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 البـاب األول
 قـدمــةامل

 خلفية البحث:ولاأل الفصل
ن الكرمي لقرأا وهى لغة أغراضهمعن  يعرب هبا العرب لغةللغة العربية ا

اللغة العربية هي لغة القرآن و  .(7: 5002غالييين,الواألحاديث )مصطفى 
)سيف هللا,  تعاليم الدينية لإلسالم، فإن كال من املصدر الرئيسي للاحلديث
يف الصالة من البداية إىل النهاية ال ينفصل عن استخدام اللغة  .:ااا( 5002

، الكالسيكية أو ا نقرأ القرأن، القاعدة، احلديثمثال آخر عندم .العربية
 .عربّية ، من كلمةترتيب الكلمات، وحظراملعاصرة هناك 

من بدايتها اىل حنن, فلذا لن نبتعد عن استخدام اللغة العربية, كالصالة 
العاصمة  هنايتها ابستخدام اللغة العربية. ومثال آخر يف قراءة القرآن واألحاديث

ألنه جيب على املسلمني أن يتعلموا علوم  .هي مهارات اللغة العربية املؤهلني
الدين، مث يف حد ذاته أكثر أو أقل املطلوبة لفهم اللغة العربية على الرغم فقط 

سور عدة  قرأة والصالة تستخدم .، مثل الصالةعبوديةابل قةعلى املسائل املتعل
 عمياء صبح املسلمنييوجود القدرة على العربية، وسوف  دون.نالقرا منقصرية 

ندونيسيا غري العرب، إبإىل دينهم. واحدة من املشاكل املتصورة من املسلمني 
اللغة العربية مشكلة خطرية،  ون أنعترب هم يتعلم اللغة العربية.  يف الصعب هي

تعّلم  اليت تعترب معقدة جدا، ولكن أيضا وسائل ةتعاليمالليس فقط بسبب املواد 
قرأة ودراسة الّلغة العربّية, كذالك دراسة وقرأة الكتاب الّلغة العربّية وتعليمها.
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حو  األصغر املكتوب ابلعربّية ليست من السهولة جلّيدها حيتاج املتعّلم اىل علم الن
 .والبالغة وغريها من العلوم الّلغوية اّلالزمة

 اللغة العربية هي جزء من علوم اإلسالم، على الرغم من منصبه كرئيس
لفهم العلوم الرئيسية يف الدين اإلسالمي، واللغة العربية ولكن  الوسطاء وصيلة

ا  ، وابلتايل فإن العلماء نويل اهتماموصيلة العلوم حصلت على مكانة هامة بني
 (.1: 5002 ،األتثريأبو محزة يوسف )كبريا للغة العربية 

هو العلم الذي يتعامل مع الكلمات العربية التعريف من علم النحو 
شكل  ميكننا أن نعرف النحو علمبمع  .اإلعراب مبين األساسية والنهائية حيث

 (.500202، جر، )نصب، عرفأواخر للكلمةك

العربية مفردة ومركبة تعرف به احوال الكلمت بعلم النحو   
(5002 :9(. 

 اللغة العربية هي جزء من علم اإلسالم، على الرغم من منصبه كرئيس
لفهم العلوم الكربى يف الدين اإلسالمي، واللغة العربية ولكن  الوسطاء وصيلة

، وابلتايل فإن العلماء نويل وصيلة حصلت على هذا املنصب املهم بني العلوم
 (.1:  5002 ،األتثريأبو محزة يوسف )اهتماما كبريا للغة العربية 

عليه أن يكون أخر الكلمة من رفع, او ما جيب  تعريف النحو
نصب, او جر, او جزم, او لزوم حالة واحدة بعد انتظامها ىف اجلملة 

(205002.) 
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جمموعات " تعلم"تعليم امل ألن اجلماعات دراسة الكتاب الباحثاختار 
هو واحد من الكتب املرجعية يف العامل اإلسالمي "تعلمامل "تعليم الدراسة الكتاب

