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  البحث ملخص

بن  حبيب علياسم التفضيل في كتاب سمط الدرر لل ،م1811 ،محمد ريزى فحليفي
ربية والتعليم العربية كلية الت. قسم تعليم اللغة حسين الحبشي. البحث العلمي

جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين. المشرف األول الدكتور 
حامدي إلهامي الماجستير. المشرف الثاني الحاج محمد شمس الدين نور 

 الماجستير.

 سمط الدرر ،اسم التفضيلالكلمات الرئيسية: 
عن اسم التفضيل في كتاب سمط الدرر للحبيب علي بن  الباحث هذا البحثقدم  

. أهداف هذا البحث هي معرفة اسم التفضيل في كتاب سمط محمد بن حسين الحبشي
الدرر للحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، وهي وسيلة لزيادة المعلومات عن اسم 

البحث  يةأما منهج اسم التفضيل. التفضيل في كتاب سمط الدرر للباحث خاصة وللقارئين عن
 أجرى .المستخدم في هذا البحث هو بحث مكتبي وتحليل الكلمة بالمدخل الّنوعي الوصفي

ل البحث أما تحليبهذا الموضوع.  ع الكتب المتعلقيب سمط الدرر هو جمالّتحليل في كتا
 قواعد اللغة العربية المتعلقة بهذا الموضوع والمعاجمعن  كتبالفي هذا البحث باستخدام 

 وطريقة التى سكلها الباحث لجمع هذا البايانات ه. واللمعرفة أحوال اسم التفضيل ومعانيها
 هذا البحث والنتائج .ة اسم التفضيل ثم تحليلها نحوية ودالليةتتضمّن صيغتحديد الكلمة التي 

اله التجرد اسم التفضيل الذي كان ح التفضيل. وتتكون من اءسمأثالثة وثالثين يجد الباحث 
( اسم 21) ثالثة وعشرينو  ،اسمي التفضيل الذي كان حاله مقترن بألو  ،من )أل واإلضافة(

 ( الذي كان حاله مضاف إلى نكرة.0) سبعةو  ،التفضيل الذي كان حاله مضاف إلى معرفة
لحبشي: علي افي كتاب سمط الدرر للحبيب  وجد الباحث معاني أسماء التفضيل الموجودة

يل لتفضألنه  مقارنة و  التفضيل( سما 12لتفضيل شيء على شيء آخر ) صيغة التفضيل ألنه ال
  .(فقط التفضيل سماشيء على شيء آخر )
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Peneliti menyajikan tentang isim tafdhil dari segi nahwu dan sharaf di kitab 

Simthuddurar karya Habib Ali bin Muhammad bin Husein Al Habsyi. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengenal beberapa keadaan isim tafdhil dari segi nahwu 

dan sharaf di kitab Simthuddurar karya Habib Ali bin Muhammad bin Husein Al 

Habsy, dan juga untuk menambah pengetahuan bagi peneliti dan para pembaca 

secara umum tentang isim tafdhil. Bentuk penelitian ini berupa kajian kepustakaan 

dengan analisis kalimat menggunakan pendekataan kualitatif deskripsitif. Analisis 

diterapkan pada kitab Simthuddurar yaitu mengumpulkan beberapa referensi dari 

buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi. Jenis penelitian ini dengan cara 

menganalisis beberapa sumber buku untuk mengetahui keadaan-keadaan isim 

tafdhil dan juga maknanya dengan melihat referensi buku-buku gramatika bahasa 

Arab yang berhubungan dengan penelitian dan juga melihat kamus-kamus. Cara 

yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan beberapa data yaitu dengan 

membatasi kalimat yang mengandung isim tafdhil, kemudian menganalisanya 

dengan analisis gramatika dan makna. Hasil penelitian ini adalah: terdapat 32 isim 

tafdhil. Terdiri dari: 1 isim tafdhil yang sunyi dari al dan idhafah, 2 isim tafdhil yang 

keadaannya disertai al, 23 isim tafdhil yang keadaannya beridhafah kepada 

ma’rifah, 7 isim tafdhil yang keadaannya beridhafah kepada nakirah. Adapun 

makna isim tafdhil di kitab ini peneliti menemukan 32 isim tafdhil bermakna 

superlatif dan 1 isim tafdhil bermakna komparatif. 
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 شعار
 

"ال َجنَّةِ  ِإَلى َطرِيًقا ِبهِ  َله   اللَّه   َسهَّلَ  ِعل ًما ِفيهِ  يَ ل َتِمس   َطرِيًقا َسَلكَ  َوَمن   " 
 )رواه مسلم(

ِسِه ع ِمَي َعن  نَ َقاِئِصَها"إِ   "َذا َأع َجَب ال َمر ء  بِنَ ف 
 )ابن باديس(
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 إهداء
 العلمي البحث اهذ أقدم 

 .تيمحبوب أمي الله حفظها واحدة النساء من إمرأة، قلبها في من إلى 
 .حبوبيم أبي الله حفظه حبيب أول بطل، أول غيابه، أخاف من وإلى 

