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 ملخص
الدراسة إلى قياس مستوى مقروئية كتاب اللغة العربية للصف التاسع األساسي  ھذه ھدفت

ئية، ولتحقيق أھداف المقرو الطالب ونوع النص في مستوى أثر جنس في فلسطين، وتحديد
لثالثة نصوص من الكتاب المقرر،  وتم تطبيقه على عينة ) كلوز(الدراسة تم بناء اختبار التتمة 

طالبة من طلبة ) 41(طالبا، ) 28(طالبا وطالبة تم اختيارھم عشوائيا منھم ) 69(مكونة من 
وقد . رفح الغربيةالصف التاسع األساسي في مدارس وكالة الغوث وتشغيل الالجئين في منطقة 

نصوص كتاب اللغة العربية للصف التاسع  مقروئيةارتفاع مستوى  أشارت نتائج الدراسة إلى
المستويين المستقل والتعليمي مجموع الطالب للكتاب في  مقروئيةبلغت نسبة  إذ, األساسي

حصائية في ، في حين كشفت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إ%)62.32(
 ).مطالعة أو شعر(عزي لمتغير جنس الطالب ونوع النص المقروء وى مقروئية الكتاب يمست

  .الصف التاسع األساسي ،كتاب اللغة العربية ،مقروئية:  الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

The study aimed at measuring the level of the readability of the 
Arabic language textbook for 9th grade in Palestine and identifying the 
effect sex of student as well as the kind of text in the readability level. To 
achieve the goals of the study a cloze test was designed for three texts of 
the textbook. The test was implemented on a sample that consisted of 
(69) male and female students chosen randomly. (28) Male students and 
(41) female students from 9th grad in UNRWA schools in western Rafah 
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area. The findings of the study revealed that the level of readability in the 
Arabic language textbook for 9th grade is high. The readability 
percentage for students in the independent and educational levels reached 
(62,32%). The finding also revealed that there are no statistically 
significant differences in the readability level of the book due to the sex 
variable and the type of the reading topic( reading or poetry). 

Keywords: readability, Book Arabic - 9th grade. 
 

  مقدمة
 في وخاصة التعليمي الموقف في والمؤثرة المتداولة أھم المصادر المدرسي يعد الكتاب
فھو  سواء؛ حد على والمتعلم المعلممن مصدر تعليمي يلتقي عنده كل ألنه  المناھج الدراسية؛

عملية، تعلم منظمة ومتسلسلة، وأساسا دائما لتعزيز ھذه النسبة للمتعلم أساسا باقيا لعملية يمثل بال
، التربوية التعليمية العملية في أساسية ركيزة بل مساعدة وسيلة تعليمية مجرد ليس فھوولھذا 

 ويوجه الدراسية للمادة المنھجي اإلطار يقدم ألنهوترجمة حية للمحتوى التعليمي للمنھاج، 
 . إلى ما سيدرسه من معلومات ومعارف المتعلم

ا يسھل فك رموزه اللغوية، واستيعاب درسي مقروءً من ھنا كانت أھمية أن يكون الكتاب الم
مضامينه الفكرية، واالنجذاب لمواصلة االطالع فيه، فضال عن أھمية تنظيم محتواه بطريقة تتيح 

عنصرا ، كما يعد الكتاب المدرسي سھولةللتلميذ الوصول إلى المعلومة التي يريدھا بيسر و
جميع المتعلمين على اختالف مستوياتھم من  أساسيا في عملية التحصيل الدراسي؛ فھو يخاطب

وھذا ، حيث النضج والقدرات العقلية، فضال عن تنوع الخلفيات االجتماعية التي ينتمون إليھا
الكتب المدرسية بشتى مجاالتھا ومراحلھا الدراسية أن يستخدموا لغة دقيقة  يفرض على مصممي

تويات صعوبة مدروسة بحيث وواضحة ومعبرة في عرض المضامين المعرفية، وذات مس
  .(Labboudi, 2009: p.19) ن تحبطھمدرات الطالب المتوسطين دون أحدى قتت

فالكتاب المدرسي قد يكون عامال في التقدم أو التخلف القرائي، فسوء اختيار موضوعات 
يادة شكل الكتاب وزتلميذ واحتياجاته، وعدم العناية بالقراءة وكلماتھا بطريقة ال تناسب مستوى ال

وفي ، (Fadlallah, 2003: p.104)الموضوعات وطولھا يصعِّب مھمة استيعاب التالميذ لھا 
ظل التأكيدات على أھمية الكتاب المدرسي بوصفه أداة تعليمية فعالة تبرز الحاجة الملحة 

وضرورة تقويمھا وتطويرھا بشكل مستمر لتحقق الفائدة المرجوة  ،لالھتمام بالكتب المدرسية
  . (Alnagy,2003: p. 517)ي زيادة إنتاجية العملية التعليمية التعلمية ورفع كفاءتھامنھا ف

تعلم فھي وسيلة الم ،وإتقان مھاراتھا المدخل الرئيسي للتعلم المدرسيالقراءة ممارسة وتعد 
عن الحقائق والنظريات  ھي األداة التي يكشف بھا المتعلمولدراسة جميع مجاالت المعرفة، 

