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 وزارة الشؤون الدينة
 االلغة العربية وأدبهسم ق

 كلية األدب
 جامعة سونان غيري اإلسالمية بوجونغارا

     
 فتقرير المشر 

 اجلامعى الذي قدمته: إن هذا البحث
 : فتح الرازى   سم    اإل

 510022051102:   رقم القيد
  " تركيب اإلسنادي واإلضافي في سورة محمد ":  موضوع البحث

 (تحليل نحوية)دراسة  
قد نظرنا دقيقا وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكالملطلوب 

لكلية األدب ىف s0)ال ستيفاء شروط املناقشة إلمتمام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا )
 م.5102م/5100قسم اللغة العربية وأدهبا للعام الدراسي 

 م5108يوليو تقرير ببوجونغارا، 
 املشرفة

 
 الماجستير نور المشّفعة
 0202110520228150155 رقم التوظيف:
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 وزارة الشؤون الدينة
 االلغة العربية وأدبهسم ق

 كلية األدب
 جامعة سونان غيري اإلسالمية بوجونغارا 

 لجنة المناقشة بنجاح البحث الجامعىتقرير 
 قدمته:لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذى 

 : فتح الرازى    الطالبة
 510022051102:   رقم القيد

 " تركيب اإلسنادي واإلضافي في سورة محمد ":   موضوع البحث
      (  نحوية يةتحليل)دراسة   

وقررت اللجنة جناحها و استحقاقها على الدرجة سرجانا ىف الشعبة اللغة العربية وأدهبا لكلية 
 األدب جامعة سونان غريي اإلسالامية 

 (  ) ) رئيسة اجمللس (  إمرأة العزيزة املاجستري الدكتورة .0
 (  ) ) املناقشة ألوىل (  ديف إيكا ديانتيكا املاجستري .5
 (  ) ) املناقشة الثانية (   املاجستري  نور املشفعة .5
 (  )        ) الكاتب (   املاجستريمفتاح املفيد  .0

 م5108يولتقريرا ببوجونغارا، يو 
 عميد كلية األدب

 
 الدكتورة إمرأة العزيزة الماجستير

 22018180280150110رقم التوظيف:



 ج
 

 وزارة الشؤون الدينة
 االلغة العربية وأدبه 

 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 الباحث

 الرازى : فتح  سم    اإل
 51002205110:  رقم القيد
احلصول على درجة سرجانا لكلية األدب ىف القسم اللغة العربية وأدهبا للعام  الدراسة و
 م.5102م/5100الدراسي

 
 م5108يولتقريرا ببوجونغارا، يو 

 رئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا
 
 

 نور المشّفعة الماجستير
 0202110520228150155رقم التوظيف:
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 وزارة الشؤون الدينة
 اوأدبهاللغة العربية سم ق

 كلية األدب
  جامعة سونان غيري اإلسالمية بوجونغارا 

 
 تقرير عميد كلية األدب

لذى  البحث اجلامعى اتسّلمت عميد كلية األدب جامعة سونان غريي اإلسالمية بوجونغارا 
 :كتبته الباحث

 : فتح الرازى  سم   اإل
 510022051102:   رقم القيد

 واإلضافي في سورة محمد "" تركيب اإلسنادي :   موضوع البحث
 (نحوية يةتحليل)دراسة   

أدهبا للعامل لعربية و إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا لكلية األدب ىف شعبة اللغة ا
 م.5102م/5100الدراسي 

 م5108يولتقريرا ببوجونغارا، يو 
 عميدة كلية األدب

 
 الدكتورة إمرأة العزيزة الماجستير

 22018180280150110التوظيف:رقم 



 ه
 

 شهادة اإلقرار
 

 أفيدكم علما بأنىن الطالبة:
 : فتح الرازى   سماإل

 510022051102:   رقم القيد
 " تركيب اإلسنادي واإلضافي في سورة محمد ":   موضوع البحث

حضرته وكتبة بنفسى وما زادته من إبداع غريي أو تأليف األخر، وإذا ادعى أحد ىف 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 5108يو لحتريرا ببوجونغارا، يو 
 الباحث

 
 فتح الرازى
 510022051102رقم القيد 
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 الشعار

 

 (7 ) سورة محمد   َويُ ثَبِّْت َأْقَداَمُكمْ  ياَأي َُّها الَِّذْيَن َءاَمنُ ْوا ِإْن تَ ْنُصُروا اللََّه يَ ْنُصرُْكمْ 

 
“Hai Orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, niscaya Dia akan menolong kamu 

dan meneguhkan kedudukanmu” 
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 أهداء

