan klasifikasi frasa 

Kolom 2 menunjukan nomor halaman  

3.5. Otentisitas dan Objektivitas Data 

 Di dalam penelitian kualitatif pengujian keabsahan data menggunakan 

istilah yang berbeda diantaranya  kredibilitas dan objektivitas. Cara ini dilakukan   

untuk menghindari ketidakpercayaan atau ketidaksesuaian data hasil penelitian 

(Sugiyono,2010:368). 

Salah  satu cara untuk mencapai objektivitas data adalah dengan proses 

triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 
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yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu (Moleong, 2005:330). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan triangulasi teori sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai 

keabsahan, yaitu penggunaan berbagai teori yang berlaianan untuk memastikan 

bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini, 

peneliti akan menganalisis data yang sama dengan teori yang berbeda yaitu 

menganalisis  frasa non verba dalam buku Al-Arobiyyah Lin Nasyi'in Jilid 3 

dengan 2 teori yaitu teori Asrori dan Al Ghulayain yang berkenaan dengan 

pembagian dan unsur pembentuk frasa non verba.  

3.6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode yang 

berasal dari data kemudian mengaplikasikannya ke dalam teori. Dalam 

menganalisis data, peneliti memanfaatkan teori sintaksis bahasa Arab oleh Imam 

Asrori dalam bukunya Sintaksis Bahasa Arab dan pendapat Al-Ghulayaini dalam 

bukunya Jami'u Al-Durusi Al-'Arabiyyati sedang pendapat-pendapat para ahli 

lainnya sebagai pendukung seperti Fuad Ni'mah dalam bukunya Qowa'id Al-

Lughoti Al- Arabiyyati dan buku-buku yang berkenaan dengan tata bahasa atau 

nahmu. 

Teknik analisis deskriptif kualitatif mengacu pada pendapat Miles dan 

huberman (dalam Sugiyono, 2010:337).  Adapun langkah-langkah yang ditempuh 

dalam menganalisis data sebagai berikut: 
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1. Reduksi data 

Peneliti dalam memilih dan memilah data yang relevan dan kurang 

relevan dengan tujuan penelitian. Data yang relevan akan dianalisis, sedangkan 

data yang kurang relevan akan disisihkan. Dalam tahap ini yang dilakukan 

adalah menandai tiap kalimat yang terdapat frasa non verba pada buku Al 

Arabiyyah Lin Nasyi'in jilid 3 dengan cara menggaris bawahi tiap kalimat. 

Kalimat yang mengandung frasa non verbal  di tulis dalam kartu data. 

2. Display (Penyajian data) 

Setelah data dipilih  langkah berikutnya adalah penyajian data dengan cara 

mencatat, mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menganalisis kalimat yang 

terdapat frasa non verba. Adapun langkah-langkah analisis sebagai berikut: 

a. Peneliti mengumpulkan kalimat-kalimat yang mengandung frasa non 

verba yang telah di catat dalam kartu data dan lembar rekapitulasi. 

b. Peneliti mengidentifikasi dan menganalisis ragam dan corak frasa non 

verba yang ada dalam buku Al-Arobiyyah Lin Nasyi'in Jilid 3, kemudian 

memilahnya berdasarkan jenis-jenisnya. 

c. Peneliti menjelaskan jenis frasa  dan unsur-unsur pembentuk atau bagian-

bagian  dari tersebut.  

3. Penyimpulan 

Setelah penulis menganalisis dengan berpedoman pada butir (1) dan (2) 

di atas, penulis membuat kesimpulan akhir dari hasil yang diperoleh berupa 

ragam, corak dan struktur frasa non verba yang ada dalam buku Al-Arobiyyah 

Lin Nasyi'in Jilid 3 kemudian menyusun laporan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasakan análisis data yang dilakukan dalam buku Al-Arabiah Lin 

Nasyi'in untuk siswa jilid 3 karya Dr. Mahmud Ismail Shini, Nasif Mustofa Abdul 

Aziz dan Mukhtar Thohir Khusain, terbitan pertama tahun 1403H atau 1983M, 

terdiri dari 249 halaman, penerbit kementrian pendidikan Arab Saudi. Buku ini 

terdiri dari 13 naskah percakapan, 12  naskah bacaan, 98 naskah yang berkenaan 

dengan tata bahasa dan sekitar 350 kosakata yang tersusun menjadi lima bagian 

yang mana setiap bagiannya dibagi menjadi enam bab dan yang diteliti lima bab  

dari setiap bagian, karena bab enam merupakan pengulangan atau muroja'ah. Dari 

sini, dapat ketahui ragam, corak dan skruktur frasa non verba sebagai berikut. 

4.1.  Ragam dan Corak Frasa Non Verba dalam Buku Al-

Arabiah Lin Nasyi'in Jilid 3 

Dari penelitian ini ditemukan ragam dan corak frasa non verba yaitu: 

1.  frasa  na'ty 

2.  frasa athfy (koordinatif) 

3.  frasa badaly (apositif) 

4.  frasa zharfy (adverbial) 

5.  frasa syibhul jumlah (Preposisional)  
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6. frasa idhafy 

7. frasa adady (numerial) 

8. frasa nida'iy 

9.  frasa isyary 

10. frasa tawqidy (penegas) 

4.2  Stuktur Frasa Non Verba dalam Buku Al-Arabiah Lin 

Nasyi'in Jilid 3 

4.2.1 Frasa Na'ty 

Frasa na’ty  terbentuk dari sifah dan mausuf atau  frasa yang dibentuk oleh 

nomina sebagai UP diikuti adjektif sebagai na’at atau Atr. Adapun frasa na’ty 

yang di temukan dalam buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in jilid 3, adalah 204 frasa 

yaitu: 

 'Para ibu menyiapkan aneka makanan dan 

manisan yang enak. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah   yang terdiri  

atas dua unsur yaitu  nomina yang berbentuk  jamak" " sebagai UP diikuti 

adjektif tunggal perempuan (mufrad muannats) " " sebagai Atr. 

 'yang dapat membantu untuk puasa pada hari esok'. 
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Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  nomina tunggal laki-laki (mufrad mudzakkar)" " sebagai UP 

diikuti adjektif " " sebagai Atr. 

' di hari akhir bulan romadhon'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  nomina  dalam bentuk jamak  " " sebagai UP diikuti adjektif yang 

berbentuk muannats " " sebagai Atr. 

' untuk membeli baju-baju baru'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  nomina yang berbentuk  jamak " " yang berasa dari kata ' ' 

sebagai UP diikuti adjektif yang berbentuk muannats "  " sebagai Atr. 

' pada hari pertama bulan Syawal'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  nomina tunggal laki-laki (mufrad mudzakkar)" " sebagai UP 

diikuti adjektif " " sebagai Atr yang berupa bilangan berurutan yang 

berbentuk mudzakkar . 

'apakah kamu menghabiskan liburan yang menyenangkan'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah   yang terdiri dua 

unsur yaitu  nomina yang berbentuk muannats "  " sebagai UP diikuti adjektif 

" " sebagai Atr yang dibentuk dari masdar. 

 ' saya membaca cerita komedi'. 
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Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah yang terdiri dua 

unsur yaitu  nomina yang berbentuk muannats "  " sebagai UP diikuti adjektif 

yang berbentuk  muannats " " sebagai Atr. 

   ' saya membaca cerita komedi tentang 

panglima Kholid ibnu Walid.' 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  nomina yang menunjukan nama  "  " sebagai UP diikuti adjektif 

"  " sebagai Atr. 

'berkunjung ke saudara-saudara'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  nomina  yang berbentuk muannats "  " yang dibentuk dari 

masdar sebagai UP diikuti adjektif  yang berbentuk muannats karena mengikuti 

yang sebelumnya "  " yang terbentuk dari masdar sina'i sebagai Atr. 

'apakah kamu menghabiskan liburan yang menyenangkan'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  nomina yang berbentuk muannats "  " sebagai UP, yang 

terbentuk dari masdar dan diikuti adjektif yang berbentuk muannats, karena 

mengikuti kalimat sebelumnya yaitu " " sebagai Atr. 

' saya menyiapkan pelajaran untuk minggu depan'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah " " yang terdiri 

dua unsur yaitu  nomina (isim jamid) "  " sebagai UP diikuti adjektif  

" " sebagai Atr. 
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  ' untuk persiapan pesta yang besar'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah "  " yang terdiri dua 

unsur yaitu  nomina yang berbentuk muannats " " sebagai UP diikuti adjektif 

yang berbentuk muannats "  " sebagai Atr. 

' mempersiapkan untuk hari berikutnya'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  nomina tunggal yang berbentuk mudzakkar " " sebagai UP 

diikuti adjektif tunggal (mufrad) "  " sebagai Atr. 

' lelah yang berkepanjangan'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  nomina yang berbentuk mudzakkar " " yang terbentuk dari 

masdar sebagai UP yang adjektif "  " yang dibentuk dari isim fa'il  sebagai 

Atr 

  ' liburan mingguan'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah   yang terdiri 

dua unsur yaitu  nomina yang berbentuk muannats " " sebagai UP yang 

dibuang diikuti adjektif " " yang terbentuk dari masdar sina'i sebagai 

Atr. 

   ' pergi kegedung olahraga'. 
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Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk mudzakkar "  " yang 

terbentuk dari isim makan sebagai UP diikuti adjektif "  " sebagai Atr. 

' pergi ke tempat yang jauh atau dekat'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  nomina yang berbentuk mudzakkar " " yang terbentuk dari isim 

makan sebagai UP yang dibuang diikuti adjektif "  "  yang terbentuk dari isim 

fa'il sebagai Atr.  

' ketika liburan panjang'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  nomina yang berbentuk muannats " " sebagai UP yang 

terbentuk dari  masdar '  ' diikuti adjektif yang berbentuk muannats  "  " 

sebagai Atr. 

  ٍ ' untuk melihat negara-negara baru'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah    yang terdiri dua 

unsur yaitu  " " nomina yang berbentuk jamak dari ' ' sebagai UP diikuti 

adjektif "  " sebagai Atr. 

' untuk melihat negara-negara baru dan  menemui 

penduduknya'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  nomina yang berbentuk jamak " " sebagai UP diikuti adjektif 

yang berbentuk muannats  "  " sebagai Atr 
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 Dari analisis diatas ternyata kebanyakan UP pada frasa na'ty dalam buku 

Al-Arabiah Lin Nasyi'in jilid 3 berupa nomina yang merupakan bentukan dari 

masdar, dan Atr bentukan dari masdar dan isim fa'il.  

4.2.2 Frasa Athfy (Koordinatif) 

Frasa athfy berunsurkan nomina diikuti nomina , verba diikuti verba, atau 

adjektiva dikuti adjektiva. Unsur athfy dapat digabungkan dengan menggunakan 

huruf ataf (kata penghubung) yaitu  . tapi dalam 

penelitian ini yang akan di teliti yaitu frasa athf yang terbentu dari unsur nomina 

yang diikuti nomina. Huruf ataf  yang diikuti nomina dalam buku Al-Arabiah Lin 

Nasyi'in untuk siswa jilid 3 adalah   sedang untuk أ 

 tidak diketemukan buku ini. 

Adapun frasa athfy (koordinatif) yang di temukan dalam buku Al-Arabiah 

Lin Nasyi'in jilid 3 adalah 84 frasa yaitu:  

'Para ibu menyiapkan aneka makanan dan 

manisan. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah " " yang terdiri 

dua nomina yang berbentuk jamak yaitu " " yang berasal dari " " dan 

" " yang berasal dari " " dan dihubungkan menggunakan kata 

penghubung atau koordinat " ". 
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 ' setelah makan dan sholat'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah " " yang terdiri dua 

nomina yaitu nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk mudzakkar " " dan 

nomina tunggal (mufrad yang berbentuk muannats " " yang dihubungkan 

menggunakan kata penghubung atau koordinat " ". 

