
 وطريقة تعليمه يونسفي سورة  حرف الجر  تحليل 
 
 

 حبث علمي
بية والتعليم  ة األوىل يفلدرجة اجلامعي  للحصول على االالزمة لتكملة الشروط  مقدم كلي ة الّت 

 جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج
 

 ةضعاو 

 كورنيا وحدة
1411١٠١١٠2 

 اللغة العربية  تعليم قسم
 
 

 
 

  

 

 
بية   عليموالت كلي ة الّت 

 م١4٤8هـ/ ٤١١4المبونجاإلسالمية احلكومية جبامعة رادين انتان 
 
 



 ب
 

 
 وطريقة تعليمه يونسفي سورة  حرف الجر  تحليل 

 
 

 حبث علمي
بية والتعليم  مقدم لتكملة الشروط الالزمة للحصول على الدرجة اجلامعي ة األوىل يف كلي ة الّت 
 جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج

 
 واضعة

 كورنيا وحدة
1411١٠١١٠2 

 
 قسم تعليم اللغة العربية 

 

 املاجستري ،احلنانذو  : الدكتور املشرف األول
 املاجستري : الدكتورندوس أمري الدين، املشرف الثاين

 
 

 

بية والتعليم   كلي ة الّت 
 جبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج

 م١4٤8/ هـ٤١١4

 





KEMENTERIAN AGAMA 

   UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTANLAMPUNG 

 FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260 

 

 
 

 الموافقة
 وطريقة تعليمه يونسفي سورة  حرف الجر  تحليل  : موضوع البحث

 كورنيا وحدة : ةاحثإسم الب
 4144١٠١١٠2 : رقم التسجيل

 ةغة العربي  الل   تعليم قسم : القسم
ة ة احلكومي  رادين انتان اإلسالمي  جبامعة  والتعليم ةبي  الت  ة ي  كل   : ةي  الكل  

 ملفونج

 ةجنة اإلشرافي  وفقه الل  

يف كل ي ة  شةلمناقلمؤهلة  هحبيث أن حهيصحتالتغيريات حسب الضرورة و ب املشرف قامقد 
بي ة   اإلسالمية احلكومية ملفونججبامعة رادين إنتان والتعليم الت 
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رُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرَأَن َوَعلََّمُه   َخي ْ
 (_رواه البحاري_)

 
 عرب لثالث: ألين عريب، والقرءان عريب، وكالم أهل اجلنة عريبأحبوا ال

 (_رواه مسلم_)



 و

 إهداء
 

 واإلرشاد الرمحة على دائما حنصل أن نأمل وتعاىل، سبحانه هلل االمتنان مع
 :إىل الباحثة قدمهات يالذ العلمي البحث اهذ ات،والربك
 التشجيع قدموا الذين Sa’diyah احملبوبية وأمي  Luzen Mawardi يوالد ،الوالدي   .1

 رائحة مع العلمي البحث اهذ امتام للباحثة ميكن حبيث الصادقة واملادية الروحي
 .وصحة

 Tambiatun Nafidah, Siti nezlia, Ahmad fauzan, Shofa األعزاء، وأخوايت إخواين .2

Marwah وAra faturrohmah  حسنة قدوة كونلت واحلافز الروح الباحثة   أعطوا الذين. 

 احلكومية اإلسالمية انتان رادين جامعة يف العبية اللغة تعليم وقسم احملبوبة جامعيت .3
 الباحثة لتصبح زوالتحفي احلياة يف الدروس توفر ما غالبا واليت 4102 عام يف المبونج

 .شخص أفضل



 ح
 

 الباحثة ترجمة
 

 السيد نيللزوج أطفال لستة الرابعة االبنة هي نيا تسمى ما غالبا أو وحدة كورنيا
Luzen Mawardi والسيدة Sa’diyah .قرية يف الباحثة تولد Sinar Banten، Talang 

Padang مقاطعة Tanggamus  6441 أكتوبر 4 يف. 
 بانتني، سينار اخلريية االبتدائية ادلدرسة يف االبتدائي التعليم من الباحثة خترجت

 الثانوية ادلدرسة يف دلتوسطيا اتعليمه تواصل مث. 8003 عام يف Talang Padang منطقة
 ادلدرسة يف الثانوي تعليمه واصل مث. 8066 عام يف توخترج Talang Padang منطقة اخلريية
 دراسات الباحثة واصلت العام نفس يف. 8064 عام يف خترج فرينجسيوو اذلدى نور العالية
 كلية يف العربية اللغة تعليم قسم يف المبونج احلكومية االسالمية انتان رادين جامعة يف رمسية
 ةرسادلد يف Talang Padang يف األهلية ادلدارس إحدى يف الباحثة ختدم واآلن. والتعليم الرتبية
 على للحصول العلمية الرسالة تأكمل ،8063 عام يف كادلدرسة اإلسالمية العالية اخلريية
 يف اجلر   حرف حتليل: انعنو ال مع الرتبية يف البكالوريوس درجة أو األوىل اجلامعية ادلرحلة
  .8062/8063 الدراسي العام تعليمه وطريقة يونس سورة الكرمي القرآن
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 كلمة شكر وتقدير
 

 

 

 اىذإّن  .ىذا البحث العلميدتت كتابة  بإعطاء الشكر واحلمد هلل سبحانو وتعاىل،
تحليل حرف الجر في سورة يونس و طريقة "املوضوعحتت  ةو الباحثتكتب   البحث العلمي

، الذي جلب الناس إىل النور صلى اهلل عليو وسلم مدوالصالة والسالم حمل. " و تعليمه
 اإلهلي.

استفاء لبعض الّشروط للحصول على الّدرجة اجلامعّية  ىي ىذا البحث العلميكتابة 
اإلسالمية احلكومية نتان إييف قسم الّلغة العربّية جبامعة رادين  والتعليم األوىل يف علم الًّتبّية

 .النبونج
 اىذت كتابة وملّا دتّ  .مع التعليمات والتوجيهات إال ىذا البحث العلميتحقق يال 

وعسى أن يهب   اوعظيم حتّيته اوجزيل شكرى اامهفائق احًت  ةقّدم الباحثتف البحث العلمي
 إىل: اهلل سبحانو وتعاىل مكافأة اللطف

نتان إيجامعة رادين مدير  ،املاجستريري، ك  و حممد م األستاذ الدكتور احلاج .1
رسم العلم يف ىذا  لباحثفرصة ل قد أعطى الذي النبونجاإلسالمية احلكومية 

 .كلّية الًّتبية والتعليممعي األخضر احلبيب، خاّصة يف  احلرم اجلا
جبامعة كلّية الًّتبية والتعليم املاجستري، عميد   خري األنواراحلاج  األستاذ الدكتور .2

 .النبونجاإلسالمّية احلكومّية نتان إيرادين 



 

 ح
 

قسم  وسكريتري رئيس ،املاحستري و عفيف أمر اهلل الدكتور سفري دود املاجستري .3
اإلسالمّية احلكومّية نتان إيجبامعة رادين  والتعليم الّلغة العربّية يف كّلّية الًتبّية

 .النبونج

  شر  األولامل ،الدكتور أمري الدين املاجستريو  املاجستريذواحلّنان الدكتور  .4
 لتقدًن اوأفكارمه واجلهد الوقت من مااختذ منه ،مافيخضمه ،ةالثانياملشرفة و 

 .ىذه الرسالة العلمية إجناز يف واملدخالت واإلرشاد، التوجيو

حبامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية، خاصة ني ات واملوظفذتااألساتيذ واألس .5
 كثريا.ىن علوما  واالذين قد علمبقسم اللغة العربية 

 الذين قد وىبوا ،النبونج العامليةباملدرسة  اللغة العربية املدرسة ومدرسون رئيس .6
 بالصرب. ىذه الرسالة العلميةحىت دتت  مالشرا  و إحاطتهل ماوقاهت

 واقد ساعد نالذي النبونجاإلسالمّية احلكومّية نتان إيجبامعة رادين  نيفمجيع موظّ  .7
 .جازكم اهلل خريا كثريا البحث العلمي إلدتام ىذا ةالباحث

اإلسالمية احلكومية نتان إيمجيع أصدقائي بكلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين  .8
، شكرا على تقدًن االنتباه والتوجيهات واملساعدة حىت 2014ملرحلة  النبونج

أديلي سوكماينيت و ريزا ساتييت نور  و صديقتاين.البحث العلمي اتنتهي كتابة ىذ
مع النجاح إلينا إدتام البحث العلمي. اين يفتاين و شجعتفاحلة مها دائما رافق

 مجيعا.
 



 

 ط
 

 تصاحب اليت األطرا  جلميع والدافع الدعاء احلب، من تبذلونو ما على أشكركم
 .ةالباحث خطوة دائما

لكم أمجعني. السالمة والعافية ورزقا حالال طّيبا مباركا واسعا  ةسأل اهلل الباحثتوأخريا 
 .آمني يارّب العاملني ،عسى أن يكون ذلك عبادة لنا هلل تعاىل

 
 

 2018 سبتمرب ،  النبونجبندار 
 ةالباحث

  
 كرنيا وحدة
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 األول الباب
 مقدمة

                                                                                                                                                                  
 الموضوع توضيح .أ

. ومذذيتعل ةقذيوطف  يذاس  سذار  يف  جلذف حذف  حتليذ  :بعنذا    لعلمذ   لبحذ  ىذا 
 :يل  مج تاضيح إىل  لبجحثة تججحت أعاله،  جلملة تفسري يف  لفهم ساء جتنبو  لتسهي 

  ألفعذج،، ، إلسشذجء)  حلدث يف  لتحقيق ىا لتحلي    السدوسيس   لقجماس وفقج: حتلي  .1
 (ذلك أشبو ومج

 أحذد يسبقو وعندمج رلفور   السم جتع   ليت  حلفو  بعض ىا  جلف حف :  جلف حف  .2
  لذيت  السذم حفكذة يتطلذب فإسذو ،ذلذك وغذري ،يف ،علذ  ،عذ  ،يلإ ،مذ  مثذ   جلف حف 
  .كسف  يكا  أ  جيب  جلف حف  م  و حد سبقت

 م  ياس  سار  .آية 909  آليجت عددب  لعجشف   لسار  ى  ياس  سار  :ياس  سار  .3
 .كثري  وتجبعيو ين  سيب قصة حيك   لسار  ىاه  دلكية،

 أىذذد   حتقيذذق أجذذ  مذذ   لنشذذجط تنفيذذا لتسذذهي  ظمذذةمن وسذذيلة ىذذ   لطفيقذذة:  لطفيقذذة .4
 .زلدد 

 .مي لتعل بيئة يف  لتعلم وما رد و دلعلم تالميا ل تفجع  عملية ىا مي لتعل: مي لتعل  .5
 

 الموضوع اختيار أسباب .ب

 :ىا  لعلم   لبح   ذلا  دلاضاع  ختيجر سبب
 جلبحذذ ب  لبجحثذذة فتقذذا  ،ومذذيتعل وطفيذذة  جلذذف حذذف  منجقشذذة يف بجلبحذذ   الىتمذذج  عذذد  .1

 . جلف حف  حا،  لبحاث إلرثف ء و لقف ء و دلعلمني تالميا ل يف  الىتمج  وبنجء رثف ء إلو 
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 عذ  فصذلهج يذتم لذ  عفبيذة ل لغة ل أل  جد ، كبري  جلف حف  مبنجقشة ة لبجحث  ىتمج  إ  .2
 . جلف حف  خجصة  للغة يف  جلزء أصغف  حلف  يكا  حي   حلف ،

 .ياس  سار  يف  لكفمي  لقفآ  حنا خجصة  جلف حفو  ع  بح ل  وجاد عد  .3
 

 البحث خلفية .ج

 فذفع ىذ  سفسذهج  لعفبيذة و لقا عذد  خلجصذة، قا عذدىج لذديهج  لذيت  لعفبية  للغة ى   لقفآ  لغة
  لعفبيذة  لقا عذد ىذاه علذ  ُيطلذق مذج غجلبجً . منهمج ك  تشكي  تنجقش  ليت  لعفبية  للغة م 
 .و لصذذف   لنحذذا، أو ،  لعفبيذذة  للغذذة قا عذذد ىذذ 

  دلا ضذذي  سلتلذذ  يستكشذذ  حيذذ  1
 .حف  أل إىل و لفع  ، السم م  ءبد.  دلرت بطة
 يف  لكلمذجت برتتيذب تتعلذق  لذيت  لقا عذد يذتعلم  لعفبيذة  للغذة فذفوع مذ  فذفع ىذا  لنحا علم

  خلطجبذذجت مذ   ألخذري  لشذذك  حجلذة در سذة علذ   لعلذذم مذ   لفذفع ىذذا  ركذز.  لعفبيذة  جلمذ 
 . جلم  يف  لكلمجت ماق  يف  لتغري ت تسبب  ليت  لعفبية

2


 
  لتذذيرثري يف مبجشذذف غذذري بشذذك   لعفبيذذة  للغذذة تسذذتمف  إلسذذالمية،  لتعذذجليم خذذال، مذذ 

 منهج  بشك   لتحا، ىا  تنفيا مت. ألجيج، و لعم   لتفكري وطفيقة  دلسلم  جملتم  عل 
  لعفبيذة  لكتذب خذال، مذ   إلسذالمية و جلجمعجت  إلسالمية و دلعجىد  إلسالمية  دلد رس يف
  لفئيس   دلا د أصبحت  ليت

3 

                                                             
1
Imaduddin sukamto dan Ahmad Munawiri, Tata Bahasa Arab Sistematis: 

PendekatanBaruMempelajari Tata Bahasa Arab, ( Yogyakarta: Nurma Media Idea: 2000) hal vii 
2
 Mahmud Yunus, meode khusus pengjaran bahasa arab (Bahasa Alqur’an) PT Hidakaraya  

Agung, Jakarta, 190,h31 
3
  Erlina, Perspektif Gender dalam Buku Bahasa Arab “ Al-Arabiyah Baina Yadaik, (jurnal Al 

–Bayan: 2013) 
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  للغذذة ميتعلذذ. جيذذد بشذذك   لعفبيذذة  للغذذة إتقذذج  يف مهذذم دور لذذو  لعفبيذذة  للغذذة ميتعلذذ
 علذم ، ألصذا ت علذم ىذ   للغذة عنجصذف.  للغذة عنجصذف عذ  فصلو ميك  ال بجلتيكيد  لعفبية
 . لبالغة علم / لصف  علم  لنحاية  لعلا /  لنحا علم ومعجسيهج،  دلعججم

4 
 يف وكذالك ووظيفتذو، دور لذو حذف  لك  اي ل  حلف ، ىا  للغة يف عنصف أصغف

 تعمذ   لذيت  جلذف حذفو  ىذا مذنهم و حذد.  حلذفو  حذا،  خلجصذة قا عذده لو  لعفيب  ألدب
 . خلفض يف  السم يتم عندمج تظهف كعالمة

5 
 .متعدد  ف جل أحف  إحدى يسبقو  لاي  السم ىا ررلفو   سم

6 
 

 ىذذذج  "عقذذذ   بذذذ  شذذذفح" كتذذذجب يف كمذذذج, حففذذذج فعشذذذفو   جلذذذف   حذذذفو  عذذذدد أمذذذج
, رب  , منذا, مذا علذ ،, عذ , يف, عذد , حجشذج, خذال, حذيت,  يل, مذ : وىذ   جلذف حفو 
  .وميت, ولع , و لبج, و لكج , وتج, و و, ك ,  ال 

  لذدي  تدري  منهجية" بعنا   كتجبو يف Syaiful Anwar و Tayar Yusuf كتعبري
 عذذ  فصذذلهج ميكذذ  ال و حذذد  لعملذذة وجهذذني مثذذ  ىذذا و لقذذفآ   لعفبيذذة  للغذذة " لعفبيذذة و للغذذة
 ". لبعض بعضهج

 يف(  دلطففذذني سذذار " ) لذذبعض بعضذذهج مذذ  نذذجف تت  لنذذجس فلمذذجذ  لذذالك" ضذذج أو  
 علذ  قذجدر  لتكذا   لعجصذمة/ رئيسذية أولايذة أيضذج ىذا  لنحذا عبم بجإلضجفة  لنحاية  لعلا 
 .و لشك  معىن أي دو  نظيفة ل  لعفبية  لعلا و   لقفآ   لعلا  فهم

7 

                                                             
4
 Susi Alvin dkk, “ Kanna Wa Akhowatuha Dalam Surat Al-Maidah (Analisis Sintaksis), 

lisanul Arab(semarang:Universitas Negri Semarang Indonesia, 2015) tersedia di, 

http://journal,Unnes.co.id/Index.php/laa.  
5
Jamaluddin dkk. Tata Bahasa Arab UntukMempelajari Al-quran, ( Bandung: SinarBaru; 

1990),hlm 93. 
101ص2002, جاكرتا, االولي الطبقت, عرف فستك, المبشرة العربيت, وردة محمد و رايا طيب احمد 6  

7 Ibid.  

http://journal,unnes.co.id/Index.php/laa
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  لسار  ذلاه ياس   مسو سار  وىاه آية، 909 م  تتكا  ياس  سار  يف وكالك
 زلمذد  لنذيب  جذف ى قبذ  مذج بجلسذار سذار  ل ىاه تشبو تاى حمل سجحية م . ياس  قصة تقص
 الحذذذذق وقذذذذت يف أيذذذج  وحتميذذذذة  هلل، وحد سيذذذة علذذذذ  أدلذذذة عذذذذ  وحتذذذدث.  دلنذذذذار   دلدينذذذة إىل

