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 الثالث صلالف
 حثبال منهجية

 
 
 ونوعه البحث مدخل. أ

 النوعي أو الكيفي حثالب من البحث هذا آان المدخل من
 معالجة طريقة عن بياناته يتناول ال أنه سماته أهم من الذي
 نوع من البحث فهذا نوعه حيث من أما 18.إخصائية رقيمة
 .نخوية دراسة بحث
 درهااومص البحث بيانات. ب
 معاني تنص التى القرنية ياتآلا هي البحث هذا بيانات إن

, الكريم القران فهي البيانات هذه مصدر أماو. الجر حرف
 .التحديد وجه على إبراهيم سورة من52-1:األية
 البيانات جمع دواتأ. ج
 أي البشرية األدوات البحث هذا ستخدمفي البيانات جمع في ماأ

 بيانات لجمغ أداة يشكل ةالباحث أن يعنى مما. نفسه ةالباحث
 19.البحث

 البيانات جمع طريقة. د
 طريقة فهى البحث هذا بيانات جمع في المستخدمة الطريقة أما

 عدة ريمالك القران في إبراهيم سورة الباحثة تقرأ أن وهى .الوثائق
 البيانات تلك يقسم ثم. يريدها التى ناتالبيا منها ليستخرج مرات
 .تحللها المراد العناصر حسب ويسنفها

 
 ياناتالب تحليل طريقة. ه
 :التالية الطريقة ةالباحث فيتبع جمعها ثم التى البيانات تخليل في أما
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 دراسة عن البيانات من ةالباحث يختار وهنا:  البيانات تحديد. 1
 يراها ما) جمعها تم التى( إبراهيم سورة في الجر حرف معانى
 .البحث بأسئلة صلة وأقوى وأساسية مهمة

 معانى دراسة عن البيانات ةاحثالب يصنف هنا: البيانات تصيف. 2
 في النقاط حسب) حديدها تم التى( إبراهيم سورة في الجر حرف
 .البحث أسئلة

 ةالباحث يعرض هنا: ومناقشتها وتحليلها البيانات عرضها. 3
 تم التى( إبراهيم سورة في الجر حرف معانى دراسة عن البيانات
 ويربطها هايناقش ثم, يسفها أو يفسرها تم) وتصنيفها حديدها

 .لها عالقة لها التى بالنظريات
 البيانات تصديق. ز
 وتتبع, التصديق إلى تحتاج ونحليلها جمعها تم التي البيانات إن

 :التالية الطرائق البحث هذا بيانات تصديق في ةالباحث
 تنص التى القرنية االيات وهى البيانات مصادر مراجعة. أ

  الجر حرف
 طارب أي. بمصادرها جمعها تم لتيا البيانات بين الربط. ب

 إبراهيم سورة في الجر حرف معاني  دراسة عن البيانات
 حرف تنص التى القرنية االيات با )وتحليلها جمعها تم التي(

 الجر
 البيانات مناقشة أي .والمشرف الزمالء مع البيانات مناقشة. ج
 جمعها تم التي( إبراهيم سورة في الجر حرف معاني عن

 .والمشرف الزمالء مع) اوتحليله
 
 
 
 البحث إجراءات. ح

 :التالية ثالثال المراحل هذه بحثه جراءإ في ةحثالبا يتبع
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 بتحديد المرحلة هذه في ةالباحث قومي: التخطيط مراحلة. أ
, أدواته وتحديد ,بتصميمه قوموي, ومرآزاته هبحث موضوع
 اتالنظري وتناول به عالقة لها التي السابقة الدراسات ووضع
 .به عالقة لها التي
 بجمع المرحلة هذه في ةالباحث قومي: التنفيذ مرحلة. ب

 .ومناقشتها ,وتحليلها ,البيانات
 قوموي بحثه ةالباحث يكمل المرحلة هذه في: اإلنهاء مرحلة .ج

 بتحديله قومي ثم ,عنه دفاعلل ناقشةهللمتقدم ثم, وتحليده بتغلفيه
 .نالمناقشي تمالحظا أساس على وتصحيحه

  




