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 الباب الثالث

 البحث طريقة

 

 ثصميم البحث 1.3

مكخبت البدىر. البدىر  ى الذي اسخخدمخه الباخثت ه بدثجصميم ال

 
 
قت جمع البياهاث، والقزاءاث، املكخبيت هي سلسلت مً ألاوشطت املخعل قت بطٍز

 وحسجيل مىاد البدث.

 منهج البحث 1.3

قت في هذا البدث . وأم  الىصفيىهج املالبدث  ااملىهج في هذ فهي ا الطٍز

جزي هذا جصميم البدث بشزح جفصيل عميق على معلىماث  جدليل املدخىي. ٍو

جصف الباخثت الحقابق والظىاهز  زم   ىبت أو مطبىعت في وسابل إلاعالم.مكخ

 والبياهاث التي وجدتها الباخثت في هذا املجال

 البحث حدود 1.1

في هذا البدث، اخخارث الباخثت سىرة البقزة مً القزآن وجزجمتها )وسارة 

البدث لخدليل الجملت  ددوداملصباح( كالترجمت لخفسير و الشؤون الدًييت 

ن آل السىر مً القز ة البقزة هي أطى خارتها الباخثت ألن سىر خت فيها. واالشزطي  

 .ي خز سىر ألا الال هىع الجملت أكثر مً ختى ًكىن اخخم

 بيان املصطلحات 1.3

شير الباخثت إلى البدث، ح اسىء فهم القارا خىل عىىان هذ جخىا ول 

 :على الىدى الخالي بيان املصطلحاث

ى، الخدليل إلاخخالفى، إخخالف اللغت( خقابلى )الخدليل الخقابلالخدليل ال

قت متزامىت في جدليل اللغت لظهار أوجه الدشابه وإلاخخالف بين اللغاث أو  هى طٍز

اللهجاث لًجاد املبادا التي ًمكً جطبيقها في املشاكل العمليت، مثل حعليم 

دالاكساها،   (21، ص.  1002اللغت والترجمت )كٍز
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دالاكساها ) رث كٍز ( أن الجملت كىخدة اللغت  جقىم 21، ص. 1002عب 

بىفسها وسبيا و لها جصميم الخىغيم النهاةي، سىاء فعليا أو مدخمال جخكىن مً 

والعبارة الحزة هي جشء مً املدادزت املعزفيت؛ وخدة خزف الجز التي هي  العبارة،

ل الىخدة الحزة، إجابت الدعىة 
 
مجمىعت مً العباراث أو العبارة ، الذي ٌشك

، السالم و  بت وفقا ًخكى   غيرها؛ بىاء الىدى ألاقل 
 
ن مً العبارة أو أكثر املزج

مكً أن ًقىم بذاتها كىخدة للخصميم املعي    .واخدةن، ٍو

دالاكساها ) بت (، الجملت الشزطي  29، 1002ورأي كٍز
 
ت هي الجملت املزك

  .apodosisو  protasisجدخىي على 

قت، العمل في الترجمت هي اسم الكلمت بمعنى العملي   KBBI وفقا ل ت، الطٍز

 .الترجمت ؛ واملترجمت. و معنى كلمت ًترجم هي وسخ )هقل( اللغت إلى اللغت ألاخزي 

 البحثأداة  1.3

أداة مسخخدمت لخدليل املشكلت  ت هيفي هذه الحالت، فئن الباخث

ىمباشزة، أو  كأداة البدث  الباخثت . ولذلك، فئن   human instrumentٌسم 

 في قيام هذا البدث. تق بصحت باسخعداد الباخثدق  جًيبغي أن 

 طريقة جمع البياهات 1.3

قت جمع البياها  الباخثت مىاسبتث التي حسخخدمها وفي هذا البدث ، طٍز

قت جمع البياهاث مسخخدمت في هذا البدث هي مل زكش أهداف البدث. ولذلك طٍز

. الدراست الخىزيقيت املسخخدمت في هذا البدث هي امللحىظت دراست الىزابق

املدخاجت كالبياهاث الداعمت التي هالذ الباخثت إلى البياهاث ألاخزي.  جبدث 

مً الزسابل أو الصىر أو الىزابق في البدىر الباخثت البياهاث ألاخزي املدخاجت 

 ت.العلمي  

 طريقة ثحليل البياهات 1.3

 ،جمعها، زم هفذ الخطىاث لخدليل البياهاث التي جم  

ال  ت جخفيض البياهاث ، جبسط جخفيض البياهاث هى املعاهقت، وفي عملي  أو 

 . دة في البدثالباخثت البياهاث املقي  
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البياهاث التي جزجبها الباخثت إلى إعطاء عزض البياهاث هى جميع زاهيا، 

ق يت لها. وهخابج عزض البياهاث جقيم بها الباخثت في شكل الخعلالخالصت و العملي  

ل  الباخثت في فهم و الجدول و املىاصلت بين  الفئت و الخزابط. وهى ٌسه  

مغشة  ىلبياهاث معاواكىن جأن  ىىاسبت إلالبياهاث. وفيه جزجب الباخثت البياهاث امل

 لجابت املشكلت في البدث.