 بقدر ماما يتقنه المتعلم من مھارات القراءة وبقدر ويفسر بھا المعاني والدالالت،  والقوانين،
  .(Slam& Gazey, 2008: p.141)سھا في القراءة يستطيع تعلم المعرفة التي يمار
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  تعلم جميع المواد  فيا درة على القراءة يؤثر سلبن ضعف القومما الشك فيه بأ
 Abo أبو بكر وقد أكد ،ي مرحلة من مراحل التعليم المختلفةالدراسية التي تقدمھا المدرسة في أ

Baker (2002) "الدراسي سببھا الضعف  ھمتحصيلتالميذ في أن أكثر المشكالت التي تواجه ال
ي، وفي المقابل فإن التقدم فشل التعليمإحداث العد عامال رئيسا في في القراءة، فالفشل القرائي ي

 "يعتمد إلى حد كبير على سيطرة المتعلم على مھارات القراءةفي المواد الدراسية المختلفة 
(p.147). 

حد األسباب البارزة في مشكلة الضعف القرائي لدى التالميذ ھو ولقد صار من الواضح أن أ
ن تعين التالميذ في أغياب تحديد مستوى مقروئية بعض الكتب والمواد التعليمية، والتي يؤمل 

قروءة وتنمي ميولھم واھتماماتھم القرائية، وتمكنھم من فھم المادة المتنمية مھاراتھم القرائية، 
تومــاس  كما أوضح كل من ،(Ibrahim, 2006: p.75)واستيعابھا وبالتالي تعلمه 

أن التوافق بين مقروئية الكتاب ومستويات قراءة "Thomas & Holly   (2004)وھولـي
ويبقيھم متحفزين، ويضمن أن الكتب التي يقرأھا التالميذ يساعد على نجاحھم، ويحفظ دافعيتھم، 

  . )p.239" (التالميذ تقدم ممارسة مفيدة وليست صعبة جدا لتحبطھم

وإن إيجاد التوافق واالنسجام بين القارئ والمقروء أدى إلى أن يكتسب موضوع المقروئية 
لتعليم، بل شمل صبح االھتمام ال يقتصر على ميدان اأقد لأھمية متزايدة في الوقت الحاضر، و

أيضا الكتب جميعھا، وبذلك ينظر إلى المقروئية على أنھا إحدى الوسائل والمعايير المفيدة في 
 ,Momeni & Al-Momani). تطوير الكتب المدرسية والتعرف إلى مستوى صعوبتھا

2011: p.560)  

ما من ألھمية وبناء على ما تقدم يعد تفاعل القارئ مع المادة المقروءة ومدى التوافق بينھ
بمكان، نظراً ألن مناسبة المادة المقروءة للقارئ من حيث السھولة أو الصعوبة، ومدى قابلية 
ً واھتماما  النص للقراءة بالنسبة للمرحلة العمرية للمتعلمين الذين أعدت لھم يجعلھم أكثر اندماجا

ة المقروءة، ومن ثم بالنص، مما يؤدي إلى نجاح عملية االتصال والتفاعل بين القارئ والماد
أصبح من الضروري أن توضع مواد القراءة بشكل يتمشى مع مرحلة النضج التي وصل إليھا 

  (Abu Zahra, 2009: p.817).المتعلم 

وفي ظل التأكيدات على أھمية الكتاب المدرسي تبرز الضرورة الملحة لالھتمام به، 
الفائدة المرجوة منه في زيادة إنتاجية وضرورة تقويمه، وتطويره، وتحسينه بشكل مستمر لتتحقق 

وھذا لن يتحقق إال  ،في تقديم نصوص مناسبة لمستوى فھم الطلبةالعملية التعليمية، ورفع كفاءتھا 
النصوص المقررة على الطالب حتى يسھل تقديم مادة دراسية مناسبة  مقروئيةمن خالل قياس 

  .ادةفي مستوى فھم الطالب وتسھيل اتصال الطالب بتلك الم

المتطلبات التربوية الالزمة ھم إحدى أ أن المقروئيةالعديد من الدراسات  أكدتولقد 
اختيار وحديد مواصفات المحتوى التعليمي، لمصممي المناھج حتى يتمكنوا من خاللھا ت

مراحل  التي تراعيالنفسية والعقلية، ولطلبة حتياجات االالموضوعات والنصوص المالئمة 
-Momeni & Al، ودراسة )Nasr, H. & Ebrahimi )2013 .مثل دراسة تعليمھم المختلفة
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Momani )2011(دراسة ، وHweiti )2010( ، ودراسةAbu Zahra )2009( ودراسة ،
Jawarneh )2008(دراسة ، وAmbo Saeedi & Araimi )2004 ( والدراسة الحالية

تزال  ماالمدرسية وھي قضية الدراسات السابقة من االھتمام بقياس مقروئية الكتب  عم تتناغم
في حدود -تحظى باھتمام الباحثين في دول العالم، غير أن ھذه الدراسة تنفرد في كونھا األولى

