
رة القمرها يف السو ضاتوكيد االفعال و أغر   
 نحوية ()دراسة تحليلية 

 

 

 

  

 

 

 سهيل فواز :  دادعإ

 5102.2212.01.1144:  رقم القّيد

 

 

 قسم اللغة العربّية وأدبها
 كّلّية األدب

 جامعة سونان غيري اإلسالمّية بوجونغارا
 هٓٗٗٔم/ٜٕٔٓ

 



ها يف السورة القمرضاتوكيد االفعال و أغر   
 نحوية (راسة تحليلية )د 

 
 بحث جامعي

   (S-0)مقدم إلكمال بعض شروط اإلختبار للحصول على الدرجة سرجانا
 لكلية األدب يف شعبة اللغة العربية وأدهبا 

 

 
 

 

 سهيل فواز عداد:إ
 5102.2212.01.1144رقم القّيد: 

 مفتاح المفيد المشّرف:
 5052198810رقم التوظيف: 

 
 دبهاقسم اللغة العربّية وأ

 كّلّية األدب
 جامعة سونان غيري اإلسالمّية بوجونغارا

 هٓٗٗٔم/ٜٕٔٓ



 االستهالل

(2)يوسف: نًا َعَربِيًّا لََعلَُكْم تَْعِقلُْونَ ُه ُقْرأَ إِنَّا أْنَزْلَنا  
 

“Sesungguhnya Kami Menurunanya Al Quran Kepadanya Berbahasa 

Arab Agar kamu memahaminya” (Q.S Yusuf : 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء

 أىدي ىذا البحث  اجلامعي إىل:

 الذين تعلموا و حتفظوا من طفويل، وقدم يل أفضل تعليم. احملبوبأليب وأمي  .0

 الذين مل أذكر امسهم واحدا فواحدا.رايت ومجيع األس

 .جلامعة سونان غًني اإلسالمية احملبوبة .5

و  مشهور م اذلدىادلخصوص االستاذ عل دلشاخيي يف معهد احملبوب الرشيد .1

 االستاذ حممد صفي اهلل مشهور

          لشعبة اللغة العربية وأدهبا جامعة سونان غًني اإلسالمية. .4

 "BSA ‘5102إخواين اجملتمع يف مرحليت "  .2

 هلليف سبيل دلن يسعيدين  .6

 

 

 

 

 



 كلمة الشكر والتقدير

شفيعنا رسول الكرمي احلمد هلل رّب العادلٌن والصالة والّسالم على سّيدنا وحبيبينا و 

وعلى آلو وأصحابو وأوليائو. أما بعد. قد متت كتابة ىذا البحث اجلامعي حتت ادلوضوع 

تعاىل وتوفيقو. بعون اهلل (" حتليلية بالغية)دراسة السجع وادلوازنة يف سورة الواقعة "

 إلكمالو.  ا كثًن النقصان واألخطاء رغم أنو قد بذل جهدهأهن واعرتف الباحث

يذة والزمالء األحباء. ولذلك الكتابة مل تصل بدون مساعدة األساتيذ واألساتوىذه 

 فواقع اإلحرتام وخالص الثناء إىل: قدم الباحث

حممد جوىر ادلعارف ادلاجستًن كمدير جامعة سونان غًني اإلسالمية  .0

 ببوجونغارا. 

 الدكتورة إمرأة العزيزة ادلاجستًن، عميدة كلية األدب. .5

 ّشفعة ادلاجستًن كرئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا. األستاذة نور ادل .1

شرفين األوىل ذلذا البحث اليت ترشدين وت اجستًن كمشرفادل مفتاح ادلفيد األستاذ .4

 يف كتابة ىذا البحث، إليها الشكر اجلزيل وجزاه اهلل خًن كثًنا.

 وتشرفين األستاذة نلنا أندرينا ادلاجستًن كمشرفة الثانية ذلذا البحث اليت ترشدين .2

 يف كتابة ىذا البحث، إليها الشكر اجلزيل وجزاه اهلل خًن كثًنا.



