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 إعداد:

 أديب حممد علوان

  

 بنجرماسنيجامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 
 والتعليم كلية الرتبية

 قسم تعليم اللغة العربية
 .ه1441.م/ 2020
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 البقرة سورة يف ومعانيه ألجله املفعول

 

 

 

 العلمي البحث

 السرجنا درجة لنيل الشروط بعض تعديلل والتعليم الرتبية لكلية مقدم

 العربية اللغة تعليم بقسم

 

 :إعداد

 علوان حممد أديب

1601230682 

 

 والتعليم يةجامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية كلية الرتب        
 قسم تعليم اللغة العربية

 بنجرماسني
 .ه١٤٤1.م/ ٢٠20

 



 

 ب 
 

 شعار

 :تعاىل قال

 قرآان آيته فصلت كتاب"
 "يعلمون عربيالقوم

 
 (3:فصلت سورة)
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 :إهداء
 العلمي البحث هذا أهدي

 لطيفة رمحة ورمحاين حياهتما طوال الرتبية بكل ياينرب ذينلال الشريفني والدي إىل

 صغريا ربياين كما  وارمحهما والديول اغفريل رب

  وأمواهتم حياءهمأ األجالء ذييأسات سائر وإىل, احملبوبتني الصغريتني أخيت وإىل

 والرضوان واملغفرة الرمحة عليهم

 العلمي البحث هناءإ على حيثونين الذين األحباء األصدقاء وإىل

 هلم دعاءي من وأجود أروع أهديها ةكلم  عندي وليست

 "السبيل سواء وإايهم ويهديين حياهتم طول هلم اركيب هللا" أن
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 والتقدير الشكر

, وغايته فواصله متشاهبا, وآايته سورو متناسبا الكتاب أنزل الذي هلل احلمد
 ختمت الذي عبده حممدا سيدان أن وأشهد, كلماته  متت الذي هللا إال إله ال أن وأشهد

 وذريته وأزواجه وأصحابه آله وعلى عليه توالت, رساالته برساالته وكملت, نبواته به
 .وبعد وصفاته ذاته وبقيت حياته مادامت وبركاته تسليمه وتواتر صلواته وأحبابه

 يتم أن الباحث يقدر حىت كثرية  نعما الباحث     من   الذي وعال جل هلل وشكرا محدا
 العربية للغةا تعليم قسم والتعليم الرتبية كلية  يف السرجنا درجة لنيل شرطا العلمي البحث
 سورة يف ومعانيه ألجله املفعول" املوضوع حتت احلكومية اإلسالمية أنتساري جبامعة
 :إىل يشكر أن الباحث يود الغالية الفرصة هذه ويف". البقرة

 والتعليم الرتبية كلية  عميدة املاجستري جويرية احلاجة الدكتورة األستاذة فضيلة املكرمة .١
 .بنجرماسني احلكومية اإلسالمية أنتساري جامعة

 الرمحن توفيق الدكتور ومعاىل رئيسا املاجستري هللا حسب األستاذ معاىل املكرم .٢
 أنتساري جامعة والتعليم الرتبية كلية  العربية اللغة تعليم لقسم سكرتريا املاجستري
 .احلكومية اإلسالمية

 نور الدين مشس حممد احلاج واألستاذ املاجستري قاسم أبو األستاذ املشرفني فضيلة .3
 .العلمي البحث كتابة  يف للباحث منهما والتوجيهات اإلرشادات على املاجستري

 والتعليم الرتبية كلية  العربية اللغة تعليم قسم يف احملاضرين سائر املكرمني فضيلة .٤
 من هلم والتكرمي اجلزيل فالشكر بنجرماسني احلكومية اإلسالمية أنتساري جامعة

