وزارة الشؤون الدينية
قسم اللغة العربية وأدهبا
كلية األدب
جامعة سوانن غري اإلسالميّة بوجونغارا
تقرير عميد كلية اآلدب
بسمميحرلا نمحرلا هللا  
تسلمت عميد كلية اآلدب جامعة سوانن غري اإلسالمية بوجونغارا البحث
اٞتامعيالذيكتبالباحث :
االسم 

:سيفالدينابكوسىرمانتو 

رقمالقيد

 ٕٖٓٔٙ٘٘ٓ٘ٔٓٓٙٛ:

ا١توضوع

:أساليب اخلرب ىف كتاب عظة الناشئني (دراسة التحليلية البالغية)

إل٘تام الدراسة واٟتصول على درجة سرجاان لكلية األدب يف قسم اللغة العربية وأدهبا
للعامالدراسيٕٜٓٔم\ٕٕٓٓم .
تقريراببوجونغاراٖ،ي ونيوٕٕٓٓم 
عميدكليةاألدب

الدوكتورة إمراة العزيزة ادلاجستري

رقمالتوظيف ٜٜٖٔ٘ٔٓٛٓٛٔٛٗٓٔٓٓٔ:

أ

وزارة الشؤون الدينية
قسم اللغة العربية وأدهبا
كلية األدب
جامعة سوانن غري اإلسالميّة بوجونغارا
تقرير رئيسة قسم اللغة العربية وأدهبا
تسلمت رئيسة قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية اآلدب جامعة سوانن غري
اإلسالميةبوجونغاراالبحثاٞتامعيالذيكتبالباحث :
االسم 

:سيفالدينابكوسىرمانتو 

رقمالقيد

 ٕٖٓٔٙ٘٘ٓ٘ٔٓٓٙٛ:

ا١توضوع

:أساليب اخلرب ىف كتاب عظة الناشئني (دراسة التحليلية البالغية)

إل٘تااامالدراسااةواٟتصااولعلااىدرجااةساارجاانلكليااةاألدبيفقسااماللغااةالعربيااةوأدهبااا
للعام الدراسيٕٜٓٔم\ٕٕٓٓم .
تقريراببوجونغاراٖ،ي ونيوٕٕٓٓم 
رئيسةقسماللغةالعربيةوأدهبا 


نور ادلشفعة ادلاجستري

ب

وزارة الشؤون الدينية
قسم اللغة العربية وأدهبا
كلية األدب
جامعة سوانن غري اإلسالميّة بوجونغارا
تقرير جلنة ادلناقشة بنجاح البحث اجلامعي
لقدمتمناقشةىذاالبحثاٞتامعيالذيقدمو:
:سيفالدينابكوسىرمانتو 
االسم 
رقمالقيد

 ٕٖٓٔٙ٘٘ٓ٘ٔٓٓٙٛ:

ا١توضوع

:أساليب اخلرب ىف كتاب عظة الناشئني (دراسة التحليلية البالغية)

وقاررتاللننااة٧تاحواااواسااتحقاقواعلاىدرجااةساارجنايفقسااماللغاةالعربيااةوأدهبااالكليااة
األدب جامعةسواننغرياإلسالميةبوجونغارا 
) 
(رئيساجمللسة)(
إمراةالعزيزة،ا١تاجستَت
كتورة 
ٔ.الدو 
ٕ .نورا١تشفعة،ا١تاجيستَت (ٞتنةا١تناقشةاألول

ج

وزارة الشؤون الدينية
قسم اللغة العربية وأدهبا
كلية األدب
جامعة سوانن غري اإلسالميّة بوجونغارا
تقرير ادلشرف
إنىذاالبحثاٞتامعيالذيقدمو:
االسم 

:سيفالدينابكوسىرمانتو 

رقمالقيد

 ٕٖٓٔٙ٘٘ٓ٘ٔٓٓٙٛ:

ا١توضوع

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

قدنظاراندقيقااوأدخلناا ياوبعاضالتعاديالتواإلااالحاتالالزماةليكاونعلاىالشاك 

ا١تطلااوبالسااتيفا شااروطا١تناقشااةإل٘تااامالدراسااةواٟتصااولعلااىدرجااةساارجاان )(S-1
لكليةاألدبيفقسماللغةالعربيةوأدهباللعامالدراسيٕٜٓٔم\ٕٕٓٓم .