 مذ  يفهذم أ   لذيت  آليذجت مذ  كثذري بجلتيكيذد.  إلذلذ   لذاح  حقيقذة علذ  كذدلي  و لقفآ 
 قالذذو معذذىن تفسذذري ت. هأجذذز ء وكذذالك سفسذذهج  للغذذة قا عذذدو  لصذذف و   لنحذذا فهذذم خذذال،
 لغذذذة ل يف عنصذذذف أصذذغف إىل  للغذذذة قا عذذد معففذذذة دو  يفهمهذذذج أ  ميكذذ  ال  لقذذذفآ  يف تعذذجىل
 سفهذذذذذم وحنذذذذذ  ،لنذذذذذج  الحتيججذذذذذجت تكذذذذذا  حيذذذذ  ، جلذذذذذف حذذذذذف  خصاصذذذذذج  حلذذذذذفو ، يعذذذذي

 .خطي دو    لقفآ معىن لفهم أسه  جلعلهج ، للغة يف أصغف ومعىن و ستخد م
 وعا مذ   لفجع ، سجئب ، لفجع  ،و خلرب  دلبتدأ ىا  لنحا علم ماضاع ذلك، عد و 
 فهذذذمل  لصذذذعب مذذذ  يذذذز ، ال  ليذذذا  تالميذذذاو ل ذلذذذك، مذذذ  وأكثذذذف  جلذذذز ، وعا مذذذ  ، لنصذذذب
 بجلنسذذذذبة للغجيذذذذة معقذذذذد   دلسذذذذتخدمة  لطفيقذذذذة أل  صذذذذعبج يعتذذذذرب  لذذذذيت  جلذذذذف حذذذذف  ماضذذذذاع

 جد   لصعب م  يكا   جلملة يف و لتغري ت و دلعجين  جلف حف  لفهم تالميا،لل. تالميالل
  ألحيذذج  مذذ  كثذذري يف تالميذذا ل  ألحيذذج  بعذذض يف ذلذذك عذذ   لنظذذف بصذذف  لذذي . فهمهذذج
 سذا ء حذد علذ   للغايذة  لقا عذد أو  جلمذ  وىيكذ   دلففد ت م  سلجلفجت أو أخطجء تا جو
 .مسفسه  لتالميا عل  سيؤرثفو  وحتفيفيج شفايج

8 
 حذف  أحذد يسذبقو وعنذدمج رلذفور   السذم جتعذ   لذيت  حلذف  بعذض ىذا  جلف حف 

 سذذبقت  لذذيت  السذذم حفكذذة يتطلذذب فإسذذو ،ذلذذك وغذذري ،يف ،علذذ  ،عذذ  إىل، مذذ ، مثذذ  جلذذف 
 .رلذذفور  أو كسذذف  يكذذا  أ  جيذذب  جلذذف حذذفو  مذذ  و حذذد 

 كتذذجب يف ماضذذح ىذذا كمذذج9

                                                             
8
 Akmansyah, Analisa Kesilapan Penggunaan Bahasa Arab: Eror Analisis terhadap Skripsi 

Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab  Fakultas Bahasa Arab IAIN Raden Intan Lampung. Jurnal Al-

Bayan, 2010 
9
 Minanul Aziz dan Aswin Yunan, Terampil Bahasa Arab Jilid 1, (solo: PT Tiga Serangkai, 

2008), h 62 
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  آلر ء مذذ   لعديذذد أيضذذج ىنذذج .  جلذذف  حذذفو  مذذ   لكثذذري سعذذف  كمذذج يذذة لعفب  للغذذة دروس
 . جلف حفو  عدد حا،

 أعتربىذذذج مذذذاكار   جلذذذف، حذذذف  فصذذذ  يف مجلذذذك بذذذ   ألفيذذذة كتذذذجب يف سذذذاقش كمذذذج
 و رب منذا، مذا، ،علذ  عذ ، يف، حجشذج، عذد ، خذال، ،حذى ،إىل مذ ،: وىذ   جلف حف 
 مت  لذيت فذا   جلذف حذفو  عذد  ىنذج  مذى عذ ،ل  لبذجء،  لكذج ، ،  لتجء  لا و، ك ،  لال ،
 فقد( عد  خال، حجرثج،) للحفو . جف عم  أو جف عجم  ى  ، المسية ملة جل يف إدخجذلج

( كذذ  لعذذ ، مذذى،) حذذفو  يقالذذا   لعلمذذجء مذذ  جذذد  وقليذذ   السذذتثنجء بذذجب يف شذذفحو مت
 . حلفو  ىاه م  ندر  ل أل   جلف كيحف 

10 
  إلضذجفة أو  جلذف حبذف   جملفور سم ال وى  حد ، عل  قف ء  ل أحكج  لو  سم ك 

 رب، يف، ،علذ  عذ ، ،إىل مذ ،: وىذ   ألصل ،  جلف حف  بعد  جملفور  السم  لتا ب ، أو
 (.و لتجء  لبجء  لا و)  لقسم وحف  لال ،   لكج ،  لبجء،

11 
 ،ألفيذذذة ، جلفوميذذذة  مذذذ   دلعجىذذذد كتذذذب أو  لكتذذذب يف ورد مذذذج كثذذذري  جلذذذف حذذذف 

  لكتذذذب تالميذذذالل  لدر سذذذية  لكتذذذب مذذذ   جلذذذف حذذذف  ميتعلذذذ أيضذذذج ىنذذذج  حذذذى ،عمفيطذذذ 
 حذف  عذ  فصذلهج ميكذ  ال  لذاي يذاس  سذار  يف وخجصذة  لكذفمي،  لقذفآ  يف بذ   دلدرسذية

  حلذفو  كذ  ليسذت تسذتخد  مذج وغجلبذج ، جلف حف  م  جد  كثري عدد م  ولك  ، جلف
  لذيت  جلذف حذفو  بعذض حتدد سا   لبجحثة فإ  ياس ، سار  يف خجصة  لكفمي  لقفآ  يف
  لقذذفآ  يف معجسيهذذج مذذ  جنذذب إىل جنبذذج تظهذذف مذذج غجلبذذج أو متكذذفر بشذذك   سذذتخد مهج يذذتم

 . لكفمي

                                                             
10

  Syaikh Al alamah muhammad jamludin ibnu abdillah ibnu malik al-thay, Alfiyah Ibnu 

Malik 
11

 Muhammad Anwar, Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al-Jurumiyah dan Imrity (Bandung 

SInar Baru Algensindo, 2003). 
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 عذذ  فصذذلهج ميكذذ  ال فيذذو  لذذاي يذذاس  سذذار  مذذ   آليذذجت لذذبعض أمثلذذة يلذذ  وفيمذذج
 . جلف حفو 

 سوراة األيات الرقم
 م  رب و   00 9
 م  ك   مكج    00 0
 مج ذلم م   هلل  م  عج صم   07 3
 مجء  م   لس 39 4
 م  شف كجئ كم   34 5
 ىف  ختال   لي    6 6
 يف  لسمجو ت و الرض   6 7
 مبج كجسا يفا    4 8
 

 حفو  ماضاع يف سيمج ال ،  لعفبية  للغة تعلم يف  دلستخدمة بجلطف  يتعلق فيمج
  لغذفض أل  ،  لذتعلم ىذا  يف لالسذتخد    دلنجسذبة  لطفيقذة مالحظذة جذد   دلهذم م  ،  جلف 
  لعذذفب، وغذري  لعذذفب مذ .  لعفبيذذة  للغذة مبهذجر ت تالميذذا ل تزويذد ىذذا  لعفبيذة  للغذذة تعلذم مذ 

 . للغة بجستخد  
12 

  دلذذذذدخ  وىذذذذ  فهمهذذذذج جيذذذذب مصذذذذطلحجت رثالرثذذذذة ىنذذذذج   لعفبيذذذذة،  للغذذذذة لذذذذيمتع يف
 ىذذا  لعفبيذذة بجللغذذة  دلذذدخ  ويسذذم   لتذذجيل،  لنحذذا علذذ  ىذذا  لتفسذذري. و لتقنيذذجت و لطفيقذذة،
 . للغة لتعليم تعلم ل خال، م   للغة، بطبيعة  دلتعلقة  الفرت ضجت م  رلماعة ىا ، دلدخ 

                                                             
12

Muhammad kamil Annaqoh, Ta’lim al lughah Al-arobiyah linnatiqin bil lughah Al ukhro, 

jam’iyyah Ummul quro, mamlakah Al arobiyyah, As-su’udiyah  1998 hlm 57 
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 مذجد  عذفض مذ  تتعجم  شجملة خطة ى  ،لطفيقة  تسم   لعفبية بجللغة  لطفيقة إ 
 علذذ  مبنيذة وكلهذج آخذف جذزء مذ  يتعذجرض و حذذد جذزء ياجذد ال حيذ  منذتظم بشذك   للغذة
  السدوسيسذذذية يف مشذذذهار أو أسذذذلاب تذذذدع   لعفبيذذذة  للغذذذة يف  لتقنيذذذة أ  حذذذني يف.  دلذذذنه 
 تنفيذذذا وىذذا ، لدر سذذ   لفصذذ  يف حيذذدث  لذذذاي  لفعلذذ   لنشذذجط ىذذ   إلسذذرت تيجية تذذدع 

13 ألسذذلاب
  لثالرثذذة أل   للغذذة، تذذدري  يف  لثالرثذذة  دلصذذطلحجت ىذذاه سسذذيج  عذذد  جيذذب ، 

 إحدى وم  طف ، عد  أو و حد  طفيقة تقد  ا حد ل  دلدخ  م  ىفمية، عالقجت لديهم
  لتقنيذذة أل  تقنيذجت، عذذد  أو و حذد  تقنيذذجت عذد  أو و حذذد  تقنيذة تطبذذق أ  ميكذ   لطذف 
 . دلدخ  م  تتعجرض أال جيب لالك  لطفيقة م  متسقة تكا  أ  جيب

14 
 فحر  تحليل :حا،  لعلم   لبح  ىا  منجقشة حجولنج أعاله  لبح  خلفية م 

 .هميتعل وطريقة يونس سورة في الجر

 البحث مشكلة .د

 : لتجلية  دلشجك  صيجغة ميك  ، صيجغتهج دتت  ليت  دلشكلة خلفية إىل  ستنجد ً 
 ؟ياس  سار  يف كثري  ستخد  دل  جلف حف  ى  مج .1

  جلف؟ حف  ميتعل طفيقة ى  مج .2

 البحث أهداف .ه

 :ى   لعلم   لبح  ىا  م  أمج ألىد  
 .ياس  سار  يف كثري  ستخد  دل  جلف حف  دلعففة .1

 .ياس  سار  يف  جلف حف  معج  لاص  .2

 
 

                                                             
13

Radliyah Zaenuddin, MA,g Dkk Metodologi strtegi dan Alternatif Pembelajaran Bahasa 

Arab, STAIN, Pustaka raihlah Grup, cirebon 2005 hlm 30-31 
14

 ibid 
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 البحث فوائد .و

 :العلمي البحث هذا من الفوائد أما

  لنظفية  لفجئد  .1

 .و دلعففة  لبصري  إضجفة ى   لبح  ىا  فا ئد  لنظفية  لنجحية م 

   لتطبيقية  لفجئد  .2

 علذ   ألحبجث مف ج  كيحد  لبح  ىا  فا ئد  ستخد   ميك  ، لتطبيقية  لنجحية م 
 . جلف ف حل سيمج ال  خلصاص، وجو

 
 السابقة الدراسات .ز

 لتجنذب أجفيذت  لذيت  لدر سذجت ستذجئ  حذا،  لنظفيذجت يكشذ  جذزء ى   لسجبقة  لدر سة
  لسذجبقة  لدر سذجت  سذتعف ض سذيكا   لنظذف، وجهذة مذ .  لضذفورية غذري و لتكف ر  ألخطجء

 . لبح  ىا  إعد د يف  دلنطق   ألسجس ىا
 

 يذد، ىذا . طايلذة فذرت  منذا  لنحذا علذم خجصذة ، لقا عذد حذا، عديذد  در سجت ىنج 
  لذذيت  لكتذذب ذلذذك يف مبذذج ،جقذذيعم  لنحذذا علذذم تنذذجقش  لذذيت  لكتذذب مذذ   لعديذذد وجذذاد علذذ 
  لنحا كتجب بجلتفصي ،  لعفبية  للغة قا عد تنجقش و ليت ، لعفبية  لدروس مي عنا جن حتم 

  لرتمجةو   لنحا موعل  لفهم، وسهلة عملية بطفيقة  لعفبية  للغة قا عد ينجقش  لاي  لا ضح
 تذيلي . مثلذة أل مذ  عمفيطذ  مذنت مذ   لرتمجذةو   لنحذا موعلذ ،مثلذة أل مذ   جلفوميذة منت م 

 .أسا ر زلمد  حلجج لكيجى 
 :ذلك يف مبج  لبح  تقجريف لشك  بجلنسبة أمج
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1. Rofi Fasolinanda   بعنذا    لعلمذ   لبحذ  مذ huruf jar dalam surat Az-zumar 

dan pembelajarannya، ،مذذذج كثذذذري   جلذذذف حذذذف  عذذذ   لعلمذذذ   لبحذذذ  ىذذذا  وتتنذذذجو 
 ماضذذذاع علذذذ   لرتكيذذذز يف ختتلذذذ  ولكنهذذذج تظهذذذف، أو  ألحيذذذج  مذذذ  كثذذذري يف تسذذذتخد 
 جسذذذتخد  ب  لدر سذذذة ىذذذاه يف أسذذذو حذذذني يف  لقذذذفآ  جسذذذتخد  ب يقذذذا   لبحذذذ .  لبحذذذ 
 ." لعفبية  للغة دروس"  دلدرسية  لكتب

2. Rani Zuhriyah وفقذج  لعفبيذة  للغذة قا عذد تعلذم عذ  تتحذدث  لذيت Ahmad Munawiri 
 علذذ   لرتكيذذز سلتلفذذة ولكذذ   لعفبيذذة  للغذذة قا عذذد ينذذجقش بجلتسذذجوي  لعلمذذ   لبحذذ  ىذذا 

 يف.  لعفبيذذة  للغذذة قا عذذد ميلذذتع علذذ   بجلبحذذ  لرتكيذذز كذذج  Rani Zuhriyah  لبحذذاث
 .فقط  جلف حفو   ستخد   عل  أكرب بشك  يفكز  لبح  ىا  أ  حني

3. Eva Zuhriana  يف "وبذذجء يف، مذذ ،"   جلذذف حذذفو  ينذذجقش  لذذاي  لعلمذذ   لبحذذ  مذذ 
 منجقشذة يف  دلسذجو   ىا  لعلم   لبح  ىا .  إلسدوسيسية يف يعجدذلج ومج  لكفمي  لقفآ 
 يف  دلعذىن ع  و لبح   "وبجء يف، م ،"   جلف وتف  عل  أكثف كزيف  ولك   جلف حف 

 . السدوسيس 

 
  لبحذذذذ  أو كتذذذذجب أي  لبجحثذذذذة جتذذذذد مل  دلاجذذذذاد ، و لبحذذذذ   لكتذذذذب إىل بذذذذجلنظف

 يف  جلذف حذفو  ميتعلذ طفيقذة ينذجقش مث ، جلذف حبذف   دلذفتبط  لقفآ  يف ياس  سار  ينجقش
 يذاس  سار   لكفمي  لقفآ  يف  جلف حف  يف  لبح  عل  ة لبجحث فكزت لالك و حد، وقت
 .وميتعل وطفيقة
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 الثاني الباب
 النظري اإلطار

 
 الجر فحر  تعريف .أ

 ح رف بأح م االس   تس ق  عن مم . اور رل ر  يك ون االس   ع لجي ُتمع حرف ىو اجلر حرف
 يتطل   فإنو دواليك، وىكذا ،يف ،على ،عن إىل، من، ل، ك، ب، مثل اجلر فو حر  من
 .ب لكسر جميرة اجلر فو حر  من حرف إحمى سققه ي يالذ الشكل كوني أن

 ى و كم 1
 ح  ول اآلراء م  ن العمي  م ىن   ك ،اجل  ر ح  رف م  ن العمي  م نع  رف كم   . الكت   ب يف م  ذكور
 .اجلر حرف من حرف عمد

2 
 حرف ك ن العريب لنحوا ىف وتمري  تتقي  النحوى ادلمخل كت ب يف نوقش كم 

 م ذ، ،على عن، يف، ح ش ، عما، خال، حىت، يل،إ ،من: ىي رفاحل عشرين، عمده اجلر
 ٖ.ميتو  لعل، الق ء، الك ف، الت ء، الواو، كي، الالم، و رب منذ،

 م       تش    ايله  ي     ت  ال    يت س      ا وى    ي ب     و، اخل ص      الق     راءة ش    روط ل     و اس      ك    ل
 أو علي       و العث       ور مت إذا تش       ايلو ي       ت  س        اال ك        ن. تواب        و  إض        ف  ألن اجل       ر ح       رف

 الق      ء، رّب، يف، ،عل     ى ع     ن، يل،إ م     ن،: وى     ي األص     لي ، اجل     ر أح     رف بع     م طق عته      
 ٗ .(والت ء الق ء الواو) القس  وحرف الالم، الك ف،

