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 مطتخلص البخح باللغ٘ العسبٔ٘:

 

 ببللغت االًدليزيت:  

Title: 

using gradual activities strategy  in  teaching the course  of 

philosophical texts for  the development of analysis skills  for the 

student teachers  at Philosophy department 
 

     The current research aimed at indicating the effectiveness of using  

gradual activities strategy  in  teaching the course  of philosophical texts 

for  the development of analysis skills  for the student teachers  at 

Philosophy department.  The experiment was applied on one experimental 

group (9) student teachers in second and third level at Philosophy 

department, faculty of  education, Arish University. Tools of the study 

were: a list of philosophical analysis text skills, the student book and 

teacher guide which is prepared in the light of the gradual activities 

strategy and test of philosophical analysis text skills.  

     The findings of the research  revealed that the proposed program based 

on gradual activities has an effect and significant impact in the 

development of philosophical texts analysis skills among philosophy 

student teachers. 
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مشكل٘ البخح: 
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 ( ًتبئح اختببر )ث( الودوىعت الىاحذة التطبيك الىاحذ1خذول )

 العذد
الوتىصط 

 الورخعي

الوتىصط 

 الوحضىة

االًحراف 

 الوعيبري

درخت 

 الحريت
 الذاللت .Sig ليوت )ث(

9 7 22555 124.1 . 02633 32337 3231 

 

 

 

البخحٍدف 

 

البخح:أٍنٔ٘ 
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 ّتصنٔنُ التجسٓيب: البخح ميَج

 ّمْاد التجسٓب التجسٓب أدّات 

 البخح : مصطلخا

 

 :اليصْص الفلطفٔ٘حتلٔل 
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 اإلطاز اليظسٖ

 أٍنٔتَاتدزٓطَا ,  إجساءاتاملتدزج٘ مفَْمَا  األىشط٘احملْز األّل : 
 

 مفَْو األىشط٘ املتدزج٘



 .....................................................................................................استخدام اسرتاتيجية األنشطة املتدرجة يف تدريس مقرر النصوص الفلسفية

 طبٔع٘ األىشط٘ املتدزج٘ 
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 )إجساءات تدزٓطَا (طسم تصنٔه األىشط٘ املتدزج٘ 
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 التدزج يف األىشط٘ املتدزج٘ لدى الطالب  مطازات
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 التدزج يف ضْء االضتعدادات  املطاز األّل:
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  َهمْٔل الطالب ّاٍتناماتاملطاز الجاىٕ : التدزج يف ضْء 

 عله بسّفآل التاملطاز الجالح : التدزج يف ضْء 
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 يف التدزٓظ املتدزج٘  اضتخداو األىشط٘ أٍنٔ٘ 
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 دّز املعله يف إعداد ّتصنٔه األىشط٘ املتدزج٘ ّاضتخدامَا يف التدزٓظ  
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 .أٍنٔتَاّ , خصائصَا,طبٔعتَامفَْمَا  طفٔ٘الفلاليصْص  احملْز الجاىٕ : 

  ٘الفلطفٔ ْصحتلٔل اليصجْاىب 
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https://www.thoughtco.com/andrea-borghini-2670282
https://www.thoughtco.com/andrea-borghini-2670282
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 ٘ الفلطفٔ ْصمساحل حتلٔل اليص
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 خصائص اليصْص الفلطفٔ٘ 
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 باليطب٘ للطالب املعلنني ٘فٔحتلٔل اليصْص الفلط أٍنٔ٘
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 دّز الطالب املعله يف حتلٔل اليصْص الفلطفٔ٘ 
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 معْقات حتلٔل اليصْص الفلطفٔ٘

 

 

 

 

 

 

 

 نٔ٘ مَازات حتلٔل اليصْص الفلطفٔ٘دّز األىشط٘ املتدزج٘ يف تي
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مَازات حتلٔل اليصْص الفلطفٔ٘ 
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 ّالبخح مً اإلطاز اليظسٖ تعكٔب عً مدى اضتفادٗ الباحج٘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:إجساءات البخح
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 حتلٔل اليصْص الفلطفٔ٘ الدزاض٘ االضتطالعٔ٘ الختباز مَازات 

 ضبط االختباز ّذلك مً خالل: -

 حتلٔل اليصْص الفلطفٔ٘اختباز مَازات ثبات أّاًل: 

 

  

  
 

SPSS

 تالفلضفي ىص( لين هعبهالث الثببث الختببر ههبراث تحليل الٌص1خذول )

هعبهل ألفب كروًببخ 

Cronbach's Alpha 

 (براوى –التدزئت الٌصفيت )صبيرهبى 

(Spearman-Brown) 

 التدزئت الٌصفيت )ختوبى(

Guttman 

32727 32794 32772 

 

 :٘الفلطفٔ ْصاختباز مَازات حتلٔل اليصصدم ثاىًٔا : 
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 تالفلضفي ىص( الٌضبت الحرخت لحضبة الصذق التوييزي الختببر ههبراث تحليل الٌص5خذول )

 لتالذال ليوت الٌضبت الحرخت

 3231دالت عٌذ هضتىي  .42.3

 

 :٘الفلطفٔ ْصثالجًا : االتطام الداخلٕ الختباز مَازات حتلٔل اليص

 هعبهل االرتببط رلن الوفردة

1 32224 

5 32251 

0 3221. 

