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Nahwu Shorof Sebaiknya didahulukan dari ilmu lain, 

Sebab tanpanya seluruh ilmu yang 

berbahasa Arab tidak bisa dipahami. 
 }Syarifuddin bin Yahya Al Imrithi { 
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 اإلهداء 

هلل,محداشكرااحلمدهلل  

حولوالقوةيفهذانفسياالمنكال  

 الصالةوالسالمعلىنبيناحممدرسولهللااسواةحسنة

ارجوابالشفاعةيفيوماالخرةبكلسروراقدمهذهالرسالةاحرتامةاىلالذينحيلصون

مدةدوامنفسيمولوديزاولواابلقيادةواالرشادةويكونصحابةابلنياةمل  

نيا.الدايفهذ  

.البتوامتاحملبوبةانتماولاالساتذقياحلياتومصباحالصدوريرمحنارمحةمن1

 احملدحىتنعلمملعرفةهذاالكون.

لدعاء..لالساتذاعطواانلرتبيةواملعرفةالاليتالحنصوهامنكثرةالربكةوا2  

.جلميعالزمالءيفاجلهاديفاجلامعةسواننغريي,واالصدقاءيفاكدواالتطريزة3  

  ملقابلةاحلواجزانهللامعنا.
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كلمة الشكر والتقدير 

واملرسلني،سيدان األنبياء والسالمعليأشرف والصالة العاملني، احلمدهللرب

أمجعني،احلمدهللالذيأحياانبعدماأماتناوإليهالنشوروموالانحممدوعلىالهوصحبه

وجعلناهللاوإايكممنالعائدينوالفائزين،أّمابعد!

سورة يف ااملنادى صيغة املوضوع: حتت اجلامعي البحث هذا انتهتكتابة قد

لقمان)دراسةحتليليةحنوية(.واعرتفالباحثأنهذاالبحثاليزالمنالنقصواخلطأ

فلذالكرجىالباحثالنقدواإلقرتاحاتمنكمالقارئني.

وهذاالبحثليسكمااآلنإالّمبساعدةاألسايتالكرامواإلخواناألحباء.ولذالك

قدمأعلىاإلحرتاموخالصالثناءإىل:

.حممدجوهراملعارف،املاجسرتاحلاجمديراجلامعةسواننغريياإلسالميةببوجونغارا.1

تورةامرؤةالعزيزة،املاجسرتعميدكليةاألدب..الدوك2

.نوراملشفعة،املاجسرترئيسةشعبةاللغةالعربيةوأدهبا3

.مفتاحاملفيد،املاجسرتمشرفنايفكتابةهذاالبحثاجلامعي4



 د
 

أقولهلمشكراجزيالعلىكلمساعدهتم،وجعلناهللاوإايهممنأهلالعلموالعمل

األرضومنيفالسماء.ويرمحنامنيف

ولعّلهذهالكتابةالصغريةكونهتعطياملنفعةواملصلحةيفالّدينوالدنياواآلخرة

للباحثخصوصاوسائرالقرّاءعموما.اهدانالصراطاملستقيموالتكتبنامناخلاسرين.

آمني!



 

 

 

 

 الباحث



انسأحممد

201455130037رقمالقيد



 ه
 

 شهادة االقرار 

أفيدكمعلماأبنينالطالب:

انسأ:حممد  اإلسم

201455130037:  رقمالقيد

:"املنادىيفسورةلقمان"  موضوعالبحث

حضرهوكتبهبنفسيومازادهمنإبداعغريياوأتليفاألخر.وإذااّدعىأحديفاملستقبل

املسؤوليةعلىذلكولنتكوناملسؤوليةأنهمنأتليفهوتبنيأنهفعالمنحبثيفأانأحتمل

غريي سوانن جامعة األدب وأدهباكلية العربية اللغة قسم مسؤويل أو املشرف على

اإلسالميةبوجونغارا.

م2018يوليو23تقريرابوجونغارا،

 الباحث



انسأحممد

201455130037رقمالقيد



 و
 

 وزارة الشؤون الّدينّية                                
 قسم الّلغة العربّية وأدهبا 

 كلّية األدب
 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية

 تقرير املشرف 

إنهذاالبحثاجلامعياّلذيقدمه:
انسأ:حممداإلسم

201455130037:رقمالقيد

اسةحتليليةحنوية(رسورةلقمان)د:املنادييفموضوعالبحث

قدنظراندقيقاوأدخلنافيهبعضالتعديالتواإلصالحاتالالزمةليكونعلىالشكل

( الدرجةسرجاان على واحلصول الدراسة املناقشةإلمتام (S1املطلوبالستيفاءشروط

م.2018/2019لكليةاألدبيفقسماللغةالعربيةوأدهباللعامالدراسي

م2018يوليو23يرابوجونغارا،تقر

املشرف

 