                                                             
1
 Minanul Aziz dan Aswin Yunan, Terampil Bahasa Arab Jilid 1, (solo: PT Tiga Serangkai, 

2008), h 62 
2
 ibid 

3
 المذخل النحىي تثٍك وتذرٌة فى النحى العرتً الدامعة اللثنانٍة 

4
 Muhammad Anwar, Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al-Jurumiyah dan Imrity (Bandung 

:SInar Baru Algensindo, 2003). 
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 الق     ء، رّب، يف، ،عل    ى ع    ن، ،إىل م   ن،: وى    ي اجل    ر م    ن حرفً     عش    ر اثن      ىن    ك
 ٘.القس  وحرف الالم، الك ف،

 ،إىل م  ن،: ى  ذه اجل ر ح  رف أح  م يس ققه  عن  مم  اجل  ر ح رف يف االس    ق  راءة ي ت 
 ٙ.الك ف و االم، الق ء، ىف، على، عن،
 بش كل ع  م بش كل) متق مًم  يك ون أن بع م اس   يف يتس ق  ال ذي احل رف ى و اجل ر ح رف
 (.الكسرة

 الق   ء: وى  ي ،ٜٔ ى  ي اجل  ر ح  رف ح  رف أن الن  ووي لس  ي ل" لعوام  " كت   ب يف
 وم  ذ، والك   ف، ل  ى،عو  ، رب ،مالوال   الت ءالقس   ، و القس   ، ب   ء و القس   ، واو ، وع  ن
 .خ ال و وععم، وحىت، ومنذ،

 ى  و راجل   إع  راب يك  ون حي   . رل  رورا ك   ن ال  ذي اس    ى  و رل  رور اس   : مالحظ   
 وح   رف ال   الم، الك    ف، الق    ء، رّب، يف، ،عل   ى ع   ن، ايل، م   ن،: ى   ي رفاحل   (. )ِ كس   رة

 ٚ .(والت ء الق ء الواو) لقس ا
 احل ل   حي   م ن نف   تك ون أن ميك ن ى ي اجل ر ح رف بع   أن مالحظ  يرجى

 ٛ .واالمسي  احلرفي  بُت مشًتك ب لعربي  أو س أوك  حرفك
 :وىي ع،أنوا  مخس  ىي ادلقصودة األحرف

 الك ف. ٔ
 عن عن. ٕ
 على عالء. ٖ

                                                             
5
 (2011  Uin malik press رتٍة, )ماالنحمعصمة وٌثصانى وستى معاونة هذاٌة , االمثلة الع  

6
 Ibid. 

7
 ibid 

8
 Susi Alvin dkk, “ Kanna Wa Akhowatuha Dalam Surat Al-Maidah (Analisis Sintaksis), 

lisanul Arab(semarang:Universitas Negri Semarang Indonesia, 2015) tersedia di, 

http://journal,Unnes.co.id/Index.php/laa.  

http://journal,unnes.co.id/Index.php/laa
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 مذ مودز .ٗ
 منذ .٘
 وض    عه  حي      م   ن متم ثل      موقع   و تك    ون ال    ذين أيض    ً  فهن     ك ذل   ك، ع    ما م    

 .والفعلي  احلرفي  بُت مشًتك :عليو يطل  الذي العريب ب دلعٌت 9،وكفعل حرفك
 :وىي أنواع ثالث  يوجم النوع ىذا من
 خال. ٔ
 عما. ٕ
 ح ش  .ٖ

 الع   ريب ادلص   طل  إن. اجل   ر ح   رفك فق     دائًم     يطق     اجل   ر ح   رف أيًض     وىن    ك
. ادل  ذكور احل  رف س  وى اجل  ر ح  رف ى  و القس    ى  ذا يف ادلس  تممم م  الزم احلرفي    ادلس  مى

 .القح  يف كله  ستأيت ذلك حول التفسَتات
 إىل الس    ب  يف يق     ال   ذي الفع   ل مع   ٌت تقل   ل ألهن     اجل   ر ح   رف رفاحل    وتس   مى

 أيض    ت  معى احل  رف. بع  مه يق   ال  ذي االس    م  ن يقل ل احل  رف ألن أو. ذل  ك بع  م االس  
 تق    يال  ذ الفع  ل مع   ي جتم    ألهن    اإلض   ف  ح  رف و اخلف    ح  رف" اخلف    ح  روف"

 .هبعم اس  معٌت إىل س بق 
10 

 ي ت  ل ذلك ب و إدلفع ول تنص   مق ش رة قوي  ، ليس   الفع ل م ن بع   ألن وذل ك
 .رةجلا بأحرف تقويته 

11
 

 
 :ادلث ل سقيل على

                                                             
9
 Ibid. h. 242 

10
 Op.cit.   

11
 Rofiffasolinanda, surat az-zumar dalam al-quran: huruf jar dan metode pembelajarannya 

(gramatika) (skripsi mahasiswa pendidikan bahasa arab,program sarjana, uin sunan kalijaga, 

Yogyakarta, 2013). tersedia di https://scholar.google.co.id  

https://scholar.google.co.id/
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  خ لم من عجق . أ
 بسعيم مررت. ب

 :حتمث عنمم 
 خ لما عجق . أ

 ٕٔ.سعيما مررت. ب
 الكت ب    يس  تطي  ال م    ع   دةً  الفع  ل ألن. ا   لل وفق    الك  الم ى  ذا يس  م  ال ْتي   

 .اإلض ف  ْترف إال ،بو مفعول إىل مق شرة
13 

 

 الجر حرف أنواع .ب

 :وىي 14أجزاء، ثالث  إىل اجلر حرف تنقس 
 .التعل  حس  ك نادل حيت ج الذي اجلر حرف ىو األصلي .1

 ك  ف، ب  ء، م ن،: وى ي ،الزائ م اجل ر تص ق  اجل ر ح رف أربع   س وى يوجم ال ىو زائم .2
 :فهو الزائم مبوق " من" اجلر حرف حل ل  ب لنسق  أم . الم

 صحيح  كت بته  مت اليت األحرف تكون أن جي  -

 ن ئف أو النهي يسققو أن جي  -

 بو، مفعول أو ادلقتمأ أو الف عل متريرى  يت  الذي فاحلر  تصق  أن جي  -

 ال مج  يعه  لع  ل، و ،حس    ع  ما، ،خ  ال ،رب: وى  ي مخس   ، تض    ال  يت ب لزائ  مة ش   بو .3
 .تعل  مك ن يريمون

 

 الجر حرف معنى .ج

                                                             
   محفىظة والنمل لطثٍع حمىق االراب لىاعذ فى الطالب تذرٌة 12
13 Op.cit 
العصرٌة التثة و والصرف النحى لىاعذ فً كتاب العرتٍة اللغة نحى,  النادري اسعذ محمذ الذكتىر 14  
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 الباء .1

 :وىي ادلع ي، من نوًع  عشر ثالث  الق ء حرف حيتوي
 لص قاإل (أ 

 ى  و ى  ذا. اإللص   ق مع   ي مجي    يف ب   ء اجل  ر حل  رف ياألص  ل ادلع  ٌت ى  و ادلع  ٌت ى  ذا
 اإللص    ق مع   ٌت ذل     اجل   ر ح   رف أن م   ن فق     حي   م س   يق ويو اإلم    م أن يف الس   ق 
 .فق 

15 
 ومه  ، الشوق من نوع ن ىن ك

 ياحلقيق لص قاال (1
 :ادلث ل سقيل على

  بيمك امسك  (أ 
  بيمى راسي مسح  (ب 

 (يون ) ب احلي ة (ج 
 ي ز اجمل قلص اال (2

 :ادلث ل سقيل على
  بمارك مررت ( أ

 بك مررت ( ب
 .منك ب لقرب أو بيتك من قري  مك ن يف مررت: ادلعٌت تفسَت يت 
 
 
 

 
                                                             

15
 Ibid  
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 االستع ن  (ب 

 .وظيف  لتحقي  أداة يصق  الذي اس  إىل ن  دخل إذا ادلعٌت ىذا
16 

 :ادلث ل سقيل على
 (بقل  كتق ) ب لقل  كتق  (1
 .بتوفي  نجح ف اهلل،  س ب عملي بمأت (2

 والتعليل السققي  (ج 

 ى  و ال  ذي اس    يف ت  مخل" ب   ء" اجل  ر ح  رف ك ن    إذا يع  ٍت ى  ذا والتعلي  ل الس  ققي 
 .الفعل سق 

 م ت ب جلوع -

 17بفالن عرفن  -

 ك نو مب يكفرون -
  مي التع (د 

 ال الزم فع ل تاي َت جع ل حي   م ن زةمه  مث ل فه و ولذلك النقل ءب  يُمعى ادلعٌت وهبذا
 .ادلفعول إىل يتحول الفعل كم  األصلي  الوظيف  فإن وب لت يل. ادلتأدي إىل

18 

 (ٖ:ٕ القرآن) بنورى  اهلل ذى : مث ل

 القس  (ه 

 ى   ذا يف. األص   لي القس     ى   و اجل   ر ح  رف اوى   ذ(. ل) ادلع   ٌت ب س   تممام القس     يع  ٍت
  (ب هلل أقس ) ب هلل أقس : ادلث ل يف الكرمي القرآن يف الكالم جيوز ادلعٌت
 :ادلث ل سقيل على
 

                                                             
16 ibid 
17

(وهثة مكتثة,االزهر خامعة, )الحكمة الذكر الدرفى حروف اسرار من, الخضرىالذكتىر حٍن محمذ     
18

 Op.cit 
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 "من" جر حرف .2

 :وىي ، مع ن عمة وىن ك ، ادلعٌت من أنواع مث ني  على اجلر حرف ىذه رس ل  حتتوي
 .نالزم  أو ادلك ن عن القمء تعٍت ابتماء (أ 

 :ىي. مع ي مث ني  لميو اجلر حرف ىذا 19
 ب لا ي  (1
 التقعيم (2
 اجلن  بي ن (3
 القمل (4
 التعليل (5
 الظرفي  (6
 ٕٓزائمة (7

 الزم ني  او ادلك ني  الا ي  ابتمء
 

 :ادلث ل
 الجر حرف معنى مثال يكون الذي اللفظ
 ادلس جماحلرام م ن ليال بعقمه اسرى الذى سقح ن

 االقصى ادلسجم اىل
 

 ان اح   ي وم اول م ن التق وى عل ى اس   دلسجم
 21فيو تقوم

 ابتمء الا ي  ادلك  ني 
 
 

 ابتمء الا ي  الزم ني 
 

                                                             
19

 Ita tryas nur rochbani, Majrurat Al-asma (kasus genetif), dalam surt yasin,(skripsi 

mahasiswa program sarjana uin semarang)semarang:2013,tersedia di  di 

http://journal,Unnes.co.id/Index.php/laa.  
20

 ibid 
21

ibid 

http://journal,unnes.co.id/Index.php/laa


11 
 

 
 القع  لفظ استممامو أن يعٍت التقعي  ( ب

 :ادلث ل سقيل على
 (ٖٕ٘: ٕ: القرآن) اهلل كله  من منه  (1

 لف ظ اس تقماذل  ميك ن أن و مبع ٌت ، تقع ي  مع ٌت ،"م ن" اجل ر احل رف عالم  ت تستممم
 .ادلك ن يف القع 

 

 "إلى" الجر حرف .3

 :وىي مع ي، عمة ذل " إىل" اجلر حرف
 (السوق إىل أذى : )ادلث ل سقيل على اىل اذى ( أ

 (.أصمق ئي إىل رس ل  أرسل : )مث ل  ل (ب
 

 "حّتى" الجر حرف .4

 :معني ن لو" حىّت " اجلر حرف
 هرت اىل الفجرانته ء الا ي . ادلث ل: س ( أ

 ٕٕ.اجتهم حىت تفوز. ادلث ل: التعليل ( ب

 

 "عن" الجر حرف .5

 :مع ن س  لو" عن" اجلر حرف
 .والقعم اجمل وزة (أ 

23 

 سرت عن القلم: ادلث ل
                                                             

تخذود الذٌن تهاء على الذكتىر 22 Almadkhol an nawawi, اللثنانٍة الدامعة فى  
23  ibid 
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 معٌت بعم ب ستممام  (ب 

 ي  ازوركادلث ل: عن قر 

 على معٍتب ستممام  (ج 

 لنفس  يقمل ف من  يقمل ومن: ادلث ل

 التعليلب ستممام  (د 

 نمِ  معٌتب ستممام  (ه 

 عق ده عن التوبو يققل الذى وىو: ادلث ل

 القمل معٌتب ستممام  (و 

    األمر هب ذا عٌت ق : ادلث ل
 ك   حي نً  أ تعم ل" ع ن" لف ظ أن ص حي  األحي  ن بع   يف أن و اعتق  رك يف ض  

 "اجل ن " معن ى  يستممم الذي "اس "
 مبن " من" اجلر حرف ادلذكرة يسق  عنمم  ىو ىذا. ّت ن  أو ّت ن  يعٍت ىذا
 :ادلث ل سقيل على
 (ومش ىل ت رة ميُت عن من دريئ  للرم ح اراىن فلقم)

24
 

 

 "على" الجر حرف .6

 يف فق   مع  ن ثالث   من قش    س يت ولك ن ،مع  ن مث ني  عمة "على" اجلر حرف حيتوي
 :بينه  من ،القح  ىذا

 معن   ِت ى   ذا(. رل زيً    ) رل    زي أو حقق   ي يف س   واءً  أع   اله، مبع   ٌت االس   تعال يع   ٍت (أ 
 ".على" لفظ أجل من ىو االستعال

 "على" لفظ معٌت استممام (ب 

                                                             
24 Op.cit 



12 
 

  (٘ٔ:ٕٛ: القرآن) اىله  من غفل  حُت على ادلمين  ودخل :ادلث ل سقيل على

 للتعليل الالم معٌت مماماست (ج 
 (٘ٛٔ: ٕ القرآن) ىماك  م  على اهلل ولتكربوا: مث ل
 اي ك  ذلمايتو تفسر أعاله اآلي 

 "في" الجر حرف .7

 :مع ن سق  لو" يف" اجلر حرف
 

 ظرفي  (أ 

 :المثال
 الجر حرف معنى مثال يكون الذي اللفظ
 حقيقي ظرفي  الكوز ىف ادل ء

 حقيقي ظرفي  النه ر ىف سرت
 غل     قه  بع     م م     ن وى      , األرض ىن اد ىف ال     روم غلق      
 سنُت بض  ىف سيالقون

 وظ   رف حقيق   ي ظرفي    
 الزم ن

 رل زي ظرفي  حسن  ة أسو اهلل ل رسو ىف ولك 
 رل زي ظرفي  ة حي  ص القص  ىف ولك 

 

 والتعلي  سققي  (ب 

 (بسق  ىرة) حبستها هرة فى النار امرأة دخلت: المثال

 "م " معٌتب ستممام  (ج 

 قبلكم من خلت قد امم   فى أدخلو: المثال
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 "على" معٌتاالستعال ب ستممام  (د 

 ذل    وال  يت أمهي    أق  ل تعت  رب ال  يت األش  ي ء ب  ُت يق    ال  ذي ح  رف ى  و مق يس    مع  ٌت (ه 
 .ذلك بعم يأيت الذي الرئيسي والشيء األسققي 

 الص ق يعٍت الذي "ب " اجلر حرف معٌت  ستممامب (و 

  "إىل" جرة معٌت ب ستممام (ز 

 

 " ك" كاف الجر حرف .8

 :مع ن أرب  لو" ك" ك ف اجلر حرف
  لتشقيو  (أ 

 سم  ألك   عليادلث ل: 

 التعليل (ب 

 ىماك  كم  كروهواذ : ادلث ل

 "على" عٌتمب (ج 

 ان  كم  كن: ادلث ل

 التوكيم (د 

 شيء كمثلو لي : ادلث ل

 

 "ـل" الم الجر حرف .9

 :وىي بينه ، من مع ي مث ني  لىع "مالال" اجلر حرف حيتوي
 المال و  االختص  ص الم إليه   ادلش  ر االختص  ص مبع ٌت ال ذي الالم ، االختص ص (أ 

 (هلل احلمم: )ادلث ل سقيل على. والذات ادلعٌت اس  معٌت الم االستحق ق

 التعليل (ب 
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  لالستجم م س فرت: مث ل

 " إىل" اجلر حرف يعٍت الذي الا ي  إنته ء (ج 

 عمت لمار: مث ل

 إىل مش َتا الم وى ي ،ادلع ل وال الم الع قق   مالل ا ع قق   اس   عليه   يطل   الص َتورة (د 
 .النه ئي  النتيج  عن مسؤوال وك ن الس بق  نتيج  هبعم تق  اللفظ معٌت

: مث  ل الت  رخ الم الوق   الم ومواعي م الوق  الم الوق  الم أيض  وتسمى الوق  (ه 
  لسن  غالم ىذا

 .لو ادلستا  م  الكسرة ويقرأ ادلستا  م  الفتح  يقرأ االستا ث  مبعٌت ،ا ث است (و 

 

 "ت"و" و" الجر حرف. 11و 11

 :ادلث ل سقيل على. اليمُت يعٍت مم  ، الق  حرف  كالمه  "ت"و" و" اجلر حرف
 (ٕؤ: ٜٛ:الكرمي القرآن) عشر ولي ل والفجر ( أ

 (ٕ٘:ٕٔ كرميال القرآن)   مك  أصن  ألكيمن اهلل ت  ( ب

 
 "منذ"و" مذ" الجر حرف.  11 و. 11

 مبع ٌت ،"م ن" اجل ر ح رف مع ٌت تس تممم اجلر حرف كالمه  "منذ"و" مذ" اجلر حرف
 :ادلث ل سقيل على. ادل ضي  ك ن إذا الا ي  االبتماء .يعٍت الذي "من"
 .اجلمع  يوم منذ أراك مل

