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ABSTRAK

A-ichah kobpulao ( 2014 ) : Study Analisis Ilmu Nahwu tentang Ism Maushul  musytarok
dalam    Al-qur’an ( surah. Ali-imron )

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 Musytarok Oleh sebab itu, penulis merasa
tertarik dengan judul “ Studi Analisis Nahwu Tentang Ism Maushul Musytarok dalam Al-qur’an
( surah Ali-imron ).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja bentuk – bentuk Ism Maushul
Musytarok ( Maa,Man ) yang terdapat dalam surah Ali-imron dan apa kegunaan ism maushul
Musytarok( Maa,Man ) itu terhadap tafsir ma’na ayat Al-qur’an dalam surah Ali-imron. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk Ism Maushul Musytarok (Maa,Man ) yang
terdapat dalam surah Ali-imron dan untuk mengetahui kegunaan ism maushul Musytarok
(Maa,Man ) terhadap tafsir ma’na ayat Al-qur’an dalam surah Ali-imron. Adapun objek
penelitian ini adalah uslub-uslub Ism Maushul Musytarok dalam surah Ali-imron yang berjumlah
57 Ayat.

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 Ali-imron sehingga menemukan 83 Ism
Maushul Musytarok yaitu: Ma., Man,.
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تقديرالشكر و ال
بسم اهللا الرمحن الرحيم

الصالة و .احلمد هللا الذى جعل اللغة العربية أفضل اللغات وأنزل اهللا قراَنا عربية
عني.له وأصحابه أمجآاهللا عليه وسلم وعلى ىحممد صلونبينا والسالم على سيدنا 

رحلةشرط من الشروط للحصول على شهادة املؤهل ىف املكتابة هذا البحث
شريف قاسم السلطان الامعة جلوالتعليم اللغة العربية كلية الرتبيةتعليم األوىل ىف قسم 

دراسة تحليلية نحوية عن األسماء الموصولة "اإلسالمية احلكومية رياو حتت املوضوع 
."المشتركة في القرآن الكريم سورة آل عمران 

توجيهات من املشرف بإذن اهللا عز وجل مع البحث كتابة هذاةالباحثتأمت
ما قد ربياأن أشكر شكرا كثرياى نسأالو . وإرشاداته ىن تربية حسنة والدي املكرمني أل

أن ى نسأالو رب اغفريل ولوالدي وارمحهما كما ربياين صغريا".منذ صغريى، أدعو "
وأخص الشكر إىل :هذه الرسالة،كتابة ىف  ةملن ساعد الباحثأشكر شكرا كثريا

شريف قاسم اإلسالمية السلطان المدير جامعة منذر حتامي األستاذ الدكتور احلاج .1
احلكومية رياو.

شريف السلطان الامعة جلكلية الرتبية والتعليم عميدالدكتور مسعود زين املاجستري .2
قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

عربية كلية الرتبية اللغة التعليم قسم املاجستري رئيس أفرجيون أفندياحلاج الدكتور .3
شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. السلطان الامعة جلوالتعليم 

.ن مشرفا يل ىف كتابة هذا البحثاملاجستري حيث يكو احلاج أفرجيون أفندي الدكتور .4
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اللغة عليمإخواىن وأخواتى الذين يساعدونين ويصاحبونين حسن الصحابة ىف قسم ت.5
أن أذكر هم واحدا فواحدا.حيث لن ميكنن العربية الذين 

اللغة العربية. عليماملعلمون واملعلمات الذين علموىن علوما متنوعة ىف قسم ت.6

. بحثالىف هذاناخلطأت والنقصاواوأخريا أرجو من القارئني التصحيح إذا وجد
يق واهلداية فتو الوباهللا ا.الباحثني ومجيع يلاىل أن جيعل هذا البحث نافعاأدعو اهللا تع

مني يارب العاملني.آ،والرضا واملعرفة

والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.

م1420سبتمرب23باكنبارو، 
ه1435ذو القعدة 30

عائشة   كوفوالو
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