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نَزلْنُٰه  ١الٓرۚ تِلَْك َءايُٰت الِْكتِٰب ٱلُْمبِيِن  ﴿
َ
 إِنَّآ أ

  ﴾ ٢لََعلَُّكْم َتْعقِلُوَن قُرْٰءنًا َعَربِيًّا 
 

“Alif Lâm Râ`. Ini adalah ayat-ayat  
kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).  

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa  
Al Quran dengan berbahasa Arab,  

agar kalian memahaminya.” 
(QS. Yusuf [12]: 1-2) 
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Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi’i  
–rahimahullâh–   

‹َأْن يَ تَ َعلََّم ِمْن ِلَساِن اْلَعَرِب َما بَ َلَغُه ُجْهُدُه فَ َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم ›   

“Setiap muslim harus mempelajari  
Bahasa Arab ini semaksimal usaha keras yang  
ia bisa”1 

 

  

                                                 
1 Muhammad bin Idris Al-Syafi’i. 1940. Al-Risâlah. Cet. I. (Mesir: Maktabah al-Halabi) hlm. 47 
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ndahuluan  
PENDAHULUAN 

 
Apabila ada yang bertanya, bisakah seseorang membaca kitab gundul dengan benar 

tanpa tahu artinya? jawabannya: tidak bisa. Kalaupun benar, itu adalah kebetulan atau hasil 
dari menghafal. Contoh sederhananya, ungkapan: 

 بَ ْيُت الرَُّجِل اْلَماِهرَذا ه    بَ ْيُت الرَُّجِل اْلَواِسعَذا ه  
Harokat hâdzâ bayt[u] al-rajul[i] (ini adalah rumah seseorang) barangkali masih terbilang 
mudah. Tapi bagaimana dengan kata setelahnya al-wâsi’ (yang luas) dan al-mâhir (yang 
pandai). Manakah dari keduanya yang merupakan sifat bagi bayt[u] sehingga diharokati 
dhammah dan mana yang merupakan sifat bagi al-rajul[i] sehingga diharokati kasrah? 
Mengingat harakat sifat itu selalu mengikuti harakat objek yang disifati. Tanpa memahami 
arti, seseorang berpeluang mengalami kekeliruan dalam membacanya.   

Jika ditanyakan lagi, bisakah seseorang memahami makna kitab gundul tanpa mengerti 
kedudukan-kedudukan kata di dalamnya dan mengerti harakat akhirnya? jawabannya: juga 
tidak bisa. Dan kalaupun bisa, kemungkinan besar itu merupakan hasil belajar dan menghafal 
terjemahan. Jika bertanya lagi, bisakah seseorang membaca kitab gundul dengan benar 
sementara ia miskin perbendaharaan kata? jawabannya: tentu tidak bisa. Bagaimana akan 
dapat memahami tanpa tahu arti setiap kata. Jika ditanya lagi, apakah seseorang yang sudah 
mengenal kaidah-kaidah standar bahasa Arab serta memiliki perbendaharaan kosakata yang 
cukup, sudah pasti dapat membaca kitab gundul dengan benar? jawabannya: belum tentu. 
Tergantung seberapa sering dia mengasah kemampuannya membaca dan memahami hingga 
menjadi keahlian dalam dirinya.  

Nah, dari pertanyaan-pertanyaan sederhana di atas dapat diketahui bahwa membaca 
kitab gundul itu mutlak memerlukan 3 hal penting: ilmu tentang konstruksi kalimat dan kata, 
pengayaan kosa-kata, dan seringnya berlatih.  

Ilmu tentang konstruksi kalimat adalah Ilmu Nahwu. Dengannya seseorang akan dapat 
memahami bagian-bagian kalimat, kedudukan setiap kata di dalamnya, berikut harakat 
akhirnya. Ilmu ini mengambil porsi paling besar dalam pembahasan. Sedangkan ilmu 
tentang konstruksi kata adalah Ilmu Sharaf. Dengannya seseorang akan mampu menentukan 
harokat sebuah kata (selain harokat akhir) berdasarkan susunan dan komposisi hurufnya 
(dari beragam kemungkinannya) dengan mengacu pada konteks bacaan menurut ilmu 
Nahwu tadi. Jadi dua ilmu ini sangat berkaitan satu sama lain. Yang pertama untuk 
menentukan harokat akhir dan yang kedua untuk menentukan harokat selain harokat akhir 
pada setiap kata. 

Perbendaharaan kosa-kata mutlak dibutuhkan, bahkan dalam mempelajari bahasa 
apapun di dunia ini. Karena mustahil memahami kalimat jika tidak memahami satuan kata 
di dalamnya. Namun hal ini akan sangat terbantu oleh ilmu Sharaf tadi, karena dengan 
memahami ragam pola kata yang ada seseorang akan mampu menentukan makna banyak 
kata dengan mengacu pada makna kata dasarnya. 
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Seseorang yang sudah mengerti ilmu nahwu dan ilmu sharaf, dan memiliki hafalan 
kosakata yang cukup masih perlu melengkapi dirinya dengan banyak latihan dan praktik. 
Karena belajar bahasa mirip dengan belajar berenang. Tidak cukup hanya mengetahui dan 
memahami teori semata. Tapi juga harus disertai dengan latihan dan praktik nyata. Semakin 
lama berlatih maka seseorang akan semakin mahir dan lihai di dalamnya.  

Dalam buku ini; ilmu nahwu dan sharaf, pengenalan kosakata, dan materi latihan 
disajikan secara terpadu dalam 20 sesi, dengan rincian sebagaimana berikut. 

Sesi Tema Pembahasan 

1 Macam-macam Kata dan Karakter Masing-masing 
2 Konsep I'rob, serta Macam-macam bina' dan Macam-macam i'rob 
3 Macam-macam Isim Mabni, Fi’il Mabni, dan Harf 
4 Macam-macam Isim dan Fi’il Mu’rab 
5 Macam-macam Bentuk I'rob, dan Cara Menjelaskan I’rab 
6 Susunan Kalimat: Kalimat Ismiyah dan Kalimat Fi’liyyah 

7 Susunan Non-Kalimat (Jar Majrur, Tarkib Idhafi, Tarkib Washfi, Tarkib ‘Athfi, 
Tarkib Badali, Tarkib Taukidi) 

8 Macam-macam Bentuk Khabar Mubtada' dan Kondisi Dimajukannya atas 
Mubtada’ 

9 Nawasikh: kâna dkk. dan Nawasikh: inna dkk. 

10 Macam-macam Bentuk Khabar Nawasikh dan Kondisi Dimajukannya atas 
Isimnya 

11 Kalimat Bersyarat, dan Kalimat Sisipan 
12 Kapan saja Isim ber-i'rab Rafa’, Nashab, dan Jarr 
13 Kapan saja Fi’il ber-i'rab Rafa’, Nashab, dan Jazm 
14 Macam-macam Tanda I’rab pada Isim 
15 Macam-macam Tanda I’rab pada Fi’il 
16 Bentuk-bentuk Bina' lanjutan, dan susunan kata lainnya 
17 Konsep Wazan: Terapan Wazan Tsulatsi pada Fi’il Shahih 
18 Konsep Wazan: Terapan Wazan Ruba’i pada Fi’il Shahih 
19 Konsep Wazan: Terapan Wazan Tsulatsi pada Fi’il Mu’tal 
20 Konsep Wazan: Terapan Wazan Ruba’i pada Fi’il Mu’tal 

Masing-masing materi dilengkapi dengan peta konsep dalam bentuk diagram untuk 
memudahkan pembaca dalam memahami struktur materi, dan setiap latihan nya disertai 
kunci jawaban untuk memudahkan pembaca dalam mengasah dan mengukur 
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kemampuannya. Dengan target pembelajar akan dapat membaca dan memahami teks kitab 
gundul dengan tingkat kesulitan ringan sampai sedang. 