تقريراببوجونغاراٖ،ي ونيوٕٕٓٓم 
ا١تشر ةاألوىل 

ا١تشر ةالثانية 





ديفإيكاداينتيكا،ا١تاجستَت 

نورا١تشفعة،ا١تاجيستَت 

د

تقرير الباحث
أ يدكمعلماأبنٍتالطالب :
االسم 

:سيفالدينابكوسىرمانتو 

رقمالقيد

 ٕٖٓٔٙ٘٘ٓ٘ٔٓٓٙٛ:

ا١توضوع

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

قدنظراندقيقاوأدخلنا يوبعضالتعديالتواإلاالحاتالالزمةليكونعلىالشك 
ا١تطلوب الستيفا شروط ا١تناقشة إل٘تام الدراسة واٟتصول على درجة سرجاان )(S-1
لكليةاآلدبيفقسماللغةالعربيةوأدهباللعامالدراسيٕٜٓٔم\ٕٕٓٓم .

ٖتريراببوجونغارإٓ,مايوٕٕٓٓم 
الباحث 


سيفالدينابكوسىرمانتو 
رقمالقيدٕٖٓٔٙ٘٘ٓ٘ٔٓٓٙٛ

ه

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

و

اإلهداء
ض بٍتآدمابلعلموالعم 
اٟتمدهلل ّ
أشودأنالإلوأالهللاوحدهالشريكلووأشودأ ّندمحماعبدهورسولو 
ّ
الرٛتةوشفيعاألمةالسراجمنك ّالظلمة 
السالمعلىنيب
الصالةو
ّ
ّ
دمحمابنعبدهللا .

بك سرورورٛتةأق ّدمىذاالبحثالعلمي،وليكونىذاالبحثان عا١تنقرأهو١تن
حيتاجإليو،ويرجىاإلاالحلزماناآليت .

األول
ِ
أميالسيادتُت 
أليبو
ّ
ومهانبضيوقليبوابتساميتوتشنعحيايت 
كلومايقومانبتعليمورعايةوٛتايةيلحىتأمنووأتطوربشك احيح .
األخري
لزوجيتا١تستقبلية 
أ٘تٌتدائماأنتكويناستنابةااليتك ليلة .
مىتستأتُتإىلقرييب؟متٚتعىذاالشوقمنأجلكويريدرؤيتكقريبا .

ز

كلمة الشكر والتقدير 
اٟتمدهللرب العا١تُتوبونستعُتعلىأمورالدنياوالدينالصالةوالسالمعلى
ّ

أشرفاألنبيا وا١ترسلُتسيداألولُتواألخريندمحمالّىهللاعليووسلموعلىألوومن
تبعوإبحسانإىليومالدينيومالينفع يومالوالبنون.أمابعد 
بإذنهللاتعاىلوعنايتووتو يقوقد٘تّتكتابةالبحثالعلمياب١توضوع"أساليب
ا٠تربىفكتابعظةالناشعئُت(دراسةالتحليليةالبالغية)" وأق ّدمىذاالبحثلشرطمن
الشروط للحصول على درجة سرجاان ()s1

يف قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية األدب

ّتامعةاإلسالميةسواننغريبوجونغارا.
يفىذها١تناسبةالثانيةأريدأنأق ّدمالشكراٞتزي والتقديرالعميقوالتحيةألوال 
الذينمدواأيديوماب١تساعدات ،منوم :
الكردية مدير جامعة سوانن غري اإلسالميّة بوجونغارا الدكتور جوىر
ٔ  .ضيلة 
ا١تعارفا١تاجستَت .
ٕ .ضيلة الكردية عميد كلية األدب جامعة سوانن غري اإلسالميّة بوجونغارا
الدكتورةإمرأةالعزيزةا١تاجستَت .
ٖ  .ضيلةالكردية رئيسةقسماللغةالعربيةوأدهبالكليةاألدبّتامعةسواننغري
اإلسالميّةبوجونغارااألستاذةنورا١تش ّفعةا١تاجستَت .

