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األول  بابال    

 املقدمة 

 خلفية البحث . أ

يف اللغة  , النه للحياة من اهم االشياء هو ا واحد نفهم اللغة العرابية حنن املسلمون       

هوا  يف العامل . القرءن  اليد  اليت تصبح  املكتوبة  والدين العرابية  من مبادئ احلياة  العرابية  

يف  يف الرسالة  كما هو احلال  احلياة  من جامع جانب  كل  تلخص  اليت  من االدلة  كتاب  

 1(  لعلكم تعقلونقراءان عرابيا) اان انزلناه سورة اليسف 

القرآن هو وحي من هللا الذي انزل إىل النيب حممد هللا عليه وسلم من خالل مالئكة        

جربيل الذي وظائف كما توجيهات جلميع الناس وقد فعل النيب حممد صلى هللا عليه وسلم  

 هذه الوالية ابملستحسن من خالل عدة طرق من بينهما.     

الكرمي ألصحابه يف بداية القراءة اليت يتم تدريسهم  االّول علم النيب القراءة القرآن          

هي القراءة اليت تتوافق مع هلجة قبيلة القريسي ولكن بعد مرور بعض الوقت النيب يقرأها 

إىل أصحابه مع قراءة اآلايت مع اإلصدارات األخرى مع هلجات من القبائل األخرى مثل  

 متيم سعد هوازن حبيث خيتارون القراءة اخلاصة.

 
( 2القرانالكريم : ) سورة يسوف : 1  
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الثاىن استغرق النيب بعض كبار االصحاب رفاقه ليخلفه يف التدريس قراءة القرآن          

إىل صحبة أصغر ابلنظر إىل عدد املسلمني اضافة من بينهم صديق ابو بكر عمر عثمان 

 وعلي بن أيب طالب. 

يف        القران  ليكتب  بعض صحابة  يؤكد يف  وسلم  عليه  حممد صلى هللا  نيب  الثالث 

االجسام الذين ميكن ان يكتب مثل : االوسات متر , احلجارة دقيق , العظم عظمي ,  

 جلد احليوان .

جزء واحد   30سورة مقسم اىل  114القران هو كالم هللا الذي يتكون من           

 34الذين يتكون من  31, سورة لقمان مبا يف ذالك سورة اىل منهم هي سورة لقمان 

مبا يف ذلك جمموعه سورة مكية الن ينزل قبل النيب صلى هللا عليه وسلم هو   ,االايت 

اهلجرة   اىل املدينة املنورة سورة لقما ينزل بعد سورة الروم  . سورة لقمان ىف التخاد من  

 2.  ابنل كيفية طريقة تعليم اىلقصة  لقمان يف اخباري يف سورة لقمان حو 

 

يف هذا القران هناك املنادى حنن نعرف املنادى, املنادى هو االسم وقع بعد حرف        

منادى منكر مقصودة ۲مفرد علم    منادى۱  ي وه  ة من احرف النداء, واقسام املنادى مخس 

 
2. amalia.tuti nila, penelitian skripsi tentang munada di dalam surat al imron dan surat al 
baqoroh  ) semarang : unes 2013) 5-1      



3 
 

كان حرف النداء    .ومنادى شبه املضاف  5منادى مضاف 4منادى منكر غري مقصودة  ۳

والذي ضاهاه يف القران هناك بعض أمثلة    3  , أ ,وا , اي , هيا,,اي, ايا  الثمانية : اي, 

 كما يف سورة لقمان حنو ) ايبين التشرك اب هللا (  

 اسئلة البحث  . ب

 على اساس الوصف اعاله املشاكل الرئيسية يف هدا البحث هى :  

 لقمان  ؟    ما املنادى يف سورة  .1

 ما الفائدة منادى يف سورة لقمان ؟   .2

 ج. اهداف البحث

 نظرا إىل أسئلة البحث السابقة وجد الباحث األهداف اليت يريد وصوهلا فيما يلي:  

 املنادى ىف سورة لقمان. لوصف  .1

 لوصف فائدة منادى ىف سورة لقمان.  .2

 

 فوائد البحث     د. 

 د النظرية ئالفوا

 
      2.محمد مفتوحين صالح  ترجمه نظم العمريطى) سورابايا : الهدايه  2013(289  -  292
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 علم النحو خاصة يف املنادى.لزايدة الفهم عن    .1

 لزايدة املعرفة عن املنادى يف سورة لقمان.    .2

 د التطبيقية ئالفوا

 للباحثة (أ

 ستطيع الباحث حتليل األية يف السورة لقمان.ي (1

 ستطيع الباحث حتليل املنادى يف سورة لقمان.ي (2

 للقارئ و الطالب األخرين    (ب

 املنادى.لزايدة املراجع عن علم النحو خاصة يف  (1

لرتقية الفهم عن قوائد النحو خاصة لطالب شعبة العربية وأدهبا ولإلنسان   (2

 عامة يف فهم املنادى يف سورة لقمان. 

 

 

 

 الفوائد النظرية  .1
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العناصر أن   .أ   الكرمي هو  موضوع مهم جد من حيث  القرآن  املنادي يف 

الفن النحويه مما ان يعىن ان درسته تؤدى إىل اكتساف ومعرفةما فيها من 

 واألدب واجلمال. 

  بالغه للوصل يف القرآن الكرمي سوف تساعد على اكتشاف أن دراسة     .ب

 الرسائل القرآن فيه وهي اهم أهدف األساليب القرآن.  

