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 ملخص البحث 

 ( اهرة يف سورة يس والواقعة وامللكمنصوابت األمساء الظم. ) 2022   انجية  
 املشرفة األوىل: الدكتورة رضى درماوايت املاجستري. املشرفة الثانية : الدكتورة سيت مفلحة املاجستري. 

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

 الكالم إذا يزّل الطلبة يف تعيني موقعها يف اجلملة.أما  مفهوم وشبه اسم واحد مع األخر حىت تغري  
الطلبة الذين حيفظوّنا   رة كثلموضوع البحث يف سورة يس والواقعة وامللك ألّّنا من السور املشهورة  

األمساء املنصوبة وللتحذير عن زلٍة يف تعيينها  حىّت تكون األمثلة أقرب يف ذهنهم عند ذكرهم أمناط  
يف سورة يس بة  كتو امل  األمساء املنصوبة  تركيب  أشكال  لوصفوترمجتها. فأهداف هذا البحث هي:

كتوبة امل  األمساء املنصوبة  تركيب   أشكال   ،ولتحليل إمكانيات األخطاء الواقعة من خالل  والواقعة وامللك
عند إجياد التزليل يف   الصواب واخلطأ  األمساء املنصوبةاملعاين    ، ولكشفيف سورة يس والواقعة وامللك

موقع   املنصوبةتعيني  البا  األمساء  واستخدمت  اجلملة.  املضمون يف  التحليل  تصميم   content)حثة 

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

تركيبا يدل على إمكانيات األخطاء يف تعيني   14: وجدت الباحثة  أّما النتائج من هذا البحث فهي   
( اذا كان اسم 2( إذا كان املفعول الثاين مقدم على املفعول األول، ) 1: ) موقعها يف اجلملة كما يلي

(اذا كان 4( اذا كان مفعول املطلق لفعل حمذوف يقع بعد املبتدأ، ) 3ليت مضافا اىل ايء املتكلم، ) 
( اذا كان املفعول املطلق لفعل حمذوف اسم 5مجع املونث السامل تقع مفعوال به حلركتها املكسورة، ) 

( اذا كان خرب 7( اذا كان مفعول املطلق تقع بعد انئب الفاعل، ) 6)  وتقع بعد فاء اإلستئناف.   مفرد
( اذا كان 9( اذا كان مفعول املطلق تقع بعد مفعول به، ) 8كان احملذوف امسها تقع بعد كانت، ) 
ن املفعول ( اذا كا11( اذا كان خرب كان تقع بعد "ُكّنا"، ) 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. 
  



 م
 

ABSTRAK 
Najia Assegaf, 2022. Isim-isim Nashab yang terdapat pada surah Yasin,Waqi’ah 

dan Al-Mulk, skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan.  Pembimbing 1: Dr. Ridha Darmawaty M.Pd  

Pembimbing 2: Siti Muflichah, Ph.D 

Kata kunci: Isim Nashab, Surah Yasin,Al-waqi’ah dan Al-Mulk. 

   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. 