' untuk melaksanakan sholat Isya dan tarowih'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri 

dua nomina yang berbentuk mudzakkar  yaitu "  dan"  " yang 

dihubungkan menggunakan kata penghubung atau koordinat '  ' 

  ' para bapak dan Ibu keluar'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

nomina yang berbentuk jamak  yaitu"  yang berasal dari ' ' dan" " 

yang berasal dari ' ' dan dihubungkan menggunakan kata penghubung atau 

koordinat " ". 

  ' untuk membayar zakat fitri dan sholat 'id'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah     yang terdiri 

dua nomina yang berbentuk muannats yaitu  dan  yang dihubungkan 

menggunakan kata penghubung atau koordinat " ". 

' mereka saling berkunjung dan saling mengucapkan 

selamat'.  
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Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

nomina yang berbentuk jamak  yaitu " " dan " " yang dihubungkan 

menggunakan kata penghubung atau koordinat " ". 

' saya menulis sejumlah surat untuk 

teman saya di Saudi dam Mesir'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah" " yang terdiri 

dua nomina nama kota (isim alam) yaitu" " dan " " yang dihubungkan 

menggunakan kata penghubung atau koordinat " ". 

' seperti 

membaca cerita, menggambar, mengoleksi prangko, surat menyurat atau 

mendengarkan musik'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang 

terdiri dua nomina yang berbentuk mudzakkar yaitu "  dan" " yang 

dihubungkan menggunakan kata penghubung "  

' dengan sekolahan atau kelompoknya'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri 

dua nomina yang berbentuk muannats yaitu " " dan " " yang 

dihubungkan menggunakan kata penghubung "  " 

' berkunjuk ketempat saudara atau teman'.   

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang 

terdiri dua nomina yang berbentuk jamak yaitu "  yang berasal dari ' ' 
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dan" " yang  berasal dari ' ' yang dihubungkan menggunakan kata 

penghubung " " 

' tentang kebudayaan dan gaya hidup mereka'.  

 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang 

terdiri dua nomina yang berbentuk muannats yaitu "  dan" " 

yang dihubungkan menggunakan kata penghubung " " 

Dari analisis diatas ternyata kebanyakan kata penghubung  yang digunakan 

pada frasa athfy (koordinatif) dalam buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in jilid 3 adalah  

, أو, ثّم, الواو   sedang untuk  .tidak diketemukan buku ini  لكن, ال , بل , الفاء ,أم 

4.2.3 Frasa Badaly (Apositif) 

Frasa badaly yaitu frasa yang terdiri atas nomina diikuti nomina. Ada 

beberapa hal yang membedakan antara frasa badaly dan frasa na'ty dan athf, yaitu 

(1) secara semantik nomina pertama sama dengan nomina ke dua, karena 

keduanya dapat saling menggantikan. (2) Kedua nomina tidak dapat dirangkai 

dengan huruf ataf. 

Adapun frasa badaly yang di temukan dalam buku Al-Arabiah Lin 

Nasyi'in jilid 3, adalah 13 frasa yaitu:  

' atas nabi kita Muhamad'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur  nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk mudzakkar yaitu  "  " diikuti 

nomina "  " yang terbentuk dari isim maf'ul. 
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 ' saya membaca cerita komedi tentang 

panglima Kholid ibnu Walid.' 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang 

terdiri dua unsur  nomina yang berbentuk mudzakkar  yaitu   diikuti nomina 

nama orang  (isim 'alam) " ". 

' dan kamu wahai ustadah Fatimah'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur  nomina yang berbentuk muannats yaitu  "  " diikuti nomina nama 

orang  (isim 'alam)  yang berbentuk muannats "  ". 

 

4.2.4 Frasa Zharfy (Adverbial) 

Frasa ini terbentuk dari unsur adverbia atau zharf yang diikuti adverb. 

Adapun frasa zharf yang di temukan dalam buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in jilid 3, 

adalah 46 frasa yaitu: 

 'baru saja penyiar menyiarkan ......'. 

  Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur 

yaitu  zharaf (adverbia) "  " diikuti adverbia atau keterangan  yang berbentuk 

muannats "  ". 

' akan memakannya sebelum fajar' 

  Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  zharaf (adverbia) "  " diikuti adverbia atau keterangan yang 

berbentuk mudzakkar "  " yang dibentuk dari masdar. 
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 ' semua anggota keluarga berkumpul di sekitar 

hidangan'.  

  Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah yang terdiri dua 

unsur yaitu  zharaf (adverbia) " " diikuti adverbia atau keterangan yang 

berbentuk muannats "  ". 

  'setelah makan dan sholat'. 

  Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur 

yaitu  zharaf (adverbia) " " diikuti adverbia atau keterangan yang berbentuk  

mudzakkar"  ". 

  'bagaimana kamu mengisi hari kemarin wahai 

samiroh'.  

 Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur 

yaitu  zharaf (adverbia) mufrad "  " diikuti adverbia atau keterangan"  ". 

Dari analisis diatas ternyata kebanyakan zharfy (keterangan) pada frasa 

zharfy (adverbial) dalam buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in jilid 3 menunjukan waktu 

(zaman).   

4.2.5 Frasa Syibhul Jumlah (Preposisional) 

Frasa atau almurakab syibhul jumlah  merupakan frasa yang berunsurkan 

preposisi (harf jar) yang diikuti nomina, kata ganti dan kata bilangan. Adapun 

harf jar sebagai berikut, , , , , , , , , , 

, , , , . 
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Adapun frasa syibhul jumlah yang di temukan dalam buku Al-Arabiah Lin 

Nasyi'in jilid 3, adalah 431 frasa yaitu: 

4.2.5.1 Frasa Syibhul Jumlah (Preposisional) yang Terbentuk dari Preposisi 

(Harf Jar) dan Nomina. 

Frasa syibhul jumlah yang diikuti nomina dalam buku Al-Arabiah Lin 

Nasyi'in jilid 3, adalah 392 frasa yaitu: 

' segala sesuatu yang dibutuhkan ketika sahur'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  preposisi (huruf jar) " " sebagai penanda diikuti nomina yang 

berbentuk mudzakkar  " "sebagai petanda. 

 ' kita pergi kemasjid'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  preposisi (huruf jar) " " sebagai penanda diikuti nomina yang 

berbentuk mudzakkar  "  "sebagai petanda. 

 ' saya pergi bersama kamu untuk melaksanakan sholat 

tarowih'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur 

yaitu  preposisi (huruf jar) " " sebagai penanda diikuti nomina yang berbentuk 

muannats  " "sebagai petanda. 

' kita akan sholat Isya dan tarowih di masjid'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah yang terdiri dua 

unsur yaitu  preposisi (huruf jar) " " sebagai penanda diikuti nomina yang 

berbentuk mudzakkar " " yang terbentuk dari isim makan sebagai petanda. 
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' dengan izin Alloh di masjid setiap malam'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur 

yaitu  preposisi (huruf jar) " " sebagai penanda diikuti nomina yang berbentuk 

mudzakkar " " yang terbentuk dari masdar dan sebagai petanda. 

' saya akan pergi keorang tua saya'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  preposisi (huruf jar) " " sebagai penanda diikuti nomina yang 

berbentuk mudzakkar  yang terbentuk dari isim fa'il yaitu "  "sebagai 

petanda. 

' manusia menunggu romadhon dari tahun 

ketahun'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur 

yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti nomina yang berbentuk 

mudzakkar yang berupa isim jamid "  "sebagai petanda. 

 'manusia menunggu romadhon dari tahun 

ketahun'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur 

yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti nomina yang berbentuk 

mudzakkar  yang berupa isim jamid "  "sebagai petanda 

  ' atas nabi kita Muhamad'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur 

yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti nomina yang berbentuk 

mudzakkar  "  "sebagai petanda. 
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 ' yaitu awal kemenangan bagi orang-orang 

muslim'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur 

yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti nomina "  "sebagai 

petanda. 

 ' yaitu awal kemenangan bagi orang-orang 

muslim'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti nomina yang 

berbentuk jamak "  " yang berasal dari kata '  'sebagai petanda. 

  ' bersiap-siap untuk menghadapinya'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur 

yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti nomina yang berbentuk 

mudzakkar "  " yang terbentuk dari masdar sebagai petanda. 

 ' untuk menunaikan sholat Isya'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur 

yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti nomina yang berbentuk 

mudzakkar "  "sebagai petanda. 

 ' ketika datang waktu sahur mereka 

memakan makanan'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti nomina yang 

berbentuk mudzakkar  "  "sebagai petanda. 
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 'yang dapat membantu untuk puasa pada hari esok'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti nomina yang 

berbentuk mudzakkar  "  "sebagai petanda yang terbentuk dari masdar. 

  'di hari akhir bulan romadhon' 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur 

yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti nomina yang berbentuk 

jamak "  " dari " " sebagai petanda. 

 'di hari akhir bulan romadhon' 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur 

yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti nomina tunggal (mufrad) 

yang berbentuk mudzakkar yang berupa isim jamid " "sebagai petanda. 

 'untuk membeli baju-baju baru'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah frasa  yang terdiri dua 

unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti tunggal (mufrad) 

yang berbentuk mudzakkar "  "sebagai petanda. 

 ' untuk idul fitri'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur 

yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti nomina tunggal (mufrad) 

yang berbentuk mudzakkar "  "sebagai petanda. 

  'pada hari pertama bulan syawal' 
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Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur 

yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti nomina tunggal (mufrad) 

yang berbentuk mudzakkar  "  "sebagai petanda. 

 'pada hari pertama bulan syawal' 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah yang terdiri dua 

unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti nomina yang 

berbentuk isim jamid "  "sebagai petanda. 

  ' untuk membayar zakat fitri'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur 

yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti nomina yang berbentuk 

mudzakkar "  "sebagai petanda. 

 ' saya membaca cerita komedi tentang panglima'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  preposisi (huruf jar) " " sebagai penanda diikuti nomina (mufrad) 

yang berbentuk mudzakkar "  "sebagai petanda. 

 'berkunjung ke saodara-saodara'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur 

yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti nomina tunggal (mufrad) 

yang berbentuk muannats " "sebagai petanda. 

 'saya menulis sejumlah surat untuk teman saya 
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Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur 

yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti nomina tunggal (mufrad) 

yang berbentuk mudzakkar "  "sebagai petanda. 

 'saya menulis sejumlah surat untuk 

teman saya di Saudi dan Mesir'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti nomina yang 

berbentuk muannats "  "sebagai petanda. 

  ' untuk persiapan pesta yang besar'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  preposisi (huruf jar) " " sebagai penanda diikuti nomina tunggal 

(mufrad) yang berbentuk mudzakkar "  "sebagai petanda. 

 ' untuk teman-teman orang tua saya'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur 

yaitu  preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti nomina yang berbentuk 

jamak "  " dari "  "sebagai petanda. 

4.2.5.2 Frasa Syibhul Jumlah (Preposisional) yang Terbentuk dari Preposisi 

(Harf Jar) dan Ganti 

Frasa syibhul jumlah yang diikuti kata ganti dalam buku Al-Arabiah Lin 

Nasyi'in jilid 3, adalah 36 frasa yaitu: 

 ' puasa wajib bagi kamu'. 
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Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur yaitu  

preposisi (huruf jar) " " sebagai penanda diikuti kata ganti " "sebagai petanda 

yang berupa kata ganti orang kedua tunggal ( ) 

' semoga Alloh memberkati kamau'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah yang terdiri dua unsur yaitu  

preposisi (huruf jar) " " sebagai penanda diikuti kata ganti " "sebagai petanda 

yang berupa kata ganti orang kedua tunggal ( ) 

  'didalamnya terdapat lailatul qodar'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur yaitu  

preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti kata ganti "  " yang berupa kata 

ganti orang ketiga laki-laki tunggal (ضمير متصل للغائب) sebagai petanda. 

