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ملخص

في لغوية(دراسة تحليلية الترادف ومعانيه في القرآن الكريم: )2014سالمت ملياني (
.)سورة الكهف

يف تطورهاواألصل يف اللغة املختلفة أن يوضع فيها اللفظ الواحد وللمعىن لفظ واحد. ولكن
وهذه احلقيقة توجد يف آيات .تسمى الرتادفلفظان فأكثر ملعىن واحدفيهاأن يوجدتؤدي إىل

ا معجزة معظمة للنيب املصطفى صلى اهللا عليه وسلم. وخلف من ذلك، كان  القرآن الكرمي مع أ
يقوم بالبحث الباحث أنأثر إهتمام،ولذلكهناك الفرق البعيد يف تفسري هذه األلفاظ املرتادفة. 

.كهفسورة اليف والتحليل عنها
معانيها و معرفة الكلمات املرتادفة املستعملة يف سورة الكهفىلإيهدفهذا البحثإن

طريقة مجع البيانات املستخدمة هي القراءة والتحديد؛ أي بقراءة كل آيات فاحلقيقية واملتقاربة.
أية حتتوى الرتادف فيها. ومجيع اآليات اليت وحتديد كلوفهمهاالقرآن الكرمي يف سورة الكهف

ملدخل اللغوي والتفسريي مث استخدمت على اجلدول.حتتوى الرتادف ستحلل با
مخسةتتكون على الكلمات املرتادفة املستعملة ىف سورة الكهف أنوأما النتائج تدل على

، 46، 28، 24، 14، 13، 8، 2، 1يةاأليف ة عشر آية؛ وهيتقع يف ثالثكلمة اليتعشر
(اجلدول األول). وكان لكل الكلمات املرتادفة املوجودة يف هذه السورة 77، 60، 57، 55، 48

ما من نوع شبه الرتادف (اجلدول الثاين).24و 8معانيا خمتلفة إال الكلمة اليت تقع يف األية  أل
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ABSTRAK

Slamet Mulyani (2014) : At Taraduf dan Maknanya dalam Al Qur’an Al
Karim (Studi Analisis Linguistik dalam Surat Al
Kahfi).

Pada dasarnya setiap kata memiliki makna yang berbeda antara satu dengan
yang lain, begitu juga dengan bahasa Arab. Namun dalam perkembangannya,
dapat ditemukan dua kata atau lebih yang memiliki makna yang sama (sinonim).
Ayat-ayat Al Qur’an yang merupakan wahyu dari Allah juga banyak mengandung
sinonim. Meski demikian, setiap sinonim tetap memiliki perbedaan dalam
penafsirannya. Oleh karena itu, penulis ingin mencermati dan meneliti sinonim
yang terdapat dalam Al Qur'an, khususnya dalam surat Al Kahfi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinonim yang digunakan dalam
surat Al Kahfi dan perbedaan maknanya. Metode yang digunakan dalam
mengumpulkan data adalah dengan membaca dan memahami seluruh ayat dalam
surat Al Kahfi dan mengidentifikasi ayat-ayat yang memiliki sinonim. Seluruh
ayat-ayat yang mengandung sinonim tersebut kemudian dianalisa menggunakan
pendekatan linguistik dan tafsir kemudian disajikan dalam bentuk tabel.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sinonim yang digunakan dalam
surat Al Kahfi berjumlah 15 pasang kata dan terletak pada 13 ayat; yaitu pada ayat
ke-1, 2, 8, 13, 14, 24, 28, 46, 48, 55, 57, 60, dan ayat ke-77 (Tabel 01). Dan setiap
sinonim tersebut memiliki perbedaan makna dalam penafsiran, kecuali dua pasang
kata pada ayat ke-8 dan ke-24 karena keduanya merupakan sinonim sempurna
(Tabel 02).
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ABSTRACT

Slamet Mulyani (2014) : Synonym and Its Meaning in the Holy Qur’an
(Linguistic Analytical Study in Surah Al-Kahfi).

Basically, every word has a different meaning from one and other, as well as
Arabic. But in its development, there are two or more words that have the same
meaning called synonym. The verses of the Holy Qur'an are revelation of God and
there is also consist of lots of synonyms. However, every synonym has different
interpretation. Therefore, the writer wants to observe and analyze synonyms
included in the Holy Qur'an, especially in Surah al-Kahfi.

This study is purposed to find out the synonyms and their difference means
used in Surah al-Kahfi. The Method used in collecting data is by reading and
understanding and also identifying all verses which contain synonyms in Surah
Al-Kahfi. All of the verses which contain synonyms will be analyzed by a
linguistic approach and interpretation and then presented by the table.

In conclusion, the synonyms used in Surah al-Kahfi are 15 pairs of words
that consist of 13 verses; there are in 1th verse, 2th, 8th, 13th, 14th, 24th, 28th, 46th,
48th, 55th, 57th, 60th, and 77th (Table 01). And all of those synonyms have different
meanings in interpretation except 8th and 24th verse as both are approximate
synonyms (Table 02).



