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 مّلخص
 التحليل النحوي عن اسم المجرور في القرآن الكريم سورة البقرة و طريقة تدريسها

 شهمة العّزةالباحثة : 
 

ترتكز . التحليل النحوي عن اسم اجملرور يف القرآن الكرمي سورة البقرة  و طريقة تدريسهاتبحث ىذا البحث عن 
فيها حرف اجلر، يعين املسند فيها من حروف اجلر. اسم اجملرور ىو ىذه الرسالة إىل العبارة اليت تتكون من اجلملة اليت 

. ممّا يتعلق بالتدريس اسم اجملرور، يوجد كثًن من الطلبة تشعر بالصعوبة يف تعلمو، اسم يدّل على معىن أو غرض معٌن
ف أوجو التحليل فقررت الباحثة مشكالت البحث التالية: كي فيختاج إىل استخدام طريقة التدريس املناسب لتعلمو.

    ، و كيف الطريقة املناسب لتدريس اسم اجملرور. 52-1النحوي عن اسم اجملرور يف القرآن الكرمي السورة البقرة اآلية 
، 52-1ملعرفة موقع اإلعراب اسم اجملرور يف القرآن الكرمي السورة البقرة اآلية تليها, أىداف ىذا البحث ىي 

منهج البحث املستخدم ىو البحث النوعي. فنوع ىذا البحث ىو . يس اسم اجملرورو ملعرفة الطريقة املناسب لتدر 
املستخدمة لدي الباحثة يف ىذا البحث ىي طريقة . أساليب مجع البيانات (Library Research)البحث الوثائقية 

 .(content analysis)طريقة حتليل البيانات املستخدمة يف ىذا البحث ىي التحليل احملتوى األدلة الوثائقية. أّما 
استنادا إىل حتليل البيانات و نتائج البحث السابقة ميكن االستنتاج أن ىذا البحث يبحث عن بناء اجلملة و 

لى وحدة شبو اجلملة و أسفل وحدة العبارة ىي وحدة حنوية أعىو يتحدث عن بناء اجلملة، و العبارة، و شبو اجلملة. 
اجلملة ، يف شكل سلسلة من الكلمات حتتوي على عناصر مسهمة، و ستناقس الباحثة يف ىذا البحث يعين عبارة 
جارية و ىو عبارة اليت املسند منو حرف اجلر، اسم اجملرور ىو اسم الذي يظهر معىن أو غرًضا معيًنا. اسم اجملرور الوارد 

كلمات، اسم   81كلمات. الذي حيتوي على اسم اجملرور باسم اجملرور بعدد   84بعدد  52-1اآلية يف سورة البقرة 
كلمات، و   8اجملرور باإلضافة يعين بعد ظرف املكان كلمة واحدة، بعد ظرف الزمان كلمة واحدة، و بعد مضاف إليو 

 اسم اجملرور ألنو تابعا السم جمرور  كلمة واحدة و ىو توكيد. 
كلمات، مجع مؤنث السامل كلمة واحدة. و    11عالمة اإلعرابو حتتوي على كسرة ألنو اسم املفرد بعدد من ناحية 

  15اسم اجملرور و عالمتو الياء حيتوي على كلمتٌن إلنو مجع مذكر سامل. أما اسم اجملرور و عالمتو الفتحة حيتوي 
حية املعىن حتتوي على معىن حقيقي و معىن كلمات ألنو اسم غًن منصرف، و كلمتٌن ألنو ألف املمدودة. من نا

 جمازي.
 اسم اجملرور و طريقة تدريسها. ،التحليل النحوي : الكلمات المفاتيح 
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 شعار

                

Artinya: Sesungguhnya Kami menjadikan Al Quran dalam bahasa Arab supaya kamu 

memahami(nya).
1
 (Q.S. Az-Zukhruf : 3) 

 ام  ه  ف  ي    نل   ه  ن  و  د   م  ل  ك  ال   ا # إذ  م  ل  ع  ي    ن أ  ًل و   أ  ل  و  أ   و  ح  الن  و    

Ilmu nahwu adalah ilmu yang lebih utama untuk dipelajari terlebih dahulu, sebab 

perkataan dengan bahasa arab tanpa ilmu nahwu itu pasti tidak bias untuk difahami 

(Nadzam Al-Imrithi).
2
 

                                                             
1
 Al-Qur’an Terjemah, Surat Az-Zukhruf, Ayat:3 

2
 Bisri Mustofa, Syarhu Nadzam As-Syarif Al-Imrithi, h. 8 



 

 و

 إهداء
 

بعزمية قوية، والدعاء، حصلت الباحثة على امتام كتابة ىذه  مع روح النشاط و
الرسالة العلمية.عديد من العوائق واملصاعب ولكن احلمد هلل بنعمتو و ىدايتو مّتت الباحثة 
على كتابة ىذه الرسالة العلمية، وىذه األمور ىي ذو قيمة لدي الباحثة، جتربة مدىشة 

، لذلك قّدمت الباحثة ىذه الرسالة العلمية إىل ىؤالء الذين يشجعون يف  بالنسبة للكاتب
 كتابة ىذه الرسالة العلمية:

حيث قد ربياين و داعباين  أمي تيهانةو  حماجرأيب والديا احملبوبني و احملرتمني  .1
هلماو أرشداين و دعواين و شجيعاين يف امتام ىذه الرسالة العلمية. ليغفرن اهلل 

 يرمحهما. أمني. 
 نايدعو  انالذ ةاحملبوب نيماس تيارا فاينوايت أخو  ىيا أحباب سيفأاحملبوب  يأخ .2

 شجعين يف امتام ىذه الرسالة العلميةليو 
 زمالئ األعزائ جامعة رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج .3

 



 ز

 ةترجمة الباحث
 

و اجر مهالسيد  أخوان من املتزوجمن  ثانيةال بنتال يو ه شهمة العزةاسم الباحثة  
  .3991يوين  31يف التاريخ  تاجناموس تولد تيهانةالسيدة 

و   ترياتس كوتا اجونج 3من املدرسة االبتدائية احلكومية الدراسة  باحثةبدأت ال
املدرسة املتوسطة و املدرسة الثانوية مبعهد  يف اهدراست ت، مث واصل7002 منها سنة تخترج

دار السالم كونتور للبنات األّول بسمبريجيو منتيغن عاوي جاوى الشرقية, و مّتت الباحثة من 
 7031دراستها يف سنة 

إىل اجلامعة رادين انتان اإلسالمية  باحثةدراسة ال ت، واصل7034و يف السنة 
ىت  قسم اللغة العربيةباحلكومية بندار المبونج بكلية الرتبية و التدريس  تسري الباحثة ح

بتعليم اجلامعة, كان الباحثة فعالية يف منظمة داخلية للجامعة هي إّّتاد الطالب لتقسم 
  تعليم اللغة العربية.

 



 ح

 كلمة شكر و تقدير

احلمدهلل رب العادلني و الشكر لو الذي قد أعطاين نعمو و ىدايتو حّتى أقدر على 
إلستيفاء بعض الشروط للحصول على الدرجة  ىذا البحث العلمي البسيطإهناء كتابة 

نتان اإلسالمية العربية جبامعة رادين إيف علم الرتبية و التعليم بقسم اللغة ية األوىل اجلامع
 .حلكومية المبونجا

الصالة و السالم على النيب ادلصطفى حممىد صلى اهلل عليو و السلم و آلو و 
أصحابو الذي قد محل رسالتو للحياة الكاملة. و يفضل الناس لطلب العلم كزاد احلياة 

 لنفعها يف مجيع جوانب احلياة.
االتصالية لدى طلبة  ترقية مهارة الكالم من خالل الطريقة ": ىذا البحث العلميو موضوع 

المبونج الغربيةللسنة  الصف الثامن "أ"مبدرسة اإلخالص ادلتوسطة اإلسالمية فاجر بوالن
  "0266/0267الدراسية 

وجدت الباحثة ادلساعدات و ادلعاونات من مجيع  ىذا البحث العلميو يف كتابة 
هة الذين شجعوا األطراف, و من الالئق قدمت الباحثة جزيل الشكر و تقدير على مجيع ج

 و ساعدوا الباحثة لكتابة حبثهاز و باخلصوص إىل:
السيد األستاذ الدكتور احلاج حممد مكر، ادلاجستري كمدير جامعة رادين انتان  .6

 اإلسالمية احلكومية المبونج.
السيد الدكتور احلاج خري األنوار، ادلاجستري كعميد كلية الرتبية جبامعة رادين انتان  .0

 ومية المبونج.اإلسالمية احلك
السيد الدكتور سافاري داود ادلاجستري كرئيس قسم اللغة العربية و السيد الدكتور  .3

 قسم اللغة العربية حممد عفيف أمراهلل كسكرتري



 ح

جونتور السيد الدكتور و  األوىل ةكمشرف  ة، ادلاجستري أمىي ىجرية ةالسيدة الدكتور  .4
الذان قد أعطا الباحثة التسجيع و  كمشرف الثاين  ، ادلاجستريجحيا كوسوما

 ىذا البحث العلمياالقرتاحات يف كتابة 
بكلية الرتبية و التدريس التدريس باجلامعة مجيع ادلوظفني  و احملاضر و احملاضرات .5

رادين انتان اإلسالمية احلكومية بندار المبونج، و قد أخلصوا يف تقدمي ادلعرفة 
 .للكاتب خصوص عن تربية اللغة العربية

بيين نيفريان شاه، ريستس نور إنداه أكتوفياين فوتري، أمي ىنيك، حلية أصدقائ  .6
ىذا أعطوا الباحثة األنشطة و التسجيع يف كتابة  نالذياحلسنة، ميسفا فوتري مايا 

 البحث العلمي
 .ىذا البحث العلميمجيع األطراف الذين قد  اشرتكوا يف امتام  .7

 

عديد من العيوب، و بذلك طلبت  ميىذا البحث العلو أدركت الباحثة أن 
. عسى اهلل أن يعطيهم بأحسن ىذا البحث العلميالباحثة االنتقادات و اإلرسادات حلسن 

 اجلزاء. رجت الباحثة على أن ينفع بعثها لنفسها و نفس القارئني.
 0268سبتمبري بندار المبونج,       

 الباحثة,
 

 
 شهمة العزىة

 6466202604رقم التسجيل  :  
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 الباب األول
 المقدمة
 

 توضيح الموضوع .أ 
توضيح ادلوضوع ادلشار إليو يف ىذه الرسالة ىو إعطاء فهم للكلمات الواردة يف 

إجتنابا عن سوء الفهم فأرادت الباحثة أن توضح ادلصطلحات اليت جتد يف ىذا ادلوضوع، 
النحوي عن اسم التحليل موضوع ىذه الرسالة بالتفاصل. أما ادلوضوع ذلذه الرسالة فهو: "

المجرور في القرآن الكريم البقرة من اآلية األولى إلى اآلية الخامسة و العشرين و 
 ", و من بعض ادلصطلحات ىي:طريقة تدريسه

فرع من فروع القواعد اللغة اليت تتحدث عن ىياكل اجلمل واجلملة  بناء اجلملة ىي .ٔ
 ٔوالعبارات.

 ٕمعُت. اسم اجملرور ىو اسم يدّل على معٌت أو غرض .ٕ
و  يف نقل ادلعرفة لطالبو ادلدرسالطريقة ىي رلموعة من الطرق ادلستخدمة من قبل  .ٖ

 ٖحتدث عند عملية التعلم.
 ٗالتعلم ىو التفاعل بُت طرفُت حيتاج كل منهما إىل اآلخر ،يعٍت ادلعلم والطالب. .ٗ
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 Henry Guntur Tarigan, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, (Sidoarjo Jawa Timur: CV. 

Lisan Arabi, 2017), h. 131. 
2
 Moch Anwar, Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al-Ajurummiyah dan Imrity, Penerbit Sinar 

Baru Algensindo, Bandung 1995, h. 296. 
3

Ulin Nuha, Ragam Metodelogi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab, Diva Press, 

Yogyakarta 2016, h. 147. 
4 Ibid,h. 143. 
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 ،ادلدينة نزلت يف سورة أول ، وىيآياهتا مدنيةٌ  الكرمي، القرآن سور ىي أطول ُسورة البقرة .٘
-إسرائيل فيها، واّليت أمرىم نيب اهلل موسى ُُسّيت كذلك نسبًة إىل وروِد قّصِة بقرِة بٍت 

 .بذحبها -عليو السالم
 

 أسباب اختيار الموضوع .ب 

 أما األسباب اليت تدفع الباحثة إىل اختيار موضوع ىذه الرسالة ىي:

فرع من فروع القواعد اللغة اليت تتحدث عن ىياكل اجلمل و شبو اجلملة  بناء اجلملة ىي .ٔ
ىذه الرسالة تبحث عن اجلملة ادلكونة من اسم اجملرور و تباين عن البيان  والعبارات.

 ادلتعلق باسم اجملرور
لكن الواقع ال يزال الطلبة يف كثَت اسم اجملرور ىو اسم يدّل على معٌت أو غرض معُت،   .ٕ

من األحيان ال يفهمون اسم اجملرور بشكل صحيح. غالبًا ما يوجد ىذا احلال يف 
العربية ، إما من ناحية الطلبة, و إّما من ناحية  وادلسلمُت بشكل عام ، متعلمي اللغة 

اسم اجملرور ىو اسم يدّل  أنّ  خاصًة بُت الطلبة يف اجلامعات اإلسالمية الذين يفهمون
, بدون الفهم أّن إسم اجملرور لو عالمات اإلعراب ادلختلفة، على معٌت أو غرض معُت

 يعٍت كسرة و ياء و فتحة.
ن يستند اختيار واستخدام طريقة يف التعلم على مضمون ادلادة التعليمية اليت جيب أ  .ٖ

سيتم تسليمها، و حالة الطلبة ، و الغرض من التعلم نفسو. حىت تكون الطريقة ادلطبقة 
 )فعالة ومثالية( و ستدعم األىداف التعليمية ادلرجوة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
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و معظمها يف بداية السنة اذلجرية،  ادلدينة نزلت يف آيات,  ٕٙٛسورة البقرة تتكون من  .ٗ
نزلت يف مٌت عند احلج الوداء )آخر احلج للنيب زلمد صلى اهلل عليو  ٕٔٛما عدا اآلية 

آياهتا مدنيٌة و كذلك توجد  الكرمي، القرآن ة يف سور  ىي أطول ُسورة البقرةو سلم(. 
يت كذلك نسبًة إىل وروِد قّصِة بقرِة بٍت (. ُسُّ ٕٕٛاآلية األطول من اآلية األخرى )اآلية 

)ذروة  فثط القرآنإسرائيل فيها، حيث يتم شرح شخصية اليهود بشكل عام. يدعى 
و يف  .القرآن( ألنو حيتوي على العديد من القوانُت اليت مل يتم ذكرىا يف رسائل أخرى

اآلية يشرح عن ألن يف ىذه  ٕ٘-ٔىذه الرسالة ستبحث الباحثة عن سورة البقرة اآلية 
ثالث رلموعات بشرية يف مواجهة القرآن و وحدنية و قدرة اهلل سبحانو وتعاىل. سورة 

حتتوي على كثَت من العلوم أو ادلعرفة اليت مت احلصول عليها، منها  ٕ٘-ٔالبقرة اآليات 
كثَت من أنواع اسم   ديشرخ أن خَت الناس من تعلم القرآن و عّلمو. يف ىذه السورة يوج

 رور اليت جيب دراستها واستكشافها من أجل معرفة الشكل والنوع.اجمل
 

 خلفية البحثج. 
اللغة ىي واحدة من العوامل اذلامة يف تعزيز العالقات بُت الدول وخلق التفاىم  

ها بعضا. من ناحية أخرى ، حتتوي اللغة أيًضا على مميزات مشهورة ادلتبادل بُت األفراد بعض
للتعبَت عن احتياجاهتم. إحدى مميزاهتا، اللغة ىي أداة اتصال لإلنسان بُت البشر أو أي دولة 

تستخدم للتفاعل مع اآلخرين وتستخدم إلصدار األفكار الواردة يف العقل واليت يتم التعبَت 
 ٘عنها من خالل الكالم أو لفظيا.

                                                             
5
 Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif,(Malang: UIN-Maliki Press, 

2011), h. 3. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 باإلضافة إىل ذلك ، عند تاريغا اللغة ىي أحد عناصر الثقافة ، تأيت الثقافة من 
ا. اللغة ذلا تأثَت ىائل ، ألهنا البشر و البشر يستخدمون اللغة للتواصل مع بعضهم بعض

 ٙواحدة من السمات ادلميزة الرئيسية للبشر مع ادلخلوقات األخرى يف ىذا العامل.

أغراضهم وقد للغة العربية: ىي الكلمة اليت يعرب هبا العرب عن ارأى الغلاليُت أن "
نقل وحفظها لنا القران الكرمي و االحاديث الشريفة وما رواه وصلت إلينا من طريق ال

 ٚ."الثقفات من منثور العرب ومنظومهم

لذلك ، اللغة العربية ىي اىم لغة، و أوسع تغطية، و ىي األفضل اللغة ألهنا اللغة 
 :ٜادلستخدمة منذ زمان النيب آدم. كما شرحت يف القرآن الكرمي سورة احلجر اآلية 

 حلَََِٰفُظونَ  ۥنَّا لَوُ ََنُْن نَ زَّْلَنا ٱلذِّْكَر َوإِ إِنَّا 

. قواعد اللغة العربية قواعد اخلاصةاللغة القرآن ليست سوى اللغة العربية اليت لديها  
علم اللغة العربية اليت تناقش تشكيل الكلمات وتكوين اجلملة والقواعد ىي فرع من فروع 

 ٛية تسمى بقواعد اللغة العربية، النحو و الصرف.ادلتعلقة بتكوينهما. ىذه القواعد العرب

الذي يبحث يف قواعد  ىوالعلم الذي يبحث يف تكوين اجلملة، علم النحو ىو  
اإلعراب وأصل تكوين اجلملة، هبدف حتديد مواضع الكلمات يف اجلمل واخلصائص اليت 

                                                             
6

Susi Alvivin, Kana Wa Akhawatuha Dalam Surat Al-Maidah Analisis Sintalsis, 

(Skripsi,Universitas Negri Semarang, 2013), h. 3. 
7 Ibid., h. 2. 
8

Imaduddin Sukamto dan Akhmad Munawari, Tata Bahasa Arab Sistematis 

(Yogyakarta:Nurma Media Idea, 2008), h. 8. 
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أحوال تبديل أصل الكلمة الواحدة، إىل علم الصرف ىو علم يبحث عن  ٜستكتسبها،
النحو قواعد يعرف هبا كل كلمة داخل  ٓٔأخرى، حىت حتقق ادلعٌت ادلطلوب منها يف اجلملة.

 ٔٔاجلملة، وضبة أواخر الكلمة، وكيفية إعراهبا.

يف تعلم اللغة العربية ، فإنو ال ميكن فصلو عن تعلم قواعد اللغة اخلاصة بو. كما ىو  
العربية ذلا قواعد لتبسيط اجلمل العربية. تعلم احلال مع اللغات األجنبية األخرى، أن اللغة 

اللغة العربية لو دور مهم يف إتقان اللغة بشكل جيد. لذلك ميكن فهم أن تعلم اللغة العربية 
جيب أن يكرس أقصى جهد. ىذا بسبب احلاجة إىل بناء حاالت وظروف جديدة للطالب 

 للتفاعل والتواصل مع ادلتحدثُت بالعربية.

عربية حيتوي على العديد من فروع اللغويات و ما يتعلق بعلم اللغة منها، تعلم اللغة ال
علم األصوات ىو دراسة أصوات بعض اللغات ٕٔالتشكل ، بناء اجلملة و دالالت الداللة.

بناء اجلملة وفقا لوظيفتها للتمييز بُت ادلعاين ادلعجمية. التشكل ىو دراسة تلك األشكال. 
 علم الداللة ىو فرع من اللغة اليت حتقق ادلعٌت. ٖٔئها.دراسة تكوين اجلمل وأجزا ىي

من النظرية أعالىا، ستبحث الباحثة عن بناء اجلملة. مطابقا بقول ىيندري تاريغان 
يوحدة َنوية العبارة و شبو اجلملة. العبارة ى ٗٔ.أّن بناء اجلملة تتحث عن ىيكال اجلمل

                                                             
9
 Musthofa Al-Ghulayaini, Terjemah Jamiuddurus Al-Arabiyah,(Semarang: CV Asyifa, 

1991), h. 15. 
10
 Abu Razin dan Ummu Razin, Ilmu Sharaf Untuk Pemula, (Maktabah Bisa, 2017), h. 20. 

11
 Fuad Nikmah, Mulakhos Qowaid Lughah Al-Arabiyah, (Beirut: Darul Tsaqofah Al- 

Islamiyah), h. 17. 
12
 Mansoer Pateda, Linguistik Sebuah Pengantar, (Bandung: Angkasa, 2011), h. 63 

13
Sankholid Nasution, Pengantar Linguistik Prinsip-Prinsip Dasar Sintaksis, (Bandung: 

Angkasa, 2009), h. 4 
14

 Henry Guntur Tarigan, Prinsip-prinsip Dasar Sintaksis, (Angkasa, Bandung, 2009), h. 4. 
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شبو اجلملة  سلسل كلمات بناءة مسندة.وحدة العبارة وأقل من وحدة اجلملة ، يف شكل ت
يعٍت وحدات لغوية ميكن أن تكون عبارة عن رلموعة من كلمتُت أو أكثر ، واليت ال حتتوي 
على خصائص كالمية ، أو ال تتجاوز حدود ادلسند أو مسند إليو بعبارة أخرىطبيعتها ليست 

 تنبؤية.