4 32246 

2 325.5 

6 32.24 

7 32154 

. 32651 

9 32636 

13 32723 
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شمً االختباز: زابعًا

 ٓيب حتدٓد التصنٔه التجس -

 التطبٔل الكبلٕ ألداٗ البخح   -

 التدزٓظ جملنْع٘ البخح -ج 

 التطبٔل البعدٖ ألداٗ البخح  -
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 ىتائج البخح ّمياقشتَا أّاًل : 

  اختباز صخ٘ الفسض األّل:: (1) 

≤α

SPSS

 الوتىصط العذد التطبيك
االًحراف 

 الوعيبري

درخت 

 الحريت
 الذاللت ليوت )ث(

 لبلي
9 

272..9 102391 
. 162.71 

دالت عٌذ هضتىي 

 92451 1112667 بعذي 3231

≤α
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 :الجاىٕاختباز صخ٘ الفسض : (2)

≤α

SPSS

 الوتىصط ذدالع التطبيك الضؤال
االًحراف 

 الوعيبري

درخت 

 الحريت
 الذاللت ليوت )ث(

 األول
 لبلي

9 
627. 12.6 

. 92242 
دالت عٌذ هضتىي 

 1241 11267 بعذي 3231

 الثبًي
 لبلي

9 
6244 1221 

. 72265 
دالت عٌذ هضتىي 

 1200 11226 بعذي 3231

 الثبلث
 لبلي

9 
6244 5231 

. 22724 
دالت عٌذ هضتىي 

 1255 13200 بعذي 3231

 الرابع
 لبلي

9 
2226 5237 

. 72630 
دالت عٌذ هضتىي 

 1226 11255 بعذي 3231

 الخبهش
 لبلي

9 
2233 12.7 

. 13232. 
دالت عٌذ هضتىي 

 1209 11255 بعذي 3231

 الضبدس
 لبلي

9 
6211 1269 

. 72623 
دالت عٌذ هضتىي 

 1270 11200 بعذي 3231

 ببعالض
 لبلي

9 
22.9 5227 

. 22439 
دالت عٌذ هضتىي 

 1253 11255 بعذي 3231

 الثبهي
 لبلي

9 
22.9 1269 

. 22920 
دالت عٌذ هضتىي 

 .122 11200 بعذي 3231

 التبصع
 لبلي

9 
6200 5243 

. 72... 
دالت عٌذ هضتىي 

 1210 11226 بعذي 3231

 العبشر
 لبلي

9 
0244 1245 

. 1422.5 
الت عٌذ هضتىي د

 1253 13255 بعذي 3231
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≤α

 :جالحالاختباز صخ٘ الفسض : (3)

H-EESC

تذريش همرر الٌصىص  الوتذرخت في األًشطتاصتراتيديت اصتخذام ( خذول حدن تأثير 6خذول )

 ي الطالة الوعلويي شعبت الفلضفتلذ هبههبراث تحليلالفلضفيت لتٌويت 

 األصلىة
درخت 

 الحريت

هعبهل ارتببط 

 بيرصىى
 ليوت )ث(

ليوت 

 الوعبهل

حدن 

 التأثير

d 
. 326.4 162.71 

 ضخن 42471

(2) 32970 ضخن 

 ( الدذول الورخعي لحدن التأثير بذاللت هعبهل كىهيي وهربع إيتب7خذول )

 األصلىة
 حدن التأثير

 ضخن كبير خذا كبير طهتىص صغير ضئيل

D 
ألل هي  

3253 

3253 –  

3249 

3223 –  

3279 

32.3 –  

1239 

1213 –  

1249 

1223  

 فأكثر

(2) 
ألل هي  

32313 

32313 –  

3232. 

32329 –  

32107 

3210. –  

32501 

32505 –  

32029 

32063  

 فأكثر
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 ّتعصّ الباحج٘ ّجْد ٍرِ اليتائج لألضباب اآلتٔ٘: 
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 التْصٔات ّاملكرتحاتًٔا: ثاى
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 املساجع 

 املساجع العسبٔ٘: –أّاًل 

11- 
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