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 ستهاللاال

 :قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي

ٍِ  ٱّلَلِ  تِۡسىِ    َٰ ً  ٱنَشِحٍىِ  ٱنَشۡح

 ٍۡ ِي  ٔ  ِّ رِ اٌ َٰ ۡهُق  ۦء  خِ خ  َٰ ٕ َٰ ً فُ ٔ   ٱۡۡل ۡسضِ ٔ   ٱنَس أ ۡنِسُ رُِكۡى  ٱۡخرِه َٰ

   ٍ ٍ ًِ هِ ٖد نِّۡهع َٰ َٰ ٌٓ نِك  ۡل 
ٌَ فًِ ر َٰ َُِكۡىۚۡ إِ َٰ ٕ أ ۡن  ٔ٢٢ 

 ٕٕ سورة الروم 
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 اإلىداء

 أىدي ىذا البحث  اجلامعي إىل:

 أليب احملبوب لطيف الذي بذل جهده لنجاحي، وأمي احملبوبة  .ٔ

 اإلسالمية احملبوبة غريالعامل العالمة مجيع ادلعلم ىف اجلامعة سونان  .ٕ

إخواين وأخوايت وىي سييت عائشة آميٌت، زلمد فؤاد ىاشيم، سيىت وفَتة  .ٖ

 األفكار, أعينُت الناظرة 

 اإلسالمية غريجلميع أصدقاء ىف الشعبة اللغة العربية وأدهبا جامعة سونان  .ٗ

 اإلسالمية.          غريشعبة اللغة العربية وأدهبا جامعة سونان لل .٘

 

 

 

 

 

 



 ج 
 

 الشكر والتقديركلمة 

احلمد هلل رّب العادلُت والصالة والّسالم على سّيدنا وحبيبينا وشفيعنا رسول الكرمي 

وعلى آلو وأصحابو وأوليائو. أما بعد. قد سبت كتابة ىذا البحث اجلامعي ربت ادلوضوع 

" Ayat-Ayat Cinta 2تحويل الشفرة وتخليط الشفرة فى الرواية  تحليل خصائص "

 (" بعون اهلل وتوفيقو. واعًتف الباحثيةعاللغة اإلجتما دراسةان السَتازيب)حلبيب الرمح

 النقصان واألخطاء رغم أن الباحث قد بذل جهده إلكمالو.  رةأنو كث

مالء األحباء. ولذلك وىذه الكتابة مل تصل بدون مساعدة األساتيذ واألساتيذة والز 

 حًتام وخالص الثناء إىل:قدم الباحث فواقع اال

 اإلسالمية ببوجونغارا.  غريزلمد جوىر ادلعارف ادلاجستَت كمدير جامعة سونان  .ٔ

 الدكتورة إمرأة العزيزة ادلاجستَت، عميدة كلية األدب. .ٕ

 األستاذة نور ادلّشفعة ادلاجستَت كرئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا.  .ٖ

 ّشفعة ادلاجستَتنور ادل األوىل واألستاذةادلاجستَت كمشرفة  نلنا إندريانااألستاذة  .ٗ

ا مين يف كتابة ىذا البحث، إليهاشرفتين و ارشدت لّتانذا البحث اذلالثانية كمشرفة 

 اهلل خَت كثَتا. االشكر اجلزيل وجزاعل

 ء يف قسم اللغة العربية وأدهبا.ااألعز  تذاامجيع األساتيذ واألسات .٘



 د 
 

 أصدقائي وزمالئي األحباء يف قسم اللغة العربية وأدهبا  .ٙ

 كر أمساءىم واحدا فواحدا.ودلن مل أذ  .ٚ

نا اهلل وإياىم من أىل ل أقول ذلم شكرا جزيال على كل مساعدهتم مجيعا. وجعل

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

 ء. آمُت يا رب العادلُت.  ر اوسائر الق

 الباحث

 

  محمد بشري أفندي        
 ٜٗٓٓ.ٖٔ.٘ٓ٘٘.ٕ٘ٔٓرقم القّيد: 
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 وزارة الشؤون الدينية     
 قسم اللغة العربية وأدبها     
 كلية األدب     
 اإلسالمية غريبوجونغارا جامعة سونان      

 
 تقرير المشرفة

 إن ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو:
 زلمد بشري أفندي:   سماال

 ٜٗٓٓ.ٖٔ.٘ٓ٘٘.ٕ٘ٔٓ:  رقم القيد
 Ayat-Ayatربويل الشفرة وزبليط الشفرة ىف الرواية  خصائص ربليل:  ادلوضوع

Cinta ٕ( "عاللغة اإلجتما دراسة)ية 
قد نظرنا دقيقا وأدخلنا فيو بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على 

-S)واحلصول على درجة سرجانا  دراسةالشكل ادلطلوب الستيفاء شروط ادلناقشة إلسبام 

 م.ٜٕٔٓم/ٕٛٔٓيف قسم اللغة العربية وأدهبا للعام الدراسي  لكلية األدب  (ٔ
 مٜٕٔٓتقريرا ببوجونغارا، يوليو 

 ادلشرفة
 

 

 لماجستيرنلنا إندريانا ا
 ٕٜٕٕٔٓٔٓٔٔرقم التوظيف: 



 و 
 

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

 
 تقرير المشرفة

 إن ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو:
 زلمد بشري أفندي:   سماال