العبارة. العبارة ذلا فئات  ستبحث الباحثة يف ىذه الرسالة عن بناء اجلملة من وحدة
اجلملة فيها الفعل ادلتعدي، اجلملة فيها الفعل الالزم،  منها اجلملة االُسية، و اجلملة الفعلية،

 اجلملة فيها نعت و منعوت، اجلملة فيها حرف اجلر، و اجلملة فيها العدد.

من اجلملة  اليت تتكوناستنادا على النظارية السابقة تًتكز ىذه الرسالة إىل العبارة 
 اليت فيها حرف اجلر، يعٍت ادلسند فيها من حروف اجلر. ادلثال: اجلدة إىل مدان.

واحدة من ادلواد الواردة يف اسم رلرور يعٍت أّن  باسم رلرورعما األشياء اليت تتعلق  
اجملرور. اسم اجملرور ثالثة أقسام يعٍت، األول  اسماالسم الذي يباين عن يعٍت، يالنحو  علم

اجملرور حبرف  اجلر. ادلثال: بسم اهلل, كتبت بالقلم. الثاين اسم اجملرور باإلضافة، ادلثال: اسم 
)يعٍت: النعت,العطف، التوكيد, اجملرور إذا كان تابعا السم رلرور بيت اهلل,عبد اهلل. الثالث 

ر ينقسم من البيانات السابقة يفهم أن اسم اجملرو  ٘ٔو البدل( ادلثال: بسم اهلل الرمحن الرحيم.
إىل ثالثة أقسام: األّول اسم اجملرور حبر اجلر, الثاين اسم اجملرور باإلضافة، الثالث اسم اجملرور 

 )يعٍت: النعت,العطف، التوكيد, و البدل(اجملرور إذا كان تابعا السم رلرور 

                                                             
15

 Moch Anwar, Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al-Ajurummiyah dan Imrity, Penerbit Sinar 

Baru Algensindo, Bandung 1995, h. 158. 
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نيابة عالمة اإلعراب السم اجملرور ىي كما يايل: الكسرة كالعالمة األصلية و الياء
 (ٔىي:  تكون الكسرة عالمًة للجر يف ثالثة مواضع ٙٔ.نيابة عن الياءو الفتحة الكسرةعن 

تكون الياء عالمة مجع ادلؤنث السامل.  (ٖادلنصرف  التكسَت مجع (ٕاالسم ادلفرد ادلنصرف 
مجع ادلذكر  (ٖادلثٌت،  (ٕاألُساء اخلمسة،  (ٔ:الكسرة يف ثالثة مواضع؛ ىيللجر نيابة عن 

 .السامل
تكون الفتحة عالمًة للخفض نيابة عن الكسرة يف موضع واحد فقط، ىو: االسم 

 غَت منصرف، إما ادلفردة, كما يف ادلثال:
َنا ِإىَلَٰ نُوٍح  َنا إِلَْيَك َكَما َأْوَحي ْ َوَأْوَحيْ َنا ِإىَلَٰ إِبْ رَاِىيَم  ۚ  َوالنَّبِيَُِّت ِمْن بَ ْعِدِه إِنَّا َأْوَحي ْ

نَا  ۚ  َوِإُْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوِعيَسىَٰ َوأَيُّوَب َويُوُنَس َوَىاُروَن َوُسَلْيَماَن  َوآتَ ي ْ
 (ٖٙٔ َداُووَد زَبُورًا )النساء:

 اب ثالثة ىي: الكسرة، و الفتحة، و الياء. وبالتايل ، من الواضح أن عالمة اإلعر 

من ىذه اجلوانب اليت أدت إىل الكتابة لدراسة التحليل النحوي عن اسم اجملرور  
. ناحية السبب و النوع و العالمة و ادلعنها الواردة يف سورة البقرة و كذالك طريقة تدريسها

و  فهم عن اسم اجملرورب نقصان اليتوقع أن تكون نتائج البحث ىذه قادرة على التغل
لذلك ، ركزت الباحثة مناقشة ىذه طلبة اللغة العربية.  لدييشعرون بالصعوبة يف تعلمو 

(.  ٕ٘-ٔالدراسة فيما يتعلق باسم اجملرور و طريقة تدريسها )الدراسة يف سورة البقرة اآلية 
 كما يف اجلدول التايل:

                                                             
16

Syekh Syamsuddin Muhammad Araa’ini, Ilmu Nahwu Terjemahan Mutammimah 

Aljurumiyah, Penerbit Sinar Baru Algensindo, Bandung, h. 33. 

https://www.alukah.net/literature_language/0/818
https://www.alukah.net/literature_language/0/818
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 ٔ.ٔاجلدول 

 ٕاسم اجملرور يف سورة البقرة اآلية 

ُب ََل َرۡيَبَۛ  لَِك ٱۡلِكتََٰ   ٢ لِّۡلُمتَّقِينَ هُٗدى  فِيِهَۛ َذَٰ
 

Artinya: 

Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang 

bertaqwa. 
 المعنى العالمة البيان اسم المجور

  ،بعد حروف اجلر
 حبرف "الفاء"

 

ألنو   الكسرة
الضمَت و ىو 

 ادلفرداسم 
 

معٌت من كلمة "فيو" يف 
 :القرآن يعٍت

 " Padanya" 
سَت جاللُت أّما يف تف

 :معٌت كلمة "فيو" يعٍت
(pada nya) bahwa ia 
benar-benar dari Allah 
SWT". 

و عند تفسَت قريش 
صحاب معٌت كلمة "فيو" 

 يعٍت: 
(pada nya) bahwa ia 
benar-benar dari Allah 
SWT . 

  ،بعد حروف اجلر
 حبرف "الالم"

( ل+ادلتقُت)الياء
ألن مجع مذكر 

معٌت كلمة "للمتقُت" يف 
 القرآن الكرمي يعٍت:

Bagi mereka yang 
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 سامل 
 

bertakwa 

جاللُت أّما يف تفسَت 
معٌت كلمة "للمتقُت" 

 :يعٍت
bagi orang-orang yang 

bertakwamaksudnya 

orang-orang yang 

mengusahakan diri 

mereka supaya menjadi 

takwa dengan jalan 

mengikuti perintah dan 

menjauhi larangan demi 

menjaga diri dari api 

neraka. 

 
اليت تتصنف من اجلملة فيها اسم اجلملة ئُت من استنادا إىل ادلثال أعاله، يوجد بنا 

اجملرور الذي و قع بعد حرف اجلّر اجملرور يعٍت "فيو" و "للمتقُت". لفظ "فيو" ىو من اسم 
ضمَت و ىو اسم ادلفرد. و معٌت منو معٌت  ، و عالمة إعرابو كسرة، ألنويعٍت حرف "الفاء"

 : حقيقي يعٍت
 "(padanya) bahwa ia benar-benar dari Allah SWT" 

"، الملفظ "للمتقُت" ىو من اسم اجملرور الذي و قع بعد حرف اجلّر يعٍت حرف "ال
. و معٌت منو معٌت مجع مذكر سامل، ألنو ضمَت و ىو الياء نيابة عن كسرةو عالمة إعرابو 

 :يعٍت رلازي و معناه
"(bagi orang-orang yang bertakwa) maksudnya orang-orang yang 

mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah dan 
menjauhi larangan demi menjaga diri dari api neraka". 
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باستخام  ٕ٘-ٔىذه اجلوانب اليت أدت إىل الكتابة لدراسة عن سورة البقرة اآلية 
التحليل النحوي عن اسم اجملرور، و ستبحث الباحثة عن طريقة التدريس ادلناسب يف تدريس 

 اسم اجملرور.

 
 بحثال تمشكال . د

 : ادلذكورة, فقررت الباحثة مشكالت البحث التاليةاعتمادا على خلفية البحث 
-ٔكيف أوجو التحليل النحوي عن اسم اجملرور يف القرآن الكرمي السورة البقرة اآلية  .ٔ

 ؟ٕ٘
 اسم اجملرور؟لتدريس  ادلناسب طريقةالكيف  .ٕ

 
 

 البحث فوائدأهداف و . ھ
 أهداف البحث .1

 : ىو إضافة إىل صياغة ادلشكالت السابقة, فأىداف ىذا البحث

 ٕ٘-ٔدلعرفة موقع اإلعراب اسم اجملرور يف القرآن الكرمي السورة البقرة اآلية  ( أ
 دلعرفة الطريقة ادلناسب لتدريس اسم اجملرور ( ب

 
 البحث فوائد .2

 : وّفر نتائج ىذا البحث على أمهية النظرية و أمهية التطبقية, فنتائج ىذا البحث ىي
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عند وّفر نتائج ىذا البحث على اعطاء الطريقة أو األساليب يف تدريس اسم اجملرور  ( أ
  حبيث يسهل على الطلبة لفهم و إتقان ادلواد اسم اجملرور ، اللغة العربيةعملية التدريس

وّفر أن تكون نتائج ىذا البحث كمدخاًل مفيًدا للمدرسُت أو دلدرسُت اللغة العربية  ( ب
 فهمهم عن علم النحو عاما و عن اسم اجملرور خاصةاحملتملُت يف حتسُت 

 
  . مصادر البياناتو

نظرا من مجع البيانات ، فإن مصادر البيانات ىي ادلوضوع الذي ميكن احلصول منو 
استخدمت الباحثة نوعان من مصادر يف ىذا  ٚٔحلصول على البيانات.على البيانات 

 الوثيقة الثانوية:البحث ، ىي مصدر الوثيقة األساسية ومصدر 
 مصادر البيانات األساسية .ٔ

مصادر البيانات األساسية ىو مصادر البيانات اليت توفر البيانات يف مجع البيانات 
 و مصادر البيانات األساسية يف ىذه البحث ىي:ٛٔو ىو اخلرب ادلباشر. .مباشرة

مية, بدون ملخص قواعد اللغة العربية, تأليفو فؤد النعمة, بَتوت: دار شفقة اإلسال (ٔ
 السنة

 ترمجة تفسَت جاللُت السيوطي و جالل الدين ابن أمحد زللي (ٕ
3) Abdul Chaer. Sintaksis Bahasa Indonesia (Pendekata Proses). Jakarta: Rineka 

Cipta. 2009. 
 

 مصادر البيانات الثانوية .2
                                                             
  17

 Ibid, h. 172 
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2015), 

h.308. 
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مصادر البيانات الثانوية ىو ادلصادر اليت ال توفر البيانات مباشرة يف مجع 
 :و مصادر البيانات الثانوية يف ىذه البحث ىي ٜٔ.البيانات

أمحد صاحب خَتان، أوضاح ادلناىج يف معجم قواعد اللغة العربية،  (1
  ٖٕٔٓجاكرتا:ماباؤ

 ٗكتابالعربية للناشئُت، اجمللد  (2
3) Moch. Anwar dan Anwar Abu Bakar. Ilmu Nahwu Terjemahan Mutammimah 

Ajurumiyah. Bandung : Sinar Baru Algensindo. 2014. 

4) Sankholid Nasution. Pengantar Linguistik Bahasa Arab. Sidoarjo Jawa Timur : 

CV. Lisan Arabi. 2017. 

5) Syaiful Mustofa. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. Malang : UIN-

MALIKI PRESS, 2011 

6) Ulin Nuha. Buku Lengkap Kaidah-Kaidah Nahwu. Yogyakarta : DIVA Press. 

2013. 

7) Imaduddin Sukamto Dan Akhmad Munawari. Tata Bahasa Arab Sistematis. 

Yogyakarta : Nurma Media Idea. 2007. 

8) Abdul Lathif Said. Ensiklopedi Lengkap Kuasai Bahasa Arab. Solo : Ahsan 

Media Solo. 

9) Moch. Anwar & Anwar Abu Bakar, Ilmu Nahwu (Terjemahan Mutammimah 

Ajurumiyyah). Bandung : Sinar Baru Algensindo. 2014. 

                                                             
19

 Ibid, h.308 
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10) Sholihuddin Sofwan, Mabadiun Nahwiyah (Pengantar Memahami Al-

Ajurumiyah).Jombang : Darul-Hikmah, 2007. 

11) Prof. Dr Henry Guntur Tarigan. Prinsip-Prinsip Dasar Sintaksis. Bandung: 

Angkasa. 2009. 

12) Abdul Chaer. Sintaksis Bahasa Indonesia (Pendekata Proses). Jakarta : Rineka 

Cipta. 2009. 

13) Moh.Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Malang : Hilal Pustaka. 2010. 

14) Robert E. Slavina, Cooperative Learning,Bandung : Nusa Media, 2005 

 



 

 الباب الثاني
 ياإلطار النظر 

 
 بناء الجملة .أ 

 تعريف بناء الجملة للغة العربية .1
ة.  اليوناني لغة من" و مها tattein" و "Sanلغة تتكون من كلمتٌن يعين " بناء اجلملة

". menempatkan" مبعىن "وضع" أو "tattein" و كلمة "dengan" مبعىن "بِـ" أو "Sanكلمة "
مع معىن علم  "syntax" الكلمة يف اللغة اإلصلليزية إىل بناء مجلةمث يتم استيعاب ىذه 

اللغويات اليت  و ىيفرع من الفروعيف اإلندونيسية ، تسمى ىذه الكلمة بناء اجلملة .اجلملة
 1.يب اجلملةكتركيب اجلمل وأجزائها أو تسمى علم تر  فيها تدرس

و بناء اجلملة اصطالحا, رأى سن خالد ناسوتيون ادلأخوذ من كريدالسانا أّن بناء 
و أّن اجلملة ىي نظام أو عالقة بيب الكلمة و الكلمة، أو الوحدات األكرب منها يف اللغة. 

الوحدة األصغر من بناء اجلملة ىي الكلمة. مّث رأى أّن بناء اجلملة ىي واحد من العناصر 
 الكلمة. بناء اجلملة ىيربيف اللغة. ألّن العنصر األصغر يف أو الوحدة األك

أّما عند ىيندري جونتور تاريغان أّن بناء اجلملة ىي فرع من فروع القواعد اللغة اليت 
ىو عنصر فرعي من اللغة يناقش ترتيب 2.اجلملةةو شبو ىياكل اجلمل والعبار تتحدث عن 

                                                             
1
Sankholid Nasution, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, (Sidoarja Jawa Timur: CV. Lisan  

Arabi, 2017), h. 131. 
2
Henry Guntur Tarigan, Pengantar Linguistik Bahasa Arab, (Sidoarjo Jawa Timur: CV. Lisan 

Arabi, 2017), h. 131. 
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الوحدات النحوية، و ىي الكلمات و العبارات ونظام الكلمات إىل وحدات أكرب ، تسمى 
 3و اجلمل والنص.

بناء اجلملة ىي  فروع لغة اليت تناقش احلدود النحوية  رمالن يعبلر أنّ  وفقا لرأي
استنادا إىل  4باعتبارىا فروًعا للغويات و اليت تناقش تعقيدات اخلطاب و اجلمل و العبارات.

ىي فرع اللغوي الذي يناقش تكوين اجلمل اليت  تعريفات السابقة، يفهم أن بناء اجلملة
 ، مجل خلطابات.راستها وحدات لغوية يف شكل كلمات، عباراتتشمل رلاالت د

ادلقصود بالكلمات ىو أن الكلمات النحوية ذلا حالتان. باعتبارىا أكرب وحدة على 
وحدات ضلوية  ىي شبو اجلملةمستوى التشكل ، وكأصغر وحدة على ادلستوى النحوي.

،  العبارةديكن أن تكون عبارة عن رلموعة من كلمتٌن أو أكثر ، ال حتتوي على خصائص 
. اجلملة غًن مسهمة من  أو ال تتجاوز حد ادلسند إليو أو ادلسند بعبارة أخرى ، فالطبيعة

اجلملة ، يف شكل تسلسل  شبو عبارة عن وحدة ضلوية فوق وحدة العبارة وأقل من وحدة 
جلملة ىي وحدة فوق العبارة وحتت اخلطاب. اخلطاب ىو اتكون بناءة مسندة. كلمات 

أعلى وحدة يف التسلسل اذلرمي للحوار ، لو معىن كامل, تتكون من اجلملة أو اجلمل. أي 
من  5.، وقد يتكون أيًضا من عدد من اجلملواحدة أن اخلطاب قد ال يتكون إال من مجلة

 بناء اجلملة من تركيب العبارة.  النظريات أعاله ، تناقش الباحثة
 
 

                                                             
3
Abdul Chaer, Sintaksis Bahasa Indonesia: Pendekatan Prosess,(Jakarta: Rineka Cipta, 

2009), h.3. 
4
Miftahul Khoiriyah dan Sakura Ridwan, Sintaksis Memahami Satuan Kalimat Perspekttif 

Fungsi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 9. 
5
Ibid., h. 37- 47 



51 
 

 تعريف العبارة .2
رأى ىيندري جونتور تاريغان العبارة ىي رلموعة كلمات حتتوي فقط على مسند 

أو عبارة ىو شكل لغوي  (6496969، إيلصان و فيجيت،6596976)جوك، واحد
 6(.5696976)رمالن، يتكون من ادلسند إليو و ادلسند

وحدة ضلوية فوق وحدة شبو اجلملة و حتت وحدة  أّما عند عبد اخلًن عبارة ىي
 7اجلملة، تتكون من من ادلسند إليو و ادلسند.

كما مت شرح تعريف شلاثل يف البند عبارة عن بناء فيو عدة كلمات حتتوي على 
 8مفيدة. (. ديكن أن تكون عبارة مجلة9638 6984. )كرف ، عناصر مسهمة

وحدة ضلوية أعلى وحدة شبو  العبارة ىي أناستناًدا إىل الرأي أعاله ، ديكن فهم 
 اجلملة و أسفل وحدة اجلملة ، يف شكل سلسلة من الكلمات حتتوي على عناصر مسهمة.

 
 تصنيف العبارة .3

 9فتصنيفها ىي كما يايل9ديكن تصنيف العبارة بنسبة إىل فئة و نوع فئة ادلسند. 
 " Kakek nya Orang batak ادلثال9". االسم تتكون ادلسند منعبارة امسية ، وىي عبارة  .أ 
بعد ذلك ، نظرًا أهنا معروفة من تتكون ادلسند من الفعل. عبارة عبارة فعلية، ىي  .ب 

 يتكون عبارةمتعدية، وىيتنقسم إىل9 عدة أنواع من األفعال ، فإهنا بالناحية النحوية 

                                                             
6
Ibid., h. 43 

 
8
Winda Budiyawati, Makalah Sintaksis Tata Kalimat Bahasa Indonesia, (Universitas 

Pendidikan Indonesia, Sumedang, 2011), h. 10 
9
Ibid., h. 42-43 
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وعبارة الزمة، وىي مجل  "Nenek Membaca Komik "ل9 افعل متعدى ، مثمن ادلسند 
 " Anak-anak berlari-lari ". ادلثال9سند فعل الزممن ادلسند  يتكون يكون فيها امل

 يصنف فيها ادلسند على أنو صفة. على سبيل ادلثال9 عبارةصفة، وىي  عبارة .ج 
"Nenekku masih cantik" 

 " يل ادلثال9عبارة جارية، وىي عبارة يصنف فيها ادلسند على أنو حرف اجلر. على سب .د 
Nenek kemedan" 

 على سبيل ادلثال9. ،وىي عبارة يصنف فيها ادلسند على أهنعدديةعبارة عدد .ه 
"Simpanannya lima juta" 

ألهنا يف  العبارة اجلرية ذلا عالقة باسم اجملرور بناًء على التفسًن أعاله ، ديكن فهم أن
 نفس ادلوقع.

 
 علم النحوي .ب 

 تعريف علم النحوي  .1
، ىذه التعريفات علم النحو عند العربيةاللغة علم النحو ىو فرع من فروع العلوم 

 علماء علم النحو. يف كتاب قواعد األساسية العربية، علم احلو ىو9
فيخّصون الّنحو بالقواعد اّليت يعرف هبا أحوال الكلمات العربية اّليت هبا من إعرب 

 60و بناء.

                                                             
10

Sayyid Ahmad Alhasyimi, al-Qawaid al-Asasiyah lillughah al-‘Arabiyah, Hasbu Manhaj, 

Matanul Alfiyah, Liibni Malik, Beirut, h. 7. 
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الّنحوىوعلم بقواعد يعرف هبا أحكام العربّية حال ويف الكتاب منت االجرومية 
 66تركيبهامن إلعراب و البناء.
النحو ىو قواعد يعرف هبا و ظيفة كّل  اللغة العربية أن علم  أّما يف كتاب قواعد

 62كلمة داخل اجلملة و ضبط أواخرىا الكلما.
اعد اللغة من اآلراء ادلختلفة أعاله ، ديكن االستنتاج أن علم النحو ىو دراسة قو 

العربية دلعرفة موقع اإلعراب و بناء اجلملة. بعلم النحو ديكننا أن نعرف ما جيب أن تكون 
النصب أو يف حالة  رفع أو يف حالة أو يف حالةالاحلركة اآلخرة من الكلمة, ىل يف حالة 

 اجلر أو يف حالة اجلزم يف حالة مبين.
 

 تعريف اسم المجرور .2
ادلواد الواردة يف علم النحو، ىذا يتفق مع النظرية اليت اسم اجملرور ىو واحد من 

طرحها خرباء علم النحو عن تعريف اسم اجملرور، كما عرّب عنها زلمد أنور ، أن اسم اجملرور 
 63ظهر معىن أو غرًضا معيًنا.الذي ي ىو اسم

أّما عند أمحد ياين أن اسم اجملرور ىو االسم يف حالة اجلر. مجع من اجملرور يعين 
 64رلرورات.

