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 البحث ملخص
 

 قسم .العلمى البحث. القرآف الكرًن منسورة الكهف  األفعاؿ اؼباضية ُبمعاين  .ـَُِِ،حلمى كحدة 
  :الثاين اؼبشرؼك  : الدكتور حامدم إؽبامي اؼباجستَت،األكؿ اؼبشرؼ .العربية اللغة تعليم

 الدكتوراة فتوية نور اؼباجستَت.
 سورة الكهف، معاين، األفعاؿ ادلاضية : الرئيسة الكلمات

ألننا كمسلمُت، مطلوب  .ال ديكن فصلها عن بعضها البعض لعملتُت مثل كجهافالعربية كالقرآف اللغة 
ُب  . ب أف كبملهاذبرئيسية للتعاليم اإلسالمية اليت القرآف كالسنة، كمصادر  بحثنمنا أف نكوف قادرين على 

فهم اللغة العربية، كىي اللغة األـ للقرآف، الديكن فصلها عن عدة أدكات علمية مهمة، أحدىا علم الصرؼ 
ماىي األفعاؿ اؼباضية اليت توجد ُب سورة كىو دراسة تغيَت الكلمات. فأسئلة البحث ُب ىذا البحث العلمي 

. كأىداؼ اليت تتضٌمنها ُب سورة الكهف األيةك  مامعاين األفعاؿ اؼباضية اليت توجد ُب سورة الكهفك  الكهف
ك  ةاضياؼبؿ عافاألعرفة معاين ؼبك  ُب سورة الكهف ةالوارد ةاضياؼبؿ عافاأل ؼبعرفةُب ىذا البحث العلمي البحث 

 .الواردة ُب سورة الكهفاألية اليت تتضٌمنها 
كالبياانت . (Library Research)منهج البحث اؼبكتيب  يعٍتستخدمها الباحثة كأما منهج البحث اليت ت

األساسية اليت ربتاج إليها الباحثة ىي كل األفعاؿ اؼباضية ُب آايت سورة الكهف. كاألسلوب صبع البياانت ىو 
 الًتصبة.  البياانت من حيث القواعد كاؼبعٌت أكربليل 

كاحد إىل مائة بناء على التحليل الذم أجرم على سورة الكهف من اآلية من  كأما نتائج ىذا البحث
األفعاؿ بينما ينقسم شكل كعشر اآلايت، كجدت الباحثة األفعاؿ اؼباضية من مائة كسبعة كأربعُت كلمة، 

كلمة، بينما   من مائة كسبعة كأربعُت األفعاؿ اؼباضية على شكل ؾبٌرد  ؾبٌرد كمزيد. إىل قسمُت ىو اؼباضية
 كلمة.  من سبع كأربعوف األفعاؿ اؼباضية على شكل مزيد 

. ما ؾبموعو كلمة  من مائة كسبعة كأربعُت معٌتُب حُت أف معاين األفعاؿ اؼباضية على شكل مزيد 
، ما ؾبموعو ثالثة  كلمة ؽبا لمة ؽبا معٌت ؼبعٌت "فعل"ك  ؽبا معٌت للتعدية، ما ؾبموعو تسعةكلمة   تسعة عشر



 
 

 و
 

موعو كاحد  كلمة ؽبا معٌت للمبالغة، ما ؾبموعو معٌت للٌصَتكرة، ما ؾبموعو اثنُت  كلمة ؽبا معٌت للٌتعريض، ما ؾب
اثنُت  كلمة ؽبا معٌت للٌسل ب، ما ؾبموعو سبعة  كلمة ؽبا معٌت لوجود ما اشتٌق منو الفعل ُب الفاعل، ما 

كلمة ؽبا   ما ؾبموعو كاحد  وعو كاحد  كلمة ؽبا معٌت التكثَت،ؾبموعو كاحد كلمة ؽبا معٌت للمطاكعة، ما ؾبم
 كلمة ؽبا معٌت الدخوؿ ُب شيء زماان أك مكاان.  ما ؾبموعو كاحدؼبفعوؿ إىل أصل الفعل، معٌت لنسبة ا
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ABSTRAK 

 

Helma Wahdah, 2021. Makna Fi’il Madhi dalam Surah Al-Kahfi dari  Al-Quran Al-Kariim.Penelitian 

Ilmiah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Dosen Pembimbing Pertama, Dr. Hamidi Ilhami, 

M.Ag.dan Dosen Pembimbng Kedua, Dr. Fatwiah Noor, M.Pd. 