املاجسرتاحلجمفتاحاملفيد

 2125098801رقمالتوظيف:
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 وزارة الشؤون الّدينّية                                
 قسم الّلغة العربّية وأدهبا 

 كلّية األدب
 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية

 العربية وأدهبا تقرير رئيس شعبة اللغة 

تسلمترئيسةشعبةاللغةالعربيةوأدهبالكليةاألدبجامعةسواننغريياإلسالمية
بوجونغاراالبحثاجلامعياّلذيكتبهالباحث:

انسأ:حممداإلسم

201455130037:رقمالقيد

اللغةالعربية(لكليةاألدبيفقسمS1إلمتامالدراسةواحلصولعلىالدرجةسرجاان)

م.2018/2019وأدهباللعامالدراسي

م2018يوليو23تقريرابوجونغارا،

 شعبةاللغةالعربيةوأدهباةرئيس





نوراملشّفعةاملاجسرت

196904251998031022رقمالتوظيف:



 ح
 



 وزارة الشؤون الّدينّية                                
 وأدهبا قسم الّلغة العربّية 

 كلّية األدب
 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية

 تقرير عميد كلية األدب
بسمهللاالرمحنالرحيم

تسلمترئيسةشعبةاللغةالعربيةوأدهبالكليةاألدبجامعةسواننغريي
اإلسالميةبوجونغاراالبحثاجلامعياّلذيكتبهالباحث:

انسأ:حممداإلسم

201455130037:القيدرقم

اسةحتليليةحنوية(ر:املنادىيفسورةلقمان)د املوضوع
اللغةالعربيةS1إلمتامالدراسةواحلصولعلىالدرجةسرجاان) (لكليةاألدبيفقسم

 م.2018/2019دهباللعامالدراسيوأ
م2018يوليو23تقريرابوجونغارا،

عميدكليةاألدب
 
 

الدوكتورةإمرأةالعزيزةاملاجسرت



 ط
 

195108081983031001رقمالتوظيف:


 وزارة الشؤون الّدينّية                                    
 قسم الّلغة العربّية وأدهبا 

 كلّية األدب
 بوجونغارا جامعة سوانن غريي اإلسالمية

                                    
 نة املناقشة بنجاح البحث اجلامعي تقرير جل

لقدمتتمناقشةهذاالبحثاجلامعياّلذيقدمه:
انسأ:حممداإلسم

201455130037:رقمالقيد

اسة حتليلية حنوية( ر لقمان )د املنادى يف سورة: املوضوع
(لكليةاألدبيفقسمS1واستحقاقهاعلىالدرجةسرجاان)وقررتاللجنةجناحها

اللغةالعربيةوأدهبالكليةاألدبجامعةسواننغريياإلسالمية.

)(( ةالرئيس  ).الدوكتورةإمرأةالعزيزةاملاجسرت1

)((ناقشةاالولامل)املاجسرتديفايكاداينتيكا.2

 )((ناقشالثاينامل )مفتاحاملفيداحلجاملاجسرت.3

)()الكاتب(املاجسرت.سيفاالنوار4

م2018يوليو23تقريرابوجونغارا،

 عميدكليةاألدب
 



 ي
 

 
الدوكتورةإمرأةالعزيزةاملاجسرت

195108081983031رقمالتوظيف:

 املستخلص

امل201455130037،  أانس حممد النادى، (.حنوية)دراسةحتليليةقمانيفسورة

،كليةاألدب،جامعةسواننغريياإلسالميةالبحثاجلامعي.قسماللغةالعربيةوأدهبا

 ،املاجسرت.مفتاحاملفيد:اإلشراف،حتت2018ببوجونغارا

.قمانسورةالىف،ملنادىالكلمةالرئيسي:ا



يفسورةلقمانكانبعضاملنادىخمتلفةىفهذاالوقتالباحثاستخدمنظرية

ىفكتابالعمريطىىلالشيخشريفالدينحييالعمريطى.

.ماالفائدةىف2.مااملنادىىفسورةلقمان1اسئلةالبحثيفهذاالنقاش

سورةلقمان,الباحثاستخدمطريقةالكيفي.

وجدالباحثنوعانمنمنادىخمتلفةىفسورةلقماناملدرجةىفااليةالنمرة

رهمقصودة.االولعلىشكلاملنادىمضافوالثاىنمنادىنك12,13,16,33



 ك
 

منادىمضافعالمةاعرابنصب,منادىنكرهمقصودةعالمةاعرابرفعوكلهما

لهمعىنللبعيد.
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