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 اعتبارات عامة عند اعداد البحث : 

 ػذَ اعرخذاَ اٌؼثاساخ اٌشٔأح فٟ اٌدضء اٌر١ّٙذٞ ِٓ اٌثحث ٚتخاطح ِا ٠رؼٍك تاٌرؼث١ش ػٓ اٌشىش. -1

اٌرٟ ذظٙش فٟ ِرٓ اٌثحثث  تاألٌفاظٚاٌدضئ١ح فٟ اٌفظٛي ٚلائّح اٌّحر٠ٛاخ  األعاع١حظٙٛس ػٕا٠ٚٓ اٌثحث  -2

 دْٚ ذغ١١ش اٚ خطأ. 

 .اٌىراتح أثٕاءفٟ  كاٌرٕغ٠١شاػٟ لٛاػذ  أْػٍٝ اٌثاحث  -3

 اٌظفحاخ.ػٍٝ اٌثاحث ِشاػاج لٛاػذ ذشل١ُ  -4

 ٌرٛػ١ح اٌّؼٕٝ .  األخٕثٟ األطًِشاػاج ذشخّح اٌّظطٍحاخ اٌٝ اٌٍغح اٌؼشت١ح ِغ روش  -5

 اٌفُٙ اٌخاؽئ . إٌٝٚإٌح٠ٛح اٌرٟ لذ ذمٛد  اإلِالئ١ح األخطاءِشاػاج ػذَ اٌٛلٛع فٟ  -6

 فٟ ِرٓ اٌثحث.    ٚاألسلاَػٍٝ اٌثاحث ا ٠شاػٟ ٚػغ اٌرغٍغً  -7

حح ػٍٝ اٌثاحث ِشاػاج لٛاػذ االلرثاط ح١ثث ٠ثرُ ٚػثغ اٌؼثثاساخ اٌّمرثغثح تث١ٓ لٛعث١ٓ ِثغ روثش سلثُ اٌظثف -6

 ٚاٌّظذس.

 ارا الرؼد اٌؼثشٚسج رٌثه إالٚاْ ٠مًٍ اٌٙٛاِش  ٚأطٌٛٙا٠شاػٟ لٛاػذ اعرخذاَ اٌٙٛاِش  إْػٍٝ اٌثاحث  -7

. 
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 عالمات الترقيم

 انعالمت

 مثال تستعمل ؟ متى اسمها

 انىقطت .

 الشمس . اشرقت * في نهاية الجملة التي تم معناها .

 * في نهاية جملة األمر .
, وأعرض عن بالعرفالعفو , وأمر  خذ

 المشركين.

 الفاصلة ,

 دمحم , أقبل . يا * بعد لفظ المنادى .

 الدرس جيداً , ثم فكر فيه جيداً . اقرأ * بين جملتين بينهما حرف عطف .

 , من تكلم . هللا, ال عبد  أنت * بين الكلمات أو الجمل المتضادة .

 من أكبر مدن المملكة . الرياض, المدينة ,  مكة العطف. * بين األعالم بدالً من حرف

 , وفعل , وحرف . اسمالكلمة :  أقسام * بين أنواع الشيء أو أقسامه .

 ألصافحنك . تاهلل * بين القسم وجوابه .

 تدرس , تنجح . إن * بين جملة الشرط وجواب الشرط .

 ؛
 الفاصلة

 المنقوطة

إحدهما سبب في * بين الجملتين اللتين 

 األخرى.

الناس يذهبون إلى المصايف  فإناشتد الحر ؛  إذا

. 

 النقطتان :

 أحب الصالحين . إنيعبد هللا :  قال * بعد القول وشبهه .

 الزاوية , .. حادالمثلث :  أنواع * بين الشيء وأقسامه .

 حدوث في زمن مثل : قام . على: ما دل  الفعل * بعد لفظ مثل .

 ؟
 عالمة

 االستفهام

 ؟سافرت إلى مكة  هل * في نهاية السؤال المبدوء بأداة استفهام .

 التعجب عالمة !
* في نهاية الجملة التي فيها تعجب , أو حزن , 

 , أو دهشة . تأثرأو 

 أجمل الربيع ! ما

 * بين العدد والمعدود إذا كان في أول السطر . الشرطة  -
1-        2-           3- 

ً          -: أوالً  ً            -: ثانيا  -: ثالثا
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 اصبر. –قد استشاره  وكان –الشيخ للفتى  قال * يوضع بينهما الكالم المعترض . الشرطتان -  -

 « » 
 عالمة

 التنصيص

* يوضع بينهما الكالم المنقول من كالم 

 اآلخرين بنصه .

عمل عمالً ليس  من "  صلّى هللا عليه وسلّم قال

 "رد  فهوعليه أمرنا 

 القوسان )   (
 * يوضع بينهما الكالم المفسر لما قبله .

( يكثر في جزيرة العرب البترولاألسود ) الذهب

. 

 ) رحمه هللا ( صلوا فرضكم . قال * جملة الدعاء القصير .

