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الفصل الثالث

منهجية البحث

تصميم البحث.أ
أداة البحثاملكتبيمفهوم ، و ميداينحبث مكتيبامهحبثان و هذا البحث 

إجرائي و أداة البحث امليداين مقابلة ملدرس البالغة، و أما كيفية حبث الذي 
يفعل فيه  فهو وصفية، ألن الوصفية تبني مضمون اجلملة أي أيات القرأن و هي 

ذا البحث.تناسب 
زمان البحث و مكانه.ب

م و مكانه 2016يناير 29–م 2015يويل 29زمان البحث هو 
مكتيب و ميداين.

.ج. مجتمع البحث و عينه

تمع يف هذا البحث كل مدرس اللغة العربية يعين  مدرسني يف 3ا
املدرسة الثانوية األهلية معهد املنورة اإلسالمي و عينه مدرس واحد 

أدوات البحث .د
أدوات البحث نوعان :

مكتيب : أما أداة البحث فكما تلي :.1
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وجوه خروج الخبر عن مقتضي 
الظاهر

أضراب الكالم الخبري

أن ينزل خاىل الذهن منزلة السائل )1
. أما مؤشرات من هذا الوجه املرتدد
فهي :

إذا تقدم يف الكالم ما يشيىر .1
إىل حكم اخلرب

يلوح إذا تقدم يف الكالم ما.2
باخلرب

إذا شعر من مقدمات الكالم .3
مبا يشري إىل مضمون الكالم

. أما أن جيعل غري املنكر كاملنكر)2
إذا مؤشر من هذا الوجه فهو :

ظهر عليه شيئ من أمارات 
اإلنكار

. أما أن جيعل املنكر كغري املنكر)3
إذا   مؤشر من هذا الوجه فهو :

كان لديه دالئل و شواهد ما لو 
عن إنكارهتأملها الرتدع

اخلرب اإلبتدائي)1
اخلرب الطليب)2
اخلرب اإلنكاري)3

ميداين : أما أداة البحث فهياملبادئ التوجيهيةللمقابلة )2
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.جمع البيانات.ه

نوعان:إن هذا البحث

القرأن الكرمي و كتب (البيانات من مصدر متهيدي ةمع الباحثجتحبث مكتيب، و .1
جواهر البالغة و البالغة الواضحة (ثانويومصدر )التفسري و كتب أسباب النزول 

ا و غريهاو  بطريقةقرأة الكتب املتعلقة )البالغة العربية أسسها و علومها و فنو
.روج الكالم اخلربي، وكتب علم املعاين املتعلقة خبع باملوضو 

.باستخدام طريقة املقابلةالبياناتةمع الباحثجتو حبث ميداين،.2
تحليل البيانات.و

نوعاناتتحليل البيان
البالغية الوصفية التحليليةهي الطريقة املكتيبهذا البحثيف طريقة حتليل البيانات .1

اجلدول. وهذا التحليل بناء تخدامسإ) بcontent analisisوحتليل مضمون الكتب(
وجوه على املصدر التمهيدي واملصدر الثانوي املتعلق باملوضوع. فالبحث يرتكز يف 

.التوبةخروج اخلرب يف سورة 
Deskriptifامليداين هي وصفي كيفي هذا البحثيف طريقة حتليل البيانات .2

kualitatif)(