                                                             
11

Ahmad Zaini Dahlan, Syarah Mukhtasar Jiddan ‘Ala Matni-A jurumiyah, Karya Toha, 

Semarang, h. 2. 
12

Fu’ad Ni’mah, Mulakhos Qowa’id Al-Lughotul ‘Arabiyah, Darun As-shaqofah Al-

islamiyah, Beirut, h.17. 
13

 Moch Anwar, Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al-Ajurummiyah dan Imrity, Penerbit Sinar 

Baru Algensindo, Bandung 1995, h. 296. 
14

 Muhammadyaniishak.blogspot.com. h. 2 
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وفقا للبيانات السابقة، أن اسم اجملرور يف علم النحو ىو اسم )اجملرور( حبركة اجلر، 
 65.و ديكن أن تكون عالمة جره من غًن كسرةبعالمة كسرة 

استنادا إىل النظريات ادلذكورة أعاله ، ديكن أن نفهم أن اسم اجملرور ىو اسم الذي 
اجلر من اسم اجملرور كسرة، و ديكن أن تكون عالمة يظهر معىن أو غرًضا معيًنا و عالمة 

 جره من غًن كسرة.
 

 تقسيم جّر اإلسم .3
 66.ادلخفوضات ثالثة سلفوض باحلرف وسلفوض باإلضافة وتابع للمخفوض

فادلخفوض باحلرف وىو ما خيفض مبن و إىل و عن و على و يف والباء والكاف والاّلم و 
فالّسبعة األوىل جتّر ظاىر وادلضمر ضلو منك ومن نوح  حّّت والواو والّتاء و رّب ومنذ و مذ.

ضي الّلو عنهم ورضواعنو وعليها و على الفلك و واىل اهلل مرجعكم وضلو لرتكنّب عن طبق، ر 
يف األرض ايات وفيها من تشتهيو االنفس، امنواباهلل، امنوابو، هلل ما يف الّسماوت لو ما يف 

اىر والتدخل على ادلضمر فمنها ما ال خيتّص بظاىر الّسماوت.والّسبعة األخًنةختتّص بالظّ 
واإلضافة على ثالثة اقسام  .بعينو وىو الكاف وحّّت والواو وضلو وردةكالّدىان, وزيد كاألسد

منها ما يقّدر بالاّلم وىو األكثر ضلو غالم زيد وثوب بكر وما أشبو ذلك. وكذلك وتابع 
 للمخفوض.

                                                             
15

Radensukirman.blogspot.com 
16

Syekh Syamsuddin Muhammad Araa’ini, Ilmu Nahwu Terjemahan Matan Al-Ajurummiyah 

dan Imrity, Penerbit Sinar Baru Algensindo, Bandung 1995, h. 296. 
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رورا يف حالتٌن9 إذاسبقو حرف جر، إذاكان مضافاإليو وفقا لفؤاد نعمة أّن إمساجمل
 .رلرورا إذا كان تابعا السم رلروروكذالك يكون اإلسم 

األول اسم اجملرور تاليها راى أولٌن نوىا أن اسم اجملرور ينقسم إىل ثالثة أقسام. 
 67.سم رلرورإذا كان تابعا الالثالث اسم اجملرور ، الثاين اسم اجملرور باإلضافة ،حبرف  اجلر

 حرف جر . أ
حروف جر اجلملة عشرون، ىناك رأي من العلماء أّن اسم اجملرور أكثر من عشرون. 
ولكّن من مجيع احلرف اجلر أكثر من استعملو ىو حروف القسم, الالم، الكاف، الباء، 
رّب، يف، على، عن، إىل، من، و كي، حاش، عدا، خاال، حّت، ومنذ، مذ، )ب و، ت، 

 رأي باين ىديل. و( ذلك احلرف من
أحروف اجلر ينقسم إىل اقسام. األول, اقسام حرف جر إلسم ظاىر منو مّت و، 

الثاين، أقسام حروف اجلر إلسم تاء القسم، واو القسم، الكاف، حّت، منذ، مذ، رّب.
 ة حروف اجلر أخرى من أقسام األول.. ذلك احلروف ىو اجلملظاىر و اسم ضمر

سعد و برحان عبد لطيف يعين اسم اجملرور ثالثة و أّما عند زلمد ردوان قيوم 
 أقسام9

 اسم اجملرور حبرف  اجلر. ادلثال9 بسم اهلل, كتبت بالقلم.  (6
 . باب الفصلاسم اجملرور باإلضافة، ادلثال9  (2
 68مررت بزيد نفسو. ، ادلثال9إذا كان تابعا السم رلروراسم اجملرور  (3

                                                             
17

Ulin Nuha, Buku Lengkap Kaidah-kaidah Nahwu, Diva Press, 2013, h. 197. 
18

Muhammad Ridlwan Qoyyum Sa’id dan Burhan Abd Latif, Terjemahan Praktis Al-

Jurumiyah,Mitra Gayatri Lirboyo, Kediri Jawa Timur, h. 219. 
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اإلسم حالة اجلر يسمى باسم  من النظريات ادلذكورة أعاله ، ديكن أن نفهم أن
اجملرور، و ىو تتكون من9 اسم اجملرور حبرف  اجلر، الثاين اسم اجملرور باإلضافة، الثالث اسم 

 إذا كان تابعا السم رلرور.اجملرور 
 

 عالمة اإلعراب الجر .4
رأى شيخ مشس الدين زلمد أراعٌن، أن اسم اجملرور لو ثالث عالمات، يعين9 

 الفتحة.الكسرة، و الياء، و 
 : العالمة األصلية للجر )الكسرة( (1

  : تكون الكسرة عالمًة للجر يف ثالثة مواضع؛ ىي
 مررت بزيد، كتبت بقلم، ادلثال9 االسم ادلفرد ادلنصرف (أ 
 من كتبأخذت العلوم ، ادلثال9 ادلنصرف التكسًن مجع (ب 
 مررت مبسلمات، اّن يف خلق الّسموات، ادلثال9 مجع ادلؤنث السامل (ج 

 
 

 )الياء نيابة عن الكسرة(  العالمات الفرعية للجر (2
 :تكون الياء عالمة للجر نيابة عن الكسرة يف ثالثة مواضع؛ ىي

 مررت بأبيك و أخيك ومحك وذي مالادلثال9 األمساء اخلمسة،  (أ 
 بزيدين مسلمٌنمررت ادلثال9 ادلثىن،  (ب 
 حتدثت بالزّيدين ادلسلمٌن، ادلثال9 مجع ادلذكر السامل (ج 

https://www.alukah.net/literature_language/0/818
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 )الفتحة نيابة عن الياء( العالمات الفرعية للجر (3

تكون الفتحة عالمًة للخفض نيابة عن الكسرة يف موضع واحد فقط، ىو9 االسم 
 69.فحّيوا باحسن منهاغًن منصرف، إما ادلفردة، ادلثال9 

)يكون االسم شلنوعًا من الصرف( يف احلاالت غًن منصرف، وىو الذي ال يُنوَّن،  
  :التالية
 إذا كان اسم العلم على وزن "أفعل" (أ 

 مررت بأمحد و اكرم ادلثال9 
 إذا كان امساً أعجمياً  (ب 

 مررت بيوسف و سليمانادلثال9 
 إذا كان على وزن "صيغة منتهى اجلموع" (ج 

 صّليت يف مساجدادلثال9 
 بتاء ادلربوطة ادلنتهية كان اسم العلم مؤنثا،إذا   (د 

 مررت بطلحة و فاطمةادلثال9 
 إذا كان اسم العلم تركيباً مزجياً  (ه 

 مررت ببلبكّ ادلثال9 
 العلم و العدل (و 

 مررت بعمر و زحلادلثال9 

                                                             
19Ibid., h.33. 
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فضروري أن نعرف أّن إجياد اسم غًن منصرف ألن لو علتان, يعين علة الوصفية أو 

 9 منهاو العلمية، الصفة، 
 الوصفية (6
مثىن، ثالث، رباع، و غًنىا يسمى الوصفية و العدل، سبب عدل، مثل9 و وصفية  (أ 

 التغيًن من من لفظ9 اربع اربع، ثالثة ثالثة، اثنٌن اثنٌن
اخضر أصلو خضر و  ;محر، أصلو وصفية و وزن الفعل، مثل9 امحد على وزن أفعل (ب 

 غًنىا.
سكر و عطشان أصلو عطش و  ثل9 سكران أصلوة الف و نون، موصفية و زياد (ج 

 غًنىا.
 

 علمية )اسم( و غًنىا، يعين9 (2
 علمية و وزن الفعل، مثل9 أمحد على وزن أفعل، حيٍن على وزن يفعل (أ 
عمر ىذا الفظ ىو التغيًن من عمر، و زحل ىو التغيًن من علمية و عدل، مثل9  (ب 

 زحل، و غًنىا
  علمية و زيادة الف و نون، مثل عثمان أصلو عثم (ج 
  سكرم يسوفعلمية و أعجمية، مثل9  (د 
  بعلبّك أصلو بعل و بكّ علمية و تركيب رلازي، مثل9  (ه 
 زينب خدجية فاطمة، و غًنىاعلمية و التأنيث، ادلثل9  (و 
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رأى أولٌن نوحا إعراب اجلر لو اخلصائص الرئيسية يعين حركة كسرة، باإلضافة إىل 

و بالتفصيل  20و حركة "الفتحة".ذلك اخلصائص األخرى السم اجملرور يعين حرف "الياء" 
 9  سوف تصف الباحثة يف األقسام التالية

 
 حركة الكسرة (6

تكون الكسرة عالمًة للجر يف ثالثة مواضع؛ ىي العالمة األصلية للجر )الكسرة( 
 ادلنصرف  التكسًن مجع ادلؤنث السامل و مجع و السم ادلفرد ادلنصرف

 9 عن حركة  الكسرة  كعالمة اإلعراب اجلرّ ما يلي جدول في
 2.1الجدول 

 المثال من حركة  الكسرة  كعالمة اإلعراب الجرّ 
 

  اإلاسم ادلفرد ادلنصرف                   بالّدراجة                                 ادلدرسة أذىب إىل
 الكسرة    مجع التكسر ادلنصرف                     متنّوعة                        بكتب أقرأ

ىي تذىب اىل ادلسجد 
 اخرى مبسلمات
  مجع ادلؤنث السامل                        

 

                                                             
20

Ibid.,  h.197. 
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من األمثلة السابقة, نفهم أن الكلمة حتت اخلط و اسم ادلفرد و مجع تكثًن مها 
 مع تنوينو.منصرف. ادلعىن، تلك الكلمة 

 
 حرف الياء (2

األمساء اخلمسة،  :تكون الياء عالمة للجر نيابة عن الكسرة يف ثالثة مواضع؛ ىي
 ادلثىن، مجع ادلذكر السامل. و بالتفصيل الحظ اجلدول التايل9

 2.2الجدول 
 المثال من حرف الياء  كعالمة اإلعراب الجرّ 
األمساء اخلمسة )أبيك، أخيك،  بأخيك أذىب اىل الّسوق

 محيك، فيك، ذي مال(
 

 الياء
  اإلسم التثنية بصديقيين أذىب اىل ادلكتبة
  مجع ادلذّكر السامل باجملتهدينادرس يف ادلدرسة 

 
حتت اخلط ىي اسم اجملرور بعالمة اإلعراب من األمثلة السابقة, نفهم أن الكلمة 

 حرف الياء.
 حركة الفتحة (3

تكون الفتحة عالمًة للخفض نيابة عن الكسرة يف موضع واحد فقط، ىو9 االسم 
ادلقصود مبنع االسم من الصرف أنو ال يـُنَـّون، فهذا النوع من األمساء ادلمنوع من الصرف. 

يعرب حبركة واحدة وال يلحقو التنوين. يكون االسم غًن منصرف بسبب العلة. أما العالت 
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اليت يسبب ال يلحق االسم التنوين، منها9 اسم العلم، العدل، صغة ادلنتهى اجلمع،  اسم 
 زائدة، تركيب اجملازي، وزن الفعل، و اسم األعجام. الصفة، ألف التأنيث، ألف و نون

صيغة منتهى اجلموع و ألف أّما العلة اليت دتكن أن تقوم مبقام علتٌن يعين 
 التأنيث. صيغة منتهى اجلموع ىي الكلمة على وزن مفاعل و مفاعيل.

 الحظ ادلثال التايل9
 2.3الجدول 

 صيغة منتهى الجموعمن حركة الفتحة  ةلاألمث
Ini adalah masjid-masjid ىذه ادلساجد 
Aku melihat masjid-masjid رأيت ادلساجد 
Aku pergi ke beberapa masjid ذىبت إىل مساجد 

 

ينقسم ألف التأنيث إىل قسمٌن، يعين ألف التأنيث مقصورة و ألف التأنيث شلدودة. 
 9 الحظ بعض األمثلة من ألف التأنيث مقصورة

 
 

 2.4الجدول 
 من ألف التأنيث مقصورة األمثلة

Ini adalah orang yang hamil ىذه حبلى 
Aku melihat orang yang hamil  رأيت حبلى 
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Aku bertemu dengan orang yang hamil مررت حببلى 
 

 بعض األمثلة من ألف التأنيث شلدودة ىي كما يايل9
 2.5الجدول 

 األمثلة من ألف التأنيث ممدودة
Itu adalah padang pasir تلك صحراء 
Aku melihat padang pasir رأيت صحراء 
Kami berjalan di padang pasir مشينا على صحراء 

 

 أّما تقسيم اسم غًن منصرف يعين9
الصفة ادلنتهي بألف ونون زائدة. ىذا تقع على اسم الذي الديكن أن تكون مؤنثا  (أ 

سكران و شكل مؤنث منو سكرى و ال  بالتاء ادلربوطة كما يف حالة ادلفرد. ادلثال9 
 9 يكون سكرانة. الحظ األمثلة التالية

 
 

 2.6الجدول 
 األمثلة من صفة المنتهى بألف ونون زائدة

Orang yang mabuk itu telah datang جاء سكران 
Aku melihat orang yang mabuk رأيت سكران 
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Aku bertemu orang yang mabuk مررت بسكران 
 

 وزن الفعل, يعين أفعلصفة على  (ب 
 9 الحظ األمثلة التالية

 2.7الجدول 
 األمثلة من صفة على وزن أفعل

Lelaki yang berkulit putih telah datang جاء رجل أبيض 
Aku melihat lelaki yang berkulit putih رأيت رجل أبيض 
Aku bertemu dengan lelaki yang berkulit putih مررت برجل أبيض 

 
 صفة و ىي العدل، ادلثال مثىن من كلمة اثنٌن. الحظ األمثلة التالية9 (ج 

 2.8الجدول 
 األمثلة من صفة و هي العدل

Kaum itu telah datang dua-dua جاء القوم مثىن 
Aku melihat kaum itu dua-dua رأيت القوم مثىن 
Aku bertemu dengan kaum itu dua-dua مررت بالقوم مثىن 

 
 . الحظ األمثلة التاليةادلنتهى بألف ونون زائدةالعلم  (د 

 2.9الجدول 
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 األمثلة من العلم المنتهى بألف و نون زائدة
Ustman telah datang جاء عثمان 
Aku melihat Ustman رأيت عثمان 
Aku bertemu dengan Utsman مررت بعثمان 

 
إما من ناحية ادلعىن و  لفظ أوالعلم ادلؤنث، إما من ناحية ادلعىن و إما من ناحية  (ه 

 9الحظ األمثلة التالية. لفظ
 2.12الجدول 

 المؤنث األمثلة من العلم

Fatimah telah datang جاءت فاطمة 
Aku melihat fatimah رأيت فاطمة 
Aku bertemu dengan fatimah مررت بفطمة 

 
ثالثًيا ساكن الوسط. فيجوز صرفو. فيمكن أن يكون  أما إذا كان العلم ادلؤنث

 ىند.ادلثال9  بطرقتٌن، يعين اسم ادلنصرف أو اسم غًن منصرف. 
. ادلثال9 الزائد على ثالثة أحرف )اسم ليس عربياً( األعجمياسم العلم من  (أ 

 مررت بإبراىيم
 اسم العلم على وزن الفعل، ادلثال9 مررت بأمحد (ب 
 اسم العلم ادلنقول، مثل عمر ىو منقول من لفظ عامر. ادلثال9 مررت بعمر (ج 
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 العلم ادلركب تركيًبا مزجًيا، ادلثال9 مشينا يف حضر موت (د 
من البيانت السابقة ديكن االستنباط أن عالمة اإلعراب ليس حبركة الكسرة وحدىا, 

األصلية، أما الياء و بل إمنا ديكن أن يكون من ثالث العالمات، يعين كسرة كالعالمة 
 .الفرعية للجر نيابة عن الكسرة الفتحة كالعالمات

 
 تعريف المعنى الحقيقي و المعنى المجازي .5
 ادلعىن احلقيقي (أ 

يعين لفظ ادلستخدم كلمة "احلقيقي" أصلها من كلمة "حقيقة" بزيادة الياء النسبة 
لكن إذا اتصل بكلمة "معىن" و تكون وحدة  26يف ادلعىن احلقيقي وفقا دلا يقال حرفيا.

، فمعىن كلمة "احلقيقي" ادلقصود يعين ادلعىن احلقيقي وفقا دلا يقال حرفيا. ادلثال9 واحدة
 القول "األسد يأكل". فمعىن األسد ىنا يعين حيوان أسد، ال األخر.

فظ وفقا للنظاريات أعاله ، فإن ادلعىن من كلمة "حقيقي" ىو ادلعىن األصلي الل
استنادا إىل النظاريات أعاله يفهم أن معىن كلمة  22ادلعروف بكثًن من الناس بشكل عام.

 "حقيقي" ىي ادلعىن احلقيقي ادلفهوم لكثًن من الناس.
 

 معىن رلازي  (ب 
كلمة "رلاز" مبعىن لفظ مستخدم يف ادلعىن غًن حقيقي ألن العالقة و القرانة 
)األشياء اليت تشًن إىل أن بعض األلفاظ تتطلب معىن من غًن معىن حقيقي( اليت دتنع على 
                                                             

21
afifulikhwan.blogspot.com, Makalah dan Artikel. 

22
ekasuki.blogspot.com 
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 singa pemberani (yang“بمعنى  ”singa itu berpidato“ادلثال9  23استخدام معىن حقيقي.

seperti singa) itu berpidato." 

الكلمة ادلستخدمة ، أما اصطالحا يعين اجملاز لغة مرت أنّ نظرية أعاله وفقا بال
استنادًا إىل النظرية أعاله ، ديكن أن 24.ليست يف معناىا األصلي بسبب القرينة اليت دتنعها

 قرينة. نفهم أن معىن اجملازي ىو الكلمة ادلستخدمة ليس بادلعىن األصلي بسبب عالقة
 

 البقرةسورة  .ج 
 تعريف سورة البقرة .1

و ىي السورة الثانية يف القرآن  ”Sapi Betina“سورة البقرة يف اللغة اإلندونيسية مبعىن 
األحرف، و  25500الكلمات، و  6226األية، و  286الكرًن. تتألف ىذه السورة من 

الكرًن و كذلك توجد اآلية  القرآنيف   سور ىي أطول ُسورة البقرةىي من سورة مدنّية.
 وروِد قّصِة بقرِة بين إسرائيل (. مُسّيت كذلك نسبًة إىل282األطول من اآلية األخرى )اآلية 

فيها، حيث يتم شرح شخصية اليهود بشكل عام. يدعى فثط القرآن )ذروة القرآن( ألنو 
و كذالك يسمى بسورة  حيتوي على العديد من القوانٌن اليت مل يتم ذكرىا يف رسائل أخرى.

 آمل ألن تبدأ ىذه السورة حبرف ألف، و الالم، و ادليم.
 

