
 شهادة اإلقرار

: أفيدكم علما بأنىن الطالبة  

نور فطرياىن:       سم    اإل  

102011250002:        رقم القيد  

إعانة     "فى كتاب " الدعاء بعد صالة الضحى"أسلوب تحليل :  موضوع البحث

ألبى بكر "الطالبين     

ادعى أحد ىف  حضرته وكتبة بنفسى وما زادته من إبداع غريي أو تأليف األخر، وإذا

املستقبل أنه من التأليفه وتبيني أنه فعال من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك ولن تكون 

املسؤولية على املشرفة أو مسؤويل قسم اللغة العربية وأدهبا كلية األدب جامعة سونان غريي 

 .اإلسالمية بوجونغارا

م 1028يو ولي15حتريرا ببوجونغارا،   

لباحثةاا  

 

 نور فطرياىن

102011250002رقم القيد   



 

            وزارة الشؤون الدينة
     ا   اللغة العربية وأدبهسم ق

     بكلية األد
     بوجونغارا جامعة سونان غيري اإلسالمية

     
ةفتقرير المشر   

:اجلامعى الذي قدمته إن هذا البحث  
نور فطرياىن:       سم    اإل  

102011250002:        رقم القيد  
إعانة   "فى كتاب " الدعاء بعد صالة الضحى"أسلوب تحليل :  موضوع البحث

ألبى بكر "الطالبين     
(كيةتيستيلس يةتحليلدراسة )             

     قد نظرنا دقيقا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل
  S-1))املناقشة إلمتمام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا املطلوب ال ستيفاء شروط 

 .م1028/م1027لكلية األدب ىف قسم اللغة العربية وأدهبا للعام الدراسي 
 م1028يويول 15 تقرير ببوجونغارا، 

 املشرفة
 

 ديف ايكا ديا نتكا املا جستري
1215053201 :رقم التوظيف  

 



 

            وزارة الشؤون الدينة
     ا   اللغة العربية وأدبهسم ق

     كلية األدب
   جامعة سونان غيري اإلسالمية بوجونغارا  

     
شعبة اللغة العربية وأدبها  ةتقرير رئيس  

تسلمت رئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا لكلية األدب جامعة سونان غريي اإلسالمية 
 :بوجونغارا البحث اجلامعي الذى كتبته الباحثة

نور فطرياىن:       سم    اإل   
102011250002:        رقم القيد  

 
إلمتام الدراسة و احلصول على درجة سرجانا لكلية األدب ىف القسم اللغة العربية وأدهبا للعام 

.م1028 /م1027 الدراسي  
م1028 يوليو  15تقريرا ببوجونغارا،   

 رئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا
 

 نور المشّفعة الماجستير
  1200053202 :رقم التوظيف

 



 

            وزارة الشؤون الدينة
     ا   اللغة العربية وأدبهسم ق

     كلية األدب
   جامعة سونان غيري اإلسالمية بوجونغارا  

     
 تقرير عميد كلية األدب

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
اإلسالمية بوجونغارا البحث تسّلمت عميد كلية األدب جامعة سونان غريي   

 :اجلامعى الذى كتبته الباحثة
نور فطرياىن:       سم    اإل  

102011250002:        رقم القيد  
إعانة   "فى كتاب " الدعاء بعد صالة الضحى"أسلوب تحليل  : موضوع البحث

     ألبى بكر "الطالبين
(كيةتيستيلس يةتحليلدراسة )            

م لعربية وأدهبا للعاواحلصول على درجة سرجانا لكلية األدب ىف شعبة اللغة اإلمتام الدراسة 
.م1028/م1027الدراسي   

م1028 يويول 15تقريرا ببوجونغارا،   
 عميد كلية األدب

 
 الدكتورة إمرأة العزيزة الماجستير

31208082380052002:رقم التوظيف  
 



 

     وزارة الشؤون الدينة
     ا   وأدبهاللغة العربية سم ق

     كلية األدب
   جامعة سونان غيري اإلسالمية بوجونغارا  

     
 تقريرير لجنة المناقشة بنجاح البحث الجامعى

: هذا البحث اجلامعي الذى قدمتهلقد متت مناقشة   
نور فطرياىن:          الطالبة   

102011250002:        رقم القيد  
إعانة     "فى كتاب " الدعاء بعد صالة الضحى"أسلوب تحليل :  موضوع البحث

