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 إهداء

 

 ةمحبوبال أمي إلى

 حيايت يف كثرية ومهّة رمحة أعطتين اليت
 محبوبال أبي إلى

 حليايت جهده بذل أعطين الذي
 الكرام المعلمين إلى

 اجلامعة هذه يف أدرس خالل يف وإرشادا درسا يناأعطو  الذين
 أخواتيو  ينإخو  إلى

 وأصدقائي زمالئي جميع إلىو 
 لكم الشكر وأمجل أفضل أقول

 اجلزاء خري اهلل جزاكم
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 تقديرالو  شكرال

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 أشجارا األرض فتنبت ممطرة، بأمره الرياح جتري وحنانا رمحة الكون مأل الذي هلل احلمد
 واألب تكلؤنا اهلل وعني وخنبو. مأوانا األرحام فكانت منيت نطفة من خلقنا وأغصانا،

 شاء  وإن أماتنا شاء إن. له شريك ال وحده اهلل إال إله ال أن وأشهد ترعانا، واألم يسعى
 ...وبعد أجنانا الكفر هذة من. سولهور  عبده حممدا أن وأشهد. أحيانا
  :إىل والتقدير الشكر خبالص أتقدم أن يسعدين بدء ذي وبادئ

عميد كلية الرتبية والتعليم ، الدكتور هدايات معروف املاجستريمساحة األستاذ  -1
 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. امعة أنتساريج

ة كليرئيس قسم تعليم اللغة العربية   ،أمحد مرادي املاجستري الدكتورمساحة األستاذ  -2
 . اإلسالمية احلكومية بنجرماسني الرتبية والتعليم جامعة أنتساري

الذي أشرف علي، ، املاجستري حممد مشس الدين نوراألستاذ  املشرف مساحة -3
وأمّداين بعظيم توجيهاته، كما عّزز يف نفسي روح املثابرة، وتقصي احلقائق 

 ر والتقدير.الشكالعلمية،فله مين 

صاحيب السماحة مجيع احملاضرين واحملاضرات بكلية الرتبية و التعليم يف قسم تعليم  -4
 اللغة العربية الذين يعطونين العلوم واملعارف النافعتني.

ذان قد ربياين ورمحاين منذ نعومة ال( أسرى املرحوم ومراويةالوالدان احملرتمان ) -5
 لوم النافعة، ووجهاين للقيام باآلداب العالية.   أظفاري، وشجعاين دائما لطلب الع



مجيع الزمالء واألصدقاء احملبوبني، والطالب والطالبات العزيزين يف قسم تعليم  -6
اللغة العربية الذين قاموا باملساعدة والتوجيه والتشجيع على الباحثة لتسر وتنجح 

 وتتم كتابة هذا البحث العلمي.

 ا يف سبيل إخراج هذا البحث. كل من أسهم أو قّدم جهد -7
 بإرساء  وأسهم العربية،  للغة جلميل العرفان بعض وفيت قد تكون أن الباحثة وترجو

 وتواصله عنها والدفاع لغته حب على قادر جيل إىل الوصول هبدف تطويرها يف متواضعة لبنة
 .لوجهه الصاخ العمل هذا جيعل أن تعاىل اهلل وأسأل. هلا خدمة احلديثة التكنولوجيا مع

 التوفيق ويل واهلل

    م 2116 دمسبري     بنجرماسني،  

  الباحثة              
 

   رومحا سيت                    
            1211231625 
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البحث ملخص  

البحث  .في سورة البقرة األسماء التي تعمل عمل الفعل. م 6102، ستي روحما
 والتعليم. املشرف األستاذ االعلمي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية 

 املاجستري. حممد مشس الدين نور احلاج  

 حنو من مغنيتها لتعرف الباحثة تريد ألهنا قواعدها، على مغنية لغة هي العربية اللغة
 بعض توجد الكرمي القرآن ويف. الفعل عمل تعمل اليت األمساء عن اخصوص. قواعدها

 .الفعل عمل تعمل اليت األمساء من

ما اآليات اليت تتضمن االمساء اليت تعمل أما املشكالت يف هذا البحث هي: 
أعمال الفعل اليت عملتها ما أوجه ، و عمل الفعل يف السورة البقرة من القرآن الكرمي

 .البقرة من القرآن الكرميسورة يف  األمساء

ملعرفة آيات اليت تتضمن االمساء اليت تعمل وأما أهداف من هذا البحث هي: 
ملعرفة أوجه أعمال الفعل اليت عملتها ، و عمل الفعل يف يف السورة البقرة من القرآن الكرمي

 األمساء يف السورة البقرة من القرآن الكرمي

والبيانات  .استخدام الدراسة النحويةبهذا البحث العلمي هو البحث املكتيب 
. والبيانات يت تعمل عمل الفعل يف سورة البقرةاألساسية يف هذه الرسالة هي األمساء ال

 الفرعية يف هذه الرسالة هي كتب النحو والتفاسري املتعلقة هبذه الرسالة.

، عمل عمل الفعلاألمساء اليت ت تضمناآليات الىت ت 19 ومن هذا البحث توجد
 اسم، و الفاعل يت تعمل عمل الفعل، وهي املصدرا، و اسمامساء ال 4 توجد يهافو 

 يف هذه السورة  . أما أوجه أعمال الفعل اليت تعمل عمل الفعل، واسم التفضيلاملفعول
 .آيات 11يف  وتنصب مفعوله آيات 8يف  هي ترفع فاعله
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ABSTRAK 

 

Siti Rohama, 2016. Isim-isim Yang Beramal Amal Fi’il Dalam Surah Al-

Baqarah. Penelitian Ilmiah, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing H.M. Syamsuddin 

Nor, MA. 

Bahasa Arab adalah bahasa yang kaya dengan kaidah-kaidahnya, karena 

itulah peneliti tertarik untuk mengetahui kekayaan bahasa Arab dari segi kaidah-

kaidahnya. Khususnya tentang Isim-isim yang beramal amal fi’il. Dan di dalam 

Al-Qur’an terdapat beberapa isim yang beramal amal fi’il. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini: Apa saja ayat-ayat yang 

mengandung isim-isim yang beramal amal fi’il dalam surah al-Baqarah, dan apa 

saja awjuh amal isim-isim yang beramal amal fi’il dalam surah al-Baqarah. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Mengetahui ayat-ayat yang 

mengandung isim-isim yang beramal amal fi’il dalam surah al-Baqarah, dan apa 

saja awjuh amal isim-isim yang beramal amal fi’il dalam surah al-Baqarah. 

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan analisis 

nahwiyah. Data primer dalam penelitian ini ialah isim-isim yang beramal amal-

fi’il yang terdapat dalam surah al-Baqarah, dan data sekunder dalam penelitian ini 

ialah buku-buku Nahwu dan Tafsir yang berhubungan dengan penelitian ini .  

Berdasarkan penelitian ini di temukan 19 ayat yang mengandung isim 

yang beramal amal fi’il, dan di dalam surah ini terdapat 4 isim yang beramal amal 

fi’il, yaitu Mashdar, Isim Fa’il, Isim Maf’ul dan Isim Tafdil. Adapun awjuh amal 

isim yang beramal fi’il di dalam surah ini ialah dia merafa’kan isim pada 8 ayat 

dan menashabkan maf’ulnya pada 11 ayat. 
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