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اإلهداء

أقدم هذه الرسالة العلمية إىل والدي الذين يربياين تربية حسنة، ويراعياين رعاية تامة، 

و إىل أجدادي، و إىل عائاليت مجيعا الذين يهتّمون مبصاحلي إهتماما كبريا، وإىل أساتذة 

أديبا توأستاذات خصوصا يف علم النحو ومشائخي الذين يعلمونين علوما نافعة و يؤدبونين 

 حسنا، وإىل إخواين و أخوايت يف الدين وإىل أصحايب الذين حيبونين وأحبهم ىف اهلل.

واهلل أسأل يل وهلم الرضى واملغفرة و العناية، والصحة والعافية والشفاعة، وحسن اخلامتة 

 واإلستقامة للجهاد يف سبيل اهلل، آمني يا رب العاملني.
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 تقديرشكر و 
وموالنا  شرف األنبياء واملرسلني سيدناالصالة والسالم على أاحلمد هلل رب العاملني و 

 صحبه أمجعني. أما بعد.حممد وعلى آله و 
ريها حىت كبأعطى الباحث نعما كثرية صغريها و جل الذي احلمد و الشكر هلل عز و 

 البربية الشروط لنيل درجة السرجانا يف تم الرسالة العلمية الستيفاء بعضيستطيع أن ي
 "عمران لا   سورة يف النعتاملوضوع " ة أنتساري اإلسالمية احلكومية باإلسالمية جبامع

 يف هذه املناسبة النفيسة يقدم الباحث شكرا جزيال إىل:و 
مساحة الدكتور هدايات معروف املاجستري، عميد كلية البربية والتعليم جامعة  -1

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.أنتساري 
مساحة الدكتور أمحد مرادي املاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية البربية  -2

 والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
أمّدين بعظيم علي، و  أشرف الذياملاجستري ا إهلامي حامدياملشرف  مساحة -3

 قدير.مين الشكر و الت توجيهاته، فله
التعليم جامعة ية و يم اللغة العربية كلية البربيف قسم تعلمساحة املكرمني مجيع احملاضرين  -4

تقدير على الماسني فلهم من الباحث كل الشكر و أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجر 
 ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع. وجزاهم اهلل عين خري اجلزاء.

ا هتأّصل يف النفس من املبادئ الذي تعلم رعي ماأن يلكل هؤالء عهد من الباحث  -5
 منهم يف سبيل خدمة اللغة العربية وتطويرها علميا وتربويا.

رجو الباحث أن تكون قد وفيت بعض العرفان باجلميل للغة العربية، وسهم بإرساء وي
لبنة متواضعة يف تطويرها هبدف الوصول إىل جيل قادر على حب لغته والدفاع عنها 

واصله مع التكنولوجيا احلديثة خدمة هلا. )وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا وت
 لوجهه(
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 ملخص البحث
 البحث العلمي. .الكرمي القرٰان من النعت يف سورة ٰال عمرانم. 6102 ،خري نظامي

 قسم تعليم اللغة العربية. املشرف: حامدي إهلامي املاجستري.

 .سورة ٰال عمران، النعتالكلمات الرئيسية : 
 ومشكلة. النعت يف سورة ٰال عمرانيف هذا البحث يقوم الباحث بالبحث عن 

آل يف سورة  توجدتان  شبههاو  اجلملة نعوت من -0هذا البحث هى:   البحث يف
 شبههاو  اجلملة نعوتواألهدف من هذا البحث، هي معرفة  ؟ الكرمي القرٰان من عمران

 شبههاو  اجلملة نعوت أنواعمعرفة و ، الكرمي القرٰان من آل عمرانيف سورة  توجدتان
 .الكرمي القرٰان من آل عمرانيف سورة  توجدتان

فهو منهج البحث املكتيب  الذي يستخدمه الباحث وأما منهج البحث
(Research Library). نعوت هي: والبيانات األساسية اليت حيتاج إليها الباحث 

 :هي . والبيانات الفرعية اليت حيتاج إليها الباحثيف سورة ٰال عمران شبههاو  اجلملة
يف كتب علم النحو وغريها. واألسلوب الذي يستخدمه  توجدتان شبههاو  اجلملة نعوت

الباحث جلمع هذه البيانات، هو أسلوب الكتابة أو امللحوظة. واألسلوب الذي 
 يستخدمه الباحث لتحليل هذه البيانات هو أسلوب حتليل املضمون.

