
 يف سورة ادلائدةإّن وأخواهتا ومعانيها 

 

 نور احلسىن إعداد:
 7ٕٕٓٔٓٓٓٔ71ٔ: رقم القيد 

 

 

 

 

 

 

 

 بنجرماسني سالمية احلكوميةاإلنتساري أجامعة 
هٕٗٗٔ/مٕٕٔٓ



 أ
 

 
إّن وأخواهتا ومعانيها يف سورة ادلائدة

 
 

 حبث علمي
 مقدم لكلية الرتبية الستيفاء بعض الشروط

 لنيل درجة السرجاان
 يف تعليم اللغة العربية

 نور احلسىن : إعداد
ٜٕٕٚٔٓٓٓٔٓٚٔ:  رقم القيد  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 
 كلية الرتبية و التعليم 

 قسم تعليم اللغة العربية 
 بنجرماسني 

 هٕٗٗٔ/مٕٕٔٓ
 



 
 

 ب
 

 

 شعار

واعلم أّن الّنصر مع الّصرب، وأّن الفرج مع الكرب، وأّن مع العسر يسرا. "
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 تقديرالشكر و ال
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 فتنبت األرض أشجارا شلطرة؛ أبمره الرايح ذبري وحناان رضبة الكون مؤل الذي احلمدهلل
 واألمّ  يسعى واألب هللا تكلؤان بعناية وطلبو مأواان، األرحام فكانت منيت نطفة من خلقنا وأغصااًن،
 أّن زلّمدا وأشهد أحياان، وإنشاء إن شاء أماتنا لو، شريك ال وحده هللا إال الالو أن وأشهد ترعاان،
 وبعد. ورسولو، عبده
 إىل: والتقدير الشكر خبالص أتقدم أن يسعدين بدء ذي وابدئ

احلاجة جويرية، ادلاجستًن، كعميد كلية الرتبية و التعليم جامعة  ةاألستاذة الدكتور  ادلكرمة واحملرتمة -ٔ
 أنتساري اإلسبلمية احلكومية بنجرماسٌن.

التعليم جامعة ، كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و حسب هللا ادلاجستًن ادلكرم واحملرتم -ٕ
 اإلسبلمية احلكومية بنجرماسٌن. أنتساري

 الثاين وادلشرف، زلي الدين ابرين ادلاجستًن الدكتور احلاج األستاذ األوىلادلشرف  ادلكرم واحملرتم -ٖ
 السديدة، وتشجيعهما ومبلحظاهتما الذان أحاطاين ابىتمامهما ،ادلاجستًن دمحم اندر األستاذ
 يف األكرب ذلما الفضل وكان ادلهارات، يديهما على البحث اكتسبت منهما تعلمت والذان
 سندا وغلعلهما يف عمرعلا ؽلد أن تعاىل هللا فأسأل احلداثة، إىل التقليديةمن  حبثي مسار توجيو

 .الوطن ىذا من أبناء للباحثٌن
األساتيذ وادلعلمٌن يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم جبامعة  ادلكرم واحملرتم  -ٗ

كل الشكر والتقدير على ما قدموه   ةأنتساري  اإلسبلمية احلكومية بنجرماسٌن فلهم من الباحث
 من العلوم وادلعارف والتشجيع. وجزاىم هللا عىن خًن اجلزاء.  

 جامعة أنتساري اإلسبلمية احلكوميةيف  طلبة و الطلبةال إرباد صبعية اللغة العربية و ة\مدرس -٘
 ببنجرماسٌن كادلنتان اجلنوبية دلساعدهتم يف التجربة احملددة و ادليدانية.

أن ترعى ماأتّصل يف النفس من ادلبادئ اليت تعلمتها منهم يف  ةء عهدوا من الباحثلكل ىؤال -ٙ
 سبيل خدمة اللغة العربية وتطويرىا علمياً وتربوايً.

 كل من أسهم أو قّدم جهداً يف سبيل إخراج ىذا البحث. -ٚ
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أن تكون قد وفيت بعض العرفان ابجلميل للغة العربية, وأسهم إبرساء لبنة  ةو يرجو الباحث
متواضعة يف تطويرىا هبدف الوصول إىل جيل قادر على حب لغتو والدفاع عنها وتواصلو مع 

 . لوجهو( خالصا العمل ىذا غلعل أن تعاىل هللا التكنولوجيا احلديثة خدمة ذلا. ) وأسأل
 .وهللا ويل التوفيق

 
 

 م  ٕٕٔٓ يوليو ٙٔ ماسٌن،بنجر 
 ةالباحث
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 إىداء

 إىل:  أىدي ىذا البحث العلمي
اللذان قّدموا احلب،  جة نور علمية "والدي الكرؽلان احملبوابن "احلج أغوس إراوان نور و احل (ٔ

 وكل الدعم، ونصائح، ويرشدون دائما، ويدعون دائما من أجل األفضل.
فزين على أن صغًنة )خًن النساء( اللتان رباألخت الكبًنة )رزقي نور إسبلمي( واألخت ال (ٕ

 أكون أقوى وأحسن.
اخلاليت واخلايل اللذان ػلضنين دائما حينما أسكن هبم يف البنجرماسٌن ما دام أدرس يف   (ٖ

 اجلامعة أنتساري االسئلمية احلكومية.
 .يعطونين الدافعة القويةلغة العربية الذين األصدقائي من فصل األلف يف قسم التعليم ال (ٗ

 ليس يل كلمة إىداء أصبل وأحسن غًن الشكر اجلزيبل
جزاكم هللا خًنا كثًن 

 الباحثة
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 ملخص البحث
، قسم تعليم اللغة لعلميا بحث. الإّن وأخواهتا ومعانيها يف سورة ادلائدة مٕٕٔٓ. نور احلسىن

ج زلي الدين ابرين؛ ادلاجستًن ا األستاذ الدّكتور احل: العربية، كلية الرتبية. ادلشرف األوىل
 ، ادلاجستًندمحم اندرادلشرف الثاين: 

 
 ادلعاين، سورة ادلائدة، إّن وأخواهتا :  الكلمات الرئيسية

إّن، أّن، كأّن،  أخوات إن يعين صب اإلسم وترفع اخلرب.نإّن وأخواهتا ىي صبلة مفيدة، ت
ما ىي أنواع اإلسم إّن وأخواهتا يف  العلمي يعين ثىذا البح يففأسئلة البحث  لكّن، لعّل، ليت.

