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Pelajaran 3 
 

 الفعل الصحيح و المعتل
Kata Kerja Sehat dan Sakit 

 
 
Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini! 
 

 ’.Tuhanmu tahu bahwa sebagian kalian akan sakit‘ عِلم أَنْ سيكُونُ ِمنكُم مرضى .1

 ’.Tangan Abu lahab rusak‘ تبت يدا أَِبي لَهٍب .2

 ’.Mereka direnggut oleh angin topan‘ فَأَخذَهم الطُّوفَانُ .3

4. نيدماََء م درو ‘Dia telah sampai di sumber air kota Madyan.’ 

 ’.Musa berbicara kepada mereka‘ قَالَ لَهم موسى .5

 ,Ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka‘ وِإذَا خلَوا ِإلَى شياِطيِنِهم قالوا .6

mereka mengatakan...’ 

 ”!Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari neraka“ .قُوا أَنفُسكُم وأَهِلكُم نارا .7

 
 
Penjelasan 

Pada buku 1 telah dijelaskan, bahwa fi’il pada umumnya terdiri dari 3 huruf penyusun, 

yang akan membentuk kemungkinan pola َلفَِعلَ ,فَع dan َلفَع.  Sedangkan huruf-huruf penyusun 

 حروف الِعلَِّة dan (huruf sehat ) احلروف الصِحـيحة terbagi kepada (huruf ejaan: 28 huruf) فعل

(huruf sakit).  Yang dikelompokkan ke dalam huruf illat hanya ada tiga, yaitu: ا (alif), و (wawu) 

dan ي (ya'). Sedangkan semua huruf ejaan selain tiga huruf tersebut termasuk huruf-huruf 

sehat.  
 

 الُْمعـتـل dan الصِحـيُح  .1
Atas dasar pembagian huruf ejaan ini, maka فعل juga terbagi kepada فعل صحيح, yaitu 

kata kerja yang tersusun dari huruf-huruf sehat, dan لتعفعل م, yaitu kata kerja yang satu atau 

dua hurufnya adalah huruf sakit.  
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Dalam bentuk bagan pembagian الفعل dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 
 

     فـعـل 
    

 

      معتل                 صحيح       
 
 

 الفعل الصحيح .2
 :terbagi kepada tiga jenis, yaitu الفعل الصحيح

 

  (Al-Mahmu:z) الـمهُموز  .1 .2

Yaitu فعل yang salah satu huruf penyusunnya adalah huruf hamzah (ء). 
Contoh: َأَكَل ‘memakan’, َأَلس ‘bertanya’, َأقَر ‘membaca’, dan lain-lain. 

 

2. 2. فالـُمضع  (Al-Mudho'af) 

Yaitu فعل yang huruf kedua ( ع) dan huruf ketiganya (ل ) merupakan huruf yang sama 

(kembar). Huruf kembar ini kemudian dilambangkan dengan huruf bertasydid.  

Contoh:  در ‘mengembalikan’, دش ‘keras’, فَر ‘lari’, dan lain-lain. 

Perhatian!: Contoh-contoh di atas aslinya adalah  ددر ,ددش  dan رفَر . Karena mengalami 

proses غَامِاد (idgho:m), yaitu proses penggabungan dua huruf, maka menjadi 

seperti itu. 
 

 (As-Sa:lim) الساِلم  .3 .2

Yaitu فعل yang huruf-huruf penyusunnya tidak mengandung huruf  hamzah dan huruf 

kembar. 

Contoh : بكَت ‘menulis’, ِمعس ‘mendengar’, فَقَه ‘berfikir’, dan lain-lain. 

 

Dalam bentuk bagan pembagian الفعل الصحيح dapat digambarkan sebagai berikut: 
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     الفعل الصحيح 
 
 
 

املضعف             املهموز      السامل          
 
 

 الفعل املعتل  .3
 :terbagi kepada empat jenis, yaitu  الفعل املعتل

 

ـِثَال .1 .3  (Al-Mitsa:l) الـم

Yaitu فعل  yang huruf pertamanya ( ف ) merupakan حرف العلة  Adapun حرف العلة yang 

dapat/mungkin menjadi huruf pertama dari فعل adalah و (wawu) dan ي (ya'). 

contoh: دجو ‘menemukan’, دعو ‘menjanjikan’, ـِئـسي  ‘putus asa’, رـسي ‘mudah’, dll. 

 

 ( Al-Ajwaf) اَألجوف .2 .3

Yaitu فعل yang huruf keduanya ( ع) merupakan حرف العلة. 

Contoh: َقَال  ‘mengatakan’, اعب  ‘menjual’, ازر  ‘mengunjungi’ dll. 

 

Khusus untuk فعل أجوف ini, penulisan حرف العلة-nya selalu diwakilkan kepada alif ( ا), 
walaupun huruf aslinya wawu (و ) atau ya'  (ي). Huruf alif pada kata َقَال  yang terdapat pada 

huruf keduanya, aslinya adalah huruf wawu (و), sehingga bentuk aslinya adalah َلقَو . 

