جاتمعة اسشهيا حمة لخضر ـ اسوادي ا
كلية اسعلوم الجحماعية لاإلندانية ا
قدم اسعلوم الجحماعية ا

ا

اسحخصص :إرشاد لتوجيه ا
اسحاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ :اسثالثاء  23فيفريا  2121ا

تماستر علوم استربية ا
ا
املدحوى :ثانية
اسحوقيت 8h :11 :إلى  9h :11ا

اوأل ي تم ياس :اسباث اسحوثي ي
ا
اتمحاا اسدااي
أجب عن اوأسئلة اآلتية باقة لاخحصار :ا
اسدؤا اوأل 16(:ن اط) ا
اتفق معظم املؤلفين والباحثين على أن القراءة املمنهجة تمر بمراحل ،اذكرها مع ش يء من التفصيل لكل مرحلة .ا
اسدؤا اسثاني11(:ن اط) ا
اتفق الخبراء في املنهجية واملتخصصون في كتابة البحوث العلمية على أن" :املراجع العلمية هي األوعية التي تم وضعها
ليتم الرجوع إليها بشأن الحصول على معلومة معينة ملعالجة موقف أو قضية ما" .من خالل هذا التعريف ،ما هي
خصائص مراجع البحث العلمي؟.
اسدؤا اسثاسث14(:ن اط) ا
للتوثيق العلمي الذي يهدف إلى حفظ املعلومات ،ونقلها الستخدامها في مراجع أخرى أسباب؛ أذكرها.
أسحاذ امل ياس يحمنى سطلبحه اسحوفيق ا

نموذج اإلجابة التمحاا اسدااي اوأل ي تم ياس :اسباث اسحوثي ي ا
إجابة اسدؤا اوأل  60(:نقاط)

 .)1تااد تمراحل اس راءة املمنهجة بش ء تمن اسحفصيل فيما يل  :ا
 اس راءة السحكشافية :وهي تلك القراءة الخاطفة ،التي تشتمل االطالع على فهارس وعناوين املراجع واملصادر ،ثمتقييمها من حيث درجة ارتباطها بموضوع البحث.
 اس راءة اسعادية :وهي القراءة املبنية على أساس سليم وصحيح ،حيث يقوم الطالب الباحث بتحديد قائمة الكتبالتي سيعتمدها في قراءته هذه.
 اس راءة اسعمي ة لاملركزة :تنصب هذه القراءة على التحليل والتعليل والتدقيق ،وابداء الرأي إن اقتضت الضرورةلذلك ،ويدون الطالب الباحث كل املالحظات التي استخرجها عن طريق هذه القراءة..
إجابة اسدؤا اسثاني11(:ن اط) .ا
 .)2تتدم تمراجع اسباث اسعلمي بالخصائص اسحاسية :ا
 املرجع العلمي وضع ليكون املكان الذي نرجع اليه بخصوص معلومات معينة. املرجع العلمي ال تتم قراته بصفة كاملة ،بل تنتقى منه املعلومات التي تفيد الباحث في بحثه. املرجع العلمي ليس ذا سلسلة متتابعة ،فكل جزء منه ال يعتمد على األجزاء األخرى من الكتاب ذاته.ّ
منظم بطريقة ّ
تيسر للباحث سبل الوصول إلى املعلومات.
 املرجع العلميّ
 املرجع العلمي ذو معلومات مكثفة.إجابة اسدؤا اسثاسث14(:ن اط)
 .)3أسباب اسحوثيق :ا

 األمانة األكاديمية من خالل املعرفة املبنية على األخرين. االبتعاد عن السرقات األدبية والعلمية.َ
 معرفة حداثة املرجع. حفظ وقت الباحث والقارئ بالرجوع إلى املصدر من قائمة املراجع أو املصادر.ا

