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 ملخص البحث

ركبالوصفييفسورةالكهف.6719،أمحد كوثري دلركباإلضايفوادل لرسالةا .ا
ور لدكت ا األول: ادلشرف العربية. اللغة تعليم قسم قاسم،العلمية، أبو ندوس

دمحممشسالدينالنوراجستري،وادلشرفالثاين:ادل  ،ادلاجستري.احلاج

 سورة الكهف ادلركب الوصفي، ،دلركب اإلضايفا: الكلمات الرئيسية
فعليوأنماإلسالمي.فمنأرادأنيتفقوفيوعلوالالقرآنىومصدرأولجلميع

قرآنفهماصحيحامتقنا.ولنيستطيعأنيفهموإالبفهملغتواليتىياللغة يفهمال
اإلضايف دلركب ا قواعدىا ومن قواعدىا. بفهم إال يفهمو أن يستطيع ولن العربية.

ال  الوصفي دلركب والتفريقوا وتعيينهما فهم يف ادلشكالت الطالب بعض وجد ذان
يرج  البحث فهذا دلركببينهما. وا اإلضايف دلركب ا فهم يف الطالب يساعد أن ى

الوصفي.
 ىو البحث ىذا سورةدلعرفةأىداف يف الوصفي دلركب وا اإلضايف دلركب ا

 منهج وأما أمناطهما. بني الفرق وحتليل وأنواعهما، البحثالكهف البحث ىذا
ادل ( Library Research)كتي . ىادلستخدمواألسلوب البياانت ىذه بتحديدجلمع و

اليتتترمن الكهفاآلايتالقرآنية دلركبالوصفييفسورة وا دلركباإلضايف مث،ا
أسلوبحتليلادلرمونوأماحتليلالبياانتابستخدام.همامثحتليلأمناط،حتليلإعراهبا

(Content Analysis).
البح نتائجىذا الكهف1ثىي:)أما دلركب657(يفسورة اإلضايفلفظا

دلركبالوصفياليتتنتشريف62آيةو95اليتتنتشريف واع6آية.)28لفظا (أن
 فيها اإلضايف دلركب 7ا ىي: واع، اللفظية،أن واإلضافةاإلضافة ادلعنوية، واإلضافة

علىتقديرمن، واإلضافة الالم، اليتعلىتقدير واإلضافة علىتقديريف، واإلضافة
دلركب واعا وأماأن يكونادلرافإليومفردا،واإلضافةاليتيكونادلرافإليومجلة.



 ز

واع،ىي:5الوصفيفيها والنعتأن والنعتادلفرد، والنعتالسبي، النعتاحلقيقي،
 اجلملة،والنعتشبةاجلملة.
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ABSTRAK 

Ahmad Kausari, 2019. Frasa Idhafah dan Frasa Sifat di Surah Al-Kahfi. 

Penelitian Ilmiah Jurusan bahasa Arab. Pembimbing Drs. Abu Kasim, M. 

Ag, dan H. Muhammad Syamsuddin Noor, MA. 

Kata Kunci: Frasa Idhafah, Frasa Sifat, Surah Al-Kahfi 

Al-Qur’an adalah sumber utama ilmu-ilmu keislaman. Siapa pun yang ingin 

mendalami ilmu-ilmu keislaman, tentu harus mengerti Al-Qur’an dengan 

pemahaman yang tepat dan mantap. Seseorang tidak akan mampu memahami Al-

Qur’an jika dia tidak mampu memahami bahasanya, yaitu bahasa Arab. Seseorang 

tidak akan mampu memahami bahasa Arab dengan pemahaman yang mantap jika 

dia tidak mengerti tata bahasa Arab tersebut. Diantara materi tata bahasa Arab 

adalah frasa idhafah dan frasa sifat yang sebagian mahasiswa menemui kesulitan 

dalam memahami, menentukan, dan membedakan keduanya. Penelitian ini 

diharapkan mampu membantu mahasiswa dalam  memahami frasa idhafah dan 

frasa sifat. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui frasa idhafah dan frasa 

sifat di surah Al-Kahfi, jenis-jenisnya, dan perbedaan pola antara keduanya. 