وسائل مثل التعلم يف إندونيسيا. وابلتايل، فإن العديد من املتعلمني سيتم دراسة 
هذا الكتاب، وجعل اإلحالة. ويهدف هذا البحث إىل تسهيل أو مساعدة 

 .لتسهيل فهمه ابإلضافة إىل ذلك، القراءة من الكتاب.
لديه الكثري من " متعلم"تعليم  يف جمموعات الدراسة الكتاب يةمجلة الفعل

الذان املستخدمة من  (حتمية)النهي)حتمية( و  أمرالنصائح والنواهي، مث 
 .. تتكون اجلملة من فعل متعد، حتمية، واالستفهامهما الباحثسيبحث في

 ضىوقعت يف املاالذي يدل على وجود الفعل اليت  فعلالهو  ضىما فعل
أن أتيت مما يدل فعل يف احلاضر أو  فعلهو  فعل املضارع .(5000002)
 .(. الضروري هو الفعل الذي يشري إىل أمر صادر على املستقبل5000025)

 اتقاراحواالالكتاب جمموعات الدراسة  ذالك يف يركز املؤلف على حتمية، ألن
لطالب الذين ل يف ذالك الكتاب نسهيال للغة املستخدمةنت اوك. متعلملل

 ه. يتعلمون
, قال(.5000022) فيها فعل األمراجلملة يتكون  الضروري هوان 
حبث عن عمل إلظهار وجود أمر للقيام بعمل أو مر ) حتمية ( أ فعل سيف هللا
اّلذي يقوم به يف  الضروري هو فعل األمر أن نديورأىل (.5002052شيء )

أن  (. لذلك، من هذه املفاهيم، ميكننا أن نستنتج501505) الوقت املستقبل
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أمناط اجلملة العادية املستخدمة األساسية يف دراسة األدب اللغوي، يبدأ به 
 على، وياركز املزيد يةملة الفعلاجللدراسة من هذا الكتاب يقدم  الباحث

 :لكتاب، وهيهذامؤلف  هايبحث اّليتالضرورات يف البحوث 

 

 رنوجيالدين الز  شيخ برهانليف كتاب تعليم املتعلم ل األمر والنهى فعل
 راسة حنوية()د

 
 البحث حتديد الفصل الثاين: 

 

 فعل األمر والنهيتوي على حياملتعلم   تعليم كتابعلى  الباحث  ركز
سيتم ،وأكثر تركيزا. نحوال علومهو منهج يف هذه الدراسة  لنهج املستخدماب

 : صياغته القضااي البحثية األساسية اليت تدور حول املسائل التالية

 املتعلم؟ تعليميف كتاب املضمونة  اجلملة الفعليةما  .1

 املتعلم؟ تعليميف كتاب  املضمونة اجلملة الفعلية نواعأما  .2

 

 اغراض البحث وفوائده الفصل الثالث: 
 املتعلم تعليممر والنهي يف كتاب الا املضمونة بفعل فة اجلملة الفعلية. ملعر 1
 مر والنهي يف كتاب تعليم املتعلمالامن اجلملة الفعلية  نواعأ فة. ملعر 5

 :واما فائدة هذا البحث هي نوعان فائدة نظرية وفائدة عملية
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 فائدة نظرية.أ
 من انحية النحو خاصة. لعملية نظرية علم. 1
 .النحوالعلم  نهجال توفري صور العلم من خل. 5

 فائدة عملية .ب
 ، خاصة طالب ختصص يف األدب و اللغة العربية واجملتمعاملسامهة يف القراء. 1

. 
ية يقّدم هذا البحث ىف حلقة دراسية لرسالة قسم اللغة العربية وادهبا ىف كلّ  .5

 نسانّية اجلامعة اإلسالمية احلكومّية سوانن غونونج جايتلوم اإلعالب و ااألد
  بندونج.

