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DESJRIPSI MATA KULIAH 

Mata Kuliah ini bertujuan memberikan kompetensi mahasiswa untuk memahami dan 

menjelaskan kalimat bahasa Arab teks klasik Alquran dan hadis nabi. Bahan 

pembelajaran meliputi alfabet bahasa Arab, fonologi bahasa Arab, jumlah ismiyah 

(kalimat nominal), jumlah fi’liyah (kalimat verbal), morfologi  bahasa Arab, frase 

idhafah, frase sifat mausuf, fungsi inna. Amar dan fi’l amr, nahyu, nafi (kalimat 

negatif).Kegiatan pembelajaran berupa kegiatan tatap muka, praktik kajian, presentasi 

dan diskusi. Penilaian dilakukan dalam bentuk penugasan, presentasi, dan tes tertulis. 
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PERBEDAAN BAHASA ARAB DENGAN BAHASA INDONESIA 
 

Standar Kompetensi 
Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan memahami karakteristik bahasa 
Arab yang berbeda dengan bahasa Indonesia untuk selanjutnya digunakan untuk 
memahami pelajaran-pelajaran berikutnya.  

 

Bahasa adalah cara berpikir manusia untuk menyampaikan apa yang terdapat dalam 

benak hatinya. Cara berpikir tersebut terlihat pada pola pengembangan gagasan dalam 

sebuah alinea. Kaplan (1984:53) setelah melakukan penelitian terhadap 600 karya tulis 

para mahasiswa asing yang belajar di Amerika Serikat menyimpulkan bahwa sedikitnya 

ada lima pola yang jelas dalam membuat struktur sebuah alinea ekspositori (alinea yang 

mengembangkan gagasan daripada menceritakan suatu cerita). Pola-pola tersebut ialah 1) 

pola Inggris, 2) pola Romance, 3) pola Rusia, 4) pola Semitis, dan 5) pola Oriental.  Dalam 

budaya-budaya barat misalnya, ia membedakan pola Inggris dengan pola Romance dan 

Rusia. Pola Inggris dikategorikan sebagai pola linear, yaitu langsung bergerak dari gagasan 

sentral ke penjelasan dan contoh, sedangkan pola Romance dan Rusia menurutnya 

memperbolehkan beberapa gerakan keluar dari gagasan sentral. 

Kaplan juga mengidentifikasi adanya pola Semitis yang meliputi tradisi Arab, 

Yahudi, dan berikut dengan sub-subbudayanya. Menurutnya pola Semitis menekankan 

pengembangan suatu gagasan melalui paralelisme, yaitu pembuatan suatu pernyataan dan 

kemudian diulangi dengan variasi yang menambah atau mencerminkan, atau menyangkal 

arti aslinya.  

Pola berikutnya yang diidentifikasi Kaplan adalah pola oriental yang umum. Ia 

menyebutnya sebagai suatu pendekatan yang tidak langsung, kalimat-kalimatnya berputar 

mengelilingi topiknya. Seringkali mendefinisikan sesuatu tidak seperti yang sebenarnya, 

dan menghindari penilaian atau kesimpulan yang jelas. Pola ini banyak dijumpai pada 

budaya Asia Timur meliputi Indonesia, Jepang, Thailand, Korea, dan Cina. 
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Fenomena di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan pola penyampaian gagasan 

bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia yang merupakan 

bagian dari masyarakat Asia Timur telah memiliki retorika kita sendiri yang diturunkan 

secara turun temurun. Retorika inilah yang kita gunakan sejak kecil sampai kita menerima 

kenyataan bahwa ada retorika lain yang berbeda dengan retorika yang kita gunakan. 

Fenomena berikutnya menunjukkan bahwa retorika lain itulah yang harus kita fahami dan 

kita pelajari sehingga kita mampu menangkap gagasan yang disampaikan oleh bangsa 

Arab dengan pola yang ternyata berbeda dengan pola penyampaian yang sering kita 

gunakan. 

Secara gramatikal bahasa Arab adalah termasuk bahasa dengan ciri-ciri sebagai 

bahasa fleksi, yaitu bahasa yang memiliki perubahan bentuk kata sesuai dengan 

perbedaaan waktu, jenis kelamin, dan jumlah subjek. Hal ini berbeda dengan bahasa 

Indonesia yang merupakan bahasa yang mempunyai ciri bahasa aglutinatif, yaitu tidak 

memiliki perubahan bentuk kata seperti di atas tetapi perbedaan waktu, jenis kelamin, dan 

jumlah  ditandai oleh adanya proses afiksasi . 
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TRANSLITERASI 

Standar Kompetensi 
Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan memahami bentuk alfabet bahasa Arab 
untuk selanjutnya digunakan untuk membaca teks yang ditulis dengan huruf Arab 

 
 

Latin Arab Latin Arab Latin Arab Latin Arab 

k ك Dl ض d د a ا 

l ل th ط dz ذ b ب 

m م dh ظ r ر t ت 

n ع ‘ ن z ز ts ث 

w و gh غ s س j ج  

h ه f ف sy ش ch ح  

y ي q ق sh ص kh خ  
   

 
Tanda Vokal 

Fathah  َ◌ A 

Kasrah  ِ◌ I 

Dlammah  ُ◌ U 

 
Tanda Vokal ganda / tanwin 

Fathatain  ً◌ An 

Kasratain  ٍ◌ In 

Dlammatain  ◌ٌ Un 
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Latihan 
 
Bacalah 
 

Wa min ma’ashil lisani    َو ِمْن َمَعاِصى اللَِّساِن  

Alghibatu wahiya dzikruka akhakal     اْلِغْيَبُة َوِهَي ِذْكُرَك َاَخاَك 

Muslimu bima yakrahuhu wa in kana 
fihi 

 اْلُمْسِلُم ِبَما َيْكَرُهُه َوإْن َكاَن ِفْيِه   

Wan namimatu wahiya naqlul qauli 
walau bainal baha’im    ِوالنَِّمْيَمُة َوِهَي نـَْقُل اْلَقْوِل َو َلْو بـَْيَن اْلبَهاِئم 

Wak kidzbu wahuwal kalamu 
bikhilafil waqi’    َِواْلِكْذُب َوُهَو اْلَكَالُم ِبِخَالِف اْلَواِقْيع 
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ْرُس األوَّلُ    اَلدَّ
 

 
Standar Kompetensi 
Setelah mempelajari pelaran yang pertama ini mahasiswa memahami susunan bahasa Arab 
dalam bentuk  jumlah ismiyah  

  

 Kalimat Nominal   =اْلُجْمَلُة ْاإلْسِمَيةُ 

 Janji adalah utang  اَْلَوْعُد َدْينٌ  -1

ْيُن َنِصْيَحةٌ  -2  Agama adalah ketulusikhlasan الدِّ

 Puasa itu tameng اَلصَّْوُم ُجنَّةٌ  -3

 Ilmu itu bercahaya اَْلِعْلُم نـُْورٌ  -4

 Allah itu Maha Esa اللَُّه َأَحدٌ  -5

 Saya seorang muslim ُمْسِلمٌ  أناَ  -6

 

Pembahasan : 

Perhatikanlah  6 kalimat di atas. Keenam kalimat tersebut jika kita perhatikan dari 

maknanya maka merupakan kalimat yang didahului oleh kata benda / isim (   .( إ سم 

Dalam gramatika bahasa Arab, kalimat yang didahuli oleh kata benda / isim (    ( إ سم 

disebut kalimat nominal (jumlah ismiyah).  

