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 ملخص
 رفاعي أحمد الثاني والمشرف الماجستير الزمان قمر األول المشرف النعم، خير الدين ضياء احمد

 ( نحوية تحليلية دراسة)  ص سورة في النعت : الماجستير

 ص سورة ،الوصفي الكيفي هجالمن النعت، : الكلمة مفتاح

 

 الشروط من وهما ، القراءة لكمال يستعمالن ألنها العربية العلوم اهمية من الصرف و النحو كان

 يرد من الى سيما ال ، والجيدة بالصحيحة المقروءة نقرأ ان نستطيع ال العلمين هذين بدون ، هللا كتاب لمفسر الضرورية

 سورة الباحث اختار البحث هذا في. األخرى العلموم و العربية العلوم بحور يسبح و الكريم القرأن تعميق

 هما والموصوف الصفة او والمنعوت النعت .أية 88 من تتكون المصحف ترتيب في 38 سورة وهي ص

 ثم. والكتابة الكالم في كانت سواء اللغوية، العملية في اإلفراد معنى الى تبلغ لم التي اللفظية الكلمة تعلق

. القرآن ايات فهم في فضال معناهما وفهم والمنعوت النعت استعمال في الألخطاء من كثير لتطبيقا على

 التي األيات ما( 2 النحو علم في النعت من المفهوم ما( 1:  وهو يحلله ان يريد الذي الباحث ركز ولذلك

 . ص سورة في المستخدمة النعت احوال عن التحليل ما( 3.ص سورة في النعت على تتضمن

 المنهج يستعمل التي(  Kualitatif ) كيفية دراسة هي الدراسة هذه إن البحث هذا في البحث والمنهج

 تحليل طريقة(.   library research) مكتبية دراسة الباحث ويستخدم(  metode deskriptif ) الوصفي

 يستنبط و. بتحليلها مناسب ناتالبيا تلك يصنف و يقسم ثم .(conten analisis)  المضمون تحليل و البيانات

 اهلك الحقيقي النعت من السورة تلك في النعت أنواع الباحث وجد. ص سورة في النعت يستعمل الباحث

 الجملة يعني الجملة النعت و المفرد، النعت من النعت أشكل و. السببي النعت وهو 22 اية في واحدا اال

 .المجرور و الجار من يعني لةالجم شبه النعت و اإلسمية، الجملة و الفعلية

 من و صفاتها من صفة ببيان متبوعه المكمل التابع هو النعت بأن(1: يلي ما النتائج أظهرت

 وجد( 3. اية ثالثين و ست"  ص"  سورة في النعت الباحث وجد( 2.  سببيُّه وهو به تعلق ما صفات

 وجد.السببي النعت فهي 22 األية في اال الحقيقي النعت من كلها"  ص"  سورة في النعت أنواع الباحث

 الجملة و الفعلية الجملة يعني الجملة النعت و المفرد، النعت من"  ص"  سورة في النعت أشكل الباحث

 .المجرور و الجار من يعني الجملة شبه النعت و اإلسمية،
 



 الشعارُ 
 الّرحيم الّرحمن هللا بسم

 

 

ََّماَّونَكت ب ََّّاْلَمْوتىَّن ْحي ََّّنَحن ََّّاإن َّ

و َّنه َّأَْحَصيَََّّْشيئ ََّّ وك لَّوأثثَره مَّاقد م 

 ين َّمب ََّّمام َّإ ََّّيف َّ
“ sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati 

dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan 

dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala 

sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata ( 

lauh mahfudz )”.1 

 

 خير النّاس انفعهم للنّاس
Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi 

orang lain2 

 
 

 اإلهداء
                                                             
1 Q.S. 36. Yasiin : 12 
2 H.R. Amad, thabrani, Daruqutni, di shahihkan albani dalam silsilah shahihah. 



 : يلي لمن العلمي البحث

  أمىو أبي

 ويجايا فطاني الكبير أخي

 النزام توفيق عارف محمد الصغير وأخى

 المعهد في واألصدقاء واألساتيذ المشايخ وجميع

 الحكمة القرآن تحفيظ

 الحكومية االسالمية جامعة فى االصدقاء وجميع

  كديرى

 يحبّـنى من وجميع

 
 (والعافية بالرحمة هللا متغّمـده)

 

َّ

َّ
 

 

 

 التقديم
 

 الرحيم حمنالر هللا بسم



 النعم أنواع علينا أنعم الذي هللا نحمد -العالمين ربُّ هلل الحمد

 عبده محمدا نأ شهدأو هللا اال اله ال نأ شهدأو اإلحسان، ولطائف

 .بعد ماأ ، ورسوله

 والعون والتوفيق الهداية وهي العظيمة نعمه عليه وأثني هللا أحمد

)ََّّصَّسورةَّفيَّالنعت" الموضوع تحت العلمي البحث هذا لكتابة

 عن بعيد العلمي البحث هذا نأ يقنتوأ ." (َّنحويةَّتحليليةَّدراسة

 هذه فى لكن ، النقائص من يرةكث فيه توجد لذلك ، والتمام الكمال

 هذا كتابة نهاية بمناسبة والتقدير الشكر بخالص أتقدم الشريفة الفرصة

  :منهم وساعدوني، شجعوني قد لمن العلمي بحثال

 الحكومية اإلسالمية الجامعة رئيس ,الماجستير حميد ورن الدكتور .1

 .العلمي البحث هذا وافق قد الذى كديري
 الجامعة التربية كلية عميد ,الماجستير أنوار علي دكتورال .2

 .كديري الحكومية اإلسالمية
 الجامعة العربية اللغة تعليم قسم ةرئيس, الماجستير زنيرة يويون .3

 .ديريك الحكومية اإلسالمية
 اجهده بذل الذى األول المشرف ,الحاجر الماجستي الزمان قمر .4

 .النهاية حتى البداية من البحث هذا اتمام فى بإشرافى القيام على
 على جهده بذل الذى الثاني المشرف ،الماجستير ريفاعي احمد .5

 .النهاية حتى البداية من البحث هذا اتمام فى بإشرافى القيام

 للتعلم يصاحبوني الذين ، العربية اللغة تربية قسم ىف أصحابي و .6

 . اإلنتهاء إلى الدراسية ابتداء منذ الجامعة بهذه
 خبرا هللا وجزاهم الدارين، في الحسنات يعطيهم أن هللا عسى

 لي نافعا العلمي البحث هذا يكون أن وعسى ،الجزاء وأحسن كثيرا

 . آمين.  الفتوح ألسباب ووسيلة جميعا  وللقراء
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