
MENJAWAB PERTANYAAN PERBEDAAN FI’IL LAZIM (VERBA 

INTRANSITIF) DAN FI’IL MUTA’ADDI (VERBA TRANSITIF) BESERTA 

CONTOHNYA DALAM KALIMAT 

Oleh : Hasysa 

 

 (verba intransitif) الفعل الالزم

 

فعل  ه امل yang tidak memerlukan (verba) الفعل adalah (verba intransitif) الفعل الالزم   
(objek), contoh : 

 هانئا   الطفل انم
Anak itu tidur pulas 

 

 .(Anak itu) الطفل ? adalah fi’il (verba) lazim (intransitif). Siapa yang tidur (tidur)  انم

Berarti الطفل (Anak itu) sebagai fa’il (subjek), yang melakukan انم  (tidur). Tidur apa ? 

Pertanyaan ini tidak tepat dan tidak diperlukan karena maksud tuturan itu sudah jelas, 

sedang   هانئا (pulas) hanya sebagai hal (adverbia) yang seandainya tidak dituturkan 

kalimat itu sudah sempurna dengan pola fi’il + fa’il (P+S) tanpa maf’ul bih (objek). 

 

 مبكرين اجلنلد استيقظ
Pasukan militer itu bangun lebih awal 

 

 اجلنلد ?adalah fi’il (verba) lazim (intransitif). Siapa yang bangun (bangun) استيقظ

(Pasukan militer itu). Berarti اجلنلد  (Pasukan militer itu) sebagai fa’il (subjek), yang 

melakukan استيقظ (bangun). Bangun apa ? Pertanyaan ini tidak tepat dan tidak 

diperlukan karena maksud tuturan itu sudah jelas, sedang  hanya (lebih awal)  مبكرين

sebagai hal (adverbia) yang seandainya tidak dituturkan kalimat itu sudah sempurna 

dengan pola fi’il + fa’il (P+S) tanpa maf’ul bih (objek). 

 النلر سطع 
Sinar itu bercahaya 

 

سطع   (bercahaya) adalah fi’il (verba) lazim (intransitif). Apa yang bercahaya? النلر 

(Sinar itu). Berarti النلر (Sinar itu) sebagai fa’il (subjek), yang menimbulkan سطع 

(bercahaya). Bercahaya apa ? Pertanyaan ini tidak tepat dan tidak diperlukan karena 

maksud tuturan itu sudah jelas, dan sempurna dengan pola fi’il + fa’il (P+S) tanpa 

maf’ul bih (objek). 

 

منترصا   اجليش عاد  
Pasukan militer itu kembali dengan kemenangan 

 



 اجليش ?adalah fi’il (verba) lazim (intransitif). Siapa yang kembali (kembali) عاد

(Pasukan militer itu). Berarti اجليش  (Pasukan militer itu) sebagai fa’il (subjek), yang 

melakukan عاد (kembali). Kembali apa ? Pertanyaan ini tidak tepat dan tidak diperlukan 

karena maksud tuturan itu sudah jelas, sedang   منترصا (dengan kemenangan) hanya 

sebagai hal (adverbia) yang seandainya tidak dituturkan kalimat itu sudah sempurna 

dengan pola fi’il + fa’il (P+S) tanpa maf’ul bih (objek). 

 

 

 (verba transitif) الفعل املتعدي

 

 yang belum sempurna tuturan suatu (verba) الفعل adalah (verba transitif) الفعل املتعدي

kalimat jika tidak dilengkapi dengan atau memerlukan فعل  ه امل   (objek), contoh : 

 ادلرس خادل فهم
Khalid memahami pelajaran 

  خادل ? adalah fi’il (verba) muta’addi (transitif). Siapa yang memahami (memahami) فهم

(Khalid). Berarti  .(memahami) فهم sebagai fa’il (subjek), yang melakukan (Khalid)  خادل

Apa yang dipahami ? Atau memahami apa ? Pertanyaan ini tepat karena tuturannya 

belum jelas atau belum sempurna, baru terdapat unsur fi’il + fa’il (P+S) dan memerlukan 

maf’ul bih (objek). Yang dipahami Khalid adalah ادلرس (pelajaran), atau Khalid 

memahami pelajaran. Setelah dilengkapi dengan kata ادلرس (pelajaran), tuturan itu baru 

jelas maksudnya atau sempurna. Kata ادلرس (pelajaran) sebagai yang menjadi sasaran 

atau yang terkena perbuatan (fi’il) yang disebut dengan objek (maf’ul bih). 

 

 ابلعمل واملا  جمدها ادلوةل تبين
 Negara itu membangun kehormatannya dengan ilmu dan materi 

 

 ? adalah fi’il (verba) muta’addi (transitif). Siapa yang membangun (membangun) تبين

Berarti .(Negara itu)  ادلوةل  sebagai fa’il (subjek), yang melakukan (Negara itu)  ادلوةل 

 Apa yang dibangun ? Atau membangun apa ? Pertanyaan ini tepat .(membangun) تبين

karena tuturannya belum jelas atau belum sempurna, baru terdapat unsur fi’il + fa’il 

(P+S) dan memerlukan maf’ul bih (objek). Yang dibangun Negara itu adalah جمدها 
(kehormatannya), atau Negara itu membangun kehormatannya. Setelah dilengkapi 

dengan kata جمدها (kehormatannya), tuturan itu baru jelas maksudnya atau sempurna. 

Kata جمدها (kehormatannya) sebagai yang menjadi sasaran atau yang terkena perbuatan 

(fi’il) yang disebut dengan objek (maf’ul bih). 

 

 الطالب املدرس اكفأ 

Guru itu menghadiahi murid 



 ?adalah fi’il (verba) muta’addi (transitif). Siapa yang menghadiahi (menghadiahi) اكفأ

املدرس  Berarti .(Guru itu) املدرس (Guru itu) sebagai fa’il (subjek), yang melakukan اكفأ 
(menghadiahi). Siapa yang dihadiahi, atau menghadiahi siapa ? Pertanyaan ini tepat 

karena tuturannya belum jelas atau belum sempurna, baru terdapat unsur fi’il + fa’il 

(P+S) dan memerlukan maf’ul bih (objek). Yang dihadiahi adalah الطالب (murid), atau 

Guru itu menghadiahi murid. Setelah dilengkapi dengan kata الطالب (murid), tuturan itu 

baru jelas maksudnya atau sempurna. Kata الطالب (murid) sebagai yang menjadi sasaran 

atau yang terkena perbuatan (fi’il) yang disebut dengan objek (maf’ul bih). 

 

 

Kesimpulan 

 

Perbedaan الفعل الالزم (verba intransitif) dan الفعل املتعدي (verba transitif) terletak pada 

فعل  ه امل   (objek). Apabilaالفعل (verba) itu tidak memerlukan فعل  ه امل   (objek) berarti 

فعل  ه امل  Tetapi jika memerlukan .(verba intransitif) الفعل الالزم (objek) berarti  الفعل

 .(verba transitif) املتعدي

 


