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ز

ملخص

القرآن الكريم األسماء الموصولة فى :)2013(سوبينطا
.

غة له أساليب معجزة وتراكيب جذابة فوق أساليب اللّ ،ن ومعانيه من عند اهللاآألفاظ القر 
علم الّنحو،تاج إىل إستيعاب علوم اللغة العربية وخباصة ن حيآاليوم. ولفهم القر املستخدمةالعربية 

ملوضوع "دراسة حتليلة حنويّة ختار الباحث اك ا. لذلةاملوصولاءمساألاّلذي أخذت هذه الدراسة عن
".ورسورة النّ يف ةاملوصولاءمسعن األ

ىف سورة النوراملستعملةةاملوصولاءمسألماهى صيغ اتكوين املشكلة من هذا البحث و أّما
ا بيان تأثري موقع اسم املوصول على تفسري معىن اآليات وما موقع األمساء املوصولة من اإلعراب مو 

ملعرفة، و ورىف سورة النّ املستعملةةاملوصولاءمساألملعرفة . وأما أهداف هذا البحث سورة النوريف 
سورة يف اإلعراب موقع األمساء املوصولة منملعرفةاسم املوصول على تفسري معىن اآليات،و تأثري
ا أربع و سّتونةاملوصولاءمساألموضوع هذا البحث هو .النور ية. آيف سورة الّنور وعدد آيا

ومصدر يتكون من مصدر أساسيوهوهذا البحثالباحث مصدر البيانات يفيستخدم
حبث مكتيب بطريقة املراقبة إستخداميتعلقان مبوضوع البحث.والطريقة يف مجع البيانات بثانوي ومها

ذا البحث هي الةاءوقر  طريقة التحليلية الكتب املتعلقة باملوضوع. ولكن طريقة حتليل البيانات 
قام اجلدول.بعد أن إستخدامب)Content analisis(وحتليل مضمون الكتب الوصفية الّنحويّة

و سّتنيربعةأن عدد املرات الىت ذكر اسم املوصوألوجد يف نتائجهالباحث بالبحث يف سورة الّنور
يت, اّلذين, ما, و من.اللطرق املتنوعة. وهي : اّلذي, الّ بااألمساء املوصولة
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ABSTRAK

SUBYANTO (2013) : Ism Maushul Di Dalam Al-Qur’an.

Al-Qur’an dan maknanya berasal dari sisi Allah, ia memiliki uslub-uslub

yang mengandung mukjizat dan susunan kata yang indah melebihi uslub-uslub

Bahasa Arab yang digunakan hari ini. Untuk memahami Al-Qur’an dibutuhkan

penguasaan ilmu-ilmu Bahasa Arab khususnya ilmu Nahwu, diantaranya Ism

Maushul. Olehsebabitu, penulismerasatertarikdenganjudul “Ism MaushuldalamAl-

Qur’an.

Rumusa masalah dalam penelitian ini adalah apa saja jenis-jenis Ism

Maushul yg terdapat dalam surah An-Nur dan apa pengaruh ism maushul itu

terhadap tafsir ma’na ayat dan apa posisinya dalam I’rab. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui Ism Maushul yang terdapat dalam surah An-Nur dan

untuk mengetahui pengaruh Ism Maushul terhadap tafsir ayat dan untuk

mengetahui posisi ism maushul dalam I’rab. Adapun objek penelitian ini adalah

uslub-uslub Ism Maushul dalam surah An-Nur yang berjumlah64Ayat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data, terdiri dari

sumber primer dan sumber skunder yang berhubungan dengan objek penelitian.

Metode dalam mengumpulkan data menggunakan Bahsun Maktabiyyun, dengan

metode observasi serta membaca buku-buku yang berkaitan dengan judul.

Sedangkan metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah

analisis Deskriptif dan analisis isi kitab (Content Analisis) dengan menggunakan

table. Setelah Penulis melaksanakan penelitian dalam surah An-Nur sehingga

menemukan 64Ism Maushul yang bermacam-macam yaitu: Allazi, Allati,

Allazina, Ma., Man.,.
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ABSTRACT

SUBYANTO (2013) : Ism Maushul in Al-Qur’an.

The word and meaning of Al-Qur’an are come from Allah, it has Uslubs

miracle that contain and beautiful structure word Arabic uslub that used nowdays.

