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KATA PENGANTAR 

دَََّّإِن َّ َمح ََِّّاْلح َِِّلَ َََّنحَمُدهَُّ, َتِعيُنهَُّ, ََّونَسح ِفرُهَُّ, َتغح ََّونَسح َّبِاللَََِّّوَنُعوذَُّ,
ورََِِّّمنحَّ ُفِسَناَُُّشُ نح

َ
َّأ َماِِلَاََّوَسيَِّئاتَِّ, عح

َ
َّاللَُّ أ ِدهِ ََّيهح ََّل ََََّمنح

هََّ شح
َ
َّوَأ َََّلُ, ََّهاِدَي َّل َََ لِلح َّيُضح ََّوَمنح َََّلُ, َّإاِل َُّمِضل  َّإََِلَ َّالَ نح

َ
َّأ ُد

ًداََّعبحُدُهََّوَرُسوَُلََُّّاللَُّ َُُّمَم  ن 
َ
َهُدَّأ شح

َ
َدُهَّالَََُّشِيحَكَََّلُ,َّوَأ  وَحح

Puji syukur Kami panjatkan untuk pemilik ilmu tiada 

banding, Allah subhanahu wata’ala yang telah memberikan 

nikmat karunia dan kemudahan dari-Nya sehinga Kami 

dapat menyelesaikan buku kedua Kami di bidang ilmu 

bahasa Arab, yang Kami beri judul “Ilmu Nahwu Untuk 

Pemula”.   

Sesuai dengan judulnya, buku ini memang dirancang 

khusus untuk pemula. Kami telah berupaya sedemikian rupa 

sehingga materi yang Kami sajikan dalam buku ini telah 

disesuaikan untuk tingkat pemahaman orang yang belum 

pernah belajar ilmu nahwu sama sekali. Oleh karena itu, ada 

beberapa lingkup materi ilmu nahwu yang Kami batasi atau 

Kami abaikan dalam buku ini agar para pemula bisa fokus 

memahami struktur kalimat bahasa Arab dengan baik 

terlebih dahulu. Alih-alih menghafal banyak istilah baru 

yang kurang penting untuk pemula.  

Rujukan utama dalam penyusunan buku ini adalah 

sebuah kitab yang sangat populer di kalangan pembelajar 

ilmu nahwu, yaitu Kitab Matan Al Ajurrumiyyah yang 



dikarang oleh Ash Shanhajiy. Standar pembahasan, acuan, 

ruang lingkup materi ilmu nahwu dalam buku ini mengacu 

pada kitab tersebut. Ini sengaja Kami lakukan dengan 

harapan agar dengan mempelajari buku ini, para pembaca 

secara tidak langsung juga telah mempelajari isi penting dari 

kitab Matan Al Ajurrumiyyah. Tentunya, dengan pendekatan 

yang telah disesuaikan untuk tingkatan pemula.  

Untuk mencapai tujuan itu, ada beberapa upaya yang 

Kami lakukan, antara lain: 

1. Memberikan rumus-rumus sakti untuk memudahkan 

pembaca dalam menghafal kaidah-kaidah penting ilmu 

nahwu 

2. Membuat susunan bab-bab secara bertingkat mulai dari 

pengenalan kata, pengenalan kalimat sederhana, kalimat 

dengan keterangan tambahan, dan terakhir baru dibahas 

variasi kalimat dalam bahasa Arab. 

3. Memberikan contoh-contoh yang variatif dan beberapa 

contoh dari Al Qur’an dan hadits. 

4. Memberikan penjelasan dengan pendekatan tata bahasa 

Indonesia dalam memahami struktur kalimat bahasa 

Arab 

Itulah beberapa upaya yang telah Kami lakukan. 

Adapun hasilnya, Kami serahkan kepada Sang pemiliki ilmu 

tiada banding, Allah ‘azza wajalla. Sungguh, Kami 

menyadari bahwa buku ini belumlah sempurna. Oleh karena 

itu, Kami membuka diri untuk menerima saran dan 

masukan demi perbaikan buku ini ke depannya.  

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh 

mahasantri Program BISA yang selalu mendorong Kami agar 

segera menyelesaikan buku ini. Juga kepada seluruh tim 



  

Program BISA (musyrif/ah, muraqib/ah, dan mudarris/ah) 

yang dengan kerelaannya telah membantu terselenggaranya 

kegiatan belajar mengajar di Program BISA yang telah diikuti 

oleh ribuan mahasantri dalam dan luar negeri. 

Semoga upaya Kita terhitung sebagai ilmu yang 

bermanfaat. Semoga cita-cita Kita untuk mewujudkan 

#IndonesiaMelekBahasaArab segera tercapai. Jaahid! 

Kami berharap semoga buku ini bisa bermanfaat untuk 

kaum muslimin. Semoga Allah menerima setiap amal 

perbuatan Kita.  

Diselesaikan pada malam Jumat, 15 Dzulhijjah 1435 H 

Bertepatan dengan Kamis, 9 Oktober 2014. 

 

Abu & Ummu Razin 
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BAB I 
PENGANTAR ILMU NAHWU 

I.1 Pengantar Ilmu Nahwu 

Pernahkah kita berpikir kenapa ada beberapa kata yang 

sama dalam Al Qur’an tetapi memiliki harakat yang berbeda-

beda. Kadang berharakat dhammah, fathah atau kasrah 

meskipun untuk kata yang sama. Contohnya lafal Allah. 

Dalam basmalah, lafal Allah berharakat kasrah: 

 (١)الفاحتة:َّ ٻ ٻ ٻ ٱ

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi 

Maha Penyayang.” (Al Fatihah: 1)  

Dalam ayat kursi, lafal Allah berharakat dhammah: 

 (٥٢٢ابلقرة:َّ)َّ... ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan 

Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-

Nya).” (Al Baqarah: 255) 

Dalam ayat lain, lafal Allah berharakat fathah: 

 ىئ ىئ ېئ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 (١٢١ابلقرة:َّ)
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“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat 

sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang 

yang sabar.” (Al Baqarah: 153) 

Perubahan harakat di atas tidaklah sembarangan. Ada 

kaidah yang mengatur tentang perubahan harakat kata-kata 

tersebut. Kesalahan dalam memberi harakat bisa mengubah 

pelaku jadi korban dan sebaliknya. Sebagai contoh kalimat: 

ًراََّزيحد ََََّّضََبَّ  بَكح

Artinya adalah “Zaid telah Memukul Bakr”, akan tetapi 

bila seperti ini:  

ر ََََّّضََبَّ  َزيحًداَّبَكح

Artinya menjadi “Bakr telah memukul Zaid”. 

 

Oleh karena itu, mempelajari kaidah seputar pemberian 

harakat ini begitu penting. 

Kaidah ini dibahas dalam ilmu nahwu. Karena, memang 

ilmu nahwu adalah salah satu cabang dari ilmu Bahasa Arab 

yang membahas tentang bagaimana menyusun kalimat yang 

sesuai dengan kaidah Bahasa Arab, baik yang berkaitan 

dengan letak kata dalam suatu kalimat atau kondisi kata 

(harakat akhir dan bentuk) dalam suatu kalimat.  

Selain ilmu nahwu, ilmu penting yang wajib dipelajari 

untuk pemula adalah ilmu sharaf. Kedua cabang ilmu ini 

wajib dipelajari oleh para pemula. Karena, dengan kedua 

ilmu ini, kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana 

cara membuat kalimat yang sesuai dengan kaidah Bahasa 
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Arab resmi. Adapun bila kita ingin membuat kalimat Bahasa 

Arab yang indah, baik dari sisi susunan, pemilihan kata, dan 

maknanya, atau tinggi nilai sastranya, maka kita perlu 

mempelajari cabang Bahasa Arab seperti ilmu balaghah 

(keindahan bahasa), ilmu ma’ani (memahami teks sesuai 

konteks), dan ilmu ‘arudh (syair bahasa arab).  

Apa Perbedaan Ilmu Sharaf dan Ilmu Nahwu? 

Fokus pembahasan ilmu sharaf adalah pada perubahan 

kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain yang dikenal 

dengan istilah tashrif. Dengan ilmu sharaf, kita bisa 

mengetahui kata yang sesuai untuk digunakan dalam 

kalimat. Sedangkan ilmu nahwu fokus pada bagaimana kita 

merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang 

sempurna, baik dari sisi susunan kata tersebut atau 

perubahan akhir setiap kata dalam kalimat yang dikenal 

dengan istilah i’rab.  

Apa Pentingnya Belajar Ilmu Nahwu?  

Ilmu nahwu adalah ilmu yang wajib dikuasai untuk bisa 

memahami kaidah penyusunan kalimat dalam Bahasa Arab. 

Bahasa Arab memiliki pola kalimat yang berbeda dengan 

Bahasa Indonesia. Karena, ia tidak hanya berbicara tentang 

susunan kata dalam suatu kalimat, tetapi juga berbicara 

keadaan huruf terakhir dari suatu kata yang ada pada 

kalimat. Bila keadaan huruf terakhir suatu kata berbeda, 

maka berbeda pula maknanya sebagaimana contoh-contoh 

yang telah kami sebutkan.  

Sebagai seorang muslim, mempelajari Bahasa Arab 

sudah merupakan suatu keharusan. Bagaimana kita bisa 
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memahami isi kandungan Al Qur’an, bila kita tidak 

memahami bahasanya? Bagaimana kita bisa menyelami 

lautan hikmah dalam hadits-hadits Rasulullah bila Bahasa 

Arab saja kita tidak mengerti? Allah subhanahu wa ta’ala 

berfirman: 

 (٥يوسف:َّ) ے ھ ھ ھ ھ ہ
“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan 

berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.” (Yusuf: 2) 

juga firman Nya: 

 (١٩٢الشعراء:َّ) ۀ  ۀ  ڻ
“Dengan Bahasa Arab yang jelas.” (Asy Syu’araa: 195) 

Allah subhanahu wa ta’ala juga berfirman: 

 (٥٢الزمر:َّ)ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
“(ialah) Al Quran dalam Bahasa Arab yang tidak ada 

kebengkokan (di dalamnya) supaya mereka bertakwa” (Az 

Zumar: 28) 

Umar Bin Khattab z berkata: 

 ِديحنُِكمحََِّّمنحََّّلَإِن َهاَّالَعَربِي ةََََّّتَعل ُموحا

“Pelajarilah Bahasa Arab, karena Bahasa Arab 

adalah bagian dari agama kalian” 

Al Imam Asy Syafi’i berkata: 
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رََََّّمنحَّ وََِِّّفحَََّّتَبح  َتَدىَّاِل حح  الُعلُوحمََُِّّكََِّّّإَِلََّّاهح

“Orang yang memahami ilmu nahwu, maka ia akan 

dimudahkan untuk memahami seluruh ilmu (islam)”1 

Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah, agar 

kita dimudahkan dalam mempelajari Bahasa Arab agar kita 

bisa memahami agama kita dengan baik.  

                                                           
1  Lihat At Ta’liqat Al Jaliyyah ‘Ala Syarhil Muqaddimah Al Ajrumiyyah oleh Syaikh 

Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin Hal. 35 
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1.2 Mengenal Unsur Penyusun Kalimat 

Seperti yang kita ketahui, kalimat adalah susunan dari 

beberapa kata yang memiliki makna. Dalam Bahasa 

Indonesia, kita mengenal istilah kata kerja, kata benda, kata 

sifat, kata sambung, kata hubung, kata tanya, dan 

sebagainya. Begitupun dengan Bahasa Arab, memiliki 

banyak istilah kata yang kurang lebih sama dengan Bahasa 

Indonesia. Hanya saja, dalam Bahasa Arab, seluruh kata 

yang ada bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, 

yaitu fi’il (kata kerja), isim (kata benda, kata sifat2), dan huruf 

(kata sambung, kata hubung3). Perhatikan contoh kalimat 

berikut ini:  

َرَسةَِّ َّإَِلَّالَمدح  َذَهَبََّزيحد 

(Zaid telah pergi ke sekolah) 

Kalimat di atas memiliki tiga unsur penyusun: 

1. Fi’il (kata kerja) 

2. Isim (kata benda) 

3. Huruf Arab yang memiliki makna 

Untuk contoh kalimat di atas, “ََذَهَب”adalah kata kerja 

(fi’il) , “
“ dan”َزيْدَ  َّ”الَمْدرََسةَ  adalah kata benda (isim) berupa 

nama orang dan nama tempat, dan “َّاَِل” (ke) adalah huruf. 

Hanya ketiga unsur ini yang ada pada kalimat Bahasa Arab 

meskipun setiap unsur ini memiliki jenis dan pembagian 

                                                           
2  Hanya pendekatan saja. Umumnya kata benda dan kata sifat termasuk isim. Bukan 

berarti seluruh kata sifat adalah Isim. Karena ada kata sifat dalam Bahasa Arab yang 

masuk dalam kelompok kata kerja (fi’il) 

3  Hanya pendekatan saja. Umumnya kata sambung dan kata hubung adalah huruf. 

Namun, tidak sedikit kata sambung atau kata hubung yang termasuk kelompok Isim.  
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yang bermacam-macam. Pada pengantar ini, kita akan 

mempelajari semua jenis pembagian fi’il, isim, dan huruf 

yang wajib diketahui dan dipahami oleh para pemula.  
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1.3 Mengenal Fi’il 

Fi’il umumnya dikenal dalam bahasa kita sebagai kata 

kerja seperti َََّّكَتَب(telah menulis) dan ََََّّعلِم (telah mengetahui). 

Dalam Bahasa Arab, kata kerja ada 3 jenis4:  

1. Fi’il Madhi ( ُلَّالَماِضحََّّ َّالِفعح ) 

Fi’il madhi adalah kata kerja untuk masa lampau yang 

memiliki arti telah melakukan sesuatu. Contohnya: َََّّكَتَب
(telah menulis) atau ََََّّعلِم(telah mengetahui). 

2. Fi’il Mudhari’ ( ُلَّالُمَضارِعََُّّ َّالِفعح ) 

Fi’il mudhari’ adalah kata kerja yang memiliki arti sedang 

atau akan melakukan. Contohnya: َّتُُب َّيَكح (sedang menulis) 

atau َُّلَم   .(sedang mengetahui)ََّيعح

3. Fi’il Amar ( ُلََّّ رََِّّلِعح مح
َ
َّاأل ) 

Fi’il amar adalah kata kerja untuk perintah. Contohnya: 

َّ ُتبح لَمحَّ atau (!tulislah)َّاُكح  .(!ketahuilah)َّاِعح

 

                                                           
4  Pembagian fi’il menjadi seperti ini lebih mirip tata bahasa inggris yang mengenal 

istilah past tense (masa lampau) dan present continous tense (sedang berlangsung). 

Harus diakui tata Bahasa Arab lebih sesuai dengan tata bahasa Inggris ketimbang 

bahasa Indonesia.  
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Berikut ini tabel contoh ketiga jenis fi’il untuk berbagai kata 

kerja 

No. Fi’il Madhi Fi’il Mudhari’ Fi’il Amar 

 ََّنَظرََّ 1
(telah melihat) 

 ََّينحُظرَُّ
(sedang melihat) 

 َّاُنحُظرحَّ
(lihatlah!) 

 ََّجلََسَّ 2
(telah duduk) 

 َََّيحلُِسَّ
(sedang duduk) 

َّ لِسح  َّاِجح
(duduklah!) 

 ََّفَتحََّ 3
(telah membuka) 

َتحَُّ  ََّيفح
(sedang membuka) 

َتححَّ  َاِفح
(bukalah!) 

 ََّسِمعََّ 4
(telah mendengar) 

َمعَُّ  َّيَسح
(sedang mendengar) 

َمعحَّ   اِسح
(dengarkan!) 

 ََّحِسَبَّ 5
(telah menghitung) 

 َََّيحِسُبَّ
(sedang menghitung) 

َّ ِسبح  َّاِحح
(hitunglah!) 

Untuk rumus perubahan dari fi’il madhi ke fi’il mudhari 

serta fi’il amar dibahas pada ilmu sharaf5.  

Apakah Semua Fi’il Adalah Kata Kerja? 

Umumnya fi’il adalah kata kerja sebagaimana contoh-

contoh yang telah kami sebutkan. Akan tetapi, tidak semua 

fi’il adalah kata kerja. Karena, ada juga fi’il yang merupakan 

kata sifat seperti fi’il-fi’il yang ada pada bab 5 tsulatsy 

mujarrad6. Kaidahnya, semua kata kerja adalah fi’il tetapi 
                                                           
5  Silahkan merujuk ke buku kami, Ilmu Sharaf ntuk Pemula, untuk mendapatkan 

pembahasan tentang masalah ini. 

6  Silahkan merujuk ke buku kami, Ilmu Sharaf Untuk Pemula, untuk mendapatkan 

pembahasan tentang masalah ini. 
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tidak semua fi’il adalah kata kerja. Contohnya: 
 (sedang baik) ََيحُسنَُّ  – (telah baik) َحُسنََّ •

 (sedang bagus) ََيحُمُلَّ  –  (telah bagus)َََّجَُلَّ •
ُرُبَّ  –  (telah dekat)َّقَُرَبَّ •  (Sedang dekat) َيقح
 (sedang jauh) َيبحُعدَُّ  –  (telah jauh) َبُعدََّ •
ُرمَُّ  –  (telah mulia)ََّكُرمََّ •  (sedang mulia) يَكح

Semua fi’il tsulatsy mujarrad bab 5 di atas adalah kata 

sifat. Namun, karena memiliki makna yang berkaitan 

dengan waktu (telah dan sedang), maka kata sifat ini juga 

termasuk fi’il. Karena, definisi fi’il adalah: 

َّ ََكَِمة َّ َّ َدل تح ًنَّ ََعَ ِسَها ِفحَّ َمعح َّاقحَّ وََّ َنفح نَتح َّ ََتَ  بَِزَمن 

“Kata yang mengandung sebuah makna yang 

ada pada dirinya dan berkaitan dengan waktu”7 

Artinya, definisi fi’il dikaitkan dengan kata yang 

mengandung makna waktu (telah, sedang, dan akan datang). 

Oleh karena itu meskipun fi’il-fi’il bab 5 memiliki makna kata 

sifat, akan tetapi karena maknanya mengandung keterangan 

waktu, maka termasuk fi’il.  

 

 

 

                                                           
7  Lihat penjelasannya dalam Syarah Mukhtashar Jiddan oleh Syaikh Ahmad Zaini Dahlan. 

Semua kata kerja adalah fi’il, tetapi 

tidak semua fi’il adalah kata kerja 
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Apa Ciri-Ciri Fi’il? 

Untuk memudahkan dalam mengetahui mana kata yang 

termasuk fi’il, maka kita bisa menghafal ciri-ciri fi’il. Ciri-ciri 

fi’il adalah: 

1. Didahului huruf “ََّّقَدح“ 

Huruf َّقَدح artinya adalah “sungguh”. Contohnya: 

َّ(١املؤمنون:َّ) ٻ ٻ ٱ
“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman.” 

(Al Mu’minun: 1) 

Maka kata “ََّلحلَح
َ
  .merupakan fi’il “َّأ

2. Didahului huruf “ََّس” 

 Huruf “ََّس”َّartinya adalah “akan”. Contohnya: 

 (١٤٥ابلقرة:ََّّ)َّ... ٻ ٻ ٻ ٻ
“Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan 

berkata ….”َّ(Al Baqarah: 142) 

Maka kata “َُّل   .merupakan fi’ilَّ”َيُقوح

3. Didahului huruf “َََّّسوحَف“ 

Huruf “ََّسوحَف”َّartinya juga “Akan”. Bedanya dengan “ََّس“, 

kata “ََّسوحَف”َّ digunakan untuk waktu yang lebih lama 

daripada “ََّس”. Contohnya: 
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 (١اتلاكثر:َّ) گ گ گ
“Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat 

perbuatanmu itu).” (At Takatsur: 3) 

4. Diakhiri Ta Ta’nits “ََّّتح“ 

Ta ta’nits tidak memiliki arti khusus, hanya huruf 

tambahan saja. Ta ta’nits ini merupakan ciri fi’il madhi 

dhamir َََِّّه. Contohnya: 

َّ(١٢اِلمل:َّ)َّ... ڳ ڳ ڳ ڳ گ گَّ...
“… berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke 

dalam sarang-sarangmu! ....“ (An Naml: 18) 

Kata “َّ َّ”قَالَتح diakhiri dengan huruf ta yang berharakat 

sukun (ta ta’nits). Maka kata ini termasuk fi’il.  

Namun yang perlu dicatat, bila ada kata dalam Al 

Qur’an, hadits, dan kitab Bahasa Arab yang mengandung 

ciri-ciri di atas, maka sudah pasti fi’il, akan tetapi tidak 

semua fi’il datang dengan ciri-ciri tersebut. Banyak fi’il yang 

berdiri sendiri tanpa ciri yang menyertainya.  

Selain pembagian fi’il berdasarkan waktu (fi’il madhi, fi’il 

mudhari, dan fi’il amar), ada beberapa pembagian fi’il yang 

wajib diketahui oleh pemula, yaitu: 

1. Fi’il Berdasarkan Kebutuhan Terhadap Obyek (Fi’il Lazim 

dan Fi’il Muta’addiy) 

2. Fi’il Aktif dan Pasif (Fi’il Ma’lum dan Fi’il Majhul) 

3. Fi’il berdasarkan huruf penyusun (Fi’il Shahih dan Fi’il 

Mu’tal). 
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1.3.1 Fi’il Berdasarkan Kebutuhan Terhadap Obyek 

(Fi’il Lazim dan Fi’il Muta’addiy) 

Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kata kerja yang 

butuh objek (transitif) dan kata kerja yang tidak 

membutuhkan objek (intransitif). Begitupun dengan Bahasa 

Arab, berdasarkan kebutuhannya pada objek, fi’il dibagi 

menjadi dua: 

1. Fi’il Lazim ( َّ ُلَّال َ  زِمَُّالِفعح  ) 

Fi’il lazim adalah fi’il yang tidak membutuhkan objek 

(intransitif). Contohnya َََّّقَام (telah berdiri) dan ََّجلََس (telah 

duduk). Kedua kata kerja ini secara nalar tidak mem-

butuhkan objek. Misalkan َُّت ُتََّجلََّ dan (Saya telah berdiri)َُّقمح سح َّ
(Saya telah duduk). Maka, kedua kalimat ini sudah 

sempurna. Sekalipun ada tambahan, maka tambahannya 

disebut keterangan, bukan objek. Contohnya: 

َّالُكرحِسَِّّ ُتَََّعَ  َجلَسح

(Saya telah duduk di atas kursi) 

atau contoh kalimat: 

ِجدَِّ َّالَمسح ُتَِّفح  ُقمح

(Saya telah berdiri di dalam masjid) 

Maka, “di atas kursi” dan “di dalam masjid” merupakan 

keterangan, bukan objek.  

2. Fi’il Muta’adiy ( َّيح ُلَّالُمَتَعدِّ  ( الِفعح
Fi’il muta’addiy adalah fi’il yang membutuhkan objek 

(transitif). Contohnya adalah َََّّكَتَب (telah menulis) dan ََّكَل
َ
 أ
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(telah makan). Bila kita membuat kalimat َََّّكَتبحُت (Saya telah 

menulis) dan ََّكلحُت
َ
َّأ (Saya telah makan). Maka secara nalar, 

kalimat ini masih butuh objek. Apa yang dimakan? Apa yang 

ditulis? Sehingga, kita masih perlu menambahkan objek di 

belakangnya. Contohnya: 

 َكَتبحُتَّالرَِّسالَةََّ

(Saya telah menulis surat) 

atau kalimat: 

َمَكَّ َكلحُتَّالس 
َ
 أ

(Saya telah memakan ikan) 

dengan tambahan “surat” dan “ikan” barulah dua kalimat di 

atas menjadi sempurna.  

Apakah Fi’il Lazim dan Fi’il Muta’addiy Memiliki Ciri 

Khusus Sehingga Bisa Dibedakan? 

Secara bentuk tulisan, tidak ada bentuk tulisan khusus 

untuk fi’il lazim maupun muta’addiy. Pertama-tama, kita perlu 

mengetahui makna dari fi’il tersebut. Setelah itu, baru 

menggunakan nalar Kita, apakah kata tersebut 

membutuhkan objek atau tidak. 

1.3.2  Fi’il Aktif dan Pasif (Fi’il Ma’lum dan Fi’il 

Majhul) 

Ditinjau dari aktif dan pasif, fi’il terbagi menjadi:  

1. Fi’il ma’lum ( ُلَّ لُوحمَُّ الِفعح الَمعح ) 

Fi’il ma’lum adalah kata kerja aktif. 
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2. Fi’il majhul ( ُلَّ ُلَّ الِفعح ُهوح الَمجح ) 

 Fi’il majhul adalah kata kerja pasif. 

Sama seperti Bahasa Indonesia, perubahan dari kata 

kerja aktif ke kata kerja pasif ada rumusnya. Misalkan 

menolong – ditolong, melihat – dilihat, memukul – dipukul, 

membersihkan – dibersihkan, dan sebagainya. 

Contoh penggunaan kata kerja aktif dan kata kerja pasif: 

ًراََّزيحد ََََّّضََبَّ     بَكح       َّر َََُّّضَِب بَكح   

 (Zaid telah memukul Bakr)       (Bakr telah dipukul) 

Satu hal yang perlu dicatat, dalam kaidah Bahasa Arab, 

kalimat pasif tidak boleh memunculkan subjek (pelaku) 

karena fungsi kalimat pasif dalam Bahasa Arab adalah untuk 

menyembunyikan atau tidak menyebut pelaku, baik karena: 

1. Pelakunya sudah diketahui, 

2. Pelakunya memang tidak diketahui, maupun 

3. Pelakunya sengaja disembunyikan. 
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Ini berbeda dengan Bahasa Indonesia, dimana kita masih 

boleh menyebut pelakunya, seperti contoh “Bakr telah 

dipukul oleh Zaid”. Dalam Bahasa Arab, kita hanya boleh 

mengatakan “Bakr telah dipukul” tanpa menjelaskan siapa 

yang memukul. Bila kita ingin menyebut pelakunya, maka 

wajib menggunakan kalimat aktif.  

Rumus mengubah fi’il ma’lum ke fi’il majhul adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Kaidah Fi’il Ma’lum dan Fi’il Majhul 

Fi’il yang bisa berubah ke bentuk majhul 

hanya fi’il muta’addiy (transitif). 

Adapun fi’il lazim (intransitif) tidak bisa berubah 

ke bentuk majhul, karena tidak memiliki objek 

sehingga tidak bisa diubah ke bentuk pasif. 

 

Rumus Mengubah Fi’il Ma’lum ke Fi’il Majhul 

Rumus Fi’il Madhiy: 

Huruf pertama di-dhammah-kan, dan 

1 huruf sebelum huruf terakhir di-kasrah-kan. 

Rumus Fi’il Mudhari’:  

Huruf pertama di-dhammah-kan, dan 

1 huruf sebelum huruf terakhir di-fathah-kan. 
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Perhatikan tabel berikut untuk memahami rumus di atas: 

Ketika Majhul Ketika Ma’lum 

َتُلََّّ-َّقُتَِلَّ ُيقح ُتُلََّّ-ََّقَتَلَّ  َيقح  

َُبََّّ-ََُّضَِبَّ يُْضح ُِبََّّ-َََّضََبَّ  يَْضح  

َتحََُّّ-َّلُتِحََّ ُيفح َتحََُّّ-ََّفَتحََّ  َيفح  

لَمََُّّ-َُّعلِمََّ ُيعح لَمََُّّ-ََّعلِمََّ  َيعح  

 

1.3.3  Fi’il Berdasarkan Huruf Penyusun (Fi’il Shahih 

dan Fi’il Mu’tal) 

Ditinjau dari huruf penyusunnya, fi’il dibagi menjadi 

dua yaitu;  

1. Fi’il Shahih ( َُِّحيحح ُلَّالص   ( الِفعح
Fi’il shahih adalah fi’il yang huruf penyusunnya terbebas 

dari huruf ‘illat. Huruf ‘illat yaitu alif, waw, dan ya. 

Contohnya ََّّأَكَل (telah makan) dan َََّّكَتَب (telah menulis). 

Ketiga huruf penyusun dari kedua fi’il tersebut tidak ada 

yang mengandung alif, waw, dan ya sehingga ََّكَل
َ
َّأ dan َََّّكَتَب

merupakan fi’il shahih.  
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2. Fi’il Mu’tal ( َّ َتل ُلَّالُمعح  ( الِفعح
Fi’il mu’tal adalah fi’il yang huruf penyusunnya 

mengandung minimal salah satu dari tiga huruf ‘illat yaitu 

alif, waw, dan ya baik pada awal, tengah dan akhir kata. 

Contoh fi’il mu’tal adalah ََََّّصار(menjadi), َََّّرَم(melempar), ََََّّخِش
(takut), dan َََّّوَق(menjauhi). 

Bukankah kata ََّكَل
َ
  ?mengandung huruf alifَّأ

Kita harus membedakan alif dengan hamzah. Dalam 

kaidah penulisan bahasa arab, alif yang berharakat disebut 

dengan hamzah. Alif sendiri hanya berfungsi sebagai mad 

(pemanjang bacaan). Perhatikan perbedaan hamzah dengan 

alif melalui contoh berikut: 

Hamzah Alif 

َكَلَّ
َ
 (berdiri)َّقَامََّ (Makan)َّأ

َلَّ
َ
 (berkata)َّقَاَلَّ (bertanya)ََّسأ

َّ
َ
 (berpuasa)ََّصامََّ (membaca) قَرَأ

Apa Manfaat Kita Mengetahui Fi’il Shahih dan Fi’il 

Mu’tal? 

Fi’il mu’tal memiliki tashrif (pola perubahan) yang tidak 

mengikuti kaidah asal atau tidak seragam. Ini berbeda 

dengan fi’il shahih yang pola perubahannya seragam. 

Dengan mengetahui suatu fi’il mengandung huruf ‘illat, 

maka kita dapat lebih teliti dalam melakukan perubahan 

dari suatu bentuk ke bentuk yang lain khusunya tashrif 
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lughawi (perubahan kata berdasarkan kata ganti) sehingga 

ketika menyusun kalimat, kita tidak akan salah memilih 

kata.  
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I.4 Mengenal Isim 

Isim secara bahasa memiliki arti “yang dinamakan” atau 

“nama” atau “kata benda”. Sedangkan menurut ulama 

nahwu, isim adalah: 
َّ ََكَِمة َّ َّ َدل تح ًنَّ ََعَ ِسَها ِفحَّ َمعح ََتِنحَّ لَمحَّوََّ َنفح

َّ َتقح  بَِزَمن 

“Kata yang mengandung sebuah makna padaَّdirinya dan 

tidak berkaitan dengan waktu”8 

Dari definisi di atas, kita bisa mengetahui bahwa Isim 

merupakan lawan dari fi’il. Semua kata yang memiliki 

kandungan makna yang tidak terkait dengan waktu (telah, 

sedang, akan datang), maka kata tersebut termasuk isim. 

Karena tidak dibatasi dengan waktu, maka isim termasuk 

kata yang paling banyak jenisnya. Beberapa contoh kata yang 

termasuk jenis isim:  
 artinya Zaid (isim ‘alam: nama orang)ََّزيحد َّ •
  artinya “ini” (isim isyarah: kata tunjuk)ََّهَذا •
نَا •

َ
 artinya “saya” (isim dhamir: kata ganti)َّأ

Apa Ciri-Ciri Isim? 

Isim memiliki banyak ciri. Sebagian ciri isim yang mudah 

dikenali adalah:  

1. Dilekati alif lam 

Semua kata dalam Bahasa Arab yang didahului oleh alif 

lam (ال) merupakan isim. Contohnya:  

 الُقرحاَنََُّّالِكَتاُب،

                                                           
8  Lihat penjelasannya dalam Syarah Mukhtashar Jiddan oleh Syaikh Ahmad Zaini Dahlan. 
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2. Bertanwin 

Semua kata dalam Bahasa Arab yang berharakat tanwin 

baik dhammatain, fathatain, maupun kasratain, sudah 

pasti isim. Contohnya: 

، ََّّقَلَم   بَاب 

3. Bertemu dengan huruf jar 

Bila suatu kata didahului oleh huruf jar, maka kata 

tersebut pasti isim.  Diantara huruf jar adalah ََِّّمنح dan 

  :Contohnya .إَِلَّ

ُتَّ ِجدََِِّّمنَََِِّّسح  ابلَيحِتََّّإَلََّّالَمسح

(Aku telah berjalan dari masjid ke rumah) 

Maka kata “َِِّجد َّ”الَمسح dan “َّابلَيحِت“َّ merupakan isim. 

Penjelasan apa itu  huruf jar akan dibahas selanjutnya 

pada pembahasan tentang huruf.  

Bagi pemula, setidaknya harus memahami pembagian 

Isim sebagai berikut:  

1. Isim berdasarkan jumlah (Mufrad, Tatsniyah, Jamak) 

2. Isim berdasakan jenis (Mudzakkar dan Muannats) 

3. Isim ditinjau dari keumuman dan kekhususan (Ma’rifah 

dan Nakirah) 

4. Isim ditinjau dari Keberterimaan tanwin (Munsharif dan 

Ghairu Munsharif) 

5. Isim ditinjau dari perubahan akhir kata (Mu’rab dan 

Mabniy)  
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1.4.1 Isim Berdasarkan Jumlah (Mufrad, Tatsniyah, 

Jamak) 

Dalam bahasa Indonesia, kita hanya mengenal kata 

tunggal dan kata jamak. Dalam Bahasa Arab, selain dikenal 

kata tunggal dan kata jamak, juga dikenal kata ganda. 

Berdasarkan jumlah, isim dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1. Isim Mufrad ( َردََُّّ ُمَّاملُفح َّااِلسح ) 

Isim mufrad adalah kata tunggal. Contohnya: َّ لَِمة لِم ََّّ,ُمسح ُمسح َّ
(seorang muslim, seorang muslimah) dan َّ َّقَلَم,َّ كَِتاب  َّ (sebuah 

kitab, sebuah pulpen). 

2. Isim Tatsniyah ( ثحنِي ةََُّّ َّاتل  ) 

Ini adalah suatu istilah yang agak sulit untuk ditemukan 

padanannya dalam Bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa 

kita, hanya didapati istilah tunggal dan jamak. Tunggal 

adalah satu dan setiap yang lebih dari satu adalah jamak. 

Namun tidak demikian dengan Bahasa Arab. Pada Bahasa 

Arab, ada istilah untuk yang bermakna dua. Barangkali 

istilah Indonesia yang mendekati maksud istilah tastniyah 

adalah ganda. Jadi istilah jamak dalam Bahasa Arab bukan 

sesuatu yang lebih dari satu, akan tetapi lebih dari dua. 

Sesuatu yang bermakna dua atau ganda disebut dengan 

tatsniyah atau mutsanna (َّ  :Contohnya .(َُّمَثن 

لَِمَتانَِّ لَِمانََُِّّمسح  ,ُمسح

(dua orang muslim, dua orang muslimah) 

Atau 
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َِّ لَِمْيح ,َُّمسح ِ لَِمَتْيح  ُمسح

(dua orang muslim dan dua orang muslimah) 

dan 

 َّنَِّقَلََماِن,كَِتابَا

(dua kitab, dua pulpen)  

atau 

َِّ ,كَِتاَبْيح ِ  َّقَلََمْيح

(dua kitab, dua pulpen) 

3. Jamak ( عََُّّ َّاجَلمح ) 

Jamak dalam Bahasa Arab ada tiga jenis, yaitu: 

1.  Jamak Mudzakkar Salim ( ََّسالِم ََّّ ر 
َََّجحُعَُّمَذك  ) 

Yaitu bentuk jamak bagi isim-isim yang mudzakkar. 

Contohnya: 

نََّ لُِموح ََّ atau ُمسح لِِمْيح  ُمسح

(keduanya memiliki arti orang-orang muslim) 

2.  Jamak Muannats Salim ( ََّسالِم ََّ َََجحُعَُّمَؤن ث  ) 

Yaitu bentuk jamak bagi isim-isim yang muannats. 

Contohnya: َّ لَِمات  (orang-orang muslimah) ُمسح

3.  Jamak Taksir (  َََّجحَّ
ِسيح ُعَّتَكح ) 

Ini adalah jamak yang tidak memiliki aturan baku. 

Jamak ini biasanya digunakan untuk kata benda mati 
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seperti pulpen, buku, pintu dan sebagainya. 

Contohnya: َّ َُّكُتب  (kitab-kitab), َّ اَقح ََم (pulpen-pulpen). 

Akan tetapi, ada juga jamak taksir yang bukan dari 

kata benda karena jamak taksir ada dua jenis: 

1. Jamak Taksir Lil ‘Aqil: Jamak taksir untuk yang 

berakal. Contohnya: 

laki-laki ( َّ رَِجال ََّّ–َّرَُجل  َّ), 
nabi ( ََّّ-َّنَِبيَّ

َ
نحبَِياءَُّأ ), 

rasul ( ل َّ ََّّ–ََّرُسوح ُرُسل  َّ), 
ustadz ( َتاذ َّ سح

ُ
َساتَِذة ََّّ–َّأ

َ
أ َّ), dan 

orang kaya ( ََّّ–ََّغِنيَّ
َ
نَِياءَُّأ غح َّ). 

2. Jamak Taksir Lighairil ‘Aqil: Jamak taksir untuk 

kata benda. Contohnya: 

buku ( َّ ََّّ-كَِتاب  ُكُتب  ), 

pulpen ( َّ قح ََم ََّّ-قَلَم 
َ
أ ), 

pintu ( َّ ََّّ-بَاب 
َ
َّأ بحَواب  ). 

Catatan:  

1. Jamak Mudzakkar Salim hanya berlaku untuk isim-isim 

mudzakkar sedangkan Jamak Muannats Salim hanya 

berlaku untuk isim-isim muannats. 

2. Asalnya, nama benda mati, jamaknya adalah jamak taksir 

akan tetapi untuk nama benda yang mengandung huruf 

ta marbuthah (muannats), bisa diubah ke jamak muannats 

salim. Contohnya: َّ َشَجَرة (pohon) –--> َّ ََّشَجَرات (pohon-

pohon) 
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3. Asalnya, isim-isim yang mudzakkar, jamaknya adalah 

jamak mudzakkar salim, akan Tetapi ada beberapa isim 

mudzakkar yang jamaknya jamak taksir. Contohnya: 

• َّ َّ  (siswa) َطالِب  ب   (siswa)َُّط َ 
• َّ ال َّ  (pekerja) ََعِمل   (pekerja-pekerja)َُّعم 

Adakah Rumus Perubahan dari Bentuk Mufrad ke 

Tasniyah dan ke Jamak? 

Bentuk perubahan dari mufrad ke tatsniyah dan ke jamak 

mudzakkar salim dan jamak muannats salim adalah perubahan 

yang teratur. Artinya, telah memiliki perubahan dengan 

rumus tertentu. Adapun jamak taksir tidak memiliki aturan 

yang baku. Agar mudah memahaminya, bisa dilihat aturan 

rumus perubahan dari mufrad: 

1.  Rumus Tatsniyah 

Rumus perubahan mufrad ke tatsniyah ada dua: 

• Mufrad + ََِّّان(aani) untuk keadaan rafa’9 

• Mufrad + ََِّّيحن(aini) untuk keadaan nashab dan jar 

2.  Rumus Jamak Mudzakkar Salim 

Rumus perubahan mufrad ke jamak mudzakkar salim ada 

dua: 

• Mufrad + ََّن  ’untuk keadaan rafa (uuna)َّوح

• Mufrad + َََّّيحن(iina) untuk keadaan nashab atau jar 

                                                           
9 Kita akan membahas tentang istilah rafa’, nashab, dan jar pada bab-bab selanjutnya 
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3.  Rumus Jamak Muannats Salim 

Rumus perubahan mufrad ke jamak muannats salim: 

• Mufrad mudzakkar + َّات َّ  (aatun) 

Agar lebih mudah untuk memahaminya, mari kita 

terapkan rumus di atas ke beberapa kata dalam tabel berikut: 

Tabel Aturan Perubahan Isim 

No. Mufrad Tatsniyah 

Jamak 

Mudzakkar 

Salim 

Muannats 

Salim 
Taksir 

لِم َّ 1  ُمسح
لَِمانَِّ نََّ ُمسح لُِموح  - - ُمسح

َِّ لَِمْيح ََّ ُمسح لِِمْيح    ُمسح

لَِمة َّ 2  ُمسح
لَِمَتانَِّ لَِمات َّ - ُمسح  - ُمسح

َِّ لَِمَتْيح     ُمسح

3 َّ  كَِتاب 
َّ - - كَِتابَانَِّ  ُكُتب 

َِّ     كَِتاَبْيح

 قَلَم َّ 4
قح ََم َّ - - قَلََمانَِّ

َ
 أ

َِّ     قَلََمْيح
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Keterangan: 

Pada contoh 1 dan 2 kita hendak membandingkan 

perbedaan perubahan antara bentuk mudzakkar dan 

muannats. Contoh 1 merupakan bentuk mudzakkar, sehingga 

tidak didapati bentuk jamak muannats salim-nya. Contoh 2 

merupakan bentuk muannats sehingga tidak didapati jamak 

mudzakkar salim-nya.  

