
AL-FI’LU AL-MUDHARI’I AL-MU’TALI AL-AKHIRI  

WA AHWALU I’RABIHI 

(FI’IL MUDHARI’ MU’TAL AKHIR DAN KEADAAN I’RABNYA) 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 No. Arab Indonesia منرة

  Anak-anak (laki-laki) الُغََلمُ  ذ  يَتَغَ  1 ١

makan siang 

دَ  َش أَخ   2 ۲  Aku tidak tahan kedinginan الََب 

 ? Kenapa Anda lupa janji Anda كَ َوع دَ  َس تَن  ِلَماَذا  3 ٣

  Anda mendekati domba ِمَن الكَب ِش  هُوتَد   أَه َت  4 ٤

 Udara bersih اجلَو   ُفويَص   5 ٥

 Kuda berlari احِلَصان ُدويَع   6 ٦

ت  7 ٧ َعامَ  هِى ـَأَش   Aku berminat makanan الط 

 Air mengalir املَاءُ  رِيَي   8 ٨

ئ ُب  يوِ يَع   9 ٩  Serigala melolong اذلِّ

    

 Aku mengajak anak-anak الُغََلمُ  ذ  يَتَغَ  أَن  أََود   1 ١

 makan siang 

ُب  2 ۲ دَ  َش أَخ   أَن  َيِ  Perlu menghindari kedinginan الََب 



 Jangan sekali-kali Anda lupa janji َوع َدكَ  َس تَن   لَن   3 ٣

Anda 

 Aku takut mendekati domba ِمَن الَكب ِش  هُوَ تَد   أَن   أََخاُف  4 ٤

ِِن  5 ٥  Udara bersih menyenangkan aku اجلَو   ُفوَ يَص   أَن  يَُُس 

 Kuda sekali-kali tidak berlari احِلَصانُ  ُدوَ يَع   لَن   6 ٦

تَِ  لَن   7 ٧ َعامَ ى َ أَش    Aku sekali-kali tidak berminat الط 

makanan 

ِر  أَن  ُأِحب   8 ٨  Aku suka air mengalir املَاءُ  يَ َي 

ئ ُب  ِويَ يَع   لَن   9 ٩  Serigala sekali-kali tidak اذلِّ

melolong 

    

 Anak-anak (laki-laki) belum الُغََلمُ  ذ  يَتَغَ  لَم   1 ١

makan siang 

دَ  َش أَخ   لَم   2 ۲   Aku masih tahan kedinginan الََب 

 Jangan lupa janji Anda َوع َدكَ  َس تَن   َل  3 ٣

 Jangan dekati domba ِمَن الَكب ِش  نُ تَد   َل  4 ٤

 Udara belum bersih اجلَو   ُف يَص   لَم   5 ٥

 Kuda belum berlari احِلَصانُ  دُ يَع   لَم   6 ٦

تَ  لَم   7 ٧ َعامَ  هِ أَش    Aku belum berminat makanan الط 

 Air belum mengalir املَاءُ  رِ َي   لَم   8 ٨



ئ ُب  وِ يَع   لَم   9 ٩  Serigala belum melolong اذلِّ

 

Penjelasan : 

Cermati fi’il-fi’il mudhari’ pada  sembilan contoh pertama. Anda  akan 

mengetahui semua fi’il itu adalah mu’tal akhir. Tiga contoh pertama, mu’tal 

bi al-alif (huruf akhir berupa alif), keduanya, mu’tal bi al-wawi (huruf akhir 

berupa wau), dan ketiganya, mu’tal bi al-ya’i (huruf akhir berupa ya’). 

Keadaan semua fi’il tersebut mu’rab karena tidak mendapat akhiran nun 

taukid dan nun niswah, semuanya marfu’ karena tidak dirangkai dengan huruf 

nashab dan jazam. Akan tetapi, apa yang menyebabkan tidak tampaknya 

dhammah sebagai tanda pada huruf akhir katanya ? Sebabnya adalah bahwa 

huruf akhir kata fi’il-fi’il tersebut merupakan huruf ‘illah. Sedangkan huruf 

‘illah yang berupa alif tidak menerima harakah dhammah dan huruf wau atau 

ya’ berat dengan adanya dhammah. Karena itu, dhammah tidak tampak (tidak 

tersurat) dan huruf ‘illah tetap dalam keadaan sukun dalam segala keadaan. 

Kemudian, cermati fi’il-fi’il mudhari’ pada  sembilan contoh kedua. Anda  

akan mengetahui semua fi’il itu mu’rab sebagaimana pada bagian pertama, 

tetapi perubahan rafa’ ke nashab karena dirangkai dengan huruf nashab 

sebelumnya. Apabila kita telaah huruf-huruf akhir katanya tidak tampak tanda 

nashabnya pada fi’il yang huruf akhirnya berupa alif , berbeda dengan fi’il 

yang huruf akhirnya berupa wau dan ya’ yang dalam keadaan nashab tampak 

jelas. Pada intinya perbedaan ini karena alif tidak menerima harakah, 

sehingga dalam keadaan nashab tanda (harakah) fathah diperkirakan 

(dianggap) ada.
1
 Sedangkan untuk wau dan ya’ dianggap mudah dalam 

pengucapan harakah fathah. Karena itu, tampak jelas harakah fathah ketika 

nashab. 

Terakhir, pada contoh bagian ketiga sebagaimana  kedua bagian terdahulu 

juga mu’rab. Akan tetapi keadaannya menjadi jazam karena dirangkai dengan 

huruf jazam sebelumnya. Apa tanda jazamnya ? Kita telaah huruf-huruf akhir 

kata fi’il tersebut, ternyata huruf-huruf itu dihilangkan (mahdzufah), padahal 

pada kedua bagian contoh terdahulu tetap tampak jelas. Sebabnya hanyalah 

                                                           
1
 Harakah fathah hanya tersirat, tidak tersurat 



dirangkai dengan huruf jazam sebelumnya, maka dihilangkan huruf akhir 

katanya sebagai tanda keadaan jazam. 

 

Kaidah Tata Bahasa 

 

38.  Fi’il mudahri’ mu’tal akhir di-rafa’-kan  dengan tanda dhammah  yang 

diperkirakan terhadap (muqaddarah ‘ala) alif, wau, dan ya’; di-nashab-

kan dengan tanda fathah yang diperkirakan terhadap (muqaddarah ‘ala) 

alif dan tampak jelas (zhahirah ‘ala) wau dan ya’; dan di-jazam-kan 

dengan tanda dihilangkan huruf akhir katanya (hadzfu al-akhir). 

 

 