Metode ini diberi nama Sullamî (ي ِ م 
َّ
 yang artinya: tanggaku, karena rangkaian materi (ُسل

yang disajikan di dalamnya saling terkait satu sama lain. Dimana materi di satu tingkat akan 
menunjang materi di tingkat berikutnya, laksana mendaki anak-anak tangga. Juga karena 
tangga sebagai alat yang sangat bermanfaat, maka begitu juga harapannya dengan metode 
ini. Dapat memberikan manfaat kepada banyak orang, terutama sebagai wasilah dalam 
memahami agama Islam dan mendalami tsaqafahnya. 

Selamat mengikuti jurus demi jurus langkah demi langkah seraya terus memohon 
bimbingan Allah -subhânahu wa ta’âlâ- agar diberi kemudahan dalam memahami dan 
menghafal materi-materi yang ada. Pesan pentingnya, bersabarlah dalam menjalani proses 
dan jangan ber-isti’jâl (tergesa-gesa) supaya tidak menimbulkan keputusasaan saat 
menghadapi adanya sedikit kesulitan. Karena ada kaidah yang berbunyi: 

ًئا قَ ْبَل   أََوانِِه ُعْوِقَب ِِبِْرَمانِهِ َمن اْستَ ْعَجَل َشي ْ
Barangsiapa yang tergesa-gesa terhadap suatu perkara sebelum waktunya tiba, maka ganjarannya 
adalah tidak mendapatkannya2  

Juga perlu selalu ingat nasihat Abu Al-‘Atahiyyah kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid pada 
suatu kesempatan, yang berbunyi: 

َنَة ََل ََتْرِي َعَلى اْليَ َبسِ  #تَ ْرُجو النََّجاَة َوَلَْ َتْسُلْك َمَساِلَكَها   ِإنَّ السَِّفي ْ
Anda mendambakan keberhasilan namun enggan meniti jalannya # Sungguh ketahuilah bahwa 
perahu itu tidak dapat berjalan di atas daratan!3 

 

 
 

                                                 
2 Lihat As-Suyuthi. 1990. Al-Asybâh wa An-Nazhâ`ir fî Al-Furû’. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah) hlm 152 
3 Lihat Ibn Al-Jauzi. 1998. Bustân al-Wâ’izhîn wa Riyâdh al-Sâmi’în. Cet. II. (Beirut: Mu`assasah al-Kutub al-
Tsaqafiyyah) hlm 166 
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Jurus ( أ )  
 

langkah 1  

 
 
 

Sesi: 1 
 

Macam-macam Kata  
dan Karakter Masing-masing  
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A. Macam-Macam Kata 
Kata dalam bahasa Arab ada tiga macam: Ism, Fi’l, dan Harf4.  

Jenis Kata Pengertian 

Isim Setiap kata yang berarti manusia, binatang, tumbuhan, benda padat, 
benda abstrak, dan sebagainya. Atau sebut saja: Kata Benda. 

Fi’il Setiap kata yang berarti suatu perbuatan yang terjadi di suatu waktu 
tertentu. Atau sebut saja: Kata Kerja. 

Harf Setiap kata yang artinya tidak muncul kecuali saat bersama dengan kata 
lain. Atau sebut saja: Kata Bantu. 

Hal mendasar sebelum menyelami teks Arab tanpa harakat bagi para pemula adalah 
mampu membedakan kata-kata dalam bahasa Arab, apakah ia Isim, Fi’il, atau Harf. Karena 
masing-masing dari jenis kata tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda, yang 
perbedaan karakter itu akan mempengaruhi penentuan kedudukannya dalam kalimat, dan 
selanjutnya mempengaruhi harokatnya. 

Terdapat sejumlah ciri-ciri kasar dari segi fisik untuk dapat membedakan jenis-jenis 
kata tersebut secara umum, kecuali Harf. Harf tidak memiliki ciri khusus sama sekali. 
Sehingga jalan satu-satunya untuk dapat mengidentifikasinya adalah dengan 
menghafalkannya. Perhatikan tabel berikut. 

 Ciri-ciri Contoh 

Isim 

Didahului harf Jarr (dihafalkan): 

 َكَماءٍ ،   ِبِعْلمٍ ِإََل َأَجٍل ،  نْ بِ  ، َك  ، لِ  ، مِ  ، ِإََل ، َعْن ، َعلى ، ِفْ 

Berakhiran harakat Tanwîn  

 َحَياةٌ ،  َكْونٌ ،  إِْنَساٌن  )  ً         ٍ        ٌ (

Didahului harf Nidâ` (hai/wahai)  

 زَيْ َنبُ َي ،  زَْيدُ َي  يَ 

Berawalan harf Alif-Lâm Ta’rîf  

 احلََياةُ ،  الَكْونُ ، اإِلْنَساُن  ) ال  .. (

Disusul Isim yang berakhiran Kasrah  ُهللاِ  ِكَتابِ   ِحْفظُ  ،هللِا  ِكَتاب 

Fi’il 

Berakhiran Tâ` Fâ’il  

 ِت بْ ت َ َت ، كَ بْ ت َ َكتَ ْبُت ، كَ  َت ، ُت ، ِت () 

Berakhiran Tâ` Ta`nîts ( ْت)  َتْ بَ ت َ ك 
Berakhiran harakat Sukun  َتْكُتبْ اُْكُتْب ، ََل 

                                                 
4 Demi kemudahan dan penyesuaian dengan lidah masyarakat Indonesia, untuk selanjutnya akan digunakan 
istilah: Isim, Fi’il, dan Harf 
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Berawalan huruf Mudhâra’ah  

 تَ ْعَلمُ ، ، يَ ْعَلُم نَ ْعَلُم أَْعَلُم ،  أ ، ن ، ي ، ت ) أَنَ ْيَت (

Didahului harf: 

 تَ ْعَلمُ َسْوَف ،  يَ ُقْولُ ، سَ  قَامَ َقْد  َقْد ، َس  ، َسْوفَ 

Harf 
Harf tidak memiliki ciri khusus. Cara 
mengenalinya adalah dari hafalan. 
(hafalkan contoh) 

َا ،،  ، ِإنَّ  ، ِإنْ  ، َأنَّ َأْن   ِإَّنَّ
 ، َهْل ،  َبلْ  ، ، وَ  فَ 

 ، َلمَّا   َلَْ  ، ِإَلَّ  ،، َأََل ، َأَلَّ  ََل  ،لَ  
  ِإمَّا أَمَّا ،  ، أَمْ ،  أَوْ 

Catatan:  

a. Apabila suatu kata ‘dikira’ memiliki dua ciri sekaligus (ciri isim dan fi’il), maka yang 
dimenangkan adalah ciri isim. Contoh:  

 تَ ْفِسْْيُ اْلُقرآنِ 
Kata tafsîr[u] di situ memiliki tanda seolah-olah fi’il karena berawalan huruf tâ` yang bisa 
jadi dianggap huruf mudhâra’ah. Namun di waktu yang sama ia memiliki ciri-ciri sebagai 
isim, yaitu disusul isim yang berakhiran kasrah yakni al-Qur`ân[i]. Maka ciri isim inilah 
yang dimenangkan. Sehingga kata tafsîr[u] di situ adalah isim, bukan fi’il. 

b. Khusus harf Lâm apabila bertemu dengan Alif-Lâm Ta’rîf, maka ditulis dengan 
menghubungkan kedua huruf Lâm dan membuang huruf Alif-nya. 

 : لِْلَمْرءِ  لِ  + اْلَمْرءُ 
c. Khusus harf Lâm apabila bertemu dengan Lafzhul-Jalâlah ( هللا ) maka cukup ditulis dengan 

membuang Alif pada Lafzhul-Jalâlah, dan memasukkan harakat huruf Lâm tersebut pada 
huruf Lâm yang pertama pada Lafzhul-Jalâlah.  