 عل ى. ادلس تققل تظه ر  ن  ك إذا الظرفي   تع ٍت ال يت :"يف" اجل ر ح رف مع ٌت ويس تعمل
 :ادلث ل سقيل

 .يومن  أو ىذا يومن  يف أراى  ال
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 "ربّ " الجر حرف. 11
 معٌت ومعٌت قليال، تظهر أن يعٍت مم  التقليل األحي ن بع  يف يعٍت "ربّ " اجلر حرف

 :ادلث ل سقيل على. الكثَت إظه ر إىل" للتكثَت"
 (التكثَت) رام   غَت من رمي    رب
 (التقليل) يري  غ ش رب
 "حاشا"و, عدا, خال. 11و ،11 ،11

 أو االستس  ق ء ادلع  ٌت تق  ُت اجل  ر ح  رف ع  ن عق   رة ى  ي ح ش    ع  ما، خ  ال، اجل  ر ح  رف
 س   ب  وق    يف ادلن قش    نوقش   ادلش  كل  ى  ذه ح ول" م   " يس  ققه  مل إذا االس تقع د،

 .االستثن ء فصل يف
 

 "كي" الجر حرف. 11
 كي: موضعُت ىف لتعليل "كي" جر حرف تكون:  

  ىذا؟ فعل  كي : حنو, االستفه مي "  م " على دخل  اذا - 

 كيم   الفىت يراد ف من , فضر تنف  مل ان  اذا: حنو ,ادلصمري " م " على دخل  اذا - 
 وينف  يضر
 

 "متى" الجر حرف. 11
 ش ربن: مث  ل. ح زي للا   وفق  ً " م ن" احل رف مع ٌت ب ستممام "مىت" اجلر حرف يطق 
 .نئج ذلن خضر   جلج مىت رفع ت مث الق ، مب ء
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 "لعل" الجر حرف. 12
 .مزىرة احلميق  لعل: حنو, مقتمأ بعمه واالس , زائم جر حرف: لعل

 

 الجر إعراب عالمات .د

( أص لي) رئيس ي كعن وان الَكْس رَة وىي عن وين/ عالم ت ثالث  اخلف  إعراب لمى يوجم
 .لكسرة بميالن مه   "فتح " و" ي ء" أن حُت يف ،

 كسروه  .1

 :وىي ، أم كن ثالث  يف جرة روب ؛ أن  عالم  أصق 
( واح م) واح م معٌت ُيظهر الذي اس  ىو ادلفرد اس  25،ادلنصرف ادلض ف اس  يف (أ 

 الكسرة حرك  مم رس  على مث ل ىو يلي م  تنوين يققل

 (ٔ: الف حت  سورة) الرحي  الرمحن اهلل بس 
 ب ُت اجلم  يظهر الذي اس  :ىو اجلم  اس  فإن ،دلنصرف تكسَت اجملم  اس  يف (ب 

  نصي  الرج ل.: اإلن ث أو الذكور

 اس   بُت اجلم  فيه  اليت( مس واة) زلمول ىي اليت الس مل ادلؤن  اجلم  صيا  يف (ج 
 وق ل :ادلث  ل س قيل عل ى النس  ء، م ن العمي م مع ٌت يظه ر ال ذي الس  مل مؤن  مج 

 (ٖٔ: النور) ت للمؤمن
 
 :وىي أم كن، ثالث  يف اجلر إعراب على عالم  إهن  ،"ي" .2

                                                             
25

 Moch Anwar,Ilmu nahwu terjemahan matan al-jurumiyah dan imrity berikut 

penlejasannya, (bandung: algensindo, 2009) 
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. وم   لذ ف  وك، مح  وك، اخ وك، اب  وك،: فه  ي اخلمس    امس  ء أم   . اخلمس    أمس  ء يف (أ 
 خيكأ و بيكبأ مررت: مث ل

: مث  ل. اثن ُت أو م زدوج مع ٌت يظه ر ال ذي اس   ى و تثني   اس   .ني  تث اس   يف (ب 
 الكرسي على جلس 

 

 .الرج ل معٌت يظهر الذي اس  :ىو السل  مذكر اجلم . س مل مذكر مج  يف (ج 
 مررت ب دلسلمُت: مث ل

 

 فتح  .3

 ال ال  يت األمس   ء ادلنص  رف، غ  َت إس    عل  ى اجل  ر إع  راب عالم    عالم    الفتح    تص  ق 
 :يلي م  ذلك يف مب  ،ةكثَت  التايَتات من يققل

26 
 الفعل وزن على العل  اس  (أ 
 .أحرف ثالث  من أكثر عجمي عالم (ب 
 اجلموع منتهى صيا  (ج 
 مربوظ  ت ء  تستممم اليت مؤن  عالم (د 
 رل زي تركي  عالم (ه 
 أعمل و عالم (و 
 مؤن  مقصور اس  (ز 
 .هن ئي  يف والنون األلف إض ف  لميه  اليت اس  (ذ 

 كس  رة،: اإلع راب عالم  ت ث الث ىن  ك أن اس  تنت ج ميك ن أع اله، الش رح إىل اس تن داً 
 .وفتح  ي ء،

                                                             
26

 ibid 
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 27الجر إلعراب الجدول
 المثال الموقع عالمة الرقم

 كسرة ٔ
 مرر بزيم اس  مفرد ٔ
 مررت ب لرج ل مج  تكسر ٕ
 مررت ب  دلسلم  ت مج  مؤن  س مل ٖ

 ءي  ٕ
 مررت ب بيك, اخيك امس ء اخلمس  ٔ
 مررت ب  دلسلمُت اس  تسني  ٕ
 مررت ب  الزيم ين مج  مذكر سل  ٖ

 مررت ب محم اس  غَت منصرف ٔ فتح  ٖ
 

 الجر حرف وظيفة .ه

 ادلق  ط  م ن ع مد ى و اجل ر ح رف إن. اخلف   ْترف آخر مصطل  يف معروف  اجلر حرف
  الكس رة إىل الكلم   ق راءة هن ي   ترمج   عل ى يعم ل الذي( اس ) االس  إال تمخل لن اليت
 .زلله  حتل أخرى إش رة أي أو

 ت مخل ول ن ،ب لكس رة الكلم   ق راءة هن ي   توص يف ى ي اجل ر ح رف وظيف   ك ن  
 :الكرمي القرآن يف الت لي  األمثل  إىل انتقو ،اجلر حرف وظيف  فه  لتسهيل. االس  يف إال

 منه   ك ل يقرأ فوقه  مجل  كل قراءة من هن ي  كل يف حتمث اليت التايَتات الحظ
 .ب لكسرة قرآءة تصق  اجلر حرف يسققه  أن بعم تقرأ مث
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 الجر حرف تعليم طريقة .و

 الطريقة معنى .1

 يتعل   فيم  . ادلس  ر أو الطري   يع ٍت ال ذي  methodosاليون  ي م ن الطريق   ى ذه ت أيت
 ادلس تهمف الك  ئن فه   م ن ي تمكن حىت ملالع مبشكل  الطريق  يتعل  ،علمي  ّتهود

 األى  ماف لتحقي   نش  ط تنفي  ذ لتس هيل ادلن تظ  العم ل طريق    ى ي الطريق  . لعالم  
 .وظيف  تمري  تسهيلل(KBBI 1995) احملمدة

 ب ُت ت ًتاوح( العربي  ) األجنقي   اللا    يتعل طريق  من العميم ىن ك تطورى ، يف
 الط   رق بع     وك   ذلك ،28احلميث     الطريق     إىل ادلمتلف    ، الف   روع م     التقليمي     الط   رق
 الطريق    ،والًتمج    القواع  م ط  رق: ذل  ك يف مب    الرئيس  ي  الط  رق وى  ي ش  عقي  تعت  رب ال  يت

 .القراءة طريق  الشفوي ، السمعي  طريق  ادلق شرة،
29 

 الع رب م ن ك ل م   وكت بي   ش فهي  تنق ل أن العربي  اللاوي  ادله رات من يتوق 
 بكف  ءة تش ايلو يت  لن التمري  طرق تطقي  إن 30.اللا  تلك ب ستممام العرب وغَت

 ادلعرف     عل   ى االعتم    د دون قه    تطقي مت إذا ادل    دة لت   مري  متهيمي     كوس   يل  وف علي    
 .الت مري  عملي   أم  م عقق   الطريق   ى ذه تك ون ْتي  . الطريق   ذل ذه الك في  

 ق   ل 31
 32."ادل دة من أى  الطريق " (:ٕٜٗٔ) يون  زلمود

 

                                                             
28

 Bisri Mustofa, Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab Kelas X 
29

 Ibid. 
30

A.S Broto, Pengajaran Bahasa Indonesia  Bulan Bintang, Jakarta, cet 1980 hal 32 
31

 Rijal Mustofa “Analisis Kontrastif Kata Kerja Dalam Bahasa Arab Dana Bahasa Inggris 

Serta Metode Penbeljarannnya. (Skripsi Mahasiswa Program Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarata:20017). H.2. tersedia di http://journal,Unnes.co.id/Index.php/laa.  
32

ibid 

http://journal,unnes.co.id/Index.php/laa
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 اف ًتاض ىن  ك ك  ن ادل ض ي يف ألن و التفك َت ينقا ي أن و بي  ن ى و أع اله العق  رة

 أن يعل   أن ش م  لق مرة ض م ن  ى و ادل واد عل وم م ن ال تمكن أن يكف ي ادلض ل  بأن
 الكف ي  ، في و مب   ذكيال  ش م ال أن حقيق   يق ُت ذل ك، وم . شم  أي إىل معرف 
 .الفع ل التواصل فن يف عثرة حجر من نوع  تواجو م  غ لق  معُت عل  ويتقن

33
   

 عن  م الط  الب ومس   عمة ادلعل    جيع  ل مم    العربي    اللا    تعل  ي  يف طريق   ال ىن   ك
 تس  مي  مت    الطريق    ى  ذه العربي    ب للا     نتق ئي  اال الطريق    ب س  تممام وذل  ك ،التعل  ي 
 والطريق        ،االزدواجي        التوفيق ،الطريق        والطريق        ،اخلي ري        الطريق       : ى      ي متنوع       
 .التوليفي 

 م  ن م  زيج ى و ذل    ادلكون    العن ص ر ألن ري   اخلي  طريق   ال الطريق   ى  ذه وتس مى
 .والًتمج  القواعم وطريق  ،ادلق شرة  مثل طرق، عمة عن صر

 ى و( انتق  ئي أس لوب) االنتق ئي   الطريق   أن أع اله ذك ر م   من استنت ج ميكن
 والكت ب   ، والق  راءة، ،ك  الموال االس  تم ع، مه   رة عل  ى الًتكي  ز أكث  ر م     يلتعل   وس  يل 

 .احملمدة ف ىي ادل فه و 

 االنتقائية الطريقة وخطوات أهداف .2

 االنتق ئي  الطريق  أىماف (أ 

 ادل واد لك ل العربي   للا   تعليم ي م نهج يع ٍت. ج ما واض   الطريق  ىذه من اذلمف
 .اللا ت ونتعلمي يالذ العريب اَتل ومن سًق  جًما مث لًي  منهًج  تعم اليت اللاوي 

 االنتق ئي  الطريق  خطوات (ب 

 :االنتق ئي  للطريق  اخلطوات أو  يالتعل ي عمل
 األخرى  لطرقك ، مقمم  (أ 

                                                             
33

ibid 
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 .ادلتكررة اليومي  األنشط  موضوع م  قصَتة حوارات شكل يف ادلواد توفَت (ب 
 .احلوار زل ك ة مث  حلوار،ب االستم ع على لتأدي  الطالب توجيو يت  (ج 
 .ب لتق دل ءاألصمق  م  احلوارات ىذه ادلوجهون الطالب يطق  (د 
. ب    حلوار ادلتعلق      وض   وعادل م     الق   راءة ن     إعط    ء مث ،ك في     يك   ون أن بع   م (ه 

 يليه    و  الص   حيح  الق   راءة ط   رق عل   ى أمثل     ادلعل     يق   مم ذل   ك، عل   ى ع   الوة
 .الطالب يكررى 

 أو حرك    ، أو بلفت     أوالً  ادلعل    ، يش   رحه  فس   وف ص   عق ، ادلف   ردات ك ن    إذا (و 
 إىل ادلعل   ي ًتج  ،مجي   ى ذا م   ادلمك ن من يكن مل ذاإ. ذلك غَت أو صورةال

 .اإلنمونيسي  اللا 
 .من س  بشكل ين قشه  مث القراءة، ن  يف مهم  ىي كل عمة ادلعل  يطق  (ز 
 .ادلشكل  من قش  مث القراءة ن  مط لع  إىل الطالب بإرش د ادلعل  يقوم (ذ 
 الق راءة زلتوي  ت ح ول أسئل  شكل يف النه ئي التقيي  األمر، لزم إذا اخلت م، يف (ط 

 .من قشته  مت  اليت
 اآلي   قواع م مقًتن   اجل ر ح رف بي  ن م   العربي   اللا  تعلي  تطقي  م  العالق 

 الق  رآن يف اجل  ر ح  رف م    ،غ لق    تظه  ر اجل  ر ح  رف تك  ون ال  يت األمثل    م  ن أمثل    م   
 اللا    دروس مميتق   يف م  مرسلل مرجًع    أو ح   فزًا تك  ون أن يرج  ى ي  ون  س  ورة الك  رمي
 .ادلوضوع ىذا تعل  عنم الطالب يسهل وأيض  القواعم مواد م  العربي 
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 الثالث الباب
 البحث منهجية

                                                                                                                                                                  
 البحث نوع .أ

 يتم ألنو النوعي، البحث يف يونس سورة يف اجلر حروف استخدام حنو البحث نوع كان
 .اإلحصائية التقنيات استخدام دون الباحثة اأجرهت اليت بياناتال حتليل من تهامراجع

 وحتليلها متغًن شكل يف بياناهتا وردت دراسة ىو عٌن مدحمل وفقا النوعي البحث
.(ibnu, et all., 2003) اإلحصائية التقنيات استخدام دون

 1
 أريكونتو يعّرف حٌن يف 

 تفسًن إعطاء ويف البيانات مجع يف أرقاًما تستخدم ال اليت دراسةال ىو النوعي البحث
 .للنتائج

 يف يتم البحث ألن يعيةطبال بحثال طريقة ىو النوعي لبحثا سوغيونول ووفقا 2
 البداية يف ألن اإلثنوغرافية، طريقة أيضا يسمى( الطبيعي اإلعداد) طبيعية ظروف

 أولوب ودعا الثقافية،و  األنثروبولوجيا يف للبحث الطريقة ىذه ،أوسع نطاق على يستخدم
 .نوعية أكثر التحليل و مجعها مت اليت البيانات ألن النوعي البحث

3 
 البحث أن االستنتاج ميكن أعاله، النوعي للبحث التعريفات بعض إىل استناداً 

 األرقام استخدام بدون وحتليلها متغًن، بشكل بياناهتا عن التعبًن يتم دراسة ىو النوعي
 .اإلحصائية التقنية استخدام دون والتحليل

 يونس سورة يف اجلر حروف حتليل ىو الدراسة ىذه يف تطبيقو مت الذي البحث
 سورة ومعىن الكرمي القرآن يف تستخدم ما غالبا واليت اجلر وحروف تصنيفات شكل يف

 .يونس

                                                             
1
 Muhammad Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Surabaya:hilal pustaka 2010). H.12 

2
 Ibid. 

3
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (BANDUNG: aLfabeta, 

2015.h.7 
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 حبث) املكتبات يف البحث ىو الباحثون استخدمو الذي البحث تصميم إن  
 األنشطة من سلسلة وىو املكتبات يف البحث( 3: 4002) زد عرفوي ،(املكتبات
 .البحثية املواد ومعاجلة وتسجيل قراءة. املكتبية البيانات مجع بأساليب املتعلقة

 ىذه يف 4
 .اجلرة بأحرف املتعلقة والكتب القرآن شكل يف املكتبة بيانات الباحثون استخدم الدراسة

 

 البيانات مصادر .ب
 األساسية البيانات .1

 .باملوضوع مباشرة املرتبطة البيانات ىي األساسية البيانات
 سياق يف أنو يعين وىذا 5

 أىم على حيتوي ألنو رئيسي كمرجع البيانات مصدر استخدام يتم البحث ىذا
 البيانات. وميتعل وطريقة اجلر حروف عن تتحدث عمالأ شكل يف وىي. البيانات

 :ىي العلمي البحث ىذا يف كمرجع املستخدمة األساسية
 الكرمي القرآن (أ 

 الثالث اجمللد الغليين ملصطفى" العربية الدروس مجيع" ترمجة (ب 

 األول اجمللد الغليين ملصطفى" العربية الدروس مجيع" ترمجة (ج 

 أنوار حملمد جرومية منت ترمجة النحو علم (د 

 كونتور السالم دار ملعهد النحو علم كتاب (ه 

 الدين مجال حممد العالمة لشيخ مالك ابن ألفية (و 

 أنوار حملمد وعمرطي جروميو منت ترمجة (ز 

 العريب والرتكيب النحوي املدخل (ح 

 العربية األمثلة (ط 

                                                             
4
 Op.cit. 

5
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (bandung: Alfabeta, 2008) 
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 النادري أسعد حممد لدوكتور والصرف النحو قواعد يف كتاب (ي 