 
 الدراسة السابقة: لرابعالفصل ا

اجلامعة  ، وخصوصا يف املكتبةيف املكتب ابلكتاب حثابعد القيام الب
وكلية اآلداب والعلوم  اإلسالمّية احلكومّية سوانن جونونج جايت ابندونج

اإلنسانية مكتبة، بقدر الباحثني الذين يقومون بدراسة، وجدت بعض البحوث 
الفعل، ولكن مع وجوه خمتلفة من الدراسة ما أطروحة السابقة املتصلة عبارة 

 :يلي
. 5000, سة علم املعاىندراالنهي يف سورة النساء و  األمرإجاة صربية, 

والشكل النحيكان الغرض من هذه الدراسة هو حتديد معىن عمرو و 
الوارد يف الرسالة سورة النساء. الطريقة املستخدمة هي طريقة وصفية اليت 
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كافة البياانت من خالل شرح درس والتحليل. هي قادرة على كشف  
ابإلضافة إىل ذلك، والكتاب أيضا استخدام النهج هو النهج األسلوبية 
إىل األدب مع مفصل ومنظم، وكذلك االنتباه إىل كل مجلة حتدث 

 الشعراء أو الكتاب اآلخرين
 .5002 ,البالغة سةدراعمران  علي يف سورة هيالنو  األمر ،خري الدين

 عليواما أغراض هذا البحث هي ملعرفة معىن األمر والنهي يف السورة 
. والطريقة املستعملة يف هذا البحث هو طريقة وصفية جبمعها, عمران

واختيارها, وحتليلها. واستعمل الباحث املدخل حنو ألن حتليل البياانت 
 األمر والنهي. 

 ,شيخ الزرنوجيلل علماللغة الشعرية يف كتاب تعليم املت ,اوجانج سيف هللا 
واما أغراض هذا البحث هي ملعرفة معىن األمر والنهي يف  .  5002

. والطريقة املستعملة يف هذا البحث كتاب تعليم املتعلم للشيخ الزرنوجي
هو طريقة وصفية جبمعها, واختيارها, وحتليلها. واستعمل الباحث 

 اللغة الشعرية. املدخل حنو ألن حتليل البياانت
من األمثلة أعاله، كل ابستخدام املنهج الوصفي. هناك نوعان من 
األطروحات اليت تستخدم نفس العنوان، ولكن الدراسات املختلفة. مث عنوان 

 مذأطروحة جنبا إىل جنب مع الكتاب االعاراض بعناية، ابستخدام جمموعات 
أن هناك  ،ولكن يف عنوان خمتلف من املالحظات أعاله،"تعلمملا"تعليم  الكتاب
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من  نيالتحقيق فيها، وهي العالقة بني الكائن الباحثبعض الفجوات التييجب 
 "لمتعليم املتع شرح"ابستخدام كتاب بعنوان معّقدة شيء يكون الدراسة، وابلتال

 .زرنوجيالشيخ برهان الدين آل ذي ألّفهالّ 
كتاب شرح الشيخ برهان يف  لبحث ل اامهاما شديد مّ هتيباحث ال

ألن هذا الكتاب هو  .الزرنوجي يعمل من األلف إىل الياء"تعليم متعلم"الدين
الكتاب من العلماء السابقة قادرون على البقاء على قيد "تعلماملتعليم "شرح

الشعرية على الرغم من هذا الكتاب اجلّيدة احلياة حىت اآلن، واللغة املستخدمة 
. هبا املتعّلم لسههلة يساستخدام اللغة وكذالك  .ليس من عمل اخليال اآلداب

هو عمل أديب ال مثيل هلا"، وسوف يكون هناك أيضا " تعلماملتعليم " "الشرح
رسالة جديدة من شأهنا ان تنقل اىل القارئ، وخاصة كلية اآلداب والعلوم 

