
AL-FI’LU AL-LAZIMI WA AL-FI’LU AL-MUTA’ADDI 

(VERBA INTRANSITIF DAN TRANSITIF) 

 

 

 

Perhatikan contoh : 

 

 

 No. FI’IL (VERBA) منرة

MUTA’ADDI  (TRANSITIF) LAZIM (INTRANSITIF) 

 ر  ه  الز   ح  ت  ف  ث   ب  و  الث   م  اد  ال   ىو  ط   1 ١

  Pembantu melipat pakaian Kembang merekah 

 ار  ب  الغ   ر  ث    ة  اج  ج  د   ب  ل  ع  الث   ك   أ   2 ۲

  Rubah memangsa ayam  Debu beterbangan 

 ر  الّن    اض  ف   ض  ر  ال   ر  ط  ال   ل  ل  ب   3 ٣

  Hujan membasahi tanah Sungai meluap 

 ح  ي  الر   ت  ب  ه   ل  از  ن  ال   ار  الن   ت  ق  ر  ح  أ   4 ٤

  Api menghanguskan rumah-

rumah 

Angin berhembus 

 

 

Penjelasan : 

 

Semua jumlah (kalimat) pada kelompok pertama (kolom FI’IL LAZIM) 

hanya tersusun dari fi’il (verba) dan fa’il (subjek). Sedang kalimat pada 

kelompok kedua (kolom FI’IL MUTA’ADDI) tersusun dari fi’il (verba)-fa’il 

(subjek)-maf’ul bih (objek). Meskipun kita mengembangkan kalimat 

kelompok pertama dengan menambahkan maf’ul bih (objek) sehingga 



menjadi susunan kalimat seperti pada kelompok kedua tetap tidak berarti 

karena fi’il (verba) tersebut qashirah (pendek, tidak berpelengkap), la 

yata’adda (tidak meluas) fungsinya dari me-rafa’-kan fa’il ke me-nashab-kan 

maf’ul bih. Karena itu fi’il-fi’il ini disebut dengan af’alun qashirah (fi’il tidak 

berpelengkap) atau lazimah (fi’il lazim) –artinya tetap pada fungsinya hanya 

me-rafa’-kan fa’il, atau dalam bahasa Indonesia disebut verba intransitif--. 

Sedangkan fi’il-fi’il pada kelompok kedua bukan fi’il qashir karena fungsinya 

ta’diyyah (meluas) dari me-rafa’-kan fa’il ke me-nashab-kan maf’ul bih. 

Karena itu fi’il-fi’il ini disebut dengan af’alun muta’addiyah (fi’il muta’addi) 

–artinya fungsinya meluas dari me-rafa’-kan fa’il ke me-nashab-kan maf’ul 

bih) –atau dalam bahasa Indonesia disebut verba transitif--. 

 
Kaidah Tata Bahasa : 

 

132. Fi’il (verba) dapat diklasifikasikan menjadi dua macam : lazim 

(intransitif) dan muta’addi (transitif). 

 

133. Fi’il (verba)  lazim adalah fi’il (verba) yang tidak memiliki fungsi me-

nashab-kan maf’ul bih (objek), sedangkan fi’il (verba) muta’addi 

adalah fi’il (verba) yang memiliki fungsi me-nashab-kan maf’ul bih 

(objek). 
 

 
 

 

 


