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Research Curricula عدد الوحدات المجموع عملي نظري 

 4 2 - 2 العربية لغة التدريس للمادة

 
 

  : أهداف المادة
 :التعرف على مناهج البحث العلمي وتصنيفاتها وخطواتها وادواتها.الهدف العام      
 : يكون الطالب قادراً على التفكير العلمي وكتابة البحوث في مجال تخصصه. الهدف الخاص    
 

 األسبوع تفاصيل المفردات النظرية

انيواع المعرفية   -اوالً: المعرفية والعليمأ أ...  ليدر طبيعة البحث العلميي والديدف مين ا
 تعريف العلم. -ب

 انواع البحوث:-تعريف البحث  ب -ثانياً: البحث وانواعه وصلته بالمكتبةأ أ

 األول

 الثاني البحث بمعنى التنقيب عن الحقائق. -أ

 الثالث البحث بمعنى التفسير النقدي. -ب

 الرابع البحث الكامل. -ج

 الخام  التفكير العلمي.خطوات 

 الساد  خطوات اختيار العينة. -تعريف العينة وعالقتدا بمجتمع الدراسةأ ب -أ

 السابع العينة الممثلة. -صعوبات اختيار العينة  د -ج

انييواع العينييات: العينيية الع ييوائية البسيييطة  العينيية الع ييوائية المنظميية  العينيية  -هيي  
 عمدية.الع وائية الطبقية  العينة ال

 الثامن

 مناهج البحث العلمي وتصنيفاتدا:
 -الميييندج التييياريخي واهميتيييه  ب -أ...  اوالً: الميييندج التييياريخي: اصيييطالحاً ومفدومييياً.

 اهمية البحث التاريخي. -خصائص دراسة التاريخ وتطبيق المندج التاريخي  ج

 التاسع

 العا ر .صياغة الفروض -تحديد الم كلة  ب -خطوات البحث التاريخي: أ

 الحادي ع ر حدود البحث التاريخي. -جمع المادة التاريخية ونقدها  د -ج

 الثاني ع ر ثانياً: المندج الوصفي: اصطالحاً ومفدوماً.

 الثالث ع ر خطوات المندج الوصفي  وخصائصه.

 الرابع ع ر انواع البحث الوصفي.

 الخام  ع ر حدود البحث الوصفي.

 التعريف بالمندج التجريبي واهم مميزاته. -ريبي: أثالثاً: المندج التج
 خطوات تنفيذ المندج التجريبي. -طريقة البحث التجريبي  ج -ب

 الساد  ع ر

 السابع ع ر مجتمع البحث واختيار العينة: االختيار الع وائي   االختيار المنظم  االختيار الطبقي.

 رالثامن ع  المتغير التابع  المتغير المستقل. -أ

 التاسع ع ر انواع التصميم التجريبي.

 الع رون التصميم التجريبي ذو الحد االدنى من الضبط. -اوالً 

 الحادي والع رون التصميم التجريبي ذو الضبط المحكم. -ثانياً 

 الثاني والع رون المجموعة الضابطة. -المجموعة التجريبية  ب -أ

 الثالث والع رون الصدق  الثبات. -أ

 الرابع والع رون التصميم ذو الضبط الجزئي. -اً ثالث



 الخام  والع رون هيكلية البحث العلمي. -االختبار البعدي  ج -االختبار القبلي  ب -أ

 الساد  والع رون المالحظة بانواعدا المختلفة......          الباحث وادواته

 نالسابع والع رو المقابلة ووظائفدا  خطوات اجراء المقابلة.

 الثامن والع رون االستبيان وتصميمه.

 التاسع والع رون انواع االستبيان.

 الثالثون قواعد وضع عناصر االستبيان.

 


