
I’RABU AL-MUTSANNA (I’RAB ISIM MUTSANNA) 

 

Perhatikan contoh : 

 

 

 No. Arab Indonesia منرة

 Dua orang anak bermain انِ الَوَلَ لَِعَب  1 ١

ََّفَق  2 ۲ ِْيكَ ِإت   Dua pihak bersepakat انِ ـالَّشَّ

َجَرتأَوَركَاِت  3 ٣  Dua pohon bersemi انِ ـَ الشَّ

 Dua musafir hadir انِ املَُساِفرَ َحََضَ  4 ٤

    

 Aku memberi hadiah kepada يْنِ َلَ الوَ َكَفْأُت  1 ١

dua orang anak 

ِْيكَ َحَدثُْت  2 ۲  Aku berbicara kepada dua ْيِ الَّشَّ

pihak 

َ  تََسلَّْلُت  3 ٣ َجَرت  Aku memanjat dua pohon ْيِ الشَّ

 Aku ucapkan selamat jalan نِ املَُساِفَريْ َوَدْعُت  4 ٤

kepada dua musafir 

    

 Aku memberikan bola kepada يْنِ َوَلَ ِللْ  ةَ َطْيُت الُكرَ أَعْ  1 ١

dua orang anak 

يْ  2 ۲ ِْيكَ ِمَن ُت ِإْشََتَ  Aku membeli dari dua pihak ْيِ الَّشَّ

َ َدهَْوُت ِمَن  3 ٣ َجَرت  Aku berteduh di dua pohon ْيِ الشَّ



 Aku ucapkan selamat kepada يْنِ املَُساِفرَ  عََل ُت َسلَمْ  4 ٤

dua musfair 

 

Penjelasan : 

 

Telaah isim-isim di akhir kata pada semua contoh di atas. Anda mengetahui 

setiapnya adalah bentuk mutsanna, karena menunjukkan makna ganda (dua) 

dengan mendapat akhiran alif dan nun atau ya’ dan nun. Isim-isim pada empat 

contoh kelompok pertama itu dalam keadaan rafa’ (marfu’) karena posisinya 

sebagai fa’il (sujek). Sedangkan pada empat contoh kelompok kedua nashab 

(manshub) karena posisinya sebagai maf’ul bih (objek). Lalu, pada empat 

contoh kelompok ketiga jar (majrur) karena dirangkai sebelumnya dengan 

huruf jar. Apakah tanda-tanda rafa’, nashab, dan jar untuk isim-isim itu ? Kita 

ketahui bahwa isim-isim itu diakahiri dengan alif dan nun dalam keadaan 

rafa’, dengan ya’ dan nun dalam keadaan nashab dan jar. Karena itu, jelas 

bahwa alif merupakan na’ibah (ganti) dari tanda i’rab dhammah dalam 

keadaan rafa’, ya’ ganti dari tanda i’rab fathah dalam keadaan nashab dan jar. 

 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

56.  Isim mutsanna di-rafa’-kan dengan alif, di-nashab-kan dan di-jar-kan 

dengan ya’.  
 


