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 يةنيوزارة الشؤون الد

 قسم اللغة العربية وأدهبا

 كلية األدب

 جامعة سوانن غري اإلسالمّية بوجونغارا

 تقرير عميد كلية األدب

 بسم هللا الرمحن الرحيم

البحث  بوجونغارااإلسالمية  غريلية األدب جامعة سوانن تسلمت عميد ك 
 :ةالباحث هتكتب  ذياجلامعي ال

 فريااييت مغفرة :   االسم

 ۲۰۱٦٥٥۰٥۱۳۰۰٥٥ : رقم القيد

 كالم اإلنشاء الطليب يف سورة ال عمران )دراسة حتليلية بالغية(:  املوضوع

إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجاان لكلية األدب يف قسم اللغة العربية وأدهبا 
 م.٢٠٢٠\م٢٠١٩ للعام الدراسي

 م٢٠٢٠ نيويو  3تقريرا ببوجونغارا، 
 كلية األدب  ةعميد

  
 

 ة العزيزة املاجستريامر إ ةالدوكتور 
 ١٩٥١٠٨٠٨١٩٨٤٠3١٠٠١رقم التوظيف : 

 



 ب
 

 يةنيالدوزارة الشؤون 

 قسم اللغة العربية وأدهبا

 كلية األدب 

 جامعة سوانن غري اإلسالمّية بوجونغارا 

 اللغة العربية وأدهبا قسمتقرير رئيسة 

 غرياللغة العربية وأدهبا لكلية األدب جامعة سوانن  قسمرئيسة  تسلمت 
 :ةالباحث هتالبحث اجلامعي الذي كتب بوجونغارااإلسالمية 

 فريااييت مغفرة :   االسم

 ۲۰۱٦٥٥۰٥۱۳۰۰٥٥ : رقم القيد

 كالم اإلنشاء الطليب يف سورة ال عمران )دراسة حتليلية بالغية(:  املوضوع

درجااة ساارجاان لكليااة األدب يف قساام اللغااة العربيااة وأدهبااا إلمتااام الدراسااة و احلصااول علااى 
 م.٢٠٢٠\م٢٠١٩الدراسي  للعام

 م٢٠٢٠ نيويو  3تقريرا ببوجونغارا، 
 اللغة العربية وأدهبا قسم ةرئيس
 
 

 نور املشفعة املاجستري
 ٢١٠١٠3٩١٠١رقم التوظيف : 

 



 ج
 

 يةنيالدوزارة الشؤون 

 قسم اللغة العربية وأدهبا

 كلية األدب

 جامعة سوانن غري اإلسالمّية بوجونغارا

 تقرير جلنة املناقشة بنجاح البحث اجلامعي

 ه :تلقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدم

 فريااييت مغفرة :   االسم

 ۲۰۱٦٥٥۰٥۱۳۰۰٥٥ : رقم القيد

 كالم اإلنشاء الطليب يف سورة ال عمران )دراسة حتليلية بالغية(:  املوضوع

اللجنااة حاح اا واسااتحقاق ا علاى درجااة سارجنا يف قساام اللغاة العربيااة وأدهباا لكليااة وقارر  
 بوجونغاراة اإلسالمي غريجامغة سوانن  األدب

 ( )(      ة)رئيسة اجمللس ة العزيزة املاجسترياالدوكتور إمر  .١
 ( )(جلنة املناقشة األوىل) ديف إيكا داينتيكا املاجستري .٢
 (                  )(جلنة املناقشة الثانية)                   املاجسترينور املشفعة  .3
 ( )سكرترية اجمللسة   ()  سيف األنوار املاجستري .٤
 

 م٢٠٢٠ نيويو  3تقريرا ببوجونغارا، 
  كلية األدب  ةعميد

 
 ة العزيزة املاجسترياالدوكتور إمر 
 ١٩٥١٠٨٠٨١٩٨٤٠3١٠٠١رقم التوظيف : 
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 يةنيالدوزارة الشؤون 

 قسم اللغة العربية وأدهبا

 كلية األدب

 جامعة سوانن غري اإلسالمّية بوجونغارا 

 تقرير املشرف

 ه:تإن هذا البحث اجلامعي الذي قدم

 فريااييت مغفرة :   االسم

 ۲۰۱٦٥٥۰٥۱۳۰۰٥٥ : رقم القيد

 كالم اإلنشاء الطليب يف سورة ال عمران )دراسة حتليلية بالغية(:  املوضوع

نظران دقيقاا وأدللناا فياه بعات التعاديال  واإل االحا  الالكماة ليكاون علاى الشاك  قد 
  (S-1)املطلااوب السااتيفاو  اااروش املناقشااة إلمتاااام الدراسااة واحلصاااول علااى درجاااة ساارجاان

 م.٢٠٢٠\م٢٠١٩لكلية األدب يف قسم اللغة العربية وأدهبا للعام الدراسي 

 
 م٢٠٢٠ نيويو  3تقريرا ببوجونغارا، 

 األول ةاملشرف

 

 ديف إيكا داينتيكا املاجستري

 

 الثانية املشرف

 

