
ميمعانى حرف الجر في سورة إبراه  

)دراسة نحوية(  

ةرسالة جامعي  

 
 ) S.Hum(مقدم الستيفاء شرط من شروط لنيل الدراجة األولى  

 في اللغة العربية وأدبها

 

:إعداد  

 قرة أعين

A01210007 

 شعبة اللغة العربية و أدبها

 قسم اللغة و األدب

 اإلنسانية آلية اآلداب و العلوم

 أمبيل اإلسالمية الحكومية سوراباياجامعة سونن 

ه  1435 / م 2014   



 تقرير المشرف
   
بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

.والمرسلين وآله وصحبه أجمعين  
:بعد االطالع على البحث التكميلي الذي حضرته الطالبة  

 أعينقرة :   االسم
  01210007A:    رقم القيد

 معانى حرف الجر في سورة إبراهيم:  عنوان البحث
 .وافق المشرف على تقديمه إلى مجلس الجامعة

  المشرف
 
 

  الماجستير هىالحاج منت اندوس الدآتور
 195907121990031002:رقم التوظيف

 
 يعتمد،  

 رئيس شعبة اللغة العربية وأدبها

 قسم اللغة و األدب
 آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 

 

)عتيق محمد رمضان الـماجستير الدآتوراندوس(  
196712211995031001:  رقم التوظيف  

 ب

 

 

 

 



 

 اعتماد لجنة المناقشة

 معانى حرف الجر في سورة إبراهيم : العنوان

في شعبة اللغة العربية وأدبها ) S.Hum(بحث تكميلي لنيل شهادة الدراجة الجامعية 
 .جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية والعلوم اإلنسانيةآلّية اآلداب 

 قّرة أعين: إعداد الطالبة 

 A01210007: رقم الفيد 

ا شرط لنيل شهادة قبوله توقرر نة المناقشةلجعن هذا البحث أمام الطالبة  تقد دافع
 16 في شعبة اللغة العربية وأدبها آلية اآلداب، وذلك في يوم ) S.Hum( ألولىجة االدر
 :و تتكون لجنة المناقشة من السادة األساتذة. م2014 يوليو

 :وتتكون لجنة المناقشة من السادة األساتذة

          (                ومشرفا الماجستير رئيسا منتهىالحاج  اندوس الدآتور .1
          (  

                   (        مناقشاماجستير أبو درداء الالدآتور اندوس  .2
           ( 

        (                        ا        ناقشمآسف عباس عبد اهللا الماجستير  الدآتور .3
    ( 

                          (                                              ةتيررة الخيرة الماجستيرة سكهّم .4
     (        

 
     

 عميد آّلّية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمّية الحكومّية

 

 إمام غزالي الماجستير الحاج الدآتور

 196002121990031002 :رقم التوظيف 

 ج



 

 

 اإلعتراف بأصالة البحث

 

 :أنا موقع أدناه 

 قّرة أعين: االسم الكامل                    

  01210007A:             رقم القيد            

  معانى حرف الجر في سورة إبراهيم: عنوان البحث التكميلي         

الذى ) S.Hum( ألولىجة النيل شهادة الدرير شرط فلتواأحقق بأن البحث التكميلي 
. ولم ينتشر بأية إعالمية. وليس انتحاليا البحثهو من أصالة  افوقه اذآرت موضوعه

انتحالية هذا البحث  –يوماما  –إذا ثبتت , وأنا على استعداد لقبول عواقب قانونية
 .التكميلي

             

 2014 يوليو 30, سورابايا

 

 

 

 قرة أعين
 
 
 

 
 
 

Materai 

6000 