 وردة وحممد طيب ألمحد املباشرة العربية (ك 

 .اهلل عبد بن حممد الدين جلمال عاقل ابن شرح (ل 

 الثانوية البيانات .2

 .باملوضوع مباشرة املرتبطة غًن البيانات ىي الثانوية البيانات
 الثانوية البيانات مصادر 6

 ،العلمي البحث كتابة وتدعم ماتاملعلو  تدعم اليت بالشائعات املتعلقة الكتب ىي
 الكتب مجيع تدعم البحث ىذا يف كمراجع املستخدمة البيانات أن من الرغم على

 .البحث ىذا مبشكلة املتعلقة
 

 البحث موضوع .ج

 يعتمد وال استهدافو، يتم ما ىو البحث موضوع فإن ،(40:0:02) بورقٌن لـ وفًقا
 يف ملموس بشكل توضيحها مت نولك ،وموضوعو البحث عنوان على البحث ىدف
 .البحث لةمشك

 القرآن يف اجلر حرف ىو العلمي البحث ىذا يف البحث موضوع 7
 .يونس سورة الكرمي

 

 البحث أدوات .د

 وبيكلٌن بوجدان) البشرية األدوات ىي البحث ىذا يف الرئيسية األدوات ،نوعي ثكبح
 وتلقو البيانات، وتقدم البيانات، جتمع اليت ىي الباحثة أن يعين وىذا(. 894: ،

 يف ذلك، إىل باإلضافة. ثالبح نتائج وختتم البيانات، وترتجم البيانات، زتنظم البيانات،
 كدليل جدول شكل يف مساعدة أداة استخدامب الباحثة قامت أيضا العلمي البحث ىذا

 .التحليل
                                                             

6
 ibid 

7
 ibid 
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 البيانات جمع تقنية .ه

 من البحثية واملواد البيانات على احلصول بعد املكتبة، أحباث البحث ىذا يتضمن
 الىتمامات وفًقا حبثية ومواد بيانات كل وتصنيف بتصنيف الباحثون يقوم املكتبة،
 النشاط ىذا يشمل. الوثائق ىي البيانات مجع يف املستخدمة التقنية فإن لذلك،. البحث

 تتعلق واليت 8مناقشتها، تدت اليت بالقضايا املتعلق والرتسيم التفسًنات املنهجية، املعرفات
 .التعلم وطريقة يونس سورة الكرمي القرآن يف اجلرة حروف باستخدام

 البيانات تحليل تقنية .و

 العثور ميكن حبيث بياناتال وتصنيف وفرز لتنظيم أنشطة ىي البيانات حتليل تقنيات
 البيانات حتليل تقنية إن. جتميعها مت اليت البيانات على بناءً  وصيغة فرضيات على

 البحث تقنية ىو التحليل ىذا. احملتوى حتليل ىي العلمي البحث ىذا يف املستخدمة
. باحملتوى االىتمام خالل من صحتها من والتحقق تفسًنىا ميكن اليت التدخالت جلعل
 .االتصاالت أو االتصاالت مبحتوى يتعلق التحليل ىذا

9 
 اتالبيان جلمع تقنية عن عبارة احملتوى حتليل فإن رويسالن، لروسيدي وفًقا

 بشكل الوثائق حمتوى من املعلومات حمتوى على للحصول ملستنداتا البيانات وحتليل
 الكامن احملتوى مها نوعٌن، من التحليل ىذا يف التقنية تتكون. ومنهجي موضوعي

 حٌن يف. والنصوص املستندات يف املوجود احملتوى ىو الكامن احملتوى. االتصال وحمتوى
 تقنية باستخدام. حيدث الذي للتواصل كنتيجة الواردة ةالرسال ىو االتصال حمتوى أن

 الكرمي القرآن يف تستخدم ما غالًبا اليت اجلر حروف بتحليل ةالباحث قومست احملتوى، حتليل
 .وميتعل وطريقة يونس سورة

 
                                                             

8 M. subhana dan sudrajat, Dasar-dasar penelitian ilmiyah, ( Bandung : pusaka setia, 2001). 
9
 Burhan Bungin, Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi Metodologis kea rah Ragam 

Varian Kontemporer, ( Jakarta: Rajawali press, 2005) 
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 قومت( :: )يلي كما ىي احملتوى حتليل خطوات فإن والٌن،و  لفرانكيل وفقا
 مهمة مصطلحات حتديد( 4. )حتقيقها يتعٌن اليت ددةاحمل األىداف بصياغة ةالباحث

 بناء( 5) الصلة ذات هلا البيانات إجياد( 2) حتليلها املراد الوحدات حتديد( 3) بالتفصيل
 العينة ختطيط( 2) باألىداف البيانات ارتباط كيفية لشرح مفاىيمية أو عقالنية عالقات

 التفاصيل، من ممكن قدر أكرب ةالباحث تحدد أن بعد للفئات، الرتميز صياغة( 0)
 .حبثها سيتم اليت صلةتامل الفئات صياغة إىل حيتاج فحصو، جيب الذي احملتوى وجوانب



 
 

 الباب الرابع
 نتئج البث ومناقشتها

                (َُٗ-ُ.  التحليل حرؼ اجلر " من ك ىف ك الباء " ىف سورة ينوس )ُ

 " من ك ىف ك الباءحركؼ اجلر كثَتا استعماال ىف سورة يونس يعٌت : 

 . القائمة االعتماديةِ

 .  مجلة حرؼ اجلر "من" ىف القراف سورة يونس يعٍت ثالث كسبعوف. كمجلة ّ

 حركؼ اجلر "يف" ىف القراف سورة يونس يعٌت مسانية كاربعوف. كأما مجلة حرؼ اجلرى 

   " الباء" يف القراف سورة يونس يعٌت اثٌت كستوف.

 كىى ثالث كسبعوف:  101-1. حرؼ اجلر "من" ىف سورة يونس ا

ًفٍيًع ًاالًٌمٍن بٍعًد, ًمٍن محٍيمو, من َتىٍتًٍيًهٍم, ًمٍن قػىٍبًلكيٍم, ًمٍن بػىٍعًدًىٍم, ًمٍن  ًمنػٍهيم, ـ ًمٍن شى

, ًمٍن  , ًمٍن رىبًو, ًمٍن بػىٍعًد, ًمٍن كيلِّ مىكىافو تًٍلقىاًء نػىٍفًس, ًمٍن قػىٍبًلًو, ًمٍن ديٍكًف الٌلًو, ًمٍن رىبِّكى

اًء, ًمنى اٍلميًت, مً  , ًمٍن ديٍكًف الٌلو, ًمٍن ىًذه ًمنى السَّمى , ًمٍن شيرىاكىاًئكيٍم, ًمنى احلٍىقِّ نى احلىيِّ

ٍعمىليٍوفى, ًمٍنخهيٍم, ًمنٍػهيٍم, ًمنى  رىبِّ العلىًمٍُتى, من ديٍكًف اهلل, ًمٍن قػىٍبًلًهٍم, شلَّا أىٍعمىلي, شلَّا َتى

فى, ًمٍن رًٍزًؽ, ًمٍنوي, كىمىا تتػٍليٍو ًمٍنوي, ًمٍن قػيٍراًف, النَّهاًر, ًمٍنوي اٍلميٍجرًميٍوفى, ًمٍن رىبِّكيٍم, شلَّا َيىٍمىعيوٍ 

, ًمٍن ديٍكًف اهلل, مىا يف االرًض, ًمٍن  كىالى تػىٍعمىليٍوفى, ًمٍن عىمىًل, ًمٍن ًمثٍػقىاًؿ, ًمٍن ذىًلكى

ًمٍن ًبٍع ًد ًىٍم,  اٍلميٍسًلًمٍُتى, ًمٍن بػىٍعًدًه, ًمٍن قػىٍبًل, سيٍلطىاًف, فىمىا سىأى ٍلتيكيٍم, ًمٍن أىٍجًر, ًمنى 



37 
 

ًمٍن ًعٍن ًدنا, ًمٍن قػىٍو ًمًو, ًمٍن ًفٍر عىٍوفى, ًمنى القىٍوـً اٍلكا ًفرًٍينى, ًمنى اٍؿ ميٍسًلًمٍُتى, ًمنى 

, ًمن اٍلممًتينى, ًمٍن  , ًمٍن رىبِّكى اٍلميٍفًسدٍينى, ًمنى الناًس, ًمنى الطَّيِّبىاًت, شلٌا اىنٍػزىلٍنا, ًمٍن قػىٍبًلكى

ٍتىًظرًٍينى, ًمن ًدٍيٍٍت, فىالى اىٍعبيدي ًمٍن ديٍك ًف اهلل,  قػىٍبًلًهٍم, ًٍينى, ًمٍن قػىٍبًلًهٍم, ًمنى اٍؿ شلي ًمنى اٍلميٍمًتى

ًمنى الظًٌلًمٍُتى, ًمٍن ًعبىاًدًه, ًمٍن  ًمنى اٍلميٍؤ ًمًنٍُتى, ًمنى اٍلميٍشرًًكٍُتى, كىالى تىٍدعي ًمٍن ديٍكًف اهللً 

                                       رىبِّكيٍم.

           كىي مثانية كاربعوف: َُٗ-ُ. حرؼ اجلر "يف"  ىف سورة يونس ب

  ىًف ًستَّةو, ىًف اٍخًتالًؼ اللٍَّيًل كىالنَّهار, ىف السَّمىوىاًت كىاالىٍرًض, ىف جىنَّاًت          

,  ىًف النَّعيًم, ًفيػٍهىا ًفيػٍهىا سىالىـه, ىًف تػيٍغياىًِنًم, ىف االٍرًض,  فيما, ًفٍيًو, يًف اىيىاتًنىا, ىًف اٍلبػىرِّ

اٍلفيٍلًك,  ىًف االىٍرًض, فٍيها خلٍيدٍكفى, ًفٍيها خًلديٍكفى, الىرىٍيبى ًفيًو, ىًف ااٍلٍرًض, ىًف السَّماكاًت, 

ٍأًف, ًفٍيًو, ىًف االٍرًض,  كالى ىًف السَّماًء, ىًف ًكتىابو ميًبٍُتو,  ىًف  ٍكًر, ىًف شى احلٍىيىاًة,  ىًف ىًف الصُّدي

االًخرىًة,  فًغى السَّمىاكىاًت, ىًف االٍرًض, ًفٍيًو,  ىًفٍ ذىاًلًك اليىاًت,  ىًف السَّمىاكىًت, كىما ىًف 

االرًض, ىف الٌدنيىا, ىًف الفيٍلًك,  ىًف االٍرًض, ىًف االٍرًض, ىًف احلىيىاًة, فٍيمىا كىانػيٍوا فًٍيًو, ىًف 

,  ىًف احلىيىاًة , ىًف اال                                    رًض,  ىًف السَّمىاكىاًت, فًِشىك  شىكِّ
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                    . كىيى اثٌت كىًستػٍُّوفى: َُٗ-ُ. حرؼ اجلر "الباىءي" ىًف سٍورة يونس ج

, با  احليىاًة,  ًِبا,  ِبىا كىا نػيٍوا يىٍكًسبػيٍو,  بًا اٍلًقٍسًط, ِبًا كىانػيٍو يىٍكفيريٍكفى, بًا احلىقِّ

,  بًًاٍّيىاًِنًٍم, بًا خلٍىٍَتً, بًا اٍلبػىيػِّنىاًت بًا ٍلقيٍر اًف, بًاى يىا تًًو,  ِبا ال يػىٍعلىميٍوفى,  كىجىرىٍينى ًِبًٍم,  بً  ًِ رًٍي

,  ِبىا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليٍوفى, بًًو,  بًا اٍلى  ٍمًس,  جىزىاء سىيًِِّة,  ِبًٍثًلها, با اهلًل,  ِبا ًِبا, ًِبٍم, بًغىٍَتً احلٍىقِّ

يِِّىًة,  ِبًٍثًلهىا,  بًا اهلًل, ِبىا يػىٍفعىليٍوفى,  ِبىا  يٍفعىليٍوفى,  ِباى كيٍنتيٍم تػىٍعمىليٍوفى, بًًو, باالٍمًس,  جىزىاءى سى

ٍيطيٍوا بًًعٍلًمًو,  بو,  بًًو,  ِبىا كميٍنتيٍم تىٍكًسبػيوٍ  فى,  كىمىا أ نٍػتيٍم ِبيٍعًجزًٍينى,  بًا ٍلًقٍسًط,  َلىٍ,  ُيًي

ًِبذى, ِباى كا نػيٍو يىٍكفيٍرفى,  بًا اىيىا تًنىا,  لىكيمىا ِبيؤ ًمًنٍُت, ًبكيلِّ  ًبفىٍضل اهلل,  برىمٍحىتًو, فىًبذى ًلكى 

,  ِبًٍصًر,  بًبىًٌت ًاٍسر  ,  سىا حًر,  ًِبًو,  ًبكىًلمتًو,  با اهلًل,  بًرىمٍحىًتكى ا ئًيػٍلىى, بًًو بنٍوا,  بًبىدىًنكى

   . , ًِبىٍَتً,  بًًو,  عىلىٍيكيٍم ًبوىًكٍيلو                           بًا ا ياًت اهلل,  بًاٍذ ًف اهلل,  ًبضيرِّ

قَُٗ-ُىف سورة يونس   "من ك ىف ك الباء"معٌت حرؼ اجلٌر  .  د     
  َُٗ-ُمعٌت حرؼ اجلٌر )من( ىف القراف سورة يونس ُ 

  ) Mengelaskan dari jenisnya(  أ   البياف اجلنس 
(tambahan, tidak memiliki makna)   ب   زيادة 

(dari)  ج    تبعيض 
)dengan)  ق   معٌت الباء 

(batas akhir/ puncak) ك  غا بة    
(di, di dalam, pada)  ز     معٌت ىف 

(di atas) ح   معٌت على     
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(permulaan tujuan) ط   ابتداء الغاية 
 

101-1 معٌت حرؼ اجلٌر )ىف( ىف القراف سورة يونسِ   
(di, yang menjelaskan makna keadaan)  أ  الظرفية رلازل 

(di, yang menunjukkan makna tempat)  ب  الظرفية حقيقي 
(di yang menunjukkan waktu) لزماف  ج  الظرفية ا  

(kepada)  د   اىل 
(bersamaan)  ق  ادلصاحبة 

(sebab)  ك   السببية 
  101-1 معٌت احلرؼ اجلٌر )الباء(  ىف القراف سورة يونس ّ

(dengan)  أ   الصق 
(sebab, karena)  ب  سبابية 
)di) الظرفية )ادلعٌت ىف(       ج 

(bersamaan)  د  مشهبة 
(pengganti)  ق  بداؿ 

(dengan yang menjelaskan, dengan pertolongan) استعانة    و  
(tentang)   ز  رلا كزة 

(diatas)  ح  معٌت على 
(dengan yang yidak berhubungan langsung)  ط  الصق رلازم 

(dari) م  معٌت من     
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(mutaaddi)  ؾ  التعديد  
َُٗ-ُ)من( يف القراف سورة يونس  القائمة االية با ادلعٌت حرؼ اجلر  

 ادلعٌت  سورة  ايات النمراة 
 

 منهم  ِ ُ
Diantara mereka  

 بياف اجلنس 
للفظ " للناس" الدم قبلو أل 

 أك حينا اىل 
من الناس, كلفظ " منهم" بينت  

  اٌف رجل من جنس الناس رجا
ًفًع ًاالَّ ًمٍن بػىٍعدً  ّ ِ  مىا مٍن شى

Tidak seorangpun yang 

akan member syafaat 

kecuali sesudah izin-

NYA  

 زياداة 
كحرؼ اجلر "من" ال يدٌؿ على 
ادلعٌت الٌف ما قبلها حرؼ النفي 
 "ما" لكاِنا تفيد لتوكيد النفي. 

يمو  ْ ّ  مٍن محًى
Minum air yang panas  

 ابتداء 
كىذا احلرؼ معناه االبتداء, 

كتفسَت ىده ااالية أل تسرم 
ابتداؤء ادلكاف األِنار من 

 األسفل ىف حجرَتم
 ابتداء 

كىذا احلرؼ معناه االبتداء, 
كتفسَت ىده ااالية أل شراب 
 الدل َيعل من ادلاء احلميم. 

 ابتداء  ًمٍن َتىًٍتًهمٍ  ٗ ْ
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Di bawah mereka  ,كىذا احلرؼ معناه االبتداء
كتفسَت ىده االية أم تسرم 

األِنار من ابتداء ادلكاف أالسفل 
 ىف حجرَتم . 

 ًمٍن قػىٍبًلكيٍم  ُّ ٓ
Sebelum kamu 

 ابتداء 
كلفظ "قبل" من الظركؼ غَت 

متصرؼ كال يدخلو اال حركؼ 
اجلٌر من كمعناه قد ال ترجم با 
لصا متو كلكن حقيقتو معناه 

االبتداء. تدٌؿ على   
 ًمٍن بػىٍعًدًىمٍ  ُْ ُّ

Sesudah mereka  

 ابتداء
لفظ " بعد" من الظركؼ غَت 

متصرؼ, كال يدخلو اال حرؼ 
اجلٌر من كمعناه قد ال ترجم با 

لصامتو كلكن حقيقتو معناه 
 تدٌؿ على االبتداء.  

