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 الكتابة قيده"صيد و ل"العلم كا
 )دمحم األمني عبد هللا العرمي العلوي اذلرروي الشافعي يف تفسري حدائق والرحيان(
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 اإلهداء
     

 إىل أيب احملبوب وأمي احملبوبةأىدى ىذا البحث العلمي 
 أخي احملبوبو 

  وإىل أساتيذي ادلكرمني   
 الذين أعطوين الدافعة واحلماسة والعلوم النافعة وإىل أصدقائي احملبوبني

 النتهاء ىذا البحث العلمي وليس يل كلمة أىديها أمجل
 وأحسن غري الشكر اجلزيل جزاكم هللا خري اجلزاء 
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 والتقديرالشكر 

 
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

الم على الة والس  ين والص  العادلني وبو نستعني على أمور الدنيا والد   احلمدهلل رب  
 ا بعد.د وعلى آلو وصحبو أمجعني. أم  دان حمم  أشرف األنبياء وادلرسلني سي  

 ويف ىذه ادلناسبة النفيسة يقد م الباحث شكرا جزيال إىل:
الدكتورة احلاجة جويرية ادلاجستري، عميدة كلية الًتبية والتعليم األستاذة  ةادلكرم -3

 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
 والتعليم كلية الًتبية قسم تعليم اللغة العربية رئيسك،  ادلاجستريحسب هللا  مكر ادل -3

 بنجرماسني. جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية

يف كتابة ىذا  للباحثعلى إرشاده  ادلاجستري هللاحسب  األول ادلشرف ادلكرم  -2
 البحث العلمي.

يف كتابة ىذا البحث  للباحثعلى إرشاده  ادلاجستري حسيين ادلكرم ادلشرف الثاين -4
 العلمي.

 التعليم يف قسم تعليم اللغة العربية الذينمجيع احملاضرين بكلية الًتبية و  ادلكرمني -1
 .يعطون ادلعلومات النافعة للباحث

رئيس ادلكتبة اإلسالمية احلكومية بنجرماسني، و ادلكرم رئيس ادلكتبة جبامعة أنتساري  -6
 بكلية الًتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

ا ابدلساعدة والتوجيو والتسهيل والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء الذين قامو  -0
 بقسم تعليم اللغة العربية. صدقائي، وخاصة ألالعلمي بحثال اىذ لباحثل
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لتقدم عمال الذي ينتفع  الباحث فكرة ىذا البحث العلمي تولدت من رجاء
تسبب ىذا  الذي الباحث العربية. ولكن حبدود وضعفدنيا التعليم وخاصة للغة ل

متفائلة، أدىن ادلعلومات الىت تستطيع  الباحث البحث العلمي رمبا بعيد عن الكمال. بل
تعط من ىذا البحث العلمي، لعل يستطيع أن يكون مول دا و حجر ادلغنطيس لينتفع أن 

 ) وأسأل هللا تعاىل أن جيعل ىذا العمل خالصا لوجهو( يف تعليم اللغة العربية يف وقت ما.
 وهللا ويل التوفيق
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 االعتماد من طرف جلنة املناقشة
 

، ر الدينبد: كتبوسورة ادللك الذي   أايتل يف أواخر اجلم بعنوان:البحث العلمي 
أمام جلنة ادلناقشة البحث العلمي عن  قد دافع الباحث 3213321031رقم القيد:

 وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة السرجاان يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف:
 

  ثالاثء :   اليوم  
  3132يونيو  36:    التاريخ  
 ) أ (   21،60 : وتكون مقبولة بدرجة  
 عميد كلية الًتبية والتعليم     
 جيامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية     

 
 

 األستاذة الدكتورة احلاجة جويرية ، ادلاجستري
 316113163126123114رقم التوظيف:                          

 
 :نة ادلناقشة من السادات األساتذاوتتكون جل     

                           
 التوقيع اإلسم

  حسب هلل ادلاجستري
  حسيين ادلاجسري

  حامدي إذلامي ادلاجستري
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 إقرار الطالب
 كاآليت:   وأبنيأان ادلوقعة حتت 

 بدر الدين:    االسم الكامل
    3213321031 :          رقم قيد
 : تعليم اللغة العربية   القسم

 : الًتبية و التعليم    الكلية 
 

أقر  أبن ىذا البحث الذي حضرتو لتوفري شرط لنيل درجة السرجاان ىف تعليم اللغة العربية 
 كلية الًتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني حتت عنوان:

 سورة امللك أايتاجلمل يف أواخر 
و من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. وإذا ادعى توما زور بنفسي  وتو وكتبتحضر 

أحد يف زمان ما أنو من أتليفو وتبني أنو فعال ليس من حبثي فأان أحتمل ادلسؤولية على 
أو على كلية الًتبية والتعليم جامعة أنتساري  نيذلك، ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
 ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك. حررىذا، و 

       
 م 3132 فرباير  بنجرماسني ،

 اإلقرار توقيع صاحب

 

 
 بدر الدين

3213323031 
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 ملخص البحث  
الرسالة العلمية، قسم تعليم  ".سورة ادللك أايتاجلمل يف أواخر  "م.3132، الدين رابد

