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 اإلهداء

بدفق  والعطاء. وأغنت روحي  ابلنمو  اليت أحاطتين ابلرعاية. وتعهدتين  البيضاء  اليد  إىل 
عطائها. وأانرت فكري بكل املعاين السامية النبيلة. وأغدقت علي علما غزيرا. فعلمتين أن 
العلم خري زاد يف الدنيا واآلخرة. وأن احلياة بال علم القيمة هلا، وأن قيمة احلياة أبهدافها. 

لسعي الدؤوب لتحقيقها. وأن احلياة حب وعمل وعطاء. أقف وفقه إجالل وإكبار  واب
 أمام عظمتها وعظمة أمثاهلا.

قد ربياين وأحسن أتدييب منذ صغاري إىل كباري أّمي  الذان شكرا لوالدي الشريفي
احلبيبة احلاجة أمينة السقاف ، رمحها هللا تعاىل ووسع قربها، وأيب أمحد السقاف   اللذان  
قد ربّياين منذ صغاري إىل كباري برتبية حسنة. والذي علماين أن اجلد والعمل خري سبيل  

 للوصول إىل اجملد وأانر قليب بشعاع األمل.

أعطوين مساعدات وتوجيهات للباحثة يف كتابة  قد الذين  ئي واألخرينوجلميع أصدقا 
 . هذا البحث العلمي

 



 

 ه
 

 شكر وتقدير 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

احلمد هلل ربّ العاملني والصالة والسالم دائمني على أشرف األنبياء واملرسلني، سّيدان  
 عني، أّما بعد.وحبيبنا وقرّة أعيننا حمّمد وعلى اله وصحبه أمج

فإّن هللا الذي قد أعطى الباحثة نعمة عظيمة لتستطيع إمتام هذا البحث العلمي شرطا  
لنيل درجة البكالوريوس يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة أنتساري اإلسالمّية احلكومّية  

 بنجرماسني حتت موضوع : "منصوابت األمساء الظاهرة يف سورة يس والواقعة وامللك".

 هذه املناسبة تقدم الباحثة شكرا جزيال إىل :  ويف 

املكرم األستاذ الدكتور احلاج جميب الرمحن املاجستري كمدير جامعة   مساحة -1
 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

املكرم الدكتور احلاج محدان املاجستري كعميد كلية الرتبية والتعليم جامعة   مساحة -2
 بنجرماسني. أنتساري اإلسالمية احلكومية ب

رف رمحن حكيم املاجستري  اع و املكرم حسب هللا املاجستري رئيسا  مساحة -3
قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية   سكرتري

 احلكومية ببنجرماسني.
مساحة املكرمة املشرفة األوىل األستاذة الدكتورة رضا درماوايت املاجستري واملشرفة  -4

يف كتابة   ةعلى إرشادمها للباحثانية األستاذة الدكتورة سيت مفلحة املاجستري الث
 هذا البحث العلمي. 

وجلميع احملاضرين واحملاضرات يف قسم تعليم اللغة العربية الذين قد أعطو كثريا من  -5
أنواع العلم واملعارف فلهم تُقدم الباحثة شكرا جزيال وعسى أن جيزيهم هللا جزاء  

 كثريا.
 من ينشط الباحثة إلمتام هذا البحث من األصدقاء والعائلة واآلخرين. ولكل -6



 

 و
 

وإذا وجدمت خطأ من هذه البحث فرتجو الباحثة اقرتاحاتكم لتصحيحها. وترجو  
الباحثة أن يكون هذا البحث انفعا للقارئني والباحثني االحقني عن هذه املسألة، وفّقنا 

 م الطريق. هللا وإايكم مجبعا، وهللا املوافق اىل أقو 

 

 

ربيع األخري  21بنجرماسني،
 م 2022نوفمرب  15ه1444
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 ملخص البحث 

 منصوابت األمساء الظاهرة يف سورة يس والواقعة وامللك( م. ) 2022انجية    
 الدكتورة سيت مفلحة املاجستري.   املشرفة األوىل: الدكتورة رضى درماوايت املاجستري. املشرفة الثانية :

