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 ملخص البحث

الرسالة  دراسة صبع التكسَت ومعانيو الصرفية يف سورة ادلائدة. م، ٕٕٕٓإرين، 
العلمية. قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبوية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 
بنجرماسُت. ادلشرف األّول الدكتور حامدي إذلامي ادلاجستَت. ادلشرف الثاين احلاج دمحم 

 مشس الدين نور ادلاجستَت.

صبع التكسَت، سورة ادلائدة.الكلمات الرئيسية:   

قدم الكاتبة ىذه الرسالة العلمية عن أساليب درسة صبع التكسَت ومعانيو الصرفية 
يف سورة ادلائدة من القرآن الكرمي. وأىداف ىذا البحث ىي معرفة أساليب دراسة صبع 

دلعلومات عن دراسة صبع التكسَت ومعانيو الصرفية يف سورة ادلائدة، وىي وسيلة لزايدة ا
أما  التكسَت ومعانيو الصرفية يف سورة ادلائدة للباحثة خاصة وللقارئُت عن صبع التكسَت.

منهج البحث ادلستخدم يف ىذا البحث ىو البحث ادلكتيب وربليل الكلمة ابدلدخل 
الّنوعي الوصفي، وأجري الّتحليل يف القرآن من السورة ادلائدة، ىي صبع العديدة من 

لكتب ادلتعلقة هبذا ادلوضوع، والبحث ابلتحليل من العلوم الصرفية عن صبع التكسَت ا
ومعانيو، ابلنظر إىل كتب الصرفية ادلتعلقة يف ىذا البحث العلمي. والطريقة الىت سكلها 

ووجدت صبع التكسَت يف  .الباحثة جلمع ىذه الباايانت، ىي بتحديد القواعد الصرفية
( ٙمن صبع القلة وصبع الكثرة. صبع التكسَت بصيغة أفعل )( تتضٗ٘سورة ادلائدة )

( ٔ( وبصيغة فعلى )ٚللقلة. صبع التكسَت بصيغة فعل ) بصيغة( ٜوبصيغة أفعال )
( وبصيغة ٔ( وبصيغة فعالن )ٗٔ( وبصيغة فعول )ٖ( وبصيغة فعيل )ٔوبصيغة فعال )

 للكثرة. بصيغة( ٗ( وبصيغة أفعالء )ٕفعالن )
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ABSTRAK 

 

Erni, 2022, Kajian Jamak Taksir dan maknanya  dari segi sharaf disurah al-

maidah, Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negri Antasari Banjarmasin. Pembimbing I: Dr. 

Hamidi Ilhami, M.Ag., dan Pembimbing II: H. Muhammad Syamsuddin Noor, 

MA. 

Kata Kunci: Jamak Taksir, surah Al-Maidah 

Penulis menyajikan tentang jamak taksir beserta maknanya dari segi sharaf 

di surah Al-Maidah dari Al-Qur’an Al-Karim., tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengenal beberapa bentuk kajian jamak taksir serta maknanya dari segi sharaf 

yang terdapat di surah Al-Maidah, dan juga menambah pengetahuan bagi peneliti 

dan para pembaca pada umumnya tentang jamak taksir. Bentuk penelitian ini 

berupa kajian kepustakaan dengan analisis kalimat menggunakan pendekatan 

kualitatif deskripsitif,. Analisis diterapkan pada Al-Qur’an surah Al-Maidah yaitu 

mengumpulkan beberapa referensi dari buku-buku yang berkaitan dengan judul 

skripsi.  Jenis penelitian ini dengan cara menganalisis beberapa sumber buku 

untuk mengetahui bentuk-bentuk jamak taksir dan juga maknanya dengan melihat 

referensi buku-buku sharaf yang berhubungan dengan penelitian.Cara yang 

digunakan penulis untuk mengumpulkan beberapa data yaitu dengan 

mengemukkan beberapa kaidah ilmu sharaf. Hasilnya terdapat 48 Jamak Taksir di 

surah Al-Maidah yaitu mengandung Jamak Qillah dan Jamak Katsrah. Jamak 

taksir terdapat 6 shighat “Af’ulun”., 9 shighat “Af’aalun” dengan bentuk Qillah.  

Jamak Taksir terdapat 7 shighat “Fuulun”, 1 shighat “Fa’la”, 3 shighat 

“Fiaalun”, 14 Shighat “Fuulun”, 1 shighat “Fu’laani”, 2 shighat “Fuaalun”, 

dan 4 shighat “Af’ilaaun” dengan bentuk katsrah.  

 

 

 

 

  




