
 أ

 



 غةةةةةةةةةةةةةة   –الجامعةةةةةةةةةةةةةة  ا  ةةةةةةةةةةةةةة م   
 عمةةةةةةةةةةةةةةةةةاـ  الـ ا ةةةةةةةةةةةةةةةةةا  الع  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 ك  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال    ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 ق ةةةةةةةةج المقةةةةةةةةا     ةةةةةةةة   ال ةةةةةةةةـ   

 
 
 

 رسالة ماجستير بعنوان
 

 فاعلية برنامج بالوسائط المتعددة لتنمية مهارات كتابة الصيغ 

 الكيميائية لدى طالب الصف الحادي عشر

 
 

 إعداد الباحث

  ا      ف الحـاـ
 

 إشراف

 القاق  أحمـ ص حـ. 
   التربية كليةبأستاذ مشارك 

 
 غزة -الجامعة اإلسالمية 

 قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربية 
 قسم المناهج وطرق التدريس

 
 م2132 -هـــ 3311



 ج

 

 الـ ا   م خص

عـــــ د    نـــــة    ةللاـــــةبط دل تعـــــ    لـــــم لحـــــ   دلتفةعـــــ  دلكي يـــــةبم إهـــــ لت هـــــضر دل  داـــــد إلـــــم 
  نــة   لــم هــضد دلدلكئــف عــب ااــ  ، ل لدلحاــة ةت دلكي يةبيــد لــم  ــة   دلكي يــة  للةــف دلحــة   عئــ 

، للتحعيـق اهـ دف دل  داــد أ دلةـف دلحـة   عئــ تن يـد  وـة دت كتة ـد دلةــيي دلكي يةبيـد لـ ى طــ 
 ا لدت دل  داـد اـتخ  ة   لدل ـنو  دلت  ي ـم،لدل ـنو  دل نـةبم دت ع دل ةحـث دل ـنو  دللةـفم دلتحليلـم 

للحـــ   دلتفةعـــ  دلكي يـــةبم لدلحاـــة ةت  نـــة  دخت ـــة   وـــة دت كتة ـــد دلةـــيي دلكي يةبيـــد دل ت الـــد لـــم: 
لدلــض   ،دلحــة   عئــ ، دلفةــ  دل  داــم دالل ، دلع لــم لدل عــ  دلكي يةبيــد لــم  ــة   دلكي يــة  للةــف 

لتـم تنفيـضر علـو  لع    ع  ع    علو    لعد  ب دءاـةتض  دل تخةةـيب لتحكي ـ ، 13تكلب  ب 
 لةـــ ق دالخت ـــة  لفعـــ دت لدلت ييـــزد دلةـــعل م  عـــة لل  دالخت ـــة  ز ـــبأ لحاـــة دلعينـــد دالاـــتط عيد

  ي يــد طل ــد دلةــف دلحــة   عئــ  عل ــم لــم د  ــب   يــع ، لتكــلب   ت ــع دل  داــلا ةتــ  دالخت ــة 
دختــة  دل ةحــث ، ل طةل ــة   539لدل ــةلي عــ  هم  م2132-2133غــز  لدل اــ ليب للعــةم دل  داــم  غــ أ

حيـث تـم دختيـة  دل   اـد     ي يـد غـ أ غـز  عيند دل  داد  ب    اد اـة م دلعل ـم دلاةنليـد لل نـيب
ــة ، تــم تعاــي وة إلــو  13دل  داــد  ــب ، لتكلنــت عينــد  ةلط يعــد دلعةــ يد هةتح يــ ل  :    ــلعتيبطةل 

طةل ـة ، لداـتخ م دل ةحـث  33دلت  ي يـد  ـب لدل   لعـد طةل ـة ،  35لتكلنت  ب  دل   لعد دل ة طد
إلي ـة  ح ـم  إيتـة  عة ـ ل  Mann – Whitneyدخت ـة   ـةب ليتنـم دل عةل ـةت دإلحةـةبيد لاه وـة 

لتــم   عة لــد  ت ـةب للت زبــد دلنةــفيد غيـ  دل تاــةليدل  ،Pearson عة ــ  د ت ـةط  ي اــلب ، ل دلتـ اي 
 (.  SPSSتحلي  دل يةنةت دلتم تم دلحةل  عليوة    نة   )

 لتلةلت دل  داد إلو دلنتةب  دلتةليد:

 وـــة   كتة ـــد   ـــلز دلعنةةـــ  تل ـــيح اهـــم دل وـــة دت دل تعلعـــد  كتة ـــد دلةـــيي دلكي يةبيـــد لهـــم:  .3
 وـــة   ت ـــ ي  ، ل نـــةت حاـــأ دلئـــحند ل ع لـــد دلتكـــةلؤ وـــة   تةـــنيف دءيل ، ل لدل   لعـــةت دلض يـــد

 وــــة   ، ل  وــــة   دلتعــــ ف علــــو انــــلدف دلتفــــةع ت دلكي يةبيــــد، ل دءيلنــــةت لــــم دلةــــيلد دلكي ةبيــــد
 .تلظيف دلةيلد دلكي يةبيد لم دلحاة ةت دلكي يةبيد

 ــة   إعــ د    نــة    ةللاــةبط دل تعــ    لــم لحــ   دلتفةعــ  دلكي يــةبم لدلحاــة ةت دلكي يةبيــد لــم  .2
 .دلكي ية  للةف دلحة   عئ 

لـم تن يــد  وـة دت كتة ـد دلةــيي دلكي يةبيـد لــ ى طـ أ دلةــف  دلكئـف عـب ااــ  دل  نـة   دلعــةبم .1
دل عـــ    ــيب دل   لعـــد دلت  ي يــد  عة نـــد  دالخت ــة ل ـــل  لــ لق لـــم حيـــث ت ــيب  دلحــة   عئــ 

  .د  دلت اي  ك ي  ح م  وكان،  ق دنوم لم دل   لعد دل ة طد لةةلح دل   لعد دلت  ي يد
لم تن يد  وة دت كتة د دلةيي دلكي يةبيد ل ى ط أ دلةـف  دلعةبم دل  نة   لةعليددلكئف عب  .3



 ح

 

  .(1.895) ب خ   حاةأ   ى دلكاأ دل ع   ل  د لكةنت هضر دلعي د  دلحة   عئ 

 لتلة  دل ةحث إلو دلتلةيةت دلتم  ب اه وة  ة يلم:

كاـــ   داـــتخ دم دللاـــةبط دل تعـــ     فةعليـــد اانـــة  دلع ليـــد دلتعلي يـــد ل ـــة لوـــة  ـــب ااـــ  لعـــة  علـــو  .3
 دلتحةي  دل  دام ل ى دلطل د.

 ملتحفـزه دلطل ـدع     د    ةللاةبط دل تع    لم   يع دل نةه  علو اب تخةطـأ هـضر دل ـ د    .2
 دل دلعيد للتعلم. ملتاي  ل يو

 يتم ت  ي وم علو إنتةج   د   لاةبط  تع    تعلي يد. تنظيم ل ئةت ع   لل عل يب  حيث .1
 داتخ دم  وة دت كتة د دلةيي دلكي يةبيد.  ل   دلت كي  علو دل عل يب   .3
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