 .يمحبوب يأخ وإلى 

 مشرفي والمعرفة العلم بنور عقلي اناره في الفضل لهم يعود من وإلى 
 .الله رحمة عليكم ساعدني من وكل أساتيذي وجميع

 لإكما على الدافع وأعطوني شجعوني الذين أصدقائي جميع وإلى 
 . العلمي البحث هذه كتابة وإنهاء

 .الله وجزاكم لكم جزيال شكرا أقول
 
 
 
 
 

  



 ط 

 تقديرشكر و 
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الذي أكرم عباده بخير كتاب أنزل، وشرفهم بخير نبي أرسل. أنزل  
كتابه بلسان عربي مبين لتفكير فيه من يعقلون. و أرسل به رسول محمدا. أفصح من 

 ينطق به، وخير من يحبه إلى أمته. وبعد. 

مي تم البحث العلعظيمة حتى أستطيع أن أذي أعطى الباحث نعمة إن الله ال
شرطا لنيل درجة السرجانا في كلية التربية والتعليم بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية 

  "اسم التفضيل في كتاب سمط الدرر للحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي"بعنوان 

 شكرا جزيال ِل: الباحثم تقدّ ة وفي هذه المناسبة النفيس

الدكتور الحاج مجيب الرحمن الماجستير كمدير جامعة األستاذ  المكرمفضيلة  -0
 أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.

 والتعليم بيةتر ال كلية عميد كرئيس الماجستير الحاج حمدان الدكتور فضيلة المكرم -2
 .ينكومية بنجرماسلحمية اسالإلأنتساري ا جامعةب

 لتربيةرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية اكحسب الله الماجستير   فضيلة المكرم -1
ية في  سكرتير لقسم تعليم اللغة العربكالماجستير   حكيم الرحمن عارفو  والتعليم

 جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين.بالتعليم و كلية التربية 
جستير والمشرف االمحامدي إلهامي الدكتور فضيلة المكرمين المشرف األول  -0

جستير علي إرشادهما في كتابة هذا البحث االمالحاج شمس الدين نور الثاني 
 العلمي.

التعليم ية و عليم اللغة العربية كلية تربفضيلة المكرمين جميع المحاضرين في قسم ت -1
 جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين. 



 ي 

، في كتابة هذا البحث العلمي بعض األخطاء والنقصان لدى الباحث دجيو وإذا  
 باقتراحات إصالحية. وا للبحثعطا أحسن للقارئين أن يوم

. لى وجه عامعخاصة واللقارئين  هذا البحث العلمي للباحثبعسى الله أن ينفع  
 .يارب العالمين آمين

 
 2222 يوليو 02 بنجرماسين،

   الباحث
 
 

 محمد ريزى فحليفي
002020222222   

 

 

 

 

 

 

  



 ك 

 البحث حتوياتم

  ةالصفح             الموضوع

 أ ................................................................ صفحة العنوان

 ب ................................................................ البإقرار الط

 ج ..................................................................... الموافقة

 د............................................... االعتماد من طرف لجنة المناقشة

 ه .............................................................. ملخص البحث

 و .............................................. اإلندونيسيةملخص البحث باللغة 

 ز ....................................................................... شعار

 ح ....................................................................... إهداء

 ط ................................................................. تقديرشكر و 

 ك ............................................................. البحث محتويات

 

 الباب األول

 المقدمة

 0 ............................................................ خلفية البحث –أ 

 1 ....................................................... التحديد اإلجرائي –ب 



 ل 

 1 ........................................................... أسئلة البحث –ج 

 1 .......................................................... أهداف البحث –د 

 0 ........................................................... أهمية البحث –ه 

 0 .................................................. أسباب اختيار الموضوع -و 

 0 ....................................................... الدراسات السابقة –ز 

 0 ......................................................... البحث يةمنهج –ح 

 01 ........................................................ هيكل البحث –ط 

 

 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 00 ...................................................... تعريف علم النحو –أ 

 01 ................................................... تعريف علم الصرف –ب 

 00 ................................................... تعريف اسم التفضيل –ج 

 22 ..................................................... أركان اسم التفضيل –د 

 20 ..................................................... وزن اسم التفضيل –ه 

 22 ............................................. شروط صياغة اسم التفضيل –و 

 20 .................................................... أحوال اسم التفضيل –ز 



 م 

 20 .................................................... عمل اسم التفضيل –ح 

 12 .................................................. )أفعل( لغير التفضيل –ط 

 12 .................................................... وصفي سمط الدرر -ي

 

 الباب الثالث

 تقديم البيانات وتحليلها

 10 ............................................ لمحة عن كتاب سمط الدرر -أ 
 10 .......... تقديم البيانات عن اسم التفضيل وتحليلها في كتاب سمط الدرر –ب 

 10 ............. التفضيل في كتاب سمط الدرر جدوال النثر الذي تضمن اسم –ج 

 

 الباب الرابع

 ختتاماال

 10 ........................................................ خالصة البحث –أ 

 11 ..................................................... مقترحات البحث –ب 

10 .................................................... المراجعو  المصادر قائمة