Perhatikanlah sekali lagi kalimat nominal (jumlah Ismiyah) di atas ! 

Pada kalimat 1 – 5 kata pertamanya selalu diberi kata sandang al (َال ) dan harakat terakhir- 

nya selalu berupa harakat tunggal (bukan tanwin), sedangkan pada kata kedua selalu tidak 

diberi kata sandang dan berharakat tanwin.   Kalimat keenam tidak diberi artikel al (َال ) 
dan tidak diberi  tanwin. 
Dalam gramatika bahasa Arab hal-hal yang berkaitan dengan masalah kalimat nominal 

adalah sebagai berikut. 
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v Kalimat nominal (jumlah Ismiyah) selalu terdari atas dua unsur, yaitu 

mubtada’ (pokok kalimat) dan khabar (predikat). 

v Posisi mubtada’ selalu di depan sedangkan posisi khabar selalu setelah 

mubtada’. 

v Mubtada’ harus berstatus definit / tertentu (ma’rifat), sedangkan khabar selalu 

berada pada posisi indefinit /tidak tertentu (nakirah).   

v kata benda/ism ( إ سم   ) yang telah diberi kata sandang al (اَل ) berarti telah 

berstatus "tertentu" /ma’rifat /definit sedangkan yang tidak diberi kata sandang 

al (اَل ) berstatus "umum" / nakirah / indifinit.  

Dari fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa : 

v Mubtada’ selalu berupa kata yang berstatus ma’rifat (definit) dengan salah 

satu tandanya, yaitu diberi kata sandang (اَل ) dan berakhir dengan harakat 

dlammah tidak bertanwin . 

v Khabar selalu berupa kata yang berstatus nakirah (indefinit) dengan salah satu 

tandanya, yaitu tanpa diberi kata sandang al (اَل ) dan harakat akhirnya 

dlammah tanwin. 

v Kata (  َأنا ) “saya” pada dasarnya secara maknawi sudah merupakan kata 

definit (ma’rifah) karena sudah merujuk pada orang tertentu yang sudah 

dikenal maka kata tersebut tidak diberi lagi  kata sandang al (اَل ) dan harakat 

akhirnya tetap diberi dlammah ta     nwin. 

Latihan 1 

Tentukan susunan berikut ini  yang termasuk jumlah ismiyah, tentukan mubtada’ dan 

khabarnya, serta terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ! 

ْرُس اَألوَّلُ  6     ُم اْلِقَياَمةِ يـَوْ  11 ُهَو ُمَعلِّمٌ   1  الدَّ

ٍ ِمْسَطَرةٌ   2 اإلْنَساُن َمْخُلوقٌ  7 الطَّاِلُب َعاِلمٌ  12 َهِذ

 3 الصََّدَقُة َدَواءٌ  8 ِعْلٌم نَاِفعٌ  13 ِمْفَتاُح اْلَجنَّةِ 

 4 اْلُجْمَلُة اإلْسِمَيةُ  9 اْلُقْرأُن َكرِْيمُ  14 الَكاِتُب َنِشْيطٌ 

ٌد َرُسولٌ  15 َلِذْيَذةٌ  اْلَحَياةُ   5 اْلِكَتاُب َجِدْيدٌ  10 ُمَحمَّ
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Kosa-kata Baru 

islam           =  ٌإْسَالم  baru           =  ٌَجِدْيد pelajaran    =  ٌَدْرس  

satu/esa       =  ٌَأَحد hari           =  ٌيـَْوم pertama     =  ٌَأوَّل 

pintar/berilmu =   ٌَعاِلم mulia        =    َُكرِْيم insan         =  ُإْنَسان 

guru            =  ٌُمَعلِّم utusan      =  ٌَرُسول mahluq     =  ٌمْخُلوق◌َ 

penggaris     =  ٌِمْسَطَرة surga         =  ٌَجنَّة  sedekah     =  ُصََّدَقة 

dia (laki-laki) =  َُهو  mahasiswa=  ُطَّاِلب  obat          =  ََواءٌ د  

ini =  ٍَهِذ  berguna  =  ٌنَاِفع  penegakkan=  ِِقَياَمة  

penulis         =  ٌَكاِتب  hidup        =  َُحَياة  kunci        =  ٌِمْفَتاح  

buku            =  ٌِكَتاب  lezat         =  ٌَلِذْيذ  kalimat     =  ُُجْمَلة◌ْ  

rajin            =  ٌَنِشْيط  muslim      =  ُْسِلمٌ م  nominal    =  ُإْسِمَية  

Latihan 2. 

  ُهَو ُمَعلِّمٌ 

1. Teks di atas artinya ialah … 
A. gurunya C. Dia yang guru itu 
B. Dia seorang guru D. guru dan dia 

2. Dalam teks di atas kata ( َُهو ) berfungsi sebagai … 

A. Mubtada' C. isim 
B. khabar D. dlamir 

3. Bentuk kalimat di atas ialah jumlah ismiyah atau alimat … 

A. pasif C. nominal 
B. aktif D. negative 

4. Mubtada' dalam gramatika bahasa Indonesia setara dengan … 

A. Subjek C. objek 
B. Predikat D. keterangan 

5. Khabar dalam gramatika bahasa Indonesia setara dengan … 

A. Subjek C. objek 
B. Predikat D. keterangan 
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Latihan 3 

PETUNJUK B Pilihlah : 
(A) jika (1), (2), dan (3) yang betul 
(B) jika (1) dan (3) yang betul 
(C) jika (2) dan (4) yang betul 
(D) jika hanya (4) yang betul 
(E) jika semuanya betul  

1. Berikut ini yang berkategori jumlah ismiyah ialah … 

ْرُس اَألوَّلُ    .1    الرَّْحَمِن الرَِّحْيمِ  .3 الدَّ

 ُهَو ُمْسِلمٌ  .4    يـَْوُم اْلِقَياَمةِ   .2

2.  Bagian kedua yang bergaris bawah dari kalimat ( ٌاَْلَوْعُد َدْين ) terindikasi sebagai … 

1. khabar 3. indefinite 
2. berkasus nominative 4. berharakat dhammatain  

3. Kata (ال  ) dalam gramatika bahasa Arab berfungsi sebagai … 

1. kata sandang 3. indikator definit (tertentu) 
2. indikator kasus nominative 4. indikator indefinit (umum) 

PETUNJUK C Soal terdiri atas tiga baian, yaitu Pernyataan, kata Sebab, dan alasan yang disusun 
berurutan.  
Pilihlah :  

(A) Jika pernyataan betul, alasan betul, dan keduanya menunjukkan 
hubungan sebab akibat 

(B) Jika pernyataan betul, alasan betul, namun keduanya tidak 
menunjukkan hubungan sebab akibat 

(C) Jika pernyataan betul, alasan salah 
(D) Jika pernyataan salah, alasan betul 
(E) Jika pernyataan dan alasan salah  

 berarti kalimat nominal ( اْلُجْمَلُة ْاإلْسِمَيةُ ) .1

Sebab 
Kata jumlah bermakna kalimat 

2. Kata ( ُاْلُجْمَلة) dalam ( ُاْلُجْمَلُة ْاإلْسِمَية ) adalah mubtada’ 

sebab 

   berstatus definit (ma’rifat) (اْلُجْمَلة)

3. Setiap ism yang diberi kata sandang (ال) menjadi definit 

sebab 

fungsi  (ال  ) adalah sebagai penanda yang menunjukkan arti tertentu.  

