
TAQSIMU AL-ISMI ILA MUFRADIN WA MUTSANNA WA JAM’IN 

(KLASIFIKASI ISIM : MUFRAD, MUTSANNA DAN JAMAK) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

 Seorang pekerja lelah الَعاِمل  ثَِعَب  1 ١

 Seorang insinyur hadir  س  امل هَْندِ َحََضَ  2 ۲

 Aku memanggil seorang الَبائِعَ ََنَديْت   3 ٣

penjual 

بَةِ أَثْنَيْت  عَََل  4 ٤  Aku simpatik terhadap seorang  امل هَذَّ

wanita yang sopan 

    

 Dua orang pekerja lelah ََلنِ الَعامِ  ثَِعبَ  1 ١

 Dua orang insinyur hadir  انِ امل هَْنِدسَ َحََضَ  2 ۲

 Aku memanggil dua orang ْيِ الَبائِعَ ََنَديْت   3 ٣

penjual 

بَتَ أَثْنَيْت  عَََل  4 ٤  Aku simpatik terhadap dua ْيِ امل هَذَّ

orang wanita yang sopan 

    

ال  ثَِعَب  1 ١ مَّ  Para pekerja lelah الع 

 Para insinyur hadir  ونَ امل هَْنِدس   َحََضَ  2 ۲

 Aku memanggil para penjual ْيَ الَبائِعِ ََنَديْت   3 ٣



بأَثْنَيْت  عَََل  4 ٤  Aku simpatik terhadap para اِت ـَ امل هَذَّ

wanita yang sopan 

 

Penjelasan : 

Kata terakhir pada contoh-contoh di atas semuanya adalah isim. Apabila kita 

telaah isim-isim pada empat contoh kelompok pertama merupakan isim yang 

menunjukkan makna tunggal dan disebut dengan isim mufrad (nomina 

tunggal). Sedangkan kata terakhir pada empat contoh kelompok kedua 

merupakan isim yang menunjukkan makna ganda (dua), dengan 

menambahkan  akhiran alif dan nun atau ya’ dan nun pada akhir kata isim 

mufradnya, dan disebut dengan isim mutsanna (nomina ganda).  

 

Adapun pada empat contoh kelompok ketiga, kata terakhirnya adalah isim 

yang menunjukkan makna lebih dari dua dan berbeda, baik perbedaan fi ash-

shurah (dalam struktur dasar) seperti pada empat contoh pertama maupun 

adanya tambahan akhiran sebagaimana terlihat pada empat contoh kelompok 

terakhir. Isim ini disebut dengan isim jamak dan pembahasan detailnya 

menyusul.   

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

54.  Isim diklasifikasikan menjadi tiga macam : mufrad, mutsanna dan jamak. 

Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna satuan satu. Isim 

mutsanna adalah isim yang menunjukkan makna satuan dua dengan 

mendapat akhiran alif dan nun atau ya’dan nun. Sedangkan isim jamak 

adalah isim yang menunjukkan makna satuan lebih dari dua. 

 
 


