
lam  diganti dengan huruf yang mengikutinya. Misalnya : الرجال ditulis 

dengan ar- rij  lu. Kecuali untuk nama yang diikuti kata Allah, misalnya  عبد

 .ditulis ‘Abdullah هللا

6. T ’ Marbuthah (ة) 

Bila terletak di akhir kalimat maka ditulis dengan h, misalnya: البقرة ditulis 

dengan al-baqarah. Bila terletak di tengah kalimat, maka ditulis dengan t, 

misalnya: زكاة المال   maka ditulis dengan zak  tu al m  l. 

7. Huruf Besar  

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan (EYD). 
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