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 وزارة الشؤون الدينية     
 قسم اللغة العربية وأدهبا     
 كلية األدب     
 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية     

 
 تقرير املشرفتني

 هذا البحث اجلامعي الذي قدمته:إن 
 : أغوس معارف  اإلسم

 2015.5505.13.0048:  رقم القيد
 (حتليلية بالغيةالسجع واملوازنة يف سورة الواقعة )دراسة :  املوضوع

قد نظران دقيقا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 
  (S-1)املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجاان 

 م.2019م/2018يف قسم اللغة العربية وأدهبا للعام الدراسي لكلية األدب 
 م2019يوليو  23تقريرا ببوجونغارا، 

 الثانية املشرفة     األوىل املشرفة
 

 

 املاجسترينلنا إندرايان    ديف ايكا دينتكا املاجستري
 2121019201 رقم التوظيف:  2123039102رقم التوظيف: 

  



 ب
 

 وزارة الشؤون الدينية     
 قسم اللغة العربية وأدهبا     
 كلية األدب     
 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية     

 
 تقرير جلنة املناقشة بنجاح البحث اجلامعي

 لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمته: 
 : أغوس معارف  الطلبة

 2015.5505.13.0048:  رقم القيد
 (حتليلية بالغيةالسجع واملوازنة يف سورة الواقعة )دراسة :  املوضوع

اللغة العربية وأدهبا لكلية  وقررت اللجنة جناحها واستحقاقها على درجة سرجاان يف قسم
 األدب جامعة سوانن غريي اإلسالمية.

 )   (  الدكتورة إمرأة العزيزة املاجستري )رئيسة( .1
 )   (  ماليا فارنسسكا املاجستري )سكريرتية( .2
 )   (  ديف ايكا دينتكا املاجستري)مشرفة واملناقشة( .3
 )   (  نلنا إندرينا املاجستري )مشرفة واملناقشة( .4

 م2019يوليو  23ببوجونغارا،  تقريرا
 عميد كلية األدب

 

 

 

 الدكتورة إمرأة العزيزة املاجستري
  195108081984031001رقم التوظيف: 



 ج
 

 وزارة الشؤون الدينية     
 قسم اللغة العربية وأدهبا     
 كلية األدب     
 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية     

 
 العربية وأدهباتقرير رئيسة شعبة اللغة 

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

 : أغوس معارف  اإلسم
 2015.5505.13.0048:  رقم القيد

 
العربية وأدهبا إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجاان لكلية األدب يف قسم اللغة 

 م.2019م/2018للعام الدراسي 
 م2019يوليو   23تقريرا ببوجونغارا،

 رئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا
 

 نور املشّفعة املاجسرت
 2104039101رقم التوظيف: 

  



 د
 

 وزارة الشؤون الدينية     
 قسم اللغة العربية وأدهبا     
 كلية األدب     
 غريي اإلسالمية بوجونغارا جامعة سوانن     

 
 تقرير عميدة كلية األدب

بسم هللا الرمحن الرحيم تسلمت عميدكلية األدب جامعة سوانن غريي اإلسالمية 
 بوجونغارا البحث اجلامعي الذي كتبته الباحثة: 

 : أغوس معارف  اإلسم
 2015.5505.13.0048:  رقم القيد
 (حتليلية بالغيةالسجع واملوازنة يف سورة الواقعة )دراسة :  املوضوع

إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجاان لكلية األدب يف قسم اللغة العربية وأدهبا 
 م.2019م/2018للعام الدراسي 

 

 م2019يوليو  23تقريرا ببوجونغارا، 
 عميدة كلية األدب

 

 
 الدكتورة إمرأة العزيزة املاجستري

 195108081984031001رقم التوظيف: 

 



 ه
 

 تقرير الباحث

 أفيدكم علما أبنين الطالب: 

 : أغوس معارف   اإلسم

 2015.5505.13.0048:   رقم القيد

 (حتليلية بالغيةالسجع واملوازنة يف سورة الواقعة )دراسة :  موضوع البحث

حضرته وكتبته بنفسي وما زادته من إبداع غريي أو أتليف األخرى. وإذا أدعى أحد يف 

أنه املسؤولية على ذلك ولن تكون املسؤولية على املشرفة املستقبل أنه من أتليفه وتبيني 

أو املسؤويل قسم اللغة العربية وأدهبا كلية األدب جامعة سوانن غريي اإلسالمية 

 بوجونغارا.
 