 .اإلنسانية
 

 الفكر  رااليطاالفصل اخلامس: 
نوع هذا ، ألن يف بداية هذا البحث سيناقش البحث عن اخللفية الطبيعية

 هو البحث النوعي، البحث النوعي هو إجراء البحوث يف تعيني طبيعةالبحث 
قائق ككل اليت ال ميكن هو اظهاراحل بحثال اوالغرض من هذ .ككل  األمر

لفية لبحوث النوعية هي اخلالسمة الرئيسية ل.فهمها إذا مت فصلها عن السياق
اخللفية الطبيعية أن (Guba)جوابو  (Lyncoln)لينكولن بناء على رأيالطبيعية .
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( السياق 5على ما ينظر إليه،  ةؤثر ماملالحظة  1) : على عدة افاراضاتحتتاج 
 من ( اجلزئ3معىن لسياقات أخرى،  لذي لها تحديد االخاراعمنهم لأمر ابلغ 

)مولييوغ, مبا هو املراد من هذا البحث. بنية القيمة السياقية هي حمسومة 
5002) 

", وأما kalimat" يف األندونيسيا "kataالكلمات يف العربّية هي "أن معىن 
 ( يف اللغة العربية122301العقب )' خارس الدينعلى  معىن اجلملة يف العربّية

 هي مع يف اإلندونيسيا. 
 .( يف اللغة العربية نفس اجلملة122301العقب )' خارس الدين وفقا

ا يف هذ .فعل، وحرفبية من ثالثة أجزاء، وهي: إسم، تتكون الكلمة العر 
 النهيو  أى فعل األمر الفعل هو، و النوع الثاين على الباحث يركز  ،بحثال

. األدواةو  الصيغةإىل قسمني، ومها  األمرينقسم .كتاب "تعليم املتعّلم"  يف انالوارد
، )توفيق احلكيماألدواة و الصيغة أيضا إىل قسمني، ومها تنقسم النهي وابملثل

 ويطابق ابلوزن، وهالصيغة رماعلى سبيل املثال  .(5003052-32
من الشخص بزايدة حرف نون الثقيلة واخلفيفة الذي له معىن "اضربكمثل"
على سبيل املثال .، عاىل، ألنه ال يقارن الرسالة اليت تعطي معىن األمر الالسفلى

وزن فعل األمر ، "تعلمل"، مثل مرال فعلبالذي يبدأ  مضارعفعل ، األدواةامر 
حرف  مثمنه حرف املضارعة يقرأ به جزما.هو وزن فعل مضارع الذي يزال 

"فزاد به مهزة نصرته "يقرااملضارع "الياء" يزال وأخر حرفه يسكن حىت يصعب له 
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. فعل األمرسليب مننوع و ه فعل النهي(. 5003:52)"انصرفصار " الوصل
فعل "ت" يف اّول ف حر  فيه يزاد كذالكو  "ال"حرف  يهف زاد، يفعل النهيجلعل 
"ال تفعل" له معىن السفلى  النهيمن فعل  املثالو  .(http://arabindo.co.nr) األمر

لزايدة حرف يدل على األمر العلى من الشخص مثل نون التوكيد الثقيلة 
 واخلفيفة. 

ابلزائدة فيما يتعلق الظرف، و واملسند اليهاملسند،  اجلملة عاما اىل:تكون ت 
، الفاعليف حني أن . ، وخيص فئة النحويةلصفات، وااألمساء. اما النحوية
ترتيب  دعمهويه ىصغر من اجلملةال وجود .جلملةاب تقارن، فيما يتعلق املفعول

يف اللغة ال يساوى بني دور الثالث وال.، و التجويدال الكلمة، أشكالكلمات
 (. 5015نان:لغة ولغة أخرى )بردي

، وهو دورها يف اجلملةالكلمات  عملتوأصغر وحدة يف بناء اجلملة، و  
وحدات وحدات أو أجزاء من  لصتو د و ، وتوحخصائص اجلملةعالمة من 

كلمات   ، وقد متيز نوعني من كلمات مليئةملةوحدات اجلككلمات    .ملةاجل
يها إمكانية ، لدجمياليت هلا معىن مع فيها هي الكلمة ةكلمة كامل  وصيفة.