 يف قسم اللغة العربية وأدهبا. ةمجيع األساتيذ واألساتيذاة األعز  .6

 باء يف قسم اللغة العربية وأدهبا.أصدقائي وزمالئي األح .7

 ودلن مل أذكر أمساءىم واحدا فواحدا. .8

مجيعا. وجعلناه اهلل وإياىم من أىل  أقول ذلم شكرا جزيال على كل مساعدهتم

العلم وأىل اخلًن، وال يفوت عن رجائس أن ينفع ىذا البحث اجلامعى للباحث 

 وسائر القراء. آمٌن يا رب العادلٌن.  

 الباحث    

 

   سهيل فواز    
 5102.2212.01.1144رقم القّيد:

 

 

 

 

 



 وزارة الشؤون الدينية     
 بهاقسم اللغة العربية وأد     
 كلية األدب     
 بوجونغارا جامعة سونان غيري اإلسالمية     

 
 تقرير المشرف

 ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو:إن 
 سهيل فواز:   اإلسم

 5102.2212.01.1144:  رقم القيد
 ها يف السورة القمرضاتوكيد االفعال و أغر :   ادلوضوع

 

 (حنويةحتليلية دراسة ) 
فيو بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل  قد نظرنا دقيقا وأدخلنا

  (S-1)ادلطلوب الستيفاء شروط ادلناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا 

 م.5109م/5108يف قسم اللغة العربية وأدهبا للعام الدراسي لكلية األدب 
 م5109يوليو    تقريرا ببوجونغارا، 

 ادلشرف
 

 تيرجساالم مفتاح المفيد
 5052198810رقم التوظيف: 



 وزارة الشؤون الدينية     
 قسم اللغة العربية وأدبها     
 كلية األدب     
 بوجونغارا جامعة سونان غيري اإلسالمية     

 
 تقرير المشرف

 و:ىذا البحث اجلامعي الذي قدمإن 
 سهيل فواز:   اإلسم

 5102.2212.01.1144:  رقم القيد
 ها يف السورة القمرضايد االفعال و أغر توك:   ادلوضوع

 (حنويةحتليلية )دراسة  
قد نظرنا دقيقا وأدخلنا فيو بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 

  (S-1)ادلطلوب الستيفاء شروط ادلناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا 

 م.5109م/5108ام الدراسي يف قسم اللغة العربية وأدهبا للعلكلية األدب 
 م5109يوليو    تقريرا ببوجونغارا،

 الثانية ادلشرفة
 

 جستيراالم المشّفعةنور 
  5014119010 رقم التوظيف:

  



 وزارة الشؤون الدينية      
 قسم اللغة العربية وأدبها                                 

 كلية األدب     
 ي اإلسالميةبوجونغارا جامعة سونان غير      

 
 تقرير لجنة المناقشة بنجاح البحث الجامعي

 لقد متت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو: 
 سهيل فواز:   الطلب

 5102.2212.01.1144:  رقم القيد
 (حتليلية بالغية)دراسة  ها يف السورة القمرضاتوكيد االفعال و أغر :  ادلوضوع

درجة سرجانا يف قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية  وقررت اللجنة جناحها واستحقاقها على
 األدب جامعة سونان غًني اإلسالمية.

 )   (  الدكتورة إمرأة العزيزة ادلاجستًن )رئيسة( .0
 )   (  ميليا فارنسسكا ادلاجستًن )سكريرتية( .5
 )   (  (ادلاجستًن)مشرف وادلناقش مفتاح ادلفيد .1
 )   (  (ادلاجستًن )مشرفة وادلناقشة ادلشّفعةنور  .4

 م5109يوليو    تقريرا ببوجونغارا، 
 كلية األدب  ةعميد

 

 

 

 الدكتورة إمرأة العزيزة الماجستير
  092018180984110110رقم التوظيف: 



 وزارة الشؤون الدينية      
 قسم اللغة العربية وأدبها                                 

 كلية األدب     
 بوجونغارا جامعة سونان غيري اإلسالمية     

 
 تقرير عميدة كلية األدب

بسم اهلل الرمحن الرحيم تسلمت عميدكلية األدب جامعة سونان غًني اإلسالمية 
 بوجونغارا البحث اجلامعي الذي كتبتو الباحثة: 