 .اجلزاء أحسن هللا وجزاهم واملعارف واخلربات العلوم من اعلمو  قد ما على الباحث
    .البحث كتابة  يف للباحث وخرباهتم مساعدهتم حلسن لألصدقاء الشكر وألف .5
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 فما, العلمي البحث هذ كتابة  يف واخلطيئات التقصريات من الباحث خيلص الو 
 .للباحث املصلحة اإلقرتاحات يتيحوا أن للقارين أحسن
 آمني. نفسه للباحث واألخص عامة للقارئني العلمي البحث هذا ينفع أن هللا عسى

 

 م 2020 يناير 14, بنجرماسني
   الباحث

 

 علوان حممد أديب
1601230682 
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 املوافقة

 البقرة سورة يف ومعانيه ألجله املفعول:   العنوان حتت العلمي البحث
 علوان حممد أديب:     الطالب

 1601230682:    قيدال رقم
 العربية اللغة تعليم:     القسم
 والتعليم الرتبية:     الكلية

 علوان حممد أديب:  الطالب أعدها اليت العلمية الرسالة على اإلطالع بعد
 .املناقشة جملس إىل تقدميها على املشرفان وافق

 م, ......................بنجرماسني     
 الثاين املشرف                    األول املشرف  
 

 

 املاجستري, نور الدين مشس حممد              املاجستري, القاسم أبو   
 197807242007011012: التوظيف رقم          196206261991031003 :التوظيف رقم   

  
 والتعليم الرتبية كلية  عميد ابسم االعتماد 
 العربية اللغة تعليم قسم رئيس 

 

 

 املاجستري, هللا حسب 
 19771224200312100: التوظيف رقم 
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           املناقشة جلنة من االعتماد
 .البقرة سورة يف ومعانيه ألجله املفعول : العنوان حتت العلمي البحث

 عن الطالب دافع قد. 1601230682: القيد رقم, علوان حممد أديب:  كتبه  الذي
 تعليم يف السرجنا درجة لنيل شرطا قبوله روتقر  املناقشة جلنة أمام العلمي البحث هذا
 :يف وذالك, العربية اللغة
 اخلميس :    اليوم

 2020 فرباير 27 :    التاريخ
 83,15 :  بدرجة مقبوال ويكون

 
 والتعليم الرتبية كلية  عميدة

 احلكومية اإلسالمية أنتساري جبامعة
 

 
 املاجستري, جويرية احلاجة الدكتورة األستاذة

 196001061986032004: يفالتوظ رقم
 :األجالء األساتذ من املناقشة جلنة وتتكون

 التوقيع االسم
 املاجستري, قاسم أبو الدكتورندس

196206261991031003 
 

 املاجستري, منادي هللا فتح
197702062006041003 

 

 املاجستري, نور الدين مشس حممد احلاج
197807242008011012 
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 الطالب إقرار

 :تلي كما  وبياانيت, األدىن يف وقعامل أان
 علوان حممد أديب:    الكامل االسم

 1601230682:    القيد رقم
 العربية اللغة تعليم:     القسم
 والتعليم الرتبية:     الكلية

 تعليم قسم يف السرجنا درجة لنيل الشرط متمم قدمته الذي العلمي البحث هذا أبن أقر
 حتت بنجرماسني احلكومية اإلسالمية أنتساري جامعة والتعليم الرتبية كلية  العربية اللغة

 :العنوان
 البقرة سورة يف ومعانيه ألجله املفعول

 هو إمنا, آخرين طالب آتليف من وال غريي إبداع من زورته وما بنفسي وكتبه حضرته
 وتبني أتليفه البحث هذا أن أحد      اد عى إذا بعد وفيما. وجدي سعيي بكل كتبته  إبداعي

 املشرف على املسئولية تكون ولن, ذالك على املسئولية أحتمل فأان حبثي ليس حقا نهأ
, هذا .بنجرماسني احلكومية اإلسالمية أنتساري جامعة والتعليم الرتبية كلية  على أو

 .ذالك على أحد والجيربين اخلاصة رغبيت على أساسا اإلقرار هذا حررت
 م 2020 يناير, بنجرماسني       
 اإلقرار صاحب توقيع          

 

 

  انعلو  حممد أديب           

                                1601230682 


