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 لو اب األـــــالب
 المقدمة

 مشـــــكلةمهيد للـــــ. التا

 ىف( 2008:22بني مساعد ) . وقدجلكالم اهلل عز و   نالقـــــــرآ
لى بيه حممد صنعلى  لز  نكالم اهلل امل  هو القـــــــرآن قاله التعريف االصطالحي إن

تنزيال له اهلل نز   نأاعلم و  .هســـــور د بتالوته، املعجز بأقصر م، املتعب  اهلل عليه وسل
 ىفىل تعا اهلل هكدوقد أ واحد.وقت  ىف يأ ال يكون عهد تنزيله مباشرة ،منجما
  جهل وأصحابه الذين ن أباتفسريه إ ىف ابن عباس قالو  .32ية ن آالفرقا ســـــورة

لتوراة ما أنزلت اكاحدة  و لة على حمم د مج القـــــــرآنيقولون هال نـُز ل  ،كفروا باهلل
ليك إزلنا ل أنالزبور على داود كذلك يقو و ى يـــسعلى موسى واإلجنيل على ع

ه قلبك بحنفظ و سك متفرقا لنثب ت به فؤادك لنطيب به نف القـــــــرآنجربيل ب
رقا آية بعد يل به ُمتفا جرب زلنأن قالر والنهي ويـــي بيناه تبيانا باألمترتيال أورتلناه 

بيا  نسان كتاإلاه غري ن يأتطيع يـــسلن  للكالم املنز  هذا ا واجلدير بالذكر أن آية.
تفسريه  ىف اـــــيضهو أو  ظ.فيحق التح جلعز و د حفظه اهلل لقا. و و معنويكان أ

اطني ـــافظ من الشيـــــحل رآنــــــــــقلله نوإيل ربر طة جـــــــكر بواسذ ـــالل اهلل : ونز ولـه يقــنأ
هلل مد صلى احملا له ــنإ قاله وال ينقصوا منه وال يغريوا حكمه ويُ فيحىت ال يزيدوا 

 اىل: ـــــــــــتع الـــق لكذاــــلني. و اطـــــــيوالشار ــــــــــــالكفافظون من ـــــــــــلم حلـــــــليه وســـــــــــع

 (9آيــة  :ــــــــجر احلـــ) نح إرن ا حنحُْن نـحز ْلنحا الذِّْكرح وحإرن ا لحُه حلححافرظُو 
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 نيملسلما و قد س للمؤمننيوحي وكتاب م القـــــــرآنن هكذا يظهر أو 
دأ من يب ـرآنـــــــــالقـ تعليم ىفان ـــــــــنسم به اإلفما يعم مجعني.أ هدى للناسو 

 جسد كربمر وأعطول أليمه بسبب ـــلن يرتدع تعدقه. ـــــــــص بل مل يتم الصغري
. تعليمه ىف كثرية  ةســـيفن صةرـ ـــــفو  ةديعـــــهنزة بهلم  انـــــــنسبل كان مجيع اإل

 :راهيمـــبإ ـــورةـــــــــــسل أو  ىفاىل ـــــــــــتعسبـــحانه  الـــــقذلك  افة إىلــــــــــضإ

 (1ية آابراهيم : ) اخل ... رر الن و  ىلح إر محاتر لُ كرتحاٌب أحنـْزحْلنحاُه إرلحْيكح لرُتْخررجح الن اسح مرنح الظ  

ا ي إليك اهأنزلن كتابا  ذه الـــــــقنه إه تفسري  ىف بيانا واضحا كثري  بني  ابن
، ماءــــــلسا من اهلل لهز ــنأ كتاب  رفـــــــأش هوذي ال، العظيم رآنــــــالقـــــــو وه، حمم د

 هم.ــعجمو  رهبمعا هـأهل يعــــمج إىل، ضر األ ىف اهلل بعثه ولـــــــرس رفـــــأشى عل
 مـها مماس ــــــــــــالن جلتخر  ؛ابتالك اهبذ مدـحما ي بعثناكا ــإمن البيان التاىل ىف الـــــــقو 

 .دــــــــــرشوالى دـــــــاهل إىل يــوالغل الــــــــــــالض من هفيــ

 الذين هلم نزله اهلل بني يدي العربني  أ القـــــــرآنأن  رفن نعيطيب لنا أ
ن إ قاليُ  ،ةعصر قبل النبو  عند. و باألدو  صناعة العمل الفين ىفغرية كبرية 
تأليف العمل قدرة  من استحقو  درجة عالية عند العربني.حمل أو األدب له 

