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 شكرا وتقدير 
احلمد و الشكر هلل عز وجل الذي أعطى الباحث نعما كثريا حىت يستطع أن يتم هذا البحث 

اإلسالمية احلكومية أنتساري بنجرماسني،  العلمي وهو شرطا لنيل درجة املاجستري يف جامعة  
 القرآن الكرمي )دراسة حنوية وداللية(من  جزء عم اجلموع يف  حتت املوضوع "

 فيسرين أن أقدم جزيل شكري اىل من قد ساعدوين على كتابة هذا البحث هم :
اإلسالمية  .1 أنتساري  جامعة  مدير  املاجستري،  الرمحن  جميب  الدكتور  األستاذ  فضيلة 

 ية بنجرماسني. احلكوم
العليا   .2 الدراسات  املاجستري مدير يف كلية  الدين سبدا  الدكتور سيف  األستاذ  فضيلة 

 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
شادته للباحث يف الكتابة  املاجستري، على إر   سيف  فضيلة الدكتور احلاج فيصل مبارك .3

و  جبامعةالبحث  العليا  الدراسات  يف كلية  حماضر  احلكومية    هو  اإلسالمية  أنتساري 
 بنجرماسني. 

هو  شادته للباحث يف الكتابة البحث و فضيلة الدكتور وحي الدين املاجستري، على إر  .4
 حماضر يف كلية الدراسات العليا جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. 

جبامعة أنتساري اإلسالمية  فضيلة املكرمني مجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية   .5
 احلكومية بنجرماسني يف كلية الدراسات العليا. 

 ومجيع األصدقاء والزمالء الذين قاموا ابملساعد و يشجعىن يف كتابة البحث العلمي. .6
 ألسريت احملبوبة.  .7
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الرسالة مبوضوع    الكرمي )دراسة  من    جزء عم  اجلموع يف"أقر أبن هذه  القرآن 
خضرهتا وكتبتها بنفسي من جهدي شخصيا. وما اقتبس من شيء إال  "  وداللية(حنوية  

قد أحل اىل مصادرها ومرجعتها.  وإذا ادعى أحد إستقباال أهنا من أتليفه وتبني أهنا فعال  
ليس من حبثي فأن أحتمل املسؤولية على ذلك، لن تكن املسؤولية على املشرف أو على  
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 توقيع صاحب اإلقرار
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 البحث مصتخلص
الدين،   أمني  )دراسة حنوية    جزء عم من  اجلموع يف ".  2021موالان  الكرمي  القرآن 

اللغة  وداللية( تعليم  قسم  العلمي  البحث  املشرف  "  العربية، 
الدكتور احلاج فيصل مبارك سيف املاجستري والدكتور وحي الدين 

 املاجستري. 
 اجلموع، القرآن، حنوية، داللية، جزء عم  الكلمات الرئيسية :

. معرفة اآلايت اليت تشتمل على اجلموع،  1وهذا البحث يهدف إىل أربع األهداف:  
 . معرفة معاين اجلموع. 4موقع اإلعراب يف اجلموع . معرفة 3. معرفة صيغ أوزان اجلموع 2

البحث ابملنهج  والنوع حبث حتليل  فيها فهو    املدخلفأما  .  واملكتيب  النوعي  هذا 
كل اجلموع وأوزاهنا ومواقعها يف اإلعراب وداللتها يف من    وموضوع هذا البحث وهو.  اخلطاب 

الكرمي القرآن  من  عم  البحث    أساليب  وأما.  جزء  هذا  يف  البيانت  التوثيق.  أخذ  أسلوب 
   .حتليل البيانت يف هذا البحث استخدام حتليل املضمون ووصف البيانت أساليبو 

( آايت اليت تشتمل من اجلموع يف  135. مائة ومخسة وثالثون )1ونتائج هذا البحث هي:
عم.   )2جزء  ومخسون  ومثانية  مائة  جز 158.  يف  اآلايت  من  اجلموع  صيغ  سبعة  (  وهي:  عم  ء 
( )37وثالثون  وعشرون  وسادسة  السامل  املذكر  مجع  من  ومخسة 26(  السامل  املؤنث  مجع  من   )
( موقع اإلعراب من اجلموع يف  158. مائة ومثانية ومخسون )3( من مجع التكسري.  95وتسعون )
(  37وثالثون )(، سبعة  158داللة اجلموع يف جزء عم، وهي مائة ومثانية ومخسون ).  4جزء عم.  

