
 مقرر قارة بحث الفرقة الرابعة قدم اللغة الفاردية كلية األلدن

 

 (.قراءة)  وتطورهاالفصل األول : مناهج البحث العلمي تاريخها 

 .البحث : تعريفه وأنواعه  : الفصل الثاني

 شيء: كما يقول ابن منظور في "لسان العرب " هو أن تسأل عن  البحث في اللغة

 وتستخبر .

 : هو طلب الحقيقة وتقصيها وإشاعتها بين الناس. البحث في المصطلح العلمي

 أنواع البحوث:

 لم يسبق إليه فيخترعه. شيءإما الي  -1

 ناقص يتممه. شيءأو  -2

 .مغلق يشرحه شيءو أ -3

 .من معانيه بشيءختصره دون أن يخل طويل ي شيءو أ -4

 متفرق يجمعه. شيءو أ -5

 مختلط يرتبه. شيءو أ -6

 أخطأ فيه مصنفه فيصلحه . شيءو أ -7

 األبحاث الجامعية وأقدامكا:

 البحث الصفي  -1

 بحث الحصول علي الماجستير -2

 ل علي الدكتوراه .بحث الحصو -3

 : يأخذ ثالثة أذكال معات ابحوث اداتذة الج

 .كتاب  -1

احدي المجالت العلمية التي تصدر داخل الجامعة او مقال علمي في  -2

 .خارجها

 مؤتمر علمي يشترك فيه االستاذ ببحثه . -3

 



 الفصل الثالث

 صفات واخالقيات البحث العلمي

 

 اواًل : صفات الباحث :

 –والذاكرة القوية الحافظة  –والمثابرة الدئب  –والخيال الذكاء  –حب العلم 

 والتثبت .الشك 

 : ثانيًا : اخالقيات البحث العلمي

الي المسارعة  –بفضل السابقين والمعاصرين االعتراف  –األنصاف  –األمانة 

 تصحيح األخطاء .

 

 الباب الثاني

 :البحث  إلردادالمراحل التمكيدية 

ومراحل ينبغي التزامها حتي  البحث العلمي واخراجه الي خطوات  إلعدادالبد 

 تمهيدية واتطحث تبدأ بخيخرج البحث في الصورة المالئمة ، فعملية الب

 والمراجعالمصادر  –البحث خطة  –اختيار الموضوع ووضع العنوان 

 

 الباب الثالث

 : ية إلرداد بحثالمراحل العلم

 البحثكتابة  –المادة العلمية استقراء  –جمع المادة العلمية وتصنيفها 

 

 



 الباب الرابع

 المكتبات والمخطوطات :

 : المكتبات واهميتها ) قراءة ( الفصل األول

 : المكتبات الحديثة )قراءة ( الفصل الثاني

 : المخطوطة  الفصل الثالث

هي الكتب المدونة بخط اليد والتي تحتوي علي نصوص كتبها العلماء  تعريفكا :

في العصور القديمة او الحديثة وقد ألفت ماليين الكتب والرسائل في مختلف العلوم 

، وقد بذل العلماء للتعرف علي المخطوطات وحصرها وقد  اإلنسانيةوالنواحي 

جمع هذا التراث وايداعه في مكان واحد  صارت جهودهم في اتجاهين األول :

اي وضع فهارس للمكتبات التي المخطوطات  ةيرجع اليه الباحثون الثاني : فهرس

 تحتوي علي مخطوطات 

 ديم النص صحيحاً كما وضعه مؤلفه هو تق تحقيق المخطوطات :

  ق المخطوطة الخطوات التي يجب اتباركا رند تحقي

 اختيار الكتاب المراد تحقيقه ونشره   اواًل :

 جمع نسخ المخطوطة المراد تحقيقها ثانيًا :

 فحص النسخ وترتيبها ثالثًا :

 :ينبغي علي المحقق اتباع ما يلي  منهج التحقيق : رابعًا :

التحقق من صحة الكتاب واسمه ونسبته الي المؤلف اذا كان لديه نسخة  -1

ها نسخة األم تقابل النسخة مع النسخ األخر يسمح للمحقق المؤلف جعل

 حرف او كلمة سقطت في المتن بإضافة

 



 خامدًا مرحلة التعليق:

 الشعروأبيات  –واألمثال الحكم  –اآليات واألحاديث تخريج  –التعريف باألعالم 

 داددا : كتابة مقدمة التحقيق وارداد الفكارس :

بالمؤلف واهميته واسلوب المحقق ومنهجه ، اما الفهارس  المقدمة تشمل التعريف

 .والموضوعات والبلدان  باألعالمفتشمل فهرس 

 

 أدتاذ المقرر أ.د / ناصر الديد محمود حجي

 أدتاذ اللغة الفاردية 

 رميد الكليةو