بيون كلهم مقاما بعثه العر ليب. و ادهل األأ ، حنو الشعر ليطلق عليه لقبالفين
سيحفظه  .مجالةمزية و كان له ن وجد عمال من األعمال الفنية و حممودا. إ

 عصر ىلب إالعر معلقة. فلما وصل تعليقه فوق الكعبة زينة هلا ك ن معالعربيو 
زة لكل معج ابن عبد اهللحممد  ىلإ القـــــــرآننزل اهلل أ ب،دباأل ةذهيب معلوم

ن على أ تعملون سائر قدرهتميـــسو  العريب كلهم باداأل شعراءاجتمع  لودب. أ
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هم خاسرون و   تطيعوايـــسفلن  ية واحدةآولو بندادا جيعله أ وأ ـرآنالقـيعجز 
 :البقرة ـورةــــــــــسـ ىف اىلــــــــتع قالكما   .ـرآنالقــــ ىف ال شك على ما كانوا يعملون.

ْثلرهر وحاْدُعو مر  ســـــورةُتوا بر فحأْ  رحْيٍب ممر ا نـحز ْلنحا عحلحى عحْبدرنحا ىفوحإرْن ُكْنُتْم  اءحُكْم مرْن ُدونر ْن مر ا ُشهحدح
 ،(23البقرة : آية ) .الل هر إرْن ُكْنُتْم صحادرقرنيح 

   :ايدـــــــرى تأكـــــــــخة األـــياآل ىفعـــــــــاىل ت قالو 

ْنُس وحاجلْرن  عحلحى أحْن يحأْ  ا ا برر ُتو ُقْل لحئرنر اْجتحمحعحتر اإْلر اخل  ونح بررْثلره ...الح يحْأتُ  لقـــــــرآناْثلر هحذح
 (88ية )االسراء : آ

. ــرآنلقـــــا ىف تتضمن اليتلفهم العلوم  التدريسعربية هي لغة اللغة ال
اسة ة لدر صمعا هيو جدا  ةحمتاجن اللغة العربية أ ، يبدوإضافة إىل ذلك

 اسة كاملةسه در يدر و ن يفهمه فهما عميقا من أراد أ. ألنه عريب. و القـــــــرآن
على كل  واجب هاع تعلمفليفهم لغته فهما حقيقيا. ولذلك فهم اللغة العربيه م

ه إال يفما و  اقيقهما دف ـرآنالقــــــتطيع أن يفهم يـــس حناء العامل. إنه لنأ ىفمسلم 
به فهو  ه إالبيتم  قاعدة أصول الفقه: ما مل ىفل قيالعربية. و  اللغةاستخدام ب

م به فما يعمب. و واجة فهال بفهم اللغة العربيإ القـــــــرآنال يتم فهم  واجب. أي
 دجيمث  قه.صد تممل ي بل مهاعل  ت ىفكثر كسال ن اللغة العربية أأ رأيه ىفنسان اإل

اللغة  لم أناععامل. و م اللتقد لغة مستخدمةال يتفكر نهنسان أبعض فكرة اإل
ربية العاللغة  ماأ .لثقافةوا لغة العلوم اهنألها دراست ىف غريةكثر أ عندهم جنلزيةاإل
 يفة.ــعضكرة ففكرة هذه الف تهاـــــدراس ىف رهاـأو ك الــــــكثر كسأندهم ــع



 

- 4 - 

Kurnia Nurul Falah, 2016 
Verba Transitif Dalam Al-Quran  Dan Maknanya Serta Implikasinya Terhadap  Pengajaran 
Nahwu 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

 ا يدرسهاهبم ،سببان اهلمنا اللغة العربية ( إ2004:7معني ) قال
  . لغة الدين إهنا انياثخر. آىل كلم إـمتليتصل  صالـــهنا لغة االت. أوال إنساناإل

 علِّمهأن نو  رآنـــالقــــفهم العربية غاية فهم أن ن نيمسلمكما جيب علينا كــ
لعربية  اأن اللغة  وحــضبو  نال انه يبدوـــــــسبق بي بني   اــممو . نسان تعليما كامالاإل

 ةيالعرب جمللةا ىف ذكرومما يُ . قامة تربية السلوك واألدبهي إفية ـاسـسهلا فائدة أ
ية ــلة ذكــــــرحـمجعلنا يال لإ يـــسربية لــلم اللغة العــن تعأ (2010) كوجنيلــر  بني  

