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 )S. Hum( لنيل الدرجة األولىشروط الستيفاء ال مقدم
 وأدبها في اللغة العربّية

 إعداد:
 ياناسيتي مارد

 :قّيدرقم ال
٠١٢١٠٠٢٣A 

 
 شعبة اللغة العربية وأدبها

 كّلّية اآلداب

 ندونيسياٳ -سورابايا  سالمّية الحكومّيةإلامبيل أجامعة سونن 
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 ”في علم البديع في خطبة واصل بن عطاء "المنزوعة الراء  الدراسة
 

 بحث تكميلي
 

 
 )S. Hum( لنيل الدرجة األولىشروط الستيفاء ال مقدم

 وأدبها في اللغة العربّية

 إعداد:
 سيتي مارديانا

 
 :قّيدرقم ال

٠١٢١٠٠٢٣A 
 

 المشرف
 الدكتور اندوس أحمد زيدون الماجستير

 
 

 شعبة اللغة العربية وأدبها
 كّلّية اآلداب

 ندونيسياٳ -سورابايا  سالمّية الحكومّيةإلمبيل اأجامعة سونن 

 م ٢٠١٣/  هــ  ١٤٣٥

 

 ب 
 



 قرير المشرفت

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد اهللا رّب العاملني والصالة والسالم على أشرف 

 واملرسلني وآله وصحبه أمجعني.األنبياء 

 ه الطالبة:تحضر أَ بعد االطالع على البحث التكميلي الذي 

 ياناماردسييت :   االسم

 A  ٠١٢١٠٠٢٣:  رقم القيد

  "املنزوعة الراء"الدراسة يف علم البديع يف خطبة واصل بن عطاء :  ن البحثاعنو 

 .ناقشةوافق املشرف على تقدميه إىل جملس امل

 

 املشرف

 

 

 الدكتور اندوس أمحد زيدون املاجستري

 ١٩٥٨٠٦٠٩١٩٨٧٠٣١٠٠٤رقم التوظيف: 

 يعتمد،

 رئيس شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب

 

 

 الدكتور أسيب عّباس عبد اهللا املاجستري

 ١٩٦٣٠٧٢٩١٩٩٨٠٣١٠٠١رقم التوظيف: 

 ج 
 



 اعتماد لجنة المناقشة

 "املنزوعة الراء"  عطاء الدراسة يف علم البديع يف خطبة واصل بن العنوان:

يف شعبة اللغة العربية  (S. Hum) األوىل شهادة اجلامعّيةالحبث تكميلي لنيل 

 سورابايا. وأدهبا كّلّية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية

 ياناسييت مارد:  إعداد الطالبة

 A  ٠١٢١٠٠٢٣:  رقم القيد

شرطا لنيل اجلامعة وتقرر قبوله قد دافعت الطالبة عن هذا البحث أمام جلنة 

تاريخ  من  ،اإلثننييف شعبة اللغة وأدهبا، وذلك يف يوم  (S. Hum) األوىل شهادة اجلامعّية

 م.٢٠١٤ ريناي ٢٧

 وتتكون جلنة املناقشة من السادة األساتذة:

 ) ( رئيسا ومشرفا الدكتور اندوس أمحد زيدون املاجستري .۱
 ) ( املاجستري مناقشا د طريق السعودحمم .۲
 ) ( مناقشا املاجستري عبد الرمحن .۳
 ) ( سكرترياحممد صادق اللسانس  حمفوظ .٤

 

 عميد كّلّية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية

 

 الدكتور إمام غزايل سعيد املاجستري 
 ١٩٦٠٠٢١٢١٩٩٠٠٣١٠٠٢التوظيف: رقم 

 د 
 



 بأصالة البحث رافتاالع

 أنا املوقعة أدناه:

 ياناسييت مارد:   االسم الكامل

 A ٠١٢١٠٠٢٣:   رقم القيد

زوعة ـاملن"الدراسة يف علم البديع يف خطبة واصل بن عطاء ن البحث التكميلي : اعنو 

 "الراء

 

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

موضوعه فوقه هو من أصالة البحث وليس انتحالّيا. ومل ينتشر بأية إعالمية. الذي ذكر 

انتحالّية هذا البحث  –يوما ما  –وأنا على استعداد لقبول عواقب قانونية، إذا ثبتت 

 التكميلي.

 

 

 م٢٠١٤يناير  ٢٧، سورابايا

 

 

 ياناسييت مارد
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