Kata Kunci:Makna, Fi’il Madhi, Surah Al-Kahfi 

Bahasa Arab dan al-Quran bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan antara satu 

dengan yang lainnya. karena kita sebagai umat Islam dituntut untuk bisa mengkaji dan mempelajari al-

Qur'an dan Sunnah. Dalam memahami bahasa Arab yang merupakan bahasa induk Al-Qur’an tidak 

akan lepas dari beberapa perangkat ilmu yang penting, salah satunya adalah ilmu sharf yaitu ilmu yang 

mempelajari tentang perubahan kata. Dalam ilmu sharf ada Fi’il Madhi yakni kata kerja yang 

mennjukkan peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah Apa saja Fi’ilMadhi yang terdapat di dalam surah Al-Kahfidan apa makna Fi’il Madhi dan ayat 

yang dikandungnya dalam surah Al-Kahfi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja 

Fi’ilmadhi yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi  dan untuk mengetahui makna Fi’il madhi dan ayat 

yang terkandung dalam surah Al-Kahfi. 

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka (ResearchLibrary). Data 

premier yang di perlukan adalah seluruh ayat dalam surah Al-Kahfi dan data sekundernya adalah 

bentuk-bentuk Fi’il Madhi, makna Fi’il Madhi dan terjemahan ayat-ayat yang mengandung Fi’il 

Madhi. Tehnik pengumpulan data adalah analisis data dari segi tata bahasa dan ma’na atau 

terjemahannya. 

Hasil penelitian nya adalah berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap surah Al-Kahfi ayat 

1-110 ditemukan Fi’ilmadhi berjumlah147 kata, data ini di dukung dari ditemukan 

nyaFi’ilMadhiberbentuk mujarrod dan mazid. Fi’il madhi yang berbentuk mujarrod ada 147 kata, 

sedangkan Fi’il Madhi berbentuk mazid ada 47 kata. 

Sedangkan makna Fi’il Madhi yang berbentuk Mazid terdapat 47. Sebanyak 20 kata yang 

memiliki faedah makna ta’diyah, Sebanyak 10 kata yang memiliki faedah makna sebagaimana makna 

bentuk mujarrodnya, Sebanyak 3 kata yang memiliki faedah makna shairurah,Sebanyak 2 kata yang 

memiliki faedah makna menginginkan,Sebanyak 1 kata yang memiliki faedah makna melebih-

lebihkan,Sebanyak 2 kata yang memiliki faedah  makna hilang,Sebanyak 7 kata yang memiliki faedah 

makna mewujudkan hasil dari pelaku,Sebanyak 1 kata yang memiliki faedah makna muthawa’ah, 

Sebanyak 1 kata yang memiliki faedah makna taksir. 
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 شعارال

 

  اعبيٍمعىتػىٍُتً مىٍن قػىرىأى سيٍورىةى الكىٍهًف ُبٍ يػىٍوـً اعبيٍمعىًة أىضىاءى لىوي ًمنى النػٍُّوًر مىا بػىٍُتى 

 ()ركاه اغبكيم

 

“Siapa yang membaca al-Kahfi pada hari Jum’at dia akan di terangi 
dengan cahaya di antara dua Jum’at tersebut.”  

