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الفصل الثالث
منهج البحث

نوع البحث.أ
ملدخل النالبحثهذايف  بحث الوصفي هو الفأما النوع فيها وعي. فسينتهج 

إلعطاء احلقائق الفعلية وطبيعة فئات معينة من يل اخلطاب. حياول البحث الوصفيوحتل
لنظامي والتدقيق. يفهم اخلطاب وحدات لغوية أكرب من كلمة أو مجلة اليت و ٩٨السكان 

تتضمن فيها على الواحد أو أكثر من الناس. ومن حيث اللغوي حدد كريستال وكوك 
اخلطاب أنه هو وحدات لغوية أكرب من مجلة يف شكل وحدة اللغة املتماسكة ويكون هلا 

تحليل اخلطاب هو حتليل اإلفراج املشروط نفسه ألن اللغة فردية ف٩٩هدف وسياق.
ن تكشف تطور املعىن الكائن وتظهره جمردا من حتليل اخلطاب وأما املنهج١٠٠.متكن 

وهو كما قدمه موفق بن عبد هللا بن فمنهج حتليل املضمونخذ يف هذا البحثالذي سُيأ
عبد القادر: املنهج الذي يقوم على املالحظة بشكل غري مباشر من خالل حتليل املعاين 

ئق السابقة ١٠١املتعلقة مبوضوع البحث.الواضحة للو

تكون من اخلطوات اآلتية:يسي الذ١٠٢املكتيبالبحثوهذا هو
ريها.ري وغلتفسملوضوع ككتب النحو واع العديد من الكتب املتعلقة أوال مج
لكتب اخدام ستقدمي األسس العامة عن الفعل املاضي والفعل املضارعنيا ت

لنحوية.ا
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الفعل املاضي اليت تتضمن النساءت من القرآن الكرمي يف سورة لثا حتليل اآل
ستخدام يف تلك األفعالوأشكال الرتاكيب معىن األزمنة مث تبيني والفعل املضارع

التحليل النحوي والتفسريي.

موضوع البحث.ب
دراسة (القرآن الكرميواملضارعة يففاألفعال املاضيةالبحثاملوضوع يف هذاأما 

بتبيني معىن األزمنةستحلل تلك األفعال يف سورة النساء وفيه .)يف سورة النساءحنوية 
ستخدام التحليل النحوي والتفسريي.وأشكال الرتاكيب يف تلك األفعال 

ت و .ج هامصادر البيا
ت.١ البيا

ت هي  فعال تتضمن فيها األمن القرآن الكرمي يعين سورة النساء اليت البيا
ة.واملضارعةاملاضي

ت.٢ مصادر البيا
ت فتؤخذ من الكتب اليت تبحث فيها عن الفعل املاضي و  الفعل أما مصادر البيا

املضارع، وتنقسم الكتب إىل قسمني ومها:
ت )أ األساسي هو القرآن الكرمي.مصدر البيا

ت)ب النحو والصرف والتفاسري، غة الفرعية وهي عديد من كتب اللمصادر البيا
ةواألزمنة يف اللغة العربيمنها اللغة العربية معناها ومبناها للدكتور متام حسن 

جامع و يف النحو العريب نقد وتوجيه ملهدي املخزوميو لفريد الدين آيدن
الدروس العربية للشيخ مصطفى الغالييين وملخص قواعد اللغة العربية لفؤاد 

وشرح قطر الندى وبل ساسية للغة العربية للسيد أمحد اهلامشينعمة والقواعد األ
املعجم املفصل و جلمال الدين عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن هشامالصدى

وتفسري ابن كثري لإلمام احلافظ عماد يف اإلعراب لطاهر يوسف اخلطيب
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الدين أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي ومراح البيد لكشف معىن
يد للعالمة تنوير املقباس من و الشيخ حممد بن عمر نواوي اجلاوي القرآن ا

دي تفسري ابن عباس أليب طاهر بن يعقوب الفريوزآ

ت.د أساليب مجع البيا
ت هي ها الكاتبتسلكوالطريقة اليت  التوثيق. ويف مجع هذه ة جلمع البيا

ت حتد ت القرآنية توجد يف األفعال املاضية واملضارعة اليت د البيا . سورة النساءاآل
مث ختطط وحتدد تلك األفعال من اآلية األوىل حىت اآلية األخرى يف سورة النساء.

مع ومعىن زمنهماةواملضارعةاملاضيفعال نتائج التحديد يف كراسة اخلاصة اليت فيها األ
اآلية األوىل من أشكال الرتاكيب يف اجلملة املوجودة يف القرآن الكرمي سورة النساء

حىت اآلية األخرى.

ت.ه أسلوب حتليل البيا

سلوب تقدمس ت  ويف . التحليلي النحوي والتفسرييالبحثجمموعة البيا
ت من خالل البحث هذا  :اخلطوات اآلتيةستحلل البيا

ت القرآنيف أوال القراءة والفهم التحليل مع سورة النساءالكرميآ
لرج وع إىل التفسري اليت قدمه املفسرون يف كتبهم.التفسريي 

ت القرآن الكرمي تعرُّف نيا   األفعال ماضيا كانت أو مضارعا يف آ
سورة النساء.

ت يعين األ لزمن فعال املاضية واملضارعة املتضمنةلثا تقسيم البيا
ماضية كانت أو حالة أو مستقبلة.
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وفهم املعىن أشكال الرتاكيبعة حبيث ليل األفعال املاضية واملضار رابعا حت
الفعل املاضي والفعل املضارع لرجوع إىل الكتب النحوية اليت تبحث فيها فيها

.والكتب التفسريية يف فهم املعىن

ة واملضارعةاملاضيفعال األمعىن زمنخامسا استنباط النتائج عن 
ت القرآنية يف القيف اجلملة أشكال الرتاكيبو  الكرمي يعين يف سورة رآن من اآل

النساء.


