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 لبحث العلمي 
 

 .عما نرید معرفتھ  بتساؤالت  تبدأ األبحاث كل 
ربما ستكتشف ما الذي سیحدث إذا قمت بخلط 

  بعض  .البرتقاليء حمر والطالء األالطال
سئلة  ألا یحاولون العثور على إجابات  شخاص ألا

  اسمعلیھم  یطلق ءھؤالو .التي نتساءل عنھا
 .الباحثین

 

 
Forskere Foto:whitehill Barry, Pixnio 

 

 حظة والفرضیة المال
على شيء ما ، فإنھ  جابةاإلعندما یجد الباحث 

ثم   .الباحث حظ ، یال أوال .خاصة یعمل بطریقة

أو أكثر من الحواس للحصول على   واحدایستخدم  

وبمجرد أن یقوم   .معلومات حول شيء ما

 .بجمع المعلومات ، یقوم بوضع فرضیة الباحث 

الفرضیة ھي تفسیر محتمل یمكن اختباره في  

عندما " :یمكن أن تبدو الفرضیة كما یلي .استبیان

، نحصل  صفر األ الطالء األحمر والطالء نمزج

"برتقالي ء طال على

 النظریة

بحاث  ت واأل یقوم الباحثون بالعدید من المحاوال

إن   .لمعرفة ما إذا كانت الفرضیة صحیحة

التي یقوم بھا الباحث سوف   األبحاث  و  التجارب 

تعطیھ نظریة. إحدى النظریات ھي تفسیر تم 

 عنھ الباحث. لئاختبار لما تسا

 

Foto: Genomic research, Flickr 
 

 توثیق النظریة 
التي یقوم بھا الباحث  األبحاث یجب توثیق جمیع 

ل فترة البحث. ثم بعد  ویأخذ صورا لما یفعلھ خال

توصل إلیھ حتى یتمكن  ذلك یقوم الباحث بنقل ما 

علیھ والتحقق مما   االطالعخرون من آلا  الباحثون

إذا كانت النظریة صحیحة. إذا وصل العدید من 

الباحثین إلى نفس النتیجة ، یمكن للمرء أن یقول 

النظریة ربما تكون صحیحة. وینظر إلى  إن ھذه

إلى أن یتوصل بعض  لح النظریة على أنھا
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نتائج جدیدة تدحضھا.  خرین إلىآل الباحثین ا

 تسمى طریقة البحث ھذه بطریقة البحث العلمي. 

 

 
Foto: Johannes Jansson, Wikimedia commons 

 الباحثین المشھورین 
یعتبر تشارلز داروین وألبرت أینشتاین وإسحاق  

  .نیوتن أمثلة للباحثین المشھورین

ھل یمكنك تسمیة باحثین أكثر شھرة؟

 Charles 
Darwin Kilde: Wikimedia commons 

 
Albert Einstein Kilde: Wikimedia commons 

 

Isac Newton Kilde:Wikimedia commons 
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