
 ح

 

 ملخص البحث
الرسالة العلمية، قسم تعليم  ".سورة امللك أايتاجلمل يف أواخر  "م.8102، الدين رابد

 واملشرف .اسسير، املحسب هللا :األول املشرف  .الرتبية، كلية ربيةاللغة الع
 ، املاسسيرحسيين لثاينا

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

اجلملة  .واجلملة الفعلية املفيدة يف اللغة العربية تنقسم إىل قسمني وىي اجلملة اإلمسية
جنب أن وهلذا  .. واجلملة الفعلية تيكون من فعل والفاعلتيكون من مبيدأ وخرباإلمسية 

ل كلمات كنسيطيع أن نفهم  ل أايتأنواع اجلمل يف أواخر عرفة ملكبرا   هنيم علينا إبىيمام
 سيدا. فهما أايتأنواع اجلمل يف أواخر اليت تيضمن  ايتو األأ

سورة  أايتما أنواع اجلمل يف أواخر أما أسئلة البحث يف ىذا البحث فهي: 
وأما  .امللكمن سورة  أايتيف أواخر  اجلملة أنواع عرفةمل؟ وىذا البحث لغرض : امللك 

نوع ىذا البحث فهو البحث املكييب، وابسيخدام املدخل النوعّي، واليحليل ىذا البحث 
من سورة  أايتاإلمسية واجلملة الفعلية يف أواخر  اجلملة اليت تيضمن عن ايتعن األ
  امللك.

يف سورة امللك  من املبيدأ واخلرب مجلة إمسية أما نيائج ىذا البحث فهي: توسد 
مبيدأ . 8. مبيدأ ضمر وخربه مفرد عددىا سبعة. 0أنواع:  ة, وأربعايتاأل شرأربعة ع
مبيدأ ضمر وخربه من اجلار . 3. ىا إثناندوخربه مجلة من الفعل والفاعل عد ضمر

. وتوسد مجلة فعلية من مبيدأ مؤخر واخلرب املقّدم عددىا إثنان. 4. واجملرور عددىا ثالثة
فعل املاض و فاعلو  .0، ومخسة أنواع: ايتعشر األ سية فعل والفاعل يف سورة امللك

فعل  .3. مثانيةضارع و فاعلو ضمر مسيير عددىا امل فعل.8. ضمر عددىا ثالثة
فعل اجلامد و فاعلو إسم مفرد . 4. املاضى الناقص و فاعلو ضمر مسيير عددىا إثنان

  د.اضى وفاعلو بلفظ ساللة عددىا واحفعل امل .5. عددىا واحد
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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. 