Pada contoh 3 dan 4 kita hendak membandingkan 

tentang kedua jenis perubahan dari dua kata benda yang 

berbeda. Ini menunjukkan bahwa jamak taksir tidak memiliki 

rumus perubahan, dengan kata lain tidak teratur10.  

1.4.2  Isim Berdasarkan Jenis (Isim Mudzakkar dan 

Isim Muannats) 

Dalam Bahasa Arab, dikenal pembagian kata 

berdasarkan jenis seperti kata jenis laki-laki (gentle) dan kata 

jenis wanita (feminim) baik untuk manusia maupun untuk 

benda. Pembahasan ini termasuk pembahasan yang sangat 

penting karena selalu dijadikan persyaratan dalam membuat 

kalimat Bahasa Arab. Isim berdasarkan jenisnya dibedakan 

menjadi dua: 

1. Isim Mudzakkar (َُّر ُمَّالُمَذك   (اإِلسح
Mudzakkar secara bahasa memiliki arti laki-laki. Secara 

istilah, isim mudzakkar adalah istilah atau terminologi untuk 

kata-kata yang masuk ke  dalam jenis laki-laki. Semua nama 

manusia untuk laki-laki dan nama benda yang tidak 

                                                           
10  Sebetulnya jamak taksir juga memiliki pola. Akan tetapi ada 27 pola berbeda sehingga 

sulit untuk  
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mengandung huruf ta marbuthah (ة) termasuk isim mudzakkar. 

Contoh isim mudzakkar: 

• Nama orang: ََُّد َّاَْحح ََّزيحد َّ, َّيُوحُسُفَّ, ح َّ, نُوح  (dan semua nama laki-

laki) 

• Nama benda: buku (َّ َّ)baju ,(قَلَم َّ) pulpen ,(كَِتاب   dan (ثَوحب 

semua nama benda yang tidak mengandung huruf ta 

marbuthah. 

2. Isim Muannats (َُّمَّالُمَؤن ُث  (اإِلسح
Muannats secara bahasa memiliki arti wanita. Jadi, isim 

muannats adalah istilah  untuk semua isim yang masuk ke 

dalam jenis wanita. Semua nama wanita dan  isim-isim yang 

mengandung huruf ta marbuthah adalah isim muannats. 

Contohnya: 

• Nama wanita: َََََّّعئَِشةَُّلَاِطم َة, ََّخِدَيح ُة, َّ dan semua nama 

wanita. 

• Nama benda: sekolah (َّ َرَسه  kipas ,(َجاِمَعة َّ) universitas ,(َمدح

angin (َّ وََحة  dan semua nama benda yang mengandung (ِمرح

ta marbuthah. 

Selain kata yang mengandung huruf ta marbuthah, ada 

juga kata yang tidak mengandung ta marbuthah akan tetapi 

termasuk muannats, seperti nama anggota tubuh yang 

berpasangan seperti َّ ََّعْيح(mata)،ََّّ ُذن
ُ
 .(tangan)َّيَد َّ dan ,(telinga)َّأ

Sebagian nama benda langit seperti َّ رحض 
َ
َّ dan (bumi) أ  َشمحس 

(matahari) juga dianggap muannats. Hal-hal semacam ini 

memang seringkali  terjadi dalam Bahasa Arab. Sampai-

sampai ada ungkapan, dalam setiap kaidah selalu ada 

pengecualian. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari 
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Bahasa Arab atas bimbingan guru yang memahami hal-hal 

semacam ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan 

keistiqamahan.  

1.4.3  Isim Ditinjau dari Keumuman dan Kekhususan 

(Isim Ma’rifah dan Isim Nakirah) 

Ditinjau dari keumumam dan kekhususan kata, Isim 

dibedakan menjadi 2: 

1. Isim Ma’rifah (Kata Khusus) 

2. Isim Nakirah (Kata Umum)  

Kata khusus (Isim Ma’rifah) adalah kata yang obyek 

pembicaraannya telah ditentukan. Sebaliknya, Kata umum 

(Isim Nakirah) adalah kata yang obyek pembicaraannya tidak 

ditentukan. Artinya mencakup semua kriteria yang masuk 

dalam cakupan pembicaraan. Misalkan contoh kalimat: 
ََّّٰهَذا  كَِتاب 

(ini adalah sebuah buku) 

Maka buku dalam kalimat ini masih umum. Karena 

tidak dijelaskan apakah ini buku matematika atau buku 

bahasa arab atau buku milik siapa. Berbeda jika dikatakan: 
ََِّّكَِتاُبََّّٰهَذا ي ةَِّالَعَرب  

(ini adalah buku Bahasa Arab) 

Atau: 
َزيحد ََّّكَِتاُبََّّٰهَذا  

(ini adalah bukunya Zaid) 

Maka dua contoh di atas termasuk kata khusus, karena 
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telah ditentukan obyeknya. Contoh pertama telah ditentukan 

jenisnya dan contoh kedua telah ditentukan kepemilikannya. 

Lalu bagaimana kita mengetahuai suatu isim itu ma’rifah 

atau nakirah? Isim Ma’rifah dalam Bahasa Arab ada lima11: 

1. Isim Dhamir (Kata Ganti) 

Seluruh isim dhamir yang jumlahnya 14 termasuk isim 

ma’rifah. Keempat belas isim dhamir tersebut adalah: 

a. َََُّّهو(dia pria) 

b. َُّهَما(mereka berdua pria) 

c. ََُّّهمح(mereka pria) 

d. َََِّّه(dia wanita) 
e. َُّهَما(mereka berdua wanita) 
f. َّ َُّهن(mereka wanita) 
g. َّنحَت

َ
 (Kamu pria)َّأ

h. ُتَما نح
َ
 (Kalian berdua pria)َّأ

i. َُّتمح نح
َ
 (Kalian pria)َّأ

j. َّنحِت
َ
 (Kamu Wanita)َّأ

k. ُتَما نح
َ
 (Kalian berdua wanita)َّأ

l. َّنح
َ
ُت َّأ َّ(Kalian wanita) 

m. نَا
َ
 (Saya)َّأ

n. ََََُّّنحن(Kami) 

Isim dhamir termasuk ma’rifah karena ketika kita 

                                                           
11  Lihat Bab An Na’tu dari Kitab Matan Al Ajurrumiyyah oleh Ibnu Ajurrum Ash Shanhajiy 
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menggunakan isim dhamir, maka orang yang menjadi 

obyek pembicaraan telah ditentukan.  

2. Isim ‘Alam (Nama) 

Semua bentuk penamaan baik nama orang atau nama 

tempat termasuk Isim Ma’rifah. Contohnya َّ ََّزيحد (Zaid), 

َدَُّ ْحح
َ
َّأ (ahmad), ََََُّّعئَِشة (Aisyah), َُّة ََّمك  (mekkah), dan تَا ََّجاَكرح

(Jakarta). 

3. Isim Isyarah (Kata Tunjuk) 

Isim Isyarah adalah kata tunjuk yang kita kenal dalam 

bahasa Indonesia seperti ini dan itu. Dalam Bahasa Arab, 

kata tunjuk ada 6, yaitu: 

Kata Tunjuk Ini (Mudzakkar) 
a. َّٰهَذا(Tunggal) 
b. ََِّّٰهَذان(Ganda) 
c. ءَِّٰهُؤآل َّ(Jamak) 

Kata Tunjuk Ini (Muannats) 
a. ََِّّٰهِذه(Tunggal) 
b. َََِّّهاتَان(Ganda) 
c. ءَِّٰهُؤآل َّ(Jamak) 

Kata Tunjuk Itu (Mudzakkar) 
a. ََّّٰذلَِك(Tunggal) 
b. َََّّذانَِك(Ganda) 
c. َِّوٓل

ُ
َكَّأ َّ(Jamak) 
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Kata Tunjuk Itu (Muannats) 
a. ََّّتِلحَك(Tunggal) 
b. ََّّتَانَِك(Ganda) 
c. َِّوٓل

ُ
َكَّأ َّ(Jamak) 

4. Isim yang dilekati alif dan lam (Al) 

Semua kata dalam Bahasa Arab yang dilekati alif lam 

merupakan isim ma’rifah. Contohnya: ََّّالِكَتاُب (buku), ََُّّالَقلَم
(pulpen), َّالر ُجُل (seorang laki-laki) 

5. Isim yang di-idhafah-kan (disandarkan) kepada salah satu 

dari 4 isim ma’rifat di atas. 

Pada bab-bab selanjutnya kita akan mempelajari bentuk 

idhafah ini secara khusus. Contoh-contoh bentuk idhafah 

(lihat tabel pada halaman selanjutnya): 
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a. Idhafah kepada Isim Dhamir 

Kata Arti 

 Buku dia (laki-laki) كَِتابُهَُّ

 Buku mereka berdua (laki-laki) كَِتاُبُهَما

 Buku mereka (laki-laki) كَِتاُبُهمحَّ

 Buku dia (wanita) كَِتاُبَها

َتاُبُهَماكَِّ  Buku mereka berdua (wanita) 

 Buku mereka (wanita) كَِتاُبُهن َّ

 Buku Kamu (laki-laki) كَِتابَُكَّ

 Buku kalian berdua (laki-laki) كَِتابُُكَما

 Buku Kalian (laki-laki) كَِتابُُكمحَّ

 Bukumu (wanita) كَِتابُِكَّ

 Buku kalian berdua (wanita) كَِتابُُكَما

 Buku Kalian (wanita) كَِتابُُكن َّ

 Buku Saya كَِتاِبحَّ

 Buku Kami كَِتاُبَنا
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b. Idhafah kepada Isim Alam 

Contohnya َّ ََّزيحد َّكَِتاُب (Bukunya Zaid), َََََّّعئَِشة م 
ُ
 ibunya)أ

Aisyah), ََّة ََّمك  ُل هح
َ
َنةَِّ ,(penduduk Mekkah) أ َّالَمِديح ُل هح

َ
َّأ

(penduduk Madinah)  

c. Idhafah kepada Isim Isyarah 

Contohnya َّ م
ُ
ةََِّّٰهِذهَِّ أ

َ
الَمرحأ َّ(Ibunya anak perempuan ini) 

d. Idahafah kepada Isim yang dilekati Al 

Contohnya َُّل هح
َ
اَْلِديحِثََّّأ َّ (Ahli Hadits), َّالل َغةََِّّكَِتاُب َّ (buku 

bahasa), َِّجدََِّّبَاُب الَمسح َّ(pintu masjid) 

Perhatikan jika kata َّ َّ,َّكَِتاب  ل  هح
َ
ميَّ,ََّّأ

ُ
أ  dan َّ  pada kalimatَّبَاب 

di atas berdiri sendiri, maka maknanya masih umum 

dan bisa mencakup apa saja. Namun ketika kata-kata 

ini disandarkan kepada 4 isim ma’rifah maka menjadi 

jelas kepemilikannya atau menjadi khusus (spesifik) 

obyek pembicaraannya.  

Bila kita perhatikan, dari 5 jenis isim ma’rifat, 3 

diantaranya merupakan jenis yang sudah pasti ma’rifah yaitu 

isim dhamir, isim isyarah, dan isim ‘alam. Adapun dua sisanya 

bisa dibentuk dari kata apapun. Artinya, kata apapun dalam 

Bahasa Arab selain isim dhamir, isim isyarah, dan isim 

‘alam hukum asalnya adalah nakirah sampai dilekati alif 

lam atau di-idhafah-kan kepada salah satu dari 4 jens isim 

ma’rifah. Contohnya kata َّ َّكَِتاب  ََّّقَلَم َّ, َرَسة َّ, َََّّمدح ,َّ بَاب  َّ , dan َّ ِجد ََّمسح
adalah nakirah. Sedangkan bila dilekati alif lam menajdi 

ََّّالِكَتاُبَّ ََّّالَقلَمَُّ, َرَسة َّ, ََّّالَمدح ابلَاُبَّ, َّ , dan َُِّجد َّالَمسح maka menjadi 

ma’rifah. Secara sederhana bisa kita simpulkan bahwa isim 

nakirah adalah semua kata yang tidak dilekati alif lam dan 

tidak diidhafahkan kepada isim ma’rifah.  
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1.4.4  Isim Ditinjau dari Keberterimaan Tanwin (Isim 

Munsharif dan Isim Ghairu Munsharif) 

Hukum asalnya semua isim adalah bertanwin sampai 

ada sebab lain yang menjadikan tanwinnya hilang seperti 

kemasukan alif dan lam atau menjadi idhafah (sandaran). Isim 

yang kemasukan alif dan lam, maka tanwinnya wajib 

dihilangkan. Contohnya َّ  ,Ketika ada alif dan lam .(buku)َّكَِتاب 

maka wajib dibaca ََّّالِكَتاُب dengan dhammah saja, bukan 

dengan dhammatain seperti َّ َّالِكَتاب  . Sebaliknya, Kata َّ َّكَِتاب 
ketika berdiri sendiri tanpa alif dan lam, maka wajib dibaca 

tanwin, dan tidak boleh hanya dhammah saja seperti َّكَِتاُب. 

Begitupun juga ketika kata َّ  menjadi idhafah (sandaran) كَِتاب 

seperti ََّزيحد ََّّكَِتاُب َّ (bukunya Zaid) maka tidak boleh dibaca 

tanwin seperti َّ َزيحد ََّّكَِتاب  .  

Isim yang bisa bertanwin ini disebut dengan Isim 

Munsharif dan kebanyakan isim termasuk jenis ini. 

Contohnya: َّ ِجد َّ ,(masjid)ََّمسح  ,(mata)ََّعْيح َّ ,(Zaid)ََّزيحد َّ ,(pintu)َّبَاب 

dan sebagainya. Namun ada beberapa isim yang tidak boleh 

bertanwin ketika berdiri sendiri, apalagi ketika kemasukan 

alif dan lam atau idhafah. Isim yang termasuk jenis ini disebut 

dengan isim ghairu munsharif. Contohnya dalam Al Qur’an: 

 (١٥١ابلقرة:َّ)َّ...ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
“dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, 

Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa ….” (Al 

Baqarah: 126) 

Bila kita periksa dalam seluruh ayat Al Qur’an yang 

mengandung nama Nabi “Ibrahim” maka akan kita dapati 

bahwa seluruhnya tidak bertanwin. Berbeda dengan Nabi 
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Nuh, seluruhnya bertanwin, salah satu contohnya: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ 

 (٣٦١ء:َالنسا)
“Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu 

sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan 

nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan 

wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma’il, Ishak, Ya’qub dan anak 

cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. dan Kami 

berikan Zabur kepada Daud.” (An Nisa: 163) 

Perhatikanlah bahwa nama Nabi Nuh disebutkan dalam 

keadaan bertanwin, akan tetapi nama nabi-nabi lain yang 

disebutkan di atas mulai dari Nabi Ibrahim hingga Nabi 

Daud tidak ada satupun yang bertanwin. Ini dikarenakan 

nama nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’qub, Isa, Ayyub, Yunus, 

Harun, Sulaiman dan Daud termasuk isim ghairu munsharif, 

yaitu isim yang tidak boleh bertanwin. Selain tidak 

bertanwin, isim ghairu munsharif juga tidak menerima harakat 

kasrah. Oleh karena itu kata “ibrahim” pada ayat di atas tidak 

dibaca kasrah sekalipun didahului oleh huruf jar12. Lalu apa 

saja isim yang tidak boleh bertanwin?  

 

                                                           
12 Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim yang ada setelahnya menjadi dalam 

keadaan jar / khafadh. Bentuk asal jar adalah harakat kasrah.  
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Berikut ini Kami berikan beberapa kelompok isim yang 

tidak boleh bertanwin: 

1.  Seluruh nama wanita 

Seluruh nama yang digunakan untuk wanita baik yang 

diakhiri dengan ta marbuthah seperti ََُّة ََّخِدَيح َََّعئَِشُة,  لَاِطَمُة,
maupun tidak diakhiri ta marbuthah seperti َََّّزيحنَُب dan 

يَمَُّ  Khusus untuk nama wanita yang tersusun dari 3 .َمرح

huruf dan huruf di tengahnya berharakat sukun, maka 

boleh dibaca tanwin seperti َّ َِّهنحد. 

2.  Seluruh nama Laki-laki yang diakhiri ta marbuthah 

Semua nama yang digunakan untuk laki-laki dan 

diakhiri dengan ta marbuthah seperti َُّة َساَمُةَّ,ََّميحََسَ
ُ
  .ُمَعاوِيَُةَّ,َّأ

3.  Seluruh nama yang berasal dari non Arab yang 

hurufnya lebih dari 3 huruf 

Nama-nama yang berasal bukan dari Bahasa Arab yang 

tersusun lebih dari 3 huruf seperti nama-nama Nabi 

pada contoh di Surat An Nisa: 163 di atas. Khusus untuk 

nama yang tidak berasal dari Bahasa Arab yang tersusun 

dari 3 huruf termasuk isim munsharif seperti َّ ح َّ danَّنُوح  لُوحط 

4.  Seluruh nama yang berakhiran alif dan nun 

Semua nama yang diakhiri alif dan nun (ان) seperti َّ َواُن, َمرح
نَانَُّ danَّ،ُعثحَماُن،َُّسلَيحَمانَُّ   .َعدح

Selain tidak bertanwin, isim ghairu munsharif juga 

tidak bisa berharakat kasrah. 
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5.  Seluruh nama yang mengikuti wazan fi’il 

Semua nama yang mengikuti wazan fi’il seperti ََُّد ْحح
َ
 dan أ

 . يَِزيحدَُّ

6.  Seluruh nama yang mengikuti wazan ََُّّفَعُل 
Semua nama yang polanya mengikuti wazan ََُّّفَعُلseperti 

 . زَُحُلَّ danَُّعَمرَُّ

7.  Seluruh kata sifat yang mengikuti wazan ََُّفعح ََن 

Semua kata dalam bahasa arab yang polanya mengikuti 

wazan َََُّّفعح ََنseperti َّ َشانََُّعطح َّ(haus), َََّبانَُّغ ضح َّ(marah), dam َََُّّجوحََعن
(lapar). 

8.  Seluruh kata yang mengikuti wazan ََّعُل فح
َ
 أ

Semua kata yang polanya mengikuti wazan ََّعُل فح
َ
َّأ seperti 

nama-nama warna dan isim tafdhil13. Contohnya ََُّر ْحح
َ
 أ

(merah), ََُّْض خح
َ
َّأ (hijau), ََُّود سح

َ
َّأ (putih), ََّرُق زح

َ
َّأ (biru), ََُّفر صح

َ
َّأ

(kuning) , ََّيُض بح
َ
َبَُّ dan (putih)َّأ كح

َ
لحَضُلَّ ,(paling besar)َّأ

َ
 paling)َّأ

utama), ََُّسن حح
َ
َعدَُّ ,(paling baik)َّأ بح

َ
 (paling jauh)َّأ

9.  Seluruh kata yang mengikuti pola shigat muntahal 

jumu’ 

Shigat muntahal jumu’ adalah salah satu bentuk jamak 

dengan pola-pola khas seperti َََّّمَفاِعُل َّلََواِعُل، لَاِعيحُل،
َ
َّأ dan 

sebagainya. Contohnya نَا
َ
ِشيحدَُّأ َّ (lagu-lagu), ََُّّقََواِعد (kaidah-

kaidah), َََّّرَسائُِل (risalah-risalah), dan َََّّمَدارُِس (sekolah-

sekolah).  

                                                           
13  Kata yang menunjukkan makna “paling” atau “sangat” 



www.programbisa.com ILMU NAHWU UNTUK PEMULA 

 

Abu Razin & Ummu Razin 39 

10.  Semua kata yang diakhiri alif ta’nits maqsurah dan 

mamdudah 

Alif ta’nits adalah alif yang menjadi ciri muannats dari 

suatu kata. Misalkan ََُّْض خح
َ
َّأ adalah bentuk mudzakkar. 

Bentuk muannatsnya adalah dengan diubah ke pola alif 

ta’nits mamdudah menjadi ََُّاء ََّخْضح . Semua kata yang 

diakhiri alif ta’nits baik yang maqsurah maupun 

mamdudah termasuk isim ghairu munsharif. 

Contoh kata yang diakhiri alif ta’nits maqshurah14: 

َشَّ َعَّ ,(haus)ََّعطح  ,(lapar)ََّجوح

َرى ,(nama wanita)ََّسلحَمَّ  (peringatan)َِّذكح

Contoh kata yang diakhiri alif ta’nits mamdudah15: 

َاءَُّ  ,(putih)ََّبيحَضاءَُّ ,(merah)ََّْححَراءَُّ ,(hijau)ََّخْضح

قَاءَُّ ,(hitam) َسوحَداءَُّ َراءَُّ ,(biru)ََّزرح  ,(putih)ََّصفح

ِدقَاءَُّ صح
َ
 (para penyair)َُّشَعَراءَُّ ,(teman-teman)َّأ

                                                           
14 Disebut maqshurah (dipendekkan) karena alifnya sekan dipendekkan menjadi bentuk 

huruf seperti huruf ya 

15 Disebut mamdudah (dipanjangkan) karena alif nya ditulis dalam bentuk alif tegak 

seperti biasa 
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1.4.5  Isim Ditinjau dari Perubahan Akhir Kata 

(Mu’rab dan Mabniy) 

Ada kata yang harakat terakhirnya berubah-ubah seiring 

dengan perbedaan kedudukan kata tersebut dalam kalimat. 

Ada juga kata yang harakat akhirnya tetap, akan tetapi 

hurufnya yang berubah. Sebagian lagi, ada yang harakat 

terakhir maupun huruf terakhinya tidak berubah sama 

sekali. Karena bila ditinjau dari keadaan akhir kata ini, isim 

dibagi menjadi dua: 

1.4.5.1 Berubah (Mu’rab) 

Mu’rab adalah kelompok kata yang bisa berubah 

keadaan akhir katanya seiring perbedaan kedudukan kata 

tersebut. Contohnya lafal Allah yang telah Kami sebutkan 

sebelumnya. Lafal Allah bisa berharakat dhammah, fathah, 

maupun kasrah tergantung kedudukannya dalam kalimat. 

Mu’rab sendiri ada dua: 

A. Berubah Harakat 

Ada kata yang perubahannya dari sisi harakatnya. 

Kelompok kata yang masuk jenis ini ada 3 yaitu: 

1. Isim mufrad  

2. Jamak taksir 

3. Jamak muannats salim 

Ketiga kata di atas, bila menempati kedudukan yang 

berbeda-beda dalam kalimat, maka yang berubah adalah 

harakatnya. Contohnya: 
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 Isim Mufrad 
Jamak 

Taksir 

Jamak 

Muannats Salim 

Rafa’ 
َََّّجاءََّ رَُجل   

(Seorang laki-laki telah 

datang) 
رَِجال َََّّجاءََّ  َّ لَِماُتَََّّجائَتح الُمسح  

Nashab 
يحُتَّ

َ
رَُج ًََََّّرأ  

(Aku telah melihat 

seorang laki-laki) 
يحُتَّ

َ
رَِجاالًَََّّرأ يحُتَّ 

َ
لَِماِتَََّّرأ الُمسح  

Jar 
بِرَُجل َََّّمَررحُتَّ  

(Aku telah berpapasan 

dengan seorang laki-laki) 
بِرَِجال َََّّمَررحُتَّ لَِماتَََِّّمَررحُتَّ  بِالُمسح  

Perhatikanlah bahwa ketiga jenis kata di atas berubah-

ubah sesuai kedudukannya dalam kalimat (berbeda ketika 

menjadi subjek, menjadi objek, dan ketika didahului oleh 

huruf jar). Kadang dhammah, fathah, atau kasrah sesuai 

kedudukannya dalam kalimat. Pembahasan tentang rafa’, 

nashab, dan jar serta kedudukan kata dalam kalimat akan 

dibahas lebih lanjut pada bab-bab selanjutnya.  

B. Berubah Huruf 

Kelompok kata ini yang berubah bukan harakatnya, 

melainkan hurufnya. Kelompok kata yang masuk jenis ini 

adalah: 

1. Tastniyah 

2. Jamak Mudzakkar Salim 

3. Isim-isim yang lima16 

                                                           
16 Isim-isim yang lima adalah istilah untuk 5 isim yang memiliki perubahan akhir kata 

yang berbeda dengan isim yang lain. Pembahasan lebih detail akan dibahas pada bab-
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Ketiga jenis kata tersebut, ketika menempati kedudukan 

yang berbeda-beda dalam kalimat, maka yang berubah 

adalah hurufnya. Contohnya: 

 Isim Tatsniyah 

Jamak 

Mudzakkar 

Salim 

Isim Yang 

Lima 

Rafa’ 
لَِمانَِّ  َجاَءَُّمسح

(2 orang muslim telah 

datang) 
نََّ لُِموح ُخوحكَََّّءَََّجا َجاَءَُّمسح

َ
أ  

Nashab 
َِّ لَِمْيح يحُتَُّمسح

َ
 َرأ

(Aku telah melihat 

2 orang muslim) 
ََّ لِِمْيح يحُتَُّمسح

َ
َخاكََّ َرأ

َ
يحُتَّأ

َ
 َرأ

Jar 
َِّ لَِمْيح  َمَررحُتَّبُِمسح

(Aku telah berpapasan 

dengan 2 orang muslim) 
ََّ لِِمْيح ِخيحَكَّ َمَررحُتَّبُِمسح

َ
 َمَررحُتَّبِأ

Perhatikanlah bahwa ketiga jenis kata di atas yang 

berubah-ubah adalah hurufnya bukan harakatnya. Misalkan 

tastniyah ketika menjadi subjek bentuknya “aani”, ketika 

menjadi objek dan ketika didahului huruf jar menjadi “ayni”.  

1.4.5.2 Tetap (Mabniy) 

Mabniy adalah lawan dari mu’rab. Ini adalah kelompok 

kata yang tidak akan berubah selamanya. Artinya, bentuknya 

akan selalu seperti itu. Contoh kata yang masuk kelompok 

kata ini adalah isim isyarah (kata tunjuk). Misalkan kata َََِّّهِذه. 
Bentuknya akan seperti ini selamanya apapun 

                                                                                                                                   
bab selanjutnya. Kelima isim tersebut adalah: 

 َّ ب 
َ
خ َّ ,(bapak)َّأ

َ
 (yang memiliki)َُّذوحَّ dan (mulut) َفم َّ ,(ipar)ََّحم َّ ,(saudara)َّأ
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kedudukannya. Tidak mungkin berubah menjadi ََُّّهِذه atau 

  .هِذهََّ

Ketika kita berbicara tentang mu’rab dan mabniy, 

sebetulnya ini tidak hanya berlaku untuk isim saja. 

Pembahasan ini juga berlaku untuk fi’il dan huruf. Akan 

tetapi, kita akan membahas ini lebih detail lagi pada bab-bab 

selanjutnya insya Allah.  
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1.5 Mengenal Huruf 

Huruf (ََّرحُف  secara bahasa memilki arti huruf seperti (اْلح

yang kita kenal dalam Bahasa Indonesia yang ada 26 huruf. 

Sedangkan dalam Bahasa Arab kita mengenal ada 28 huruf 

yang kita kenal dengan huruf hijaiyah. Akan tetapi, huruf 

yang dimaksud disini bukan setiap huruf hijaiyah melainkan 

huruf hijaiyah yang memiliki arti seperti: 
 (seperti)َّكََّ (akan)ََّسَّ (untuk)َّلَِّ(dengan)َِّبَّ (maka)ََّفَّ (dan)َّوََّ

Huruf yang dimaksud di sini tidak berarti harus huruf 

yang disusun dari satu huruf saja, tetapi juga disusun dari 

dua atau lebih huruf yang memiliki makna, contohnya: 
َّ , (dari)ََّعنحَّ ,(ke)َّاَِلَّ ,(dari) ِمنحَّ   (di dalam)َِّفحَّ ,(di atas)َََّعَ

Bagi pemula, setidaknya harus menghafal dan 

memahami 3 kelompok huruf: 

1. Huruf Jar 

2. Huruf Nashab 

3. Huruf Jazm  

Dikarenakan huruf nashab dan huruf jazm sangat 

berkaitan erat dengan fi’il, maka kedua jenis huruf ini akan 

dibahas pada bab selanjutnya setelah membahas pola 

kalimat menggunakan kata kerja (fi’il). 

1.6.1 Huruf Jar 

Huruf jar adalah huruf yang menyebabkan isim yang ada 

setelahnya wajib dalam keadaan jar / khafadh. Bentuk asal jar 

adalah kasrah. Huruf-huruf jar antara lain: 
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َّ , (dari)ََّعنحَّ ,(ke)َّاَِلَّ ,(dari) ِمنحَّ  ,(di atas)َََّعَ

َّ ,(di dalam)َِّفحَّ  ,(dengan)َِّبَّ ,(Sedikit/jarang)َُّرب 

 (sejak)َُّمنحذَُّ ,(sejak)َُّمذحَّ ,(seperti)َّكََّ ,(untuk)َّلَِّ

Contohnya: 

َّ(١اِلاس:َّ)  ڳ  ڳ  ڳ
“Dari golongan jin dan manusia.” (An Naas: 6) 

 (١٢غاشية:َّال)ڭ   ے  ۓ  ۓ
“dan kepada langit, bagaimana ia ditinggikan?” (Al 

Ghasyiyah: 18) 

َّ(٥اِلبأ:َّ)       ٻ  ٻ  پ
“Tentang berita yang besar.” (An Naba: 2) 

َّ(٢طه:َّ)  ڈ     ژ  ژ  ڑ
“Tuhan yang Maha Pemurah. yang bersemayam di atas 

‘Arsy.” (Thaha: 5) 

َّ(٢اس:َّاِل ) ک   ک  گ  گ  گ
“yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia.” (An 

Naas: 5) 

َّ  لَِقيحُتهَََُّّكِريحم ََّّرَُجل ََُّّرب 
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“Sedikit sekalai lelaki mulia yang aku jumpai.” 

 (١اِلاس:َّ)ڇ  ڇ   ڍ  ڍ 
“Katakanlah: “Aku berlidung kepada Tuhan (yang memelihara 

dan menguasai) manusia.” (An Naas: 1) 

   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں ں  ڻ  ڻڻ  

 (٤٧ابلقرة:َ)
“kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, 

bahkan lebih keras lagi.” (Al Baqarah: 74) 

 (٢لفاحتة:َ)اپ  پ  پ  پ  
“Segala puji bagi Allah, tuhan semesta alam.” (Al Fatihah: 2) 

ُتهََُّّامََّ يح
َ
َحدََِّّيَوحمََُِّّمذحَََّّرأ

َ
 األ

“Aku tidak melihatnya sejak hari minggu.”  

َكلحُتَََّّما
َ
مَََّّأ  َسَنة ََُّّمنحذََُّّالل حح

“Aku sudah tidak memakan daging sejak setahun.” 

Perhatikanlah ayat-ayat dan contoh-contoh di atas. 

Setiap kata yang didahului oleh huruf jar memiliki harakat 

kasrah.  

Selain huruf jar yang disebutkan di atas. Ada juga huruf 

yang termasuk huruf jar, yaitu huruf qasam (sumpah). Huruf 

qasam ada tiga yaitu waw, ba, dan ta. Contoh penggunaan 
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huruf qasam:  

تَاللََِّّ،َّبِاللََِّّ،ََّواللَِّ  

Ketiganya memiliki arti “demi Allah”. Contoh huruf 

qasam dalam Al Quran: 

 (١لعرص:َّ)اٱ  
“Demi masa.” (Al ‘Ashr: 1) 

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

 (٤١يوسف:َ)  ڇ    
“Saudara-saudara Yusuf Menjawab “Demi Allah 

Sesungguhnya kamu mengetahui bahwa Kami datang bukan 

untuk membuat kerusakan di negeri (ini) dan Kami bukanlah 

Para pencuri.” (Yusuf: 73) 
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BAB II 
KALIMAT INTI  

Kunci memahami suatu bahasa adalah dengan cara 

memahami pola atau struktur kalimatnya. Bagi pemula, 

sangat penting untuk memahami struktur kalimat Bahasa 

Arab. Apalagi struktur Bahasa Arab agak berbeda dengan 

bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebelum membahas yang 

lain-lain, kita akan mempelajari struktur kalimat Bahasa 

Arab terutama struktur kalimat inti. Adapun keterangan 

kalimat baru akan kita bahas pada bab 3 insya Allah. 

Struktur kalimat inti dalam Bahasa Arab minimal harus 

tersusun dari dua kata: 

1.  Isim + Isim 

2.  Fi’il + Isim 

Pola kalimat Isim + Isim disebut dengan jumlah ismiyyah 

sedangkan pola kalimat fi’il + Isim disebut jumlah fi’liyyah. 

Secara sederhana, kita boleh mengatakan, Jumlah ismiyyah 

adalah kalimat yang diawali dengan isim sedangkan 

jumlah fi’liyyah adalah kalimat yang diawali dengan fi’il. 

Karena pada prakteknya nanti ada jumlah ismiyyah yang 

polanya Isim + Fi’il bukan Isim + Isim. Contoh jumlah ismiyyah 

antara lain: 

a.  َََّّهَذا كَِتاب  َّ(Ini adalah Buku) 

b.  ََََُّّّهو َطبِيحب  َّ(Ia adalah seorang dokter) 
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c.  َّ َََّّزيحد ُمَدرِّس  َّ(zaid adalah seorang guru) 

d.  ََُّطابِلَة ََََّّعئَِشة َّ(Aisyah adalah seorang siswi) 

Seluruh kalimat di atas termasuk jumlah ismiyyah karena 

tersusun dari isim + isim. Pemberian harakat dhammah / 

dhammatain baik untuk isim pertama maupun yang kedua 

tidaklah sembarangan. Ada kaidah khusus pemberian 

harakat untuk pola kalimat jumlah ismiyyah yang insya Allah 

akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Adapun contoh 

jumlah fi’liyyah antara lain: 

a.  َّ ََّذَهَبََّزيحد(Zaid telah pergi) 

b.  ََُّّلَاِطَمة  (Fathimah telah pergi)ََّذَهَبتح

c.  ََُّد ْحح
َ
َهُبَّأ  (Ahmad sedang pergi)َّيَذح

d.  ََُّهُبَََّعئَِشة   (Aisyah sedang pergi)َّتَذح

Seluruh kalimat di atas termasuk jumlah fi’liyyah karena 

tersusun dari fi’il baik fi’il madhi maupun fi’il mudhari dan 

Isim. Bila kita perhatikan, susunan kalimat Bahasa Arab agak 

berbeda dengan bahasa Indonesia dimana predikat 

(perbuatan) lebih didahulukan daripada subyek (pelaku). 

Kemudian, semua isim sebagai subyek (pelaku) pada kalimat 

jumlah fi’liyyah di atas berharakat dhammah / dhammatain. 

Hal semacam ini insya Allah akan kita dalami pada 

pembahasan selanjutnya.  
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2.1 Jumlah Fi’liyyah 

Jumlah Fi’liyyah adalah kalimat yang diawali oleh fi’il 

dalam susunan kalimatnya. Dikarenakan dari sisi 

kebutuhannya pada objek, fi’il dibagi menjadi fi’il lazim 

(intransitif: tidak butuh objek) dan fi’il muta’addiy (transitif: 

butuh objek), maka pola jumlah fi’liyyah juga ada dua bentuk: 

1. Pola Kalimat Fi’il Lazim 

Fi’il + Fa’il 

(Predikat + Subjek) 

Contohnya kalimat “Zaid telah duduk”: 

  َزيحد َّ  َجلََسَّ

Subjek   Predikat 

Kata kerjanya (ََّجلََس) disebut lebih dulu dari pelaku (subjek). 

2. Pola Kalimat Fi’il Muta’addiy 

Fi’il + Fa’il + Maf’ul bih 

(Predikat + Subjek + Objek) 

Contohnya kalimat “Zaid sedang membaca Al Qur’an”: 

َّ
ُ
رَأ آنََّ ََّزيحد َّ ََّيقح  الُقرح

Objek   Subjek   Predikat 

Fi’il adalah predikat (kata kerja), Fa’il adalah subjek 



www.programbisa.com ILMU NAHWU UNTUK PEMULA 

 

Abu Razin & Ummu Razin 51 

(pelaku), dan Maf’ul bih adalah objek (yang dikenai 

perbuatan atau korban). Kata untuk fa’il dan maf’ul bih bisa 

diambil dari jenis isim yang sesuai dengan konteks 

pembicaraan.  

KAIDAH UMUM 

Dalam menyusun kalimat Bahasa Arab, ada dua 

pembahasan yang pasti akan selalu menyertai pembahasan 

seputar persyaratan kalimat tersebut; yaitu pembahasan 

tentang isim berdasarkan jenis (mudzakkar dan muannats) dan 

isim berdasarkan jumlah (Mufrad, Tastniyah, Jamak). Ini 

penting dikarenakan dalam pola kalimat Bahasa Arab, 

perbedaan jenis dan jumlah kata akan sangat mempengaruhi 

bentuk kata yang sesuai untuk kalimat tersebut. Sebagai 

contoh, bila kita ingin membuat kalimat “zaid telah hadir” 

dan “Fathimah telah hadir”, maka ada perbedaan fi’il yang 

digunakan. Perhatikan kalimat berikut: 

 لَاِطَمهَُّ َحَْضَتحَّ  َزيحد َّ َحَْضََّ

Karena kata “Zaid” jenisnya adalah mudzakkar dan 

jumlahnya adalah mufrad, maka fi’il yang sesuai adalah fi’il 

dhamir َََُّّهو (dia laki-laki) yaitu َََّحَْض sedangkan kata 

“Fathimah” jenisnya adalah muannats dan jumlahnya adalah 

mufrad, maka fi’il yang sesuai adalah fi’il dhamir َََِّّه yaitu 

  .َحَْضَتحَّ

2.1.1 Pola Kalimat Fi’il Lazim 

Fi’il Lazim adalah fi’il yang tidak butuh objek (maf’ul bih). 

Oleh karena itu, dalam menyusun kalimat menggunakan fi’il 
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lazim, kita cukup menyebut subjeknya (fa’il) saja setelah fi’il 

nya. Contohnya: 

َزيحد َّ قَامََّ   

(Zaid telah berdiri) 

َزيحد َّ َيُقوحمَُّ   

(Zaid sedang berdiri) 

Kaidah yang berlaku untuk jumlah fi’liyyah dengan fi’il 

lazim adalah: 

 

 

 

1. Fi’il harus sesuai jenisnya dengan fa’il. 

Bila fa’ilnya mudzakkar, maka fi’ilnya wajib mudzakkar. 

Sebaliknya jika fa’ilnya muannats, maka fi’ilnya wajib 

muannats.  

2. Fi’il harus dalam bentuk mufrad. 

Ini berlaku baik untuk fa’il yang mufrad, tatsniyah, 

maupun jamak. Jadi sekalipun fa’ilnya tastniyah ataupun 

jamak, fi’il tetap wajib dalam keadaan mufrad.  