، وميكن أن تقف وحدها كوحدة لتجربة عملية التشكل، وهي الفئة املفتوحة
، ، االحوالعال، والصفاتات كاملة هي األمساء، واألفيتضمن كلم .واحدة

يف  .له معىن مكاان للعبادة ابلنسبة للمسلمني "املسجد"، على سبيل املثال.و
عملية شكلية ، ب قوم، ال تهي الكلمات املعجمية ال معىن هلايفة الوطحني أن 
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نوع من  اوحده عملفئة مغلقة، أو يف الالئحة التنفيذية أنه ال ميكن أن يهي 
 الكلمات الوطيفية.

، أو حرية مطلقة الديه ةكلمات الكاملال تدل علىالكلمات اليت  
يف حني أن . مطلقة حبيث ميكن أن تكون الوظائف النحوية حشو الوطيفية هلا

أو اليت (,)على حروف اجلر ئهاادائما إىل كلمات ور  املهمة قد حرية، يرتبط
، أو اجلملة اليت الفعلفيها اجلملة اليت تتكون  هي يةاجلملة الفعل .، ومع(اأمامه

املسند من األمساء تتكّون هي اجلملة اإلمسية  اجلملة منه. اماعلى املسند 
 .والصفات والظرف

هي: ، النهيو  األمرعدد األنواع من الفعل  ابقسام وفيما يتعلق  
األحكام هي األحكام اليت تقرر ضمنا متعدية شكل األفعال متعدية، يتم 1)

، وتليها  أحادية متعديةاتباع أي األفعال عادة بواسطة كائن إذا كان الفعل هو 
 ثنائية متعدية كائنني إذا كان الفعل

، أي ( اجلملة هي اجلملة اليت شكل املسند ازم من األفعال ازم5الطبيعة. )
( اجلمل النشطة هي اجلمل اليت األفعال 3األفعال اليت ليس هلا الكائن. )

املسند. مت وضع عالمة الفعل النشط عادة من خالل البادئة يل او معاملة 
املطعون ديغان صيغة املبين جمهول ملحوظ عادة مع البادئة يف أو أن يعامل. 

جيابية صوت املضادة هناك أيضا مصطلح السليب صوت ملكافحة السلبية واإل
النشطة فيما يتعلق عدد من األفعال النشطة اليت ال ميكن اهلدوء واألفعال 
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اجلملة الديناميكية هي (0)السلبية ال ميكن استخدامها بوصفها الفعل النشط 
( أحكام اثبتة 2اجلملة أن الفعل املسند وهو ما يعرب عنه غواي عمل أو حركة. )

املسند الذي هو غواي ال عمل الدولة أو النشاط.  هي اجلمل اليت تشكل الفعل
( اجلملة غري الفعل هي اجلملة اليت ليس الفعل املسند 2)

(http://sigodang.com/2008/11/pengertian-sintaksis.html). 

 

ملتكلم، ولكن أيضا يف مواقف و مشاعر ا يدل علىلغة الالتعبري عن  
املواقف واملشاعر من القارئ الذي ينعكس هدف إىل التأثري على ينفس الوقت 

قادرة  هو فعالة تعريف.إفصاح فعالةلغة تعبريال ، جيب أن تكونوابلتايل .يف هلجة
 برهان) فين اجلمالية كما عمل وكذالك فيهاعلى دعم مناسب فكرة 

 .(522:  5005 ،نورغيانطورو
 أفعالعلى ركز كز الباحث، ر ، وحرففعل،اسم الكلمة من الثالث النموذج

