
 

 

 التظبُٔ يف سْزٗ الهَفّاملكابل٘ 

 )دزاس٘ حتلٔلٔ٘ بالغٔ٘ يف قص٘ ذٖ الكسىني ّ الكٔه الرتبْٓ٘ فَٔا(

 

 حمتْٓات البخث

 أ .......................................... ملدص البخث

 ب ........................................ ٍداءالظعاز ّاإل

 ج ..................................... الشريٗ الراتٔ٘ الباحث

 د .......................................... تكدٓسطهس ّ

 ح ......................................... البخث حمتْٓات

 
 

 الباب األّل

 مكدم٘

 1 ............................ : خلفٔ٘  البخث الفصل األّل

 11 ............................ : حتكٔل البخث الفصل الثاىٕ

 11 ...................... : أٍداف البخث ّفْائدِ الفصل الثالث 

 11 ........................... : البخث الشابك٘ الفصل السابع 

 11 ........................... : اإلطاز الفهسٖ الفصل اخلامص 



 

 

 الباب الثاىٕ

 اإلطاز اليظسٖ عً البخث

 

 72  ....................... عله البالغ٘ :  املكابل٘ يف ّلالفصل األ

 72 ......................... تعسٓف املكابل٘  .1

 11 ........................... أىْاع املكابل٘ .7

 12 ................... الطباماملكابل٘ ّالفسم بني  .1

 13 ..................مهاى٘ املكابل٘ يف عله البالغ٘ .4

 41 ....................... : التظبُٔ يف عله البالغ٘ الفصل الثاىٕ

 41 ......................... تعسٓف التظبُٔ .1

 41 ......................... أزناٌ التظبُٔ .7

 42 ................. أقشاو التظبُٔ يف عله البالغ٘ .1

 43 ......................... مساتب التظبُٔ .4

 11 ......................... أعساض التظبُٔ .1

 14 ................. مهاى٘ التظبُٔ يف عله البالغ٘ .6

 



 

 

 الباب الثالث

 ميَج البدث

 15 ...................... طسٓكتُ: مدخل البخث ّ الفصل األّل 

 15 ...........................: مصادز البٔاىات الفصل الثاتٕ 

 13 ......................... : أدّات مجع البٔاىات الفصل الثالث 

 13 ......................... : طسٓك٘ مجع البٔاىات الفصل السابع 

 61 ........................ : طسٓك٘ حتلٔل البٔاىات الفصل اخلامص 

 61 ........................... : تصدٓل البٔاىات الفصل الشادض 

 67 ........................... : خطْات البخث الفصل الشابع 

 

 الباب السابع

 ىتائج البخث ّ حتلٔل البٔاىات

 61 ....................... : التعسٓف بشْزٗ الهَف الفصل األّل 

 61 ...................... مهاى٘ سْزٗ الهَف .1

 61 .................. أسباب ىزّل سْزٗ الهَف .7

 62 ................... الكصص يف سْزٗ الهَف .1

 



 

 

 65 ................. : قص٘ ذٖ الكسىني يف سْزٗ الهَف  الفصل الثاىٕ

 22 ..................... : املكابل٘ يف قص٘ ذٖ الكسىني الفصل الثالث 

  51 ..................... : التظبُٔ يف قص٘ ذٖ الكسىني الفصل السابع 

 31 ............. : الكٔه الرتبْٓ٘ املضنْى٘ يف قص٘ ذٖ الكسىني الفصل اخلامص 

 

 الباب اخلامص

 خامت٘

 

 112 ............................ : اإلستيتاجات الفصل األّل 

 115 ............................. قرتاحاتاإل:  الفصل الثاىٕ 

 111 ............................................. املساجع

 املالحل

 


