
AHWALU BINA’I AL-FI’LI AL-MADHI 

(KEADAAN BINA’ FI’IL MADHI) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

ت   1 ١ د   د  ِإش ْ ْ  Dingin(nya) memuncak الَب 

ب ار   ر  ث   2 ۲  Debu(nya) beterbangan الغ 

ر   ل  ن ز   3 ٣  Hujan(nya) turun امل ط 

د   4 ٤  Anak-anak itu bermain اب و عِ ل   األ وَل 

ال   5 ٥ ج  اف  الر  واس   Lelaki itu bepergian ر 

ال   6 ٦ م  عِ  الع   Para pekerja itu lelah ب واَت 

 Aku membuka pintu الب اب   ْحت  ف ت   7 ٧

ة   ْفت  ث ل ق   8 ٨  Aku merebut bola الك ر 

ة   ْذت  أ خ   9 ٩ ائِز   Aku memperoleh piagam ج 

د   10 ١١   Anda benar dalam perkataan ِِف ق وِل   ْقت  ص 

ْْكِك   لْت  ع د   11 ١١  Anda adil dalam keputusan ِِف ح 

 Anda berbuat baik kepada ِإَل  الن اِس  نْت  أ ْحس   12 ١۲

sesama manusia 



ل  الب ن ات   13 ١٣ -Gadis-gadis itu belajar jahit احِلي ال ة   ْمن  ث ع 

menjahit 

ه ات   14 ١٤ م  ن   ْمن  أ ْطع   األ  ه  د   Ibu-ibu itu memberi makanan أ وَل 

anak-anak mereka 

ث   ف ت ي ات  ال  15 ١٥ ة   ْب  ر   Gadis-gadis itu mengatur امل ائِد 

hidangan 

ر   16 ١٦  Aku berangkat ke ladang ِإَل  احل ق ولِ  ْجن اخ 

اء  الن قِ ا ْقن ات نْش  س ْ إِ  17 ١٧  Kami menghirup udara yang ي  ـله و 

segar 

ار   ْفن اق ط   18 ١٨  Kami memetik bunga األ ْزه 

 

 

Penjelasan : 

 

Semua contoh di atas terdapat fi’il madhi dan sudah kita ketahui semua fi’il 

madhi adalah mabni. Dalam contoh-contoh itu fi’il madhi juga dalam keadaan 

mabni, tetapi di sini akan kita pelajari keadaan bina’nya itu.  

 

Untuk itu, kita cermati tiga contoh pertama (no. 1, 2, dfan 3) terdapat fi’il 

madhi :   ت د ر   ,(isytadda) ِإش ْ ل   dan ,(tsara) ث   tanpa akhiran suatu (nazala) ن ز 

kata (kalimah) apapun, dan kita lihat keadaan semua harakah pada huruf akhir 

katanya adalah fathah. Dalam berbagai susunan kalimat fi’il madhi yang tidak 

mendapat akhiran apapun maka keadaan harakah pada huruf akhir katanya 

adalah fathah. Oleh sebab itu, kita katakan bahwa fi’il madhi dalam keadaan 

ini di-mabni-kan fathah (mabniyyun ‘ala al-fathi). 

 

Apabila kita cermati tiga contoh kedua (no. 4, 5, dan 6) terdapat fi’il madhi : 

اف ر ,(la’iba)  بعِ ل   ِعبث   dan ,(safara) س   (ta’iba) yang mendapat akhiran “wau 

jama’ mudzakar” (huruf wau yang menunjukkan fungsi dan peran sebagai 



jamak mudzakar)
1
 , maka keadaan huruf akhir katanya adalah dhammah. 

Dalam berbagai susunan kalimat fi’il madhi yang mendapat akhiran wau 

jama’  maka keadaan harakah pada huruf akhir katanya adalah dhammah. 

Oleh sebab itu, kita katakan bahwa fi’il madhi dalam keadaan ini di-mabni-

kan dhammah (mabniyyun ‘ala adh-dhammi). 

 

Untuk contoh-contoh berikutnya (no. 7 s.d. 18), kita dapat melihat adanya fi’il 

madhi yang mendapat akhiran “ta’ mutaharrikah” (huruf  ta’ yang 

berharakah:   __  dan  __  ), “nun jama’ inats” yang disebut dengan “nun 

niswah” 
2
 dan “na”  (  ن ) yang berfungsi sebagai fa’il (subjek), dan kita lihat 

keadaan semua huruf akhir katanya adalah dalam keadaan sakinah. Dalam 

berbagai susunan kalimat fi’il madhi yang mendapat akhiran “ta’ 

mutaharrikah”, “nun niswah", dan “na”  (  ن ) fa’il, maka keadaan huruf akhir 

katanya adalah sakinah. Oleh sebab itu, kita katakan bahwa fi’il madhi dalam 

keadaan ini di-mabni-kan sukun (mabniyyun ‘ala as-sukun).      

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

34.  Fi’il madhi di-mabni-kan fathah, selain yang mendapat akhiran :  

a. wau jama’ mudzakar yang di-mabni-kan dhammah,   

b. ta’ mutaharrikah,  nun niswah, dan na”  (  ن ) fa’il yang di-mabni-kan 

sukun. 

 
 

                                                           
1
 Bentuk jamak maskulin jender 

2
 Huruf nun untuk jamak feminin jender 


