
 

  أ 
 

 حمتويات الرسالة

 ملخص البحث

 أ ....................................... اإلهداءالشعار و

 ب ..................................... سرية حياة الكاتب

 د ........................................ شكر وتقدير

   ز ....................................... حمتويات الرسالة

 الباب األول

 مقدمة

 1 ................................. الفصل األول: خلفية البحث

 3 ................................ الفصل الثاني: حتقيق البحث

 4 ............................... أغراض البحثالفصل الثالث: 

 4 ................................. فوائد البحثالفصل الرابع: 



 

  ب 
 

 5 ............................... الفصل اخلامس: أساس التفكري

 12 ....................... املناسبة السابقة : البحوثدس الفصل السا

 الباب الثاني

 املتعلم وعلم املعاني والرتبية اخللقية و تعليمالالتحليل النظري عن كتاب 

 13 ....................... حملة عن كتاب التعليم املتعلم:  الفصل األول

 16 ......................... علم البالغة وما يتعلق بهالفصل الثاني: 

 16 .............................. علم البالغةمفهوم  -أ

 16 ........................... تعريف علم البالغة .1

 16 ............................ أقسام علم البالغة .2

 17 .................................. علم املعاني -ب

 17 ........................... تعريف علم املعاني .1

 19 ............................ أقسام علم املعاني .2

 



 

  ج 
 

 41 ........................... الرتبية اخللقية وقيمها الفصل الثالث:

 41 .................................. تعريف الرتبية .1

 42 .......................... تعريف الرتبية اخللقية وقيمها .2

 الباب الثالث

 طريقة البحث

 46 ......................... الفصل األول : مدخل البحث  وطريقته

 46 ............................. مدخل البحث .1

 47 .............................. طريقة البحث .2

 48 ......................... نوع  البيانات ومصادرهاالفصل الثاني : 

 48 .............................. بياناتنوع ال  .1

 48 ............................. البياناتمصدر  .2



 

  د 
 

 49 ....................... أساليب مجع بيانات البحثالفصل الثالث : 

 50 ..................... أساليب حتليل بيانات البحثالفصل اخلامس : 

 بعاالباب الر

 قيم الرتبوية اخللقيةالمن  ااملتعلم مبجال علم املعانى وما فيه و تعليمالحتليل الشعر فى كتاب 

 51 ... حتليل الشعر مبجال علم املعاني يف أبواب عن كتاب التعليم املتعلمالفصل األول : 

 51 ......................... باب فى ماهية العلم (1

 54 ................... باب فى النية فى حال التعليم (2

 57 ........ باب فى اختيار العلم واألستاذ والشريك والثبات  (3

 61 ..................... باب فى تنظيم العلم وأهله (4

 65 ................... باب فى اجلد واملواظبة واهلمة (5

 88 ................ باب فى بداية السبق وقدره وتربيته (6

 94 ............................ باب فى التوكل (7

 95 ...................... باب فى وقت التحصيل (8



 

  ه 
 

 95 ..................... باب فى الشفقة والنصيحة (9

 100 ................ باب فى اإلستفادة واقتباس األدب (10

 101 .................. الورع فى حالة التعلمباب فى  (11

 103 ........... باب فيما يورث احلفظ وفيما يورث النسيان (12

 106 باب فيما جيلب الرزق وفيما مينع وما يزيد فى العمر وما ينقص (13

 109 ......... تعليم املتعلميف أشعار كتاب الرتبوية اخللقية  قيمال : ثانيالفصل ال

 الباب اخلامس

 االختتام

 116 ................................... الفصل األول : النتائج

 117 ............................... الثاني : االقرتاحاتالفصل 

 118 .......................................... املراجع


