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 .انون التجاريقالفي مادة  امتحاناالجابة النموذجية 

 :أجب على السؤالين التاليين 

يعد التعامل باألوراق التجارية عمال تجاريا بحسب الشكل حسب نص المادة الثالثة من -1

  صح/خطأ؟القانون التجاري

المادة الثالثة من القانون التجاري ذكرت السفتجة كورقة تجارية يعد التعامل بها  خطأ،

عمال تجاريا بحسب الشكل، وذلك على سبيل الحصر ال على سبيل المثال، ويتم التعامل 

بها من خالل سحبها تظهيرها، قبولها، وضمانها ضمانا احتياطيا، أما باقي األوراق 

سند ألمر فال يعد التعامل بهما عمال تجاريا إال إذا استعمال التجارية األخرى كالشيك وال

 لوفاء دين تجاري أو يتعلق بعمل تجاري.

  ؟ اشرح ذلك .القيد في السجل التجاري هو دليل على اكتساب صفة التاجر -2

قرينة  من القانون التجاري فإن القيد في السجل التجاري هو 21،22وفقا لنص المادتين 

بعد التعديل نصت على أنه:" كل شخص  21حيث أن المادةعلى اكتساب صفة التاجر، 

يعد مكتسبا صفة التاجر...: حيث حذف النص  طبيعي أو معنوي مقيد في السجل التجاري

، وبالتالي قبل التعديل 21الواردة في نص المادة خالف ذلك" " مالم يثبت القانوني عبارة

فاعتبرت عدم  22ال يمكن اثبات عكسها بالنسبة للتاجر، أما المادة  قرينة قاطعةفهي 

 العكس. تعلى عدم اكتساب صفة التاجر قابلة ال ثبا قرينة بسيطةالتسجيل هو 

ورفض المؤجر  نتهاء مدة اإليجارق في اإليجار عند اـيفقد المحل التجاري عنصر الح -3

 ؟صح/خطأ.التجديد

التجاري والحق في االيجار كعنصر من عناصر المحل  نميز هنا بين عقد االيجارخطأ، 

فانتهاء مدة عقد االيجار المبرم بين مالك المحل التجاري المستأجر المعنوية،  التجاري

المؤجر، ورفض هذا األخير التجديد ليس معناه  -المكان والعقار أ–ومالك العين المؤجرة 

المحل التجاري هذا العنصر، فهذا زوال الحق في االيجار كعنصر معنوي وبالتالي يفقد 

العنصر دائما يوجد ضمن عناصر المحل التجاري المعنوية حينما ال يكون صاحب المحل 

التجاري مالكا للعقار الذي يستغل فيه تجارته، وفي الحالة هذه ما عليه سوي ابرام عقد 

 ايجار مع مؤجر أخر.
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في البحث، وتعتبر  ، فهي بمثابة القلب النابضمن أهم الخطوات، والوصول إلى تحديدها خطوة تعتبر اإلشكالية أساس البحث العلمي: املطلوب

تتطلب عملية ضبطها دراية تامة ودقيقة بموضوع الدراسة؛ إذا علمنا أنه اية التي يبدأ منها البحث ولهذا مشكلة البحث العلمي هي املنطلق والبد

  ؟ما هي العالقة التي تربط اإلشكالية بالعناصر األخرى للبحث العلميي عناصر البحث األخرى، فالبد أن يكون لها انعكاس أو إسقاط على باق
 اخلطة غري مطلوبة(. -)اإلجابة تكون مباشرة 

 اإلجابة:

 الاالقة بي  اإلشكالية لالاناصر اوأخرى للباث:

وتتمثل في العنوان واملقدمة، وعناصر تأتي بعد اإلشكالية وتتمثل في صر البحث بالنسبة لإلشكالية إلى عناصر تأتي قبل اإلشكالية ايمكن تقسيم عن

 املتن أو املضمون والخاتمة.

