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  البحث ملخص

بن  حبيب علياسم التفضيل في كتاب سمط الدرر لل ،م1811 ،محمد ريزى فحليفي
ربية والتعليم العربية كلية الت. قسم تعليم اللغة حسين الحبشي. البحث العلمي

جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين. المشرف األول الدكتور 
حامدي إلهامي الماجستير. المشرف الثاني الحاج محمد شمس الدين نور 

 الماجستير.

 سمط الدرر ،اسم التفضيلالكلمات الرئيسية: 
عن اسم التفضيل في كتاب سمط الدرر للحبيب علي بن  الباحث هذا البحثقدم  

. أهداف هذا البحث هي معرفة اسم التفضيل في كتاب سمط محمد بن حسين الحبشي
الدرر للحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، وهي وسيلة لزيادة المعلومات عن اسم 

البحث  يةأما منهج اسم التفضيل. التفضيل في كتاب سمط الدرر للباحث خاصة وللقارئين عن
 أجرى .المستخدم في هذا البحث هو بحث مكتبي وتحليل الكلمة بالمدخل الّنوعي الوصفي

ل البحث أما تحليبهذا الموضوع.  ع الكتب المتعلقيب سمط الدرر هو جمالّتحليل في كتا
 قواعد اللغة العربية المتعلقة بهذا الموضوع والمعاجمعن  كتبالفي هذا البحث باستخدام 

 وطريقة التى سكلها الباحث لجمع هذا البايانات ه. واللمعرفة أحوال اسم التفضيل ومعانيها
 هذا البحث والنتائج .ة اسم التفضيل ثم تحليلها نحوية ودالليةتتضمّن صيغتحديد الكلمة التي 

اله التجرد اسم التفضيل الذي كان ح التفضيل. وتتكون من اءسمأثالثة وثالثين يجد الباحث 
( اسم 21) ثالثة وعشرينو  ،اسمي التفضيل الذي كان حاله مقترن بألو  ،من )أل واإلضافة(

 ( الذي كان حاله مضاف إلى نكرة.0) سبعةو  ،التفضيل الذي كان حاله مضاف إلى معرفة
لحبشي: علي افي كتاب سمط الدرر للحبيب  وجد الباحث معاني أسماء التفضيل الموجودة

يل لتفضألنه  مقارنة و  التفضيل( سما 12لتفضيل شيء على شيء آخر ) صيغة التفضيل ألنه ال
  .(فقط التفضيل سماشيء على شيء آخر )
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Peneliti menyajikan tentang isim tafdhil dari segi nahwu dan sharaf di kitab 

Simthuddurar karya Habib Ali bin Muhammad bin Husein Al Habsyi. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengenal beberapa keadaan isim tafdhil dari segi nahwu 

dan sharaf di kitab Simthuddurar karya Habib Ali bin Muhammad bin Husein Al 

Habsy, dan juga untuk menambah pengetahuan bagi peneliti dan para pembaca 

secara umum tentang isim tafdhil. Bentuk penelitian ini berupa kajian kepustakaan 

dengan analisis kalimat menggunakan pendekataan kualitatif deskripsitif. Analisis 

diterapkan pada kitab Simthuddurar yaitu mengumpulkan beberapa referensi dari 

buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi. Jenis penelitian ini dengan cara 

menganalisis beberapa sumber buku untuk mengetahui keadaan-keadaan isim 

tafdhil dan juga maknanya dengan melihat referensi buku-buku gramatika bahasa 

Arab yang berhubungan dengan penelitian dan juga melihat kamus-kamus. Cara 

yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan beberapa data yaitu dengan 

membatasi kalimat yang mengandung isim tafdhil, kemudian menganalisanya 

dengan analisis gramatika dan makna. Hasil penelitian ini adalah: terdapat 32 isim 

tafdhil. Terdiri dari: 1 isim tafdhil yang sunyi dari al dan idhafah, 2 isim tafdhil yang 

keadaannya disertai al, 23 isim tafdhil yang keadaannya beridhafah kepada 

ma’rifah, 7 isim tafdhil yang keadaannya beridhafah kepada nakirah. Adapun 

makna isim tafdhil di kitab ini peneliti menemukan 32 isim tafdhil bermakna 

superlatif dan 1 isim tafdhil bermakna komparatif. 

 

  