4. Harakat dlommah adalah sebagai tanda kasus nominatif atau rafa' 
Sebab 

Kasus tersebut terletak pada ism mufrad  
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Angka Arab: 

٧ ٨ ٩ ١٠ ۶ ۵ ۴ ٣ ۲ ۱ 

Angka Abjad 

 ا ب ج د ه و ز ح ط ي

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 ك ل م ن س ع ف ص ق  ر

200 100 90 80 70 60 50 40 30 20 

 ش ت ث خ ذ ض  ظ غ  

  1000 900 800 700 600 500 400 300 

Contoh 

 =       1012 َغْيبٌ 

 =         825  ضكه
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Kata Ganti  ُاَلضََّماِئر 

 

 

 
Standar Kompetens 
Setelah mempelajari pelaran ini mahasiswa memahami jenis dan bentuk kata ganti dalam  

bahasa Arab. 
 
 

Kata Ganti Tersambung  ضمير

  المتصل

Kata Ganti Berdiri Sendiri ضمير المنفصل  

… ku ..ِ.ي Saya اَنَا  
… kami ...نَا Kami   َُنْحن 
…nya (lk) ... ُه Dia (lk)  َُهو 
…nya (pr) ...َها Dia (pr)  َِهي 
… mereka berdua (lk/pr) ...ُهَما Mereka berdua (lk/pr) ُهَما 
… mereka (lk) ... ُْهم Mereka (lk)  ُْهم 
… mereka (pr) ... َُّهن Mereka (pr)  َُّهن 
…mu (lk) ... َك Kamu (lk)  ََأْنت 
…mu (pr) ... ِك Kamu (pr)  َِأْنت 
…kamu berdua (lk/pr) ...ُكَما Kamu berdua (lk/pr) ُتَما  َأنـْ
… kamu semua (lk) ... ُْكم Kamu semua (lk)  ُْتم  َأنـْ
… kamu semua (pr) ... َُّكن Kamu semua (pr)  َُّتن  َأنـْ
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Pembahasan 

v Kata ganti ( ◌ُ اَلضََّمائِر  ) dalam gramatika Arab ada dua macam, yaitu kata ganti 

yang berdiri sendiri/tidak tersambung dengan kata sebelumnya (  ضمير المنفصل  

) dan kata ganti yang selalu tersambung dengan kata sebelumnya (ضمير المتصل ) 

contoh : bukuku  (  .( ِكَتاِبي 

v Keduanya berstatus definit atau ma’rifat sehingga mempunyai potensi sebagai 

mubtada’. 

Latihan 1 

1. Terjemahkanlah ke dalam bahsa Indonesia (  اَِلِهي أْنَت َمْقُصوِدي◌ِ) Artinya  

A. Tuhanku, Engkaulah tujuanku  C. Tuhan, Engkaulah yang aku tuju 
B. Tuhan, Engkaulah tujuanku D. Tuhanku yang aku tuju 

  
2. Pada kalimat di atas terdapat dlamir … 

A. muttashil 1, munfasil 2 C. muttashil 3, munfashil 0 
B. muttashil 2, munfashil 1 D. munfashil 3, muttashil 0 

3. Arti kalimat (  َوِرَضاَك َمْطُلوِبي )  ialah ... 

A. dan semuga Engkau meridlaiku  C. dan Engkau pun rela aku mencarimu 
B. dan keridlaan-Mu adalah pencaharianku D. dan aku mencari keridlaan-Mu 

   

4 . Kata ganti terpisah /dlamir munfasil (ك  ) dalam kalimat di atas sama dengan ... 

A. (اَنَا   ) C. (   ََأْنت ) 

B. ( َُهو   ) D. ( َِهي  ) 
   

PETUNJUK  Soal terdiri atas tiga baian, yaitu Pernyataan, kata Sebab, dan alasan yang disusun 
berurutan.  
Pilihlah :  

(A) Jika pernyataan betul, alasan betul, dan keduanya menunjukkan 
hubungan sebab akibat 

(B) Jika pernyataan betul, alasan betul, namun keduanya tidak   
menunjukkan hubungan sebab akibat 

(C) Jika pernyataan betul, alasan salah 
(D) Jika pernyataan salah, alasan betul 
(E) Jika pernyataan dan alasan salah  

 
1. Dlamir muttashil dapat dikategorikan sebagai enklitik 

Sebab 
Merupakan klitik terikat dengan unsur yang mendahuluinya 
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2. Dlamir baik muttashil maupun munfasil tidak memliki tanda kasus 
Sebab 

Berharakat tetap (mabni) meskipun berada dalam kasus yang berbeda-beda 

3. Dlamir muttashil dan munfashil sama-sama definitif 
Sebab 

Mengacu pada orang tertentu 
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ْرُس الثَّاِني     اَلدَّ
  

 =      Kalimat Verbal     اْلُجْمَلُة ْالِفْعِلَيةُ   
 

 

 
Standar Kompetensi 
Setelah mempelajari pelaran ini mahasiswa memahami jenis dan bentuk susunan kalimat 

verbal (jumlah fi’liyah) dalam  bahasa Arab serta jenis-jenis fi’il dalam bahasa Arab. 
 
 

 

 Nabi SAW telah bersabda قَاَل النَِّبُي َصَلى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمْ  1

 Saya telah mendengar Rasulullah SAW َسِمْعُت َرُسوَل اهللا 2

 Kebenaran telah datang dan  kebatilan َجاَء اْلِحقُّ َوزََهَق اْلَباِطلُ  3
telah lenyap  

4 
َنَتانِ    َجاَءْتِني ِاْمَرَأٌة َوَمَعَها ِابـْ

Seorang perempuan telah datang 
kepadaku  dan bersamanya dua orang 
anak 

 Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan َأْشَهُد َاْن الَ إَلَه ِاالََّ◌ اهللا 5
selain Allah 

 Pada hari kiamat,  seorang dari kaum َيِجُئ يـَْوَم اْلِقَياَمِة نَاُس ِمَن اْلُمْسِلِمْينَ  6
muslimin akan datang 

 Kamu akan mendapati manusia yang ِر النَّاِس يـَْوِم اْلِقَياَمةِ َتِجُد ِمْن ِشَرا 7
paling jahat pada hari kiamat  

8 
 Lihatlah apa yang telah dia katakan dan  اُْنظُْر َما قَاَل َوَال تـَْنُظْر َمْن قَالَ 

jangan melihat siapa yang berkata 

 Mulailah dari dirimu sendiri  ِإْبَداْء بِنَـْفِسكَ  9
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Pembahasan : 

Perhatikan kesembilan contoh kalimat di atas  ! Pada kalimat-kalimat tersebut ternyata 

selalu di awali oleh kata kerja atau fi’l, yaitu kata kerja masa lampau atau fi’l madhi   ( َقَال 

 kata kerja masa sekarang (sedang berlangsung) atau fi’l ( َجاَءْتِني   ,َجاءَ  , َسِمْعتُ  ,

muhari’  ( َُتِجدُ  , َيِجئُ  , َأْشَهد ) kata kerja perintah (imperatif) atau fi’l amar (  ْاُْنُظر , dan 

 Keenam kata tersebut secara fisik berbeda dengan kata benda, yaitu tidak .( ِإْبَداءْ 

bertanwin dan tidak berkata sandang al (ال )  
Dalam gramatika bahasa Arab kalimat yang diawali dengan kata kerja apapun 

jenisnya disebut kalimat verbal atau Jumlah Fi’liyah.  Di samping itu, Setiap kata kerja 

atau fi’l selalu dibedakan berdasarkan atas adanya waktu (fi’l madhi fi’l muhari’), fungsi 

(fi’l amar), dan subjeknya .       