KAIDAH JUMLAH FI’lLIYYAH LAZIM 

1.  Fi’il harus sesuai jenisnya dengan fa’il. 

2.  Fi’il harus dalam bentuk mufrad. 

3.  Fa’il harus dalam keadaan rafa’ (marfu’) 
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3. Fa’il harus dalam keadaan rafa’ (marfu’) 

Berikut ini kaidah rafa’ untuk mufrad, tatsniyah, dan 

Jamak: 

Jumlah Keadaan Ketika Rafa’ Contoh 

Mufrad Dhammah َّ  َطالِب 

Tatsniyah Bentuk aani (َِّان) ََِّطابِلَان 

Jamak Mudzakkar Salim Bentuk uuna (ََّن نََّ (وح  َطابِلُوح

Jamak Muannats Salim Dhammah َّ َطابِلَات 

Jamak Taksir Dhammah َّ ب   ُط َ 

Untuk memahami kaidah ini, mari kita latihan 

menerapkan kaidah tersebut dengan memperhatikan variasi 

kalimat berikut ini:  

 

 

 

 

A. Fi’il Madhi 

A.1 Mufrad 

Perhatikan tabel berikut untuk memahami 3 persyaratan 

jumlah fi’iliyyah yang telah disebutkan di atas. Perhatikan 

bahwa semua fa’il dalam contoh berikut ini berharakat 

dhammah / dhammatain. Ini dikarenakan fa’il itu wajib rafa’ 

RUMUS CEPAT: FIRA DAN FARA ITU MANIS 

1. FIRA: FI’il harus mufRAd 

2. FARA: FA’il harus RAfa’ 

3. MANIS: fi’il dan fa’il itu harus saMA jeNIS 
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dan tanda asli rafa’ adalah dhammah. Isim Mufrad 

termasuk kata yang ketika rafa’ wajib berharakat 

dhammah.  

Mudzakkar Muannats 

يَََّّجلََسَّ ََعِ  

(Zaid telah duduk) 
َّ لَاِطَمةَََُّّجلََستح  

(Fathimah telah duduk) 

َزيحد ََّّنَامََّ  
(Zaid telah tidur) 

َّ ِهند ََّّنَاَمتح  
(Hindun telah tidur) 

الُمَدرُِّسَََّّغِضَبَّ  
(bapak guru telah marah) 

َّ الُمَدرَِّسةَََُّّغِضَبتح  
(Ibu guru telah marah) 

الُِبَََّّجاءََّ الط   
(Siswa telah datang) 

َّ ابِلَةَََُّّجائَتح الط   
(Siswi telah datang) 

رَََُّّطلَعََّ ابلَدح  
(Bulan purnama telah nampak) 

َّ ُسَََّّطلََعتح مح الش   
(Matahari telah terbit) 

الِكَتاُبَََّّضاعََّ  
(buku telah hilang) 

َّ ي اَرةَََُّّضاَعتح الس   
(mobil telah hilang) 

الَمَطرََُّّاِنحَقَطعََّ  
(hujan telah berhenti) 

َّ َرَباءََُّّاِنحَقتَطَعتح الَكهح  

(listrik telah mati) 

الَوَلََُّّلَِعَبَّ  

(Anak laki-laki telah bermain) 
َّ ابلِنحُتََّّلَِعَبتح  

(anak wanita telah bermain) 

رَََُّّطارََّ ُفوح الُعصح  

(burung telah terbang) 
ائَِرةَََُّّطاَرتحَّ الط   

(pesawat telah terbang) 

ْلَِصانَُّاََّجَرى  
(Kuda telah berlari) 

ِفيحَنةَََُّّجَرتحَّ الس   
(Perahu telah berlayar) 
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Tabel di atas adalah contoh jumlah fi’liyyah yang fa’il nya 

bukan kata ganti (isim dhamir). Dari 14 bentuk fi’il dari kata 

ganti ََُّهو sampai َََُّنحن , ada 8 fi’il yang fa’ilnya sudah melekat 

pada fi’ilnya yaitu fi’il dhamir mukhathab (kata ganti orang 

kedua) yaitu َّنحَت
َ
ََّّأ ُتَما, نح

َ
ُتمحََّّ،َّأ نح

َ
نحِتََّّ،َّأ

َ
ُتَما،َّ،َّأ نح

َ
نحُت ََّّأ

َ
أ َّ dan fi’il dhamir 

mutakkallim (kata ganti orang pertama) yaitu نَا
َ
َّأ dan َََُّنحن. 

Contohnya untuk kata kerja duduk: 

Kalimat Kata Ganti Arti 

َتَّ نحَتَّ َجلَسح
َ
 Kamu (pria) telah duduk أ

ُتَما ُتَما َجلَسح نح
َ
 Kalian berdua (pria) telah duduk أ

ُتمحَّ ُتمحَّ َجلَسح نح
َ
 Kalian (pria) telah duduk أ

ِتَّ نحِتَّ َجلَسح
َ
 Kamu (wanita) telah duduk أ

ُتَما ُتَما َجلَسح نح
َ
 Kalian berdua (wanita) telah duduk أ

ُت َّ نحُت َّ َجلَسح
َ
 Kalian (wanita) telah duduk أ

ُتَّ نَا َجلَسح
َ
 Saya (pria / wanita) telah duduk أ

َنا  Kami (pria / wanita ) telah duduk ََنحنَُّ َجلَسح

Perhatikan tabel di atas. Kedelapan fi’il madhi tersebut 

sudah menjadi kesatuan dengan fa’ilnya. Artinya, Ketika 

seseorang mengatakan َُّت  maka kata ini sudah ,َجلَسح

mengandung fi’il dan isim (isim dhamir) dimana huruf ََُّّت
merupakan isim dhamir نَا

َ
 .َجلََسَّ yang melekat pada أ

Maknanya sudah dapat dipahami bahwa yang duduk adalah 

orang yang berbicara (Saya). Ini berbeda dengan fi’il madhi 

dhamir ghaib (kata ganti orang ketiga) dimana kita 
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diwajibkan untuk menyebut pelakunya. Kalau kita hanya 

mengatakan َََّّجلََس (dia telah duduk) saja, maka tidak jelas 

yang duduk siapa sampai kita menyebut fa’ilnya. Misalnya 

َزيحد َََّّجلََسَّ  (Zaid telah duduk), maka kalimat ini jelas 

menunjukkan bahwa yang duduk adalah Zaid.  

A.2 Tatsniyah 

Dalam kaidah telah disebutkan, sekalipun fa’ilnya 

tatsniyah, fi’ilnya harus tetap mufrad. Contohnya: 

لَِمانَََِّّذَهَبَّ  الُمسح َّ 
(Dua muslim telah pergi) 

Kita tidak boleh menggunakan fi’il madhi dhamir َُّهَما
menjadi لَِمانَََِّّذَهَبا الُمسح َّ . Ini menyalahi kaidah nahwu. Kalau 

keadaannya demikian, lalu kapan kata ََّذَهَباbisa digunakan? 

Kata ََّذَهَبا bisa digunakan bila digunakan dalam jumlah 

ismiyyah. Karena jumlah ismiyyah memiliki kaidah yang 

berbeda dengan jumlah fi’liyyah. Contoh penggunaan yang 

benar untuk kata ََّذَهَباadalah: 

لَِمانَِّ  َذَهَبا الُمسح   

(Dua orang muslim telah pergi) 

Secara sepintas tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara versi jumlah ismiyyah dan jumlah fi’liyyah dalam dua 

contoh kalimat “Dua orang muslim telah pergi”. Namun, 

dalam kaidah Bahasa Arab, terkadang subjek (pelaku) 

didahulukan daripada fi’il sebagai pentuk penekanan pada 

subjek nya bukan pada perbuatannya. Silahkan perhatikan 

tabel berikut untuk memahami penerapan kaidah jumlah 
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fi’liyyah untuk jenis fa’il tatsniyah. 

Mudzakkar Muannats 

َتاَذانَََِّّجاءََّ سح
ُ
األ  

(Kedua guru 

[pria] telah datang) 

َّ َتاَذتَانَََِّّجائَتح سح
ُ
األ  

(Kedua guru 

[wanita] telah datang) 

بِيحَبانَََِّّجلََسَّ الط   
( Kedua dokter [pria] 

telah duduk) 

َّ بِيحَبَتانَََِّّجلََستح الط   
(Kedua dokter 

[wanita] telah duduk 

َّ لَِمانَََِّّصّل  الُمسح  
(Dua orang muslim 

telah shalat) 

َّ لَِمَتانَََِّّصل تح الُمسح  
(Dua orang muslimah 

telah shalat) 

مَِنانََِّّصامََّ الُمؤح  
(Dua orang mu’min 

telah berpuasa) 

َّ ِمَنَتانَََِّّصاَمتح الُمؤح  
(Dua orang mu’minah 

telah berpuasa) 

الِكَتابَانَََِّّضاعََّ  
(Dua buku telah hilang) 

َّ ي اَرتَانَِّاََّضاَعتح لس   
(Dua mobil telah hilang) 

الر ُج ََنََِّّلَِعَبَّ  
(Dua laki-laki telah bermain) 

َّ َئَتانََِّّلَِعَبتح الَمرح  
(Dua wanita telah bermain) 

الُمَدرَِّسانََِّّقَامََّ  
(Dua guru 

[pria] telah berdiri) 

َّ الُمَدرَِّسَتانََِّّقَاَمتح  
(Dua guru 

[wanita] telah berdiri) 

ابِلَانَََِّّعَزمََّ الط   
(Dua siswa telah bercita-cita) 

َّ ابِلََتانَََِّّعَزَمتح الط   
(Dua siswi telah bercita-cita) 

Berdasarkan kaidah, fa’il harus rafa’. Akan tetapi pada 

contoh di atas, kita melihat tidak ada satupun yang 

berharakat dhammah. Ini dikarenakan tidak semua kata 
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wajib berharakat dhammah ketika rafa’. Ada beberapa kata 

yang memiliki bentuk lain ketika rafa’. Salah satunya isim 

tatsniyah. Karena, perubahan i’rab tatsniyah bukan dengan 

perubahan harakat, melainkan perubahan huruf. 

Sebagaimana kita ketahui, tastniyah ada dua bentuk; 

pertama diakhiri aani (َِّان) dan kedua diakhiri ayni (َِّيحن). 
Kaidahnya, bentuk aani untuk rafa’ dan bentuk ayni untuk 

nashab dan jar. Sehingga, bila kita ingin membuat jumlah 

fi’liyyah yang failnya adalah tatsniyah, maka kita harus 

menggunakan bentuk aani (َِّان). 
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A.3 Jamak 

Sama dengan tatsniyah, berdaasarkan kaidah, jumlah 

fi’liyyah yang fa’ilnya jamak, tetap menggunakan fi’il dalam 

bentuk mufrad. Ini berlaku baik untuk jamak mudzakkar salim, 

jamak muannats salim, maupun jamak taksir. Perhatikan tabel 

beriku untuk memahaminya: 

A.3.1 Jamak Salim 

Jamak Salim 

Jamak Mudzakkar Salim Jamak Muannats Salim 

َّ نََََّّصّل  لُِموح الُمسح  
(orang-orang muslim  

telah shalat) 

َّ لَِماُتَََّّصل تح الُمسح  
(orang-orang muslimah 

telah shalat) 

نَََّّصامََّ مُِنوح الُمؤح  
(orang-orang mu’min 

telah berpuasa) 

َّ ِمَناُتَََّّصاَمتح الُمؤح  
(orang-orang mu’minah 

telah berpuasa) 

نَََّّقَامََّ الُمَدرُِّسوح  
(guru-guru [pria] telah berdiri) 

َّ الُمَدرَِّساُتََّّقَاَمتح  
(guru-guru [wanita] telah berdiri) 

نََََّّعَزمََّ ابِلُوح الط   
(siswa-siwa telah bercita-cita) 

َّ ابِلَاُتَََّّعَزَمتح الط   
(siswi-siswi telah bercita-cita) 

Sama dengan tatsniyah, ketika rafa’, jamak mudzakkar salim 

tidak berharakat dhammah. Ini dikarenakan jamak mudzakkar 

salim termasuk kata yang perubahan i’rabnya bukan 

berdasarkan perubahan harakat, melainkan perubahan 

huruf. Sebagaimana kita ketahui, Jamak mudzakkar salim 

memilki dua bentuk; pertama uuna (ََّن  .(َّيحنََّ) dan kedua iina (وح
Kaidahnya, uuna untuk rafa’ dan iina untuk nashab dan jar. 
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Oleh karena itu, semua fa’il dalam jumlah fi’liyyah di atas 

datang dalam bentuk uuna.  

Tidak seperti jamak mudzakkar salim, perubahan i’rab 

jamak muannats salim adalah berdasarkan harakat. Oleh 

karena itu, ketika rafa’, jamak muannats salim wajib berharakat 

dhammah.  

A.3.2 Jamak Taksir 

Jamak taksir sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab 

1 terbagi menjadi 2 jenis;  

(1)  Jamak Taksir Lil ‘Aqil 

(2) Jamak Taksir Lighairil ‘Aqil 

Ada perbedaan kaidah antara dua jenis jamak taksir ini 

ketika menjadi fa’il (subjek). Kaidahnya adalah sebagai 

berikut: 

1.  Bila fa’il nya jamak taksir lighairil ‘aqil, maka fi’il nya 

wajib dalam keadaan mufrad muannats. 

2.  Bila fa’il nya jamak taksir lil ‘aqil, maka fi’il nya 

menyesuaikan jenis dari fa’il tersebut. Bila jamak taksirnya 

untuk mudzakkar, maka hukum asalnya17 fi’il nya wajib 

mufrad mudzakkar. Sebaliknya bila jamak taksirnya untuk 

muannats, maka fi’il nya wajib mufrad muannats. 

 

                                                           
17 Terkadang ditemukan fi’il nya dalam bentuk mufrad muannats seperti pada Surat Al 

A’raf Ayat 101: 

ُهمحَََّّجاءََََّّولََقدحَّ  ُرُسلُُهمحََّّتح
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Untuk lebih memahami kaidah tersebut, silahkan 

perhatikan contoh-contoh dalam pembahasan berikut ini.  

A.3.2.1 Jamak Taksir Lighairil ‘Aqil 

Ketika dalam bentuk mufrad, beberapa kata benda 

mungkin ada yang mudzakkar dan ada yang muannats. 

Namun, ketika kata benda tersebut berubah menjadi bentuk 

jamak taksir, maka semuanya dianggap muannats. Karena 

kaidahnya, semua jamak taksir dari kata benda (ghairu 

‘aqil) dihukumi muannats.  

 

 

 

Silahkan perhatikan tabel berikut untuk memahami 

jumlah fi’liyyah jamak taksir lighairil ‘aqil. Kolom sebelah kiri 

dalam bentuk tunggal (mufrad) dan kolom sebelah kanan 

dalam bentuk jamak (jamak taksir).  

KAIDAH JUMLAH FI’LIYYAH JAMAK TAKSIR 

1.  Bila fa’il nya jamak taksir lighairil ‘aqil, maka fi’il-nya 

wajib dalam keadaan mufrad muannats. 

2.  Bila fa’il nya jamak taksir lil ‘aqil, maka fi’il-nya 

menyesuaikan jenis dari fa’il tersebut. 

KAIDAH JAMAK TAKSIR LI GHAIRIL ‘AQIL 

Semua jamak taksir dari kata benda (ghairu ‘aqil) 

dihukumi muannats. 
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Mufrad Jamak Taksir 

َّ ََُّّبََكتح الَعْيح َّ(Mata telah menangis) َّ نََُّّبََكتح الُعُيوح  

الََكحُبَََّّجَرى َّ(Anjing telah berlari) َّاللِِكَُبَََّّجَرتح  

الِكَتاُبَََّّضاعََّ  (buku telah hilang) َّ الُكُتُبَََّّضاَعتح  

ِجدَََُّّكُثََّ الَمسح َّ(Masjid telah banyak) َّالَمَساِجدَََُّّكُثَتح  

َّ َجَرةََُّّنَبََتتح الش  َّ(Pohon telah tumbuh) َّ َجارََُّّنَبََتتح شح
َ
األ  

َّ رَََُّّجف  اِل هح  (Sungai telah mengering) َّ تح نحَهارَََُّّجف 
َ
األ  

َّ الَوَرقَةَََُّّسَقَطتح َّ(Daun telah berguguran) َّ َراُقَََّّسَقَطتح وح
َ
األ  

َّ َرةََُّّتَفت َحتح الز هح َّ(Bunga telah bermekaran) َّ زحَهارَََُّّتَفت َحتح
َ
األ  

ائِرَََُّّغرِدََّ الط  َّ(Burung telah berkicau) َّرَََُّّغرَِدتح ُيوح الط   

الَقلحُبَََّّخَشعََّ َّ(Hati telah khusyu) َّ الُقلُوحُبَََّّخَشَعتح  

َّ َمَئن تح ُسََّّاِطح اِل فح َّ(Jiwa telah tenang) َّ َمَئن تح اِل ُفوحُسََّّاِطح  

 
Bila kita perhatikan tabel tersebut, maka kita akan 

mendapati bahwa ketika dalam bentuk tunggal, kata-kata 

tersebut ada yang mudzakkar dan ada yang muannats. Baik 

yang muannatsnya karena keberadaan ta marbuthah seperti 

ََّشَجَرة َّ (pohon) dan َّ َرة ََّزهح (bunga) maupun yang disepakati 

sebagi muannats oleh orang Arab seperti َّ س  ََّعْيح َّ dan (jiwa)ََّنفح
(mata). Namun ketika kata tersebut berubah menjadi bentuk 
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jamak taksir, maka semuanya dikenakan hukum muannats. 

Dikarenakan fa’il nya dalam keadaan muannats, maka fi’il 

untuk jumlah fi’liyyah dengan fa’il jamak taksir lighairil ‘aqil, 

menggunakan fi’il mufrad muannats sebagaimana pada 

contoh-contoh di atas.  

A.3.2.1 Jamak Taksir Lil ‘Aqil 

Berbeda dengan jamak taksir lighairil ‘aqil yang 

semuanya dihukumi muannats, Jamak Taksir Lil ‘Aqil ada yang 

dihukumi mudzakkar dan ada yang dihukumi muannats 

tergantung apakah kata tersebut digunakan untuk laki-laki 

atau wanita. Contoh beberapa jamak taksir untuk laki-laki: 

َّ رَِجال ََّّ-رَُجل  َّ(laki-laki) 
َّ َّ - َطالِب  ُط َ ب   (siswa) 

Adapun contoh jamak taksir yang digunakan untuk 

wanita: 

َّ َملَة  رح
َ
َراِمُلََّّ-أ

َ
أ َّ(janda) 

َمة َّ
َ
إَِماء ََّّ-َّأ َّ(hamba wanita) 

Kaidah yang berlaku untuk jumlah fi’liyyah dengan fa’il 

jamak taksir lil ‘aqil adalah: 

1.  Bila jamak taksir lil ‘aqil nya untuk mudzakkar, maka fi’il 

yang digunakan dalam bentuk mufrad mudzakkar 

2.  Bila jamak taksir lil ‘aqil nya untuk muannats, maka fi’il 

yang digunakan dalam bentuk mufrad muannats. 
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Silahkan lihat tabel berikut untuk memahami jumlah 

fi’liyyah dengan fa’il jamak taksir baik untuk mudzakkar 

maupun muannats.  

Tabel Jumlah Fi’liyyah Jamak Taksir Lil ‘Aqil Mudzakkar 

Mufrad Jamak Taksir 

الُِبَََّّجلََسَّ الط  َّ(Seorang siwa telah duduk) َّالط  َ ُبَََّّجلََس  

مََّ  اتل اِجرََُّّتَبَس  َّ(Seorang pedagang telah tersenyum) ََّم ارََُّّتَبَس  اتل ج   

خََُّّقَامََّ
َ
األ َّ(Seorang saudara telah berdiri) َََّوةََُّّقَام اإِلخح  

الَغِن َََّّكُرمََّ  (Orang kaya itu telah mulia) ََّنَِياءََُُّّرمََّك غح
َ
األ  

َََُّّكُثََّ الَفِقيح َّ(Orang fakir telah banyak) ََّالُفَقَراءَََُّّكُث  

يحخَََُّّضُعَفَّ الش  َّ(Orang tua itu telah lemah) َّخَََُّّضُعَف ُيوح الش   

الَوَلََُّّلَِعَبَّ َّ(Anak laki-laki itu telah bermain) َّالَدََُّّلَِعَب وح
َ
األ  

يحُفَََّّجاءََّ الض  َّ(Seorang tamu telah datang) ََُّيوحُفَََّّجاء الض   

ِميحُلَََّّذَهَبَّ الز  َّ(Seorang teman telah pergi)  ََّم ََءَََُّّذَهَب الز   

اَْلج َََّّطاَفَّ َّ(Orang berhaji itu telah thawaf) َّاجَََُّّطاَف اُْلج   

KAIDAH JAMAK TAKSIR LIL ‘AQIL 

1.  Bila jamak taksir lil ‘aqil nya untuk mudzakkar, maka fi’il 

yang digunakan dalam bentuk mufrad mudzakkar 

2.  Bila jamak taksir lil ‘aqil nya untuk muannats, maka fi’il 

yang digunakan dalam bentuk mufrad muannats. 
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Bila kita perhatikan tabel di atas, terlihat bahwa tidak 

ada perbedaan fi’il yang digunakan baik ketika dalam bentuk 

tunggal (mufrad) maupun dalam bentuk jamak taksir. Karena 

memang, jamak taksir untuk mudzakkar tetap dianggap 

mudzakkar. Berbeda dengan jamak taksir lighairil aqil dan 

jamak taksil li aqil untuk muannats yang dihukumi 

muannats.  

Tabel Jumlah Fi’liyyah Jamak Taksir Lil ‘Aqil Muannats 

Mufrad Jamak Taksir 

َملَةَُّ رح
َ
َّاأل   بََكتح

(Seorang janda telah menangis) 
َّ َراِمُلََّّبََكتح

َ
األ  

َّ اَْلائُِضََّّقَاَمتح  

(Seorang wanita yang haidh telah berdiri) 
َّ اَْلَوائُِضََّّقَاَمتح  

َراءَُّ َّالَعذح َمتح  تَبَس 
(Seorang perawan telah tersenyum) 

َّ َمتح الَعَذاَرىَّتَبَس   

َّ ةََُّّرََجَعتح
َ
الَمرحأ  

(Seorang wanita telah pulang) 
َّ النَِّساءََُّّرََجَعتح  

Karena jamak taksir lil ‘aqil muannats merupakan bentuk 

jamak dari kata tungal yangg asalnya muannats, maka ketika 

menjadi jamak taksir tetap dihukumi sebagai muannats. 

Dalam catatan kami, sangat sedikit jamak taksir lil ‘aqil untuk 

muannats. Karena kebanyakan jamak taksir lil ‘aqil adalah 

untuk mudzakkar. Tabel di atas memuat contoh isim muannats 

yang ketika jamaknya menjadi jamak taksir. Kami tidak 

menemukan kata lain yang lazim digunakan dalam 

percakapan sehari-hari selain contoh di atas.  
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Hukum asalnya, untuk kata lil ‘aqil yang muannats, ketika 

diubah menjadi bentuk jamak, maka menjadi jamak muannats 

salim. Berbeda dengan kata lil ‘aqil yang mudzakkar, banyak 

dijumpai bentuk jamak taksirnya selain bentuk jamak 

mudzakkar salimnya sebagaimana contoh yang telah Kami 

sebutkan.  

 

 

 

 

B. Fi’il Mudhari’ 

Pada pembahasan tentang contoh jumlah fi’liyyah dalam 

bentuk fi’il mudhari ini, Kami tidak mengulangi pembahasan 

tentang kaidah yang berkaitan dengan struktur kalimat 

jumlah fi’liyyah. Karena tidak ada perbedaan selain bentuk 

tashrif fi’il madhi menjadi fi’il mudhari. Akan tetapi beberapa 

hal yang perlu menjadi perhatian pemula akan Kami bahas 

seperlunya.  

JAMAK TAKSIR LIL ‘AQIL MUANNATS 

Dalam catatan kami, sangat sedikit jamak taksir lil ‘aqil 

untuk muannats. Karena kebanyakan jamak taksir lil ‘aqil 

adalah untuk mudzakkar.  

 

 



www.programbisa.com ILMU NAHWU UNTUK PEMULA 

 

Abu Razin & Ummu Razin 67 

B.1 Mufrad 

Mudzakkar Muannats 

يََََّّيحلُِسَّ ََعِ  

(Zaid sedang duduk) 
لَاِطَمةََََُّّتحلُِسَّ  

(Fathimah sedang duduk) 

َزيحد َََّّيَنامَُّ  

(Zaid sedang tidur) 
ِهند َََّّتَنامَُّ  

(Hindun sedang tidur) 

َضُبَّ الُمَدرُِّسَََّّيغح  

(bapak guru sedang marah) 
َضُبَّ الُمَدرَِّسةَََُّّتغح  

(Ibu guru sedang marah) 

الُِبََََّّيِيئَُّ الط  َّ 
(Siswa sedang datang) 

ابِلَةََََُّّتِيحئَُّ الط  َّ 
(Siswi sedang datang) 

لُعَُّ رَََُّّيطح ابلَدح َّ 
(Bulan purnama 

sedang nampak) 
لُعَُّ ُسَََّّتطح مح الش   

(Matahari sedang terbit) 

الِكَتاُبََّّيَِضيحعَُّ  

(Buku sedang hilang) 
ي اَرةََُّّتَِضيحعَُّ الس   

(mobil sedang hilang) 

الَعَمُلَََّّينحَقِطعَُّ َّ 
(Amal sedang berhenti) 

َرَباءَََُّّتنحَقِطعَُّ الَكهح   

(listrik sedang mati) 

الَوَلََُّّيَلحَعُبَّ  

(Anak laki-laki 

sedang bermain) 

ابلِنحُتََّّتَلحَعُبَّ  

(anak perempuan 

sedang bermain) 

َُّ رَُّاَّيَِطيح ُفوح لُعصح  

(burung sedang terbang) 
َُّ ائَِرةََُّّتَِطيح الط   

(pesawat sedang terbang) 

اْلَِصانََََُّّيحرِيحَّ  
(Kuda sedang berlari) 

َنةََََُّّتحرِيحَّ ِفيح الس   
(Perahu sedang berlayar) 
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Sama dengan fi’il madhi, fi’il mudhari untuk kata ganti 

orang kedua (Mukhathab) dan orang pertama (mutakallim) 

telah memiliki fa’il (subjek) yang melekat pada fi’ilnya. 

Contohnya untuk kata ََََّّيحلُِس(sedang duduk):  

Kalimat Kata Ganti Arti 

نحَتَّ ََتحلُِسَّ
َ
 Kamu (pria) sedang duduk أ

ُتَما ََتحلَِسانَِّ نح
َ
 Kalian berdua (pria) sedang duduk أ

نََّ ُتمحَّ ََتحلُِسوح نح
َ
 Kalian (pria) sedang duduk أ

ََّ نحِتَّ ََتحلِِسْيح
َ
 Kamu (wanita) sedang duduk أ

ُتَما ََتحلَِسانَِّ نح
َ
 Kalian berdua (wanita) sedang duduk أ

نََّ نحُت َّ ََتحلِسح
َ
 Kalian (wanita) sedang duduk أ

لُِسَّ جح
َ
نَا أ

َ
 Saya (pria / wanita) sedang duduk أ

 Kami (pria / wanita ) sedang duduk ََنحنَُّ ََنحلُِسَّ

B.2 Tatsniyah 

Meskipun subjeknya tatsniyah, fi’il mudhari yang 

digunakan tetap dalam bentuk tunggal. Contohnya untuk 

kalimat “dua orang islam sedang berpuasa”, maka bahasa 

arabnya adalah: 
لَِمانَِّالمَُّ يَُصوحمَُّ سح  

fi’il mudharinya dalam bentuk mufrad, tidak tastniyah seperti: 
َمانَِّ لَِمانَِّ يَُصوح الُمسح  



www.programbisa.com ILMU NAHWU UNTUK PEMULA 

 

Abu Razin & Ummu Razin 69 

Kemudian, dikarenakan fa’il harus rafa’, maka bentuk 

tatsniyah yang digunakan adalah yang berakhiran “aani” 

bukan “aini”. Hal lain yang harus diperhatikan adalah, bila 

subjeknya mudzakkar, maka fi’il mudhari yang digunakan 

adalah mufrad mudzakkar, dan bila subjeknya muannats, 

maka fi’il mudhari yang digunakan harus mufrad 

muannats. Perhatikan tabel berikut untuk lebih memahami 

jumlah fi’liyyah fi’il mudhari dengan subjek tatsniyah. 

Mudzakkar Muannats 

َتاَذانََََِّّيِيحئَُّ سح
ُ
األ  

(Kedua Pak guru sedang datang) 
َتاَذتَانََََِّّتِيحئَُّ سح

ُ
األ  

(Kedua Bu guru sedang datang) 

بِيحَبانََََِّّيحلُِسَّ الط   
( Kedua Pak dokter sedang duduk) 

بِيحَبَتانََََِّّتحلُِسَّ الط   
(Kedua Bu dokter sedang duduk) 

حَّ لَِمانََِّّيَُصّلِّ الُمسح  
(Dua orang muslim 

sedang shalat) 

حَّ لَِمَتانََِّّتَُصّلِّ الُمسح  
(Dua orang muslimah  

sedang shalat) 

ِمَنانََِّّيَُصوحمَُّ الُمؤح  (Dua orang 

mu’min sedang berpuasa) 
ِمَنَتانََِّّتَُصوحمَُّ الُمؤح  (Dua orang 

mu’minah sedang berpuasa) 

الِكَتابَانََِّّيَِضيحعَُّ  
(Dua buku sedang hilang) 

ي اَرتَانََِّّتَِضيحعَُّ الس   
(Dua mobil sedang hilang) 

الر ُج ََنََِّّيَلحَعُبَّ  
(Dua laki-laki sedang bermain) 

تَانََِّّتَلحَعُبَّ
َ
الَمرحأ  

(Dua wanita sedang bermain) 

الُمَدرَِّسانَََِّّيُقوحمَُّ  
(Dua Pak Guru sedang berdiri) 

الُمَدرَِّسَتانَََِّّتُقوحمَُّ  
(Dua Bu guru sedang berdiri) 

زِمَُّ ابِلَانَََِّّيعح الط   
(Dua siswa sedang bercita-cita) 

زِمَُّ ابِلََتانَََِّّتعح الط   
(Dua siswi sedang bercita-cita) 
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B.3 Jamak 

B.3.1 Jamak Salim 

Sama dengan tastniyah, Baik jamak mudzakkar salim 

maupun jamak muannats salim sama-sama menggunakan fi’il 

mudhari dalam bentuk mufrad. Bedanya, jamak mudzakkar 

salim menggunakan fi’il mudhari mufrad mudzakkar sedangkan 

jamak muannats salim menggunakan fi’il mudhari mufrad 

muannats. Silahkan perhatikan tabel berikut: 

Jamak Salim 

Jamak Mudzakkar Salim Jamak Muannats Salim 

حَّ نَََّّيَُصّلِّ لُِموح الُمسح  
(orang-orang muslim 

sedang shalat) 

حَّ لَِماُتََّّتَُصّلِّ الُمسح  
(orang-orang muslimah 

sedang shalat) 

نَََّّيَُصوحمَُّ ِمُنوح الُمؤح  
(orang-orang mu’min 

sedang berpuasa) 

ِمَناُتََّّتَُصوحمَُّ الُمؤح  
(orang-orang mu’minah 

sedang berpuasa) 

نََّاََّيُقوحمَُّ لُمَدرُِّسوح  
(guru-guru 

(pria) sedang berdiri) 

الُمَدرَِّساُتَََّّتُقوحمَُّ  
(guru-guru 

(wanita) sedang berdiri) 

زِمَُّ نََََّّيعح ابِلُوح الط   
(siswa-siwa sedang bercita-cita) 

زِمَُّ ابِلَاُتَََّّتعح الط   
(siswi-siswi sedang bercita-cita) 
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B.3.2 Jamak Taksir 

Jamak taksir berbeda dengan jamak mudzakkar salim yang 

sudah pasti mudzakkar maupun jamak muannats salim yang 

sudah pasti muannats. Ini disebabkan karena jamak taksir 

sendiri terbagi menjadi dua; (1) Jamak taksir lighairil ‘aqil dan 

(2) Jamak taksir lil ‘aqil. Kaidahnya adalah: 

 

 

 

 

B.3.2.1 Jamak Taksir Lighairil ‘Aqil 

Seluruh jamak taksir lighairil ‘aqil dihukumi muannats 

sekalipun untuk kata yang dalam bentuk tunggalnya adalah 

mudzakkar. Contohnya َّ  adalah mudzakkar. Namun ketikaَّكَِتاب 

berubah menjadi bentuk jamak taksirnya َّ  maka dianggapَُّكُتب 

muannats. Silahkan perhatikan tabel berikut: 

Kaidah Jenis Jamak Taksir 

1.  Jamak Taksir Lighairil ‘Aqil dihukumi 
sebagai muannats. 

2. Jamak Taksir Lil ‘Aqil untuk muannats 
dihukumi muannats 

3.  Jamak Taksir lil ‘aqil untuk mudzakkar 
dihukumi mudzakkar 
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Mufrad Jamak Taksir 

َُّ نَُّ (Mata sedang menangis)  ََّتبحِِكحَّالَعْيح  َتبحِِكحَّالُعُيوح

الََكحُبََََّّيحرِيحَّ َّ  (Anjing sedang berlari) ََّّاللِِكَُبَََّتح رِيح  

 تَِضيحُعَّالُكُتُبَّ (buku sedang hilang)   يَِضيحُعَّالِكَتاُبَّ

ِجدَُّ َّالَمسح ُثُ َّالَمَساِجدَُّ (Masjid sedang banyak)  َّيَكح ُثُ  تَكح

َجَرةَُّ َجارَُّ (Pohon sedang tumbuh)  َّتَنحُبُتَّالش  شح
َ
 تَنحُبُتَّاأل

رَُّ َّاِل هح نحَهارَُّ (Sungai sedang mengering)   ََيِف 
َ
َّاأل  ََتِف 

ُقُطَّالَوَرقَةَُّ َراُقَّ (Daun sedang berguguran)  َّتَسح وح
َ
ُقُطَّاأل  تَسح

َرةَُّ زحَهارَُّ (Bunga sedang bermekaran)  ََّتَتَفت ُحَّالز هح
َ
 َتَتَفت ُحَّاأل

ائِرَُّ َرُدَّالط  رَُّ (Burung sedang berkicau)  ََّيغح ُيوح َرُدَّالط   َتغح

 ََتحَشُعَّالُقلُوحُبَّ (Hati sedang khusyu)  َََّيحَشُعَّالَقلحُبَّ

ُسَّ َّاِل فح َمِِئ  َّاِل ُفوحُسَّ (Jiwa sedang tenang)  ََّتطح َمِِئ   َتطح

 

B.3.2.1 Jamak Taksir Lil ‘Aqil 

Jenis jamak taksir lil ‘aqil ditentukan dari jenisnya ketika 

mufrad. Artinya, bila ketika mufrad dihukumi mudzakkar, 

maka ketika berubah menjadi jamak taksir tetap dihukumi 

mudzakkar. Begitupun dengan yang muannats. Silahkan 

perhatikan tabel berikut: 
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Tabel Jumlah Fi’liyyah Jamak Taksir Lil ‘Aqil Mudzakkar 

Mufrad Jamak Taksir 

الُِبَّ  ََيحلُِسَّالط  َ ُبَّ (Seorang siwa sedang duduk)  َََّيحلُِسَّالط 

ُمَّاتل اِجرَُّ  ُمَّاتل ج َّ (Seorang pedagang sedang tersenyum) ََّيَتبَس  ارََُّيَتبَس   

خَُّ
َ
َوةَُّ (Seorang saudara sedang berdiri)  ََّيُقوحُمَّاأل  َيُقوحُمَّاإِلخح

رُُمَّالَغِن َّ نَِياءَُّ (Orang kaya itu sedang mulia)   يَكح غح
َ
رُُمَّاأل  يَكح

َُّ َّالَفِقيح ُثُ َّالُفَقرَاءَُّ (Orang fakir sedang banyak)  َّيَكح ُثُ  يَكح

يحخَُّ ُعُفَّالش  ُيوحَّ (Orang tua itu sedang lemah)  َّيَضح ُعُفَّالش  خَُّيَضح  

الَدََُّّيَلحَعُبَّ (Anak laki-laki itu sedang bermain)  َّيَلحَعُبَّالَوَلَُّ وح
َ
األ  

يحُفَّ ُيوحَّ (Seorang tamu sedang datang)  َََّيِيحُئَّالض  ُفَََّيِيحُئَّالض   

ِميحُلَّ َهُبَّالز  َم ََءَُّ  (Seorang teman sedang pergi)  َّيَذح َهُبَّالز   يَذح

اجَُّ (Orang berhaji itu sedang thawaf)  ََّيُطوحُفَّاَْلج َّ  َيُطوحُفَّاُْلج 

Bila kita perhatikan tabel di atas, terlihat bahwa tidak 

ada perbedaan fi’il mudhari yang digunakan baik ketika 

dalam bentuk tunggal (mufrad) maupun dalam bentuk jamak 

taksir. Karena memang, jamak taksir untuk mudzakkar tetap 

dianggap mudzakkar. Begitupun dengan jamak taksir untuk 

kata yang dalam bentuk tunggalnya adalah muannats, maka 

tetap dihukumi muannats. 

Perhatikanlah contoh-contoh kalimat pada tabel berikut. 

Baik ketika mufrad maupun jamak taksir sama-sama 

menggunakan fi’il mudhari mufrad muannats.  
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Tabel Jumlah Fi’liyyah Jamak Taksir Lil ‘Aqil Muannats 

Mufrad Jamak Taksir 

َملَةَُّ رح
َ
 َتبحِِكحَّاأل

(Seorang janda sedang menangis) 
َراِمُلَّ

َ
 َتبحِِكحَّاأل

 َتُقوحُمَّاَْلائُِضَّ
(Seorang hamba wanita sedang berdiri) 

 َتُقوحُمَّاَْلوَائُِضَّ

َراءَُّ ُمَّالَعذح  َتَتبَس 
(Seorang perawan sedang tersenyum) 

ُمَّالَعَذاَرى  َتَتبَس 

ةَُّ
َ
 تَرحِجُعَّالَمرحأ

(Seorang wanita telah pulang) 
 تَرحِجُعَّالنَِّساءَُّ

 
C. Fi’il Amar 

Fi’il amar agak berbeda dengan fi’il madhi dan fi’il 

mudhari’ karena fail (subjek) nya telah melekat dengan 

fi’ilnya. Ketika kita mengatakan َّ لِسح َّاِجح (duduklah!) kepada 

lawan bicara, maka yang diminta untuk duduk adalah lawan 

bicara (Kamu). Sehingga َّ لِسح َّاِجح meskipun terlihat satu kata, 

namun pada hakikatnya tersusun dari dua kata yaitu َّ لِسح َّاِجح
dan َّنحَت

َ
َّأ sehingga ini memenuhi persyaratan kalimat yang 

harus tersusun minimal dari 2 kata. Karena fa’il sudah 

melekat dengan fi’il amar, maka keenam tashrif fi’il amar 

digunakan sesuai dengan banyaknya pelaku yang diminta 

untuk melakukan sesuatu. Contohnya untuk kata perintah 

َّ لِسح  :maka ada 6 kalimat yang bisa digunakan, yaituَّاِجح
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Kalimat Dhamir Arti 

َّ لِسح نحَتَّ اِجح
َ
 ! Duduklah kamu (pria) أ

لَِسا ُتَما اِجح نح
َ
 ! Duduklah Kalian berdua أ

لُِسوحا نحُتمحَّ اِجح
َ
 !Duduklah kalian أ

لِِسحَّ نحِتَّ اِجح
َ
 ! Duduklah kamu (wanita) أ

لَِسا ُتَما اِجح نح
َ
 ! Duduklah Kalian berdua أ

نََّ لِسح نحُت َّ اِجح
َ
 !Duduklah kalian أ

2.1.2 Pola Kalimat Fi’il Muta’addiy 

Fi’il muta’addiy adalah fi’il yang butuh objek (maf’ul bih). 