 ما ادلعاين، و ًن سورة ادلائدةما ىي أنواع اخلرب إّن وأخواهتا يف القرآن الكر و  ،القرآن الكرًن سورة ادلائدة
دلعرفة ا البحث العلمي ىي . وأىداف البحث يف ىذإّن وأخواهتا يف القرآن الكرًن سورة ادلائدةحرف 

دلعرفة أنواع اخلرب إّن وأخواهتا يف القرآن الكرًن ، و أنواع اإلسم إّن وأخواهتا يف القرآن الكرًن سورة ادلائدة
 .إّن وأخواهتا يف القرآن الكرًن سورة ادلائدة حرف دلعرفة ادلعاين، و سورة ادلائدة

وىذا البحث من  النوعي،دبدخل ىذا البحث العلمي  يفالباحثة مدخل البحث استخدم 
يف آايت سورة الباحثة ىي كل إّن وأخواهتا  والبياانت األساسية اليت ربتاج إليهاادلكتيب. ث النوع البح

 لتحليل البياانت ىو أسلوب ربليل ادلضمون. استخدمو الباحثة ادلائدة. واألسلوب الذي 
 ٘٘خواهتا يف سورة ادلائدة ىي حرف إّن وأ : األايت تتضمن ىذا البحث فهيوأّما نتائج 

اليت تتضمن من اجلُمل اليت تتضمن إّن وأخواهتا يف آايتو. وعدد حرف إّن وأخواهتا  ٓٚاآلايتو، ومن 
وعدد من النوع (. ٓ) لَْيتَ  (٘(َلَعل )ٕ)َلِكن  ،(ٓ) ،َكَأن  (٘ٔ)َأن   ،(ٛٗ)ِإن   يف سورة ادلائدة يعين،

وعدد من النوع اخلرب إّن (. ٖٙ( اسم ضمًن )ٖٗ)االسم إّن وأخواهتا يف سورة ادلائدة ىياسم ظاىر 
( ٖ)خرب اجلملة االمسية ، (ٜٕ)خرب اجلملة الفعلية ( ٕٗ)خرب ادلفرد  وأخواهتا يف سورة ادلائدة ىي

سورة ادلائدة ىي التوكيد حرف إّن وأخواهتا اليت تتضمن اآلية أّما ادلعاين  .(ٗٔ)خرب شبو اجلملة 
 .(٘(، والرتجي )ٕ(، واإلستدرك )ٖٙ)
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Abstrak 

Nurul Husna, 2021, Inna dan Saudara-saudaranya dan Makna-maknanya dalam Surah Al-Maidah, 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah. Pembimbing (I): Prof. Dr. H. 

Mahyuddin Barni, M.Ag., (II) Muhammad Nadir, S.Ag., M.Pd.,I.,M.Stud. 

Kata Kunci: Jenis Isim dan KhabarInna wa Akhwatuha, Makna-makna, Surah Al-Maidah. 

 Inna dan Saudaranya adalah amil yang berfungsi menashabkan isim dan merafa’kan 

khobarnya. Saudara-saudara Inna yaitu   لَْيتَ  ,َلَعل  ,َلِكن    ,َكَأن   ,َأن   ,ِإن. Rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah apa saja jenis isim dan khobar Inna wa akhwatuha didalam Al-Quran 

surah Al-Maidah dan apa saja makna-makna huruf Inna wa Akhwatuha didalam Al-Quran 

surah Al-Maidah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis isim dan jenis khobar 

pada ayat-ayat yang mengandung Inna wa Akhwatuha didalam Al-Quran surah Al-Maidah 

dan untuk mengetahui makna-makna huruf Inna wa Akhwatuha didalam Al-Quran surah Al-

Maidah. 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Qualitative Research 

dengan data primer yang diperlukan adalah Inna wa Akhwatuha yang ada pada surah Al-

Maidah. 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah jumlah ayat yang mengandung Inna wa 

Akhwatuhadidalam surah Al-Maidah sebanyak 55 ayat dan 70 kalimat dari ayat tersebut yang 

mengandung Inna wa Akhwatuha. Jumlah huruf Inna wa Akhwatuha yang terkandung dalam 

surah Al-Maidah yaitu :  0( لَْيتَ  ,(5) َلَعل  ,(2) َلِكن  , (0) َكَأن   ,(15) َأن  , (48) ِإن). Jenis isim 

Inna wa Akhwatuha yang terdapat pada surah Al-Maidah yaitu isim zhahir (34) dan isim 

dhomir (36). Sedangkn jenis khobar inna wa Akhwatuha yang terdapat pada surah Al-Maidah 

yaitu khobar mufrad (24), khobar jumlah fi’liyah (29), khobar jumlah ismiyah (2), dan 

khobar syibhul jumlah (14).Adapun makna – makna huruf Inna wa Akhwatuha yang ada 

dalam ayat surah Al-Maidah yaitu taukid sebanyak 63 ayat, istidrak 2 ayat, dan tarajji 5 ayat. 
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