التي أجريت لقياس مستوى مقروئية كتاب اللغة العربية المقرر على الصف التاسع  -علم الباحث
العلمية، وخصوصيتھا  األساسي في فلسطين، ولعل ھذا التفرد يعطي ھذه الدراسة أصالتھا

  .  المعرفية، وتؤكد أھميتھا البحثية والتربوية

  مشكلة الدراسة
انطالقا من أھمية الكتاب المدرسي في العملية التعليمية بالنسبة لكل من المعلم والمتعلم، 
في وفي ظل التأكيدات الكثيرة على مالءمة الكتب المدرسية للطلبة من حيث درجة صعوبتھا، و

ندرة وجود مقاييس موضوعية تحدد إن مشكلة الدراسة تتمثل في إحساس الباحث بضوء ذلك ف
   :تيالسؤال البحثي اآلمما دعا إلى إثارة  الكتب المدرسيةفي ضوئھا مدى مالءمة 

  ؟في فلسطين ما مستوى مقروئية كتاب اللغة العربية للصف التاسع األساسي

  األسئلة الفرعية

  ئلة الفرعية التاليةويتفرع من السؤال الرئيس األس
األساسي في  ما مستوى مقروئية النصوص األدبية في كتاب اللغة العربية للصف التاسع .1

 ؟ فلسطين

 في فلسطين ھل يختلف مستوى مقروئية كتاب اللغة العربية للصف التاسع األساسي .2
 ؟ )أنثى ،ذكر(باختالف جنس الطالب 

 في فلسطين ف التاسع األساسيھل يختلف مستوى مقروئية كتاب اللغة العربية للص .3
 ?)شعر -مطالعة (باختالف نوع النص 

  أھداف الدراسة
الدراسة التعرف إلى المستوى الفعلي لمقروئية النصوص الواردة في كتاب اللغة ھذه تھدف 

، والكشف عن أثر جنس الطالب، في فلسطين العربية المقرر على طلبة الصف التاسع األساسي
 .في مستوى مقروئية كتاب اللغة العربية للصف التاسع األساسي) شعر -مطالعة (ونوع النص 

  أھمية الدراسة

في حدود  -تأتي أھمية الدراسة من حداثة الموضوع في البيئة الفلسطينية فال توجد دراسة 
تكمن تناولت قياس مستوى مقروئية كتاب اللغة العربية للصف التاسع األساسي، و - علم الباحث

  :الحالية في أنھاأھمية الدراسة 
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 عكسيةقد تساھم في تحسين وتطوير الكتاب موضوع الدراسة من خالل ما تقدمه من تغذية  .1
 .حول مستوى مقروئيته

اللغة العربية كتب قد تفتح المجال أمام الباحثين إلجراء مزيد من الدراسات في مقروئية  .2
  .المختلفة لصفوف أخرى

ادة النظر في بعض النصوص الموضوعة أو قد تسمح ھذه الدراسة في ضوء نتائجھا بإع .3
في مجمل كتاب النصوص األدبية والتي ال تتناسب مع مستوى الطلبة وإعادة ترتيبھا بشكل 

  .سليم

  اإلجرائية مصطلحات الدراسة
ھي مستوى فھم واستيعاب الطلبة لنصوص المطالعة والشعر  :(Readability)المقروئية 

لمقرر عليھم، وتقاس في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصل الموجودة في كتاب اللغة العربية ا
  .من إعداد الباحث) كلوز(عليھا الطلبة في اختبار التتمة 

ھو كتاب اللغة العربية المقرر على طلبة الصف التاسع من وزارة  :الكتاب المدرسي
  .2013/2014التربية والتعليم في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

  دات الدراسةمحد
  :تتمثل المحددات فيما يلي

اقتصار الدراسة على عينة من طالب الصف التاسع من المدارس التابعة لوكالة الغوث  .1
  .وتشغيل الالجئين في محافظة رفح

الدراسة على تحديد مستوى مقروئية كتاب اللغة العربية المقرر على الصف التاسع  اراقتص .2
، وذلك من خالل 2013/2014من العام الدراسي األساسي في الفصل الدراسي األول 
اثنين من المطالعة، ونص شعري دون التطرق إلى : قياس مقروئية ثالثة نصوص فقط

  .دراسة التدريبات واألنشطة المرافقة لھا

  .)كلوز(اقتصار الدراسة على اختبار التتمة  .3

  اإلطار النظري

  مفھوم المقروئية وقياسھا
 األداة التي حسب المجال يعرفونھا ھذا في الباحثين ئية ألنال يوجد تعريف محدد للمقرو

 الصعوبة التي تقدير: "بأنَّھاDavisen  )(1990دافيسون  عرفھا فقد قياسھا، في استخدمت
  ، )P.362( "المكتوب للنص القراءة في المھارات من معين يواجھھا القارئ في مستوى

ى الذي يمثل استيعاب وفھم الطالب في صف المستو: "بأنھا Alnagy (,2003) الناجي وعرفھا
  وتقاس بمستوى عدد االسترجاعات الصحيحة من قبل الطالب  ،ما لنص نثري مكتوب
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  أبو صليط في حين يرى )p.524( ،"للكلمات المحذوفة من النص وفق اختبار التتمة
 Abu Salit(2007) مادة فھي تدل على درجة وضوح ال ،كلمة مقروئية لھا دالالت عدة" أن

