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بعد أن یطلع الباحث على القواعد العامة المھّمة في كتابة البحث ال بّد لھ من االطالع على نماذج جاھزة مكتوبة لیتمكن من ترسیخ

فھمھ للقواعد برؤیتھا مطّبقة على المقدمات التي یقرأھا. وفیما یأتي سیتم تقدیم مجموعة متنوعة من مقدمات البحوث المكتوبة
:pdfبصیغة

1#المقدمة

أبدأ كتابة ھذا البحث عن (اسم موضوع البحث) وأقدمھ لمبحث (اسم المبحث)، وقد وقع اختیاري على ھذا الموضوع لما لھ من
أھمیة كبیرة ینبغي تسلیط الضوء علیھا، وعند دراسة موضوع البحث واالطالع على العدید من الحقائق المتعلقة بھذا الصدد

خرجت بمجموعة من االستنتاجات التي تناولتھا في الخاتمة، وأتمنى أن أكون قد وفقت في وصف ھذا الموضوع وصفھا دقیًقا
وإعطائھ األھمیة الي یستحقھا.

2#المقدمة

في ھذا العالم الذي بات یقیس أھمیة اإلنسان من خالل ما یمتلكھ من علوم ومعارف بات البحث عن المعلومة أمر غایة في
األھمیة، وعلى الرغم من أّن الحصول على العلم صار أبسط إال أّن الكثیر من الناس ال یعلمون كم فیھ من  الدرر النفیسة

ویھملونھ باحثین عن أضواء أنفسھم. وأنا عن نفسي أبتغي السیر على نھج أھل العلم في السعي وراء المعرفة واقتناص الفرصة
اللتقاط المعلومة، ولعلّ ھذا البحث الذي سیكون عن(اسم موضوع البحث) یكون خطوتي األولى في ھذا الطریق.

3#المقدمة

أكثر ما بقي لما مّما یدلنا على األمم والحضارات السابقة ھو علومھم وفلسفتھم وإبداعھم في الصنع الذي تدلّ علیھ آثارھا التي ما
زالت صامدة على الرغم من مرور آالف السنین والكثیر من الظروف علیھا، فالعلم یرتقى باألمم ویخرجھا من براثن الجھل إلى
النور، وبدایة العلم تكون بالبحث. وانطالًقا من ذلك، أوّد السعي وراء شغفي والبدء من خالل ھذا البحث الذي سوف أعده عن

(اسم موضوع البحث) رحلتي في التعلم ألكون سھًما عامًال لھ ید في صنع الحضارة.

4#المقدمة

یسعد اإلنسان عند الوصول إلى الھدف، لكّن الوصول لھ ال یكون بالصدفة، إنما یكون بانتھاز الفرص المتاحة والسعي وراءه
بالعمل، واالرتقاء بالعلم واكتساب المعرفة یلزمھ أیًضا نیة خالصة وعمل جاّد وسعي حثیث للوصول. ومن خالل كتابة بحثي ھذا

عن (اسم موضوع البحث) ضمن مبحث أسعى ألن أكون طالًبا نجیًبا ومتعّلًما صبوًرا سائًرا على نھج العلماء والسباقین في
اكتساب العلم.

5#المقدمة

اإلخالص في النیة ھو أساس طلب العلم، فال بركة في علم یسعى صاحبھ من خاللھ إلى سمعة وشھرة، وال نفع من معارف
یكتسبھا صاحبھا فیكتمھا عّمن ھو أحوج إلیھا، فالعلم عبادة والعبادة تحتاج إلى إخالص لتكمل بركتھا ویؤخذ أجرھا. وإنني في

كتابتي بھذا البحث عن (اسم موضوع البحث) أحاسب ذلك لوجھ هللا، عّلي أكتسب منھ ما ینفعني فأفید بھ غیري، وعّلھ یكون بدایًة
مباركة لي في طریق العلم والبحث.


