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 قديرتالشكر وال

وصة هداية، خص رمحة و نعمة و الشكر هلل الذي أنعم علينا صحة و احلمدهللا و

هي  الة، وإبذنه مّتت هذه الرس نستغفر و إايه نستعني و هللا و ة. احلمداألسر  للكتبة و

 إحدى الشروط للحصول على الّشهادة اجلامعية االوىل بقسم اللغة العربية كلية اآلداب و

العلوم اإلنسانية جبامعة سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلكومية ابندونج. يف أتليفها، 

كاتبة أن تقدم إليهم، ال لكن ابلتعاون مع غريها. و بنفسها والكاتبة مل تستطع أن أتلف 

 الكاتبة جزيل الشكر والتقدير، ومنهم:

 نسانية.علوم اإل فضيلة الدكتور ستيا جوميالر، املاجستري عميد كلية اآلداب و .1

 فضيلة راهندا وس، املاجستري رئيس اللغة العربية وأداهبا. .2

ذي قد بذل ال ة دراسةاملشرف و األوىل ةجستري املشرفنورلنة، املااحلاجة  فضيلة  .3

 التشجيع للكاتبة. و ةجهوده ابإلشرف

 و املشرف الثاين الذي قد بذل جهوده ابإلشرف فضيلة إحني صاحلني، املاجستري .4

 التشجيع للكاتبة.

و كل أساتيد يف قسم اللغة العربية و أدهبا الذين بذلة جهودهم يف جتويد الكاتبة  .5

 علوم و املعرفة.ابل



 

 ج
 

 اىل الوالديىن و كل عائلىت الىت يعطي الدعاء الكاتبة يف مجيع العملية. .6

 2013مجيع أصدقاء و مجالء الكاتبة يف قسم اللغة العربية و أدهبا يف مرحلة  .7

 خاصة لفصل أ )الف(. 

منهّن إيچا إيچول،  و أديت، و أيوا، و ديال، و ديوي، و أنيتا   DELIMAاهل  .8

 سى هللا ان حتفظن.ع

منهّن رينا كومسيايت و دحيا م سوتيندر اليت دائما حيّذر و خاصة   KKN 140اهل  .9

 إبتسامة إذا الكاتبة  عسى هللا ان حتفظن.

فهم أملشه و عياله الذين يساعدون الكاتبة من أول تعرف حيت تنتهي هذه الرسالة،  .10

 جزاكم هللا خري اجلزى.

 2017 نوفمري 29ابندونج،  .11
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 سرية حياة الباحثة

. وهي البنت 1994يونيه  16إمسها ايلني كرلينا، ولدت يف غاروت، 

الرابعة من سّتة أخوة. و والدها السيد كرمي، و والدهتا السيدة سوفية. 

 ادة الدرسة و اتريخ  احلصول عليها الباحثة فهي:وأما الشه

  2007سنة  2املدرسة اإلبتدائية احلكومية سوكاهة 

  2010املدرسة الثناوية الوسيلة سنة 

  2013غاروت سنة  1املدرسة العالية احلكومية 

  الدراسة يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن جونونج جايت ابندونج يف قسم

 ربية و أدهبا بكلية األدب وعلوم اإلنسانية.اللغة الع

م بعد امتام كتابة  2017وخرجت الباحثة من تلك اجلامعة جروجا متاما يف سنة 
  ض القرينعائاألسلوب التشبيه يف كتاب "ال حتزن" لرسالتها حتت العنوان " 

 )دراسة علم البيان("
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تحمتواي  

 ورقة املوافقة

 الشعار

 أ .................................................................. ملخص البحث

 ج .................................................................. قديرتالشكر وال

 د ......................................................... سرية حياة الباحثة

 ه ......................................................................... حمتوايت

 الباب األّول 

 مقدمة 

 1 .............................................. الفصل األّول : خلفية البحث

 7 .............................................. الفصل الثاين : حتديد البحث

 7 ..................................... أهداف البحث وفوائدهالفصل الثالث: 

 8 ........................................... الفصل الرابع :الدراسات السابقة

 10 ........................................... الفصل اخلامس : اإلطار الفكري

 61 .................................... الفصل السادس : منهج البحث وخطواته
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 الباب الثاين 

 اإلطار النظريّ  

 20 ............................................. الفصل األّول :تعرف األسلوب  

 22 ................................................ الفصل الثاين : علم البالغة

 62 ................................................... الفصل الثالث : التشبيه

 26 ...................................................... التشبيه تعريف .1

 28 ....................................................... التشبيه أركان .2

 28 ......................................... املشبه و املشبه به .أ

 29 ................................................ وجه الشبه .ب

 33 ............................................... أداة التشبيه .ج

 34 .................................................. أنواع التشبيه .3

 40 ......................................... أغراض التشبيه وفوائده .4

  الباب الثالث

  عائض القرينالتشبيه يف كتاب "ال حتزن" ل أسلوب التحليل عن

 44 ......................................... الفصل األّول : سرية حياة عائض القرين

 45 ............................................ الفصل الثاين : الكتاب آل حتزن
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 46 .................................................... الفصل الثالث : حتليل

 الباب الرابع 

 خامتة 

 65 ................................................. ستنتاجاإل:  الفصل األّول

 66 ...................................................... االقرتاحاتالفصل الثاين : 

 67 ............................................................. جعااملر قائمة 

 70 ........................................................... قائمة املرفقات

 

 

 