وكما أنھا تدل على مدى قدرة القارئ على فھم  ،المكتوبة من حيث رسمھا وطريقة كتابتھا
وبالرغم من أن ھذه الدالالت ما زالت قائمة في  ،محتواھا من معلومات صحيحة أو ضمنية

إال أنھا مصطلح يشير إلى المدلول األخير وھو الدرجة النسبية لصعوبة  ،استعمال ھذه الكلمة
 ثالثة مستويات وھناك ،)p.3( "واجھھا القارئ في فھمه لمضمونھاالمكتوبة التي يالمادة 

 التربوي األدب للمقروئية أوردھا
Boqahos & Ismail (2001, p.117), Alnagy (2003, p.519), Aambo Saeedi & 
Araimi (2004, p156), Jawarneh (2008, p. & Abu Salit (2007, p. 27)  

  وھي

أن  عنده المتعلم يستطيع الذي المستوى وھو (Independent Level): ستقلالمستوى الم .1
%) 61( درجة المتعلم على بحصول ويتحدد المعلم، مساعدة دون من النص ويستوعبه يقرأ

  .المقروئية المعد لقياس االختبار في فما فوق

 م عندهالمتعل يستطيع الذي المستوى وھو (Instructional Level): المستوى التعليمي .2
المتعلم  بحصول ويتحدد ولكن بمساعدة المعلم وتحت إشرافه، النص ويستوعبه أن يقرأ
  .المقروئية لقياس المعد في االختبار%) 60 - % 41(درجة  على

وھو المستوى الذي ال يستطيع المتعلم : (Frustrational Level)المستوى اإلحباطي  .3
 على المتعلم فيه بحصول ويتحدد علم،الم بمساعدة حتى النص ويستوعبه يقرأ أن عنده
 . المقروئية االختبار المعد لقياس فأقل في%) 40( درجة

وتم اعتماد ھذه المقاييس بعد عرضھا على مجموعة من المحكمين المختصين في المناھج 
موافقة جميع تمت وللحكم على مدى صالحيتھا للدراسة الحالية،  وطرق تدريس اللغة العربية

  . يھاالمحكمين عل

  أسباب ظھور المقروئية
مصطلح المقروئية قد شاع لتحليل وتقويم المستوى "بأن  Taima (2004) يرى طعيمة

وألّفت في سبيل  ،اللغوي لمواد االتصال في أربعينيات القرن العشرين في الجامعات األمريكية
ء خصائص اللغة وذلك في ضو, المقروئيةاالستخدام العلمي لھا معادالت كثيرة سميت بمعادالت 

 بسيوني ، وترى)p.529" (وبدأ يشيع ھذا المصطلح في ستينيات القرن الماضي ،االنجليزية
Bassiouni (2002) أن من أسباب ظھور المقروئية:  

فقد كانوا يدرسون  ،زيادة أعداد تالميذ المرحلة االبتدائية مع عدم وجود كتب مناسبة لھم −
 .ية مما شكل لھم صعوبة في فھمھاالكتب المؤلفة لطالب المرحلة الثانو
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ظھور  ،ومن ھذه األدوات, نمو أدوات البحث العلمي المستخدمة في حل المشكالت التربوية −
 Thorndike  (1921) ثورندايك نجليزية على يدقائمة تكرار الكلمات في اللغة اإلأول 

ة مما أدى إلى تطوير طرق قياس صعوب) Teacher's Word Book(وذلك في كتابه 
  .)p.164( النص سواء كانت لألطفال أم البالغين للكتب المدرسية أو لكتب القراءة الحرة

 أھمية المقروئية
يعتقد الباحثون أن المقروئية تشكل أھمية بالغة يحتاجھا مؤلف الكتب في تحديد مواصفات 

ادة وعرضھا حسب عمر القارئ، واحتياجاته النفسية، ونموه العقلي بحيث تصل الم ،المادة
وبذلك يتحقق الغرض من كتابتھا وتقديمھا للقارئ،  ،التعليمية إلى أكبر عدد ممكن من المتعلمين

 مواجھة الضعف القرائي لدى المتعلمين، ومد الجسور بين اللغة العربية وباقي المواد الدراسيةو
.(Abu Gehjouh, 2009: p.192)  نظرا  وقد تزايدت في اآلونة األخيرة العناية بالمقروئية

لالرتباط الوثيق بين ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي، ومقروئية الكتب الدراسية في مراحل 
    (Nejadat, 2000: p5). التعليم المختلفة

ويعتقد الباحث بأن أھمية المقروئية تكون مجدية جدا عند إعداد الكتب المدرسية بناء على 
ية النصوص ومدى مناسبتھا للمرحلة النمائية معرفة المصممين المسبقة والكاملة بمستوى مقروئ

  .للطلبة

  وامل المؤثرة في المقروئيةالع
اھتم العلماء منذ سنين مضت، وما زالوا يھتمون ببحث العوامل التي تؤثر في مستوى 
سھولة الكتابة أو صعوبتھا في اللغات المختلفة، وقد توصلت األبحاث إلى تحديد مجموعتين من 

