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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ

استخدم هذا البحث املنهج الوصفّي بشكل تحليل املحتوي. استخدم هذا 

البحث املنهج الوصفّي ألّن البيانات املجموعة ليست من ألارقام بل تتكّون من 

( أّن 327، ص.2015)  Ratna البيانات الوصفّية كالكلمات املكتوبة. قالت راتنا

ق كث
ّ
ة فيرا بالكلمات وجميع املواد الثقااملنهج الوصفّي ال يتعلق باألرقام بل يتعل

 مة إلى اللغة، شفوية أم تحريرية.ج ْاملترْ 

( أّن البحث الوصفّي هو البحث الذي يهدف إلى 2016)Rapi رافيوأضاف 

قة بيان الحالة والحادثة وألاشياء التي تشمل على الشخص 
ّ
وجميع ألاشياء املتعل

 حذا البحث شرْ باملتغّيرات التي يمكن شرحها وبيانها باألرقام أو الكلمات. في ه

في القرآن الكريم وكيف آثارها في  فسْوفي سورة ي الجملة العربيةأنواع  الباحث

 تعليم علم النحو.

( هو البحث الذي 46، ص.2011) Hikmatتحليل املحتوي عند رأي حكمات 

يبحث في الّسجالت والوثائق املجموعة. وفي هذا البحث كانت البيانات املوجودة 

إحدى املواد املسّجالت. واستخدم  تنبع من القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو من

الكتب والنصوص التي كانت مناسبة هذا البحث كاملراجع في بناء الهكيل  الباحث

 النظرّي.

التصميم الذي استخدمه الباحث يعنى البحث املرجعي هو يبحث املرجع 

الذي انتفع مصادر املرجع لحصل على بيانات البحث.  وحّدد البحث املرجع 

،  Zed)زيد البحوث مجالالعملّية يعنى في مجموعة املرجع فقط اليحتاج إلى 
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قرآن سورة لع ا(. وفي هذا البحث الباحث استخدم بيانات املرج 2ْ-1ص.  2004

ْالبحث.  كأغراض الباحث يوسف الذي جعل

 البيانات ومصدر البحث   .ب

 بيانات البحث .1

جملة معربة في القرآن الكريم سورة هي بيانات البحث في هذا البحث ْو

 . يوسف

 مصدر البحث  .2

الجملة  تشتمل علىومصدر البحث في هذا البحث سورة يوسف التي 

 املعربة  

 البحث  موضوع  .ج

البحث الذي استخدمه الباحث يعنى القرآن سورة يوسف. ويسمى  موضوعْو

ة النبي ذاقيره. وقصّْبح ْة النبي يوسف عليه السالم صّْألّنها كانت قسورة يوسف 

ْهي يوسف عليه السالم 
 
 إلى النبي محمد صلى هللا اوحى ةبائغصص قّصة من ق

م  ْو هللا عليه
ّ
ْ ة ، هو اليعرف هذه القصّْمعجزةكسل

 
نزلت سورة يوسف. قبل أ

أّن اليهودي يدخلون إلاسالم بعد هم يسمعون  لبيحقي في كتاب الدليورواه 

ْة النبي يوسف عليه السالم وْ القصّْ
 
 يعرفون.  قصصقا لف

الثانية عشر ورقم سورة  111وخاصية سورة يوسف هي سورة مكية وآياتها 

جب أن تكثيرة جملة معربة في املصحاف وتبدأ بحروف مقاطعة وفي هذه السورة 

لها بقائدة علم النحْو ِّ
ّ
 الجملة املعربة في القرآن الكريم.ن وقارئْو البفهم الطيل تحل

 طريقة جمع البيانات .د

في هذا البحث، استخدم الباحث طريقة جمع البيانات وهي دراسة الكتب 

والنصوص بشكل تحليل املحتوي. جمع الباحث البيانات إلابتدائية والثانوّية ثّم 
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لتها. في هذا البحث استخدم الباحث كثيرا من الكتب 
ّ
قرأتها وبحثت فيها وحل

والنصوص كاملراجع. ومصدر البيانات ألاساسّية في هذا البحث آيات القرآن 

ضافّية في هذا البحث فهو الكتب . وأّما مصدر البيانات إلْافسْوالكريم في سورة ي

ْ   ووسائل إلاعالم عبر إلانترنت.

 ألة البحث .ه

. جمالبطاقة البيانات وصفحة إلْاآلة البحث املستخدمة في هذا البحث هي 

هذه ألاداة مستخدمة لتسجيل البيانات املطلوبة في البحث ثّم تحليلها. وهذا 

كأداة في سورة يوسف وصفحة إلاجمال  ةاملستخدم بطاقة البياناتمثال من 

ْ البحث:

 بطاقة البيانات .1

ْ 1ـ3الجدول 

ْبطاقة البيانات

2ْْرقم آلاية1ْْرقم البطاقة

ا ْآية نَّ إِّ
اهْ  ن 

 
ل ز 

 
ن
 
ا أ يًّ بِّ

ر  ا ع  آنً ر 
 
ْق

 berupa Qur’an  kami menurunkannyaSesungguhnyaْمعنى

berbahasa Arabْ
اهْ ْالبيانات ن 

 
ل ز 

 
ن
 
ْ أ

ْخبر إّنْْإلاعراب 

اهْ "ْالتحليل ن 
 
ل ز 

 
ن
 
ْمن فعل وفاعله في محل رفع خبر إّنْفعلية جملة  "أ

ْبيان: تال

 ألاول  (1
ّ

يدّل على الجملة املعربة م البطاقة الذي اترتيب رقهو الصف

ْ
 
ْامل

 
 سورة يوسففي القرآن  ةوترتيب آلاي ةفكتش
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 الثاني آية القرآن الكريم (2
ّ

 الصف

 الثالث معنى من آية القرآن سورة يوسف (3
ّ

 الصف

 الرابع بيانات آية القرآن سورة يوسف التي لها جملة معربة (4
ّ

 الصف

 الخامس إعراب الجملة املعربة (5
ّ

 الصف

 السادس  (6
ّ

 تحليل الجملة املعربةالصف

ْ

 صفحة إلاجمال .2

2ْـ3الجدول 

 صفحة إلاجمال

ْرقم
رقم 

ْبطاقةال
ْأنواع الجملْآية

ا 1ْ2ْ نَّ إِّ
اهْ  ن 

 
ل ز 

 
ن
 
ا أ آنً ر 

 
 ق

ا يًّ بِّ
ر  ْع 

اهْ ) ن 
 
ل ز 

 
ن
 
في  جملة فعلية (أ

ْمحل رفع خبر إّنْ

ْبيان:تال

 العمود ألاول رقم ترتيب صفحة إلاجمال (1

ل العمود (2
 
ل تح 

 
 الثاني ترتيب البطاقة امل

لت العمود الثالث  (3
ّ
 ترتيبها ْوآية حل

 العمود الرابع تحليل الجملة املعربة (4

 طريقة تحليل البيانات .و

ْ
 
ْالخ

 
ْطوات امل

 
ْذة في تحليل البيانات في هذا البحث كما يلي:تخ
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ْ معربةجملة لها من  التي  جمع الباحث الجمل .1

ْاختا .2
 

ْ ر الباحث
 
ْالبيانات امل

َّ
 ل حل

ل الباحث  .3
ّ
ْ  نواع الجملة املعربةأحل

ْاستخالص جميع نتائج التحليل مؤّسس على صياغة املشكلة. .4

ْ


