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 (faa-‘a-la) فَاعَلََ .2

Format ini adanya infiks, penambahan ا (alif) sesudah fa’ fi’il pada huruf dasar ََفََعل (fa-

‘a-la), yang berfungsi : 

 

Pertama : فأكرثَاثننيَبنيَالتشاُركَ (perbuatan dua orang atau lebih secara partisipatif), 

yaitu salah seorang melakukan perbuatan terhadap patnernya dan patnernyapun berbuat 

yang sama. Dalam kondisi ini pelaku yang memulai dinisbatkan sebagai fa’il (subjek) 

dan pelaku yang membalasnya dinisbatkan sebagai maf’ul (objek). Apabila semula 

fi’ilnya berupa lazim intransitif, sesudah penambahan ini menjadi muta’addi (transitif), 

seperti : ماشيته (aku berjalan bersamanya). Dalam format ini juga berarti املغالبة 
(dominasi), yaitu dominasi terhadap salah satunya. 

 

Kedua : املُوالاة (Kontinuitas/Menjadikan berurutan), mengandung arti verba muta’addi 

(transitif), seperti : واليت الصوم (Aku berturut-turut puasa) dan بعتات الصوم   (Aku 

melanjutkan puasa). Terkadang format ini juga mengandung arti ََاملضعفَفعَّل  

(melakukan penggandaan) للتكثري (untuk memperbanyak), seperti : الشئَضاعفت  (Aku 

menggandakan sesuatu). Terkadang juga mengandung arti  ََفَعل (berbuat), seperti : َدافع

(melakukan perlawanan) dan  َدفع (melawan), serta سافر ( bepergian) dan سَفر (pergi).  

 

 (fa’-‘a-la) فَعَّلََ .3

 

Format ini adanya infiks, penambahan huruf ganda (tasydid) pada ‘ain fi’il pada huruf 

dasar ََفََعل (fa-‘a-la), yang berfungsi delapan arti, dua di antaranya berarti partisipasi 

dalam suatu perbuatan dan keduanya muta’addi (transitif), seperti:  

 

 زيداَمُتَوََّق

Aku meluruskan Zaid 

 دتَزيداعََّق

Aku melayani Zaid 

 

Dan berarti اإلزاةل (penghilangan), seperti : 

 



 البعريَََبُتَرََّجََ

Aku menghilangkan (mengobati) kudis unta itu 

 الفاكهةَُتَرَ ـشَََّق

Aku menghilangkan (mengupas) kulit buah apel itu 

 

Kemudian enam arti, sebagai berikut :  

 

الفعلَىفَالتكثري (1  (banyak melakukan suatu perbuatan), seperti : ل  banyak) َجوَّ

berkeliling/mengembara, berkelana) dan ف املفعولَىفَالتكثري ;(banyak berputar) َطوَّ  

(banyak menjadi objek suatu perbuatan), seperti :  َِّقَت األبوابَغل  (Pintu-pintu itu 

sering terkunci); dan الفاعلَىف َالتكثري   (banyak menjadi subjek suatu perbuatan), 

seperti : بلََُتَتَ وََّم َكت ََاإل  وبرَّ  (Unta banyak mati dan banyak menderum). 

 

شئَ َش بهَشئَصريورة (2   (menjadikan sesuatu menyerupai sesuatu), seperti : س زيدَ َقوَّ  

(Zaid seperti busur/tubuhnya lentur) dan ر الطنيََحجَّ  (Tanah liat itu membatu/keras 

seperti batu). 

 

الفعلَأصلَإىلَالشئَنس بة (3   (menisbatkan sesuatu pada asal perbuatan), seperti :َ

ق ت زيًداَفسَّ  (Aku menganggap Zaid fasik lagi) dan ت زيًداَكفَّر   (Aku menganggap 

Zaid kafir lagi). 