Oleh karena itu, bila kita menyusun kalimat dengan fi’il 

muta’addiy maka kita harus menyebut objek yang disebut 

maf’ul bih dalam Bahasa Arab.  

Contohnya kalimat “Zaid telah membaca Al Qur’an”:  

َّ َزيحد َّ الُقرآنََّ
َ
 قَرَأ

Objek Subjek Predikat 

Kata َّ
َ
 merupakan kata predikat atau kerja lampau (fi’ilَّقَرَأ

madhi), Zaid adalah subjek (fa’il) dan Al Qur’an adalah objek 

(Maf’ul bih). Susunan kalimat Bahasa Arab memang berbeda 

dengan bahasa Indonesia yang memiliki rumus Subjek + 

Predikat + Objek. Beda dengan Bahasa Arab yang memiliki 

rumus: 
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Berikut ini kaidah yang berlaku untuk jumlah fi’liyyah 

untuk fi’il muta’addiy: 

1. Fi’il harus sesuai jenisnya dengan fa’il. 

Bila fa’ilnya mudzakkar, maka fi’ilnya wajib mudzakkar. 

Sebaliknya jika fa’ilnya muannats, maka fi’ilnya wajib 

muannats.  

2. Fi’il harus dalam bentuk mufrad. 

Ini berlaku baik untuk fa’il yang mufrad, tatsniyah, 

maupun jamak. Jadi sekalipun fa’ilnya tastniyah ataupun 

jamak, fi’il tetap wajib dalam keadaan mufrad.  

3. Fa’il harus dalam keadaan rafa’ (marfu’) 

Berikut kaidah rafa’ untuk mufrad, tatsniyah, dan Jamak: 

Jumlah Keadaan Ketika Rafa’ Contoh 

Mufrad Dhammah َّ  َطالِب 

Tatsniyah Bentuk aani (َِّان) ََِّطابِلَان 

Jamak Mudzakkar Salim Bentuk uuna (ََّن نََّ (وح  َطابِلُوح

Jamak Muannats Salim Dhammah َّ َطابِلَات 

Jamak Taksir Dhammah َّ ب   ُط َ 

Fi’il  +  Fa’il  +  Maf’ul bih 

Predikat (Kata Kerja) + Subjek + Objek 
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4. Maf’ul bih harus dalam keadaan nashab (manshub) 

Berikut kaidah nashab untuk mufrad, tatsniyah, dan Jamak: 

Jumlah 
Keadaan Ketika 

Nashab 
Contoh 

Mufrad Fathah َطابِلًا 

Tatsniyah Bentuk aini (َِّيحن) َِّ  َطابِلَْيح

Jamak Mudzakkar Salim Bentuk iina (ََّيحن) ََّ  َطابِلِْيح

Jamak Muannats Salim Kasrah َّ  َطابِلَات 

Jamak Taksir Fathah بًا  ُط َ 

5.  Maf’ul bih bisa dari jenis atau jumlah apa saja 

(disesuaikan dengan konteks kalimat) 

Berbeda dengan fa’il dan fi’il yang saling terkait, untuk 

maf’ul bih sama sekali tidak terkait dengan kondisi fi’il dan 

fa’il karena memang disesuaikan dengan maksud 

pembicaraan. Contohnya kalimat: 

َََِّّزيحد َََّّْحََلَّ  كَِتاَبْيح َّ 
(Zaid membawa dua buku) 

Tentu kita tidak bisa memaksa maf’ul bihnya mufrad (كَِتابًا) 

kalau pada kenyataanya buku yang dibawa memang 2 buah! 

Artinya, bentuk mufrad, tatsniyah atau jamak bergantung pada 

kebutuhan.  
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Untuk memahami kaidah ini, mari kita latihan 

menerapkan kaidah tersebut dengan memperhatikan variasi 

kalimat berikut ini. Dikarenakan kita telah membahas tuntas 

variasi fa’il pada pembahasan jumlah fi’liyyah fi’il lazim, maka 

pada contoh jumlah fi’liyyah fi’il muta’addiy, yang 

dijadikan fokus pembahasan adalah pada maf’ul bihnya. 

 

 

 

 

 

 

KAIDAH JUMLAH FI’lLIYYAH MUTA’ADDIY: 

1. Fi’il harus sesuai jenisnya dengan fa’il. 

2. Fi’il harus dalam bentuk mufrad. 

3. Fa’il harus dalam keadaan rafa’ (marfu’) 

4. Maf’ul bih harus dalam keadaan nashab (manshub) 

5. Maf’ul bih tidak terkait dengan fi’il dan fa’il 

RUMUS CEPAT: 

FIRA DAN FARA MANIS MANA? 

1. FIRA: FI’il harus mufRAd 

2. FARA: FA’il harus RAfa’ 

3. MANIS: fi’il dan fa’il itu harus saMA jeNIS 

4.  MANA: MAf’ul bih harus NAshab 
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A. Fi’il Madhi 

A.1 Mufrad 

Jumlah fi’iliyah untuk fi’il muta’addiy harus tersusun dari 

fi’il, fa’il, dan maf’ul bih. Sebagaimana disebutkan dalam 

kaidah bahwa fa’il harus rafa’ sedangkan maf’ul bih harus 

nashab. Ketika rafa’, Isim mufrad wajib berharakat 

dhammah dan ketika nashab, isim mufrad wajib berharakat 

fathah. Untuk fi’il dan fa’il nya sendiri sudah dibahas pada 

pembahasan fi’il lazim sehingga tidak perlu dijelaskan 

kembali di sini. Silahkan perhatikan contoh kalimat pada 

tabel berikut: 
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Mudzakkar Muannats 

الَسي اَرةََََّّزيحد َََّّركَِبَّ  

(Zaid telah mengendarai mobil) 
َّ اْلَِصانَََّّلَاِطَمةَََُّّركَِبتح  

(Fathimah telah menaiki kuda) 

َبةَََُّّعثحَمانَََُّّسِمعََّ اخلُطح  
(Utsman telah mendengar khutbah) 

َّ اِل ِصيحَحةَََََّّعئَِشةَََُّّسِمَعتح  
(Aisyah telah mendengar nasihat) 

الُِبَََّّتَعل مََّ الل َغةَََّّالط   
(Siswa telah mempelajari bahasa) 

َّ ابِلَةَََُّّتَعل َمتح آنَََّّالط  الُقرح  
(Siswi telah mempelajari Al 

Qur’an) 

َرةََّ ب وح  َمَسحَََّّالُمَدرُِّسََّّالس 
(Guru telah menghapus 

papan tulis) 
َّ الِكَتابَةَََّّالُمَدرَِّسةَََُّّمَسَحتح  

(Guru telah menghapus tulisan) 

َفَّ ُبَََّّنظ 
َ
اِل الَِذةَََّّاأل  

(Ayah telah membersihkan 

jendela) 
َّ َفتح م َََّّنظ 

ُ
ابل َََِطََّّاأل  

(Ibu telah mengepel lantai) 

َكَلَّ
َ
زَََّّالَوَلََُّّأ الَموح  

(Anak laki-laki telah 

memakan pisang) 

َّ َكلَتح
َ
ُتَقالَََّّابلِنحُتََّّأ الُبح  

(Anak perempuan telah 

memakan jeruk) 

ُلَََُّّشَِبَّ فح الل َبَََّّالطِّ  
(Anak kecil telah 

meminum susu) 
َوةَََّّةََُّّاجَلد َََُّّشَِبَّ الَقهح  

(Kakek telah meminum kopi) 

َبَّ ُعثحَمانََََّّزيحد ََََّّضَ  
(Zaid telah memukul Utsman) 

َّ َبتح لَاِطَمةَََََّّعئَِشةََََُّّضَ  
(Aisyah telah memukul Fathimah) 

َعمََّ طح
َ
ََُّّعَمرََُّّأ الِقط   

(Umar telah memberi 

makan kucing) 

َّ َعَمتح طح
َ
َةََُّّأ َمَكَََّّخِدَيح الس   

(Khadijah telah 

memberi makan ikan) 

الَقِميحَصََّّاتل اِجرََُّّبَاعََّ  
(Pedagang telah menjual baju) 

َّ يَمََُّّبَاَعتح ر اَجةََََّّمرح ال   
(Maryam telah menjual sepeda) 
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A.2 Tastniyah 

Tidak ada pembahasan khusus untuk fi’il muta’addiy 

yang maf’ul bihnya tastniyah selain bentuk yang digunakan 

adalah “ayni” bukan “aani”.  

Mudzakkar Muannats 

ََتَى َََِّّزيحد ََّّاِشح ي اَرَتْيح الس   
(Zaid telah membeli 2 mobil) 

ََتَتحَّ ََِّّلَاِطَمةََُّّاِشح اْلَِصاَنْيح  
(Fathimah telah membeli 2 kuda) 

ََُِّّعثحَمانَََُّّسِمعََّ َبتَْيح اخلُطح  
(Utsman telah mendengar 

2 khutbah) 

َّ ََََِّّعئَِشةَََُّّسِمَعتح اِل ِصيحَحَتْيح  
(Aisyah telah mendengar 

2 nasihat) 

ابِلَانَََِّّتَعل مََّ ََِّّالط  الل َغَتْيح  
(Dua siswa telah mempelajari 

2 bahasa) 

َّ ابِلَتََََّّتَعل َمتح ََِّّانَِّالط  رحَسْيح ال   

(Dua siswi telah mempelajari 

2 pelajaran) 

ََِّّالُمَدرِّسََّمَسحََّ َرَتْيح ب وح الس   
(Guru telah menghapus  

2 papan tulis) 
َّ ََِّّالُمَدرَِّسةَََُّّمَسَحتح الِكَتابَتَْيح  

(Guru telah menghapus 2 tulisan) 

َفَّ ُبَََّّنظ 
َ
ََِّّاأل اِل الَِذَتْيح  

(Ayah telah membersihkan  

2 jendela) 

َّ َفتح م َََّّنظ 
ُ
ََِّّاأل اخلَِزانَتَْيح  

(Ibu telah membersihkan  

2 lemari) 

َكَلَّ
َ
َزيحنََِّّالَوَلََُّّأ الَموح  

(Anak laki-laki telah memakan 

2 pisang) 

َّ َكلَتح
َ
ََِّّابلِنحُتََّّأ ُتَقالَْيح الُبح  

(Anak perempuan telah 

memakan 2 jeruk) 

َبَّ َِّالس َََّّزيحد ََََّّضَ ارَِقْيح  
(Zaid telah memukul  

2 pencuri) 

َّ َبتح ََََِّّعئَِشةََََُّّضَ ارَِقَتْيح الس   
(Aisyah telah memukul  

2 pencuri) 
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َعمََّ طح
َ
ََُِّّعَمرََُّّأ ْيح الِقط   

(Umar telah memberi makan  

2 kucing) 

َّ َعَمتح طح
َ
َةََُّّأ َََِّّخِدَيح َمَكْيح الس   

(Khadijah telah memberi makan 

2 ikan) 

ََِّّاتل اِجرََُّّعََّبَا الَقِميحَصْيح  
(Pedagang telah menjual  

2 baju) 
َّ يَمََُّّبَاَعتح َََِّّمرح ر اَجَتْيح ال   

(Maryam telah menjual 2 sepeda) 

A.3 Jamak 

A.3.1 Jamak Salim 

Perhatikan contoh-contoh variasi kalimat berikut ini. 

Fokus pembahasan pada kalimat berikut adalah pada objek 

(maf’ul bih) yang datang dalam bentuk Jamak Salim, baik 

jamak mudzakkar salim maupun jamak muannats salim. Ketika 

jamak mudzakkar salim menjadi maf’ul bih, maka bentuk yang 

digunakan adalah yang berakhiran “iina”. Karena maf’ul bih 

harus nashab dan bentuk nashab jamak mudzakkar salim adalah 

“iina” bukan “uuna”. Adapun jamak muannats salim, 

memiliki kaidah yang agak menyimpang, dimana ketika 

nashab, malah berharakat kasrah. Silahkan perhatikan tabel 

berikut.  
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Mudzakkar Muannats 

َّ َحب 
َ
ََََّّزيحد ََّّأ لِِمْيح الُمسح  

(Zaid telah mencintai 

kaum muslimin) 

َّ َحب تح
َ
لَِماتَََِّّلاِطَمةََُّّأ الُمسح  

(Fathimah telah mencintai kaum 

muslimah) 

رََّ ِسنَََُّّفط  َََّّالُمحح ائِِمْيح الص   

(Penderma telah memberi makan 

orang berpuasa) 

رََّ ِسَنةَََُّّفط  ائَِماتََِّّالُمحح الص   
(Penderma telah memberi 

makan orang berpuasa) 

َتاذَََُّّعل مََّ سح
ُ
َََّّاأل ابِلِْيح الط   

(Pak Guru telah mengajar siswa-

siswa) 

َّ َتاَذةَََُّّعل َمتح سح
ُ
ابِلَاتََِّّاأل الط   

(Bu Guru telah mengajar siswi-

siswi) 

نََََّّقاتََلَّ لُِموح يحنَََّّالُمسح تَدِّ الُمرح  
(Kaum muslimin telah memerangi 

kaum murtad) 

َّ لَِماُتَََّّقاتَلَتح اتََِّّالُمسح تَد  الُمرح  
(Kaum muslimah memerangi 

kaum murtad) 

الُِبَََّّسِمعََّ َََّّالط  الُمَدرِِّسْيح  
(Siswa telah mendengarkan para 

pak guru) 

َّ ابِلَةَََُّّسِمَعتح الُمَدرَِّساتََِّّالط   
(Siswi telah mendengarkan para 

pak guru) 

بِيحُبََّّناََدى َََّّالط  الُمَمرِِّضْيح  
(Pak dokter memanggil para 

perawat laki-laki) 

بِيحَبةََُّّناََدتحَّ الُمَمرَِّضاتََِّّالط   
(Bu dokter telah memanggil 

para perawat wanita) 

ََََّّنَظرحُتَّ الُمَهنحِدِسْيح  
(Aku melihat para insinyur) 

الُمَهنحِدَساتَََِّّنَظرحتَِّ  
(Kamu telah melihat para 

insinyur) 

بحَنا َََََّّضَ ارِقِْيح الس   
(Kami telah memukul para pencuri) 

بحَنا ارَِقاتََََِّّضَ الس   
(Kami telah memukul para 

pencuri) 

َرمََّ كح
َ
نَََّّأ لُِموح َََّّالُمسح لِِمْيح الُمسح  

(Muslimin memuliakan muslimin 

yang lain) 

َّ َرَمتح كح
َ
لَِماُتََّّأ لَِماتَِّالُمسحََّّالُمسح  

(Kaum muslimah memuliakan 

kaum muslimah yang lain 
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A.3.3 Jamak Taksir 

Jamak taksir termasuk jenis kata yang perubahannya 

berdasarkan harakat. Ketika rafa’, diberi harakat dhammah 

dan ketika nashab, diberi harakat fathah. Artinya, bila jamak 

taksir menjadi fa’il, maka wajib diberi harakat dhammah dan 

bila jamak taksir menjadi maf’ul bih maka wajib diberi harakat 

fathah. Ini berlaku baik untuk jamak taksir lil ‘aqil maupun li 

ghairil ‘aqil. Hanya saja, ada perbedaan kaidah terkait 

dengan bentuk fi’il yang sesuai. Silahkan merujuk kembali 

pada pembahasan jamak taksir pada pembahasan fi’il lazim. 

Berikut ini contoh-contoh kalimat jamak taksir ketika menjadi 

maf’ul bih dalam kalimat: 
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Jamak Taksir Lighairil ‘Aqil  

Mufrad Jamak Taksir 

َبَّالر ُجُلَّالََكحَبَّ  َََّضَ
(Seorang pria telah memukul anjing) 

َبَّ َبََّّالر ُجُلََََّّضَ اللِِكَ  

 َفَتَحَّالَعاِمُلَّابلَاَبَّ
(Seorang pekerja telah membuka pintu) 

بحَواَبََّّالَعاِمُلََّّلَتحََّ
َ
األ  

الُِبَّاِل الَِذةََّ َفَّالط   َنظ 
(Seorang siswa telah membersihkan jendela) 

َفَّ الُِبَََّّنظ  ذََّاِل َوالََِّّالط   

َّالَمالََّ َفَقَّالَغِن  نح
َ
 أ

(Orang kaya telah mendermakan harta) 
َوالََّ مح

َ
َّاأل َفَقَّالَغِن  نح

َ
 أ

مََّ  بَاَعَّاتل اِجُرَّالل حح
(Seorang pedagang telah menjual daging) 

الل ُحوحمَََّّاتل اِجرََُّّبَاعََّ  

َّاللَِّباَسَّ م 
ُ
َّاأل ََتَتح  اِشح

(Ibu telah meembeli pakaian) 
َّالَم ََبَِسَّاِشحَّ م 

ُ
َّاأل ََتَتح  

َكَبَّ ىَّااِلبحُنَّالَكوح
َ
 َرأ

(Seorang anak laki-laki telah melihat bintang) 
ى

َ
الَكَواكَِبََّّااِلبحنَََُّّرأ  

َُّعثحَماُنَّالِكَتاَبَّ
َ
 قَرَأ

(Utsman telah membaca buku) 
َّ
َ
الُكُتَبََُّّعثحَمانََُّّقَرَأ  

َتاَرَّ َطلحَحُةَّاَْلِقيحَبةََّاِخح  
(Thalhah telah memilih tas) 

اَْلَقائَِبَََّّطلحَحةََُّّاِخَتارََّ  

 َبَنَّالُمَهنحِدُسَّابلَيحَتَّ
(Seorang insinyur telah membangun rumah) 

وحَتَّابلُيََُّّالُمَهنحِدُسَََّّبَنَّ  
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Kolom sebelah kiri adalah bentuk kalimat ketika mufrad 

dan sebelah kanan contoh kalimat ketika berubah menjadi 

jamak taksir. Tidak ada perbedaan untuk harakatnya karena 

sama-sama berharakat fathah ketika menjadi maf’ul bih.  

Jamak Taksir Lil ‘Aqil Mudzakkar 

Untuk mendapat variasi kalimat yang lebih lengkap, 

pada contoh kalimat berikut, Kami sengaja 

mengelompokkan kolom kanan untuk yang bentuk fa’il dan 

maf’ul bihnya mufrad sedangkan kolom kanan untuk yang 

bentuk maf’ul bih nya jamak taksir. Adapun fa’ilnya diubah ke 

jamak baik jamak taksir maupun jamak mudzakkar salim untuk 

menunjukkan bahwa ada kata yang ketika jamak menjadi 

jamak taksir dan ada juga kata yang ketika jamak menjadi 

jamak mudzakkar salim.  
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Mufrad Jamak Taksir 

الَِبَّ َتاُذَّالط  سح
ُ
 َعل َمَّاأل

(Pak Guru telah mengajar siswa) 
َساتَِذةَُّ َعل مََّ

َ
الط  َ َبَّ األ  

َتاذَََّوق َرَّا سح
ُ
الُِبَّاأل لط   

(Siswa menghormati pak guru) 
ُبَّ َوق رََّ َساتَِذةََّ الط  َ 

َ
األ  

لُِمَّالَعالِمََّ ََتَّالُمسح َتفح  اِسح
(Orang islam telah meminta fatwa ahli 

ilmu) 

ََتَّ َتفح نََّ اِسح لُِموح لََماءََّالعَُّ الُمسح  

َبَّ
َ
َّاأل َرَمَّالَوَلُ كح

َ
 أ

(Anak laki-laki telah memuliakan ayah) 
َرمََّ كح

َ
الَدََُّّأ وح

َ
بَاءََّاآلَّاأل  

ََّ ِغيح يحُخَّالص   رَِحَمَّالش 
(Orang tua menyayangi yang kecil) 

خَُّ رَِحمََّ ُيوح َغارََّ الش  الصِّ  

ََّ ِميح
َ
حَساُنَّاأل َطاَعَّاإِلن

َ
 أ

(Manusia mentaati pemimpin) 
َطاعََّ

َ
َمَراءَََّّاِل اُسََّّأ

ُ
األ  

 قَاتََلَّالُمَجاِهُدَّالاَكلِرََّ
(Mujahid memerangi orang kafir) 

نََّ قَاتََلَّ ارََّ الُمَجاهُِدوح الُكف   

اِهدََّ الُِحَّالش   َدَعَّالص 
(Orang shalih telah mendoakan orang 

yang syahid) 

نََّ َدَعَّ اِْلُوح َهَداءََّ الص  الش   

بِيحَبَّ  َساَعَدَّالُمَمرُِّضَّالط 
(Perawat telah membantu dokter) 

نََّالُممََّ َساَعدََّ ِطب اءََّ رُِّضوح
َ
األ  

َببحُتَّااِلبحنََّ  أحح
(Aku mencintai anak laki-laki) 

َببحُتَّ حح
َ
َناءََّ أ بح

َ
األ  
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Jamak Taksir Lil ‘Aqil Muannats 

Tidak berbeda dengan jamak taksir lil ‘aqil mudzakkar, 

bentuk jamak taksir lil ‘aqil muannats juga sama-sama wajib 

berharakat fathah ketika dalam kedudukan maf’ul bih.  

Mufrad Jamak Taksir 

ةََّ
َ
َرَمَّاإِلسح ََُمَّالَمرحأ كح

َ
 أ

(Islam telah memuliakan seorang wanita) 
َرمََّ كح

َ
النَِّساءَََّّاإِلسح ََمََُّّأ  

ََّّنََكحََّ َراءَََّّالَشاب  الَعذح  
(Pemuda itu telah menikahi perawan) 

َباُبََّّنََكحََّ َذاَرىالعَََّّالش   

ُتَّ َملَةَََّّنََكحح رح
َ
األ  

(Aku telah menikahi janda) 
ُتَّ َراِمَلََّّنََكحح

َ
األ  

َمةََّ
َ
َّالُلَّاأل َحب 

َ
 أ

(Allah telah mencintai hamba wanita) 
َّ َحب 

َ
اإِلَماءَََّّاللََُّّأ  
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B. Fi’il Mudhari’ 

Pada pembahasan tentang fi’il mudhari untuk fi’il 

muta’addiy ini, Kami tidak mengulang pembahasan karena 

sudah dibahas pada pembahasan fi’il madhi.  

B.1 Mufrad 

Ketika mufrad, menjadi fi’il maka harus berharakat 

dhammah dan ketika menjadi maf’ul bih harus berharakat 

fathah.  
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Mudzakkar Muannats 

َكُبَّ الَسي اَرةََََّّزيحد ََّّيَرح  
(Zaid sedang mengendarai mobil) 

َكُبَّ اْلَِصانََََّّلاِطَمةََُّّتَرح  
(Fathimah sedang menaiki kuda) 

َمعَُّ َبةَََُّّعثحَمانََُّّيَسح اخلُطح  
(Ustman sedang mendengar 

khutbah) 

َمعَُّ اِل ِصيحَحةَََََّّعئَِشةََُّّتَسح  
(Aisyah sedang mendengar 

nasihat) 

الُِبَََّّيَتَعل مَُّ الل َغةَََّّالط   
(Siswa sedang belajar bahasa) 

ابِلَةَََُّّتَتَعل مَُّ آنَََّّالط  الُقرح  
(Siswi sedang belajar Al Qur’an) 

َرةََّ ب وح َسحََُّّالُمَدرُِّسََّّالس   َيمح
(Pak Guru sedang menghapus 

papan tulis) 

َسحَُّ الِكَتابَةَََّّالُمَدرَِّسةَََُّّتمح  
(Ibu guru telah menghapus 

tulisan) 

ُفَّ ُبَّاَُّيَنظِّ
َ
اِل الَِذةَََّّأل  

(Ayah sedang membersihkan 

jendela) 
ُفَّ م ََُّّتَنظِّ

ُ
ابل َََِطََّّاأل  

(Ibu sedang mengepel lantai) 

ُكُلَّ
ح
زَََّّالَوَلََُّّيَأ الَموح  

(Anak laki-laki sedang memakan 

pisang) 

ُكُلَّ
ح
ُتَقالَََّّابلِنحُتََّّتَأ الُبح  

(Anak perempuan sedang 

memakan jeruk) 

ُبَّ َ ُلََّّيَْشح فح الل َبَََّّالطِّ  
(Anak kecil sedang meminum susu) 

ُبَّ َ َوةَََّّةََُّّاجَلد ََّّتَْشح الَقهح  
(Kakek sedang meminum kopi) 

ُِبَّ ُعثحَمانََََّّزيحد ََّّيَْضح  
(Zaid sedang memukul Ustman) 

ُِبَّ َلاِطَمةَََََّّعئَِشةََُّّتَْضح  
(Aisyah sedang memukul 

Fathimah) 

ِعمَُّ ََُّّعَمرََُُّّيطح الِقط   

(Umar sedang memberi makan 

kucing) 

ِعمَُّ َةََُُّّتطح َمَكَََّّخِدَيح الس   
(Khadijah sedang memberi 

makan ikan) 

الَقِميحَصََّّاتل اِجرََُّّيَبِيحعَُّ  
(Pedagang sedang menjual baju) 

يَمََُّّتَبِيحعَُّ ر اَجةََََّّمرح ال   
(Maryam sedang menjual sepeda 
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B.2 Tastniyah 

Ketika tatsniyah menjadi fa’il maka harus dalam bentuk 

“aani’, sedangkan bila dalam kedudukan maf’ul bih, harus 

dalam bentuk “aini”.  

Mudzakkar Muannats 

ََتِيحَّ َََِّّزيحد ََّّيَشح ي اَرَتْيح الس   (Zaid sedang 

membeli 2 mobil) 
ََتِيحَّ َََِّّلاِطَمةََُّّتَشح اْلَِصاَنْيح  

(Fathimah sedang membeli 2 kuda) 

َمعَُّ ََُِّّعثحَمانََُّّيَسح َبتَْيح اخلُطح  (Utsman 

sedang mendengar 2 khutbah) 
َمعَُّ ََََِّّعئَِشةََُّّتَسح اِل ِصيحَحَتْيح  (Aisyah 

sedang mendengar 2 nasihat) 

ابِلَانَََِّّيَتَعل مَُّ ََِّّالط  الل َغَتْيح  (Dua siswa 

sedang belajar 2 bahasa) 
َََّّتَتَعل مَُّ ََِّّابِلََتانَِّالط  رحَسْيح ال   (Dua siswi 

sedang belajar 2 pelajaran) 

َسحَُّ ََِّّالُمَدرِّسََّيمح َرَتْيح ب وح الس   (Pak guru 

sedang menghapus 2 papan tulis) 
َسحَُّ ََِّّالُمَدرَِّسةَََُّّتمح الِكَتابَتَْيح  (Bu guru 

sedang menghapus dua tulisan) 

ُفَّ ُبََُّّيَنظِّ
َ
ََِّّاأل اِل الَِذَتْيح  (Ayah 

sedang membersihkan 2 jendela) 
ُفَّ م ََُّّتَنظِّ

ُ
ََِّّاأل اخلَِزانَتَْيح  (Ibu sedang 

membersihkan 2 lemari) 

ُكُلَّ
ح
َزيحنََِّّالَوَلََُّّيأ الَموح   

(Anak laki-laki sedang memaka 

2 pisang) 

ُكُلَّ
ح
ََِّّابلِنحُتََّّتَأ ُتَقالَْيح الُبح   

(Anak perempuan sedang 

memakan jeruk) 

ُِبَّ َََِّّزيحد ََّّيَْضح ارَِقْيح الس   (Zaid sedang 

memukul 2 pencuri) 
ُِبَّ ََََِّّعئَِشةََُّّتَْضح ارَِقَتْيح الس   (Aisyah 

sedang memukul 2 pencuri) 

ِعمَُّ ََُِّّعَمرََُُّّيطح ْيح الِقط   
(Umar sedang memberi 

makan 2 kucing) 

ِعمَُّ َةََُُّّتطح َََِّّخِدَيح َمَكْيح الس   
(Khadijah sedang memberi 

makan 2 ikan) 

ََِّّاتل اِجرََُّّيَبِيحعَُّ الَقِميحَصْيح  

(Pedagang sedang menjual 

2 baju) 

يَمََُّّتَبِيحعَُّ َََِّّمرح ر اَجَتْيح ال   

(Maryam sedang menjual 2 

sepeda) 
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B.3 Jamak 

B.3.1 Jamak Salim 

Ketika menjadi fa’il, jamak mudzakkar salim harus dalam 

bentuk “uuna” sedangkan ketika menjadi maf’ul bih, harus 

dalam bentuk “iina”. Adapaun jamak muannats salim, ketika 

menjadi fa’il wajib berharakat dhammah dan ketika menjadi 

maf’ul bih harus berharakat kasrah.  
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Mudzakkar Muannats 

َّ ََََّّزيحد َََُّّيِب  لِِمْيح الُمسح َ 
(Zaid sedang mencintai muslimin) 

َّ لَِماتَََِّّلاِطَمةََُّّحُتِب  الُمسح َّ 
(Fathimah mencintai para 

muslimah) 

رَُّ ِسنََُُّّيَفطِّ َََّّالُمحح ائِِمْيح الص  َ 
(Penderma sedang memberi makan 

orang berpuasa) 

رَُّ ِسَنةََُُّّتَفطِّ ائَِماتََِّّالُمحح الص  َّ 
(Penderma sedang memberi 

makan orang berpuasa) 

َتاذََُُّّيَعلِّمَُّ سح
ُ
َََّّاأل ابِلِْيح الط  َ 

(Pak Guru sedang mengajar 

2 siswa) 

َتاَذةََُُّّتَعلِّمَُّ سح
ُ
ابِلَاتََِّّاأل الط  َّ 

(Bu guru sedang mengajar para 

siswi) 

نَََُّّيَقاتُِلَّ لُِموح يحنَََّّالُمسح تَدِّ الُمرح َ 
(Kaum muslimin sedang 

memerangi kaum murtad) 

اتََِّّلَِماتَُّالُمسحََُّّتَقاتُِلَّ تَد  الُمرح َّ 
(Kaum muslimah sedang 

memerangi kaum murtad) 

َمعَُّ الُِبََّّيَسح َََّّالط  الُمَدرِِّسْيح َ 
(Siswa sedang mendengarkan 

para pak guru) 

َمعَُّ ابِلَةََُّّتَسح الُمَدرَِّساتََِّّالط  َّ 
(Siswi sedang mendengarkan 

para bu guru) 

بِيحُبََُّّيَناِديحَّ ََّالمََُّّالط  َمرِِّضْيح َ 
( Pak Dokter sedang memanggil 

para perawat) 

بِيحَبةََُُّّتَناِديحَّ الُمَمرَِّضاتََِّّالط  َّ 
(Bu dokter sedang memanggil 

para perawat) 

ََََّّتنحُظرَُّ الُمَهنحِدِسْيح َ 
(Kamu sedang melihat para 

insinyur) 

الُمَهنحِدَساتَََِّّتنحُظِريحنََّ َّ 
(Kamu sedang melihat para 

insinyur) 

ُِبَّ َََّّتَْضح ارِقِْيح الس  َ 
(Kamu sedang memukul para 

pencuri) 

ََّ ِبِْيح
ارَِقاتََِّّتَْضح الس  َّ 

(Kamu sedang memukul para 

pencuri) 

رِمَُّ نَََّّيُكح لُِموح َََّّالُمسح لِِمْيح الُمسح َ 
(Orang muslimin memuliakan 

muslimin yang lain) 

رِمَُّ لَِماُتََّّتُكح لََِّّالُمسح َماتَِّالُمسح َّ 
(Para muslimah sedang 

memuliakan muslimah 

yang lain) 
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B.3.2 Jamak Taksir 

Jamak taksir sama dengan mufrad dimana ketika menjadi 

fa’il harus berharakat dhammah adapun ketika nashab harus 

berharakat fathah.  

Jamak Taksir Lighairil ‘Aqil  

Khusus untuk jamak taksir lighairil ‘aqil, semuanya 

dihukumi sebagai muannats sekalipun untuk kata yang 

ketika mufradnya berjenis mudzakkar. Akan tetapi, ketika 

menjadi maf’ul bih, maka ketentuan ini tidak perlu 

diperhatikan. Karena dalam jumlah fi’liyyah, yang harus sama 

jenisnya adalah fi’il dan fa’il saja.  
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Mufrad Jamak Taksir 

ُِبَّالر ُجُلَّالََكحَبَّ  يَْضح
(Seorang pria sedang memukul anjing) 

ُِبَّ َبََّّالرَِّجاُلَّيَْضح اللِِكَ  

َتُحَّالَعاِمُلَّابلَاَبَّ  َيفح
(Seorang pekerja sedang membuka pintu) 

َتُحَّ اُلََّيفح بحَواَبََّّالُعم 
َ
األ  

الُِبَّاِل الَِذةََّ ُفَّالط   ُيَنظِّ
(Seorang siswa sedang membersihkan jendela) 

ُفَّ ذََّاِل َوالََِّّالط  َ ُبَُّيَنظِّ  

َّالَمالََّ  ُينحِفُقَّالَغِن 
(Orang kaya sedang mendermakan harta) 

َواَلَّ مح
َ
نَِياُءَّاأل غح

َ
 ُينحِفُقَّاأل

مََّ  يَبِيحُعَّاتل اِجُرَّالل حح
(Seorang pedagang sedang menjual daging) 

ارَُّيَبِيحُعَّ الل ُحوحمَََّّاتل ج   

َّاللَِّباَسَّ م 
ُ
َّاأل ََتِيح  تَشح

(Ibu sedang meembeli pakaian) 
َهاُتَّ م 

ُ
َّاأل ََتِيح تَشح

 الَم ََبَِسَّ

َكَبَّ  يََرىَّااِلبحُنَّالَكوح
(Seorang anak laki-laki sedang 

melihat bintang) 

َناءَُّيََرىَّ بح
َ
الَكَواكَِبََّّاأل  

َُّعثحَماُنَّالِكَتاَبَّ
ُ
رَأ  َيقح

(Utsman sedang membaca buku) 
َّ
ُ
رَأ الُكُتَبََُّّعثحَمانََُّيقح  

 ََيحَتاُرََّطلحَحُةَّاَْلِقيحَبةََّ
(Thalhah sedang memilih tas) 

اَْلَقائَِبَََّّطلحَحةَََُّيحَتاُرَّ  

َّالُمَهنحِدُسَّابلَيحَتَّ  يَبحِنح
(Seorang insinyur sedang membangun rumah) 

َّ نََّيَبحِنح ُيوحَتَّابلََُّّالُمَهنحِدُسوح  

Pada tabel di atas diberikan contoh kalimat yang fa’il dan 

maf’ul bih nya mufrad di kolom kiri, sedang di sebelah kanan 
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diberikan contoh kalimat yang fa’il dan maf’ul bihnya jamak, 

baik jamak taksir maupun jamak mudzakkar salim. Tidak ada 

perbedaan kaidah pemberian harakat antara jamak taksir 

lighairil ‘aqil dengan jamak taksir lil ‘aqil karena 

perbedaannya hanya pada hukum seputar jenisnya apakah 

ia termasuk mudzakkar ataukah muannats. Silahkan 

perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini:  
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Jamak Taksir Lil ‘Aqil Mudzakkar 

Mufrad Jamak Taksir 

الَِبَّ َتاُذَّالط  سح
ُ
 ُيَعلُِّمَّاأل

(Pak Guru sedang mengajar siswa) 
َساتَِذةَُُّيَعلُِّمَّ

َ
الط  َ َبََّّاأل  

َتاذََّ سح
ُ
الُِبَّاأل  يَُوقُِّرَّالط 

(Siswa sedang menghormati pak guru) 
ُبَّيَُوقُِّرَّ َساتَِذةَََّّالط  َ 

َ
األ  

لُِمَّ َّالُمسح ِِتح َتفح الَعالِمََّيَسح  
(Orang islam meminta fatwa ahli ilmu) 

ِِتحَّ َتفح نَََّّيَسح لُِموح لََماءََّالعََُّّالُمسح  

َبَّ
َ
َّاأل رُِمَّالَوَلُ  يُكح

(Anak laki-laki sedang memuliakan ayah) 
رُِمَّ الَدَُّيُكح وح

َ
األبَاءَََّّاأل  

ََّ ِغيح يحُخَّالص   يَرحَحُمَّالش 
(Orang tua menyayangi yang kecil) 

خَُُّمَّيَرححََّ ُيوح َغارَََّّالش  الصِّ  

ََّ ِميح
َ
حَساُنَّاأل  يُِطيحُعَّاإِلن

(Manusia sedang mentaati pemimpin) 
َمَراءَََّّااِل اُسَّيُِطيحُعَّ

ُ
األ  

 ُيَقاتُِلَّالُمَجاِهُدَّالاَكلِرََّ
(Mujahid sedang memerangi orang kafir) 

نََُّيَقاتُِلَّ ارَََّّالُمَجاِهُدوح الُكف   

الُِحَّا َّالص  ُعوح اِهدََّيَدح لش   
(Orang shalih sedang mendoakan orang 

yang syahid) 

َّ ُعوح نََّيَدح اِْلُوح َهَداءَََّّالص  الش   

بِيحَبَّ  يَُساِعُدَّالُمَمرُِّضَّالط 
(Perawat sedang membantu dokter) 

نََّيَُساِعُدَّ ِطب اءَََّّالُمَمرُِّضوح
َ
األ  

َّاإِلبحنََّ ِحب 
ُ
 أ

(Aku mencintai anak laki-laki) 
حَِّ

ُ
َّأ َناءََّب  بح

َ
األ  
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Jamak Taksir Lil ‘Aqil Muannats 

Mufrad Jamak Taksir 

ةََّ
َ
رُِمَّاإِلسح ََُمَّالَمرحأ  يُكح

(Islam sedang memuliakan 

seorang wanita) 

رُِمَّ النَِّساءَََّّاإِلسح ََمَُّيُكح  

َََّّينحِكحَُّ َراءَََّّالَشاب  الَعذح  
(Pemuda itu sedang menikahi perawan) 

َباُبَّاَُّينحِكحَُّ الَعَذاَرىَّلش   

نحِكحَُّ
َ
َملَةَََّّأ رح

َ
األ  

(Aku sedang menikahi janda) 
نحِكحَُّ

َ
َراِمَلََّّأ

َ
األ  

َمةََّ
َ
َّالُلَّاأل  َُيِب 

(Allah sedang mencintai hamba wanita) 
َّ اإِلَماءَََّّاللَََُُّّيِب   
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C. Fi’il Amar 

Perhatikan kata kerja perintah (fi’il amar) pada tabel 

berikut ini. Seluruh maf’ul bih (Objek) dalam kalimat berikut 

berharakat fathah. Ini dikarenakan maf’ul bih wajib dalam 

keadaan nashab dan fathah adalah tanda asal nashab. Isim 

mufrad termasuk isim yang ketika nashab wajib berharakat 

fathah.  