علم  تعلم أن هو املعروف ماــقامة وثيقة. كـإ خالق احملمودةليقيم األبل 
و ـــــــــــحـلم النــــــــــما عأملة و ــــــــاجل ىفامها ظــــــــــــاء الكلمة قبل انتــــــــا لبنـــــالصــــرف تدريب

 . ملةـــــــــاجل ىفظامها ـــــــــــتان ة بــعدربيــــــــد العــــــــــــيق القواعــــبـتط درةــــــــلق فهو

د ـــــــلى قواعــــيبها عـركها وتراستيتخصص د لمــربية عـــــــة العـــــاللغ ىفان ـــــك
حد رسها أيد ليتا لغةال علمهو فرع من و فهو علم النحو. ة العربية خاصا. ــــاللغ

وية أن اللغ لكتبا ىفما هو املكتوب . كالعربية الكثرية املتنوعةفهما للعلوم 
هنا قول إرية يلعصاما باحث اللغة أني و البصريني. و فيو هل الكصال من أالنحو أ
 ولنديةاهلأصال من  سين سينتكسأ( 2005:21ذكره رمال ) كما  .سيسينتكس

 ملة.ـــــــــــــــاء اجلــــــــــــبنو الم ــكالو ة مــــالكل ان عنـــــنساإل هـــــلم يدرســــعفهو جنلزية. اإلو 

ة ـــل اللغــــهرها أـــــد ذكــق. و مــلـم عـــــحو أهـــــــأن الن فر ــا أن نعـنـل ينبغى
 ىفبنائهما. و أ فهي ربيةـــلوم العـــــــــوها والعــــــبحو أـــــلوم والنـــــــرف أم العــأن الص

ــتتو الفقه والتفاسر املتنوعة واألحاديث هنما مفتاحا العلوم حنالقول اآلخر إ
ة ـعوبــــص دــــــألح (138هـ:1331رجاين )ـــاجل الـــــقبه ذلك. ـشما أالشـــريفة و 
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 ىفوية ـــاللغ واعدــــال بفهم القملة اللغوية إــــــاجل ىف تتضمن اليتاصد ـــــــفهم املق
 فهمها.لوم العــربية و ــــــلتعــلم الع حو هو أساسيـــــــالن ،لذلكو ملة. ـــــــتلك اجل

فعال ناك أ. ههةجي ن أمحاة اعتبارا ـــال يبحثها النـــفعأو حـــــــالن ىف
 الذيلفعل اا ـــمأ. و ه ذلكشبأـــا مـــــعول و املفــــان و الزمو  وعــهة النــتعترب من ج

: 2011) الينيه الغ. ذكر تعـــــــدياملفعل الب مىسفي املعىن بارتعاحاة بيبحثه الن
ل به، وهو ملفعو ىل اإله، ويتجاوزه ـــــاعـعدى أثره فـهو ما يت دياملتعن أ (24

م الفعل املتعدي إيل استخداو   .ليهــــــل يفعله ومفعول به يقع عـحيتاج إىل فاع
ال  كثرهمأهذا البحث. ألن اإلنسان  ىفالقرآن يكون مشكلة  ىفمفعولني 

 ربية.ـــلعا ةــسة اللغلدرا عارآن تشجيــــــــذا القـــعلون هلم هـــــــيفهمون و ال جي

 البحث براجعة الدراسة العلميه السابقةقبل  البـــــاحثول وهلة ابتدأ أ
 ىفلومات األولية املهمة. ـــــــملعحصوال على ا البـــــاحثملهما ــــظة. يعــــاملالحو 

ل ـــالفعلق بوضائف ـــــيتع الذيابق ـــد البحث العلمي الســــوىل يوجملية األــــالع
 الذيهو  (2010احل )ـــــاله الدين صــــــن ذلك البـــــاحث. و انيهــــمعو  ـــــــديـــاملتع
 يهتم . ولذلك،زء الثاثـــــــاجلزء الثاين و ــــاجلول و زء األــــــــاجل ىف ــرآنـــــــالقـ ىفث ـــيبح

ما أو . ـــدياملتعــــل ــــلق بالفعـــيتع لمياـــيعمل حبثا عتمر و يـــسأن  هبا الكاتب
له غرية كتابية كبرية لبحث  اآلن البـــــاحثجزاء و ألبحث افيالسابق  البـــــاحث

