
ANWA’U AL-I’RAB (MACAM-MACAM I’RAB) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 

 No. FOKUS PADA FI’IL منرة

Arab/Indonesia 

FOKUS PADA ISIM 

Arab/Indonesia 

ٌّ امل ْصَباحَ  د  ق  ـو ي   1 ١ ائ   عَِل   ََي وم  ر  الطَّ

  Ali menyalakan lampu Burung itu melayang-layang 

 عَْذبٌ  ء  املَا اجل ن ود   ف  تَْزحَ  2 ۲

  Pasukan militer merangkak Air itu higienis 

َصا اأَلْْشَار   ق  ت ور   3 ٣  حٌ َجام   ن  احل 

  Pepohonan bersemi Kuda itu liar 

ٌّ امل ْصَباحَ  دَ ي وق  لَْن  4 ٤ ائ   َرأَيْت   عَِل   ََي وم   رَ الطَّ

  Ali tidak akan menyalakan 

lampu 

Aku melihat burng melayang-

layang 

 عَْذبً  ءَ املَا ََش بْت   اجل ن ود   َف تَْزحَ  لَنْ  5 ٥

  Pasukan militer tidak akan 

merangkak 

Aku minum air yang higienis 

َّلَ  اأَلْْشَار   َق ت ور   لَنْ  6 ٦ َصا الفَار س   َذل  نَ احل 

  Pepohonan tidak akan bersemi Seorang Joki mengendalikan 



kuda 

ٌّ امل ْصَباحَ  دْ ي وق  لَْم  7 ٧ ََل  عَِل  ائ  هََظْرت  إ   ََي وم   ر  الطَّ

  Ali belum menyalakan lampu Aku melihat (pada) burung 

yang melayang-layang 

يٌّ  ْف يَْزحَ  لَمْ  8 ٨ نْد  يْش   ج  َمك  ف   يَع   ء  املَا السَّ

  Pasukan militer belum 

merangkak 
Ikan hidup di air 

َصانََزَل الفَار س  َعن   ةٌ رَ َْشَ  ْق ت ور   لَمْ  9 ٩  ن  احل 

  Pohon belum bersemi Seorang joki turun dari kuda 

 

 

Penjelasan : 

 

Kata : ائ ر َصانا ,املَاء ,الطَّ حل   pada tiga kelompok contoh pertama (kolom 

FOKUS PADA ISIM) semuanya adalah isim (nomina), yaitu pada tiga contoh 

pertama (no. 1, 2, dan 3) semuanya dalam keadaan rafa’ (marfu’)   karena 

berkedudukan sebagai mubtada’, dan yang menunjukkan rafa’-nya adalah 

harakah dhammah pada huruf akhir katanya. Pada tiga contoh kedua (no. 4, 5, 

dan 6) semuanya dalam keadaan nashab (manshub)  karena berkedudukan 

sebagai maf’ul bih, dan yang menunjukkan nashab-nya adalah harakah fathah 

pada huruf akhir katanya. Pada tiga contoh terakhir (no. 7, 8, dan 9) semuanya 

dalam keadaan jar (majrur) karena didahului oleh huruf jar, dan yang 

menunjukkan jar-nya adalah harakah kasrah pada huruf akhir katanya.  

Dengan demikian, ternyata isim-isim tersbut harakah huruf akhir katanya 

berubah-ubah, kadang-kadang rafa’, nashab, atau jazam, sehingga 

keadaannya adalah mu’rab.      

 



Adapun kata :   د  ـو ي ق  ق   dan ,  ْزَحْف تَ  ,   pada tiga kelompok contoh ت ور 

pertama (kolom FOKUS PADA FI’IL) semuanya adalah fi’il mudhari’ (verba 

kini/mendatang), yaitu pada tiga contoh pertama (no. 1, 2, dan 3) semuanya 

dalam keadaan rafa’ (marfu’)  karena tidak dirangkai dengan huruf nashab 

dan jazam, dan yang menunjukkan rafa’-nya adalah harakah dhammah pada 

huruf akhir katanya. Pada tiga contoh kedua (no. 4, 5, dan 6) semuanya dalam 

keadaan nashab (manshub)  karena dirangkai dengan  ْلَن (salah satu huruf 

nashab), dan yang menunjukkan nashab-nya adalah harakah fathah pada 

huruf akhir katanya.  Sedangkan pada tiga contoh terakhir (no. 7, 8, dan 9) 

semuanya dalam keadaan jajazam (majzum) karena dirangkai dengan huruf 

jazam ( ْلَم), dan yang menunjukkan jazam-nya adalah harakah sakinah (sukun) 

pada huruf akhir katanya. Dengan demikian, ternyata fi’il-fi’il tersbut harakah 

huruf akhir katanya berubah-ubah, kadang-kadang rafa’, nashab, atau jazam, 

sehingga keadaannya adalah mu’rab. 

 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

31.  Keadaan yang menandai huruf akhir kata-kata mu’rab adalah empat 

macam : rafa’, nashab, jar, dan jazam, dan disebut dengan anwa’u al-

i’rab (macam-macam i’rab). 

 

32. Tanda-tanda i’rab pada pokoknya  adalah empat macam :  dhammah, 

fathah, kasrah, dan sukun, dan tanda-tanda yang lain sebagai pengganti 

tanda-tanda pokok tersebut akan dibahas tersendiri pada tempatnya nanti. 

 

33.  I’rab rafa’ dan nashab sama-sama berlaku untuk isim dan fi’il, sedangkan 

jar berlaku khusus untuk isim, sebagaimana jazam khusus berlaku untuk 

fi’il.  

 

 

 