Jenis-Jenis Kata Kerja atau Fi’l Dalam Bahasa Arab  

Sebagaiamana yang telah kita pelajari di atas telah tersirat bahwa verba (fi’il / kata 

kerja) dalam bahasa Arab terbagi atas tiga bentuk, yaitu  kata kerja masa lampau atau fi’l 

madhi,   kata kerja masa sekarang (sedang berlangsung) atau fi’l muhari’, dan kata kerja 

perintah (imperatif) atau fi’l amar. Setiap kata kerja tersebut selalu menunjukkan kala, 

fungsi, dan subjeknya yang dibedakan atas jenis kelamin dan jumlahnya. Di samping itu, 

Secara fisik, setiap jenis kata kerja tersebut dapat diketahui dari bentuknya karena setiap 

kata kerja tersebut memiliki tanda-tanda (indikator) fisik atau tulisan yang mengacu pada 

kala, fungsi, dan subjeknya.  

Secara praktis dalam gramatika bahasa Arab, kata kerja dasar mengacu pada fi’il 

madhi atau kata kerja masa lampau dengan subjek orang ketiga  tunggal, yaitu kata dasar 

 Kata terebut jika subjeknya orang .فَـُعلَ   dan ,َفِعلَ   ,فَـَعلَ   dengan tiga pola bentuk dasar  فَـَعلَ 

ketiga dual menjadi   ََفِعالَ   ,فَـَعال, dan  َفَـُعال begitu seterusnya yang secara sistematis terpola 

sebagaimana yang tercantum dalam tabel halaman 17. Dengan demikian, jika kita temukan 

sebuah kata  َرَِكب  maka kata tersebut terindikasi berpola  ََفِعل  yang dapat dipastika bahwa 

jika subjeknya orang ketiga dual maka kata tersebut menjadi  َرَِكبا lihat table halaman  17. 

Secara fisik fi’l madhi ditandai dengan adanya huruf-huruf tambahan yang terletak di akhir 
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kata. Huruf-huruf tersebut berikut dengan harakatnya adalah  (تِ  ,تَ  ,نَ  ,تاَ  ,تْ  ,وا  ,ا, 

 .( ناَ  dan ,تُ  ,ُتنَّ  ,ُتمْ  ,تُماَ 

Kata dasar  َفَـَعل tersebut secara paradigmatis juga memola pada kata kerja masa 

sekarang (sedang berlangsung) atau fi’l muhari’.  Sebagai contoh, kata dasar  َفَـَعل, bisa 

menjadi  ُيـَْفِعلُ    ,يـَْفَعل atau  ُيـَْفُعل. Secara fisik  fi’l muhari’ diawali dengan huruf ( َى ,نَّ  ,أ, 

dan  ُت. 
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Jenis-Jenis Kata Kerja atau Fi’l dalam Bahasa Arab dan Konjugasinya 

SUBJEK JENIS KATA KERJA 
Fi’l Amr Fi’l Mudhari’ Fi’l Madhi 

Tunggal 
3 M 

ُعلَ  يـَْفَعلُ  يـَْفِعلُ  يـَْفُعلُ   َعلَ  َفِعلَ  فـَ  فـَ

Dual 
3 M  ُِعالَ  يـَْفَعَالنِ  يـَْفِعَالنِ  يـَْفُعَالن َعالَ  َفِعالَ  فـَ  فـَ

Jamak 

3 M 
ُعُلوا ْفَعلُونَ يَـ  يـَْفِعلُونَ  يـَْفُعلُونَ  َعلواُ  َفِعلواُ  فـَ  فـَ

Tunggal 
3 F  ُُعَلتْ  تـَْفَعلُ  تـَْفِعلُ  تـَْفُعل َعَلتْ  َفِعَلتْ  فـَ  فـَ

Dual 
3 F  ُِعْلتاَ  تـَْفَعَالنِ  تـَْفِعَالنِ  تـَْفُعَالن َعَلتاَ  َفِعْلتاَ  فـَ  فـَ

Jamak 
3 F  َُعْلنَ  يـَْفَعْلنَ  يـَْفِعْلنَ  يـَْفُعْلن َعْلنَ  َفِعْلنَ  فـَ  فـَ

Tunggal 
2 M  ُْعْلتَ  تـَْفَعلُ  تـَْفِعلُ  تـَْفُعلُ  ِ◌افْـَعلْ  ِ◌اْفِعلْ  ُ◌افْـُعل َعْلتَ  َفِعْلتَ  فـَ  فـَ

Dual 
2 M  َُعْلُتماَ  تـَْفَعَالنِ  تـَْفِعَالنِ  تـَْفُعَالنِ  ِ◌افْـَعالَ  ِ◌اْفِعالَ  ُ◌افْـُعال َعْلُتَما َفِعلُتَما فـَ  فـَ

Jamak 
2 M  ُُعْلُتمْ  تـَْفَعلُونَ  تـَْفِعلُونَ  تـَْفُعلُونَ  ِ◌افْـَعلوُ  ِ◌اْفِعلوُ  ُ◌افْـُعلو َعْلُتمْ  َفِعلُتمْ  فـَ  فـَ

Tunggal 
2 F ُعْلتِ  تـَْفَعِلْينَ  تـَْفِعِلْينَ  تـَْفُعِلْينَ  ِ◌افْـَعِلي ِ◌اْفِعِلي ُ◌افْـُعِلي َعْلتِ  َفِعْلتِ  فـَ  فـَ

Dual 
2 F  َُعْلُتماَ  تـَْفَعَالنِ  تـَْفِعَالنِ  تـَْفُعَالنِ  ِ◌افْـَعالَ  ِ◌اْفِعالَ  ُ◌افْـُعال َعْلُتَما ِعْلُتَمافَ  فـَ  فـَ

Jamak 
2 F  َُعْلُتنَّ  تـَْفَعْلنَ  تـَْفِعْلنَ  تـَْفُعْلنَ  ِ◌افْـَعْلنَ  ِ◌اْفِعْلنَ  ُ◌افْـُعْلن َعْلُتنَّ  َفِعلُتنَّ  فـَ  فـَ

Tunggal 
1 M/F    ُُعْلتُ  َأفْـَعلُ  َأْفِعلُ  َأفْـُعل َعْلتُ  َفِعْلتُ  فـَ  فـَ

Jamak 
1M/F  ُُعْلناَ  نـَْفَعلُ  نـَْفِعلُ  نـَْفُعل ِعْل◌َ فَ   فـَ

  نَا

َعْلناَ    فـَ
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Contoh Aplikasi 

SUBJEK JENIS KATA KERJA 
Fi’l Amr Fi’l Mudhari’ Fi’l Madhi 

Tunggal 
3 M 

 
 َذَهبَ  رَِكبَ  بـَُعدَ  يَْذَهبُ  َيْضِربُ  َيْخُرجُ 

Dual 
3 M  َِذَهباَ  رَِكباَ  بـَُعَدا يَْذَهَبانِ  َيْضرِبَانِ  َيْخُرجَان 

Jamak 

3 M 
 َذَهبُوا رَِكبُوا بـَُعُدوا يَْذَهبُونَ  َيْضرِبُونَ  َيْخُرُجْونَ 

Tunggal 
3 F  َُذَهَبتْ  رَِكبتْ  بـَُعَدتْ  َتْذَهبُ  َتْضِربُ  َتْخُرج 

Dual 
3 F  َِذَهبَتاَ  رَِكَبتاَ  بـَُعَدتاَ  َتْذَهبَانِ  َتْضرِبَانِ  َتْخُرجَان 