ح

الكرديةٚتيعا١تشر ُتوا١تشر اتوا١تخصوصاألستاذةديفإيكاداينتيكا
ٗ  .ضيلة 
ا١تاجستَتواألستاذةنورا١تشفعةا١تاجستَتاللتانقداستفرغاأوقاهتمالَتشداين
يفإ٘تامكتابةىذاالبحثالعلمي،عسىأنجيعالعملوماعمالااٟتامقبوال .
٘ .وإىل زمال أادقائي الذين ااحبواينيف ك وقت وسعادة ومساعدهتممدى
إ٘تامىذاالبحثالعلمي .
ابركهللالكموسو أموركمأمورالدنياواآلخرة،وأسألهللاأنديدكمخَتاإما
يفالعمورأوالعم ،وأنجيع هللاالعلومالواردةيفىذاالبحثالعلميمفيدة
للباحثو١تنقرأه .





ٖتريرابوجونغارإٓ،مايوٕٕٓٓم 
الباحث 

سيفالدينابكوسىرمانتو
رقمالقيدٕٖٓٔٙ٘٘ٓ٘ٔٓٓٙٛ

ط

مستخلص البحث
سيفالدينابكوسىرمانتو ٕٕٓٓ،م،أساليبا٠ترب ىف كتابعظةالناشعئُت(دراسةالتحليلية
البالغية)قسماللغةالعربيةوأدهباكليةاألدبجامعةسواننغرياإلسالميةبوجونغارا .
ٖتتاإلشرا ة:أستاذةديفيإيكاداينتيكا،ا١تاجيستَتوأستاذةنورا١تشفعة،ا١تاجيستَتٖتت 
الكلمةالرئيسية:البالغة،الكالما٠تربيوكتابعظةالناشئُت 
حوال اللفﻆ العرﰉ الىتهبايطابقمقتضياٟتال.و يبحث ىف علم ا١تعاﱏ كالم ،إما أن
يكونإنشا أوإماانيكونخربا.ويفىذاالبحث،الباحثيبحثعنالكالما٠تربى.والكالم
ا٠تربيىومايصحأنيقاللقائلوأنواادق يوأوكاذب.إذا،كالما٠تربىيفىذاالبحثىو
الكالما٠تربيوجديفكتابعظةالناشئُت.أماكتابعظةالنشئُتىو٤تاولةمنالشيخمصطفى
الغاليٌتوىذهعظةأتلفمنٕ ٜٔافحةو ٗٙابب.إنتطبعىذهالعظة يفكتابوتنشر
بُتمنمليكنبطالعتلكجريدة لماقتلتىذااألمربقيناعزديتعلىنشرىابُتشباناألمة
لتكون٢تمنرباساوحدى .
أماا٢تدف٢تذاالبحثىو١تعر ة أنواع الكالم ا٠تربي يف عظة الناشئُت و١تعر ة أغراض
الكالما٠تربييفعظةالناشئُت .
وا١تنوج من ىذا البحث ىو منوج الكيفية او الدراسة كيفية ابلطريقة الوافية الذي
استحدمىذا١تنوجيفالتحلي أساليبا٠تربىفكتابعظةالناشعئُت .
أمانتينةالبحثأوال،وجد كثَت من الكالم ا٠تربي يف كتاب عظة الناشئُت بثالثة أنواع
وىياإلبتدائي،الطليبواإلنكاري يو .
اثنيا ،ووجد األغراض الكالم ا٠تربي يف كتاب عظة الناشئُت وىي  ائدة ا٠ترب و الزم
ا٠ترب.
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