
 وسارة انرتبٍت وانتؼهٍم انؼايل 
 ناصزة األساسٍت أان جمهس انبحث انؼهمً                                                                                                       مدرست

 شزق غشة                                                                                     مدرست اجملدل األساسٍت أ/مدٌزٌت انرتبٍت وانتؼهٍم
 

تأثري املٍاه املؼزضت نإلشؼاع انكهزومغناطٍسً ػهى 
 يف حمافظت غشة( Capsicum annuum)منى نباث انفهفم 

 :اػداد فزٌك انبحث 
 فزح ػىدة       بسمت ٌاسني       يف دنىل      مزٌم انغشايل       شهد انشٍخ خهٍم  

 
 إلبال سفٍان رضىان . أ: إشزاف 

 (مدرست انناصزة أ) 
 

 ػطاف ػبدانفتاح محاد. ػىاطف ػبدانفتاح محاد                           أ. أ
 (أ)مدٌزة مدرست اجملدل األساسٍت (              أ)مدٌزة مدرست انناصزة األساسٍت 

 (4-حنو إعداد جيل حبثي واعد  )



 

 :رزحذد يشكهخ انذساعخ انحبنٛخ فٙ انغإال انشئٛظ انزبنٙ
ما أثر انمياه انمعرضت نإلشعاع انكهرومغناطيسي انصادر من انراوحر عهى 

 ؟نمى نباث انفهفم في محافظت غزة
 :اٜرٛخاألعئهخ انفشعٛخ يجًٕعخ يٍ انغإال انشئٛظ ُٔٚجثك عٍ ْزا  
 نإلشعبع انًعشضخ ثبنًٛبِ ٚشٖٔ انز٘ انُجبد عبق طٕل فٙ انفشق يب•

 نإلشعبع رزعشض نى انزٙ ثبنًٛبِ ٚشٖٔ انز٘ ٔانُجبد انكٓشٔيغُبطٛغٙ
 انكٓشٔيغُبطٛغٙ؟

 نإلشعبع انًعشضخ ثبنًٛبِ ٚشٖٔ انز٘ انُجبد عبق عًك فٙ انفشق يب•
 نإلشعبع رزعشض نى انزٙ ثبنًٛبِ ٚشٖٔ انز٘ ٔانُجبد انكٓشٔيغُبطٛغٙ
 انكٓشٔيغُبطٛغٙ؟

 نإلشعبع انًعشضخ ثبنًٛبِ ٚشٖٔ انز٘ انُجبد أٔساق عذد فٙ انفشق يب•
 نإلشعبع رزعشض نى انزٙ ثبنًٛبِ ٚشٖٔ انز٘ ٔانُجبد انكٓشٔيغُبطٛغٙ
 ؟انكٓشٔيغُبطٛغٙ

 (4-حنو إعداد جيل حبثي واعد  )



 
 

 : إنىهدفج اندراست انحانيت إنى انخعرف 

 طٕل عهٗ انكٓشٔيغُبطٛغٙ نإلشعبع انًعشضخ انًٛبِ رأثٛش•
   .انفهفم َجبربد عبق

 عًك عهٗ انكٓشٔيغُبطٛغٙ نإلشعبع انًعشضخ انًٛبِ رأثٛش•
   .انفهفم َجبربد عبق

 عذد عهٗ انكٓشٔيغُبطٛغٙ نإلشعبع انًعشضخ انًٛبِ رأثٛش•
   .انفهفم َجبربد أٔساق

 
 
 

 (4-حنو إعداد جيل حبثي واعد  )



 
 

 ْٕٔ انخجريبي انمنهج انذساعخ ْزِ فٙ انجبحثٌٕ اعزخذو
 َفٙ أٔ ئثجبد فٙ انعهًٛخ انزجشثخ اعزخذاو عهٗ انمبئى انًُٓج

  .انجحث رغبؤالد
 
 

