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 مــــه الرحيـــم هللا الرحمــــبس 

 
 

 (  خطت كتابت البحث ) عنىان المحاضرة
                                                                               

 د. مازن عبد الرسىل سلمانأ.
 

 
 صفي .  تناولنا في المحاضرة الماضية اىمية منيج البحث ، وتعريفو ، ومفيوم البحث ال

في أثناء كتابتو في كل ينبغي عمى الطالب اتباعو د د  محومن المعموم أّن لكل بحث منيج 
 :  اآلتيعمى وفق في ىذه المحاضرة وسنعرض ليا  .خطوة يخطوىا 

 
اي أن يكون محدوًدا ال يحتمل  الدَقة والوضوحوينبغي أن يراعي الباحث فيو  -: العنوان ) أ ( 

وأن يناسب ،  ووفرة المصادر، اي يكون ذا موضوع مفيد نافع  ةد  ـــوالج، الزيادة والنقصان 
 ، رسالة أو أطروحة . التي هو فيها ةالمرحل

 
وفييا وىي رسم لمخطوط التي سيسير عمييا الموضوع  ،  -: اختيار الخطة المناسبة  ) ب (

يا تتغير من نّ أييا يرسم الباحث الخطوط التي يسير عمييا في رسالتو أو أطروحتو . ويراعى ف
      -:وتتضَمن موضوع آلخر . 

 
م الباحث نبذة موجزة عن بحثو يتناول فييا أسباب اختياره لو ، : وفييا يقد   ةالمقَدم أوال :

وأىميتو ، ويعرض لممنيج الذي اتبعو في تقسيم بحثو وعرض المادة فيو ، ويتناول أيضًا تحديد 
عن ذكر الدراسات السابقة أو المشابية . وال  ال( ، فض موضوعو ) الزمان / المكان/ الماَدة

بأس أن يعرض الباحث ألىم المصادر التي أفاَد منيا ويشير الى أىم النتائج التي توصل الييا  
 ، وقد يذكر ىنا الثناء والمدح ، وقد ُيفرد في ورقة مستقمة .) إن كانت نتيجة ميمة وبارزة (

 
ة بحثو . فيُقدم لو ، الباحث الى ماد   مدخل ( إذ من خاللو يمجُ : ويسمى ) ال التمهيد ثانًيا :

ويييئ أذىان القارئين قبل الدخول في موضوعو ، وتختمف ماّدة التمييد  بحسب طبيعة العنوان 
مثال موضوع النعت نتحدث فيو في التمييد عن موضوع التوابع بشكل عام او عن  المدروس .

 ضوع ) شاعر معين ( نتحدث فيو عن حياتو ، وعصره .حّد النعت لغة واصطالحا . او مو 

 جامعت ديالى

كليت التربيت 

 الساسيتا

قسم اللغت 

 العربيت

 
 

المرحلـت :  

 ـى ـــاألولـ

المكتبت ادة : الم 

 ومنهج البحث

(  05)   ه :ـالسم

 تـــدقيق
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والباب أكبر من الفصل وىو يتضّمن مجموعة فصول وغالبًا  -: األبواب والفصول : ثالثا

م عمى ماُيمجأ إليو  في الموضوعات الطويمة والمتشعبة وقد يكتفي الباحث بالفصول وتقسّ 
 مثال :مباحث بحسب الموضوع المدروس . 

 يقسم عمى وفق اآلتي : بـــدل في العربية () الموضوع   
 ـــــ الفصل االول ) انواع البدل ( 

 .= المبحث االول ) البدل من حيث المفظ (    
 = المبحث الثاني ) البدل من حيث المعنى ( .   

 . ) الخصائص الفنية في شعر فالن (أو موضوع 
 ــــ الفصل االول ) مستوى الصورة ( .

 .ول ) االستعارة ( = المبحث األ  
 .= المبحث الثاني ) التشبيو (   
 .= المبحث الثالث ) الكناية (   
 = المبحث الرابع ) المجاز ( .  
 

ويراعى في األبواب ، والفصول ، والمباحث مسألة ميمة ىي تناسب صفحات كّل منيا لآلخر 
 والمبحث مع المبحث داخل كل فصل . : الباب مع الباب ، والفصل مع الفصل ،

 
 بحثو . وُيكتب فييا أىم النتائج التي توصل الييا الباحث في  -: الخاتمةرابعا :

اإلشارة الى أن  وينبغي أن تتضّمن المحاور األساسية التي خمص الييا الباحث ، وىنا البّد من 
يندرج في  العبارات الباحث ممّ  ينبغي أن تكون عرضــــًا لخالصة البحث ، أو تكرراً  الخاتمة ال

مّما يدخل في ضمن  ةيشاء في الخاتم ضمن النتائج . ولمباحث أن يوصي أو يقترح ما
 موضوعة ، وال سيما اقتراح العنوانات .

 
وُيدرج فييا المصادر والمراجع التي استعمميا الباحث في  -: المصادر والمراجع خامسا :

 رسالتو وُيراعى فييا اآلتي : 
 بدُء بذكر القرآن الكريم أواًل من غير ترقيم .ال -
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 ترقيم المصادر والمراجع . -
عنوانو ( بحسب تسمسل الحروف ) األلف  –الترتيب عمى وفق ذكر ) اسم المصدر  -

 .. الخ .بائية ( األلف ، ثم الباء ، ثم التاء .
ب ( ل ( التعريف تسقط من التسمسل ؛ ) األصول ( توضع في اليمزة ، ) والمقتضأ)  -

 مع الميم وىكذا .
 إن تشاَبو عنوانا مصدرين فُينتقل الى اسم المؤلف . -
 إن استعمال الباحث طبعتين لمصدر واحد ، فتقّدم الطبعة االسبق  -
 اسماؤىم جميًعا . رُ إن اشترك أكثر من محقق في تحقيق مصدٍر ما ، فتذكَ  -
و بالحروف تفصل بين مجموعة المصادر التي تندرج تحت الحرف الذي تنتمي الي -

 أنفسيا ، ويوضع الحرف في وسط أعمى كل مجموعة .
 تقسم قائمة المصادر والمراجع الى مجموعات مرتبة عمى وفق اآلتي :  -

 . ( المقاالت، البحوث ، الرسائل واألطارح الجامعية ، المصادر والمراجع ، المخطوطات ) 
 
 : عند ذكر المصدر ُيراعى ترتيب المعمومات عمى وفق األتي  -

اسم المصدر)العنوان(، اسم المؤلف وكنيتو ولقبو، اسم المحقق إذا كان المصدر قدًيما )محّقًقا ( 
 اسم المطبعة ، أو اسم دار الطبع ، اسم الدولة ، ورقم الطبعة ، والتاريخ اليجري ، والميالدي .

ُة في ىوامش عميك أن تراعي أن التغفل مصدرًا ، أو مرجعًا  رجعَت اليو في رسالتك وثب ت   -
مباحثك ؛ إذ البّد أن تتضّمن قائمة المصادر والمراجع جميع الكتب التي رجعت الييا في 

 رسالتك . 
 

 مدرش المادة

أ.د. مازن عبد 

 الرسىل سلمان

 


