
AL-AF’ALU AL-KHAMSATU WA I’RABUHA 

(FI’IL LIMA DAN I’RABNYA) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

تَغِ الَعاِمََلِن    1 ١  Dua orang pekerja sedang sibuk نِ ََل يَش ْ

bekerja 

تَ أَهُْتَما  2 ۲  Kalian berdua sedang sibuk نِ ََل غِ تَش ْ

bekerja 

الُ ا 3 ٣ َ  لُعمَّ تَغِ ي ونَ لُ ش ْ  Para pekerja sedang sibuk 

bekerja 

َ أَهُُْتْ  4 ٤ تَغِ ت  Kalian sedang sibuk bekerja ونَ لُ ش ْ

َ أَهِْت  5 ٥ تَغِ ت  Anda (perempuan) sedang يَ لِ ش ْ

sibuk bekerja 

    

تَغِ  لَنْ الَعاِمََلِن  1 ١  Dua orang pekerja tidak akan ََل يَش ْ

sibuk bekerja 

َ  لَنْ أَهُْتَما  2 ۲ تَغِ ت  Kalian berdua tidak akan sibuk ََل ش ْ

bekerja 

الُ ا 3 ٣ َ  لَنْ  لُعمَّ تَغِ ي  Para pekerja tidak akan sibuk او لُ ش ْ

bekerja 

َ  لَنْ  أَهُُْتْ  4 ٤ تَغِ ت  Kalian tidak akan sibuk bekerja او لُ ش ْ

َ  لَنْ  أَهْتِ  5 ٥ تَغِ ت  Anda (perempuan) tidak akan ِل ش ْ

sibuk bekerja 

    



تَغِ  لَمْ  الَعاِمََلنِ  1 ١  Dua orang pekerja belum sibuk ََل يَش ْ

bekerja 

َ  لَمْ أَهُْتَما  2 ۲ تَغِ ت  Kalian berdua belum sibuk ََل ش ْ

bekerja 

الُ ا 3 ٣ َ  لَمْ  لُعمَّ تَغِ ي  Para pekerja belum sibuk او لُ ش ْ

bekerja 

َ  لَمْ أَهُُْتْ  4 ٤ تَغِ ت  Kalian belum sibuk bekerja او لُ ش ْ

َ  لَمْ  أَهْتِ  5 ٥ تَغِ ت  Anda (perempuan) belum sibuk ِل ش ْ

bekerja 

 

 

Penjelasan : 

 

Cermati tiga kelompok contoh di atas. Anda ketahui terdapat lima keadaan 

fi’il mudhari’ dalam setiap kelompok, sebagai berikut : 

1. Mendapat akhiran alif yang bermakna itsnain ghaibain (untuk pronomina 

persona ketiga ganda/ganti orang ketiga ganda); 

2. Mendapat akhiran alif yang bermakna itsnain mukhathabain (untuk 

pronomina persona kedua ganda/ganti orang kedua ganda); 

3. Mendapat akhiran wau yang bermakna jama’ah al-ghaibin (untuk 

pronomina persona ketiga jamak/ganti orang ketiga jamak); 

4. Mendapat akhiran wau yang bermakna jama’ah al-mukhathabin (untuk 

pronomina persona kedua jamak/ganti orang kedua jamak); 

5. Mendapat akhiran ya’ yang bermakna al-mukhathabah (untuk pronomina 

persona kedua tunggal feminin jender/ganti orang kedua tunggal feminin 

jender); 

 

Oleh karena itu, fi’il-fi’il mudhari’ dalam keadaan tersebut disebut dengan al-

af’alu al-khamsah (fi’il lima). 

 

Telaah af’alu al-khamsah pada tiga kelompok contoh di atas. Anda ketahui 

fi’il-fi’il mudhari’ itu pada contoh kelompok pertama dalam keadaan rafa’ 



(marfu’) karena tidak dirangkai sebelumnya dengan huruf nashab ataupun 

jazam. Pada kelompok kedua, dalam keadaan nashab (manshub) karena 

dirangkai sebelumnya dengan huruf nashab. Sedangkan pada kelompok 

ketiga, dalam keadaan jazam (majzum) karena dirangkai sebelumnya dengan 

huruf jazam. Akan tetapi, apakah tanda rafa’, nashab, dan jazam di sini? 

Apabila kita telaah makna fi’il-fi’il itu, ternyata tidak tersurat harakah 

dhammah, fathah, ataupun sukun. Kita hanya mengetahui pada lima contoh 

kelompok pertama, untuk huruf akhir katanya dalam keadaan rafa’selalu 

terdapat nun. Kemudian pada lima contoh kelompok kedua dan ketiga, dalam 

keadaan nashab dan jazam nun itu dihilangkan. Dengan demikian jelas bahwa 

tsubutu an-nun (tetapnya nun) merupakan na’ib (ganti) dari dhammah dalam 

keadaan rafa’ dan dihilangkannya nun merupakan ganti dari fathah dan sukun 

dalam nashab dan jazam. 

 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

51.  Al-Af’alu al-Khamsah (fi’il lima) adalah setiap fi’il mudhari’ yang 

mendapat akhiran alif itsnain (tatsniyyah), wau jama’ah, atau ya’ 

mukhathabah. 

 

52.  Al-Af’alu al-Khamsah (fi’il lima) dalam keadaan rafa’ ditandai dengan 

tsubutu an-nun (tetapnya nun) dan dalam keadaan nashab dan jazam 

ditandai dengan hadzfu an-nun (dihilangkannya nun). 
 