Jamak 
3 F  ََذَهْبناَ  ناَ رَِكبْ  بـَُعْدناَ  يَْذَهْبنَ  َيْضرِْبنَ  َيْخُرْجن 

Tunggal 
2 M  َْذَهْبتَ  رَِكْبتَ  بـَُعْدتاَ  َتْذَهبُ  َتْضِربُ  َتْخُرجُ  ِاْذَهبْ  ِاْضِربْ  ُاْخُرج 

Dual 
2 M  ََذَهْبتُماَ  رَِكْبتُماَ  بـَُعْدتُماَ  َتْذَهبَانِ  َتْضرِبَانِ  َتْخُرجَانِ  ِاْذَهباَ  ِاْضرِباَ  ُاْخُرجا 

Jamak 
2 M َذَهْبتُم◌ْ  رَِكْبُتمْ  بـَُعدتُمْ  َتْذَهبُونَ  َتْضرِبُونَ  َتْخُرُجْونَ  ْذَهبُوااِ  ِاْضرِبُوا ُاْخُرْجوا 

Tunggal 
2 F َذَهْبتِ  رَِكْبتِ  بـَُعْدتِ  َتْذَهِبينَ  َتْضرِبِينَ  َتْخُرِجينَ  ِاْذَهِبي ِاْضرِِبي ُاْخُرِجي 

Dual 
2 F  ََذَهْبتُماَ  رَِكْبتُماَ  بـَُعْدتُماَ  َانِ َتْذَهب َتْضرِبَانِ  َتْخُرجَانِ  ِاْذَهباَ  ِاْضرِباَ  ُاْخُرجا 

Jamak 
2 F  ََذَهْبُتنَّ  رَِكْبُتنَّ  بـَُعْدُتنَّ  َتْذَهْبنَ  َتْضرِْبنَ  َتْخُرْجنَ  ِاْذَهْبنَ  ِاْضرِْبنَ  ُاْخُرْجن 

Tunggal 
1 M/F 

 َذَهْبتُ  رَِكْبتُ  بـَُعْدتُ  َأْذَهبُ  َأْضِربُ  َأْخُرجُ   

Jamak 
1M/F  َُذَهْبناَ   رَِكْبناَ   بـَُعْدناَ  ْذَهبُ نَ  َنْضِربُ  َنْخُرج  
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Latihan 

1. Subjek kalimat (   َِنَتان  ialah ( َجاَءْتِني ِاْمَرَأٌة َوَمَعَها ِابـْ

A. saya C. dua anak perempuan 
B. seorang perempuan D. perempuan dan dua anak perempuannya 

2. Kalimat ( اهللاَأْشَهُد َاْن الَ إَلَه ِاالََّ◌   ) fi’lnya berupa … 

A. fi’il madhi C. fi’il amar 
B. fi’il mudhari’ D. fi’il tsulai mujarad 

3. Fa'il atau subjek dari kalimat tersebut di atas ialah ... 

A. saya C. kamu (pr) 
B. kamu (lk) D. dia (lk) 

4. Pola yang digunakan dalam fi'l mudhari' ( دُ َأْشهَ    ) ialah pola ...  

A. َأفْـَعل ُ◌  C.  َُأفْـُعل 

B.  َُأْفِعل D.  ْافْـَعل 
PETUNJUK B Pilihlah : 

(A) jika (1), (2), dan (3) yang betul 
(B) jika (1) dan (3) yang betul 
(C) jika (2) dan (4) yang betul 
(D) jika hanya (4) yang betul 
(E) jika semuanya betul  

  

1. Kata pertama dari kalimat (   َِتِجدُ  ِمْن ِشَراِر النَّاِس يـَْوِم اْلِقَياَمة  ) terindikasi sebagai … 

1. fi’l madhi 3. berkasus nominatif  
2. bersubjek orang kedua tunggal 4. berupa fi’l mabni ma’lum (aktif) 

 

2. Kata yang ber garis bawah dalam kalimat (   َِسِمْعتُ  َرُسوَل اهللا) 

1. fi’l madhi  3. berpola (fa'iltu) 
2. bersubjek orang pertama tunggal 4. berdlamir (tu) 

 

3. Kata yang ber garis bawah dalam kalimat ( ِأِقِم الصََّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمس  ) terindikasi 

sebagai … 

1. fi’l madhi  3. berpola (fa'iltu)   
2. bersubjek orang pertama tunggal 4. bermakna perintah 
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ْرُس الثاَِّلثُ   اَلدَّ
 

 
Standar Kompetensi 
Setelah mempelajari pelaran ini mahasiswa memahami susunan kalimat verbal (jumlah 
fi’liyah) serta subjek dan objeknyadalam  bahasa Arab. 

 
 

 
  = Subjek dan Objek  فَاِعٌل َو َمْفُعوٌل ِبهِ  

 Ketika Allah menciptakan mahluq     اْلَخـْلقَ لماََّخَلَق اهللاُ 

 Sesungguhnya Allah Taala telah اْلَخْمرَ إنَّ اهللاَ تـََعاَلى َحرََّم 
mengharamkan minuman keras 

َراَء زَْيٌد    Zaid telah membaca sebuah buku ِكَتاباً قـَ

 Dia telah menciptakan manusia dari segumpal ِمْن َعَلقٍ  نَ ْاِإلْنَساَخَلَق 
darah  

َأْو ِلَيَاء  ْالَكاِفرِْينَ َال يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمنُـْوَن 

 ِمْن ُدْوِن ْالمْؤِمِنْينَ 

Janganlah orang-orang mukmin mengambil 
orang-orang kafir sebagai wali dengan 
meninggalkan orang-orang mukmin. 

ًرا َناَكَما رَبـَّيَـ   ُهَماَواْرَحمْ   Dan sayangilah mereka berdua sebagaimana  َصِغيـْ
mereka berdua telah mendidik kami sejak 
kecil 

Pembahasan : 

 

v Perhatikanlah kata-kata yang bergaris bawah ( َْاِإلْنَسانَ  ,   ِكَتاباً ,  اْلَخْمرَ , اْلَخـْلق 

  ,yang berarti (mahluq, minuman keras,  sebuah buku (  نَا,  ُهَما, ْ◌لَكاِفرِيْ نَ ,
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segumpal darah,  orang-orang kafir, mereka  berdua, dan kami).  Kata-kata tersebut 

jika kita lihat fungsinya dalam kalimat maka jelas berstatus sebagai objek, dan jika 

kita lihat harakat atau tanda akhir dari kata-kata tersebut semuanya berharakat 

fathah (baris atas) berikut dengan variannya.  

v Berbeda dengan kata-kata yang telah dibahas di atas kata-kata ( ُزَْيدٌ  , اهللا , dan 

 yang berarti (Allah, Zaid, dan orang-orang mukmin) secara eksplisit ( اْلُمْؤِمنُـْون

merupakan subjek. Jika kita amati lebih jauh ternyata harakat atau tanda  akhir kata 

tersebut adalah dlommah (baris depan) berikut dengan variannya.   

