
 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

Ma’had Al-Ghanna Tarim Untuk Pembelajaran Bahasa Al-Qur’anul Karim 

Pondok Pesantren ini menitik beratkan pembelajaran bahasa arab bagi mereka yang tidak berbicara dengan bahasa 

arab, disertai pula program pendidikan khusus yang berkaitan dengan ilmu syariat, da'wah dan akhlak sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan ummat di era modern ini. 

Visi 

Menjadi pelopor dalam pembelajaran bahasa Al-Qur’an bagi mereka yang tidak berbicara dengan bahasa arab, 

disertai materi pendidikan di bidang ilmu syariat, da'wah dan akhlak. 

Misi 

Mempersiapkan mereka yang memiliki kecintaan mempelajari bahasa Al-Qur’an sehingga menjadi mahir dalam 

membaca, menulis dan berbicara dengan bahas arab 

Tujuan 

1. Menanamkan pada jiwa para santri rasa cinta dan pengagungan terhadap bahasa Al-qur'an serta mengenalkan 

kepada mereka bagian-bagian yang indah dalam bahasa Al-qur'an. 

2. Mengenalkan kepada para santri mengucapakan kosa kata bahasa arab dengan benar dan penyusunan frasa serta 

teknik berbahasa yang baik dan benar. 

3. Mengajarakan para santri membaca, menulis dan berbicara bahasa arab dengan benar dalam berkomunikasi 

dengan orang lain. 

4. Membiasakan para santri untuk dapat mengungkapkan apa yang ada dalam benak dan pikiran mereka dengan 

ungkapan bahasa Arab secara baik dan jelas, baik dalam bentuk verbal ataupun tulisan. 

5. Menggabungkan studi bahasa arab dengan pendidikan ilmu syariat, akhlak dan da'wah Ilallah. 

Biaya Keterangan  

Deskripsi Biaya 
Biaya Studi dan tempat tinggal selama satu tahun termasuk biaya makan $1190 

Biaya administrasi, cek darah dan lain-lain $150 

Biaya pendaftaran dan ujian penentuan kelas $100 

Biaya pencegahan kesehatan 100 

Total $1540 
Nb: 

Para santri wajib membayar uang jaminan tiket pesawat seharga $750 yang akan disimpan oleh ma’had dan akan 

dikembalikan kepada santri yang bersangkutan ketika akan pulang ke negaranya.  

Maka total biaya yang harus dibayar adalah ($ 2290). 
 

Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi website kami www.learnarabictarim.com 

Atau hubungi nomer Watsapp berikut: 

+967733838563 / +967735644219 / +967772916134 / +967777394418 

+6281383458503 / +60149120611 / +6588383455   


