
AHWALU BINA’I AL-MUDHARI’ 

(KEADAAN BINA’ FI’IL MUDHARI’) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

ت م  ـل   1 ١ ة   ع ن  أ س ْ ْيح   sungguh-sungguh (Aku) الن ص 

mendengar nasehat itu 

ان   ب   ي ْذه  ل   2 ۲ لْم  -Anak-anak (laki-laki) sungguh الغ 

sungguh pergi 

ْيد   ن  ـ  حـْت ْسَت  ي أ ل   3 ٣ ع   Tidakkah Anda sungguh-sungguh َي  س 

istirahat, hai Said ? 

نْ ـت ْرح  أ ل   4 ٤ ا امل ْسك ْي   م  ذ   Tidakkah Anda sungguh-sungguh ه 

berbelaskasihan kepada orang 

miskin ini ?  

ال ب ة   5 ٥ ت م  الط  ة   ْعن  ي س ْ ْيح   Pelajar putri mendengarkan الن ص 

nasehat 

اء   6 ٦ ِّس   Wanita itu pergi ْب  ي ْذه  الن

 ,Tidakkah kalian semua istirahat َي  ف ت ي ات   ْحن  ت ْسَت    أ ل   7 ٧

hai remaja putri ? 

ا امل ْسك ْي   ْمن  ـت ْرح   أ ل   8 ٨ ذ   Tidakkah kalian semua ه 

berbelaskasihan kepada orang 

miskin ini ? 

 

Penjelasan : 

 

Dengan mencermati fi‟il-fi‟il mudhari‟ pada empat contoh pertama (no. 1 s.d. 

4) di atas, kita ketahui adanya fi‟il tersebut mendapat akhiran “nun taukid”, 



baik “nun musyaddah” (nun bertasydid) atau “nun tsaqilah” (nun yang berat) 

pada dua fi‟il yang pertama maupun “nun khafifah” (nun yang ringan) pada 

dua fi‟il yang kedua. Apabila kita telaah satu persatu fi‟il-fi‟il ini, kita ketahui 

semuanya dalam keadaan fathah pada huruf akhir katanya. Meskipun susunan 

kalimatnya berubah, tetap huruf akhir katanya dalam keadaan fathah. Atas 

dasar ini fi‟il-fi‟il tersebut di-mabni-kan fathah. Karena itu, kita ketahui 

bahwa fi‟il mudhari‟ di-mabni-kan fathah (mabniyyun „ala al-fathi) jika 

mendapat akhiran “nun taukid tsaqilah” ataupun “nun taukid khafifah”. 

 

Kemudian, apabila kita cermati lagi fi‟il-fi‟il mudhari‟ pada empat contoh 

kedua (no. 5 s.d. 8) di atas, kita ketahui adanya fi‟il tersebut mendapat akhiran 

“nun niswah”  (nun yang menunjukkan makna feminin jender) dan kita 

ketahui semuanya dalam keadaan sakinah (sukun) pada huruf akhir katanya. 

Meskipun susunan kalimatnya berubah, tetap huruf akhir katanya dalam 

keadaan sakinah (sukun). Karena itu, fi‟il-fi‟il tersebut di-mabni-kan sukun. 

Jadi, kita ketahui bahwa fi‟il mudhari‟ di-mabni-kan sukun (mabniyyun „ala 

as-sukun) ketika mendapat akhiran “nun niswah” ataupun “nun taukid 

khafifah”. 

 

Fi‟il mudhari‟ tidak hanya dalam kedaan mabni seperti yang terdapat pada 

dua kelompok contoh di atas, tetapi selain dalam keadaan itu adalah mu’rab.  

 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

36.  Fi‟il mudhari‟ di-mabni-kan fathah (mabniyyun „ala al-fathi) pada huruf 

akhir katanya  jika mendapat akhiran nun taukid dan di-mabni-kan sukun 

(mabniyyun „ala as-sukun) jika mendapat akhiran nun niswah, dan selain 

keadaan itu adalah mu’rab.  

 
 