]   [ 
 القوسان

 الكبيران

* يوضع بينهما الزيادة من الكاتب على الجملة 

 من كالم اآلخرين . المقتبسة

] جامعة الملك سعود  الرياضجامعة  أصدرت

 حالياً [ قراراً مهما ينظم قبول الطالب .

 * توضع مكان الكالم المحذوف . الحذف عالمة ...
هي : شهادة أن ال إله إالّ  خمسةاإلسالم  أركان

 هللا, وأن دمحماّ رسول هللا , وإقام الصالة , ..

 

 :مالحظاث مهمه في كتابه انبحث انعهمي 

 ِٓ اٌّالحظاخ اٌرٟ ٠رحرُ ػٍٝ اٌثاحث االٔرثاٖ ٌٙا ٚاٌرم١ذ تٙا ٟ٘ االذٟ :

 .اٌرا١ٌح اٌظفحح٠ٚرثؼٗ إٌض فٟ  اٌظفحح ٔٙا٠حذؼغ ػٕٛاْ فشػٟ فٟ  ال -1

 .اٌدذاٚي ت١ٓ طفحر١ٓ ذمغُ ال -2

  .ػذٖ فمشاخ إٌٝ اٌخالطحذمغُ  ال -3

 .إٌّالشحفٟ فظً  إٌّالشحذؼ١ٍٍٙا فٟ فظً اٌّرؼٍك تطش٠مٗ اٌؼًّ ٚذشن  أٚؽش٠مٗ  أٞػذَ ِٕالشٗ  -4

 .ذٛاصْ ِٕطمٟ إ٠دادِٓ اٌثحث ٚاٌؼًّ ػٍٝ  أخشٜ أخضاءفٟ وراتٗ فظً ػٍٝ حغاب  اإلعٙابػذَ  -5

 خضء ِٓ اٌّظادس اٚ ٔغ١اْ  اٌثؼغ ِٕٙا . إّ٘ايػذَ  -6
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 صيغت انكتابت مه انىاحيت انهغىيت

 :انخالصت -1

ٟٚ٘ ػثاسٖ ػٓ طٛسٖ ِظغشٖ ٌّا ٘ٛ ِٛخٛد فٟ اٌثحث اٌؼٍّٟ وّا ذؼطٟ ٍِخض ٌد١ّغ اخضاء اٌثحث ِٓ 

 ِغ اٌرٛط١اخ . إٌٙائ١حػٍٝ اُ٘ إٌرائح ِٕٚالشرٙا ٚاالعرٕراخاخ  ػالٚجِمذِٗ ٚؽش٠مٗ ػًّ 

وٛٔٙا  إٌٝ حتاإلػافوٍّٗ  252لظ١شٖ ِٚشوضٖ ٌّا ٘ٛ ِٛخٛد فٟ ِرٓ اٌثحث ٚاْ ال ذرداٚص  اٌخالطحذىْٛ 

ال اطً اٌثحث وّا  إٌٝاٌشخٛع  إٌٝذؼطٟ ِفَٙٛ ِثذئٟ ٚاػح ٌّا ٘ٛ ِٛخٛد فٟ اطً اٌثحث دْٚ اٌحاخٗ 

 إٌاح١ح٠غرؼًّ ٍِخظاخ ٌٍىٍّاخ اٚ اٌّظطٍحاخ , ِٚٓ  ِظادس اٚ ِشاخغ ٚال اٌخالطحفٟ وراتٗ  ٠َغرخذ

 ذىرة تظ١غٗ اٌّؼاسع. اٌخالطحاٌذساعاخ اٌرٟ ٠شاس ا١ٌٙا فٟ  أِاتظ١غٗ اٌّاػٟ  اٌخالطحذىرة  اٌٍغ٠ٛح

 

 طريقه انعمم:  -2

خّغ اٌث١أاخ ٚذح١ٍٍٙا ٚٔرائدٙا لذ ذّد  أْذىرة ؽش٠مٗ اٌؼًّ تظ١غٗ اٌّاػٟ ػٍٝ اػرثاس  اٌٍغ٠ٛح إٌاح١حِٓ 

 أٚ اٌؼ١ٕحخّغ  ألداجذٛػ١ح  إػطاء, ِغ  اٌذساعحٌّٕٛرج  اٌرم١ٕحتظش االػرثاس اٌخٛاص  األخزتٛلد عاتك ِغ 

تشىً  اإلشاسجٔظ١ة فٟ ؽش٠مٗ اٌؼًّ ٌزا ٠رحرُ ػٍٝ اٌثاحث  أ٠ؼاٚخذخ. ٌٍٚؼ١ٕٗ  أْ اٌّغرخذِح األخٙضج

 ػالٚج,  اٌؼ١ٕح أفشادذظ١ّٓ  أٚٚحدّٙا ٚا١ٌٗ اٚ ؽش٠مٗ اخر١اسٖ ِٚؼا١٠ش اعرثؼاد  حاٌّغرخذِ اٌؼ١ٕح إٌٝٚاػح 

