
 هشروع نشر ثقافة البحث العلوي يف التعلين العام                           
 م2019 – 2018للعام الدراسي                                           

 املؤمتر الطالبي املدرسي السنوي الرابع                                
 (4 -حنو إعداد جيل حبثي واعد )                                              

 
 

 اٌطعبَدراست ِعزفت ِذٜ فعبٌيّت اسخخذاَ اٌٍّٛٔبث اٌطبيعيت في صٕبعت ِسحٛق صبغت : اٌبحث عٕٛاْ 

 ٍِه شزيف وٍٛة -ٔٛر عبرف اٌعشي -بيسبْ ٚسيُ سبق هللا  -اٌشرددمحم رغذ : اٌبحثي أعضبء اٌفزيك  

 .عفج يبسز اٌشٛا-ٚفبء س٘يز اٌّسبرعي-(وبٌي)ِحّٛد حبٛش  حٙبٔي : ة اٌّشزف عٍٝ اٌبحث /اٌّعٍُ

 بشيز اٌزيِّّس اٌثبٔٛيت ٌٍبٕبث: اسُ اٌّذرست 

 غزة غشة –اٌخزبيت ٚاٌخعٍيُ : اٌّذيزيت اسُ  

 2019َ-2018اٌفصً اٌثبٔي ٌعبَ : حبريخ االٔخٙبء ِٓ إعذاد اٌبحث  

 

 
 
 
 
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :ٚأسئٍخِٗشىٍت اٌبحث  

 اٌطعبَ؟ِب فبعٍيت اسخخذاَ اٌٍّٛٔبث اٌطبيعيت في صٕبعت ِسحٛق صبغت  1.

 ؟اٌّمصٛد ببٌٍّٛٔبث اٌطبيعيت ِب 2.

 اٌطعبَ؟٘ٛ ِسحٛق صبغت ِب 3.

 ؟آٌيت حصٕيع ِسحٛق صبغت اٌطعبَ ِٓ ٔببث اٌبٕجزِب 4.



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :أّ٘يت اٌبحث

 اٌخعزف عٍٝ ِفَٙٛ اٌٍّٛٔبث اٌطبيعيت -

 اٌخعزف اٌٝ ِسحٛق صبغت  اٌطعبَ -

 ويفيت حصٕيع ِسحٛق صبغت اٌطعبَ ِٓ ٔببث اٌبٕجز -



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :حذٚد اٌبحث

 .الخصز اٌبحث عٍٝ ِخخبز ِذرست بشيز اٌزيس اٌثبٔٛيت ٌٍبٕبث/ حذ ِىبٔي

 .2019-2018حُ حطبيك اٌبحث في اٌفصً اٌذراسي اٌثبٔي ٌعبَ / حذ سِبٔي

 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :ِٕٙج اٌبحث 

   

 إٌّٙج  اٌخجزيبي

 
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :أدٚاث اٌبحث

   
 بطاقة مالحظة لتدوين نتائج التجارب العملية   
 
 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 .ِبيىزٚيف/سىيٓ ٌٍخمطيع -عصبرة اٌجشر /وّيت ِٓ ٔببث اٌبٕجز : اٌخجزبت أدٚاث 

 :خطٛاث اٌخجزبت 

 .اٌبٕجز ِٓ األحزبتغسً 1.

 .حمشيز اٌبٕجز2.

 (.ِىعببث)حمطيع اٌبٕجز ٌمطع صغيزة 3.

جشء ِٕٙب حُ ٚضعٗ في اٌّبيىزٚيف ٌخجفيفٗ، ٚجشء حُ عصزٖ في اٌعصبرة 4.

 .ٌٍحصٛي عٍيٗ وسبئً أٚ وبٛدرة



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :ٔخبئج اٌبحث

 :إجببت اٌسؤاي األٚي

٘ي اٌّٛاد اٌٍّٛٔت يخُ اٌحصٛي عٍيٙب ِٓ ِصبدر طبيعيت / اٌٍّٛٔبث اٌطبيعيت

وبٌخضزاٚاث ٚاٌفٛاوٗ ٚاٌّعبدْ، فٙي ِٓ ِسخخٍصبث طبيعيت ٚلذ حٛجذ عٍٝ شىً 

 .االٔسبِْسحٛق أٚ سبئً أٚ ِعٍك ٚ٘ي إِٓت عٍٝ صحت 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :اٌبحثٔخبئج 

 :إجببت اٌسؤاي اٌثبٔي

 ٚححسيٓ ٌٛٔٙب ٌخغييز اٌشزاة أٚ اٌطعبَ اٌٝ حضبف ِبدة ٘ي/ اٌطعبَ صبغت ِسحٛق

  ِخٛفزة ٚ٘ي اٌطبخ، في حسخخذَ لذ ،وّب اٌخجبريت األطعّت في ٚحسخخذَ ِظٙز٘ب،

 يىْٛ ٚلذ اٌخعٍيّيت وبألِبوٓ ِخخٍفت أِبوٓ في ٚحسخخذَ جذابت ِٛاد ٚ٘ي ٚإِٓت

 .صٕبعيت أٚ طبيعيت ِٛاد ِٓ ِصذر٘ب

 



 
 
 

 م2019 – 2018للعام الدراسي 
 الرابعاملؤمتر الطالبي املدرسي السنوي 

 (4- حنو إعداد جيل حبثي واعد )
 :حٛصيبث اٌبحث

 .اسخبذاي اٌٍّٛٔبث اٌصٕبعيت ببٌٍّٛٔبث اٌطبيعيت ٚخبصت في األغذيت•

 .اسخٙالن إٌّخجبث اٌطبيعيت اٌّحيطت في صٕبعت اٌٍّٛٔبث اٌغذائيت اٌخي ٔحخبجٙب•

اسخخذاَ ٔببث اٌبٕجز في حصٕيع إٌّخجبث اٌّسخٍٙىت في حيبحٕب ِٕٚٙب وٍّْٛ •

 .غذائي 

 .اعذاد دراسبث أخزٜ حخخص بخصٕيع ٍِٛٔبث غذائيت ِٓ ٔببث آخز•

 .اعذاد دراسبث حخخص بٕببث اٌبٕجز ٚاسخغالٌٗ في  حصٕيع ِٕخجبث أخزٜ•

 


