
عداد الرسائل اجلامعية  خمطط البحث يف ا 

ري من أ رسل رمحة للعاملني ميحرلا نمحرلا هللا مسب، والصالة والسالم عىل من امللقب ابملصطفى خ

ن خمطط البحث الد. وبع عداد الرسائل اجلامعيةعلمي ا   ، وعىل املرشفهمم جدا ابلنس بة للباحث يف ا 

وخمطط البحث هذا اخملطط البحث العلمي. عىل أ ساس  الباحثطالبه أ ن يرشف  قبل لك يشء

عداده العلمي  عدادا حصيحا أ ول ما جيب عىل الباحث ا  وهو مكثل  ،بداية كتاب البحث العلميقبل ا 

ىل الغاية ه ويعرب عليه وينطلق منباحث طريق يسلكه ال  عداد ) بحوث عنهأ و الهدف امل املنشودة ا  يف ا 

ىل أ ين وترشده ه الباحث توج  توحض السبيل و (، وخمطط البحث العلمي كخريطة رسائهل اجلامعية ا 

 كيفيا اكن أ و مكيا.حتليال حصيحا يفرسها وحيللها وكيف  هاومىت يأ خذالبياانت ينال ن ممو يذهب 

قبل أ ن  رضوراي ومطلقا خمطط البحث العلمي أ ن يمت  تعّل  أ ن ؟ ؟؟ونسأ ل مىت يمت خمطط البحث

د حبثه العلمي قبل لك يشء فعرف املهنج اذلي بقول أ خر "يكتب الباحث حبثه العلمي، و  من حد 

كتب البحث العلمي دون أ ن يعمتد عىل خمطط  هناكل من، والعكس "سيهنجه وأ جنز نصف الطريق

البحث العلمي قبل لك يشء فقد دلت ادلراسات أ ن الباحث مل يفهم ما كتبه وهو حار حرية شديدة 

وكثريا ما وقع يف ال خطاء نظرية اكنت أ مـ تطبيقية.
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 :عىل اللكامت الرئيسة مهنا خمطط البحث العلمييف الغالب اكن يتكون و

 (Variabel Y( واملتغري التابع )Variabel Xل )املتغري املس تق بحثموضوع ال  أ وال:

 مك سؤالا يريد الباحث اال جابة عنه؟  ؟أ س ئةل البحث اثنيا: 

  البحث   مطابقة ل س ئةل أ هداف البحث؟ عادة تكون أ هداف البحثاثلثا: 

وهمارة مثال نظرية همارة الالكم  ؟تخصص ماعىل نظرية م  د الباحثيعمت، نظرية البحث رابعا:

 فاخرت ما شئت!وغريهام الصديق ومعر لرشدي أ محد طعمية الكتابة 

 والاسببانة ملقابةلاكوأ ساليب مجع البياانت يلهيا مصادر البياانت ، مهنجية البحث خامسا:

 . كيفيا اكن أ و مكيا مث حتليل البياانت واملالحظة والواثئق

اهامتما كبريا  لباحث ومرشفه اذلي أ رشف عليه أ ن هيمت  نظرا ل مهية خمطط البحث العلمي فينبغي ل 

عداد عداد  هاب   يف ميدان البحث ونزوهل كتابة البحث العلمي الباحث قبل اس مترارواحضا حصيحا و ا 

                                                 
 الذين كانوا يف أمس احلاجة إىل إشراف الباحث البياانت مبنية على دراسة الباحث الشخصي إلخوانه الطلبة 1



فامي ييل يقدم قسم تعلمي اللغة العربية جبامعة النور اجلديد و  را.ومنو  وحصيحا ليكون السبيل واحضا 

       : اء الكتابية دلي...بعنوان دراسة عن حتليل ال خط ط البحث العلميطمنوذج خم اال سالمية بيطان

دراسة عن حتليل ال خطاء الكتابية يف رساةل البحث العلمي دلي...
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 مصادر البياانت نظرية البحث أ هداف البحث أ س ئةل البحث الرمق

 وأ ساليب مجعها

 حتليل الببياانت
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ما يه ال خطاء 
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وصف أ وجه 

 ال خطاء الكتابية

S. Pit Corder 

Error Analysis and 

Interlanguage 

Oxford: Oxford 

University Press,  1981 
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ما أ س باب وقوع 

الطالب يف 

 ال خطاء الكتابية؟

كشف أ س باب وقوع 

 ال خطاء الكتابية

محمود رشدي خاطر وأ خرون،  

طرق تدريس اللغة العربية والرتبية 

القاهرة: درا املعرفة، ادلينية، 

1891 

 الكيفي التحلييل رساةل البحث

 الكيفي التحلييل الطلبة-املقابةل

  الطلبة-املقابةل

  ال ساتذة-املقابةل
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كيف عالج 

 ال خطاء الكتابية؟

تقدمي عالج ال خطاء 

 الكتابية

ال خطاء  ،فرمان حقط اجلنايب

اال مالئية الشائعة تشخيص 

ادلار املهنجية للنرش ، وعالج

 ، ال ردنوالتوزيع

 

 

 رساةل البحث

 

 الكيفي التحلييل

 الكيفي التحلييل ال ساتذة -املقابةل

 : خمطط البحث العلمي1 جدول

هذا ونسال هللا العيل القدير املقتدر أ ن ينفع هذا اخملطط البحث العلمي طالب قسم تعلمي اللغة العربية 

النافع عىل وجه عام، وهللا من وراء جبامعة النور اجلديد اال ساليم بيطان عىل وجه خاص وطلبة العّل 

 القصد وهللا أ عّل ابلصواب.

 ميالدية 2221 يوليو 22بيطان، 

 قسم تعلمي اللغة العربية       

 جبامعة النور اجلديد اال سالمية بيطان 

                                                 
 الذي انتقاؤهوضوع امله إىل وتكييفومتغرياته  هضمونوضوع وممن مالبحث العلمي ط خمطإبمكان الباحث تغيري ما يف   2
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