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ئ اللهم لك الحمد والشكر مل ، اللهم لك الحمد كما ینبغي لجالل وجهك ولعظیم سلطانك
ص الحب توجه بخالأ، و فضله ومقرة بنعمهسجد هللا شاكرة ، أالسماوات واألرض وما بینهما

ستاذ المناهج وطرق تدریس العلوم المتفرغ أ - فایزة مصطفى محمدلدكتورة/ا لألستاذةوالتقدیر 
، رزقها اهللا من الخیر رشدني فكرها وعلمها، وأالكرم واإلخالص قلبها وعقلهاوالتي فتحت لي بكل 

  .عني خیر الجزاء طال اهللا في عمرها وجزاهاأو  ،تعلم ما تعلم وما ال

ستاذ المناهج أ -  / صبري باسط أحمد للدكتور والتقدیر الشكریات بأسمى آ ه توجكما أ
الذي سأظل مدینة له ، و والذي غمرني بعلمه وحلمه ورعایته وطرق تدریس العلوم المساعد المتفرغ

   .ومتعه اهللا بالصحة والعافیة حترام والدعاء ما حییت فله مني جزیل الشكربالتقدیر واال

دواعي سروري وعظیم نه لمن لمناقشة والحكم وأي العمیق لهیئة اسجل شكري وتقدیر وأ
 - ستاذ المناهج وطرق تدریس العلوم المتفرغ أ  - األستاذ الدكتور /عمر سید خلیلتناني قبول ام

تاحة الفرصة لي ألنهل من علمه  - وعمید كلیة التربیة  سابقًا  ٕ جامعة أسیوط  مناقشة رسالتي وا
رشاداته الصائبا ٕ   . الصحة والعافیةعلیه  وأشكره علي تحمل عناء السفر أدام اهللاة لغزیر وا

 - استاذ المناهج وطرق تدریس العلوم المساعد -  الدكتورة / حنان مصطفى أحمدوأیضًا 
لقها وكرمها ویسعدني أن أستذید من علمها   جامعة سوهاج التي یبهرني خُ  –كلیة التربیة 

  .اءتها ، جزاها اهللا عني خیر الجز وتوجیها

 مرانخالد عبد اللطیف عاألستاذ الدكتور/ إلى ه بخالص الشكرتوجاوبكل التقدیر واالمتنان 
  .عمید كلیة التربیة بسوهاج والسادة وكالء الكلیة

طرق التدریس رئیس قسم المناهج و  الدكتورة/ هدي مصطفي محمد عبد الرحمنواألستاذة 
لىبالكلیة،  ٕ ناهج وطرق التدریس بكلیة التربیة جامعة یس بقسم المعضاء هیئة التدر جمیع أ وا
  .سوهاج

 ،دوات البحثقاموا بتحكیم مواد وأاألساتذة األجالء الذین  كما اتقدم بخالص الشكر إلى
  .از هذا العمل  فجزاهم اهللا خیراً نجبخبراتهم وتوجیهاتهم الفعالة في إالذین ساعدوا 

دارة رة سوهاج التعلیمیاإد تقدم بالشكر إلىكما أ ٕ أعضاء بتدائیة و مدرسة باحثة البادیة االة وا
   .ثناء إجراء تجربة البحث الحالي فلهم مني كل الشكرأهیئة تدریسها علي ما قدموه لي من عون 

فهو سبب ما أنا  لوالدي العزیزمتنان والحب والتقدیر اال تقدم بأغلى معانبالجمیل أوعرفانًا 
  .سكنه فسیح جناتهعة وتجاوز عنه وا، رحمه اهللا رحمة واسفیه األن



  و 

اءها لي ال اهللا في عمرها علي مساندتها ودعكما یطیب لي أن أشكر والدتي الغالیة أط
  .دائمًا بالتفوق والتوفیق، فجزاها اهللا عني خیر الجزاء

/عصمت محمد عبد تشارسالمخي األكبر لى أمتنان إاال و الشكر معان ىاتقدم بأغلكما 
، لعمل فجزاه اهللا خیراً عون وتحمل من مشقة إلتمام هذا اما قدمه لي من  على أبوخبر اللطیف

  .یمن وایمان وآالء وابراهیم وأیةبنائي أشرف وأوأوأهلي، وایضًا أخوتي وأخواتي 

 طف أحمد ابراهیماألستاذ / عازوجي العزیز  بخالص الشكر والعرفان بالجمیل إلىواتقدم 
، فبارك الرسالة هذه بلحظة في إعداد  ن یفیه حقه ووقوفه معي لحظةالذي یعجز قلمي أ سالمة

 .   اهللا فیه وجزاه اهللا خیرًا

أستاذ ورئیس قسم  -  األستاذ الدكتور/خالد محمد ابراهیم سالمةكما أشكر عم أوالدي 
  .جامعة أسیوط فله جزیل الشكر، كما أشكر جمیع الحضور –اللغات الشرقیة كلیة األداب 

ن كانت ينت وفقت فمن اهللا وتوجیه أساتذت، فإن كا جهدي اتقدم بهوختامًا فإن هذ ٕ ، وا
ل لجنة المناقشة والحكم جتهدت وتعلمت الكثیر وسأتعلم الكثیر من خالاألخرى فحسبي أنني ا