 سيف األنوار املاجستري

 



 ه
 

 

 تقرير الباحثة

 أفيدكم علما أبنين الطالبة :
 فريااييت مغفرة :   االسم

 ۲۰۱٦٥٥۰٥۱۳۰۰٥٥ : رقم القيد

 كالم اإلنشاء الطليب يف سورة ال عمران )دراسة حتليلية بالغية(:  املوضوع

أو أتليف األلر. وإذا ادعى أحد يف  غريحضرته وكتبته بنفسي وما كادته من إبداع 

املستقب  أنه من أتليفه وتبيني أنه فعال من حبثي فأان أحتم  املسؤولية على ذلك ولن 

تكون املسؤولية على املشىرفة أو املسؤويل قسم اللغة العربية وأدهبا كلية األدب جامعة 

 بوجونغارا. اإلسالمية غريسوانن 

 
 م٢٠٢٠مايو  ٢٠ حتريرا ببوجونغارا،

 الباحثة
 
 
 فريااييت مغفرة 

 ۲۰۱٦٥٥۰٥۱۳۰۰٥٥رقم القيد 
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 الشعار

 لريكم من تعلم القرآن وعلمه

 )البخاري(

 أحبوا العرب لثالث: ألين عريب والقرآن عريب ولسان أه  اجلنة عريب

 )ابن عباس(
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 اإلهداء

 آدم ابلعلم والعم احلمد هلل فّض  بين 
 أ  د أن ال إله أاّل هللا وحده ال ريك له وأ  د أّن حممدا عبده ورسوله
 الصالة والسالم على نيّب الرمحة و فيع األّمة السراج من كّ  الظلمة

 حممد ابن عبد هللا.
بك  سرور ورمحة أقّدم هذا البحث العلمي، وليكون هذا البحث انفعا ملن قرأه وملن 

 إليه، ويرجى اإل الح لزمان اآليت.حيتاج 
 األول

يادتني  أليب وأمي السِّّ
 من عّلمين عن احلّق والباط  ُمْذ كنُت  بّيا أنتما أوال

 حىت عرفُت ك   يو مامل أعرف وهذا سيستمّر حىت مدى احلياة إن  او هللا.
 الثاين

 ألساتذيت
 سي لوالكم ... لوالكم ... لوالكم ايمريّب روحنا لكنُت كغثاو ال
 قد أعطواين الرتبية والتعليم من ك  ج ة حبوارة ومهّة قويّة.

 األخري
 بوجونغارا غريسوانن  اإلسالمية لكاّفة اجملاهدين حاريب السخافة جبامعة

  أو يكم وإاياي نفسي " عش كرميا أو مت   يدا ".
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 كلمة الشكر والتقدير
السالم على و هلل رّب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والدين الصالة احلمد

أ رف األنبياو واملرسلني سيد األولني واأللرين حممد  ّلى هللا عليه وسلم وعلى أله ومن 
 تبعه إبحسان إىل يوم الدين يوم الينفع فيه مال وال بنون. أمابعد

كالم " ملوضوعكتابة البحث العلمي ابفبإذن هللا تعاىل وعنايته وتوفيقه قد مّتت  

وأقّدم هذا البحث لشرش من  "اإلنشاو الطليب يف سورة ال عمران )دراسة حتليلية بالغية(

يف قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية األدب  (s1)درجة سرجاان الشروش للحصول على 

 بوجونغارا. غريجبامعة اإلسالمية سوانن 

أن أقّدم الشكر اجلزي  والتقدير العميق والتحية ألوالو  يف هذه املناسبة الثانية أريد

 الذين مدوا أيدي م ابملساعدا ، فمن م :

تور جوهر الدك سوانن غري اإلسالمّية بوجونغاراجامعة  مديرفضيلة الكرام  .١

 املاجستري.املعارف 

الدكتورة  سوانن غري اإلسالمّية بوجونغاراجامعة فضيلة الكرام عميد كلية األدب  .٢ 

 إمرأة العزيزة املاجستري.



 ط
 

سوانن غري امعة اللغة العربية وأدهبا لكلية األدب جب فضيلة الكرام رئيسة قسم .3

 األستاذة نور املشّفعة املاجستري.اإلسالمّية بوجونغارا

ة ديف إيكا داينتيكا  واملشرفا  واملخصو  األستاذفضيلة الكرام مجيع املشرفني .٤

يف األنوار املاجستري اللتان قد استفرغا أوقاهتما لري داين ساملاجستري واألستاذ 

 عمل ما عمال  احلا مقبوال. يف إمتام كتابة هذا البحث العلمي، عسى أن جيعال

وإىل كمالو أ دقائي الذين  احبواين يف ك  وقت وسعادة ومساعدهتم مدى  .٥

 لمي.إمتام هذا البحث الع

ابرك هللا لكم وس   أموركم أمور الدنيا واآللرة، وأسأل هللا أن ميدكم لريا إما  

يف العمور أو العم ، وأن جيع  هللا العلوم الواردة يف هذا البحث العلمي مفيدة 

 للباحث وملن قرأه.     