 الاالقة بي  اإلشكالية لتما قبلها تمن عناصر الباث: -أ

أن إن العالقة التي تربط بين إشكالية البحث وعنوانه هي عالقة ارتباط مباشر فالبد لإلشكالية  الاالقة بي  اإلشكالية لالانوا : -1

تتضمن عنوان البحث وتحتويه، إذ من الناحية املنهجية البد لإلشكالية أن تسبق العنوان في الطرح بالنسبة للباحث، إذا علمنا بأن 

البحث العلمي يتمحور عادة حول إشكال يدور في ذهن الباحث يعمل على صياغته في شكل بحث علمي، وبالتالي ال يمكن لإلشكالية 

 حث إذ تتضمن جميع األفكار أو املحاور الرئيسية التي يحتويها العنوان.أن تخرج عن إطار الب

 للبحث، ورغم أنها ال تحتل من البحث سوى صفحات قليلة، إال أنها يجبب أن الاالقة بي  اإلشكالية لاملقاتمة:  -2
ً
تمثل املقدمة مدخال

 عن موضوع البحثتصورا يتشكل 
ً
 وافيا

ً
 شموليا

ً
 بموضوع البحبث، واملشبكالت  ويجب أن، عطي للقارئ انطباعا

ً
تشمل املقدمة تعريفا

التببي يثيرهببا، واألسبببا  التببي دفعببخ الباحببث الختيببار املوضببوع، واألهببدا  التببي يرمببي الوصببول إلههببا، والصببعوبات التببي واجههببا فببي إعببداد 

د لهبا أن تكببون علبى اتصببال مباشببر ولهبذا البببمقدمبة البحببث هبي أول مببا يقببرال قبارئ البحببث، ، فبحثبه، واملببنهل العلمبي املتبببع فبي الدراسببة

 البحث. بإشكالية

ومن الناحية التركيبية يشبه بعض علماء منهجية اإلعداد تركيب املقدمة باملثلث املقلو  حيث تمثل بدايتها الجزء األوسع، ويتوسع  

التناول إلى أن يصل إلى حصرل في فهها الباحث من خالل استعراض املواضيع واملفاهيم املتعلقة بالبحث ثم يشرع في تضييق مجال 

 ، ومن هنا تبرز العالقة بين اإلشكالية واملقدمة.أنه يتجه إلى اإلشكاليةاملوضوع األساس ي الجوهري، وك

 ها تمن عناصر الباث:ااالاالقة بي  اإلشكالية لتما ب -ب

جزء الذي يتضمن الخطة التفصيلية من املعرو  أن املتن أو املضمون هو ذلك ال الاالقة بي  اإلشكالية لاملت  أل املضمو : -1

للبحث، كما أن اإلشكالية البد أن تتضمن جميع أجزاء الخطة املعتمدة من طر  الباحث وال يمكن أن يخرج جزء أو عنصر من 

عن ، وبالتالي ترتبط اإلشكالية باملضمون أو املتن كون أن هذا األخير يشكل إجابة الخطة عن اإلشكالية املطروحة في إطار البحث

ب كل جزء من البحث عن أحد األسئلة الفرعية التي يمكن أن تطرح في إطار ياألسئلة الفرعية التي تطرحها اإلشكالية، بحيث يج

 اإلشكالية الرئيسية.

تعتبر الخاتمة من أهم عناصر أو أجزاء البحث، بحيث تمثل النتيجة التي توصل إلهها الباحث من  الاالقة بي  اإلشكالية لالخاتمة: -2

خالل الدراسة التي قدمها، فهي الحيز الذي يجيب من خالله الباحث عما توصل إلهها، وبالتالي فإن الخاتمة لها ارتباط مباشر 

 باإلشكالية.
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Epreuve Nl ( Terminoreee ), z année, LMD, Licence - 2022/2023.Etablie par Maitres LAcHr,rcHr Mohamed et BENADJEMTA Miroud.