 يسية في سورة البقرةالمحتويات الرئ .2
 ثالثة الناس في مواجهة القرآن (أ 

                                                             
23

Ibid,.h. 2 
24

Ibid., h. 1 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9
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 5-6 ةؤمن اآليفرقةادل (6
 ميم آيات-الم -األلف 
 القرآن ليس لديو أدىن شك بالنسبة ألولئك الذين خيشون 
 معىن التقوى 
 دتيز الناس باإلديان واإلخالص 
  ظأولئك ادلؤمنٌن من بٌن أولئك الذين ىم زلظو 

 7-6فرقة الكافر اآلية  (2
 الكفار الذين ال جدوى منهم يتم حتذير 
 لقد أغلق اهلل عيون مسع الكفار 

 20-8ادلنافقون ىم اآليات  (3
 حول ادلنافقٌن ، اليت تقع على بيان إدياهنم 
 ال يدركون أهنم خيدعون أنفسهم 
 أمراض متعددة للمنافقٌن 
 خداع ادلنافقٌن ، الذين يعتربون الضرر كتحسٌن 
 األشخاص الذين فقدوا الوعي يؤذوهنم 
 مات غبية من ادلنافقٌن بينما ينكر جهلهمكل 
 كلمات خاطئة من ادلنافقٌن ، الذين يدعون أهنم آمنوا 
 جعلها تتأرجح ىو انتقام اهلل من إىاناهتم 
 أولئك الذين يشرتون الضاللة مع تعليمات 
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 ادلثل من ادلنافق مثل الضوء الذي ينطفئ بالضوء 
  والبكم والصم )القلوب( يف قبول حقيقتهم العميعن 
 مثال على موقف ادلنافقٌن ، عندما تفيض بادلطر 
 دروس النفاق موقف سبيل ادلثال، عندما ضرب الربق أبصارىم 

 
 39-21وحدانية وسلطان اهلل سبحانه وتعالى اآليات  (ب 

 22-26أمر لعبادة اهلل تعاىل آيات  (6
  خلقناالدعوة لنا لعبادة اإللو الواحد الذي 
 التأكيد على أن اهلل ىو خالق ما ىو يف السماء وعلى األرض 

 24-23حتدي اهلل للمشرقٌن يعرف القرآن اآلية  (2
  اهلل على شكوك من يشك يف حقيقة القرآنإجابة 
  دعوة للحفاظ على الذات ، نأى بنفسك ، تنأى بنفسك عن اخلطيئة

 والفسوق
 25ادلكافأة ألولئك الذين يؤمنون يف اآلية  (3

 نداء لتقدًن أخبار جيدة إلدياهنم والتقوى 
 27-26األمثال يف القرآن واحلكمة من اآليات  (4
 29-28دليل على قوة اهلل سبحانو وتعاىل اآليات ال (5
 39-30خلق اإلنسان وإتقانو يف األرض اآليات 3 (6
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 141-42اآلية  إسرائيلتحذير اهلل سبحانه وتعالى إلى بني (ج 
 214-142في األعداد الكعبة هي مكة لجميع المسلمين  (د 
 452-215بعض مبادئ الشريعة الفقرة  (ه 
 262-253عن الرسل وقوة اهلل سبحانه وتعالى اآلية  (و 
 286-261كيفية استخدام أصول وقوانين اآليات  (ز 

 
 طريقة التدريس القواعد .د 

يف تدريس علم النحو توجد كثًن من طرق التدريس ادلستخدمة، منها9 الطريقة 
طريقة ادلهام القياسية، و الطريقة القواعد و الرتمجة، و الطريقة االستقرائية، و الطريقة 

خطة شاملة تتعلق بعرض ادلواد على . أما الطريقة االستقرائية يعين (Jigsaw)ادلتقطعة التعاونية 
 25.أساس منتظم ، حيث ال يوجد أي جزء آخر وكلها تستند إىل هنج زلدد سلفا

اليت جيب فهمها حفظها ، مث إعطاء أمثلة أخرى  توفًن القواعدالطريقة القياسية تبدأ ب
رموز الذي مت غًن أن الطالب تعطى الفرصة للقيام بتمارين لتطبيق القواعد أو ال

الطرق اليت تؤكد على فهم القواعد لتحقيق القراءة يعين طريقة القواعد و الرتمجة 26إعطائو.
 27.رتمجةال والكتابة و

                                                             
25

Radliyah Zaenuddin, Metodelogi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta:Pustaka Rihlah Group, 2005), h. 31 
26

Ahmad Fuad Efendi, Metodelogi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang:2005), h. 86 
27

Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang:UIN-Maliki Press, 2012), h. 23 
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 من أنواع التعلم الفعاليالذي ىي نوع(Jigsaw)طريقة ادلهام ادلتقطعة التعاونية طريقة 
أشخاص )مادة يقدمها  5-4تعلم غًن متجانسة ذات عضوية تتكون من اليتكون من فرق 

 علىقادرة عن إتقان قسم ادلواد التعليمية و  يةمسؤول لبةالطالب يف شكل نص( وكل ط
طريقة ادلهام ادلتقطعة حث استخدمت الباحثة طريقة و يف ىذا الب عضاء آخرين.العملأل

 28إلن كانت ىذه الطريقة الفعالية. (Jigsaw)التعاونية 
 
 
 

 (Jigsaw)طريقة المهام المتقطعة التعاونية تعريف طريقة  .1
 من أنواع التعلم الفعاليالذي ىي نوع(Jigsaw)طريقة ادلهام ادلتقطعة التعاونية طريقة 

أشخاص )مادة يقدمها  5-4غًن متجانسة ذات عضوية تتكون من تعلم اليتكون من فرق 
 علىقادرة عن إتقان قسم ادلواد التعليمية و  يةمسؤول لبةالطالب يف شكل نص( وكل ط

 .عضاء آخرينالعملأل
من قبل إليوت أرونسون  (Jigsawادلهام ادلتقطعة التعاونية )مت تطوير طريقة 

 يف جامعة جون ىوبكنز يف عام واألصدقاء يف جامعة تكساس ، واألصدقاء
وذج التعلم التعاوين مع الطالب ( ىي منJigsawادلهام ادلتقطعة التعاونية )طريقة 6978.29

.تعلم ادلواد تنوعأشخاص بشكل م 6-4الذين يتعلمون يف رلموعات صغًنة تتكون من 

                                                             
28

Robert E. Slavina, Cooperative Learning, (Bandung: Nusa Media, 2005), h.235. 

 
29

Robert E. Slavina, Cooperative Learning, (Bandung: Nusa Media, 2005), h.235. 
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اليت ادلقدمة للطالب يف شكل نص وكل عضو مسؤول عن اكتمال أجزاء ادلادة التعليمية 
 .جيب تعلمها

 (Eiliot Aronson)على يد (Jigsaw)وتطورت ىذه طريقة ادلهام ادلتقطعة التعاونية 

وزمالؤه. والستعمال ىذه الطريقة يقسم  (Slavin)ا وزمالئو يف جامعو تكساس مث تبناى
، ويتألف كل فريق من مخسة إىل ستة أعضاء ، ويكون   غًن متجانسة ادلتعلمون على فرق

مسؤواًل عن تعلم جزء من ادلادة، ويلتقي األعضاء من فرق سلتلفة يعاجلون كل عضو 
ادلوضوع نفسو ليساعد كل منهم اآلخر على تعلم ادلوضوع، مث يعود األعضاء إىل فرقتهم 

ويلي اجتماعات الفريق األصلي وادلناقشات  .األصلية ويعلمون األعضاء اآلخرين ما تعلموه
قصًنة كل مبفرده على ادلواد اليت تعلموىا. كما ديكن تقييم  اجابة ادلتعلمٌن عن اختبارات

الطلبة يف اجملموعات سواء كانت رلموعات اخلرباء أو اجملموعة األصلية من خالل سلم 
 .تقدير أو قائمة شطب

يعين نظام التعلم اجلماعي عن طريق  (Jigsaw)فادلراد بطريقة ادلهام ادلتقطعة التعاونية
 نشأ ورلموعات اخلرباء يف تطوير ادلواد اليت يتم تدريسها.استخدام رلموعات ادل

 
 (Jigsaw) طريقة المهام المتقطعة التعاونيةخطوات . 2

 30ىي كما يايل9 (Jigsaw)اخلطوات اليت أعدت يف الطريقة طريقة ادلهام ادلتقطعة التعاونية
 ادلواد (6

                                                             
30

Ibid., h. 238-241 
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مواد اختيار فصل واحد أو فصلٌن، قصص أو وحدات أخرى، كل منها يتضمن 
ليومٌن أو ثالثة ايام، مث جعل ورقة من اخلرباء لكل موضوع. ستقدم ورقة اخلرباء ىذه 
للطالب للرتكيز أثناء القراءة ومع رلموعات من اخلرباء الذين سيعملون. حتتوي ىذه 

 .الورقة على أربعة إىل ستة موضوعات
 

 ادلنشأتقسيم الطالب إىل رلموعات  (2
طالب غًن متجانسة ) وىو شرط  6 -5فة من تقسيم الطالب إىل رلموعات مؤل

ضروري فقد يكون عدم التجانس يف القدرات أو أي فروق فردية أخرى يرى ادلعلم 
 .أهنا ذات أمهية بالغة

 
 
 

 ورلموعات اخلرباءتقسيم الطالب إىل  (3
إذا كان عدد الطالب أكثر من ستة ، يتم  .تعيٌن طالب واحد من كل رلموعة كقائد

 تقسيم اجملموعة إىل قسمٌن حبيث يكون احلد األقصى
 

 على النحو التايل9 (Jigsaw)طريقة ادلهام ادلتقطعة التعاونيةيتم ترتيب النشط من 
 القراءة (6



21 
 

يتلقى الطالب موضوعات اخلرباء ويقرأون ادلواد ادلطلوبة للعثور على ادلعلومات ادلتعلقة 
 وضوعهممب

 مناقشات فرقة اخلرباء (2
 الطالب من ذوي اخلربة نفسها جيتمع دلناقشتها يف رلموعات من اخلرباء.

 تقارير الفرقة (3
 ( لنقل مواضيعهم إىل زمالئهم يف الفرقة.ادلنشأيعود اخلرباء إىل رلموعاهتم )اجملموعات 

 االختبار (4
أثناء العمل اجلماعي بعد شرح التوضيح ، جيب على الطالب إظهار ما يتم تعلمو 

 باستخدام االختبارات الفردية.
 

 اخلطوات العملية ىي كما يلي9 (أ 
 التحضًن (6
 خيتار ادلعلم ادلواد اليت ديكن تقسيمها أو تقسيمها يف عدة أجزاء. (2
 وصف نظام التعلم الذي سيتم استخدامو (3
 تشكيل فرق منزلية كمجموعة منشأ (4
ذين يدرسون نفس الشرائح تشكيل فرق خرباء تتكون من أعضاء اجملموعة ال (5

 يف فرقهم ادلنزلية. 
 

 التنفيذ (ب 
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بعد تقسيم الطالب إىل عدة رلموعات ، يتم إعطاء كل جزء مادي للطالب  (6
 يف فرق منزلية.

يوجو ادلعلم الطالب إىل تعلم "اجلزء" بعمق مع اخلرباء اخلرباء ، أي الطالب  (2
 الذين يدرسون نفس اجلزء

عملية تعلم الطالب يف كل رلموعة من اخلرباء كمواد يقوم ادلعلم دائًما مبراقبة  (3
 تقييم لعمليات اجملموعات يف الفصل وكذلك لتحديد مدى نشاط الطالب.

بعد انتهاء عملية التعلم يف فرق اخلرباء ، يعود كل طالب إىل رلموعاتو اخلاصة  (4
لتدريس ما مت اكتسابو من نتائج التعلم مع أعضاء االختبارات. على فرق 

 ل ، يتعلم الطالب من بعضهم البعض حول قطاعات ادلواد ادلختلفة.ادلنز 
يعمل ادلعلم كوسيط يشرف دائًما على انتقال اجملموعة ويديره حبيث يكون  (5

 اجلو يف الفصل الدراسي حتت السيطرة.
 التسوية (ج 

 يوفر ادلعلم تقييًما لعملية اجملموعة وفهمها أيًضا للمادة.
 (Jigsaw) تقطعة التعاونيةالمهام المطريقة عيوب و مزايا  .3

كل اختيار واستخدام األساليب يف عملية التعليم والتعلم بالطبع ليس خاليًا من 
الرغبة يف حتقيق األىداف احملددة. لكل طريقة تدريس أىداف سلتلفة بٌن طريقة واحدة 

 36وأخرى. لذا اقرتح واغيطوا عدة أىداف ، من بٌن أمور أخرى9

                                                             
31

www.infoduniapendidikan.com 
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أصدقائهم حول كيفية تعبًن األطفال عن آرائهم وقبوذلم على األطفال للتواصل مع  (6
 من أصدقائهم.

 التعلم يف رلموعات يدرك أيضا الغرض من التعليم والتدريس. (2
 تعلم العيش مًعا حبيث ال يكون األمر زلرًجا يف اجملتمع األوسع. (3
 األمة االندونيسية صفةتعزيز الشعور بالتعاون ادلتبادل الذي ىو  (4

أىداف التعلم اجلماعي ادلذكورة أعاله ، فإن التعلم اجلماعي لو مزاياه باإلضافة إىل 
 9 وعيوبو ، وىي

 32العمل اجلماعي9 مزايا (6
 نتائج التعلم أكثر كماال عند مقارنتها بالتعلم الفردي (أ 
 أكثر إقناعا وأقوى من اآلراء الفردية.اآلراء ادلعرب عنها  (ب 
بربط حبل الوحدة وادلسؤولية ديكن أن يقوم التعاون الذي يقوم بو الطالب  (ج 

 ادلشرتكة والشعور باالنتماء والقضاء على األنانية.
 
 

 33عيوب العمل اجلماعي9 (2
تتطلب ىذه الطريقة استعدادات أكثر تعقيًدا من الطرق األخرى حبيث تتطلب  (أ 

 تفانًيا أكرب من ادلعلم.
 إذا كانت ىناك منافسة سلبية فإن نتائج العمل وادلهام ستكون أسوأ. (ب 

                                                             
32

Ibid., h. 242 
33 Op .cit., h. 242 
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الطالب الذين كساىل ، احلصول على فرصة للبقاء السليب يف اجملموعة ، ومن  (ج 
 .ادلرجح أن تؤثر على األعضاء اآلخرين
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
 نوع البحث .أ 

 1منهج البحث ىو وسيلة علمّية للحصول على البيانات لغرض معني وفائدة معينة.
يف ىذه احلالة ، لكل البحث غرض زلدد وفائدة معينة. يف العام، الغرض من البحث ثالثة 

 أنواع ىو اكتشاف الطبيعة، التحقق، والتنمية.
 أووفرا خالد نربوكو و ابو أمحدي أّن منهج البحث ىو فرع من فروع العلم يناقش 

 صياغة وال تسجيل وال و البحثيتساءل عن طرق إجراء البحوث من خالل األنشطة 
. تنقسم منهج البحث إىل قسمني، مها طرق علميةإعداد التقارير ادلستندة ال تحليل وال

 البحث النوعي و البحث الكمي. 
البحث من نوع البحث النوعي. البحث النوعي ىو شكل من أشكال البحوث  ىذا

 2الذي فيو حتليل البيانات من دون استخدام األساليب اإلحصائية.
ىو (Library esearch) فنوع ىذا البحث ىو البحث الوثائقية. البحث الوثائقية 

عايري ال ي تتطور يف الوعع دراسة نظرية وغريىا من ادلراجع ادلتعلقة بالقيم و الثقافة و ادل
أّما عند نانانج مرطانو البحث الوثائقية ىو البحث الذي يبحث 3االجتماعي قيد الدراسة.

                                                             
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 3. 

2
 Moh.Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal Pustaka, 2010), h. 12. 

 3
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 144. 
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ىو  (Library research)يف مصادر الوثائقية ادلعلقة  بادلسألة ادلبحوثة. البحث الوثائقية 
 4البحث الذي يبحث يف مصادر الوثائقية ادلعلقة  بادلسألة ادلبحوثة.

استناًدا إىل الشرح أعاله ، فإن ىذا البحث الوثائقية ىو عبارة عن دراسة قام هبا 
أحد ادلؤلفني من خالل مجع البيانات من الكتب و اجملالت و الكتب و ادلقاالت و بعض 

البيانات يف ىذا البحث يعين الكتب ادلتعلقة بالتحليل النحوي عن اسم  الكتابات. مصادر
 قرة و طريقة تدريسها.اجملرور يف سورة الب

 
 صفة البحث  .ب 

ينظر إليها من وجهة النظر لطبيعة ادلشكلة، ىذا البحث ىو البحث الوصفي. وّفر 
البحث الوصفي غلى إعطاء دّقة الوقائع الفعلية وطبيعة معينة. البحث الوصفي ىو البحث 

 5الذي ال حيتاج إىل الفرعية أو التخمينية.
فإن ىذا البحث ىو وصفي ، وىو مجع البيانات أو أما بالنسبة للعرض التقدميي ، 

ادلعلومات ال ي جيب مجعها وشرحها وحتليلها. يف ىذا البحث، يفهم أّن التحليل النحوي عن 
 ال حيتاج إىل الفرعية. اسم اجملرور يف سورة البقرة و طريقة تدريسها

 
 
 
 

                                                             
4
 Suharsimi Arikuntoro, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 65. 

5
 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 8. 
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 . مصادر البياناتج
نظرا من مجع البيانات ، فإن مصادر البيانات ىي ادلوعوع الذي ميكن احلصول 

استخدمت الباحثة نوعان من مصادر يف ىذا  6حلصول على البيانات.منو على البيانات 
 : البحث ، ىي مصدر الوثيقة األساسية ومصدر الوثيقة الثانوية

 مصادر البيانات األساسية .1
صادر البيانات ال ي توفر البيانات يف مجع البيانات مصادر البيانات األساسية ىو م

 و مصادر البيانات األساسية يف ىذه البحث ىي:7و ىو اخلرب ادلباشر. .مباشرة
ملخص قواعد اللغة العربية, تأليفو فؤد النعمة, بريوت: دار شفقة اإلسالمية, بدون  (1

 السنة
 ترمجة تفسري جاللني السيوطي و جالل الدين ابن أمحد زللي (2

3) Abdul Chaer. Sintaksis Bahasa Indonesia (Pendekata Proses). Jakarta: 

Rineka Cipta. 2009. 

 
 مصادر البيانات الثانوية .2

و  8.مصادر البيانات الثانوية ىو ادلصادر ال ي ال توفر البيانات مباشرة يف مجع البيانات
 :مصادر البيانات الثانوية يف ىذه البحث ىي

                                                             
6 Ibid, h. 172 
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), (Bandung: Alfabeta, 2015), 

h.308. 
8
Ibid, h.308 
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 ماباؤ : أوعاح ادلناىج يف معجم قواعد اللغة العربية، جاكرتا أمحد صاحب خريان، (1
2113   

 4كتابالعربية للناشئني، اجمللد  (2
3) Moch. Anwar dan Anwar Abu Bakar. Ilmu Nahwu Terjemahan Mutammimah 

Ajurumiyah. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2014. 

4) Sankholid Nasution. Pengantar Linguistik Bahasa Arab. Sidoarjo Jawa Timur: 

CV. Lisan Arabi. 2017. 

5) Syaiful Mustofa. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif. Malang: UIN-

MALIKI PRESS, 2011 

6) Ulin Nuha. Buku Lengkap Kaidah-Kaidah Nahwu. Yogyakarta: DIVA Press. 

2013. 

7) Imaduddin Sukamto Dan Akhmad Munawari. Tata Bahasa Arab Sistematis. 

Yogyakarta: Nurma Media Idea. 2007. 

8) Abdul Lathif Said. Ensiklopedi Lengkap Kuasai Bahasa Arab. Solo : Ahsan 

Media Solo. 

9) Moch. Anwar & Anwar Abu Bakar, Ilmu Nahwu (Terjemahan Mutammimah 

Ajurumiyyah). Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2014. 

10) Sholihuddin Sofwan, Mabadiun Nahwiyah (Pengantar Memahami Al-

Ajurumiyah).Jombang: Darul-Hikmah, 2007. 

11) Prof. Dr Henry Guntur Tarigan. Prinsip-Prinsip Dasar Sintaksis. Bandung: 

Angkasa. 2009. 
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12) Abdul Chaer. Sintaksis Bahasa Indonesia (Pendekata Proses). Jakarta: Rineka 

Cipta. 2009. 

13) Moh.Ainin. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Malang: Hilal Pustaka. 2010. 

14) Robert E. Slavina, Cooperative Learning,Bandung: Nusa Media, 2005 

 

 أساليب جمع البيانات .د 

البيانات ىي أكثر اخلطوات اإلسرتاتيجية يف البحث، ألن الغرض أساليب مجع 
مجع البيانات ،لن  أساليبالرئيسي من البحث ىو احلصول على البيانات.بدون معرفة 

ميكن أن يتم مجع البيانات يف 9.حيصل الباحث على بيانات تليب رلموعة البيانات القياسية
 ة.أماكن سلتلفة ، ومصادر متنوعة ، وطرق سلتلف

وفقا حملمد عني، أساليب مجع البيانات ىي سلسلة مهمة يف إجراء البحوث. من 
خالل مجع البيانات ، سيتم احلصول على معلومات أو ظاىرة مهمة ، حقيقية وموثوقة حىت 

ادلستخدمة لدي أساليب مجع البيانات  11ميكن تربير النتائج ال ي توصلت إليها دراسة علمية.
 . األدلة الوثائقيةالباحثة يف ىذا البحث ىي طريقة 

ىي لؤلحداث ادلاعية. ميكن أن تكون الوثائق يف شكل الكتابة أو  األدلة الوثائقية
الرسم أو األعمال الضخمة من شخص ما. تعد دراسات التوثيق مكملة الستخدام أساليب 

                                                             
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 

h. 224. 
10

 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, (Malang: Hilal Pustaka, 2010), h. 121-

122. 
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أّن ( Suharsimi Arikunto)وىرسيمي اريكنطى رأى س11.ادلراقبة وادلقابلة يف البحث النوعي
ىي البحث على بيانات عن أشياء أو ادلتغريات مثل ادلالحظات، و  األدلة الوثائقيةطريقة 

النصوص, و الكتب, و الرسائل, و اجملالت، و النقوش، وزلاعر االجتماعات، وجدول 
 12.األعمال، و غري ذلك

ىي إحدى طرق مجع  األدلة الوثائقيةاستناًدا إىل التعريفات أعالىا، ميكن الفهم أن 
البيانات حول أشياء معينة من خالل مالحظات الكتب أو ادلستندات ال ي مت مجعها حنو 

 وكالة أو مؤسسة معينة. 

وبالتايل ، فإن ىذه األساليب ال ي استخدمها الباحثة ك األساليب جلمع البيانات 
تعلقة بالتحليل النحوي، اسم اجملرور, و تدريسها, خاصة السم اجملرور يف سورة البقرة و ادل

 طريقة تدريسها.