(HR al-Hakim) 
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 ىداءإ
 

 أىدم ىذا البحث العلمي إىل:
حسنة" اللذاف قٌدموا اغب ب، ككل كالداف الكردياف ابوابف "اغبج حسيٍت ك اغبجة نور  (ُ

 الدعم، كنصائح، كيرشدكف دائما، كيدعوف دائما من أجل األفضل.
اللتاف  الرجل اؼبوجود دائمنا )دمحم نور سالـ(ك األخ الكبَت )أضبد سجايل ك حس ب هللا(  (ِ

 ربفزين على أف أكوف أقول كأحسن.
 يعطونٍت الدافعة القوية.األصدقائي من فصل األلف قسم التعليم اللغة العربية الذين  (ّ

 ليس يل كلمة إىداء أصبل كأحسن غَت الشكر اعبزيال
 "جزاكم هللا خَتا كثَتا"

 الباحثة
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 لشكر ك التقديرا

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

اغبمد هللا الذم أكـر عباده خبَت كتاب أنزؿ، كشرفهم خبَت نيب أرسل. أنزؿ كتابو بلساف عريب مبُت 
 لتفكَت فيو من يعقلوف. ك أرسل بو رسوؿ دمحما. أفصح من ينطق بو، كخَت من حيبو إىل أمتو. كبعد. 

لنيل درجة إف هللا الذم أعطى الباحثة نعمة عظيمة حىت تستطيع أف تتم البحث العلمي شرطا 
معاين األفعاؿ ادلاضية ىف سورة "السرجاان ُب كلية الًتبية كالتعليم جبامعة أنتسارم اإلسالمية اغبكومية بعنواف 

 كُب ىذه اؼبناسبة النفسية الباحثة شكرا جزيال : . "الكهف من القرآف الكرمي

الًتبية كالتعليم جبامعة أنتسارم ظباحة األستاذة الدكتوراه اغباجة جويرية اؼباجستَت، كعميدة كلية  -ُ
 اإلسالمية اغبكومية بنجرماسُت.

، كالدكتور توفق حس ب هللا اؼباجستَت رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية اؼبكـر كاًـت -ِ
التعليم جامعة أنتسارم لقسم تعليم اللغة العربية ُب كلية الًتبية  االرضبن اؼباجستَت سكرتَت 

 ومية بنجرماسُت.اإلسالمية اغبك
اجستَت على إرشاد تو للباحث اؼب حامدم إؽبامي الدكتور استاذ ؿ األاؼبشرؼ األكٌ  ظباحة اؼبكـر -ّ

 ُب كتابة الرسالة العلمية.
اجستَت على إرشاداها ُب كتابة اؼب الدكتوراة فتوية نورة ستاذة الثاين األاؼبشرف ظباحة اؼبكرمة -ْ

  .ةالعلمي الرسالة
ىذا ىو عرضي الصغَت لكما. عندما أغلق العامل أبوابو ُب كالشكر اعبزيل لوالدام الغالُت  -ٓ

كجهي، فتحت ألمي كأيب ذراعيها، عندما يغلق الناس آذاهنم، فإهنم يفتحوف قلوهبم لشكرا على 
 توجدؾ جبانيب دائما. 
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ور اغبسٌت، خسر ن دمحم نور سالـ، صبيع زمالئي كأصدقائي كإخواين كأخواٌب كخصوصا لصاحيب -ٔ
للباحثة ُب كتابة ىذا  يهاتالتوجمساعدات ك  الٌنساء الٌزىراء، ميلند سارم، سيت رمضانينيت

 .البحث العلمي
كيرجو الباحث أف تكوف قد كفيت بعض العرفاف ابعبميل للغة العربية، كأسهم إبرساء لبنة متواضعة ُب 

 .كالدفاع عنها كتواصلو مع التكنولوجيا اغبديثة خدمة ؽباتطويرىا هبدؼ الوصوؿ إىل صبيل قادر على ح ب لغتو 
 (.كأسأؿ هللا أف جيعل ىذا العمل خاصا لديٍت كلوجهو)
 .كهللا كيل التوفيق  
 

 َُِِ يوليو ُٔ بنجرماسُت،          
 الباحثة   
 

 

  

 حلمى كحدة
َََََُُِِِّٕٓ    
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 رقم موضوع صفحة
 ُ.ْ األفعاؿ ادلاضية رلٌرد شكل كاألفعاؿ ادلاضية مزيد يف سورة الكهف َْ
ا يف سورة الكهف حتليل البياانت عن األفعاؿ ادلاضية كمعانيه ُٗ  ْ.ِ 

 