 'Alquran turun didalamnya(bulan romadhon)'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur yaitu  

preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti kata ganti "  " yang berupa 

kata ganti orang ketiga perempuan tunggal ( ) sebagai petanda. 

 ' didalamnya terjadi perang badar'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur yaitu  

preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti kata ganti "  " yang berupa kata 

ganti orang ketiga laki-laki tunggal ( ) sebagai petanda. 
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4.2.5.3 Frasa Syibhul Jumlah (Preposisional) yang Terbentuk dari Preposisi 

(Harf Jar) dan Bilangan 

Frasa syibhul jumlah yang diikuti kata bilangan dalam buku Al-Arabiah Lin 

Nasyi'in jilid 3, adalah 3 frasa yaitu: 

 ' menyiapakan sahur untuk tiga orang'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah yang terdiri dua unsur yaitu  

preposisi (huruf jar) " " sebagai penanda diikuti bilangan yaitu "  "sebagai 

petanda. 

' lebih baik dari seribu bulan'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua unsur yaitu  

preposisi (huruf jar) "  " sebagai penanda diikuti bilangan "  "sebagai 

petanda. 

Dari analisis diatas ternyata kebanyakan preposisi (harf jar) yang 

digunakan dalam frasa syibhul jumlah (preposisional) dalam buku Al-Arabiah Lin 

Nasyi'in jilid 3 yaitu , , , , , , , ,  yang diikuti  

392 nomina, 36 kata ganti dan 3 kata bilangan.  

4.2.6 Frasa Idhafy 

Frasa idhafy adalah frasa yang berunsurkan nomina dan nomina. Nomina 

yang pertama sebagai UP sedang nomina kedua sebagai Atr. 

Adapun frasa idhafy yang di temukan dalam buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in 

jilid 3, adalah 418 yaitu: 
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4.2.6.1 Frasa Idhafy yang Terbentuk dari Nomina dan Nomina 

frasa frasa idhafy yang terbentuk dari nomina dan nomina dalam buku Al-

Arabiah Lin Nasyi'in jilid 3, adalah 312 frasa yaitu: 

   'saya pergi bersama kamu untuk sholat tarowih'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

nomina, yaitu nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk muannats " "

sebagai UP dan nomina yang berbentuk  jamak" " yang berasal dari 

" " sebagai Atr. 

 ' di masjid setiap malam'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

nomina yaitu " " sebagai UP dan nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk 

muannats" "sebagai Atr. 

 'dengan izin Alloh di masjid setiap malam'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua nomina 

tunggal (mufrad) yang berbentuk mudzakkar yaitu " " sebagai UP dan"

"sebagai Atr. 

 ' romadhon bulan puasa'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua nomina 

yaitu " "sebagai UP dan"  "sebagai Atr.   

 ' karena bulan romadhon adalah bulan puasa'.  
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Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

nomina yaitu nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk mudzakkar " "sebagai 

UP dan nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk mudzakkar "  "sebagai 

Atr.   

 ' bulan ibadah'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

nomina yaitu nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk mudzakkar " "sebagai 

UP dan nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk muannats " "sebagai Atr 

yang terbentuk dari masdar.   

 ' didalamnya terdapat lailatul qodar'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

nomina yaitu nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk muannats " "sebagai 

UP dan tunggal (mufrad) yang berbentuk mudzakkar "  "sebagai Atr.   

' terjadi perang badar'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

nomina yaitu nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk muannats " "sebagai 

UP dan"  "sebagai Atr.   

 ' yaitu kemenangan pertama bagi orang islam'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

nomina yaitu bilangan bertingkat yang berbentuk mudzakkar "  "sebagai UP 

dan nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk mudzakkar "  "sebagai Atr 
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 ' waktu berbuka'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

nomina yaitu nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk muannats " "sebagai 

UP dan nomina yang berbentuk jamak "  "sebagai Atr. 

 ' anggota keluarga berkumpul'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah frasa  yang terdiri 

dua nomina yaitu nomina yang berbentuk jamak " "sebagai UP dan nomina 

yang berupa isim jam'i " "sebagai Atr. 

'setelah makan dan sholat'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

nomina yaitu nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk mudzakkar " "sebagai 

UP dan nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk mudzakkar "  "sebagai Atr 

 'untuk menunaikan sholat Isya'.   

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

nomina yaitu nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk muannats " "sebagai 

UP dan" "sebagai Atr. 

 'untuk menunaikan sholat Isya, tarowih 

dan membaca al quran'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

nomina yaitu nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk muannats "  "sebagai 

UP dan nomina " "sebagai Atr yang terbentuk dari masdar. 

 'apa yang dapat membantu puasa pada hari 

berikutnya'.  
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Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

nomina yaitu nomina yang berbentuk jamak" "sebagai UP dan nomina tunggal 

(mufrad) yang berbentuk mudzakkar " "sebagai Atr 

 'untuk membeli baju-baju baru'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah yang terdiri dua 

nomina yaitu nomina yang berbentuk mudzakkar yang terbentuk dari masdar 

" "sebagai UP dan nomina yang berbentuk jamak "  "sebagai Atr. 

 ' untuk membayar zakat'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

nomina yaitu nomina yang terbentuk dari masdar "  "sebagai UP dan nomina 

yang berbentuk muannats  "  "sebagai Atr.  

' maka mereka menjawab semoga selalu dalam 

kebaikan'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

nomina yaitu " "sebagai UP dan nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk 

mudzakkar "  "sebagai Atr. 

 

  ' saya membaaca cerita komedi 

tentang panglima kho;id ibnu Walid'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah frasa  yang terdiri dua 

nomina yaitu nomina yang berbentuk mudzakkar  "  "sebagai UP dan nomina 

nama orang  (isim alam) "  "sebagai Atr 

 ' saya bersama keluargaku'.  
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Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah   yang terdiri dua nomina 

yaitu nomina yang harus disandarkan "  "sebagai UP dan nomina tunggal 

(mufrad) yang berupa isim jamid"  "sebagai Atr. 

  'saya menulis sejumlah surat' 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

nomina yaitu nomina yang berbentuk muannats  "  "sebagai UP dan nomina 

yang berbentuk jamak  " "sebagai Atr. 

 'saya mempersiapkan pelajaran minggu depan',  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah yang terdiri 

dua nomina yaitu nomina yang berbentuk jamak " "sebagai UP dan"

"sebagai Atr. 

 

4.2.6.2 Frasa Idhafy yang Terbentuk dari Nomina dan Kata Ganti 

frasa frasa idhafy yang terbentuk dari nomina dan kata ganti dalam buku Al-

Arabiah Lin Nasyi'in jilid 3, adalah 106 frasa yaitu: 

 ' besok romadhon wahai bapakku'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri atas nomina 

tunggal (mufrad) yang berbentuk mudzakkar yaitu " " sebagai UP dan kata 

ganti orang pertama tunggal "   .sebagai Atr (ياء المتكلم) "

 ' alangkah bahagianya aku'.  
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Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri atas 

nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk muannats " " sebagai UP dan kata 

ganti orang pertama tunggal " "sebagai Atr yang berupa (ياء المتكلم).  

 ' saya pergi keorang tua saya'.   

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri atas nomina 

tunggal (mufrad) yang berbentuk mudzakkar  " " sebagai UP dan kata ganti 

orang pertama tunggal "   . sebagai Atr (ياء المتكلم)"

 'menyiapkan sahur untuk tiga orang wahai anakku'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri atas nomina 

tunggal (mufrad) yang berbentuk mudzakkar " " sebagai UP dan kata ganti 

orang pertama tunggal "" "sebagai Atr yang berupa ( ) 

 ' ketika orang islam bertemu saudaranya'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa  yang terdiri atas nomina yang 

berbentuk muannats "  "sebagai UP dan kata ganti orang ketiga lak-laki 

tunggal "  sebagai Atr (ضمير متصل للغائب) " 

   ' saya bersama keluargaku'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri atas nomina 

yang berupa isim jamid "  "sebagai UP dan kata ganti orang pertama tunggal "

 .sebagai Atr (ياء المتكلم)" 

 ' saya membantu Ibuku'.  
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Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri atas nomina 

tunggal (mufrad) "  "sebagai UP dan dan kata ganti orang pertama tunggal "  

 .sebagai Atr (ياء المتكلم)"

  ' buat teman-teman ayah saya',  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri atas nomina 

tunggal (mufrad) yang berbentuk mudzakkar " "sebagai UP dan kata ganti 

orang pertama tunggal "  "( ) sebagai Atr. 

  ' bersiap-siap untuk menghadapnya'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri atas nomina 

tunggal (mufrad) yang berbentuk mudzakkar " "sebagai UP dan kata ganti 

orang ketiga laki-laki tunggal "  "  ( ) sebagai Atr. 

Dari analisis diatas ternyata sebagian besar Atr  yang digunakan dalam 

frasa idhafy dalam buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in jilid 3 adalah 311 berupa 

nomina dan 106 berupa kata ganti. 

4.2.7 Frasa Adady (Numerial) 

Frasa adady (numerial atau bilangan) adalah frasa yang berunsurkan 

bilangan (adad) yang diikuti nomina. Dalam hal ini numerial (adad) sebagai UP. 

Adapun frasa adady yang di temukan dalam buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in 

jilid 3, adalah27 frasa yaitu: 

 'lebih baik dari seribu bulan'. 
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Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri 

bilangan(adad) mufrad yaitu "  "sebagai UP dan diikuti nomina tunggal 

(mufrad) yang berbentuk mudzakkar "  "sebagai Atr. 

 ' saya membetulkan tuju puluh buku tulis'.    

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri 

bilangan(adad) yaitu" " sebagai UP dan diikuti nomina yang berupa isim 

jamid " "sebagai Atr.  

 ' tiga hari dari hari selasa sampai kamis'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah yang terdiri bilangan 

(adad) untuk mudzakkar satu sampai sepuluh yaitu "  "sebagai UP dan diikuti 

nomina "  " yang berbentuk jamak sebagai Atr. 

  ' saya mengiginkan tiga tiket'. 

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah yang terdiri 

bilangan(adad) untuk muannats satu sampai sepuluh yaitu "  "sebagai UP 

dan diikuti nomina yang berbentuk jamak " "sebagai Atr. 

  ' mulai sekitar tahun tujuh ratusan'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah yang terdiri 

bilangan(adad) ratusan yaitu "  "sebagai UP dan diikuti nomina tunggal 

(mufrad)  yang berbentuk muannats " "sebagai Atr. 

 

Dari analisis diatas ternyata UP (adad)  yang digunakan dalam frasa adady 

(numerial) dalam buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in jilid 3 sangat lengkap karena 
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seluruh bilangan dari satuan,  puluhan, ratusan dan ribuan ada dalam buku 

tersebut.  

4.2.8 Frasa Nida'iy 

Frasa nida'iy adalah frasa yang terdiri dari kata seru (nida'). Dengan kata 

seru sebagai Atr dan namina sebagai UP. Kedua unsur tersebut dalam bahasa Arab 

disebut nida dan munada. Penanda seru bisa berupa . 

