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 :  حرام بوأشادية إسماعيل عبد الكريم  
 :  فاعلية برنامج مقترح قائم على األنشطة المتدرجة في تنمية المفاهيم العلمية

  وعمليات العلم األساسية لدى أطفال الروضة.
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١-   وطرق تدريس الدراسات االجتماعية وعميد كلية أستاذ المناهج

  جامعة سوهاج       -التربية 

٢-  م سوهاج جامعة  -ةيالترب ةيكلالمساعد أستاذ المناهج وطرق التدريس  

   :
بدریة محمد محمد أ.د/   -١

  :نـحسانی
 ةيالترب ةيكل المتفرغ المناهج وطرق تدريس العلوم أستاذ

 ساًيرئ(                                           اجـسوه جامعة - 
  )مناقشاً

ـاجــمأ.د/   -٢ ـدة ھاشـــ م ــــــ
  :ت ــــــــبخی

جامعة  -األطفالمناهج الطفل وعميد كلية رياض أستاذ 
                                                       أسيوط

  مناقشاً)(عضواً                                               
خالد عبد اللطیف محمد أ.د/   -٣

  :عمران
الدراسات االجتماعية وعميد أستاذ المناهج وطرق تدريس 

 (عضواً                      جامعة سوهاج  - كلية التربية 
  )                                    مشرفاً

ــان مصطفـى أحمـد  أ.م.د/  -٤ حن
  : زكــى

   ق التـدريس المسـاعد كليـة التربيـة    أستاذ المناهج وطـر 
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    )                                    مشرفاً
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  :الجامعة مجلس موافقة                                        :ةيالكل مجلس موافقة
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شكر وتقدير 

لجالل وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أنه ال إله إال أنت وحدك، وأصلى  يكما ينبغربي لك الحمد والشكر 
  آله وصحبه أفضل صالة وتسليم. ي، وعل نبيك المصطفى  يوأسلم عل

  وبعد،،،
  ).٧(سورة إبراهيم، اآلية  لَِئن شَكَرتُم َألزِيدنَّكُمكتابه الكريم: ي ف  يبقول المول يفانطالقاً من إيمان

  ."من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا  "يوتيمناً بقول الحبيب المصطف، الباحثة بالفضل ألهل الفضلاعترافاً من و
أستاذ المناهج فإنه يشرفني أن أتوجه بالشكر وجميل العرفان لسعادة  

 كانو اإعداده مراحللمن دعم وتوجيه ومتابعة  للرسالةما قدم ي عل جامعة سوهاج - وطرق التدريس كلية التربية

ذى يرقى به البالشكل  إلى حيز الوجود  الرسالة ههذ إخراج في الدور الكبيرخالل فترة اإلشراف  وآرائه لتوجيهاته
  .الجزاء خير ينع يجزيه أن الكريم اهللا سألا، لخدمة العلم والمجتمع

وأخص بكامل الشكر والتقدير   أستاذ المناهج وطرق التدريس 
العظيم لكلمة أم فجزاها اهللا  يبالمعن يولكن أم يلم تلدن يالثانية الت يوأم جامعة سوهاج -كلية التربية المساعد

بالعون والمساندة فكانت نعم الموجه والمرشد منذ  وأمدتنيالرسالة  يأشرفت عل يالت يكل خير، ويبقيها لنا فه
السديدة وعطائها المستمر وتوجيهاتها  آلرائهاحيز الوجود، فكانت  ىإل تأن خرج ىإلفكرة،  ت الرسالةكان

، فأدعو اهللا منحها الصحة الرسالة هتمام هذإ يرها وسعة حلمها وصبرها الفضل فرحابة صد ىلإضافة إالقيمة 
  أوالدها ويجعلها ذخراً لطالب العلم والمعرفة. يا اهللا من كل شر ويبارك لها فوالعافية ويحفظه

بالشكر والتقدير  أتوجهكما       تدريس العلوم المناهج وطرق ال أستاذ
وأن تقدم بعض ما ، الرسالة ليوالحكم ع مناقشةرئاسة لجنة العلي قبولها ورئيس قسم المناهج االسبق  المتفرغ

لديها من المعرفة العلمية العظيمة التي تمتلكها، وما تقدمة إلثراء البحث العلمي، فجزاها اهللا كل خير ورزقها 
  اهللا الصحة والعافية.

بالشكر والتقدير  هكما أتوج     وعميد كلية رياض  الطفلأستاذ مناهج
لسعة قلبها للموافقة علي مناقشة الرسالة وتحملها جهد ومشقة السفر لكي تزيدنا من علمها األطفال جامعة أسيوط 

  ، فجزاها اهللا كل خير وأدعو لها اهللا أن يعطيها الصحة والعافية.العلميالكثير وخبرتها العظيمة في مجال البحث 
 داريةلتسهيل اإلجراءات اإل ،عميد كلية التربية  ىلإشكري  هكما أوج

قسم المناهج بجميع أساتذتي و كلية التربية ىوأوجه شكري وتقديري إل ،اهللا خيراً فجزاه رسالةال هذالالزمة إلتمام ه
لمعاونتهم الصادقة لي في جمع بيانات هذه ؛ ، وزمالئي، وصديقاتيوكل القائمين داخل الكلية وطرق التدريس

رئيس  قدم الشكر والتقدير أ ليكما يطيب  ،ة سواء النظرية أم الميدانيةالسرال
فجزاها  الرسالة ههذتقديم التسهيالت الالزمة إلتمام  يقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة سوهاج عل

