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 بن زيدن  " البديال من تدانينا المحسنات اللفظية في شعر "أضحى التنائي
 )دراسة بالغية(
 بحث تكميلي

 

 

 

 

 

(S. Hum) مقدم الستيفاء الشرنط لنيل الدرجة الجامعية األنلى 

 في اللغة العربية نأدبها

 إعداد:
عافيتي   

أ١٣٠٣١١١٤رقم التسجيل:   
 

 شعبة اللغة العربية نأدبها
 قسم اللغة العربية 

آلداب نالعلوم اإلنسانيةكلية ا  
 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية

 سورابايا
م ٠١٣٥ه/٣٢١٦  



 ب

 

 المشرف تقرير
 

 علم  االسم   العمملني ااالالم ة رب هلل الممحيم اامدم  الممحن  اهلل بسم 
ا.أمجع  اأصحملبو آلو اعل  اانيمحسل  أشمحفااألنبمملء
التكدملم ا بحم ال ىماا تالمحمحواي يلمم  ام يظم امممل االطِّم   بعم 

َمْتُواالطمللب  ا: الاياَق َّ
ا :اعملفميتاااالس 
اأٖٕٙٓٓٔٔٓ:اا التسجمل رق 

ن مأضحى التنائي بديال  المحسنات اللفظية في شعر ":ااالبح  عنوان
ا.ن  )دراسة بالغية(" البن زيد تدانينا

ا.انينملقش  جملس إىل تق ديو عل  انيشمحف اافق
 المشرف

ا
 األستاذ الدكتور الحاج حسين عزيز الماجستير

 ٣٧٣٤١٣١١٣٧٦٣١١٣١١٠ :التوظيف رقم
ا
ايعتد ،

ااأدهبمل العمحبم  اللغ  شعب  رئمس
اااألدب اللغ  قس 

 اإلنسملنم  االعلو  اآلداب كلم 
 
ا

 الماجستير رمضا  محمد عتيق الحاج الدكتوراندنس
 ٣٧٤٥٣٠٠٣٣٧٧٣١۳٣١١٣ : التوظيف رقم



 ج

 

 المناقشة لجنة اعتماد
 

 اتمم انمنملااممماحملسممنملتاالليظممم اياشممعمحااأتممح االتنممملئ ابمم ي االبحمم ا:ا عنمموان
اانا)دراس اب غم (الب ازي 
العمحبمم ا اللغم  شمعب  (اي(S.Humاألاىلا اجلملمعمم  ال رجم  لنممل تكدملم  حبم 

اإلنسممممملنم اةملمعمممم اسممممون اأمبممممملااإلسمممم مم اامكومممممم اااأدهبممممملاكلممممم ااآلدبااالعلممممو 
اا.سورابمليمل
ا :اعملفميتاااالس 
اأٖٕٙٓٓٔٔٓ:اا التسجمل رق 
 لنممل شممحطمل قبولمو اتقممحر انينملقشم  أمممل اجلنم  البحم  ىماا عم  الطمللبم  دافعم  قم 

العمحبمم ااأدهبمملاقسم االلغم ا اللغم  شمعب  (اي(S.Humاألاىلا اجلملمعمم االشماملدة
 جلنم  اتتكمون  .ٕٚٔٓفربايممحاإ ختمملري مم اخلدممسايمو ا ي اآلدب،ااذلم 

  األسملتاة: سملدة م  انينملقش 
   (   ااااا):امشمحفملااامنملقشملااألستملذاال كتوراامملجايس اعميماانيملجستريا .1
 (   ااااا)اااا:امنملقشملاااااامملجافط امشاوداانيملجستري .2
 (     اااااا)اااا:امنملقشملاال كتوراامملجايملرساالّ ي اعملقباانيملجستري .3
 (ا    )اااااااااااملقشمل:امنااااااانيملجستريال كتوراأسمفاعبملساعب ااهللا .4

   
  

  



 د

 

 البحث بأصالة االعتراف
 
اأدنمله انيوقع  أنمل

ا:اعملفميتااااالس 

اأٖٕٙٓٓٔٔٓ:ااا التسجمل رق 

المحسننننننات اللفظينننننة فننننني شنننننعر "أضنننننحى :ااالتكدمل االبح  عنوان
ن  )دراسنة ن تندانينا" البنن زيندمنالتنائي بديال 

ا.غية(بال

األاىلا اجلملمعمم  الشماملدة لنممل شممح  لتموفري التكدملم  البحم  بمنن أيقمق
S.Hum)الممس البحم  أصمملل  مم  ىمو فوقمو موتموعواذكممح (االماي 

 قملنونمم ، عواقمب لقبمو  اسمتع اد علم  اأنمملا.إع ممم  بنيم  ينتشممح املا.انتحمللمّممل
اا.البح االتكدمل  انتحمللّم اىااا –ممل يوممل - ثبت  إذا

ا

ا

 م ٠١٣٥ فبراير ٠ ا،سوراباي

 الباحثة
 

 (عافيتي)

 أ١٣٠٣١١١٤



 ك

 

 


