
 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف الحعلين العبم                           
 م2018 – 2017للعبم الدراسي                                           

 املؤمتر الطالبً املدرضً الطٌىي الثالث                                
 (حنى إعداد جٍل حبثً واعد )                                              

 
 «الفىلالغاز الٌاتج هي خلط هىاد التٌظٍف على ًباث أثر "

 
 الفريق البحثي

 دميت خلٍل هصطفى العىٌطً                  ضارة ابراهٍن حمود الٌجار
 روال مسري محدي األغـــــــــا                   شهد غطاى عبد اهلل البشٍتً

 ملا ابراهٍن أمحد أبى هعور
 /اشراف املعلوة حتث 

 والء عبد الفتاح هسٌد
 هدرضت أم ضلوت الثاًىٌت للبٌاث

 هدٌرٌت شرق خاًٍىًص
 م2018هارش : تارٌخ االًتهاء هي البحث 

 
 
 
 



 
 
 

 :هشكلة البحث  وأسئلحه

 م2018 – 2017للعبم الدراسي 
 املؤمتر الطالبً املدرضً الطٌىي الثالث

 (حنى إعداد جٍل حبثً واعد )

 ؟مب أثز انغبس اننبتج من خهط مواد انتنظيف عهى نببت انفول

 :البحث  أسئلة         
 : من سؤال اندراسة انزئيسي تفزع منو األسئهة انفزعية انتبنية 

 مب انغبس اننبتج من خهط  سبئم انكهور بسبئم انفالش؟ •

 مب أثز انغبس اننبتج من خهط  سبئم انكهور بسبئم انفالش عهى نببت انفول؟ •



 
 
 

 :أهداف البحث
 (حنى إعداد جٍل حبثً واعد )

 هشروع نشر ثقبفة البحث العلوي يف الحعلين العبم 

 : تسعى ىذه اندراسة إنى تحقيق األىداف اآلتية 

 .انكشف عن انغاز انناتج من خهط  سائم انكهور بسائم انفالش •

 .انتعرف عهى أثر انغاز انناتج من خهط  سائم انكهور بسائم انفالش عهى نبات انفول •



 
 

 :أهوية البحث

 :  ترجع أهمية الدراسة إلى االعتبارات اآلتية 

 .توعٌة ربات البٌوت وعمال النظافة باآلثار المترتبة على خلط مواد التنظٌف •

 .الحد من ثمافة خلط المنظفات الكٌمٌائٌة فً المنازل والمدارس واألماكن المغلمة •

 .ٌفٌد هذا البحث فً عمل إضافة جدٌدة للمكتبة المدرسٌةلد       •



 
 

 :هصطلحبت البحث
 :  هً مواد كٌمٌائٌة تستعمل من أجل تنظٌف األوساخ  ولد استخدم هذا البحث المنظفات التالٌة :مواد التنظيف

 
ٌتكون من   NaClOالصودٌوم صٌغته الكٌمٌائٌة  هٌبوكلورٌتمركب كٌمٌائً ٌطلك علٌه  :سائل الكلور. أ

الصودٌوم فً عملٌات  هٌبوكلوراٌتوٌستخدم ( ClO–وأبون سالب   +Naأٌون ذو شحنة موجبة ) كاتٌون

التنظٌف حٌث أنه ذو خصائص متمٌزة مثل أنه شفاف اللون ولاتل للجراثٌم و المٌكروبات، وٌتمٌز بمدرته على 

إزالة بمع االوساخ والروائح الكرٌهة، وتكمن آلٌة عمله فً التفاعل مع األوساخ العضوٌة وجعلها  لابلة للذوبان 

 (.1996منظمة الكلورٌن، )فً الماء وغٌر متطاٌرة، مما ٌملل من رائحتها وٌسهل إزالته 
 

(    H2SO4)منظف اسمه العلمً حمض الكبرٌتٌن وهو حمض الكبرٌت رمزه الكٌمٌائً  :سائل الفالش. ب

وٌعتبر من األحماض الموٌة وٌمتاز بسهولة ذوبانه بالماء بجمٌع التراكٌز ، وٌعد حمض الكبرٌتٌن من المواد  

شدٌدة األهمٌة، وهنا نحن نهتم فمط بحمض الكبرٌتٌن المستخدم فً عملٌات التنظٌف حٌث ٌحضر على الصورة 
 .السائلة المستخدمة فً تنظٌف السطوح من الشوائب و البمع و الصدأ



 
 

 :الدراسبت السببقة

 :  الباحثات فً الدراسات السابمة  تتمحور حول تناولت 

 و( 2016أحمد ، )كدراسة دور تمنٌة الحمٌمة المدمجة  فً تنمٌة العدٌد من المهارات 

 .(2015شعٌب ،)دراسة 

:        للطالب  المهاريالمحوسبة فً تنمٌة الجانب ودراسات تناولت دور البرامج 

 (2007طاحون ،أبو )و ،(2006أبو ورد ،) دراسة  و ،(2008شمفة ، ) كدراسة 



 
 

 :هنهجية البحث
 .استخدمت طالبات البحث العلمً المنهج التجرٌبً



 
 

 :حدود البحث 
 :تقتصر حدود الدراسة على 

 :الحد الموضوعي
تجربة علمٌة لمعرفة الغاز الناتج من خلط مادة الكلور بمادة الفالش وأثره على نبات 

 .الفول
 :الحد المكاني

 .مختبر مدرسة أم سلمة الثانوٌة للبنات
 :الحد الزماني

م من بداٌة شهر  2018-2017تم تطبٌك التجربة فً الفصل الدراسً الثانً من عام 
 .فبراٌر وحتى نهاٌته



 
 

 :جمحوع البحث 
 .نبات الفول

 :عينة البحث
 .بذور من نبات الفول



 
 

 :أدوات البحث 
 :على أسئلة و ادوات الدراسة، و التحمك من فرضٌاتها، وتحمٌك أهدافها تم اعداد لإلجابة 

 .المالحظة لمتابعة التغٌرات الطارئة على نبات الفولبطالة 



 
 

 :نحبئج البحث 
 : النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 ما الغاز الناتج من خلط  سائل الكلور بسائل الفالش؟
هو الغاز الناتج من خلط سائل الكلور بسائل ( CL2)كشفت الباحثات أن غاز الكلور  

 .المغنٌسٌوم برمنجاناتالفالش وذلن باستخدام كاشف 



 
 

 :نحبئج البحث 
 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 ؟ما أثر الغاز الناتج من خلط  سائل الكلور بسائل الفالش على نبات الفول

ولد الحظت الباحثات موت واحتراق نبات المجموعة األولى مع بماء نبات المجموعة  

الثانٌة فً طور النمو، وفسرت الباحثات موت نبات المجموعة األولى بسبب خطورة 
 متكبتنلتغاز الكلور 

 :وبذلن ٌمكن رفض الفرض الصفري ولبول الفرض البدٌل الذي ٌنص على    
 .يوجد أثر للغاز الناتج من خلط مواد التنظيف على نبات الفول



 
 

 :جىصيبت البحث 

 .االبتعاد عن خلط مواد التنظٌف مع بعضها البعض وخاصة المبٌضات مع األحماض. 1
 .ضرورة الفصل بٌن مواد التنظٌف لدر اإلمكان اثناء التخزٌن. 2  