 الفوائد التطبقية .2

 للبحث .أ  

 يستطع البحث علم املنادى ىف دراسة النحويه 

 للقارئ و الطالب .ب

 لزيدة املرجع عن دراسة االملنادى ىف علم النحويه 

 للجمعة .ت

 لزيدة املرجع املكتبة االسالمية ىف جامعة سوانن غريي. 

 ه. الدراسة السابقة   

قد وجدت الباحث الدراسة السابقة هي من جمالة األحباث الذي كتبه تويت نيال  

 املنادى يف القرآن سورة آل عمران و املائدة )دراسة حتليلية حنوية(اََمالَِيا 
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 و. حتديد البحث

لقد عرفنا ان البحث عن حنو يف سورة لقمان واسع جدا مث اراد الباحث           

فيه ان حيدر حبثه  على املنادى ىمع اشكاله يف سورة لقمان من الصفحة اال وىل  

 حىت الصفحة الثا منة عشر فقط. 

 ز.منهج البحث  

 نوع البحث .1

كانت املناهج املستخدمة يف هذا البحث هي املناهج الكيفي الوصفي.             

و منهج الكيفي هي املنهج املوافقة هلذا البحث. ألّن الكيفية هي منهج  

البحث الذي ال حتتاج إىل تصميم فروض البحث وال تستعمل الباحث  

ة  الرقم يف التفسري عن اإلنتاج. وأما املنهج الوصفي يوصف املظاهر اللغوي

 .4بغري حماولة إجياد العلل واألسباب

 ح .مصادر البياانت  

قسمت الباحث مصادر البياانت البحث على املصادر األساسية         

 واملصادر الثانوية، ومها كما يلي : 

 
4 Lexy j moleong. Metodologi penelitian kualitatif. ( bandung : remaja rosdakarya .  2015) 9-5 
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من   .أ الباحثة  جتتمعها  الىت  البياانت  هي  األساسية  املصادر 

حث هي . كانت املصادر األساسية يف هذا الب5املصادر األوىل

 القرأن الكرمي و اجلرومية.

من   الباحث  جتتمعها  الىت  البياانت  هي  الثانوية  املصادر  ب. 

األخرى  هي 6املصادر  البحث  هذا  يف  الثانوية  املصادر  . كانت 

بعلم   املتعلقة  والكتاب  الوصفي  البحث  مبنهج  املتعلقة  الكتاب 

شرح النحو الذي يبحث عن املنادى مثل كتاب الكواكب الذرية 

 متممة و الفية ابن مالك.

 ط .طريقة مجع البياانت  

البياانت اليت سوف حتللها الباحث هي األية يف سورة البقرة من أية 

األوىل إىل األخر والطريقة اليت تستخدم الباحثة جلمع البياانت تعين دراسة  

مكتبية. دراسة مكتبية هي الدراسة يقصدها مجع البياانت مبساعدة املواد  

 وجودة يف املكتبة. امل

 

 
5 Dimyati ahmadin. Pedoman skripsi (malang: unit penerbit fak.budaya uin malang 2009) .3 

 3نفس المراجع ،  6
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 وأما أدوات طريقة مجع البياانت اليت تستحدم الباحث هي : 

 الطريقة الواثئقية  .أ

الكتاب   من  املكتوب  األشياء  تطلب  الطريقة  هي  الواثئقية  الطريقة 

. تستخدم  7واجملالت ولواثئق وغري ذالك إلستنتاج عن هذا البحث 

املك الكتاب  من  البياانت  اللجمع  الطريقة   واإلنتاج الباحث  توب، 

 للتحليل الشحش عن البحث. 

 املالحظة   .ب 

املالحظة هي الطريقة جلمع البياانت ملساعدة املواد املوجودة يف املكتبة 

املتعلقة ابلبحث. تستخدم الباحثة املالحظة جلمع البياانت من كتاب 

علم النحو الذي  يبحث عن املنادى، مث ختتار الباحثة الكلمة املنادى  

 الكتاب، و حتليل الباحث املنادى يف السورة لقمان. يف ذلك 

 ي .طريقة حتليل البياانت  

املتعلقة          املشكالت  عن  املسائل  حتليل  هي  التحليلية  الطريقة 

 ابلبحث، وخطوهتا كما يلي : 

 
7 V sujarweni wiratna. Metode penelitian lengkap praktis dan mudah di fahami (yogyakarta : 

pustaka baru press. 2014)23 
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 تقرأ الباحث سورة لقمان من أوهلا إىل أخرها قرأة عميقة. .أ

 بعد قرأ الباحث سورة لقمان، مث تكتب الباحث عن املنادى.   .ب 

 حتليل الباحث املنادى يف السورة لقمان.  .ت 

 ك.هيكل البحث  

هذا الباب يتكون على اربعة ابواب ، و كل ابب يتكون على عدة مباحث. و 

 ابلتاىل التفضيل من ذلك : 

، أهداف  الباب األول املقدمة : يتكون من خلفية البحث ، أسئلة البحث   .1

 البحث ، فوائد البحث ، الدراسة السابقة ، منهجية البحث ، هيكل البحث. 

الباب الثاىن البحث النظري : يتكون مبفهوم علم النحو، و تعريف املنادى و   .2

 انواعه و أمثاله ، و مميزة سورة لقمان. 

بحث هبا عن  يالباب الثالث عروض البياانت و حتليلها : يتكون الفصول اليت   .3

 و معىن املنادى يف السورة لقمان. شكل 

 الباب الرابع اإلختتام : يتكون عن اخلالصة و اإلقرتاحات.  .4

 

 