 
 تحليل البيانات أساليب .ه 

حتليل البيانات ىي عملية البحث و ترتيب بيانات منتظمة ال ي مت احلصول عليها من 
، و عملية استخالص, مجع البيانات بطريق تنظيم البيانات إىل الطبقة، و وصف يف وحدة

                                                             
11

 Sugiyono, Op. Cit; h. 240. 
12

 Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2010), h. 274. 
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وتنظيم يف التصميمات، واختيار األشياء ادلهمة يف تعّلمها، واستخالص النتائج حىت يسهل 
 13على فهمها لنفسو أو لآلخرين.

 content)يف ىذا البحث، حللت الباحثة البيانات باستخدام التحليل احملتوى

analysis)  يعين بتحليل البيانات وفًقا حملتوياتو. حتليل البيانات )حتليل احملتوى( ىو مراجعة ،
وفًقا لـ روسادي رسالن ، فإن حتليل 14منهجية للسجالت أو الوثائق كمصادر للبيانات.

احملتوى ىو عبارة عن أساليب جلمع و حتليل البيانات على ادلستندات للحصول على زلتوى 
عند نانانج مرطانو, أّن أّما  15يات الوثائق بشكل موعوعي ومنهجي.ادلعلومات من زلتو 

 16التحليل احملتوى ىو تقنية جلمع وحتليل زلتويات النص.

ستناًدا إىل الشرح الوارد أعاله ، ميكن االستنتاج أن حتليل احملتوى ىو أسلوب جلمع ا
البيانات ال ي ال تستخدم البشر كموعوع للبحث ، بل باألحرى ادلستندات كمصدر 

يستخدم ىذا التحليل احملتوى رموزًا أو نصوًصا يف للبيانات بشكل موعوعي ومنهجي. 
رموز أو النصوص و حتليلها. باستخدام ىذا أسلوب التحليل وسائط معينة، مث تتم معاجلة ال

 احملتوى، ستقوم الباحثة بتحليل النحوي يف القرآن وربطو بالتدريس الصحيح.

                                                             
13

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 

h. 245. 
14

 John W. Best, Metode Penelitian Pendidikan, (Surabaya: Usaha Penelitian, 1982), h. 133. 
15

 Rosadi Roslan, sMetode Penelitian PR dan Komunikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2004), h. 252. 
16

 Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder, 

(Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 86 
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 17: بالنسبة إىل فرنكيل و وللني، فإن خطوات حتليل احملتوى ىي كما يلي

 تقوم الباحثة بصياغة األىداف احملددة ال ي جيب حتقيقها. .1
 مهمة بالتفصيل حتديد مصطلحات .2
 ختصص الوحدة ادلراد حتليلها. .3
 البحث عن البيانات ذات الصلة. .4
 إنشاء عالقات عقالنية أو مفاىيمية لشرح كيفية ارتباط البيانات باذلدف. .5
 ختطيط خطة لسحب عينة .6
صياغة ترميز الفئة، بعد أن حيدد الباحث قدر اإلمكان، جوانب من احملتوى  .7

 فئات ذات صلة للبحث.ادلراد فحصو حيتاج إىل تشكيل 

  

                                                             
17

 Sulkhan Sofyan, Materi Dan Metode Pendidikan Anak Menurut Abdullah Nasih Ulwan 

Ditinjau Dari Perspektif Catur Pusat Pendidikan, Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, h. 43 
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 الباب الرابع
التحليل النحوي عن اسم المجرور في القرآن الكريم البقرة من اآلية األولى إلى اآلية 

 الخامسة و العشرين و طريقة تدريسه
 
 52-1التحليل النحوي عن اسم المجرور في القرآن الكريم البقرة من اآلية  . أ

يف سورة البقرة يوجد كثًن من التحليل النحوي عن اسم اجملرور الذي حيتاج إىل 
دراسة واستكشاف. أّن بناء اجلملة ىي فرع من فروع القواعد اللغة اليت تتحدث عن ىياكل 
اجلمل و العبارة و شبو اجلملة. العبارة ىي وحدة حنوية أعلى وحدة شبو اجلملة و أسفل 

لسلة من الكلمات حتتوي على عناصر مسهمة، و ستناقس وحدة اجلملة ، يف شكل س
 الباحثة يف ىذا البحث يعين عبارة جارية و ىو عبارة اليت ادلسند منو حرف اجلر. 

اسم اجملرور ىو اسم الذي يظهر معىن أو غرًضا معيًنا. و يكون اسم اجملرور: إذا 
ا كان تابعا السم رلرور. سبقو حرف جر، إذاكان مضافاإليو وكذالك يكون اإلسم رلرورا إذ

 و عالمة جره ثالثة، يعين كسرة و الياء و الفتحة.
ذلذه اجلوانب، ستبحث الباحثة التحليل النحوي عن اسم اجملرور الوارد يف سورة 
البقرة و تقوم الباحثة بدراسة التفسًن ادلعىن من اآليات الواردة يف سورة البقرة، يعين اآلية 

 ىي كما يايل: ٕ٘-ٔآلية . أما سورة البقرة إ٘-ٔ
 

ٍَ  ٔآنٓى  زَّمُِ ًُ َتَۛ فُِِهَۛ هُٗذي نِّۡه َۡ ُت ََل َس نَِك ٱۡنِكزََٰ ٌَ  َٕرَٰ ى ًُ ِت َوَُمُِ ُۡ ٌَ ثِٱۡنَغ ٍَ َُۡؤِيُُى ٱنَِّزَ

 ٌَ هُۡى َُُفِمُى ب َسَصۡلََُٰ ًَّ حَ َوِي هَىَٰ َك َوَيبٓ أَُِضَل ِيٍ  ٖٱنصَّ ُۡ بٓ أَُِضَل إِنَ ًَ ٌَ ثِ ٍَ َُۡؤِيُُى َوٱنَِّزَ
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 ٌَ ئَِك هُُى  ٗلَۡجهَِك َوثِٱۡۡلِٓخَشِح هُۡى َُىلُُِى
ٓ ثِِّهۡىۖۡ َوأُْونََٰ ٍ سَّ ًَٰ هُٗذي يِّ ئَِك َعهَ

ٓ أُْونََٰ

 ٌَ ۡفهُِحى ًُ ٌَ  ٘ٱۡن ِهۡى َءأَََزۡسرَهُۡى أَۡو نَۡى رُُِزۡسهُۡى ََل َُۡؤِيُُى ُۡ ٍَ َكفَُشوْا َسَىٓاٌء َعهَ ٌَّ ٱنَِّزَ إِ

ًَٰ لُهُىثِهِ  ٙ ُ َعهَ ۖۡ َونَهُۡى َعَزاٌة َخزََى ٱَّللَّ َىح  ِشِهۡى ِغَشَٰ ٓ أَۡثَصَٰ ًَٰ ِعِهۡىۖۡ َوَعهَ ًۡ ًَٰ َس ۡى َوَعهَ

ٍَ  ٧َعِظُى   ۡؤِيُُِ ًُ ِ َوثِٱۡنَُۡىِو ٱۡۡلِٓخِش َوَيب هُى ثِ ٍَ ٱنَُّبِط َيٍ ََمُىُل َءاَيَُّب ثِٱَّللَّ  ٨َوِي

ٓ أَ  ٌَ إَِلَّ ٍَ َءاَيُُىْا َوَيب ََۡخَذُعى َ َوٱنَِّزَ ٌَ ٱَّللَّ ِذُعى ٌَ ََُخَٰ فٍِ  ٩َفَُسهُۡى َوَيب ََۡشُعُشو

 ٌَ ب َكبَُىْا ََۡكِزثُى ًَ ُ َيَشٗضبۖۡ َونَهُۡى َعَزاٌة أَنُُِىُۢ ثِ َوإَِرا  ٓٔلُهُىثِِهى يََّشض  فََضاَدهُُى ٱَّللَّ

 ٌَ ٍُ ُيۡصهُِحى ب ََۡح ًَ أَََلٓ إََِّهُۡى هُُى  ٔٔلَُِم نَهُۡى ََل رُۡفِسُذواْ فٍِ ٱۡۡلَۡسِض لَبنُٓىاْ إََِّ

 ًُ ٌَ ٱۡن ِكٍ َلَّ ََۡشُعُشو ٌَ َونََٰ ٍَ ٱنَُّبُط لَبنُٓىْا  ٕٔۡفِسُذو بٓ َءاَي ًَ َوإَِرا لَُِم نَهُۡى َءاِيُُىاْ َك

 ٌَ ى ًُ ِكٍ َلَّ ََۡعهَ
فَهَبُٓء َونََٰ فَهَبُٓءُۗ أَََلٓ إََِّهُۡى هُُى ٱنسُّ ٍَ ٱنسُّ بٓ َءاَي ًَ ٍُ َك َوإَِرا نَمُىاْ  ٖٔأََُۡؤِي

ٍَ َءاَيُُىاْ لَبنُىٓ  ٍُ ٱنَِّزَ ب ََۡح ًَ ِطُُِِهۡى لَبنُٓىاْ إََِّب َيَعُكۡى إََِّ ًَٰ َشََُٰ اْ َءاَيَُّب َوإَِرا َخهَۡىاْ إِنَ

 ٌَ ٌَ  ُٗٔيۡسزَۡهِضُءو هُى ًَ ُِِهۡى ََۡع هُۡى فٍِ طُۡغََُٰ ذُّ ًُ ُ ََۡسزَۡهِضُا ثِِهۡى َوََ ئَِك  ٘ٔٱَّللَّ
ٓ أُْونََٰ

ب سَ  ًَ هَخَ ثِٱۡنهَُذيَٰ فَ
هََٰ ٍَ ٱۡشزََشُوْا ٱنضَّ ٍَ ٱنَِّزَ َشرُهُۡى َوَيب َكبَُىْا ُيۡهزَِذَ َيثَهُهُۡى  ٙٔثَِحذ رَِّجَٰ

ُ ثُُِىِسِهۡى َورََشَكهُۡى فٍِ  بٓ أََضبَٓءۡد َيب َحۡىنَهُۥ َرهََت ٱَّللَّ ًَّ ثَِم ٱنَِّزٌ ٱۡسزَۡىلََذ ََبٗسا فَهَ ًَ َك

 ٌَ ٖذ َلَّ َُۡجِصُشو ًََٰ ُ ٌَ  ٧ٔظُه ٍ  فَهُۡى ََل ََۡشِجُعى ًۡ ٍَ أَ  ٨ُٔصىُُّۢ ثُۡكٌى ُع ۡو َكَصُِّٖت يِّ

ِعِك  َىَٰ ٍَ ٱنصَّ ٍٓ َءاَراَِِهى يِّ جَِعهُۡى فِ ٌَ أََصَٰ ذ  َوَسۡعذ  َوثَۡشق  ََۡجَعهُى ًََٰ بِٓء فُِِه ظُهُ ًَ ٱنسَّ

 ٍَ فِِشَ  ثِٱۡنَكَٰ
ُ ُيِحُظُُۢ ۡىِدِۚ َوٱَّللَّ ًَ بٓ  ٩َٔحَزَس ٱۡن ًَ َشهُۡىۖۡ ُكهَّ َََكبُد ٱۡنجَۡشُق ََۡخطَُف أَۡثَصَٰ

َشىۡ  ِعِهۡى أََضبَٓء نَهُى يَّ ًۡ ُ نََزهََت ثَِس  َونَۡى َشبَٓء ٱَّللَّ
ِۚ
ِهۡى لَبُيىْا ُۡ ْا فُِِه َوإَِرٓا أَۡظهََى َعهَ

ٖء لَِذَش   ٍۡ ًَٰ ُكمِّ َش َ َعهَ ٌَّ ٱَّللَّ ِشِهۡىِۚ إِ ٓأََُّهَب ٱنَُّبُط ٱۡعجُُذواْ َسثَُّكُى ٱنَِّزٌ  َٕٓوأَۡثَصَٰ َََٰ

ٍَ ِيٍ لَۡجهُِكۡى نََعهَُّكۡى  ٌَ َخهَمَُكۡى َوٱنَِّزَ ٗشب  ٕٔرَزَّمُى ٱنَِّزٌ َجَعَم نَُكُى ٱۡۡلَۡسَض فَِشَٰ

ِد ِسۡصٗلب نَُّكۡىۖۡ فَََل  َشَٰ ًَ ٍَ ٱنثَّ بِٓء َيبٗٓء فَأَۡخَشَج ثِهِۦ ِي ًَ ٍَ ٱنسَّ بَٓء ثَُِبٗٓء َوأَََضَل ِي ًَ َوٱنسَّ

 ٌَ ى ًُ ِ أَََذاٗدا َوأََزُۡى رَۡعهَ ًَّ  ٕٕرَۡجَعهُىاْ َّلِلَّ ٖت يِّ َۡ ًَٰ َعۡجِذََب َوإٌِ ُكُزُۡى فٍِ َس ۡنَُب َعهَ ب ََضَّ

 ٍَ ِذلُِ ِ إٌِ ُكُزُۡى َصَٰ ٌِ ٱَّللَّ ٍ ُدو ۡثهِهِۦ َوٱۡدُعىْا ُشهََذٓاَءُكى يِّ ٍ يِّ فَئٌِ  ٖٕفَۡأرُىْا ثُِسىَسٖح يِّ

 أُِعذَّۡد 
نَّۡى رَۡفَعهُىْا َونٍَ رَۡفَعهُىْا فَٱرَّمُىاْ ٱنَُّبَس ٱنَّزٍِ َولُىُدهَب ٱنَُّبُط َوٱۡنِحَجبَسحُۖۡ

ٍَ نِهۡ  فِِشَ ٖذ رَۡجِشٌ ِيٍ  َٕٗكَٰ ٌَّ نَهُۡى َجََُّٰ ِذ أَ هَِحَٰ هُىْا ٱنصََّٰ ًِ ٍَ َءاَيُُىاْ َوَع َوثَشِِّش ٱنَِّزَ
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َزا ٱنَِّزٌ ُسِصۡلَُب ِيٍ لَۡجُمۖۡ  ۡصٗلب لَبنُىْا هََٰ َشٖح سِّ ًَ هَب ِيٍ ثَ ُۡ ب ُسِصلُىْا ِي ًَ  ُكهَّ
ُشۖۡ هََٰ َۡ رَۡحزِهَب ٱۡۡلَ

جِٗهبۖۡ وَ  ٌَ َوأُرُىْا ثِهِۦ ُيزََشَٰ هُِذو  َوهُۡى فُِهَب َخَٰ
ۡۖ طَهََّشح  ج  يُّ   ٕ٘نَهُۡى فُِهَبٓ أَۡصَوَٰ

 
 
 

 5اآلية 
 : ىي كما يايل ٕبناء اسم اجملرور الواردة يف سورة البقرة اآلية 

 1.1الجدول 
 5بناء اسم المجرور من سورة البقرة اآلية 

َتَۛ  َۡ ُت ََل َس نَِك ٱۡنِكزََٰ ٍَ هُٗذي  فُِِهَۛ َرَٰ زَّمُِ ًُ   ٕ نِّۡه
 

Artinya: 

 Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang 

bertaqwa. 

 
 المعنى العالمة البيان اسم المجور 

  ،بعد حروف اجلر
 حبرف "يف"

 

(   ِ   الكسرة )
ألنو الضمًن و ىو 

 اسم ادلفرد
 

معىن من كلمة "فيو" 
 يف القرآن يعين:

"Padanya " 

 
أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة "فيو" 

 يعين:
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(pada nya) bahwa ia 
benar-benar dari 
Allah SWT". 

 
و عند تفسًن قريش 
صحاب معىن كلمة 

 "فيو" يعين: 
(pada nya) bahwa ia 
benar-benar dari 
Allah SWT . 

  ،بعد حروف اجلر
 حبرف "لـ "

 

الياء)ل+ادلتقٌن( 
مذكر ألن مجع 

 سامل
 

معىن كلمة "للمتقٌن" 
يف القرآن الكرمي 

 يعين:
bagi mereka yang 
bertakwa 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة "للمتقٌن" 

 يعين :
bagi orang-orang 
yang 
bertakwamaksudnya 
orang-orang yang 
mengusahakan diri 
mereka supaya 
menjadi takwa 
dengan jalan 
mengikuti perintah 
dan menjauhi 
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larangan demi 
menjaga diri dari api 
neraka. 

 
السابقة, يوجد بنائٌن من اسم اجملرور يعين "فيو" و "للمتقٌن".  ٕاستنادا إىل اآلية 

لفظ "فيو" ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين حرف الفاء، و عالمة جرّه كسرة، ألنو ضمًن و 
 (padanya)"ىو اسم ادلفرد، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن حقيقي، يعين 

bahwa ia benar-benar dari Allah SWT." 
و لفظ "للمتقٌن" ىو ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين حرف الالم، و عالمة جرّه ياء 

عند اجلر، ألنو مجع مذكر سامل، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن رلازي يعين 
"(bagi orang-orang yang bertakwa) maksudnya orang-orang yang mengusahakan diri 
mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah dan menjauhi larangan 

demi menjaga diri dari api neraka  "  
 

 3اآلية 
 : ىي كما يايل ٖبناء اسم اجملرور الواردة يف سورة البقرة اآلية 

 1.5الجدول 
 3بناء اسم المجرور من سورة البقرة اآلية 

 ٌَ ٍَ َُۡؤِيُُى تِ ٱنَِّزَ ُۡ حَ وَ  ثِٱۡنَغ هَىَٰ ٌَ ٱنصَّ ى ًُ بَوَُمُِ ًَّ ٌَ  ِي هُۡى َُُفِمُى   َٖسَصۡلََُٰ

Artinya: 
(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan 
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menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka. 

المجوراسم   المعنى العالمة البيان 

    ،عد حروف اجلر
 حبرف "بـ "

 
 

الكسرة )ب + 
)  الغييب 

 ألنو اسم ادلفرد
 

معىن من كلمة "بالغيب" 
 يف القرآن يعين:

 " kepada yang ghaib " 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة " بالغيب " 

 يعين:
"kepada yang 
ghaib) yaitu yang 
tidak kelihatan oleh 
mereka, seperti 
kebangkitan, syurga 
dan neraka" 

  ،بعد حروف اجلر
 حبرف "من"

الواوعاطفة ومن 
حرف جر, ما اسم 
موصول مبين على 
السكون يف زلل 

 جر حبرف اجلر

متحة )من + َما 
(بفتحة عند 
اجلر ألنو اسم 
 غًن منصرف

معىن من كلمة " شلّا " 
 يف القرآن يعين:

" sebagian" 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
 معىن كلمة " شلّا " يعين:

"(dan sebagian dari 
yang 
kamiberikankepada 
mereka) yangkami 
anugerahkan kepada 
mereka sebagai rezeki" 
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السابقة, يوجد بنائٌن من اسم اجملرور يعين " بالغيب " و " وشلّا  ٖاستنادا إىل اآلية 

بالغيب " ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين حرف الباء ، و عالمة جرّه كسرة، ألنو ". لفظ " 
 اسم ادلفرد، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن رلازي، يعين:

"( kepada yang ghaib) yaitu yang tidak kelihatan oleh mereka, seperti kebangkitan, 
syurga dan neraka". 

ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين حرف ادليم ، و عالمة جرّه فتحة، ألنو " ا لفظ " شلّ 
 اسم غًن منصرف، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن حقيقي، يعين:

"adalah (dan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka) yang kami anugerahkan 

kepada mereka sebagai rezeki." 

 
 1اآلية 

 : ىي كما يايل ٖبناء اسم اجملرور الواردة يف سورة البقرة اآلية 
 1.3الجدول

 1بناء اسم المجرور من سورة البقرة اآلية 
 ٌَ ٍَ َُۡؤِيُُى بٓ َوٱنَِّزَ ًَ كَ أَُِضَل  ثِ ُۡ ٌَ  ثِٱۡۡلِٓخَشحِ وَ  ِيٍ لَۡجهِكَ َوَيبٓ أَُِضَل  إِنَ  ٗهُۡى َُىلُُِى

Artinya:  
dan mereka yang beriman kepada kitab (Al Quran) yang telah diturunkan kepadamu 
dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya 
(kehidupan) akhirat. 

 المعنى العالمة البيان اسم المجور
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  ،بعد حروف اجلر
 حبرف "بـ "

 

ألنو  + َما ( ب  متحة )
ادلوصولة غًن اسم 
 منصرف

 

معىن من كلمة "مبا" 
 : يف القرآن يعين

" kepada kitab  "  

أّما يف تفسًن جاللٌن 
 معىن كلمة "مبا" يعين

: 
"(Dan orang-orang 
yang beriman pada 
apa yang 
diturunkan kepada 
mu) maksudnya Al-
qur’an" 

   ،بعد حروف اجلر
 حبرف "إىل"

 

َك( ألنو متحة ) إيل + 
ضمًن و ىو اسم غًن 

 منصرف
 

معىن من كلمة 
"إليك" يف القرآن 

 يعين:
"kepadamu" 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة " إليك " 

 يعين:
"kepadamu  "  

من     ،بعد حروف اجلر
 حبرف "م ن"

متحة ) من + فبلك( 
ألنو ضمًن و ىو اسم 

 غًن منصرف
 

معىن من كلمة 
 "قبلك" يف القرآن

 يعين:
" sebelummu  "  

أّما يف تفسًن جاللٌن 
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معىن كلمة "قبلك"  
 يعين:

"(dan apa yang 
diturunkan sebelum 
mu) yaitu taurat, 
injil dan selainnya" 

 
السابقة, يوجد ثالثة من بناء اسم اجملرور يعين " مبا" و "إليك" و  ٗاستنادا إىل اآلية 

حبرف اجلر يعين حرف الباء ، و عالمة جرّه فتحة،  "من قبلك". لفظ "مبا" ىو اسم رلرور
ألنو اسم ادلوصولة و ىو اسم غًن ادلنصرف، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن 

 : حقيقي، يعين
"(Dan orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepada mu) maksudnya Al-
qur’an".  