v Dalam gramatika bahasa Arab posisi sebagai objek selalu berada pada kasus 

akusatif atau i’rab nasab, sedangkan posisi sebagai subjek selalu berada pada kasus 

nominatif atau i’rab rafa’. 

v Tanda kasus akusatif atau i’rab nasab adalah harakat fathah atau “baris atas”  

berikut dengan variannya sedangkan tanda kasus nominatif  i’rab rafa’ adalah 

“baris depan” . 

v Berdasarkan teks yang sudah kita pelajari ternyata posisi kata yang berkasus 

akusatif tidak hanya terletak pada posisi objek maf’ul saja tetapi juga ada pada 

posisi keterangan (dlarf dan maf’ul mutlak) sedangkan kasus nominatif i’rab rafa’ 

di samping terletak pada posisi subjek fa’il juga pada posisi mubtada’ dan khabar 

(Pelajaran Pertama). 

v Fenomena di atas menunjukkan bahwa indikator suatu kata itu menempati posisi  

objek atau fa’il ialah jika berkasus akusatif, sedangkan indikator  yang 

menunjukkan bahwa suatu kata menempati posisi subjek atau mubtada’ ialah jika 

berkasus nominatif. 

v Di samping kedua kasus tersebut isim atau kata benda juga bisa menempati kasus 

genitif atau i’rab jar seperti yang terdapat pada kalimat kelima, yaitu  َْعَلقٍ  ِمن   

yang berarti   “dari segumpal darah” 
 
 

 
 
 



 23

Bentuk-bentuk Tanda Kasus Pada Ism   
 

Tanda Genitif Tanda Akusatif Tanda Nominatif Jumlah 

Katsrah / baris bawah Fathah / baris atas Dlammah / baris depan Tunggal / mufrad 

ya' nun ya' nun Alif nun Dual / mutsanna 

ya' nun ya' nun Wau nun Jamak 

 
 

Implementasi Kasus Pada Ism 

Genitif Akusatif Nominatif Jumlah 

 Tunggal / mufrad اَْلُمْؤِمنُ  \ُمؤِمٌن  الُمْؤِمنَ  \ُ◌مؤِمًنا  اَْلُمْؤِمنِ \ُمْؤِمٍن 

 Dual / mutsanna اَْلُمْؤِمَنانِ  \َناِن ُ◌مْؤمِ  المْؤِمنَـْينِ  \ُ◌مْؤِمنَـْيِن  المْؤِمنَـْينِ  \ُ◌مْؤِمنَـْيِن 

    Jamak  اَْلُمْؤِمُنون \ُ◌مْؤِمنُوَن  اَْلُمْؤِمنينَ  \ُ◌مْؤِمنُيَن  اَْلُمْؤِمنينَ  \ُ◌مْؤِمنُيَن 

Latihan 

1. Objek kalimat (   َِفَجَعَلُه ُغثاًءَأْحَوى ) ialah 

A. ◌ِ َأْحَوى .C  فَ  َ   

B. َجَعل َ◌  D.  ُه 

2. Kalimat ( َلُم اْلَجْهرَ يـَعْ ◌َ   ) subjeknya berupa … 

A. dhamir muttashil C. dhamir 
B. dhamir munfashil D. dhamir mustatir 

3. Objek kalimat di atas ialah ... 

A.  َُهو C.  ُيـَْعَلم◌َ  

B.  َِهي D.  اْلَجْهر 

4. Maf'ul / objek tersebut berkasus nasab dengan tanda  ... 

A. fathah  C. huruf wawu 

B. kasrah  D.dlammah  

 
 



 24

PETUNJUK B Pilihlah : 
(A) jika (1), (2), dan (3) yang betul 
(B) jika (1) dan (3) yang betul 
(C) jika (2) dan (4) yang betul 
(D) jika betul semua 

 

1. Dalam  kalimat (   عً ا  subjeknya (  َوَلْو َشاَء رَبَُّك آلَمَن َمْن ِفي ْاألْرِض ُكلُُّهْم َجِميـْ

terindikasi sebagai … 

1. berkasus nominatif 3. indikator kasusnya berupa dlammah 
2. orang kedua tunggal 4. berupa dlamir 

 
 

2. Kata yang ber garis bawah dalam kalimat (   َِسِمْعتُ  َرُسوَل اهللا) 

1. fi’l madhi  3. berpola (fa'iltu) 
2. bersubjek orang pertama tunggal 4. berdlamir (tu) 

 

3. Kata yang ber garis bawah dalam kalimat ( ِأِقمِ  الصََّالَة ِلُدُلوِك الشَّْمس  ) terindikasi 

sebagai … 

1. bersubjek orang kedua tunggal 3. berpola if'al 
2. bersubjek orang pertama tunggal 4. Fi'l Amr  
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ْرُس الرَّاِبعُ   اَلدَّ
 

 
Standar Kompetensi 
Setelah mempelajari pelaran ini mahasiswa memahami jenis dan bentuk susunan frase 
idhafah dalam  bahasa Arab, fungsi, dan kasusnya dalam bahasa Arab. 

 
 

 

 =              Frase Idhafah اإلضاََفةُ 

 

 Buanglah darimu rambut kekufuran dan َواْخَتِتنْ  اْلُكْفرِ  ْعرَ شَ اَْلَق َعْنَك 
berkhitanlah 

 Suci itu adalah separuh iman ْاِإلْيَمانِ  َشْطرُ َ◌الطَُّهْوُر 

 Perempuan adalah tiang negara اْلِبَالدِ  ِعَمادُ اَْلَمْرَأُة 

َلةَ ُاِحلَّ َلُكْم   Dihalalkan bagimu bersenggama dengan  ِنَساِئُكمْ الرََّفُث ِاَلى  الصَِّيامِ  لَيـْ
istri-istrimu pada malam puasa 

 Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu الَِّذي َخَلقَ  رَبِّكَ  اْسمِ ِ◌اقْـَرْأ بِ 
yang telah menciptakan 

 

Pembahasan : 

Perhatikanlah kosa-kosa kata Arab yang diberi garis bawah (   ِ◌َشْطرُ  ْاِإلْيَمانِ  ,َشْعرَ  اْلُكْفر  

َلةَ  الصَِّيامِ  ,  ِعَمادُ  اْلِبَالدِ  ,  ,yang berarti   rambut kekufuran  (بِ اْسمِ  رَبِّكَ  dan  , ِنَساِئُكمْ  ,  لَيـْ

separuh iman, tiang negara, malam puasa, dan nama Tuhanmu.  

v Secara struktural, frase di atas mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai 

dengan kedudukannya dalam kalimat. Frase  “  ِ◌ َشْعرَ  اْلُكْفر”  dan “  ََلة لَيـْ

  ” ِعَمادُ  اْلِبَالدِ “ dan   ” َشْطرُ  ْاِإلْيَمانِ “ ,berfungsi sebagai objek  ” الصَِّيامِ 
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sebagai khabar,  sedangkan “ ِْنَساِئُكم ” dan “ َاسْ مِ  رَبِّك ” keduanya berfungsi 

sebagai majrur atau genitif. 

v Frase idhafah di atas setidaknya terdiri atas dua kata benda atau ism. Kata 

pertama disebut sebagai mudhaf sedangkan kata kedua disebut sebagai mudhaf 

ilaih.  

v Kata pertama tidak memiliki tanda definitif dengan kasus sesuai dengan 

posisinya dalam kalimat,  sedangkan kata kedua selalu memiliki tanda definitif 

 dan selalu berkasus genitif atau majrur kecuali yang berupa dlamir (اَل)

muttashil. Meskipun demikian, dlamir muttashil tersebut tetap definitif (secara 

maknawi).  

v Kedua kata tersebut setelah menjadi frase keduanya menjadi satu unit. Itulah 

sebabnya meskipun yang definitif hanya kata yang kedua namun secara 

struktural  susunan kata tersebut berstatus definitif. 