 ٜٗٓٓ.ٖٔ.٘ٓ٘٘.ٕ٘ٔٓ:  رقم القيد
 Ayat-Ayatربويل الشفرة وزبليط الشفرة ىف الرواية  خصائص ربليل:  ادلوضوع

Cinta ٕ "(يةعدراسة اللغة اإلجتما) 
قد نظرنا دقيقا وأدخلنا فيو بعض التعديالت واإلصالحات الالزمة ليكون على 

-S)واحلصول على درجة سرجانا  دراسةالشكل ادلطلوب الستيفاء شروط ادلناقشة إلسبام 

 م.ٜٕٔٓم/ٕٛٔٓيف قسم اللغة العربية وأدهبا للعام الدراسي لكلية األدب   (ٔ
 مٜٕٔٓتقريرا ببوجونغارا، يوليو 

 ادلشرفة
 

 

 لماجستيرنور المشّفعة ا
 ٜٖٕٔٓٔٓٗٓٔرقم التوظيف: 



 ز 
 

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

 تقرير لجنة المناقشة بنجاح البحث الجامعي
 لقد سبت مناقشة ىذا البحث اجلامعي الذي قدمتو: 

 زلمد بشري أفندي:   لباالط
 ٜٗٓٓ.ٖٔ.٘ٓ٘٘.ٕ٘ٔٓ:  رقم القيد
 Ayat-Ayatربويل الشفرة وزبليط الشفرة ىف الرواية  : ربليل خصائص ادلوضوع

Cinta ٕ( "عاللغة اإلجتما دراسة)ية 
وقررت اللجنة صلاحها واستحقاقها على درجة سرجانا يف قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية 

 اإلسالمية. غرياألدب جامعة سونان 
 )   (  الدكتورة إمرأة العزيزة ادلاجستَت )رئيسة( .ٔ
 )   (  ليا فارنسسكا ادلاجستَت )سكريًتية(ام .ٕ
 )   (   (شرفة )ادل دلاجستَتنلنا إندريانا ا .ٖ
 )   (  نور ادلّشفعة ادلاجستَت )ادلشرفة وادلناقشة( .ٗ
 (   )   مفتاح ادلفيد ادلاجستَت ) ادلناقش( .٘

 مٜٕٔٓببوجونغارا، يوليو تقريرا 
 كلية األدب  ةعميد

 
 
 

 الدكتورة إمرأة العزيزة الماجستير
  ٖٜٜٔٓٓٔٓٗٛٔٛٓٛٓٔ٘ٔرقم التوظيف: 



 ح 
 

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

 
 تقرير عميدة كلية األدب

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

 زلمد بشري أفندي:   سماال
 ٜٗٓٓ.ٖٔ.٘ٓ٘٘.ٕ٘ٔٓ:  رقم القيد
 Ayat-Ayatربويل الشفرة وزبليط الشفرة ىف الرواية  : ربليل خصائص ادلوضوع

Cinta ٕ( "عاللغة اإلجتما دراسة)ية 
واحلصول على درجة سرجانا لكلية األدب يف قسم اللغة العربية وأدهبا للعام  دراسةإلسبام 

 م.ٜٕٔٓم/ٕٛٔٓالدراسي 
 

 مٜٕٔٓتقريرا ببوجونغارا، يوليو 
 عميدة كلية األدب

 

 
 الدكتورة إمرأة العزيزة الماجستير

 ٖٜٜٔٓٓٔٓٗٛٔٛٓٛٓٔ٘ٔرقم التوظيف: 



 ط 
 

 الشؤون الدينيةوزارة      
 قسم اللغة العربية وأدبها     
 كلية األدب     
 اإلسالمية غريبوجونغارا جامعة سونان      

 
 شعبة اللغة العربية وأدبها ةتقرير رئيس

اإلسالمية  غريتسلمت رئيسة شعبة اللغة العربية وأدهبا لكلية األدب جامعة سونان 
 بوجونغارا البحث اجلامعي الذي كتبتو الباحثة: 

 زلمد بشري أفندي:   سماال
 ٜٗٓٓ.ٖٔ.٘ٓ٘٘.ٕ٘ٔٓ:  رقم القيد

 
واحلصول على درجة سرجانا لكلية األدب يف قسم اللغة العربية وأدهبا للعام  دراسةإلسبام 

 م.ٜٕٔٓم/ٕٛٔٓالدراسي 
 مٜٕٔٓتقريرا ببوجونغارا، يوليو 

 شعبة اللغة العربية وأدهبارئيسة 
 

 

 لماجستيرنور المشّفعة ا
 ٜٖٕٔٓٔٓٗٓٔرقم التوظيف: 

  



 ي 
 

 تقرير الباحث

 : أفيدكم علما بأنٍت الطالب

 زلمد بشري أفندي:   سماال

 ٜٖٗٓٓٔ,٘ٓ٘٘.ٕ٘ٔٓ:  رقم القيد

 Ayat-Ayatربويل الشفرة وزبليط الشفرة ىف الرواية  : ربليل خصائص موضوع البحث

Cinta ٕ( "عاللغة اإلجتما دراسة)ية 

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

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

اإلسالمية  غريأو ادلسؤويل قسم اللغة العربية وأدهبا كلية األدب جامعة سونان 

 بوجونغارا.
 

 مٜٕٔٓربريرا ببوجونغارا، يوليو 

 الباحث

 

 محمد بشري أفندي
 ٜٗٓٓ.ٖٔ.٘ٓ٘٘.ٕ٘ٔٓرقم القّيد: 