 هكمال هذإدها في إتمام ووساع، ر إلى كل من مد يد العون للباحثةكما أتوجه أيضاً بالشكر والتقدي اهللا خيراً،
  .رهــع أجـأال يضي ، وأرجو من اهللاسمهاة، ولم يتسع المجال لذكر السالر
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الصغيرة وجزيل الشكر والحب   ىلإ التقدم بالشكروالوفاء بالجميل يطيب لي  عترافاالومن قبيل 
فجزاه اهللا كل خير ورزقه الصحة  ه الرسالةتمام هذإ يف يالذى قدم المساعدة والعون ل  ىلإ

 يوأدعو اهللا أن يبارك ل ياهما إاهللا  يرزقن يالذ  ىلإ ه الرسالةهذ يوالعافية، وأهد
 يوإعانت لتوجيهيالصدارة دائما  يالذين كانوا ف  ىإلفيهما، وأتوجه بالمزيد من الشكر والعرفان 

وأحب أن بيته الحرام، وأن يرزقهم الصحة والعافية  زيارةمن اهللا أن يرزقهما  يالعلمية، وأتمن يإلتمام دراست
 ىإل يوحب شكري ديهأ   حياتهم ي األحباب وأدعو اهللا أن يوفقهم ف

  ويمتعهم بالصحة والعافية.
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مستخلص البحث

فاعلية برنامج مقترح قائم على األنشطة المتدرجة لتنمية المفاهيم العلمية  :عنوان البحث
  وعمليات العلم األساسية لدى أطفال الروضة.

  شادية اسماعيل عبد الكريم أبوحرام اسم الباحثة:
  صطفى أحمد زكيأ.د/ حنان م –أ.د/ خالد عبد اللطيف محمد عمران  لجنة االشراف:
  ماجستير الدرجة العلمية:
  جامعة سوهاج –كلية التربية  الجهة المانحة:

  م٢٠١٩سنة المنح: 

األنشطة المتدرجة  فاعلية برنامج مقترح قائم علي التعرف علي ىلإ الحاليهدف البحث 
تكونت ذا الهدف ولتحقيق هأطفال الروضة،  لدي عمليات العلم األساسيةو لتنمية المفاهيم العلمية
يم اختبار المفاهجراء المعالجة التجريبية عليهم وطبق إطفل وطفلة وتم  ٣٥مجموعة البحث من 

اختبار ، وتكونت أدوات البحث من العلمية المصور واختبار عمليات العلم األساسية المصور
 الثاني ألطفال المستويواختبار عمليات العلم األساسية المصور مصور اللمفاهيم العلمية ا

) بين متوسطي ٠.٠٥د فرق دال إحصائياً عند مستوى (وجو ىلإتوصل البحث و، بالروضة
 لمفاهيم العلميةا ختبارافي  قبل دراسة البرنامج المقترح وبعده البحثمجموعة درجات أطفال 

تنمية في د فاعلية لألنشطة المتدرجة ووج، والمصور ختبار عمليات العلم األساسيةوا المصور
عمل دورات بالبحث  صيو، وأطفال الروضة لدي عمليات العلم األساسيةلعلمية ومفاهيم اال

عمليات العلم األساسية ة تنمية المفاهيم العلمية وعلي كيفي لمعلمات رياض األطفالتدريبية 
عقد ندوات وورش عمل لمعلمات نشطة التعليمية المطورة والحديثة مثل األنشطة المتدرجة، وباأل

أطفال الروضة أثناء ممارسة  العلمية لمعرفة كيفية تنميتها لديرياض األطفال حول المفاهيم 
ضرورة تدريب األطفال علي أنشطة تعليمية مختلفة مثل األنشطة واألنشطة المختلفة معهم، 

يولهم وقدراتهم المختلفة، المتدرجة حتي يتحقق لهم التعلم الفعال بما يتناسب مع اتجاهاتهم وم
تعاون كليات التربية مع مديريات التربية والتعليم إلقامة دورات تدريبية لمعلمات رياض و

 كيفية استخدام األنشطة المتدرجة في تعلم مجال العلوم. خدمة علياألطفال أثناء ال

العلمية ، عمليات العلم االساسية، األنشطة المتدرجة ، المفاهيم البرنامج المقترح، :  الكلمات المفتاحية
  أطفال الروضة.
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Abstract 
Research Title: The Effectiveness of Suggested Program Based on Tiered 
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The present research aims to identify the effectiveness of a suggested 
program based on the gradual activities to develop the scientific concepts 
and the basic science processes of Kindergarten children. To achieve this 
goal, the research group consisted of 35 children and the experimental 
treatment was carried out. The research tools consisted of testing the 
scientific concepts of the photographer and testing the operations of the 
basic science of the children of the second level in the kindergarten. The 
research found that there was a statistically significant difference (0.05) 
between the average scores of the children of the research group The study 
recommends training courses for kindergarten teachers on how to develop 
scientific concepts and basic science processes in modern and developed 
educational activities such as activities and activities. And the holding of 
seminars and workshops for kindergarten teachers on the scientific 
concepts of how to develop them in Kindergarten children during the 
exercise of various activities with them, and the need to train children on 
various educational activities such as activities Graded them in order to 
achieve effective learning commensurate with their attitudes and 
preferences of different abilities, and the cooperation of the faculties of 
education with education directorates to establish training courses for 
kindergarten teachers during the service on how to use the progressive 
learning activities in the field of science. 

Keywords: Suggested Program, Tiered activities, scientific concepts, basic 
science processes, Kindergarten Children. 