منصوابت األمساء الظاهرة،سورة يس، سورة الواقعة، سورةامللك. الكلمات الرئيسّية :   
كثرة الطلبة الذين يرتّددون وجيدون صعبة يف تعيني موقع منصوابت األمساء يف اجلملة، لكثرة أنواعها 

 الطلبة يف تعيني موقعها يف اجلملة.أما وشبه اسم واحد مع األخر حىت تغري مفهوم الكالم إذا يزلّ 
موضوع البحث يف سورة يس والواقعة وامللك ألّّنا من السور املشهورة لكثرة الطلبة الذين حيفظوّنا 
حىّت تكون األمثلة أقرب يف ذهنهم عند ذكرهم أمناط األمساء املنصوبة وللتحذير عن زلٍة يف تعيينها  

يف سورة يس كتوبة  األمساء املنصوبة امل  تركيب  أشكال  صفوترمجتها. فأهداف هذا البحث هي:لو 
كتوبة األمساء املنصوبة امل  تركيب   أشكال   ،ولتحليل إمكانيات األخطاء الواقعة من خالل  والواقعة وامللك

يف   عند إجياد التزليل  الصواب واخلطأ  املعاين األمساء املنصوبة  ، ولكشفيف سورة يس والواقعة وامللك
املضمون  التحليل  تصميم  الباحثة  واستخدمت  اجلملة.  يف  املنصوبة  األمساء  موقع   content)تعيني 

analysis)     بنموذج البحثKrippendorff   البياانت يف هذا البحث هي على أسس أّن املصادر 
 التوثيق. 

ألخطاء يف تعيني تركيبا يدل على إمكانيات ا  14أّما النتائج من هذا البحث فهي : وجدت الباحثة   
( اذا كان اسم 2( إذا كان املفعول الثاين مقدم على املفعول األول، ) 1موقعها يف اجلملة كما يلي: ) 
(اذا كان 4( اذا كان مفعول املطلق لفعل حمذوف يقع بعد املبتدأ، ) 3ليت مضافا اىل ايء املتكلم، ) 

ا كان املفعول املطلق لفعل حمذوف اسم ( اذ5مجع املونث السامل تقع مفعوال به حلركتها املكسورة، ) 
( اذا كان خرب 7( اذا كان مفعول املطلق تقع بعد انئب الفاعل، ) 6مفرد وتقع بعد فاء اإلستئناف. )

( اذا كان 9( اذا كان مفعول املطلق تقع بعد مفعول به، ) 8كان احملذوف امسها تقع بعد كانت، ) 
( اذا كان املفعول 11كان خرب كان تقع بعد "ُكّنا"، ) ( اذا  10خرب كانو بشكل مجع املذكر السامل، )

( اذا 13(اذا كان املفعول فيه كلمة حينئذ، )12به بوزن الفعول أييت بعد اسم الفاعل بوزن فاعلون، )
( اذا كان احلال اسم الفاعل املنصوب تقع بعد فعل 14كان التمييز بوزن فعال وتقع بعد"أفعُل"، ) 

 وفاعل. 
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   Keraguan siswa dalam penempatan mawqi’ isim nashab disebabkan karena 

banyaknya jenisnya dan kemiripan antara isim nashab  yang satu dengan yang 

lainnya. Dan penggunaan surah yasin,Waqi’ah dan Al-mulk dalam penelitian ini 

karena surah tersebut telah masyhur shingga memudahkan mereka dalam megingat 

pola karena mereka menghafalnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk 

mendeskripsikan pola-pola tarkib isim-isim nashab yang terdapat pada surah Yasin, 

Al-waqi’ah dan Al-Mulk, dan untuk menganalisis kemungkinan  terjadinya 

kesalahan dalam penempatan isim nashab yang terdapat pada surah-surah tersebut, 

dan untuk mengungkap makna-makna yang Sesuai dan yang tidak sesuai apabila 

terjadinya kesalahan pada siswa disaat menentukan Kedudukan suatu isim nashab 

pada sebuah kalimat. Peneliti menggunakan desain analisis isi(content analysis)  
dengan model penelitian Krippendorff dan sumber data dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi.  