(كيةتيستيلستحليلية دراسة ) ألبى بكر "الطالبين     
وقررت اللجنة جناحها و استحقاقها على الدرجة سرجانا ىف الشعبة اللغة العربية وأدهبا  

مية ة األدب جامعة سونان غريي اإلساللكلي  
 (            .....................رئيسة)الدكتورة إمرأة العزيزة املاجستري    .2
 (     .....................املناقش األول)مفتاح املفيد احلاج املاجستري     .1
 (     .....................ةاملناقشة الثاني)ديف إيكا ديانتيكا املاجستري      .5
 .....................        (  الكاتب)   سيف األنوار املاجستري  .0

 م1028يوليوا  15تقريرا ببوجونغارا، 
 عميد كلية األدب

 
 الدكتورة إمرأة العزيزة الماجستير

31208082380052002:رقم التوظيف  
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هداءاإل  

:هدى هذا البحث الجامعي إلىأ  

المحترمين أبى تاسمو و والدتي المحبوبة أمى إندريون هما يرابيانى فى لحضرة والدي 

، لم يكف الكلمات لكتابة ما فعال لحياتى حفظهما اهلل حنانهما و اليزاالن يدعونى  

.نيا و األخيرةدسالمة فى الدين ال  

.وإلى أختى أرستا كرنياوطى و أخى محمد أزم أشعرى المحبوبين  

 وإلى جدى، جدتى، عمى، عمتى 

 الذىن يؤيدوننى فى آمالي  

.اتذتى األعزاء الذى يعلمنى و يساعدنى فى كتابة هذا البحثأس  

ستى إيكا، نور فطرية، إيرليتا، لؤلؤ، فىفى، ستى رحمةوإلى صاحبتى   

.اللغة العربيةوجامعى أصدقائ فى شعبة   

     

 

 

 

 و



 كلمة الشكر والتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

لسالم على نبيّه والصالة امد  هل رب العاملني على يمي  النعمه و واس  كرامه، حلا

بإحسان  نا حممد خامت النبيني و املرسلني وعلى أله وأصحابه والتابعني وتابعيهمسيد ورسوله

     .إىل يوم الدين، و بعد

الدعاء "حتليل أسلوب ت املوضوع وقد انتهت الباحثة من امتام كتابة هذا العلمى حت

وتريد (. دراسة حتليلية ستيلستيكية) ألىب بكر" إعانة الطالبني"ىف كتاب " بعد صالة الضحى

 :الباحثة أن تقدم الشكرا جزيال واحرتاما ملن ساعدها ىف إجراء هذا البحث، وهم

ة سونان غريي اإلسالمية املاجستري كمدير اجلامع وهر املعارففضيلة األستاذ ج . 2

بوجونغارا         

، عميدة الكلية األدباملاجستري الدكتور ة إمرأة العزيزةفضيلة األستاذة   .1  

، رئيسة قسم اللغة العربية وأدهبافضيلة األستاذة نور املشفعة املاجستري.  5  

ىف إمتام كتابة الباحث  مشرفة ستريجاملا نتكاديف ايكا ديا  فضيلة األستاذة  . 0
فيهجبهده والصرب   اجلامعى   

والدى الباحثة احملرتمني احملبوبني مها يربياىن ىف حناهنما على التقدم لنيل األمل والتفاؤل،   .1

.جزامها ا هل أحسن جزاء ىف الدنيا حىت اآلخرة       

 ط



وأدهبا شعبة اللغة العربيةيمي  أساتذ ىف   .6  

وأدهبا لغة العربيةلاشعبة يمي  أصدقائ ىف  . 7  

وأسأل ا هل أن جيغل هذا البحث اجلمعى نافعا . عسى ا هل أن جيزيهم جزاء حسنا

 آمني .للباحثة وسئر القارئني

 

 

 1028يو يول 15 ،بوجونغارا

   الكاتبة

     

     ( نور فطرياىن)

 

 

 

 

 



ملخص البحثال  
إعانة   "فى كتاب " الدعاء بعد صالة الضحى"أسلوب تحليل  1628نور فطريانى 