الكلمات، وبناء النص، واألفكار، والنحو، ومجموعة متعلقة : لنص نفسه مثلالعوامل متعلقة با
بالقارئ وقدرته ومعلوماته، ودوافعه، فكل ھذه العوامل البد أن تؤخذ بعين االعتبار عند اختبار 
صعوبة المادة، ألن ھذا يشير إلى مدى قدرة التالميذ على فھم النص فالمقروئية ھي نتيجة تفاعل 

 ). Harros & Sipay, 1990, p639(لنص وخصائص القارئ بين خصائص ا

  :وبناء على ذلك سنعرض إلى أھم العوامل التي تؤثر في المقروئية والتي تتمثل في التالي

 عوامل تتعلق بالقارئ  .1
إن التفاوت بين القراء في درجة انقرائيتھم للنصوص وخبرتھم السابقة التي يمتلكونھا أمر 

تنمية قدرات التالميذ القرائية، ومراعاة ميل القارئ للنص المقدم يساعد في في , ال يمكن تجاھله
الحكم على صالحيته، كما أن ھناك عالقة وثيقة بين صحة التلميذ الجسمية وقدرته على القراءة 

الكتب؛ فالتالميذ  مقروئيةوالتعلم بسھولة، كما تؤثر الخصائص والقدرات العقلية في مستوى 
الذكاء يقرؤون بسھولة عن أقرانھم األقل ذكاء، باإلضافة إلى الدور الكبير التي الذين يتمتعون ب

تلعبه العوامل االنفعالية، والعصبية من توتر، وخوف، وقلق، وإحباط وخجل، وانطواء في 
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 كما تؤثر الثروة اللغوية والبيئة بكافة جوانبھا في مستوى مقروئية النصوص ،مستوى المقروئية
.(Bani Elsaib, 2008: p.59)   

  وتنقسم إلى عوامل تتعلق بالمقروء  .2

أسلوب الطباعة "أنھا  Abu Zahra (2009)أبو زھرة يرى : عوامل تتعلق باإلخراج −
وحجم الھوامش والفراغات بين السطور  ،وطول السطر ،من حيث حجم الحروف

 .)p.834( "وجودة الورق

أن ھذه  Abu Salit (2007) أبو صليط يرى: عوامل تتعلق بالمحتوى وتنظيمه −
يتعلق األول منھا بموضوع المادة المقروءة وسالستھا،  :العوامل تنقسم إلى قسمين

وترتيب أفكارھا، وتدرجھا في الصعوبة بشكل تصاعدي مما يساعد على زيادة الفھم، 
ويتعلق الثاني بالجانب اللغوي الذي يعد أساس المقروئية من حيث مستويات صعوبة 

 ،فالمفردات الجديدة أھم صعوبة تواجه الطالب ،المكتوبة في الكتابوسھولة المادة 
والجفوة بينھم وبين النص المقروء، فكلما قل عدد  ،وتسبب لھم اإلحباط، واليأس

 المفردات الجديدة كان الفھم أسھل، وأعمق خاصة إذا كانت ھذه المفردات مفاھيم علمية
)p.30( . 

 العوامل الخارجية .3
العوامل الخارجية والتي تطرأ على اإلنسان تؤثر تأثيرا كبيرا في مستوى  مما الشك فيه بأن

أن المقروئية تتأثر " Habib Allah (2009) حبيب هللا فيرى, فھمه واستيعابه ألي مادة مقروءة
 والحالة النفسية، والجسمية، ودرجة حرارة الجو المحيط،, كمية الضوء: لعوامل الخارجية مثلبا

  .)p.181" (أثناء جلوسهي تتوافر للقارئ ومدى الراحة الت

  طرق قياس المقروئية
ھناك أكثر من طريقة أو أسلوب يستطيع المؤلف أو واضع المناھج من خالله فحص مدى 

  :مناسبة المادة التعليمية المقدمة للطلبة في المستويات المختلفة ومن أھم ھذه الطرق

  ) آراء المحكمين(الطرق الوصفية 
طرق بدرجة كبيرة على عدد من المعايير الموجودة في ذھن المحكم مسبقا وتعتمد ھذه ال

فھذه الطرق تعتمد على التجربة والممارسة والحدس، ، كتاب ما مقروئيةعند إدالئه بحكمه على 
ال سيما  مقروئيةغير دقيقة وال يمكن الوثوق بنتائجھا نظراٌ للتفاوت الكبير في تقدير الي وھ

، (Boqahos & Ismail, 2001, p.115)كبير من المحكمين والخبراء، عندما تعرض على عدد 
على أھمية ھذه الطرق كونھا تقيس أوجھا يصعب  Abu Zahra (p.837 ,2009) بينما يؤكد
إضافة إلى كونھا سھلة  ،طة االختبارات أو المعادالت مثل العواطف واالنفعاالتاسقياسھا بو

