
 
 

اتفي سورة الصافّ  السجع  

)دراسة بالغية(  

 بحث تكميلي

 

 

 

 

 

(S.Hum)  ط لنيل الدرجة األولىمقدم الستيفاء الشر    

 في اللغة العربية وأدبها

 

 :عدادٳ

  أيو مشافعة      

  :رقم القيد      

A٨١٢١٠١٣٩ 
 
 

  شعبة اللغة العربية وأدبها

  قسم اللغة واألدب

   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

  سالمّية الحكومّية سورابايا إلمبيل اأجامعة سونن 

   م٢٠١٤/ ــ ه ١٤٣٥



 أ 
 

اتفي سورة الصافّ  السجع  

)دراسة بالغية(  
 

 

 بحث تكميلي

 

 

 

(S.Hum)  ط لنيل الدرجة األولىمقدم الستيفاء الشر    

 في اللغة العربية وأدبها

 

 :عدادٳ

  أيو مشافعة      

  :رقم القيد      

A٨١٢١٠١٣٩ 
 
 
 

  شعبة اللغة العربية وأدبها

  قسم اللغة واألدب

   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

  سالمّية الحكومّية سورابايا إلمبيل اأجامعة سونن 

  م٢٠١٤/ ــ ه ١٤٣٥

  



 ب 
 

  تقدير المشرف

  

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد اهللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

  .واملرسلني وآله وصحبه أمجعني

  :الطالبة أحضرتهبعد االطالع على البحث التكميلي الذي 

  أيو مشافعة : اإلسم           

  ٨١٢١٠١٣٩A: رقم القيد       

  )دراسة بالغية(  السجع يف سورة الصافّات:  عنوان البحث  

  .وافق املشرف على تقدميه إىل جملس املناقشة

  املشرف

  

  

  حارس صفّي الدين

  ١٩٨٢٠٤١٨٢٠٠٩٠١٠١٢ :رقم لتوظيف 

  

  يعتمد

  رئيس شعبة اللغة العربية وأد�ا

  باللغة واألدقسم 

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 

  

   عتيق حممد رمضان املاجستريالدكتوراندس 

  ١٩٦٧١٢٢١١٩٩٥٠٣١٠٠١: رقم لتوظيف 

  



 ج 
 

  اعتماد لجنة المناقشة

  

  )دراسة بالغية( السجع في سورة الصافّات :العنوان

يف شعبة اللغة العربية وأد�ا ) S.Hum( األوىلحبث تكميلي لنيل شهادة الدرجة 

  جامعة سونن أمبيل اإلسالمّية احلكومّية اإلنسانية والعلوم

 ٨١٢١٠١٣٩A:     رقم القيد      أيو مشافعة: إعداد الطالبة 

شرطا لنيل شهادة املناقشة وقررت قبوله د دفعت الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة ق

 يوليو ١٦األربعة،  العربية وأد�ا، وذلك يف يوميف شعبة اللغة ) S.Hum( األوىلة الدرج

  :وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة . م٢٠١٤

   )    (  ومشرفا ارئيس:   املاجستري حارس صفّي الدين .١

   )    (    مناقشا:     املاجستري عبد الرمحن .٢

   )    (     مناقشا:   املاجستري أمحد شيخو احلاج .٣

  )    (    سكرتريا :     صادقني املاجستري .٤

       

  

  والعلوم اإلنسانيةعميد كلية اآلداب 

  جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية

  

  

  احلاج إمام غزايل املاجستريالدكتور 

  ١٩٦٠٠٢١٢١٩٩٠٣١: رقم التوظيف 

  

  

  



 د 
 

  االعتراف بأصلة البحث

  

  :أنا املوقعة أدىن هذه الورقة 

  أيو مشافعة : االسم                      

 ٨١٢١٠١٣٩A:            رقم القيد       

  )دراسة بالغية( السجع يف سورة الصافّات: عنوان البحث التكميلي    

  

) S.Hum( األوىل أحقق بأن البحث التكميلي لتوفري شرط لنيل شهادة الدرجة اجلامعّية

. ومل ينتشر بأية إعالمية. لة البحث وليس انتحالياافوقه هو من أص الذي ذكر موضوعه

انتحالية هذا البحث  -يوما ما -لقبول عواقب قانونية، إذا ثبتت عداداست وأنا على

  .التكميلي

  

  

  ٢٠١٤يويل  ٧، سورابايا

  

  

  

  )أيو مشافعة(

  

  

  

  

  