 (4-حنو إعداد جيل حبثي واعد  )



 
 

 14/3/2019 -14/2/2019 :انزمانيت انحدود•

 رى حٛث غضح، ششق ٔانزعهٛى انزشثٛخ يذٚشٚخ :انمكانيت انحدود•
 ٔاحذ يكبٌ فٙ ٔانزجشٚجٛخ انضبثطخ انًجًٕعبد فٙ انُجبربد ٔضع
 يٍ ثبنمشة انكٓشٔيغُبطٛغٙ نإلشعبع انًعشضخ انًٛبِ ٔضع ٔرى
  .انجٛبَبد ٔاعزمجبل ثاسعبل ٚمٕو سأرش جٓبص

 
 
 

 (4-حنو إعداد جيل حبثي واعد  )



 
 

 
 فٙ رًُٕ انزٙ انصُف ْزا يٍ انفهفم َجبربد جًٛع :انبحث جمتمغ

 .غضح لطبع
  

 شزهخ 100 انذساعخ عُٛخ شًهذ حٛث انفهفم َجبد :انبحث ػٍنت

 انًعشضخ انًٛبِ رأثٛش عهٗ نهزعشف ٔرنك انفهفم شزالد يٍ
 ًَٕ عهٗ انشأرش أجٓضح يٍ انصبدس انكٓشٔيغُبطٛغٙ نإلشعبع
  .انُجبد ٔرطٕس

 
 

 (4-حنو إعداد جيل حبثي واعد  )



 
 

 (:انخجربت انعمهيت)انمالحظت بطاقت : األونىاألداة 
 رمغٛى ٔرى ٔاحذا ، أعجٕعب   عًشْب انفهفم يٍ شزهخ 100 رحضٛش رى

 ٔانًجًٕعخ انزجشٚجٛخ انًجًٕعخ :يجًٕعزٍٛ ئنٗ انشزالد ْزِ
   .انضبثطخ

 
 نإلشؼاع ٌتؼزض مل انذي باملاء فهفم شتهت 50 ري مت :انضابطت اجملمىػت 

 .انكهزومغناطٍسً
 
نإلشؼاع مؼزض مباء فهفم شتهت 50 ري مت :انتجزٌبٍت اجملمىػت 

 . انكهزومغناطٍسً

 (4-حنو إعداد جيل حبثي واعد  )



 
 

 (:انخجربت انعمهيت)انمالحظت بطاقت : األونىاألداة 
ٔرنك انكٓشٔيغُبطٛغٙ نإلشعبع انًعشض انًبء رحضٛش رى 

 .عبعخ نًذح عى5 ثعذ ٔعهٗ سأرش جٓبص يٍ ثبنمشة ثٕضعّ

ٔسطٕثخ حشاسح دسجخ يٍ انذساعخ فٙ انًزغٛشاد جًٛع ضجظ رى 
  .ٔغٛشْب

فزشح اعزًشد .انزٕلٛذ َفظ ٔفٙ انكًٛخ ثُفظ انُجبربد س٘ رى 
 ثًُٕ انًزعهمخ انمٛبعبد أخز ٔرى أعبثٛع 4 نًذح انذساعخ
 رى انزٙ انمٛبعبد ٔرًثهذ .أعجٕع كم َٓبٚخ فٙ انُجبربد

 رى .األٔساق عذد انغبق، عًك انغبق، طٕل :رغجٛهٓب
 عًك نمٛبط ٔانٕسَٛخ انغبق، طٕل نمٛبط انًغطشح اعزخذاو
  .انغبق

 (4-حنو إعداد جيل حبثي واعد  )



 
 

 :انمقابهت: األداة انثانيت
أعئهخ نٓب ٔجٓذ حٛث انعطبس اعزًبد .د يع يمبثهخ ئجشاء رى 

 .انذساعخ ثًٕضٕع رزعهك يخزهفخ
 

 (4-حنو إعداد جيل حبثي واعد  )



