
i 
 

دراسة تحليلية (في سورة عبس من القرآن  ءآالم اإلنشا
 )بالغية

 رسالة جامعية
 مة الستيفاء بعض شروط االمتحانمقد

 )S1(للحصول على الشهادة الجامعية األولى  
  وأدبها ة اآلداب قسم اللغة العربيةبكلي

 
 :ها تقدم

 بررة مظفري حميمي
81208071A 

 
 آلية اآلداب قسم اللغة العربية وأدبها

 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية 
 سورابايا
٢012 
 

 الخطاب الرسمى
 حضرة صاحب الفضيلة
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عميد آليمة اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية 
 سورابايا

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 
 "بعد االطالع ومالحظة مايلزم تصحيحه في هذه الرسالة بعنوان 

 :التي قدمتها الطالبة " فى سورة عبس الكالم اإلنشاء

 بررة مظفري حميمي:   االسم
 81208071A: رقم المتسجيل

 اللغة العربية وأدبها:   القسم
ر في ان تتكرموا بإمداد فنقدمها إلى سيادتكم مع األمل الكبي

اعترافكم الجميل بأن هذه الرسالة مستوفية الشروط آبحث جامعى 
في اللغة العربية ) S.1(للحصول على الشهادة الجامعية االولى 

 .وأن تقوموا بمناقشتها في الوقت المناسب, وأدبها
 .وتفضلوا بقبول الشكر وعظيم التقدير, هذا
 اتهوالسالم عليكم ورحمة اهللا وبرآ 

  2012يونيو،  7, سورابايا
 المشرف

 
 

                                    )
( 
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 القرار بالقبول
قرار لجنة المناقشة بكلية اآلداب بالجامعة سونن أمبيل 

 .اإلسالمية الحكومية سورابايا
لقد أجرت آلية اآلداب مناقشة هذه الرسالة الجامعية امام مجلس 

وقرر بأن صاحبها ناجح فيها لنيل  2012ييريان 30المناقشة في
 .اللغة العربية وأدبها) S.1(الشهادة الجامعية االولى 
 : أعضاء لجنة المناقشة

الدآتور اندوس فطن مشهود بحرى الماجستير:   الرئيش
      )     ( 

(                           ناصح المصطفى الماجستير:  السكرتير
( 

 الماجستير وناندوس احمد زيد رالدآتو:    المناقش
      (          ) 

(              عبد الرحمن الماجستير:  المناقش المساعد
( 

(           الدآتور اندوس فطن مشهود بحرى الماجستير :  المشرف
 ( 

 
 2012يليو  30,سورابايا

 وافق على هذا القرار
 عميد آلية اآلداب

لجامعة سونن أمبيل اإلسالمية 
 حكوميةال

 
 
 

الدآتور حارس الدين عقيب (                                   
 )الماجستير
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 الحكمة
 

اَل جَمَاُل ا ِإنَّ الَجَملَجَماُل ِبَأْثَواٍب ُتَزيُِّنَنَلْيَس ا
 الِعْلِم َواَألَدب

 
KECANTIKAN ITU BUKAN KARENA PAKAIAN YANG MENGHIASI  

      KITA, SESUNGGUHNYA KECANTIKAN ITU IALAH KECANTIKAN  

  KARENA ILMU DAN KESOPANAN. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 صملّخ

ABSTRAK 
) دراسة تحليلية بالغية(في سورة عبس من القرآن  اإلنشاءآالم   

(Kalam insya’ dalam surat ‘abasa  (study analisis balaghah) 

 




