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 من القرآن الكرمي الضمائر يف سورة مرمي
 
 
 

 البحث العلمي
 لكلية الرتبية والتعليم الستيفاء بعض الشروط مقدم

 لنيل درجة السرجاان
 يف الرتبية اإلسالمية
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 اإلسالمية احلكومية يجامعة أنتسار 
 كلية الرتبية والتعليم

 قسم تعليم اللغة العربية
 بنجرماسني
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 شعار
 أَوَّال أَن ُيْعَلَماوَالنَّْحُو أَْوَلى  

 ِإِذ اْلَكالُم ُدْوَنُه أَْن ُيْفَهمَ 
 )نق ل من كتاب عمريطي(
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 اإلهداء
 للمحبوبني الكرميني البحث العلمي أقدم هذا

 ن يربياين تربية حسنةييب وأمي الكرميني واحملبوبني اللذ  إىل أ 
  احملبوبة وأخوي احملبوب نيوإىل أخِت 

 ذي الكرمينييوإىل أسات 
ابرك هللا هلم الذين يعلمونين ويرشدونين ويعطونين الدافعة القوية 

 إلمتام هذا البحث العلمي
 وليس يل أحسن كلمة اإلهداء غري الشكر اجلزيل

 جزاكم هللا خري اجلزاء
 ونسأل هللا علما انفعا ورزقا طيبا وعمال متقبال

 آمني
 

  



 ه
 

 الشكر والتقدمي
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل، احلمد هلل رب العاملني وبو نستعني على أمور الدنيا والدين والصالة 
 وموالان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان 

قد متت كتابة ىذا البحث العلمي شرطا لنيل درجة السرجاان يف الرتبية اإلسالمية 
من القرآن  ية حتت العنوان "الضمائر يف سورة مرميجبامعة أنتساري اإلسالمية احلكوم

 ". الكرمي
 ويف ىذه املناسبة النفسية تقدم الباحثة شكرا جزيال إىل:

يرية املاجستري كعميد كلية الرتبية والتعليم جامعة املكرمة األستاذة الدكتورة جو  -0
 أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.

يس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية املكرم حسب هللا املاجستري كرئ -3
 والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.

كاملشرف األول الذي أشرفين املكرم الدكتور حامدي إهلامي املاجستري   -2
وأرشدين كتابة ىذا البحث العلمي. فلو مين الشكر والتقدير ومن هللا الثواب 

 واجلزاء.
الذي أشرفين وأرشدين   كاملشرف الثايناملكرم عارف الرمحن حكيم املاجستري   -4

 كتابة ىذا البحث العلمي. فلو مين الشكر والتقدير ومن هللا الثواب واجلزاء.
رئيس مكتبة جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ورئيس مكتبة كلية الرتبية  -5

 رماسني.والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنج
يف قسم تعليم اللغة العربية واآلخرين والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء  -6

والتسهيل للباجثة لكتابة ىذه الرسالة والتشجيع على املساعدة والتوجيو 
 العلمية.



 و
 

وأخريا تدرك الباحثة يف ىذا البحث العلمي كثري من األخطاء 
النقد االقرتاح على سبيل والنقصان. فلذالك، ترجو الباحثة من القراء 

اإلصالح. عسى هللا ينفعنا بعلمنا وينعم علينا النجاح والربكة يف طلب العلم. 
 وأسأل هللا أن جيعل ىذا العمل خالصا لوجهو. آمني.

 
 3131  أبريلبنجرماسني،  
 الباحثة 
 

 
 نور اجلنة

 0610321661 
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 املوافقة
 الضمائر يف سورة مرمي من القرآن الكرمي : البحث العلمي

 نور اجلنة : الطلبة
 0610321661 : رقم القيد

 اللغة العربيةتعليم  : القسم
 الرتبية والتعليم : ةالكلي

 بعد اإلطالع على الرسالة العلمية اليت أعدهتا الطلبة :
 ، واقف املشرفان على تقدميها إىل جملس املناقشة.0610321668نور اجلنة / 

 3131 بنجرماسني، أبريل
 املشرف الثاين املشرف األول

 
 الدكتور حامدي إهلامي املاجستري

 
 الرمحن حكيم املاجستريعارف 

 098200073100100116رقم التوظيف:  097213093110030113رقم التوظيف: 
 

 االعتماد
 ابسم عميد كلية الرتبية والتعليم
 رئيس قسم تعليم اللغة العربية

 
 



 ح
 

 االعتماد من طرف جلنة املناقشة
، اليت كتبتها : نور من القرآن الكرمي مرميالبحث العلمي بعنوان : الضمائر يف سورة 

، قد دافعت الباحثة عن البحث العلمي أمام جلنة 0610321668اجلنة، رقم القيد : 
 املناقشة وتقرر قبوهلا شرطا لنيل درجة السرجاان يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف :

 : أربعاء    اليوم
 3131يونيو  01:     التاريخ 

 (A) 86.4:  بدرجةوتكون مقبولة 
 عميد كلية الرتبية والتعليم

 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية
 
 

 األستاذة الدكتورة جويرية املاجستري
 096110160986123114رقم التوظيف: 

 
 وتتكون جلنة املناقشة  من السادات األساتذة:

 التوقيع االسم
 الدكتور حامدي إهلامي املاجستري
097213093110030113 

 

 الدكتورة نور ليلى املاجستري
097019070998123113  

 عارف الرمحن حكيم املاجستري
098207003100100116 
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