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 يةنيوزارة الشؤون الد

 قسم اللغة العربية وأدهبا

 كلية األدب

 جامعة سوانن غري اإلسالمّية بوجونغارا

 تقرير عميد كلية اآلدب

بسمميحرلا نمحرلا هللا 

سوانن جامعة اآلدب كلية عميد البحثتسلمت بوجونغارا اإلسالمية غري
اٞتامعيالذيكتبالباحث:

سيفالدينابكوسىرمانتو:االسم

ٖٕٛٙٓٓٔ٘ٓ٘٘ٙٔٓ:رقمالقيد

 )دراسة التحليلية البالغية( الناشئنيأساليب اخلرب ىف كتاب عظة :ا١توضوع

 اللغة األدبيفقسم لكلية سرجاان درجة على واٟتصول الدراسة وأدهباإل٘تام العربية
م.ٕٕٓٓ\مٜٕٔٓللعامالدراسي

مٕٕٓٓنيويوٖتقريراببوجونغارا،
 عميدكليةاألدب


 

 ة العزيزة ادلاجستريامر إ ةالدوكتور 
ٖٜٜٔٓٓٔٓٗٛٔٛٓٛٓٔ٘ٔرقمالتوظيف:
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 يةنيالدوزارة الشؤون 

 قسم اللغة العربية وأدهبا

 كلية األدب 

 جامعة سوانن غري اإلسالمّية بوجونغارا 

 تقرير رئيسة قسم اللغة العربية وأدهبا

غري سوانن جامعة اآلدب لكلية وأدهبا العربية اللغة قسم رئيسة تسلمت
اإلسالميةبوجونغاراالبحثاٞتامعيالذيكتبالباحث:

سيفالدينابكوسىرمانتو:االسم

ٖٕٛٙٓٓٔ٘ٓ٘٘ٙٔٓ:رقمالقيد

 )دراسة التحليلية البالغية( الناشئنيأساليب اخلرب ىف كتاب عظة :ا١توضوع

إل٘تااامالدراسااةواٟتصااولعلااىدرجااةساارجاانلكليااةاألدبيفقسااماللغااةالعربيااةوأدهبااا
م.ٕٕٓٓ\مٜٕٔٓالدراسي للعام

مٕٕٓٓنيويوٖتقريراببوجونغارا،
اللغةالعربيةوأدهباقسمةرئيس



 ادلاجستري نور ادلشفعة
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 يةنيالدوزارة الشؤون 

 قسم اللغة العربية وأدهبا

 كلية األدب

 جامعة سوانن غري اإلسالمّية بوجونغارا

 تقرير جلنة ادلناقشة بنجاح البحث اجلامعي

 لقدمتمناقشةىذاالبحثاٞتامعيالذيقدمو:
سيفالدينابكوسىرمانتو:االسم

ٖٕٛٙٓٓٔ٘ٓ٘٘ٙٔٓ:القيدرقم

 )دراسة التحليلية البالغية( الناشئنيأساليب اخلرب ىف كتاب عظة :ا١توضوع

وقاررتاللننااة٧تاحواااواسااتحقاقواعلاىدرجااةساارجنايفقسااماللغاةالعربيااةوأدهبااالكليااة
بوجونغاراةاإلسالميغريةسواننعجام األدب

()(ةاجمللس)رئيسا١تاجستَت،ةالعزيزةاإمرةالدوكتور.ٔ
 ٞتنةا١تناقشةاألول) ا١تاجيستَتا١تشفعة،نور .ٕ
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 يةنيالدوزارة الشؤون 

 قسم اللغة العربية وأدهبا

 كلية األدب

 جامعة سوانن غري اإلسالمّية بوجونغارا

 تقرير ادلشرف

 إنىذاالبحثاٞتامعيالذيقدمو:

سيفالدينابكوسىرمانتو:االسم

ٖٕٛٙٓٓٔ٘ٓ٘٘ٙٔٓ:رقمالقيد

 أساليب اخلرب ىف كتاب عظة الناشعئني )دراسة التحليلية البالغية(:ا١توضوع

قدنظاراندقيقااوأدخلناا ياوبعاضالتعاديالتواإلااالحاتالالزماةليكاونعلاىالشاك 
 (S-1)لاااىدرجاااةسااارجاانا١تطلاااوبالساااتيفا شاااروطا١تناقشاااةإل٘تاااامالدراساااةواٟتصاااولع

م.ٕٕٓٓ\مٜٕٔٓلكليةاألدبيفقسماللغةالعربيةوأدهباللعامالدراسي


مٕٕٓٓنيويوٖتقريراببوجونغارا،

األوىلةا١تشر 



ديفإيكاداينتيكا،ا١تاجستَت

ا١تشر ةالثانية



نورا١تشفعة،ا١تاجيستَت
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 تقرير الباحث

