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ملخص
دراسة حتليلية عن أغراض "ال" املوصولية يف القرآن سورة املائدة. : )2014(رحينة زكية، 

آن فالبد ولفهم القر مجيع اللغات. من تفوق وتراكيبانيه من عند اهللا له أساليبن ومعآألفاظ القر 
ة الباحثتختار املوصولية. لذلك اة علم النحو، منها أغراض "ال" ستيعاب علوم اللغة العربية وخباصمن ا

".سورة املائدةىف القرآن دراسة حتليلية عن أغراض "ال" املوصولية"هذه الرسالة ضوع مو 
وأما أهداف هذااملوجودة يف سورة املائدة. ويكون تكوين املشكلة هو ما أغراض "ال" املوصولية 

أغراض "ال" املوصولية املوجودة يف سورة املائدة. البحث ملعرفة 
املطالعة والبحث عن الكتب حبث مكتيب بطريقةاستخدامبوالطريقة املستخدمة والبيانات ّمت مجعها

النحوية على حتليل ذا البحث هي الطريقة التحليلية الوصفيةوطريقة حتليل البيانات هلباملوضوع.املتعلقة 
ل جدول. مضمون الكتب باستعما

:ت الباحثة ببحث عن أغراض "ال" املوصولية ىف سورة املائدة فالنتائج كما يليوبعد ما قام
: سورة املائدة، هيأغراض "ال" املوصولية يف

-6، التفخيم- 5التعريض، -4التحقري، - 3التعظيم، - 2جان التصريح، هاست- 1"
".إرادة العموم- 7االختصار، 
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ABSTRACT

Roihanah Zakiyah, (2014) : Study Analysis About the Purpose of “Al” Al-
Maushuliyah in Qur’an Letter Al-Maidah.

The word and meaning of Al-Qur’an are come from Allah, it has Uslubs miracle
and beautiful structure. To understand Qur’an need mastery in Arabic grammar especelly
Nahwu science, one of them is the purpose of “Al” Al-Maushuliyah. So that, the writer
interested to research under title “Study Analysis About the Purpose of “Al” Al-
Maushuliyah in Qur’an Letter Al-Maidah”.

Formulation problem of this research is what the kinds of purpose of “Al” Al-
Maushuliyah in Al-Qur’an Surat Al-Maidah. The purpose of the research is to know
about the purpose of “Al” Al-Maushuliyah in Qur’an Letter Al-Maidah.

The method used in data collecting is of library research is method reading the
books that related to the title. And the method used in data analysis is Nahwu Descriptive
and Content Analysis by using table.

After research purpose of “Al” Al-Maushuliyah in Al-Qur’an Surat Al-Maidah,
writer take conculation are:

The purpose of “Al” Al-Maushuliah in surat Al-Maidah are:
a. جان التصريحهاست e. االختصار
b. التعظيم f. التفخيم
c. التحقري g. إرادة العموم
d. التعريض
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ABSTRAK
Roihanah Zakiyah, (2014) : Studi Analisis Tentang Tujuan “Al” Al-Maushuliyah

Dalam Al-Quran Surat Al-Maidah.

Al-Qur’an dan maknanya berasal dari sisi Allah, ia memiliki uslub-uslub yang
mengandung mukjizat dan susunan kata yang indah. Untuk memahami Al-Qur’an
dibutuhkan penguasaan ilmu-ilmu Bahasa Arab khususnya ilmu Nahwu, khususnya
tujuan “Al” Al-Maushuliyah. Oleh sebab itu, penulis merasa tertarik dengan judul “Studi
Analisis Tentang Tujuan “Al” Al-Maushuliyah di dalam Al-Qur’an Surat Al-Maidah”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa tujuan “Al” Al-Maushuliyah
yang terdapat dalam surat Al-Maidah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
tentang tujuan “Al” Al-Maushuliyah yang terdapat dalam surat Al-Maidah.

Metode dalam mengumpulkan data penelitian pustaka ini dengan metode
membaca buku-buku yang berkaitan dengan judul. Sedangkan metode analisa data
dengan analisa deskriptif nahwu dan analisa kandungan buku-buku (Content Analisis)
dengan menggunakan tabel.

Setelah Penulis melaksanakan penelitian tujuan “Al” Al-Maushuliyah yang
terdapat dalam surat Al-Maidah, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

Tujuan “Al” Al-Maushuliyah dalam surat Al-Maidah adalah sebagai berikut:
a. جان التصريحهاست e. االختصار
b. التعظيم f. التفخيم
c. التحقري g. العمومإرادة 
d. التعريض
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التقديرالشكر و 
والشكر على ما أنعم، ومنه الصالة ،احلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم

والتسليم، على نبيه الرؤوف الرحيم، الذي جاء بتوحيد اللغة والدين، وجعل الكتاب واحلكمة يف األميني. 

شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل متامة كتابة البحث إلمن واجبة الباحث

ىف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

اوز صعوبة كثرية و خمتلفة، و أية أن ىف كتابة هذا البحث البد من الباحثتاعرتف قنت أّن قوة عزم 

ع القراء أن يقدموا اإلصالح و من مساحة مجيةرجو الباحثكها. و لذلك تادرا ا األخطاء لقلة علومها و فيه

قرتاحات لتكميل هذه الرسالة.اال

فضيلة املشرف و إرشاده. و  هذا البحث بإذن اهللا عز و جل مع توجيهات من ةالباحثتو أمتّ 

لكتابة هذا ةشكرا جزيال وفائق االحرتام إىل الذين قد بذلوا جهدهم ىف توجيه الباحثةقدم الباحثكذلك ت

البحث: 

ما. واليزاالن .1 والدّي احملبوبني الذين قاما برتبييت وتزويدي ودفعاين بكل صربمها ولطفهما ومود

م يف محاية يف التعلم، و جلميع أسريت لعلي وإياهيرجوان أن أكون ناجحةيدعوان اهللا لنجاحي، و 

اهللا.

دير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.مكبروفسور منذر حتامي  .2

عميدة لكلية الرتبية والتعليم.الدكتور احلاج مسعود زين املاجستري  ك.3

رئيس لقسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم.دكتورندوس ذو الكفل املاجستري كال.4



و

كاتب لقسم تدريس اللغة العربية.املاجستري كالويزار .5

الذي شرفين ىف كتابة هذا البحث. فقد نفعتين كثرية نصائحه املاجستريجون فاملاحلاج الدكتور .6

الغالية وتوجيهاته السديدة وخباصة يف هذه الدراسة.

ت ين يف أداء الواجبااملشرف األكادمكي الذي وجهين وأرشدكفعادالن راميب املاجستري.7

األكادمكية.

الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.األساتذة.8

مجيع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو .9

م املادية املعنوية الع ستكمال هذا البحث.لى مساعدا

اجلزاء الوفري يف الدارين واحلمد هللا رب وجل أن يباركهم ويساعدهم وجيزيهمهذا ونسأل اهللا عز

العاملني.

ه 1435 رمضان باكنبارو، 6
2014يوليو   4

م 

رحينة زكية
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