Groupe:

Réoondez à toutes les q

Exercice N 2 : Traduisez de f,Arabe en Français i Spts

.9'''ll dL*x-l d, r.,.*ilt

xerciceE N 3 :5pts

Repondez avec vraix o, fr,,*, en corrigeant ra fausse réponse :

1- Le propriétaire d'un bâtiment est responsabre, dans tout res cas, dudommage causé par sa r!1,, .3.

Pq:i e [4) 4/a



ra oeo,taT"3'1" 
I EsL ur ren oe droit entre deux personnes, fe créancier et

4 - Le contrat est fa seule source des obligations.

Exercice N 4.: Sgits

Ïraduisez fa phrase suivante du Français en Arabe : (Articfe 1zq du codecivilAfgérien) :

Tout acte quercongue de ta personne qui cause à autrui un dommage,oblige cefui par ra faute duquer ir est arrivé, à re réparer.

Bon courage.

Foz"CO



 -الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي
 كلية احلقوق والعلوم السياسية

 محاا  السااسي اوأو  لللبة السنة الاايية ليساي  اامجمموعة الاايية االجابة النموذجية ال
 مقياس القايو  الحجاري

القصر املرخص جيوز للحجار من القايو  الحجاري على أيه " 6يص املشرع اجلزائري يف املادة  ن6: اجلواب األول
، أ  يرتبوا الحزاما أو رهنا على عقاراهتم، غري أ  الحصرف يف هذه اوأموا  5هلم طبقا وأحكام الواردة يف املادة 

سواء كا  اخحياريا أو جربيا ال ميكن أ  يحم إال باتباع أشكا  االجراءات املحعلقة ببيع أموا  القصر أو عاميي 
 اوأهلية".

 تكون باختصاراالجابة اشرح النص مع -
من القايو  الحجاري للحجار القصر احلق يف رهن عقاراهتم وذلك بعا توفر فيهم الشروط اليت  6أجازت  املادة 

فعناما يحعلق الحصرف هبذه العقارات سواء كا  هذا الحصرف اخحياريا أو غري أ  رغم توفرها  5يصت عليها املادة 
من قايو   88راءات املحعلقة ببيع أموا  القصر اليت يصت عليها املادة جربيا ال جيوز له ذلك واهنا عليه اتباع اج

اوأسرة اجلزائري اليت يصت على أيه ال يكفي احلصو  على إذ  من الويل بل ال با أيضا احلصو  على إذ  من 
صر رغم قاضي احملكمة فيالحظ أ  املشرع اجلزائري عناما يحعلق بأموا  ذات أمهية جاء هنا حلماية مصلاة القا

 أيه قاصر حبيث مل جييز له الحصرف يف بعض أموا .  ال يزا  ينظر إليه على ترشياه فاملشرع
عقاا مع أمحا ليقوم هذا  66/70/0706حمما صاحب مصنع لبيع اآلالت أبرم بحاريخ  ن41الثاين:  اجلواب

دج والباقي يكو   07.777مبلغ قاره افع دج شهريا فقام حمما ب 57.777اوأخري بحوريا له احلايا مببلغ قاره 
إىل خسارة مالية مما أدى به إىل طلب من مصلفى قرضا  حمما بعا شهر ويصف تعرضأشهر ولكن  0بعا 

مبقابل تقامي ضمايات يحمال الضما  اوأو  يف تقامي بنك الحنمية ككفيل له ويحمال الضما  الااين يف تقامي حمل 
وايصب ع على حاله مما دفع بسيا حمما بيع حمله الحجاري لسيا علي جتاري فقبل مصلفى ذلك واسحمر الوض

البيع على البضائع واآلالت واالسم الحجاري واحلق يف اإلجيار وعنصر االتصا  بالعمالء والشهرة والعالمة الحجارية 
وصية م صايق حمما بعرض عليه الاخو  يف شركة الحاولكن بعا فرتة مت صاور حكم بشهر إفالس علي وكما ق