علماأبنٍتالطالب:أ يدكم
سيفالدينابكوسىرمانتو:االسم

ٖٕٛٙٓٓٔ٘ٓ٘٘ٙٔٓ:رقمالقيد

 أساليب اخلرب ىف كتاب عظة الناشعئني )دراسة التحليلية البالغية(:ا١توضوع

قدنظراندقيقاوأدخلنا يوبعضالتعديالتواإلاالحاتالالزمةليكونعلىالشك 

 شروط سرجاانا١تطلوبالستيفا  درجة على واٟتصول الدراسة إل٘تام  (S-1)ا١تناقشة

م.ٕٕٓٓ\مٜٕٔٓلكليةاآلدبيفقسماللغةالعربيةوأدهباللعامالدراسي


مٕٕٓٓمايوٕٖٓتريراببوجونغارا,

الباحث



سيفالدينابكوسىرمانتو
 ٖٕٛٙٓٓٔ٘ٓ٘٘ٙٔٓرقمالقيد
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 الشعار

 

حذرا عند مساعك لألخبار جيب أن تكون حذرا، وأتكد من وزنك مرة أخرى. كن 

 ألن االعتداء ادلستمر علي األخبار ادلشينة سيجعل من الصعب علينا رؤية احلقيقة.

 
(Berhati-hatilah jika mendengar berita harus teliti, konfirmasi dan ditimbang 

lagi. Sebab digempur berita fitnah terus menerus akan membuat kita sulit 

melihat kebenaran) 
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 اإلهداء
اٟتمدهلل ّض بٍتآدمابلعلموالعم 

أشودأنالإلوأاّلهللاوحدهالشريكلووأشودأّندمحماعبدهورسولو
منكّ الظلمةالصالةوالسالمعلىنيّبالرٛتةوشفيعاألّمةالسراج

دمحمابنعبدهللا.
بك سرورورٛتةأقّدمىذاالبحثالعلمي،وليكونىذاالبحثان عا١تنقرأهو١تن

حيتاجإليو،ويرجىاإلاالحلزماناآليت.
 األول

يادتُت أليبوأميالسِّ
ومهانبضيوقليبوابتساميتوتشنعحيايت

.حىتأمنووأتطوربشك احيحكلومايقومانبتعليمورعايةوٛتايةيل
 خرياأل

لزوجيتا١تستقبلية
أ٘تٌتدائماأنتكويناستنابةااليتك ليلة.

مىتستأتُتإىلقرييب؟متٚتعىذاالشوقمنأجلكويريدرؤيتكقريبا.
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كلمة الشكر والتقدير
والدينالصالةوالسالمعلىاٟتمدهللرّبالعا١تُتوبونستعُتعلى أمورالدنيا

أشرفاألنبيا وا١ترسلُتسيداألولُتواألخريندمحماّلىهللاعليووسلموعلىألوومن
تبعوإبحسانإىليومالدينيومالينفع يومالوالبنون.أمابعد

"أساليب١توضوع بإذنهللاتعاىلوعنايتووتو يقوقدّ٘تتكتابةالبحثالعلمياب

وأقّدمىذاالبحثلشرطمن "ا٠تربىفكتابعظةالناشعئُت)دراسةالتحليليةالبالغية(

 على للحصول الشروط سرجاان األدب (s1)درجة بكلية وأدهبا العربية اللغة قسم يف

 ّتامعةاإلسالميةسواننغريبوجونغارا.

والتقديرالعميقوالتحيةألوال يفىذها١تناسبةالثانيةأريدأنأقّدمالشكراٞتزي 

الذينمدواأيديوماب١تساعدات، منوم:

الكر.ٔ ةدي ضيلة مدير بوجونغاراجامعة اإلسالمّية غري جوىرالدكسوانن تور

ا١تاجستَت.ا١تعارف

ٕ. الكردية ضيلة األدب كلية بوجونغاراعميد اإلسالمّية غري سوانن جامعة

الدكتورةإمرأةالعزيزةا١تاجستَت.

ٖ. األدبّتالكردية ضيلة لكلية وأدهبا العربية رئيسةقسماللغة سواننغريامعة

اإلسالمّيةبوجونغارااألستاذةنورا١تشّفعةا١تاجستَت.
 



 ط
 

اداينتيكاةٚتيعا١تشر ُتوا١تشر اتوا١تخصوصاألستاذةديفإيكديالكر ضيلة.ٗ

لَتشداين أوقاهتما ا١تاجستَتاللتانقداستفرغا نورا١تشفعة ا١تاجستَتواألستاذة

يفإ٘تامكتابةىذاالبحثالعلمي،عسىأنجيعالعملوماعمالااٟتامقبوال.

مدى.٘ ومساعدهتم أادقائيالذينااحبواينيفك وقتوسعادة وإىلزمال 

إ٘تامىذاالبحثالعلمي.

إمااب ركهللالكموسو أموركمأمورالدنياواآلخرة،وأسألهللاأنديدكمخَتا

البحثالعلميمفيدة يفالعمورأوالعم ،وأنجيع هللاالعلومالواردةيفىذا

للباحثو١تنقرأه.




