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 ثالث الباب ال 
 منهج البحث 

 نوع ومدخل البحث  . أ 
 Library)  "البحث املكتيب" نوع البحث الذي تستعمله الباحثة يف هذا البحث هو  

Research)   األفعال على  حيتوي  الذي  والعشرين  التاسع  اجلزء  من  البيانات  يعين مجع 
التربوية   األفعال  فيها  اآليات اليت تتضمن    منالثالثية املزيدة ومعانيها الصرفية واملعاين 

 وهذا البحث يستعمل بتصميم التحليل املضمون ومدخله البحث النوعي.   .الثالثية املزيدة
 البيانات ومصادرها  . ب 

 بيانات البحث  .1
 البيانات يف هذا البحث تنقسم إىل ثالثة أقسام:

 . يف اجلزء التاسع والعشرين من القرآن الكرمي األفعال الثالثية املزيدة (أ
املعاين الصرفية من األفعال الثالثية املزيدة يف اجلزء التاسع والعشرين   (ب 

 من القرآن الكرمي. 
األفعال الثالثية املزيدة يف  املعاين التربوية من اآليات اليت تتضمن فيها   (ج

 اجلزء التاسع والعشرين من القرآن الكرمي. 
 مصادر البيانات  .2

 تنقسم إىل قسمني: البيانات يف هذا البحث مصادر
 در البيانات األساسية امص (أ

يعين يف القرآن الكرمي. وهذا البحث يف    األساسيةالبيانات    دراصم
 اجلزء التاسع والعشرين من القرآن الكرمي. 

 البيانات الفرعية  ادرمص (ب 
املتعلقة    كتبالمن    مأخوذة  يف هذا البحث  الفرعيةالبيانات    درامص

 بالبحث، منها:
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 : من الكتب العربية (1
 جامع الدروس العربية ملصطفى الغالييين  (أ)
 الصرف ألمحد احلمالويشذا العرف يف فن  (ب )
 دروس يف علم الصرف إلبراهيم الشمسان  (ج)
 املعجم املفّصل يف علم الصرف لراجي األمسر  (د)
 األمثلة التصريفية حملمد معصوم  (ه)
 صفوة التفاسري حملمد علي الصابوين  (و)
 أصول التربية اإلسالمية خلالد بن حامد احلازمي (ز)

 : من الكتب اإلندونيسية (2
(a) Tafsir Al-Azhar oleh Hamka 

(b) Tafsir Al-Mishbah oleh M. Quraish Shihab 

 أسلوب مجع البيانات  . ج 
التوثيق  يف هذا البحث هي جتمع الباحثة البيانات احملتاجة ب أسلوب مجع البيانات 

(Dokumentasi).    حددت الباحثة األفعال الثالثية املزيدة حبرف  مجع هذه البيانات ويف ،
 توجد يف اجلزء التاسع والعشرين مرتبا.اليت  واحد وحرفني وثالثة أحرف

 أسلوب حتليل البيانات  . د 
من   يؤخذ  الذي  املضمون  حتليل  بأسلوب  البيانات  جمموعة  الباحثة  قدمت 

 وحللتها الباحثة على اخلطوات اآلتية: .  (Krippendorff)كاريفندورف 
 قراءة القرآن يف اجلزء التاسع والعشرين. .1
 األفعال الثالثية املزيدة.حتديد الكلمات اليت توجد فيها  .2
 حتديد البيانات احملللة.  .3
 نسخ البيانات احملللة.  .4
املناسبة  .5 غري  والبيانات  بالتحليل  املناسبة  البيانات  يعين  البيانات،  تقليل 

 بالتحليل.
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 االستنتاج. .6
 حتليل البيانات. .7
البيانات   .8 فحص  وإعادة  باستمرار  مالحظة  تعين  البيانات،  تصديقات 

 1والتخطيط.
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