 .البسيلة فقبل ذلك

هو عقا جتاري من اوأعما  الحجارية حبسب املوضوع كل  طبيعة العقا املربم بني السيا حمما والسيا أمحا -
  6من القايو  الحجاري اجلزائري  0مقاولة توريا اوأساس القايوين املادة 

على السيا أمحا إخلار  الامن افع باقيلالبة السيا حمما باالجراءات القايويية اليت يقوم هبا السيا أمحا مل -
السيا حمما بأي وسيلة سواء كا  عن طريق برقية أو خلاب عادي بضما  سرعة املعامالت الحجارية عنا حلو  



 مة الواقع يف دائرهتا موطن املاعىقضائية أمام القسم الحجاري مباكدعوى اوأجل وإذا مل يسحجيب عليه أ  يرفع 
  0عليه 

وهي هي كفالة جتارية رغم أ  أصل الكفالة تربعي  اليت قامها السيا حمما إىل السيا مصلفى طبيعة الكفالة-
رية وأهنا من عمل ماين ولكن ملا قام هبا بنك تعحرب جتارية وأ  كل اوأعما  اليت يقوم هبا البنك تعحرب أعما  جتا

  6ي أعما  جتارية منفردة اوأعما  املصرفية وه

  6وهو عقا جتاري وأيه يحعلق بعمل جتاري وهو اسحغالله يف يشاطه الحجاري  قا القرضاللبيعة القايويية لع -

أما االجراءات القايويية  عن دفع الامنولكن جيوز له االعرتاض  بيعجيوز لسيا مصلفى االعرتاض عن عملية الال-
اليت يحخذها هي االعرتاض بواسلة عقا غري قضائي وجيب أ  تحضمن املعارضة مبلغ الاين وسببه وحتايا املوطن 
املخحار وإال كايت املعارضة باطلة واملشرتي ملزم بعام دفع الامن إذا ما تلقى املعارضة يف اآلجا  القايويية وبعا 

جيوز البائع رفع املعارضة عن طريق رفع دعوى قضائية أمام قاضي االسحعجايل شريلة  يوم  65ايحهاء املعارضة 
  0وضع مبلغ مايل كاف لحغلية الايو  امللالب هبا لاى مصلاة الودائع  

حتت تصرف املشرتي أي يحم تسليم البضائع واآلالت عن طريق وضعها  يحم تسليم العناصر املنصب عليها البيع-
الحجاري واحلق يف االجيار تنحقل عن طريق حوالة احلق أما بالنسبة  لالسمشرتي أما بالنسبة وضعها حتت يا امل

على  كاطالعهللعمالء والشهرة الحجارية بحسليمه عن طريق متكني املشرتي من كافة املعلومات املحعلقة هبذا العنصر  
ا كلريقة تسهيل الافع حىت يحمكن املشرتي املراسالت مع زبائنه وطلباهتم من يوع اخلامة اليت تعودوا الحعامل هب

من االححفاظ بعنصر العمالء والشهرة الحجارية أما بالنسبة للعالمة الحجارية يحم تسليمها عن طريق ايااع يسخة 
  0من عقا البيع لاى املعها الوطين للملكية الصناعية 

من  661االمحياز يصت عليه املادة هو حق  الضمايات ايل مناها املشرع إىل السيا حمما للملالبة حبقه -
يوما من تاريخ إبرام عقا البيع وإال كا   07القايو  الحجاري غري أ  على البائع قيا هذا االمحياز خال  ماة 

  0املاة واال مت شلبه تلقائيا  ايقضاءسنوات وميكن جتاياه قبل  67باطال وحيفظ هبذا احلق ماة 

الحقيا بشروط الواردة يف عقا االجيار أي عام  علي يف مواجهة مالك العقار االلحزامات اليت يلحزم هبا السيا -
إدخا  أي تعايالت على العني املؤجرة أو تغيري يف طبيعة النشاط بعاما كا  محفق بني مالك العقار وحمما مالك 

  6احملل الحجاري 

الحوصية البسيلة حماودة يسأ   وأ  مسؤوليحه يف شركة يكحسب السيا حمما الصفة الحجارية كشريك موصي ال-
 وفق احلصة اليت قامها وذلك وأ   القايو  الحجاري مينع الشريك املوصي من اإلدارة اخلارجية للشركة.