مٕٕٓٓمايوٕٖٓتريرابوجونغارا،
الباحث

 


 سيفالدينابكوسىرمانتو
 ٖٕٛٙٓٓٔ٘ٓ٘٘ٙٔٓرقمالقيد
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 مستخلص البحث
التحليليةالناشعئُت)دراسةعظةكتابىفا٠تربم،أساليبٕٕٓٓسيفالدينابكوسىرمانتو،

البالغية(قسماللغةالعربيةوأدهباكليةاألدبجامعةسواننغرياإلسالميةبوجونغارا.

ٖتتداينتيكا،ا١تاجيستَتوأستاذةنورا١تشفعة،ا١تاجيستَتٖتتاإلشرا ة:أستاذةديفيإيكا

الكلمةالرئيسية:البالغة،الكالما٠تربيوكتابعظةالناشئُت

أنماإم،كال١تعاىناعلمىفيبحثهبايطابقمقتضياٟتال.ولىتالعرىباللفظاالحو
ملكالالكالما٠تربى.واا.ويفىذاالبحث،الباحثيبحثعنخربنيكوانماإأو نشاإنيكو
ذب.إذا،كالما٠تربىيفىذاالبحثىوكاأو يودقاانوألقائلوليقاأنيصحماىوي٠تربا

عظةالنشئُتىو٤تاولةمنالشيخمصطفى.أماكتابالناشئُتالكالما٠تربيوجديفكتابعظة
يفكتابوتنشرابب.إنتطبعىذهالعظةٙٗافحةؤٕٜالغاليٌتوىذهعظةأتلفمن

بُتمنمليكنبطالعتلكجريدة لماقتلتىذااألمربقيناعزديتعلىنشرىابُتشباناألمة
.لتكون٢تمنرباساوحدى

البحثىو ا٢تدف٢تذا اضرأغ١تعر ةوالناشئُتعظةيفا٠تربيالكالمأنواع١تعر ةأما
.الناشئُتعظةيفا٠تربيالكالم

 ىذا من الذيوا١تنوج الوافية ابلطريقة كيفية الدراسة او الكيفية منوج ىو البحث
الناشعئُت.عظةكتابىفا٠ترباستحدمىذا١تنوجيفالتحلي أساليب

أنواعبثالثةالناشئُتعظةكتابيفا٠تربيالكالممنكثَتأمانتينةالبحثأوال،وجد
 يو.واإلنكاريالطليباإلبتدائي،وىي

ووجد الزموا٠ترب ائدةوىيالناشئُتعظةكتابا٠تربييفالكالماألغراضاثنيا،
 ا٠ترب.
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 حمتوايت البحث

..........................................................احفةالغالف

..........................................................احفةالواوع

أ.......................................................تقريرعميدالكلية

ب......................................تقريررئيسةقسماللغةالعربيةوأدهبا

ج.................................تقريرٞتنةا١تناقسةبنناحالبحثاٞتمعي

د...........................................................تقريرا١تشرف

ه..........................................................شوادةاإلقرار

و................................................................الشعار

ز................................................................اإلىدا 

ح..................................................كلمةالشكروالتقدير

ى.....................................................مستخلصالبحث

ل........................................................٤تتوايتالبحث

: ادلقّدمة  الفصل األول

 ٔ...................................................خلفيةالبحث .أ

 ٕ..................................................أسئلةالبحث .ب



 ل
 

 ٖ.................................................ثأىدافالبح .ج

 ٖ.................................................... وائدالبحث .د

 ٖ...................................................ٖتديدالبحث .ه

 ٗ................................................الدراسةالسابقة .و

 ٙ................................................البحثيةنونم .ز

 ٔٔ.................................................يك البحثى .ح

  اإلطار النظريالفصل الثاين : 

 ٕٔ...........................................لبالغةمفوومامفووم .أ

 ٖٔ..............................................علما١تعاينمفووم .ب

 ٙٔ...........................................الكالما٠تربيمفووم .ج

 ٕٕ......................................مفوومكتابعظةالناشئُت .د

 ادلشكلة وصفالفصل الثالث : 

 ٜٕ..............................الناشئُتابلبالغةعظةكتابعالقة أ

 ٖٔ.........................عالقةكتابعظةالناشئُتابلكالما٠تربي ب

 ٖٖ....................الناشئُتأمثلةالكالما٠تربييفكتابعظة ج



 م
 

 عرض البياانت وحتليلها ومناقشتهال الرابع : الفص

 ٖ٘.......................................................اإلقدام أ 

 ٜٖ........................................................الصرب ب

 ٕٗ........................................................النفاق ج

 ٙٗ.....................................................إلخالصا د

 ٔ٘........................................................اليأس ه

 ٙ٘..........................................................لرجا ا و 

 ٔٙ...........................................................اٞتنب ز

 الفصل اخلامس : اخلامتة

 ٚٙ ........................................................ النتائج .أ

 ٛٙ ....................................................... اإل ًتاح .ب

 96 .............................................................  ادلراجع

 

 

 

 

 