 هدى هذا البحث الجامعي إلى أ

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 األخيرة.دسالمة فى الدين ال

 .أخى محمد أزم أشعرى المحبوبينوإلى أختى أرستا كرنياوطى و 

 اتذتى األعزاء الذى يعلمنى و يساعدنى فى كتابة هذا البحث.أس

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

 .وجامعى أصدقائ فى شعبة اللغة العربية
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 كلمة الشكر والتقدير

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

نبّيه  لسالم علىوالصالة امد هلل رب العاملني على يمي  النعمه و واس  كرامه، حلا

ىل نا حممد خامت النبيني و املرسلني وعلى أله وأصحابه والتابعني وتابعيهمبإحسان إسيد ورسوله

 يوم الدين، و بعد.

وقد انتهت الباحثة من امتام كتابة هذا العلمى حتت املوضوع "حتليل األسلوب ىف 

" )دراسة حتليلية ستيلستيكية(. وتريد الباحثة أن تقدم الشكرا لضحى بعد صالة الضحىا

 جزيال واحرتاما ملن ساعدها ىف إجراء هذا البحث، وهم:

ن غريي اإلسالمية     ة سونافضيلة األستاذ جوهر املعارفاملاجستري كمدير اجلامع. 0

 بوجونغارا

 العزيزة، عميدة الكلية األدبالدكتور ة إمرأة . فضيلة األستاذة 5

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

 اجلام  ىف إمتام كتابة الباحث اليت أشرفت ستريجاملا نور املشفعة. فضيلة األستاذة 0

  فيهبجهده والصرب ى



 ط
 

اؤل، احملرتمني احملبوبني مها يربياىن ىف حناهنما على التقدم لنيل األمل والتف . والدى الباحث2

 جزامها اهلل أحسن جزاء ىف الدنيا حىت اآلخرة.

 . يمي  أساتذ ىف الشعبة اللغة العربية0

 لغة العربيةلا. يمي  أصدقائ ىف الشعبة 7

احثة اجلمعى نافعا للبعسى اهلل أن جيزيهم جزاء حسنا. وأسأل اهلل أن جيغل هذا البحث 

 آمني وسئر القارئني.

 

 

 5108يو ليو بوجونغارا 

 الكاتب

 

  ( الرازى )فتح

 

 
 



 ي
 

 ملخص البحثال
. شعبة اللغة العربية وآدبها. كلية األدب. (السنتكسيس )دراسة 8102 فخر الرزى

 .، المجسترنور المشفعة بوجونغارا. تحت إشرافة  اإلسالمية جامعة سونان غيري
 : تركيب اإلسنادي، اإلضايف، سورة حممد الكلمة الرئيسية 
لكرمي ضمين ويف القرأن اإن اللغة العربية هى أفصح اللغة وأنزل اهلل قرآن الكرمي هبا،  

والنحو يف إصطالح العلماء هو قواعد يعرف هبا أحوال و أواخر الكلمات العلوم النحو. 
 إعراب وبناء وما يتبعهم.العربية اليت حصلت برتكيب بعضها م  بعض من 

 تركيب اإلسناد واإلضايف يف سورة حممد بطريقةلل أن حي هنا جيذب الباحث
  ألن يف سورة حممد كان أحكام احلرب وأجر ملن داف،النحوىف العربية بعلم  سنتكسيس أوال

ورة صالدين اهلل كما يقول : ياأيها الذين أمنوا إن تنصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم. وضمين 
الكفار  وعهد وهتديد ضدّ  سفالة و فالحواآلخرة  دنيايف ال اجزاء فرقنيو  الكفار واملؤمنني

م املركب ما األلفاظ اليت تدل على كالأسئلة البحث:. لذلك يرتكز هذا البحث على واملرتدين
 .وما معىن كالم املركب وأسراره يف سورة حممد

ىف هذا البحث هو منهج الكيفى ألن  منهج البحث الذى يستعمل الباحثأما 
بعد أن يمعة سياملدخل ىف هذا البحث هو طريقةالسنتكس البيانات هى البيانات الوصفية و

يف سورة  فاظللل األحيسورة حممد،تعرب كل آية، يقرأالبيانات حثالبا
حبث لدروسو جام  ا ة هى كتب،املصادرالثانويسورة حممداملصدرالرئيسيفيهذااملبحثهو .حممد
 .لمية الىت املتعلق بهالع
 



 ك
 

 
يف و مركاب، وهى مركب اإلسنادي،اإلضافية والعطفي. 25يف سورة حممد كان 

 سورة حممد كان عّدة معىن الضّمىن.مركب 
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