
غرب غسة–التربيت والتعليم وزارة 

مجلس البحث العلمي

غرب غسة–مديريت التربيت والتعليم 

:المدرست

مقدم للمؤتمر الطالبً العلمً األول ضمن مشروع نشر ثقافة البحث العلمً فً التعلٌم العام والمنعقد ٌوم 
2016ماٌو  25األربعاء الموافق 

عنوان البحث

خبز المقصف المدرسً فً المترتبة عن وجود مادة النترات فً اآلثار 

المدارس الثانوٌة بمحافظة غزة

أسماء المعلمات المشرفات

 مً.أأصرف،  أرٌج.أعاشور،  نهى.أحبوش،  تهانً.أ

عامر إٌمان.أأبو عرجة،  لٌنا.أسكٌك، 

الطالبات المشاركات أسماء 

هاجر عودة، هال دواس، 

.جودة مٌناسمً أبو السبح، رحمة عبد الباري، 

زهرة المدائن الثانوٌة للبنات
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مشكمة البحث   
:تكمن مشكمة البحث بالسؤال الرئيس التالي 

ما اآلثار المترتبة عن وجود النترات في الخبز؟
:ومن ىذا السؤال تتفرع األسئمة الفرعية التالية   

أسئمة البحث  
ما نسبة النترات في خبز المقصف؟          
ما األمراض التي تسببيا مادة النترات؟     
ما مصدر زيادة النترات في خبز المقصف؟     
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أىداف البحث   

. النترات في الخبز الذي يباع بالمدرسة نسبة معرفة 1.

.معرفة ما األمراض التي تسببيا مادة النترات2.

.تحديد مصدر زيادة نسبة النترات في خبز المقصف3.
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أىمية البحث   

تنبع أىمية البحث ألنيا تحدد وتعالج مشكمة زيادة نسبة النترات عن 
منسوبيا التي تسبب العديد من  االمراض وتدعو الجيات المسؤولة 

.عمى الرقابة عمى مخابز المصنعة لخبز بواسطة مياه الحنفية



:النترات     
يحمل وحدة ( NO3)لو الصيغة الكيميائية  , ىو أيون متعدد الذرات    

.مول / جرام   62شحنات سالبة وكتمتو الجزيئية  
:األيون     

بعد تفاعل كيميائي تكتسب إلكترونات من , ىو ذرة مشحونة كيربائيا      
.ذرة أو تفقدىا 

( :مطيافية االمتصاص الذري)جياز المطياف الذري     
ىي وسيمة تقنية في الكيمياء التحميمية تمكن من تحديد تركيز فمزات     

.معينة في عينة ما 
    5

مصطمحات البحث   

-
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حيث قمنا بإجراء تجربة المنيج التجريبي تم االعتماد في بحثنا عمى 

وفحص منسوب النترات وأيضًا المنيج التحميمي حيث تم فيو تحميل 

. النتائج وتفسيرىا 

منيجية البحث    
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 :الحد المكاني 
.مدرسة زىرة المدائن الثانوية لمبنات التي تقع في غرب مدينة غزة 

: الحد الزماني 
.2016-2015تم بحث موضوع النترات خالل الفصل الدراسي الثاني 

حدود البحث   



مجتمع وعينة البحث   

عينة من الخبز المستخدم في إعداد الشطائر في مقصف مدرسة 
.زىرة المدائن 
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أدوات ومواد البحث    

: تم االعتماد في البحث عمى المالحظة، وتم استخدام األدوات اآلتية
.1Hot plate and magnetic stirrer
.2Atomic spectroscopy device
 (Blank)مخبارين 3.
دورق زجاجي4.
البوتاسيوم وىيدروكسيد  ترترات) محمول إظيار المون  5.

(الصوديوم 
رغيف خبز من مقصف المدرسة6.
حمض الكبريتيك المركز7.
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نتائج البحث   

بعددد الفحددص والحصددول عمددى النتددائج تبددين أن نسددبة النتددرات فددي خبددز 
.جدا  وىذا الرقم خيالي  لتر،/ممغم 144المقصف المدرسي ىي 

.لتر/ممغم 45نسبة النترات الصحية عممًا بأن 



:   توصيات البحث   
استخدام الطرق السميمة في إعداد الخبز والبعد عن مياه الحنفيات  

.  ألنو حسب ما وردنا أن ىذه المياه مموثة بنسب كبيرة من النترات 

الحذر من المخابز غير المضمونة          

الرقابة عمى المخابز التي تستخدم مياه الحنفيات في إعداد الخبز 
. وتعريضيم لممحاسبة القانونية 

   
.ستخدام مياه الحنفية في إعداد األطعمة بشكل عام اعدم         
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