 سهيل فواز:   اإلسم
 5102.2212.01.1144:  رقم القيد
  ها يف السورة القمرضاو أغر توكيد االفعال :  ادلوضوع
 حنوية (حتليلية )دراسة 

إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا لكلية األدب يف قسم اللغة العربية وأدهبا 
 م.5109م/5108للعام الدراسي 

 

 م5109يوليو    تقريرا ببوجونغارا، 
 عميدة كلية األدب

 

 
 الدكتورة إمرأة العزيزة الماجستير

 092018180984110110رقم التوظيف: 



 وزارة الشؤون الدينية     
 قسم اللغة العربية وأدبها     
 كلية األدب     
 بوجونغارا جامعة سونان غيري اإلسالمية     

 
 تقرير رئيس شعبة اللغة العربية وأدبها

تسلمت رئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا لكلية األدب جامعة سونان غًني اإلسالمية 
 ارا البحث اجلامعي الذي كتبتو الباحثة: بوجونغ
 سهيل فواز:   اإلسم

 5102.2212.01.1144:  رقم القيد
 

إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا لكلية األدب يف قسم اللغة العربية وأدهبا 
 م.5109م/5108للعام الدراسي 

 م5109تقريرا ببوجونغارا، يوليو 
 ارئيسة شعبة اللغة العربية وأدهب

 

 

 نور المشّفعة الماجستر
 5014119010رقم التوظيف: 

 



 

 تقرير الباحث

 : أفيدكم علما بأنين الطالب

 سهيل فواز:   اإلسم
 5102.2212.01.1144:  رقم القيد

 (ةالنحوي حتليلية)دراسة  ها يف السورة القمرأغرضتوكيد االفعال و :   موضوع البحث

غًني أو تأليف األخرى. وإذا أدعى أحد يف  حضرتو وكتبتو بنفسي وما زادتو من إبداع

ادلستقبل أنو من تأليفو وتبيٌن أنو ادلسؤولية على ذلك ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرفة 

أو ادلسؤويل قسم اللغة العربية وأدهبا كلية األدب جامعة سونان غًني اإلسالمية 

 بوجونغارا.
 

 م5109يوليو     حتريرا ببوجونغارا،

 الباحث

 

  فواز سهيل

 5102.2212.01.1144رقم القّيد: 



 

 

 محتويات البحث

 أ .............................................................  عصفحة الموضو 

 ب .................................................................. اإلستهالل

 ج ..................................................................... اإلهداء

 د ........................................................ كلمة الشكر والتقدير

 ه ............................................................. تقرير المشرفين

 ح ........................................... االعتماد من طرف لجنة المناقشين

 ط .................................................... تقدير عميدة كلية األدب

 ي ......................................... تقدير رئيسة قسم اللعة العربية وأدبها

 ل ................................................................. تقرير الباحثة

 م .......................................................... ثالمستخلص البح

  ..............................................................محتويات البحث
  

 ٔ ......................................................... الباب األول: مقدمة



 ٔ ............................................................... خلفية البحث

 ٘ ............................................................... أسئلة البحث

 ٘ .............................................................. أهداف البحث

 ٙ ................................................................ فوائد البحث

 ٙ ............................................................. الدراسة السابقة

 ٓٔ .............................................................. منهج البحث

 ٖٔ .............................................................. هيكل البحث

 ٘ٔ ................................................ الباب الثاني: اإلطار النظري

 ٘ٔ ......................................... تعريف توكيد األفعال في علم النحو

 ٘ٔ ................................................ مفهوم توكيد األفعال

 ٛٔ ............................................... الفعل الماضي .ٔ

 ٕٕ .............................................   المضارعالفعل  .ٕ

      ٕٙ ................................................... فعل االمر .ٖ

 ٜٕ .................................................. األفعال توكيد أنواع

        ٜٕ  ................................... التوكيد نوف فبحر  لاألفعا توكيد



 ٖٙ .............................................. القسم بلم الفعل توكيد

 ٖٚ ............................................ "قد" بحرف الفعل توكيد

 ٓٗ ................................................. بالكلمة الفعل توكيد

 ٔٗ  ...............................................األفعال توكيد أغراض

 ٘ٗ .................................................. القمر سورةتعريف 

  