 (2المجموعة ) (حقوق)د..م . الثاني ل : المستوى                       (كلية الحقوق) الشلف –جامعة حسيبة بن بوعلي 
االجابة النموذجية المتحان القانون الدولي العام           

(نقاط 6)الصحيحة عن األسئلة التالية ( أو اإلجابات)اختر اإلجابة : أوال  
 ؟(VCLT) وفًقا التفاقية فيينا لقانون المعاهدات "المعاهدة"ما هي  - 1

 (مثل الشركات)المعاهدات هي جميع االتفاقات المبرمة بين الدول والمنظمات الدولية والكيانات غير الحكومية ( أ

 √ المعاهدات هي اتفاقات مبرمة بين الدول في شكل مكتوب ويحكمها القانون الدولي( ب  

 اتفاقات مبرمة بين الدول بشكل مكتوب يحكمها القانون الدولي أو المحلي المعاهدات هي( ج

 معين؟ يجب أن تأخذ المعاهدات شكالهل  - 2

 امعين شكال هاالمعاهدات على هذا النحو واتخاذسمية ينبغي دائًما ت( أ  

 √  على هذا النحوتسميتها ليس من الضروري أن تأخذ المعاهدات شكاًل معيًنا أو ( ب  

 المعاهدات على هذا النحو ، بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه  سميةيتعين ت( ج  

 من لديه سلطة إبرام معاهدة من جانب الدول؟ - 3

 √  هذه السلطةب المفترض تمتعهمالدول والحكومات ووزراء الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية .رو . ونفوضممثلو الدول الم (أ

 فقط رؤساء الدول ووزراء الخارجية (ب  

 .الضرورية وال ُيفترض أن أي شخص يمتلك هذه السلطة" الكاملة وثائق التفويض"فقط األشخاص الذين يحملون ( ج  

 ؟( بالمعاهدة)كيف يمكن التعبير عن موافقة الدولة على االلتزام  - 4

 يتم التعبير عن موافقة الدولة على االلتزام فقط بالتصديق (أ  

 √  يجوز التعبير عن موافقة الدولة على االلتزام بمعاهدة ما بالتوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام( ب  

 بالتوقيع يتم التعبير عن موافقة الدولة على االلتزام( ج  

ألهلية القانونية الدولية ؟واانونية الدولية الشخصية الق ما الفرق بين - 5  

 √  ألهلية الدولية دورها تفعيل الشخصية القانونيةا( أ

 والفرق بينهما ي األهلية القانونية الدوليةهالشخصية القانونية الدولية  (ب

 √  ،لشخصية الدولية ثابتة غير قابلة للتجزئة أو االنتقاص، في حين ان األهلية الدولية متغيرةا (ج

(نقاط 4) العالقة؟ هذه عن المترتبة االثار  الداخلي؟وما بالقانون الدولي القانون تربط عالقة من هل :اثالث  

: وشرحها خاللهماالعالقة من  لرؤية هذه منظوران هناك ،مبدئيا  

من وجهة نظر القانون الدولي: من هذا المنظور، يسهل فهم األمور: فإن القانون الداخلي )المحلي( من وجهة نظر القانون 
 القانون نظر وجهة من ، المحلي للقانون القانونية للطبيعة التام الدولي القانون انكار يعني ال ذلك ولكنواقعة  هو الدولي



 وقاعدة من الدولي القانون قواعد من قاعدة بين التعارض حالة في الذي يسودالجدل حول القانون  الخطأ من ، الدولي
  خرىاأل الجدل حول من تسود على قانونيتين يمكن قاعدتين بين حقيقي تعارض هناك كان إذا فقط ياواقع  المحلي، القانون