اٌر٠ٕٛٗ ٌٙا ػٕذ وراتٗ ؽش٠مٗ اٌؼًّ, ٌىٓ  أ٠ٚدٛص روش إٌرائح  ٚا١ٌٗ اٌحظٛي ػ١ٍٙا ٚال اٌشع١ّحػٍٝ اٌّٛافماخ 

 . االحرّا١ٌحاٌرٟ اعرخذِٙا اٌثاحث ٚدسخٗ  اإلحظائ١ح اٌطش٠محِٓ اٌّّىٓ روش 

 

 نىتائج :ا -3

ٚفٟ ٘زا اٌدضء ِٓ اٌثحث اٌؼٍّٟ ٠رُ ػشع إٌرائح اٌرٟ ذُ اٌحظٛي ػ١ٍٙا ٚاٌرٟ ذؼرثش اخاتاخ ػٓ تؼغ 

 ذغاؤالخ اٌثاحث ٚذىرة إٌرائح تظ١غٗ اٌّاػٟ .
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٘ذف اٌثاحث. وّا اْ اٌدذاٚي ذشذة  إ٠ٌٚٝرُ ػشع إٌرائح حغة ذغٍغٍٙا فٟ ٘ذف اٌثحث ِٚشاحً اٌٛطٛي 

٠ؼطٟ اٌدذٚي  اٌرشل١ُ. ٚػادٖ ِا إٌٝ تاإلػافحتشىً ِٕفظً ٌىً خذٚي ِٛػٛع ِٕفظً ٚدالٌٗ ِغرمٍٗ 

 إحظائ١حذحرٛٞ اٌدذاٚي ػٍٝ دالالخ  لذ ذىْٛ ِخرظشٖ ٌّا ذٛطٍد ا١ٌٗ إٌرائح ٚغاٌثا ِا إحظائ١حطٛسٖ 

 .  standard deviationٚاالٔحشاف اٌّؼ١اسٞ   Meanِثً اٌّؼذي 

 

 يتحتم عهى انباحث مراعاث بعض انىقاط في صياغه انجذاول فيما يهي بعضها: 

 

 ػٕٛاْ ٚاػح ٌٍدذٚي دْٚ اٌشخٛع اٌٝ إٌض اٌىاًِ فٟ ِرٓ اٌثحث ٠ٚىرة فٛق اٌدذٚي. -1

 اذداٖ اٌمشاءٖ ٌٍدذٚي ٠ىْٛ ٌالعفً ٚتشىً ػّٛدٞ. -2

 ذدٕة ذىشاست١أاخ اٌدذاٚي فٟ ػشع إٌرائح. -3

٠رحرُ ػٍٝ اٌثاحث ٚػغ اٌدذاٚي اٌرٟ ذُ االشاسٖ ٌٙا فٟ ػشع إٌرائح ٚػذَ ٚػغ خذاٚي  -4

 اػاف١ٗ.

 روش ٚحذاخ اٌم١اط ػٕذ ٚسٚد٘ا ِغ سلُ ِؼ١ٓ. -5

 ال٠دٛص اْ ٠مغُ اٌدذٚي اٌٛاحذ ػٍٝ طفحر١ٓ . -6

 

 كما ان نالشكال انبياويه وانصىر قىاعذ خاصه يجب مراعاتها ومىها مايهي:

 . ٚاٌّخطؾ ٚاٌظٛسجاعفً اٌشعُ اٌث١أٟ ػٕٛاْ اٌشىً ٠ىْٛ  -1

. ٚالذدًّ ِغ خ ػٍٝ اعاط ِٛحذ فٟ ا١ٌٗ اٌرشل١ُذؼاًِ خ١ّغ االشىاي ٚاٌظٛس ٚاٌّخططا -2

 اٌدذاٚي فٟ ٔفظ اٌرشل١ُ.

ذغ١ّاخ راخ دالٌٗ ٚاػحٗ ػٍٝ اٌّحٛس٠ٓ اٌغ١ٕٟ ٚاٌظادٞ ف١ّا ٠رؼٍك تاٌّخططاخ  إػطاء -3

 اٌث١ا١ٔٗ.

 .اٌظفححِغ حدُ  ٠رالءَتّا  األشىايٌٍٚظٛس  تإٌغثح األحداَذٕغ١ك  -4

 .اٌحاخٗ ا١ٌٙا ذػٕ األٌٛاْذغرخذَ  -5

 اٌمظٜٛ. اٌؼشٚسجفٟ حاٌٗ  إالتا١ٌذ  األشىايذدٕة سعُ  -6
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٠مذَ وً ؽاٌة تؼذ أرٙاء اٌّحاػشاخ ذمش٠شا ِظغش تظ١غح تحث ػٓ ِٛػٛع ِؼ١ٓ تح١ث ٠طثك ف١ح وً ِثا ذؼٍّثٗ فثٟ ٘ثزٖ     

 .٠رؼٍك تطش٠مح وراتح اٌثحثاٌّادج ٠ٚرُ ِٕالشح اٌطاٌة ف١ّا 

 

  مصادرال

         

 