Adapun frasa nida'iy yang di temukan dalam buku Al-Arabiah Lin 

Nasyi'in jilid 3, adalah 45 frasa yaitu: 

 ' besok bulan romadhon wahai bapakku'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri atas kata 

seru (nida') yaitu " " sebagai Atr dan nomina  yang berbentuk mudzakkar "  " 

sebagai UP. 

 ' bagaimana kamu menghabiskan hari kemarin 

wahai Samiroh'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri atas kata 

seru (nida') yaitu " " sebagai Atr dan nomina yang berupa nama orang  yang 

berbentuk muannats "  " sebagai UP.  

 ' kamu wahai Fadilah'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri atas kata 

seru (nida') yaitu " " sebagai Atr dan nomina yang berupa nama orang  yang 

berbentuk muannats "  " sebagai UP.  
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 ' apa yang kamu kerjakan wahai Zainab'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri atas kata 

seru (nida') yaitu " " sebagai Atr dan nomina yang berupa nama orang  yang 

berbentuk muannats ma'nawiy " " sebagai UP.  

 'kamu wahai Suda'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah yang terdiri atas kata 

seru (nida') yaitu " " sebagai Atr dan nomina yang berupa nama orang yang 

berbentuk mudzakkar "  " sebagai UP. 

' kamu wahai ustadah Fatimah'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri atas kata 

seru (nida') yaitu " " sebagai Atr dan nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk 

muannats "  " sebagai UP. 

'menyembunnyikan jam wahai ustad'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah yang terdiri atas kata 

seru (nida') yaitu " " sebagai Atr dan nomina tunggal (mufrad) yang berbentuk 

mudzakkar "  " sebagai UP. 

 

Dari analisis diatas ternyata UP yang bannyak digunakan dalam frasa 

nida'iy dalam buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in jilid 3 berupa nomina yang 

merupakan nama orang (isim alam) dan penanda seru berupa  sedang penanda 

seru yang berupa  tidak ditemukan dalam buku ini.  
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4.2.9 Frasa Isyary 

Frasa ini adalah frasa yang berunsurkan nomina sebagai UP yang 

didahului kata tunjuk sebagai Atr, yaitu  

Adapun frasa isyary yang di temukan dalam buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in 

jilid 3, adalah 52 frasa yaitu: 

 'saya akan puasa taun ini wahai ayahku'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah yang terdiri dua unsur 

yaitu  kata tunjuk dekat untuk mufrad mudzakkar " "  sebagai Atr diikuti 

nomina yang berbentuk mudzakkar  "  " sebagai UP. 

 ' orang-orang muslim telah mengambil'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  kata tunjuk untuk jamak yang berakal baik laki-laki maupun 

perempuan "  "  sebagai Atr diikuti nomina yang berbentuk jamak mudzakkar 

salim"  " sebagai UP. 

 'untuk menyelesaikan perlombaan ini'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah yang terdiri dua 

unsur yaitu  kata tunjuk dekat mufrad muannats "  "  sebagai Atr diikuti 

nomina muannats "  " sebagai UP.  

 ' ini uang perak dan emas yang lama'.  
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Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah yang terdiri dua 

unsur yaitu  kata tunjuk dekat mufrad muannats " " sebagai Atr diikuti nomina 

tunggal (mufrad) yang berbentuk muannats  "  " sebagai UP. 

 'itu nabi Sualaiman a.s'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah yang terdiri dua 

unsur yaitu  kata tunjuk jauh mudzakar " "  sebagai Atr,  diikuti nomina yang 

berupa nama orang  (isim alam) " " sebagai UP. 

Dari analisis diatas ternyata Atr atau kata tunjuk yang bannyak digunakan 

dalam frasa isyary dalam buku Al-Arabiah Lin Nasyi'in jilid 3 berupa 

 sedang kata tunjuk yang berupa  tidah ditemukan dalam buku ini. 

4.2.10 Frasa Tawqidy (Penegas) 

Frasa tawqidy adalah frasa yang terbentuk dari nomina sebagai UP dan 

diikuti oleh tawkid (penegas) sebagai Atr. Dalam bahasa Arab taukid dibagi 

menjadi dua, yaitu taukid maknawi dan taukid lafzhi. Taukid maknawi adalah 

taukid yang terdiri dari lafazh  , semua lafazh itu 

harus bersambung dengan dhomir (kata ganti) yang sesuai dengan muakkadnya. 

Sedangkan taukid lafzhi adalah taukid yang mengulang penyebutan lafazh baik 

isim, fi'il, huruf atau kalimat. 
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Adapun frasa tawqidy yang ditemukan dalam buku Al-Arabiah Lin 

Nasyi'in jilid 3, adalah 1 frasa yaitu: 

 'keseluruh negara Arab'.  

Pada kalimat ini yang menjadi frasa adalah  yang terdiri dua 

unsur yaitu  nomina muannats" " sebagai UP dan"  " penegas 

sebagai Atr. 

Dari analisis di atas frasa tawqidy (penegas) dalam buku Al-Arabiah Lin 

Nasyi'in jilid 3 sangat sedikit dari 25 judul terdapat satu frasa tawqidy. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dari pembahasan tentang frasa non verba dalam buku Al-Arabiyyah Lin 

Nasyi'in jilid 3 karya Dr. Mahmud Ismail Shini, Nasif Mustofa Abdul Aziz dan 

Mukhtar Thohir Khusain maka peneliti dapat mengambil kesimpulan yaitu: 

1. Corak dan frasa non verba yang terdapat dalam buku Al-Arabiyyah Lin 

Nasyi'in Jilid 3 karya Dr. Mahmud Ismail Shini, Nasif Mustofa Abdul Aziz 

dan Mukhtar Thohir Khusain adalah 1321 frasa dengan rincian sebagai 

berikut, frasa na'ty 204 frasa, frasa athfy (koordinatif) 84 frasa, frasa badaly 

(apositif) 13 frasa, frasa zharfy (adverbial) 46 frasa, frasa syibhul jumlah 

(Preposisional) 431 frasa,  frasa idhafy 418 frasa,  frasa adady (numerial) 27 

frasa,  frasa nida'iy 45 frasa, frasa isyary 52 frasa, frasa tawqidy (penegas) 1 

frasa. 

2. Struktur frasa non verba yang terdapat dalam buku Buku Al Arabiyyah Lin 

Nasyi'in Jilid 3 karya Dr. Mahmud Ismail Shini, Nasif Mustofa Abdul Aziz 

dan Mukhtar Thohir Khusain adalah frasa  na'ty yaitu terbentuk dari sifah 

dan mausuf atau  frasa yang dibentuk oleh nomina sebagai UP diikuti ajektif 

sebagai na’at atau Atr, frasa athfy (koordinatif) yaitu berunsurkan nomina 

diikuti nomina yang digabungkan dengan menggunakan huruf ataf (kata 

penghubung) yaitu  , frasa badaly (apositif) yaitu terdiri atas 
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nomina diikuti nomina, frasa zharfy (adverbial) yaitu terbentuk dari unsur 

adverbia atau zharf yang diikuti adverb, frasa syibhul jumlah (Preposisional) 

yaitu berunsurkan preposisi (harf jar) yang diikuti nomina, kata ganti dan 

kata bilangan,  frasa idhafy Frasa idhafy adalah frasa yang berunsurkan 

nomina dan nomina. Nomina yang pertama sebagai UP sedang nomina 

kedua sebagai Atr,  frasa adady (numerial) berunsurkan bilangan (adad) 

yang diikuti nomina, bilangan numerial (adad) sebagai UP dan nomina 

sebagai Atr,  frasa nida'iy yaitu terdiri dari kata seru (nida'), kata seru 

sebagai atribut dan nomina sebagai unsur pusat, penanda seru yang ada 

dalam buku ini yaitu يا , frasa isyary berunsurkan nomina sebagai unsur 

pusat yang didahului kata tunjuk sebagai atribut, kata tunjuk yang 

digunakan dalam buku ini yaitu  frasa tawqidy (penegas) 

terbentuk dari nomina sebagai unsur pusat dan diikuti oleh tawkid (penegas) 

sebagai atribut. 

5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan penulis untuk mengembangan 

pengetahun mahasiswa  di program studi bahasa arab sebgai berikut:  

1. Bagi mahasiswa di program studi bahasa Arab, penulis mengharapkan untuk 

dapat lebih meningkatkan kemauan, kemampuan dan wawasan berfikir 

tentang bahasa Arab agar mudah dalam menghadapi hal-hal yang 

berhubungan dengan linguistik Arab. 
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2. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat membantu, memberikan masukan 

terhadap pemahaman tentang frasa non verba dalam bahasa Arab.  
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Lampiran 1 

Kartu Data 

No. Kartu:  1 No. Halaman: 2 

Data  

Frasa    
 

Klasifikasi  
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai unsur  pusat 

dan" "sebagai atribut yang berupa ( ) 

No. Kartu:  2 No. Halaman: 2 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri atas kata seru (nida') yaitu " " sebagai atribut 

dan nomina"  " sebagai unsur pusat. 

No. Kartu:  3 No. Halaman: 2 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  zharaf (adverbia) "  " 

diikuti adverbia atau keterangan"  ". 

No. Kartu:  4 No. Halaman: 2 

Data  
   

Frasa  
     

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) " " 
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diikuti nomina " "sebgai petanda. 

No. Kartu:  5 No. Halaman: 2 

Data  
 

Frasa      
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  kata tunjuk dekat mufrod 

mudzakar " "  sebagai Atr diikuti nomina"  "  sebagai UP. 

No. Kartu:  6 No. Halaman: 2 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri atas kata seru (nida') yaitu " " sebagai atribut 

dan nomina"  " sebagai unsur pusat. 

No. Kartu:  7 No. Halaman: 2 

Data  
    

Frasa  
           

Klasifikasi 
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  zharaf (adverbia) "  " 

diikuti adverbia atau keterangan"  ". 

No. Kartu:  8 No. Halaman: 2 

Data  
    

Frasa  
 

Klasifikasi     
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Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai unsur  pusat 

dan" "sebagai atribut yang berupa (ياء المتكلم) 

No. Kartu:  9 No. Halaman: 2 

Data  
   

Frasa     
 

Klasifikasi    
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) " " 

diikuti nomina " "sebgai petanda yang berupa kata ganti(ضمير متصل للمخطب) 

No. Kartu:  10 No. Halaman: 2 

Data 
  

Frasa  
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  zharaf (adverbia) "  " 

diikuti adverbia atau keterangan"  ". 

No. Kartu:  11 No. Halaman: 2 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) " " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu:  12 No. Halaman: 2 

Data 
 

Frasa       
 

Klasifikasi          
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Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) " " diikuti 

nomina " "sebgai petanda. 

No. Kartu:  13 No. Halaman: 2 

Data  
 

Frasa    

Klasifikasi      
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP 

dan" "sebagai Atr. 

No. Kartu:  14 No. Halaman: 2 

Data  
 

Frasa      
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa   yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) " " 

diikuti nomina " "sebgai petanda yang berupa kata ganti orang kedua ( ضمير متصل

 (للمخطب

No. Kartu:  15 No. Halaman: 2 

Data    
 

Frasa  
 

Klasifikasi      
 

Analisis: frasa yang terdiri dua nomina yaitu "  dan"

" yang dihubungkan menggunakan kata penghubung atau koordinat ( ). 

No. Kartu:  16 No. Halaman: 2 

Data 
 

Frasa      
 

Klasifikasi  
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Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) " " 

diikuti nomina " "sebgai petanda. 

No. Kartu:  17 No. Halaman: 2 

Data  

 
 

Frasa  
 

Klasifikasi    
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP dan"

"sebagai Atr. 

No. Kartu:  18 No. Halaman: 2 

Data 
 

Frasa 
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) " " diikuti 

nomina " "sebgai petanda. 