حبرف اجلر يعين حرف إىل ، و عالمة جرّه فتحة، ألنو لفظ "إليك" ىو اسم رلرور 
 اسم غًن ادلنصرف، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن حقيقي، يعين:

"kepadamu ." 
لفظ "من قبلك" ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين حرف إىل ، و عالمة جرّه فتحة، 

  منو معىن رلازي، يعين:ألنو اسم غًن ادلنصرف، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن
"(dan apa yang diturunkan sebelum mu) yaitu taurat, injil dan selainnya." 
 

 2اآلية 
 : ىي كما يايل ٘بناء اسم اجملرور الواردة يف سورة البقرة اآلية 
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 1.1الجدول

 2بناء اسم المجرور من سورة البقرة اآلية 
ئَِك 

ٓ ٍ أُْونََٰ ًَٰ هُٗذي يِّ ثِِّهۡىۖۡ َعهَ ٌَ  سَّ ۡفهُِحى ًُ ئَِك هُُى ٱۡن
ٓ   َ٘وأُْونََٰ

Artinya: 
mereka Itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah 
orang-orang yang beruntung. 

 المعنى العالمة البيان اسم المجور

   بعد حروف اجلر،  ىدى
 حبرف "َعَلى"

 

متحة ) على+ىدى( 
 ألنو ألف ادلقصورة

 
 
 

معىن من كلمة "على 
اذلدى" يف القرآن 

 يعين:
"mendapat petunjuk" 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة "على 

 اذلدى" يعين:
"(yang beroleh 
petunjuk dari Tuhan 
mereka dan 
merekalah orang-
orang yang 
beruntung) yang 
akan berhasil meraih 
syurga dan terlepas 
dari siksa neraka." 
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 ن اسم اجملرور يعين "على اذلدى".السابقة, يوجد بناء واحد م ٘استنادا إىل اآلية  
لفظ "على اذلدى" ىو اسم رلرور حبرف اجلر على ، و عالمة جّره حرف الياء، ألنو اسم، 

 ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن حقيقي، يعين:
"(yang beroleh petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang 
beruntung) yang akan berhasil meraih syurga dan terlepas dari siksa neraka." 
 

 3اآلية 
 : ىي كما يايل ٙبناء اسم اجملرور الواردة يف سورة البقرة اآلية 

   1.2 الجدول
 3 بناء اسم المجرور من سورة البقرة اآلية

ٍَ َكفَُشواْ َسَىٓاٌء  ٌَّ ٱنَِّزَ ِهىۡ إِ ُۡ ٌَ  َعهَ   َٙءأَََزۡسرَهُۡى أَۡو نَۡى رُُِزۡسهُۡى ََل َُۡؤِيُُى
Artinya:  
 Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau 
tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. 

 المعنى العالمة البيان اسم المجور

  ،بعد حروف اجلر
 حبرف "َعَلى"

 

الكسرة )على + 
 ىم(

ألنو ضمًن و ىو 
 ادلفرداسم 

 

معىن من كلمة 
"عليهم" يف القرآن 

 يعين:
"mendapat petunjuk" 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة " عليهم" 

 يعين:
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“bagi mereka” 
 

السابقة, يوجد بناء واحد من اسم اجملرور يعين "عليهم". لفظ  ٙاستنادا إىل اآلية   
"عليهم" ىو اسم رلرور حبرف اجلر على، و عالمة جرّه كسرة، ألنو ضمًن و ىو اسم ادلفرد، 

 " bagi merekaىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن حقيقي، يعين: "

 
 5اآلية 

 : ة اآلية  ىي كما يايلبناء اسم اجملرور الواردة يف سورة البقر 
  1.3 الجدول

 5بناء اسم المجرور من سورة البقرة اآلية 
ٍَ ٱنَُّبطِ وَ  ِ َيٍ ََمُىُل َءاَيَُّب  ِي ٍَ ٱۡۡلِٓخِش َوَيب هُى  ثِٱۡنَُۡىوِ وَ  ثِٱَّللَّ ۡؤِيُُِ ًُ   ٨ ثِ

Artinya: 
Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan hari 
kemudian," pada hal mereka itu Sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. 

 
 المعنى العالمة البيان اسم المجور

بعد حروف اجلر،  ومن الّناس 
 حبرف "م ن"

 الكسرة )من + الناس(
 ألنو اسم ادلفرد

 
 

معىن من كلمة "ومن 
 الّناس" يف القرآن يعين:

"di antara manusia" 
أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة "ومن الّناس" 
 يعين:
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"di antara manusia" 

   ،بعد حروف اجلر
 حبرف "بـ "

كسرة )ب+اهلل( ألنو 
 لفظ اجلاللة
 

معىن من كلمة "باهلل" يف 
 القرآن يعين:

"kepada Allah 
أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة "باهلل" يعين: 
"kepada Allah  "  

  ،بعد حروف اجلر
 حبرف "بـ "

 

 الكسرة )بـ  + اليوم(
 ألنو اسم ادلفرد

 
 

معىن من كلمة "باليوم" 
 يف القرآن يعين:
hari kemudian 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
 معىن كلمة "باليوم" يعين:
hari (hingga hari akhir) 
yaitu hari kiamat, karena 
hari itu adalah terakhir 

  ،بعد حروف اجلر
 حبرف "بـ "

الياء )ب+مؤمنٌن( 
 ألنو مجع مذكر سامل

 

معىن من كلمة "مبؤمنٌن" 
 يف القرآن يعين:

orang-orang yang 
beriman 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة "بامؤمنٌن" 

 يعين:
(Padahal mereka bukan 
orang-orang yang 
beriman). Disini 
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ditekankan arti kata 
‘orang’. Jika kata ganti 
yang disebutkan 
lafalnya, yakni mereka. 

 
السابقة, يوجد أربعة من بناء اسم اجملرور يعين ومن الّناس و باهلل  ٛاستنادا إىل اآلية 

و باليوم. لفظ "من الّناس" ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين حرف م ن ، و عالمة جرّه كسرة، 
 diantara"ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن رلازي، يعين: ألنو اسم ادلفرد، 

manusia " 
لفظ "باهلل" ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين حرف الباء، و عالمة جرّه كسرة، ألنو 

 kepada Allah :اسم ادلفرد، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن حقيقي، يعين
رف اجلر يعين حرف الباء، و عالمة جرّه كسرة، ألنو لفظ "باليوم" ىو اسم رلرور حب

 hingga hari akhirاسم ادلفرد، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن حقيقي، يعين:

لفظ "   ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين حرف الباء، و عالمة جّره "

نسمي بعبارة جارية و معىن منو حرف الياء ألن مجع مذكر سامل، ألنو اسم ادلفرد، ىذا ما 
 : معىن رلازي، يعين

"(Padahal mereka bukan orang-orang yang beriman). Disini ditekankan arti kata 
‘orang’. Jika kata ganti yang disebutkan lafalnya, yakni mereka." 
 

 6اآلية 
 : يايلىي كما  ٜبناء اسم اجملرور الواردة يف سورة البقرة اآلية 
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 1.4 الجدول
 6بناء اسم المجرور من سورة البقرة اآلية 

ٓ أَ  ٌَ إَِلَّ ٍَ َءاَيُُىاْ َوَيب ََۡخَذُعى َ َوٱنَِّزَ ٌَ ٱَّللَّ ِذُعى ٌَ  َفَُسهُىۡ ََُخَٰ  ٩َوَيب ََۡشُعُشو
Artinya: 
Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, Padahal mereka hanya 
menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. 

 المعنى العالمة البيان اسم المجور

   رلرور تابعا السم
 رلرور

) ضمة  )  يف

 زلّل اإلعراب الكسرة

معىن من كلمة 
"أنفسهم" يف 

 : القرآن يعين
dirinya sendiri 

أّما يف تفسًن 
جاللٌن معىن  
كلمة "أنفسهم" 

 : يعين
diri mereka 
sendiri 

  
السابقة, يوجد بناء واحد  من اسم اجملرور يعين أنفسهم. لفظ  ٜاستنادا إىل اآلية 

"أنفسهم" ىو اسم رلرور تابعا السم اجملرور، و عالمة جرّه ضمة و ىو يف زلّل جّر، ىذا ما 
 diri mereka sendiri : نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن حقيقي، يعين
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 11اآلية 
 : ىي كما يايل ٓٔ بناء اسم اجملرور الواردة يف سورة البقرة اآلية

  1.5 الجدول
 11بناء اسم المجرور من سورة البقرة اآلية 

ُ َيَشٗضبۖۡ َونَ  فٍِ لُهُىثِِهى بَعَزاٌة أَنُُِىُۢ ثِ  هُىۡ يََّشض  فََضاَدهُُى ٱَّللَّ ًَ  ٌَ َكبَُىْا ََۡكِزثُى

ٔٓ 
Artinya:  
dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka 
siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. 

 المعنى العالمة البيان اسم المجور
بعد حروف اجلر،  يف قلوهبم 

"ْ  حبرف "يف 
 الكسرة )يف+قلوهبم(

 ألنو اسم ادلفرد
 
 

معىن من كلمة "يف 
 القرآن يعين:قلوهبم" يف 

dalam hati mereka 
أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة "يف قلوهبم" 

 يعين:
(Dalam hati mereka 
ada penyakit) berupa 
keragu-raguan dan 
kemunafikan yang 
menyebabkan sakit 
atau lemahnya 
hatimereka 

  ،بعد حروف اجلر
 حبرف "لـ "

ضمة )ل + ىم (يف 
 اإلعراب الكسرةزلّل 

معىن من كلمة "و ذلم" 
 يف القرآن يعين:
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 bagi mereka 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة "و ذلم" 

 يعين:
dan bagi mereka 

   ،بعد حروف اجلر
 حبرف "بـ "

عالمتو متحة ) 
ب+ما( و عالمة 
إعرابو سكون و ىو 

 اسم اجملرور
 
 

معىن من كلمة "مبا" يف 
 القرآن يعين:
disebabkan 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
 معىن كلمة "مبا" يعين:

Disebabkan 

 
السابقة, يوجد ثالثة من بناء اسم اجملرور يعين يف قلوهبم و ذلم  ٓٔاستنادا إىل اآلية 

و مبا. لفظ "يف قلوهبم" ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين حرف يف ، و عالمة جرّه كسرة، 
 di dalam hatiبعبارة جارية و معىن منو معىن حقيقي، يعين: ألنو اسم ادلفرد، ىذا ما نسمي

mereka. 

و لفظ "ذلم" ىو اسم من شبو اجلملة، و عالمة جرّه كسرة، ألنو اسم ادلفرد، ىذا ما 
 bagi merekaنسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن حقيقي، يعين:

عالمة جرّه سكون يف و لفظ "مبا" ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين حرف الباء، و 
 disebabkan : زلل اجلّر. ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن حقيقي، يعين
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 11اآلية 
 : ىي كما يايل  ٔٔ بناء اسم اجملرور الواردة يف سورة البقرة اآلية

 1.6 الجدول
 11 بناء اسم المجرور من سورة البقرة اآلية

ٌَ  فٍِ ٱۡۡلَۡسضِ ََل رُۡفِسُذواْ  هُىۡ نَ َوإَِرا لَُِم  ٍُ ُيۡصهُِحى ب ََۡح ًَ  ٔٔلَبنُٓىْا إََِّ
Artinya:  
 dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka 
bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan 
perbaikan." 

 المعنى العالمة البيان اسم المجور
 يف االرض

 
بعد حروف اجلر، 

 حبرف "يف"
 الكسرة )يف + األرض(

 ألنو اسم ادلفرد
 
 

معىن من كلمة "يف 
األرض" يف القرآن 

 : يعين
dimuka bumi 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة "يف 

 األرض" يعين:
di muka bumi 

 
من اسم اجملرور يعين "يف األرض"  السابقة, يوجد بناء واحد ٔٔاستنادا إىل اآلية 

لفظ " يف األرض " ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين حرف يف ، و عالمة جرّه كسرة، ألنو 
 di muka bumi : اسم ادلفرد، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن حقيقي، يعين
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 13اآلية 
 : ايلىي كما ي ٖٔ ر الواردة يف سورة البقرة اآليةبناء اسم اجملرو 

  1.11 الجدول
 13 بناء اسم المجرور من سورة البقرة اآلية

بٓ َوإَِرا لَُِم نَهُۡى َءاِيُُىْا  ًَ ٍُ  َك ٍَ ٱنَُّبُط لَبنُٓىاْ أََُۡؤِي بٓ َءاَي ًَ فَهَبُٓءُۗ أَََلٓ  َك ٍَ ٱنسُّ َءاَي

 ٌَ ى ًُ ِكٍ َلَّ ََۡعهَ
فَهَبُٓء َونََٰ  ٖٔإََِّهُۡى هُُى ٱنسُّ

Artinya: 
Apabila dikatakan kepada mereka: "Berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain 
telah beriman." mereka menjawab: "Akan berimankah Kami sebagaimana orang-
orang yang bodoh itu telah beriman?" Ingatlah, Sesungguhnya merekalah orang-
orang yang bodoh; tetapi mereka tidak tahu. 

 
 المعنى العالمة البيان اسم المجور

   ،بعد حروف اجلر
 حبرف "َكـ"

 

متحة ) َكـ + َما( 
ألنو اسم غًن 

 منصرف
 

و ما مصدرية 
والفعل يف تعويل 
مصدر يف زلل 

 جر بالكاف

معىن من كلمة "كما" يف 
 : القرآن يعين

Sebagaimana 

أّما يف تفسًن جاللٌن معىن  
 كلمة "كما" يعين:

Sebagaimanaberimannya 
para sahabat Nabi 
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السابقة, يوجد بناء واحد من اسم اجملرور يعين "كما" لفظ  ٖٔاستنادا إىل اآلية  
"كما" ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين حرف َكـ ، و عالمة جرّه فتحة، ألنو اسم غًن 

 : ادلنصرف، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن رلازي، يعين
Sebagaimana berimannya para sahabat Nabi 
 

 11اآلية 
 : ىي كما يايل  ٗٔبناء اسم اجملرور الواردة يف سورة البقرة اآلية 

 1.11 الجدول
 11بناء اسم المجرور من سورة البقرة اآلية 

ٍَ َءاَيُُىْا لَبنُٓىْا َءاَيَُّب َوإَِرا َخهَۡىْا  ًَٰ َوإَِرا نَمُىْا ٱنَِّزَ ِطُُِِهىۡ إِنَ  َيَعُكىۡ لَبنُٓىْا إََِّب  َشََُٰ

 ٌَ ٍُ ُيۡسزَۡهِضُءو ب ََۡح ًَ  ٗٔإََِّ
Artinya: 

Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka 
mengatakan: "Kami telah beriman". dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan 
mereka, mereka mengatakan: "Sesungguhnya Kami sependirian dengan kamu, Kami 
hanyalah berolok-olok." 

 
 المعنى العالمة البيان اسم المجور
بعد حروف اجلر،  إىل شيطنهم 

 حبرف "إىل"
 الكسرة )إىل شيطنهم(

 ألنو اسم ادلفرد
 
 

معىن من كلمة " إىل 
 : شيطنهم " يف القرآن يعين

kepada syaitan-syaitan 

أّما يف تفسًن جاللٌن معىن 
كلمة " إىل شيطنهم " 
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 يعين:
(kepada setan-
setanmereka) maksudnya 
pemimpin-pemimpin 
mereka 

    رلرور بظرف
ادلكان، و عالمة 

 جره كسرة
 

كسرة   و

 عالمتو يف زلل الكسرة
 

والكاف ضمًن متصل 
يف زلل جر باإلضافة, 

جلمع الذكور وادليم 
 ومجلة.

معىن من كلمة " معكم " 
 يف القرآن يعين:
dengan kamu 

أّما يف تفسًن جاللٌن معىن 
 كلمة " معكم " يعين:

(bersama kamu) 
maksudnyasependirian 
dengan kamu dalam 
keagamaan 

 
و  السابقة, يوجد بنائٌن من اسم اجملرور يعين "إىل شيطنهم" ٗٔاستنادا إىل اآلية  

"معكم". لفظ " إىل شيطنهم " ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين حرف إىل، و عالمة جّره  
 : كسرة، ألنو اسم ادلفرد، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن رلازي، يعين

(dalam kesesatan mereka) yakni melanggar batas disebabkan kekafiran 

 
 12اآلية 

 : ىي كما يايل  ٘ٔالواردة يف سورة البقرة اآلية بناء اسم اجملرور 
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   1.15 الجدول
 12بناء اسم المجرور من سورة البقرة اآلية 

هُۡى  ذُّ ًُ ُ ََۡسزَۡهِضُا ثِِهۡى َوََ ُِِهىۡ ٱَّللَّ ٌَ  فٍِ طُۡغََُٰ هُى ًَ  ََ٘ٔۡع
Artinya: 
 Allah akan (membalas) olok-olokan mereka dan membiarkan mereka 
terombang-ambing dalam kesesatan mereka. 

 
 المعنى العالمة البيان اسم المجور

بعد حروف اجلر،  يف طغينهم 
"  حبرف "يف 

كسرة )يف+طغينهم( 
 ألنو اسم

 

معىن من كلمة "يف 
طغينهم" يف القرآن 

 يعين:
dalam kesesatan 
mereka 

أّما يف تفسًن 
جاللٌن معىن كلمة 
 "يف طغينهم" يعين:

(dalam kesesatan 
mereka) yakni 
melanggar batas 
disebabkan 
kekafiran 
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السابقة, يوجد بناء واحد من اسم اجملرور يعين " يف طغينهم".  ٘ٔاستنادا إىل اآلية 
لفظ " يف طغينهم" ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين حرف يف، و عالمة جرّه كسرة، ألنو اسم 

 : جارية و معىن منو معىن رلازي، يعين ادلفرد، ىذا ما نسمي بعبارة
(kepada setan-setan mereka) maksudnya pemimpin-pemimpin mereka 
 

 13اآلية 
 : ىي كما يايل  ٙٔبناء اسم اجملرور الواردة يف سورة البقرة اآلية 

 1.13 الجدول
 13بناء اسم المجرور من سورة البقرة اآلية 

هَخَ  هََٰ ٍَ ٱۡشزََشُوْا ٱنضَّ ئَِك ٱنَِّزَ
ٓ ٍَ  ثِٱۡنهَُذيَٰ أُْونََٰ َشرُهُۡى َوَيب َكبَُىْا ُيۡهزَِذَ ب َسثَِحذ رَِّجَٰ ًَ فَ

ٔٙ  
Artinya: 

 Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka 
tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. 

 المعنى العالمة البيان اسم المجور

   بعد حروف
اجلر، حبرف 

 "بـ "

 فتحة    

 ألنو ألف ادلقصورة
 
 
 
 
 

معىن من كلمة " 
باذلدى" يف القرآن 

 يعين:
dengan petunjuk 

أّما يف تفسًن 
جاللٌن معىن كلمة 

 " باذلدى" يعين:
(dengan petunjuk) 
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 artinya mengambil 
kesesatan sebagai 
penggantipetunjuk 

 
السابقة, يوجد بناء واحد من اسم اجملرور يعين " يف طغينهم ".  ٙٔاستنادا إىل اآلية 

لفظ " يف طغينهم " ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين حرف الباء، و عالمة فتحة، ألنو اسم 
 : معىن منو معىن رلازي، يعينغًن منصرف، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و 

(dengan petunjuk) artinya mengambil kesesatan sebagai penggantipetunjuk. 

 14اآلية 
 : ىي كما يايل  ٚٔبناء اسم اجملرور الواردة يف سورة البقرة اآلية 

 1.11 الجدول
 14بناء اسم المجرور من سورة البقرة اآلية 

ثَمِ َيثَهُهُۡى  ًَ ُ ثُُِىِسِهۡى  َك بٓ أََضبَٓءۡد َيب َحۡىنَهُۥ َرهََت ٱَّللَّ ًَّ ٱنَِّزٌ ٱۡسزَۡىلََذ ََبٗسا فَهَ

ذٖ َورََشَكهُۡى  ًََٰ ٌَ  فٍِ ظُهُ  ٧َٔلَّ َُۡجِصُشو
Artinya: 
Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, Maka setelah api 
itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan 
membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. 

