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  اإلهداء
  :إىل البحث هذا هداءإ

 الّنفوس وطّيب بلطف منكانج وىف كندال برانسونج ىف األسرة ومجيع وأّمى أىب .1

 إىل البحث على فعال عملية ىف سعدت اّلذي موجيانا أمحد احملبوب زوجي .2
 اإلنتهاء

 ساعدوىن اّلذين العربّية الّلغة تعليم لقسم الّرتبّية كّلية ىف األحبّاء أصدقائ مجع .3
 .حياتى ىف املشكالت لكلّ 

 .عدد غري كثرية علوما تعّلموا اّلذين احملرتمون املعّلمون .4

  



 

 

 

 

  الّتصريح

  
 من االراء يتضمن ال العلمى البحث هذا أنّ  واألمانة بالصدق الباحثة صرحت
 ومصدرا مرجعا تكون أن إّال  الباحثون أوكتبها الناشر نشرها الّىت  املادة أو املتخصصني

  .البحث هلذا
  
  
  

  
  

  2011 يوىن 21مسارانج،
  الباحثة

  
   خدجية سىت 

  073211012:الطالبة رقم
  



 

 

 

 

   الملخص
  

 الّضمري إلتفات عن حتليلّية دراسة) 073211012:الطّالبة رقم( خدجية سىت  
 جامعة العربّية الّلغة تعليم قسم ىف الّرتبّية كّلية علمى، حبث 286- 1 أية البقرة سورة ىف

  2011 مسارنج سوجنو واىل
 الكتابة الفن أسلوب الّضمري إلتفات كم ملعرفة) 1(هي البحث هذا أهداف  

   286-1 أية البقرة سورة ىف الّضمري إلتفات مانوع ملعرفة) 2( القرأن معجزات يعىن
 إىل العامّ  بطريقة البيانات وحتليل البيانات مجع طريقة يستخدم البحث هذا  
 الّضمري إلتفات عن تدلّ  البحث هذا نتيجة. الّتكسونومى حتليل استخدمت ومثّ  اخلاصّ 

 أو العريبّ  البالغيّ  حتدّ  لن الكتابة، الفن الّناحية من ومعجزات سورة كلّ  ىف القرأن ىف
 إىل املتكّلم من وإلتفات الغيبة إىل املتكّلم من إلتفات يعىن الّضمري اإللتفات أنواع. غريه

 من وإلتفات الغيبة إىل اخلطاب من إلتفات و املتكّلم إىل الغيبة من وإلتفات اخلطاب
  .اخلطاب إىل املتكّلم من إلتفات وجد مل البقرة سورة ىف لكن. اخلطاب إىل الغيبة

 ،6 :يعىن 286-1 أية البقرة سورة ىف الّضمري إلتفات عن البحث هذا نتيجة
23، 28، 30، 31، 34، 49، 60، 73، 83، 127، 128،129، 131، 

143، 159، 170، 172، 187، 196، 197، 200، 211، 243، 
  :يلى كما وتفصيلتها . 285-286 ،285 ،281 ،253 ،252 ،243-244

 159، 143، 131، 73 ،60 ،49 ،23: أية ىف الغيبة إىل املتكّلم من إلتفات .1
 أيات 11=   285-286 ،253، 211، 172،

 ،252 ،197، 170 ،34 ،31 ،30: أية ىف املتكّلم إىل الغيبة من إلتفات  .2
 أيات 7=   285

 127،128،129 ،83 ،28 ،6: أية ىف اخلطاب إىل الغيبة من إلتفات .3
 أيات 8= 196،243-244



 

 

 

 

-285 ،281، 243، 200، 187: أية ىف الغيبة إىل اخلطاب من إلتفات  .4
 أيات 5=  286

 الغيبة من إلتفات منوابة، 45 الغيبة  إىل املتكّلم من إلتفات. أيات 31 مجلتها      
 اخلطاب من إلتفات منوابة،20 اخلطاب إىل الغيبة من إلتفات منوابة، 15 املتكّلم إىل
  .منوابة 10 الغيبة إىل

 عليه جبلت ملا واملالل الّضجر عن الّسامع وصيانة الكالم تطرية إلتفات وفائدة
 البحث إنتاج من .واحد منوال على اإلستمرار من والسامة التنقالت حبّ  من الّنفوس

 ىف ينتاجون الّذي وجّهة للباحثات لألساتذ، للّطالب، مدخل و إخبار جيعل أن يرجو
  .مسارنج سوجنو واىل جامعة الّرتبّية الكّلية البيئة



 

 

 

 

ABSTRAKSI 
 

Siti Khotijah ( Nim :073211012 ) Kajian Analisis Iltifat dhomir di surat al 
Baqarah ayat 1-286  Skripsi, Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
Institut Agama islam Negeri Walisongo. 

 
Tujuan Skripsi ini adalah (1) untuk mengetahui ada berapa Iltifat  dhomir 

yang merupakan gaya bahasa / seni retorika yakni sebagai mu'jizat  dari  al-quran 
(2) untuk mengetahui macam-macam Iltifat dhomir dalam surat al-Baqarah ayat 
1-286. 

Skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data dan analisis data 
dengan cara deduktif  kemudian Peneliti menganalisisnya  menggunakan analisis 
Taksonomi. Hasil Skripsi ini menujukkan tentang Iltifat dhomir dalam Alqur'an 
disetiap surat  menganalisnya menjelaskan tentang iltifat dhomir dalam al-quran 
disetiap surat dan merupakan mu'jizat dari segi seni retorika, tidak ada yang 
menandingi bahkan ahli balaghoh arab atau yang lainnya. Macam-macam iltifat 
dhomir yakni iltifat dari dhomir  mutakalim ke dhomir  goybah,  iltifat dari 
dhomir  mutakalim ke dhomir  khitob, iltifat dari dhomir goybah ke dhomir  
mutakalim, iltifat dari dhomir  khitob ke dhomir ghoibah, dan Iltifat dari dhomir 
ghoibah ke dhomir khitob.  

Hasil penelitian tentang iltifat dhomir dalam surat al-baqarah ayat 1-286 
yakni : 6, 23, 28, 31, 34, 49, 60, 73, 83, 127, 128, 129, 131, 143, 159, 170, 172, 
187, 196, 197, 200, 211, 243, 243-244, 252, 253, 281, 285, 285-286. Dan 
pembagiannya sebagai berikut:  
1. Iltifat dari dhomir mutakalim ke dhomir  ghoibah : 23, 49, 60, 73, 131, 143, 

159, 172, 211, 253, 285-286 = 11 ayat  
2. Iltifat dari dhomir ghoibah ke dhomir mutakalim : 30, 31, 34, 17, 197, 152, 

285 = 7 ayat 
3. Iltifat dari dhomir ghoibah ke dhomir  khitob : 6, 28, 83, 128, 127, 129, 196, 

244-243 = 8 ayat 
4. Iltifat dari dhomir khitob ke dhomir ghoibah : 187, 200, 243, 281, 286-285 =5 

ayat 
Jumlahnya 31 ayat, iltifat dari dhomir  mutakalim ke dhomir  ghoibah 

45%,  iltifat dari dhomir  mutakalim ke dhomir  khitob, iltifat dari dhomir goybah 
ke dhomir  mutakalim 15%, iltifat dari dhomir  khitob ke dhomir ghoibah10%, 
dan Iltifat dari dhomir ghoibah ke dhomir khitob 20%.  

Dan faedah iltifat yakni pengembangan kalam, menghilangkan rasa bosan 
dan jenuh bagi pendengar, adanya rasa gaya bahasa yang baru dari macam 
perpindahan dhomir sehingga tidak monoton, dari hasil skripsi ini penulis 
berharap semoga ini dapat menjadikan pelajaran dan masukan bagi mahasiswa, 
dosen, para peneliti dan dari berbagai pihak dilingkungan Fakultas Tarbiyah 
Intitut Agama Islam Negeri Walisongo. 

  
  



 

 

 

 

  قديروالتّ  كرالشّ  كلمة

  
  مِ يْ حِ رَ الّ  نِ محْ الر  اهللاِ  مِ سْ بِ 

  
 على والّسالم والّصالة والّدين موردنياأ وعلى نستعني وبه العاملني ربّ  مدهللاحل  

 األخوان ومجع والتّابعني واصحابه اله وعلى حمّمد سّيدنا واملرسلني األنبياء سرفأ
  .امني الّلهمّ  األخرية وسالمة الّدين وسالمة الّدنيا وسالمة الّدنيا ىف املسلم واألخوات
 عن حتليلّية دراسة"  املوضوع حتت وقّوالعظيم تعاىل اهللا حبول البحث هذا مت قد  
 من إىل اجلزيل الّشكر الباحثة ىلقوت" 286-1أية البقرة سورة ىف مريالضّ  إلتفات
 تّمه،وت البحث هذا تفرغ أن تستطيع احثةالب كونت حّىت  البحث هذا تأليف على تساعد

  :وهم
 سوجنو واىل جبامعة الرتبّية كّلية كعميد احلاجّ  املاجستري شجاعى السّيد فضيلة .1

 .احلكومية سالمّيةإلا

 سوجنو واىل جبامعة العربّية الّلغة قسم كرئيساملاجستري  عاشقني ليثلا  السّيد فضيلة .2
 .احلكومية اإلسالمّية

 .الّرتبّية بكّلية العربّية الّلغة قسم ككاتب املاجستري صديق حمفوظ السّيد فضيلة .3

 هذا انتهاء حّىت  الباحثة ارشاد اّلىت األّول كمشرفة املاجستري مسوارى السّيدة فضيلة .4
  .البحث

 هذا انتهاء حّىت  الباحثة ارشاد اّلىت الثّاىن كمشرفة املاجستري مفيدة  السّيدة فضيلة .5
 .البحث

 الّدين ىف الّنافعة العلوم نيل ىف  الباحثة ودافعوا ساعدوا قد ناّلذي خواتىوأ والدي .6
 .واألخرة والّدنيا

 .البحث هذا إمتام على واملعاونة املساعدة أنواع الباحثة عطىت اّلذين أصدقائى مجيع .7



 

 

 

 

 هذا يكون أن وعسى اجلزاء أحسن جيازيهم أن اجلليل تعاىل اهللا عسى  
 ربّ يا منيأ .عامة القارئني وسائر للباحثة خاصة الدارين ىف نافعا البحث
  .العاملني
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