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 الشكر والتقدير

على الصالة والسالم . فتتم الكاتبة هذه الرسالة ،هو نعم تهرمحعلى هلل احلمد 

 آمني. وأتباعه إىل يوم القيامة.آله وصحبه وعلى  ،النيب حممد

 لتوفيق "بني يوم وليل " رسريي املىف  املقياستضمني  "بعنوان هذه الرسالة كانت 

لحصول على الشروط لاحد هي الرسالة وهذه  ،"(رسريي امل يف تداولي )دراس   احلكيم

قسم اللغة العربية وآداهبا جامعة اإلسالم بدرجة البكالوريوس يف العلوم اإلنسانية 

 .ونجابندجايت  جونونجسنن احلكومية 

 ،املساعدة والتوجيه والدعم. ولذلكتنال الرسالة يف كتابة هذه كانت الكاتبة 

اجلزيل و التقدمي العميق إىل كل من مدوا  الشكرتقدم  ان، الرسالةيف هذه ينبغي للكاتبة 

 :ام هذا البح  العلمي، فمن هلاءأيديهم إلمت

 سوانناحلكومية  يةامعة اإلسالماجلمدير  ،احملسن حممود عبدالدكتور  . الفضيلة ١

 ج جايت ابندونج.ونونج

لوم اإلنسانية و هو عميد كلية األدب و الع املاجستري غومالرفضيلة الدكتور ستيا . ٢

 .نج جايت ااسالمية احلكومية ابندونججامعة سوانن جونو 
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و س، املاجستري و هو رئيس قسم اللغة العربية و ادهبا بكلية األدب  روهاندا. فضيلة ٣

 .نج جايت ااسالمية احلكومية ابندونجلوم األننسانية جامعة سوانن جونو و الع

الذي قد أشرف الباحثة جبهوده و األول  املشرف ، املاجستري ,داي الدين. احلاج ٤

 إخالصه و رضائه ىف امتام كتابه هذا البح .

الذي قد أشرف الباحثة جبهوده و املشرف الثاين  ,املاجستري ،حممد عبد احلليم. ٥

 إخالصه و رضائه ىف امتام كتابه هذا البح .

لوم األدب و الع يف قسم اللغة قسم اللغة العربية و ادهبا بكلية مجيع احملاضرين. ٦

 نج جايت ااسالمية احلكومية ابندونج.نسانية جامعة سوانن جونو اإل

عائلة السيد انمني أعضاء و مجيع أخواهتا الصغرى احملبوبة و والدي الكاتبة خاصة . ٧

( عائلة كبرية من املرحوم)أنني احلاج عائلة سيد األم و عائلة كبرية من  ،(املرحوم)احلاج 

الذين و دون اختاذ خطوة إىل الوراء. بااستمرار قدما يدفعون الكاتبة إىل األب، الذين هم 

مكم حىت و شكرا لدعأشكركم ريد العجاف. تو  ةمتعبكانت الكاتبة عندما  كانوا هم  

 .الرسالةهذه إنتهت 
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دائما وحيفظون دائما يف املسافة. يدعون يل الذين " اجملنونجمموعة "عائلة كبرية  . 9

أفضل األصدقاء  ونأنكم تتصرف ،املهمو بعضنا البعض. ويوحد الرمحة  ،صالة الرحم جيدا

. لست شيئا مبدونكو  يف حيايت. شكرا جزيال على تشجيعكم. ارا هامةدو أ ونو أنتم تلعب

 كثريا.أحبك  

 .١٣هنا أصدقاء  دليماعائلة كبرية . ١0

الدعاء، أفضل  يعطونالذين ي، اإلسالماملعهد سيندانج ساري اجلوامع عائلة كبرية . ١١

 .لكموالرمحة. شكرا جزيال واحلماسة 

 قزويينالعامل  السيددار الندوة، وخاصة داخلية الاإلسالمية املدرسة عائلة كبرية . ١٢

. جزاكم هللا أحسن اجلزاأفضل العلوم لألطفال والطالب. يقدم الذي األعظم املعلم 

 .دار الندوةة أسرة كبري إىل خصوصا و  .الصحةهابك هللا 

ن األصدقاء واملعلمو . ةالغربي جسيكاران ١املدرسة الثانوية احلكومية عائلة كبرية من . ١٣

 .دراسيتمن بداية يدعمونين الذين 

أفضل األصدقاء  ،األسلحةاألصدقاء يف ( هبجة اجليل لدعوة األمة) األسرة.١٤

البعض.  ىل بعضهماحلماسة إالدافع و  يعطيدائما الذين هم  ،واألصحاب واألوفاء

 .شكرا كثريا إىل مرحالتنا. اخلريإىل الذين حيمل بعضهم البعض األصدقاء 



 

 س
 

وا سيما اإلنسان مجيع الزمالء من قسم اللغة العربية وآداهبا كلية اآلداب و . ١٥

من  احلماسة اليت أعطيتمعلى الدافع و  مشكرا لك ،٢0١٣عام األسلحة األصدقاء يف 

 .الرسالةعلى إهناء هذه حنن نقدر و بداية حىت النهاية ال

أم ا، الذين يقدمون إما مباشرة واحدا، واحد  همذكر اا ميكن الناس، الذين مجيع . ١٦

 .الرسالةيف عملية هذه الدعاء الدعم و 

هللا  هاردالكاتبة عمال صاحلا و أعطيت إىل قد اليت العواطف كل وهللا جعل  

ا تزال هناك العديد من  الرسالةكتابة هذه   يفكانت الكاتبة تدرك ان سبحانه وتعاىل.  

مل أت. والرسالةلتحسني هذه  كمو اقرتاحات كمانتقاداتمن توقع فالكاتبة تأوجه القصور. 

 لكل مجيع القراء.للكاتبة و مفيدة الرسالة هذه الكاتبة ان تكون 

 

 ٢0١٧نوفمرب  ٣0، جابندون

 

 

 ساريأيوأدتيا
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 حمتوايت

 ورقة املوا فقة

 اشعارة

 أ ...................................................................... امللخص

 ب ......................................................... يا  الباحثةاحلسرية 

 ج ............................................................. قديرتالشكر و ال

 د............................................................... جدول احملتواي 

 الباب األول

 مقدم 

 ١ .................................................. البح  ةالفصل األول: خلفي

اين: حتديد البح الفصل الث ................................................... 8  

البح  أهدافال : الفصل الث ................................................ 8  

  ١0 ............................................. الدراسا  السابقةابع: الفصل الر 

: منهج البح  وخطواته الفصل اخلامس ...................................... ١٢  

 ١٥ ............................................ : نظاميا  الكتابةادسالفصل الس
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 الباب الثاين

 النظري األساس
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 ٢٧ ....................................................... السياق: اىنثالفصل ال

 ٤١ ............................................... سياق التداولية: ال ثالفصل ال

 ٤٣ ................................................ املقياستضمني : ابعر الفصل ال

 الباب الثالث

  ""بني يوم وليل  رسريي املىف  املقياستضمني  حتليل
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 ٦٢ ......................................... سرية حياة توفيق احلكيماىن:الفصل الث

 ٦٤ ........................................... امعال تضمني حتليلل : الفصل الثا
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 الباب الرابع

 تتامخلإلا
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