Adapun hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan 14 pola tarkib yang 

memungkinkan kesalahan penentuannya oleh siswa; 1 Apabila maf’ul tsani 

terdahulu daripada maf’ul awal, 2 apabila isim layta mudhaf kepada ya’ 

mutakallim, 3 apabila maf’ul muthlaq yang fiilnya dibuang terletak setelah 

mubtada, 4 apabila jama’muannats jadi maf’ul bih, 5 apabila maf’ul muthlaq yang 

fiilnya dibuang terletak setelah fa’, 6 apabila maf’ul muthlaq terletak setelah 

naibul fa’il, 7 apabila khabar kana yang isimnya dibuang terletak setelah kanat, 8 

apabila maf’ul muthlaq terletak setelah maf’ul bih, 9 apabila khabar kanu berupa 

jama’ mudzakkar, 10 apabila khabar kana terletak setelah kunna, 11 apabila 

maf’ul bih -dari isim fa’il- yang berwazan fu’ul, 12 apabila kalimat hiinaidzin 

menjadi maf’ul fih, 13 apabila tamyiz wazan fa’lan terletak setelah wazan af’alu, 

14 apabila hal yang berupa isim fa’il manshub yang terletak setelah fiil dan fa’il. 



 

 ط
 

 حمتوايت البحث

 املوضوع 

   الصفحة

 أ ............................................................. إقرار الطالبة

 ب .................................................................. املوافقة 

 ج .......................................... ة املناقشة ناالعتماد من طرف جل

 د ................................................................... شعار 

 ه ................................................................... إهداء

 و ............................................................ شكر وتقدير 

 ح ......................................................... حمتوايت البحث

 ل .......................................................... ملخص البحث 

 م ........................................ ملخص البحث ابللغة اإلندونيسية

  



 

 ي
 

 الباب األّول 
 املقدمة 

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

 5 ............................................................................................................ أسئلة البحث -ب

 5 .......................................................................................................... أهداف البحث  -ج

 6 ..................................................................................................... حتديد املصطلحات -د

 7 .............................................................................................................. أمّهية البحث  -ه

 8 .............................................................................................. ملوضوع أسباب اختيار ا -و

 9 ...................................................................................................... الدراسات السابقة  -ز

 

 الباب الثان 

 اإلطار النظري 
 

 14 .............................................................. علم النحو -أ

 15 ............................................................................................. .منصوابت األمساء ب

 19 ........................................................................................................... ج. اإللتباس 

 19 ................................................................................. د. سورة يس والواقعة وامللك
 

  



 

 ك
 



 الباب الثالث 

البحث يةمنهج   

 

 21.................................................................................................................. نوع البحث -أ

 24............................................................................................... البياانت ومصادرها   -ب

 25............................................................................................. أساليب مجع البياانت -ج

 26............................................................................................ اليب حتليل البياانتأس -د


 الباب الرابع 

اتقدمي البياانت ومناقشته  

 

 27....................................................................................................... حملة عن سورة يس  -أ

 29............................................................................................... حملة عن سورة الواقعة-ب

 29................................................................................................ حملة عن سورة امللك  -ج

 32........................................ حتليل األمساء املنصوبة الظاهرة وترمجتها يف سورة يس. -1

 67..................................... حتليل األمساء املنصوبة الظاهرة وترمجتها يف سورة الواقعة-2

 90................................... حتليل األمساء املنصوبة الظاهرة وترمجتها يف سورة امللك. -3

 104 ............................. حتليل األايت اليت فيها متكي األخطأ يف تعيي املوقع يف اجلملة




 

 ل
 



 الباب اخلامس

 اخلامتة
 

 117 ........................................................................................................ خالصة البحث  .أ

 123 ....................................................... .توصّيات البحثب

 124 .............................................................. قائمة املراجع 

 128 ................................................................... املالحق 
 

 