  
 
 

 م ٢٠٢٠مايو  ٢٠حتريرا بوجونغارا، 
 ةالباحث

 
 فريااييت مغفرة  

 ۲۰۱٦٥٥۰٥۱۳۰۰٥٥رقم القيد  
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 مستخلص البحث

الكام اإلنشاو الطليب يف سورة آل م، تصنيف اإلنفعاال  العاطفية يف  ٢٠٢٠، مغفورة فراياييت
قسم اللغة العربية وأدهبا كلية األدب جامعة سوانن غري اإلسالمية  (بالغية)دراسة  عمران

 بوجونغارا.

 األستاذ سيف األنوار، املاجيستري املاجيستري واألستاذة ديف إيكا داينتيكا،  حتت اإل راف :

 سورة آل عمران ،اإلنشاو الطليب كالم الكلمة الرئيسية :

 أو ابرا يسمى أن ميكن ال يتحدث الذي الكالم هو الكالم  او إن ، بالغة علم يف          
 املدروسة املشاك . اثاليب وغويرو إنسياثاليب كالم ومها ، قسمني إىل إنسيا كالم ينقسم و. كاذاب

 الوجود على تركيًزا وأكثر ، املعاين علم أي ، البالغة علم من جزو فقط أتلذ األطروحة هذه يف
 .حليب إنصياو كالم هي الرسالة هذه يف الدراسة

 لآ سورة يف الوارد الطلىب نشاواإل الكالم معىن معرفة تس ي  هو البحث هذا من األهداف       
 .العمران سورة يف املوجود احلليب  او إن الكالم الفد ومعرفة ، ابلتفصي  عمران

مت استخدام املن ج النوعي الو في مع دراسة األدب, مما يعين أن مجيع   البحث هذايف 
 .مصادر املعلوما  والبياان  يتم نقل ا من الكتب املتعلقة هبذا البحث

 ، ابلكلما  تتعلق أ ياو عدة املؤلف وجد ، يةبالغ مبن ج عمران آل رسالة حتلي  بعد
 .٢ قيادة كلما  ١٠ وجد  عمران آل رسالة األمريف :األمر كلما  .١ :التايل النحو على

 :النداو تعجب كلما  .3 استف ام كلما  ٩ هناك العمران رسالة يف :االستف ام سؤال كلما 
 هناك العمران رسالة يف :(الن ي احلظر كلمة .٤ تعجب تعين كلما  .١٠ هناك العمران رسالة يف

 ف ناك (التمين حتقيق ا يصعب رغبة إىل تشري اليت الكلما  أما .٥ الكلما  حظر كلما  ١٠
 .واحدة كلمة
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 حمتوايت البحث

  ..........................................................   حفة الغالف

  ..........................................................  حفة الو وع 

 أ ....................................................... تقرير عميد الكلية 

 ب ...................................... اللغة العربية وأدهبا  قسمتقرير رئيسة 

 ج ................................. تقرير جلنة املناقسة بنجاح البحث اجلمعي 

 د ........................................................... تقرير املشرف 

 ه ..........................................................   ادة اإلقرار 

 و ................................................................. الشعار 

 ك .................................................................اإلهداو 

 ح ................................................... كلمة الشكر والتقدير 

 ى ...................................................... مستخلص البحث 

 ل ........................................................ حمتواي  البحث 

 : املقّدمة  الفصل األول

 ١ .................................................. للفية البحث .أ 



 ل
 

 3 .......................................... تعرف و حتديد املشكلة .ب 

 ٤ ................................................... أسئلة البحث .ج 

 ٤ .................................................  ثأهداف البح.د 

 ٥ ...................................................  فوائد البحث.ه 

 ٦ .................................................  الدراسة السابقة.و 

 ٨ .................................................. اإلطار النظري .ك 

 ٩ .................................................  البحث يةن جم.ح 

 ١١ .................................................  يك  البحثه.ش 

  اإلطار النظريالفصل الثاين : 

 ١٢......................................اإلنشاو الطلىبالكالم مف وم  . أ

 ١٥.........................................اقسام كالم اإلنشاو الطلىب. ب

 3٤..........................................عمران آل سورة مضمون. ج

 3٥......................................عمران آل سورة نزول أسباب. د

 3٥....................................أمسائ ا و عمران آل سورة فض ه. 

 وصف املشكلةالفصل الثالث : 

 3٦......................عمران آلألفاظ كالم اإلنشاو الطليب يف السورة .أ 

  ٤٥...................... عمران كالم اإلنشاو الطليب يف سورة ال يغة  .ب 



 م
 

 عمران آلكالم اإلنشاء الطليب يف سورة حتليل  ل الرابع : الفص

 ٥7..............عمران آلاملعاىن أنواع الكالم اإلنشائي الطليب يف سورة .أ 

 ٦٢..............الن ي معاين في ا ورد  اليت عمران آل سورة من اآلاي .ب 

 الفصل اخلامس : اخلامتة

 ٨٥ ......................................................  اخلال ة.أ 

 ٨٦ ....................................................... اإلفرتاح .ب 

88 .............................................................  املراجع