 : ِلِّ ِ   لِ  + هللاُ 
Perlu digaris-bawahi, menguasai ciri-ciri tersebut belum mencukupi untuk dapat 

mengidentifikasi keseluruhan Isim dan Fi’il yang ada dalam suatu teks berharokat. Karena 
sebagaimana Harf, sebagian Isim dan Fi’il ada juga yang tidak dapat diidentifikasi kecuali 
hanya dengan cara menghafalkannya. Oleh karenanya ciri-ciri di atas disebut dengan ciri-ciri 
kasar, karena laksana alat penyaring ia masih memiliki celah yang longgar sehingga belum 
dapat menyaring secara keseluruhan apa yang diinginkan.  

Namun itu tidak menjadi masalah, karena bagian yang tidak teridentifikasi tersebut in 
syâallâh akan dijelaskan pada saatnya nanti. Untuk sementara, silahkan hafalkan ciri-ciri di 
atas dan lanjutkan berlatih mengidentifikasi Isim, Fi’il, dan Harf, berdasarkan ciri-ciri kasar 
di atas.  
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LATIHAN: I 
Tentukan mana Isim, Fi’il, dan Harf pada bacaan berikut ini! (abaikan yang bergaris bawah) 

 ْْيِ سِ فْ ت َ  نْ عَ  رِ ظْ النَّ  ضِِّ غَ بِ  رِ بِِّ دَ مُ الْ  قِ الِ الَْ  ََل إِ  ةِ اجَ حلَْ بِ  رُ وْ عُ الش   وَ هُ  ذْ إِ ، ةٌ تَ بِ ثَ  ةٌ يَّ عِ يْ بِ طَ  ةٌ زَ ي ْ رِ غَ  نُ ي  دَ التَّ وَ 
َذا َذا. وَ رِ بِِّ دَ مُ الْ  قِ الِ الَْ  ه  ًنا مِ ؤْ مُ  انَ كَ أَ  اءٌ وَ ، سَ انٌ سَ نْ إِ  وَ هُ  ثُ يْ حَ  نْ مِ  انِ سَ نْ  اإْلِ ِف  نُ وْ كُ يَ  ي  رِ طْ فِ  رُ وْ عُ الش   ه 

ذَ  دُ وْ جُ وُ . وَ ةِ عَ ي ْ بِ الطَّ  وِ أَ  ةِ ادَّ مَ لْ ًنا بِ مِ ؤْ مُ  هِ رًا بِ افِ كَ   وْ ، أَ قِ الِ الَْ  دِ وْ جُ وُ بِ   قُ لَ يُْ  هُ نَّ ِلَ  ي  مِ تْ حَ  انِ سَ نْ  اإْلِ ِف  رِ وْ عُ ش  ال اه 
ُُْ ََل ، وَ هِ نِ يْ وِ كْ تَ  نْ ًءا مِ زْ جُ  هُ عَ مَ  ذَ ، وَ هُ نْ عَ  لَ صِ فَ ن ْ ي َ  وْ أَ  هُ نْ مِ  وَ لُ يَْ  نْ أَ  نُ كِ    .نُ ي  دَ التَّ  وَ هُ  اه 

َذا هِ بِ  رُ هَ ظْ يَ  يذِ الَّ  رُ هَ ظْ مَ الْ وَ   يذِ الَّ  وأَ ، رُ بِِّ دَ مُ الْ  قُ الِ الَْ  وَ هُ  هُ نَّ أَ  دُ قَ ت َ عْ ي ُ  امَ لِ  سُ يْ دِ قْ الت َّ  وَ هُ  نُ ي  دَ التَّ  ه 
 رُ هَ ظْ يَ  دْ قَ وَ ، ةً ادَ بَ عِ  نُ وْ كُ يَ ف َ  يِِّ قِ يْ قِ احلَْ  هِ رِ هَ ظْ بَِ  سُ يْ دِ قْ الت َّ  رُ هَ ظْ يَ  دْ قَ وَ . رُ بِِّ دَ مُ الْ  قُ الِ الَْ  هِ بِ  لَّ حَ  دْ قَ  هُ نَّ أَ  رُ وَّ صَ تَ ي ُ 
 .لَ يْ جِ بْ الت َّ وَ  مَ يْ ظِ عْ الت َّ  نُ وْ كُ يَ ف َ  هِ رِ وَ صُ  لَّ قَ بَِ 

 نَّ . ِلَ نِ ي  دَ التَّ  نِ ا عَ َِتً نَ  لْ بَ  فِ وْ لَْ ا نِ ا عَ َِتً نَ  سَ يْ لَ  وَ هُ ، وَ ِبِِّ لْ قَ الْ  امِ تَِ حْ ى اَْلِ هَ ت َ ن ْ مُ  وَ هُ  سُ يْ دِ قْ الت َّ وَ 
. سِ يْ دِ قْ الت َّ  ةَ قَ ي ْ قِ حَ  ضُ اقِ نَ ي ُ  ذ لك، وَ اعُ فَ الدِِّ  وِ ، أَ بُ وْ رُ الُْ  وْ ، أَ قُ لَ مَ الْ  هُ رُ هَ ظْ مَ  لْ ، بَ سَ يْ دِ قْ الت َّ  هُ رُ هَ ظْ مَ  سَ يْ لَ  فَ وْ الَْ 
 اهَ رِ اهِ ظَ مَ  نْ مِ  ِت الَّ  اءِ قَ ب َ الْ  ةِ زَ ي ْ رِ غَ  ْْيَ غَ  ةً لَّ قِ تَ سْ مُ  ةً زَ ي ْ رِ غَ  نُ ي  دَ التَّ  نُ وْ كُ يَ ، ف َ فِ وْ خَ لْ  لِ ََل  نِ ي  دَ لتَّ لِ  رٌ هَ ظْ مَ  سُ يْ دِ قْ الت َّ فَ 

لِ لِ ، وَ فُ وْ الَْ   دَ بَ عَ  دْ قَ ًئا. ف َ ي ْ شَ  دُ بُ عْ ي َ  هُ دُ نَِ  ضِ رْ ى اْلَ لَ عَ  هللاُ  هُ دَ جَ وْ أَ  نْ أَ  ذُ نْ مُ ًنا. وَ يِِّ دَ تَ مُ  انَ سَ نْ اإْلِ  دُ نَِ  كَ ذ 
 دُ بُ عْ ي َ  وَ هُ ًبا، إَلِّ وَ عْ  شَ ََل ، وَ ةً مَّ  أُ ََل رًا، وَ صْ عَ  دُ  نَِ ََل . وَ هللاَ  دَ بَ عَ ، وَ امَ نَ صْ اْلَ ، وَ ارَ النَّ ، وَ بَ اكِ وَ كَ الْ وَ  سَ مْ الشَّ 
ًئا، ي ْ شَ  دُ بُ عْ ت َ  ةً نَ يِِّ دَ تَ مُ  تْ انَ ، كَ نِ ي  دَ التَّ  كِ رْ ت َ  ىلَ عَ  اهَ بُِ يُْ  ةِ وَّ قُ لْ بِ  انُ طَ لْ الس   اهَ ي ْ فِ  امَ قَ  ِت الَّ  بُ وْ عُ الش   ّتَّ حَ ًئا. ي ْ شَ 
 نَ مِ  عَ ِز نْ ت َ  نْ أَ  ةٌ وَّ ق ُ  عَ يْ طِ تَ سْ تَ  نْ لَ . وَ اتَِ ادَ بَ عِ  اءِ دَ أَ  لِ يْ بِ  سَ ِف  ىذَ اْلَ  لَّ كُ   لُ مَّ حَ تَ ت َ ، وَ اهَ ي ْ لَ عَ  طُ لَّ سَ تَ  ت َ ِت الَّ  ةِ وَّ قُ الْ  مَ غْ رَ 

