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  املنهجية

 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 كر بلقايدأبو بجامعة 

  قسم الفنون 

  

جانفي(امتحان السداسي األول  

  
املنهجية: املقياس                                          

  فنون /   2

  : ....القرض:...   املعامل..........................

  )hadjtar@yahoo.fr(طرشاوي بلحاج 

  :جب على مايلي

 ........؟اختيار موضوع حبث معايريهم 

.مع ذكر مثال واضح املعاملكيف حتدد اشكالية حبثك؟

 ماهي أهداف العلم؟

 ماهي معايري قابلية اجناز حبث ما؟

                                          مهجية:الوحدة

2اسرتامل: السداسي 

..........................: التاريخ 

طرشاوي بلحاج . د.ا:     ستاذاأل

  

  

جب على مايليأ   

هم أماهي  .1

كيف حتدد اشكالية حبثك؟ .2

ماهي أهداف العلم؟  .3

ماهي معايري قابلية اجناز حبث ما؟  .4

 

 

 

 

 

 

 

  



  اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

  وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

2019(  

  املنهجية 

 ن5.............

 ن4................

 

 ن1

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

وزارة التعليم العايل و البحث العلمي

 جامعة أبو بكر بلقايد

  قسم الفنون 

  

2019جانفي(امتحان السداسي األول  

  
املنهجية : املقياس                                           

  فنون /   2

  : ....القرض:...   املعامل: ..........................

  )hadjtar@yahoo.fr(طرشاوي بلحاج 

  النموذجيةاالجابة 

.............؟ماهي أهم معايري اختيار موضوع حبث

 مصادر االهلام

 التجارب املعيشة

 الرغبة يف ان يكون البحث مفيدا

 مالجظة احمليط

 تبادل االفكار

 البحوث السابقة

................؟ماهي معايري قابلية اجناز حبث ما

ن1..................توفر الوقتتوفر املوارد املاليىة

....................الوصول اىل مصادر املعلومات

                                           مهجية:الوحدة

2اسرتامل: السداسي 

: ..........................التاريخ 

طرشاوي بلحاج . د.ا:     األستاذ

  

 

ماهي أهم معايري اختيار موضوع حبث •

مصادر االهلام  .1

التجارب املعيشة .2

الرغبة يف ان يكون البحث مفيدا .3

مالجظة احمليط .4

تبادل االفكار .5

البحوث السابقة .6

ماهي معايري قابلية اجناز حبث ما •

توفر الوقتتوفر املوارد املاليىة .1

الوصول اىل مصادر املعلومات .2



ميكن تناول موضوع ما بكيفية مباشرة او غي مباشرة، لكن بشرط ان يتم :اخليال .3

ختيل الكيفية، فن كان من احملال الوصول اىل فنان ما او عمل فين ما لسبب ما ، 

طريفة  حلصص التلفزيون أفال ليس هناك مامينع دراسة املوضوع ب خرى كا

 ن2......................مثال

 

  ن 5.........................؟ماهي أهداف العلم •

  الوصف .1

  التصنيف .2

 التفسري .3

  الفهم .4

 

حسب ( ن5..........كيف حتدد اشكالية حبثك؟ مع ذكر مثال واضح املعامل .5

 )االجابة

  مالحظة

  21/01/2019مراجعة األوراق تكون يوم االثنني  

  ........ابتداء من الساعة التاسعة صباحا uلقاعة