 البـــــاحثعمل فين حيدد موضوع البحث . قبل أالقـــــــرآنور من بعض الس
كانت أكثر   اليتالسور لومة عن ـــــعلى مع البـــــاحثها حيصل فياملالحظة. و 

 ســـــورةالفاحتة و  ســـــورة اكــهن. تمع اإلندونسياجملد نـــع حب مسموعةأو  مقروءة
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 ــورةسو  يـــس ســـــورةمرمي و  ســـــورةالكهف و  ســـــورةو يوسف  ســـــورةالنساء و 
ثا ـــحب حثـن يبحب أأ ـاحثالبــلكن . و املدثر ســـــورةو  ـلكاملــ ســـــورةو  الواقـــــعة
 .ـلكــــاملـ ـورةــــــــسو  ةـــعالواقـ ـورةــــســـو  يـــس ـورةــســــ ىف ـديــــــاملتعـــل ــــــالفع نـعلميا ع

و النح تعليمائد الكثرية خاصة لحيصل على الفو كان هذا البحث   اذ  إ
. فعولنيمىل إ املتعـــــــديفعل سهولة تعليم ال ىفسيكون املدرس  .فهمهو 

تعليم. لاعوبة ـ صىلث إحدـفيالبحث  هذا احثــــــالبـــ ذا مل يعملإ ،وبالعكس
 ربية.ـــــــلعالغة لم الــــــــعتعند  صعوبة فهم النحوب ليحسون ن التالميذإو 

 جمعلل دةفائ دفيت ىل خري جهةإ ال حتتمل شـــكلةهذه املمنا واعلم إ
 الإنحو ىل البار إباعت كرميال القـــــــرآنتعلم  ىف الكبرية الغرية حىت مل يزد عليهم

 ريةالكث نتائجسيحصل على العلميا  حبثاث هذا البحث حبُ ذا إها. و بوجود حل  
له  ــاحثلبـــان لك أذ. عالوة على املتعـــــــديالفعل  عنليزد علينا املعرفة و 

ن يع أتطسيـــ ىتي حلكتابة هذا البحث اجلامع صدقاءاألمن األساتيذ و  التشجيع
شد أ ـاحثلبــــاثها يبح اليت شـــكلةاملو . معانيهالقرآن و  ىفيبحث تعدية الفعل 

جبامعة  ةلعربيللغة اا تربيةقسم ب البـــــاحثيدرسها  اليت دراسةالتعلقا بجال 
فائدة ة و لسابقا ةمشـــكلن يكون حال للرجى هذا البحث أ. يُ إندونسيا الرتبوية

 ية.ربــعلغة الهما تعليم الفي اليت ةهد الرتبوياملعاو للمدارس لجمع خاصة ل

 

  شـــكلةامل ب. استعراف
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و هف كلةمشلل تعرافالسا دم هناــقأ ،كلةمشان التمهيد للــــبيىل افة إــــضإ
 لواقـــــعةا ورةسو  ـــسي ورةس ىفالقرآن  ىف املتعدي إىل مفعولني لـــالفعاستخدام 

  .سيــندو ـــع اإلنتمــــاجملعند  مسموعةو  مقروءة كثركانت أ  اليت امللك سورةو 

 :هيأربعة، و  البـــــاحث هاصاغ اليت شـــكلةاملة اغيصو 

 ـــسي ســـــورة ىفتتضمن  يتال  ولنيـــــــــفعىل املإ ــديـــــــــــــاملتعــل ــــــــد الفعكم عد .1
 ؟املـــــلك ســـــورةو  الواقـــــعة ســـــورةو 

تتضمن  اليت ولنيـــــــــــىل املفعإ ديـــــــــــاملتعــــل ـــــــــلفعل يفالزمان النحوي و الصر ما  .2
 ؟ـــلكاملــ ســـــورةو  الواقـــــعة ســـــورةو  يـــس ســـــورة ىف

 ســـــورة ىفتتضمن  اليت  ولنيـــــــــــــــفعىل املإ ـديــــــــــــاملتعــالفعــــــــــــل لفظ  ما معىن .3
 ؟املـــــلك ســـــورةو  الواقـــــعة ســـــورةو  يـــس

 ســـــورةو  واقـــــعةال ـــــورةسو  ــسيـ ورةســـــ ىفالفعـــــــــل و معـــــانيه  عديةت ما تضمني .4
 لتعليم النحو؟ املـــــلك