لِ  تَ بِ كْ تَ  نْ أَ  عُ يْ طِ تَ سْ ا تَ مَ  نَّ إِ ، وَ ةِ ادَ بَ عِ الْ  نَ مِ  هُ عَ ن َ تَْ ، وَ قِ الِ الَْ  سَ يْ دِ قْ ت َ  هُ نْ مِ  لَ يْ زِ تُ ، وَ نَ ي  دَ التَّ  انِ سَ نْ اإْلِ  ، نٍ مَ  زَ ََل إِ  كَ ذ 
 5.انِ سَ نْ  اإْلِ ِف  ةٌ يَّ عِ يْ بِ طَ  ةٌ زَ ي ْ رِ غَ  وَ هُ  يذِ الَّ  نِ ي  دَ التَّ  رِ اهِ ظَ مَ  نْ مِ  ي  عِ يْ بِ طَ  رٌ هَ ظْ مَ  ةَ ادَ بَ عِ الْ  نَّ ِلَ 

  

                                                 
5 Muhammad Muhammad Isma’il. 1958. al-Fikr al-Islâmî. (Beirut: Maktabah al-Wa’ie) hlm 12-13 
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B. Karakter Masing-masing Kata 
Masing-masing dari Isim, Fi’il dan Harf memiliki sejumlah karakter tertentu yang 

penting diketahui untuk dapat menentukan harokatnya. Sehingga karakter-karakter tersebut 
perlu untuk dipahami dan dihafal.  

1. Karakter Isim 
Karakter Isim yang mendesak untuk segera diketahui adalah, dari segi: a) Jumlah, b) 

Jenis Kelamin (gender), c) Kejelasan, d) Hidup-mati huruf akhirnya, dan e) I’rab-nya. 
a. Dari Segi Jumlah 

Isim dari segi jumlahnya terbagi menjadi tiga: Mufrad, Mutsannâ, dan Jama’.  

- Isim mufrad adalah isim yang berjumlah satu;  

- Isim mutsannâ adalah isim yang berjumlah dua; dan  

- Isim Jama’ adalah isim yang berjumlah lebih dari dua. Isim Jama’ ada tiga macam: Jama’ 
Mudzakkar Sâlim, Jama’ Mu`annats Sâlim, dan Jama’ Taksîr.  
Disebut “sâlim” karena tidak mengubah bentuk mufrad nya, melainkan hanya memberi 
tambahan di akhirannya; dan disebut “taksîr” karena dengan merombak bentuk mufrad 
nya.   

Jenis Ciri-ciri  Contoh 

Mufrad -  ُمْسِلٌم ، آيٌَة ، قَ َلٌم 
Mutsannâ Berakhiran ) ِآيٌَة : آيَ َتاِن / آيَ َتْْيِ  )  َاِن / َ ْْي 

Jama’ 

Mudzakkar Sâlim Berakhiran ) َُمْسِلٌم : ُمْسِلُمْوَن / ُمْسِلِمْْيَ  )  ُ  ْوَن / ِ ْْي 
Mu`annats Sâlim Berakhiran ) ُمْسِلَمٌة : ُمْسِلَماٌت  )  َات 
Taksîr -  قَ َلٌم : أَْقََلٌم 

Berdasarkan ciri-ciri di atas maka berarti: 
- Bentuk isim mufrad tidak memiliki ciri khas. Sehingga cara mengetahuinya adalah 

dengan menghafal.  
- Bentuk isim mutsanna berasal dari isim mufrad yang diimbuhi akhiran alif + nûn kasrah ( 

  .( ْينِ  ) atau yâ` sukun + nûn kasrah ( انِ 

 / ْينِ  انِ +  َواِلدٌ :   َواِلَداِن / َواِلَدْيِن 
- Bentuk isim jamak mudzakkar salim berasal dari isim mufrad yang diimbuhi akhiran wawu 

sukûn + nûn fathah atau yâ` sukun + nûn fathah.    

 ْوَن / ْينَ +  ُُمَاِهدٌ :  ُُمَاِهُدْوَن / ُُمَاِهِدْينَ 
- Bentuk isim jamak mu`annats salim berasal dari isim mufrad yang berakhiran tâ` 

marbûthah ( ة / ة  ) yang tâ` marbûthah nya diganti dengan huruf alif + tâ` maftûhah ( ات ).  
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  اٌت  ُمْسِلَم  :   ٌة ُمْسِلمَ :   ُمْسِلَم  اٌت 
- Bentuk jamak taksîr adalah sama dengan isim mufrad, tidak memiliki ciri khas. Sehingga 

cara mengetahuinya adalah dengan menghafal. 

 : َمَفاِهْيمُ   َمْفُهْوٌم 
Catatan: 
- Sebagian isim mufrad memiliki bentuk jamak lebih dari satu. 

 َأَساتِْيذُ ، َأَساِتَذُة ، ُأْسَتاُذْوَن :   ُأْسَتاذٌ 
- Bila isim mufrad bermakna mudzakkar ‘âqil (laki-laki berakal) maka jamaknya bisa 

berbentuk jamak mudzakkar salim 

 : ُأْسَتاُذْونَ   ُأْسَتاذٌ 
dikatakan “bisa” karena bentuk jamaknya bisa juga berupa jamak taksîr. 

 : َأَساِتَذُة ، َأَساتِْيذُ   ُأْسَتاذٌ 

- Bila isim mufrad bermakna mu`annats ‘âqilah (perempuan berakal) maka jamaknya pasti 
berbentuk jamak mu`annats salim 

 : ُأْسَتاَذاتٌ   ُأْسَتاَذةٌ 
dikatakan “pasti” karena tidak memiliki bentuk jamak selain itu. 

- Bila isim mufrad bermakna makluk tidak berakal, maka bentuk jamaknya adalah antara 
jamak mu`annats salim atau jamak taksîr, atau keduanya sekaligus.  

 : ُكرَّاَساٌت ، َكرَارِْيُس   ُكرَّاَسٌة    : َساَعاتٌ   َساَعةٌ 
 : ِاْعِتَقاَداتٌ   ِاْعِتَقاٌد     ُكُتبٌ :    ِكَتابٌ 

Jika mufradnya berakhiran tâ` marbûthah maka umumnya berbentuk jamak mu`annats 
salim, sisanya dengan menghafal. 

b. Dari Segi Jenis Kelamin (Gender) 
Isim dari segi jenis kelaminnya terbagi menjadi dua: Mudzakkar dan Mu`annats.  

- Isim Mudzakkar adalah isim yang berjenis kelamin laki-laki atau yang dianggap laki-laki,  

- Isim Mu`annats adalah isim yang berjenis kelamin perempuan atau yang dianggap 
perempuan  

Jenis Isim Ciri-ciri  Contoh 

Mu`annats 

Berakhiran Tâ` Marbûthah  ٌَمةٌ ُمْسلِ ،  َساَعة 
Berakhiran Alif Ta`nîts Maqshûrah ( ى  ) 
(pola sebagaimana contoh) 

  )فُ ْعَلى( ُكْبَى
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Berakhiran Alif Ta`nîts Mamdûdah ( اء  )  
(pola sebagaimana contoh) 

 )فَ ْعََلُء( َحْسَناءُ 

Menunjukkan sosok perempuan   أُم  َعاِئَشُة ، 

Mudzakkar 

Tidak berakhiran Tâ` Marbûthah, Alif 
Ta`nîts Mamdûdah, dan Alif Ta`nîts 
Maqshûrah 

 قَ َلٌم ، بَ ْيتٌ 

Menunjukkan sosok laki-laki   ، ُأَساَمةُ زَْيٌد 
Catatan: 
- Terdapat sejumlah Isim yang secara lahiriah Mudzakkar namun dihukumi Mu`annats 

oleh orang Arab. Di antaranya (hafalkan): 

اُر ، الن َّْفُس ، النَّاُر الشَّْمُس ، السََّماءُ ، اْلَْرُض ،   ، احْلَْرُب الدَّ
- Dikaitkan dengan isim Jamak dari segi jumlah, terdapat kaidah umum yang 

mengatakan: Setiap jamak adalah mu`annats kecuali isim jamak mudzakkar salim, dia 
mudzakkar sebagaimana terlihat pada namanya. 

c. Dari Segi Kejelasan   
Isim dari segi kejelasan-nya terbagi menjadi dua: Nakirah dan Ma’rifah.  

