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 الباب الثالث 
 البحث  يةمنهج 

 
 ومدخله نوع البحث  .أ

هنو  البحث  هذا  البحث   دخلمب.  (Library Research)  مكتيبحبث    وع 
، ألن البياانت اليت حيتاجها الباحث من نوع البياانت الكيفية اليت تصاغ  الكيفي/النوعي

حتليل البياانت أسلوب  يستخدم الباحث  بشكل الكلمات أو الوصف بدال من األرقام.  
حتليل املركز على أسلوب من أساليب  البحث الوصفي هو  و .  مبنهج الوصفي التحليلي

 .موضوع حمددمعلوكات كافية دقيقة عن ظاهرة أو 

 تصميم البحث .ب
طلوبة يف هذا البحث وهي مما  حيتاج الباحث إىل عدة األساليب املتنوعة لنيل البياانت امل

 يلي :
تتعلقبدأ   .1 اليت  البياانت  أبخذ  الباحث    غالطألاب  الباحث  وصنف  النحوية. 

 األخطاء حسب نوعها. 
وقبل أن خيطو الباحث إىل حتليل البياانت، حدد الباحث االخطاء إىل قسمني  .2

األخطاء يف اجلملة االمسية  (.  2  ،األخطاء يف الرتكيب اإلضايف والصفي  (.1:  
 واجلملة الفعلية.

 خيطط الباحث جدول اإلجراءات تسهيال يف حتليل األخطاء املوجودة. .3
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 ذات البحث وموضوعه  .ج
ذات البحث يف هذا البحث هو البحوث العلمية لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية 

األغالط  جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني. وموضوع هذا البحث هو  
جبامعة    البحوث العلمية لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية  كتابة  النحوية املوجودة يف

 .    ببنجرماسني أنتساري اإلسالمية احلكومية
 مصادر البياانت .د

 الرئيسية  البياانت  صادرم .1
 البحوث العلميذذة املوجودة يف مكتبذذة اجلذذامعذذة العذذامذذة. و  من  البيذذاانت تذخذذذهذذذ   

ث يعىن البحوث  و البح  وهذ .من مثانية و ثالثني حبثا حبوث   أخذ الباحث عشذذذذرة
ة أنتسذذذذذذذذذذذذذذذاري اإلسذذذذذذذذذذذذذذالميذذة احلكوميذذة املكتبذذة اجلذذامعيذذة العذذامذذة جبذذامعذذ   مناجملموعذذة  

 .2021-2020ة سنة عالداف نجرماسنيبب

 املصادر الثانوية  .2

واجملال والواثئق  الكتب  من  مأخوذة  البحث  هذا  من  الثانوية  املتعلقة   ت املصادر 
واستعمل الباحث كتابني يف حتليل البياانت ومها   ابلقواعد النحوية واألخطاء اللغوية.

 و ملخص قواعد اللغة العربية. : جامع الدروس العربية ، 
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 أدوات البحث .ج

يكون البذاحذث أداة نفسذذذذذذذذذذذذذذهذا. ألنذق يعمذل يف يف تثبيذ  رقي البحذث، واختيذار  
النتنتاج.  املخرب كمصذذذدر البياانت والقيام جبمعها ، وتقييم نوعها وحتليلها . وصذذذياغة ا

ث يدور يف تركيز البحث ومجعها و حتليلها وتفسذهها  حان الباكبناء على هذ  النظرية  
تعلق ابألخطاء النحوية يف كتابة البحوث العلمية لدى طلبة قسذذذذذذذذذم التعليم اللغة تفيما 

 العربية جبامعة أنتسارى االسالمية احلكومية بنجرماسني.

 وحتليلها  مجع البياانت اليبأس .د

ويف جمال تعليم اللغة وسائق. الاملقابلة و : هي يف هذا البحث  مجع البياانت  اليبأسو 
يف هذا البحث   وأسلوب حتليل البياانت  األخطاء ابخلطوات نفسها،  دراسة حتليلر  مت
 :طوات فيما اييلخب

اقرتح مخس   (Mohammad Ainin)  الدكتور حممد عني  األستاذ  وجد الباحث أن
، وهي: مجع مناذج من أخطاء  Ellisنقال عن  Corder وتلك اخلطوات قدمها    .خطوات 

حتديد  االد وتقييم  رسني،  وتفسهها،  األخطاء  وشرح  األخطاء،  ووصف  األخطاء، 
 .77األخطاء

إجراء   عند  وأما خطوات  األخطاء   Djaroو  Henry Guntur Tarigan دراسة 

Tarigan  :كما يلي 

 لدى طلبة. النحويةجيمع الباحث بياانت األخطاء  (1
 حيدد ويوضح األخطاء: يالحظ ويفرق األخطاء استناداً إىل الفئة اللغوية (2

 
77  Mohammad Ainin, Analisis Pembelajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing , 

(Tanggerang: CV Bintang Sejahtera, 2017,) h. 81 
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ء، وأسذذذذذذذذذذذذذذبذذاب اخلطذذاء،  األخطذذاء اليت تتكون من مكذذان اخلطذذا  البذذاحذذث  يرتذذب (3
 الصحيحة. لةوإعطاء األمث

 مكان غروف األخطاء الباحث ينبأ (4
 78طأ.اخلاألخطاء وختطيط املواد التعليمية املناسبة لتجنب  تصحيح  (5

 
 هيكل البحث .ه

 ينقسم هذا البحث إىل : 

وأسذذذذذذذذذذذذذذئلذة   ،وحتذديذد اإلجرائى  ،املقذدمذة، حتتوى على خلفيذة البحذثالبااب اوو:  
 وهيكل البحث.  ،والدراسات السابقة ،وأمهية البحث ،البحث

حليل التقابلي، تمفهوم دراسذذذذذة ال مفهوم النحو، اإلطار النظري عنالباب الثاىن   
، الوصذذفي،مفهوم الرتكيب ضذذايف  الرتكيب اإل  مفهوممفهوم دراسذذة حتليل األخطاء،

 .مهارة الكتابةو 

البحث، نوع البحث ومدخلق، موضذذذذذذذذذذذذذوع البحث، ذات   يةمنهجالباب الثالث   
 حتليل البياانت. اليبدرها، أساليب مجع البياانت، أسالبحث، البياانت ومصا

 البياانت وحتليلها. تقدميالباب الربع  

 البحث. توصيات  خالصة البحث والباب اخلامس  

 

 
78 Henry Guntur Tarigan dan Djaro Tarigan,  Op Cit, h. 64 


