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 كومية بنجرماسينـــة الحـالميــــــأنتساري اإلسجامعة 

 مــــــــــــــيــــــعلية والتـــــــــــــــــــــــــة التربــيــــــــــكل
 ة ــيـــــربــــــغة العـــلـال تعليمــــم الـــــــســــق
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 خيركم من تعلّم القرآ ن وعلّمه
  



 
 

 ب
 

 الموافقة 
 مفي القرآن الكري اإلضافة ومعانيها في سورة النور :   البحث العلمي بعنوان

 محمد زيدان جرديانور :    الطالب
 081010101071 :   رقم القيد

 اللغة العربية تعليمقسم  :    القسم
 تعليمكلية التربية وال :    الكلية

طالع على البحث العلمي الذي أعده الباحث: محمد زيدان بعد اال  
 إلى مجلس المناقشة.  تقديمه علىوافق المشرفان  081010101071جرديانور/ 

 
 0100فبراير  8بنجرماسين، 

 المشرف الثاني  المشرفة األولى
   
   

 ، الماجستيرأحمد عارفين  الماجستيرالدكتورنداه مارياني، 
010110100178100110  0000117110 

 
 عتماداال

 ،تعليمكلية التربية وال ةباسم عميد
 اللغة العربية تعليمرئيس قسم 
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 018800010110000110رقم التوظيف: 
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 اإلضافة ومعانيها في سورة النور في القرآن الكريم بالموضوع :  البحث العلمي 

بين يدي  قد دافع الباحث 081010101071ن جرديانور/: محمد زيدا الذي كتبه
المية بجامعة أنتساري اإلس تعليمكلية التربية والفي   العلمي البحثلجنة مناقشة 

  الحكومية بنجرماسين في:
  
 يوم اثنين :   اليوم  
 0100فبراير  00 :   التاريخ  
 (1101) +أ : وتكون مقبولة بدرجة  
 
 
 تعليمكلية التربية والعميدة     
 بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين   
 
 

 الحاجة جويرية الماجستير األستاذة الدكتوراه
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 : وتتكون لجنة المناقشة من السادات األساتيذة
 عيالتوق االسم

  حسب الّله، الماجستر .0
  وية نور، الماجسترد. فط .0
  أحمد عارفين، الماجستر .3
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 إقرار الطالب

 أنا الموقع أدناه، وبياناتي كاآلتي:
 محمد زيدان جرديانور  : االسم الكامل

 081010101071 : رقم القيد
 اللغة العربية تعليمقسم  :  القسم
 تعليموالكلية التربية  :  الكلية

اللغة العربية   يمتعلفي  سرجاناأقرر بأن هذا البحث الذي حضرته لتوفير شرط لنيل درجة 
 بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين تحت عنوان : تعليمكلية التربية وال

 اإلضافة ومعانيها في سورة النور في القرآن الكريم 
دعى أحد وإذا ا غميري أو تأليف اآلخر.حضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع 

ذالك،  لىعاستقباال أنّه من تأليفه وتبين أنه فعال ليس من بحثي فأنا أتحمل المسؤولية 
كلية جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية   علىالمشرفين أو  علىولن تكون المسؤولية 

  بنجرماسين.
 يجبرني أحد على ذلك.رغبتي الخاصة وال علىهذا، وحررت هذا اإلقرار بناء  
 

 0100فبراير  0بنجرماسين، 
 توقيع صاحب اإلقرار

 
 
 

 محمد زيدان جرديانور
 081010101071رقم القيد : 
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 الشكر والتقدير

 الّ شهد أن ال إله إالحمد لّله دائما سرمدا، الذي خلق اإلنسان وعّلمه البيان. أ 
لهّم صّلي ورسوله ال نبيا بعده. ال الّلهوحده ال شريك له وأشهد أّن نبينا محمدا عبد  الّله
نا علىلتابعين و بعين وتابع ااه وعلى آله الطيبين وأزواجه أّمهات المؤمنين وصحبه والتعلي