- Isim Nakirah adalah isim yang belum jelas (indefinitif).  

- Isim Ma’rifah adalah isim yang sudah jelas (definitif).  

Jenis Isim Ciri-ciri  Contoh 

Nakirah Tidak ber alif-lâm ta’rîf   ِكَتابً اِقْ رَْأ 
Bacalah sebuah buku 

Ma’rifah Ber alif-lâm ta’rîf  الِكَتابَ اِقْ رَْأ 
Bacalah buku itu/tersebut 

Perbedaan dua contoh di atas adalah: apabila kita membaca sembarang buku (buku 
apapun), maka itu sudah memenuhi perintah pada contoh pertama. Namun, belum 
memenuhi perintah pada contoh ke-dua, kecuali yang dibaca adalah buku yang dimaksud 
oleh pihak yang mengeluarkan perintah tersebut. Artinya pada contoh pertama buku yang 
dimaksud belum pasti/jelas, sementara pada contoh ke-dua sudah pasti/jelas. Alif-lâm ta’rîf 
ini dalam bahasa Inggris sepadan dengan lafazh “The”.  

Catatan: Ada sejumlah kata yang dihukumi Ma’rifah meskipun tidak ber alif-lâm ta’rîf. 
Diantaranya adalah:  
- Isim ‘Alam (nama). Contoh: 

 َمكَّةُ  ُل ، ُسَلْيَماُن ، َعاِئَشُة ،يْ بِْ جِ 
- Isim Dhamîr (kata ganti). Contoh: 
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 ،  ُهَما ،  ُهمْ   هُ  :  ، ُُهَا ، ُهْم  ُهوَ 
 ،  ُهنَّ  :  َها ،  ُهَما  ، ُُهَا ، ُهنَّ ِهَي 

- Isim Isyârah (kata untuk menunjuk). Contoh: 

ِلَك ، تِْلَك  ِذهِ ، ه   َذاه    ، ذ 
- Isim Maushûl (kata yang terhubung). Contoh:   

ِت الَِّت ، الَِّذي ، الَِّذْيَن ،  ِئْي / الَلَّ  الَلَّ
- Isim yang mudhâf terhadap isim-isim ma’rifah di atas ini. 

َذا ُمْلكُ ُه ، ُمْلكُ ُسَلْيَماَن ،  ُمْلكُ ِن ، الرَّْح   ُمْلكُ   الَِّذْي َخَلقَ  ُمْلكُ النَِّبِّ ،  ه 
Adapun Isim yang mudhâf kepd Isim Nakirah, misal: 

 َمِلكٍ  ُمْلكُ 
Maka dihukumi sebagai isim Nakirah. Kaidah umumnya: mudhaf kepada Ma’rifah adalah 
Ma’rifah, mudhaf kepada Nakirah adalah Nakirah.  

d. Dari Segi I’rab-nya 
Isim dari segi I’rab-nya terbagi menjadi dua: Mabnî dan Mu’rab.  

- Isim mabnî adalah isim yang kondisi akhirannya tetap, dan  

- Isim mu’rab adalah isim yang kondisi akhirannya berubah-ubah.  

Jenis Isim Ciri-ciri  Contoh 

Mabnî Harakat akhirnya tetap  َذا ، الَِّذي  ُهَو ، ه 
Mu’rab Harakat akhirnya berubah-ubah  ُْنَسان ْنَسانَ ، ِإنَّ  اإْلِ  ْنَسانِ اإْلِ ، َعَلى  اإْلِ

Cara mengidentifikasinya adalah dengan menghafalkan terlebih dahulu apa saja isim 
mabni itu, maka selain itu adalah isim mu’rab. Di langkah berikutnya akan ditunjukkan apa 
saja isim mabni untuk dihafalkan. 
e. Dari Segi Hidup-matinya Huruf Akhir 

Isim dari segi hidup atau mati (berharokat atau tidak) huruf akhir-nya terbagi 
menjadi tiga: shahîh, maqshûr, dan manqûsh. 

- Isim Shahîh adalah isim yang berakhiran huruf hidup (berharokat) 

- Isim Maqshûr adalah isim yang berakhiran huruf Alif. Baik itu Alif Mamdûdah ( ا ،  ا ) 

maupun Alif Layyinah ( ى ،  ى ). 

- Isim Manqûsh adalah isim yang berakhiran huruf Yâ` sukûn. 

Jenis Isim Ciri-ciri Contoh 
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Shahîh Berakhiran huruf hidup  ، اْلَوْحيُ اْلَمْبَدأُ ، اْلَعْقُل 
Maqshûr Berakhiran huruf Alif ( ا ، ى )  نْ َيا ، الرَِِّب  ْصَطَفى، اْلمُ / الرََِِّب الد 
Manqûsh Berakhiran huruf Yâ` sukûn (  ْي )  ِّْاْلَقاِضْي ، اْلُمَرب  ، 

Cara mengetahui apakah isim tergolong Shahîh, Maqshûr, dan Manqûsh cukup dengan 
melihat huruf akhir nya. Jika ia berharokat maka ia isim Shahîh; jika ia berakhiran huruf 
Alif maka ia isim Maqshûr; jika ia berakhiran huruf Yâ`-Sukûn (mati) maka ia isim Manqûsh. 

Catatan: 
- Simbol sukûn bukan harakat, melainkan tanda mati. Dalam teks berharokat ada kalanya 

tanda sukûn tidak ditulis. 
- Huruf Alif selamanya mati (ber-sukûn/tidak berharokat). Apabila berharokat (  َُا ، ِا ، ا ) 

maka ia bukan merupakan huruf Alif, melainkan huruf Hamzah. Dan yang terhitung 
huruf hamzah juga adalah huruf alif yang di atasnya terdapat tanda berbentuk huruf 
shâd kecil: ( ٱ ). 

LATIHAN: II 
1. Lengkapilah tabel berikut ini dengan tepat sebagaimana contoh (َّنوذج)! 

ْال ْ سَْلاْثْ ن ْؤَْمْ الْمْعْ َجْم ْال ْ سَْالْرْ كْ ذَْمْ الْمْعْ َجْم يمْ  ْ ّن ْثَْمْ الْم َجمع ْالت كمس  ْ دْ رَْفْممْ الْم

 َّنوذج َعالِ مٌ  َعاِلَمانِ  ُعَلَماءُ  َعاِلُمْونَ  -

 1   - - الل َغاتُ 

- ْ  2  نَِبيَّانِ  

 3   - اْلُمْسِلُمونَ  -

 4   - - َفِقْْيَاتٌ 

 5 َفِقْْيٌ     -

 6  ُمْؤِمَنانِ  -  -

 7   - - اُلْسَتاَذاتُ 

-  
 َساتَِذةُ الَ 

 اْلََساتِْيذُ 

 
 

8 

 9 ُمْشرَِكةٌ   - - 
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 10    اْلَكاِفُرْونَ  -
2. Beri tanda centang ( √ ) pada kolom yang tepat sebagaimana contoh (َّنوذج)! 