( من مجع املؤنث السامل  26من مجع املذكر السامل  )يدل على عدد ال حمدد( وسادسة وعشرون )
( من مجع التكسري هي من مجع القلة )تدل على 95)يدل على عدد ال حمدد( ومخسة وتسعون )

  ثالثة و   على معىن عدد يزيد على  اليت تدلمعىن عدد حمدد واليقل على عن ثالثة( ومجع الكثرة )
    اليت تدل على معىن عدد يزيد على عشرة(.أو  يزيد على عشرة
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ABSTRACT 

Maulana, Aminuddin, 2021 “The Plurals In Holy Qur’an (A Gramatical And 

Semantic Study In Juz Amma)”. Scientific Research 

Department of Arabic Language Teaching, Supervisor  I : 

Dr. H. Faisal Mubarak Seff, Lc, MA and Supervisor II : Dr. 

Wahyudin, M.Si. 

Keywort : The Plurals, Qur’an, Gramatical, Semantic, Juz Amma 

This study has four objectives: 1. to Know the Quranic verses contained 

the plural word. 2. to Know the forms of plural. 3. to Know It's position in I'rab. 4. 

to Know it's meanings. 

This type of research is a qualitative descriptive literature research. The 

approach in this study is Discourse Analysis, while the objects in this study are all 

plural words, their patterns, positions, and their meanings contained in the verses 

of juz amma. While the data collection in the study using documentation 

techniques. The data analysis technique in this study uses content analysis and 

describes the data. 

The conclusions in this study are: (1) there are 135 verses that contain 

plural words in juz Amma. (2) there are 158 plural patterns of verses in juz 

Amma, 37 plural mudzakar salim, 26 plural muanats salim, 95 plural taksir. (3) 

there are 158 positions of i'rab in plural in juz Amma. (4) there are 158 words 

with plural meaning in Juz Amma, 37 plural mudzakar salim which means male, 

no limit, 26 plural muanats salim which means female, no limit, and 95 plural 

taksir which has two meanings, namely: 1 little plurals, which have the meaning 

of no more than three numbers. 2. great plurals, that means numbers ranging from 

4 to 10 or from 11 to infinity. 
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ABSTRAK 
Maulana Aminuddin, 2021 “Jamak-jamak yang terdapat di Al-Qur’an (Studi 

Tarkib Dan Semantik pada Juz ‘Amma)”. Pembimbing I : 

Dr. H. Faisal Mubarak Seff, Lc, MA dan Pembimbing II : 

Dr. Wahyudin, M.Si. 

Kata Kunci : Tesis, Jamak, Al-Quran, Tarkib, Semantik, Juz Amma 

Penelitian ini memiliki empat tujuan: 1. Mengetahui ayat-ayat yang 

terkandung didalamnya kata Jamak. 2. Mengetahui bentuk-bentuk wazan Jamak. 

3. Mengetahui kedudukan I’rab. 4.  Mengetahui makna-makna pada kata Jamak. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka Deskriptif Kualitatif. Adapun 

pendekatan pada penelitian ini adalah Analisis Wacana, sedangkan objek di dalam 

penelitian ini adalah seluruh kata jamak, polanya, kedudukannya, dan makna-

maknanya yang terdapat dalam ayat-ayat juz amma. Sedangkan pengambilan data 

dalam penelitian menggunakan tehnik dokumentasi. Tehnik analisis data di dalam 

penelitian ini menggunakan konten analisis dan mendeskripsikan data. 

Kesimpulan pada penelitian ini ialah: (1) terdapat 135 ayat yang 

terkandung kata jamak didalam juz Amma. (2) terdapat 158 pola-pola jamak dari 

ayat-ayat pada juz Amma, 37 jamak mudzakar salim, 26 jamak muanats salim, 95 

jamak taksir. (3) terdapat 158 kedudukan i’rab pada jamak di juz Amma. (4) 

terdapat 158 kata makna jamak dalam juz Amma, 37 jamak mudzakar salim yang 

memiliki makna laki-laki tidak ada batasan bilangan, 26 jamak muanats salim 

yang memiliki makna perempuan tidak ada batasan bilangan dan 95 jamak taksir 

yang memiliki dua makna yaitu: 1. jamak yang sedikit, memiliki makna bilangan 

tidak lebih dari tiga bilangan. 2. Jamak yang banyak, memiliki makna bilangan 

mulai dari 4 sampai 10 atau mulai dari 11 sampai tidak terbatas. 
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 حمتوايت البحث 

 الصفحة             املوضوع 
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 ك .ملخص البحث ابللغة اإلندونسية …………………..…