 

ه (4 الشئَإىلَالتوجُّ  (menghadap pada sesuatu), seperti : َق ُت  (Aku menghadap timur) رشَّ

dan بت  .(Aku menghadap barat) غرَّ

 

الشئَحاكيةَاختصار (5  (mempersingkat suatu penuturan), seperti : ُّل  untuk (bertahlil) هل

tuturan “ هللاَإالَإهلَالَقال “ untuk tuturan (bertasbih) س بَّح ,” هللاَس بحان  لَّبَ ,”

(bertalbiah)  untuk tuturan “لَبّي ك”, dan ن  .”آمني“ untuk tuturan (berta’min) أَمَّ

 

الشئَقبول (6  (penerimaan sesuatu), seperti : زيًداَشفَّعت  (Aku menerima pertolongan 

Zaid).  

 

 

 



 (in-fa-‘a-la) ان َفَعلََ .4

 

Format ini terdapat prefiks, penambahan huruf أ (hamzah) dan   َن (nun) di awal huruf 

dasar ََفََعل (fa-‘a-la), yang berfungsi mengandung arti املطاوعة (terjadinya suatu akibat 

yang sesuai dengan perbuatan subjek verba transitif terhadap objeknya). Maka format ini 

hanya untuk verba intransitif dan العالجيةَاألفعال  (verba yang berkaitan dengan 

anggauta pisik). Kemudian arti املطاوعة banyak berlaku pada verba tsulatsi (triliteral), 

seperti : 

 

ُته  ان قَطعفَقطع 
Aku memotongnya, maka ia terpotong (menjadi potongan) 

تُه  ان َكرسفَكرس 
Aku mememcahkannya, maka ia pecah (menjadi pecah) 

 

Selain untuk verba tsulatsi hanya sedikit berlakunya, seperti : 

 

 ان َطلَقفَهتَُأطلقَ 
Aku memisahkannya, maka ia terpisah (menjadi pisah) 

 ان َعَدلهَفلتَُعدََّ
Aku menegakkannya, maka ia tegak (menjadi tegak) 

 

Karena bukan verba yang berkaitan dengan anggauta pisik, maka tuturan seperti di 

bawah ini tidak boleh : 

 

َّ  ان َعملفَهتَُمَ عل
Aku mengajarnya, maka ia mempelajari (menjadi belajar) 

X 

 ان َفهمفَهتَُفهّمَ 
Aku memahamkannya, maka ia memahami (menjadi paham) 

Xَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (if-ta-‘a-la) افتعل .5

Format ini terdapat konfiks, penambahan huruf  أ (hamzah) di awal huruf dasar ََفََعل (fa-

‘a-la) dan  ت (ta’) di tengahnya, yang berfungsi mengandung arti yang pada umumnya 

terdiri dari enam arti : 

 

Pertama :  الاختاذ (pengambilan), seperti : 

 

 زيدَ َمتتََخَ اَ 
Zaid mengambil yang terakhir 

 زيدَ َدمتََخَ اَ 
Zaid mengambil pembantu 

 

Kedua : والطلبَالاجهتاد  (kesungguhan dan pencarian) , seperti : 

 

ََـَكَ اَ   سبت
Ia berusaha keras mencari pekerjaan 

 تبتََـَكَ اَ 
Ia berusaha keras mencari tulisan 

 

Ketiga : التشارك (partisipasi/koordinasi) , seperti : 

 

  رووَعَ َزيدَ َصمتََخَ اَ 
Zaid dan Amer saling bermusuhan 

 

Keempat : اإلظهار (pernyataan) , seperti : 

 

 َذرتََعَ اَ 
Ia menyatakan berhalangan 

 ظمتََعَ اَ 
Ia menyatakan hormat 

 

Kelima : الفعلَمعىنَىفَاملبالغة  (hiperbola/menyangatkan arti suatu perbuatan), seperti : 

 

 َدرتََق َاَ 
Ia sangat mampu 



ََرَ اَ   دَّت
Ia benar-benar murtad 

 

Keenam : ةمطاوع  (terjadinya suatu akibat yang sesuai dengan perbuatan subjek verba 

transitif terhadap objeknya), fungsi arti ini banyak berlaku pada verba tsulatsi. , seperti : 

 

 دلتََعَ افَهعََدلتَُ
Aku menegakkannya, maka ia tegak 

 معتََجَ افَهََجعتَُ
Aku mengumpulkannya, maka ia terkumpul 

 

 

 

 


