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 ملخص البحث

. البحث العلمي. قسم من القرآن الكرمي يف سورة مرمي م. الضمائر 0202، نور اجلنة
امي املاسستر . املشرف األول الدكتور حامدي إهلتعليم اللغة العربية.كلية الرتبية والتعليم

 الثاين عارف الرمحن حكيم املاسستر.واملشرف 

 
 .، القرآن الكرميسورة مرميالكلمات الرئيسية  : الضمائر، 

قدمت الباحثة البحث العلمي عن الضمائر يف سورة مرمي من القرآن الكرمي. 
وعدد مجيعه أربع مائة ، وهناك أنواع الضمائر يف سورة مرمي هي الضمر البارز واملسترت

 ضمرا.وواحد وأربعون 
الضمائر اليت توسد يف  أنواعما يف هذا البحث العلمي هي  أما املشكلة

 أنواعملعرفة يف هذا البحث العلمي ف من القرآن الكرمي؟. وأما اهلد سورة مرمي
 .من القرآن الكرمي الضمائر اليت توسد يف سورة مرمي

ل ومدخ ،(Library Research)ومنهج هذا البحث العلمي هوالبحث املكتيب
البحث اليت يستخدمه الباحثة هو املدخل النوعي أو مطالعة كتب املطبوعات بطريق 

 ومدخل النحوية. القراءة والفهم دقيقا عميقا
أما نتائج هذا البحث العلمي يف سورة مرمي هي توسد الضمر البارز املتصل 

ب، الضمر املتصل للغائ 701واملنفصل، الضمر مسترت وسةاب وسوازا وتفصيلها: 
 املنفصلة رالضمائ 5، الضمر املتصل للمتكلم 41الضمر املتصل للمخاطب،  17

 782، للمتكلم املنفصلة رالضمائ 3، للمخاطب املنفصل الضمر 7، للغائب
الضمر  30ضمر املسترت وسواب للمخاطب،  32الضمائر املسترت سوازا للغائب، 

  املسترت وسواب للمتكلم.
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Peneliti menyajikan penelitian ilmiah tentang dhamir-dhamir yang 

terdapat pada surah Maryam dalam Alquran yang mulia. Dalam surah Maryam 

terdapat berbagai macam dhamir yaitu dhamir bariz dan dhamir mustatir secara 

keseluruhan berjumlah 441. 

Adapun rumusan Masalah dalam pembahasan ini: Dhamir apa saja yang 

terdapat pada surah Maryam dalam Alquran?. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

dapat mengetahui macam-macam dhamir yang terdapat pada surah Maryam 

dalam Alquran. 

Penelitian ini merupakan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif 

atau kajian mendalam tentang buku-buku yang terkait dengan penelitian dan 

pendekatan nahwu (gramatika). 

 Hasil penelitian dalam penelitian ilmiah ini adalah terdapat berbagai 

macam dhami dalam surah Maryam, yaitu dhamir bariz muttashil dan munfashil, 

dan dhamir mustatir wujuban dan jawazan. Adapun perinciannya: 127 dhamir 

muttashil lil ghaib, 41 dhamir muttashil lil mukhatab, 94 dhamir muttashil lil 

mutakallim, 5 dhamir munfashil lil ghaib, 1 dhamir munfashil lil mukhatab, 3 

dhamir munfashil lil mutakallim, 180 dhamir mustatir jawazan lil ghaib, 30 

dhamir mustatir wujuban lil mukhatab, 32 dhamir mustatir wujuban lil 

mutakallim. 
 