 
 المعنى العالمة البيان اسم المجور

  ،بعد حروف اجلر
 حبرف "َكـ"

 

 الكسرة )َكـ + مثل(
 ألنو اسم ادلفرد

 

معىن من كلمة 
"كمثل" يف القرآن 

 seperti :يعين
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أّما يف تفسًن  
جاللٌن معىن كلمة 
" كمثل" 

 sepertiيعين:
بعد حروف اجلر،  يف ظلمات

"  حبرف "يف 
كسرة 

( ألنو  )يف+ظلمات 
 مجع مؤنث سامل

 
 

معىن من كلمة 
"يف ظلمات" يف 

 القرآن يعين:
dalam kegelapan 

أّما يف تفسًن 
جاللٌن معىن كلمة 
"يف ظلمات " 

 يعين:
Dalamkegelapan 
tidak dapat 
melihat) apa yang 
terdapat di 
sekeliling mereka, 
sehingga tidak 
tahu jalan dan 
mereka dalam 
keadaan 
kecemasan 
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السابقة, يوجد بنائٌن من اسم اجملرور يعين " كمثل و يف  ٚٔاستنادا إىل اآلية 
و عالمتو كسرة، ألنو  ظلمات ". لفظ " كمثل " ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين حرف َكـ،
 seperti:  اسم ادلفرد، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن حقيقي، يعين

، و عالمتو كسرة،  و لفظ " يف ظلمات " ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين حرف يف 
 : ألنو مجع مؤنث سامل، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن رلازي، يعين

(dalam kegelapan tidak dapat melihat) apa yang terdapat di sekeliling mereka, sehingga 
tidak tahu jalan dan mereka dalam keadaan kecemasan 
 

 16اآلية 
 : ىي كما يايل  ٜٔبناء اسم اجملرور الواردة يف سورة البقرة اآلية 

 1.12 الجدول
 16بناء اسم المجرور من سورة البقرة اآلية 

بٓءِ  َكَصُِّتٖ أَۡو  ًَ ٍَ ٱنسَّ جَِعهُۡى  فُِهِ  يِّ ٌَ أََصَٰ ذ  َوَسۡعذ  َوثَۡشق  ََۡجَعهُى ًََٰ ٍٓ ظُهُ فِ

ٍَ  َءاَراَِِهى فِِشَ  ثِٱۡنَكَٰ
ُ ُيِحُظُُۢ ۡىِدِۚ َوٱَّللَّ ًَ ِعِك َحَزَس ٱۡن َىَٰ ٍَ ٱنصَّ  ٩ٔيِّ

Artinya: 
 Atau seperti (orang-orang yang ditimpa) hujan lebat dari langit disertai gelap 

gulita, guruh dan kilat; mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya, karena 
(mendengar suara) petir,sebab takut akan mati. dan Allah meliputi orang-orang yang 
kafir. 

 
المجور اسم  المعنى العالمة البيان 

   ،بعد حروف اجلر
 حبرف "َكـ"

 الكسرة )َكـ + صيب(
 ألنو اسم ادلفرد

معىن من كلمة 
"كصيب" يف القرآن 
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 : يعين
orang-orang yang 
ditimpa 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة "كصيب " 

 يعين:
perumpamaan 
mereka itu, (seperti 
hujan lebat) 
maksudnya seperti 
orang-orang yang 
ditimpa hujan lebat 

بعد حروف اجلر،  من الّسماء 
 حبرف "م ن"

 

الكسرة )م ن + 
 الّسماء(

 ألنو اسم ادلفرد
 
 

معىن من كلمة "من 
الّسماء" يف القرآن 

 يعين:
dari langit 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة " من 

 الّسماء " يعين:
dari langit 

  ،بعد حروف اجلر
"  حبرف "يف 

 

ْ+ ه(  الكسرة )يف 
 ألنو اسم ادلفر

معىن من كلمة "فيو" 
 يف القرآن يعين:

disertai 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة " فيو " 
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 يعين:
(padanya) yakni pada 
awan itu 

بعد حروف اجلر،  يف اذاهنم 
"  حبرف "يف 

 

كسرة )يف+اذاهنم( 
 ألنو اسم

 
 

كلمة " يف اذ   معىن من
 هنيم" يف القرآن يعين:

telinganya 
أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة " يف اذ 

 هنيم  " يعين:
telinga mereka 
السابقة, يوجد أربعة من بناء اسم اجملرور يعين " كصّيب و من  ٜٔاستنادا إىل اآلية 

اجلر يعين حرف َكـ، و الّسماء و فيو و يف اذهنيم ". لفظ " كصّيب " ىو اسم رلرور حبرف 
 :  عالمتو كسرة، ألنو اسم ادلفرد، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن رلازي، يعين

perumpamaan mereka itu, (seperti hujan lebat) maksudnya seperti orang-orang yang 
ditimpa hujan lebat 

حرف من، و عالمتو كسرة،  و لفظ " من الّسماء " ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين
  dari langit : ألنو اسم ادلفرد، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن حقيقي، يعين

و لفظ " فيو " ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين حرف يف، و عالمتو كسرة، وىو 
 padanya:  ضمًن، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن رلازي، يعين

يف اذهنيم " ىو اسم رلرور حبرف اجلر يعين حرف يف، و عالمتو كسرة، و لفظ " 
 telinga mereka : وىو اسم، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن حقيقي، يعين
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 51اآلية 
 : ىي كما يايل  ٕٓبناء اسم اجملرور الواردة يف سورة البقرة اآلية 

 1.13 الجدول
 51البقرة اآلية بناء اسم المجرور من سورة 

َشهُۡىۖۡ  بٓ أََضبٓءَ َََكبُد ٱۡنجَۡشُق ََۡخطَُف أَۡثَصَٰ ًَ َشۡىاْ فُِِه َوإَِرآ  ُكهَّ ِهىۡ نَهُى يَّ ُۡ  أَۡظهََى َعهَ

 ًَٰ َ َعهَ ٌَّ ٱَّللَّ ِشِهۡىِۚ إِ ِعِهۡى َوأَۡثَصَٰ ًۡ ُ نََزهََت ثَِس  َونَۡى َشبَٓء ٱَّللَّ
ِۚ
ءٖ لَبُيىْا ٍۡ لَِذَش   ُكمِّ َش

ٕٓ 
Artinya: 
Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu 
menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa 
mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan 
pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala 
sesuatu. 

 
 المعنى العالمة البيان اسم المجور

اسم اجملرور بظرف  كّلما أضاء
 الزمان

 

متحة ) إيل + َكّلما 
أضاء( ألنو اسم غًن 

 منصرف
 
 

معىن من كلمة " كّلما 
 أضاء" يف القرآن يعين

: 
Setiap kali kilat itu 
menyinari 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة " كّلما 

 : أضاء" يعين
Setiap kali kilat itu 
menyinari 
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 اسم اجملرور باإلضافة أظلم عليهم
 

كسرة )أظلم عليهم( 
 ألنو اسم

 
 

معىن من كلمة "أظلم 
 : عليو" يف القرآن يعين

gelap menimpa 
mereka 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة "أظلم 

 : يعينعليو" 
dan bila gelap 
menimpamereka, 
mereka pun berhenti) 
sebagai tamsil dari 
bukti-bukti 
keterangan ayat-ayat 
Alquran yang 
mengejutkan hati 
mereka. Mereka 
membenarkannya 
setelah mendengar 
padanya hal-hal yang 
mereka senangi 
sehingga mereka 
berhenti dari apa-
apayang dibencinya. 

 اسم اجملرور باإلضافة كّل شيئ
 

كسرة )كل شيئ( 
 ألنو اسم

 
 

معىن من كلمة " كل 
 : شيئ" يف القرآن يعين

atas segala sesuatu 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة " كل شيئ 
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 : " يعين
(atas segala sesuatu) 
yang dikehendaki-
Nya, termasuk apa-
apayang telah 
disebutkan tadi. 

 
السابقة, يوجد ثالثة من بناء اسم اجملرور يعين " كّلما اضاء و  ٕٓاستنادا إىل اآلية 

أظلم عليهم و كّل شيئ". لفظ " كّلما اضاء " ىو اسم رلرور بعد ظرف الزمان ، و عالمتو 
 :  فتحة، ألنو مصدرا، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن رلازي، يعين

Setiap kali kilat itu menyinari 

و لفظ " أظلم عليهم " ىو اسم رلرور باإلضافة، و عالمتو كسرة ، ىذا ما نسمي 
 :  ، يعينرلازي بعبارة جارية و معىن منو معىن 

(dan bila gelap menimpa mereka, mereka pun berhenti) sebagai tamsil dari bukti-bukti 
keterangan ayat-ayat Alquran yang mengejutkan hati mereka. Mereka 
membenarkannya setelah mendengar padanya hal-hal yang mereka senangi sehingga 
mereka berhenti dari apa-apayang dibencinya 

و لفظ " و كّل شيئ " ىو اسم رلرور باإلضافة، و عالمتو كسرة، وىو اسم، ىذا 
 :  بعبارة جارية و معىن منو معىن رلازي، يعينما نسمي 

atas segala sesuatu) yang dikehendaki-Nya, termasuk apa-apayang telah disebutkan tadi 

 51اآلية 
 : ىي كما يايل  ٕٔبناء اسم اجملرور الواردة يف سورة البقرة اآلية 

  1.14 الجدول



55 
 

 51بناء اسم المجرور من سورة البقرة اآلية 
 ٍَ ٓأََُّهَب ٱنَُّبُط ٱۡعجُُذوْا َسثَُّكُى ٱنَِّزٌ َخهَمَُكۡى َوٱنَِّزَ ٌَ  ِيٍ لَۡجهُِكىۡ َََٰ  ٕٔنََعهَُّكۡى رَزَّمُى

 
Artinya: 
Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang 
yang sebelummu, agar kamu bertakwa, 

 
 المعنى العالمة البيان اسم المجور

من قبلكم : من + 
 قبلكم

بعد حروف اجلر، 
 حبرف "م ن"

 

كسرة 
)من+قبلكم( ألنو 

 اسم
 

معىن من كلمة " من 
قبلكم" يف القرآن 

  sebelummu: يعين
أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة " من 

 : قبلكم" يعين
Sebelummu 

اسم اجملرور يعين " من قبلكم ".  واحد من السابقة, يوجد بناء ٕٓاستنادا إىل اآلية 
لفظ " من قبلكم " ىو اسم رلرور بعد حرف من ، و عالمتو كسرة، ألنو اسم ادلفرد، ىذا 

 sebelummu:  ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن حقيقي، يعين

 
 53اآلية 

 : ىي كما يايل  ٖٕبناء اسم اجملرور الواردة يف سورة البقرة اآلية 
 1.15 الجدول
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 53بناء اسم المجرور من سورة البقرة اآلية 
تٖ َوإٌِ ُكُزُۡى  َۡ ب فٍِ َس ًَّ ًَٰ َعۡجِذََب فَۡأرُىاْ ثُِسىَسٖح  يِّ ۡنَُب َعهَ ۡثهِهِۦََضَّ ٍ يِّ َوٱۡدُعىْا  يِّ

ِ  ُشهََذٓاَءُكى ٌِ ٱَّللَّ ٍ ُدو ٍَ  يِّ ِذلُِ  ٖٕإٌِ ُكُزُۡى َصَٰ
Artinya: 
Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan 
kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran 
itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang 
benar. 

 
 المعنى العالمة البيان اسم المجور

اجلر، بعد حروف  يف ريب 
"  حبرف "يف 

 

 الكسرة )يف+ريب(
 ألنو اسم ادلفرد

 
 

معىن من كلمة " يف 
 : ريب" يف القرآن يعين

dalam keraguan 
أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة "يف ريب" 

 : يعين
merasa ragu atau 
bimbang 

   ،بعد حروف اجلر
 حبرف "م ن"

 

متحة ) من+ما( 
ألنو اسم غًن 

 منصرف
 
 

كلمة "شلّا"   معىن من
 : يف القرآن يعين

tentang   

أّما يف تفسًن جاللٌن 
 : معىن كلمة "شلّا" يعين

tentang apa 
من مثلو : من +  بعد حروف اجلر،  كسرة )من+مثلو(  معىن من كلمة " من 



55 
 

 حبرف "م ن" مثلو
 

 ألنو اسم
 
 

 مثلو " يف القرآن يعين
: yang semisal 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
" من مثلو  معىن كلمة

 : " يعين
yang sebanding 
dengannya mitslihi', 
min yang berarti dari, 
maksudnya di sini 
ialah untuk menjadi 
keterangan atau 
penjelasan, hingga 
artinya ialah yang 
sebanding dengannya 

    

 

اسم اجملرور 
 باإلضافة

معىن من كلمة "  كسرة كادلضاف
 شهداءكم" يف القرآن 

:   يعين  
 penolong-
penolongmu 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة " 

 : شهداءكم" يعين
(Dan ajaklah saksi-
saksimu) maksudnya 
tuhan-tuhanmu yang 
kamu sembah itu   

بعد حروف اجلر،  من دون اهلل  كسرة )من دون  معىن من كلمة " من 
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حبرف "م ن" و اللفظ 
داللة عن مضاف 

 إليو
 

 
 

اهلل ( ألنو اسم و 
لفظ اهلل كمضاف 

 إليو
 
 

دون اهلل" يف القرآن 
: يعين  

selain Allah 
أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة " من دون 

 : اهلل " يعين
(selain dari Allah) 
untuk menjadi 
penolong-
penolongmu, 
ربع من بناءالسم اجملرور يعين "من دون اهلل يف أالسابقة, يوجد  ٖٕاستنادا إىل اآلية 

ريب و شلّا و من مثلو وشهدائكم". لفظ " يف ريب " ىو اسم رلرور بعد حرف يف، و 
عالمتو كسرة، ألنو اسم ادلفرد، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن رلازي، يعين: 

merasa ragu atau bimbang 

ىو اسم رلرور بعد حرف ميم، و عالمتو فتحة، ألنو اسم غًن  لفظ " شلّا "
 tentang apaمنصرف، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن رلازي، يعين: 

لفظ " من مثلو " ىو اسم رلرور بعد حرف من، و عالمتو فتحة، ألنو اسم غًن 
 : منصرف، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن رلازي، يعين

yang sebanding dengannya mitslihi', min yang berarti dari, maksudnya di sini ialah 
untuk menjadi keterangan atau penjelasan, hingga artinya ialah yang sebanding 
dengannya 

لفظ " شهدائكم " ىو اسم رلرور باإلضافة، و عالمتو كسرة، ىذا ما نسمي بعبارة  
 معىن منو معىن رلازي، يعين:جارية و 
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(Dan ajaklah saksi-saksimu) maksudnya tuhan-tuhanmu yang kamu sembah itu. 

 
 52اآلية 

 : ىي كما يايل  ٕ٘بناء اسم اجملرور الواردة يف سورة البقرة اآلية 
 1.16 الجدول

 52بناء اسم المجرور من سورة البقرة اآلية 
 ٌَّ ِذ أَ هَِحَٰ هُىْا ٱنصََّٰ ًِ ٍَ َءاَيُُىاْ َوَع ِش ٱنَِّزَ ٖذ رَۡجِشٌ  نَهُىۡ َوثَشِّ ُشۖۡ  ِيٍ رَۡحزِهَبَجََُّٰ هََٰ َۡ ٱۡۡلَ

ب ًَ هَبُسِصلُىْا  ُكهَّ ُۡ َشحٖ  ِي ًَ َزا ٱنَِّزٌ ُسِصۡلَُب  ِيٍ ثَ ۡصٗلب لَبنُىْا هََٰ ۦ ثِهِ َوأُرُىاْ  ِيٍ لَۡجُمۖۡ سِّ

جِٗهبۖۡ  ۖۡ َوهُۡى  َونَهُۡى فُِهَبٓ ُيزََشَٰ طَهََّشح  ج  يُّ ٌَ  فُِهَبأَۡصَوَٰ هُِذو  َٕ٘خَٰ
Artinya:  

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat 
baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di 
dalamnya. Setiap mereka diberi rezki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka 
mengatakan : "Inilah yang pernah diberikan kepada Kami dahulu." mereka diberi 
buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci 
dan mereka kekal di dalamnya. 

 المعنى العالمة البيان اسم المجور

   بعد حروف اجلر،  : ل + ىم
 حبرف "لـ "

 

كسرة )ل+ىم( 
 ألنو اسم ضمًن

 

معىن من كلمة " ذلم " 
 يف القرآن يعين:

bagi mereka   

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة " ذلم " 

 يعين:
bagi mereka 

بعد حروف اجلر،  من حتتها  كسرة )من+حتتها(  معىن من كلمة "من 
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 حبرف "م ن"
 

 ألنو اسم 
 

 حتتها" يف القرآن يعين:
di dalammnya 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة " من حتتها" 

 يعين:
Dibawahnya 

   ،بعد حروف اجلر
 حبرف "َكـ"

 

متحة ) ك + ما( 
 ألنو اسم ادلوصولة

 
 

معىن من كلمة " كّلما 
 " يف القرآن يعين:

setiap kali 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة " كّلما " 

 يعين:
setiap mereka 

  بعد حروف اجلر،  : من + ىا
 حبرف "م ن"

متحة ) من+ىا( 
 ألنو ضمًن

 
متحة ) من+ما( 

 ألنو ضمًن

معىن من كلمة " منها 
 " يف القرآن يعين:

dalam surge-surga itu 
أّما يف تفسًن جاللٌن 

منها " معىن كلمة " 
 يعين:

didalami syurga itu 
بعد حروف اجلر،  من مثرة 

 حبرف "م ن"
 الكسرة )م ن + مثرة(

 ألنو اسم ادلفرد
معىن من كلمة " من 

 مثرة" يف القرآن يعين:
diberi rezeki buah-
buahan 
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أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة " من مثرة" 

 يعين:
berupa buah-buahan 

اجلر، بعد حروف  من قبل 
 حبرف "م ن"

 

الكسرة )من + 
 قبل(

 ألنو اسم ادلفرد
 

 

معىن من كلمة "من 
 قبل" يف القرآن يعين:

dahulu 
أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة "من قبل" 

 يعين:
Dulu 

   ،بعد حروف اجلر
 حبرف "بـ "

 الكسرة )َكـ + مثل(

 ألنو ضمًن 

 

معىن من كلمة " بو " 
 يف القرآن يعين:

di dalamnya 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة " بو " 

 يعين:
(dalam keadaan 
serupa), yakni 
warnanya tetapi 
berbeda rasanya 

بعد حروف اجلر،  وذلم 
 حبرف "لـ "

ضمة و ذلم و ىو 
يف زلّل اإلعراب 

 الكسرة

معىن من كلمة " وذلم 
 فيها" يف القرآن يعين:

dan untuk mereka di 
dalamnya 
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أّما يف تفسًن جاللٌن  
معىن كلمة " وذلم 

 فيها" يعين:
dan untuk mereka 
didalamnya 

   ،بعد حروف اجلر
"  حبرف "يف 

 
 

+ىا(  متحة ) يف 
 اسم غًن منصرف

 
 

معىن من كلمة " فيها" 
 يف القرآن يعين:

di dalamnya 

أّما يف تفسًن جاللٌن 
معىن كلمة " فيها" 

 يعين:
(dan mereka kekal di 
dalamnya) untuk 
selamalamanya,hingga 
mereka tak pernah 
fana dan tidak pula 
dikeluarkan dari 
dalamnya.  

السابقة, يوجد تسعة من بناءالسم اجملرور. لفظ " ذلم " ىو  ٕ٘استنادا إىل اآلية 
ىذا ما نسمي بعبارة جارية اسم رلرور بعد حرف الم، و عالمتو كسرة، ألنو اسم الضمًن، 

 bagi merekaو معىن منو معىن حقيقي، يعين:
لفظ " من حتتها " ىو اسم رلرور بعد حرف من، و عالمتو كسرة، ألنو اسم، ىذا 

 dibawahnya ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن حقيقي، يعين:
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سم ادلوصولة، ىذا لفظ " كلما" ىو اسم رلرور بعد حرف َكـ، و عالمتو فتحة، ألنو ا
 setiap kali merekaما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن رلازي، يعين:

لفظ " منها " ىو اسم رلرور بعد حرف من، و عالمتو فتحة، ألنو ضمًن، ىذا ما 
 di dalam syurga ituنسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن رلازي، يعين: 

حرف من، و عالمتو كسرة، ألنو اسم ادلفرد، لفظ " من مثرة " ىو اسم رلرور بعد 
 berupa buah-buahanىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن حقيقي، يعين: 

لفظ " من قبل " ىو اسم رلرور بعد حرف من، و عالمتو ضمة يف زلل اإلضافة و 
حقيقي، ىو احلال، ألنو اسم ادلفرد، ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن 

 sebelummu atau duluيعين:
لفظ " بو" ىو اسم رلرور بعد حرف الباء، و عالمتو كسرة، ألنو ضمًن، ىذا ما 

 ، يعين: رلازي بارة جارية و معىن منو معىننسمي بع
(dalam keadaan serupa), yakni warnanya tetapi berbeda rasanya 

لفظ " ذلم " ىو اسم رلرور بعد حرف الالم، و عالمتو ضمة يف زلل اإلضافة ، ىذا  
 dan merekaما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن حقيقي، يعين: 

لفظ " فيها" ىو اسم رلرور بعد حرف اجلر يف، و عالمتو فتحة ألنو اسم الضمًن ، 
 يعين: ىذا ما نسمي بعبارة جارية و معىن منو معىن رلازي،

 di dalamnya معىن يف القرآن يعين:
 أّما يف تفسًن جاللٌن معىن كلمة " فيها" يعين:

(dan mereka kekal di dalamnya) untuk selamalamanya,hingga mereka tak pernah fana 
dan tidak pula dikeluarkan dari dalamnya. 
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اسم اجملرور  ،اسم اجملرور حبرف  اجلرن استنادا إىل البيانات السابقة ميكن االستنتاج أ 
. و عالمة اإلعرابو كسرة، الياء، و الفتحة، باإلضافة، اسم اجملرور إذا كان تابعا السم رلرور

 : ، ىي كما يايلٕ٘-ٔو معىن لكل األيات يف سورة البقرة اآلية 
 1.51الجدول 

 52-1مّلخص اسم المجرور الوارد في سورة البقرة اآلية 
اسم المجرور بحرف   اآلية الرقم

 الجر
 المعنى العالمة

ٔ ٕ 
 

 ِِ  Makna nya  adalah 

pada nya 

  
   حرف الياء Makna nya adalah 

bagi orang-orang 

yang bertakwa 

ٕ ٖ 
  

 

 ِِ  Makna nya adalah 

kepada yang ghaib 

  

 
    

