
 

 اإلجابة النموذجية:

 الجواب األول:

 يميزها:" األساسية عناصره وتحديد البحث موضوع األولى هي مرحلة اختيار المرحلة

 موضوع تحديد بد من فال لذلك واحدة، لعملة وجهان فهما اإلشكالية تحديد يعني الموضوع تحديد -

 وهو البحث عناصر من األساسي العنصر لهذا تبيين من البداية هذه في اإلشكالية تحديد يعني البحث

 وا رئيسية إشكالية من يتكون بحث وكل. تحديده تم الذي الموضوع بكل يلم تساؤل هي؛ و." اإلشكالية"

 سؤال وكل ،(اإلشكاليات) األسئلة وهذه بحثه، خالل من عنها اإلجابة على سيعمل فرعية شكاليات

 لعناوين اآلخر الوجه هي الفرعية اإلشكاليات أن أي الموضوع، محاور من محوار يشكل رئيسي

 ن4. البحث فصول

   :وهما األهمية، غاية في أمور على جهده األولى تركيز المرحلة في الباحث أعمال ومن أهم

 ن2 الواسعة ءةالقرا -

 ن4 البحث( على المشرف األستاذ االختصاص) أهل من الباحثين استشارة -

 ن4 للموضوع." األولية الخطة" ضبط -

 اإلطار) الجغرافية أو ،(الزمني اإلطار) الزمنية سواء المعالم، محددة إشكاليات ذات مواضيع اختيار -

 ن2. الموضوع طبيعة حسب غيرها أو ،(المكاني

 ن2 الموضوع. في الجدة -

 ن2المقروئية والتنظيم 

 الجواب الثاني:

 ن3 المقدمة: أوال

 غاية في عديدة عناصر على تحتوي بدورها وهي للبحث، المشكلة العناصر من أساسي عنصر المقدمة

 في( يكتب ما آخر أنها إال ترتيبا، البحث عناصر أول أنها رغم المقدمة بأن التذكير ويجدر. األهمية

 كل لديك تكتمل لم إذا كامال تعريفا الموضوع تعرف أن تستطيع ال أنك ذلك الخاتمة، رفقة( التحرير

 اإلجابة تنتظر أن يجب وعليه عنها، تجب لم أنت وإشكاليات أسئلة تطرح أن مثال يمكنك فال مكوناته،

 .موضوعك عن تتحدث أن النهاية في تستطيع حتى البحث جوانب مختلف وتغطية اإلشكاليات، كل عن

 :كاآلتي فهي المقدمة عناصر أما

 (موجز تعريف) بالموضوع التعريف -

 .الموضوع اختيار وأسباب ودوافع البحث وأهداف الدراسة أهمية -

 هامة؟ األسئلة هذه تبدو  ولماذا عنها،  سيجيب  التي  األسئلة  بوضوح  الباحث  يبين:  اإلشكاليات -

 المعتمد المنهج أو يتبعها، التي المقاربة هي ما أي األسئلة؟ هذه عن سأجيب وكيف اخترتها؟ لماذا أي

 العمل؟ في

 المتناول؟ في توفرها ومدى لموضوعنا، بالنسبة وأهميتها أهمها،: المصادر -



 .عندها توقفنا التي النقاط لتبيين عندها؟ توقفت التي والحدود أهمها،: السابقة الدراسات -

 .ومباحثه البحث فصول بمحتوى التذكير -

 ن3 البحث فصول: ثانيا

 البحث قارئ ألن الشكل، لقضية جيدا ينتبه أن الطالب على سابقا، ذُكر مثلما: البحث لشكل الجيد الضبط

 ولهذا يقرؤه، ما خالل من البحث على يحكم فهو وبالتالي بحثه، في الطالب بمعاناة دراية على يكون ال

 ما الصدد، هذا في االعتبار بعين أخذها ينبغي التي النقاط ومن. جيد بشكل مهيكال العمل يكون أن يجب

 :يلي

 متوازنا. المضمون يكون أن -

 .للبحث الشكلي للعرض التقنية الضوابط مراعاة -

 للفصول. وخواتيم مقدمات وضع -

 .اللغوية األخطاء وكذلك التعبيرية، األخطاء من وخلوه األسلوب سالسة -

 .للمحتوى ومطابقتها ،(الفرعية والعناوين الرئيسي العنوان) العناوين ضبط في الدقة -

 جدا مهمة الصفحات آخر في الحواشي أو التهميشات -

 ن3 الخاتمة: ثالثا

 التي األسئلة يبين الصدد هذا وفي بحثه، بداية في طرحها التي األسئلة عن أجاب كيف الباحث فيها يبين

 واألهم. الخاتمة عناصر أهم من يعتبر وهذا بها، اإلحاطة إلى يتوصل لم التي النقاط أي عنها، يجب لم

 المتبقية. النقاط بتلك اإلحاطة من التمكن عدم سبب ذكر كله، ذلك من

 ن3 المالحق: رابعا

 تدعم أو معينة، حقيقة تثبت بحيث للبحث، مهمة إضافات وتقدم تزيد توضيحية وثائق هي المالحق

 تكون أن يجب ال كما. البحث من القسم هذا ملء لمجرد توضع ال بذلك وهي استخالصا، أو نتيجة

 الخاص، الطالب جهد من شخصي عمل عن عبارة الملحق يكون أن يجب وعليه االنتشار، شائعة

 أشكال جداول، ولوحات، صور مخططات، أشكال، المختلفة، بأنواعها خرائط مثال تكون والمالحق

 مصدرها، ونبين خاص، عنوان لها يوضع حيث إستعمالها؛ تضبط ضوابط لها المالحق هذه. بيانية

 أساسيات لها الخريطة ذلك مثال ملحق كل أساسيات ووفق فهرس، لها يوضع فيه، وتذكر بالمتن تربط

 .المصدر ذكر مع المفتاح، المقياس، أو السلم اإلتجاه، واضح، المضمون العنوان، اإلطار، مثل

 ن3 والمراجع المصادر قائمة: خامسا 

 الضوابط تبيين وقبل لذلك الدراسات، أو المراجع ثم المصادر: الطالب اعتمدها التي البيبليوغرافية قسم

 هي بينهما، للتمييز العامة فالقاعدة. والمرجع المصدر بين الفرق تبيين من البد القائمة، لترتيب التقنية

 يكون وقد مرجعا، المخطوط يكون فقد الدراسة، قيد الموضوع إلى للمؤلف العلمية المادة قرب مدى

 .البحث بموضوع وعالقته المحتوى طبيعة حسب كل مصدرا، المطبوع

 ن3 الفهارس -

 اإلسالمي التاريخ في فالبحث البحث، طبيعة باختالف تختلف وهي الفهارس، أنواع من العديد هنالك

  :هي التاريخية البحوث في نجدها التي الفهارس أنواع وأهم. مثال التاريخ قبل ما في البحث عن يختلف



 فهرس -. المالحق فهرس -.والمذاهب والقبائل الجماعات فهرس -. األماكن فهرس -. األعالم فهرس -

 .الموضوعات

 ن2المقروئية والتنظيم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


