
ANWA’U AL-BINA’ (MACAM-MACAM BINA’) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 

 No. Arab Indonesia منرة

؟َمَ ـلَ  1 ١ اني د  َامل ي  اًداَِفي و  َج  Berapa ekor kuda pacu di 

lapangan ? 

َ؟إيََمَيـبيكَ  2 ۲ اع ت ك  َس  ي ت  َت    ? Berapa harga jam Anda ش 

َث فيي؟َمَ ـلَ  3 ٣ َل  ُدَو   Berapa Anda menghitung dan ث عي

tidak juga cukup? 

ت دَ  4 ٤ ع   Cuaca cerah/udara bersih اجل وَ َلَ إي

ت دَ  5 ٥ ع  َإي ل  ؟َلَ ه   ? Apakah udara bersih اجل و 

َق دَي 6 ٦ ت دَ َاجل و  ع   Udaranya sungguh bersih لَ إي

٧ 7 َ ف  يَ قي  Berhentilah di tempat Anda أ ن ت ََثَُح 

berada ! 

٨ 8 َ َإيَل  يَ ِسي  ئ ت ََثَُح   Berjalanlah ke tempat Anda suka شي

٩ 9 َ ُ يَ ثُقيْي  اءََُثَُح  ي ُبَامه و   Anda berdiri di tempat udara ي طي

sejuk 

١١ 10 َ ن  َأ مَ َك  َاحل رَ َسي ي د  دي  Kemaren sangat panas ش 

١١ 11 َ ام  ر  ُتَاأل ه  َأ مَ ُزر   Aku berwisata ke piramid سي

kemaren 

ب ُتَ 12 ١۲ ه  َأ مَ ذ  ََسي ةَيَإيَل   Aku kemaren pergi ke benteng امق ل ع 



Penjelasan : 

 

Sudah jelas bahwa kata (kalimah) mabni adalah kata yang harakah pada huruf 

akhirnya dalam keadaan tetap meskipun posisinya dalam suatu susunan 

kalimat berubah. Di sini kita akan mengetahui keadaan harakah yang tetap 

pada huruf akhir kata tersebut.  

 

Kata :  َمَ ـل  (kam),  َت د ع  لَ إي  (i’tadala),  َي ثَُح   (haitsu) dan َ ََأ م سي (amsi) pada tiga 

kelompok contoh di atas semuanya adalah mabni karena kedaan harakah 

huruf akhir katanya –cetak merah, kuning, coklat, dan ungu- selalu tetap 

meskipun berubah posisinya dalam suatu susunan kalimat.  

 

Harakah huruf akhir kata  َمَ ـل  adalah sukun (ditandai :  __  ), maka disebut 

dengan mabni ‘ala as-sukun,  َت د ع  لَ إي  adalah fathah (ditandai َ_ _ ), maka 

disebut dengan mabni ‘ala al-fathi,  َي ُثَح   adalah dhammah (ditandai : ُ__  ), 

amaka disebut dengan mabni ‘ala adh-dhammi, dan  ََأ م سي  adalah kasrah  

(ditandai : ي__  ), maka disebut dengan mabni ‘ala al-kasri. 

 

Apabila dicermati harakah pada huruf akhir kata-kata mabni pada contoh di 

atas tidak ditemukan selain dalam keadaan yang empat itu. Hal ini bukanlah 

suatu kaidah baku tentang kedaan harakah huruf akhir kata-kata mabni dan 

hanya nukilan dari kitab-kitab lughat yang mautsuq (diakui). 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

29.  Keadaan harakah yang tetap pada huruf akhir kata-kata mabni adalah 

empat macam : sukun, fathah,  dhammah, dan kasrah, dan ini disebut 

dengan anwa’u al-bina’ (macam-macam bina’). 

 

30. Kata-kata yang keadaan harakah huruf akhirnya tetap sukun, fathah,  

dhammah, dan kasrah, dan disebut dengan mabni ‘ala as-sukun, mabni 

‘ala al-fathi, mabni ‘ala adh-dhammi, dan  mabni ‘ala al-kasri. 