 

Latihan 1   

Tentukan susunan berikut ini  yang termasuk Frase idhafah, tentukan mudhaf dan mudhaf 

ilaihya, serta terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ! 

 

ٌر ِمْن َكِثْيرِاْلعْلمِ   ِدْيُن ْاِإلْسَالمِ    اَْلَحَالُل بـَيِّنٌ  َقِلْيُل التَّوِفْيق َخيـْ

 اهللا اَْكبَـرُ   ِبرُّ اْلَواِلَدْينِ  َمَجاِلُس الذِّْكِر ِمْن رِيَاِض اْلَجنَّةِ 

ُر ْالُمْؤِمِنْينَ   َصَالُة اْلَفْجرِ  إَذا جَاَء َنْصُر اهللاِ   أِميـْ

َلُة اْلَقْدرِ   اَلطُُّهُر َشْطُر اإلْيَمانِ  َوَال َيُحضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكْينَ   لَيـْ

 قَاَل َرُسْوُل اهللاِ   ِبْسِم اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحْيمِ    ماَِلِك النَّاِس 

  ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواسِ 

 اْلَخنَّاسِ 

 إقاَُم الصََّالةِ   اْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِمْيَن 
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 أِقِم الصََّالةَ   الرَّْحَمِن الرَِّحْيمِ  ُسْبَحاَن اِهللا واْلَحْمُد ِللَّهِ 

ْينِ  َوالَ إَلَه إالَّاهللاُ أْكبَـرُ    اْهُل اْلنَّارِ   َماِلِك يـَْوِم الدِّ

 ِمْفَتاُح اْلَجنَّةِ   إيَّاَك نـَْعُبُد َو إيَّاَك َنْسَتعْينَ  نَارُاِهللا ْالمُوَقَدةُ 

ُ اْلُبَخاِري  ِاْهِدنَا الصَِّراَط ْالُمْسَتِقمْ  اَلَْيَس اهللاُ بِأْحَكِم اْلَحاِكمْينَ   َرَوا

 



 28

ْرُس اْلخَاِمسُ   اَلدَّ

Pasif = َمْبِنى َمْجُهول  
 

 
Standar Kompetensi 
Setelah mempelajari pelaran ini mahasiswa memahami jenis dan bentuk susunan kalimat 
pasif (mabni majhul) dalam bahasa Arab. 

 

 

Islam dibangun atas lima asas  ْاِالْسَالُم َعَلى َخْمسٍ بُِنَي 

Telah ditetapkan atasmu puasa  َالصَِّيامُ َعَلْيُكُم  ُكِتب 

Mengapa aku tidak menyembah 
(Tuhan) yang telah menciptakanku 
dan yang hanya kepada-Nyalah kamu 
akan  dikembalikan 

 تـُْرَجُعْونَ َوَما ِلَي الَ َأْعُبُد الَِّذي َفَطَرِني َوإلَْيِه 

Diberi minum (dengan air) dari mata 
air yang sangat panas  َإْسِم اِهللا الرَّْحَمِن  ب ِمْن َعْيٍن َءانَِيةٍ  ىُتْسق◌ِ

    الرَِّحْيمِ 

 

Pembahasan : 

Perhatikanlah kata-kata di atas yang bergaris bawah, yaitu ( َُتْسَقى , تـُْرَجُعْونَ  , ُكِتبَ  , بُِني ) 
yang berarti dibangun, ditetapkan,  kamu  akan  dikembalikan, dan diberi minum.  

Kata-kata tersebut merupakan kata pasif yang dibentuk dengan mengikuti pola sebagai 

berikut. 

Fi’l 
Madhi 

Huruf depan diberi tanda dlammah (baris depan) 
Huruf sebelum akhir diberi tanda kasrah (baris bawah) 
Huruf akhir diberi tanda fathah (baris atas) 

 َكَتَب      ُكِتبَ 

Fi’l 
Mudhari’ 

Huruf depan diberi tanda dlammah (baris depan) 
Huruf sebelum akhir diberi tanda fathah (baris atas)  َيْكُتُب      ُيْكَتُب
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Latihan 

1. Contoh kalimat pasif  (َمْبِنى َمْجُهول ) ialah 

A. َوإَذا   C.  ِ◌  َُفاْسَتِمُعوا َله  

B.  َ◌  ُُقِرىَء اْلُقْرَءان    D. َوأْنِصُطوا   

  

2. Kalimat ( يـَْعَلُم اْلَجْهرَ ◌َ   ) subjeknya berupa … 

A. dhamir muttashil C. dhamir mustatir 
B. dhamir munfashil D. dhamir 

3. Objek kalimat di atas ialah ... 

A.  َُهو C.  َأ ْنت 

B.  َِهي D.  َ◌ اْلَجْهر 

 

 نَ وْ مُ حَ رْ تُـ  مْ كُ لَّ عَ لَ  
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ْرُس السَّاِدُس     اَلدَّ
 

 
Standar Kompetensi 
Setelah mempelajari pelaran ini mahasiswa memahami jenis dan bentuk 
susunan frase adjektivus dalam bahasa Arab. 
 

 

  

  Frase ajektivus = ِصَفٌة  َو َمْوُصْوفٌ 

1 
ِمْن َشْئٍ◌ إَالَ◌َ◌ّ◌ ِفي  َما نـَزََّل اهللاُ 

 َكِبْيرٍ  َضللٍ 

Allah tidak menurunkan sesuatupun 
kecuali  dalam kesesatan yang nyata 

 Dalam surga yang tinggi َعالَِيةٍ  َجنَّةٍ ِفى  2

 Api yang panas َحاِمَيةٌ  نَارٌ  3

 Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha الرَِّحْيمِ  الرَّْحمنِ ِبْسِم اِهللا  4

Pengasih lagi Penyayang 

َعِييَنا بِالْ  5  Maka apakah Kami letih dengan اَألوَّلِ  َخْلقِ أفـَ
penciptaan yang  pertama 

 
Pembahasan 

v Perhatikanlah frase adjektivus (  ٍالرَّْحمنِ   ,نَارٌ  َحاِمَيةٌ  ,َجنَّةٍ  َعالَِيةٍ  ,َضللٍ  َكِبْير

 yang berarti kesesatan yang nyata, surga yang tinggi, Api (  الْ خَ ْلقِ  اَألوَّلِ ,الرَِّحْيمِ 

yang panas, Yang Maha Pengasih lagi Penyayang dan penciptaan yang  pertama 
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v Dalam gramatika bahasa Arab, kata sifat disebut (sifat) sedangkan kata 

yang diberi sifat disebut maushuf.. 

v Kalimat-kalimat di atas menunjukkan bahwa : 

1. Dalam frase adjektivus, mausuf selalu terletak di awal frase 

kemudian diikuti oleh kata sifatnya. 

2. Dalam frase adjektivus, kata sifat selalu mengikuti mausufnya baik 

dalam kasus, jenis kelamin, dan definit atau non definit.  
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ْرُس السَّاِبعُ   اَلدَّ
 

 
Standar Kompetensi 
Setelah mempelajari pelaran ini mahasiswa memahami jenis dan bentuk 
susunan larangan (annahyu) dalam bahasa Arab. 
 