Kalimat Arti 

َباحََّ  !Hidupkan lampunya َشغَِّّلََِّّالحِمصح

َباحََّ ِفئََِّّالحِمصح طح
َ
 !Matikan lampunya أ

َاَبَّ َتحََِّّابلح  !Buka pintunya اِفح

َاَبَّ لِقََِّّابلح غح
َ
 !Tutup pintunya أ

َاَبَّ لَعََِّّابلح  !Dorong pintunya اِدح

َاَبَّ َحِبََّّابلح  !Tarik Pintunya اِصح

نََّ حح  !Ambilkan piringnya ُخذََِّّالص 

ز َّ َبخََِّّالر  َِّطح  !Masak nasinya ا

ِفََّّابلح َََِطَّ  !Pel lantainya َنظِّ

ِفََّّاِل الَِذةََّ  !Bersihkan jendelanya َنظِّ

يحرََّ ِ  !Rapihkan kasurnya َرتِِّبََّّالَس 

اَحةََّ نُِسََّّالس   !Sapu halamannya اُكح

ِفََّّاثلَِّياَبَّ  !Jemur bajunya َجفِّ

ِسلََِّّاللَِّباَسَّ  !Cuci bajunya اِغح

وََِّّاثلَِّياَبَّ  !Setrika bajunya اِكح
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Semua contoh kata perintah di atas datang dalam dhamir 

kata ganti orang kedua tunggal laki-laki ( ََّأَْنت ). Artinya bila 

objek yang diperintah adalah dhamir mukhathab yang lain, 

maka harus mengikuti tashrif lughawi fi’il amar untuk setiap 

dhamir. Contohnya untuk kata perintah َََّباح َّالِمصح ِل ََّشغِّ
(hidupkan lampunya!): 

 

Kalimat Isim Dhamir 

َباحََّ ِلَّالحِمصح نحَتَّ َشغِّ
َ
 أ

َباحََّ ُتَما َشغِّ َََّالِمصح نح
َ
 أ

َباحََّ لُوحاَّالِمصح ُتمحَّ َشغِّ نح
َ
 أ

َباحََّ َّالِمصح ِّلح نحِتَّ َشغِّ
َ
 أ

َباحََّ ُتَما َشغِّ َََّالِمصح نح
َ
 أ

َباحََّ لحَنَّالِمصح نحُتَّّ َشغِّ
َ
 أ
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2.2 Jumlah Ismiyyah 

Jumlah ismiyyah adalah kalimat yang didahului oleh isim. 

Pola kalimat jumlah ismiyyah adalah sebagai berikut: 

ISIM + ISIM 

 

 Mubtada   Khabar  

Isim yang pertama disebut dengan Mubtada dan isim 

yang kedua disebut khabar. Mubtada adalah kata / objek 

dalam bentuk isim yang ingin dijelaskan sedangkan khabar 

sesuai dengan namanya adalah kabar atau penjelasan dari 

kondisi, keadaan, jabatan, atau penjelasan dalam bentuk 

apapun dari objek yang sedang dijelaskan (mubtada). 

Contohnya: 

لِم َّ َزيحد َّ  ُمسح

(Zaid adalah muslim) 

Maka Zaid adalah objek atau isim yang ingin dijelaskan, 

sedangkan muslim adalah kabar atau penjelasan dari 

keadaan Zaid yang beragama Islam. Contoh lainnya: 

َزيحد َّ َهَذا   

(Ini adalah Zaid) 

Kata “Ini” merupakan mubtada, yaitu sesuatu yang ingin 

dijelaskan, sedangkan Zaid adalah penjelasan yang 

menerangkan bahwa yang sedang ditunjuk adalah zaid. 

Contoh lainnya: 
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َزيحد َّ ُهوََّ  

(Dia adalah Zaid) 

Kata “Dia” adalah mubtada sedangkan Zaid adalah 

penjelasannya. Dari kalimat ini dipahami bahwa nama “dia” 

yang sedang dibicarakan dalam kalimat tersebut bernama 

Zaid. Lainnya:  

لِمَُّ َحَسن َّ الُمسح   

(Orang islam itu baik) 

Kata “Muslim” dalam kalimat tersebut adalah mubtada, 

yaitu kata atau objek yang ingin dijelaskan. Sedangkan 

“Baik” merupakan penjelasan dari sifat muslim.  

Dari contoh-contoh di atas, Jumlah ismiyyah bisa dari 

kombinasi isim + isim dari jenis apapun. Artinya, bisa saja 

mubdatanya isim ‘alam (nama orang), atau isim isyarah (kata 

tunjuk), isim dhamir (kata ganti), atau isim jenis apapun yang 

sesuai dengan konteks pembicaraan.  
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KAIDAH PENYUSUNAN JUMLAH ISMIYYAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada 3 Kaidah dalam menyusun jumlah ismiyyah: 

1. Mubtada dan Khabar harus rafa’ 

Baik mubtada maupun khabar sama-sama harus dalam 

keadaan rafa’. Berikut kaidah rafa’ yang perlu diperhatikan: 

Jumlah Keadaan Ketika Rafa’ Contoh 

Mufrad Dhammah َّ  َطالِب 

Tatsniyah Bentuk aani (  َطابِلَانَِّ (انَ 

Jamak Mudzakkar Salim Bentuk uuna (ََْون) ََّن  َطابِلُوح

Jamak Muannats Salim Dhammah َّ َطابِلَات 

Jamak Taksir Dhammah َّ ب   ُط َ 

2. Mubtada harus isim ma’rifah 

Isim Ma’rifah adalah kata khusus. Silahkan baca kembali 

tentang pembahasan isim ma’rifah di bab 1 buku ini. Mubtada’ 

KAIDAH JUMLAH ISMIYYAH 

1.  Mubtada dan Khabar harus rafa’ 

2.  Mubtada dan Khabar harus sama dari sisi jenis dan 

jumlah 

3.  Mubtada harus ma’rifah 
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wajib dalam keadaan ma’rifah. Sedangkan khabar hukum 

asalnya adalah nakirah, kecuali untuk isim-isim yang dari 

asalnya ma’rifah (Isim ‘Alam, Isim Isyarah, dan Isim Dhamir). 

Contoh jumlah ismiyyah yang benar: 

َّ َهَذا كَِتاب   

(Ini adalah buku) 

Kalimat di atas, mubtadanya adalah kata “هَذا”. Kata ini 

adalah isim isyarah. Isim isyarah merupakan ma’rifat. 

Kemudian kata “َّ  adalah khabarnya. Ia adalah nakirahَّ”كَِتاب 

karena tidak dilekati alif lam (al). Sehingga memenuhi syarat 

jumlah ismiyyah.  

Bolehkah bila kata “َّ  datang dalam keadaan ”كَِتاب 

ma’rifah? Contohnya kalimat berikut: 

الِكَتاُبَّ َهَذا  

(Buku ini ...) 

Jawabannya tidak boleh, Karena bila kata “buku” datang 

dalam keadaan ma’rifah, maka makna kalimatnya bukan “Ini 

adalah buku” melainkan “Buku ini..”. Kalimat “buku ini..” 

malah bukan kalimat yang sempurna dikarenakan masih 

membutuhkan penjelasan lebih lanjut; kenapa buku ini? 

Misalkan dijelaskan seperti kalimat berikut: 

َجِديحد َّ الِكَتاُبَّ َهَذا  

(Buku ini baru) 

barulah kalimat tersebut menjadi kalimat yang sempurna. 

Apakah setiap kalimat yang mubtada nya isim isyarah seperti 

contoh di atas, khabarnya wajib nakirah? Jawabannya tidak. 
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Karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa khusus untuk 

isim yang dari asalnya ma’rifah, maka tidak mengapa 

menjadi khabar meskipun dalam keadaan ma’rifah. Karena 

itu sesuatu yang tidak bisa dipaksakan menjadi nakirah. 

Contohnya: 

َزيحد َّ َهَذا  

(Ini adalah Zaid) 

Maka kalimat di atas telah memenuhi syarat jumlah 

ismiyyah karena mubtadanya ma’rifah dan khabarnya 

sekalipun ma’rifah tapi tetap diperbolehkan berdasarkan 

kaidah. 

3.  Khabar harus sama dengan mubtada dari sisi jenis dan 

jumlah 

Bila mubtadanya mufrad dan mudzakkar, maka khabarnya 

wajib mufrad dan mudzakkar. Begitupun bila mubtadanya 

muannats dan tastsniyah, maka khabarnya harus muannats 

dan tastniyah. Perhatikan contoh-contoh berikut:  

Jenis Mudzakkar Muannats 

Mufrad َِّ ال لِم ََُّّبَّالط  ُمسح ابِلَةَُّ  لَِمة ََّّالط  ُمسح  

Tatsniyah َِّابِلَان لَِمانََِّّالط  ُمسح ابِلََتانَِّ  لَِمَتانََِّّالط  ُمسح  

Jamak Salim ََّن ابِلُوح نَََّّالط  لُِموح ُمسح ابِلَاُتَّ  لَِمات ََّّالط  ُمسح  

Jamak Taksir َّنَََّّالط  َ ُب لُِموح ُمسح  - 

Perhatikanlah bahwa semua contoh kalimat di atas, 

khabar dan mubtada nya dalam keadaan yang sama baik dari 
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sisi jenis maupun jumlah. Untuk lebih menajamkan 

pemahaman tentang jumlah ismiyyah, silahkan perhatikan 

variasi contoh kalimat berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMUS CEPAT: 

MADU MANIS DARI MALANG 

1. MADU: MArfu’ keDUanya 

2. MANIS: Mubtada dan khabar itu harus saMA jeNIS 

3. DARI: MubtaDA harus ma’RIfat 

4. MALANG: SaMA biLANGan jumlahnya 
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2.2.1 Mufrad 

 Mudzakkar Muannats 

Is
im

 I
sy

a
ra

h
 

ََّّٰهَذا كَِتاب  َّ 
(Ini adalah buku) 

َسَحة ََّّٰهِذهَِّ  ِممح

(Ini adalah penghapus) 

قَلَم َََّّذلَِكَّ َّ 
(Itu adalah pulpen) 

نَالَِذة ََّّتِلحَكَّ   

(Itu adalah jendela) 

َّ نحف 
َ
 ََّهَذاَّأ

(Ini adalah hidung) 
 ََّهِذهََِّعْيح َّ

(ini adalah mata) 

 ََّذلَِكََّفم َّ
(Itu adalah mulut) 

ُذن َّتِلحَّ
ُ
َكَّأ َّ 

(Itu adalah telinga) 

Is
im

 D
h

a
m

ir
 َّ  َُّهَوََّطبِيحب 

(Dia adalah Pak dokter) 
ََّطبِيحَبة َّ  َِّهَ

(Dia adalah Bu dokter) 

نحَتَُُّمحَتِهد َّ
َ
 َّأ

(Kamu (pria) itu rajin) 
نحِتَُُّمحَتِهَدةَُّ

َ
 َّأ

(Kamu (wanita) itu rajin) 

Is
im

 ‘A
la

m
 

لِم َََّّزيحد َّ ُمسح َّ 
(Zaid itu muslim) 

لَِمة ََّّلَاِطَمةَُّ ُمسح   

(Fatimah itu muslimah) 

َساَمةَََُّّماِهر َّ
ُ
 َّأ

(Usamah itu pintar) 
 َِّهنحد َََّّماهَِرة َّ

(Hindun itu pintar) 

 َُّعثحَمانََُّّتَاِجر َّ
(Utsman adalah pedagang) 

َُةَّتَاِجَرة َّ  ََّخِدَيح
(Khadijah adalah pedagang 
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Is
im

 y
an

g
 d

il
ek

at
i 

“A
l”

 

َّ  َّالبُسحََّتانََََُّّجِيحل 
(Taman itu bagus) 

 َّاَْلِديحَقةََََُّّجِيحلَة َّ
(Kebun itu bagus) 

رَََُّّطالِع َّ  َّابلَدح
(Purnama telah muncul) 

ُسَََّّطالَِعة َّ مح  َّالش 
(Matahari telah terbit) 

 َّالِقَطارَََُِّّسِيحع َّ
(Kereta itu cepat) 

يحَعة َّ ي اَرةَََُِّّسِ  َّالس 
(Mobil itu cepat) 

ح َّ ُتوح  َّابلََّاُبَََّّمفح
(Pintu itu terbuka) 

ُتوحَحة َّ  َّاِل الَِذةَََُّّمفح
(Jendela itu terbuka) 

ِجدََُّّبَِعيحد َّ  َّالَمسح
(Masjid itu jauh) 

َرَسةََُّّبَِعيحَدة َّ  َّالَمدح
(Sekolah itu jauh) 

ََّحاريَّ  َّالل َبُ
(Susu itu panas) 

ة َّ َوةَََُّّحار   َّالَقهح
(Kopi itu panas) 

Perhatikan contoh-contoh kalimat di atas, semua mubtada 

dan khabarnya berharakat dhammah karena isim mufrad 

ketika rafa’ berharakat dhammah. Namun ada keanehan yaitu 

pada isim isyarah dan isim dhamir yang tidak berharakat 

dhammah. Ini dikarenakan isim isyarah dan isim dhamir 

termasuk isim mabniy, yaitu isim yang tidak dapat berubah. 

Artinya, isim-isim tersebut selamanya akan datang dalam 

bentuk seperti itu. Misalnya kata َََُّّهو selamanya akan 

berharakat fathah dan tidak mungkin berubah menjadi َُِّهو 

atau ََُُّّهو.  
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2.2.2 Tatsniyah  

 Mudzakkar Muannats 

Is
im

 I
sy

a
ra

h
كَِتابَانََِّّٰهَذانَِّ   

(Ini adalah 2 buku) 
َسَحَتانَِّٰهَتاِنَّ ِممح  

(Ini adalah 2 penghapus) 

 Itu adalah)َّذنَِكَّقَلََمانَِّ

2 pulpen) 
نَالَِذتَانَِّتَانِكَّ  (Itu adalah  

2 jendela) 

Is
im

 D
h

a
m

ir
 Mereka berdua)َُّهَماََّطبِيحَبانَِّ 

Pak dokter) 
 Mereka berdua)َُّهَماََّطبِيحَبَتانَِّ

adalah Bu dokter) 

َتِهَدانَِّ ُتَماَُُّمح نح
َ
 Kalian berdua)َّأ

(pria) itu rajin) 
َتِهَدتَانَِّ ُتَماَُُّمح نح

َ
 Kalian berdua)َّأ

(wanita) itu rajin) 

Is
im

 y
an

g
 D

il
ek

at
i 

“A
l”

َتانَانََََِّّجِيح ََنَِّ   البُسح
(2 Taman itu bagus) 

َقَتانَِّ ََجِيحلََتانََِّّاَْلِديح  

(2 Kebun itu bagus) 

يحَعانََِّّالِقَطاَرانَِّ َِسِ َّ 
(2 Kereta itu cepat) 

ي اَرتَانَِّ يحَعَتانََِّّالس  َِسِ َّ 
(2 Mobil itu cepat) 

ُتوحَحانََِّّابلَابَانَِّ َمفح َّ 
(2 Pintu itu terbuka) 

ُتوحَحَتانََِّّاِل الَِذتَانَِّ َمفح َّ 
(2 Jendela itu terbuka) 

ِجَدانَِّ بَِعيحَدانََِّّالَمسح َّ 
(2 Masjid itu jauh) 

َرَسَتانَِّ بَِعيحَدتَانََِّّالَمدح َّ 
(2 Sekolah itu jauh) 

Ketika tastniyah dalam keadaan rafa’, maka wajib dalam 

bentuk “aani” bukan “ayni”. Ketika mubtadanya tatsniyah, 

maka khabarnya juga wajib tatsniyah berdasarkan kaidah.  
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2.2.3 Jamak Salim 

 Mudzakkar Muannats 

Is
im

 I
sy

a
ra

h
نََّ  لُِموح  َّهُؤالَءَُِّمسح

(Ini adalah muslimin) 
لَِمات َّ  هُؤالَءَُِّمسح

لَكَُّمَهنحَّ وح
ُ
نََّأ ِدُسوح   

(Itu adalah para insinyur) 
َّ
ُ
لَِكَُّمَهنحِدَسات َّوأ  

Is
im

 D
h

a
m

ir
نََّ  ََّصائُِموح  َُّهمح

(Mereka berpuasa) 
ََّصائَِمات َّ  ُهن 

نََّ َُُّمحَتِهُدوح ُتمح نح
َ
 َّأ

(Kalian rajin) 
َتِهَدات َّ َُُّمح نحُت 

َ
 أ

Is
im

 y
an

g
 D

il
ek

at
i 

“A
l”

 

نََّ ُبوح ُضوح َنََّمغح  َّالاَكلُِروح
(Kaum kafir itu dimurkai) 

َبات َّ ُضوح  الاَكلَِراُتََّمغح

نََّال َنََّصائُِموح لُِموح ُمسح َّ 
(Kaum muslimin berpuasa) 

لَِماُتََّصائَِمات َّ  الُمسح

نََّالمَُّ َنَُّمَتَعلُِّموح َهنحِدُسوح   

(Para insinyur itu belajar) 
َُّمَتَعلَِّمات َّ  الُمَهنحِدَسات 

نََّ َنََّماِهُروح  َّالُمَدرُِّسوح
(Para Pak guru itu rajin) 

 الُمَدرَِّساُتََّماِهَرات َّ

َنَُّجُدد َّ ُفوح   الُمَوظ 
(Para pegawai itu baru) 

َفاُتَُّجُدد َّ  الُمَوظ 

ِطب اءَُّ
َ
َنَّأ  َّالَقائُِموح

(Orang-orang yang berdiri itu 

adalah dokter) 

 الَقائَِماُتََّطبِيحَبات َّ
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Tabel di atas berisi contoh jamak mudzakkar salim dan 

jamak muannats salim ketika menjadi mubtada maupun khabar. 

Hal yang harus diperhatikan adalah, hukum asalnya, 

mubtada dan khabarnya harus sama-sama dalam bentuk 

jamak mudzakkar salim atau sama-sama jamak muannats salim 

kecuali untuk kata yang bentuk jamak nya adalah taksir maka 

tidak dapat dipaksakan menjadi salim. Akan tetapi yang 

penting adalah sama-sama jamak.  

Contohnya jumlah ismiyyah yang mubtadanya isim isyarah 

dan isim dhamir seperti contoh di atas atau jumlah ismiyyah 

yang mubtada nya jamak mudzakkar salaim tetapi khabar jamak. 

Contonya kataَّ ََّجِديحد (baru) yang memang jamak taksir nya 

adalah َّ َُّجُدد . Kita tidak dapat memaksa mengubah nya 

menjadi ََّن ََّجِديحُدوح dan َّ ََّجِديحَدات karena kedua bentuk kata ini 

tidak ditemukan dalam Bahasa Arab.  

2.2.4 Jamak Taksir 

Jamak taksir memilki kaidah khusus ketika digunakan 

dalam jumlah ismiyyah. Bila jamak taksirnya untuk benda yang 

tidak berakal (lighairil aaqil), maka khabarnya cukup dalam 

bentuk mufrad muannats. Contohnya: 

َواِسَعة َّ ابلُُيوحُتَّ  

(Rumah-rumah itu luas) 

Adapun bila jamak nya untuk yang berakal (lil aaqil) 

maka khabarnya mengikuti jenis jamak taksirnya. Bila jamak 

taksir untuk mudzakkar, maka khabarnya jamak mudzakkar 

salim. Contohnya: 
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نََّ لرَِّجاُلَّا  ُُمحَتِهُدوح

(Pria-pria itu rajin) 

Bila jamak taksir nya untuk muannats, maka khabarnya 

adalah jamak muannats salim. Contohnya:  

َّ الَفَتَياُتَّ ُُمحَتِهَدات   

(pemudi-pemudi itu rajin) 

Kecuali bila khabarnya merupakan isim yang ketika 

jamaknya berubah menjadi jamak taksir maka ini digunakan 

baik untuk jamak taksir lil ‘aqil mudzakkar maupun muannats. 

Contohnya untuk mudzakkar: 

ُجُدد َّ الط  َ ُبَّ   

(Para siswa itu baru) 

dan contoh untuk muannats: 

ُجُدد َّ َماءَُّاإلَِّ   

(Hamba-hamba wanita itu baru) 

Dikarenakan kata َّ ََّجِديحد (baru) jamaknya merupakan 

jamak taksir (َّ ُجُدد), maka bentuk jamak taksirnya digunakan 

baik untuk mudzakkar maupun muannats.  
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KAIDAH JUMLAH ISMIYYAH JAMAK TAKSIR 

1.  Bila mubtadanya jamak taksir lighairil ‘aqil, maka 

khabarnya mufrad muannats.  

2.  Bila mubtadanya jamak taksir lil ‘aqil mudzakkar maka 

khabarnya harus jamak (mudzakkar salim atau taksir 

sesuai kebutuhan) 

3.  Bila mubtadanya jamak taksir lil’aqil muannats maka 

khabarnya harus jamak (muannats salim atau taksir 

sesuai kebutuhan) 
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Untuk lebih memahami kaidah jumlah ismiyyah jamak 

taksir, silahkan perhatikan contoh-contoh berikut: 

Jamak Taksir Lighairil Aqil 

Jenis Mufrad Jamak Taksir 

Is
im

 

Is
y

a
ra

h
 َّ ُبُيوحت ََّّهِذهَِّ (ini adalah rumah) هَذاََّبيحت   

َِّذ َََّّكَّل َجَبل  َّ(itu adalah gunung) َِّجَبال ََّّتِلحَك  

Is
im

 y
an

g
 d

il
ek

at
i 

“A
l”

 

َجِديحَدة ََّّالُكُتُبَّ (buku itu baru)َّالِكَتاُبََّجِديحد َّ  

َّ ُمَََّجِيحل  ََجِيحلَة ََّّاِل ُجوحمَُّ (bintang itu indah)َّاِل جح  

ح َّ ُتوح بحَواُبَّ (Pintu itu terbuka)َّابلَاُبََّمفح
َ
ُتوحَحة ََّّاأل َمفح  

َّ ِجُدَّقَِريحب  قَِريحَبة ََّّالَمَساِجدَُّ (Masjid itu dekat)َّالَمسح  

َرَسُةََّواِسَعة َّ َواِسَعة ََّّالَمَدارُِسَّ (Sekolah itu luas)َّالَمدح  

َّ ُرََّطِويحل  نحَهارَُّ (Sungai itu panjang)َّاِل هح
َ
يحلَة ََّطوََِّّاأل  

َمِِئيَّ َمئِن ة ََّّالُقلُوحُبَّ (Hati itu tenang)َّالَقلحُبَُّمطح ُمطح  

بَارَِدة ََّّالِمَياهَُّ (Air itu dingin)َّالَماُءَّبَارِد َّ  

Perhatikan contoh kalimat di atas. Ketika dalam bentuk 

jamak taksir, maka semua khabarnya dalam bentuk mufrad 

muannats sekalipun untuk kata yang ketika tunggal 

dihukumi mudzakkar. 

Jamak Taksir Lil Aqil 

Silahkan perhatikan baik-baik tabel berikut dan 

bandingkan kalimat-kalimat berikut dari bentuk mufrad ke 
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jamak baik untuk yang mudzakkar maupun muannats.  

Jenis 
Mufrad 

Mudzakkar 

Jamak 

Taksir 

Mufrad 

Muannats 

Jamak 

Taksir 

Is
im

 I
sy

a
ra

h
 َّ  هَذاََّطالِب 

(Ini adalah siswa) 
ََّّهُؤالَءَِّ ُط َ ب  ة َّ 

َ
رَأ  هِذهَِّاِمح

(Ini adalah 

wanita) 

نَِساء ََّّهُؤالَءَِّ  

َّ ب 
َ
 ذلَِكَّأ

(Itu adalah ayah) 
لَكَّ وح

ُ
آبَاء ََّّأ َملَة َّ  رح

َ
 تِلحَكَّأ

(Itu adalah 

janda) 

لَِكَّ وح
ُ
َّأ

َراِمُلَّ
َ
 أ

Is
im

 D
h

a
m

ir
 ُهَوََّعبحد َّ 

(Dia adalah 

hamba laki-laki) 

َِّعَباد َّ َمة َّ ُهمح
َ
َّأ  ِهَ

(Dia adalah 

hamba wanita) 

َّإَِماء َّ  ُهن 

نحَتَّتَاِجر َّ
َ
 أ

(Kamu adalah 

pedagang) 

ََُّتّار َّ ُتمح نح
َ
ة َّ أ

َ
رَأ نحِتَّاِمح

َ
 أ

(Kamu adalah 

wanita) 

َّنَِساء َّ نحُت 
َ
 أ

Is
im

 y
an

g
 d

il
ek

at
i 

“A
l”

 

َّ نَاَّرَُجل 
َ
 أ

(Saya adalah 

seorang laki-laki) 

رَِجال ََّّنَََُّنحَّ ة َّ 
َ
رَأ نَاَّاِمح

َ
 أ

(Saya adalah 

wanita) 

نَِساء ََََّّنحنَُّ  

ََّصِغيح َّ  الَوَلُ
(Anak laki-laki 

itu kecil) 

الَدَُّ وح
َ
ِصَغار ََّّاأل ة َّ  َ َمُةََّصِغيح

َ
 األ

(Hamba wanita 

itu kecil) 

ِصَغار ََّّاإِلَماءَُّ  

 الر ُجُلََّكبِيح َّ
(Lelaki itu besar) 

كَِبار ََّّالرَِّجاُلَّ ة َّاالَِّ  َ ةََُّكبِيح
َ
رَأ مح  

(Wanita itu 

besar) 

ر َّكَِباَّالنَِّساءَُّ  

 الَعبحُدََّصائِم َّ
( Hamba laki-laki 

itu berpuasa) 

نَََّصائُِموحََّّالِعَبادَُّ َمُةََّصائَِمة َّ 
َ
 األ

(Hamba wanita 

itu berpuasa) 

َّاإِلَماءَُّ
 َصائَِمات َّ
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TANBIH (PERHATIAN) 

Terkadang ditemukan kalimat yang terkesan tidak 

mengikuti kaidah jumlah ismiyyah, seperti:  

تَانََِّّالط  ََُقَّ  (٥٥٩َّ:)ابلقرةََّمر 
“Cerai (yang dapat rujuk) itu dua kali.” (Al Baqarah: 229) 

Kata َّالّط ََُق merupakan mufrad sedangkan تَان  adalah َمر 

tatsniyah. Padahal mubtada dan khabar harus sama jumlahnya. 

Kalimat semacam ini tidak wajib mengikuti kaidah karena 

memang maksud dari kalimat ini adalah pemberitahuan 

tentang hukum cerai yang dapat dirujuk itu adalah sebanyak 

2 kali. Tentu kita tidak dapat memaksakan kalimatnya 

menjadi: 

ة َّ ُقَّالط  َََّ  َمر 

(Cerai itu sekali) 

Kalimat kedua ini benar secara kaidah tapi tidak sesuai 

konteks kalimat yang dibicarakan. Kalimat kedua ini 

sekaligus menjadi contoh lain kalimat yang terkesan 

menyalahi kaidah. Kata َّالط  ََُق merupakan mudzakkar 

sedangkan ََّة َّم ر   adalah muannats. Ini terjadi karena memang 

Bahasa Arabnya sekali itu adalah َّ ة ََّمر  . Tentu kita tidak bisa 

memaksakan untuk membuang ta marbuthahnya menjadi َََّّمري
saja. Contoh lain dalam hadits Rasulullah: 

َيامَُّ ُجن ة َّ الصِّ  

(Puasa adalah perisai) 
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Karena Bahasa Arabnya perisai adalah َّ ُجن ة maka kita 

tidak boleh memaksakan membuang ta marbuthahnya 

menjadi ََُّّجني . Terkadang, kita harus menggunakan logika 

dalam memahami suatu kalimat atau ketika membuat 

sebuah kalimat. Karena tujuan kita membuat kalimat adalah 

agar dapat dipahami orang lain oleh karena itu memahami 

konteks kalimat sangat penting dalam mempelajari dan 

menerapkan ilmu nahwu.  
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BAB III 
KETERANGAN TAMBAHAN DALAM KALIMAT 

Dalam penggunaan kalimat sehari-hari, kita sering 

menggunakan keterangan tambahan pada suatu kalimat 

seperti keterangan tempat, waktu, kondisi, sifat, dan 

sebagainya. Keterangan ini digunakan untuk memperjelas 

maksud dari kalimat yang ingin disampaikan kepada lawan 

bicara. Contohnya kalimat: 

َزيحد َّ قَامََّ  

(Zaid telah berdiri) 

Kalimat ini bisa diperjelas dengan menggunakan 

beberapa keterangan kalimat, misalnya: 

Beberapa contoh kalimat di atas menunjukkan maksud 

yang lebih jelas dibanding sebelum ditambahkan keterangan 

tambahan. Dalam Bahasa Arab, ada beberapa jenis 

keterangan tambahan yang bisa digunakan. Kami telah 

merangkum beberapa keterangan tambahan yang sering 

لَِّ َماَمَّالَفصح
َ
َّأ  Zaid telah berdiri di depan kelas قَاَمََّزيحد 

ِويحُلَّ َّالط   Zaid yang tinggi telah berdiri قَاَمََّزيحد 

َِّفحَّ ِجدَِّقَاَمََّزيحد  َّالَمسح  Zaid telah berdiri di dalam masjid 
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digunakan dalam Al Qur’an, hadits, dan percakapan sehari-

hari Bahasa Arab yang penting untuk dipahami oleh pemula.  

Beberapa kata keterangan ada yang majrur dan manshub 

dan ada juga yang fleksibel tergantung keadaan. Yang jelas, 

tidak ada keterangan tambahan yang marfu’, karena marfu’ 

khusus untuk kata yang menempati jabatan utama dalam 

kalimat seperi sebagai fa’il, mubtada, khabar dan naibul fa’il. 

Begitupula tidak ada keterangan tambahan yang mazjum, 

karena majzum umumnya hanya digunakan untuk penafian 

fi’il berupa huruf-huruf jazm.  
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3.1 Keterangan Majrur  

3.1.1 Jar - Majrur 

Pada bab 1, kita telah mempelajari huruf jar dan 

pengaruhnya terhadap suatu kata dalam kalimat. Bila suatu 

kata didahului oleh huruf jar, maka ia wajib dalam kondisi 

jar (majrur). Majrur adalah istilah yang digunakan untuk kata 

yang dalam kondisi jar baik karena didahului oleh huruf jar 

atau sebab lain yang menjadikannya wajib dalam keadaan 

jar. 

Tanda asal jar adalah kasrah. Oleh karena itu, banyak kata 

dalam Al Qur’an yang berharakat kasrah apabila didahului 

oleh huruf jar sebagaimana yang telah disebutkan contohnya 

pada bab 1. Akan tetapi karena tidak semua kata mu’rab 

dengan harakat, selain kasrah, tanda jar adalah “ya” dan juga 

“fathah”. Silahkan perhatikan tabel berikut:  

Jumlah Keadaan Ketika Jar Contoh 

Mufrad Kasrah َّ  َطالِب 

Tatsniyah Bentuk aini (َِّيحن) َِّ  َطابِلَْيح

Jamak Mudzakkar Salim Bentuk iina (ََّيحن) ََّ  َطابِلِْيح

Jamak Muannats Salim Kasrah َّ  َطابِلَات 

Jamak Taksir Kasrah َّ ب 
 ُط َ 

Isim Ghairu Munsharif Fathah َََّد ْحح
َ
 أ
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Untuk kata yang mu’rabnya dengan huruf, ketika jar 

tanda I’rabnya adalah “ya” seperti tatsniyah (ayni) dan jamak 

mudzakkar salim (iina). Adapaun untuk yang mu’rabnya 

dengan harakat (isim mufrad, jamak taksir, dan jamak muannats 

salim), semuanya berharakat kasrah kecuali isim ghairu 

munsharif. Ketika jar, isim ghairu munsharif berharakat fathah.  

Dalam menyusun kalimat, kita bisa menggunakan huruf 

jar sebagai keterangan tambahan untuk kalimat. Silahkan 

perhatikan contoh-contoh berikut untuk mengetahui peran 

huruf jar dalam suatu kalimat. 
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No. 
Bilangan 

Majrur 
Contoh Kalimat 

1 Mufrad 

رَِّ
َدح َََّكبلح َُةَََّجِيحلَة   َخِدَيح

(Khadijah itu cantik bagaikan purnama) 

َتَبةَِّ   َذَهبحُتَّإَِلَّالَمكح

(Saya telah pergi ke perpustakaan) 

2 Tatsniyah 

َِّ َرَستَْيح َِّفَّالَمدح َُّمَدرِّس   َحاِمد 

(Hamid adalah guru di dua sekolah) 
َِّ اِدَقْيح ََّعنَّالص  ََّلاِطَمُةَّاخلََبَ   َسِمَعتح

(Fathimah mendengar kabar dari dua orang jujur) 

3 

Jamak 

Mudzakkar 

Salim 

وحُمَّ ََّالص  ائِِمْيح َّلِلص  ُجن ة    

(Puasa adalah perisai bagi orang berpuasa) 

ََّ ائِِمْيح َّلِلص  ز  َّالر  م 
ُ
َّاأل   َطَبَختح

(Ibu memasak nasi untuk orang berpuasa) 

4 

Jamak 

Muannats 

Salim 

لَِماتَِّ َّالُمسح َََّعَ   اْلَِجاُبََّواِجب 
(Hijab itu wajib atas muslimah) 

ابِلَاتَِّ   َمَررحُتَّبِالط 

(Aku berpapasan dengan siwsi-siswi) 

5 Jamak Taksir 

َّالرَِّجالَِّ   َيبحَحُثَّالَقائُِدََّعنح

(Panglima sedang mencari para laki-laki) 

َواقَِّ سح
َ
اُرَِّمنَّاأل   رََجَعَّاتل ج 

(Para pedagang pulang dari pasar-pasar) 

6 
Isim Ghairu 

Munsharif 

ةََّ اُجَّإَِلََّمك    َذَهَبَّاْلُج 

(orang-orang berhaji pergi ke mekkah) 

َدََّ ْحح
َ
َّبِأ َِّهنحد    َمر تح

(Hindun berpapasan dengan Ahmad) 
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3.1.2 Keterangan Kepemilikan dan Peruntukan 

(Mudhaf – Mudhaf Ilaih) 

Mudhaf-mudhaf ilaih adalah frasa (susunan kata) yang 

terdiri dari dua isim. Meskipun terdiri dari dua isim, susunan 

mudhaf – mudhaf ilaih bukanlah sebuah kalimat yang 

sempurna seperti mubtada – khabar. Karena frasa mudhaf – 

mudhaf ilaih biasa digunakan untuk menjelaskan kepemilikan 

atau asal dari isim yang pertama (mudhaf). Isim yang pertama 

yang ingin dijelaskan disebut dengan mudhaf dan isim yang 

kedua sebagai penjelasan disebut dengan mudhaf ilahi. 

Mudhaf. Misalkan dalam bahasa Indonesia, kita kenal frasa 

cincin emas (cincin dari emas), pintu jati (pintu dari jati), 

buku Zaid (buku milik Zaid), dana ummat (dana milik 

ummat), dan sebagainya. Contoh mudhaf – mudhaf ilaih dalam 

Bahasa Arab: 

َزيحد ََّّكَِتاُبَّ  

Buku Zaid 

Dalam frasa di atas, kata “َّكَِتاُب” disebut dengan mudhaf, 

sedangkan “َّ َزيحد” disebut dengan mudhaf ilaih. Ketika kita 

menyebutkan “َّكَِتاُب” saja, maka cakupannya masih umum 

(nakirah), bisa buku tentang apa saja atau buku milik siapa 

saja. Namun ketika kita menyebutkan mudhaf ilaihnya, maka 

jelas kepemilikan dari buku tersebut. Selain kepemilikan, 

mudhaf ilaih juga berfungsi untuk menjelaskan “peruntukan”. 

Contoh: 

الل َغةَِّ كَِتاُبَّ  

Buku bahasa 
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Mudhaf ilaih “ ةَِّالل غََّ ” dalam frasa di atas berfungsi sebagai 

penjelasan peruntukan buku yang sedang dibicarakan. Buku 

untuk bahasa. Bukan buku untuk sejarah, matematika, dan 

sebagainya. Karena sebetulnya, susunan mudhaf-mudhaf ilaih 

mengandung makna “َِّل / untuk “. Sehingga asalnya, bentuk 

kedua frasa di atas adalah: 

َّ لَِزيحد ََّّكَِتاب   

(buku nya zaid) 

 

َّ  لِل َغةََِّّكَِتاب 

(buku untuk bahasa) 

Selain memiliki kandungan makna “َِّل / untuk “, mudhaf – 

mudhaf ilaih juga mengandung makna “ َِّمنح / dari”. 

Contohnya  

َََّّخاَتمَُّ َذَهب   

Cincin emas 

Maka bentuk asalnya sebetulnya adalah: 

ََِّّمنحَََّّخاَتم َّ َذَهب   

Cincin dari emas 
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Kaidah Mudhaf – Mudhaf Ilaih 

1. Mudhaf tidak boleh bertanwin 

Mudhaf tidak boleh bertanwin18 baik dhammatain, 

kasratain, maupun fathatain.  

2. Mudhaf tidak boleh dilekati “al” 

Selain tidak boleh bertanwin, mudhaf juga tidak boleh 

dilekati al.  

3. Mudhaf ilaih harus dalam keadaan jar (majrur) 

Isim kedua yang berfungsi sebagai penjelas (mudhaf ilaih) 

harus dalam keadaan jar sesuai dengan kondisi 

mu’rabnya.  

4. Mudhaf boleh rafa’, nashab, dan jar sesuai kebutuhan. 

Berbeda dengan mudhaf ilaih yang wajib dalam keadaan 

jar, mudhaf tidak wajib dalam keadaan tertentu karena 

disesuaikan dengan kebutuhan. Ini dikarenakan mudhaf 

itu pasti telah menempati kedudukan lain. Contohnya: 

َِّ أنَا الِعلحمَِّ ُبََّطال  

الِعلحمَِّ َطالُِبَّ َجاءََّ  

يحُتَّ
َ
الِعلحمَِّ َطالَِبَّ َرأ  

الِعلحمَِّ بَِطالِِبَّ َمَررحُتَّ  

                                                           
18  Tidak bertanwin di sini bukan berarti mudhaf harus isim ghairu munsharif, akan tetapi 

yang dimaksud adalah isim yang menjadi mudhaf (munsharif apalagi ghairu munsharif) 

tidak boleh ditanwinkan  
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Dalam keempat contoh di atas, kita bisa melihat bahwa 

mudhaf pada contoh pertama menjadi khabar (marfu’), contoh 

kedua menjadi fa’il (marfu’), contoh ketiga menjadi maf’ul bih 

(manshub), dan contoh keempat menjadi jar majrur.  

Silahkan perhatikan contoh-contoh pada table berikut 

untuk memahami fungsi mudhaf – mudhaf ilaih dalam suatu 

kalimat: 
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No. 
Bilangan 

Mudhaf ilaih 
Contoh Kalimat 

1 Mufrad 

ََّجِديحد َّ   كَِتاُبََّزيحد 

(Bukunya zaid itu baru) 
ُةََُّمحُموحد َّ ََّعم  ََّحاِمد  م 

ُ
 أ

(Ibunya Hamid adalah bibinya Mahmud) 

2 Tatsniyah 

ع َّ ُنوح يحِنََّممح ُقَّالَواِلَ   ُعُقوح

(Mendurhakai kedua orang tua itu terlarang) 

َِّ َّقَاُموحَسَّالل َغَتْيح ََتَىََّطالِب    اِشح
(Siswa membeli kamus 2 bahasa) 

3 

Jamak 

Mudzakkar 

Salim 

ََّ ِمنِْيح َّالُمؤح م 
ُ
  ََعئَِشُةَّأ

(Aisyah adalah Ibu kaum mu’minin) 

ََّ لِِمْيح ََعُءَِّس ََُحَّالُمسح   ال 
(Doa adalah senjata kaum muslimin) 

4 

Jamak 

Muannats 

Salim 

ابِلَاتَِّ يحُتَّآبَاَءَّالط 
َ
  َرأ

(Aku melihat ayah-ayahnya para siswi) 

ابِلَاِتََّقوِييَّ   َعزحُمَّالط 

(Tekad para siswi itu kuat) 

5 Jamak Taksir 

ِبَّ َهُرَّالط  َ  مح
َ
  ُعثحَماُنَّأ

(Utsman adalah siswa terpandai) 

اِظَّ رََسِةَّاْلُف  ََّمدح آَنَِّفح َفُظَّالُقرح حح
َ
  أ

( Aku menghafal Al Qur’an di sekolah para 

huffadz) 

6 
Isim Ghairu 

Munsharif 

ََدَََّجِيحلَة َّ ْحح
َ
  َحِقيحَبُةَّأ

(Tasnya ahmad itu bagus) 

َُّعثحَمانََّ بُوح
َ
َََّعئَِشَةَّأ ُخوح

َ
  أ

(Saudaranya aisyah adalah bapaknya utsman) 
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3.2 Tawaabi’ 

Tawaabi’ adalah kelompok jabatan kata dalam kalimat 

yang tanda I’rabnya tidak mutlak. Kelompok ini berbeda 

dengan fa’il, mubtada dan khabar yang mutlak harus marfu’ 

dan maf’ul bih yang wajib nashab. Kelompok tawaabi’, sesuai 

artinya adalah pengikut. I’rab dari kelompok tawaabi’ 

mengikuti kata yang diikuti. Tawaabi’ ada 4: 

• Na’at (sifat) 

• ‘Athaf (kata sambung) 

• Taukid (penekanan) 

• Badal (pengganti) 

3.2.1 Keterangan Sifat (Na’at) 

Untuk memberikan sifat pada sesuatu, di dalam Bahasa 

Arab dikenal istilah na’at – man’ut atau shifat – maushuf. 

