
I’RABU JAM’I AL-MUDZAKKARI AS-SALIM  

(I’RAB JAMAK MUDZAKAR SALIM) 

 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

ح  َرِبَح  1 ١  Para petani sukses ونَ الَفَّلا

د  ََنََح  2 ۲  Para pekerja keras berhasil ونَ امل ْجََتِ

 Para musafir hadir ونَ امل َساِفر  َحََضَ  3 ٣

ِعب  تَِعَب  4 ٤  Para pemain lelah ونَ الَّلا

    

حِ ن ْكرِم   1 ١  Kami menghormati para petani ْيَ الَفَّلا

ب   2 ۲ ِ دِ  ُن   Kami mencintai para pekerja يْنَ امل ْجََتِ

keras 

ع   3 ٣  Kami ucapkan selamat jalan يْنَ امل َساِفِر ن َودِّ

kepada para musafir 

ع   4 ٤ ِعبِ ن َشجِّ  Kami memberikan suport ْيَ الَّلا

kepada pemain 

    

و اخلَْْيَ لِ  1 ١ حِ نَْرج   Kami berharap kesuksesan bagi ْيَ لَْفَّلا

para petani 

دِ ن ثِِْن عَََل  2 ۲  Kami simpatik terhadap para يْنَ امل ْجََتِ

pekerja keras 



 Kami mengucapkan salam ْينَ امل َساِفِر ن َسِّلِّ  عَََل  3 ٣

kepada para musafir 

ر  ِإََل  4 ٤ ِعبِ نَْنط   Kami menonton para pemain ْيَ الَّلا

 

 

Penjelasan : 

 

Cermati kata terakhir pada contoh-contoh di atas. Anda ketahui semuanya 

adalah isim jamak mudzakar salim. Pada empat contoh kelompok pertama, 

kita ketahui dalam keadaan marfu’ karena posisinya sebagai fa’il. Sedangkan 

pada empat contoh kedua, kita ketahui dalam keadaan manshub karena 

posisinya sebagai maf’ul bih. Kemudian, pada empat contoh kelompok ketiga, 

kita ketahui dalam keadaan majrur karena dirangkaikan sebelumnya dengan 

huruf jar. 

 

Apabila kita telaah tentang tanda-tanda rafa’, nashab, dan jarnya, tidak 

tampak jelas tanda aslinya, tetapi kita ketahui setiap isim tersebut 

mendapatkan akhiran (sufiks). Jelasnya, ketika keadaan rafa’ mendapat 

akhiran wau dan nun. Ketika nashab dan jar mendapat akhiran ya’ dan nun. 

Karena itu, kita menetapkan bahwa wau merupakan tanda i’rab dalam 

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

 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

56.  Isim jamak mudzakar salim di-rafa’-kan dengan wau dan di-nashab-kan 

dan di-jar-kan dengan ya’.  

 

 

 


