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 الباب الثالث

 طريقة البحث

جمع األراء و ة تهو من خالل النهج النوعى. الباحث فى هذا البحث, النهج املعمول 

االستجابات و املعلومات و املفاهيم و التفسيرات فى شكل الكشف عن املشكلة. 

التحليل  ب. ظواهر االجتماعية فى شكل شفوي و كتاالبحث النوع يهدف الى فهم ال

يركز على تعيين املعنى و الوصف و الوضوح و وضع البيانات فى سياقه  النوعي

 يحضر بشكل الكلمات ليس من األرقام.

 تصميم البحوث  3.1 

جمع التكسير. تصميم  أوزان عن الترجمة و هذا البحث هو بحث وصفى

البحوث فى هذا البحث هو تحليل محتوى يبحث متعمقا عن املعلومات و 

جيل الرسائل بشكل منهجي ليتم تفسيرها. فى هذه الحالة, الباحث يبحث و تس

يؤلف نظاميا للبيانات عن طريق تنظيم البيانات في فئات, و وصفها الى 

وحدات, تجميعها في انماط, غربلة من خالل ما يهم, و استخالص استنتاجات 

 من البيانات التي تم جمعها بشكل واضح.

 السكان و العينة  3.2 

السكان في هذا البحث هو كل سورة في القرآن الكريم التي اصبحت موضوع  

لعينة املختارة ستعمل فى هذا البحث هي عينات هادفة. ان طريقة البحث تالبحث.إ

جمع وزن هداف البحث آليات سورة البقرة التي تحتوي على هي عينة مناسبة أل 

املختارة هي جمع التكسير قلة و التكسير قلة و جمع التكسير كثرة. لذلك, البيانات 

حيث  جمع التكسير يطالع من أوزانكثرة متعلق بتكوين من املفرد الي الجمع. 

عطي معلومات مفيدة في معناها. عينات من البيانات تبحث هي سورة البقرة التي ت

هذا البحث. نموذج البيانات مستعمل ألنه في القرآن هو مركز اللغة العربية و 

  القواعد العربية. اإلشارة الي

. جمع التكسير في قرآن سورة البقرة أوزانالبيانات املختارة في هذا البحث هي  

 في جمع التكسير  أوزانخرى و هي ترجمة بيانات أ تباإلضافة الي ذلك, اخذ

ترجمة تفسير الفرقان و الذكرى. و هما يستخدمان املنهج التفسيري التحليلي. في  

جمع التكسير كانت جمع التكسير قلة او كثر.  أوزانة. فيها آي 286سورة البقرة يجد 
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ستخدم ة ت. الباحثاألية و أطال السورة راكث اسبب اختيار سورة البقرة ألنه

هما الفرقان و الذكرى. و سبب اختيار ترجمة الفرقان ألنه يقدم معنى و ين تالترجم

 ية سهل ملفهم. االية سهل ملفهم و سبب اختيار ترجمة الذكرى ألنه ترجمة اال 

 أدوات البحث 3.3

آدوات مستخدمة لتحليل املشاكل يشكل مباشرة او  ة هيفي هذا البحث, الباحث

تيار املخبرين عمل لتحديد تركيز البحث و اخة تمعروف كآدوات بشرية. الباحث

صنع تخليص على جمع النيانات و تفسر البيانات و تجراء كمصدر للبيانات و ت

 مكتشفته. 

 جمع البيانات  طريقة   3.4

جمع البيانات املستخدمة فى هذا البحث هي الوثائق. الوثيقة املستخدمة تقنيات 

جمع التكسير في هذه  أوزانختار ة تهي آية القرآن في سورة البقرة. الباحث

في سورة جمع التكسير  جمع صيغةة تالسورة و ترجماها. في هذه الحالة,  الباحث

تؤجمة كلمة في السورة  حللبيانات باستخدام تنسيق الجدول و تال عجمالبقرة  و ت

 ة حلل الكلمات بدليل قواعد النحو و الكتاب عن طريقة الترجمة املستخدمو ت

ن ة تختار مصدريكمراجع. ثم توثيق النتائج متواجد في تقرير البحث. الباحث

 للترجمة هما ترجمة الفرقان يؤلف أحمد حسن و الذكرى يؤلف بختيار سورين. 

 طريقة تحليل البيانات  3.5

متصور تحليل البيانات  النوعية يعمل من خالل العمل مع البيانات و تنظيم 

حثه و انتقاد االنماط و تحديد ما هو مهم و ما تعلمه و قطع البيانات  و صناعيه و ب

 ما يمكن اخبار اآلخرين به. خطوات يسالك فى تحليل البيانات هي كما يلى:

 جمع التكسير في سورة البقرة.  أوزان بحثة تا.  الباحث

جمع التكسير في سورة البقرة ترجمة الفرقان و  أوزانبحث ترجمة ة تب. الباحث

 الذكرى.

 . البيانات تجمع و تجمع على انماط جمع التكسير. ج

قارن ترجمة انماط جمع التكسير في سورة البقرة بين ترجمة الفرقان و ة تد. الباحث

 الذكرى. 
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