 م2019يوليو  23حتريرا ببوجونغارا،

 الباحث

 

  أغوس معارف
 2015.5505.13.0048رقم القّيد: 
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 اإلهداء

 إىل: أهدي هذا البحث  اجلامعي

الذين تعلموا و حتفظوا من طفويل، وقدم يل أفضل تعليم.  أليب وأمي احملبوب .1

 ومجيع األسرايت الذين مل أذكر امسهم واحدا فواحدا.

 جلامعة سوانن غريي اإلسالمية احملبوبة. .2

          لشعبة اللغة العربية وأدهبا جامعة سوانن غريي اإلسالمية. .3

 GGS (Gini Gini Santri)إخواين اجملتمع يف  .4

 أنت تعطين احلماس و الدافع إلحتتام هذا البحث اجلامعي. .5
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 االستهالل

 

ْنيَا َفَعلَْيِه بِاْلِعْلِم، َوَمْن أََراَد اْْلَِخَرِة َفَعلَْيِه  َمْن أََراَد الدُّ

قول إمام بِاْلِعْلِم، َوَمْن أََراَد ُهَما َفَعلَْيِه بِاْلِعْلِم )

 1(الشافعى

 
 

Barangsipa yang menginkan kehidupan dunia, maka ia harus 

memiliki ilmu, dan barangsiapa yang menginginkan kehidupan 

akhirat maka itupun harus dengan ilmu, dan barangsiapa yang 

menginkan keduanya maka itupun harus dengan ilmu.(Imam As-

syafi’i) 

 

 

  

                                                             
 .139دار الرتاث:دون الطبعة( الطباعة الثانية،  )، مناقب اإلمام الشافعىاإلمام البيهقي،  1
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 الشكر والتقديركلمة 

احلمد هلل رّب العاملني والصالة والّسالم على سّيدان وحبيبينا وشفيعنا رسول الكرمي 

وعلى آله وأصحابه وأوليائه. أما بعد. قد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع 

بعون هللا تعاىل وتوفيقه. (" حتليلية بالغية)دراسة "السجع واملوازنة يف سورة الواقعة 

 واعرتف الباحث أهنا كثري النقصان واألخطاء رغم أنه قد بذل جهده إلكماله. 

وهذه الكتابة مل تصل بدون مساعدة األساتيذ واألساتيذة والزمالء األحباء. ولذلك 

 قدم الباحث فواقع اإلحرتام وخالص الثناء إىل:

سوانن غريي اإلسالمية حممد جوهر املعارف املاجستري كمدير جامعة  .1

 ببوجونغارا. 

 الدكتورة إمرأة العزيزة املاجستري، عميدة كلية األدب. .2

 األستاذة نور املّشفعة املاجستري كرئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا.  .3

األستاذة ديف ايكا دينتكا املاجستري كمشرفة األوىل هلذا البحث اليت ترشدين  .4

 ها الشكر اجلزيل وجزاه هللا خري كثريا.وتشرفين يف كتابة هذا البحث، إلي

األستاذة نلنا أندرينا املاجستري كمشرفة الثانية هلذا البحث اليت ترشدين وتشرفين  .5

 يف كتابة هذا البحث، إليها الشكر اجلزيل وجزاه هللا خري كثريا.



 ط
 

 مجيع األساتيذ واألساتيذاة األعزء يف قسم اللغة العربية وأدهبا. .6

 ألحباء يف قسم اللغة العربية وأدهبا.أصدقائي وزمالئي ا .7

 وملن مل أذكر أمساءهم واحدا فواحدا. .8

أقول هلم شكرا جزيال على كل مساعدهتم مجيعا. وجعلناه هللا وإايهم من أهل 

العلم وأهل اخلري، وال يفوت عن رجائس أن ينفع هذا البحث اجلامعى للباحث 

 وسائر القراء. آمني اي رب العاملني.  

 الباحث          

 

 أغوس معارف        
 2015.5505.13.0048رقم القّيد: 

  


