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 إقرار الطالب

أدنا ،وبيايتكاأليت:أناادلوقع
:أمحدسوجروواالسمالكامل

0310841131:رقمالقيد
:الًتبيةوالتعليمالكلية
:تعليماللغةالعربيةالقسم

البحثالعلميالذيحضر  لتوفريالشرطلنيلدرجةالسرجانايفتعليمتأقربأنهذا
 والتعليمجامعة الًتبية كلية العربية بنجرماسنيأنتسارياللغة احلكومية حتتاإلسالمية

ادلوضوع:

  "ما" في سورة البقرة معانى

زورت وكتبتحضر ادعىأحديفت بنفسيوما  منإبداعغرييأوتأليفاآلخر.وإذا
أحتملادلسؤوليةعلىذلك، ادلستقبلأن منتأليفوتبنيأن فعالليسمنحبثيفأنا

اإلسالميةأنتساريولنتكونادلسؤوليةعلىادلشرفأوعلىكليةالًتبيةوالتعليمجامعة
احلكوميةبنجرماسني.

 رغبيتاخلاصةوالجيربينأحدعلىذلك.هذااإلقراربناءعلىتهذا،وحرر

بنجرماسني..................م
توقيعصاحباإلقرار

 


محدسوجرووأ
0310841131رقمالقيد:



 ه

 

 
                    

                

“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah 
menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan 

bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada 
yang demikan itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi orang-orang yang mengetahui” 
(Ar-rum 22) 
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 إهداء

 

 البحث العلميأهدي هذا 

 ذين كانا ربياني تربية حسنةل  إلى والدي الكريمين المحبوبين ال

 وراعياني رعاية صحيحة

 بياني صغيرار اللهم اغفرلهما وارحمهما كما  

 وإلى أخي المحبوب وإلى جميع أساتيذي

 عليهم الرحمة والرضوان

 وإلى أصحابي المحبوبين

 وبارك اهلل لي ولهم

 وانتهاء هذا البحث العلميال ذين أعطوني الدوافع 

 وليس كلمة أهديها أجمل وأحسن

 من الشكر الجزيل

 

 جزاكم اهلل خيرا وأحسن الجزاء
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 شكر والتقديرلا

بسمهللالرمحنالرحيم

احلمدهللالذيجعلالعربيةلسانأهلاجلنان.وأشهدأنالإل إالاهللوحد 
الذيمحلنامنالظلماتوالنوروفتح،وأشهدأنسيدنازلمداعبد ورسول الشريكل 

اهللب آذاناصماوقلوبناغلفاوعيوناعمياجعل لكلالربية.

يفعلماهلل ما اهللعدد زلمدمفتاحبابرمحة اللهمصلوسلمعلىسيدنا
صالةوسالمادائمنيبدوامملكاهللوعلىآل وصحب ومنواال .أمابعدمحداوشكرا

أعطىالباحثنعماكثريةحىتيستطيعأنيتمالبحثالعلميشرطاهللعزوجلالذي
حتن احلكومية اإلسالمية أنتساري جبامعة اإلسالمية الًتبية يف السرجانا درجة لنيل

".في سورة البقرة "ما" معانىادلوضوع"

:شكراجزيالإىلويفهذ ادلناسبةالنفسيةيقدمالباحث

التعليمجويريةادلاجستريكعميدكليةالًتبيةوةالدكتورةاألستاذةفضيلةادلكرم -0
.ببنجرماسنياإلسالميةاحلكوميةيجامعةأنتسار

8-  ادلكرم حسباهللفضيلة سكرترياادلاجستري ادلاجستري ناضر وزلمد رئيسا
تعلل قسم العربية اللغة ويم الًتبية أنتساركلية جامعة اإلسالميةيالتعليم

.نيببنجرماساحلكومية
جستريوادلشرفاحلاجزلمدادلاحسباهللادلاجستريفضيلةالكرمادلشرف -4

حثيفكتابةهذاالبحثالعلمي.اللباعلىإرشادمهمشسالدينادلاجستري
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يفقسمالتعليماللغةالعربيةكليةالًتبيةفضيلةادلكرمنيمجيعاحملاضرين -3
ماسنيفلهممنالباحثوالتعليمجامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجر

أحسنشكراوتقديرعلىماقدموهىمنالعلوموادلعارفوالتشجع.وجزاهم
اهللأحسناجلزاء

جي التوألصدقاءالذينقاموابادلساعدةواجلميعالزمالءوشكراجلزيللوا -5
يفكتابةهذاالبحثالعلمي.باحثالتسهيلللو

كتابةهذاالبحثالعلمي،ومايفلباحثمنالنقصانواخلطاءاواليفوت
أحسنللقارئنيأنيقًتحواللباحثباقًتاحاتإصالحية.

