
AL-MABNI WA AL-MU’RAB (MABNI DAN MU’RAB) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 

 No. Arab Indonesia منرة

ْ؟ْنَْأَي ْ 1 ١ ُُلَ ِ َمْن   Di mana rumah Anda ? 

َهُبْ؟ْنَْأَي ْ 2 ۲ تَذ   Di mana Anda pergi ? 

ْ؟ْنَْأَي ِْإََلْ 3 ٣ ُ  ? Ke mana Anda bepergian تَِسْي 

٤ 4 َْ اُرَْشاةْ ْحََْذب  Tukang jagal menyembelih اجلَزَّ

kambing 

ارُْ 5 ٥ َْْاجلَزَّ  Tukang jagal itu menyembelih َشاةْ ْحََْذب

kambing 

٦ 6 ْ ََْهل  اُرَْشاة ؟ْحََْذب  Apakah tukang jagal اجلَزَّ

menyembelih kambing ? 

َْمََكٍنِْجئ َتْ؟ْنْ ـمِْ 7 ٧  ? Dari mana Anda datang  أَيِّ

ِلْْنْ ـمِِْجئ ُتْ 8 ٨ ِ  Aku datang dari tempat tinggalku َمْن 

ُتْ 9 ٩ اْنْ ـمِْأََخذ   Aku memperoleh uang dari أَِِبْهُُقود 

ayahku 

َْْنُْالُقطْ  10 ١١ وِةِِْفِْمص  اُدْالَّثَّ   Kapas adalah penghasilan utama ِِعَ

di Mesir 

نَُعْاملَََلبُِسْ 11 ١١  Pakaian terbuat dari kapas نِْالُقطْ ِْمنَْْتُص 

حُْ 12 ١۲  Petani memetik kapas نَْالُقطْ َْجََنْالَفَلَّ



دَْالوََْْذبُلَتِْ 13 ١٣  Bunga mawar layu ةُْر 

ُتْ 14 ١٤ م  دَََْْشِ  Aku mencium bunga mawar ةَْالَور 

ُتِْإََلْ 15 ١٥ دَْْهََظر   Aku melihat (pada) bunga mawar ةِْالَور 

تَانُْْرُْيُث مِْ 16 ١٦  Kebun berbuah البُس  

١٧ 17 ْ تَانُْْرَْيُث مِْلَن   Kebun tidak akan berbuah البُس  

ْالبُ 18 ١٨ تَاُنْلَم   Kebun itu belum berbuah رْ يُث مِْس  

 

 

Penjelasan : 

ْْْْْ 

Kata : َْأَي ن (aina), ََْذبَح (dzabaha), dan  ِْمـن (min) pada contoh tiga kelompok 

pertama (no. 1 s.d. 9) menunjukkan huruf akhir katanya selalu tetap, tidak 

berubah meskipun posisinya berubah dalam susunan kalimatnya. Huruf akhir 

dua kata : َْأَي ن (aina) dan ََْذبَح (dzabaha) tetap dalam keadaan fathah (ditandai 

dengan : َ__  ), sedang huruf akhir  ِْمـن (min) selalu tetap dalam keadaan 

sukun (ditandai dengan :  __  ).     
 

Semua kata yang keadaan huruf akhirnya tetap meskipun posisinya berubah 

dalam susunan suatu kalimat adalah berlaku untuk semua jenis huruf (seperti  

 .fi’il madhi dan fi’il amar tanpa kecuali ,(min) ِمـنْ  dan (aina) أَي نَْ

 

Adapun kata :  ن َدة , الُقط  ْ, الَور  dan يُث ِمر pada contoh tiga kelompok 

teraakhir (no. 10 s.d. 18) adalah berubah sesuai dengan posisinya dalam 



susunan suatu kalimat. Sedangkan kata :  ن َدة dan الُقط   ,dapat berubah الَور 

terkadang rafa’, nashab, atau jar;  dan kata :يُث ِمر dapat berubah, terkadang 

rafa’, nashab, atau jazam.  

 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

25.  Kata (kalimah) –dari segi keadaan harakah pada huruf akhir katanya- 

dapat diklasifikasikan menjadi dua macam : pertama, kata yang keadaan 

harakah huruf akhir katanya tetap dalam semua susunan kalimat, dan 

disebut dengan mabni. Kedua, kata yang keadaan harakah huruf akhir 

katanya berubah sesuai dengan posisinya dalam suatu susunan kalimat, 

dan disebut dengan mu’rab. 

 

26.  Semua jenis huruf, fi’il madhi dan fi’il amar adalah mabni. 
 


