
 

 

 

 

 

 

 

“NGAJI ILMU NAHWU, KENAPA TAKUT ?” (2) 
GUBAHAN BEBAS OLEH : HASYSA 

 

 

 

 

 

 

 

JUDUL ASLI :  

 

AN-NAHWU AL-WADHIH 2 

FI QAWA’IDI AL-LUGHATI AL-‘ARABIYYAH 

LI AD-DIRASATI AL-IBTIDA’IYYAH 

 
OLEH :  

ALI AL-JARIM DAN MUSHTHAFA AMIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAQSIMU AL-FI’LI ILA SHAHIHI AL-AKHIR  

WA MU’TALI AL-AKHIR 

(KLASIFIKASI FI’IL : SHAHIH AKHIR DAN MU’TAL AKHIR) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

ََََّىأَمْقََ 1 ١ َبَكتَوَُامصَّ اُدَش َ  Penjala melemparkan jalanya 

ِبُْبَََىَدعََ 2 ۲ املَرًُِْضَامطَّ  Pasien memanggil dokter 

املُِِسُءََجَزاَءهََُىًَلْقََ 3 ٣  Penjahat menerima hukumannya 

ُجلََُوَََسَُ 4 ٤ امرَّ  Seorang lak-laki berderma 

َماءََُوتَْصفَُ 5 ٥ امسَّ  Langit cerah 

٦ 6 َُ تَاءََِوًَْده فَْصُلَامش ِّ  Musim dingin sebentar lagi 

َّوََُيََـَخِشَ 7 ٧ ٌدََرب ُمَحمَّ  Muhammad takut kepada 

Tuhannya 

ٍْنََِيأَبْغَِ 8 ٨ ِرَضاَامَواِِلَ  Aku mencari ridha ibu-bapak 

امَبنَّاُءََمْسِجًداَيـًَِْبن 9 ٩  Tukang bangunan membangun 

masjid 

املَََكنََُمََـأَْظلََ 10 ١١  Tempat jadi gelap 

َّقََ 11 ١١ امِلْصَباحََُدََِإت  Lampu menyala 



تَحَِ 12 ١۲ امِغلَْمانََُمَ ٌَس ْ  Anak-anak mandi 

 

 

Penjelasan : 

 

Kata :  ََىأَمْق  (alqa), ََىَدع  (da’a), dan ََىًَلْق  (yalqa) dalam tiga contoh pertama 

semuanya adalah fi’il (verba) dengan huruf akhir katanya alif  –cetak merah 

di akhir cetak hijau-  karena dalam tuturannya menggunakan alif  meskipun 

bukan dalam tulisannya. Maka fi’il-fi’il seperti ini disebut dengan fi’il mu’tal 

akhir. Sedangkan kata :  َُوَس  (saruwa), َُوتَْصف  (tashfu), dan َُ وًَْده  (yadnu) 

dalam tiga contoh kedua semuanya adalah fi’il (verba) dengan huruf akhir 

katanya wau –cetak merah di akhir cetak hijau- dan juga disebut dengan fi’il 

mu’tal akhir. Demikian juga kata :  َيََـَخِش  (khasyiya), َِيأَبْغ  (abghi), dan 

يـًَِْبن  (yabni) dalam tiga contoh ketiga semuanya adalah fi’il (verba) dengan 

huruf akhir katanya ya’ –cetak merah di akhir cetak hijau- disebut dengan fi’il 

mu’tal akhir. 

 

Adapun kata : َََمََـأَْظل  (azhlama), َََّق دََِإت  (ittaqada), dan َِتَح مَ ٌَس ْ  (yastahimmu) 

dalam tiga contoh terakhir semuanya adalah fi’il (verba) dengan huruf akhir 

katanya bukan alif, wau, dan ya’ maka disebut dengan fi’il shahih akhir 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

25.  Fi’il mu’tal akhir adalah fi’il yang huruf akhir katanya berupa alif, wau, 

atau ya’ dan ketiga huruf ini disebut dengan huruf ‘illah. 

 

26.  Fi’il shahih akhir adalah fi’il yang huruf akhir katanya bukan berupa 

huruf ‘illah yang tiga. 
 