  .نسدد خطاي والحمد هللا رب العالمی، اللهم وفقني و الموقرة
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  ستخلص البحثم
لمفاهیم العلمیة تنمیة ا اف في تدریس العلوم علىكتشالتعلم باال : أثر استخدام بحثعنوان ال

  .میذ مدارس التعلیم العام الدامجةتال وتقدیر الذات لدى
تالمیذ المدمجین تحصیل ال الحالي في ضعف مستوى تحددت مشكلة البحث: مشكلة البحث

  .تقدیر الذات لدیهم ىنخفاض مستو م العلمیة ، وابتدائي للمفاهیبالصف الخامس اال
 لخامستالمیذ الصف ا لمفاهیم العلمیة وتقدیر الذات لدىتنمیة ا إلي :هدف البحث الحالي

  .كتشافستراتیجیة التعلم باالالمدمجین من خالل استخدام ا بتدائياال
باحثة البادیة  لمدمجین بمدرسةالبحث من التالمیذ ا ختیار عینةالهدف تم ا یق هذاولتحق

 -القائم على تصمیم المجموعتین (التجریبیة م المنهج شبه التجریبي استخد، اا بتدائیة بسوهاجاال
) ٦٤(بحث ال وقد بلغ عدد أفراد عینة ،ووجود القیاس القبلي والبعدي للمتغیرات التابعة  الضابطة )

تلمیذ  )٣٢(ة )  كل مجموعة بها  مجموعتین(التجریبیة ، والضابط تلمیذًا وتلمیذة، تم تقسیمهاإلى
، وطبق لمعالجة التجریبیة، تمت علیهم اتالمیذ معاقین ) ٦ن و وتلمیذة عادییتلمیذ  ٢٦وتلمیذة  (

  .یم العلمیة ، ومقیاس تقدیر الذاتختبار المفاهعلیهم ا
  : توصل البحث الحالي إلي النتائج التالیة : نتائج البحث

موعــة المج درجـات تالمیــذ يبـین متوســط )٠٥,٠(ى ا عنــد مســتو یوجـد فــرق دال إحصـائی - ١
ســـتراتیجیة الـــتعلم الطاقـــة " و" المخـــالیط " باســـتخدام " ا يالتجریبیـــة   التـــي درســـت وحـــدت

قــة المعتــادة فــي باالكتشــاف والمجموعــة الضــابطة التــي درســت الوحــدتین باســتخدام الطری
 .  جریبیة لصالح المجموعة التختبار المفاهیم العلمیة التطبیق البعدي ال

مجموعـة ال درجـات تالمیـذ يبـین متوسـط )٠٥,٠(یوجد فرق دال إحصائیا عند مسـتوى   - ٢
ســــتراتیجیة الــــتعلم لطاقــــة " و" المخــــالیط " باســــتخدام ا" ا التجریبیــــة التــــي درســــت وحــــدتي

ســتخدام الطریقــة المعتــادة فــي اباالكتشــاف والمجموعــة الضــابطة التــي درســت الوحــدتین ب
   .الذات لصالح المجموعة التجریبیة س تقدیرتطبیق البعدي لمقیاال

، إضافة إلي تم تقدیم مجموعة من التوصیات  نتائج البحثعنه  توفي ضوء ما أسفر 
  مجموعة مقترحة من البحوث .

تقدیر الذات  –المفاهیم العلمیة  -كتشاف باالستراتیجیة التعلم االكلمات المفتاحیة : 
 .جةالمدارس الدام –التالمیذ المدمجین  –
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Abstract 
Title of Research :  The Effect of The Discovery Learning Strategy in 

Teaching Science on Developing Scientific Concepts and Self- Esteem of 
Merging Public Education School Pupils. 

Problem of Research: The Problem of the current research is the 
weakness of fifth grade merged pupils' educational acquisition of scientific 
concepts, and their low level of self-esteem, because of gaps in teaching 
strategies used by teacher in teaching science for merged Pupils.. 

Purpose of  Current Research: Developing scientific concepts and 
self-esteem of fifth grade merged  Pupils.by applying discovery learning strategy. 

 To achieve this, the research group was chosen from merged  Pupils.at 
Bahetha El Badia Primary School in Sohag, Using a quasi-experimental 
approach, with two groups(experimental - controlling) and priori and post 
measurement of the adherent variables of research, was used in the current 
research, , and the research sample consists of (64)   Pupils., on two 
groups(the experimental and the control) ever group consists of(32)  
Pupils. (26 normal pupils and 6 disabled pupils) whom experimental 
treatment was done, and scientific concepts test and self-esteem measurement 
were applied. 

Findings of Research: 
The current research has found the following:   

assumptions: 

1- There was statistically significant difference at (0.05) level between the 
average scores of the experimental group that studied the energy units and the 
mixtures using the discovery learning strategy and the control group that 
studied the units using the usual method in the  post application to test the 
scientific concepts test to the experimental group . 

2- There was statistically significant difference at (0.05) level between the 
average scores of the experimental group that studied the energy and mixtures 
units using the discovery learning strategy and the control group that studied 
the units using the usual method in the post application of the self-assessment 
scale to the experimental group . 

According to the results of the current research  presented  group  of 
  recommendation  add to group suggested research .  
 

Key Words: discovery learning strategy - scientific concepts- self-esteem 
- merged pupils - merging schools 
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