No. Kartu:  19 No. Halaman: 2 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi        
  

Analisis: frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP dan"

"sebagai Atr.  

No. Kartu:  20 No. Halaman: 2 

Data  
 

Frasa 
 

Klasifikasi                                            
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai unsur  



74 

 

 

pusat dan" "sebagai atribut yang berupa (ياء المتكلم) 

No. Kartu:  21 No. Halaman: 2 

Data 
 

 

Frasa                                                 
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) " " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu:  22 No. Halaman: 2 

Data  
     

Frasa     
 

Klasifikasi  
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  " sebagai unsur  pusat 

dan" "sebagai atribut yang berupa (ياء المتكلم) 

No. Kartu:  23 No. Halaman: 2 

Data 
 

Frasa 
   

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa     yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) " " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: ……24…….. No. Halaman: 2 

Data  
 

Frasa    
 

Klasifikasi  
 



75 

 

 

Analisis: frasa  yang terdiri atas kata seru (nida') yaitu " " sebagai atribut 

dan nomina"  " sebagai unsur pusat. 

No. Kartu:  25 No. Halaman: 2 

Data  
 

Frasa      
 

Klasifikasi    
    

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  " sebagai unsur  pusat 

dan" "sebagai atribut yang berupa (ياء المتكلم) 

Kartu Data 

No. Kartu:  26 No. Halaman: 9 

Data   

Frasa  
 

Klasifikasi     
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr.   

No. Kartu:  27 No. Halaman: 9 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi  
    

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu:  28 No. Halaman: 9 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi  
 



76 

 

 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 29 No. Halaman: 9 

Data  
  

Frasa  
 

Klasifikasi    
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr.   

No. Kartu: 30 No. Halaman: 9 

Data   

Frasa  
 

Klasifikasi      
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr.   

No. Kartu: 31 No. Halaman: 9 

Data  
     

Frasa     
 

Klasifikasi          
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr.   

No. Kartu: 32 No. Halaman: 9 

Data  
      

Frasa       
 

Klasifikasi          
 



77 

 

 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " diikuti 

nomina "  " yang berupa kata ganti orang ketiga (ضمير متصل للغائب) sebgai petanda. 

No. Kartu: 33 No. Halaman: 9 

Data                 
 

Frasa                   
 

Klasifikasi                  
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr.   

No. Kartu: 34 No. Halaman: 9 

Data       
 

Frasa  
          

Klasifikasi       
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina " " 

sebagai UP diikuti ajektif " " sebagai Atr. 

No. Kartu: 35 No. Halaman: 9 

Data        
 

Frasa             
 

Klasifikasi             
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 36 No. Halaman: 9 

Data         
 

Frasa              
 

Klasifikasi      
 



78 

 

 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai UP 

dan"  "sebagai Atr.   

No. Kartu:  37 No. Halaman: 9 

Data            
 

Frasa  
 

Klasifikasi         
 

Analisis: : frasa  yang terdiri bilangan(adad) yaitu "  "sebagai UP dan 

diikuti nomina"  "sebagai Atr.   

No. Kartu: 38 No. Halaman: 9 

Data  
   

Frasa       
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " diikuti 

nomina "  " yang berupa kata ganti orang ketiga (ضمير متصل للغائب) sebagai 

petanda. 

No. Kartu: 39 No. Halaman: 9 

Data  
      

Frasa     
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu:  40 No. Halaman: 9 

Data        
 

Frasa             
 

Klasifikasi        
 



79 

 

 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan" "sebagai 

Atr.   

No. Kartu: 41 No. Halaman: 9 

Data  
            

Frasa  
       

Klasifikasi         
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur  nomina yaitu  "  " diikuti 

nomina "  ".  

No. Kartu: 42 No. Halaman: 9 

Data    

Frasa          
 

Klasifikasi      
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  " yang berupa kata ganti orang ketiga (ضمير متصل للغائب) sebgai 

petanda 

No. Kartu: 43 No. Halaman: 9 

Data  
 

Frasa         
 

Klasifikasi      
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " diikuti 

nomina "  " yang berupa kata ganti orang ketiga (ضمير متصل للغائب) sebgai petanda. 

No. Kartu: 44 No. Halaman: 9 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi            
 



80 

 

 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr.   

No. Kartu: 45 No. Halaman: 9 

Data  
 

Frasa          
 

Klasifikasi              
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr 

No. Kartu: 46 No. Halaman: 9 

Data   
 

Frasa        
 

Klasifikasi        
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " diikuti 

nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 47 No. Halaman: 9 

Data   
 

Frasa          
 

Klasifikasi          
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 48 No. Halaman: 9 

Data             
 

Frasa          
 

Klasifikasi  
  



81 

 

 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  kata tunjuk "  "  

sebagai Atr diikuti nomina"  " sebagai UP. 

No. Kartu: 49 No. Halaman: 9 

Data  
          

Frasa                  
  

Klasifikasi              
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " diikuti 

nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 50 No. Halaman: 9 

Data           
 

Frasa          
 

Klasifikasi        
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan"  "  

 sebagai Atr (ضمير متصل للغائب)

No. Kartu: 51 No. Halaman: 9 

Data  
      

Frasa               
 

Klasifikasi       

Analisis: frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  

dan" " yang dihubungkan menggunakan kata penghubung atau koordinat "

". 

No. Kartu: 52 No. Halaman: 9 

Data       
 

Frasa  
          

Klasifikasi       
 



82 

 

 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina " " 

sebagai UP diikuti ajektif " " sebagai Atr. 

No. Kartu: 53 No. Halaman: 9 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi          
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP 

dan"  "sebagai Atr 

No. Kartu: 54 No. Halaman: 9 

Data  
 

Frasa  
  

Klasifikasi       
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr 

No. Kartu: 55 No. Halaman: 9 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi      
 

Analisis: frasa yang terdiri dua unsur yaitu  zharaf (adverbia) " " 

diikuti adverbia atau keterangan"  ". 

No. Kartu: 56 No. Halaman: 9 

Data  
          

Frasa       
 

Klasifikasi        
 



83 

 

 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  zharaf (adverbia) " " diikuti 

adverbia atau keterangan"  ". 

No. Kartu: 57 No. Halaman: 9 

Data            
 

Frasa          
 

Klasifikasi           
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr 

No. Kartu: 58 No. Halaman: 9 

Data  
       

Frasa  
                 

Klasifikasi      

Analisis: frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  dan" " 

yang dihubungkan menggunakan kata penghubung atau koordinat " ". 

No. Kartu: 59 No. Halaman: 9 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi  
   

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  

" diikuti nomina " "sebgai petanda. 

No. Kartu: 60 No. Halaman: 9 

Data  
 

Frasa         
 

Klasifikasi  
 



84 

 

 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " diikuti 

nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 61 No. Halaman: 9 

Data  
 

Frasa     
 

Klasifikasi   
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr 

No. Kartu:  62 No. Halaman: 9 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi    
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP 

dan" "sebagai Atr 

No. Kartu: 63 No. Halaman: 9 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi     

Analisis: frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  dan"  

" yang dihubungkan menggunakan kata penghubung atau koordinat " ". 

No. Kartu: 64 No. Halaman: 9 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi    
 



85 

 

 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai UP 

dan" "sebagai Atr 

No. Kartu: 65 No. Halaman: 10 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi   
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 66 No. Halaman: 10 

Data   
 

 

Frasa     
 

Klasifikasi    
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 67 No. Halaman: 10 

Data    
 

Frasa    
 

Klasifikasi  
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr 

No. Kartu: 68 No. Halaman: 10 

Data   
 

Frasa   
 

Klasifikasi       
 



86 

 

 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina " " sebagai UP 

diikuti ajektif " " sebagai Atr. 

No. Kartu:  69 No. Halaman: 10 

Data  
   

Frasa       
 

Klasifikasi   
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 70 No. Halaman: 10 

Data       
 

Frasa    
 

Klasifikasi         
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina " " sebagai 

UP diikuti ajektif " " sebagai Atr. 

No. Kartu:  71 No. Halaman: 10 

Data  
   

Frasa  
 

Klasifikasi       
  

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina " "sebgai petanda. 

No. Kartu: 72  No. Halaman: 10 

Data  
       

Frasa         
 

Klasifikasi    



87 

 

 

Analisis: frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  dan"

" yang dihubungkan menggunakan kata penghubung atau koordinat " ". 

No. Kartu: 73 No. Halaman: 10 

Data    
 

Frasa        
 

Klasifikasi      
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " diikuti 

nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu:  74 No. Halaman: 9 

Data      
 

Frasa  
 

Klasifikasi   
 

Analisis: : frasa yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP 

dan"  "sebagai Atr 

No. Kartu:  75 No. Halaman: 10 

Data    
 

Frasa           
 

Klasifikasi     
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina " " 

sebagai UP diikuti ajektif "  " sebagai Atr. 

No. Kartu:  76 No. Halaman: 10 

Data   
 

Frasa          
  

Klasifikasi       
 



88 

 

 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " diikuti 

nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu:  77 No. Halaman: 10 

Data         
 

Frasa      
 

Klasifikasi        
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr 

No. Kartu:  78 No. Halaman: 10 

Data

 
 

Frasa    
 

Klasifikasi       
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu:  79 No. Halaman: 10 

Data  
 

Frasa             
 

Klasifikasi         
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina " " sebagai UP 

diikuti ajektif " " sebagai Atr. 

No. Kartu: 80 No. Halaman: 10 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi        
 



89 

 

 

Analisis: frasa yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 81 No. Halaman: 10 

Data  
              

Frasa      
 

Klasifikasi     
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "ل " diikuti 

nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 82 No. Halaman: 10 

Data    
 

Frasa   
 

Klasifikasi    
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr 

No. Kartu: 83 No. Halaman: 10 

Data  
        

Frasa  
 

Klasifikasi    
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr 

No. Kartu: 84 No. Halaman: 10 

Data   
 

Frasa   
 

Klasifikasi     
 



90 

 

 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai UP 

dan"  "sebagai Atr 

No. Kartu: 85 No. Halaman: 10 

Data    
   

Frasa  
     

Klasifikasi  

Analisis: frasa     yang terdiri dua nomina yaitu "

   dan" " yang dihubungkan menggunakan kata penghubung atau 

koordinat " ". 

No. Kartu: 86 No. Halaman: 10 

Data   

Frasa  
 

Klasifikasi          

Analisis: frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  

dan" " yang dihubungkan menggunakan kata penghubung atau koordinat "

". 

No. Kartu: 87 No. Halaman: 10 

Data  
              

Frasa               
 

Klasifikasi        
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai UP dan"  

 sebagai Atr (ضمير متصل) "

No. Kartu: 88 No. Halaman: 10 

Data         
 

Frasa      
 



91 

 

 

Klasifikasi       
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina " " sebagai UP 

diikuti ajektif " " sebagai Atr. 

No. Kartu:  89 No. Halaman: 10 

Data  
       

Frasa               
 

Klasifikasi    
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan"  

"sebagai Atr 

No. Kartu: 90 No. Halaman: 10 

Data  
 كل 

Frasa          
 

Klasifikasi         
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " diikuti 

nomina " "sebgai petanda. 

 

Kartu Data 

No. Kartu: 91 No. Halaman: 17 

Data  
   

Frasa  
   

Klasifikasi  
  

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina "  " sebagai 

UP diikuti ajektif " " sebagai Atr. 

No. Kartu: 92 No. Halaman: 17 

Data       
 

Frasa  
            



92 

 

 

Klasifikasi    
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  zharaf (adverbia) "  " 

diikuti adverbia atau keterangan"  ". 

