
أَنْ َواُع اْْلُْمَلة  
Jenis-jenis

Al-Jumlah (kalimat)

يَّةُ  اْْلُْمَلُة اْْل ْسْ 
Al-Jumlah Al-Ismiyyah

#4

اْْلُْمَلُة اْلف ْعل يَّةُ 
Al-Jumlah Al-Fi’liyyah

Al-Jumlah terdiri atas susunan Al-Kalimat (kata). Sebuah ungkapan

dapat disebut sebagai Al-Jumlah apabila telah memiliki makna

meskipun susunannya hanya terdiri atas dua Al-Kalimat (kata)

Catatan:
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#4

Al-Jumlah Al-Isimiyyah adalah Al-Jumlah

(kalimat) yang dimulai dengan isim

Contoh: َيَُْكلُ الطَّال بُ  – Siswa itu sedang makan

Kalimat di atas didahului oleh kata  ُالطَّال ب, dan kata tersebut

merupakan isim. Oleh karena itu kalimat di atas merupakan Al-

Jumlah Al-Ismiyyah karena didahului oleh isim

يَّةُ اْْلُْمَلُة اْْل ْسْ  
Al-Jumlah

Al-Ismiyyah

َمر ْيض  الطَّال بُ  – Siswa itu sakit

• Dalam sebuah Al-Jumlah Al-Ismiyyah, kata selanjutnya bisa

berupa isim dan bisa pula berupa fi’il

Catatan:
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#4

Al-Jumlah Al-Fi’liyyah adalah Al-Jumlah

(kalimat) yang dimulai dengan fi’il

Contoh: الطَّال ُب َيَُْكُل  – Siswa itu sedang makan

Kalimat di atas didahului oleh kata  َُيَُْكل dan  ََمر ض. Kedua kata

tersebut merupakan fi’il. Oleh karena itu kalimat di atas

merupakan Al-Jumlah Al-Fi’liyyah karena didahului oleh fi’il

ْعل يَّةُ اْْلُْمَلُة اْلف  
Al-Jumlah

Al-Fi’liyyah

الطَّال ُب ضَ َمر   – Siswa itu telah sakit
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Jenis-jenis isim
berdasarkan jumlah

bilangannya

اْلُمْفَردُ 
Mufrad (tunggal)

#4

َثّنَّ اْلمُ 
Mutsanna (ganda)

اْْلَْمعُ 
(plural/jamak)
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1
اْلُمْفَردُ 

Mufrad (tunggal)

#4

Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan

jumlah satu (1) atau tunggal

Contoh: 1. الطَّال بُ  – Seorang siswa

2. الطَّال َبةُ  – Seorang siswi

3. اْلُمْسل مُ  – Seorang muslim

4. اْلُمْسل َمةُ  – Seorang muslimah
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2
اْلُمَثّنَّ 

Mutsanna (ganda)

#4

Isim mutsanna atau adalah isim yang menunjukkan

jumlah dua (ganda) atau lebih dari satu

Rumus untuk mengubah isim dari mufrad (tunggal) menjadi

mutsanna (ganda):

Contoh: 1. ْي  الطَّال بَ / ان  الطَّال بَ  – Dua siswa

2. ْي  الطَّال بَ تَ / ان  الطَّال بَ تَ  – Dua siswi

3. ْي  اْلُمْسل مَ / ان  اْلُمْسل مَ  – Dua muslim

4. ْي  اْلُمْسل َمتَ / ان  اْلُمْسل َمتَ  – Dua muslimah

ْين  / ان  + اْلُمْفَرُد 
:Contohْي  الطَّال بَ / ان  الطَّال بَ = ْين  / ان  + الطَّال ُب 
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3
اْْلَْمعُ 

(plural/jamak)

#4

Isim jamak adalah isim yang menunjukkan jumlah

banyak ( lebih dari dua ) atau plural

Isim jamak terbagi menjadi tiga:

1. ََجُْع اْلُمذَكَّر  السَّال ُ  – Jamak mudzakkar (laki-laki) salim

2. ََجُْع اْلُمَؤنَّث  السَّال ُ  – Jamak muannats (perempuan) salim

3. ْي   ََجُْع اْلتَّكس  – Jamak Taksir
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3-1
ال ُ ََجُْع اْلُمذَكَّر  السَّ 

Jamak mudzakkar
(laki-laki) salim

#4
Jamak mudzakkar salim secara sederhana maknanya

adalah bentuk jamak isim bagi mudzakkar (laki-laki) 

Rumus untuk mengubah isim dari mufrad (tunggal) menjadi

jamak mudzakkar salim:

ْينَ / ْوَن + اْلُمْفَرُد 
:Contohْيَ م  اْلُمْسل  /ْونَ اْلُمْسل مُ = ْيَن /ْونَ + اْلُمْسل ُم 

1. ْيَ الطَّال ب  / ْونَ الطَّال ب ُ  – Para siswa (banyak)

2. ْيَ اْلُمْسل م  / ْونَ اْلُمْسل مُ  – Para muslim (banyak)

3. ْينَ اْلَكاف ر  / ْونَ اْلَكاف رُ  – Orang-orang kafir laki-laki (banyak)

Contoh:

• Isim jamak mudzakkar salim (perubahannya) hanya berlaku untuk isim

mudzakkar

• Ciri isim mudzakkar adalah tidak diakhiri dengan Ta marbutah (ة)

• Kaidah penentuan tambahan antara  َْون dan ْينَ  pada jamak mudzakkar 

salim akan di bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya

Catatan:
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3-2
ال ُ ََجُْع اْلُمَؤنَّث  السَّ 

Jamak muannats

(perempuan) salim

#4

Jamak muannats salim

secara sederhana maknanya

adalah bentuk jamak isim

bagi muannats (perempuan) 

Rumus untuk mengubah isim dari mufrad (tunggal) menjadi

jamak mudzakkar salim:

(ـٌــ ُ/ُـ ُــ ُ)ات + اْلُمْفَرُد 
ـ ُ)ات+ اْلُمْسل َمُة  :Contohات  مَ اْلُمْسل  / اتُ اْلُمْسل مَ = (ــ 

1. ات  الطَّال بَ / اتُ الطَّال بَ  – Para siswi (banyak)

2. ات  اْلُمْسل مَ / اتُ اْلُمْسل مَ  – Para muslimah (banyak)

3. ات  َكاف رَ / ات  َكاف رَ  – Orang-orang kafir perempuan (banyak)

Contoh:

• Isim jamak muannats salim (perubahannya) hanya berlaku untuk isim

muannats

• Ciri isim muannats adalah diakhiri dengan Ta marbutah (ة)

• Perubahan dilakukan pada huruf Ta marbutah (ة)

• Kaidah penentuan harakat huruf ت pada jamak muannats salim antara ـ ُ) (ــ 
dan (ُ ـٌــ) akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya

Catatan:
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3-3
ْي   ََجُْع اْلتَّكس 

Jamak Taksir

#4

Jamak taksir singkatnya adalah bentuk isim jamak yang 

tidak memiliki kaidah (rumus-rumus) seperti halnya

jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim

Contoh:

• Wazan jamak taksir (timbangan perubahannya) akan kita pelajari

dipertemuan yang akan datang

• Jamak taksir tidak menggunakan kaidah (rumus) seperti halnya jamak

mudzakkar salim dan jamak muannats salim

• Di antara cara mengetahui bentuk jamak taksir suatu isim mufrad adalah

dengan banyak membaca kamus

Catatan:

ْي  ََجُْع اْلتَّكس   اْلُمْفَردُ 
َأْوََلدٌ  َوَلدٌ 

بٌ  الطَُّّلا الطَاِلبٌ 

َدَفاتِرٌ  َدْفَتٌ 
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#4 Contoh bentuk-bentuk isim berdasarkan jumlah dan perubahannya

ََجْع  
Jamak (plural)

ُمَثّنَّ 
Mutsanna (ganda)

ُمْفَرد  
Mufrad (tunggal)

ال ُ ََجُْع اْلُمذَكَّر  السَّ 
Jamak mudzakkar

(laki-laki) salim

نَ َكاف ر يْ | َكاف ُرْوَن  َكاف َرْين  | َكاف َران   َكاف ر  

ْيَ ُمْسل  | ُمْسل ُمْوَن  م  ُمْسل َمْي  | ُمْسل َمان   ُمْسل م  

ال ُ ََجُْع اْلُمَؤنَّث  السَّ 
Jamak muannats

(perempuan) salim

َكاف َرات  | َكاف َرات   ْي  َكاف َرتَ | َكاف َرََتن   َكاف َرة  

ات  ُمْسل مَ | ُمْسل َمات   ْي  ُمْسل َمتَ | ُمْسل َمَتان   ُمْسل َمة  

ْي   ََجُْع اْلتَّكس 
Jamak Taksir

َدفَات رُ  ن  َدْفََتَيْ | َدْفََتَان   َدْفََت  

َأْوَْلد   َوَلَدْين  | َوَلَدان   َوَلد  
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#4
Latihan
Lengkapi kolom berikut!

اْْلَْمعُ  اْلُمَثّنَّ  اْلُمْفَردُ 

َصاِبَرةٌ 

َشارَِبْيٌِ

َصاِئم ْونٌَ
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