من وجهة نظر القانون الداخلي: ال شك أن القانون الدولي قانون ولكن إذا كان القانون الدولي قانوًنا من منظور القانون 
عنه؟ منفصالً  يظل أم لي؟داخال القانون من جزًءا يعتبر هل: المطروح ال األهمشكافاال المحلي،  

  : المحلي القانون منظور من الدولي للقانون للنظر طريقتان هاتان 

- أحادية القانون يشكل بموجبها القانون الدولي  والقانون المحلي مًعا نظاما قانونيا موحًدا حيث يتضمن هذا االخير 
مجموعة قواعد قانونيه تتدرج من حيث االلزاميه في سلم هرمي قانوني تستمد القاعده االدنى فيه قوتها من القاعدة 

أسمى ومن جعل القاعدة ( القانون الدولي)الدولبة االساسيه ، وهنا اختلف اصحاب هذا االتجاه بين من جعل القاعدة 
أسمى( القانون الداخلي)الداخليه   

-ثنائية القانون تقر أن القانون الدولي يظل مستقال ومنفصالً  عن القانون المحلي وال يتغلغل فيه ويتفاعل معه إال وفًقا 
.نفسه المحلي القانون في عليها المنصوص للشروط  

(نقاط 11)  فتراضيةالاقضية ال :ثالثا  

لم يقدم وثائق التفويض الكاملة عند التوقيع التي تؤهله لتمثيل دولته والتعبير  'أ" جارةتألن وزير  قانونا صحيح «ج» دفع 1
الدول .ال تعفي من إبراز هذه الوثائق إال رؤساء م التي.ق.ف.إ7م والم.ق.ف.إ2عن رضاها، كما تشير بذلك الم

  . لديهمالفتراض وجود التفويض الكامل والحكومات ووزراء الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية 

ألنه إعالن من  م.ق.ف.دإ 1ف2المحسب  تحفظ هو« ب»البيان الصادر عن الدولة  :طبيعة البيان ومدى صحته: أوال 2
لم تذكر فبما أن القضية  :وفيما يخص صحتهجانب واحد يقصد به استبعاد أحد أحكام المعاهدة بغض النظر عن تسميته، 

ض أنها ال تتضمن ذلك، وبالتالي فإن صحة هذا التحفظ فتر فنالتحفظات، نفسها تذكر أي شيء بشأن إن كانت المعاهدة 
والفتوى الصادرة عن ( م. ق.ف . من ا( ج) 11المادة )تتوقف على مدى توافًقه مع موضوع المعاهدة والغرض منها 

وبما أن التحفظ متعلق  ،(محكمة العدل الدولية التي تسمى التحفظات على اتفاقية منع ومعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية
 باالختصاص اإللزامي لمحكمة العدل الدولية لحل المنازعات فهو بوضوح ال يتعارض مع هدف المعاهدة والغرض منها

 .وصحيح ومنتج آلثاره القانونيةوبالتالي فإن التحفظ مسموح به . المتعلق بحظر الحواجز التجارية المتعلقه بمنتجات األلبان

. ة ماعدا الحكم المستبعددسوف تكون ملزمة بكل أحكام المعاه هافإن «ب»بالنسبة للدولة المتحفظة : انونيةآثاره الق:ثانيا  
 شهًرا 12 بعد مقبواًل  التحفظ اعتبار سيتم أنه يعني مما ، بالصمت التزمت «د»,«ج»,«أ» الدول -1 :بالنسبة لباقي الدول

 .  عليه تحفظ إبداء تم الذي الحكم باستثناء  «ب»بينها وبين  ذاالنف حيز المعاهدة تدخلوس (م.ق.ف.ا (5) 22 المادة)
 20 مال) ة؛المستبعد المادة دون   «ب»بينها وبين  ذالنفا حيز تدخل المعاهدة أن يعني وهذا ، صراحة تقبل:«ه»الدولة-2

