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 :اسم اجلهاز/التقنية -1
والقسم،  ، الكليةاسم اجلامعةتُبّين "ترويسة" وغالبا يكون يف صفحة الغالف، واليت حتتوي يف أعالها              

 الدراسيّي.، والفصل والسنة واسم املقرر ورقمه
أسفل  ، وُيشارةابللغتّي العربية واإلجنليزيبطريقة علمية سليمة، ة اسم اجلهاز/التقنيكتب يُ أسفل "الرتويسة"              

ويف أسفل ، ضنل كتابة اسم الدكتور أسفل ذلكف؛ ويُ )اتريخ الدرس العملي( التدريب على اجلهازإىل اتريخ  االسم
  .صفحة الغالف ُيكتب اسم الطالب/الطالب

 

 املقدمة: -2
، ويتضمنن هذا الشرح ا اجلهاز املدروسى أساسها وفكرهتقنية اليت قام علللت كافيا  و ضافيا اشرحتشمل              

  صور. أو ،رايضية أو كيميائية أو معادالت ،توضيحية أي رسومات
 

 :اجلهاز -3
ا مبين املعلومات األساسية والتفصيلية للجهاز املدروس،وأكثر ختصيصًا  أدقوهنا يعطي الطالب بصورة              

     .؛ مرفقا أي رسومات أو معادالت توضيحيةواستخداماته وعيوبه يزاتهمم
 

 :التطبيق -4
 .نهاو الغرض م، مع اإلشارة إىل األهداف أالتطبيقية للتجربة ا وكافياوخمتصر  ابسيط اشرح يكتب الطالب             

 

 األدوات واملواد الكيميائية املستخدمة: -5
    ة اليت استخدمها يف هذه التجربة.الطالب مجيع األجهزة واألدوات واملواد الكيميائي يسرد             

 

 طوات العملية:اخل -6
على شكل نقاط؛ ويضمنن الطالب  ،وبشكل تفصيلي ومتسلسل ،خطوات التجربة مجيعيتم كتابة ووصف              

 أي معادالت كيميائية أو رايضية استخدمها مباشرة حتت اخلطوة اليت استلزمتها.
وعند ، ، وطريقة استخدامهتشغيل اجلهازوالبد أن يشري الطالب بصورة دقيقة ومرتبة وواضحة خلطوات              

 درجها الطالب يف املكان املناسب. زة أو املنحنيات...إخل( يُ وجود حاجة علمية أوتوضيحية للرسومات )لألجه



 

 ساابت األولية:احل -7 
ُُث تطبيقه )يف  ،، موضحا القانون املستخدم-ُوجدتإن – احلساابت الرايضية األولية مجيعُُيري الطالب              

 حالة تكرار احلساابت مع اختالف األرقام، ميكن أن يكتفي الطالب بتطبيق واحد للقانون(.
 
 :النتائج -8

؛ ضحا الوحدات املستخدمة إن ُوجدتالنتائج اليت حصل عليها بدقة اتمة، مو  مجيعيقوم الطالب بتسجيل              
 كما يقوم الطالب بتحويل هذه النتائج عند احلاجة، موضحا طريقة التحويل، ومشريا للقانون/القوانّي املستخدمة.

ملنحنيات، يقوم الطالب برمسها بدقة، موضحا كل املعلومات الالزمة على وعندما تستلزم النتائج رسوما              
 احملورين.

 
 ية:ثانو ساابت الاحل -9

موضحا القانون ة، واليت استلزمتها النتائج العملي، الحقةال احلساابت الرايضية مجيعُُيري الطالب              
 اختالف األرقام، ميكن أن يكتفي الطالب بتطبيق واحد للقانون(.املستخدم ُُث تطبيقه )يف حالة تكرار احلساابت مع 

 
 مناقشة النتائج: -10

، -ُوجدتإن  – قياسيةومقارنتها ابلنتائج ال تتم مناقشة النتائج اليت حصل عليها الطالب، وتفسريها،             
 الشذوذ. أي قراءات شاذة أو ٌمستبعدة، وحياول الطالب معرفة سبب هذا بّين وتُ 
 

 :االستنتاجات -11
 ظره الشخصية على اجلهاز، من انحية أمهيته، ودقته، واستخداماته،من وجهة ن ويف هذا اجلزء حيكم الطالب             

النتائج اليت حصل عليها أبهنا إما موافقة للفرضية أو الفكرة  التعامل معه، كما يشري إىل مدى صعوبةو ومميزاته، وعيوبه، 
املعطاة(؛ ويف حالة املخالفة حياول الطالب أن يُعلنل هذا  القياسية اليت قامت عليها التجربة، أو خمالفة هلا )أو للقيمة

 االختالف.
 

 :املراجع -12
، فتجب اإلشارة إىل ذلك يف آخر التقرير؛ أو استشهد مبراجع علمية أو بشريةو/ على اعتمد التقريرذا إ             

 .الُيسمح بتاات ابلنقل احلريف من أي مصدر كانمع التنويه أنه 


