
الثالثبابال

منهجية البحث

مكان البحث.1

هذا البحث تقوم به الباحثة يف املكتبة

ميدان البحث.2

الكرمي سورة آل عمران  وكتب البالغةالقرآنميدان البحث هو 

أفراد البحث وموضوعه.3

"سورة آل عمران". و موضوعه إستعمال فائدة كالم القرآنأما أفراد البحث هو اآليات 

عمران.يف سورة آلخربي

المجتمع و العينة.4

القرآنو قمت الباحثة بالدراسة املتقدمة هلذا البحث عن الكالم اخلربي و فوائده ىف 

تمع ىف هذا البحث  الكرمي يعىن ىف سورة آل عمران بطريقة الوثائق و وجدت الباحثة ا



من  كالم خربي الذى يرتكب 185وهو هو الكالم اخلربي املوجودة ىف سورة آل عمران

كالم خربي إبتدائى، و طليب، و إنكاري. ولكثرة كالم خربي ىف هذه السورة و المتكن 

التجميع للباحثة أن تبحثها كلها و لذالك أخذت الباحثة العينة بطريقة 

Random Sampling)العشوائ هلذا البحث كما ىف اجلدوال االتى: (

تمعأنواع الكالمرقم 15العينة ( % ا

تم ع)من ا

الكالم اخلربي 1

اإلبتداءى

100

كالما

كالما17

الكالم اخلربي 2

الطلىب

كالما10كالما73

الكالم اخلربي 3

اإلنكري

كالما            12كالما12

*

كالما39عدد العينة

*ال تأخذ الباحثة العينة هلذ الكالم ألنه من عدد قليل      



مصدر البيانات.5

مصدر البيانات يف هذا البحث يتكون من مصدرين مها متهيدى وثناوى.

المصدر التمهيدى.أ

ا الباحثة من  الكرميالقرآناملصدر التمهيدى هو البيانات اليت وجد

المصدر الثانوى.ب

ذا البحث، منها:  تلخيص املصدر الثانوى مجعتها الباحثة من الكتب املتعلقة 

ا اجلديد ىف علم املعاىن، البالغة  الواضحة البيان واملعاىن والبديع، البالغة العربية يف ثو

علم املعاىن، معني الطالب يف علوم البالغة علم املعاين علم البديع علم البيان، درس 

، وغريها من الكتب املتعلقة القرآنالكرمي، مباحث ىف علوم القرآنالبالغة العربية، 

مبوضوع هذا البحث.

اناتطريقة جمع البي.6

هذا البحث حبث مكتىب و مجعت الباحثة البيانات من مصدر متهيدى و مصدر 

ثانوى بطريقة الوثائق، و بقراءة الكتب املتعلقة باملوضوع، كالكتب املتعلقة بعلوم البالغة، 



و كتب تفاسري للقرآن الكرمي، و كتب علوم خربيوكتب علم املعاىن املتعلقة بفائدة كالم 

اجم املكملة هلذا البحث.، ، واملعالقرآن

طريقة تحليل البيانات.7

ذا البحث هي: طريقة حتليل البيانات 

الطريقة التحليلية الوصفية البالغية يعىن حتليل اآليات اآلتية بكالم خربي و فوائدها يف .1

الكرمي يف سورة آل عمران.القرآن

باستعمال اجلدوال)Content Analisysحتليل مضمون الكتب(.2


