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 الباب الثالث
 طريقة البحث

 
المنهج فى هذا البحث هو الطر يقة التى تّتبع فى جمع األدلة 

 .وتحليل المواد التى تحتاج اليها إلجابة المسائل
 منهج البحث .1

ما قال سنافية وهوآ, سلك الباحث منهج البحث الوصفي
راد به التعمق والتنوع عن الظواهر يفيصال البحث الذي 

المراد بالوصفي هو يتصور الباحث عن األشياء الواقعة و أما 
 1.المتغير في حالة مخصوصة

احدى المناهج او الطريقات التي ان مناهج البحث هي 
وقال . الحجة ودليلها في البحث المطلوب أقيمت لطلب

لبحث هو لمعرفة المشكلة في أقام ا: سوماردي سوريابراطا 
ن وما خلق فيه ، واول المشكلة من عجب الناس عن الكوالشيئ

 . 2إما مشكلة آبيرة أم صغيرة 
المشكالت وحّلها فى  وموضوع البحث هنا يعني عن

 )مدرسة المتوسطة  اللغة العربية للمتخرجين منتدريس 
SMP)  وية الفاتح سورابايانفى المدرسة الثا. 

 شرحاوفي عملية التجريد في هذا البحث شرح الباحث 
وهذه . مختصرا عن الطريقتين طريقة المواد وتحليل المواد 

مع المواد من  induktif تستخدم طريقة اإل ستقراء  الطريقة 
َطِرْيَقُة والثاني   .شرح المشكالت من الخاصة إلى العامة 

هي الطريقة جمع المواد أو شرحه من   Deduktif اْلإستدالل
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، نجد ايضا الطريقة ما يسمى من جانل هذا. الخاصة إلى العامة
 .يعني تستخدم لتصوير المواد وشرحه  Reflektifبالطريقة  

 ع البيانات مطريق ج .2
وهو ان يجمع الباحث ) Observasi(منهج المالحظة  -

الفاتح المراقبة المرتبة في المدرسة الثانوية  البيانات بعملية
والتسجيل بكل الحقائق والظواهر الموجودة فى سورابايا 

موضوع البحث وآان هذا المنهج استعمله الباحث مباشرة فى 
محل البحث ويعنى مع مدرس اللغة العربية والطّلبة في 

الطريقة لهذا المنهج أن  الفاتح سورابايا المدرسة الثانوية
و  المشكالت فى تدريس اللغة العربيةيجمع الباحث نحو 

 .يوصفها ثم ينوعها و يحتبرها
هي الطريقة لجمع البيانات تطلب فيها  )interview(منهج المقابلة  -

اللقاء اوالمواصالت بين طالب البيانات ومنبع البيانات 
وهي المحاورة أو إجراء المحادثة باللسان مع , مباشرة

متخرجى من المدرسة  مدرس الّلغة العربّية والطّلبة
 .الفاتح سورابايا في المدرسة الثانوية )(SMPالمتوسطة

وهى جمع المخطوطات ) Dokumentasi(المثائق طريقة جمع  -
" الفاتح  "التى تتعلق بتدريس الّلغة العربّية في المدرسة 

 .الثانوية سورابايا
 البيانات تحليلطريقة  .3

 :فأما طريقة تحليل البيانات فسلك الباحث التدريجات األتّية
قال هرماون ورسطا بأن الهدف من تحليل البيانات للبساطة 

الباحث طريقة الوصفي الكيف  استخدم.3التفسيروتيسير 
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وهي أن يتصور الباحث بالكلمات او الجمل , لتحليلها
 4.المفصوالت الى تصنيفات لنيل الخالصة

 البيانات  مصادر .4
 المصادر األّولّية  )1

المصادر األّولّية هي مصادر األساسية تكون برهانا 
 5.البحثو شاهدا رئيسا التي وجدها الباحثة من مواضع 
الطالب من وآانت الباحثة وجدتها من رئيس المدرسة و

ومعلم اللغة العربية  متخرجى من المدرسة المتوسطة 
 .الثانوية الفاتح سوراباياوغيرها بالمدرسة 

 المصادر الثانوّية )2
المصادر الثانوّية هي المصادر التي وجدت الباحثة 
المخطوطات والكتب والمجالت وغيرها التي تتعلق 

مادة تدريس اللغة  مشكالت البحث وخاصة التي تتعلق بب
 ومنهج الدراسيمن عامل الخارخى العربية 

 
 تحليل المواد .5

التَّْصِنْيِفي وهو في هذا البحث استخدم الباحث التحليل 
التحليل المحدد في البحث المعين وهذا البحث أنفع في تصوير 

المشكلة  عنوالتحديد في هذا البحث يعني . المظاهر وشرخها
بمادة اللغة  الفاتح سورابايا بمدرسة الثانوية  من عامل الخارجى

والمواد المحلَّل بالباحث مقدم بطريقة آشف المواد  . العربية 
 .التَّْصِنْيِفالمختلفة ب

 نصوص المواد .1
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. درس الباحث هذا المواد ويستنبطهابعد جمع المواد ، ي
ُتجمع ثم . وبعد اإلستنباط حفظ الباحث النصوص األصلية 

ثم اختار الباحث المواد . المواد وفقا على مجموعاتها
 .مختاجة وجمع المواد غير المختاجةال
 عرض المواد .2

جمع الباحث المواد المختاجة المهمة فيرتبها ترتيبا من 
ي نظرة ه ثم المواد األخيرة. لية التعليم بمادة اللغة العربيةعم

 .األستاذ المشرف والطالب
 استنباط المواد .3

التحليل األخير في البحث الجامعي، والمحصول العام هاهو 
وهنا إجابة المشكالت التي ُتبحث في هذا . يكون خاصا

المشكالت البحث الجامعي حتى يالئق بغرض البحث يعني 
خطوات المدرس من عامل الخارجى تدريس اللغة العربية وال

الفاتح تامباء  بمدرسة الثانوية هذه المشكلةليواجه 
 .اوصوويالغون سورابايا