No. Kartu: 93 No. Halaman: 17 

Data      
 

Frasa     
     

Klasifikasi       
 

Analisis: frasa  yang terdiri atas kata seru (nida') yaitu " " sebagai atribut 

dan nomina"  " sebagai unsur pusat. 

No. Kartu: 94 No. Halaman: 17 

Data  
 

Frasa  
     

Klasifikasi      
 

Analisis: frasa    yang terdiri dua unsur yaitu  nomina "  " sebagai 

UP diikuti ajektif " " sebagai Atr. 

No. Kartu: 95 No. Halaman: 17 

Data  
 

Frasa  
    

Klasifikasi     
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  

" diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 96 No. Halaman: 17 

Data  
  

Frasa  
    



93 

 

 

Klasifikasi   
 

Analisis: frasa     yang terdiri dua unsur  nomina yaitu   

diikuti nomina " ". 

No. Kartu: 97 No. Halaman: 17 

Data  
   

Frasa  
 

Klasifikasi  
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr 

No. Kartu: 98 No. Halaman: 17 

Data  
   

Frasa  
 

Klasifikasi      
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina "  " 

sebagai UP diikuti ajektif "  " sebagai Atr. 

No. Kartu: 99 No. Halaman: 17 

Data  
 

Frasa          
 

Klasifikasi       
 

Analisis: frasa  yang terdiri atas kata seru (nida') yaitu " " sebagai atribut 

dan nomina"  " sebagai unsur pusat. 

No. Kartu: 100 No. Halaman: 17 

Data  
 

Frasa  
 



94 

 

 

Klasifikasi  
    

Analisis: frasa yang terdiri atas kata seru (nida') yaitu " " sebagai atribut 

dan nomina"  " sebagai unsur pusat. 

No. Kartu: 101 No. Halaman: 17 

 Data  
     

Frasa  
       

Klasifikasi  
   

Analisis: : frasa yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr 

No. Kartu: 102 No. Halaman: 17 

Data  
   

Frasa  
 

Klasifikasi     
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai UP dan"  

 sebagai Atr (ياء المتكلم)"

No. Kartu: 103 No. Halaman: 17 

Data   
 

Frasa      
 

Klasifikasi     
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 104 No. Halaman: 17 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi     
 



95 

 

 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina "  " sebagai 

UP diikuti ajektif "  " sebagai Atr. 

No. Kartu: 105 No. Halaman: 17 

Data   

Frasa  
 

Klasifikasi     
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai UP dan"

"sebagai Atr 

No. Kartu: 106 No. Halaman: 17 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi             
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu:107 No. Halaman: 17 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi  
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai UP dan"

 sebagai Atr (ياء المتكلم)" 

No. Kartu: 108 No. Halaman: 17 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi        



96 

 

 

Analisis: frasa yang terdiri dua nomina yaitu  dan"

" yang dihubungkan menggunakan kata penghubung atau koordinat " ". 

No. Kartu: 109 No. Halaman: 17 

Data  

 

Frasa  
 

Klasifikasi     
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 110 No. Halaman: 17 

Data        
 

Frasa  
 

Klasifikasi          
 

Analisis: frasa yang terdiri atas kata seru (nida') yaitu " " sebagai atribut 

dan nomina"  " sebagai unsur pusat. 

No. Kartu: 111 No. Halaman: 17 

Data          
 

Frasa  
 

Klasifikasi           
 

Analisis: frasa  yang terdiri atas kata seru (nida') yaitu " " sebagai atribut 

dan nomina"  " sebagai unsur pusat. 

No. Kartu: 112 No. Halaman: 17 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi   
      



97 

 

 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur  nomina yaitu  "  " 

diikuti nomina "  ". 

No. Kartu: 113 No. Halaman: 17 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi      
 

Analisis: frasa yang terdiri dua unsur yaitu  nomina "  " 

sebagai UP diikuti ajektif " " sebagai Atr. 

No. Kartu: 114 No. Halaman: 17 

Data   
 

Frasa   
 

Klasifikasi   
 

Analisis: : frasa  yang terdiri bilangan(adad) yaitu "  "sebagai UP 

dan diikuti nomina" "sebagai Atr.   

No. Kartu: 115 No. Halaman: 17 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi  
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai 

UP dan" "sebagai Atr 

No. Kartu: 116 No. Halaman: 17 

Data  
 

Frasa  
      

Klasifikasi                  
 



98 

 

 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina "  " 

sebagai UP diikuti ajektif "  " sebagai Atr. 

No. Kartu: 117 No. Halaman: 17 

Data  

Frasa  
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 118 No. Halaman: 17 

Data 

Frasa 
 

Klasifikasi 
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai UP dan"

"sebagai Atr yang berupa kata ganti orang pertama tunggal.  

No. Kartu: 119 No. Halaman: 17 

 Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi  
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai UP dan" ياء )" 

تكلمالم ) sebagai Atr 

No. Kartu: 120 No. Halaman: 17 

 Data  
     

Frasa  
 

Klasifikasi    
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 
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diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 121 No. Halaman: 17 

Data  
        

Frasa  
       

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa yang terdiri dua unsur yaitu  nomina " " sebagai 

UP diikuti ajektif "  " sebagai Atr. 

No. Kartu: 122 No. Halaman: 17 

Data   
 

Frasa  
 

Klasifikasi    
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 123 No. Halaman: 17 

Data  
       

Frasa     
 

Klasifikasi  
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai UP dan"  

 sebagai Atr (ياء المتكلم)"

No. Kartu: 124 No. Halaman: 17 

Data  
        

Frasa  
      

Klasifikasi  
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai 
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UP dan"  "sebagai Atr 

Kartu Data 

No. Kartu: 125 No. Halaman:  24 

Data  
           

Frasa  
 

Klasifikasi     
 

Analisis: frasa yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " diikuti 

nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 126 No. Halaman:  24 

Data  
        

Frasa  
          

Klasifikasi     
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  " sebagai UP dan"

 "sebagai Atr. 

No. Kartu: 127 No. Halaman:  24 

Data     
 

Frasa  
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " diikuti 

nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 128 No. Halaman:  24 

Data     
 

Frasa       
 

Klasifikasi         
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Analisis: frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "

 dan" " yang dihubungkan menggunakan kata penghubung "  ".  

No. Kartu: 129 No. Halaman:  24 

Data 
 

Frasa       
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " diikuti 

nomina "  "sebgai petanda.. 

No. Kartu: 130 No. Halaman:  24 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 131 No. Halaman:  24 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi  
    

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP 

dan"  " katra ganti orang ketiga jamak sebagai Atr. 

No. Kartu: 132 No. Halaman:  24 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi  
 



102 

 

 

Analisis: frasa yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 133 No. Halaman:  24 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi  
 

Analisis:frasa yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP dan"  

"sebagai Atr. 

No. Kartu: 134 No. Halaman:  24 

 Data  
 

Frasa  
          

Klasifikasi     
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina " "sebgai petanda. 

No. Kartu: 135 No. Halaman:  24 

Data      
 

Frasa  
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 136 No. Halaman:  24 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi    
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Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 137 No. Halaman:  24 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi     
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP 

dan"  " katra ganti orang ketiga jamak sebagai Atr. 

No. Kartu: 138 No. Halaman:  24 

 Data     
 

Frasa   
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 139 No. Halaman:  24 

Data           

Frasa        
 

Klasifikasi    
 

Analisis:frasa yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP dan"  

"sebagai Atr. 

No. Kartu: 140 No. Halaman:  24 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi     
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Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 141 No. Halaman:  24 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 142 No. Halaman:  24 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi   
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP dan"  " 

katra ganti orang ketiga jamak sebagai Atr. 

No. Kartu: 143 No. Halaman:  24 

Data  
   

Frasa          
 

Klasifikasi  
   

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu:144 No. Halaman:  24 

Data    
 

Frasa  
    

Klasifikasi   
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Analisis:frasa yang terdiri dua nomina yaitu "  " sebagai UP dan"

 "sebagai Atr. 

No. Kartu: 145 No. Halaman:  24 

Data  
  

Frasa  
 

Klasifikasi   
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " diikuti 

nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 146 No. Halaman:  24 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi      
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina " " sebagai UP 

yang dibuang diikuti ajektif "  " sebagai Atr. 

No. Kartu: 147 No. Halaman:  24 

 Data  
 

Frasa   
 

Klasifikasi   
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  " sebagai UP dan"

 "sebagai Atr. 

No. Kartu: 148 No. Halaman:  24 

Data  
 

Frasa        
 

Klasifikasi        
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Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 149 No. Halaman:  24 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi      
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina " " sebagai 

UP yang dibuang diikuti ajektif "  " sebagai Atr 

No. Kartu: 150 No. Halaman:  24 

 Data  
     

Frasa       
 

Klasifikasi        
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 151 No. Halaman:  24 

Data  
      

Frasa  
   

Klasifikasi     
 

Analisis: frasa   yang terdiri dua unsur yaitu  nomina " " 

sebagai UP yang dibuang diikuti ajektif " " sebagai Atr. 

No. Kartu: 152 No. Halaman:  24 

 Data  
    

Frasa  
 

Klasifikasi  
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Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 153 No. Halaman:  24 

Data  
      

Frasa  
          

Klasifikasi      
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  " sebagai UP 

dan"  "sebagai Atr. 

No. Kartu: 154 No. Halaman:  24 

Data  
   

Frasa  
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 155 No. Halaman:  24 

Data  
      

Frasa  
       

Klasifikasi      
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina "      " 

sebagai UP yang dibuang diikuti ajektif "  " sebagai Atr. 

No. Kartu: 156 No. Halaman:  24 

 Data  
              

Frasa       
 

Klasifikasi       
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Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP dan"  " 

katra ganti orang ketiga jamak sebagai Atr. 

No. Kartu: 157 No. Halaman:  25 

Data  
      

Frasa              
 

Klasifikasi         
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 158 No. Halaman:  25 

Data  

   

Frasa     
   

Klasifikasi            

Analisis: frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  dan" " 

yang dihubungkan menggunakan kata penghubung "  ".  

Kartu Data 

No. Kartu: 159 No. Halaman:  25 

Data  
    

Frasa  
 

Klasifikasi   
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  " sebagai UP 

dan"  "sebagai Atr. 

Kartu Data 

No. Kartu: 160 No. Halaman:  25 

Data     
 

Frasa  
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Klasifikasi     
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  " sebagai UP dan"

 "sebagai Atr. 

Kartu Data 

No. Kartu: 161 No. Halaman:  25 

Data    
 

Frasa  
 

Klasifikasi   
 

Analisis:frasa yang terdiri dua nomina yaitu "  " sebagai UP dan"

"sebagai Atr. 

Kartu Data 

No. Kartu: 162 No. Halaman:  25 

Data  
      

Frasa       
 

Klasifikasi         

Analisis: frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "

dan" " yang dihubungkan menggunakan kata penghubung "  

 

No. Kartu: 163 No. Halaman:  25 

Data     

 

Frasa       
 

Klasifikasi        

Analisis: frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  

dan" " yang dihubungkan menggunakan kata penghubung "  

No. Kartu: 164 No. Halaman:  25 
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Data  

 

Frasa    
 

Klasifikasi       
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP dan"

 "sebagai Atr. 

No. Kartu: 165 No. Halaman:  25 

Data  

 

Frasa          
 

Klasifikasi        
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  

dan"  " yang dihubungkan menggunakan kata penghubung "  

No. Kartu: 166 No. Halaman:  25 

Data      
 

Frasa  
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  

dan"  " yang dihubungkan menggunakan kata penghubung "  

No. Kartu: 167 No. Halaman:  25 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi     
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Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  " sebagai UP 

dan"  "sebagai Atr. 