يف  شبههاو  اجلملة نعوت توجد عدد اآليات( أما 0نتائج هذا البحث فهي:  
 اجلملة نعوت عددأما و ( 6. آية ومخسون مخسة وهي الكرمي القرٰان من عمرانسورة ٰال 

 نعت اجلملةأنواع أما  .وسبعون ثالثةوهي  الكرمي القرٰان من يف سورة ٰال عمران شبههاو 
يف هذه  الفعلية مجلةنعت عدد أ(  .نعت مجلة الفعلية ونعت مجلة اإلمسية: نوعان فهي

أما و  .مخسة فهي يف هذه السورة اإلمسية مجلة نعت وعدد( ب .عشر مثانية السورة فهي
 مننعت . أ( عدد ظرف من جّر وجمرور ونعت من نعتنوعان:  فهي ةشبه اجلملأنواع 

يف هذه ظرف  من نعت عددو ( ب .أربعونو  مثانيةيف هذه السورة فهي  وجمرور جرّ 
 .إثنانالسورة فهي 
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 ABSTRAK 

Khairin Nizomi, 2016. Na’at Pada Surah Ali-Imran. Penelitian Ilmiah, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: 

Hamidi Ilhamy S.Ag 

Kata Kunci: Na’at, Surah Ali-Imran’. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang Na’at Pada Surah 

Ali-Imran’. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1-Apa aya 

t-ayat yang terdapat Na’at Jumlah dan Syibhul Jumlah Pada Surah Ali-

Imran’?,  Dan tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui ayat-ayat yang 

terdapat Na’at Jumlah dan Syibhul Jumlah Pada Surah Ali-Imran’, dan untuk 

mengetahui macam-macam Na’at Jumlah dan Syibhul Jumlah Pada Surah Ali-Imran’. 

Adapun metodologi penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian 

pustaka (Research Library).  Dan data primer yang diperlukan adalah Na’at Jumlah 

& Syibhul Jumlah yang terdapat disurah Ali-Imran’, dan data sekundernya adalah 

Na’at Jumlah & Syibhul Jumlah yang terdapat dibuku-buku sintaksis dan selainnya. 

Dan teknik pengumpulan datanya adalah teknik Catat, dan  teknik analisis datanya 

adalah Content Analysis. 

Hasil penelitiannya adalah: 1- Jumlah ayat yang mengandung Na’at Jumlah & 

Syibhul Jumlah dalam surah ini adalah 55.  2- Jumlah Na’at Jumlah & Syibhul 

Jumlah dalam surah ini adalah 73, Ada pun Na’at Jumlah 2 jenis yaitu : “Na’at Yang 

Terbentuk Dari Fi’il-Fa’il dan Na’at Yang Terbentuk Dari Mubtada - Khabra”. a- 

Jumlah Na’at yang terbentuk Dari Fi’il-Fa’il dalam surah ini adalah 18, b- Jumlah 

Na’at yang terbentuk Dari Mubtada - Khabra dalam surah ini adalah 5. Ada pun 

Na’at syibhul jumlah  2 jenis yaitu : “Na’at Yang Terbentuk Dari Jar-Majrur dan 

Na’at Yang Terbentuk Dari Zhorof. a- Jumlah Na’at Yang Terbentuk Dari Jar-

Majrur dalam surah ini adalah 48, b- Jumlah Na’at Yang Terbentuk Dari Zhorof 

dalam surah ini adalah 2.  
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