 على دراسة الباحثاليت املتعلم"  ميتعل"فقط يف دراسة الكتاب  النهيو مر األ
 .حنوية

 
 

 
 
 

 تعليم المتعلمال

 نحويةالدراسة ال

 الكلمة

 الكلمةالفعلية

 

 الكلمةالخبر

 

 الكلمة اإلستفهام

 

 النهي األمر
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 الفصل السادس: منهج البحث 

 البحثمنهج  .1
الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هو املنهج الوصفي أساليب التحليل 
الوصفي التحليل يتم من خالل وصف احلقائق تليها حتليل، وقد أعطيت معىن 
إضايف، صفية مفصلة ليس فقط ولكن أيضا تقدمي فهم وتفسري من طعم )راتنا 

البحث لشرح جوانوان حيدد طريقة التحليل، اقارحت أساليب (. 23: 5000
املشكلة اليت هي على حد سواء الفلسفي واألساس النظري املعياري استنادا إىل 

مع املنهج الوصفي، (. 10: 5011احملتوى أو املواد الواردة األدب أو النص )
دعوى قضائية ضد الباحث األدبية الكشف عن احلقائق أو البياانت اليت تبدو 

ت هي مصدر املعلومات اليت أصبحت إلعطاء أوصاف الطريق. حقائق أو بياان
وتستخدم هذه الطريقة لوصف .( 22: 5010أساسا للتحليل )سيسوانتو، 

 ' بواسطةالنهي متعلم الفعل يف جمموعات الدراسة الكتاب و  امروحتليل اجلملة 

 .األلف إىل الياء الزرنوجي الشيخ برهان الدين

 خطوات البحث .5
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( مصادر 1سوف يتحقق مراحل: يف هذه الدراسة تشمل اخلطوات اليت 
( حتديد أساليب وتقنيات مجع 3( حتديد نوع البياانت، )5البياانت، )

االستنتاجات صياغة.  (2) ( خطوات حتليل البياانت، و0ت، )البياان
 :قسيم مخس مراحل على النحو التايلنابلتفصيل يتم ت

 ر البياانت مصدنيتعي .أ
 تعلمامل تعليمكتاب بياانت يف هذه الدراسة هو  در المص

 جنس البياانتتعيني  .ب
وجمموعات  امرعبارة الفعل يف كتاب  يالبياانت يف هذه الدراسة ه

يف بناء اجلملة اليت تتضمن الكلمة اليت حتتوي على النهي تعليم املتعلم  الدراسة
اليت هلا معىن ومستوايت خمتلفة. البياانت اليت مت احلصول عليها  والنهي مراأل

 النهي.و  األمربعد، وحتليل، وتصنيف، وخلصت إىل أن اجلملة حتتوي على 

 كيفية مجع البياانت  .ج
هو البحث النوعي، فإن البياانت اليت مت احلصول عليها ا البحث ألن هذ

نطوقة من عدد من الناس هي البياانت الوصفية يف شكل بياانت مكتوبة أو م
ألن هذا البحث هو (. 5002012) روهاندا  والسلوكيات اليت ميكن أن تفهم

"تعليم دراسة النص يف الكتاب دراسة  (1دراسة النص مع املراحل التالية: 
( اختيار 3 ,األمر النهي( مجع اجلمل اليت حتتوي على العبارة والفعل 5 ,"تعلمامل

( ملعاجلة وحتليل هذه البياانت 0، نهيال أنواعو أمر نوع والفرز، والتجميع من قبل 
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هلا بعض اآلاثر  هني ثم تعادل استنتاج مفاده أن احلكم والعقوبة هيكلالنهيو  أمر
 .جمموعات الدراسة نص الكتاب القصد" تعلم"تعليم امل لتعزيز

 حتليل البياانت  .د
اجلهد  يف (Biklen) بكلنيو  (Bogdan) حتليل البياانت النوعية بوجدان

وحدات الهم إىل املبذول عن طريق العمل مع البياانت، تنظيم البياانت وفرزها من
، والبحث عن إجياد أمناط، واكتشاف ما هو مهم وما هو اليت ميكن إدارهتا

، )مولييوغ املستفادة، وحتديد ما ميكن أن يكون وقال لآلخرين
50110502.) 