No. Kartu: 168 No. Halaman:  25 

Data 
 

Frasa       
 

Klasifikasi      
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP dan"

 "sebagai Atr. 

No. Kartu: 169 No. Halaman:  25 

Data      
 

Frasa  
 

Klasifikasi     
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  " sebagai UP dan"  

" kata ganti orang ketiga(ضمير متصل للغائب) sebagai Atr. 

 

No. Kartu: 170 No. Halaman:  25 

Data       
 

Frasa       
 

Klasifikasi      
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  dan"

 " yang dihubungkan menggunakan kata penghubung "  " 

No. Kartu: 171 No. Halaman:  25 

Data               
 

Frasa  
 

Klasifikasi   
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Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 172 No. Halaman:  25 

Data  
 

Frasa             
 

Klasifikasi    
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP 

dan"  " katra ganti orang ketiga jamak sebagai Atr. 

No. Kartu: 173 No. Halaman:  25 

Data   
    

Frasa        
 

Klasifikasi     
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) " " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

 

No. Kartu: 174 No. Halaman:  25 

Data  
     

Frasa      
 

Klasifikasi      
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 175 No. Halaman:  25 

Data  
   

Frasa      
 

Klasifikasi     
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Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina " " sebagai 

UP yang dibuang diikuti ajektif "  " sebagai Atr. 

No. Kartu: 176 No. Halaman:  25 

Data  
    

Frasa  
       

Klasifikasi      
 

Analisis: frasa yang terdiri dua nomina yaitu " dan"  " yang 

dihubungkan menggunakan kata penghubung "  " 

No. Kartu: 177 No. Halaman:  25 

Data  
     

Frasa  
                

Klasifikasi     
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

 

No. Kartu: 178 No. Halaman:  25 

Data  
   

Frasa       
 

Klasifikasi    
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP dan"  " 

katra ganti orang ketiga jamak sebagai Atr. 

No. Kartu: 179 No. Halaman:  25 

Data  
     

Frasa      
 

Klasifikasi       
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Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " diikuti 

nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 180 No. Halaman:  25 

Data               
 

Frasa             
 

Klasifikasi     
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP 

dan"  "sebagai Atr. 

No. Kartu: 181 No. Halaman:  25 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi    
 

Analisis: frasa yang terdiri dua nomina yaitu "  

dan" " yang dihubungkan menggunakan kata penghubung " " 

 

No. Kartu: 182 No. Halaman:  25 

Data  
                

Frasa            
 

Klasifikasi      
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 183 No. Halaman:  25 

Data       
 

Frasa              
    

Klasifikasi            
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Analisis: frasa   yang terdiri dua unsur yaitu  nomina "   " 

sebagai UP yang dibuang diikuti ajektif "  " sebagai Atr. 

No. Kartu: 184 No. Halaman:  25 

Data  
               ٍ  

Frasa                  
 

Klasifikasi           
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 185 No. Halaman:  25 

Data  
         ٍ  

Frasa            

Klasifikasi        
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina " " sebagai 

UP yang dibuang diikuti ajektif "  " sebagai Atr. 

 

No. Kartu: 186 No. Halaman:  25 

Data   
           

Frasa  
          

Klasifikasi  
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP dan"

 " sebagai Atr. 

No. Kartu: 187 No. Halaman:  25 

Data             
 

Frasa          
 

Klasifikasi       
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Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP dan"  " 

katra ganti orang ketiga jamak sebagai Atr. 

No. Kartu: 188 No. Halaman:  25 

Data   
                

Frasa   
            

Klasifikasi             
 

Analisis: frasa yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "

 " diikuti nomina "  "sebgai petanda. 

No. Kartu: 189 No. Halaman:  25 

Data          
 

Frasa            
 

Klasifikasi           
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP 

dan"  " katra ganti orang ketiga jamak sebagai Atr. 

 

No. Kartu: 190 No. Halaman:  25 

Data   
 

Frasa   
 

Klasifikasi        
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  

dan" " yang dihubungkan menggunakan kata penghubung " " 

No. Kartu: 191 No. Halaman:  25 

Data    

Frasa    

Klasifikasi      
 



117 

 

 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP dan"

 " sebagai Atr. 

No. Kartu: 192 No. Halaman:  25 

Data    

Frasa         
 

Klasifikasi        
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP dan"  " 

katra ganti orang ketiga jamak sebagai Atr. 

No. Kartu: 193 No. Halaman:  25 

Data  
        

Frasa  
           

Klasifikasi      
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP 

dan"  "sebagai Atr. 

 

No. Kartu:194 No. Halaman:  25 

Data  
            

Frasa             
 

Klasifikasi     
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  " sebagai UP dan"  

"sebagai Atr. 

No. Kartu: 195 No. Halaman:  25 

Data            
 

Frasa         
 

Klasifikasi       
 



118 

 

 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP dan"

 "sebagai Atr. 

No. Kartu:196 No. Halaman:  25 

Data  
             

Frasa  
          

Klasifikasi      
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " " sebagai UP 

dan"  "sebagai Atr. 

No. Kartu: 197 No. Halaman:  25 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi       
 

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  " sebagai UP 

dan"  "sebagai Atr. 

 

No. Kartu:198 No. Halaman:  25 

Data  
 

Frasa              
 

Klasifikasi       
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina " " sebagai 

UP yang dibuang diikuti ajektif "  " sebagai Atr. 

No. Kartu: 199 No. Halaman:  25 

 
  

Frasa 
  

Klasifikasi  
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Analisis: frasa yang terdiri dua nomina yaitu "  

dan" " yang dihubungkan menggunakan kata penghubung " " 

No. Kartu: 200 No. Halaman:  25 

Data    
 

Frasa            
 

Klasifikasi       

Analisis:frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  " sebagai UP dan"  

 .sebagai Atr(ضمير متصل للمخطب)"

Kartu Data 

No. Kartu: 201 No. Halaman: 32 

Data  
 

Frasa            
 

Klasifikasi      
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

sebagai penanda diikuti nomina "  " sebagai petanda. 

No. Kartu: 202 No. Halaman: 32 

Data  
            

Frasa     
 

Klasifikasi    
 

Analisis: frasa  yang terdiri atas kata seru (nida') yaitu"  " sebagai Atr 

dan nomina"  " sebagai UP. 

No. Kartu: 203 No. Halaman: 32 

Data      
 

Frasa      
 

Klasifikasi      
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Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

sebagai penanda diikuti nomina "  " sebagai petanda. 

No. Kartu: 204 No. Halaman: 32 

Data   
 

Frasa     
 

Klasifikasi      
 

Analisis: frasa yang terdiri dua unsur yaitu  kata tunjuk dekat mufrod 

muanas "  "  sebagai atribut diikuti nomina "  " sebagai unsur pusat 

No. Kartu: 205 No. Halaman: 32 

Data  
 

Frasa              
 

Klasifikasi        
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  kata tunjuk dekat mufrod 

mudzakar " "  sebagai atribut diikuti nomina "  " sebagai unsur pusat 

No. Kartu: 206 No. Halaman: 32 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi        
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina " " sebagai 

UP yang dibuang diikuti ajektif " " sebagai Atr. 

No. Kartu: 207 No. Halaman: 32 

Data  
         

Frasa              
  

Klasifikasi             
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Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan"  

"sebagai Atr.   

No. Kartu: 208 No. Halaman: 32 

Data 
 

Frasa 
 

Klasifikasi 
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr.   

No. Kartu: 209 No. Halaman: 32 

Data 
 

Frasa 
 

Klasifikasi 
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

sebagai penanda diikuti nomina " " sebagai petanda. 

No. Kartu: 210 No. Halaman: 32 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi 
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr.   

No. Kartu: 211 No. Halaman: 32 

Data 
 

Frasa 
 

Klasifikasi 
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Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  zharaf (adverbia) " " 

diikuti adverbia atau keterangan"  ". 

No. Kartu: 212 No. Halaman: 32 

Data  
 

Frasa         
 

Klasifikasi 
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina " " 

sebagai UP yang dibuang diikuti ajektif "  " sebagai Atr. 

No. Kartu: 213 No. Halaman: 32 

Data 
 

Frasa 
 

Klasifikasi 
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu "  " sebagai UP 

dan" "sebagai atribut yang berupa kata ganti orang orang ketiga ( ضمير متصل

   .للغائبين

No. Kartu: 214 No. Halaman: 32 

Data  
 

Frasa 
                                                  

Klasifikasi 
 

Analisis: frasa   yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  

" sebagai penanda diikuti nomina "  " sebagai petanda. 

No. Kartu: 215 No. Halaman: 32 

Data 
 

Frasa 
 

Klasifikasi 
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Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr.   

No. Kartu: 216 No. Halaman: 32 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi 
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

sebagai penanda diikuti nomina "  " sebagai petanda. 

No. Kartu: 217 No. Halaman: 32 

Data 
 

Frasa 
 

Klasifikasi 
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr.   

No. Kartu: 218 No. Halaman: 32 

Data 
 

Frasa 
 

Klasifikasi 
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

sebagai penanda diikuti nomina "  " sebagai petanda. 

No. Kartu: 219 No. Halaman: 32 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi 
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Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP 

dan"  "sebagai Atr.   

No. Kartu: 220 No. Halaman: 32 

Data 
  

Frasa 
 

Klasifikasi 
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr.   

No. Kartu: 221 No. Halaman: 32 

Data   
 

Frasa 
 

Klasifikasi 
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr.   

No. Kartu: 222 No. Halaman: 32 

Data  
 

Frasa 
 

Klasifikasi 
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

sebagai penanda diikuti nomina "  " sebagai petanda. 

No. Kartu: 223 No. Halaman: 32 

Data  
 

Frasa      
 

Klasifikasi 
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Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr.   

No. Kartu: 224 No. Halaman: 32 

Data   
 

Frasa 
 

Klasifikasi 
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr.   

No. Kartu: 225 No. Halaman: 32 

Data  
 

Frasa        
 

Klasifikasi 
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina " " 

sebagai UP yang dibuang diikuti ajektif "  " sebagai Atr. 

No. Kartu: 226 No. Halaman: 32 

Data   
 

Frasa  
 

Klasifikasi 
 

Analisis: : frasa  yang terdiri dua nomina yaitu " "sebagai UP dan"

 "sebagai Atr.   

No. Kartu: 227 No. Halaman: 32 

Data  
 

Frasa   
 

Klasifikasi 
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Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

sebagai penanda diikuti nomina " " sebagai petanda. 

 

No. Kartu: 228 No. Halaman: 32 

Data  
 

Frasa 
 

Klasifikasi 
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina "  " 

sebagai UP yang dibuang diikuti ajektif "  " sebagai Atr. 

No. Kartu: 229 No. Halaman: 32 

Data   
 

Frasa                                           
 

Klasifikasi 
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

sebagai penanda diikuti nomina "  " sebagai petanda. 

No. Kartu: 230 No. Halaman: 32 

Data  
 

Frasa                                                 
 

Klasifikasi 
 

Analisis: : frasa  yang terdiri bilangan(adad) yaitu "  "sebagai UP dan 

diikuti nomina"  "sebagai Atr.   

No. Kartu: 231 No. Halaman: 32 

Data  
 

Frasa  
 

Klasifikasi 
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Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  preposisi (huruf jar) "  " 

sebagai penanda diikuti nomina "  " sebagai petanda. 

No. Kartu: 232 No. Halaman: 32 

Data    
 

Frasa                                              
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa  yang terdiri dua unsur yaitu  nomina " " 

sebagai UP yang dibuang diikuti ajektif "  " sebagai Atr. 

