
AN-NA’T (ADJEKTIVA ATRIBUTIF) 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

 Ini (adalah) kitab (yang) berguna ُمِفْيد   ِكتَاب  َهَذا  1 ١

اقََرْأُت  2 ۲ ِكتَاًبا ُمِفْيدا  Aku membaca kitab (yang) 

berguna 

ِكتَاٍب ُمِفْيدٍ نََظْرُت ِِفْ  3 ٣  Aku memperhatikan (pada) kitab 

(yang) berguna 

    

ْيح  َهَذا  1 ١  Ini (adalah)  lapangan (yang) luas َمْيَدان  فَس ِ

اَرأَيُْت  2 ۲ ْيحا  Aku melihat lapangan (yang) luas َمْيَداًنا فَس ِ

ْيحٍ َجَريُْت ِِف  3 ٣  Aku berlari di lapangan (yang) َمْيَداٍن فَس ِ

luas 

    

 Bunga mawar (yang) indah الَوْرَدُة اجلَِمْيَلُ تََفتََّحِت  1 ١

merekah 

 Aku memetik bunga mawar الَوْرَدَة اجلَِمْيَلَ قََطْفُت  2 ۲

(yang) indah 

 Aku memperhatikan bunga اجلَِمْيَلِ  الَوْرَدةِ ََل نََظْرُت إِ  3 ٣

mawar (yang) indah 



Penjelasan : 

Pada contoh ketiga kelompok di atas terdapat kata :  ُِفْيد  م  (mufidun),   ْيح  فَس ِ

(fasihun),  ُاجلَِمْيَل  (al-jamilatu) yang menjelaskan keadaan (spesifikasi) isim 

(nomina) sebelumnya, yakni menunjukkan suatu sifatnya (spesifikasinya) dan 

karena itu disebut dengan na’at
1
, sedangkan isim (nomina) sebelumnya 

disebut dengan man’ut
2
. 

Apabila dicermati setiap na’at tersebut adalah mengikuti man’ut dalam 

keadaan rafa’, nashab, dan jar. Kata  ُِفْيد  م  misalnya, dalam keadaan rafa’ 

(marfu’) – menjadi :  ُِفْيد  م  -, keadaan nashab (manshub) -  menjadi : ا  ,- ُمِفْيدا

dan keadaan jar (majrur) - menjadi :  ٍُمِفْيد – mengikuti isim (nomina) 

sebelumnya. Demikian juga seterusnya berlaku untuk kata :   ْيح  dan فَس ِ

 Ketentuan ini secara umum  berlaku untuk setiap kata yang menjadi .اجلَِمْيَلُ 

na’at dari kata sebelumnya. 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

23.  Na’at adalah suatu kata yang menjelaskan sifat (keadaan) isim (nomina) 

sebelumnya dan isim (nomina) yang yang dijelaskan sifatnya 

(keadaannya) disebut dengan man’ut.  

 

24.  Na’at mengikuti man’ut dalam keadaan rafa’, nashab, dan jar. 

 

Alhamdulillah, selesai pengajian an-Nahwu al-Wadhih 1 untuk Pemula. Ali 

al-Jarim dan Mushthafa Amin. Digubah secara bebas oleh Hasysa mulai 

20/11/2011, 13.04 s.d. 27/11/2011, 07.24 dengan judul “NGAJI ILMU 

NAHWU, KENAPA TAKUT ?” (1). Insya Allah akan segera dilanjutkan ke 

jilid 2. Semoga bermanfaat ! 

                                                           
1
 Semacam adjektiva atributi 

2
 Nomina dalam frase nominal yang dijelaskan sifatnya (spesifikasinya) 


