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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. 