ج

الشكر والتقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا على سيدنا حممد النيب الكرمي وسلم عونك اللهم 
وتيسريك، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ بك من التكلف ملا 
ال حنسن كما نعوذ بك من العجب مبا حنسن ونعوذ بك من السالطة واهلذر كما نعوذ بك من 

العي واحلصر وقدميا تعوذوا باهللا من شرمها وتضرعوا اىل اهللا يف السالمة منهما.
احلمد هللا رافع درجات العلم رفعة عالية، مساهل طّالب العلم إىل رضاه واجلنة، هو الواحد 

لغفار، مكّور الليل على النهار، وهو الذى أنزل القرآن عربيا وبعث رسوله من هو القهار، العزيز ا
أفصح كالما، أشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له وأشهد أّن حممدا عبده ورسوله، اهلادي إىل 

ئر الصاحلني.القيم، وعلى آله وسآدين الستقيم، والداعى إىل املصراط ال
الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة العلمية البحثمن واجبة الباحث كتابو 

اجلامعية للدرجة األوىل ىف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف 
قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

اوز صعوبة كثرية وخمتلفة،إ وأيقن أّن عرتف الباحث أن ىف كتابة هذا البحث البد بقوة عزم 
راء أن يقدموا اإلصالح من مساحة مجيع القلوم وادراكه. ولذالك يرجو فيها األخطاء لقلة ع

.البحثاإلقرتاحات لتكميل هذه و 
يهات من فضيلة املشرف وإرشاده. هذا البحث بإذن اهللا عز وجل مع توجكتابةقد متتو 

قد بذلوا جهدهم ىف توجيه الباحث كذالك يقدم الباحث شكرا جزيال وفائق اإلحرتام إىل الذين و 
لكتابة هذا البحث: 

حممد نذير كرمي كاملدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية ستاذاألفضيلة .1
احلكومية رياو.

.كالعميد لكلية الرتبية والتعليماحلاج مسعود زين املاجستري  الدكتورفضيلة.2



د

لكلية الرتبية العميد االولر الدين املاجستري كنائبصالدكتورندوس احلاج نفضيلة.3
.والتعليم

.لكلية الرتبية والتعليمفضيلة سري مورحياة املاجسترية كنائبة العميد الثانية .4
.لكلية الرتبية والتعليملدكتور كوسنادي املاجستري كنائب العميد الثالثة افضيلة.5
العربية بكلية الدكتورندوس ذو الكفل املاجستري كالرئيس لقسم تدريس اللغة فضيلة .6

الرتبية والتعليم.
.الويزار املاجستري كالكاتب لقسم تدريس اللغة العربيةفضيلة.7
ين بكل صربمها ولطفهما ن قاما برتبييت وتزويدي ودفعااعطين الذو أيب وأمي، سفراتنو .8

ما .واآلخرةيف احلياةلنجاحيتعاىل يدعوان اهللا أنواليزاالنومود
دفعة ينفانوس قليب، والندى الذي يعطيفأنت، ىاملؤمّ ولدي احملبوب نوفل فضيل.9

جديدة للحياة.
Imam Safi’i, S.Kom, Supri Andi(األحباءإخواين.10 S.Si, Khoirul Anam(

كون ناجحا يف التعلم، وجلميع أسريت لعلي وإياهم يف محاية اهللا.أيرجون أن الذين 
املاجستري الذي قد شرفين ىف كتابة هذا البحث. فقد نيمسبوحالدكتورندوس فضيلة.11

نفعين كثرية نصائحه الغالية وتوجيهاته السديدة وخباصة يف هذه الدراسة. فأسال اهللا 
أن جيزيه خري اجلزاء.

ين يف تين وأرشدتوجهقد يتاألكادمكّي الةكاملشرفةاملاجستري زليانااالدكتورندفضيلة.12
أداء الواجبات األكادمكية.

زء الثالثني شعبان املربوك إبراهيم كاملشرف ىف حفظ اجلشيخالكرمي يشيخفضيلة .13
. فيما ينفعينوأرشدينوجهينقدوالذي

فضيلة شيخي الكرمي العامل العالمة احلاج أمحد بيضاوى مشسوري وأهل بيته الكرام .14
.فيما ينفعينوعلمواين الذين قد وجهواين وأرشدواين 



ه

نور يساري كمدير املهعد اإلسالمي السلفاحلاج مقصودي مجفضيلة العامل العالمة.15
.شرفين وأرشدين فيما ينفعينوجهين و اهلدى اإلسالمي الذي قد 

فيما وأرشدينالذي وجهيناملاجستري كاملرشد واملرىبالدكتورندوس أمحد شاهفضيلة .16
.ينفعين

اللغة العربية.علموين علوما نافعة يف قسم تدريس قد الذين املعلِّمنيفضيلة .17
)ITMAM" (إتمام"إحتاد متخّرجي املعهدفضيلة أصحايب ومعلِّمي يف فرقة.18

بباكنبارو رياو.
جلميع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية .19

اهلدى اإلسالمينوراحلكومية رياو وباخلصوص جلميع إخواين وأخوايت ىف معهد 
PMII) "Pergerakan Mahasiswa Islamيف فرقة "و ،هنداياىن باكنباروالسلفي

Indonesia(،م األحباء، شكرا 2009يف قسم تدريس اللغة العربية سنة و بباكنبارو
ستكمال هذا البحث.املعنوية الو املادية كممساعداتو تكماكل معاشر على

اجلزاء الوفري يف الدارين واحلمد هللا فقهم اسأل اهللا عز وجل أن يباركهم ويساعدهم ويو هذا ون
رب العاملني. واهللا املوفق إىل أقوم الطريق

ه1434شوال 22باكنبارو، 
م2013أغوستوس 29
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