مْ  المم ذَك رْ  المم َؤن ثْ  حْ يْمحْ صَْال رْ وْمصْ قْممَْالـ صْ وْمقْ نـْممَْالـ   اال سم

 َّنوذج َجنَّةٌ  - √ √ - -

 1 اْلَماِضيْ      
 2 اإِلْسََلمُ      
ْسََلِمي         3 اإْلِ
 4 َحَياةٌ      
 5 اْلُمْسَتْشَفى     
 6 اْلَعِقْيَدةُ      

 7 الثَّاِنْ      
 8 الثَّانَِيةُ      
 9 احْلَاَضرَةُ      

 10 اْلُمَربِّ      
 11 اْلُمَربَِِّيةُ      
 12 اْلِفْكرُ      
 13 ِصَفةٌ      
 14 احلَِْمى     
 15 السَِّياَسةُ      
 16 الن ََّبأُ      
 17 اْلِبَلى     
 18 َنَاَسةٌ      
 19 السَِّياِسي       
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 20 اْلُمدَِّعيْ      
 21 اْلُمدََّعى      
 22 الص ْغَرى     
 23 اْلُكْبَى     
 24 اْلَقِوي       
 25 َخطَأٌ      

 

3. Tentukan kata Isim pada teks berikut ini, lalu jelaskan apakah ia Isim Nakirah atau Isim 
Ma’rifah! (Abaikah kata yang bergaris bawah) 

َذا نَِ لَ عَ وَ   هُ تُ ي َّ لِ قْ عَ  نُ وَّ كَ تَ ا ت َ هَ بِ فَ ، ةِ يَّ مِ ََل سْ اإْلِ  ةِ دَ يْ قِ عَ لْ بِ  ةَ يَّ مِ ََل سْ اإْلِ  ةَ يَّ صِ خْ الشَّ  نُ وِِّ كَ يُ  مَ ََل سْ اإْلِ  نَّ أَ  دُ ى ه 
َذا ي َ  نْ مِ . وَ هُ تُ ي َّ سِ فْ ن َ  نُ وَّ كَ تَ ا ت َ هَ سِ فْ ن َ ا بَِ وَ  ُ بَ ت َ ه  ، مِ ََل سْ اإْلِ  اسِ سَ ى أَ لَ عَ  رُ كِِّ فَ  ت ُ ِت الَّ  يَ هِ  ةَ يَّ مِ ََل سْ اإْلِ  ةَ يَّ لِ قْ عَ الْ  نَّ أَ  ْيَّ
 ةَ رَ كِِّ فَ مُ و الْ أَ  ةَ اِلمَ عَ الْ  ةَ يَّ لِ قْ عَ الْ  يَ هِ  تْ سَ يْ لَ ، وَ اةِ يَ احلَْ  نِ عَ  ارِ كَ فْ ْلَ لِ  امَّ عَ الْ  اسَ يَ قْ مِ الْ  هُ دَ حْ وَ  مَ ََل سْ اإْلِ  لُ عَ َتَْ  يْ أَ 
 ةً يَّ لِ قْ عَ  هُ دَ نْ عِ  لُ عَ ا يَْ ي  عِ اقِ وَ ا وَ ي  لِ مَ عَ  ارِ كَ فْ اْلَ  عِ يْ مِ اًسا لَِ يَ قْ مِ  مَ ََل سْ اإْلِ  انِ سَ نْ اإْلِ  لِ عْ جَ  دُ رَّ ُمَُ  لْ . بَ بُ سْ حَ فَ 
 .ةً يَّ مِ ََل سْ إِ 

 مَ ََل سْ اإْلِ  لُ عَ َتَْ  يْ . أَ مِ ََل سْ اإْلِ  اسِ سَ أَ  ىلَ ا عَ هَ لَّ كُ ا  لََ وْ ي ُ مُ  لُ عَ  َتَْ ِت الَّ  يَ هِ فَ  ةُ يَّ مِ ََل سْ اإْلِ  ةُ يَّ سِ فْ ا الن َّ مَّ أَ وَ 
 لِ عْ جَ  دُ رَّ ُمَُ  لْ ، بَ بُ سْ حَ فَ  ةَ دَ دِِّ شَ تَ مُ الْ  وأَ  ةَ لَ تِِّ ب َ ت َ مُ الْ  يَ هِ  تْ سَ يْ لَ ا وَ هَ عِ يْ جَِ  اتِ اعَ بَ شْ ْلِ لِ  امَّ عَ الْ  اسَ يَ قْ مِ الْ  هُ دَ حْ وَ 

 ذٍ ئِ نَ ي ْ حِ  نُ وْ كُ يَ . ف َ ةً يَّ مِ ََل سْ إِ  ةً يَّ سِ فْ ن َ  هُ دَ نْ عِ  لُ عَ ا يَْ ي  عِ اقِ وَ ا وَ ي  لِ مَ عَ  اتِ اعَ بَ شْ اإْلِ  عِ يْ مِ اًسا لَِ يَ قْ مِ  مَ ََل سْ اإْلِ  انِ سَ نْ اإْلِ 
ذِ وَ  ةِ يَّ لِ قْ عَ الْ  هِ ذِ ِب    اءِ دَ ًما بَِ ائِ ًَل، قَ اهِ جَ  وْ ًما أَ  الِ عَ  هِ نِ وْ كَ   نْ عَ  رِ ظَ النَّ  ضِِّ غَ ، بِ ةٌ يَّ مِ ََل سْ إِ  ةٌ يَّ صِ خْ شَ  ةِ يَّ سِ فْ الن َّ  هِ ه 
لِ بِ ًما ائِ قَ  وْ ، أَ اتِ هَ وْ رُ كْ مَ الْ وَ  اتِ مَ رَّ حَ مُ الْ  كِ تَْ بِ وَ  تِ بَ وْ دُ نْ مَ الْ وَ  ضِ وْ رُ فُ الْ  لِ  نْ مِ  رُ ث َ كْ أَ  وَ ا هُ بَِ وَ  كَ ذ   نَ مِ  كَ ذ 

 اسِ سَ ى أَ لَ عَ  رُ كِِّ فَ ي ُ  نْ مَ  لَّ كُ   نَّ ، ِلَ ةٌ يَّ مِ ََل سْ إِ  ةٌ يَّ صِ خْ ا شَ هَ ن ْ مِ  ل  كُ . فَ اتِ هَ ب ُ الش   نِ عَ  دِ عْ ب ُ الْ وَ  ةِ بَّ حَ تَ سْ مُ الْ  اتِ اعَ الطَّ 
 .ةً يَّ مِ ََل سْ إِ  ةً يَّ صِ خْ شَ  نُ وْ كُ يَ  مِ ََل سْ ْلِ ًعا لِ ب َ ت َ  هُ اوَ هَ  لُ عَ يَْ وَ  مِ ََل سْ اإْلِ 

ذِ  يَ مِ نْ ت ُ لِ  ةِ يَّ مِ ََل سْ اإْلِ  ةِ افَ قَ الث َّ  نَ مِ  ةِ ادَ زَ تِ سْ َْلِ بِ  رَ مَ أَ  مَ ََل سْ اإْلِ  نَّ إِ  مْ عَ ن َ  ى لَ عَ  ةً رَ ادِ قَ  حَ بِ صْ تُ وَ  ةَ يَّ لِ قْ عَ الْ  هِ ه 
 نَ مِ  رَ ث َ كْ أَ  نْ عَ  ىنََ وَ  اتِ بَّ حَ تَ سْ مُ لْ اوَ  تِ بَ وْ دُ نْ مَ الْ وَ  ضِ وْ رُ فُ الْ  نَ مِ  رَ ث َ كْ بَِ  رَ مَ أَ . وَ ارِ كَ فْ اْلَ  نَ مِ  رٍ كْ فِ  لِِّ كُ   اسِ يَ قْ مِ 
ذِ وَ قْ ت َ لِ  اتِ هَ ب ُ الش  وَ  اتِ هَ وْ رُ كْ مَ الْ وَ  اتِ مَ رَّ حَ مُ الْ   فُ الِ يَُ  لٍ يْ مَ  لِِّ كُ   عِ دْ ى رَ لَ عَ  ةً رَ ادِ قَ  حَ بِ صْ تُ وَ  ةُ يَّ سِ فْ الن َّ  هِ ى ه 

