
 ل 
 

  حمتو�ت البحث

  صفحة املوضوع

  أ .................................................................. تقرير املشرفني

  ب ............................................... االعتماد من طرف جلنة املناقشني

  ج ...................................................... تقدير عميدة كلية األدب

  د .............................................. تقدير رئيسة قسم اللعة العربية وأد�ا

  ه .................................................................. تقرير الباحثة

  و ..................................................................... اإلستهالل

  ز ........................................................................ اإلهداء

  ح .......................................................... كلمة الشكر والتقدير

  ي ................................................ �للغة العربية املستخلص البحث

 ك  ..............................................  اإلجنليزيةاملستخلص البحث �للغة 

 ل ............................................................... حمتو�ت البحث

  قدمةامل: الباب األول

  ١ ................................................................. خلفية البحث

  ٤ ................................................................. أسئلة البحث



 م 
 

  ٥ ................................................................ أهداف البحث

  ٥ .................................................................. فوائد البحث

  ٧ ........................................................... توضيح املصطلحات

  ٨ ................................................................. حتديد البحث

  ٩  ...............................................................  الدراسة السابقة

  ١٢ ................................................................ منهج البحث

  ١٦ ................................................................ هيكل البحث

  اإلطار النظري: الباب الثاين

  احملسنات اللفظية: املبحث األول

 ١٨ ................................................. احملسنات اللفطيةمفهوم   . أ

  ١٩ ................................................. أقسام احملسنات اللفظية  . ب

  ١٩ ........................................................ اجلناس: األول

  ٢٦ ......................................................   السجع: الثاين

       ٢٩ ........................................................ املوازنة: الثالث

  ٢٩ ........................................................ اإلقتباس:الرابع

          ٣٣ ......................................................التضمني:اخلامس



 ن 
 

  ٣٣ ..................................................... الرتصيع: السادس

  ٣٤ ......................................... رد العجز على الصدر: السابع

  احلزب:املبحث الثاين

 ٣٧  .............................................................  مفهوم احلزب  . أ

 ٣٩  ....................  وفوائده دمحم زين الدين عبد ا�يدحزب �ضة الوطن لشيخ   . ب

  تحليل ال:املبحث الثالث

 ٤١ ............................................................ مفعوم التحليل  . أ

    ٤٢ ............................................................ كيفية التحليل  . ب

  عرض البيا�ت وحتليلها: الباب الثالث

  شيخ دمحم زين الدين عبد ا�يد: املبحث األول

 ٤٤ ......................................  سرية الشيخ دمحم زين الدين عبد ا�يد  . أ

      ٤٧ .............................................. العلماء الذين يعلم فيه الشيخ  . ب

  ٥٠ ............................ اجلهاد و التأليف الشيخ دمحم زين الدين عبد ا�يد  . ج

  ٥٢ .............................. )١٩٩٧(وفاة الشيخ دمحم زين الدين عبد ا�يد   . د

  عرض البيا�ت وحتليلها: املبحث الثاين

  ٥٣ ................. اجلناس يف احلزب �ضة الوطن لشيخ دمحم زين الدين عبد ا�يد  . أ



 س 
 

  ٥٧ ................ يف احلزب �ضة الوطن لشيخ دمحم زين الدين عبد ا�يدالسجع   . ب

 ٦٥ ................. يف احلزب �ضة الوطن لشيخ دمحم زين الدين عبد ا�يداملوازنة   . ج

  ٦٩ ............... يف احلزب �ضة الوطن لشيخ دمحم زين الدين عبد ا�يداإلقتباس   . د

لشيخ دمحم زين " �ضة الوطن"فوائد احملسنات اللفظية يف احلزب : املبحث الثالث

  الدين عبد ا�يد

 ٧٨  ...................................................................  اجلناس  . أ

 ٧٩  ..................................................................  السجع  . ب

  ٨٥  ...................................................................  املوازنة. ج

 ٨٧  ..................................................................  اإلقتباس. د

  اإلختتام: الباب الرابع

  ٩٣ ..................................................................... اخلالصة

  ٩٥ .................................................................. اإلفرتاحات

  ٩٦ ................................................................. قائمة املراجع

  السرية الذاتية

  املالحق




