
 
 

 ( 6المحاضرة )

 

 المواد وطرائق العمل والنتائج 

 

Material And Methods 

 

 م.م.نورا ضياء الدين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٚزكش انثاؼس فٙ ْزا انعضء تإٚعاص شذٚذ اػذاد انرٙ اسرخذيٓا فٙ تؽصّ ٔيٕاصفاذٓا .

كراخ )انًؼذاخ( ٔانًٕاد ظذأل تٓزِ انًٕاد يٍ ؼٛس انًٕاد ٔان فٙ سسائم ٔاطاسٚػ انذساساخ انؼهٛا ذسرخذو

 انكًٛٛائٛح ٔانضظاظٛح ٔاالظٓضج انًسرخذيح .

 ٔٚؼطٗ اسى انششكح انًعٓضج ٔانذٔنح .

 )ٚالؼظ فٙ ظذأل انشسائم ٔاالطاسٚػ( ٔلذ ذؼرًذ فٙ انثؽٕز نطهثح انذساساخ االٔنٛح .

 * ٚزكش فٙ تؽٕز انذساساخ االٔنٛح غانثاً االذٙ :

ٔذاسٚخ انثذء ٔاالَرٓاء ٔذى ركش انطشٚمح تصٕسج يخرصشج أ االشاسج انٛٓا ايا ارا اسى انؼُٛاخ ٔػذدْا ٔذمسًٛٓا 

 كاَد طشٚمح ظذٚذج غٛش يسرخذيح يسثماً فٛرى سشدْا .

 * يالؼظح ًَارض انثؽٕز انًُشٕسج ٔانشسائم ٔاالطاسٚػ .

 ٔاظة / اسرخشاض يٕاد ٔطشائك انؼًم يٍ اطشٔؼح أ سسانح ٔيالؼظح انفشق تًُٛٓا .

 Resultsتائج الن

 ْٙ انفمشج انشئٛسٛح انرٙ ٚرعّ انٛٓا َظش انماسئ انًٓرى تاالطالع ػهٗ انثؽس 

 كاَد او اٚعاتٛح .ٚعة اٌ ذكرة تأسهٕب يُطمٙ ٔٚعة االشاسج انٗ ظًٛغ انُرائط سهثٛح  -

  ( .The result is resultار ال ذمم أ٘ َرٛعح االخشٖ )

 ذزكش انُرائط تطشٚمح انعذأل يصالً :

ذزكش فٛٓا انُرائط ؼسة يا ْٕ يؼًٕل تٓا ٔٚزكش اسى انعذٔل أ ػُٕاَّ فٕق انعذٔل أ ذؽرّ ؼسة انعٓح ار 

 ٔسٛالاخ انُشش ، نكٍ كراتح انؼُٕاٌ فٕق انعذٔل ْٕ االكصش صؽح .

 ( ٕٚضغ اػذاد انطهثح انًصاتٍٛ تانطفٛهٛاخ انًؼٕٚح فٙ يذسسح االفاق .1انعذٔل سلى ) مثالً :

 ا االسرذالل فٙ انًرٍ نإلشاسج انٗ َرٛعح انعذٔل شى ٚرى سسى انعذٔل ذؽد انٕصف .كًا ٚرى ركش ْز

/ اسرخشاض ظذأل يٍ انثؽٕز أ انشسائم ٔاالطاسٚػ ٔيالؼظح ػُأُٚٓا ٔكزنك االسرذالل ػُٓا فٙ 2ٔاظة 

 انًرٍ .

 ٚعة اٌ ذشذة انعذأل تُسك يؼٍٛ فٙ االتسظ انٗ االكصش ذؼمٛذاً . *

 انُرائط سسٕو تٛاَٛح أ َرائط اؼصائٛح ٔلذ ذرضًٍ صٕس ٚشاس انٛٓا كاالذٙ :* لذ ذرضًٍ 

 نالسرذالل ػهٗ كهًح صٕسج . Figureتانهغح االَكهٛضٚح  Figذذسض انصٕسج ٔٚذسض ذؽرٓا ششغ يخرصش كهًح : 

 تٕٛض انذٚذاٌ انششٚطٛح )ٕٚضغ ذؽد انصٕسج(  ( :1شكم )  مثال :



 ُسٛط انعهذ٘ ٔلذ ٚثٍٛ انرأشٛش أ انششغ داخم انصٕسج تشكم يخرصش .يح فٙ انانٕر:  (2شكم )  مثال :

  مالحظة :

 فٙ انًٕاد ٔطشائك انؼًم ٚزكش انًصذس فٙ ؼال كٌٕ انطشٚمح يطشٔلح يسثماً . -1

 ٚعة انرأكٛذ ػهٗ خهٕ انُرائط يٍ انًصادس الَٓا َراض انثاؼس راذّ . -2

 طشٚمح كراتح انُرائط لذ ذكٌٕ : -3

 ظذأل . -1

 سشد ٔششغ . -2

 سسٕو تٛاَٛح . -3

 اشكال ُْذسٛح ٔاؼصائٛح . -4

 Figصٕس )صٕس انُرائط( .  :  -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