دل حول العمليات من هذه التعريفات، فمن املفهوم أن نوعي جا
واملكوانت اليت حتتاج إىل وجود هلا يف شيء من حتليل البياانت. وهكذا، يف 

( مؤكدين من البياانت، 1حتليل البياانت، استخدم الكتاب اخلطوات التالية: 
 :( التفسري. والتفصيل هي كما يلي3( تصنيف البياانت، 5

 مؤكدين  .1

صغرية، وهذا يعين مؤكدين هو العملية اليت هي جزء من وحدة 
أن اجلولة، حيث استغرق شخص املعلومات لتحديد أو تعريف الفئة. يف 

 :هذا الكتاب مؤكدين اختاذ اخلطوات التالية

 . قراءة ومراجعة مجيع أنواع البياانت اليت مت مجعها .أ

حتديد أصغر املعلومات اليت ميكن أن تقف وحدها، ابعتبارها معلومات .ب
 .العام يف سياق اإلعداد البحوثإضافية أخرى من الشعور 
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 تصنيف. 5
التصنيف هو عملية تصنيف البياانت اليت مت مجعها يف الفروع ذات 

 . الصلة على أساس بياانت كاملة اليت مت مجعها لتشكيل فرضية
 تفسري البياانت. 3

ويتم تفسري البياانت من خالل توفري تفسري منطقي والتجريبية ابستخدام 
وقد مت . م نظرية وبتحليل مدى مالءمة الظواهر املوجودةفقط وصفا ابستخدا

مجع البياانت وجتميعها، مث يتم فرزها من قبل الفريق، بعد أن يتم جتميع اجلمل 
الواردة يف والنهي  األمرمث يتم فرزها مرة أخرى لتحديد الكلمات والفعل 

يف  النهيو  امرلتحديد اجلملة الفعل ."تعلم"تعليم امل نصوص جمموعات الدراسة
، مث استخدام عناصر العلم هنج متعلم جمموعات الدراسة من حيث بنية اللغة

 امرلتحديد نوع الفعل مراحل  النحو الواردة يف نطاق العلوم النحوية األفعال
 .هيف الكتاب، ويليه حتديد أتثري  النهيو 

 حتديد اخلالصة  .ه

ة املسائل الواردة االستنتاج هو العملية النهائية من األنشطة البحثية ملعاجل
 .يف صياغة املشكلة

 الفصل السابع: تنظيم الرسالة
 وتنظيم الرسالة هذا البحث على مايلي:
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أغراض البحث و حتديد البحث و  تشتمل على خلفية البحث، األولالفصل 
 .وتنظيم الرسالة خطوات البحثو  أساس التفكريو  الدراسة السابقةو وفوائده 

توي هذا الفصل حت. يةالفعل اجلملةالفصل الثاين، األساس النظري هلذه 
نظرية، وفهم الفهم. والسبب هو أنه، من خالل وصف بعض الناحية النظرية، 

، مث تسهيل الباحثني لشرح عملية النهيو امر أن هناك تناقضات يف مجل الفعل 
 .من هذا البحث للقارئ

ما يلي: فيتشمل "تعليم املتعلم" ان الفصل الثالث، حتليل نظرية لكتاب 
 يف جمموعات الدراسة، مث آاثر النهينوع فعل األمر,  ,"تعليم املتعلم" نظرة عامة
 ."تعلم"تعليم امل يف جمموعات الدراسة النهيو  من األمر

 .القاراحات النتيجة واميمن تنظيم البحث, تقدالفصل الرابع 

 


