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 الباب الثالث
 منهج البحث

 نوع البحث -أ 

نوع البحث الذي يستعملو الباحث ىو البحث ادلكتيب الذي يتكون من اخلطوات 
 :األتية

 .أوال مجع العديد من الكتب ادلتعلقة هبذا ادلوضوع مثل الكتب البالغية وغًنىا
 .اثنيا تقدمي األسس العامة عن الفصل والوصل ابستخدام الكتب البالغية

 اثلثا حتليل اآلايت من القرآن الكرمي يف سورة الكهف اليت تتضمن الفصل والوصل.
 

 تصميم البحث -ب 

 :أما تصميم البحث فهو يتكون من مراحل البحث التالية
 :ادلرحلة األوىل للبحث، وىذه تتضمن اخلطوات األتية أوال

 توجيو ادلوضوع إىل ادلشرف مع اسرتشاده عن موضوع ادلختار. ( أ

 خطوات البحثختطيط  ( ب

 مجع الكتب ادلتعلقة ابدلوضوع لتكون مصدرا للبياانت كالقرآن الكرمي وكتب البالغة وغًنىا ( ج

 قراءة الكتب اليت تتعلق الفصل والوصل وفهمها مع حتليل آية بعد آية يف القرآن الكرمي ( د

 .يعين يف سورة الكهف اليت تتضمن الفصل والوصل ابلنظر إىل قواعد البالغية

 خطة البحث كتابة ىـ(
 .ز(  االسرتشاد إىل ادلشرف عن خطة البحث مث تسجيلو إىل جلنة مناقشة خطة البحث
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 مرحلة االستعداد للبحث، وىذه تتضمن اخلطوات اآلتية: اثنيا

 تقدم خطة البحث إىل جلنة مناقشة خطة البحث مث يناقشها الباحث مناقشة ( أ

ادلتعلقة هبذا البحث خمتلف ادلكتبات طلب رسالة االستئذان للبحث وذلك لبحث الكتب  ( ب
 ادلوجودة يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن.

 مرحلة تنفيذ البحث، وىذه تتضمن اخلطوات اآلتية: اثلثا
 مجع البياانت األساسية ادلتعلقة هبذ البحث ( أ

 متابعة عملية اإلشراف من ادلشرف ابجلد  ( ب

 ج( عرض البياانت وحتليلها

 لة كتابة رسالة العلميةمرح رابعا
ويف ىذه ادلرحلة يقوم الباحث بكتابة نتائج البحث على شكل البحث العلمي حتت 
إشراف وإرشاد ادلشرف. ويكتبها الباحث بعد أن يصححها ادلشرف بتصحيح كل خطإ أو 

 نقصان الذي يوجد يف البحث.
 

  ذات البحث وموضوعه  -ج 

ومواقعها يف اإلعراب ومواضعها أما ذات البحث وموضعو ىو الفصل والوصل و 
 ادلوجودة يف اآلايت القرآنية يف سورة الكهف: دراسة بالغية وحنوية
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 البياانت ومصادرها -د 

 أوال بياانت البحث
يف سورة  الفصل والوصلالبياانت اليت حتتاج يف ىذا البحث ىي اآلايت تتضمن 

 الكهف.
 اثنيا مصادر البياانت

الفصل مصادر البياانت يف ىذا البحث ىي ادلراجع من الكتب اليت تبحث فيها عن 
 ، وىي تنقسم إىل قسمٌن ومها: والوصل

 يف سورة الكهف. الفصل والوصلمصادر البياانت األساسية ىو اآلايت ادلتضمنة عن  ( أ

أليب يعقوب مفتاح العلوم مصادر البياانت الفرعية وىي عديد من كتب البالغة، منها  ( ب
وجواىر قالش الألمحد وتيسًن البالغة لعبد القاىر اجلرجاين وأسرار البالغة يوسف 
البالغة العربية و لعلي اجلارم ومصطفى أمٌن والبالغة الواضحة ألمحد اذلامشي  البالغة

 لعبد الرمحن حسن ادليداين وغًنىا.

 أساليب مجع البياانت -ه 

والطريقة اليت يسلكها الباحث جلمع البياانت ىي بتحديد اآلايت القرآنية اليت تتضمن 
الفصل يف القرآن الكرمي يعين يف سورة الكهف ابستخدام قواعد البالغة عن  الفصل والوصل

 .الفصل والوصلوالكتب اليت تتعلق  والوصل
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 أساليب حتليل البياانت -و 

. أما حتليلها وحنوية ب الدراسة التحليلية البالغيةيقدم الباحث رلموعة البياانت أبسلو 
 يتضمن اخلطوات اآلتية:

الفصل أوال، يُثّبت أسئلة البحث اليت يبحث، يعين ما ىي اآلايت اليت تتضمن فيها 
 الفصل والوصل يف سورة الكهف. وموقع اإلعراب  مواضع تصنيف وأين والوصل

 .الفصل والوصلاثنيا، جيمع اآلايت اليت تتعلق مبشكلة البحث، يعىن عن 
 اثلثا، يرّتب البحث يف ادلخّطط الكامل.

الفصل وحيلل  لفصل والوصلاآلايت اليت تتعلق اب يعين 1رابعا، يتعلم تلك اآلايت كاملة
الذي يتضمن يف سورة  الفصل والوصلالذي يتضمن  يف سورة الكهف، مث يقسم  والوصل

الذي حلل على أساس ادلادة أو النظرية. مث استنباط  الفصل والوصلالكهف. وأعاد النظر يف 
ىذه طريقيت ، من اآلايت القرآنية يف القرآن الكرمي يعين يف سورة الكهف الفصل والوصلنتائج 

 .يف البحث على أساس النظرية
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