Na’at atau shifat adalah sifat sedangkan man’ut atau maushuf 

adalah kata yang disifati. Contohnya: 

ِويحُلَّ َزيحد َّ الط   

Zaid yang tinggi 

Maka “Zaid” adalah man’ut sedangkan “yang tinggi” 

adalah na’at. Bila kita perhatikan, susunan na’at man’ut 

tersebut mirip dengan susunan mubtada – khabar. Bila 

susunan di atas diubah menjadi: 

َّ َزيحد َّ ِويحل  ط   

Dengan membuang “al ma’rifat”, maka maknanya 

menjadi “Zaid itu tinggi”. Artinya, ini merupakan kalimat 
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sempurna dalam bentuk jumlah ismiyyah. Adapun na’at – 

man’ut hanya frasa yang tidak memiliki makna kalimat yang 

sempurna. Ada kaidah yang harus diperhatikan yang 

dengannya kita bisa membedakan mana susunan na’at 

man’ut dan susunan mubtada – khabar. 

Kaidah na’at man’ut adalah: 

1.  Na’at dan man’ut harus sama jenis 

Bila man’utnya mudzakkar, maka na’atnya wajib 

mudzakkar. Sebaliknya jika man’utnya muannats, maka 

na’atnya wajib muannats. 

2.  Na’at dan man’ut harus sama bilangan 

Bila man’utnya mufrad, maka na’atnya wajib mufrad, 

begitupun bila man’utnya tastniyah atau jamak, maka 

na’atnya harus mengikuti bilangan man’utnya. 

3.  Na’at man’ut harus sama dari sisi ma’rifat dan nakirah 

Bila man’utnya ma’rifat, maka na’atnya wajib ma’rifat. 

Sebaliknya jika man’utnya nakirah, maka na’atnya wajib 

nakirah 

4.  Na’at dan man’ut harus sama dari sisi I’rab 

Bila man’utnya marfu’, maka na’atnya wajib marfu’. 

Begitupun bila man’utnya manshub atau majrur, maka 

na’atnya harus menyesuaikan I’rab dari man’utnya. 

Kesimpulannya, na’at dan man’ut harus sama dari semua 

sisi berbeda dengan mubtada dan khabar yang hanya 

harus sama jenis dan bilangannya saja.  

Mari kita perhatikan tabel berikut untuk memahami 

penggunaan na’at atau shifat dalam kalimat: 
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No. Bilangan Na’at Contoh Kalimat 

1 Mufrad 

َّ َّاجَلِميُلََّطِويحل  ي  ََعِ

(Ali yang ganteng itu tinggi) 
َّالِكَتاَبَّاجَلِديحدََّ ُ َتِعيح سح

َ
 أ

(Saya meminjam buku yang baru) 

2 Tatsniyah 

َتِهَداِنََّماِهَرانَِّ  Kedua pak guru( الُمَدرَِّساِنَّالُمجح

yang bersungguh-itu pandai) 

يحُتَّ
َ
َََِّّرأ َّالن ِشيحَطَتْيح ِ ابِلَتَْيح الط   

(Aku melihat dua siswi yang rajin) 

3 
Jamak 

Mudzakkar Salim 

ِمُنوَنَُُّمحَّ َنَّالُمؤح لُِموح نََّالُمسح ِسُنوح  

(orang-orang islam yang beriman itu 

berihsan) 

يحُتَّ
َ
ِجدََِّرأ َّالَمسح َِّفح َ َّالُمَصلِّْيح َ لِِمْيح الُمسح  

(Saya melihat orang islam yang shalat di 

masjid) 

4 
Jamak Muannats 

Salim 

اِْلَاتَُّ لَِماُتَّالص  َّالُمسح  َصل تح

(orang-orang muslimah yang shalihah itu 

telah shalat) 

الَماِهَراتَََِّّمَررحُتَّبِالُمَدرَِّساتَِّ  

(Aku berpapasan dengan para guru yang 

pandai) 

5 Jamak Taksir 

اِنَّابلَِعيحَدةَِّ َ ُبَّاجُلُدُدَِّمنَّابلُْلح  الط  َ 
(Para siswa yang baru itu dari Negara-

negara yang jauh) 

اُرَّالمَُّ َتهَِّاتل ج  نَِياءَُّجح غح
َ
َنَّأ ُدوح  

(Para pedagang yang bersungguh-sungguh 

itu kaya) 
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 (٦الفاحتة:َ)ٹ   ٹ  ٹ   1.

َ(٢انلبأ:َ)ٻ  ٻ  پ        2.

 (١ابلينة:َ)ڈ  ڈ ژ     3.

 (١٣الواقعة:َ) ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    4.

 (٣٢انلازاعت:َ)ائ  ەئ  ەئ  وئ وئ       5.

 (١٧انلازاعت:َ)   ھ  ھ    ے   ے6َ.

 (١اتلني:َ)پ  پ   پ    7َ.

    ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ 8.

َ(٣٦َ–٣١َالعلق:َ)

 ڤ    ڦ    ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ    9.

 (١َ–١َالغاشية:َ)

 )٣١َ–٣٢َالغاشية:َ(    ڳ  ڳ     ڳ      ڱ  ڱ  ڱ    ڱ     ں 10.

.11 َ َحبُّ
َ
ََوأ ََخْْي  َالَقو يُّ ُن َاللَ َالُمْؤم  َإ ََل يْف  ع  َالِعي ن  َالُمْؤم   ََمَن

 )رواهَمسلم(



ILMU NAHWU UNTUK PEMULA www.programbisa.com 

 

132 Abu Razin & Ummu Razin 

3.2.2 Kata Sambung (‘Athaf dan ma’thuf) 

Kata sambung dalam Bahasa Arab disebut dengan huruf 

‘athaf. Ada 3 istilah yang digunakan untuk susunan ‘athaf dan 

ma’thuf, yaitu huruf ‘athaf, ma’thuf, dan ma’thuf ‘alaih. Huruf 

‘athaf adalah kata sambung, ma’thuf adalah istilah yang 

digunakan untuk kata yang disambungkan sedangkan 

ma’thuf alaih adalah kata yang dijadikan sandaran untuk 

disambungkan. Contohnya: 

َّ
َ
ََّوَّأ َدَُّقَاَمََّزيحد  ْحح  

(Zaid dan Ahmad telah berdiri) 

Maka “ََّو” adalah huruf ‘athaf dan “ََُّد ْحح
َ
 adalah ma’thuf ”أ

dan kata “َّ َزيحد”adalah ma’thuf ‘alaih, yaitu kata yang 

dijadikan sandaran ma’thuf.  

Huruf ‘athaf ada 10:  

  ,(dan) وََّ  .1

 ,(maka) َفَّ  .2

  ,(kemudian) ُثم َّ  .3

وحَّ  .4
َ
 ,(atau) أ

محَّ  .5
َ
 ,(ataukah) أ

ا  .6  ,(adakalanya) إِم 

7.  َّ  ,(bahkan) بَلح

 ,(tidak) الََّ  .8

 ,(akan tetapi) لَِكنحَّ  .9

10.  َّ  (hingga) َحَت 
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Kaidah yang berlaku pada ‘athaf – ma’thuf adalah wajib 

sama dari sisi I’rab saja. Apabila ma’thuf ‘alaih nya marfu’, 

maka ma’thufnya wajib marfu’ dan Apabila ma’thuf ‘alaih nya 

manshub, majrur, atau majzum, maka ma’thufnya wajib 

mengikutinya. Silahkan perhatikan contoh-contoh berikut: 
ََّزيد َّ • َّنَِساء َََّّجاَء َُّثم  وحََعئَِشُة

َ
َّأ َّلَاِطَمُة َو  (Zaid dan fathimahَّ atau 

aisyah datang kemudian para wanita) 

ِجدَِّ • َِّفَّالَمسح َ لِِمْيح يُتَّاإِلَماَمََّوَّالُمسح
َ
 Aku melihat seorang imam) َرأ

dan kaum muslimin di masjid) 

َُّرزًّا • مح
َ
َكلحَتَّأ

َ
ًا أ ُخْبح

َ
 (?Kamu telah makan roti ataukah nasi) أ

َّالُمَدرَِّساِتَّ • ََّو ِب َّبِالط  َ   Aku berpapasan bersama para) َمَررحُت

siswa dan para ibu guru) 

• َّ ََّوَواِجب  َُّمِهمي ن ِة َّوالس  َّالُقرآِن  Mempelajari Al Quran dan) َتَعل ُم

Sunnah itu penting dan wajib) 
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 (٩َ–٨َابلدل:َ)  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   1.

 (٧القدر:َ)ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ      2.

 (٣:رص:َانل)ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  3َ.

 (١اإلنسان:َ)ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   4َ.

ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے      5.

 (٣٠٩األنبياء:َ)ے  ۓ  

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ        6.

 (١٩يوسف:َ)

ې  ې ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   7.

َ(٣٩٦ابلقرة:َ)ۈئېئ  

ڀ  ڀ      ڀڀ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   8.

 (٣٨٢ابلقرة:َ)ٺ  ٺ  ٺ  
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3.2.3 Keterangan Pengganti (Badal) 

Badal secara bahasa artinya pengganti. Dinamakan 

demikian karena badal bisa menggantikan posisi kata yang 

digantikan. Contohnya: 

د ََّّقَاَلَّ ُلَّاللََُُِّّمَم  َرُسوح  
Telah berkata Muhammad, Rasulullah 

Dalam kalimat di atas, Kata “ََِّّالل ُل  disebut dengan ”َرُسوح

badal dan kata “َّ د  .adalah mabdul (yang digantikan) ”ُُمَم 

Ketika dikatakan “rasulullah” saja, maka yang dimaksud 

adalah “Muhammad” dan ketika dikatakan “Muhammad” 

maka yang dimaksud adalah “Rasulullah”. Ini adalah fungsi 

badal yang biasanya menjelaskan posisi atau jabatan dari 

mabdul.  

Selain menjelaskan jabatan atau posisi dari mabdul, badal 

juga digunakan untuk menjelaskan sebagian (setengah, 

sepertiga, dan sebagainya) dari mabdul. Contohnya: 

َفهَُّ َمَكَّنِصح َكلحُتَّالس 
َ
 أ

Saya Makan Ikan Setengah (bagian) nya 

Isim Isyarah dan Badal 

Bila setelah isim isyarah ada isim yang ma’rifah dengan 

sebab “al” maka ia pasti menjadi badal. Contohnya: 

 (Buku ini baru) َهَذاَّالِكَتاُبََّجِديحد َّ

ابِلَُةَّنَِشيحَطة ََّّتِلَكَّ الط   (Siswi itu rajin) 

Kata “َّالِكَتاُب” dan “َُّابِلَة  menjadi badal sehingga ”الط 
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maknanya menjadi “Buku ini” dan “Siswi itu”. Kalimatnya 

tidak sempurna bila tidak ditambahkan kata lain sebagi 

khabar. Akan tetapi bila kata “َّالِكَتاُب” dan “َُّابِلَة  dalam ”الط 

keadaan nakirah, maka ia bisa menjadi khabar sehingga 

sempurna kalimatnya: 

َّ  (Ini adalah buku) َهَذاَّكَِتاب 

 (Itu adalah siswi) تِلَكََّطابِلَة َّ

Silahkan perhatikan contoh-contoh berikut: 

ََّحاِمد َّ • ُخوح
َ
َّأ  (Zaid, saudaranya Hamid, telah berdiri) قَاَمََّزيحد 

َِّعلحُمهَُّ • ََّزيحد   (Ilmunya Zaid bermanfaat untukku) َنَفَعِنح

ُفُهمحَّ •  (Setengah kaum telah dating) َجاَءَّالَقوحُمَّنِصح

يحُتََّزيحًداََّسي اَرتَهَُّ •
َ
 (Aku telah melihat mobilnya Zaid) َرأ

بِيحَكََّزيحد َّ •
َ
 ,Saya telah berpapasan dengan bapakmu ( َمَررحُتَّبِأ

Zaid) 

• َّ َّبحَّقَاَل َُّعَمُر َ ِمنِْيح َّالُمؤح ُ مِيح
َ
اِبَّاخلَََّّنَُّأ ط   )Amirul mu’minin, Umar 

bin Khatthab telah berkata) 
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ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ   1.

 (١َ–٣َانلاس:َ(

 (١َ–٢َاملزمل:َ) ٻ   ٻ   پ   پ  پ  پ  ڀ        ڀ      ڀ  ڀ   ٺ   2.

پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     3.

 (٧َ–٢َالفاحتة:َ)   ٺ  ٺ

َ(١٠َ–٢٩َطه:َ)ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ   ۇئ   ۇئ   4.

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    5.

 (٣٧٢األعراف:َ)ھ  ھ  

ۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   6.

 (١٠الفرقان:َ)

 (٧١انلجم:َ)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ     7.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ    8.

ڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿٿ  ٹ  

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  

 (٣املمتحنة:َ)ڦ
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3.2.4 Keterangan Penguat (Taukid) 

Taukid yang dimaksud di sini bukanlah penguat dari sisi 

makna seperti penggunaan kata “َّ إن” yang bermakna 

sungguh. Tetapi khusus untuk penekanan dengan kata-kata 

berikut ini: 

ُسَّ •  (diri) اِل فح

ُسهَُّ ََّنفح  قَاَمََّزيحد 
(Zaid telah berdiri, dirinya) 

•  َُّ  (diri) الَعْيح

يحُتََّزيحًداََّعيحَنهَُّ
َ
 َرأ

(Aku telah melihat zaid, dirinya) 

 (seluruh, semua) ُك َّ •

يحُتَّالَقوحمََّ
َ
َُك ُهمحَََّّرأ  

(Aku telah melihat kaum, seluruhnya) 

َعَُّ • َجح
َ
 (seluruh, semua) أ

ََّ َِعْيح َجح
َ
 َمَررحُتَّبِالَقوحِمَّأ

(Aku berpapasan dengan kaum semuanya) 
Kata “َُّس َُّ“ dan ”اِل فح  digunakan untuk menekankan ”الَعْيح

bahwa yang dimaksud adalah orang yang sedang 

dibicarakan, bukan hal lain yang berkaitan dengan dirinya. 

Misalkan ketika seseorang berkata: 

ُسهَُّ ََّنفح  قَاَمََّزيحد 
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Maka kalimat ini menekankan bahwa yang berdiri 

adalah si Zaid, bukan anaknya Zaid, istrinya Zaid, atau hal 

lain yang terkait dengan Zaid.  

Adapun kata “َّ ُك” dan “ََُّع َجح
َ
 bisa digunakan untuk ”أ

menekankan bahwa obyek yang tengah dibicarakan adalah 

seluruhnya, bukan setengahnya atau sebagian darinya. 

Kaidah yang berlaku untuk taukid adalah: 

1.  Taukid harus sama I’rabnya dengan kata yang diperkuat  
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 (١٣ابلقرة:َ)ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   1.

َ...َ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ...َ 2.
 (٣٣٩آلَعمران:َ )

 (١٠احلجر:َ)ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   3.

 (٩١الشعراء:َ)ڳ    گ   گ  4.

 (٣٤٠الشعراء:َ)ڱ  ڱ  ڱ   5.

 (٣٦٣ابلقرة:َ)  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ      َ... 6.

.7ََّ الَ
َ
َََّّوإِن َّأ ََسُد َّاجلح ََّصلََح ََّصلََحتح َّإَِذا َغًة َُّمضح ََسِد َّاجلح ََّوإَِذاََُّك َِِّف ُه،

ََسُدَّ َّلََسَدَّاجلح َّالحَقلحُبََُّك َّلََسَدتح الَََّوِِهَ
َ
 )رواهَابلخاريَوَمسلم(َُهَّ.َّأ
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3.3 Keterangan Manshub 

3.3.1 Keterangan Penguat (Mashdar) 

Mashdar yang dimaksud di sini adalah istilah mashdar 

yang kita temui pada pelajaran ilmu sharaf. Menyebutkan 

mashdar setelah fi’ilnya yang satu wazan memiliki 2 faidah: 

1. Penekanan 

Bila kita menyebutkan mashdar setelah fi’ilnya yang satu 

wazan, maka ia akan memberikan faidah taukid 

(penekanan makna). Contohnya: 

بحُتُهَّ ًباََضَ َََّضح
Aku benar-benar memukulnya 

2. Penyerupaan 

Selain untuk penekanan, mashdar juga bisa digunakan 

untuk penyerupaan. Contohnya: 

بحُتُهَّ َسدَََِّضَ
َ
َبَّاأل َََّضح

Aku memukulnya dengan pukulan (terkaman) singa 

Selain untuk yang satu tashrif, mashdar juga berlaku 

untuk kata yang satu makna sekalipun beda tashrifnya. 

Contohnya: 

ًدا ُتَُّقُعوح  َجلَسح
Saya benar-benar duduk 

Contoh lain, 

لًا ُتَُّوقُوح  ُقمح

Saya benar-benar berdiri 
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ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې   1.

 (٣٣٩النساء:َ)ې ې 

 (٢٣الفجر:َ) ۉ    ۉ  ې  ې  ې   ې   2.

 (٣٧احلاقة:َ)ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   3.

 (٦اإلنسان:َ)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     4.

 (٣٧اإلنسان:َ)ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    5.

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ  6.

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ  ڈ ڈ ژ 

 (١١األحزاب:َ) ژ ڑ  ڑ ک ک ک

 (١٦األحزاب:َ)ڇ    ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  َ... 7.

 (٦٣األحزاب:َ)ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   8.

 (٢٢نوح:َ)  ڻ  ڻ  ڻ   9.

َتَِّفََّص ََتَِكَّ 10. َّ إَِذاَُّقمح َّ َص ََةََّ لََصلِّ ع   )رواهَّأْحد(ُمَودِّ
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3.3.2  Keterangan Waktu dan Tempat (Dzharaf Zaman 

dan Dzharaf Makan) 

Keterangan waktu (Dzharaf Zaman) dan keterangan 

tempat (Dzharaf Makan) yang juga dikenal dengan maf’ul fiih 

bisa digunakan untuk menerangkan waktu (pagi, siang, sore, 

malam, dll) atau tempat (di depan, di belakang, dll).  

Dzharaf Zaman adalah: 

  .(di hari ini) ايلَوحمََّ •

تََّ ذحَهُبَّإَِلَّالَمكح
َ
ةَِّايلَوحمََّأ َ َبِةَّالَكبِيح   

(Saya pergi ke perpustakaan yang besar hari ini) 

 (di malam hari) الل يحلَةََّ •

َحدَِّ
َ
 تَُسالُِرَّلَاِطَمُةَّيَلحلََةَّاأل

(Fathimah pergi di malam minggu) 

َوةًَّ  •  (di pagi hari) ُغدح

ََّمَعَّ ِشح َوةًَّأمح َّاجَلِميحلَِةَُّغدح َزوحَجِِتح  
Saya berjalan bersama istri saya yang cantik di pagi hari 

َرةًَّ  •  (di pagi hari) بُكح

اُلَّالن َّ َرةًَََّّشَطاءََُّذَهَبَّالُعم  بُكح  
Para pekerja yang rajin berangkat pagi-pagi 

 (di waktu sahur) َسَحًرا  •

تَيحَقَظَّ ِجِدََّسَحًرااِسح إَِماُمَّالَمسح  
Imam masjid bangun tidur di waktu ssahur 
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 (besok) َغًدا •

َراَسُةََّغًدا َّالِّ
ُ
 َتبحَدأ

Pelajaran mulai besok 

 (di waktu malam19) َعَتَمةًَّ •

ََّعَتَمةًَّ ََُّمحُموحد   َتَعش 
Mahmud makan malam di waktu isya 

 (Di waktu shubuh) َصَباًحا •

ََلََّصَباًحا وح
ُ
وحَجَةَّاأل  ُزرحُتَّالز 

Saya mengunjungi istri pertama di waktu shubuh 
 (di sore hari) َمَساءًَّ •

وحَجَةَّاثل انَِيَةََّمَساءًَّ  ُزرحُتَّالز 

Saya mengunjungi istri kedua di waktu sore 

بًَدا •
َ
 (selamanya) أ

بًَدا
َ
ِحب ِكَّأ

ُ
 أ

Saya mencintaimu selamanya 

َمًدا •
َ
 (besok-besok) أ

ذحَهُبَّإَِلَّبَيحتَِكَّ
َ
ََّّأ

َ
َمًداأ  

Saya akan pergi ke rumah mu besok-besok 

يحًناحَِّ •  (suatu ketika) 

ذحَهُبَّإَِلَّبَيحتَِكَِّحيحًنا
َ
 أ

Saya akan pergi ke rumah mu suatu saat 

                                                           
19  Sepertiga malam pertama 
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Adapun Dzharaf Makan adalah: 

َمامََّ •
َ
 (di depan) أ

ِجدَِّ َماَمَّالَمسح
َ
َّأ  قَاَمَّّزيحد 

Zaid berdiri di depan kelas 
لحَفَّخََّ •  (di belakang) 

َنََّخلحَفَّاإِلَمامَِّ لُِموح َّالُمسح  َصّل 
Kaum muslimini shalat di belakang imm 

امََّ •  (di hadapan) قُد 

اَمَََّعئَِشةََّ ُتَّقُد   ِِسح
Saya berjalan di depan ‘Aisyah 

 (di belakang) َوَراءََّ •

ر َّ
ُتََّوَراَءَّبَكح  ِِسح

Saya berjalan di belakang Bakr 

َقَّلََّ • وح  (di atas) 

َجَرةَِّ َقَّالش  ائَِرةَََّلوح يحُتَّالط 
َ
 َرأ

Saya melihat burung di atas pohon 

 (di bawah) حَتحَتَّ •

َجَرةَِّ ُتَّحَتحَتَّالش   نِمح
Saya tidur di bawa pohon 

 (di sisi) ِعنحدََّ •

ُتَِّعنحَدكََّلَرَِّ حح  
Saya bahagia di sisimu 
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 (bersama) َمعََّ •

َّالفََّ ي َرَسََّمَعََُّمحُموحد ََّركَِبَََّعِ  

Ali menunggangi kuda bersama Mahmud 

  (di depan) إَِزاءََّ •

ُتَّإَِزاَءَّابلَاِبَّ  َجلَسح
Saya duduk di depan pintu 

 (di depan) ِحَذاءََّ •

ُتَِّحَذاَءَّابلَاِبَّ  َجلَسح

Saya duduk di depan pintu 

 (di depan) تِلحَقاءََّ •

ُتَّتِلحَقاَءَّابلَاِبَّ  َجلَسح

Saya duduk di depan pintu 

 (di sana) َثم َّ •

ََّزيحَّنحَّاَُّ ًداََّثم َُّظرح  
Lihatlah Zaid di sana 

 (di sini) ُهَنا •

ُكُنَُّهَنا  أسح
Saya tinggal di sini 

Bila setelah dzharaf, baik dzharaf makan maupun dzharaf 

zaman, terdapat isim, maka ia dihukumi majrur karena 

menjadi mudhaf ilaih. Contohnya: 

ِجدَِّ َماَمَّالَمسح
َ
َّأ  قَاَمَّّزيحد 
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Dan contoh: 

َحدَِّ
َ
 تَُسالُِرَّلَاِطَمُةَّيَلحلََةَّاأل

Maka kata “َِِّجد َحدَِّ“ dan ”الَمسح
َ
 majrur dikarenakan ”األ

menjadi mudhaf ilaih 
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 (٣٨األنعام:َ)مئ  ىئ     يئ  جبحب  خب  مب  ىب   1.

ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  2.

 (٨٨انلحل:َ)ڀ ڀ ڀ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی  ی  3.

 (٢٩فصلت:َ)جئ حئ مئ ىئ  يئ جب 

ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  4.

 (٩٧ابلقرة:َ)ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 (٧١ابلقرة:َ)ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ   5.

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ  6.

  ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ

 (٢٣٢ابلقرة:َ)

 (١نوح:َ)ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   7.
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 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ   8.

 (٩١ابلقرة:َ) 

ِطرَُّالص َّ 9. ُرَّيَوحَمَُّتفح ََحَّيَوحَمَّتَُضح َّوحُمَّيَوحَمَّتَُصوُموَنََّوالحِفطح ضح
َ وَنَّوَنََّواألح

 )رواهَالرتمذي(
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3.3.3 Keterangan Kondisi (Haal) 

Keterangan kondisi (haal) bisa digunakan untuk 

menjelaskan kondisi dari subjek (shahibul haal) yang sedang 

dibicarakan. Misalkan, informasi kedatangan seseorang bisa 

diperjelas dengan menjelaskan keadaannya ketika datang; 

apakah jalan kaki atau berkendaraan. Contoh: 

ََّراكًِبا  َجاَءََّزيحد 
Zaid telah datang dengan berkendaraan 

Maka “َراكًِبا” adalah haal yang menjelaskan keadaan atau 

kondisi, sedangkan shahibul haalnya (pemilik keadaan) 

adalah “َّ َزيحد” 

Contoh lain: 

ًما َُّمَتبَسِّ  َجاَءََّزيحد 
Zaid telah datang dengan tersenyum 

Kaidah yang berkaitan dengan haal: 

1. Haal harus nakirah 

2. Shahibul haal harus ma’rifah 
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Berikut contoh-contoh penggunaan haal dalam kalimat: 

تَيحَقَظَّ • ُلَِّمَنَّاِل وحِمَّبَاكًِياَّاِسح فح الطِّ   

(Anak itu bangun tidur dalam keadaan menangis) 

• َِّ َََّخَرَجَّاِل اُسََّخائ ِفْيح   

(Manusia keluar dalam keadaan takut) 

ًماَدخََّ • َلَُّمَتبَسِّ َّالَفصح َلََّزيحد    

(Zaid masuk kelas dengan tersenyum) 

ََّضاِحاًكَّ •   َجاَءََّزيحد 

(Zaid datang dengan tertawa) 

ََّحِزيحًنا •   بََكىََّحاِمد 
(Hamid menangis karena sedih) 

ِبَّقَائًِما • ح ََّعِنَّالْش  لِم  َُّمسح   نُِِهَ
(Muslim dilarang minum sambil berdiri) 
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 )٢انل:رص:َ(ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   1.

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   2.

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  

 (٩١النساء:َ)

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  3.

ڱڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ  ۀ ہ 

 (٣٠١النساء:َ)ہ ہ   ہ 

ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   4.

 (١آلَعمران:َ)ٿ  

  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ 5.

 (٧١األعراف:َ)

 ک  ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ 6.

 (٤لقمان:َ) گ گ گ کک ک
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 (٢٨النساء:َ)ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ   7.

 (٢٣القصص:َ) مث جث يت ىت مت خت جتحت يب ىب مب 8.

.9 َّ َتِقئح َّلَلحيَسح َّنَِِسَ َّقَائًِماََّفَمنح َِّمنحُكمح َحد 
َ
َّأ َبَنّ َ  )رواهَّمسلم(الََّيَْشح

َُّمتََّ 10. َََّعَ  ََّكَذَب َّاِل ارََِّمنح َِّمَن َعَدهُ ََّمقح
ح
ََّللحَيتََبو أ ًدا َّابلخاريَّ َعمِّ )رواه

 ومسلم(
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3.3.4 Keterangan Dzat (Tamyiz) 

Bila haal menjelaskan tentang keadaan atau kondisi, 

maka tamyiz digunakan ketika kita ingin menjelasakan atau 

menegaskan dzat atau objek yang dimaksud. Contoh 

penggunaan tamyiz: 

ًسا ََّنفح د   َطاَبَُُّمَم 
Muhammad itu wangi tubuhnya 

Kata “ًسا  merupakan tamyiz, karena ia menegaskan ”َنفح

apa yang wangi dari Muhammad. Karena bisa jadi yang 

wangi adalahnya pakaiannya, rumahnya, mobilnya, dan lain-

lain. Ketika ditambahkan kata “ًسا  maka jelaslah yang ”َنفح

wangi adalah tubuhnya.  

Selain untuk mempertegas, tamyiz juga berfungsi ketika 

kita ingin menjelaskan benda yang dimaksud setelah 

penyebutan angka atau jumlah. Contohnya: 

َجةًَّ ِعَْيََّنعح ُتَّتِسح  َملَكح

Aku memiliki 90 ekor kambing 

Maka kata “ًََّجة  disebut dengan tamyiz karena ia ”َنعح

menjelaskan dzat yang dimaksud dari kata “90 ekor”. 

Artinya, yang dimaksud adalah kambing bukan kucing, sapi, 

atau kerbau. 
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Kaidah yang berkaitan dengan Tamyiz: 

1. Tamyiz harus nakirah 

Berikut contoh-contoh penggunaan tamyiz dalam kalimat: 

ََّعَرقًا •  (Zaid itu mengalir keringatnya) تََصب َبََّزيحد 

ًما • ََّشحح ر  َّبَكح
َ
أ  (Bakr itu berlapis-lapis lemaknya) َتَفق 

ِيَنََّبَقَرةًَّ •
يحُتَِّعْشح ََتَ  (Saya membeli 20 ekor sapi) اِشح

بًا •
َ
َرُمَّمِنحََّكَّأ كح

َ
َّأ  (Bapaknya Zaid lebih mulia darimu20) َزيحد 

ًها • َُلَّمِنحَكَّوَجح َجح
َ
َّأ  (Wajah Zaid lebih tampan darimu) َُمحُموحد 

 

                                                           
20  Terjemah asalnya, Zaid itu lebih mulia darimu, Bapaknya. Artinya yang lebih mulai 

darimu itu Bapaknya Zaid bukan si Zaid. Kalimat dengan tamyiz bisa digunakan untuk 

memalingkan maksud dari objek pembicaraan yang sudah sebutkan di awal. Artinya, 

bukan objek pembicaraanya yang dimaksud melainkan hal lain yang berkaitan dengan 

objek pembicaraan 
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َ(٣٦١ابلقرة:َ)َ...ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  َ... 1.

 (٦املزمل:َ) ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   2.

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   3.

 (١٣ابلقرة:َ)چ   

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ەئ  4.

 (٧يوسف:َ)ەئ وئ وئ ۇئ 

 (٣٢القمر:َ)چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   5.

 (٤٠النساء:َ)ڑ  ک  ک  کک  گ   گ  گ   6.

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   7.

 (٢األنفال:َ)ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  

َّ إن َّ 8.
َ
َّعَِّذََّعََّ اِل اِسَّ شد َّأ َّيََّنحَّابًا َّاللِ َّالقَِّوحََّد َّالمَُّامََّيَََّم رََُّصَِّة َّوِّ )متفقَّوَن

 عليه(

َمُلَّ 9. كح
َ
ِمنِْيَََّّأ حُمؤح َسُنُهمحََّّإِيَمانًاَّال حح

َ
 )رواهَّأبوَّداود(ُخلًُقاََّّأ

ًما 10. ِعَْيَّاسح َعًةََّوتِسح َِِّلَِّتِسح َّإِن  َصاَهاََّدَخَلَّ،َِّمائًَةَّإاِل  حح
َ
َّأ ََّواِحَدةًَّ،ََّمنح

َن َةَّ
ح
 )رواهَّابلخاريَّوَّمسلم(اجل
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3.3.5 Keterangan Tujuan (Maf’ul Min Ajlih) 

Maf’ul min ajlih sesuai namanya adalah maf’ul yang 

menjelaskan tujuan atau alasan kenapa suatu perbuatan 

dilakukan. Contohnya: 

د َّ َّإِجح ََالًَّلُِمَحم   قَاَمََّزيحد 
Zaid berdiri untuk menghormati Muhammad 

Contoh lain: 

تَُكَّاِبحتَِّ ُروحلَِكَُّزرح َغاَءََّمعح  
Aku mengunjungimu karena mengharapkan kebaikanmu 

Kaidah yang berkaitan dengan maf’ul min ajlih adalah ia 

harus dalam wazan mashdar. Tidak boleh dalam bentuk tashrif 

yang lain.  



ILMU NAHWU UNTUK PEMULA www.programbisa.com 

 

158 Abu Razin & Ummu Razin 

 

 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     1.

 (٧٧َ–٧١َيس:َ)   ڦ  ڦ  ڦ ڦ  

َ(٣٧األحقاف:َ)مث ىث يث حج مج جح مح جخ  حخ   2.

٢٤َالقمر:َجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث   3.

چ    چ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   4.

 (١١َ–١٧َالقمر:َ)  ڈڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک  5.

ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 (٣٧٠األنعام:َ)

ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 6.

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ 

 (٣٧١األعراف:َ)ڄ 

ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   7.
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 ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       

 (٢٢الرعد:َ)

ََّذنحبِِهَّ 8. َمَِّمنح تَِسابًاَُّغِفَرَََّلََُّماََّتَقَدّ ََّصاَمََّرَمَضاَنَّإِيَمانًاَّوَاحح )رواهََّمنح
 ابلخاريَّوَّمسلم(
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3.3.6 Keterangan Penyertaan (Maf’ul Ma’ah) 

Maf’ul ma’ah adalah keterangan yang menjelaskan 

penyertaan atau kebersamaan. Fungsinya mirip seperti ‘athaf 

– ma’thuf hanya saja ia lebih menekankan penyertaan. 

Contohnya: 

ََّواجَليحُشَّ ُ ِميح
َ
 َجاَءَّاأل

Pemimpin dan tentara telah dating 

Contoh tersebut merupakan contoh ‘athaf – ma’thuf. 

Adapun contoh maf’ul min ajlih: 

ََّواجَليحَشَّ ُ ِميح
َ
 َجاَءَّاأل

Pemimpin telah datang bersama tentara 

Dengan memfathahkan “ اجَليحَشََّّ ”, maka maknanya 

menjadi bersama. Kemudian huruf “ََّو” pada contoh tersebut 

bukanlah huruf ‘athaf yang memiliki arti “dan” melainkan 

waw ma’iyyah yang memiliki arti “bersama”.  

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

َ(٤٣يونس:َ)
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BAB IV 
VARIASI KALIMAT 

4.1 Jumlah Ismiyyah dengan Khabar Majemuk 

Pada bab 2 kita telah mempelajari bahwa jumlah ismiyyah 

terdiri dari 2 unsur, yaitu mubtada dan khabar. Dalam 

penggunaannya sehari-hari, khabar tidak selalu dalam 

keadaan tunggal seperti pada contoh:  

َّ َُّمَدرِّس   َزيحد 
 لَاِطَمُةََّطابِلَة َّ

Semua khabar di atas terlihat sederhanya karena memang 

khabarnya tunggal. Kata yang ada setelah mubtada dan 

marfu’ maka sudah pasti menjadi khabarnya. Namun, banyak 

sekali khabar yang kita temukan dalam Al Quran atau Hadits 

yang tidak tunggal, contohnya: 

   ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  

“Dan Allah memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya 

kepada jalan yang lurus.” (Al Baqarah 213) 

Dalam ayat di atas, lafal Allah adalah mubtada, 

sedangkan khabarnya adalah ”َِّديح  beserta fail dan ”َيهح

mafulnya. Artinya yang menjadi khabar bukan hanya 1 kata 

saja melainkan keseluruhan kata yang menjelaskan tentang 

keadaan mubtada. Karena memang Khabar ada dua: 
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1. Khabar Mufrad (Tunggal) 

Dinamakan khabar mufrad karena memang khabarnya 

hanya satu kata sederhana seperti contoh-contoh pada 

bab 2.  

2. Khabar Ghairu Mufrad (Majemuk) 

Ini adalah kelompok khabar yang majemuk karena 

khabarnya bukan hanya satu kata melainkan dua kata 

atau lebih yang merupakan frasa atau bahkan kalimat 

sempurna. Sehingga ada mubtada yang khabarnya 

merupakan “mubtada khabar” atau bahkan khabarnya 

“fi’il dan fa’il”. Khabar ghairu mufrad ada empat: 

1. Jar dan Majrur 

Contohnya: 

َّال َّ َِِّفح ارََِّزيحد   (Zaid di rumah) 

2. Dzharaf 

Contohnya: 
َّ َماَمَّابَليحِتََّزيحد 
َ
أ  (Zaid di depan rumah) 

3. Mubtada Khabar 

Contohnya: 

ُهَُّمَدرَِّسة َّ م 
ُ
َّأ  (Zaid itu ibunya seorang guru) َزيحد 

4. Fi’il dan Fa’il: 

Contohnya:  

بُوحهَُّ
َ
َّقَاَمَّأ  (Zaid itu berdiri bapaknya) َزيحد 
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Ketika kita menemukan jumlah ismiyyah yang khabarnya 

ghairu mufrad, maka yang menjadi khabar bukan hanya satu 

kata, melainkan keseluruhan kata yang memiliki makna 

yang utuh. Contohnya: 

ارَِّ َّال  َِّفح  َزيحد 
Zaid di dalam rumah 

Maka kalimat di atas, khabarnya bukan hanya “َِّفح” saja 

atau “َِّار ارَِّ“ saja melainkan keseluruhan makna dari ”ال  َّال   .”ِفح

Oleh karena itu kita katakan bahwa khabarnya adalah jar 

majrur “َِّار َّال   :Begitu juga dengan contoh .”ِفح
بُوحهَُّ

َ
َّقَاَمَّأ  َزيحد 

Zaid itu telah berdiri bapaknya 
Maka khabarnya bukan hanya “ََّقَام” saja atau “َُّبُوحه

َ
 saja ”أ

melainkan keseluruhan makna dari “َُّبُوحه
َ
َّأ  Oleh karena .”قَاَم

itulah khabar yang semacam ini disebut dengan khabar ghairu 

mufrad karena yang menjadi khabar bukan kata tunggal 

melainkan rangkaian dari beberapa kata.  

Catatan Khusus untuk Jumlah Ismiyyah dengan khabar fi’il 

dan fa’il 

Saat mempelajari jumlah fi’liyyah, kita mengetahui bahwa 

apapun bilangan fa’ilnya, fi’ilnya tetap mufrad (FIRA). 

Contohnya: 

 َذَهَبَّالُمسلِمَُّ
لَِمانَِّ  َذَهَبَّالُمسح
نََّ لُِموح  َذَهَبَّالُمسح
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Kaidah tersebut tidak berlaku apabila kita ingin 

mendahulkan fa’ilnya. Karena ketika fa’ilnya didahulukan, 

maka berlaku kaidah jumlah ismiyyah yang mana mubtada 

dan khabar harus MALANG (Sama bilangan). Sehingga 

kalimatnya menjadi: 

 الُمسلُِمََّذَهَبَّ
لَِماِنََّذَهَبا  الُمسح
َنََّذهُبوحا  الُمسلُِموح

Silahkan perhatikan contoh-contoh jumlah ismiyyah yang 

khabarnya ghairu mufrad: 

َّوََّ • ِجدَََِّّزيحد  َّالَمسح ُعَمُرَِّفح  (Zaid dan Umar di masjid) 

َّابلَيحِتَّ • َِّفح ََّزوحَجتِِه ََّمَع  Mahmud bersama istrinya di) َُمحُموحد 

rumah) 

ُهََّحَسن َّ • ََّخط   (Hamid itu tulisannya bagus) َحاِمد 

 (Fathimah itu rumahnya luas) لَاِطَمُةَّبَيحُتَهاََّواِسع َّ •

َّسََّ • ي اَرتُُهََّجِديحَدة ََُّمحُموحد   (Mahmud itu mobilnya baru) 

َّالن ِشيحَطانَِّ • ابِلَاِن ةََِّّالط  َ َّالَكبِيح َتَبِة َّالَمكح َّإَِل َهَباِن يَذح  (Dua siswa yang 

rajin sedang pergi ke perpustakaan yang besar) 

ِويحدََّ • َّاتل جح ََّتَعل َم َّالِعلحِم  Penuntut ilmu itu telah) َطالُِب

mempelajari tajwid) 

َّالِعيحدَِّ • َّيَلحلََة ََكةَ َّالز  َن تُوح َّيُؤح َن لُِموح  Orang Islam menunaikan) الُمسح

zakat pada malam ied) 
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ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ         ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ   1.

ۇۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  

 (١١انلور:َ)َ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ائ   ائ  ەئەئ

 (٢٧١ابلقرة:َ)وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   2.

َ(٢١٢ابلقرة:َ)ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ   3.

 (٣٤٩األعراف:َ)ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ...َ 4.

 (٢٧٩ابلقرة:َ)ک  ک  ک  ...َ 5.

.6  َّ يحَطانَِّ ِمنََّ العَجلَةَُّ اللَِّوََّ ِمنََّ اتل أّنِّ  )رواهَّأبوَّيعّلَّوابليهيق( الش 

َِّ وَسَخُطََّّيِن،اِلََّالوََّ رَِضَّ ف اللَِّ رَِضَّ  7. َّالوالينَِّ َسَخِطَّ ف اِل 
 )رواهَّابنَّحبان(

ال َّ 8. َّ ال  َِّ ََعَ  )رواهَّالَتمذي(ََّكفاَِعلِهَِّ اخلَيح
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4.2  Pengembangan Jumlah Ismiyyah (An Nawaasikh) 

Dalam Bahasa Arab dikenal ada beberapa ‘aamil (faktor) 

yang membuat jumlah ismiyyah menjadi rusak hukumnya. 

Artinya, ketika ada faktor-faktor ini, maka syarat mubtada 

dan khabar yang wajib marfu’ menjadi berubah. Faktor ini 

disebut dengan ‘aamil nawasikh (faktor perusak). ‘Aamil 

nawasikh ada 3: 

 dan yang semisalnya ََكنََّ .1

‘Aamil ََََّكن dan yang semisalnya menjadikan khabar 

manshub sedangkan mubtada tetap marfu’.  

  dan yang semisalnya إِن َّ .2

Kebalikan dari ََََّكن dan yang semisalnya, ‘aamil َّ إِن dan 

yang semisalnya menjadikan mubtada menjadi manshub 

dan khabar tetap marfu’ 

 dan yang semisalnya َظن َّ .3

‘Aamil َّ َظن dan yang semisalnya menjadikan mubtada dan 

khabar menjadi manshub.  
Misalnya untuk jumlah ismiyyah: 

َتِهد َّ َُُّمح  َزيحد 

Zaid itu bersungguh-sungguh 

Ketika diawali ‘aamil ََََّكن menjadi: 

َُُّمحَتِهًدا  ََكَنََّزيحد 

Zaid itu bersungguh-sungguh 
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Ketika diawali ‘aamil َّ إِن menjadi: 

َّ َّإِن  َزيحًداَُُّمحَتِهد   

Sesungguhnya Zaid itu bersungguh-sungguh 

Dan ketika diawali amil َّ َظن menjadi: 

َتِهًداَظَننحُتََّزيحًداَُُّمحَّ  

Aku menyangka Zaid itu bersungguh-sungguh 
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) dan yang semisalnya ََكنََّ 4.2.1 َخَواُتَهاََكَنَّ
َ
وَأ ) 

‘Aamil ََََّكن dan yang semisalnya menjadikan khabar 

manshub sedangkan mubtada tetap marfu’. Kata ََََّكن sendiri 

merupakan fi’il madhi naqish21 yang tashrifnya: 

ُنََّّ–ََكَنَّ ََّّ–َكونًاََّّ–يَُكوح ََّّ–ََكئِن  َّالََّتَُكنحََّّ–ُكنح
Begitu juga dengan yang semisal “ََََّكن“, semuanya 

termasuk fi’il naqish. Selain “ََََّكن”, ‘aamil yang juga 

menyebabkan khabar menjadi manshub dan mubtada tetap 

marfu’ adalah: 

 ,(ada, terjadi) ََكنََّ •

َتاًذا سح
ُ
َّأ   ََكَنََّحاِمد 

(Hamid adalah seorang guru) 

َِسَّ • مح
َ
 ,(memasuki waktu sore) أ

ََّ ُبََّراِجِعْيح َِسَّالط  َ  مح
َ
  أ

(Di sore hari para siswa pulang) 

َبحََّ • صح
َ
 ,(memasuki waktu shubuh) أ

َبَحَّالَبحُدََّشِديحًدا صح
َ
  أ

(Di pagi hari sangat dingin) 

                                                           
21  Fi’il madhi naqish sesuai namanya adalah fi’il yang kurang sempurna (naqish) 

dikarenakan fi’il ini tidak memiliki fa’il melainkan isim fi’il dan khabar fi’il.  
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ََحَّ • ضح
َ
 ,(memasuki waktu dhuha) أ

ََحَّ ضح
َ
َنَُّمَصَّأ لُِموح ََّالُمسح لِّْيح   

(Di waktu dhuha orang Islam shalat) 

 ,(pada waktu siang) َظل َّ •

َّالَمَطُرَّنَازِالًَّ   َظل 

(Di waktu siang hujan turun) 

 ,(pada waktu malam) بَاَتَّ •

ُلَّنَائًِما فح  بَاَتَّالطِّ
(Di malam hari anak kecil tidur) 

 ,(menjadi) َصارََّ •

ََّرِخيحًصا ُ   َصاَرَّاخلُْبح

(Roti menjadi murah) 

 ,(tidak) لَيحَسَّ •

َّنَِشيحًطا  لَيحَسََّزيحد 
(Zaid tidak rajin) 

  (Senantiasa22( َماََّدامََّ – َماَّبَِرحََّ – َماَّلَتِئََّ – َماَّانحَفك َّ – َماََّزالََّ •

َََّعلًِما  َماََّزاَلََّزيحد 

(Zaid senantiasa berilmu) 

                                                           
22  Semua ‘aamil ini, ََّماََّزَال hingga َََّماََّدام semuanya bermakna sama, yaitu senantiasa. 
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• dan tashrif dari fi’il-fi’il di atas. Artinya, yang menjadi 

‘aamil bukan hanya bentuk fi’il madhinya saja melainkan 

juga turunan atau tashrif dari fi’il madhi seperti fi’il 

mudhari dan fi’il amar. Contohnya: 

َََّعلًِما  ُكنح
(Jadilah orang berilmu) 

Susunan kalimat ََََّكن dan yang semisalnya adalah: 

Fi’il + Isim Fi’il + Khabar Fi’il 

Contohnya: 

َُُّمحَتِهًدا  ََكَنََّزيحد 
Zaid itu bersungguh-sungguh 

Maka “ََََّكن” merupakan fi’il madhi naqish, dan “َّ َزيحد” 

adalah isim kaan, dan “َتِهًدا  .adalah khabara kaana ”ُُمح

Contoh lain: 

َتِهًدا َُُّمح  لَيحَسََّزيحد 
Zaid tidak bersungguh-sungguh 

Maka “َّلَيحَس” merupakan fi’il madhi naqish, dan “َّ َزيحد” 

adalah isim laisa, dan “َتِهًدا  .adalah khabara laisa ”ُُمح

Contoh lain: 

َبَحَّالَبحُدََّشِديحًدا صح
َ
 أ

Di waktu pagi sangat dingin 

Maka “َََّبح صح
َ
 ”الَبحدَُّ“ merupakan fi’il madhi naqish, dan ”أ

adalah isim ashbaha, dan “َشِديحًدا” adalah khabar ashbaha. 
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Kaidah Kaana dan yang semisalnya: 

1. Mubtada berubah namanya menjadi isim fi’il dan i’rabnya 

tetap marfu’ 

2. Khabar berubah namanya menjadi khabar fi’il dan i’rabnya 

berubah menjadi manshub. 

َخَواُتَها) dan yang semisalnya إِن َّ 4.2.2
َ
َّوّأ  (إِن 

‘Aamil inna dan yang semisalnya menjadikan mubtada 

manshub dan khabar tetap marfu’. Seluruh ‘aamil inna dan 

yang semisalnya merupakan huruf. Huruf-huruf tersebut 

adalah: 

 ,(sesungguhnya) إِن َّ •

ر َّ َّالَلََّغُفوح  إِن 
(Sesungguhnya Allah maha pengampun) 

ن َّ •
َ
 ,(sesungguhnya23) أ

ر َّ َّالَلََّغُفوح ن 
َ
َّأ لَمح  اِعح

(Ketahuilah sesungguhnya Allah maha pengampun) 

 ,(akan tetapi) لَِكن َّ •

َّ ََّزيحًداََّجالِس  َّلَِكن   قَاَمََّحاِمد 
(Hamid telah berdiri akan tetapi Zaid duduk) 

ن َّ •
َ
  ,(seperti) َكأ

َّ ن 
َ
ر ََّكأ لَاِطَمَةَّبَدح  

(Seakan-akan Fathimah itu purnama) 

                                                           
23  Penggunaan huruf “َّ ن

َ
 hanya diperbolehkan bila huruf ini ada di tengah kalimat. Bila ”أ

di awal kalimat wajib meggunakan huruf “َّ إِن” 
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 ,(andai) يَلحَتَّ •

َبا ََِّبَّيَلحَتَّالش  د َََّعئ  
(Seandainya masa muda kembali) 

 (supaya, semoga) لََعل َّ •

َّالَمَطَّ ل َّنَازََِّّرََّلََعل   
(Semoga hujan turun) 

Susunan kalimat inna dan yang semisalnya adalah: 

Huruf + Isim huruf + Khabar Huruf 

Contohnya: 

َّّزيحًداَُُّمحَتِهد َّ  إِن 
Sesungguhnya Zaid itu bersungguh-sungguh 

Maka “َّ إِن” adalah huruf (taukid), “ّزيحًدا” adalah isim inna 

dan “َّ َتِهد   .adalah khabar inna”ُُمح

Kaidah inna dan yang semisalnya: 

1. Mubtada berubah namanya menjadi isim huruf dan 

berubah i’rabnya menjadi manshub 

2. Khabar berubah namanya menjadi khabar huruf dan 

i’rabnya tetap marfu’ 
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َخَواُتَها) dan yang semisalnya َظن َّ 4.2.3
َ
ََّوَّأ  (َظن 

‘Aamil dzhanna dan yang semisalnya menjadikan mubtada 

dan khabar manshub keduanya. Kelompok ini merupakan fi’il 

muta’addiy yang maf’ulnya ada dua. Oleh karena itu, kedua 

isim setelahnya menjadi manshub keduanya. Misalnya kata 

kerja “menjadikan”. Maka dalam bahasa Indonesia sekalipun 

dapat dipahami bahwa objek untuk kalimat ini ada dua. 

Contohnya kalimat “Aku Menjadikan Kamu Istri”. Maka 

“Kamu” dan “Istri” adalah objek. ‘Aamil yang masuk 

kelompok ini adalah: 

 ,(menyangka) َظَننحُتَّ •

ئِيحَسَََّعِدالًَّ  َظَننحُتَّالر 
(Saya menyangka pemimpin itu adil) 

 ,(mengira) َحِسبحُتَّ •

 َحِسبحُتََّحاِمًداََّصاِدقًا
(Saya mengira hamid itu jujur)َّ 

 ,(membayangkan) ِخلحُتَّ •

 ِخلحُتَّاتلِّلحِميحَذَّلَاِهًما
(Saya membayangkan murid itu paham) 

ُتَّ •  ,(menduga/mengira) زََعمح

ُتََّحاِمًداََُّمحَّ ًداُموحَّزََعمح  
(Saya kira Hamid itu Mahmud) 
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• َّ
َ
يحُتََّرأ  (melihat), 

يحُتََّزيحًداَّبَاكًِيا
َ
 َرأ

(Aku melihat Zaid menangis) 

ُتَّ •  ,(mengetahu) َعلِمح

ُتَّلَاَِطَمَةَّنَِشيحَطةًَّ  َعلِمح
(Saya tahu Fathimah itu rajin) 

ُتَّ •  ,(mendapati) وََجدح

ُتَّالِكَتاَبََّضائًِعا  وََجدح
(Saya mendapati buku hilang) 

ُتَّ • َذح  ,(menjadikan) اَِت 

ُتَّ َذح ِهنحًداََّزوحَجِِتحَّاَِت   
(Saya menjadikan Hindun sebagai istri saya) 

 ,(menjadikan) َجَعلُتَّ •

 َجَعلحُتَّاَْلِديحَدََّخاَتًما
(Saya menjadikan besi itu cincin) 

ُتَّ •  (mendengar) َسِمعح

ُلَّ ََّيُقوح ُتَّاِل ِب   َسَمعح
(Saya mendengar Nabi bersabda) 



www.programbisa.com ILMU NAHWU UNTUK PEMULA 

 

Abu Razin & Ummu Razin 175 

Perlu dicatat bahwa yang menjadi ‘aamil bukan hanya 

fi’il madhi dhamir ana seperti contoh-contoh di atas, tapi 

seluruh bentuk tashrif dari fi’il-fi’il di atas. Contohnya: 

َهَبََّخاَتًما َّاذل  ي  َجَعَلَََّعِ
(Ali menjadikan emas itu cincin) 

 

Susunan kalimat dzhanna dan yang semisalnya adalah: 

Fi’il + Fa’il + Maf’ul Awwal + Maf’ul Tsani  

Contohnya: 

ُتََّزيحًداَُُّمحَتِهًدا  َعلِمح
Saya mengetahui Zaid itu bersungguh-sungguh 

Maka “َُّت  adalah fi’il madhi beserta fa’ilnya (dhamir ”َعلِمح

ana), “َزيحًدا” disebut dengan maf’ul awwal, dan “َتِهًدا  ”ُُمح

disebut dengan maf’ul tsaa 

Kaidah dzhanna dan yang semisalnya: 

1. Mubtada berubah namanya menjadi maf’ul awwal dan 

berubah i’rabnya menjadi manshub 

2. Khabar berubah namanya menjadi maful tsaani dan 

i’rabnya menjadi manshub 
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 (٢٣١ابلقرة:َ)َ...ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   1.

ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ   2.

 (١١األنفال:َ)ېئ  ېئ  

 (٣٦النساء:َ)ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ...َ 3.

 (٢١النساء:َ)ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ...َ 4.

 (١٠اإلرساء:َ)ٻ  ٻ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  5.

ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ      حئ  مئ  ىئ  يئ   جب   6.

 (٣٠٨هود:َ)ىب  يبجت  حت  خت  مت    حب  خب    مب

 (٣٣١ابلقرة:َ)ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    َ... 7.

 (٣املنافقون:َ)ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ   ... 8.

 (٣١لقمان:َ)ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ...َ 9.

ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ... 10.
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 (٣٦١ابلقرة:َ)ڱ  ڱ  ڱ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   11.

 (٢٠٩رة:َابلق)ى  ائ   

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ    ... 12.

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

 (٢١٣ابلقرة:َ)

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ۀ   13.

 (٨٣املائدة:َ)ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

 (١١املرسالت:َ)ڳ         ڳ  ڳ    14.

 (٣٤الشورى:َ)ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  َ... 15.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    16.

 (٩األنعام:َ)پ  

 ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   17.

 (٣٣٨هود:َ) 

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى  ائ  ائ ەئ   18.
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 (٧يوسف:َ)ەئ    وئ  وئ  ۇئ  

َّاللََّ 19. ََماَلَّإِن  َّاجلح ََُّيِب   )رواهَّمسلم(ََََّّجِيل 

َّمعِعَظمََّإن َّ 20. َّوابل َءَِِّعَظمَِّاجلزاءِ َّقوًماََّّاللََّإن َّ؛ َّأحب  َّإذا تعال
َّالرَِّضََّّابت َهم، خُطَّلمنَّرَضَّلله َّالس  َّوَّمنَّسِخطَّلله )رواهَّ،

 الَتمذي(
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4.3  Kalimat Negatif Jumlah Ismiyyah dengan Laa 

Naafiyah (َّاَل) 

Huruf laa nafiyah (penafian / peniadaan) adalah huruf 

yang bisa digunakan untuk membuat kalimat negatif jumlah 

ismiyyah. Laa nafiyah memiliki hukum seperti hukum inna 

dan saudaranya. Artinya, menashabkan isim dan merafa’kan 

khabar. Contohnya: 

 الََّرَُجَلَّقَائِم َّ
Tidak ada seorang pun laki-laki berdiri 

Maka “َّرَُجَل” merupakan isim laa dan ia manshub 

sedangkan “َّ قَائِم” adalah khabar laa dan ia marfu’.  

Contoh lain: 

ارَِّ َّال    الََّرَُجَلَِّفح

Tidak ada seorang pun laki-laki di rumah 

Maka “َّرَُجَل” merupakan isim laa dan ia manshub dan “َّ ِفح
ارَِّ   .adalah khabar ghairu mufrad dan ia menjadi khabar laa ”ال 

Kaidah yang berlaku untuk laa nafiyah: 

1. Isim laa wajib nakirah 

Artinya, isim laa tidak boleh ma’rifat. Contohnya: 

ارَِّ َّال   الََّالر ُجَلَِّفح
Kalimat di atas salah karena isim laa dalam keadaan 

ma’rifat. Isim laa tidak boleh ma’rifat karena laa nafiyah 

berfungsi meniadakan secara keseluruhan. Artinya, 

benar-benar tidak ada seorang pun laki-laki yang ada di 
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rumah. Kalau yang ingin ditiadakan lelaki tertentu 

(ma’rifat), maka bisa menggunakan “َّلَيحَس” Contohnya: 

ارَِّ َّال   لَيحَسَّالر ُجُلَِّفح
Lelaki itu tidak ada di rumah 

2. Isim laa tidak boleh ditanwinkan  

Tidak ditanwinkan karena kaidah bukan karena ia ghairu 

munsharif. Tidak boleh membuat kalimat sebagai berikut: 

ارَِّ َّال  َّالََّرَُج ًََِّفح

Laa Nafiyah untuk menafikan fi’il 

Selain menafikan isim, laa nafiyah juga bisa menafikan 

fi’il. Ketika laa nafiyah digunakan untuk fi’il, maka kaidah 

yang berlaku adalah: 

1. Laa nafiyah tidak mengubah i’rab fi’il 

Artinya, laa nafiyah tidak menjadikan fi’il nya menjadi 

manshub atau majzum. Ia tetap dalam keadaan asal 

(marfu’). Contohnya: 

د َّالَََّيُقوحُمََّزيحَّ  
Zaid tidak berdiri 

2. Laa nafiyah hanya bisa menafikan fi’il mudhari 

Laa nafiyah merupakan huruf nafiy yang khusus untuk 

fi’il mudhari. Contohnya: 

َّ  الََّيَرحِجُعََّزيحد 
Zaid tidak pulang 
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Laa nafiyah tidak bisa digunakan untuk menafikan fi’il 

madhi. Maka kita tidak boleh membuat kalimat: 

 الََّقَاَمََّزيحد َّ
Kita bisa menggunakan maa nafiyah (َما) untuk menafikan 

fi’il madhi. Contohnya: 

 َماَّقَاَمََّزيحد َّ

(Zaid tidak berdiri) 
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 (٢ابلقرة:َ) ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  1.

 (٢١٦قرة:َابل)  ...ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىب 2.

 (٢٨٦ابلقرة:َ)َ...ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ     ... 3.

ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ   4.

 (٤٤آلَعمران:َ )َ...ېئ  ىئ  ىئ   

ُروحِفَّ َطاَعةََّ اَلَّ 5. اَعُةَِّفَّالَمعح اََّالط  ِصَيِةَّ،َّإِنم   )رواهَّابلخاري(ِفَّالَمعح
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4.4 Pengecualian (Istitsna) 

Pengecualian dalam Bahasa Arab bisa menggunakan 8 

kata berikut yang dikenal dengan adaat al istitsnaa24: 

َّ,َِّسَوىَّ,َُّسَوىَّ,ََّسَواءَُّ ُ ,ََّخ َََّ,ََّعَداَّ,ََّحاَشاَّإاِل َّ,ََّغيح  
Ada beberapa istilah yang digunakan dalam kalimat 

pengecualian, yaitu huruf atau isim istitsna yang dikenal 

dengan adatul istitsna, yang dikecualikan (mustatsna), dan 

yang dijadikan patokan pengecualian (mustatsna minhu). 

Contohnya: 

 قَاَمَّالرَِّجاُلَّإاِل ََّزيحًدا
Para laki-laki telah berdiri kecuali Zaid 

Maka “َّ إاِل” disebut dengan adatul istitsna, “َزيحًدا” disebut 

dengan mustatsna, dan “َّالرَِّجاُل” disebut dengan mustatsna 

minhu. Ada 3 kaidah yang berkaitan dengan istitsna: 

1. Bila kalimatnya sempurna dan positif, maka mustatsna 

nya wajib manshub. Contohnya: 

ََّزيحَّ ًداَخَرَجَّاِل اُسَّإاِل   
Para manusia keluar kecuali Zaid 

2. Bila kalimatnya sempurna dan negatif, maka boleh 

menghukumi mustatsna sebagai badal ataupun manshub 

dengan adat ististnaa. Contoh ketika badal: 

ََّزيحد َّ  َماََّخَرَجَّاِل اُسَّإاِل 
Manusia tidak keluar kecuali Zaid 

                                                           
24  Tidak disebut huruf istitsna karena َُّ  itu isim bukan huruf َغيح
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Dalam kalimat di atas, kata “َّ َزيحد” menjadi marfu’ karena 

ia menjadi badal bagi “َّاِل اُس”. Kemudian contoh ketika 

manshub: 

ََّزيحًدا  َماََّخَرَجَّاِل اُسَّإاِل 

Manusia tidak keluar kecuali Zaid 

3. Bila kalimatnya negatif dan tidak sempurna, maka I’rab 

mustatsna mengikuti ‘amilnya. Contoh: 

َّبَِزيحد َّ ََّزيحًداََّوَماََّمَررحُتَّإاِل  بحُتَّإاِل  ََّوََّماَََّضَ ََّزيحد   َماَّقَاَمَّإاِل 

Tidak berdiri kecuali Zaid, Tidak Aku pukul kecuali Zaid, 

Aku tidak berpapasan kecuali dengan Zaid 

Ketiga kaidah di atas berlaku untuk pengecualian 

dengan menggunakan huruf istitsna “َّ  ”إاِل 

Pengecualian dengan ََُِّّسَوىَّ,َُّسَوىَّ,ََّسَواء,َّ ُ   َغيح

Bilaَّ istitsnanya menggunakan ََّسَوا ,َّ َُّسَوى ,َّ َِّسَوى ,َّ ُ ءََُّغيح  

(semuanya bermakna selain) maka mustatsnanya wajib 

majrur. Keempat jenis istitsna ini merupakan isim bukan 

huruf. Oleh karena itu ketiga kaidah ististna di atas 

bukannya berlaku untuk mustatsna nya melainkan untuk 

keempat isim istitsna ini. Sehingga: 

1. Bila kalimatnya sempurna dan positif, maka isim istitsna 

nya yang wajib manshub sedangkan mustatsna nya wajib 

majrur. Contohnya: 

ََّزيحد َّ َ   َخَرَجَّاِل اُسََّغيح
Para manusia keluar selain Zaid 
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2. Bila kalimatnya sempurna dan negatif, maka boleh 

menghukumi isim istitsna sebagai badal ataupun manshub 

dengan adat ististnaa sedangkan mustatsna nya tetap 

wajib majrur. Contoh ketika badal: 

ََّزيحد ََّماََّخَرَجَّاِل اُسَّ ُ َغيح  
Manusia tidak keluar selain Zaid 

Dalam kalimat di atas, Isim istitsna “َُّ  ’menjadi marfu ”َغيح

karena ia menjadi badal bagi “َّاِل اُس”. Kemudian contoh 

ketika manshub: 

ََّغََََّّماََّخَرَجَّاِل اُسَّ يحد َّزَََّّيح  

Manusia tidak keluar selain Zaid 

3. Bila kalimatnya negatif dan tidak sempurna, maka I’rab 

isim ististna mengikuti ‘amilnya sedangkan mustatsna 

tetap wajib majrur. Contoh: 

ََّزيحد ََّماَّقَاَمَّ ُ بحُتَََّّغيح َََّوََّماَََّضَ َََِّّزيحد َََّّغيح ََِّوَماََّمَررحُتَّب َزيحد ََّغيح  

Tidak berdiri selain Zaid, Tidak Aku pukul selain Zaid, 

Aku tidak berpapasan dengan selain Zaid 

Ketiga kaidah penggunaan ististna dengan “َُّ  di atas ”َغيح

juga berlaku untuk َََُّّسَواء َُّسَوىَّ,  ِسَوى Hanya saja untuk . ِسَوىَّ,

dan ُسَوى karena diakhiri alif maqsurah (ى) maka tidak 

terlihat perbedaannya ketika marfu, manshub, dan majrur 

karena sama-sama dalam keadaan aslinya.  

Pengecualian dengan َخ َََّ,ََّعَداَّ,ََّحاَشا 

Bila istitsnanya menggunakan ََّعَداَّ,ََّحاَشا,َّ  maka boleh َخ ََ

menjadikan mustatsnanya manshub atau majrur. Contohnya: 
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 قَاَمَّاَلحَقوحُمََّخ ََََّزيحًداََّوَّقَاَمَّاَلحَقوحُمََّخ ََََّزيحد َّ

ًراََّوَّقَاَمَّاَلحَقوحمَُّ و قَاَمَّاَلحَقوحُمََّعَداََّعمح ر 
 َعَداََّعمح

ًراَّوََّقاَمَّاَلحَقوحمَُّ ر َّ قَاَمَّاَلحَقوحُمََّحاَشاَّبَكح
 َحاَشاََّبَكح

Bila majrur, maka ketiga adatul istitsna ini dianggap 

sebagai huruf jar. Sedangkan bila manshub, maka ia dianggap 

fi’il dan mustastsna sebagai maf’ul bih.25 

                                                           
25  Ini dikarenakan kata ََّحاَشا ,َّ ََّعَدا ,َّ  kadang dianggap huruf jar dan kadang َخ ََ

dianggap fi’il 
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ڃ  ڃ   چچ  چ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   1.

 (٩٩األعراف:َ)

 (٧١الطور:َ)  ھ  ھ  ے  ے   ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 2.

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅۉ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   3.

 (١٩األحزاب:َ)ۉ   ې  ې  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   4.

 (٩ابلقرة:َ)

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  5.

 (١٧ابلقرة:َ)ۓ ۓ ڭ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  َ... 6.

 (٢٧النساء:َ)َ...ٹٹ 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ   ... 7.

 (٢١َالنساء:)    ...ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہہ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک  ک   گ  گ      گگ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ     8.

 (٨٨القصص:َ)   ڱ     ں  ں
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4.5 Kalimat Panggilan (Munada) 

Kalimat panggilan dalam Bahasa Arab memiliki dua 

unsur: 

1. Huruf panggilan (ََِّحرحُفَّاِلَِّداء) 

2. Kata yang dipanggil (الُمَناَدى) 
Huruf panggilan dalam Bahasa Arab biasanya diawali 

dengan “يَا” yang artinya adalah “Wahai”. Adapun untuk 

munada, memiliki ketentuan sebagai berikut: 

1. Bila munada nya isim ‘alam kata tunggal seperti َّ َدَُّ , َزيحد ْحح
َ
 , أ

 maka ia didhamahkan tanpa tanwin ِهنحد َّ dan , ََعئَِشةَُّ

(mabniy marfu’). Contohnya: 

َُدَّ,َّيَاَََّعئَِشُةَّ,َّيَاَِّهنحدَُّ ْحح
َ
 يَاََّزيحُدَّ,َّيَاَّأ

2. Begitu juga bila munadanya isim nakirah yang ditentukan 

(nakirah maqshudah26), maka ia didhammahkan tanpa 

tanwin: 

 يَاَّرَُجُلَّ,َّياََّشيحخَُّ
(Wahai seorang lelaki, wahai seorang yang tua) 

3. Namun bila munadanya isim nakirah yang tidak 

ditentukanَّ (nakirah ghairu maqshudah27), maka ia 

manshub: 

                                                           
26  Nakirah Maqsudah adalah ketika kita memanggil seseorang bukan dengan namanya 

baik karena sengaja maupun karena memang tidak mengenal namanya akan tetapi 

kita telah menetapkan orang yang dipanggil. Artinya, objek dari yang dipanggil sudah 

ditentukan entah itu dengan menunjuknya atau isyarat lain.  

27  Nakirah ghairu maqshudah adalah ketika kita memanggil seseorang bukan dengan 

namanya baik karena sengaja maupun karena memang tidak mengenal namanya, dan 

kita tidak menentukan objek yang dipanggil. Artinya, siapa saja bisa menjawab seruan 

tersebut. Seperti ketika seorang yang buta ingin menyebrang jalan. Makai a 

mengatakan:  
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 يَاَّرَُج ًََّ,َّياََّشيحًخا
4. Bila munadanya susunan kata (mudhaf – mudhaf ilaihi), 

maka ia manshub. Contohnya: 

َرََّرَمَضانََّيَاََّعبحَّ َّ,َّيَاََّشهح ةَََّعيحِنح َلَّاللَِّ,َّيَاَّقُر  َدَّاللَِّ,َّيَاََّرُسوح  
5. Bila munadanya menyerupai mudhaf (َّحُمَضاِف َّبِال  ,(الُمَشب ُه

maka ia manshub 

Contohnya: 

 يَاََّطالًِعاََّجَب ًََّ
Wahai pendaki gunung 

Ia dinamakan menyerupai mudhaf karena asalnya adalah 

menyerupai susunan mudhaf – mudhaf ilaih seperti: 

َطالَِعََّجَبل َّيَاَّ  

                                                                                                                                   

َّبَِّ
ََّيِديحَّيَاَّرَُج ًََُّخذح

“Wahai laki-laki! Tolong pegang tanganku!” 

Dalam kalimat di atas tentu orang buta tersebut tidak menetapkan lelaki yang mana 

melainkan lelaki mana saja yang mau menolongnya.  
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 (١١ابلقرة:َ) ...ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   1.

 (٧١آلَعمران:َ)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  2.

 (٤٦هود:َ) َ...ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ        ڈ  ڈ  ژ  ژڑ 3.

 (٦٢هود:َ)َ...جت  حت  خت  مت ىت  يت  جث  مث 4.

 (٧٧هود:َ)َ...وئ  ۇئ  ۇئ   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  5.

 (٩٧الكهف:َ)َ...ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ 6.

 (٤٤املائدة:َ)َ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ 7.

 (١٣األحقاف:َ)   ...ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    8.

رِيحَّ ....يا 9. تَدح
َ
ائُِلَّ؟ ُعَمُرَّأ  )رواهَّمسلم(َ...ََّمنَّالس 

َْشََّ يا 10. َباِب، َمعح تََّ الش  ََّمنَّاسح جح و  ََّطاَعَِّمنحُكُمَّابلَاَءةََّللحَيََتَ
 ()رواهَّابلخاري
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4.6 Kalimat Pasif 

Kalimat pasif dalam Bahasa Arab memiliki ketentuan 

yang berbeda dengan bahasa Indonesia dimana kita tidak 

diperkenankan menyebut pelaku atau fa’il. Dalam bahasa 

Indonesia, tidak mengapa kita mengatakan “Zaid telah 

dipukul oleh Bakr” akan tetapi dalam Bahasa Arab, kata 

hanya diperbolehkan untuk menyebut korban saja. Kita 

hanya diperbolehkan mengatakan “Zaid telah dipukul” 

tanpa menjelaskan siapa pemukulnya. Karena dalam Bahasa 

Arab, menyebut pelaku hanya diperbolehkan dengan 

menggunakan kalimat aktif.  

Kalimat pasif khusus untuk menyebutkan nama korban 

yang dikenai perbuatan tanpa menyebutkan pelakukanya 

baik karena (1) pelakunya sudah dikenal, (2) pelakunya tidak 

diketahui, atau (3) pelakunya sengaja disembunyikan.  

Bila pada kalimat aktif, susunannya adalah: 

Fi’il Ma’lum + Fa’il + Maf’ul bih 

Maka pada kalimat pasif,susunannya adalah: 

Fi’il Majhul + Naibul Fa’il 

Karena kalimat pasif, maka kata kerja yang digunakan 

pun kata kerja pasif (fi’il majhul). Kemudian ada istilah 

naibul fa’il yang sebenarnya adalah maf’ul bih ketika 

kalimatnya aktif. Dinamakan naibul fa’il karena ia seperti 

menggantikan fa’il dari sisi susunan dan I’rab (naibul fa’il 

juga wajib marfu’). Contohnya ketika aktif: 
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ًراََضََّ َّبَكح َبََّزيحد   
Zaid telah memukul Bakr 

Ketika kalimat tersebut diubah menjadi pasif, maka 

menjadi: 

ر َّ  َُضَِبَّبَكح

Bakr telah dipukul 

Dimana “ََُّضَِب” adalah fi’il madhi majhul dan “َّ ر  ”بَكح

adalah naibul fa’il. Bakr dibaca dhammah karena memang 

naibul fa’il wajib marfu’. Bakr dalam kalimat aktif adalah 

maf’ul bih atau korban. Ketika kalimatnya menjadi pasif, 

maka nama Zaid sama sekali tidak muncul karena ini tidak 

diperbolehkan dalam Bahasa Arab.  
Karena hanya fi’il muta’addiy yang memiliki bentuk 

majhul, maka fi’il lazim tidak bisa digunakan untuk membuat 

kalimat pasif28.  

Kaidah Kalimat Pasif: 

1. Fi’il yang digunakan wajib fi’il majhul dari fi’il muta’addiy 

2. Naibul fa’il wajib marfu’ 

3. Tidak diperbolehkan menyebut fa’il 

Selain 3 kaidah di atas, kaidah jumlah fi’liyyah FIRA (Fi’il 

wajib mufrad) dan MANIS (Fi’il dan naibu fa’il sama jenis) 

juga berlaku di sini. 

                                                           
28  Silahkan merujuk ke buku Kami “Ilmu Sharaf untuk Pemula” untuk mengetahui lebih 

lanjut tentang fi’il majhul dan bagaimana cara mengubah fi’il ma’lum menjadi fi’il 

majhul.  
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ   1.

 (٢األنفال:َ)ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  

 (٢الروم:َ)ھ  ے   2.

َ...چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌڎ   3.
 (٦٤َالعنكبوت:)

 (٧الربوج:َ)ڀ  ڀ  ڀ     4.

 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   ہ  ہ  ہ   5.

 (٢٠َ–٣٩َانلبأ:َ)

 (٣٠اذلاريات:َ)ٺ  ٺ   6.

 (٣٣٢آلَعمران:َ)ڌ   ڎ  ڎ  ڈ ڈ  ژ 7.

 (١٦انلازاعت:َ)ۇ  ۆ    ۆ    ۈ     8.

ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ   9.

 (٩٦األنبياء:َ)
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َ(٣٩فصلت:َ)ېئ    ېئ  ىئ   ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ   10.

َ(١املائدة:َ) َ...ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   11.

َ...ڑ  ڑ  ک ک   ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ   12.
َ(٧٠األعراف:َ)

َ(٣٨١ابلقرة:َ)َ...ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   13.

ُرََّرَمَضانََّ 14. َّإذاََّدَخَلََّشهح بحَواُبَُّفتَِّحتح
َ
َماءِ،َّأ الس 

َّ بحَواُبَّوُغلَِّقتح
َ
ََّجَهن َم،َّأ ُ َياِطْيح  )رواهَّابلخاري(وُسلحِسلَِتَّالش 

قح ََمَُُّرلَِعِتَّ 15.
َ
ُحُفَّاأل ِتَّالص   َّ)رواهَّالَتمذي(وَجف 

يحَنَّ 16. َّإاِل َّال  ب 
ََّذنح ِهيِدَُّك  َفُرَّلِلش   )رواهَّمسلم(ُيغح

َ
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4.7 Jumlah Fi’liyyah Manshub 

Sama dengan isim, fi’il pun bisa berubah i’rabnya. Fi’il 

bisa marfu, manshub, majzum namun tidak bisa majrur. 

Karena majrur merupakan kekhususan isim. Sebagaimana 

Isim bisa marfu’, manshub, dan majrur namun tidak bisa 

majzum karena majzum merupakan kekhususan fi’il.  

Perlu dicatat bahwa fi’il madhi dan fi’il amar itu mabniy. 

Artinya, tidak terpengaruh dengan keberadaan ‘aamil dan 

selamanya akan datang dalam bentuk yang sama. sedangkan 

fi’il mudhari’ itu mu’rab kecuali fi’il mudhari dhamir َّ ُهن dan 

نحُت َّ
َ
 Oleh karena itu, ketika kita berbicara ‘aamil nashab, maka .أ

itu berkaitan dengan fi’il mudhari’ saja.  
Ada beberapa ‘aamil yang menyebabkan fi’il mudhari 

berubah menjadi manshub. Diantaranya: 

نحَّ .1
َ
 ,(bahwa) أ

آنََّ َّالُقرح
َ
قحرَأ

َ
َّأ نح

َ
رِيحُدَّأ

ُ
 أ

(Saya ingin membaca Al Quran) 

 ,(tidak akan) لَنحَّ  .2

َّ
َ
َّأ َِّلَنح َهَبَّإ ِريحَكاذح مح

َ
َلَّأ  

(Saya tidak akan pergi ke Amerika) 

 ,(kalau begitu) إَِذنحَّ  .3

ُرَكََّغًداَّ ُزوح
َ
ِرَمَكََّّ|َسأ كح

ُ
َّأ إَِذنح  

(Saya akan ke rumahmu besok | Kalau begitu, 

Aku akan memuliakanmu) 
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 ,(supaya) َكحَّ .4

َّ
َ
َّالُكُتَبَّأ

َ
قحَرأ

َ
َتَبِةََّكحَّأ ذحَهُبَّإَِلَّالَمكح  

(Saya pergi ke perpusatkaan supaya bisa 

membaca buku-buku) 

 ,(lam yang artinya supaya) اَلُمََّكحَّ .5

َّ
َ
َّالُكُتَبَّأ

َ
قحرَأ

َ
َتَبِةَّأِل ذحَهُبَّإَِلَّالَمكح  

(Saya pergi ke perpusatkaan supaya bisa 

membaca buku-buku) 

 ,(lam pengingkaran) اَلُمَّاجُلُحوحدَِّ .6

 وئ  ۇئۇئ      ائ  ەئ  ەئ  وئ 

“Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, 

sedang kamu berada di antara mereka.” (Al Anfal: 33) 

Lam Juhud adalah lam yang ada setelah kaana dan 

turunannya yang didahului huruf nafiy (seperti َََّماََكن dan 

َّيَُكنحَّ  ( لَمح
7. َّ  ,(hingga) َحَت 

آنََّ َفَظَّالُقرح حح
َ
َّأ َ رحِجَعََّحَت 

َ
َّأ  لَنح

(Saya tak akan pulang sampai menghafal Al Quran) 

و .8
َ
َّوَأ َّوِالَواوِ َّبِالَفاءِ  Kalimat syarat-jawab dengan fa) َواجَلَواُب

(maka), wa (dan) dan Au (atau)) 

َّمََّ حَُّيَلحَتَِِّلح
َ
َِّمنحهَُّاالًَّلَأ ج   

(Seandainya punya harta, Saya akan berhaji) 
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Yang menjadi huruf nashab bukanlah sekedar huruf fa, 

wa, dan au yang merupakan huruf ‘athaf, tapi huruf fa, 

wa, dan ta yang digunakan dalam bentuk kalimat 

bersyarat. Contoh lain: 

تَُّ  قح
َ
وحَّأَل

َ
َّالاَكلَِرَّأ لِمَََّّلَن  يُسح  

“Saya benar-benar akan membunuh orang kafir atau 

(kecuali) ia menjadi muslim” 

Huruf-huruf nashab di atas ketika bertemu dengan fi’il 

mudhari, maka akan menjadikannya manshub. Tanda i’rab fi’il 

mudhari ketika manshub adalah: 

Fi’il Mudhari Wazan 
Keadaan 

Nashab 
Contoh 

Fi’il mudhari yang 

akhirnya bebas 

dhamir tastniyah (ان), 
jamak (ون) dan 

mufradah 

mukhathabah (ين) 

َعُلَّ َعُلَّ , َيفح  , َتفح

َعُلَّ فح
َ
َعُلَّ , أ ََّنفح Fathah ََّعَل َعَلَّ ,لَنحَّ َيفح  ,لَنحَّ َتفح

َعَلَّ فح
َ
َّأ عََّلََّ , لَنح ََّنفح َلَّنح  

Fi’il mudhari yang 

akhirnya 

mengandung dhamir 

tastniyah (ان), jamak 

 dan mufradah (ون)

mukhathabah (ين)  

َع ََِنَّ َيفح
َع ََِنَّ َوَتفح

َنَّوََّ َعلُوح يَفح
َنَّ َعلُوح وَتفح
َِّ َعلِْيح ََّوَتفح

Dibuang 

nun nya 

َع َََّ ََّتفح َع ََََّولَنح ََّيفح لَنح
َّوََّ َعلُوحاَّولَنح ََّيفح لَنح

َعِّلحَّ ََّتفح َعلُوحاََّولَنح  َتفح

 

Silahkan perhatikan contoh berikut ini: 
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َ... ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ 1.
 (٢٦ابلقرة:َ)

ابلقرة:َ) ... ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ 2.
٦٤) 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ 3.

