
   ملخص البحث 

". البحث العلمي .قسم تعليم اللغة العربية    عم    ءاألمساء املقصورة يف جز   م.  2019،  بيهقي
اجستري ،واملشرف الثاين  ، املاحلاج حممد مشس الدين النور.املشرف األّول الدكتور  

 عارف رمحن حكيم، املاجستري. 

 .  عم   ءاألمساء املقصورة يف جز   : الكلمات الرئيسية

  

ألحاديث الشريفة االقرآن الكرمي    اللغة العربية هي لغة  حياتنا، ألنالّلغة العربّية مهم يف  
مساء املقصورة األ، ولذالك عجب الباحث لتحليل حىت صاحب اجلنة ابستخدام لغة العربية

إحدى من مباحث علم النحو  الذي مهم يف تعلم اللغة العربية، ووجدت  ألنه  عم   ءيف جز 
 .  عم   ءاألمساء املقصورة يف جز فيه كثرية من 

ما موقع إعراب األمساء املقصورة املوجودة آايت أما املشكالت ىف هذا البحث هي :  
آايت يف جز عم اليت تتضمن االمساء املقصور   يف القرآن الكرمي. أي آية من  السور من جز عمّ 

 مساعا و قياسا. 
 اإلسم املقصور مساعيا أو قياسيايف جز عم  معرفةأما هدف يف هذا البجث هو: 

 تفرقهما.  تسهيللوفهمهما 
ومنهج هذا البحث العلمي هو البحث املكتيب أبسلوب التحليل اللغوي مبدخل 

 الطريقة الوصفية الكيفية.   

أعين ، عم   ءاألمساء املقصورة يف جز ون أربعو  ةمثانييف هذا البحث  وجد الباحث
املقصور سم  اال  27،  اسم املقصور مساعياال    20  املقصورة مساعيا أو قياسيا  األمساءن من  و تتك

 ا قياسي
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Kata Kunci: Isim-isim maqsur Pada ـJuz Amma 

 Bahasa Arab merupakan bagian penting dalam kehidupan kita, karena bahasa 

arab adalah bahasa al-Qur’an dan Hadis, sampai-sampai penduduk surga pun 

menggunakan bahasa arab, karena itulah peneliti sangat tertarik untuk menganalisis 

tentang Isim-isim Maqsur dalam Juz ‘Amma, karena Isim-isim Maqsur  adalah salah 

satu bagian dari pembahasan yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Selain itu, di dalam Juz ‘Amma juga banyak terdapat Isim-isim Maqsur 

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini: Apa I’rab Isim-isim 

maqsur yang terdapat dalam surah-surah dari Juz ‘Amma di Al-Qur’an. Ayat-ayat 

apa saja yang mengandung Isim-isim maqsur sima’i dan qiyasi, 

Tujuan dari penelitian ini adalah: dapat mengetahui  dan memahami Isim 

maqsur Simai dan Qiyasi, sehingga mudah membedakan antara keduanya.   

Penelitian ini merupakan kajian pustaka melalui analisis linguistik dengan 

desain kualitatif deskriptif.   

Hasil penelitian adalah : terdapat  47 isim maqsur di dalam juz ‘amma, 

terdiri dari 27 isim maqsur qiyasi, 20 isim maqsur simai  

  

  

  

 