. كلية األدب. شعبة اللغة العربية وآدبها(. دراسة ستيلستيكية)ألبى بكر  "الطالبين
 .ريجستايكا ديانتيكا، المتحت إشرافة دفي ا. بوجونغارا اإلسالمية جامعة سونان غيري

 بعد صالة الضحى الدعاء.أسلوب.حتليل:الكلمة الرئيسية
اللغة العربية على غريها من اللغات بقدرهتا على التصرف ىف األساليب  متيزت 

وعلى التنوّع ىف الرتكيب وذلك حبسب املقام، الذى يتطّلب نوًعا معينًا من والعبارات 
 وكان الدعاء بعد صالة الضحى ىف كتاب إعانة الطالبني ألىب بكر .األساليب دون غريه

ملعىن اختيار اللفظية أو كلمتها يميلة ويتعلق بينهم بتنوع األساليب الرتكيبه يميلة وىف احلالة ا
 .فيها

 بعد دعاءاألسلوب ىف ما  عرفةل ، أرادت الباحثةانطالقا من خلفية البحث السابقة
 .صالة الضحىبعددعاء األسلوب ىف  املعاىن عنما معرفة ظ و صالة الضحى
 نهج الكيفىاملالباحثة ىف هذا البحث هو  تستعملمنهج البحث الذى اأما 

 حتليلية  املدخل ىف هذا البحث هو طريقةالبيانات هى البيانات الوصفية و  ألن الوصفية
 تيار اللفظ، اختياراخ حثة البيانات لتعيني عناصر صوت،البا بعد أن يمعتها الستيلستيكية

 .ة والبالغة ىف دعاء بعد صالة الضحىساجلمل
صتتتوت ن تكتتترار ة أمتتتاكعتتتدد األصتتتوات ستتتتأن وباإلستتتتفادة متتتن نتتتتائج البحتتتث يعتتتىن 

صتوت ن تكترار مخستة أمتاك، و "ك"و الصتوائت"  (u a)" و ضتمة فتحتة a)) فتحتة"الصتوامت 
ة اختيتتار اجلملتت، و كنا متتأىف مخستتة " إن"اختيتتار اللفتتظ و  "ه"  صتتوائتو  u)) ت ضتتمة امصتتو ال

 .الطباق ىف ثالثة أماكنأسلوب البالغة األمرية ىف ستة أماكن، و 
 
  
 

 ك



 محتويات البحث
 أ...................................................تقرير املشرف

 ب.........................تقرير جلنة املناقشة بنجاح البحث اجلامعى
 ج..............................أدهباتقرير رئيس شعبة اللغة العربية و 

 د..............................................الكليةتقرير عميد 
 ه..................................................شهادة اإلقرار

 و........................................................اإلهداء
 ح........................................................الشعار
 ط..........................................الشكر و التقديركلمة 

 ك................................................املخلص البحث
 ن................................................حمتويات البحث

 مقدمة: الباب األول
 2...........................................خلفية البحث .أ 
 5...........................................البحثأسئلة  .ب 
 0..........................................أهداف البحث .ج 
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 السيرة الذاتى

 

 صيةالمعلومات الشخ .أ 

 نور فطرياىن:     اإلسم

 املرأة:     اجلنس

 2991مارس  21بوجونغارا، :   املكان والرتيخ امليالد

 اإلسالم :     الدين

 تامسو:     الوالد

 إندريون:     الوالدة

 بوجونغارا -عراهو -فيامان:     العنوان

 311401137220:    اهلاتف اجلوايل

 nfanurfitria@gmail.com:    الربيد اإلكرتوين

 

 



 يّ مسمستوى الدراسّي الر  .ب 

 (1334) بوجونغارا -عراهو -فيامان" مطالع الفلح"املدرسة اإلبتدائية 

 (1323) بوجونغارا -عراهو -فيامان "الشكورية"املتوسطة  املدرسة

 (1320) بوجونغارا -املدرسة الثانوية احلكومية عراهو

 جامعة  جامعة سونان غريي اإلسالمية بوجونغاراالدراسة يف 

 مستوى الدراسى غير رسمى .ج 

-1323)بوجونغارا  -عراهو -مبعهد الشكورية فيامان" الشكورية" املدراسة الدينية 

1320) 

 

 


