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و

ملخص
ما الموصوليتين في القرآن دراسة وصفية عن انتقال من و ): 2016خيرية، (النساء

.وطريقة التعليمالكريم
القرآن معجزة كربى لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهدى للناس. ولفهم القرآن 
حيتاج املسلم إىل استيعاب علوم اللغة العربية وخاصة علم النحو ومن ماداته االسم املوصول. 
أسئلة البحث يف هذا البحث: ملاذا انتقل استعمال اسم املوصول من العاقل إىل 

ا من اإلعراب؟ وما الطريقة يف تعليمها؟، وأما هدفه فهو ملعرفة انتقال غري العاقل؟ وما موقعته
استعمال اسم املوصول من العاقل إىل غري العاقل  وموقعتها من اإلعراب وطريقة تعليمها.

وأما موضوع هذا البحث فهو انتقال استعمال اسم املوصول من العاقل إىل غري 
مرة. ويف التحليل تستخدم الباحثة املصادر واملراجع 58العاقل يف القرآن الكرمي اليت فيها 

اليت تتعلق باملوضوع. والطريقة تستخدمها الباحثة يف تعليمها هي طريقة استقرتئية.
وبعد أن حتللها الباحثة يف القرآن الكرمي فوجدت الباحثة ما يأتى:

مرة، ما 13مرة، منها: من لغري العاقل 58انتقال استعمال اسم املوصول فيها .1
مرة.45للعاقل 

يف يف حمل جر مضاف اليه، يف حمل نصب مفعول به، موقعتها من اإلعراب هي: .2
يف حمل نصب معطوف، يف حمل نصب مستثىن.حمل نصب مفعول به ثان، 

، يف حمل 3، يف حمل رفع فاعل:7، يف حمل رفع مبتدأ مؤخر:2يف حمل رفع مبتدأ:
، 1يف حمل نصب معطوف:، 1به ثان:يف حمل نصب مفعول، 27نصب مفعول به:

،8، يف حمل جر مضاف اليه:7، يف حمل جر:2يف حمل نصب مستثىن:
وطريقة تعليمها املناسبة باملوضوع طريقة استقرائية..3



و

ABSTRACT

Annisa Khairiyah, (2016): The Study of Descriptive Analysis about Isim
Maushul Man and Maa in Quran Karem and The
Teaching Method.

Alquran is a miracle for prophet Muhammad SAW. Comprehend Alquran is
needed mastering knowledge of Arabic Language specifically Nahwu Science such
development about Isim Maushul. Therefore, reseacher is interested in this title, “The
Study of Descriptive Analysis about Isim Maushul Man and Maa in Quran Karem
and The Teaching Method”.

Formulation of the problem in this research is about what the types of Isim
Maushul which are used in Quran? and what situation sentence of Isim Maushul in
Quran? and what teaching method?. The purpose of this research is to acknowledege
the kinds of Isim Maushul which are used in Alquran and the goal of Isim Maushul in
Nahwu aspect and then the teaching method.

Furthermore, object of this research is ushlub-ushlub Isim Maushul which are
Quran that numbers 58 and method in teaching Isim Maushul. In this research, the
researcher uses prime and secondary resources that relate to this research object.

The method in collecting this library research data uses observation method
and reads a lot of books that correlate to the title. Meanwhile, the method of data
analysis with descriptive analysis about Nahwu and books content analyis uses table.

After that, the researcher implements the research toward Alquran, so it is
concluded as:

1. Ayahs which contains Ushlub Isim Maushul in Quran about 58. It consists of
two types: Man lighoiril ‘aqil 13  types and Maa lil’aqil 45 types.

2. Situation sentence, concluded: mubtada ada 2, mubtada muakhor 7, fa’il 3,
maf’ul bih 27, maf’ul bih kedua 1, ma’thuf 1, mustasna 2, jer 7, mudhof ilaih
8.

3. Teaching method which appropriates is Al-Isitqroiyyah method.



و

ABSTRAK

Annisa Khairiyah, (2016): Analisis Deskriptif Transisi Man dan Maa
Maushuliyah dalam Alquran Karim serta Metode
Pengajarannya.

Al-Qur’an merupakan mukjizat bagi Rasulullah Muhammad SAW dan
sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Untuk memahami al-Qur’an dibutuhkan
penguasaan ilmu-ilmu bahasa Arab khususnya ilmu Nahwu, diantaranya adalah
pengembangan tentang Isim Maushul. Oleh sebab itu, peneliti tertarik dengan judul,
“Analisis Deskriptif Transisi Man dan Maa Maushuliyah dalam Al-Qur’an Karim
serta Metode Pengajarannya”.

