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 املححويات

  ثقرير املشرف

 أ إلاقرار

 ب ثقديم

 ج وثقدير شكر

 ه لخصم

 و املححويات

 ي ل و اقائمة الجد

 ك قائمة املالحق

 الباب ألاول 

 املقدمة

 1 الحمهيد للمشكلة 1.1

 6 جعريف املشكلة وصياغتها 1.1

 6 جعريف املشكلة 1.2.1

 6 صياغة املشكلة 1.2.2

 7 أهداف البحث 1.1

 7 ةعامدهاا  ا لا  1.3.1
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 8 ةخاصدهاا  ا لا  1.3.2

 

 9 فوائد البحث 1.1

 9 يةا نظر  1.4.1

 9 ا حطبيق 1.4.2

 11 هيكل ثنظيم عن الكحابة 1.1

 ثانيالباب ال

 اطار النظر  إلا 

 15 ا حكافؤ 2.1

 15 املعنى 2.2

 21 ا قامىس 2.3

 22  سابقابحث ا  2.4

 ثالثالباب ال

 منهج البحث

 25 ثصميم ا بحث 3.1

 26 ومكانهمشترك  3.2
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 26 ناتايا بحمع  3.3

 46 ثحليل ا بيانات 3.4

 47 خالقيةقضية أ 3.5

 47 مصار ا بيانات 3.6

 الرابع الباب

 وثفسيرها البحث نحائج

 48 البحث . نحائج4.1

 ا حقلياي ا قامىس اسحخاام في ا طالب صعىبة 4.1.1

 48 وإلا كتروني 

 52 يار معنى ا كلمةحخاعملية ا طالب في  4.1.2

 باسحخاام ا ترحمة نخيجة من املعنى ثكافؤ مقارنة 4.1.3

 54 وإلا كتروني ا حقلياي ا قامىس 

 114 البحث نحائج مباحث 1.1

 ا حقلياي ا قامىس اسحخاام في ا طالب صعىبة 4.2.1

 114 وإلا كتروني 

 116 عملية ا طالب في خيار معنى ا كلمة 4.2.2
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 باسحخاام ا ترحمة نخيجة من املعنى ثكافؤ مقارنة 4.2.3

  118 وإلا كتروني ا حقلياي ا قامىس 

 الخامس الباب

 الخالصة والحوصيات

 125 الخالصة 1.1

 127 الحوصيات 1.1

 131 املرجع

 

 

 