Sedangkan huruf alif pada kata باع aslinya adalah huruf  ya' (ي) atau ـعـيب   
Untuk mengetahui huruf asli dari huruf-huruf illat yang terdapat pada kata-kata tersebut 

bisa dilihat dari اِرعالفعل املُض (Kt. kerja bentuk sedang atau akan) atau dengan melihat kamus. 

 

 (An-Na:qis) الناِقص .3 .3

Yaitu fi'il yang huruf ketiganya ( ل ) merupakan حرف العلة. 

Contoh: ىمر ‘melempar’, اعد ‘mengundang’, ـِشـيخ ‘takut’, dll. 
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Penulisan huruf-huruf illat pada الفعل الناقص ini diwakilkan kepada alif  ( ا ) dan alif 

bengkok ( ى ). Huruf  wawu (و) diwakilkan kepada alif (biasa), dan huruf ya' (ي) kepada alif 

bengkok. Kata ـاعد aslinya adalah ـوعد  (huruf و diwakilkan kepada alif biasa), dan kata ىمر 
aslinya adalah يمر ( huruf ي diwakilkan kepada alif bengkok (ى)). 

 

  (Al-Lafi:f) اللَِفيف .4 .3

Yaitu فعل yang dua huruf penyusunnya merupakan حرف العلة . Dan فعل ini terbagi 

kepada dua bentuk. Pembagian ini  didasarkan kepada letak حرف العلة nya. Kedua bentuk itu 

adalah  
 

 (Al-Lafi:f Al-Mafru:q) اللفيف الـمفُْروق .1 .4 .3

Secara bahasa مفروق artinya terpisah. Jadi yang dimaksud dengan  لفيف مفروق adalah 

 huruf) ’ل‘ dan (huruf pertama) ’ف‘ tapi terpisah, yaitu pada ,حرف العلة yang memiliki dua فعل

ketiga) -nya. 

Contoh: قَىو ‘memelihara’ , وِلي ‘ memerintah’, dll. 

 

 (Al-Lafi:f Al-Maqru:n) اللفيف الـمقُْرون  .2 .4 .3

Secara bahasa مقرون artinya bergandengan. Jadi yang dimaksud dengan اللفيف املقرون 
adalah فعل yang memiliki dua حرف العلة  yang letaknya bergandengan, yaitu pada huruf ‘ع’ 

(huruf kedua) dan huruf ‘ل’ (huruf ketiga) - nya. 

Contoh:  ىون ‘berniat’ , قَِوي ‘kuat’ , ىوه ‘jatuh’ , dll 

Dalam bentuk bagan pembagian الفعل املعتل dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 الفعل املعـتل

 
 

  
 اللفيف  الناقص األجوف  املثال 

 
 

    املقرون                املفروق                                             
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Latihan 
 

1. Tentukan jenis فعل pada kalimat-kalimat berikut ini, seperti contoh! 

 

  مضعف   عنهصدفَِمنهم من آمن به وِمنهم من : مثال 
  

 .........................   علَيِه القَصصقَصه وجاَءفَلَما   - ١
 .........................  سعىوأَنْ لَيس لِإلنساِن ِإالَّ ما   - ٢
 .........................   قُلُوبهموِجلَتِإنما املؤمنون الذين ِإذَا ذُِكر اهللا   - ٣
 .........................  وِن الْقَِديم كَالعرجعادوالْقَمر قَدرناه مناِزلَ حتى   - ٤
٥ -   موِه يلَيع الَمسوِلدوتومي مووي   ......................... 
 .........................   ِميثَاقَكُمأَخذْناوِإذْ   - ٦
 .........................   علَيِهتابفَتلَقَّى آدم ِمن رِبِه كَِلماٍت فَـ  - ٧
 .........................   إلَى أَِبيِهم قَالُوارجعوافَلَما   - ٨
 .........................  ياأَيها الَِّذين آمنو قُوا أَنفُسكُم وأَهِلكُم نارا  - ٩
١٠ -   هنَ ِإنوعِإلَى ِفر بىِاذْهطَغ  ......................... 

 
 
 

1. Letakkanlah فعل- فعل  berikut ini sesuai kelompoknya! 

 

 – فَِتي –  رِحم – ظَن – ولَى -  سألَ – خِشي – جاب -  حق – بدأ – لَوى - نهى 
 ِييرى – أَكَلَ- حش  - عضالَ – وت – عنقَى – موى – ولى – نلَّ -  صض  - دجناَ – وب 

 وِرثَ -  ذَاق – هوى-  خطَأَ –  طَوى - كَبر – وِجلَ -  رجا – بات -   وعى – مشى- 
   نظَر– فَر – زكَى –  لَوى – سِمع – نام – صفَا – ورد – زار – صار -  مس – أَِذنَ –

  
  : .........................................................................  سامل
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  ..........................................................: ................  مهموز 
  : ..........................................................................  مضعف
  : ..........................................................................  مثال

  ................................................: ..........................  أجوف
  : ..........................................................................  ناقص
  : ..........................................................................  لفيف

 


