
33 
 

 الباب الثالث

 منهج البحث

 ومدخله البحث منهج (أ 

 Library)  البحث املكتيبالباحثة يف ىذا البحث ىو اليت تقوم نوع البحث 

Research ،) ىو املدخل النوعي أو مطالعة كتب اليت تقوم الباحثة ومدخل البحث
أمساء األعداد املطبوعات بطريق القراءة والفهم عميقا لنيل البياانت العميقة عما يتعلق 

يقال ابلبحث  ىو البحث الوصفي، (Kualitatif)ومدخلو البحث النوعى  .وكناايهتا
ىذا البحث مزية من مزايت النوعى، ىي: البياانت اجلوىرية من بعض يف النوع، ألن 
 Humanالباحثة جهاز األساسية )و  ،أمساء األعداد وكناايهتااليت تتضمن  آايت القرآن

Instrument 1.اانت وتفسريىا وحتليلها دقيقيةمجع البي( ىف  
 (Content Analisis)م تصميم التحليل املضمون استخدا البحثجانب ذلك، ىذا 

 ىو ضمونملاالتحليل  2ىذا البحث ىي التوثيق. يفعلى ضوء أن املصادر البياانت 
 يفلنظامي والتجرد مزية خاصة ابدد وحي ستنتاجاالالبحث ليأخذ  ىذا يفسلوب األ

  3.النصوص

 ومصادرها البياانت (ب 
 بياانت البحث  -1

األعداد أمساء ىي اآلايت اليت تتضمن  البحثالبياانت اليت حيتاج إليها ىذا 
 ، اليت قد حللتها الباحثة ابلتحليل املضمون.وكناايهتا يف القرآن الكرمي

                                                 
1
 Robert C Bogdan and Sari Knopp Biklen, Qualitative Research for Education (London: 

Allyn and Bacon, 1982), h. 14.  

2
 Zuchdi Darmiyati, Panduan Penelitian Analisis Konten, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian 

IKIP Yogyakarta, 1993), h. 12. 

3 
Moh. Ainin, Fenomena Pragmatik dalam Al-Qur’an, (Malang: Misykat, 2010), h. 11-12. 



34 
 

 
 مصادر البياانت  -2

العلمي ىي العديد من املراجع اليت  البحثوأما مصادر البياانت يف ىذا 
 ، وىي تنقسم إىل قسمني:العدد واملعدودتتكلم وتبحث عن 

 : املصدر األساسّي ىو القرآن الكرمي  أوال
 :كما يلي،  النحو و التفاسري: املصادر الفرعية وىي عديد من كتب   اثنيا

 .مد هاىر الكرديحمل اتريخ القرآن الكرمي (1
 .الل الدين احمللي وجالل الدين السيوهيجلتفسري اجلاللني امليسر  (2
 .وىبة الزحيليل التفسري املنري (3
شهاب الدين ل روح املعاين يف تفسري القرآن الكرمي والسبع املثاين (4

 .حممود
 .مد علي الصابوينحمل صفوة التفاسري (5
 .مد بن إبراىيمحمل الطريق إىل اإلسالم (6
 .سابقسيد ل العقائد اإلسالمية (7
 .هللا بن يوسف العنزي عبدل املقدمات األساسية يف علوم القرآن (8
   .ريل حبر الدينو أل فقو اللغة العريب (9
 .بن منظور األنصارياللسان العرب  (11
 أسلوب االستفهام يف القرآن الكرمي غرضو لعبد الكرمي دمحم يوسف. (11

 .ي الدين الدري حمل إعراب القرآن الكرمي وبيانو (12
 .ي الدين الدري حمل الكرمي وبيانوإعراب القرآن  (13
 .بهجت عبد الواحد صاحلل اإلعراب املفصل لكتاب هللا املرتل (14
 .مد أبو العباسحملاإلعراب امليسر  (15
 .مد علي أبو العباسحملاإلعراب امليسر والنحو  (16
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 .صطفى حممود األزىريملتيسري قواعد النحو للمبتدئني  (17
 .صطفى الغالينيملجامع الدروس العربية  (18
 .عبد هللا دمحم النقراطلالشامل يف اللغة العربية  (19
 .مال الدين بن ىشامجلشرح قطر الندى وبّل الصدى  (21
 .دمحد زي ي دحالنألشرح خمتصر جدا على منت اآلجرومية  (21
  .دمحد ااهاميألالقواعد األساسية للغة العربية  (22