 وادلشرف .اجستري، ادلحسب هللا :األول ادلشرف  .الًتبية، كلية ربيةاللغة الع
 ، ادلاجستريحسيين لثاينا

  .سورة ادللك أايتاجلمل يف أواخر  الكلمات الرئيسية:
اجلملة . سورة ادللك أايتاجلمل يف أواخر  الباحث الرسالة العلمية عنقدم 

اجلملة  .واجلملة الفعلية ادلفيدة يف اللغة العربية تنقسم إىل قسمني وىي اجلملة اإلمسية
جنب أن وذلذا  .. واجلملة الفعلية تتكون من فعل والفاعلتتكون من مبتدأ وخرباإلمسية 

ل كلمات كنستطيع أن نفهم  ل أايتأنواع اجلمل يف أواخر عرفة دلكبريا   هنتم علينا إبىتمام
 جيدا. فهما أايتأنواع اجلمل يف أواخر اليت تتضمن  ايتو األأ

سورة  أايتما أنواع اجلمل يف أواخر أما أسئلة البحث يف ىذا البحث فهي: 
وأما  .ادللكمن سورة  أايتيف أواخر  اجلملة أنواع عرفةدل؟ وىذا البحث لغرض : ادللك 

، والتحليل ىذا البحث  نوع ىذا البحث فهو البحث ادلكتيب، وابستخدام ادلدخل النوعي 
من سورة  أايتاإلمسية واجلملة الفعلية يف أواخر  اجلملة اليت تتضمن عن ايتعن األ
  ادللك.

يف سورة ادللك  من ادلبتدأ واخلرب مجلة إمسية أما نتائج ىذا البحث فهي: توجد 
مبتدأ . 3. مبتدأ ضمري وخربه مفرد عددىا سبعة. 3أنواع:  ة, وأربعايتاأل شرأربعة ع
مبتدأ ضمري وخربه من اجلار . 2. ىا إثناندوخربه مجلة من الفعل والفاعل عد ضمري

. وتوجد مجلة فعلية من مبتدأ مؤخر واخلرب ادلقد م عددىا إثنان. 4. واجملرور عددىا ثالثة
فعل ادلاض و فاعلو  .3، ومخسة أنواع: ايتعشر األ ستة فعل والفاعل يف سورة ادللك

فعل  .2. مثانيةضارع و فاعلو ضمري مستتري عددىا ادل فعل.3. ضمري عددىا ثالثة
فعل اجلامد و فاعلو إسم مفرد . 4. ادلاضى الناقص و فاعلو ضمري مستتري عددىا إثنان

 د.اضى وفاعلو بلفظ جاللة عددىا واحفعل ادل .1. عددىا واحد
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Badaruddin, 2018.Jumlah di akhir-akhir ayat pada surah al-mulk. Penelitian 

Ilmiah, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan. Pembimbing pertama: Hasbullah. S.Ag., M.H.I. dan 

Husaini. M.Pd.I 

Kata Kunci: ,Jumlah di akhir-akhir ayat,. 

Peneliti menyajikan penelitian ilmiah tentang jumlah di akhir ayat surah 

Al-mulk. Jumlah mufidah didalam bahasa arab terbagi dua, Jumlah ismiyah dan 

Jumlah fi’liyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Dan jumlah 

fi’liyah terdiri dari fi’il dan fail. Oleh karena itu kita harus memperhatikan dengan 

teliti untuk mengetahui macam-macam jumlah yang terkandung, supaya kita dapat 

memahami kalimat yang terkandung didalam ayat secara baik. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja macam-

macam jumlah di akhir ayat surah Al-mulk? Dari penelitian ini bertujuan: untuk 

mengetahui macam-macam jumlah ismiyah dan filiyah di akhir-akhir ayat surah 

Al-mulk.Adapun jenis penelitian ini berupa kajian perpustakaan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif, dan penelitian ini menganalisis ilmu nahwu 

tentang macam-macam jumlah di akhir ayat di dalam surah Al-mulk. Analisis 

penelitian ini adalah tentang ayat-ayat yang mengandung jumlah ismiyah dan 

filiyah di akhir ayat. 

Adapun hasil penelitian ini adalah: Terdapat jumlah ismiyah yang terdiri 

dari mubtada dan khobar di surah Al-mulk 14 ayat dan 4 macam, 1 mubtada 

berupa dhomir dan khobarnya berupa mufrad, 2 mubtada berupa dhomir dan 

khobarnya berupa jumlah dari fi’il dan fa’il.3 mubtada berupa dhomir dan 

khobarnya berupa jumlah jar dan majrur, 4 mubtadanya di ahir dan khobarnya di 

dahulukan. Dan terdapat jumlah filiyah yang terdiri dari fiil dan fail pada surah al-

Mulk 15 ayat dan  5 macam, 1. Fiil madhi dan failnya berupa dhomir, 2. Fiil 

mudhari dan failnya berupa dhomir, 3. Fiil madhi naqis dan failnya brupa dhomir. 

4. Fiil jamid dan failnya berupa isim mufrad. 5. Fiil madhi dan failnya berupa 

lafaz dengan bertaqdir. 

 