 أجمعين. وبعد...
 وبادئ ذي بدء يسعدني أن أتقدم بقلب خالصة الشكر والتقدير إلي :

 تعليمة والكلية التربيالدكتوراه الحاجة جويرية الماجستير، كعميدة   سماحة األستاذة .0
 .بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين

لية التربية كاللغة العربية   تعليمالماجستير، كرئيس قسم  الّلهحسب  سماحة السيد .0
 .بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين تعليموال

ثاني ف الورنداه مارياني الماجستير والمشر األولى السيدة الدكتسماحة المشرفة  .0
ا معلى اهتمامهما وتشجيعهما ومالحظاته السيد أحمد عارفين الماجستير

تعالى أن يطول عمرهما ويحفظهما ويجعلهما حجة وسندا  الّلهالسديدة، فأسأل 
 للباحثين من أبناء الوطن وأنحاء العالم.

كومية اللغة العربية بجامعة أنتساري الح تعليمقسم  في نسماحة األساتيذ والمعلمي .1
هم العلوم والمعارف والتشجيع. جزا اإلسالمية لهم الشكر والتقدير على ماقدموه من

 خيرا جزاء.الّله 
هؤالء عهدوا من الباحث أن ترعى ما تأّصل في النفس من المبادئ التي تعلمها  .1

 علميا وتربويا منهم في سبيل خدمة اللغة العربية وتطويرها
خصوصا لصاحبي محمد حافظ إلهام  خواني وأخواتيوإ جميع زمالئي وأصدقائي .0

 هما.أن يوفقنا ويزيدنا علما ويرزقنا ف الّلهعلى تشجيعهم وتحمسهم عسى  أكبر 
 



 
 

 و
 

ربية، وأسهم للغة الع جميللويرجو الباحث أن تكون قد وفيت بعض العرفان با
بإرساء لبنة متواضعة في تطويرها بهدف الوصول إلى جميل قادر على حب لغته 

ن يجعل أ الّلهوالدفاع عنها وتواصله مع التكنولوجيا الحديثة خدمة لها. )وأسأل 
 هذا العمل خاصا لديني ولوجهه(

 
 

 ولي التوفيق الّلهو 
 م0100فبراير  8بنجرماسين، 

 الباحث
 
 

 زيدان جرديانورمحمد 
 081010101071رقم القيد : 
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 دهداءاإل  

إلى الوجوه البيضاء التي أحاطتني بالرعاية وتعهدتني بالنمو والعطاء وأغنت روحي بدق 
عطائها وأنارت فكري بكل المعاني السامية النبيلة. علمتني أن العلم خير زاد في الدنيا 

 واآلخرة.

تعلم ذان غرسا فيَّ حب العلم واللالأبي ماوردي وأّمي جويرية  شكرا لوالدي المحبوبين
 ما.عليهواألدب 

 الذين قد أعطوني العلم واألدب وصبرو في التعاليم. شكرا لكرام المعلمين

 في الدراسة والوظائف حتى ختم بحثي هذا.  وساعدوني الذين رافقوني شكرا إلخواتي

 خير الجزاء. الّلهجزاكم 

 الباحث

 

 زيدان جرديانورمحمد 
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 البحثملخص 
 .اإلضافة ومعانيها في سورة النور في القرآن الكريم  .0100زيدان جرديانور،  دمحم

 اللغة العربية. المشرفة األولى: الدكتورنداه مارياني تعليم. قسم البحث العلمي
 الماجستير. والمشرف الثاني: أحمد عارفين الماجستير.

 معاني، سورة النور.ال، اإلضافةالكلمات الرئسية: 
ني التي في تعيين المعا نفإ .اإلضافة نسبة بين اسمين على تقدير حرف الجر

. فأسئلة ةيربتعلمي اللغة الععند مقد يكون أو يسبب مشكلة وصعوبة  تتضمن في اإلضافة
ا اآليات التي تتضمن باإلضافة في سورة النور وم البحث في هذا البحث العلمي هي ما

 وأهداف البحث في هذا البحث العلمي هي لمعرفة أنواع ومعاني اإلضافة في سورة النور.
 اآليات التي تتضمن باإلضافة ولمعرفة أنواع ومعاني اإلضافة في سورة النور.

