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 الثالث الباب
 منهجية البحث

 منهج البحث .أ

يب مكتهذا البحث هو حبث  نوع يقدم هنا أنينبغى للباحث أن 
ف األشياء و تص اليت (descriptive method) الوصفيةالتحليلية الطريقة  باستخدام

  احملتوي. لالبحث يف هذا البحث هو طريقة حتلي سلوبأو  .حيللهاو  رهاتفس
 :ما يليـــث كحـــيف هذا الب احثـالبـاستخدمها  اليتية ــريقة الوصفــــالطو 

 احلارة. شكالتامل ل املشكالت املوجودة يف الزمان احلاضر منالرتكيز لتحلي .1

 لها حلمث ضحاا وايانب اجملموعة مث بّينها املوجودة البيانات احثالبرتب ي .2
لك كما ذة, و يلييقة التحلالطر ريقة بـيت هذه الطلذلك سُ . و حتليال وصفيا

 (52: 2010) ودياوتىو   (6: 2010يف رســـالة نـــــاله, ) ه سييتذكر 

ة لوصفياليلية ــــــريقة التحــــــ( إن الط3: 2010وهذا كما قال سوحرسي )
لى عر أو ركزت اضــــحلا وادث يفــــاحلواهر و ـــــوصفت الظ اليتث ـهي طريقة البح

 .سريهاــفتها و يلنيفها وحتلـتصانات و ـيـاملشكالت الواقعية و رتبت جمموع الب

الواقعة  ســـــورةيس و  ســـــورةالكرمي يف  القـــــــرآناآليات يف  وبعد قراءة
نتيجة يف للها حىت وصل إىل ــحيويفسرها و  البـــــاحث فيصفها ،امللك ســـــورةو 

 ناحية من ولنيــمفع إىل ىل الذي يتعدــفعالعلى مظاهر  حتتوى اليتتلك السور 
 .الصريفالزمان النحوي و 



 

- 32 - 

Kurnia Nurul Falah, 2016 
Verba Transitif Dalam Al-Quran  Dan Maknanya Serta Implikasinya Terhadap  Pengajaran 
Nahwu 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu| perpustakaan.upi.edu 

 

 

 موضوع البحث  .ب

يس  ــورةســـ يف نالقـــــــرآالبحث يف هذا البحث فهو آيات يف أما موضوع 
 .ولنيــــــــمفع إىل ديملتعـال ـــــععلى الف توىــــــــحت اليتلك ــامل ورةسة و ـالواقع ورةسو 

 

 ج.  خطوات البحث

 :لمية فهيــــــــــلعاالة ــــــــذه الرســـــــهيف  احثـــــــــالبـــلكها ــــــــس اليتطوات ــــأما اخل

 تعيني مصدر البيانات .1

د يف ـــــــــــوجالذي يُ  عولنيىل مفإالفعل املتعدي اسية هي ــــــــــيانات األســـــالب  (1
 .لكــامل ورةـــــــسة و ــواقعال رةــو ـــــسو  يس ــــورةــسـالكرمي يف  ـــــــرآنــــــالق

جامع الدروس العربية للشيخ  منها ،لنحوضافية هي كتب االبيانات اإل  (2
و  ،لفؤاد نعمةربية لــــص قواعد اللغة العو ملخ ،الغالييين فيمصط

شام ـــــــــسان علي بن هـــــالصرف أليب احل ، منهاغريها. و كتب الصرف
و  ،ورىـــــــالم الشيخ ابراهيم البيجو فتح اللطيف لشيخ اإلس ،الكيالين

يب بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد الصرف أل املفتاح يف
إعراب  واملعاجم منها سرياكتب التفها. و غري و  ،اجلرجاين األصلالفارسي 
معاين و  ،درويش فيحمليي الدين بن أمحد مصط انهــــــــــبيو  ،القـــــــرآن
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 ،اجـــــاق الزجـــــوإعرابه إلبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسح القـــــــرآن
 .وثةـــــــــلق بالقضية املبحــــــــالكتب اليت تتعو  غريهاو 

 مجع البيانات ةقيطر  .2

. كتبيةماسة در  فهي الباحثها استخدم اليتانات ـمع البيـج ةقيا طر أم
 افية.ـإض أوانت كة  ا أساسيـــها إمعــطاليو رأها ـيقمع البيانات و ـيعىن بأن جي

 حتليل البياناتطرق  .3

م يف العظي ـــــــرآنــــقالات يف ــــــآي هي ــــاحثـــــــــالبـلها لـــــــــسيح البيانات اليتو 
. ــــــديــــــــاملتعـل ــــــــــلى الفعع دلــت يهلك و ـــامل ســـــورةة و ــاقعالو  ســـــورةيس و  ســـــورة

 ما يلي:ـــــانات كــــــــبييل اللــــــــــــــحت هذا يف احثــــــالبـــــملية ــــــــــعو 

ف رـ ـلصاو و ــكتب النحو  رآنالقمجع ما يتعلق به البحث من كتب إعراب  (1
 ث.ــــــحـلبيها ااج إلــحيت اليتع ـــــاملراجاجم و ــاملعسري و اـفـــالتكتب و 

ام كتب استخدمللك با ســـــورةالواقعة و  سورةيس و  سورةمطالعة اآليات يف  (2
 سري.افــكتب التو وكتب الصرف و ـكتب النحو  رآنالقراب ـإع

 سري.افـــدام كتب التباستخ ــديـــــــــاملتعل ــــــــــالفع اينــــــــــليل معــــــــــحت (3

 ما يلي:ـــال اجلدول فيه كــــمث البـــــاحثيستعمل و 

 ســـــورةال
االية التي تتضمن الفعل 

 المتعدي
 تركيب صيغة فعل

 معمول

 انمفعول ث بهمفعول 
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