في أن استخدام ھذه الطرق منوط بطبيعة  ويعتقد الباحث التطبيق وال تحتاج إلى حسابات معقدة،
فإنه  تب مثل الرياضيات والفيزياء مثالً المادة التي تكون موضع االختبار، فعند قياس مقروئية ك
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بينما عند قياس مقروئية النصوص الشعرية والنثرية فقد تكون  ،من الصعب استخدام ھذه الطرق
  .البد من أخذھا بعين االعتبار عند قياس مقروئية الكتبھذه الطرق مفيدة إلى حد ما ولذلك 

  الطرق الكمية

  معادالت المقروئية  .أ 
بدأ استخدام ھذه المعادالت عندما بدأ علم التربية بالتطور في مجال المقروئية منذ 

 اإلنجليزية، اللغة في خاص وبشكل الغربي العالم في وقد طورت"، أربعينيات القرن الماضي
 واستعمالھا ،المعادل تطبيق طريق عن التعليمي الكتاب من تعيين مقروئية احثالب تمكن وھذه
 "اللغوية العوامل إلى وباالستناد جداول، مع ومقارنة النتائج إحصائيا وتحليال، عمال يتطلب

(Habib Allah, 2009: p.183).  

  ات أداة تنبؤية تستخدم في حساب متغير" :وقد عّرفت معادالت المقروئية على أنھا
  "مؤشر كمي موضوعي لمستوى الصعوبة وذلك لتوفير ،الكالم والجملة في قطعة مكتوبة

)Klare, 1984, p.152( كما عرفھا تمولث ،)Timolth, 1985 :(صيغ مقننة : "بأنھا
إحصائيا للتنبؤ بمستوى صعوبة لغة المادة المكتوبة بھدف إثبات مالءمتھا لمستوى قرائي معين 

وتعتمد ھذه المعادالت على عامل طول الكلمة  ،القارئ ألي اختباردون الحاجة إلخضاع 
  . )p.273( "أو عدد الكلمات الصعبة ومرات تكرارھا, بالحروف أو طول الجملة بالكلمات

 Flesch(معادلة فليسش : ومن أشھر المعادالت المستخدمة في قياس المقروئية
Formula( ومعادلة فراي ،)Fry readability graph( ، ومعادلة فوج جايننج(The Fog-

gunning formula) معادلة فليسش كينساد ،)Flesch - Kincaild formula( وتتميز ھذه ،
المعادالت بالسھولة وتوفير الوقت، إال أن عليھا بعض المالحظات من أھمھا أنھا تعتمد على 

 :Glion, 2008) ,(Maliki, 2013: p.85). النص ذاته وتسھل التفاعل بين القارئ والنص
p.101)          

  اختبارات االستيعاب  .ب 
من واالختيار  ،وھي عبارة عن أسلوب يتضمن عدة وسائل لالختبار كاألسئلة واألجوبة

ھي المحدد األساسي ) االستيعاب(وتعد النسبة المئوية لإلجابة الصحيحة الختبار الفھم  ،متعدد
 ويشير ،ومستوى اإلحباط ھو عدم الفھم ,ومستوى التعلم ھو مستوى الفھم ،لمدى الفھم الجيد

اختبارات االستيعاب غالبا ما "أن إلى  Boqahos & Ismail, 2001)(وإسماعيل  ،بوقحوص
تكون من االختيار من متعدد وتقاس صعوبة النص القرائي من خالل أداء الطالب في االختبار 

  .)p.115" (الذي يكشف فھمه للمادة

على الرغم من تميز "أنه Nagem & Abo Said (2001)  وأبو السعيد ،نجم وقد أكد
اختبارات االستيعاب بالثبات والتنوع إال أن مثل ھذه االختبارات يقابلھا بعض الصعوبات التي 
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الدافعية، والمستوى االقتصادي، واالجتماعي، وقدرته على القراءة : تتعلق بالقارئ نفسه مثل
  .)p.267" (والميل لھا

  )Cloze Test(اختبارات التتمة   .ج 
ً يعتبر ھذا النوع من االختبارات  لقياس مستوى  من أشھر األنواع شيوعا واستخداما

ويرجع استخدام ھذا النوع من االختبارات إلى تأثر أحد العلماء ويدعى تايلور بقوانين , المقروئية
ان ويفسر ميل وإدراك اإلنس) اإلغالق – Closure(اإلدراك عند الجشتالت والتي تعرف باسم 

 جزئيات في يكون قد ما إلى إتمام الفراغات الموجودة من خالل تصورھا في شكلھا المكتمل رغم
ولتوضيح ذلك استخدموا  ،(Nagem & Abo Said, 2001: p.266) ثغرات أو نواقص من

مثال دائرة مفتوحة من أحد الجوانب، وقالوا بأن العقل يميل إلى رؤيتھا مغلقة لذا فھو يغلقھا، 
  ).Chall & Dale, 1995, p.84(قة نفسھا يقوم القارئ بملء المحذوفات من النص وبالطري

ً أن ھذا النوع من االختبارات يقدم النص للطال Glion (2008)وترى غليون   ب محذوفا
وھناك  ،ويطلب منھم توقع الكلمة المحذوفة ووضعھا في الفراغ المحذوف ،بعض الكلمات منه

  :عدة صور لھذا االختبار ھي

  .ذف كل الكلمات األساسية المرتبطة بموضوع النص دون تقديم أية مساعدة للطالبح −

حذف كل الكلمات األساسية المرتبطة بالنص مع إعطاء الطالب بعض المساعدة مثل كتابة  −
 .الحرف األول للكلمات المحذوفة

في كل مرة مع وضع الكلمات ) 5(حذف الكلمات بترتيب معين كأن تحذف الكلمة رقم  −
 محذوفة في جدول أسفل النص لكي يختار الطالب رقم الكلمة المناسبة منھا لملء الفراغال
)p.102(. 

