
 ب 

 

 في سورة المؤمنونالفعل الالزم و الفعل المتعدى 
 )دراسة داللية ( 

 بحث تكميلى

 
 مقدم الستيفاء الشروط لنيل الدرجة األولى

 )(S.Humفي اللغة العربية وأدبها 

 

 :إعداد 

 فردوسة زلفى آيسواهونو

 :رقم التسجيل 

 81210142أ

 شعبة اللغة العربية وأدبها آلية اآلداب

إندونيسيا –اإلسالمية الحكومية سورابايا  جامعة سونن أمبيل  

ه1435/ م 2014  
 تقرير المشرف 

السالم على  الصالة و بسم اهللا الرحمن الرحيم الحمد هللا رّب العالمين و 
 . المرسلين وآله و صحبه أجمعين  أشرف األنبياء و

 : الذى حّضرته الطالبة  بعد اإلطالع على البحث التكميلي 

 سة زلفي آيسواهونو فردو:     اإلسم 



 ج 

 

 أ  81210142:     تسجيلرقم ال

  في سورة المؤمنون يالفعل الالزم و المتعد:   موضوع البحث التكميلي

 . وافق المشرف على تقديمه إلى مجلس الجامعة 

 المشرف   

 

 الحاج أحمد شيخو الماجستير  

  196806082001121001: رقم التوظيف

 يعتمد،    

 العربية و أدبها آلّية اآلداب رئيس شعبة اللغة  

 

   الماجستيرالدآتور أسيف عّباس عبداهللا 

196329071998031001: رقم التوظيف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د 

 

 لجنة المناقشةإعتماد 

 : عنوان البحث 

  في سورة المؤمنون يالفعل الالزم و المتعد

في شعبة اللغة العربية  S. Hum)(بحث تكميلي لنيل شهادة الدرجة الجامعّية  
 ها آلّية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية و أدب

 فردوسة زلفي آيسواهونو :  إعداد الطالبة 

 أ  81210142:  رقم التسجيل 

جامعة و تقرير قبوله شرطا لنيل قد دافعت الطالبة عن هذا البحث أمام لجنة ال
 . دة شها

ا ، و ذلك في في شعبة اللغة العربية و أدبه  )S. Hum(الدرجة الجامعية  
   . م 2014 يناير 8، األربعاء  يوم

 :  و تتكون لجنة المناقشة من السادة األساتذة 

 )  (  مشرفا الماجستير أحمد شيخو الحاج األستاذ .1
 )   ( مناقشا الماجستير عبداهللا عّباس أسيف الدآتور األستاذ .2
 )   (   مناقشا الماجستير الرحمن عبد األستاذ .3
 )   (   سكرتيرا ماجستيرال محفوظ األستاذ .4

 عميد آلية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية الحكومية 

 

  الماجستير سعيد غزالى إمام الحاج آتوردال     

196002121990031002 :رقم التوظيف   

 

 

 

 



 ه 

 

 

 

 اإلعتراف بأصالة البحث 

 

 : أنا الموقعة أدناه 

 فردوسة زلفي آيسواهونو :     اإلسم الكامل

 أ  81210142:    رقم القيد 

  في سورة المؤمنون يالفعل الالزم و المتعد:  موضوع البحث التكميلي 

 

أحقق بأّن البحث التكميلي لتوفير شرط لنيل شهادة الدرجة الجامعية           
)S. Hum (و لم . الذي ذآر موضوعه فوقه هو من أصالة البحث و ليس إنتحاليا

يوما ما  –عداد لقبول عواقب قانونية، إذا ثبتت و أنا على إست. ينتشر بأية إعالمية
 . إنتحالية هذا البحث التكميلي –

 

   2014سورابايا،     يناير 

 

  فردوسة زلفي آيسواهونو   
 

 

 

 

 

 