ذَ  نَّ كِ لَ . وَ مَ ََل سْ اإْلِ  ذِ  ةِ يَ قِ تَْ لِ  هُ لَّ كُ ا  ه   لُ عَ  يَْ ََل  هُ نَّ كِ لَ ي، وَ امِ السَّ  ىقَ ت َ رْ مُ الْ  قِ يْ رِ طَ  ِف  ْْيُ سِ ا تَ هَ لِ عْ جَ وَ  ةِ يَّ صِ خْ الشَّ  هِ ه 
 نَ يْ ذِ الَّ  امِِّ وَ عَ الْ  نَ ا مِ نََ وْ دُ  َمنْ  نُ وْ كُ يَ وَ  ةً يَّ مِ ََل سْ إِ  ةً يَّ صِ خْ شَ  يَ هِ  نُ وْ كُ تَ  لْ . بَ ةٍ يَّ مِ ََل سْ إِ  ةٍ يَّ صِ خْ شَ  ْْيَ ا غَ نََ وْ دُ  َمنْ 
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، اتِ مَ رَّ حَ مُ الْ  كِ رْ ى ت َ لَ عَ وَ  اتِ بَ اجِ وَ لْ بِ  امِ يَ قِ ى الْ لَ عَ  نَ وْ رُ صِ تَ قْ ي َ  نَ يْ ذِ الَّ  ْْيَ مِ لِِّ عَ ت َ مُ الْ ، وَ مِ ََل سْ إْلِ بِ  مْ هُ كَ ْو لُ سُ  نَ وْ بُِ تَ عْ ي َ 
ذِ  تُ اوَ فَ ت َ ت َ  تْ انَ كَ   نْ إِ ، وَ ةً يَّ مِ ََل سْ إِ  ةً يَّ صِ خْ شَ   6.ةٌ يَّ مِ ََل سْ إِ  اتٌ يَّ صِ خْ ا شَ هَ لَّ كُ ا  هَ ن َّ كِ لَ وَ ، ةً وَّ ق ُ  اتُ يَّ صِ خْ الشَّ  هِ ه 

 

2. Karakter Fi’il  
Karakter Fi’il yang mendesak untuk segera diketahui adalah, dari segi: a) Waktu 

terjadinya, b) Ada-tidaknya fâ’il (subjek), c) Ada-tidaknya Maf’ûl Bih (objek), d) Mengandung 
huruf ‘illat atau tidak, dan e) I’rab-nya. 

a. Dari Segi Waktu Terjadinya 
Fi’il dari segi waktu terjadinya terbagi menjadi tiga: Fi’il Mâdhin, Fi’il Mudhâri’, dan 

Fi’il Amar.  

- Fi’il Mâdhin adalah kata kerja yang telah terjadi di masa lampau;  

- Fi’il Mudhâri’ adalah kata kerja yang terjadi di masa sekarang atau mendatang; dan  

- Fi’il Amar adalah kata kerja perintah yang terjadi di masa mendatang.  

Jenis Fi’il Ciri-ciri Fisik Contoh 

Mâdhin - 
 زَْيٌد َكْلباً  َضَربَ 

Zaid telah memukul seekor anjing 

Mudhâri’ 
Berawalan Huruf Mudhara’ah 

 ) أَنَ ْيَت ( أ ، ن ، ي ، ت

 َكْلباً   َأْضِربُ 
Aku sedang/akan memukul seekor 
anjing 

 َكْلباً   َنْضِربُ 
Kita/kami sedang/akan memukul 
seekor anjing 

 زَْيٌد َكْلباً  َيْضِربُ 
Zaid sedang/akan memukul seekor 
anjing 

 َكْلباً   َتْضِربُ 
Kamu(lk)/dia(pr) sedang/akan 
memukul seekor anjing 

Amr - 
 َكْلباً   ِاْضِربْ 

Pukullah olehmu(lk) seekor anjing  

                                                 
6 Muhammad Muhammad Isma’il. 1958. al-Fikr al-Islâmî. (Beirut: Maktabah al-Wa’ie) hlm 70-72 
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Untuk mengetahui fi’il mâdhin, fi’il mudhâri’, dan fi’il amar adalah dengan cara menghafal. 
Baik menghafalkan per satuan fi’il maupun menghafalkan pola perubahan fi’il. Ini akan 
dibahas pada saatnya nanti in syâ`allâh. 

b. Dari Segi Ada-tidaknya Fâ’il (Subjek) 
Fi’il dari segi ada-tidaknya fâ’il (subjek) terbagi menjadi dua: Fi’il ma’lûm dan Fi’il 

majhûl.  

- Fi’il ma’lûm adalah kata kerja aktif (memiliki subjek)  

- Fi’il majhûl adalah kata kerja pasif (tidak memiliki subjek)  

Jenis Fi’il Ciri-ciri Contoh 

Ma’lûm - 

 الطَّاِلُب ِعْلَم اْلِفْقهِ  َدَرسَ 
Murid itu telah mempelajari ilmu fikih 

 الطَّاِلُب ِعْلَم اْلِفْقهِ  َيْدُرسُ 
Murid itu tengah mempelajari ilmu fikih 

Majhûl 

- Pada fi’il madhin: huruf 
pertama didhammah 
dan huruf sebelum 
akhir dikasrah. 

- Pada fi’il mudhari’: 
huruf pertama 
didhammah dan huruf 
sebelum akhir difathah. 

 ِعْلُم اْلِفْقهِ  ُدِرسَ 
Ilmu fikih itu telah dipelajari 

 ِعْلُم اْلِفْقهِ  يُْدَرسُ 
Ilmu fikih itu tengah dipelajari 

Catatan: 
Untuk mengetahui bentuk-bentuk fi’il ma’lûm dan fi’il majhûl adalah dengan menghafalkan 
pola perubahan dari fi’il ma’lûm menjadi fi’il majhûl yang akan dibahas pada saatnya nanti 
in syâ`allâh. Sementara cukup berpegang pada ciri-ciri di atas. 

c. Dari Segi Ada-tidaknya Maf’ûl Bih (Objek) 
Fi’il dari segi ada dan tidak adanya Maf’ûl Bih (objek) terbagi menjadi dua: Fi’il 

Muta’addî dan Fi’il Lâzim.  

- Fi’il Muta’addî adalah kata kerja yang memiliki objek.  

- Fi’il Lâzim adalah kata kerja yang tidak memiliki objek. 

Jenis Fi’il Contoh 

Muta’addî 
 ِكَتابً الطَّاِلُب  قَ رَأَ 

Murid itu telah membaca sebuah buku 

Lâzim 
  الطَّاِلبُ  َجاءَ 

Murid itu telah datang 
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Untuk mengetahui mana Fi’il Muta’addî dan mana Fi’il Lâzim adalah dengan mengetahui 
arti dari pada fi’il tersebut, dari situ diketahui apakah fi’il tersebut membutuhkan objek 
ataukah tidak. 

d. Dari Segi Mengandung Huruf ‘Illat atau Tidak 
Pada umumnya fi’il memiliki tiga huruf asal. Huruf asal tersebut tampak pada fi’il 

madhin yang belum kemasukan huruf tambahan, contoh:  ََكَتب, atau pada bentuk mudhari’ 

nya tanpa menyertakan huruf mudhara’ah, contoh:  ُيَ     ْكُتب. Sedangkah huruf ‘illat ada tiga, 

yaitu: alif ( ا ), wâwu ( و ), dan yâ` ( ي ). 
Fi’il dari segi apakah huruf asalnya mengandung huruf ‘illat atau tidak terbagi 

menjadi dua: Fi’il Shahîh dan Fi’il Mu’tall.  

