
AL-ASMA’U AL-KHAMSATU WA I’RABUHA 

(ISIM LIMA DAN I’RABNYA) 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

 Ayah Zaid datang ِعْيدٍ سَ  وأَبُ َجاَء  1 ١

 Ayah Anda seorang dokter َك َطِبيٌْب َماِهرٌ و أَبُ  2 ۲

yang mahir  

 Ayah Anda seorang yang teguh َك َرُجاًل َحاِزماً و أَبُ ََكَن  3 ٣

hati 

دٍ  وأَبُ مََعلَّ امقَاِدَم  4 ٤  Mungkin orang yang lebih ُمَحمَّ

dahulu ayah Muhammad 
    

ْعنَا  1 ١  Kami mengucapkan selamat َسِعْيدٍ  اـَ أَبَودَّ

jalan kepada ayah Said 

لُّ امنَّاُس  2 ۲  Orang-orang memuliakan ayah كَ اـَأَبََيِ

Anda 

 Mungkin ayah Anda seorang َك َطِبيٌب َماِهرٌ اـَأَبمََعلَّ  3 ٣

dokter yang mahir 

ٍد َرُجٌل  اـَ أَبِإنَّ  4 ٤  Sesungguhnya ayah ََشِيٌْف ُمَحمَّ

Muhammad seorang yang 

terhormat 
    

 Aku senang terhadap ayah Said َسِعيدٍ  يـِ أَب َرِضْينَا َعنْ  1 ١

 Orang-orang percaya kepada كَ يَأبِ بِ يَثُِق امنَّاُس  2 ۲

ayah Anda 

 Orang-orang senang terhadap كَ يأَبِ  َرِِضَ امنَّاُس َعنْ  3 ٣

ayah Anda 



دٍ  يـَِأبـِيَْشُكُر امنَّاُس م 4 ٤  Orang-orang berterima kasih ُمَحمَّ

kepada ayah Muhammad 

 

 

Penjelasan : 

 

Kata  أَب  pada semua contoh di atas adalah isim dan fungsinya sebagai 

mudhaf pada setiap contoh untuk kata sesudahnya, tetapi bukan yang 

mendapat akhiran huruf ya’ yang menunjukkan makna mutakallim (orang 

pertama). Apabila Anda telaah semua susunan kalimat pada empat contoh 

kelompok pertama, Anda ketahui kata أَب pada contoh no. 1 dalam keadaan 

rafa’ karena posisinya sebagai fa’il. Sedangkan pada contoh no. 2 sebagai 

mubtada’, pada contoh no. 3 sebagai isim kana, dan pada contoh no. 4 sebagai 

khabar la’alla.  

 

Apabila Anda telaah empat contoh kelompok kedua, Anda ketahui kata  أَب    

dalam keadaan nashab dalam semua susunan kalimat tersebut karena 

posisinya sebagai maf’ul bih pada contoh no. 1 dan 2 dan sebagai isim la’alla 

dan inna pada contoh no. 3 dan 4. 

 

Selanjutnya, apabila Anda telaah empat contoh kelompok ketiga, Anda 

ketahui kata أَب dalam keadaan jar pada semua susunan kalimat tersebut 

karena dirangkaikan sebelumnya dengan huruf jar.  

 

Apakah tanda-tanda rafa’, nashab, dan jarnya ? Apabila Anda telaah kata أَب 
pada empat contoh pertama, yaitu pada posisinya rafa’, tampak jelas adanya 

wau untuk semuan susunan kalaimat tersebut. Sedangkan pada empat contoh 

kelompok kedua, yaitu pada posisinya nashab, tampak jelas adanya alif untuk 

semuan susunan kalaimat tersebut. Kemudian juga pada empat contoh 

kelompok ketiga, yaitu pada posisinya jar, tampak jelas adanya ya’ untuk 

semuan susunan kalaimat tersebut. Dengan demikian, jelas bahwa wau 

sebagai tanda rafa’nya, alif sebagai tanda nashabnya, dan ya’ sebagai tanda 

jarnya. 

 

Oleh karena itu, isim pada contoh-contoh ini dan empat isim yang lainnya 

pada contoh-contoh yang lain pula, berlaku ketentuan i’rab dengan tanda wau, 



alif, dan ya’ dalam keadaan rafa’, nashab, dan jar; yaitu :  َخأ  (akh), مح (ham), 

 dengan syarat tiap-tiap isim tersebut di-mudhaf-kan ;(dzu) ذو dan ,(fu) فو

selain dengan ya’ mutakallim; lalu kita katakan : هذا أخوك (hadza akhuka = 

Ini saudara Anda), رأيت أخاك (Raitu akhaka = Aku melihat saudara Anda), 

dan رضيت عن أخيك (Aku senang terhadap saudara Anda). Dengan 

demikian, isim-isim ini disebut dengan al-Asma’u al-Khamsah (Isim Lima). 

 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

63.  Al-Asma’ul al-Khamsah (Isim Lima) meliputi : خٌ أَ   ,(abun)  بٌ أَ    

(akhun), مٌ ـح  (hamun),  ُوف  (fu), dan  ُوذ  (dzu). 

 

64.  Al-Asma’ul al-Khamsah (Isim Lima) dalam keadaan rafa’ ditandai dengan 

wau, dalam keadaan nashab ditandai dengan alif, dan dalam keadaan jar 

ditandai dengan ya’, dengan syarat berlakunya i’rab ini selain yang di-

mudhaf-kan dengan ya’ mutakallim. 

 
 


