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 الثالث بابال

 البحث يةمنهج

 نوع البحث .أ 
فيها  املدخل. فأما Library Research)ابملنهج النوعي واملكتيب ) يف هذا البحث سينتهج

حياول البحث الوصفي إلعطاء احلقائق الفعلية وطبيعة  وحتليل اخلطاب. فهو البحث الوصفي
حتليل اإلفراج املشروط نفسه  فتحليل اخلطاب هو 1لنظامي والتدقيق.ابالسكان  فئات معينة من
يستخدم الباحث أسلوب  2.ن تكشف تطور املعىن الكائن وتظهره جمرداأبمتكن  ألن اللغة فردية

حتليل البياانت مبنهج الوصفي والتحليلي مبدخل حتليل املضمون. والبحث الوصفي هو أسلوب 
 وع حمدد.من أساليب حتليل املركز على معلومات كافية دقيقة عن ظاهرة أو موض

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

 يلي:

 بدأ الباحث أبخذ البياانت اليت تتعلق ابجلموع. وصنف الباحث اجلموع حسب نوعها. .1
املذكر السامل ( مجع 1قبل أن خيطو الباحث إىل حتليل البياانت وحدد الباحث اجلموع إىل:  .2

 ( مجع املؤنث السامل ومعانيها، ومجع التكسري وأوزاهنا ومعانيها.2ومعانيها، 

 ت ومصادرهاانالبيا .ج 
 البياانت .1

 موع.اليت تتضمن فيها اجل جزء عم  ت هي من القرآن الكرمي يعين انالبيا

                                                             
1
 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h. 8. 

2
 Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu-ilmu Sosialumumnya pada 

Humaniora, (Pelajar Pustaka: Yogyakarta, 2010) h. 396 
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 تانمصادر البيا .2
وتنقسم الكتب ، اجلموعت فتؤخذ من الكتب اليت تبحث فيها عن انأما مصادر البيا

 :إىل قسمني ومها

 هو القرآن الكرمي. ساسيت األانمصدر البيا ( أ
النحو والتفاسري، منها اللغة و ت الفرعية وهي عديد من كتب اللغة ايمصادر البيا ( ب

أيب  و إميل بديع يعقوب، املعجم املفصل يف اجلموع،للدكتور  العربية معناها ومبناها
، شرح املكودي على الفية يف علمي املكوديد الرمحن بن علي بن صاحل زيد عب

، أيب عبد هللا حممد بن حممد بن داؤد الصنهاجى، منت اآلجرومية، و الصرف والنحو
، مجال الدين عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن هشام، شرح قطر الندى وبل الصدى

 .ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، اجلزء السادس و

 تانمجع البيا باليأس .د 
ت حتدد انت هي التوثيق. ويف مجع هذه البياانسلكها الكاتب جلمع البيا يتقة الوالطري

سورة  إىل سورة النبأمن  موعوحتدد تلك اجل .يف جزء عم  ت القرآنية اياليت توجد يف اآل جلموعا
وحركاهتا  اأشكاهل تغري مع ا اجلموعاليت فيه خاصٍ كتيٍب مث ختطط نتائج التحديد يف  . اسالن

 .اسسورة الن إىل سورة النبأمن يعين جزء عم يف اجلملة املوجودة يف القرآن الكرمي  ومعانيها

 

 تانب حتليل البيااليأس .ه 
. ويف هذا مبدخل حتليل املضمونسلوب البحث التحليلي أت انستقدم جمموعة البيا

 :ت من خالل اخلطوات اآلتيةانالبحث ستحلل البيا

لرجوع إىل التفسري  تفسريالمع حتليل  جزء عم   الكرميت القرآن ايالقراءة والفهم يف آ :أوال
  .قدمه املفسرون يف كتبهم ذيال
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  جزء عم. يعين ت القرآن الكرمياييف آ اجلموعتعرُّف  :نيااث

يف موقع  مجع التكسريو  ت يعين مجع املذكر السامل ومجع املؤنث الساملانتقسيم البيا :لثااث
 .اإلعراب

( مجع التكسريو  مجع املذكر السامل ومجع املؤنث الساملتغري أشكال وحركات حتليل  :رابعا
  يف جزء عم من القرآن الكرمي.عند الرفع والنصب واخلفض 

مجع املذكر السامل ومجع املؤنث تغري أشكال وحراكات استنباط النتائج عن  :خامسا
 .قرآن الكرمييف جزء عم من العند الرفع والنصب واخلفض  مجع التكسريو  السامل

 سادسا: حتليل معاين اجلموع يف جزء عم من القرآن الكرمي.
 

 

 