 ٛٗ ...................................... الباب الثالث: عرض البيانات وتحليلها

 ٛٗ ............................. أغراضه و قد و القسم الم بحرف األفعال كيدتو 

      ٛٗ ............................................................... ٗالقمر, 

 ٜٗ  ............................................................ ٘ٔالقمر, 

 ٜٗ ............................................................. ٚٔالقمر, 

 ٜٗ ............................................................. ٕٕالقمر, 

 ٓ٘ .............................................................. ٕٖالقمر,

 ٓ٘ .............................................................. ٖٙالقمر,



 ٔ٘ .............................................................. ٖٚالقمر,

 ٔ٘ .............................................................. ٖٛالقمر,

 ٕ٘ .............................................................. ٓٗالقمر,

 ٕ٘ .............................................................. ٔٗالقمر,

 ٕ٘  ............................................................. ٔ٘القمر,

 ٖ٘ ..................................................... األفعال توكيد أغراض

 ٛٗ ............................. القمر سورة في أغراضه و األفعال توكيد جدول

 ٚ٘ ...................................................... باب الرابع: اإلختتامال

 ٚ٘ .................................................................. الخالصة

 ٜ٘ ................................................................ اإلفتراحات

 ٔٙ .............................................................. قائمة المراجع

  



 البحث صلختسالم

يف سورة الواقعة  توكيد االفعالادلوضوع "  5102.2212.01.1148 سهيل فواز
سونان غًني  جامعة، قسم اللغة العرابية وأدهبا، كلية األدب، النحويةدراسة حتليلية 

 .ديف ايكا دينتكا ادلاجستًن :ةشّرفادل، اإلسالمّية بوجونغارا
 

 سورة القمر، الوكيد، االفعال: الكلمة الرئسية 
حتقيق ادلعىن  وىو لفظ يراد ب - او التأكيد -وعرف النحاة على أن التوكيد 

 .ومتكينو يف نفس السامع و إزالة الشك او اللبس عن احلديث أو احملدث عنو
 بعض يف السورة القمر كيد االفعالتو  من أنواع عدة كشفتتوكيد االفعال او  

 ىذه أساس بداية ادلفهوم ىو ىذا. معينة أىداف على حيتوي نوع كل يف التوكيد أنواع
 .العربية اللغة علم من جزء ىو نحوال علم من ادلؤلف درسها أن بعد النظرية

 وجد الدراسة ىذه يف أن إىل خلص ، ادلؤلف قبل من البحث عملية إجراء بعد
  فعالتوكيد اال ومها ، التوكيد من نوعان ىناك. القمرتوكيد االفعال يف السورة  ادلؤلفون

ام  الداء التوكيد احلروف مستخدي ىو باحلرف  توكيد االفعال. كلمةالكلمت  احلرف و بب
يستخدم فعل : الكلمت وىي. و ام , قدالم القسمنون الثقيلة, : ياالحروف التوكيد وى

 اده مرتانبتوكيده بع
 سورة أهنا تنقسم على  السورة ىذه. القرآن يف 24 السورة القمر: ىي سورة

 القمر كلمة من ينبع القمر أن يعين الذي القمر مسي. آية 22 من وتتألف ة،يمك
 أنو على القمر تكسر شرح مت ، اآلية ىذه يف. ةور سال ىذه من األوىل اآلية يف ادلوجودة
  حممد للنيب معجزة

لقمر ألن ىذه السورة يلهم من احلفاظ حلفظ القرآن اختار الباحث يف سورة ا
( تذكر أربع مرات شرح اآلية أن َولََقْد َيسَّْرنَا اْلُقْرٰاَن لِلذِّْكِر فَ َهْل ِمْن مُّدَِّكر  ألنو فيو آية )



ىناك سهل جًدا حفظو ويزيد حرف التوكيد الم و قد,  جيب أنَّا  تصديق االقرآن 
 قولو أستاذي نور االحسان ادلاجستًن ولو بعدم حرف التوكيد االيات

 
  

 


