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الثالث الباب  

البحث منهجية  

 البحث طريقة  .أ

 حلصول البحث بطريقة يتعلق العلمي بحثال أن ادلعروف ىو كما       

 البيانات جلمع وادلساعدة العلمي البحث من ادلرجوة واألغراض األىداف

 ادلناسبة البحث طريقة استخدام الباحث على يلزم فلذالك. بالبحث ادلتعلقة

 .ادلناسبة و احملتاجة البيانات على للحصول و اخلطوات عن الصورة لنيل

 سوحرمان قال. ادلشكلة ىذه إلجابة البحث يقةطر  الباحث حيتاج     

 واإلجراءات النشاط و النظام إجتماع  ىي البحث طريقة إن( 73:0102)

 . واحد علم من العامل يستعملها اليت

 قارنةادل دراسة فهي البحث ىذا ىف الباحث يستخدمها الىت الطريقة وأما       

 .الكيفي بالتقريب
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 اإلدغام وحمتوى مضمون جهة من ىي لعلميةا الرسالة ىذه يف ادلقارنة 

 و التشابو وجود إىل ىذا البحث يقصد. الصرف وعلم التجويد علم ىف

 و  ادلضمون جهة من الصرف وعلم التجويد علم ىف اإلدغام بني اإلختالف

 .  احملتوى

 عينته و البحث مجتمع .ب

 الفرقة. ويبحث أن يريد الذي اجملتمع حبثو ىف جيد الباحث أن الشك ودما 

 سوكماديناتا،)  باجملتمع يسمى البحث مشتملة تكون اليت والوالية الكبرية

73:71703 .) 

)  بالعينة يسمى  منها اخلالصة وأخد ادلبحوثة الظاىرة الصغرية الفرقة و 

 (. 73:71703 سوكماديناتا،

 ىو البحث ىذا يف اجملتمع أن بوضوح لنا يبدو السابقة، راء اآل على بناء

 .الصرف وعلم التجويد علم ىف اإلدغام فهي البحث ىذا يف العينة وأما دغاماإل

البيانات جمع طريقة.    ج  
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 سوحرمان قال. ادلشكلة ىذه إلجابة البيانات مجع طريقة الباحث حيتاج       

 البيانات مجع يف ادلستملة اخلطوات ىي البيانات مجع طريقة( 73:0102)

 يستعملها اليت البيانات مجع طريقة أما.  بحثال فروض أو ادلشكالت إلجابة

 سوكماديناتا بني. الكتب دراسة فهي العلمية الرسالة ىذه يف الباحث

 و باجلمع البيانات مجع طريقات من إحدى الكتب دراسة( :73:7177)

 الكتب الباحث مجع. ألكًتونيك أو صورة أو مكتوبة كتب إما الكتب حتليل

 ىي ادلستعملة الكتب, الباحث حبثها الىت دلشكلةا و البحث بغاية ادلتعلقة

 .الصرف علم و التجويد بعلم ادلتعلقة الكتب و الوثائق

 البحث أداة .د

 تكون أن فهي الكتب، دراسة ىي الباحث يستعملو اليت البحث أداة 

 .وادلراجع للمصادر كتبا

 البحث موضوع .ه
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 علم يف اإلدغام بني ادلقارنة ىو العلمية الرسالة ىذه يف البحث موضوع 

 . الصرف وعلم التجويد

  البحث خطوات .و

 : يلي كما فهي البحث ىذا ىف البحث خطوات وأما 

 .بالبحث تتعلق اليت الكتب مصادر الباحث جيمع. :

 كتب وأما. لبحث با يتعلق وما الصرف و التجويد كتب الباحث يقرأ .7

 :يلي فيما فهي الرسالة ىذه ىف ادلوجودة التجويد

 حتفة و اجلزرية دليت واف شرح) الكرمي القرآن ترتيل كيفية يف الوايف( أ

 (.األطفال

 .التجويد علم ىف السديد القول( ب

 .القرآن جتويد أحكام يف ادليزان( ج

 .لتجويد ا أحكام يف ادلفيد ادلختصر( د
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 .الباري كالم جتويد إىل القاري ىداية( ه

 .التجويد علم يف ادلفيد العقد( و

 :يلي فيما فهي الرسالة ىذه ىف ادلوجودة الصرف كتب وأما

 .واألساس البناء منت شرح األساس تلخيص( أ

 .الكيالين( ب

 .ادلقصود نظم من ادلعقود حل( ج

 .األلفية على عقيل ابن شرح( د

 .الزذماين تصريف على السعد شرح( ه

 .العربية الدروس جامع( و

 .التصريف دروس( ز

 .الصرف خمتصر( ح

 .الصرف فن يف العرف اشذ( ط

 (.ادليسر والصرف النحو) العربية اللغة قواعد( ي
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 .الصرف و التجويد كتب ىف اإلدغام موضوع الباحث جيمع. 0

 .الصرف و التجويد كتب ىف اإلدغام موضوع الباحث حيلل. 2

 .الصرف و التجويد علم ىف اإلدغام بني الباحث يقارن. 0

. الصرف و التجويد علم ىف اإلدغام ةمبقارن البحث ىذا الباحث حيدد. 6

 وما وقواعده اإلدغام تعريف على يشتمل البحث حتديد من واحلاصل

 .بو يتعلق

 و التجويد علم ىف اإلدغام بني وااالختالف التشابو وجو الباحث ينتج. 2

 . بو يتعلق وما وقواعده تعريفو جو من الصرف

 .الصرف علم تعليم يف البحث ىذا تضمني الباحث يذكر. 8
 