 ًمٍن تًٍلقىاًء نػىٍفًس  ُٓ ٕ
Dari pihak diriku 

sendiri 

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معن االبتداء, 

 موافقا ِبعٌت ترجم. 
 ابتداء  ًمٍن قػىٍبًلًو  ُٔ ٖ

كلفظ " قبل" من الظركؼ غَت 
متصرؼ, كال يدخلو اال حرؼ 
اجلر من كمعناه قد ال ترجم با 
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لصامتخو كلكن حقيقتو معناه 
 تدٌؿ على ابتداء 

 ًمٍن ديٍكًف اهللً  ُٖ ٗ
Selain dari pada Allah  

 ابتداء 
كخذا احلرؼ يفيد معٌت ابتداء 

 موافقا ِبعٌت ترجم. 
َُ 
 

 ًمٍن رىبِّك ُٗ
Dari tuhanmu 

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد ادلعٌت 

 االبتداء, موافقا ِبعٌت ترجم. 
 ًمٍن رىبِّوً  َِ ُُ

Dari tuhannya 

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

 موافقا ِبعٌت ترجم. 
 ًمٍن بػىٍعًدًه  ُِ ُِ

Sesudah (datangnya) 

ابتداء   
لفظ " بعد" من الظركؼ غَت 

متصرؼ, كال يدخلو اال حرؼ 
اجلٌر من كمعناه قد ال ترجم با 

لصامتو كلكن حقيقتو معناه 
 تدٌؿ على االبتداء

 
 ًمٍن كيلِّ مىكاىفو  ِِ ُّ

Dari segenap penjuru  

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

 موافقا ِبعٌت ترجم.
 ًمٍن ىىًذًه  ِِ ُْ

Dari bahaya ini  

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 
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 موافقا ِبعٌت ترجم.
ُٓ  ِْ السَّماءً    ًمن    

Dari langit  

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

 موافقا ِبعٌت ترجم.
 شلَّا يىٍأكيلي  ِْ ُٔ

Diantaranya ada yang 

dimakan 

 تبعيض
كىذا احلرؼ يفبد معٌت تبعيض, 

 ألف ما بعده بعض ما قبلو. 
 مىا ذلىيٍم ًمنى اهلًل ًمٍن عىا ًصمو  ِٕ ُٕ

Tidak ada bagi mereka 

seorang pelindungpun 

dari (azab) Allah 

 زياداة
كمعٌت ىذين احلرفُت سلتلفاف, ك 

االكؿ االبتداؤ, كالثاين الزياداة 
رؼ النفي "ما" النو يقع بعد ح  

 ًقطعنا ًمني اللٍُّيلً  ِٕ ُٖ
Ditutupi dengan 

kepingan-kepingan 

malam 

 األلصاؽ
كىذ احلرؼ ِبعٌت حرؼ اجلٌر 

 "الباء" 
 ًمنى السَّمىاءً  ُّ ُٗ

Dari langit  

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

 موافقا ِبعٌت ترجم.
 ًمنى اٍلمىيِّتً  ُّ َِ

Dari yang mati 

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

 موافقا ِبعٌت ترجم.
 ًمنى احلٍىيَّ  ُّ ُِ

Dari yang hidup 

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

 موافقا ِبعٌت ترجم.
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 ًمٍن شيرىكىا ًئكيمٍ  ّْ ِِ
Diantara sekutu-

sekutumu 

 تبعيض
كىذا احلرؼ يفيد معٌت تبعيض, 

 ألف ما بعده ما قبلو. 
 ًمٍن شيرىكىا ًئكيمٍ  ّٓ ِّ

Diantara sekutu-

sekutumu 

 تبعيض
كىذا احلرؼ يفيد معٌت تبعيض, 

 ألف ما بعده ما قبلو.
 ًمني احلٍىقِّ  ّٔ ِْ

Untuk mencapai 

kebenaran 

 انتهاء االية
كىذا احلرؼ يفيد مهن "اىل" 

 لداللة معٌت البلوغ 
ديٍكًف اهللً   ّٕ ِٓ  ًمنٍ  

Oleh selain Allah 

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

 موافقا ِبعٌت ترجم.
 ًمٍن ربِّ اٍلعىليًمٍُتى  ّٕ ِٔ

Dari  semesta  

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

 موافقا ِبعٌت ترجم.
 ًمٍن ديٍكًف اهلل ّٖ ِٕ

Selain Allah 

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

 موافقا ِبعٌت ترجم.
 ًمٍن قػىٍبًلًهمٍ  ّٗ ِٖ

Yang sebelum mereka 

 ابتداء
كلفظ " قبل" من الظركؼ غَت 
متصرؼ, كال يدخل اال حرؼ 
اجلر من كمعناه قد ال ترجم با 

 لصامتو كلكن حقيقتو معناه
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 تدؿ على االبتداء  
 ًمنػٍهيمٍ  َْ ِٗ

Diantaranya  

 تبعيض
كىذا احلرؼ يفيد معٌت تبعيض, 

 الف ما بعده بعض ما قبلو. 
 شلَّا ايٍعميلي  ُْ َّ

Terhadap apa yang aku 

kerjakan  

 اجملوازة
 كىذا احلرؼ ِبعٌت "عن" 

 ًممَّ تػىٍعمىٍلٍوفى  ُْ ُّ
Terhadap apa yang 

kamu kerjakan  

 اجملوازة
 كىذا احلرؼ ِبعٌت "عن"

 ًمنػٍهيمٍ  ِْ ِّ
Di antara mereka  

 تبعيض
كىذا احلرؼ يفيد معٌت تبعيض, 

 ألف ما بعده ما قبلو.
 ًمنػٍهيمٍ  ّْ ّّ

Di antara mereka  

 تبعيض
كىذا احلرؼ يفيد معٌت تبعيض, 

 ألف ما بعده ما قبلو.
 ًمنى النػَّهىارً  ْٓ ّْ

Di siang hari  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت "يف" الذل 

 للزمانية مواقفا معٌت ترجم. 
 ًمٍنوي اٍلميٍجرًميٍوفى  َٓ ّٓ

Orang-orang yang 

berdosa 

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

موافقا ِبعٌت ترجم كتفسَت ىذه 
األية أم ماذا يستعجل اجملرموف 

 من عذاب اهلل
 ًمٍن رَّبِّكيمٍ  ٕٓ ّٔ

Dari tuhanmu 

 ابتداء 
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كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 
 موافقا ِبعٌت ترجم.

 شلَّا َيىٍمعيٍوفى  ٖٓ ّٕ
Dari apa yang mereka 

kumpulkan  

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

 موافقا ِبعٌت ترجم.
 ًمٍن رٍِّزًؽ  ٗٓ ّٖ

Tentang rizki 

ىف ىذا البحث لفظ من رزؽ ما 
ىف معٌت كقواعدا حرؼ اجلر من 

 ىف اللغة العربية, تفسَتىا ِبعٌت 
كأما معٌت ذالك حرؼ يف   

اللغة االندكنسية تستطيع  
ِبدكور اك نظَتىا أصل عن 

 (sebagai)احلاؿ 
 ًمٍنوي  ٗٓ ّٗ

sebagainya 

 تبعيض
كىذا احلرؼ يفيد معٌت تبعيض, 

 ألف ما بعده ما قبلو.
 كىمىا تػىتػٍليٍو ًمٍنوي  ُٔ َْ

Dan tidak membaca 

satu ayat  

 زياداة
كحرؼ اجلٌر "من" ال يدؿ على 
ادلعٌت الف ما قبلها حرؼ النفى 

 "ما" لكنها تفيد لتوكيد النفى 
 ًمٍن قػيٍراىفً  ُٔ ُْ

Dari Al-qur’an 

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

 موافقا ِبعٌت ترجم.
 كىال تػىٍعمىليٍوفى مىٍن عىمىلى  ِٔ ِْ

Dan kamu tidak 

 زياداة
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mengerjakan sesuatu 

pekejaan  
كحرؼ اجلٌر "من" ال يدؿ على 
ادلعٌت الف ما قبلها حرؼ النفى 
 "ال" لكٌنها تفيد لتوكيد النفى. 

 ًمٍن ًمثٍػقىاؿى  ُٔ ّْ
Biarpun sebesar  

 الغاية
 أل كلو مثقاؿ ذرة

 ًمٍن ذىًلكى  ُٔ ْْ
Dari itu  

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

 موافقا ِبعٌت ترجم.
 ًمٍن ديٍكًف اهلل ٔٔ ْٓ

Selain Allah  

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

 موافقا ِبعٌت ترجم.
 ًاٍف ًعٍندىكيٍم ًمٍن سيٍلطىافً  ٖٔ ْٔ

hujjah 

 

 زياداة
كحرؼ اجلٌر "من" ال يدٌؿ على 

ما قبلها حرؼ النفي ادلعٌت ألف 
 " اف" لكٌنها تفيد لتوكيد النفي

 فىمىا سىأىٍلتيكيٍم ًمٍن أىٍجرو  ِٕ ْٕ
Aku tidak meminta 

upah sedikitpun dari 

pada kamu  

 زياداة
كحرؼ اجلٌر "ما " ال يدٌؿ على 
ادلعٌت ألف ما قبلها حرؼ النفي 

 " اف" لكٌنها تفيد لتوكيد النفي
ٍسًلًمٍُتى ًمنى  ِٕ ْٖ

ي
ادل  

Golongan orang-orang 

yang berserah diri 

(kepada-NYA)  

 التبعيض
 كىذا  احلرؼ يفيد معٌت تبعيض 

 الف ما بعده بعض ما قبلو. 
 ًمٍن بػىٍعدً  ْٕ ٗٔ

Sesudah nuh 

 ابتداء
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لفظ "بعد" من الظركؼ غَت 
متصرؼ, كال يدخلو اال احلرؼ 
اجلر من كمعناه قد ال ترجم با 

كلكن حقيقتو معناه  لصامتو
 تدؿ على االبتداء. 

 ًمنٍ  قػىٍبلً   ْٕ َٓ
Mereka dahulu 

 ابتداء
لفظ "قبل" من الظركؼ غَت 

متصرؼ, كال يدخلو اال احلرؼ 
اجلر من كمعناه قد ال ترجم با 

لصامتو كلكن حقيقتو معناه 
 تدؿ على االبتداء

 ًمٍن بػىٍعًدىمٍ  ٕٓ ُٓ
Sesudah rasul-rasul itu  

 ابتداء
لفظ "بعد" من الظركؼ غَت 

متصرؼ, كال يدخلو اال احلرؼ 
اجلر من كمعناه قد ال ترجم با 

لصامتو كلكن حقيقتو معناه 
 تدؿ على االبتداء

 ًمٍن ًعٍنًدنىا ٕٔ ِٓ
Dari sisi kami  

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

 موافقا ِبعٌت ترجم.
 ًمٍن قػىٍوًمًو  ّٖ ّٓ

Dari kaumnya (musa) 

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

 موافقا ِبعٌت ترجم.
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 ًمٍن ًفٍر عىٍوفى  ّٖ ْٓ
Bahwa Fir’aun 

 

 ًمنى اٍلقىٍوـً اٍلكىًفرًٍينى  ٖٔ ٓٓ
Dari (tipu daya) 

Orang-orang yang kafir 
 ابتداء 

كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 
 موافقا ِبعٌت ترجم.

 ًمنى اٍلميٍسًلًمٍُتى  َٗ ٔٓ
Trmasuk orang-orang 

yang berbut kerusakan 

(kepada Allah) 

 التبعيض
 كىذا  احلرؼ يفيد معٌت تبعيض 

 الف ما بعده بعض ما قبلو
اٍلميٍفًسًدٍينى   ُٗ ٕٓ   ًمنى  

Termasuk orang-orang 

yang berbut kerusakan 

 التبعيض
 كىذا  احلرؼ يفيد معٌت تبعيض 

بعده بعض ما قبلو الف ما  
النَّاسً   ِٗ ٖٓ  ًمنى  

Dari manusia  

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

 موافقا ِبعٌت ترجم.
 ًمنى الطَّيِّباتً  ّٗ ٗٓ

Dari yang baik-baik  

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

 موافقا ِبعٌت ترجم.
 شلَّا اىنٍػزىٍلنىا ْٗ َٔ

Tentang apa yang kami 

turunkan  

 اجملاكزة
احلرؼ ِبعٌت "عن" كىذا    

 ًمٍن قػىٍبًلٍيكى  ْٗ ُٔ
Sebelum kamu  

 ابتداء
لفظ "قبل" من الظركؼ غَت 

متصرؼ, كال يدخلو اال احلرؼ 
اجلر من كمعناه قد ال ترجم با 

لصامتو كلكن حقيقتو معناه 
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 تدؿ على االبتداء
رَّبِّكى   ٓٗ ِٔ   ًمنٍ  

Dari tuhanmu  

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

 موافقا ِبعٌت ترجم.
ًٍينى  ٓٗ ّٔ  ًمنى اٍلميٍمًتى

Termasuk orang-orang 

yang ragu  

 التبعيض
 كىذا  احلرؼ يفيد معٌت تبعيض 

 الف ما بعده بعض ما قبلو.
قػىٍبًلًهٍم ًمنٍ   َُِ ْٔ   

Sebelum mereka  

 ابتداء
الظركؼ غَت لفظ "قبل" من 

متصرؼ, كال يدخلو اال احلرؼ 
اجلر من كمعناه قد ال ترجم با 

لصامتو كلكن حقيقتو معناه 
 تدؿ على االبتداء

ًٍينى  َُِ ٓٔ  ًمنى اٍلميٍمًتى
Termasuk orang-orang 

yang menunggu 

 التبعيض
 كىذا  احلرؼ يفيد معٌت تبعيض 

 الف ما بعده بعض ما قبلو.
ًدٍيًٍتٍ ًمٍن  َُْ ٔٔ  

Tentang agamaku  

 اجملاكزاة 
 كىذا احلرؼ ِبعٌت "عن" 

فىالى اىٍعبيدي.....ًمٍن ديٍكًف اهلل  َُْ ٕٔ
aku tidak menyembah 

selain Allah  
 زياداة

كحرؼ اجلر "من" ال يدٌؿ على 
ادلعٌت الف ما قبلها حرؼ النهي 
 "ال" لكٌنها تفيد لتوكيد الٌنهي. 

 ًمنى اٍلميٍؤًمًنٍُتى  َُْ ٖٔ
Termasuk orang-orang 

 التبعيض
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yang beriman   كىذا  احلرؼ يفيد معٌت تبعيض 
 الف ما بعده بعض ما قبلو.

 ًمنى اٍلميٍشرًًكٍُتى  َُٓ ٗٔ
Termasuk orang-irang 

musyrik 

 التبعيض
 كىذا  احلرؼ يفيد معٌت تبعيض 

 الف ما بعده بعض ما قبلو.
تىٍدعي ًمٍن ديٍكًف اهللً كال  َُٔ َٕ  

Dan janganlah kamu 

menyembah…. Selain 

Allah  

 زياداة
كحرؼ اجلر "من" ال يدٌؿ على 
ادلعٌت الف ما قبلها حرؼ النهي 

 "ال" لكٌنها تفيد لتوكيد الٌنهي.
 ًمنى الظًٌلًمٍُتى  َُٔ ُٕ

Termasuk orang-orang 

yang dzolim  

 التبعيض
 كىذا  احلرؼ يفيد معٌت تبعيض 

 الف ما بعده بعض ما قبلو.
 ًمٍن ًعبىاًدهً  َُٕ ِٕ

Diantara hamba-

hamba-NYA 

 التبعيض
 كىذا  احلرؼ يفيد معٌت تبعيض 

 الف ما بعده بعض ما قبلو.
 ًمٍن رَّبِّكيٍم  َُٖ ّٕ

Dari Tuhanmu  

 ابتداء 
كىذا احلرؼ يفيد معٌت االبتداء, 

ترجم.موافقا ِبعٌت   
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َُٗ-ُالقائمة األية بادلعٌت حرؼ اجلٌر )ىف( ىف القرأف سورة يونس   

 ادلعٌت       سورة  اية النمراة
 ىًف ًستَّةً  ّ ُ

Dalam enam 

 الظرفية
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ الذل 

 يدؿٌ 
 على الٌزماف حقيقى. 

ًؼ الَّلٍيًل كى  ٔ ِ ىًف اٍخًتالى
 النَّهار

Pada pertukaran 

malam dan siang 

 انتهاء الغاية
كىذا احلرؼ ِبعٌت "اىل" بياف 

 ادلعٌت االنتها 
 ىًف السَّمىوىاًت كىالىٍرضً  ٔ ّ

Di langit dan dibumi  

 الظرفية
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ الذل 

 يدؿٌ 
 على ادلكاف حقيقِة

 ىًف جىنَّاًت النًَّعٍيم ٗ ْ
Di dalam surga yang 

penuh kenikmatan  

 الظرفية
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ الذل 

 يدؿٌ 
 على ادلكاف حقيقِة

 ًفيػٍهىا  َُ ٓ
Di dalamnya  

 

 الظرفية
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ الذل 

 يدؿٌ 
على ادلكاف  الرجع اىل جنات 

 النعيم
 الظرفية ًفيػٍهىا سىالىـه  َُ ٔ
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Ialah salam   كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ الذل
 يدؿٌ 

 على ادلكاف حقيقى
 يفٍ طيٍغيىا ًِنًٍم  ُُ ٕ

Di Dlam kesesatan 

mereka  

  الظرفية
كىذا  احلرؼ ِبعٌت الظرفية  

 اجملازية الف
 طغياِنم ظرؼ للعمة رلاز  

 
 ىًف اأٍلٍرًض  ُْ ٖ

Di muka bumi  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ الذل 

 يدؿٌ 
 على ادلكاف حقيقِة

 ًفٍيكيٍم  ُٔ ٗ
Bersmamu  

 مصاحبة 
كىذا احلرؼ ِبعٌت "مع" أل لبثت 

 مصاحبا معكم عمرا. 
 ىًف السَّموىاتً  ُٖ َُ

Di langit  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ الذل 

 يدؿٌ 
 على ادلكاف حقيقِة

 كالى ىًف األىٍرضً  ُٖ ُُ
Dan tidak pula lagi 

di bumi  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ الذل 

 يدؿٌ 
 على ادلكاف حقيقِة
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نػىهيم ًفٍيها  ُٗ ُِ  لقيضيى بػىيػٍ
Tentang  

 السببية 
كىذا احلرؼ يٌدؿ على ادلعٌت 

"باء" لوجود ادلسٌبب يعٍت: لوال  
كامة سبقت من ربك مث ىى 
أثبتت اجلزاء العاـ يـو القيامة 

لقضى بينهم جزائهم يف الدنيا 
بأىالؾ اجملاكزين احلدكد ىف فعل 

 البواطل 
فى ًفٍيًو ِيىٍتىًلفيوٍ  ُٗ ُّ  

Apa yang mereka 

perselisihkan  

 الظرية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرفية اجملاكزة 

ألف ما ِيتلفوف ظرؼ لأل 
 ختالؼ رلازا. 