 

 و فوائده ف البحثاهدأ. ج

 :عرفةمل هيـث فـذا البحــــه ىف البـاحثدها ـيري اليتف البحث اأهدأما 

 يـــس ــورةـــســـ ىفتتضمن  اليتولني ـــــــــــىل املفعإ ـديــــــاملتعــــــل ـــــــــــــد الفعدع .1
 .املـــــلك ســـــورةو  الواقـــــعة ســـــورةو 
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 ىفتضمن تـــــــــولني اليت ىل املفعــإــدي ـــــلفعـــــــــــــل املتعــــــل يفالصر الزمان النحوي و  .2
 ـلك.ــــامل ســـــورةـــس وســـــورة الواقـــــعة و ســــــــورة ي

ــورة يـــس ســــــ ىفليت تتضمن ــــولني اـــــفعــالفعـــــــــــــل املتعـــــــــــــدي إىل املىن امع .3
 ســـــورة املـــــلك.وســـــورة الواقـــــعة و 

ـــــــــة اقــعــــــــورة الو سـيـــس و  ــورةــــــــــســ ىفالفعـــــــــل و معـــــانيه  عديةتضمني ت .4
 ـو.ـــــــــســــــــــــورة املــــــــلك لتعـــــــــليم النحو 

  هي:، و معــــــلجل دةث أن يفيد فائـــــذا البحـــه من جىفريُ ده وأما فوائ

 لتقدم العلوم الرتبوية .1

 رآنالقم ة تعليخاصة لسهولبوية لتقدم العلوم الرت  نتيجةهذا البحث يكون 
 و.حالن رعتباالطالب بالمه املدرس و تعي الذي القرآنالعربية. ك اللغةو 

 و املعاهدأللمدارس  .2

لعربية.  لغة ايم اللعا تمهفي اليتاملعاهد مدارس و تعليقا للويكون هذا البحث 
ة. ثري ة الكتنوعاملصادر املاملراجع و  إىل جاناحتت هو املعروف أهنما كما

عا ــــــمرج يكون نأ ــاحثـــــالبـــه يكتب الذي هذا البحث من لذالك يرجىو 
 لمها.ــــــــــتعربية و ــــــليم اللغة العــــــــتع ىفدرا ــــــمصو 

 للتالميذ .3
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م تعل ىف بتهمو موه التالميذيول تشجيعا مليرجى من هذا البحث أن يكون 
فهم  ىفوهلم ــــــــدرة عقــــــقتهم و ولزيادة معرف ـــرآنالقــــىل اللغة العربية باعتبار إ

 لكرمي.ا ـرآنــــــــالقـــ ىفتتضمن  اليتوية ـــــــد اللغــــــــالقواع

 للمدرس .4

عليم تملدرس ا على هليـــسو  إعداد مادة التدريس ىف اجعمر يكون هذا البحث 
 ظيم.ـــــالع ـــــــرآنــالق تبارـــــــباع يةربــــــــة العــتعليم اللغو و ـالنح تبارـباع ـرآنــالقــ

 للباحث .5

رفته و ــــــــعل مــــكامــلت لباحثل ةــــــالدراسلة ــــــــيسو يُرجى من هذا البحث أن يكون 
 .ربيةــالع ةــث للغــملية البحـــاع عــــــاتب ىفاراته ـــــــــمه

 

 ثـــات البحــمد. مسل  

 ي:ـما يلــك  ثـــحت الباــــممسل  دم ـــأن يق احثـالبـيريد  ،البحث ذاــه ىف

ة ـــــللغال ـــــــهأح رشمكنا  لية الذي ال بد عـــــرع من علم اللغــــو فعلم النحو ه .1
 .ديـــــــــــتعـاملل ـــــــلفعه اـيفل ـــــــــداخ انــا كو مم قاـــهما عميــف همهـيفأن 

 .دـــــــلوم القواعـــــربية و عـــــــــلعة اـــــــاللغ ليمــــــــبتع ــرآنـــــــــــــالقــفهم  ناـعلي دــــعضي .2

 .طأــــــــن اخلـــلم عــــــالق وان ــللساة صمـــىل عل هبا إـــيتوس لمـــــــع هو وــــــو النح .3
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 لني.مسلل دفيي ـرآنالقت استخدام اجلملة من آياب بيان نظام قواعد اللغة .4

 