  )cloze Test(أسس إعداد اختبار التتمة 
أخذھا  ينبغي نقاط عدة ھناك أن إلى) Taima, 2001 Manna( ومناع طعيمة، يشير

 : يلي ما أھمھا التتمة من اختبار إعداد واالسترشاد بھا عند

 . مقروئية قياس يتم سوف الذي النص دراسة لھم سبق قد الطالب يكون أال −

 طولھا أو ينبئ ال حتى المحذوفة الكلمات مكان الفراغات مساحات تتساوى أن ينبغي −
 .الكلمة المحذوفة بنوع قصرھا

 . محذوفة كلمة كل مكان محددة نقاط عدة أو سطر يوضع −

 ينبغي عده، ال ثم ومن حذفھا، يمكن التي تالكلما ضمن عدديا المكتوبة األرقام تحسب ال −
 . الرياضية في المعادالت الشأن وكذلك
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 واحدة تحسب كلمة الكلمة فإن متصلة ضمائر أو الجر تتصل بحروف التي للكلمات بالنسبة −
 . الضمير أو الجر حرف انفصل عنھا إذا إال

 على توقع يساعده قد امفتاحً  للطالب يعطي ال حتى المحذوفة الكلمات تشكيل يترك أن ينبغي −
 . (p.274)المحذوفة الكلمة

أن اختبار التتمة ينفرد عن بقية الطرق المستخدمة Abu Salit (2007)  أبو صليط وقد أكد
  :آلتيةفي قياس المقروئية بالمميزات ا

  .يحافظ على لغة الكتاب وأسلوبه −

 .يسھل التحقق من صدقه وثباته −

وليس صعوبة األسئلة كما في بعض االختبارات يقيس ھذا االختبار صعوبة النص نفسه  −
 .األخرى

الصيغ والمعادالت المقترحة لقياس مقروئية لغات أجنبية يصعب تطبيقھا على نصوص في  −
 .اللغة العربية

 .تمتاز ھذه الطريقة بدرجة صدق عالية −

 .يقلل اختبار التتمة من فرص التخمين −

 .)pp. 23-24( تأخذ ھذه الطريقة العوامل المؤثرة في فھم النص −

اإليجابية إال أنه واجه بعض االنتقادات ) كلوز(وعلى الرغم من مميزات اختبار التتمة 
كتأثره أحيانا بنوعية الكلمات المحذوفة، وإمكانية قدرة المستجيب على االعتماد على بعض 
 العوامل الخارجة عن النص كالخلفية الثقافية، وتحديد الكلمة المحذوفة من خالل السياق

   (Maliki, 2013: p89).   الرتباطھا بالمفردات التي تسبقھا، أو تأتي بعدھا

  طرق سريعة تستخدم داخل الفصل
تستخدم نسبة أخطاء الطالب في ھذه  إذتعتمد ھذه الطريقة على القراءة الشفھية للطالب 

في كل  داً فإذا أخطأ الطالب خطأً واح, لكتاب ككلالقراءة كدليل على ما يستوعبه الطالب من ا
عشرين كلمة يتم قراءتھا فعلى المعلم أن يفترض بأن ھذا الطالب يجد صعوبة في القراءة والفھم 

ً  ويحتاج لمساعدة من التي تستخدم في قياس المقروئية داخل  المعلم، ومن الطرق السريعة أيضا
تتمثل في أن و ،الفصل قاعدة الخمسة أصابع وتستخدم ھذه الطريقة في المراحل المدرسية األولى

فإذا استخدم أصابعه الخمسة في  ،يضع الطالب أصبعه على أي كلمة يجد صعوبة في استيعابھا
وعادة ما تستخدم ھذه  ،الصفحة الواحدة فعلى المعلم مساعدة الطالب في عالج تلك الصعوبة

 (Daina, 1988: p.21). الطريقة لتوجيه الطالب للقراءة الذاتية وتشجيعھم على القراءة
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  الدراسات السابقة
ام،  اب المدرسي بشكل ع ة الكت ى مقروئي لقد أجريت عدة دراسات سابقة عربية وأجنبية عل
ا  ومقروئية كتاب اللغة العربية بشكل خاص، وفيما يلي استعراض للدراسات التي تم التوصل إليھ

  .من الحديث إلى القديم

ذه :Nasr & Ebrahimi (2013)دراسة نصر وإلبراھيمي  الدراسة التعرف  ھدفت ھ
مستوى مقروئية كتاب لغتنا العربية المقرر على طلبة الصف الخامس األساسي في األردن، إلى 

