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  الثالث الباب

  البحث مناهج

 البحث نوع .1

 و ميداين حبث مها قسمني إىل نوعي حبث وينقسم نوعي، حبث هو البحث هذا نوع

 والصور الكلمات بشكل البيانات مجع هو إذ. ميداين نوعي حبث البحث وهذا ،مكتيب حبث

 1.األرقام وليست

 ومجاله البحث بؤرة .2

يف  العربية اللغة تعليم قسم طلبةترمجه  التعريب ترمجةي ه البحث هذا ىف البؤرة

  احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة 2011املستوى الثالث عام دراسي 

  :هي البحث هذا وجمال

  رتمجة الاألخطاء يف   .أ 

  مجةتصويب األخطاء يف الرت   .ب 

  

 ووقته البحث مكان .3

اختارها  .بسمارنج  احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة مكان هذا البحث يف

  الباحث ألن الرتمجة من إحدى املواد تدرس فيها.

 سبتمرب 17ثنني من يوم اإل ى, ويبتداتأسبوع ثالثة ملدة البحث اوأجري هذ

  .2012 أوكتوبر 8 ثننيوينتهي يوم اإل 2012
 

 البيانات مصادر .4

  :ماتلي وهي ،أقسام ثالثة إىل البيانات مصادر تنقسم" أريكونطا" عند

 .كتابة أم كان لسانا البيانات يعطي الذي البيانات مصدر يعين اإلنسان أو البشر  )أ 

                                                           
1 Lexy J. Moleong, Metodologi  Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 

hlm. 3 
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 األدوات و الغرفة مثل ثابت حال يف البيانات يعطي الذي البيانات مصدر يعين املكان  )ب 

 . األنشطة مثل متحرك حال يف و فيها،

 2.الصورة أو العدد أو احلرف شكل يف البيانات مصدر يعين الكتابة  )ج 

 ذا املتعلقة والبيانات املعلومات لنيل ميدانية دراسة الباحث ستخدما البحث هذا ويف

 بسمارانج احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة الباحث حضور خالل من وذلك البحث،

 .باملعلومات للتأّكد  فيهامسؤولنيكبار   مع واللقائات ،بالبحث املتعلقة واملعلومات جلمع

  :من البيانات مصادر تتكون ذلك وألجل

 األساسي املصدر  .أ 

  أخذه البحث هذا يف و البحث، لقيام أساسا الباحث أخذه الذى املصدر وهو

من ترمجة النسخة املعربة لدى طالب قسم تعليم اللغة العربية يف املستوى الثالث  الباحث

  احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة

 املصدر الثانوي  .ب 

 ذلك، على وبناء األساسي، للمصدر إكماال الباحث ستخدمها الذى املصدر هو

 الباحث نكمي اليت املعلومات من باملوضوع يتعلق ما كل البحث هلذا الثانوي املصدر يكون

حيصله اجلامع غري املباشرة  ما هو الثانوي املصدر و .األساسي املصدر إلكمال مجعها من

 احملاضر من الباحث أخذه البحث هذا يف و 3.وغريها واملقاالت واالت الكتب من

 بالرتمجة  . املتعلقة والكتب

  

  

  

  

                                                           
2  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta, PT Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 129. 

3 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008) Cet. 4 hlm. 62 
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 البيانات جمع طريقة .5

  جلمع البيانات فهي مايلى: ستخدم الباحثيوأما الطرق الىت 

  الطريقة التوثيقية  )أ 

طريقة التوثيق هي تبحث عن البيانات املتغريات تكون منها املذكرة 

مكتوبة للمشاورة، وقائمة األساتيذ والنسخة والكتب واجلرائد واالت ومذكرة 

  4واجلدوال وغريها

ال حب للحصول على املعلومات تتعلق ذه الطريقة،  الباحث  مستخدا

  . نيةادة الرتمجة الثامب ونأو اشرتك ونيأخذ م، بأ الطالب

  الطريقة االختبارية  )ب 

 قياس علىاالمتحان أو االختبار للحصول  –غالبا  –يعمل املدرس 

وإجناز تعلمه، ومن االمتحان ما يصنعه املدرس بنفسه وهو ما يصنعه  املتعلمء ذكا

   5املدرس بإجراءات معينة.

 ةبطلاستخدم الباحث ذه الطريقة للحصول على نسخة الرتمجة قام ا 

 اإلسالمية سوجنو وايل جبامعةقسم تعليم اللغة العربية يف املستوى الثالث 

 .  احلكومية

 البيانات تحليل طريقة .6

استخدم الباحث يف حتليل ما حيصل عليه من البيانات واملعلومات بالطرق الالئقة، 

  وهي ما يلي :

  الطريقة االستقرائية  ) أ

من اخلاص إىل  وبعبارة األخرىمن اجلزئيات إىل الكلية، عملية التفكري  وهي 

 .باستخالصها  وذه الطريقة قام الباحث بتحليل األخطاء املوجودة 6العام.

 تحليل األخطاء   ) ب
                                                           

4
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatupendekatan praktek, (Jakarta: PT Rineka 

Cipata,2006) Cet.13 hlm. 231 
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, hal. 223 
6
 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab, hlm. 5 
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وهو مصطالح اخر يستخدمه علم اللغة التطبيقي يف تعليم اللغة وهو اخلطوة التالية 

  7للتحليل التقابلي.

  وأما خطواته فهي ما يلي :

  مرحلة التعرف على األخطاء .1

  مرحلة وصف اخلطأ وتصنيفه .2

 8مرحلة تفسري اخلطأ .3

 قام ا مجةألخطاء يف الرت املعرفة  الطريقة هذه الباحث يستخدم سبق مما انطالقا و

 .احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعةقسم تعليم اللغة العربية يف املستوى الثالث  ةبطل
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