 ىًف ايىاتًنىا ُِ ُْ
Di dalam tanda-

tanda kekuasaan 

kami  

  الظرفية
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرفية اجملاكزة 

 الف اياتنا ظرفية للمكر رلاز
اٍلبػىرِّ ىًف  ِِ ُٓ  

Di daratan  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ الذل 

 يدؿٌ 
 على ادلكاف حقيقِة

 ىًف اٍلفيٍلًك  ِِ ُٔ
Di dalam bahtera  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ الذل 

 يدؿٌ 
 على ادلكاف حقيقِة
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 يًف االٍرًض  ِّ ُٕ
Di muka bumi  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ الذل 

 يدؿٌ 
 على ادلكاف حقيقِة

 
 ًفيػٍهىا خًلديٍكفى  ِٔ ُٖ

Kekal di dalamnya  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 

احلقيقى الدل يدٌؿ على ادلكاف 
 الراجع أىل اجلٌنة. 

 ًفيػٍهىا خًلديٍكفى  ِٕ ُٗ
Kekal di dalamnya  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 

احلقيقى الدل يدٌؿ على ادلكاف 
 الراجع أىل النَّار.

 الى رىٍيبى ًفٍيوً  ّٕ َِ
Tidak ada keraguan 

didalamnya  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 

احلقيقى الدل يدٌؿ على ادلكاف 
 الراجع أىل القراف 

 ىًف أٍلىٍرضً  ْٓ ُِ
Di bumi ini  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 

احلقيقى الدل يدٌؿ على ادلكاف 
     حقيقية

 ىًف السَّموىاتً  ٓٓ ِِ
Di langit  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 
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احلقيقى الدل يدٌؿ على ادلكاف 
    حقيقية 

ٍكًر  ٕٓ ِّ  ىًف الصُّدي
Didalam dada  

 

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 

احلقيقى الدل يدٌؿ على ادلكاف 
    حقيقية 

ٍأفً   ُٔ ِْ  ىًف شى
Dalam suatu 

keadaan  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 

احلقيقى الدل يدٌؿ على الزماف 
    حقيقية 

  ًفٍيوً  ُٔ ِٓ
Di waktu kamu 

melakukannya  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 

احلقيقى الدل يدٌؿ على الزماف 
    حقيقية 

الٍرضً   ُٔ ِٔ  ىًف  
Di bumi 

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 

احلقيقى الدل يدٌؿ على ادلكاف 
    حقيقية 

 كىالى ىًف السَّماء  ُٔ ِٕ
Atau pun di langit  

 

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 

احلقيقى الدل يدٌؿ على ادلكاف 
    حقيقية 

 ىًف ًكتىابو ميًبٍُتو  ُٔ ِٖ
Dalam kitab yang 

 الظرفية 
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nyata (Lauh 

Mahfuzh)   كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ
احلقيقى الدل يدٌؿ على ادلكاف 

    حقيقية 
نٍػيىا ْٔ ِٗ  ىًف احلٍىيىاًت الدُّ

Di dalam kehidupan 

di dnunia  

 الظرفية
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرفية اجملاكزة 

 ألف احلية ظرية للبشرل رلازا
 ىًف اأٍلًخرىةً  ْٔ َّ

Di akhirat 

 الظرفية
احلرؼ ِبعٌت الظرفية اجملاكزة  

 ألنوىذا
لفظ "أألخرة" معطوؼ عى الٌدنيا 

  نعت للحياة 
 ىًف السَّموىاتً  ٔٔ ُّ

Di langit 

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 

احلقيقى الدل يدٌؿ على ادلكاف 
    حقيقية 

 ىًف األٍرضً  ٔٔ ِّ
Di bumi  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 

احلقيقى الدل يدٌؿ على ادلكاف 
    حقيقية 

 ًفٍيوً  ٕٔ ّّ
Padanya 

 انتهاء الغاية 
 كىذا احلرؼ ِبعٌت "اىل"

ياتً  ٕٔ ّْ  ىًف ذىاًلكى ألى
Pada yang demikian 

itu terdapat tanda-

tanda  

 انتهاء الغاية 
 كىذا احلرؼ أيضا ِبعٌت "اىل"
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السَّمىوىاتً ىًف  ٖٔ ّٓ  
Di langit  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 

احلقيقى الدل يدٌؿ على ادلكاف 
    حقيقية 

 كىمىا يف اأٍلٍرضً  ٖٔ ّٖ
Dan apa yang di 

bumi  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 

احلقيقى الدل يدٌؿ على ادلكاف 
    حقيقية 

نٍػيىا َٕ ّٕ  يفٍ الدُّ
Di dunia  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 

احلقيقى الدل يدٌؿ على ادلكاف 
    حقيقية 

 يفٍ اٍلفيٍلكً  ّٕ ّٖ
Di dalam bahtera  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 

احلقيقى الدل يدٌؿ على ادلكاف 
    حقيقية 

 ىًف اأٍلٍرضً  ٖٕ ّٗ
Di muka bumi  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 

احلقيقى الدل يدٌؿ على ادلكاف 
    حقيقية 

أٍلٍرًضًفى  ّٖ َْ   
Di muka bumi  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 

احلقيقى الدل يدٌؿ على ادلكاف 
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    حقيقية 
نٍػيىا ٖٖ ُْ  ىًف احٍليىاًة الدُّ

Dalam kehidupan 

dunia  

 الظرفية
اجملاكزة  كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرفية

 ألٌف احلياة ظرفية للبشرل رلازا.
 ًفٍيمىا كىانػيوٍ  ّٗ ِْ

Tentang apa  

 الٌسببية
كىذا احلرؼ ِبٌت الباء للسببية 

 لوجود مسٌبب من القضاء
 ًفًٍِو ِيىٍتىًلفيٍوفى  ّٗ ّْ

Yang mereka 

perselisihkan 

 الظرفية
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرفية اجملاكزة 

ألختالؼ الف ما ِيتلفوف ظرؼ 
 رلازا.

 ىف شىكِّ  ْٗ ْْ
Dalam keragu-

raguan 

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرفية اجملاكزة 
 ألٌف الٌثك ظرؼ للمخاطب رلازا

نٍػيىا ٖٗ ْٓ  ىًفٍ احلٍىيىاًة الدُّ
Dalam kehidupan 

dunia 

 الظرفية
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرفية اجملاكزة 

 ألٌف احلياة ظرفية للبشرل رلازا.
 ىًف اأٍلٍرضً  ٗٗ ْٔ

Di muka bumi  

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 

احلقيقى الدل يدٌؿ على ادلكاف 
    حقيقية 

 ىًف السَّمىوىاتً  َُُ ْٕ
Di langit 

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرؼ 
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احلقيقى الدل يدٌؿ على ادلكاف 
    حقيقية 

 ىًف شىكِّ  َُْ ْٖ
Dalam keragu-

raguan 

 الظرفية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرفية اجملاكزة 
 ألٌف الٌثك ظرؼ للمخاطب رلازا

 

َُٗ-ُالقائمة األية با ادلعٌت حرؼ اجلٌر "الباء" ىف القراف سورة يونس   

 
 

 ادلعٌت السورة اية

 بًا اٍلًقسطً  ْ ُ
Dengan adil 

 األلصاؽ
كىذا احلرؼ ِبعٌت األلصاؽ اجملازل 

 اللصاؽ القسط با اجلزاء رلازا.
 ِبىا كىانػيٍو يىٍكفيٍرفى  ْ ِ

Di sebabkan 

kekafiran mereka  

 السببية
كىذا احلرؼ ِبعٌت السببية, لبياف 

سبب كفر ىم ادلسبب أف ذلم 
 شراب من محيم كعذاب عليم. 

 بًا احلٍىقِّ  ٓ ّ
Dengan hak 

 االلصاؽ 
كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازم 

 اللصاؽ احلق ِبلقو ذالك رلازا.
 بًا احلٍىيىاةً  ٕ ْ

Dengan kehidupan 

 االلصاؽ
كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازم 

 اللصاؽ احلياة برضاىم رلازا
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 ِبا ٕ ٓ
Dengan kehidupan 

 االلصاؽ
كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازل 

 اللصاؽ احلياة بطمِنينهم رلازا
 ِبىا كىا نػيٍو يىٍكًسبػيٍوفى  ٖ ٔ

Di sebabkan apa 

yang selalu mereka 

kerjakan  

 السببية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت السببية لبياف 

سبب كسبهم ادلسبب أف مأكىم 
 النار 

 بًًاٍّيىاًِنًمٍ  ٗ ٕ
Karena 

keimanannya  

 السببية
كىذا احلرؼ ِبعٌت السببية لبياف 

سبب اّياِنم ادلسبب أف رٌِبم 
 يهديهم. 

ذلىيٍم بًا اخلٍىٍَتًاٍسًتٍعجىا  ُُ ٖ  
Untuk 

menyegerakan 

kebaikan   

 الظرفية
كىذا احلرؼ ِبعٌت "ىف" الذم يدٌؿ 

على الظرؼ اجملازل ألف اخلَت ظرؼ 
 الستعجاذلم رلازا.

 بًا اٍلبػىيػِّنىاتً  ُّ ٗ
 Dengan membawa 

keterangan-

kterangan yang 

nyata 

 ادلصا حبة 
كىذا احلرؼ ِبعٌت "مع" لبياف أف 
رليِهم القرأف مصاحبُت ِبجيحئ 

 البينات. 
  اٍئًت با اٍلقيٍرافً  ُٓ َُ

Datangkanlah Al-

qur’an  

 بداؿ
كىذا احلرؼ ِبعٌت بداؿ كالتعويض 
ألف تلك األية تبُت أنو دلا قرأ على 

ادلشركُت القرأف كلو كانت أياتة أبلغ 



62 
 

كأفصِ كأظهر كاىدل اىل احلق 
كلكن قالو لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم باتياف القرأف غَته كادلعن أِنم 

 يستبدلونو غَت ىذا القرأف. 
 بًاىيىاتًوً  ُٕ ُُ

Ayat-ayat-NYA 

 

 األستعالء
كىذا احلرؼ ِبعٌت " على" ادلتعلق با 

لتكذيب كضمَت راجع أىل لفظ 
 اجلاللة.

 ِبىا الى يػىٍعلىمي  ُٖ ُِ
Apa yang tidak 

diketahui-NYA   

 األلصاؽ
كىذاؿ احلرؼ ِبعٌت األلصاؽ اجملازل 

 اللصاؽ مالل يعلم با لتنبيئ رلازا.
 كىجىرىٍينى ًبًعمٍ  ِِ ُّ

Dan meluncurlah 

bahtera itu 

membawa orang-

orang yang ada di 

dalamnya 

 ادلصاحبة
كىذا احلرؼ ِبعٌت "مع" لبياف اف 

مصاحبة معهم.الفلك جترم   

ِو  ِِ ُْ  بًرًٍي
Dengan tipuan angin 

 االستعانة
كىذا احلرؼ ِبعٌت االستعانة جرياف 

 الفلك ِبا
 ًِبىا ِِ ُٓ

Karenanya 

 السببية
كىذا احلرؼ ِبعٌت السببية لبياف 

سبب فرحهم ادلسٌبب أف فلكم قد 
 جرين.

 ًِبًمٍ  ِِ ُٔ
Karenanya 

 االلصاؽ
اجملازل كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ 
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اللصاقهم بادلوجوع من كل مكاف 
 رلازا

 ًبغىٍَتً احلٍىقِّ  ِّ ُٕ
Tanpa alasan yang 

benar 

 االلصاؽ
كىذا احلرؼ ِبعنِااللصاؽ اجملازم 

 اللصاؽ غَت احلق ببغيهم رلازا
 ِبىا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليٍوفى  ِّ ُٖ

Apa yang kamu 

telah kerjakan 

 التعدية
الف لفظ  كىذا احلرؼ يفيد التعدية

 ننٌبِكم يتعدل أىل ثالثة مفعوالت.
 بًوً  ِْ ُٗ

Karena air itu 

 السببية
كىذا احلرؼ ِبعٌت السببية لبياف 

سبب من السماء ادلسبب اف نبات 
 االرض سلتلطة

 بًااأٍلٍمسً  ِْ َِ
Kemarin 

 الظرفية
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرفية الدم تدٌؿ 

 على الزمانية حقيقة
يِِّىةو ِبًٍثًلهىاجىزىاءي  ِٕ ُِ سى  

Balasan yang 

setimpal 

 االلصاؽ
 كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازم
 اللصاؽ مثل السيِة جبزائها رلازا.

 
ًهٍيدا ِٗ ِِ  فىكىفىى بًا اهلًل شى

Dan ckuplah Allah 

 ازياداة
كىذا احلرؼ ال يدٌؿ على ادلعن ألف 

ما بعده متييز الدل يصوٌغ الباء 
 زائدة.
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 ِبىا يػىٍفعىليٍوفى  ّٔ ِّ
Apa yang mereka 

kerjakan 

 التعدية
كىذا احلرؼ يفيد التعدية الف لفظ 
"عليم" ينعدل اىل ادلفعوؿ الواحد 

 اذاكاف ِبعٌت عارؼ
 ِبىا َلىٍ  ّٗ ِْ

Apa yang mereka 

belum 

 االلصاؽ
كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازل 

اللصاؽ ما َل ُييطوابا لتكذيب 
 رلازا

ٍيطيٍو ًبًعٍلًموً  ّٗ ِٓ  ُيًي
Mengetahui dengan 

sempurna  

 االلصاؽ
كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازل 

 اللصاؽ علمو بعدـ االحاطة رلازا
 فأتوابسورة ّٖ ِٔ

Maka coba 

catangkan sebuah 

sura 

 التعدية
ىف ىذا البحث لفظ فأتوبسورة ماؼ 

معٌت كقواعد حرؼ اجلر الباء ىف 
ةاللغة العربي  

 بًوً  َْ ِٕ
Kepada Al-quran 

 االلصاؽ
كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازل 

اللصاؽ القراف باّيانو رلازا كلكن 
ترمجو ليس الصاؽ ظاىرا بل انتها 

 الغاية دلناسبة اجلملة
 بًوً  َْ ِٖ

Kepadanya 

 االلصاؽ
كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازم 

لاللصاؽ القراف بعدـ اّيانو رلازا 
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كلكن ترمجو ليس الصاؽ ىف الظاىر 
بل االنتهاء دلناسبة اجلملة با لبغة 

 االندكنسية
 بًًلقىاًء اهلل ْٓ ِٗ

Pertemuan mereka 

dengan Allah 
 االلصاؽ

كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازم 
 اللصاؽ لقاء اهلل با التكذيب رلازا

 بًا اٍلًقٍسطً  ْٕ َّ
Dengan Adil 

 االلصاؽ
ِبعٌت االلصاؽ اجملازل كىذا احلرؼ 

 اللصاؽ القسط با القضاء رلازا
 اىمىٍنتيٍم بًوً  ُٓ ُّ

Mempercayainya 

 السببية
كىذا احلرؼ ِبعٌت السببية, لبياف 

سبب العذاب ادلسبب أف اّيانكم 
 كاقع

 بًوً  ُٓ ِّ
Mempercayainya 

 االلصاؽ
كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازم 

رلازااللصاؽ العذاب باستعجالكم   
 ِبىا كيٍنتيٍم تىٍكًسبػيٍوفى  ِٓ ّّ

Dengan apa yang 

telah kamu kerjakan  

 االلصاؽ 
كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازم 

 اللصاؽ كسبكم با اجلزاء رلازا
 كىمىا اىنٍػتيٍم ِبيٍعًجزًٍينى  ّٓ ّْ

Dan kamu sekali-

kali tidak luput dari 

(padanya) 

 الزياداة
يدٌؿ على ادلعٌت بل  كىذا احلرؼ ال

لتوكيد العمـو الف الباء كاقعة بعد 
 حرؼ النفى "ما" قبلها
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 بًا الًقٍسطً  ْٓ ّٓ
Dengan Adil 

 االلصاؽ
كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازل 
اللصاؽ اجملازل اللصاؽ القسط با 