 هــ. منهجية البحث

يل ة حتلريقهو ط هذا البحث املستخدم منهجيبني أن  ينبغى للباحث أن
و أع ــــراجسة املذا البحث هي دراــــه ىفإجراء مجع البيانات . و يفي صر و حن

ول دـــــمنها اجل رآنــــــــلقــاراب ــــــدام كتب إعـــالكرمي باستخ القـــــــرآنمن ادر ـــــاملص
راب ــــــــإع ىفان ـــــيالتبو  صرفهو  يفحملمود بن عبد الرحيم صا القـــــــرآنإعراب  ىف

 ،زئل األعجادالة و لعربياجامع الدروس ها ـــوية منــــوالكتب النح ،القـــــــرآن
ىن لكيالاشام ه احلسان علي بن رف أليبــــة منها كتاب الصفيوالكتب الصر 

ف أليب الصر  ىفاح املفتإبراهيم البيجورى و  اخلبري اللطيف لشيخ اإلسالمح فتو 
وكتب  يناـــــرجبكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد الفارسي األصل، اجل

 ثة.و ـــــملبحالق باملسئلة ــــــــتتع اليتالكتب اجم و ــعاملالتفسري و 

 

 و. بيان املصطلحات

طلحات ـــصامل دةــف عر ــــــعن يأث ـــــالزم للباح ،وعـــاملوض ــكلةـــــمشـيان ـــلب
  ما يلي:ــــك  ،مــهــالف ىف ء  طاــــــخ ارئـــــــــالق طئـــــــكي ال خيــــل ،ذا البحثـه ىف
 الفعلتعدية  .1
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 هذاي ألفعل ايتعلق بعمول  "الفعل املتعدي". إنه حهذا املصطل ُيسمى
ـدى أثره تعـــما ي الفعل املتعدي وهو منهعموله الفعل بالنظر إيل م حبث عن
وفقا كما قال  (.24: 2011 ،يتجاوزه إىل املفعول به )غالييىنفاعـــــله و 

بفاعله  فى( أن الفعل املتعدي هو الذي ال يكت78نعمة )بال سنة : 
 حيتاج إىل مفعول به واحد أو أكثر.و 

 ين هو:ــــاملع .2

 .مملتكابه ا دـــما يقصأن املعين هو ه املعجم الكبري للغة اإلندونسي

 

 التعليم .3

قال ، صطالحايعل م. و ا-مما جيدر ذكره أن التعليم لغة  مصدر من عل م
كلمة عل م   صال من( إن التعليم أ2007:3 ،إنديهادي ىففوروادرمينتا )

م هو التعليو  ا.آخر لكي يعرف هبا أو يتبع هب أحد إىل هبا ل ينقلأي أحوا
عليم هو تقول أن في( 2011:4حصان )أما . و رس أو التدريبإعطاء الد

 .املتعل معملية يعملها املعل م و 

 حيث النحو هو علم بأصول تعرف هبا أحوال الكلمات العربية من .4
 ،الييىنـــ)غ .ضـــــعبع ــضها مــــــــــــة تركيب بعفيو كي ،ناءــــــــــــالبراب و ـــــاإلع

2011 :8) 
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 و العينة معز. اجملت

عينته أما و  ،ظيمــــــــالع آنـر ـــــــــــــقال هوف ثــــــــذا البحـــــــع هـــــتمومــا يــكون جم
 .املـــــلك ورةــــــــــســو  ةـــــعالواقــ ـورةــــــــســــو  ـــسـي ـورةــــــــــسـ فهي

 

 ح. هيكل تنظيم البحث

 قدمةامل: لالباب األو 
  مشـــكلةد للا. التمهي

  شـــكلةب. استعراف امل
 فوائده ف البحث و اج. أهد

 د. مسل مات البحث 
 هــ. منهجية البحث 

 و. بيان املصطلحات 
 العينة ز. اجملتمعة و 

 ح. هيكل تنظيم البحث
 النظريات الباب الثاىن :

 (نظريات عامة عن املوضوع)
 : منهجية البحثالباب الثالث
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 ا. منهج البحث
 ع البحثب. موضو 

 البحث ج. خطوات
 . تعيني مصدر البيانات1
 مجع البيانات ةقي. طر 2
 حتليل البياناتطرق . 3
 هامناقشتالبيانات و  الرابع: نتائج الباب

 االقرتاحاتاخلالصة و  :الباب اخلامس
 املصادر أو املراجع

 املالحق
 البـــــاحثسرية حياة 


