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 قائمـــة المحتويــات

 الصفحة الموضـــــــــوع 

 i الملخص باللغة العربية

 ii الملخص باللغة الماليزية

 iii الملخص باللغة اإلنكليزية

 vi اإلهداء

 vii شكر وعرفان

 viii قائمة المحتويات

  ولالباب األ

 1 المقدمــة
 3 أهمية الموضوع وأسباب اختياره 2ـ1
 4 البحثمشكلة   3ـ1
 4 البحثهداف أ 4ـ1
 5 البحث سئلةأ 5ـ1
 5 حدود البحث 6ـ1
 6 منهج البحث 7ـ1
 7 الدراسات السابقة 8ـ1

  (الجانب الثقافي لبدر الدين الغزي) الباب الثاني             

 14 عصر الغزي وقضاياه: الفصل األول   

 22 العوامل المؤثرة في تكوين شخصيته: الفصل الثاني  



ii 
 

  

 الصفحة الموضـــــــــوع   

 38 النثرية، والشعرية :آثاره العلمية: الفصل الثالث 

  (تهمنظوملالجانب اللغوي والمنهجي )الباب الثالث         

 48 المنهج اللغوي لتفاسير المفسرين:الفصل األول 

 48 علوم العربية وعالقتها بالتفسيرال: المبحث األول 

 44 التعريف بالتفسير اللغوي: الثانيالمبحث 

 55 مفهوم المخطوط والمنظوم وأهميتهما: المبحث الثالث

 55 (التيسير في علوم التفسير)منظومة منهجية الالتعريف ب: الفصل الثاني 

 55 مقدمة التيسير في علوم التفسير: األول مبحثال

 61 التعريف بمنظومة التيسير في علوم التفسير: الثاني مبحثال 

 63 مصادره: المبحث الثالث

 64 (التيسير في علوم التفسير) منظومته  ةسبب تسمي: رابعال مبحثال 

  (مباحث صرفية)الباب الرابع 

 73 االشتقاق: الفصل األول
 74 اشتقاق االسم: المبحث األول

 78 اشتقاق اسم اهلل: المبحث الثاني 
 81 (الرحمن الرحيم) اشتقاق : المبحث الثالث
 85 اشتقاق الناس: المبحث الرابع
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 الصفحة الموضـــــــــوع     
 86 اشتقاق آدم: المبحث الخامس 

 84 األفعالأبنية : الفصل الثاني
 45 أبنية الفعل الثالثي المجرد: المبحث األول 

 41 المضعف  أبنية الفعل الثالثي:نيالثا المبحث
 42 أبنية الفعل الثالثي المزيد: لثالمبحث الثا 

 42 أبنية  الفعل الثالثي المزيد بحرف - أ
 43 أبنية  الفعل الثالثي المزيد بحرفين - ب
 44 أبنية  الفعل الثالثي المزيد بثالثة أحرف - ت

 48 أبنية الفعل الرباعي المجرد والمزيد: المبحث الرابع
  أبنية األسماء: الفصل الثالث 

 44 المصادر: المبحث األول
 44 أبنية المصدر األصلي 
  الجموع: نيالثا مبحثال

 153 الجمع السالم: أوال
 153 جمع المذكر السالم
 155 جمع المؤنث السالم

 156 جمع التكسير: ثانيا  
 156 جمع القلة

 158 جمع الكثرة
 113 اسم الجمع: ثالثا  

 115 مباحث صرفية صوتية: الفصل الرابع
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 لصفحةا الموضـــــــــوع    
 116 اإلبدال: المبحث األول
 118 اإلدغام: المبحث الثاني

 114 إدغام المتماثلين .1
 121 إدغام المتجانسين .2

 122 اإلمالة: المبحث الثالث 
 124 المد: المبحث الرابع

  (مباحث نحوية)الباب الخامس 
 127 األسماء : الفصل األول

 128 المرفوعات : أوال
 128 الرفع على االبتداء .1
 132 الرفع  على الخبر .2
 134 الرفع على الصفة .3

 136 المنصوبات: ثانيا  
 136 النصب على البدل .1
 137 النصب على المفعول .2
 145 النصب على الحال .3
 147 النصب على الصفة .4
 النصب على نزع الخافض .5
 المجرورات: ثالثا       

155 
151 

 151 المجرور باإلضافة .1
 152 المجرور على البدل .2
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 الصفحة الموضـــــــــوع    
 154 األفعال: الفصل الثاني

 155 المرفوعات :المبحث األول
 155 الرفع على االستئناف  .1

 156 المنصوبات: المبحث الثاني
 156 النصب بــــــ ال .1
 157 على البدلالنصب  .2
 154 النصب على الحال .3

 165 المجزومات: المبحث الثالث
 165 (لم)الجزم ب  .1
 162 (لو) الجزم ب  .2

 163 أفعال المقاربة: رابعالمبحث ال
 165 (اسم فعل األمر) أسماء األفعال : خامسالمبحث ال

 166 الحروف ومتعلقاتها: رابعالفصل ال
 167 الباء .1
 168 من .2
 175 إن .3
 171 الهمزة .4
 َأآل .5
 لن .6

172 
173 

 174 أو .7
 176 يا .8
 177 ماذا_ فأما_ ما .4



vi 
 

 الصفحة الموضـــــــــوع        
  (مباحث داللية)الباب السادس 

 181 داللة األلفاظ ومعانيها:الفصل األول
 182 االشتراك اللفظي:المبحث األول
 145 األضداد:المبحث الثاني

 145 الترادف: المبحث الثالث
 255 داللة التقابل: المبحث الرابع

 256 الفروق اللغوية: المبحث الخامس
 211 اللهجات والمعاجم العربية: الفصل الثاني 
 211 اللهجات العربية: المبحث األول 

 214 الداللة المعجمية والسياقية: المبحث الثاني
  (مباحث بالغية)الباب السابع 

 224 علم البيان: الفصل األول
 243 علم البديع: الفصل الثاني

 244 علم المعاني: الفصل الثالث
 265 في منظومتهالبالغية جهود بدر الدين الغزي : الفصل الرابع

 281 الخاتمة والنتائج
 385 التوصيات والمقترحات

 386 قائمة المصادر والمراجع
 