 القصاء رلازا
 ًبفىٍضًل اهللً  ٖٓ ّٔ

Dengan kurnia Allah 

 ااستعانة
ِبعٌت االستعانة لفرحهم كىذا احلرؼ 

 بعوف فضل اهلل
 كىبًرىمٍحىًتوً  ٖٓ ّٕ

Dan Rahmatnya 

 االستعانة
كىذا احلرؼ ِبعٌت االستعانة لفرحهم 

 بعوف رمحة اهلل
 فىًبذىًلكى  ٖٓ ّٖ

Dengan itu 

 االلصاؽ
كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازل 

اللصاؽ فصل اهلل كرمحتو فرحهم 
 رلازا

 ًِبىذى  ٖٔ ّٗ
Tentang 

 اجملاكزة
كىذا احلرؼ ِبعٌت " اجملاكزة "عن" 

 جملاكزة ىذا القوؿ عن سلطانكم
 ِبىا كىانػيٍويىٍكفيٍرفى  َٕ َْ

Di sebabkan 

kekafiran mereka 

 السببية
كىذا احلرؼ ِبعٌت اليببية لبياف سبب  

كفرىم ادلسبب أف ايذاقنا ىا 
 عذاِبم الشديدة 

 بًاىيىاًت اهلًل  ُٕ ُْ
Ayat-ayat Allah 

 االلصاؽ
كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازل 
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 اللصاؽ أيات اهلل بتذكَت نوح رلازا 
 بًاىيىاتًنىا ّٕ ِْ

Ayat-ayat kami 

 االلصاؽ
كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازل 

 اللصاؽ أياتنا با التكذيب رلازا 
 بًا اٍلبػىيػِّنىاًت  ْٕ ّْ

Dengan membawa 

keterangan-

keterangan yang 

nyata  

 ادلصاحبة
كىذا احلرؼ ِبعٌت "مع" جمليئ 
 الرسوؿ مصاحبُت مع البياف 

بػيوٍ  ْٕ ْْ  ِبىا كىذَّ
Karena neraka 

mendustakannya 

 السببية 
كىذا احلرؼ ِبعٌت السببية, لبياف 

سبب تكذيبهم ادلسبب أف كوِنم ال 
 يؤمنوف 

 بًوً  ْٕ ْٓ
Dengan-NYA 

 االلصاؽ
كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازل 
 اللصاؽ ما كذبوا بعدـ االّياف رلازا 

 بًاىيىاتًنىا ٕٓ ْٔ
Dengan (membawa) 

tanda-tanda 

(mukjizat-mukjizat) 

kami  

 ادلصاحبة
كىذا احلرؼ ِبعٌت "مع" دلصاحبة 

 البعث مع محل االيات
 ِبيٍؤًمًنٍُتى  ٖٕ ْٕ

Mempercayai kamu 

berdua 

 الزياداة
كىذا احلرؼ ال يدٌؿ على معٌت بل 

لتوكيد النفى الف الباء يقع بعد 
 حرؼ النفى "ما" 

 ًبكيلِّ سىاًحرو  ٕٗ ْٖ
Semua ahli-ahli sihir 

 التعدية
كىذا احلرؼ يفيد التعدية الف لفظ 
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 أئتوف يتعٌدل اىل مفعوؿ كاحدا
 جِتم بو ُٖ ْٗ

Kalian datang 

dengan 

membawanya 

 اللصاؽ
كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازل 

 اللصاؽ ما جِتم ِبجيِكم رلازا
 

َٓ 
 ًبكىًلمىاتًوً  ِٖ

Dengan ketetapan-
NYA 

 االلصاؽ
كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازل 

 اللصاؽ كلماتو با احلق رلازا
 بًا اهللً  ْٖ ُٓ

Kepada Allah 

 االلصاؽ
اجملازل كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ 

 اللصاؽ اهلل تعاىل باّيانكم رلازا
 بًرىمٍحىًتنكى  ٖٔ ِٓ

Dengan rahmat 

Engkau 

 االستعانة
كىذا احلرؼ ِبعٌت االستعانة لعوف 

 رمحة اهلل بنجاتنا
 ِبًٍصر ٕٖ ّٓ

Di mesir 

 الظرفية
كىذا احلرؼ ِبعٌت الظرفية احلقيقي 

 الدل بدٌؿ على ادلكاف 
ًاٍسرىائًيػٍلىىبًبىًٍت  َٗ ْٓ  

Bani israil 

 التعدية
كىذا احلرؼ يفيد التعدية الف لفظ 
 "جاكزنا" يبعٌدل اىل ادلفعوؿ كاحد

 اىمىٍنت بًًو بػىنػيٍوا ًاٍسرىئًٍيلى  َٗ ٓٓ
Yang di percayai 

oleh Bani Israil 

 االلصاؽ
كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازل 

اللصاؽ االلو باّياف بٌت اسرائيل 
 رلازا 
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 بًبىدىًنكى  ِٗ ٔٓ
Badanmu 

 التعدية
كىذا احلرؼ يفيد التعدية الف لفظ 
 "صٌليك" يتعدم اىل مفعوؿ كاحدا 

 
بو بًاىيىاًت اهلل ٓٗ ٕٓ  كىذَّ

Ayat-ayat Allah 

 االلصاؽ
كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازل 

 اللصاؽ أيات اهلل بتكذيبهم رلازا
 ًاالَّ بًًاٍذًف اهللً  ََُ ٖٓ

Kecualai dengan 

izin Allah  

 االستعانة
كىذا احلرؼ ِبعٌت االستعانة لعوف 

 اذف اهلل باّياِنا
 ًبضيرِّ  َُٕ ٗٓ

Dengan suatu 

bencana 

 االلصاؽ
كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ اجملازل 

 اللصاؽ الضٌر با دلٌس رلازا
 ًِبىٍَتً  َُٕ َٔ

Kebaikan 

 االلصاؽ
اجملازل كىذا احلرؼ ِبعٌت االلصاؽ 

 اللصاؽ خَت باالردة رلازا
 يصيب بًوً  َُٕ ُٔ

Kepada siapa yang 

 التعدية
كىذا احلرؼ يفيد التعدية الف لفظ 

 يصيب يتعٌدل اىل ادلفعوؿ كاحدا
 عىلىٍيكيٍم ًبوىًكٍيلو  َُٖ ِٔ

Seorang penjaga 

terhadap kalian 

 الزيادة
كىذا احلرؼ ال يدٌؿ على ادلعٌت بل 

الف الباء يقع بعد لتوكيد النفى 
 حرؼ النفى "ما"
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. عرض البياناتّ  

, أف حركؼ اجلر الركٌز ىى: من ك ىف ك الباء ليت كانت يف القراف سورة ىف ىذه الباحثة
فن معاين تلك حلركؼ ىي االتة: َُٗ-ُيونس:   

 أ  حلركؼ اجلر "من" 

بياف اجلنس ُ  

اجملركر, كعالمة ىذا ادلعٌت اف يصِ يعٌت : اف ادلبُت ادلتعلق بذالك احلرؼ جنس االسن 
 اف ِيلفها اسم موصوؿ اك ضمَت.

الزيادة ِ  

 يعٌت: أف ذالك حلرؼ ال يدؿ على دلعٌت كلكنو لتوكيد العمـو اك لتوكي معٌت النفى 

التبعيد ّ  

يعٌت اف ادلتعلق بذالك احلرؼ بعد االسم اجملركر, كعالمة ىذا ادلعٌت اف يصيِ اف ِيلفها 
ية انتهاء الغا ْ  

 يعٌت اف ذا لك احلرؼ ِبعٌت "اىل" لبياف انتها احلد اال خَت القصود 

الظرفية ٓ  

 يعٌت: اف ذالكاحلركؼ بعٌت "ىف" لبياف الظرؼ ادلكاف ك الزماىن. 
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االستعالٔ  

 يعٌت: اف ذالك احلركؼ ِبعٌت "على" لبياف على االمساجملركر على ادلتعلق بذالك احلركؼ 

ابتداء الغاية ٕ  

يعٌت: اف االسم اجملركر بذالك احلرؼ مبتدء االمكنة كاالزمنة. كىذا احلرؼ كغالبة, حىت 
 اٌدعت مجاعة اف سائر معانية راجعة اىل ىذا ادلعٌت 

اجملاكزة ٖ  

 يعٌت: اف ذالك احلرؼ ِبعٌت "عن" لبياف اجملاكزة االسم اجملركر عن ادلتعلق بالك احلركؼ.

 ب حركؼ اجلر "ىف" 

الظرفية ُ  

ٌت اف االسم اجملركر ظرؼ للمتعلق بذالك احلرؼ اكاف مكانيا اك زمانيا كاكاف حقيقيا يع
 اك رلازيا 

انتهاء الغا ية  ِ  

 يعٌت: اف ذالك احلرؼ ِبعٌت " اىل" لبياف انتهاء احلٌد االخَت ادلقصود. 

ادلصاحبة ّ  

بذالك احلرؼ يعٌت: اف الك احلرؼ ِبعٌت "مع" لبياف مصاحبة االسم اجملركر مع ادلتعلق   

السببية  ْ  
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يعٌت: اف ذالك احلرؼ ِبعٌت الباب السببية لبياف السبب ىف السم اجملركر عند كجود 
 ادلسبب ىف ادلتعلق بذالك احلرؼ 

 ج  حركؼ اجلٌر "الباء" 

االلصاؽ ُ  

اك رلازيايعٌت اف ادلتعلق بذالك احلرؼ الصقو االسم اجملركر حقيقيا   

السببية ِ  

اجملركر سبب ادلتعلق بذالك احلرؼ.يعٌت: اف االسم   

الظرفية  ّ  

 يعٌت: اف ىذا احلرؼ ِبعٌت "ىف" لبياف الظرفية ادلكانية اك الزمانية

دلصاحبة ْ  

 يعٌت: اف ىذا احلرؼ ِبعٌت " مع" لبياف ادلصاحبة االسم اجملركر مع ادلتعلق بذالك احلرؼ 

البدؿ  ٓ  

حلرؼ يعٌت: اف االسم اجملركر تعويض ادلتعلق بذالك ا  

االستعال  ٔ  

 يعٌت: اف ىذاحلرؼ ِبعٌت "على" الستعالء ادلتعلق بذالك احلرؼ على االسم اجملركر 

االستعانة  ٕ  
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بعوف االسم اجملركر يعٌت" اف ادلتعلق بذالك احلرؼ   

التعدية  ٖ  

يعٌت: اف ذالك احلرؼ من االت الفعل الالـز ليتعدل اك الفعل ادلتعدل ليتعدل اىل 
من كاحدادلفعوؿ اكث   

الظرفية ٗ  

يعٌت: اف االـ اجملركر ظرؼ للمتعلق بذالك احلرؼ زمانيا كاف اك مكانيا اك حقيقيا اك 
 رلازيا

الزيادة  َُ  

 يعٌت: اف ذالك احلركؼ ال يدؿ على ادلعٌت كلكنو لتوكيد معن النفى اك لتوكيد العمـو 

اجملاكزة ُُ  

  ركر عن ادلتعلق بذاؾ احلرؼ. يعٌت: اف ذالك احلرؼ ِبعٌت "عن" جملاكزة االسم اجمل

 عند الطالب كمساعدة ادلعلم َيعل شلا العربية اللغة تعليم يف الطريقة ىناؾ 
 متنوعة تسمية متت الطريقة ىذه العربية باللغة االنتقائية الطريقة باستخداـ كذلك التعليم،

 .التوليفية كالطريقة االزدكاجية، التوفيقة،الطريقة كالطريقة اخليارية، الطريقة: ىي
 من مزيج ىو ذلا ادلكونة العناصر ألف اخليارية الطريقة الطريقة ىذه كتسمى

 .كالًتمجة القواعد كطريقة ادلباشرة،  مثل طرؽ، عدة عناصر
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 ىو( انتقائي أسلوب) االنتقائية الطريقة أف أعاله ذكر ما من استنتاج ّيكن
 كفهم كالكتابة، كالقراءة، كالكالـ، االستماع، مهارة على الًتكيز أكثر مع لتعليم كسيلة

 .احملددة ادلفاىيم

 االنتقائية الطريقة كخطوات أىداؼ. ْ

  االنتقائية الطريقة أىداؼ (أ 

 لكل العربية للغة تعليمي منهج يعٍت. جدا كاضِ الطريقة ىذه من اذلدؼ
ا مثالينا منهجنا تعد اليت اللغوية ادلواد  وفتعلمي مالذ العريب غَتل كمناسبنا جدن

 .اللغات
 االنتقائية الطريقة خطوات (ب 

 :االنتقائية للطريقة اخلطوات أك ميالتعل عملية
 األخرل الطرؽك ، مقدمة (أ 
 .ادلتكررة اليومية األنشطة موضوع مع قصَتة حوارات شكل يف ادلواد توفَت (ب 
 .احلوار زلاكاة مث احلوار،ب االستماع على لتأديب الطالب توجيو يتم (ج 
 .بالتبادؿ األصدقاء مع احلوارات ىذه ادلوجهوف الطالب يطبق (د 
. باحلوار ادلتعلقة اوضوعادل مع القراءة نص إعطاء مث ،كافيا يكوف أف بعد (ق 

 يليهاك  الصحيحة القراءة طرؽ على أمثلة ادلعلم يقدـ ذلك، على عالكة
 .الطالب يكررىا

 أك حركة، أك بلفتة أكالن  ادلعلم، يشرحها فسوؼ صعبة، ادلفردات كانت إذا (ك 
 ادلعلم يًتجم ،مجيع ىذا مع ادلمكن من يكن َل إذا. ذلك غَت أك صورةال

 .اإلندكنيسية اللغة إىل
 بشكل يناقشها مث القراءة، نص يف مهمة ىياكل عدة ادلعلم يطبق (ز 

 .مناسب
 .ادلشكلة مناقشة مث القراءة نص مطالعة إىل الطالب بإرشاد ادلعلم يقـو (ح 
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 زلتويات حوؿ أسِلة شكل يف النهائي التقييم األمر، لـز إذا اخلتاـ، يف (ط 
 .مناقشتها متت اليت القراءة

 مع اآلية قواعد مقًتنة اجلر حرؼ بياف مع العربية اللغة تعليم تطبيق مع العالقة
 الكرًن القرآف يف اجلر حرؼ مع غالبا، تظهر اجلر حرؼ تكوف اليت األمثلة من أمثلة
 مع العربية اللغة دركس تقدًن يف مدرسلل مرجعنا أك حافزنا تكوف أف يرجى يونس سورة
 .ادلوضوع ىذا تعلم عند الطالب يسهل كأيضا القواعد مواد
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 الخامس الباب
 اختتام

                                                                                                                                                                  
 االستنتاج (أ

 شريت ،يونس سورة يف اجلر فحر  حول بتحليلو الباحثة تقام الذي البحث إىل واستناداً 
 القرآنية اآليات يف غالباً  تظهر أو تستخدم اليت اجلر فحر  أن ستنتاجاال إىل باحثةال

 القرآن يف" من" اجلر حلرف بالنسبة أما ،"ب" "يف" "من" احلرف: ىي يونس لسورة
 وحرف ،حرفا 84 ىو يونس سورة الكرمي القرآن يف" يف" رةاجل حرف حرفاً، 37 فهناك

 .حرفا 26 ىو" ب" جرة

  101-1 يونس سورة القران فى( من) الجر   فحر  معنى .1

  اجلنس البيان (أ 

    زيادة (ب 

   تبعيض (ج 

   الباء معىن (د 

  ةيغا (ه 

   ىف معىن (و 

   على معىن (ز 

  الغاية ابتداء (ح 
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 101-1 يونس سورة القران فى( فى) الجر   حرف معنى .2

  جمازى الظرفية (أ 

  حقيقي الظرفية (ب 

   الزمان رفيةالظ (ج 

   ىلإ (د 

   ادلصاحبة (ه 

   السببية (و 

  101-1 يونس سورة القران فى(  الباء) الجر   الحرف معنى .3

  الصق (أ 

  سبابية (ب 

 (  ىف ادلعىن) الظرفية (ج 

  مشهبة (د 

  بدال (ه 

   استعانة (و 

   وزة جما (ز 

  على معىن (ح 

  جمازي الصق (ط 

   من معىن (ي 

   تعديدال (ك 
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 تعليمه طريقة .4

 ىذه تكون حيث نتقاييةاال طريقةال ىي اجلر فحر  ميتعل يف أستخدمها اليت الطريقة
 كتابةوال والكالم، ،عا متساال مهارة على تركيزًا أكثر اليت ميتعلال طريقة ىي الطريقة

 .عنادل ادلفهوم وفهم قراءة،وال

 االقتراحات .ب

 كما ىي العلمي البحث ىذا يف الواردة االقرتاحات فإن ة،السابق االستنتاجات على بناءً 
 :يلي
 ممكنة، فرتة ألطول صحيح بشكل التعليمية ادلواد إعداد جيب للمعلمن، بالنسبة .1

 حلالة وفقا مناسبة تكون اليت غريىا أو وادلرافق، واالسرتاتيجيات األساليب وإعداد
 .اخلصوص وجو على طالب كل أو عام بشكل الفصل

 يوجهها اليت التعلم أساليب اصحيح يستخدموا أن التالميذ على جيب للتالميذ، .2
 على تساعد أخرى مواد مبثابة دايماً  أخرى مصادر أو القرآن جيعلوا وأن ادلعلم،
 .ادلعرفة توسيع

 إجراء اجلر حرف على ثالبح بإجراء للمهتمن ميكن اآلخرين، للباحثن بالنسبة .3
 .ميالتعل عملية نطاق يف حبثها ميكن اليت األخرى اجلوانب لحو  األحباث من ادلزيد
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