اهللأنينفعهذاالبحثالعلميللباحثخاصةوللقارئنيعامة.آمنيىعس

 م8102يناير4بنجرماسني،

 الباحث
 
 
 
 

 أمحدسوجروو
0310841131 
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 االعتماد من طرف لجنة المناقشة
،الذىكتب :أمحدسوجروو،يفسورةالبقرة"ما"معاىنالبحثالعلميبعنوان:

 القيد: جلنة0310841131رقم أمام العلمي البحث هذا عن الباحث دافع قد .
ادلناقشةوتقررقبول شرطالنيلدرجةالسرجانايفتعليماللغةالعربية،وذلكيف:

اخلاميس:اليوم
فربيارير0:التاريخ

+أ()30:ويكونمقبوالبدرجة
عميدكليةالًتبيةوالتعليم

جبامعةأنتسارياإلسالميةاحلكومية




األستاذةالدوكتورةاحلاجةجويرية،ادلاجستري
 031110110321148113رقمالتوظيف:

وتتكونجلنةادلناقشةمنالساداتاألساتذة:

التوقيعاالسم
 حسباهلل،ادلاجستري -0

ومشرفا(رئيسادلناقشة)


 ادلاجستريالسرجانافتحاهللمنادي، -8
ا(مناقش)



 احلاجزلمدمشسالديننور -4
ا(مشرفاومناقش)
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 ملخص البحث

.البحثالعلمي،قسمتعليماللغةيفسورةالبقرة"ما"معاىن.8102،أحمد سوجروو
احلاج الثاين: وادلشرف ادلاجستري، اهلل، حسب األول: ادلشرف العربية.

زلمدمشسالديننور،ادلاجستري.

،حبثمكتيب"ما"،سورةالبقرةمعاىنالكلمات الرئيسية:



دينيةولغةمصادراإلسالم:القرآنألهنالغةادلسلمنياللغةالعربيةمهمةيفحياة

كثرذكرهايفالعربيةوالسيمايفالقرآنالكرًنورأىالباحثأنيوكلمة"ما"واحلديث.

يفالقرآنالكرًنليعلم"ما"عنوحيتاجالباحثإىلحبثعميق"ما"ذلامعانعديدة

أطولسو ألهنا البقرة الباحثسورة واختار ادلفسرين. عند الكرًنمعانيها يفالقرآن رة

وكثري"ما"فيها.

ها.معانىتضمن"ما"يفسورةالبقرةويمعرقةاآلياتالاليتالبحثوأهدافهذا

لحووقراءةعدةكتبالتفسريوكتبحنويةمعجبوالبحثهوحبثمكتيب،أي

البقرة.."ما"معاىن سورة يف "ما" يتضمنه الاليت اآليات هي األساسية والبيانات

 والبياناتالفرعيةهيكتبأخرىمتعلقةهبذاادلوضوع.
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البياناتهيبتحديداآلياتيتضمنه الباحثجلمعهذ  والطريقةاليتسلكها

البحثهووجدالباحث بأسلوبالتحليلالنحوية.واحلاصلهذا مائة"ما"مثحيللها

"ما"النافية،81"ما"ادلصدرية،و40"ما"ادلوصول،و081أيةوتتكونمنوأربعني

1"ما"الشرطية،و1النكرةالتامة،و4"ما"ادلعرفةالتامة،و3"ما"احلجازية،و00و

"ما"االستفهام.01"ما"الكافةادلكفوفة،و3"ما"الزائدة،و
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Bahasa Arab penting dalam kehidupan orang-orang islam karena bahasa 

Arab adalah bahasa keagamaan dan bahasa sumber sumber islam Al-qur‟an dan 

Hadits. Dan kalimat „Maa” kalimat yang banyak disebutkan dalam bahasa Arab 

apalagi dalam al qur‟an. Dan peneliti bependapat bahwa “Maa” memiliki makna 

yang banyak  dan peneliti memerlukan penelitian yang mendalam tentang “Maa” 

dalam al qur‟an untuk mengetahui maknanya menurut para ahli tafsir. Dan 

peneliti memilih surah al baqoroh karena surah terpanjang dalam al qur‟an dan 

banyak “Maa” didalamnya.  

Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui ayat-ayat yang 

terkandung Maa pada surah Al-Baqoroh beserta maknanya.  

Penelitian ini berupa jenis kajian kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan 

membaca beberapa buku tafsir dan buku nahwu tentang “Maa”, dan data primer 

yaitu ayat-ayat yang terkandung Maa pada surah Al-Baqoroh. Dan data sekunder 

yaitu kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini,. 

Cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan beberapa data yaitu 

dengan membatasi ayat-ayat yang mengandung Maa, kemudian menganalisanya 

dengan analisis kebahasaan/nahwiyyah. Hasil penelitian ini adalah: terdapat 140 

ayat yang mengandung Maa terdiri dari: 127 Maa Mashul, 31 Maa 

Mashdariyyah, 26 Maa Nafiyyah, 11 Maa Hijaziyyah, 4 Maa Ma’rifah Tammah, 

3 Nakiroh Tammah, 7 Maa Syartiyyah, 7 Maa Zaidah, 9 Maa Kafah Makfufah, 

dan 10 Maa Istifham.   
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