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BAB III 

 البحث طريقة
 

 البحث طريقة - أ
 اليت البحث هذا يف املستخدمة الطريقة أن هنا يقدم أن للباحث ويطيب

 اليت( descriftif method) الوصفية الطريقة هي الرسالة هذه يف الباحث يستعملها
 اليت الوصفية والطريقة .الطبيعي ومدخله األشياء وتفسر صفالو  تشعر

 : وهي البحث هذا يف الباحث استخدمها
  .آية بعد آية امللك سورة قراءة .1
 .املتعلقة حبرف اجلر األفعال على تتضمن الىت اآليات استخراج .2
 .امللك سورة يف املستعملة املتعلقة حبرف اجلراألفعال  استخراج  .3
 ولذلك. حللها مث بينها مث اجملموعة البيانات الباحث رتب األمر أول يف.  2

 (01: 0891 سورمحد،) التحليلية بالطريقة الطريقة، هذه مسيت
 إىل والسؤال الدراسة بإعادة يعقد النه حتليليا وصفيا النوعي البحث وكان       
. الساوي االستنتاج على للحصول املتجانسة األخر املعلومات ومجع اآلخرين
 التحليلية الوصفية بالطريقة واملراد. ونظميا كليا مرتبة واحملتويات التفاسري وكانت

 واملقابلة املالحظة نتيجة كمثل احملصولة البيانات تكون أن النوعي البحث يف
 . اإلحصاء شكل يف صبها بدون البحث مكان يف مرتبة والتصوير
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 البينات جمع أسلوب -ب

 واجلدير. املرجوة اتالبيان الكتساب طريقة هو البينات مجع أسلوب
 هي الرسالة هذه يف الباحث يستخدمه الذي البينات مجع أسلوب أن بالذكر
 عن الباحث معرفة تكميل إىل باهلدف األسلوب خذا ويعقد وثيقية دراسة

 الكتب تفكري الباحث يستطيع األسلوب هذا خالل ومن. املبحوثة املشكالت
 البيانات جبميع يقوم أن بعد البحث هذا يف الراجع كاملصدر واختيارها املناسبة

 : يلي كما هي  البحث هذا يف الباحث يستخدمها اليت والكتب. واختيارها
 (0631) األمجال احلجم املراغي، مصطفى لشيخ املراغي، تفسري .0

 .مصرى

 الصبوين، علي لشيخ التفاسري، صفوة .2

( 1992. )العلمية الكتب دار عباس، بن تفسري من املقياس تنوير .6
 .لبيان-بريوت

 أمحد بن حممد اهلل عبد أبو إلمام التاسع اجمللد القرآن، األحكام اجلامع .0
 .بريوت العلمية، الكتب دار (1993. )القرطيب األنصارى

: بريوت(. 0896.)الشيخ الغالييين، ملصطفى العربية الدروس جامع .1
 .العصرية املكتبة
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(. 0891. )األنصاري هشام البن األغاريب كتب عن اللبيب مغين .0
 .الفكر دار: بريوت

(. 0898. )هشام بن هلل عبدل مالك بنا ألفية إىل املسالك أوضح .1
 .اجليل دار: بريوت

 
 

 وخطواته البحث إجراءات  -ج
 قواعد كتب من املراجع دراسة بإجراء البحث بيانات اجتمعت بعد

  .النوعية باألساليب البحث بيانات الباحث حلل مث ، العربية اللغة
 : مرحلتني على فتشتمل البحث هبذا تتعلق  اليت التحليل لعملية اخلطوات أما
 االوىل املرحلة -0

 .البحث مبشكلة تتعلق اليت كتب عن البحث بيانات حبث(    أ     
 .التفاسري كتب أنواع من امللك سورة مطالعة(  ب     
 .اجلر بعرف املتعلق الفعل يبني بعلم خاصة النحو كتب مطالعة(  ج     
 .التعليم بطريقة املتعلقة كتب مطالعة(   د     
 :الثانية املرحلة -2

 سورة يف اجلر حبرف املتعلقة الفعل من القرآن آيات الباحث جيمع    ( أ
 .املقياس تنوير تفسريو  القرطيب تفسري يستخدم. امللك
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يبني الباحث األفعال املتعلقة حبرف اجلر ويستخدم الكتب القواعد  ( ب
 .املناسبة

 .املقياس تنوير تفسريو  القرطيب تفسريالتحليل التفسريي من  ( ج
 السابقة التحليل حواصل من والنتائج التفسري الباحث واستخلص -6

 .وتصنيفها

 