 

 
 ثبنًٛبِ رأثش لذ انفهفم َجبد ساق طىل أٌ انحبنٛخ انذساعخ ثُٛذ

 أٌ حٛث انشأرش، يٍ انصبدس انكٓشٔيغُبطٛغٙ نإلشعبع انًعشضخ
 انكٓشٔيغُبطٛغٙ نإلشعبع انًعشضخ ثبنًٛبِ سٚٓب رى انزٙ انُجبربد
 ٚزعشض نى انز٘ ثبنًبء سٚٓب رى انزٙ انُجبربد يٍ أطىل كبَذ

 .انكٓشٔيغُبطٛغٙ نإلشعبع

 
 

 (4-حنو إعداد جيل حبثي واعد  )



 

 
 ثبنًٛبِ رأثش لذ انفهفم َجبد ساق سمك أٌ انحبنٛخ انذساعخ ثُٛذ

 أٌ حٛث انشأرش، يٍ انصبدس انكٓشٔيغُبطٛغٙ نإلشعبع انًعشضخ
 انكٓشٔيغُبطٛغٙ نإلشعبع انًعشضخ ثبنًٛبِ سٚٓب رى انزٙ انُجبربد
 ٚزعشض نى انز٘ ثبنًبء سٚٓب رى انزٙ انُجبربد يٍ سمكا   أكثر كبَذ

 .انكٓشٔيغُبطٛغٙ نإلشعبع

 
 

 (4-حنو إعداد جيل حبثي واعد  )



 

 
 ثبنًٛبِ رأثش لذ انفهفم َجبد أوراق عدد أٌ انحبنٛخ انذساعخ ثُٛذ

 أٌ حٛث انشأرش، يٍ انصبدس انكٓشٔيغُبطٛغٙ نإلشعبع انًعشضخ
 انًعشضخ ثبنًٛبِ سٚٓب رى انزٙ انُجبربد أوراق عدد مخىسط
  أوراق عدد مخىسط يٍ أكجش كبَذ انكٓشٔيغُبطٛغٙ نإلشعبع
 نإلشعبع ٚزعشض نى انز٘ ثبنًبء سٚٓب رى انزٙ انُجبربد

 .انكٓشٔيغُبطٛغٙ

 
 

 (4-حنو إعداد جيل حبثي واعد  )



 ػهى نتائج اندراست احلانٍت، نىصً مبا ٌهً
ً
 :بناء
عهٗ انكٓشٔيغُبطٛغٙ نإلشعبع انًعشض انًٛبِ رأثٛش دساعخ 

 انكهٕسٔفٛم صجغخ رشكٛض عهٗ انزأثٛش يثم نهُجبربد أخشٖ خصبئص
 .ٔغٛشْب نهخالٚب انذاخهٙ ٔانزشكٛت اإلَضًٚبد، َٔشبط ثإَٔاعٓب،

انحٕٛاَبد صحخ عهٗ نهزجشثخ خضعذ انزٙ انُجبربد أثش يعشفخ 
 .ٔغٛشْب انزجبسة ٔفئشاٌ األساَت :يثم

انزجشثخ فٙ اعزخذايٓب رى انزٙ انُجبربد ثًبس رأثٛش يذٖ يعشفخ 
 .ٔانحٕٛاٌ اإلَغبٌ عهٗ

ثطشٚمخ انعهٛب انذساعبد طالة لجم يٍ انذساعخ ْزِ اعزكًبل 
 يثم جذٚذح يزغٛشاد ٔضجظ أخشٖ، َجبربد اعزخذاو يثم :أشًم
 انُجبربد س٘ ثى يعُٛخ نفزشح انًبء رخضٍٚ نإلشعبع، انزعشض يذح
 .ٔغٛشْب اإلشعبع ٔشذح ثّ،

 (4-حنو إعداد جيل حبثي واعد  )