األنعام:َ) ... ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
٣٢١) 

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ 4.

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ

 (٢٣٧ابلقرة:َ) ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئوئ ەئ ائ ائ ى

 (١١ابلقرة:َ) ...ے ۓ ۓ ڭ ڭ ھ ھ ھ ھ ے  5.

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  6.

 (٨١اتلوبة:َ)   ...ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ 

 (١١طه:َ)  ی   ىئ  ىئ  7.
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ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  8.

 (٣١القصص:َ)ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  9.

 ... گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں 

 (٤احلرش:َ)

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  10.

 (٢٠١ابلقرة:َ)ڑ ڑ ک ک 

َ...ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ  ... 11.
 (٣٠٢ابلقرة:َ)

 (٣٢٠ابلقرة:َ)َ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ  12.

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  13.

 (٧١النساء:َ)َ...ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ 

ِسهَِّ 14. َِِّلَفح ِخيحِهََّماََُّيِب 
َ
َّأل ََُّيِب  ََّحَت  َحُدُكمح

َ
ِمُنَّأ رواهَّابلخاريَّ(َالََّيُؤح

 )لمومس

ََّماََّسِمَعَّ 15. َثَّبُِكلِّ ََُّيَدِّ نح
َ
حَمرحءََِّكِذبًاَّأ  )رواهَّمسلم(َكََفَّبِال
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4.5 Jumlah Fi’liyyah Majzum 

Fi’il mudhari bisa menjadi majzum apabila bertemu 

dengan ‘aamil jazm. Di antara ‘aamil jazm adalah: 
 , (tidak) لَمحَّ .1

قَِّ وح َّإَِلَّالس  ذحَهبح
َ
َّأ  لَمح

(Saya tidak pergi ke pasar) 

ا  .2  ,(belum) لَم 

َّالَواِجَباِتَّ رحِسلح
ُ
اَّأ  لَم 

(Saya belum mengirim PR) 

لَمحَّ  .3
َ
 ,(?tidakkah) أ

َّ
َ
َّأ َوَّسََّلَمح َّاِل حح ن 

َ
َّأ لَمح ََّتعح ل  هح  

(Tidakkah Kamu tahu bahwa nahwu itu mudah) 

ا .4 لَم 
َ
 ,(?belumkah) أ

ََّزيحَّ َهبح اَّيَذح لَم 
َ
د َّأ  

(Belumkah Zaid pergi?) 

رَِّ  .5 مح
َ
 ,(Lam untuk perintah) اَلُمَّاأل

 ...ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   



www.programbisa.com ILMU NAHWU UNTUK PEMULA 

 

Abu Razin & Ummu Razin 201 

“Hendaklah orang yang mampu memberi 

nafkah menurut kemampuannya .…” (At Thalaq: 7 )  

ََعءَِّ  .6  ,(lam untuk permohononan) اَلُمَّال 

 ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ        ڦ  

“ Mereka berseru: “Hai Malik biarlah Tuhanmu 

membunuh kami saja”…” (Az Zukhruf: 77) 

7. َِّ  ,(Laa untuk larangan) اَلَِّفَّاِل ِهح

Semua fi’il nahiy didahului oleh laa nahiyah. Contohnya: 

َّ,َّاَلََّ
ح
رَأ َّ,َّاَلََّتقح ُتبح َّاَلَّتَكح ِبح تَْضح  

ََعءَِّ  .8  (Laa untuk permohonan) اَلَِّفَّال 

Sama dengan laa fin nahyi hanya saja penekanannya ada 

pada siapa yang memerintah dan siapa yang diperintah. 

Bila yang melarang lebih tinggi kedudukannya, maka itu 

perintah larangan. Sebaliknya jika yang melarang lebih 

rendah kedudukannya, maka itu bukan perintah 

larangan melainkan permohonan (doa). Contohnya: 

 ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ

 ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ    

 ...ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  
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“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami 

lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 

bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau 

bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, 

janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup 

kami memikulnya.” (Al Baqarah: 286) 

9. Kalimat jawab syarat dengan َّإِنح (jika), َما (apa), ََّمنح (siapa), 

َما َما ,(apapun) َمهح ي َّ ,(kalau) إِذح
َ
 ,(kapan) َمََتَّ ,(yang mana) أ

ي انََّ
َ
يحنََّ ,(kapan) أ

َ
َّ ,(dimana) أ ّن 

َ
 َحيحُثَما ,(bagaimana) أ

(dimanapun), َكيحَفَما (bagaimanapun) 

Ini merupakan kelompok huruf jazm yang menjazmkan 2 

fi’il mudhari sekaligus dikarenakan bentuk kalimatnya 

adalah kalimat bersyarat dimana ada syarat dan jawab 

syarat. Contohnya: 

َّ َذَهبح
َ
َّأ َهبح َّتَذح  إِنح

(Jika Kamu pergi, Saya pergi) 

Contoh lain: 

َّ
ح
قحَرأ

َ
َّأ
ح
رَأ ََّتقح َّكَِتاب  ي 

َ
 أ

(Buku apapun yang Kamu baca, Saya baca) 

‘Amil jazm di atas ketika bertemu dengan fi’il mudhari, 

maka akan menjadikannya majzum. Tanda i’rab fi’il 

mudhari ketika majzum adalah: 
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Fi’il Mudhari Wazan 
Keadaan 

Ketika Jazm 
Contoh 

Fi’il mudhari yang 

akhirnya bebas dari 

huruf ‘illat dan 

dhamir tastniyah (ان), 
jamak (ون) dan 

mufradah 

mukhathabah (ين) 

َعُلَّ َعُلَّ , َيفح  , َتفح

َعُلَّ فح
َ
َعُلَّ , أ ََّنفح Sukun 

َّ َعلح َّ ,لَمحَّ َيفح َعلح  ,لَمحَّ َتفح
َّ َعلح فح

َ
َّأ َّ , لَمح َعلح ََّنفح  لَمح

Fi’il mudhari yang 

akhirnya 

mengandung dhamir 

tastniyah (ان), jamak 

 dan mufradah (ون)

mukhathabah (ين) 

َع ََِنَّ َيفح
َع ََِنَّ َوَتفح

َنَّوََّ َعلُوح يَفح
َنَّ َعلُوح وَتفح
َِّ َعلِْيح ََّوَتفح

Dibuang nun 

nya 

َع َََّ ََّتفح َع ََََّولَمح ََّيفح لَمح
َعلُوحاَّوََّوََّ ََّيفح َّلَمح لَمح

َعِّلحَّ ََّتفح َعلُوحاََّولَمح  َتفح

Fi’il mudhari yang 

akhirnya 

mengandung huruf 

‘illat 

َّوََّ ُعوح َََّيحَشَّيَدح
ِمحَّ  َويَرح

Dibuang 

huruf 

‘illatnya 

َََّيحَشَّ ُعََّولَمح َّيَدح لَمح
َّيَرحمَِّ  َولَمح

Catatan Tambahan 

Fi’il mudhari dhamir َّ ُهن dan َّ نحُت
َ
َعلحنََّ seperti أ َعلحنََّ dan َيفح  َتفح

merupakan fi’il yang mabniy. Artinya, tidak terpengaruh oleh 

faktor apapun baik huruf nashab maupun huruf jazm. Ia tetap 

dalam keadaan seperti itu sekalipun didahului huruf nashab 

dan jazm. Contohnya: 

َعلحَنَّ ََّيفح َعلحنََّلَنح ََّتفح َعلحَنَّ,َّلَمح ََّيفح َعلحَنَّ,َّلَمح ََّتفح  ,َّلَنح
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ابلقرة:َ)َ...ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  َ... 1.
١١) 

 (٦١اتلوبة:َ)َ...ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   2.

 (٨ص:َ)ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ   َ... 3.

 (١اجلمعة:َ)ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ   چ         چ      4.

 (٦٠يس:َ)َ...ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ   5.

 (٤الطالق:َ)َ...ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ    6.

اتلغابن:َ) ...ۅ   ۉۉ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  7.
٣٤) 

چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ   8.

 (٤الزمر:َ)  ...ڎ  ڈ   ڈژ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ   9.



www.programbisa.com ILMU NAHWU UNTUK PEMULA 

 

Abu Razin & Ummu Razin 205 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

 (١٠اتلوبة:َ)

ڑ  ڑ        ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ   10.

 (١٩األنعام:َ)ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 (٢الطالق:َ)ڱ  ں    ں   ڱ  ڱ    ڱ َ... 11.

يحنَِّ 12. َّالِّ ُهَِّفح هح ًاَُّيَفقِّ َّيُرِِدَّالُلَّبِِهََّخيح  )رواهَّابلخاريَّوَّمسلم(ََّمنح

ََّماَِّشئحَتَّ  13. َنعح َتِحَّلَاصح َّتَسح  )رواهَّاللبخاري(إَِذاَّلَمح

ُكِرَّالحَكثَِيَّمََّ 14. َّيَشح ُكِرَّالحَقلِيَلَّلَمح َّيَشح َّلَمح  )رواهَّأْحد(نح

ََّحَْضََّ 15. َّإَِذا ُكمح َبُ كح
َ
َّأ ُكمح َُؤُمّ ََّويلح َحُدُكمح

َ
َّأ َّلَُكمح َّيِلَُؤِذّنح َّالَصّ ََةُ ِت

 )رواهَّابلخاري(
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BAB V 
MU’RAB DAN MABNIY 

Pada bab-bab sebelumnya, Kita telah mempelajari 

berbagai kedudukan atau jabatan kata dalam kalimat beserta 

keadaan huruf terakhirnya. Ada kata yang berubah-ubah 

harakatnya (Mu’rab dengan harakat), ada yang harakatnya 

sama namun hurufnya berbeda-beda (Mu’rab dengan huruf), 

dan ada juga kata yang harakat dan hurufnya selalu sama 

(Mabniy). Pada bab ini, Kita akan mengelompokkan dan 

menyimpulkan pembahasan bab-bab sebelumnya supaya 

bisa dijadikan pedoman.  

5.1 Mabniy 

Mabniy adalah kelompok kata yang tidak berubah-ubah 

kondisi akhirnya. Ia selalu dalam keadaan demikian dan 

tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Dari ketiga jenis 

kata dalam Bahasa Arab (Fi’il, Isim, dan Huruf) kita bisa 

membagi menjadi dua kelompok: 

1. Semuanya Mabniy 

Huruf merupakan kelompok kata yang seluruhnya 

mabniy. Seluruh huruf seperti huruf jar dan huruf ‘athaf 

akan selalu dalam keadaan yang tetap. Misalkan huruf 

athafَّ  dan tidak ”وََّ“ selalu dalam bentuk (dan) "َو"

mungkin ditemukan dalam bentuk “َُّو” dan “َِّو”. 

Begitupula dengan huruf jar “َِّمنح” (dari), tidak mungkin 
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ditemukan dalam bentuk berharakat seperti “َّ ِمًنا“ ,”ِمن”, 

atau “َّ ِمن” 

2. Ada yang mabniy dan ada yang mu’rab  

Isim dan fi’il merupakan kelompok kata yang 

sebagiannya ada yang mabniy dan sebagiannya ada yang 

mu’rab. Meskipun yang lebih dominan adalah yang 

mu’rab.  

5.1.1 Fi’il yang Mabniy 

Berikut adalah fi’il yang mabniy: 

1. Seluruh Fi’il Madhi 

Seluruh fi’il madhi dari dhamir ََُّهو sampai َََُّنحن dihukumi 

mabniy  
2. Seluruh Fi’il Amar 

Seluruh fi’il amar dari dhamir َّنحَت
َ
نحُت َّ sampai أ

َ
 dihukumi أ

mabniy29 
3. Fi’il mudhari dhamir َّ ُهن dan َّ نحُت

َ
  أ

Dari keempat belas tashrif fi’il mudhari, hanya 2 saja yang 

mabniy, selebihnya mu’rab. Kedua jenis fi’il mudhari yang 

dimaksud adalah untuk dhamir  َّ ُهن dan َّ نحُت
َ
 Karena .أ

mabniy, keduanya tidak terpengaruh dengan keberadaan 

huruf nashab atau jazm. Contohnya: 

                                                           
29  

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama nahwu tentang masalah ini. Sebagian ada 

yang berpendapat fi’il amar itu mu’rab. Akan tetapi, melihat bentuknya yang tidak 

pernah berubah dan sifatnya yang tidak mungkin didahului oleh huruf nashab maupun 

jazm, pendapat yang lebih kuat adalah yang menghukumi fi’il amar sebagai mabniy 
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ََّ َهبح َّتَذح ََّولَنح َ َهبح َّيَذح  لَنح
ََّ َهبح َّتَذح ََّولَمح َ َهبح َّيَذح  لَمح

5.1.2 Isim yang Mabniy 

Di antara sebagian contoh isim yang mabniy adalah: 

1. Isim Dhamir (Kata Ganti) 

Keempat belas isim dhamir dariَّ ََُّهو hingga َََُّنحن  

2. Isim Isyarah (Kata tunjuk)َّ 
Seluruh isim isyarah kecuali yang mutsanna ( ِذانَِّهَّٰ  , َهاتَاِنَّ , 

انَِكَّذََّ َذاهَّٰ seperti (تَانَِكَّ ,  َِّهَّٰ ,  ِذه ُؤآلءَِّهَّٰ ,  لَِكَّذَّٰ ,  وٰلَِّ , تِلحَكَّ , 
ُ
َكَّأ  

3. Isim Maushul (Kata sambung) 

Seluruh isim maushul kecuali yang mutsanna (َِّان َ  dan اذل 

َانَِّ ِىحَّ seperti ََّّ(اتل  ِيحنََّ, ال ِِتحَّ , اذل  ِتحَّ , اذل   ال َ 
4. Isim Istifham (Kata tanya) 

Kata tanya yang termasuk isim30 seperti ََّمنح (siapa), َما 

(apa) , ََّمََت (kapan), ََّاَيحن (dimana), ََّكيحَف (bagaimana) 

5. Sebagian Isim Dzharaf 

Beberapa isim dzharaf seperti ََّحيحُث dan َِّس مح
َ
 أ

5.1.2 Semua Huruf Itu Mabniy 

Semua huruf tanpa kecuali dihukumi mabniy. Huruf-

huruf seperti huruf jar, huruf athaf, huruf istitsna, huruf 

nida, huruf istifham, huruf nashab dan huruf jazm seluruhnya 

tidak akan berubah-ubah keadaan huruf terakhirnya.  

                                                           
30  

Kata Tanya ada yang termasuk huruf seperti َّ َّ dan (apakah) َهلح
َ
 .(apakah) أ
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5.2 Mu’rab 
Mu’rab adalah kelompok kata yang berubah-ubah 

kondisi akhirnya mengikuti kaidah i’rab. Perubahan kata 

dalam Bahasa Arab terbagi menjadi empat. Empat macam 

i’rab ini didasari oleh 4 harakat dalam Bahasa Arab, yaitu 

dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Akan tetapi, tidak semua 

kata berubah-ubah harakatnya. Ada kata yang harakatnya 

tetap tetapi hurufnya yang berubah-ubah. Oleh karena itu 

digunakan istilah lain untuk mewakili 4 macam perubahan 

ini.  Empat macam i’rab yang dimaksud adalah: 

1. Rafa’ (َُّع  (الر فح
Rafa’ mewakili mu’rab dengan tanda asal dhammah. Kata 

yang menduduki kedudukan rafa’ disebut marfu’. Baik 

fi’il maupun isim bisa datang dalam keadaan rafa’ 

2. Nashab (َُّب  (اِل صح
Nashab mewakili mu’rab dengan tanda asal fathah. Kata 

yang menduduki kedudukan nashab’ disebut manshub. 

Baik fi’il maupun isim bisa datang dalam keadaan nashab. 

3. Jar / Khafadh (َُّض َّ/َّاخلَفح  (اجَلر 
Jar mewakili mu’rab dengan tanda asal kasrah. Kata yang 

menduduki kedudukan jar disebut majrur. Jar 

merupakan tanda khusus isim karena fi’il tidak akan 

majrur selamanya.  
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4. Jazm (َُّاجَلزحم) 
Jazm mewakili mu’rab dengan tanda asal sukun. Kata 

yang menduduki kedudukan jazm disebut majzum.  Jazm 

merupakan tanda khusus fi’il karena isim tidak akan 

majzum selamanya.  
Untuk bisa lebih memahami tentang pembagian i’rab 

berdasarkan perubahannya (harakat dan huruf), silahkan 

perhatikan tabel berikut: 
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َرَباُتَّبِاُْلُروحِفَّ َرَباُتَّبِاَْلَرََكِتَّ الُمعح  الُمعح

اُتَ
َ ْعَرب

الُم
ََ

َََََ
َََََ
َََََ
َََََ
َََََ
َََ

اُبَ
ْعَر
اإل 

َََ

َسةَُ
خلَْم

ُلَا
ْفَعا
َ  األ

َسةَُ
خلَْم

اُءَا
ْسَم
َ  األ

مَُ ال 
ي الس
َ ير  ك

ُمَذ
ُعَال

ْ  َج

يَةَُ ْن 
يث اتل

 

يَْ ذل 
ُعَا

ِعار 
َالُم
ْعُل
الف 

َ
َْ َشي

هَ  ر  خ 
ا ْلَب 

يص  ت
َْمََي
ل

 َ ئ
 

مَُ ال 
ي الس
َ ث 
ي ُمَؤن

ُعَال
ْ  َج

ْيَ  س 
يْك تل

ُْعَا َج
 

ْفَردَُ
َالُم
ْسُم
 اإل 

َوََ ن 
َعال

وَتْف
َ ن  ال

َيْفَع
ُْوَنَ

ْفَعل
َ ي

وََ
َنَوََ

َعلُْو
َتْف

نيََ ل 
َتْفَع

 

ُوْكََ
َب ََسَأ

َجل
وَََ

وْكََ
َُخ أ

وَََ
وْكََ
ُ َح

َ
وََ

وَُذوَْ
ُوَْكَ

ف
َ

َمالَ 
ْونََ 
ُ ابل 
ي الط
ََسَ

َجل
 

َانَ 
ابل 
ي الط
ََسَ

َجل
 

ُس,َ
ْجل 
َ ُس,َأ

ْل  َت
ُس,َ

ْل  َي
ُسَ
َنْل 

 

اُتَ
َ ابل 
ي الط
ََسَ

ل َج
 

ُبَ
ي ال
ُّ الط
ََسَ

ل َج
 

ُبَ ل 
يا لط

ََسَا
ل َج

  َ ُْوع
َمرف

 

َولَنَْ
الَ
َتْفَع

لَْنَ
َو ال

َيْفَع
لَْنَ

َ
لُْوا
َيْفَع

وَََ
لُْوا
َتْفَع

لَْنَ
وَََ

َْنَتََ
ل

َْ َعِ 
ْف

 

ََ ُْتَأ
َي َرأ

َاكََ وَََب
َخاكََ

َ أ
وَََ

َاكََ ََح
وََ

َمالَ 
وََذاَ

اَكَ
َ  ف

نيََ  
ابل 
ي الط
ُْتَ

َي  َرأ

نيَ 
ابل 
ي الط
ُْتَ

َي  َرأ

لَْنَ
َس,

ْل  َت
لَْنَ

َس,
َيْل 
لَْنَ

َسَ
َنْل 
لَْنَ

َس,
ْجل 
َ  أ

َ ات 
َ ابل 
ي الط
ُْتَ

َي  َرأ

َبَ
ي ال
ُّ الط
ُْتَ

 َراَي

َبَ ل 
يا لط

ُْتَا
َي  َرأ

وْب َ
نُْص

 َم

X
 

يَْكَ
َب  أ ُْتَب 

َمَرر
وَََ

َْ ي خ 
َ أ

ََكَ
وََ

يَْكَ
َح 

وَََ
َمالَ 

ْيَ
َوَذ 
يَْك

ف 
 

نيََ
ابل 
ي الط
ُْتَب 

َمَرر
 

نيَ 
ابل 
ي الط
ُْتَب 

َمَرر
 

X
 

َ ات 
َ ابل 
ي الط
ُْتَب 

َرر َم
 

َ ب 
ي ال
ُّ الط
ُْتَب 

َرر َم
 

َ ب  ل 
يا لط

ا ُْتَب 
َرر َم

 

 َ ُْرْور
 َم

َعالََ
ََتْف
َولَْم

َ ال
َيْفَع

لَْمَ
وَََ

َْمَيََ
ل

لُْوا
ْفَع

َ
وََ

لُْوا
َتْفَع

لَْمَ
وَََ

َْ َعِ 
ََتْف
لَْم

 

X
 

X
 

X
 

َولَْمَ
ْسَ

ْل  َت
َولَْمَ

ْسَ
َيْل 
لَْمَ

ْسَ
َنْل 
َولَْمَ

ْسَ
ْجل 
َ X أ
 

X
 

X
 

 َ ُْزْوم
 َم
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Berikut ini tabel yang memuat tanda-tanda setiap i’rab: 

ثِلَةَُّ مح
َ
َرَباُتَّ األ َراُبَّ الَع ََََمةَُّ الُمعح  اإِلعح

ال ُبَ ََجلََسَالطي  اإل ْسُمَالُمْفَردَُ

ةَُ مي َالِعي

 الر لعَُّ

ُبَ الي ْْيَ  َجلََسَالطُّ  ََجُْعَاتليْكس 

َاُتَ ابل  ال مَُ َجلََسَالطي َالسي  ََجُْعَالُمَؤنيث 

ْجل ُس,َََنْل ُسَ
َ
 ََيْل ُس,َََتْل ُس,َأ

ْلَ ْيَلَْمََيتيص  ْعُلَالُمَِعار ُعَاذل  الف 
ر ه ََشيْئَ   ب اخ 

ُْونََ ابل  ال مَُ َجلََسَالطي َالسي ر 
 ََجُْعَالُمَذكي

بُوْكََ اوَُالوََ
َ
ُخوْكََوََََجلََسَأ

َ
َََحُوْكََوَََأ

 فُوَْكَوَُذْوََمالَ وََ
ْسَماُءَاخلَْمَسةَُ

َ
 األ

َانَ  ابل  ل ُفَ اتليثْن يَةَُ َجلََسَالطي
َ
 األ

َوََتْفَعاَلنَ  َََيْفَعلُْونََوََََيْفَعاَلن 
 َتْفَعل نْيََوََََتْفَعلُْونََوََ

ْفَعاُلَاخلَْمَسةَُ
َ
 انلُّْونَُ األ

يُْتَا
َ
ال َبََرأ  اإل ْسُمَالُمْفَردَُ لطي

َالَفتَْحةَُ

ُبَّ َّاِل صح

َبَ الي ْْيَ  َراَيُْتَالطُّ  ََجُْعَاتليْكس 

َلَْنَََيْل َس,لَْنَََتْل َس,
ْجل َس,لَْنَََنْل َسَ

َ
 لَْنَأ

ْلَ ْيَلَْمََيتيص  ْعُلَالُمَِعار ُعَاذل  الف 
ر ه ََشيْئَ   ب اخ 

بَاكََ
َ
يُْتَأ

َ
َخاكََوََََرأ

َ
ْسَماُءَاخلَْمَسةَُ فَاَكَوََذاََمالَ وَََََحَاكََوَََأ

َ
ل ُفَ األ

َ
 األ

َ َات  ابل  يُْتَالطي
َ
ال مَُ َرأ َالسي ةَُ ََجُْعَالُمَؤنيث   الَكْْسَ

َنْيَ  ابل  يُْتَالطي
َ
 اتليثْن يَةَُ َرأ

 ايلَاءَُ
ابل  نْيََ يُْتَالطي

َ
ال مَُ َرأ َالسي ر 

 ََجُْعَالُمَذكي

ََلَْنََيْفَعلُْوالَْنََيْفَعاَلَولَْنََتْفَعاَلَوََ
َْوَََلَْنََتْفَعلُْواوََ  ِ  لَْنََتْفَع

ْفَعاُلَاخلَْمَسةَُ
َ
 األ

َحْذُفَ
 انلُّْونَ 
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Pada tabel di atas, Kita bisa melihat tanda i’rab yang lain 

selain tanda asalnya. Tabel di atas dapat dijadikan pedoman 

untuk menentukan kondisi suatu kata saat menduduki suatu 

kedudukan dalam kalimat. Contohnya, ketika Kita ingin 

membuat kalimat jumlah ismiyyah dengan mubtada dari 

tastniyah dan Kita mengetahui bahwa mubtada wajib 

marfu’, maka Kita lihat apa keadaan tatsniyah ketika rafa’. 

Pada tabel di atas akan Kita melihat bahwa tatsniyah ketika 

rafa’ dalam bentuk tatsniyah dengan alif (aani) bukan dengan 

ya (ayni). Adapun tatsniyah dalam bentuk ya (ayni) 

digunakan ketika manshub dan majrur. Seyogyanya setiap 

penuntut ilmu nahwu menghafal tabel i’rab di atas karena ia 

adalah pedoman yang sangat penting untuk dihafal.   

ثِلَةَُّ مح
َ
َرَباُتَّ األ َراُبَّ الَع ََََمةَُّ الُمعح  اإِلعح

َ ال ب  ََمَررُْتَب الطي  اإل ْسُمَالُمْفَردَُ

ةَُ َالَكْْسَ

ُضَّ/َّ اخلَفح
 اجَلر َّ

َ ب 
الي ْْيَ ََجُْعَاتلَي َمَررُْتَب الطُّ  ْكس 

َ َات  ابل  ال مَُ َمَررُْتَب الطي َالسي  ََجُْعَالُمَؤنيث 

ب يَْكَ
َ
يَْكَوََََمَررُْتَب أ خ 

َ
يَْكَوَََأ َََح 

ْيََمالَ وََ يَْكَوَذ   ف 
ْسَماُءَاخلَْمَسةَُ

َ
 األ

 ايلَاءَُ
َنْيَ  ابل   اتليثْن يَةَُ َمَررُْتَب الطي

نْيََ ابل  رَ  َمَررُْتَب الطي
ال مََََُجُْعَالُمَذكي  السي

َْحَدََ
َ
َمَةَوَُعثَْمانََوََََمَررُْتَب أ ْيَاَلََين:رَْص ُفَ فَاط   الَفتَْحةَُ اإل ْسُمَاذلي 

َلَْمَََيْل ْسََولَْمَََتْل ْسَ
ْجل ْسََولَْمَََنْل ْسَ

َ
 َولَْمَأ

ي حَُ ح  ْعُلَالُمَِعار ُعَالصي ُكْونَُ الف  َالسُّ

َ ْرمَ لَْمَََيَْشََولَْمَيَْدُعََولَْمَيَََّاجَلزحمَُّ ْعُلَالُمَِعار ُعَالُمْعتَلُّ  الف 

َلَْمََيْفَعلُْواوَََلَْمََيْفَعاَلََولَْمََتْفَعالََ ْذُفَاحلََ
َْوَََلَْمََتْفَعلُْواوََ  ِ  لَْمََتْفَع

ْفَعاُلَاخلَْمَسةَُ
َ
 األ
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5.2.1 Marfu’ 
5.2.1.1 Fi’il yang Marfu’ 

Hukum asalanya seluruh fi’il (khususnya fi’il mudhari’) 

itu marfu’ sampai ada sebab lain yang menjadikan ia 

manshub dan majzum. Fi’il bisa berubah menjadi manshub dan 

majzum dengan keberadaan amil nashab dan amil jazm. Bila 

tidak ada, maka kembali ke hukum asalnya.  

5.2.1.2 Isim Yang Marfu’ 

Ada 7 kedudukan isim dalam kalimat yang wajib marfu’ 

yaitu: 

  الَفاِعُلَّ .1
Pelaku dalam suatu kalimat wajib marfu’. Contohnya:  

ََّزيحًدا  ََضََبََّحاِمد 

 نَائُِبَّالَفاِعلَِّ .2
Dalam kalimat pasif (majhul), korban (naibul fa’il) wajib 

marfu’. Naibul fa’il ini ketika dalam kalimat aktif 

merupakan maf’ul bih. Contohnya: 

 َُضَِبََّزيحد َّ

3. َّ
ُ
 الُمبحَتَدأ
Kata pertama yang diterangkan dalam jumlah ismiyyah 

disebut dengan mubtada dan ia wajib marfu’ 
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 اخلََبَُّ .4
Kata kedua yang menerangkan mubtada dalam jumlah 

ismiyyah disebut dengan khabar dan ia juga wajib marfu. 

Contohnya: 

َّ ََّطالِب   َزيحد 

َخَواُتَها .5
َ
ُمَََّكَنَّوَأ  إِسح

Isim Kaana pada jumlah ismiyyah merupakan mubtada. 

Ketika ada Kaana dan saudaranya, ia berubah namanya 

menjadi isim kaana dan tetap marfu’. Contohnya: 

ََّطابِلًا  ََكَنََّزيحد 

َخَواتَُّ .6
َ
َّوَأ َّإِن  َهاَخَبُ  

Khabar inna pada jumlah merupakan khabar. Ketika ada 

inna dan saudaranya, ia berubah namanya menjadi isim 

inna dan tetap marfu’. Contohnya:  

َّ ََّزيحًداََّطالِب   إِن 

 اتل َوابِعَُّ .7
Tawabi’ adalah kelompok i’rab yang perubahannya 

mengikuti kata yang diikuti. Tawabi’ ada 4 yaitu na’at, 

athaf, taukid, dan badal. Contohnya: 

َّالن ِشيحُطَّوََّحاِمد َّ َتاُذََّزيحد  سح
ُ
 َجاَءَّاأل
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5.2.2 Manshub 

5.2.2.1 Fi’il yang Manshub 

Hanya fi’il mudhari yang bisa manshub. Ini dikarenakan 

fi’il madhi dan fi’il amar itu mabniy. Ada 3 kelompok fi’il yang 

manshub: 

َّبِأِخرِهََِّشيحئ َّ .1 ََّيت ِصلح َّلَمح ِيح ُلَّالُمَضارُِعَّاذل   الِفعح
Ini adalah kelompok fi’il mudhari yang huruf terakhirnya 

tidak bersambung dengan apapun. Yaitu fi’il mudhari 

dhamir ََّنحَتَّ , ِهََّ ,ُهو
َ
نَا , أ

َ
 Ketika manshub, kelima .ََنحنَُّ dan ,أ

fi’il mudhari jenis ini menjadi fathah. Contohnya: 

َهَبَّ َّنَذح ذحَهَبََّولَنح
َ
َّأ َهَبََّوَّلَنح َّتَذح َهَبََّوَّلَنح َّيَذح  لَنح

َسةَُّ .2 َعاُلَّاخلَمح فح
َ
 األ

Ini adalah kelompok lima fi’il mudhari yang huruf 

terakhirnya bersambung dengan huruf alif dan nun 

tastniyah (ُتَما نح
َ
َّأ waw dan nun jamakَّ ,(ُهَما, ُتمحَّ)  نح

َ
َّأ ,  dan ,(ُهمح

ya dan nun muannatsah mukhathabah (َّنحِت
َ
َّ(أ . Ketika 

manshub, fi’il yang lima ini dibuang nun nya. Contohnya: 

َهُبوحاََّولَنحَّ َّيَذح َهَباََّولَنح َّتَذح َهَباََّوَّلَنح َّيَذح َهُبوحاََّوََّّلَنح َهِبحََّّلَنحَّتَذح تَذح  

َتل َّ .3 ُلَّالُمَضارُِعَّالُمعح  الِفعح
Ini adalah kelompok fi’il mudhari yang huruf terakhirnya 

adalah huruf ‘illat seperti alif, waw, dan ya. Contohnya: 

ِمحَّ ََّوَّيَرح ُعوح  ََيحَشَّوَّيَدح
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Fi’il mudhari yang mu’tal ketika  manshub tetap dalah 

keadaan asalnya. Contohnya: 

عََََُّّّولَنحَََّيحَشََّّلَنحَّ ِمََََّّولَنحََّّوََّيَدح يَرح  
Huruf ‘illatnya tidak dibuang sebagaimana ketika 

majzum. Hanya saja untuk fi’il mudhari yang diakhiri 

huruf ‘illat waw dan ya difathahkan huruf ‘illatnya.  

5.2.2.2 Isim yang Manshub 

Ada 15 kedudukan isim dalam kalimat yang wajib 

manshub: 

ُلَّبِهَِّ .1 ُعؤح  الَمفح
Obyek atau korban atau yang dikenai perbuatan dalam 

kalimat wajib manshub. Contohnya: 

بحُتََّزيحًدا  ََضَ

َدرَُّ .2  الَمصح
Mashdar atau disebut juga maf’ul muthlaq wajib 

manshub. Contohnya: 

ًبا بحُتََّزيحًداَََّضح  ََضَ

َمانَِّ .3  َظرحُفَّالز 

Keterangan waktu wajib manshub. Contohnya: 

َّالمَُّ َنََّصَباًحاَصلًّ لُِموح سح  
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 َظرحُفَّالَماَكنَِّ .4

Keterangan tempat wajib mansub. Contohnya: 

لَِّ َماَمَّالَفصح
َ
َّأ  قَاَمََّزيحد 

 اَْلاُلَّ .5
Hal adalah keterangan yang menjelaskan kondisi atau 

keadaan. Contohnya: 

َّبَاكًِياَجاَءَّ َزيحد   

6. َُّ يِيح  اتل مح
Tamyiz adalah keterangan yang menjelaskan zat. 

Contohnya: 

يحَنَّكَِتابًا ِ
يحُتَِّعْشح ََتَ  اِشح

تَثحَنَّ .7  الُمسح
Ada beberapa keadaan i’rab mustatsna (yang 

dikecualikan) tergantung dari hurus istitsna dan pola 

kalimatnya. Contoh yang manshub: 

ُبَّإاِل ََّزيحًدا  َجاَءَّالط  َ 

8. َِّ ُمَّالََّا سح  

Laa nafiyah memiliki pengaruh seperti inna dimana isim 

laa wajib manshub. Contohnya: 

ارَِّ َّال  ح  اَلَّرَُجَلَّف 
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 الُمَناَدى .9
Kata yang dipanggil memiliki beberapa keadaan I’rab 

tergantung jenis munadanya. Contoh yang manshub: 

 يَاََّعبحَدَّاللَِّ

لِهَِّا .10 جح
َ
َّأ ُلَِّمنح ُعوح لَمفح  

Maf’ul min ajlih adalah keterangan tujuan. Contohnya: 

َّإِجح ََالًَِّْلَاِمد َّ  قَاَمََّزيحد 

ُلََّمَعهَُّ .11 ُعوح  الَمفح
Maf’ul ma’ah adalah keterangan penyertaan. Contohnya: 

ََّوََّحاِمًدا  جاَءََّزيحد 

َََّكنََّ .12  خَبُ

Kaana merupakan fi’il madhi naqish yang termasuk ‘amil 

nawasikh yang merafa’kan isim dan menashabkan 

khabar. Contohnya: 

ًرا  ََكَنَّالُلََّغُفوح

ُمَّإِن َّ .13  اِسح
Kebalikan dari Kaana, Inna merupakan huruf yang 

termasuk ‘amil nawasikh yang menashabkan isim dan 

merafa’kan khabar. Contohnya: 

ر َّ َّالَلََّغُفوح  إ ن 
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َخَواُتَََّكَنََّوإن َّ .14
َ
 أ

Khabar yang semisal kaana dan isim yang semisal inna 

juga wajib manshub. Contohnya: 

َّنَِشيحًطا  لَيحَسََّزيحد 
َّ ََّزيحًداَّنَِشيحط   لََعل 

 اتل َوابِعَُّ .15
Tawabi’ menjadi manshub bila kata yang diikuti juga 

manshub. Contohnya: 

 َراَيحُتََّزيحًداَّالن ِشيحَطَّوََّحاِمًدا

5.2.3 Majrur 
Majrur adalah kondisi I’rab yan dikhususkan untuk isim. 

Fi’il tidak mungkin majrur. Ada 3 keadaan yang bisa 

membuat isim menjadi majrur, yaitu: 

1. Didahului oleh huruf jar.  

Contohnya: 

َتَبةَِّ َرَسِةَّإَِلَّالَمكح َِّمَنَّالَمدح  َذَهَبََّزيحد 

2. Menjadi mudhaf ilaih 

Contohnya:  

ُتَّلَاِطَمةََّ خح
ُ
َّأ ََّزيحد   أم 
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3. Mengikuti yang majrur (tawabi’: na’at, athaf, taukid, 

badal) 

َّاجَلِميحِلََّوََّحاِمد َّ  َمَررحُتَّبَِزيحد 

5.2.4 Majzum 

Majzum adalah kondisi I’rab yang dikhususkan untuk 

fi’il. Kita tidak mungkin menemukan isim dalam keadaan 

majzum. Ada 3 kelompok fi’il yang majzum: 

َّبِأِخرِهََِّشيحئ َّ .1 ََّيت ِصلح َّلَمح ِيح ُلَّالُمَضارُِعَّاذل   الِفعح
Ini adalah kelompok fi’il mudhari yang huruf terakhirnya 

tidak bersambung dengan apapun. Yaitu fi’il mudhari 

dhami ََّنحَتَّ , ِهََّ ,ُهو
َ
نَا , أ

َ
 Ketika majzum, kelima fi’il .ََنحنَُّ dan ,أ

mudhari jenis ini menjadi sukun. Contohnya: 

َّ َهبح َّنَذح ََّولَمح ذحَهبح
َ
َّأ ََّوَّلَمح َهبح َّتَذح ََّوَّلَمح َهبح َّيَذح  لَمح

َسةَُّ .2 َعاُلَّاخلَمح فح
َ
 األ

Ini adalah kelompok lima fi’il mudhari yang huruf 

terakhirnya bersambung dengan huruf alif dan nun 

tastniyah (ُتَما نح
َ
َّأ waw dan nun jamakَّ ,(ُهَما, ُتمحَّ)  نح

َ
َّأ ,  dan ,(ُهمح

ya dan nun muannatsah mukhathabah (َّنحِت
َ
َّ(أ . Ketika 

majzum, fi’il yang lima ini dibuang nun nya. Contohnya: 

َهِبحَّ َّتَذح َهُبوحاََّوَّلَمح َّتَذح َهُبوحاََّولَمح َّيَذح َهَباََّولَمح َّتَذح َهَباََّوَّلَمح َّيَذح  لَمح

َتل َّ .3 ُلَّالُمَضارُِعَّالُمعح  الِفعح
Ini adalah kelompok fi’il mudhari yang huruf terakhirnya 

adalah huruf ‘illat seperti alif, waw, dan ya. Contohnya: 
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ِمحَّ ََّوَّيَرح ُعوح  ََيحَشَّوَّيَدح
Fi’il mudhari yang mu’tal ketika majzum huruf ‘illatnya 

dibuang. Contohnya: 

َّيَرحمَِّ ُعََّولَمح َّيَدح َََّيحَشََّولَمح  لَمح

 
________ 
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