 َِ  Makna nya 

adalahdan sebagian 

dari yang kami 

berikan kepada 

mereka 

ٖ ٗ 
   

 َِ  Makna nya adalah 

Dan orang-orang 

yang beriman pada 

apa yang 

diturunkan kepada 

mu 

  
  

 

 َِ  Makna nya adalah 

kepada mu 
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يٍ   

 َِ  Makna nya adalah 

dan apa yang 

diturunkan sebelum 

mu 

ٗ ٘ 
  هذي 

 َِ  Makna nya adalah 

yang beroleh 

petunjuk dari 

Tuhan mereka dan 

merekalah orang-

orang yang 

beruntung 

٘ ٙ 
    

 ِِ  makna nya adalah 

bagi mereka 

 ويٍ انُّبط  ٨ ٙ

 

 ِِ  Makna nya adalah 

di antara manusia 

  
  

 ِِ  Makna nya adalah 

kepada Allah 

  
    

 ِِ  Makna nya adalah 

hingga hari akhir 

  
  

 

 Makna  adalah حرف الياء

Padahal mereka 

bukan orang-orang 

yang beriman 

 يف قلوهبم  ٓٔ ٧
 

 ِِ  Maknanya adalah 

dalam hati mereka 

ada penyakit 

ِِ  وذلم    Makna nya adalah 

dan bagi mereka 

  

  
 َِ  Makna nya adalah 

disebabkan 

ِِ  يف االرض ٔٔ ٨  Makna nya adalah 

di muka bumi 

٩ ٕٔ 

  
 َِ  Makna nya adalah 

sebagaimana 

berimannya para 

sahabat Nabi 

ِِ  إىل شيطنهم ٗٔ ٓٔ  Makna nya adalah 

kepada setan-setan 

mereka 
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ِِ  يف طغينهم  ٘ٔ ٔٔ  Makna nya adalah 

dalam kesesatan 

mereka 

ٕٔ ٔٙ 

  
 َِ  Makna nya adalah 

dengan petunjuk 

ٖٔ ٔ٧ 

    
 ِِ  Makna nya adalah 

seperti 

ِِ  يف ظلمات    Makna nya adalah 

dalam kegelapan 

tidak dapat melihat 

ٔٗ ٔ٩ 

  
 ِِ  Makna nya adalah 

perumpamaan 

mereka itu  

ِِ  من الّسماء    Maknya nya adalah 

dari langit 

  

 
 ِِ  Makna nya adalah 

padanya 

ِِ  من قبلكم ٕٔ ٘ٔ  Makna nya adalah 

sebelummu 

ِِ  يف ريب ٖٕ ٙٔ  Makna nya adalah 

merasa ragu atau 
bimbang 

  

  
 َِ  Makna nya adalah 

tentang apa 

ِِ  من مثلو    Makna nya adalah 

yang sebanding 

dengannya 

 

ِِ  من دون     Makna nya adalah 

selain dari  

ِِ  ذلم ٕ٘ ٧ٔ  Makna nya adalah 

bagi mereka 

ِِ  من حتتها    Makna nya adalah 

di bawah 
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َِ  كّلما    Makna nya adalah 

setiap mereka 

َِ  منها    Makna adalah di 

dalam syurga itu 

ِِ  من مثرة    Makna nya adalah 

berupa buah-

buahan 

ِِ  من قبل    Makna nya adalah 

dulu 

ِِ  بو    Makna nya adalah 

dalam keadaan 

serupa 

ِِ  ذلم    Makna nya adalah 

untuk mereka  

َِ  فيها    Makna nya adalah 

didalamnya 

اإلضافةاسم اجملرور ب اآلية الرقم  المعنى العالمة 
ِِ  معكم ٗٔ ٨ٔ  Makna nya adalah 

bersama kamu 

َِ  كّلما أضاء ٕٓ ٩ٔ  Makna nya adalah 

setiap kali kilat itu 

menyinari 

ِِ  أظلم عليهم    Makna nya adalah 

dan bila gelap 

menimpa mereka 

ِِ  كّل شيئ    Makna nya adalah 

atas segala sesuatu 

ِِ  شهداءكم ٖٕ ٕٓ  Makna nya adalah 

dan ajaklah saksi-

saksi mu 

  

 

 

 

ِِ  اهلل  Makana nya adalah 

Allah 

اسم اجملرور إذا كان تابعا  اآلية الرقم
 السم رلرور

 المعنى العالمة

ِِ  انفسهم  ٩ٔ ٕٔ  Makna nya adalah 

diri mereka sendiri   
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 حقيقيال معنىال  لةمالك اآلية الرقم
 bahwa ia (padanya)"  فيه  1

benar-benar dari 

Allah SWT." 
 adalah (dan"  اشلّ   2

sebagian dari yang 
kami berikan 
kepada mereka) 
yang kami 
anugerahkan 
kepada mereka 
sebagai rezeki." 
 

 Dan orang-orang)"  مبا  3
yang beriman pada 
apa yang 
diturunkan kepada 
mu) maksudnya Al-
qur’an".  

 
 Kepadamu  إليك  4

 yang beroleh(  على اذلدى  5
petunjuk dari 
Tuhan mereka dan 
merekalah orang-
orang yang 
beruntung) yang 
akan berhasil 
meraih syurga dan 
terlepas dari siksa 
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neraka. 

 bagi mereka  عليهم  6

 kepada Allah  باهلل  7

 hingga hari akhir  باليوم  8

 Diri mereka sendiri  أنفسهم  9

 di dalam hati  يف قلوهبم  10
mereka 

 bagi mereka  ذلم  11

 Disebabkan  مبا  12

 di muka bumi  يف األرض  13

14  
   dengan petunjuk 

 

 Seperti  كمثل  15

 dari langit  من الّسماء  16

 telinga mereka  يف اذهنيم  17

 Sebelummu  من قبلكم  18

 bagi mereka  ذلم  19

 Dibawahnya  من حتتها  20

-berupa buah  من مثرة  21
buahan 

 sebelummu atau  من قبل  22
dulu 

 dan mereka  ذلم  23



40 
 

 ادلعىن اجملزي  الكلمة االية الرقم
 bagi orang-orang)  للمتقٌن  1

yang bertakwa) 
maksudnya orang-
orang yang 
mengusahakan diri 
mereka supaya 
menjadi takwa 
dengan jalan 
mengikuti perintah 
dan menjauhi 
larangan demi 
menjaga diri dari 
api neraka 

 kepada yang )  بالغيب  2
ghaib) yaitu yang 
tidak kelihatan oleh 
mereka, seperti 
kebangkitan, syurga 
dan neraka 

 dan apa yang)  من قبلك  3
diturunkan sebelum 
mu) yaitu taurat, 
injil dan selainnya 

 Diantara manusia  من الّناس  4
 

5  
  (Padahal mereka 

bukan orang-orang 
yang beriman). 
Disini ditekankan 
arti kata ‘orang’. 
Jika kata ganti yang 
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disebutkan lafalnya, 
yakni mereka 

 Sebagaimana  كما  6
berimannya para 
sahabat Nabi 
 

-kepada setan)  إىل شيطنهم  7
setanmereka) 
maksudnya 
pemimpin-
pemimpin mereka 

 (bersama kamu)  معكم  8
maksudnyasependiri
an dengan kamu 
dalam keagamaan 

 dalam kesesatan)  يف طغينهم  9
mereka) yakni 
melanggar batas 
disebabkan 
kekafiran 

 dalam kegelapan  يف ظلمات  10
tidak dapat melihat) 
apa yang terdapat di 
sekeliling mereka, 
sehingga tidak tahu 
jalan dan mereka 
dalam keadaan 
kecemasan 
 

 (atas segala sesuatu  كّل شيئ  11
yang dikehendaki-
Nya, termasuk apa-
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apayang telah 
disebutkan tadi 

 
 

 merasa ragu atau  يف ريب  12
bimbang 

 yang sebanding  من مثلو  13
dengannya mitslihi', 
min yang berarti 
dari, maksudnya di 
sini ialah untuk 
menjadi keterangan 
atau penjelasan, 
hingga artinya ialah 
yang sebanding 
dengannya 
 

 dan mereka kekal)  فيها  14
di dalamnya) untuk 
selamalamanya,hing
ga mereka tak 
pernah fana dan 
tidak pula 
dikeluarkan dari 
dalamnya. 
 

 
استنادا إىل حتليل البيانات و نتائج البحث السابقة ميكن االستنتاج أن ىذا البحث 

العبارة ىي يبحث عن بناء اجلملة و ىو يتحدث عن بناء اجلملة، و العبارة، و شبو اجلملة. 
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وحدة حنوية أعلى وحدة شبو اجلملة و أسفل وحدة اجلملة ، يف شكل سلسلة من الكلمات 
مسهمة، و ستناقس الباحثة يف ىذا البحث يعين عبارة جارية و ىو حتتوي على عناصر 

اسم اجملرور ىو اسم الذي يظهر معىن أو غرًضا معيًنا. ، عبارة اليت ادلسند منو حرف اجلر
كلمات. الذي حيتوي على اسم   ٛٗبعدد  ٕ٘-ٔاسم اجملرور الوارد يف سورة البقرة اآلية 

اسم اجملرور باإلضافة يعين بعد ظرف ادلكان كلمة  كلمات،  ٔٗاجملرور باسم اجملرور بعدد 
كلمات، و اسم اجملرور ألنو  ٗ واحدة، بعد ظرف الزمان كلمة واحدة، و بعد مضاف إليو 

كلمة واحدة و ىو توكيد. من ناحية عالمة اإلعرابو حتتوي على كسرة    تابعا السم رلرور
واحدة. و اسم اجملرور و  كلمات، مجع مؤنث السامل كلمة  ٖٔألنو اسم ادلفرد بعدد 

عالمتو الياء حيتوي على كلمتٌن إلنو مجع مذكر سامل. أما اسم اجملرور و عالمتو الفتحة 
كلمات ألنو اسم غًن منصرف، و كلمتٌن ألنو ألف ادلمدودة. من ناحية ادلعىن   ٕٔحيتوي 

: من حتتوي على معىن حقيقي و معىن رلازي. من بعض األمثلة ادلوجدة من معىن حقيقي
 و من بعض األمثلة ادلوجدة من معىن رلازي: فيها معناه ىو   buah-buahanالثمرة معناه 

(dan mereka kekal di dalamnya) untuk selamalamanya,hingga mereka tak pernah fana 
dan tidak pula dikeluarkan dari dalamnya 
 
 

 
 

 طريقة التدريس اسم المجرور في سورة البقرة  . ب
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تدريس علم النحو توجد كثًن من طرق التدريس ادلستخدمة، منها: الطريقة  يف
طريقة ادلهام ادلتقطعة  و الطريقة القواعد و الرتمجة، و االستقرائية، و الطريقة القياسية،

خطة شاملة تتعلق بعرض ادلواد على أساس . أما الطريقة االستقرائية يعين (Jigsaw)التعاونية 
 ٔ. يوجد أي جزء آخر وكلها تستند إىل هنج زلدد سلفامنتظم ، حيث ال 

توفًن القواعد اليت جيب فهمها حفظها ، مث إعطاء أمثلة أخرى الطريقة القياسية تبدأ ب
رموز الذي مت غًن أن الطالب تعطى الفرصة للقيام بتمارين لتطبيق القواعد أو ال

على فهم القواعد لتحقيق القراءة الطرق اليت تؤكد طريقة القواعد و الرتمجة يعين ٕإعطائو.
 ٖ.رتمجةال والكتابة و

يتكون  من أنواع التعلم الفعاليالذي ىي نوع (Jigsaw)طريقة ادلهام ادلتقطعة التعاونية 
أشخاص )مادة يقدمها  ٘-ٗتعلم غًن متجانسة ذات عضوية تتكون من المن فرق 

 علىقادرة عن إتقان قسم ادلواد التعليمية و  يةمسؤول لبةالطالب يف شكل نص( وكل ط
و يف ىذا البحث استخدمت الباحثة طريقة طريقة ادلهام ادلتقطعة  ٗعضاء آخرين.العملؤل

 .إلن كانت ىذه الطريقة الفعالية (Jigsaw)التعاونية 
يتطلب تطبيق تعلم اللغة العربية باستخدام طريقة التعلم التعاوين أن يكون الطالب 

 عملية التعلم من خالل ادلناقشات مع أعضاء رلموعتهم نشطٌن يف

                                                             
1
 Radliyah Zaenuddin, Metodelogi dan Strategi Alternatif Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Yogyakarta:Pustaka Rihlah Group, 2005), h. 31 
2
 Ahmad Fuad Efendi, Metodelogi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang:2005), h. 86 

3
 Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang:UIN-Maliki Press, 2012), h. 23 
4
 Robert E. Slavina, Cooperative Learning, (Bandung: Nusa Media, 2005), h.235. 
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طريقة ادلهام ادلتقطعة فيما يلي اخلطوات وتعلم اللغة العربية باستخدام التعلم التعاوني
 ٘. (Jigsaw)التعاونية 

طريقة ادلهام ادلتقطعة التعاونية باستخدام  العريب اللغةتطوير خطة التعلم التعاوين  (أ 
(Jigsaw) 

 الطالب وفًقا جملموعاهتم اخلاصة.يقسم ادلعلم  (ب 
 جيتمع الطالب وفقا جملموعاهتم. (ج 
 يعطي ادلعلم موضوًعا زلدًدا مسبًقا (د 
 يشرح ادلعلم الغرض من التعلم. (ه 
 يناقش الطالب مع أعضاء اجملموعة (و 
إذا وجدت ادلادة اليت مل يتم فهمها ، إذا مل يشرح يسأل الطالب أعضاء اجملموعة (ز 

 ادلعلم. أعضاء اجملموعة ذلك ، فاسأل
 يقوم ادلعلم بتعيٌن الطالب لعرض نتائج ادلناقشة. (ح 
 .يعطي ادلعلم االختبار التحريري أن يتم االنتهاء من الطالب (ط 

 
 : ىو كما يايل (Jigsaw)طريقة ادلهام ادلتقطعة التعاونية أما اجلدول عن 

 

 

. 

 

                                                             
5
 Robert E. Slavina, Cooperative Learning, (Bandung: Nusa Media, 2005), h.238 

 اسم المجرور
5 

 

 سبب جر اإلسم
5 

 

5.5 

1.1 

3.3 

1.1 1.1 

5.5 3.3 

1.1 
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الطالب يف رلموعات متعددة ويتم إعطاء كل فرد يف اجملموعة  اخلطوة األوىل يعين تقسيم
حالة سلتلفة ، واخلطوة التالية ينضم كل عضو رلموعة إىل أعضاء اجملموعة اآلخرين ويناقش 

وستعود ىذه اجملموعة من فرق اخلرباء يف . اخلرباء رقةاحلالة ، تسمى ىذه اجملموعة ف نفس
م شرًحا لنتائج ادلناقشة يف فريق اخلرباء. يف النهاية ، وقت الحق إىل اجملموعة األصلية وتقد

 .ستقدم كل رلموعة نتائج مناقشتهم
 ٙ:كما يايل  ىي(Jigsaw)طريقة ادلهام ادلتقطعة التعاونية مزايا من التدريس باستخدام 

 طالب ال يعتمدون كليا على ادلعلم (أ 

                                                             
6
 Mulyanijah, Model Pembelajaran Jigsaw Dalam Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Akutansi, Universitas Muhamadiyah Sumatra, h. 345 
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ومقارنتها مع آراء اآلخرين الطالب لديهم الفرصة للتعبًن عن آرائهم لفظيا واختبار  (ب 
 يف اجملموعة واآلراء من رلموعات أخرى.

يتم تدريب الطالب على االستجابة لآلخرين من خالل حتقيق قيودىم وقبول مجيع  (ج 
 احلضارات

 الطالب مسؤولٌن عن ادلهام ادلوكلة إليهم.كونو ي (د 
 حقيقية.لطالب زيادة القدرة على استخدام ادلعلومات وجعل ادللخصات ميكن ل (ه 
سيتم حتفيز الطالب من خالل نشاط التفاعل مع اآلخرين حبيث يعزز االبتكار  (و 

 وحيفز على التفكًن وحل ادلشكالت دون خوف من ارتكاب األخطاء
 

 ٚ: كما يايل  ىي (Jigsaw)طريقة ادلهام ادلتقطعة التعاونية أما عيوب من التدريس باستخدام 
تعقيًدا من الطرق األخرى حبيث تتطلب تفانًيا تتطلب ىذه الطريقة استعدادات أكثر  (أ 

 أكرب من ادلعلم.
 إذا كانت ىناك منافسة سلبية فإن نتائج العمل وادلهام ستكون أسوأ. (ب 
الطالب الذين كساىل ، احلصول على فرصة للبقاء السليب يف اجملموعة ، ومن ادلرجح  (ج 

 .أن تؤثر على األعضاء اآلخرين
 

ىي طريقة فعالة ومثالية (Jigsaw)طريقة ادلهام ادلتقطعة التعاونية لذلك من الواضح أن 
الطالب ال يعتمدون كليا ، و ما الذي جيعل الطالب غًن مشبعٌن.رورإمساجمليف تدريس مادة 

                                                             
7 Ibid., h. 346 
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وسيتم حتفيز الطالب من ، الطالب مسؤولٌن عن ادلهام ادلوكلة إليهمكونو يعلى ادلعلم،
ث تعزز االبتكار وحتفز على التفكًنوحل ادلشكالت خالل نشاط التفاعل مع اآلخرين حبي

وىذه الطريقة ىي واحدة من الطرق الصحيحة يف فهم . دون خوف من ارتكاب األخطاء
ىذه الطريقة  اسم اجملرور، و تكونعديد من أنواع التعلم حول يوجد ألن  مادة اسم اجملرور.

 .مناسبة لالستخدام يف التعلم يف اجملموعات
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 الباب الخامس
 االقتراحاتو  الخالصة

 
 خالصةال . أ

استنادا إىل حتليل البيانات و نتائج البحث السابقة ميكن االستنتاج أن ىذا البحث 
العبارة ىي يبحث عن بناء اجلملة و ىو يتحدث عن بناء اجلملة، و العبارة، و شبو اجلملة. 

يف شكل سلسلة من الكلمات  وحدة حنوية أعلى وحدة شبو اجلملة و أسفل وحدة اجلملة ،
حتتوي على عناصر مسهمة، و ستناقس الباحثة يف ىذا البحث يعٍت عبارة جارية و ىو 
عبارة اليت املسند منو حرف اجلر، اسم اجملرور ىو اسم الذي يظهر معٌت أو غرًضا معينًا. 

ى اسم كلمات. الذي حيتوي عل  84بعدد  52-1اسم اجملرور الوارد يف سورة البقرة اآلية 
كلمات، اسم اجملرور باإلضافة يعٍت بعد ظرف املكان كلمة   81اجملرور باسم اجملرور بعدد 

كلمات، و اسم اجملرور ألنو   8واحدة، بعد ظرف الزمان كلمة واحدة، و بعد مضاف إليو 
تابعا السم جمرور  كلمة واحدة و ىو توكيد. من ناحية عالمة اإلعرابو حتتوي على كسرة 

كلمات، مجع مؤنث السامل كلمة واحدة. و اسم اجملرور و عالمتو   11ملفرد بعدد ألنو اسم ا
  15الياء حيتوي على كلمتُت إلنو مجع مذكر سامل. أما اسم اجملرور و عالمتو الفتحة حيتوي 

كلمات ألنو اسم غَت منصرف، و كلمتُت ألنو ألف املمدودة. من ناحية املعٌت حتتوي على 
 ازي.معٌت حقيقي و معٌت جم

يف ىذا البحث، إلن  (Jigsaw)طريقة املهام املتقطعة التعاونية استخدمت الباحثة 
واحدة من الطرق الصحيحة يف فهم اسم اجملرور. (Jigsaw)طريقة املهام املتقطعة التعاونية 
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التعلم  هاعن طريقحيث أن اسم اجملرور خمتلفة أنواعو فتكون ىذه الطريقة مناسبة لالستخدام
 . يف جمموعات

 
 االقتراحات  . ب

 استنادا إىل خالصة السابقة, متكن للباحثة طرح االقًتاحات التالية:
، من املتوقع أن يكون االعتبار املادي يف مدرسُت مع نتائج ىذه البحثخاصة لل .1

حبيث ميكن حتقيق  اسم اجملرورحتديد طريقة التعلم املناسبة وخاصة يف التعلم 
 أىداف عملية التعليم والتعلم.

للطالب، من املتوقع أن يتمكن الطالب من زيادة الرغبة والقدرة والبصَتة يف  .2
 التفكَت يف اللغة العربية حىت يسهل فهم التعلم وخاصة فيما يتعلق مبادة اسم اجملرور

ليل النحوي أمل الباحةث أن تكون البحث حول التحتبالنسبة للباحث التايل ،  .3
للدراسة اسم اجملرور يف القرآن الكرمي سورة البقرة يف جوانب خمتلفة وميكن أن تكون 

 مرجعا ملزيد من البحث للباحث املستقبل.
 

 اختتام  . ج

احلمد هلل رب العاملُت و مبعاونتو و توفيقو و ىدايتو, تقدر الباحثة على إهناء كتابة 
عيوب و نقصان  البحث العلمي تعٍت الباحثة متام الوعي أن يف ىذه  .ىذا البحث العلمي

كثَتة و ىذا لقلة و حد معرفة الباحثة, و لذلك ترجى الباحثة االقًتاحات و االنتقادات بناء 
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منتفعة عند البحث العلمي و أخَتا لعل ىذه . إلصالحها يف املستقبل و تكوينها كاملة
 أمُت يا رب العاملُت. القراء و اجلامعة و الباحثة خاصة.
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