كنتيجة  بالقدر الذي تلزم به نفسها «ب» ملزمة بالمعاهدة تجاه «ه»,«د»,«ج»,«أ»وبالتالي . م.ق.ف.ا ((5)و(ا) (4)
من التأكد من درجة ونية االعتراض فان كان  في هذه الحالة البد. التحفظ على تعترض :«و» الدولة -3(.األثر المتبادل)للتحفظ 

  «و»أما إذا كان اعتراضا قطعيا بموجبه  ،«ب»مع .التنفيذ حيز المعاهدة تدخلواج آثاره  تاعتراضا بسيطا فلن يمنع التحفظ من ان
 (.م.ق.ف.ا( ب( )4) 20 م). «و»و «ب» بين النفاذ حيز المعاهدة تدخل لنالنفاذ ف حيزبسبب التحفظ ترفض دخول المعاهدة 
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 1البحث العلمي منهجية إعداد مقياس في  العادي للسداس ي األول متحا  ل اإلجابة النموذجية ل
 

 

       

: بي  إذا كنت مرحلة القراءة العلمية ضرورية ولها دور في تنفيذ كل مرحلة من مراحل البحث العلمي التالية، وبي  نوع األول  السؤال

  التي تحتاجها كل مرحلة في حالة كانت ضرورية لتنفيذها؟القراءة املركزة(  -القراءة العادية -القراءة العلمية )القراءة االستطلعية
  

حث بعض مراحل إعداد الب

 العلمي

ضرورية أو  غير القراءة العلمية 

     في هذه املراحل  ضرورية

 ن لكل جواب(2)

 نوع القراءة العلمية التي تحتاجها كل مرحلة

 ن لكل جواب(2) مركزة(أو  أو عادية ) استطلعية 

 مرحلة جمع الوثائق العلمية  -1
 استطلعيةقراءة علمية  ضرورية

 استطلعيةقراءة علمية  ضرورية إعداد الخطة األولية مرحلة -2

 مرحلة إعداد الخطة النهائية -3
 مركزةقراءة علمية  ضرورية

 

الثاني: تقسم أيضا القراءة العلمية إلى قراءة عمودية وقراءة أفقية، بي  طريقة تنفيذ كل من القراءتي  وبي  أيضا في أي مرحلة من  السؤال

  ؟  الباحث هامراحل إعداد البحث العلمي يحتاج

 

  خ يأ. بش  

 ن لكل جواب(2)                القراءةكيف تتم هذه  نوع القراءة

 أي مرحلة من مرحل إعداد البحث

العلمي يحتاج فيها الباحث هذه 

 ن لكل جواب(2)        القراءة

القراءة العلمية              -1

 األفقية

 

عن طريق قراءة املوضوعات املتجاورة قراءة متأنية، ينتقل  تتم 

الباحث من قراءة املوضوع الفرعي األول ثم الثاني الذي يليه 

ملوضوع الدراسة في مرجع واحد وتساعد هذه القراءة الباحث 

للتعرف على نطاق املوضوع معرفة شاملة ومعرفة املواضيع 

 التي تتصل بالبحث.

 

راءة الباحث في تساعد كثيرا هذه الق

 إعداد خطة البحث.

القراءة العلمية  -2

 العمودية

 

وهي القراءة التي تنصب على جانب واحد من موضوع الدراسة 

في سائر املراجع التي جمعها. وتساعد هذه القراءة الباحث كثيرا 

للقضايا والعنا صر األساسية الخاصة بجانب  هفي استيعاب

فقط مفهوم موضوع الدراسة  مثال: قراءة واحد من الدراسة. 

 في كل املراجع.

  

تساعد كثيرا هذه القراءة الباحث في 

كتابة البحث عنصر بعنصر وأيضا في 

 عملية تخزين املعلومات.
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