
 

 ترتيب وظيفة البحث العلمي طريقة كتابة و

اسماء  ،موضوع البحث ،يكتب فيها الطالب اسم المدرسةصفحة الغالف:   .1
 المعلم المرشد والسنة الدراسية. ،الطالب

 ؤالس بعدهاسبب اختيار البحث ويحدد الظاهرة، الطالب فيها  يعرض المقدمة: .2
 .البحث

الطالب العوامل المتعلّقة بالبحث سواء كانت متغيّرة يشرح فيها  خلفية علمية: .3
دون ذكر العالقة بينها. يجمع الطالب المعلومات من الموسوعات  ثابتة،أو 

والكتب العلمية ومن مواقع االنترنت. يجب التقيد بكتابة الخلفية فقط عن عوامل 
 البحث وعدم التطرق لمواد فرعية وغير مهمة للبحث.

 يبين ماهيّة العالقة بين عاملين حيث يكون حسب المبنى التالي: سؤال البحث: .4

 هي العالقة بين "العامل األّول" و"العامل الثاني"؟ ما-أ

 هو تأثير "العامل األّول" على "العامل الثاني"؟  ما-ب

 المختلف(. )العامليث ان العامل األّول هو الذي نريد فحص تأثيره ح

هي جواب يقترحه الطالب لسؤال البحث قبل تنفيذ هذا البحث.  فرضية البحث: .5
هذا الجواب قد يكون صحيحا او خاطئا. الفرضية تعطي جوابًا اوليًّا حسب 

اعتقاد الطالب عن تأثير العامل المختلف المادة النظرية التي قرأها وبحسب 
 .نتيجة البحثعلى 

على الطالب ان يسجل كل االدوات التي استعملها في  حث:ادوات ومواد الب .6
 بحثه. مثل مسطرة، آلة تصوير، أصص، مواد كيميائيّة...الخ

حث م به اثناء تنفيذ البهنا يصف الطالب بشكل مفصل كل ما قا سير البحث: .7
، مشاهدة، استطالع، مقابالت(، العامل )تجربةيقة البحث طر مع تحديد

المختلف والعوامل الثابتة في التجربة. يفضَّل وصف سير البحث كالميًّا ومن 
 ثم تنظيمه في جدول.

الطالب النتائج التي حصل عليها في جداول ورسوم بيانية  يسجل النتائج: .8
 واضحة.

ل البحث ط تحليبحيث يرب شرح النتائج بلغة الطالب الخاصة تحليل النتائج: .9
 البحث.مع المادة النظرية وفرضية 

عن سؤال البحث. كما  النتائج ويجيبيكون استنادا على  االستنتاج: .11
 يدعم أو يدحض الفرضيّة التي افترضها الّطالب. وأّن االستنتاج قد

 



اصة خ الطالب بتوصيات واالستنتاجات يوصيحسب النتائج  توصيات: .11
 لبحث جديد. ان يكون بالتوصيات اقتراح ببحثه يمكن

 التحديات، حلها،: يكتب الطالب فيه الصعوبات التي واجهها وكيف مردود.11

 ماذا شعر خالل قيامة بالبحث.  معلومات،ماذا اضاف له البحث من 

الكتب التعليمية ومواقع االنترنت التي جمع  الموسوعات،: كتابة اسماء مراجع.12

 .بحثهالطالب منها معلومات عن 

يدخل فيه الطالب مقاالت استعملها، مقابالت اجراها، صور وغير  . ملحق:13

 ذلك.

 


