
32 
 

 الباب الثالث 

 منهج البحث 

 نوع البحث ومدخله  - أ 

من   عالم يعين مجع البيانات واإل املكتيب هو البحثيف هذا البحث نوع ال

البحث   منهجو التعبري االصطالحي يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية  عن  الكتب  

هو يقارن بني اللغتني )اللغة األصلية     (Contrastive Analysis)ي"  لتقابلا  التحليلهو  

ة هبدف خمصوصختلفة من لغة  امللهجات  و من ال)األم( واللغة املنشودة( أو أكثر أ 

ة.  خمصوصلغوية  أوجه ة أو يف واالختالف بينهما بصورة عاّمإجياد أوجه التشابه 

هذا البحث ستبحث الباحثة عن مقارنة بني اللغتني من الناحية الداللة. يف و

 .الوصفي والتحليليهو البحث  النوعيالبحث  ومدخله
 

 موضوع البحث  - ب

التعبري االصطالحي بني اللغة العربية   املوضوع يف هذا البحث و

 )دراسة تقابلية( واإلندونيسية 



33 
 

 البيانات ومصادرها  - ج 

لغة  التعبري االصطالحي بني ال هييف هذا البحث  ستخدمةالبيانات امل

 العربية واللغة اإلندونيسية.

 نوعان :ها ومصادر

 سية املصادر األسا (1

يف هذا البحث من قاموس التعبريات  سيةاملصادر األساتأخذ الباحثة 

ناحية التحليل  الاالصطالحية وكتاب العبارة يف اللغة اإلندونيسة من 

 التقابلي بني التعبري االصطالحي يف اللغة العربية واللغة اإلندونيسية. 

 املصادر الفرعية (2

 أو اجملالت الكتب يف هذا البحث من  املصادر الفرعيةتأخذ الباحثة 

 املتعلقة بالبحث، منها: 

 من الكتب العربية   -1

- Kamus Idiom Arab-Indonesia Pola Aktif  لباسوين إمام
 الدين وناصرة إسحاق.

هدى فتحى يوسف عبد العاطي، التعبري االصطالحي يف اللغة  -
 العربية

 حممود فهمي حجازي، علم اللغة العربية -
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 من الكتب اإلندونيسية   -2

- Linguistik Umum oleh Abdul Chaer 

- Analisis Kontrastif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia 

oleh Abdul Muin 
- Analisis Semantik dan Morfologi Leksikal Al-

Muwallad dalam Kamus Bahasa Arab oleh Mashitah 
- Kamus Besar Bahasa Indonesia 
- Buku Ungkapan Bahasa Indonesia 

 أساليب مجع البيانات  - د 

أساليب مجع البيانات يف هذا البحث هي جتمع الباحثة البيانات احملتاجة 

والبيانات املأخوذة من اللغة العربية واللغة  ت اجملالبالتوثيق من املعاجم والكتب و

 اإلندونيسية. 

 البيانات أسلوب حتليل   - ه 

  وهو   (Contrastive Analysis)أسلوب حتليل البيانات بالتحليل التقابلي  

أربعة    التحليل التقابليواخلطوات    .لغة والثقافةمن الناحية ال  للغتنيا  يقارن بني

 1وهي الوصف واالختيار واملقارنة والنبوءة

 

 

 
1 Moh. Pribadi, Kasus Analisis Kontrastif Bahasa Indonesia dan Bahasa Arab serta 

Implikasinya dalam Pengajaran Bahasa, (Jurnal “Adabiyyat” Vol. XII, No.1 Juni 2013), h.13 
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 على: حتتوي دراسة تقابلية لتحليل طوات اخلتستعمل الباحثة 

 ندونيسية واللغة اإل لعربيةعناصر اللغة ا تصف الباحثة (1

الباحثة    قابل  تاليت ست  ندونيسيةواللغة اإل  لعربيةعناصر اللغة ا  ختتار الباحثة (2

 ا.ّللهوحت

وصف  شكلب ندونيسيةواللغة اإل لعربيةعناصر اللغة ا الباحثة طابقت (3

 العناصر من لغتني حتليال. 

 لتعليم اللغة.  ندونيسيةواللغة اإل لعربيةاعناصر اللغة الباحثة تنبأ ت (4

وبناء على شرح السابق، متكن الباحثة أن تستنتج اخلطوات من  

 :كما يليهي والتحليل التقابلي 

 تبحث وجتمع الباحثة الكلمات فيها التعبري االصطالحي   (1

 املستعملة يف التعليم ختتار الباحثة التعبري االصطالحي (2

 تقارن الباحثة بينهما (3

 نهمام  النتائج الباحثة جتد (4
 

 

 