 .ندمي حسني دعكورلالقواعد التطبيقية يف اللغة العربية  (23
بن ال م النحو والشافية يف علمي التصريف واخلطالكافية يف عل (24

 .حجاب
 .بن عقيلالكتاب: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  (25
كمال الدين أيب الربكات دمحم بن لملع األدلة يف أصول النحو  (26

 .األنباري
 .ورج مًتي عبد املسي جلمعجم قواعد اللغة العربية  (27
 .سي ورج مًتي عبد املجلمعجم قواعد اللغة العربية  (28
القاسم حممود بن عمرو بن أدمحد  يبأل املفصل يف صنعة اإلعراب (29

 .الزخمشري
 .فؤاد نعمةلملخص قوواعد اللغة العربية  (31
دمحد خمتار عمر ومصطفى النحاس زىران ودمحم ألالنحو األساسي  (31

 .دمحاسة عبد اللطيف
  .عزام عمر الشجراويلالنحو التطبيقي  (32

 .مد عيدحملالنحو املصفى  (33
 .عباس حسنلالنحو الوايف  (34
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 مجع البياانت أساليب (ج 
 التوثيقوالطريقة اليت سلكتها الباحثة جلمع البياانت احملتاجة فهي  

(dokumentasi) . األعداد وكناايهتا يف القرآن أمساء مجع ىذه البياانت حددت الباحثة يف
األخرية. مث ىذه نتائج التحديد ختطط يف كراسة  سورةاألوىل حىت ال سورةمن ال الكرمي
األوىل حىت  سورةمرتبا من ال األعداد وكناايهتا يف القرآن الكرميأمساء اليت فيها  4اخلاصة
 .األخرية سورةال
 حتليل البياانت أساليب (د 

خذ من ؤ البياانت أبسلوب حتليل املضمون الذي ي جمموعة قّدمت الباحثة
Krippendorff . اخلطوات اآلتية: كما يفحّللتها  الباحثة و 

 إمجاال. القرآنقراءة  (أ 
 .األعداد وكناايهتاأمساء الكلمات ىي  تدحد  (ب 
 البياانت احمللولة.  تحدد (ج 
 البياانت احمللولة. تنسخ (د 
 البياانت املناسبة ابلتحليل والبياانت غري املناسبة ابلتحليل. قللت (ه 
 .البياانت من املقصود ىو ما تفاكتش (و 
 البياانت.حتليل  (ز 
تصديقات البياانت، ىي مالحظة ابستمرار، استعمال املصادر غري  (ح 

أمساء األعداد البياانت احمللولة، مناقشة ابألشخاص اليت اهم كفاءة حول 
 5، وإعادة النظر عن تلك البياانت والتخطيط.وكناايهتا

 
 

                                                 
4
 Moh. Ainin, Fenomena ..., h. 13. 

5
 Moh. Ainin, Fenomena ..., h. 14-17. 
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 إجراءات البحث (ه 
 خطوات متدرجة يف عمل البحث العلمي، ىي:  ختطوالباحثة 
مجع الكتب املتعلقة هبذا البحث لتكون مصادر البياانت كآايت القرآن  (أ 

الكرمي و كتب التفاسري و كتب عن العدد واملعدود وكتب آخرى اليت 
تتعلق هبذا البحث. إما من املكتبة العامة أو املكتبة األىلية، أو املكتبة 

 الشاملة. 
، وحتليل ود العدد واملعدكتب النحو خاصة عن التفاسري و  قراءة كتب (ب 

"  أمساء األعداد وكناايهتا آايت القرآن لتعيني اآلايت اليت تتضمن "
 النحو.ابستخدام التحليل  هاوحتليل

 .ستشارة عن البياانت إىل املشرفاال (ج 
 .تقدمي البياانت بكتابتها يف البحث العلمي (د 
 (Content Analysis)واستخدمت الباحثة أبسلوب حتليل املضمون  (ه 

أن املصادر البياانت يف ىذا ضوء على  Krippendorffبنموذج البحث 
 البحث ىي التوثيق.


