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الفصل الثالث

البحثمنهجية

مكان البحث .أ

. البحث هو القرآن الكرمي ىف السورة البقرةكان املكان يف

و مصادرها البيانات.ب

. البيانات1

البيانات ىف هذا البحث هى آية  القرآن سورة البقرة الىت فيها حرف الفاء، كما 

واب ، للسببية، للجةطفااملعاىن حرف الفاء وهى: للعلباحثة ىف سورة البقرة هناك مخسةوجدت ا

.   ، و للزائدةلإلستئنافيةالشرط، 

البيانات مصدر . 2

مصدر البيانات ىف هذا البحث من دراسة الوثائق يعىن القرآن الكرمي ىف سورة البقرة 

286اىل آية 10من آية 

جمع البياناتطريقة .ج

مجع البيانات كثرية منها املالحظة، املقابلة، اإلستبانة، و الوثائق. و هذا البحث طريقة

جلمع البيانات. ة طريقةإستعملتها  الباحثالىت بياناته الوثائقحبث مكتىب و
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تحليل البياناتطريقةه. 

صفية النحوية على حتليل الحتليل البيانات هى طريقة التحليلية و أما طريقة

علم النحو  باب معاىن حرف  "الفاء" ىف ىف رتكز ي. فالبحث (conten analisis)املضمون

السورة البقرة .   

: 1وخطوات حتليل البيانات فيما يلى

1 Mile dan huberman (dalam ainin),metodologi penelitian bahasa arab, (malang, hilal fajar, 2007) hal.124-
125

مجع البياناتعرض البيانات

ختفيض البيانات

خالصة البيانات
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مجع البيانات .1

ىف هذا البحث من القرآن الكرمي الذى يكون مصدر أساسى ىف هذا  مجع البيانات

معاىن من حرف لىت جتد ىف سورة البقرة و ىف هذة السورة مخسة ء االبحث. مجع احلرف الفا

الفاء. 

ختفيض البيانات.2

.: وهي توجب أن الثاين بعد األول وإن األمر بينهما قريٌب فاء العطف 

.و تدخل وجوبا على جواب الشرط ىف بعض املواضع:فاء اجلواب لشرط

تدخل على الفعل املضارع فتنصبه. وهى تفيد أن ما قبلها سبب ملا قبلها.: فاء السببية 

وهى حرف اإلبتداء ىف أول اجلملة: اإلستئنافيةفاء

: و هى لتزيني اللفظفاء الزائدة 
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عرض البيانات.3

عرض البيانات ىف هذا البحث من ختفيض البيانات، ستقدمه الباحثة ىف الفصل 

الرابع من هذا البحث. 

خالصة البيانات.4

بعد ختفيض البيانات و عرض البيانات ىف الفصل الرابع اآلتى، أردت الباحثة أن 

ها كثريا ىف القرآنتخلص هذا البحث مؤقتا عن احلروف تس . الكرميالفاء و معناها الىت وجد