 ل .وايت البحث …………………………………حمت

 

 

 



 م
 

 الباب األول 

 املقدمة 

 1 ................................................. خلفية البحث -أ

 4 ................................................ مشكلة البحث      -ب 

 4 ................................................   أهداف البحث     -ج

 4 ................................................... فوائد البحث     -د

 5 ................................................ التحديد اإلجرائي    -ه

 6 .................................................. الدراسة السابقة    -و

 8 ................................................... البحثهيكل     -ه

 الباب الثان 

 اإلطار النظري 

 9 ........................................  تعريف مجع املذكر السامل-أ

 13 .......................................  تعريف مجع املؤنث السامل    -ب 

 18 ........................................... تعريف مجع التكسري       -ج

 31 ............................................. تعريف علم الداللة        -د

 



 ن

 

 الباب الثالث 

 البحث يةمنهج

 34 .....................................................  نوع البحث-أ

  34. ..................................................  تصميم البحث-ب 

 35 ..............................................   ومصادرها البيانت      -ج

 35أساليب مجع البيانت .................................................  -د

 36أساليب حتليل البيانت ...............................................  -ه

 

 الباب الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 

 37 ............................................. اللمحة عن جزء عم    -أ

 47 .................................................. عرض البيانت    -ب 

 47 ........................ اآلايت اليت تتضمن اجلموع يف جزء عم   .1

 61 ...................................... أوزان اجلموع يف جزء عم  .2

 89 .......................... موقع اإلعراب من اجلموع يف جزء عم .3



 س

 

 118 ..................................... اجلموع يف جزء عم معاين .4

 

 الباب اخلامس

 اخلامتة 

 201 ....................................................... خالصة البحث -أ

 202 .................................................... توصيات البحث  -ب 

 املراجع   املصدر قائمة

 السرية الذاتية

 امللحق 

 قائمة اجلدول 
 الصفحة                املوضوع 
 47 ............ من سورة النبأ  اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم   .1. 4جدول. 
 48 ........ من سورة النازعات  اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 2. 4جدول. 
 49 ........... عبس  من سورة اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 3. 4جدول. 
 50 ......... التكوير من سورة اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 4. 4جدول. 
 51 ........ اإلنفطار من سورة اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 5. 4جدول. 
 51 ....... املطففني  من سورة اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 6. 4جدول. 
 53 ...... اإلنشقاق  من سورة جزء عم  اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف . 7. 4جدول. 
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 53 ......... الربوج من سورة اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 8. 4جدول. 
 53 .........الطارق من سورة اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 9. 4جدول. 
 54 ....... األعلى  من سورة  اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 10. 4جدول. 
 54 ....... الغاشية  من سورة  اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 11. 4جدول. 
 55 ........ الفجر  من سورة  اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 12. 4جدول. 
 55 ......... البلد  من سورة  اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 13. 4جدول. 
 55 ...... الشمس  من سورة  عم  اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء . 14. 4جدول. 
 56 ......... الليل  من سورة  اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 15. 4جدول. 
 56 ....... الضحى من سورة   اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 16. 4جدول. 
 56 ...... اإلنشراح  من سورة   اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 17. 4جدول. 
 56 ......... التني  من سورة  اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 18. 4جدول. 
 56 ........ العلق  من سورة  اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 19. 4جدول. 
 57 ........ القدر  من سورة  اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 20. 4جدول. 
 57 ......... البينة  من سورة   اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 21. 4جدول. 
 58 ......... الزلزلة من سورة   اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 22. 4جدول. 
 58 ...... العادايت من سورة   اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 23. 4جدول. 
 58 ........ القارعة  من سورة   اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 24. 4جدول. 
 58 ........ التكاثر من سورة   اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 25. 4جدول. 
 59 ........ العصر  من سورة   اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 26. 4جدول. 
 59 ......... اهلمزة  من سورة   اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 27. 4جدول. 
 59 ......... الفيل  من سورة   عم  اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء . 28. 4جدول. 
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 59 ........ القريش  من سورة   اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 29. 4جدول. 
 59 ....... املاعون   من سورة   اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 30. 4جدول. 
 60 ........ الكوثر من سورة   اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 31. 4جدول. 
 60 ...... الكافرون من سورة   اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 32. 4جدول. 
 60 ......... النصر  من سورة   اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 33. 4جدول. 
 60 ......... املسد  من سورة   اآلايت اليت تتضمن فيها اجلموع يف جزء عم  . 34. 4جدول. 
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