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research). Teknik 

yang digunakan untuk menghimpun data-data dalam penelitian ini adalah dengan 

cara menentukan ayat-ayat Al-Qur’an  di surah Al-Kahfi yang mengandung frasa 

idhafah dan frasa sifat, kemudian menganalisis i’rabnya, dan menganalisis pola 

keduanya. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis konten (Content 

Analysis). 

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Ada 250 Frasa idhafah di surah Al-Kahfi 

yang tersebar di 95 ayat dan ada 63 frasa sifat yang tersebar di 38 ayat. 2) Ada 7 

jenis frasa idhafah di surah ini, yaitu: idhafah lafzhiyah, idhafah ma’nawiyah, 

idhafah dengan taqdir lam, idhafah dengan taqdir min, idhafah dengan taqdir fii, 

idhafah yang mudhaf ilaihnya mufrad, dan idhafah yang mudhaf ilaihnya jumlah. 

Adapun jenis frasa sifat di surah ini ada 5, yaitu: na’at haqiqi, na’at sababi, na’at 

mufrad, na’at jumlah, dan na’at syibhul jumlah. 
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ا أَْهَزُلَواُه ُقرْآًها َعَرِبيًّا  إِهَّ

ُكْم   َتْعِقُلْونَ َلَعلَّ
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 أقدمىذهالرسالةالعلميةللمحبوبنيالكرميني

 أيبوأميالذينربياينتربيةضسنة
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لرضيم لرمحنا  بسمهللا

إالهللاوضده وأشهدأنالإلو لسانأىلاجلنان. احلمدهللالذيجعلالعربية
دمحماعبدهورسولوالذيمحلنامنالظلمات النوروفتحإىلالشريكلو،وأشهدأنسيدان

وفتحهللابوآذاانصماوقلوبناغلفاوعيوانعمياجعلولكلالربية.

رمح دمحممفتاحابب سيدان على وسلم صل علمهللاصالةاللهم يف ما ةهللاعدد
محدا بعد أما وااله. ومن وصحبو آلو وعلى ملكهللا بدوام دائمني وسالما صالة

كثري نعما الباضث أعطى الذي وجل عز هلل لةوشكرا ا يتم أن يستطيع رسالةضىت
اإلسالميةةالعلمي أنتساري جبامعة اإلسالمية الًتبية يف السرجاان درجة لنيل شرطا

 ."ادلركب اإلضايف وادلركب الوصفي يف سورة الكهف"ةحتتادلوضوعاحلكومي

 قدمالباضثشكراجزيالإىل:يويفىذهادلناسبةالنفسية

ةفريلةادلكرمةاألستاذ -1 ورة لدكت ا احلاجة الًتبيةجويريةادلاجستري كلية د كعمي
والتعليمجامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةببنجرماسني.

ادلكر -6 ضسبهللافريلة و،م رئيسا لرمحنادلاجستري ا توفيق لدكتور ادلاجستري،ا
عربيةكليةالًتبيةوالتعليمجامعةأنتسارياإلسالمية سكرتريالقسمتعليماللغةال

 احلكوميةببنجرماسني.

ور -2 لدكت وادلشرفالثاينادلاجستري،أبوقاسمندوسفريلةادلكرمادلشرفاألولا
دمحممشسالدين لهعلىإرشادمهاللباضثيفكتابةىذادلاجستري،نوراحلاج رسالةا

ل .ةالعلميرسالةا



 ل

ةكليةالًتبيةوالتعليم -4 عربي فريلةادلكرمنيمجيعاحملاضرينيفقسمالتعليماللغةال
جامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسنيفلهممنالباضثأضسنشكرا

اجلزاء.خريلتشجع.وجزاىمهللاالعلوموادلعارفواامنعلىماقدمواوتقدير
والتوجيو -5 ابدلساعدة قاموا الذين واألصدقاء لزمالء ا جلميع اجلزيل والشكر

.ةالعلميلرسالةالهوالتسهيلللباضثيفكتابةىذ

 واخلطيوال النقصان من الباضث ىذإفوت كتابة لهيف ،ةالعلميرسالةا
إصالضية.للقارئنيأنيقًتضواللباضثابقًتاضاتاألضسنو

عسىهللاأنينفعىذاالبحثالعلميللباضثخاصةوللقارئنيعامة.آمني

 م6719ديسمرب19بنجرماسني،
ثالباض  
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