 دخل الكّميبالم العلمي في هذا البحث البحث دخلاستخدم الباحث م
(Qualitative Research).  وهذا البحث من نوع البحث المكتبي(Library Research) 

الباحث هي كل اإلضافة في آيات سورة النور.  والبيانات األساسية التي تحتاج إليها
ليل تحأسلوب هو  دمه الباحث لتحليل البياناتواألسلوب الذي استخ

 . (Content Analysis)ضمونمال
أربعون  ة النورفي سور األيات التي تتضمن باإلضافة وأّما نتائج هذا البحث فهي : 

، 00، 00، 01، 00، 01، 01، 00، 00، 01، 1، 8، 0( آية. وهي في آية 11)
01 ،01 ،08 ،01 ،01 ،00 ،00 ،00 ،01 ،00 ،08 ،07 ،01 ،11 ،10 ،
10 ،10 ،11 ،11 ،17 ،11 ،10 ،10 ،10 ،11 ،18 ،17 ،11 ،01 ،00 ،
( إضافات. تتكون على معنى 001. وعدد إضافاتها مئة وتسعة )01وآية  00، 00

 معنى( إضافات وأما اإلضافة على 1( إضافة والظرفية )00( إضافة والبيانية )07الالمية )
وال يجد الباحث  ( إضافة واإلضافتان التقدران عليها الباحث.08الالمية/البيانية )

 في سورة النور لفظا. واإلضافة التثبيهية لفظيةالضافة اإل
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ABSTRAK 

Muhammad Zidan Jurdianor, 0202. Idhafah dan Makna-Maknanya dalam 

Surah An-Nur dalam Al Quran Al Karim. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab. Pembimbing I: Dra. Mariani, M. Pd. I. dan Pembimbing II: 

Ahmad Arifin, S. Pd. I, M. Pd. 

Kata Kunci: Frasa Idhafah, Makna Makna, Surah An Nur. 

Idhafah merupakan susunan dua Isim yang di antaranya terdapat huruf 

jarr. Penentuan makna di antara dua Isim tersebut terkadang menjadi atau 

menyebabkan masalah dan kesulitan bagi para pembelajar Bahasa Arab. Rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah ayat apa saja yang mengandung Idhafah pada 

surah An Nur dan apa saja jenis serta makna Idhafah yang ada pada surah An Nur. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ayat ayat pada Surah An Nur yang 

mengandung Idhafah dan untuk mengetahu jenis jenis dan makna makna Idhafah 

pada Surah An Nur. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Qualitative 

Research dengan data primer yang diperlukan adalah Idhafah yang terdapat pada 

ayat surah An Nur. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah Content 

Analysis. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Ayat yang terkandung Idhafah 

didalam surah An Nur sebanyak empat puluh (04) ayat. Terdapat pada ayat 2, 7, 9, 

01, 00, 02, 01, 01, 01, 21, 20, 22, 21, 21, 27, 01, 00, 02, 00, 01, 01, 07, 09, 11, 

10, 12, 10, 11, 11, 17, 11, 10, 12, 10, 11, 11, 17, 16, 19, 11, 10, 12, 10 dan ayat 

11. Jumlah Idhafah yang ditemukan sebanyak 021 Idhafah. Terdiri dari makna 

Lamiyah sebanyak 16, Bayaniyah sebanyak 21 dan makna Zharfiyah sebanyak 1. 

Adapun Idhafah yang memiliki makna Lamiyah/Bayaniyah sebanyak 07 Idhafah  

serta terdapat 2 Idhafah yang tidak dapat peneliti menentukan maknanya. Peneliti 

tidak menemukan satu lafazh pun Idhafah Lafzhiyah dan Idhafah Tasybihiyah 

dalam Surah An Nur. 
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