Rumusan masalah dalam penelitian adalah apa tujuan transisi man dan maa di
dalam Al-Qur’an? Dan apa jabatannya di dalam kalimat (I’rob)? Dan apa metode
yang digunakan untuk mengajarkannya? Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui tujuan transisi man dan maa di dalam Al-Qur’an dan jabatannya di dalam
kalimat (I’rob) dan metode yang digunakan untuk mengajarkannya.

Adapun objek penelitian ini adalah transisi man dan maa yang ada di dalam
Al-Qur’an yang berjumlah 58 dan metode dalam mengajarkan Isim Maushul. Dalam
penelitian ini penulis menggunakan sumber primer dan sekunder  yang berhubungan
dengan objek penelitian.

Metode dalam mengumpulkan data penelitian pustaka ini dengan metode
observasi serta membaca buku-buku yang berkaitan dengan judul. Sedangkan metode
analisa data dengan analisa deskriptif Nahwu dan analisa kandungan buku-buku
dengan menggunakan tabel.

Setelah peneliti melaksanakan penelitian pada Al-Qur’an, maka didapatkan
kesimpulan sebagai berikut:

1. Ayat-ayat yang mengandung ushlub transisimandanmaayang ada didalam Al-
Qur’an yang berjumlah 58 kali. Ini terdiri dari dua jenis man lighoir ‘aqil 13
kali, adapun maa lil’aqil 45 kali.

2. Jabatannya didalam kata, diantaranya: ketika mubtada ada 2, mubtada
muakhor 7, Fa’il 3, maf’ul bih 27, maf’ul bih kedua 1, ma’thuf 1, mustasna 2,
jer 7, mudhof ilaih 8.

3. Metode pengajaran yang sesuai adalah metode Al-Isitqroiyyah.



ط

الشكر والتقدير
احلمد هللا رافع درجات العلم رفعة عالية، مساهل طالب العلم إىل رضاه واجلنة، هو 
الواحد القهار، العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، وهو الذي أنزل القرآن عربيا وبعث 

أفصح كالما، أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا عبده رسوله من
ستقيم، والداعي إىل الدين القيم، وعلى آله وأصحابه أمجعني.ملاورسوله، اهلادي إىل الصراط

قد أمتت الباحثة كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة 
تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف املرحلة اجلامعية يف قسم 

قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.
صاحب الفضائل:اىل ويف هذه املناسبة قدمت الباحثة جزيل الشكر والعرفان 

الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية تامي مدير جامعة السلطان الدكتور منذر حاألستاذ .1
رياو. 

الشريف قاسم الدكتور احلاج مسعود زين عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان .2
رياو.اإلسالمية احلكومية 

الدكتور احلاج أفرجيون أفندي رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  .3
رياو. الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية السلطان 

جستري كاتب قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  ناندنج شريف هداية املا.4
رياو.مية السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكو 

مشفيك هندري املاجستري املشرف األكادمكي الذي وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات .5
األكادمكية. 

الباحثة يف كتابة هذا الدكتورندوس أمحد شاه املاجستري املشرف الذي قام بإشراف .6
البحث. فقد نفعتين علومه الكثرية ونصائحه الغالية وتوجيهاته السديدة.



ي

الشريف قاسم مجيع احملاضرين وأعضاء املوظفني يف كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان .7
.رياواإلسالمية احلكومية 

ن قد قاما برتبييت االلذْطري فِ اتينجكو أنيتا سو فردينانمهااحملبوبنيالكرمينيوالديّ .8
ما اىل التعلم، وال يزاالن يدعوان اهللا  وتزويدي ودفعاين بكل صربمها ولطفهما ومود

.لنجاحي
، حممد ذكي، أمحد فائزنبيلة، عني شهال وأخي الصغري همأخيت الصغرية مها أليا.9

.بالل
هندرا غوناوانحبييب .10
، وعلى رأسهم: أم رمحة، دوي اللغة العربيةقسم تعليم يفأصدقائي وصديقايت األعزاء.11

ريتا نور النعمة، إصرة اجلنة، أبرياين، وديانيت نينجسيه، مرلينا رمحة وايت، مرمحة ألفة، 
ساعدوين ودافعوين إلمتام كتابة هذا رجب، ويندي، رفقي املنور، وحدا، هلموان اللذين 

البحث.
وافرا وأخريا إىل اهللا أتوكل وأشكر إليه على  م جزاءا بارك اهللا هلم ولعل اهللا أن جيز

كل نعمه ىف كتابة هذا البحث.
هـ1437ريبع اآلخر8بكنبارو،
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