- Fi’il Shahîh adalah fi’il yang huruf aslinya tidak mengandung huruf ‘illat, sama sekali.  

- Fi’il Mu’tall adalah fi’il yang di antara huruf aslinya berupa huruf ‘illat.  

Jenis Fi’il Ciri-ciri Fisik Contoh 

Shahîh Huruf aslinya tidak mengandung huruf 
‘illat 

 الطَّاِلُب رَِساَلةً  َكَتبَ 
Murid itu telah menulis 
surat 

Mu’tall Huruf aslinya mengandung huruf ‘illat  ََرُسْوُل هللِا ... قَال 
Rasulullah telah bersabda … 

 
Catatan:  
Huruf ‘illat pada fi’il mu’tall bisa berposisi di awal, di tengah, dan di akhir. Contoh: 

 يَيْرِ -ىَجرَ ،  لُ وْ يَ قُ -لَ اقَ ،  ِسرُ يْ ي َ -َسرَ يَ 
bisa juga berposisi di tengah dan akhir sekaligus, juga bisa di awal dan akhir sekaligus. 
Contoh: 

 يقِ يَ -ىقَ وَ ،  ِويَيشْ -َوىشَ 
e. Dari Segi I’rab-nya 

Sebagaimana telah disebutkan, i’rab adalah kondisi akhiran kata yang ditandai 
dengan bentuk harokat akhirnya. Fi’il dari segi I’rab-nya terbagi menjadi dua: Mabnî dan 
Mu’rab.  

- Fi’il Mabnî adalah fi’il yang kondisi akhirnya tetap,  

- Fi’il Mu’rab adalah fi’il yang kondisi akhirnya berubah-ubah. 

Jenis Fi’il Ciri-ciri Fisik Contoh 

Mabnî Kondisi akhirnya tidak 
berubah-ubah  

 اْلَقِوي  َضِعْيفاً  َنَصرَ 
Si kuat itu telah menolong si lemah 
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Mu’rab Kondisi akhirnya 
berubah-ubah 

 اْلَقِوي  َضِعْيفاً  يَ ْنُصرُ 
Si kuat itu sedang menolong si lemah 

 الَقِوي  َضِعْيفاً  َلَْ يَ ْنُصرْ 
Si kuat itu belum/tidak menolong si lemah  

Yang terkategori sebagai Fi’il Mu’rab adalah Fi’il Mudhâri’ (kata kerja sekarang atau akan 
datang) saja. Sedangkan selain Fi’il Mudhâri’, yaitu Fi’il Mâdhin (kata kerja lampau) dan Fi’il 
Amar (kata kerja perintah), adalah tergolong sebagai Fi’il Mabnî. 

3. Karakter Harf  
Berikut ini adalah karakter Harf, dari segi: ada dan tidaknya makna, dan pengaruhnya 

terhadap harakat akhir isim atau fi’il mu’rab. 

1. Dari Segi Ada-Tidaknya Makna 
Dari segi ada dan tidaknya makna, harf terbagi menjadi dua: Harf Mabânî dan Harf 

Ma’ânî.  

- Harf Mabânî adalah harf tidak memiliki makna yang darinya tersusun semua kata yang 
ada.  

- Harf Ma’ânî adalah harf yang memiliki makna. Hanya saja maknanya tidak muncul kecuali 
saat ia bersandingan dengan kata lain dalam suatu ungkapan. 

Jenis Harf Contoh 

Mabânî ث ، ج ا ، ب ، ت ، 
Ma’ânî  ، َِإنَّ لَ ْم ، بِ  ، لِ  أ ، 

Huruf mabani umumnya sudah tahu, yakni huruf-huruf hija`iyyah yang berjumlah 28 buah 
itu. Sedangkan huruf ma’ani, hanya dapat diketahui dengan menghafalkan. 

2. Dari Segi Pengaruhnya Terhadap I’rab 
Dari segi pengaruhnya terhadap I’rab, harf terbagi menjadi dua: Harf ‘Âmil dan Harf 

Ghair ‘Âmil.  

- Harf ‘Âmil adalah jenis harf yang dapat mempengaruhi I’rab pada isim maupun fi’il mu’rab 
yang datang setelahnya.  

- Harf Ghairu ‘Âmil adalah jenis harf yang tidak mempengaruhi I’rab kata apapun setelahnya. 

Jenis Harf Contoh 

 ‘Âmil 
ْسََلمِ  ِف اإِلْسََلَم ،  ِإنَّ   اإْلِ

 يَ ْعَلمْ  مْ  لَ يَ ْعَلَم ،  َأنْ 

Ghairu ‘Âmil  َْْلِخرَُة َخْْيٌ َلَك ِمَن اْلُْوََل َول 
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 أَُزْوُرَك َغًدا َسْوفَ 

Pada langkah berikutnya nanti akan dipaparkan sejumlah harf yang kerap dijumpai dalam 
teks Arab, disertai dengan keterangan apakah tergolong Harf ‘Âmil atau Harf Ghair ‘Âmil.  

 

LATIHAN: III 

1. Beri tanda centang ( √ ) pada kolom yang tepat sebagaimana contoh (َّنوذج)! 

ْالمم عمَتلْ  يمحْ  ْالص ح  ْالمم عمَربْ   ْ ْالمَمبمن  ْ/ْاأَلممر المم َضار عْ  يم ْالمَماض    الف عملْ 

- √ْ - √ْ - √ْ  َّنوذج َخَلقَ 

 ْ ْ  ْ  1 تَ ْعَلُم  
 ْ  ْ  ْ  2 َفكِِّرْ 

ْ   ْ  ْ  3 َصلَّى
ْ  ْ  ْ  4 َيْرِيْ  

 ْ ْ  ْ  5 نَ ْعُبدُ  
ْ   ْ  ْ  6 َجاءَ 
ْ  ْ  ْ  7 َنِسْْيُ  
ْ   ْ  ْ  8 رََأى
ْ  ْ  ْ  9 َيْسُهوْ  

 ْ ْ  ْ  10 َتَْتد   
 ْ ْ  ْ  11 نَ ْقَرأُ  
 ْ  ْ  ْ  12 َكَتبَ 

ْ  ْ  ْ  13 يَ ْرَعى 
 ْ  ْ  ْ  14 َجَلسَ 
 ْ  ْ  ْ  15 اِقْ رَأْ 

ْ  ْ  ْ  16 تَ ُقْومُ  
 ْ  ْ  ْ  17 َجَعَ 

ْ  ْ  ْ  18 ََّنِْشيْ  
 ْ  ْ  ْ  19 َذَهبَ 

ْ  ْ  ْ  20 يَِبْيعُ  
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ْ   ْ  ْ  21 َوَعى

2. Beri tanda centang ( √ ) pada kolom yang tepat sebagaimana contoh (َّنوذج)! 

ز مْ  المم تَـَعد  ي ْالَّل    الف عملْ 

√ْ  َّنوذج menciptakan:  َخَلقَ  -
 ْ  berdiri 1َوَقَف : 

ْ  membuka 2فَ َتَح :  
 ْ  berangkat 3:  َذَهبَ 

ْ  menolong 4َنَصَر :  
ْ  mengambil 5ََيُْخُذ :  

3. Beri tanda centang ( √ ) pada kolom yang tepat sebagaimana contoh (َّنوذج)! 

لْ  ه وم ْل لمَمجم مْ  ْل لمَمعمل وم   الف عملْ 

- √ْ  َّنوذج َخَلقَ 
ْ  1 ُيَْلقُ  

 ْ  2 َنْسَتِعْْيُ 
ْ  3 قُ ْوتِلَ  
ْ  4 زُْلزِلَ  

 ْ  5 يُ ْؤِمنُ 
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