
NASHBU AL-FI’LI  ALMUDHARI’ (NASHAB FI’IL MUDHARI’) 

 
 
Perhatikan contoh : 

 

 

 No. Arab Indonesia منرة

َباَحةَ  نَ ُأْحِس  أَنْ ُأِريُْد  1 ١  Aku ingin berenang lebih baik الس ِّ

و  اجل لَ يَْعتَدِ  أَنْ أَْرُج  2 ۲ Aku berharap cuaca cerah 

ِِن  3 ٣  Aku senang kamu mengunjungiku نَ رَ تَُزو أَنْ يَُُس 

 Aku tidak akan berdusta َب أَْنذِ  لَنْ  4 ٤

 Pemalas tidak akan sukses الَكْسََلنَ  زَ يَُفو  لَنْ  5 ٥

 Aku tidak akan memukul kucing الِلط   َب أَْضِ  لَنْ  6 ٦

 ِعْنَدنَ َم ثُِلْيـ ِإَذنْ  7 ٧

ْيُب ِبَذِِلَ َمْن كَاَل )  : ََتِ

 (َسَأُزوُر َمِديْنَتَُكْ 

Jadi, kamu  tinggal  bersama kami 

(Kalimat jawaban kamu kepada 

orang yang berkata, ‘Aku akan 

mengunjungi kotamu’)  

 Jadi, perdagangan kamu akan َِتَاَرثُمَ َج تَْربَـِإَذْن  8 ٨

beruntung 



ْيُب ِبَذِِلَ َمْن كَاَل )  : ََتِ

 (َسَأُنوُن آِمْينًا

(Kalimat jawaban kamu kepada 

orang yang berkata, ‘Aku akan 

amanah’) 

 الهََواءُ  دَ يَْفُس ِإَذْن  9 ٩

ْيُب ِبَذِِلَ َمْن كَاَل )  : ََتِ

 (َسَأغِْلُق الن َواِفذَ 

Jadi, udara akan menyesakkan  

(Kalimat jawaban kamu kepada 

orang yang berkata, ‘Aku akan 

menutup jendela’) 

ـ ََكْ  ِجْئُت  10 ١١  Aku datang untuk belajar َم أَثََعل

 Aku berangkat untuk bertamasya هَ أَثََن  ََكْ  َخَرْجُت  11 ١١

مُ  12 ١۲  Aku belajar untuk mengabdi pada الَوَطنَ َم أَْخدُ ََكْ  أَثََعلـ 

tanah air 

 

 

Penjelasan : 

 

Contoh-contoh di atas menunjukkan adanya  fi’il mudhari’ (verba 

kini/mendatang) –cetak hijau dengan huruf akhir cetak merah- yang didahului 

oleh salah satu empat huruf (partikel/kata tugas) :  أَْن (an),  ْلَن (lan),  ِْإَذن 

(idzan),  ََْك (kai). 

Kemudian empat huruf ini me-nashab-kan fi’il mudhari’ (ditandai dengan 

harakah fathah :  _َ__  pada huruf akhir katanya –cetak merah-). Apabila huruf 

yang empat ini ditiadakan, maka fi’il mudhari’ tersebut kembali di-rafa’-kan 

(ditandai dengan harakah dhamamah :  _ُ_  pada huruf akhir katanya). 

Dengan demikian, huruf-huruf yang empat ini berfungsi me-nashab-kan fi’il 



mudhari’ (yang ditandai dengan harakah fathah :  _َ__  pada huruf akhir 

katanya). 

 

Kaidah Tata Bahasa : 

 

11.  Fi’il Mudhari’ di-nashab-kan oleh salah satu huruf nashab yang 

mendahuluinya, yaitu : :  أَْن (an),  ْلَن (lan),  ِْإَذن (idzan), dan  ََْك (kai). 

 
 

 

 