To understand Al-Qur’an need mastery in Arabic grammar especellyNahwu

science, one of them is Ism Maushul. So that, the writer feel interest to do

research with a title “Ism Maushul in Al-Qur’an”.

Formulation problem of this research is what the kinds of theIsm Maushul

in Surah An-Nur, what the effects ism mausul to exclamation of passages of

qur’an, and what his position in I’rob., the purpose of the research are to know the

kinds of the Ism Maushul in Surah An-Nur, to know exclamation of passages of

qur’an and to know his position in I’rob. This research objects is Uslub-UslubIsm

Maushul in Surah An-Nur of 64 verses.

Writer use the source of primary and source skunder of which deal with

research object. Method used in data collecting is sheet of bahsunmaktabiyyun,

observation method and read the books that related to the title. While method used

in data analysis is Nahwu Descriptive and content analysis by using table. After

research execution, writer show 64 in surah An-Nur thatIsm Maushul. They are:

Allazi, Allaati, Allazina, Ma.., Man



الشكر والتقدير
بسم اهللا الرحمن الرحيم

احلمد هللا بذكره تعاىل تطمئن القلوب و برمحته تغفر الذنوب، و صلى اهللا على حمّمد 
يشفع املخلوق. أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له و أشهد أن حمّمدا عبده و رسوله الذى 

قد أخرجنا من ظلمات اجلهل إىل نور العلم.

خطاء.منها األصعوبة كثريةفيهاوجد، هذه الرسالة حيتاج إىل قوة وفحصعرتف الباحث أن ا
مجيع القراء أن من، يرجو الباحث ىف احملتوى أو ىف ترتيب املوضوع. إذنىف الكتابة أواللغوية

.ةيقدموا االصالحات واإلقرتاحات لتكميل هذه الرسالة خاصة من املشرف
. ااوإرشادةالة بإذن اهللا عز وجل مع التوجيهات من فضيلة املشرفوأمت الباحث هذه الرس

وكذلك يقدم الباحث شكراً جزيًال إىل الذين قد بذلوا جهدهم ومساعدهم ىف توجيه الباحث إلمتام 
هذه الرسالة :

اإلسالمية قاسم مدير اجلامعة سلطان شريف رمي األستاذ الدكتور احلاج حممد نذير ك.1
الذي أعطاين فرصة لطلب العلم يف هذه اجلامعة.، احلكومية رياو

، الذي أعطاين فرصة لطلب العلم والتعليمعميدكلية الرتبية ري املاجستالدكتور احلاج برومادى.2
يف كلية الرتبية والتعليم.

، الذي أعطاين فرصة رئيس قسم تدريس اللغة العربيةالدكتورندوس ذوالكفل املاجستري .3
اللغة العربية. لطلب العلم يف قسم تدريس

. بارك ىن خصوصا ىف كتابة هذه الرسالةتىن وعلمتأرشدالذي حمي الدين شوكري املاجستري.4
.جزاًء حسناً اوجيزيهااهللا هل

، عسى أن يعطيهما حسنا الذى الذين ربياين منذ صغريي حىت اآلنوإىل والدي ووالديت .5
.أكثر وأحسن من أن يعطياىن

جزاهم اهللا خري جزاء .ىل مجيع أصدقائي الذين يساعدونين، وإوإىل إخويت الذين يدافعونين.6
مشرف األكادمي الذي وجهين وعلمين ىف أداء الواجبات املاجستري ديكياألستاذ .7

األكادمية .



ين علوما نافعة ىف قسم تدريس اللغة العربية .مجيع األساتيذ الذين قد علمو .8
.ساعدونينالذين ينور اإلميانالشعب و مجاعة مسجد مجيع.9
وال أنسى أن أقدم شكرا جزيال جلميع زمالئي وزماليت ىف اجلامعة سلطان شريف قاسم .10

.قسم تدريس اللغة العربيةاإلسالمية احلكومية وخاصة يف
منكمأخريًا أدعو اهللا تبارك وتعاىل أن تكون هذه الرسالة مفيدة يل وللقراء الكرام وأرجو

والغلطات املوجودة يف هذه الرسالة وهللا ويل التوفيق واهلداية خطاء النصائح واإلنتقادات عن األ
واحلمد هللا رب العاملني.

م  31٠۲يوين18بكنبارو،

ھ١٤٣4سعبان10

الباحث

سوبينطا
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