
 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 

 . مدخل البحث ونوعه أ
كــان مـــدخل البحــث مـــن مـــدخل الكيفــي أو النـــوعي الـــذى مــن أهـــم مساتـــه        

. و إمـا نـوع  هـذا البحـث مـن نـوع ٥٣اليتناول احلقيقية املكتوبة أو �ـائي البيانـات
  تفابلى.  بحث التحليلى الال
  
 . بيانات البحث ومصادرهاپ

اللغـة العربيـة و الـيت تـدّل علـى اسـم صـفة يف إن بيانات هذا البحـث هـي ,      
كتــــب الصــــريف يف اللغــــة العربيــــة . و إمــــا مصــــدر البيــــات فهــــي  اإلندونيســــيةاللغــــة 

 .عن اسم صفة واللغة اإلندونيسية
 

 . أدوات جمع البيانات چ
دوات اليت يستخدمها الباحث هي األدوات البشرية أي الباحث نفسـه. األ     

   يعين أن الباحث يبحث املادة لبحثه و مجعه.
 
 . طريقة جمع البيانات د

يانات هي الطريقة الوثائق, وهـي  أما الطريقة اليت استخدمها الباحث يف مجع الب     
مــرات ليســتخرج منهــا البيانــات عــدة  اإلندونيســيةىف اللغــة العربيــة و اللغــة  إســم صــفة

 الىت يريدها.
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 املواد بطريقتني:  الباحث أخدتو طريقة مجع املواد,     
املــــواد مثــــال مــــا أورده العلمــــاء بـــــنفس  الباحــــث. طريقــــة املباشــــرة: مجعــــت ۱

 تبديل.  نصوصهم وعبارهتم بدون تغيري وال
ريفــات و اراء العلمــاء عــن بعــض التع الباحــث. طريــق غــري املباشــرة: مجعــت ۲

 الزيادات و أحيانا أخذت فكرهم فقط. 
  
 . طريقة تحليل البيانات ه

 يتبع الباحث يف حتليل البينات الطرائق التالية:
و التحليـل إسـم صـفة : هنا, خيتار الباحث البيانـات مـن  .  حتديد البيانات۱

 . اإلندونيسيةالتقابل بني اللغة العربية و اللغة 
ا, يصــنف الباحــث البيانــات مــن التحليــل التقابــل : هنــ.  تصــنيف البيانــات ۲

(الــــىت  إســــم صــــفةعلــــى مســــتوى  اإلندونيســــيةبــــني اللغــــة العربيــــة و اللغــــة 
االراء الــىت  الباحــثجديــدها ) حســب النقــاط ىف أســئلة البحــث, بينــت 

 تتعلق باملسائل و املشكلة مثّ شرحها وافيا.  
ض الباحـث البيانـات مـن . عرضها البيانات وحتليلها و مناقشـتها: هنـا, يعـر ۳

(اليت مت حتديــدها و اإلندونيســيةفــرق بــني اللغــة العربيــة و اللغــة  إســم صــفة
تصــــنيفها) مث يفســــرمها ويناقشــــهما يســــتنبط مــــن ذلــــك عــــن فــــرق بينهمــــا 

 بطريقة التحليل التقابلى.  
 

 . تصديق البيانات و
و يتبـــــع الباحـــــث يف إن البيانــــات الـــــيت مت مجعهـــــا و حتليلهـــــا حتتـــــاج إيل التصـــــديق,        

 تصديق البيانات هذا البحث الطرائق التالية:
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 و التحليـل التقابـل بـني صـريف. مراجعة مصادر البيانات وهي قراءة كتـاب ال۱
 . اإلندونيسيةاللغة العربية و اللغة و 

. الربط بني البيانـات واملصـادرمها. يعـين ربـط التبيانـات عـن التحليـل التقابـل ۲
 .ىف إسم صفة اإلندونيسيةو اللغة  بني اللغة العربية

 صــفة. مناقشــة البيانــات مــع الــزمالء و املشــرف, أى مناقشــة البيانــات عــن ۳
( الـىت مت مجعهـا و حتليلهـا ) مـع اإلندونيسـيةفرق بني اللغة العربية و اللغـة 

 الزمالء و املشرف, و مع البيانات. 
 
 . خطوات البحث ز

 :احل الثالث التاليةيف إجراء حبثه هذه املر  الباحثتتبع 
يف هذه املرحلة بتحديـد موضـوع حبثـه و  الباحث. مرحلة االستعداد : تقوم ١

مركزاته, و يقوم بتصميمه, وحتديد أدواته, ووضع الدراسات السـابقة الـيت 
 .هلا عالقة به, و تناول النظريات اليت هلا عالقة به

البيانـات, و حتليلهـا, يف هـذه املرحلـة جبمـع  الباحث. مرحلة التنفيذ : تقوم ٢
 .و مناقشتها

حبثهــا و تقــوم بتغليفــه و  الباحــث. مرحلــة اإل�ــاء : يف هــذه املرحلــة تكمــل ۳
جتليده. مث تقدم للمناقشة للدفاع عنه, مث يقوم بتعديله و تصـحيحه علـى 

 أساس مالحظات املناقشني.
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