No. Kartu: 233 No. Halaman: 32 

Data  
 

Frasa 
 

Klasifikasi  
 

Analisis: frasa yang terdiri dua unsur yaitu  nomina " " sebagai 

UP yang dibuang diikuti ajektif "  " sebagai Atr 

No. Kartu: 234 No. Halaman: 32 

Data  
 

Frasa               
 

Klasifikasi 
 

Analisis: frasa  yang terdiri atas kata seru (nida') yaitu"  " sebagai Atr dan 

nomina"  " sebagai UP. 
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Lampiran 2  

Lembar rekapitulasi  

No Klasifikasi frasa Nomor Data 

1 Frasa Na'ty  

 

2, 34, 52, 68, 70, 75, 79, 88, 91, 94, 98, 104, 

113, 116, 121, 146, 149, 151, 155, 175, 183, 

185, 206, 212, 225, 228, 232, 233, 237, 247, 

249, 264, 266, 268,  286, 312, 314, 320, 331, 

335, 339, 353, 356, 359, 365, 368, 381, 388, 

420, 421, 431, 432, 435, 446, 448, 451, 453, 

464, 468, 471, 479, 480, 483, 488, 496, 497, 

533, 536, 539, 546, 549, 552, 553, 554, 559, 

561, 567, 568, 570, 575, 587, 591, 597, 621, 

629, 637, 639, 641, 642, 643, 651, 658, 673, 

674, 676, 684, 686, 687, 691, 698, 700, 704, 

705, 708, 713, 717, 724, 725, 732, 738, 740, 

747, 752, 754, 763, 767, 778, 783, 791, 798, 

811, 815, 840, 856, 858, 860, 868, 883, 899, 

904, 907, 909, 910, 914, 916, 917, 920, 924, 

925, 932, 933, 934, 935, 941, 946, 953, 965, 

972, 980, 983, 990, 992, 996, 997, 1007, 

1009, 1010, 1011, 1012, 1016, 1017, 1022, 

1027, 1037, 1039, 1040, 1043, 1048, 1051, 

1054, 1075, 1079, 1081, 1083, 1089, 1091, 

1094, 1098, 1125, 1137, 1155, 1169, 1183, 

1206, 1214, 1223, 1237, 1247, 1256, 1259, 

1266, 1270, 1273, 1282, 1294, 1299,  1302, 

1304, 1306, 1307, 1309, 1315, 1318, 1319, 

1320,  

2 Frasa Athfy  (Koordinatif)  

 

15, 51, 58, 63, 72, 85, 86, 108, 128, 158, 

162, 163, 165, 166, 170, 176, 181, 190, 198, 
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199, 252, 262, 288, 292, 302, 315, 316, 317, 

318, 338, 362, 383, 424, 427, 447, 459, 498, 

508, 509, 514, 523, 524, 530, 577, 595, 616, 

617, 654, 663, 672, 681, 682, 736, 739, 777, 

786, 802, 827, 837, 873, 877, 880, 885, 886, 

888, 927, 974, 999, 1001, 1028, 1029, 1030, 

1044, 1047, 1070, 1114, 1164, 1171, 1197, 

1198, 1199, 1257, 1267, 1279, 1292,   

3 Frasa Badaly (Apositif)  

 

41, 96, 112, 275, 445, 512, 589, 746, 869, 

872, 890, 987, 1014,   

4 Frasa Zharfy (Adverbial) 

 

3, 7, 10, 55, 56, 92, 211, 238, 260, 382, 395, 

404, 444, 452, 454, 458, 472, 535, 594, 609, 

659, 666, 707, 744, 759, 825, 828, 842, 847, 

973, 1057, 1067, 1069, 1073, 1082, 1106, 

1107, 1121, 1127, 1140, 1192, 1212, 1213, 

1308 

5 Frasa Syibhul Jumlah 

(Preposisional)  

 

4, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 27, 28, 32, 

35, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 49, 59, 60, 65, 66, 

69, 71, 73, 76, 78, 80, 81, 90, 95, 103, 106, 

109, 117, 119, 122, 125, 127, 129, 130, 132, 

134, 135, 136, 138, 140, 141, 143, 145, 148, 

150, 152, 154, 157, 171, 173, 174, 177, 179, 

182, 184, 188, 201, 203, 209, 214, 216, 218, 

222, 227, 229, 231, 236, 239, 240, 242, 245, 

248, 253, 257, 259, 267, 269, 277, 279, 280, 

283, 285, 290, 291, 294, 295, 297, 300, 303, 

305, 308, 311, 313, 321, 323, 324, 325, 326, 

327, 328, 330, 332, 333, 336. 337, 340, 341, 

343, 344, 345, 347, 351, 355, 357, 358, 360, 

361, 364, 366, 369, 370, 371, 372, 378, 379, 
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384, 386,389, 391, 392, 397, 398, 400, 401, 

403, 405, 406, 407, 411, 416, 419, 423, 428, 

430, 438, 442, 445, 450, 455, 461, 463, 465, 

469, 470, 473, 476, 477, 478, 481, 484, 486, 

487, 489, 491, 492, 493, 494, 500, 502, 503, 

505, 506, 517, 518, 527, 529, 531, 534, 537, 

538, 545, 551, 555, 558, 560, 562, 565, 569, 

571, 573, 576, 578, 580, 583, 586, 590, 592, 

599, 600, 602, 604, 607, 610, 612, 620, 622, 

625, 626, 630, 632, 633, 634, 638, 640, 644, 

647, 648, 649, 650, 652, 655, 656, 657, 660, 

665, 668, 670, 675, 677, 679, 683, 688, 689, 

690, 693, 696, 699, 702, 706, 711, 715, 718, 

719, 720, 722, 726, 728, 729, 733, 742, 750, 

753, 755, 756, 757, 764, 766, 773, 775, 779, 

781, 784, 787, 789, 792, 794, 797, 799, 801, 

803, 807, 810, 812, 814, 819, 820, 822, 830, 

834, 838, 839, 841, 843, 845, 855,857, 859, 

862, 863, 864, 866, 871, 871, 874, 881, 884, 

891, 892, 895, 897, 898, 900, 902, 911, 915, 

918, 929, 930, 934, 950, 952, 962, 963, 966, 

967, 970, 976, 978, 979, 981, 985, 988, 989, 

991, 993, 995, 1005, 1006, 1008, 1013, 

1015, 1018, 1019, 1023, 1032, 1033, 1038, 

1041, 1049, 1056, 1059, 1062, 1065, 1072, 

1076, 1092, 1096, 1101, 1105, 1109, 1111, 

1117, 1120, 1123, 1124, 1129, 1134, 1135, 

1138, 1139, 1142, 1145, 1146, 1148, 1149, 

1150, 1151, 1152, 1154, 1158, 1160, 1161, 

1162, 1167, 1173, 1175, 1177, 1178, 1186, 

1188, 1190, 1194, 1196, 1201, 1202, 1203, 
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1209, 1216, 1218, 1221, 1222, 1224, 1226, 

1228, 1229, 1232, 1234, 1235, 1240, 1241, 

1243, 1246, 1249, 1253, 1260, 1262, 1264, 

1268, 1269, 1271, 1274, 1276, 1278, 1280, 

1283, 1284, 1286, 1288, 1291, 1293, 1295, 

1296, 1310, 1317, 1321, 1322, 1326,  

6 Frasa Idhafy  

 

1, 8, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 30, 31, 

33, 37, 40, 44, 45, 50, 53, 54, 57, 61, 62, 64, 

67, 74, 77, 82, 83, 84, 87, 89, 97, 101, 102, 

105, 107, 115, 118, 120, 123, 124, 126, 131, 

133, 137, 139, 142, 144, 147, 153, 156, 159, 

160, 161, 164, 167, 168, 169, 172, 178, 180, 

186, 187, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 

197, 200, 207, 208, 210, 213, 215, 217, 219, 

220, 221, 223, 224, 226, 235, 241, 243, 244, 

246, 250, 254, 255, 256, 258, 261, 263, 265, 

270, 272, 273, 274, 276, 278, 281, 282, 284, 

289, 298, 299, 301, 304, 306, 307, 311, 334, 

342, 346, 348, 349, 350, 352, 354, 373, 374, 

375, 376, 380, 385, 390, 394, 396, 399, 402, 

408, 410, 412, 413, 414, 415, 417, 418, 422, 

425, 426, 433, 434, 436, 437, 439, 440, 441, 

443, 449, 456, 462, 466, 467, 479, 482, 485, 

490, 499, 504, 507, 510, 511, 513, 515, 522, 

525, 528, 543, 544, 548, 550, 556, 557, 563, 

564, 566, 572, 574, 579, 581, 582, 584, 588, 

593, 596, 598, 601, 603, 605, 608, 613, 614, 

619, 624, 627, 631, 635, 645, 646, 653, 661, 

662, 664, 669, 671, 678, 680, 685, 692, 694, 

695, 697, 701, 703, 709, 710, 712, 714, 716, 

723, 730, 734, 735, 741, 745, 748, 751, 758, 
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760, 761, 762, 765, 768, 769, 770, 771, 772, 

774, 776, 780, 782, 785, 788, 790, 793, 765, 

796, 800, 804, 806, 808, 809, 813, 816, 821, 

823, 831, 833, 848, 850, 851, 852, 853, 861, 

865, 867, 870, 875, 876, 878, 879, 887, 889, 

893, 896, 901, 905, 912, 923, 926, 931, 938, 

939, 940, 942, 944, 945, 947, 948, 951, 955, 

956, 957, 958, 961, 964, 968, 975, 977, 982, 

984, 986, 994, 1003, 1004, 1020, 1021, 

1024, 1025, 1026, 1031, 1034, 1035, 1036, 

1042, 1045, 1050, 1055, 1058, 1063, 1071, 

1078, 1084, 1086, 1088, 1093, 1097, 1099, 

1100, 1104, 1108,1110, 1112, 1113, 1115, 

1116, 1118, 1119, 1122, 1126, 1130, 1131, 

1132, 1133, 1136, 1141, 1143, 1144, 1147, 

1153, 1157, 1159, 1163, 1165, 1166, 1170, 

1172, 1174, 1176, 1179, 1180, 1181, 1184, 

1185, 1187, 1191, 1193, 1195, 1200, 1204, 

1205, 1207, 1208, 1210, 1211, 1217, 1219, 

1220, 1225, 1227, 1230, 1231, 1233, 1236, 

1239, 1242, 1244, 1245, 1248, 1250, 1251, 

1252, 1254, 1258, 1261, 1263, 1265, 1272, 

1275, 1277, 1281, 1285, 1289, 1297, 1300, 

1303, 1305, 1312, 1316, 1323, 1325,  

7 Frasa Adady (Numerial)  

 

36, 114, 230, 251, 293, 296, 309, 457, 460, 

475, 501, 585, 667, 743, 921, 936, 949, 960, 

971, 998, 1000, 1002, 1046, 1053, 1064, 

1128, 1182,  

8 Frasa Nida'iy  

 

6, 24, 93, 99, 100, 110, 111, 202, 234, 271, 

287, 393, 409, 526, 532, 541, 542, 547, 611, 
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615, 618, 623, 628, 636, 824, 832, 835, 836, 

849, 894, 922, 937, 954, 959, 1102, 1215, 

1238, 1255, 1290, 1298, 1301, 1311, 1313, 

1324,  

9 Frasa Isyary  

 

5, 48, 204, 205, 310, 322, 329, 363, 367, 

377, 387, 429, 516, 519, 606, 721, 727, 731, 

737, 749, 805, 817, 818, 826, 829, 844, 846, 

854, 882, 903, 906, 908, 913, 919, 928, 969, 

1052, 1060, 1061, 1066, 1068, 1074, 1077, 

1080, 1085, 1087, 1090, 1095, 1103, 1168, 

1189, 1287, 1314,   

10 Frasa Tawqidy (Penegas)  1156, 

 

 

 

 

 

 

  

 