 

 

Larangan = اَلنَّهي  

Janganlah berdusta atas nama 
saya 

 1 َعَليَّ  الَ َتْكِذبُ 

Ya Tuhan Kami, janganlah 
Engkau hukum kami jika kami 
lupa atau bersalah 

َنا َاْو َاْخطَْأنَا الَ تـَُؤِخْذناَ رَبـََّنا   ِإْن َنِسيـْ
2 

Lihatlah apa yang dia katakan dan 
janganlah engkau melihat siapa 
yang berkata 

 َمْن قَالَ  َال تـَْنظُرْ أُْنظُْر َما قَاَل و َ 
3 

Dan janganlah kamu berdua 
mendekati pohon ini 

ِ السََّجَرةَ   4   َوالَ تـَْقربَا َهِذ

Dan janganlah kamu semua 
mendekati zina, sesungguhnya 
zina itu adalah perbuatan yang 
keji dan jalan yang buruk 

الزِّنَا إنَُّه كَاَن َفِحَسًة َوَساَء  الَ تـَْقَربُواوَ 

  ِبْيالً سَ 
5  

 

Pembahasan 

v Perhatikanlah kata-kata yang bergaris bawah yang terdapat pada 

kalimat 1 – 5 ( ُالَ تـَْقَربُوا  ,الَ تـَْقربَا  ,َ◌الَ تـَْنظُرْ   ,الَ تـَُؤِخْذنا  ,َ◌الَ َتْكِذب). 

v Kata-kata tersebut berpola sebagai kata yang bermakna larangan 

(janganlah berdusta, janganlah Engkau hukum kami, janganlah engkau 
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melihat, janganlah kamu berdua mendekati, janganlah kamu semua 

mendekati). 

v Pola yang digunakan untuk mengekspresikan larangan (اَلنَّهي ) ialah 

dengan menambah kata ( َال ) yang bermakna “tidak” di depan kata kerja 

masa sekarang (sedang berlangsung) / fi’l mudhari’ (  ِفْعُل اْلُمَضِارع) 
untuk orang kedua baik tunggal, dual atau jamak.  
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ْرُس الثَّاِمنْ   اَلدَّ
Inna dan Fungsinya 

 

 
Standar Kompetensi 
Setelah mempelajari pelaran ini mahasiswa memahami inna dan fungsinya  
dalam kalimat bahasa Arab serta jenis-jenis kasus isim yang berada di 
belakangnya . 
 

 

  

 Sesungguhnya Allah Maha إّن اَهللا َغُفوٌر رَحْيمٌ 
Pengampun dan Penyayang 

 Ingatlah sesungguhnya أالَ إنَّ َنَ◌ْصَر اِهللا َقرِْيبٌ 
pertolonngan Allah dekat 

 Maka sesungguhnya zakat itu فَإنَّ الزََّكاَة َحقُّ اْلَمِال
adalah hak harta  

 Sesungguhnya Allah menyukai إنَّ اَهللا ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنْينَ 
orang-orang yang baik 

إنَّ الشَّْهَر َيُكْوُن ِتْسَعَة َوِعْسرِْيَن 

 يـَْوًما

Sesungguhnya dala sebulan itu  
ada yang berumur 29 hari 

 

• Fungsi Inna 

• Bermakna menyangatkan (sesungguhnya) 

• Menasabkan/mengakusatifkan ism/mubtada' dan 
merafa'kan/menominatifkan khabar 

 )رفع (خبر ) رفع(مبتداء  
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 َغُفْوٌر رَِحْيٌم  ُ◌  أهللا  

  )رفع (خبر   ) نصب(إسم   إنَّ 

 ُفْوٌر رَِحْيمٌ غَ  ◌َ  أهللا  إنَّ 
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ْرُس التَّاِسعُ       اَلدَّ

 
Standar Kompetensi 

Setelah mempelajari pelaran ini mahasiswa memahami jenis dan bentuk 
susunan kalimat verbal (jumlah fi’liyah) dalam  bahasa Arab serta jenis-jenis 

fi’il dalam bahasa Arab. 
 
 

  راألمر و فعل األم

Perintah dan Kata Kerja Imperatif 

  

الصََّلوَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس ِاَلى   َأِقمِ  1

 َغَسِق الَّْيِل َوقـُْرَءاِن اْلَفْجِر 

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari 

tergelincir sampai gelap malam dan 

(dirikanlah pula) shalat fajar 

 Bacalah dengan menyebut nama َك الَِّذي َخَلقَ ْأ بِاْسِم رَبِّ ِإقْـرَ  2
Tuhanmu yang telah menciptakan 

َيا َحَسَنةً  اَتَِنارَبـََّنا  3 نـْ  Wahai Tuhan kami,  berilah kami ِفي الدُّ
kebaikan didunia 

 Semoga Allah meridlainya اهللاُ َعْنهُ   َرِضيَ  4

ْليَـُقلْ  5 ًرا َاْو لِ  فـَ  Berkatalah yang baik atau diam تْ َيْصمُ َخيـْ

 

Pembahasan 

v Dalam gramatika Arab, kalimat perintah disebut sesuai dengan posisi orang yang 

berbicara dihadapan  orang yang diajak bicara. Jika yang berbicara manusia 

sedangkan yang diajak bicara adalah Tuhan maka disebut “doa”. Jika yang berbicara 

oarng yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan orang yang diajak 

bicara disebut “amr”. Jika status keduanya sederajat disebut “iltimas”. 



 37

v Kalimat perintah dibangun dengan menggunakan berbagai macam kata kerja. Kata 

kerja yang paling utama ialah kata kerja imperatif  “fi’l amr”  ( ِاَتَِنا ,,ِإقْـرَ أْ  ,َأِقم  ) yang 

berarti dirikanlah, bacalah, dan  berilah kami. Di samping itu, sering juga digunakan 

kata kerja masa lalu atau fi’l madhi sebagai pengharapan dan doa ( ََرِضي ) semoga 

meridhai. Juga fi’l mudhari’ seperti ( ْفـَْليَـُقل dan ِلَيْصُمت ْ◌ ) yang berarti berkatalah 

dan diamlah. 

v Kata kerja imperatif atau fi’l amr dibentuk dengan berdasarkan fi’l mudhari’nya, 

yaitu dengan pola mengganti harfu mudhara’ah dengan hamzah yang berharakat 

sesuai dengan harakat huruf sebelum akhirnya.  

 

 

Pola Pembentukan Fi’l Amar / Kata Kerja imperatif 

 ِفْعُل اْلُمَضارِعِ  menjadi ِفْعُل ْاَألْمر

 َيْكُتبُ   ُأْكُتبْ 

 َيْضِربُ   إْضِربْ 

 َيْذَهبُ   إْذَهبْ 

 

Pola Kata Kerja Imperatif / Fi’l Amr 

    

Tunggal 2 M  ُْأْكُتبْ  إْضِربْ  إْذَهب 

Dual 2 M  َُأْكُتباَ  إْضرِباَ  إْذَهبا 

Jamak 2 M ُأْكُتُبوا إْضرِبُوا إْذَهُبوا 

Tunggal 2 F  ُْأْكُتبْ  إْضِربْ  إْذَهب 

Dual 2 F  َُأْكُتباَ  إْضرِباَ  إْذَهبا 

Jamak 2 F  َُأْكُتْبنَ  إْضرِْبنَ  إْذَهْبن 
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