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...................االسم واللمب:...............................................التولٌع....................  

 

.ن2التنظٌم والمنهجٌة فً االجابة-1  

 2-السؤال االول :المعطيات :الٌن المعلومات التالٌة:

االردن  3112الحضارات المدٌمة  الطبعة االولى هاشم عبود. دار الحامد للنشر والتوزٌع ●  

 هاشم عبود.الحضارات المدٌمة. دار الحامد للنشر والتوزٌع 3112 االردن.

عبد الكرٌم غالب لراءة جدٌدة فً تارٌخ المغرب العربً دار الغرب االسالمً الطبعة االولى ●

3112الجزء الثالث   

 ٌبمى الترتٌب كما هو .

  العدد الثالث  وممارنتها فمٌه العٌد مجلة اعمال المخبر صادرة عن مخبر انتربولوجٌا االدٌان●

جامعة ابً بكر بلماٌد تلمسان ثمافة السلم والتسامح 3112دٌسمبر  

فمٌه العٌد. ثمافة السلم والتسامح. مجلة اعمال المخبر صادرة عن مخبر انتربولوجٌا االدٌان 

 وممارنتها  العدد الثالث دٌسمبر3112 جامعة ابً بكر بلماٌد . 

 المطلوب:

.ن3 لومات الترتٌب الصحٌحعرتب هذه الم-1  

. ن3كٌف نحٌلها فً الهامش-2  

 نحٌلها بنفس الترتٌب الصحٌح فً االجابة 1مع اضافة الصفحة. 

داخل المتن هال  ح  أ  -2  

 االول ، السنة ، ثم الصفحة(.بفتح لوس) وكتابة االسم APAنحٌلها بطرٌمة 

ن3بها فً لائمة المراجع ت  ر  -4  

نرتبها اوال بالطرٌمة الصحٌة فً االجابة رلم 1 ثم نرتبها حسب الترتٌب االبجدي وطبعا من 

 دون كتابة الصفحة.

بست من كتاب الحضارات المدٌمة عدة مرات.ت  ل  المعطٌات: إ  السؤال الثاني: -3  

:الت التالٌةاالكتاب فً الهامش حسب الح ل  ح  المطلوب: أ    

ن1ا.نفسه مرتان متتالٌتان فً الصفحة●  

نكتب المرجع فً المرة االولى كامال ثم فً االحالة الثانٌة او عند االلتباس للمرة الثانٌة نكتب     

 المرجع نفسه مع االشارة الى الصفة فً كال المرتٌن.

 مثال 1(هاشم عبود.الحضارات المدٌمة. دار الحامد للنشر والتوزٌع 3112 االردن ص...

 3(المرجع نفسه ص..

  )سؤال محذوف(.ن1فً صفحة موالٌة  والثانٌة صفحة فً االولى مرتان متتالٌتان●

.: ن1فً الصفحة نفسها  مرتان غٌر متتالٌتان●  

 1( هاشم عبود.الحضارات المدٌمة. دار الحامد للنشر والتوزٌع 3112 االردن ص...



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 زوارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ابي بكر بلقايد
 كلية االداب واللغات

  مسرح مغاربي 1ماستر                                                           قسم الفنون                                       

  االستدراكي المنهجية  متحان الا
شرعة ومنهاجا منكملكل جعلنا  

2 
 

3( عبد الكرٌم غالب لراءة جدٌدة فً تارٌخ المغرب العربً دار الغرب االسالمً الطبعة 

 االولى الجزء الثالث3112 ص .....

 2(هاشم عبود المرجع نفسه ص..... 

  )سؤال محذوف(ن1فً صفحة موالٌة.  والثانٌة صفحة فً االولى مرتان غٌر متتالٌتان●

اختر احد السؤالٌن :السؤال الثالث:-4  

صحح ما ٌمكن تصحٌحه من االخطاء الواردة فً المعطٌات:●  

ن1االشكال:ٌؤدي تراجع الٌات الضبط فً المجتمع الى تنامً الجرٌمة  

هل ٌساهم تراجع الٌات الضبط فً المجتمع الى تنامً الجرٌمة؟او أي سؤال اخر المهم تحوٌل 

 الجملة الى سؤال اي جملة استفهامٌة  . 

 حولتنامً السلون االجرامً فً المجتمع الجزائري.دراسة سوسٌولوجٌة العنوان:اسباب

 للمؤسسات العمابٌة فً تلمسان ووهران1نصحيح .

ن1الفرضٌات: االنحراف هو استجابة طبٌعٌة لالفراد نتٌجة االوضاع التً ٌعٌشونها  

نعم ٌؤدي تراجع الٌات الضبط االجتماعً الى تنامً السلون االجرامً . او أي فرضٌة اخرى 

.المهم ان تجٌب اجابة مؤلتة عن السؤال المطروح.  

.ن2ما الفرق بٌن االحالة والتهمٌش والحواشً ثم بٌن المصدر والمرجع●  

االحالة هً احالة الكالم الممتبس الى اهله واصحابه سواء فً الهامش او المتن وفً الهامش 

 ترلم..

التهمٌش كل كالم زائد فً المتن وٌمكن ان ٌحدث نوعا من الثمل او أي مصطلح او تعرٌف 

 بمفكر...... ٌمكن تهمٌشه فً الهامش. وترمز هذه االحاالت وال ترلم.

 الحواشً تشٌر الى المكان الذي نحٌل ونهمش فٌه وفً الغالب  تحتمل معنى التهمٌش .

المصدر ٌمصد به امهات الكتب وكل ما كتبه المعاصرون لظاهرة ما ٌعتبر مصدرا اولٌا مثال 

ممدمة ابن خلدون ،كتابات هٌرودوت ....... ، اما المراجع فهً كل ما اعتمد فً كتابته  على 

المصادر االولٌة و ٌسمى مرجعا او مصادر ثانوٌة ككتابات البحاثٌن حول الممدمة مثال او 

 كتاباتهم حول أي موضوع تم االعتماد فٌه على كتب االولٌن . . 

 بالتوفٌك للجمٌع

 د.براممً
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