ة  ار التتم م استخدام اختب وز(ولتحقيق ھدف الدراسة ت ة ) كل ى عين ق عل احثين، طب من إعداد الب
ن  ة م اث، وأظ) 40(مكون ة إن ور، والثاني داھما ذك عبتين إح ع ش ة بواق ا وطالب ائج طالب رت نت ھ
ة أن  اطي، وأن %) 52.5(الدراس توى اإلحب ي المس ون ف ة يقع ن العين ي %) 42.5(م ون ف يقع

م تكشف الدراسة عن %) 5(المستوى التعليمي، في حين يقع  فقط منھم في المستوى المستقل ول
  .في مقروئية الكتاب يعزى لمتغير الجنس )α  ≤0.05( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى

ذه الدراسة  :Momeni & Al-Momani (2011)مومني والمومني دراسة  ھدفت ھ
دارس وزارة التعرف إلى  ع األساسي في م مقروئية كتاب اللغة العربية المقرر على الصف الراب

ى  التربية والتعليم في األردن، وتحديد أثر ذلك التعرف إل ة، وك جنس الطالب في درجة المقروئي
اب وفق مستوى ة  ترتيب نصوص الكت ار التتم اء اختب م بن ق ھدف الدراسة ت ا، ولتحقي مقروئيتھ

ة عشوائية ) كلوز( ى عين ار عل اب، ووزع االختب وتطبيقه على ثالثة نصوص من نصوص الكت
ن  ة م نھم ) 292(مكون ة، م اً وطالب اً، و) 150(طالب ع ) 142(طالب ة الصف الراب ن طلب ة م طالب

دار دارس من الم ع م ة األساسي، والموجودين في أرب يم لمنطق ة والتعل ة التربي ة لمديري س التابع
ة أن  ائج الدراس رت نت د، وأظھ ة إرب ي محافظ ى ف د األول ي %) 96.6(إرب ون ف ة يقع ن العين م

ة، وأن  اطي للنصوص الثالث ع %) 2(المستوى اإلحب يقعون في المستوى التعليمي، في حين يق
رو وجود فقط منھم في المستوى المستقل كما كشفت عن%) 1.4( ة ذات قف د  دالل إحصائية عن

ة  النصوص من نصين في درجة مقروئية )α  ≤0.05(مستوى  اني والثالث(الثالث زى ،)الث  تُع
م تكشف حين لصالح اإلناث، في القارئ الطالب جنس ألثر ائج ل رق وجود عن النت ة ذي ف  دالل

ة إحصائية في درجة ر الجنس ، النص األول، مقروئي ا أظھرت تعزى لمتغي ائج كم  الدراسة نت
  .مقروئيتھا مستوى وفق متدرجة الكتاب في القرائية النصوص أن كذلك

مقروئية كتاب  قياسھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى  :Hweiti (2010)دراسة الحويطي 
 ،التاريخ للصف السادس األساسي في محافظة غزة وعالقة ذلك ببعض المتغيرات مثل الجنس

ق الذي طب) كلوز(أھداف الدراسة تم استخدام اختبار التتمة  ولتحقيق ،والمعدل الدراسي للطلبة
ً ) 379(على عينة مكونة من   طالباً ) 187(غزة وتم تقسيمھم إلى وطالبة من محافظة  طالبا

من %) 47.55(طالبة من المدارس الحكومية، وأسفرت النتائج عن أن ما نسبته ) 192(و
 ،وقعت ضمن المستوى التعليمي%) 32.45(و ،درجات الطلبة وقعت ضمن المستوى اإلحباطي

وذلك يعني بأن كتاب التاريخ للصف السادس  ،وقعت ضمن المستوى المستقل%) 20(و
األساسي غير مناسب للقدرة القرائية للطالب، كما تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
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لصف السادس في درجة مقروئية النصوص التاريخية في كتاب التاريخ ل) α  ≤0.05( مستوى
األساسي تعزى إلى متغير الجنس لصالح اإلناث، كما اتضح وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 

بين المعدل الدراسي للطلبة ودرجة مقروئية النصوص  )α  ≤0.05(ى إحصائية عند مستو
ة بمعنى أن زيادة المعدل الدراسي للطلبة يؤدي إلى زياد ،التاريخية وكانت ھذه العالقة ايجابية

  .درجة مقروئية النصوص التاريخية في كتاب التاريخ للصف السادس األساسي

قياس مستوى ھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى  :Abu Zahra (2009) دراسة أبو زھرة
النصوص القرائية في كتاب اللغة العربية المقرر على طلبة الصف األول اإلعدادي في مقروئية 
على عينة عشوائية ) كلوز(تطبيق خمسة اختبارات تتمة ولتحقيق أھداف الدراسة تم  ،مصر

طالبا وطالبة من الطالب ذوي المستوى المتوسط في محافظة البحيرة، ) 60(مكونة من 
وأظھرت نتائج ھذه الدراسة أن جميع اختبارات التتمة لقياس مقروئية النصوص القرائية تقع في 

  .إحصائية بين الذكور واإلناث من الطلبةالمستوى اإلحباطي وأنه ال توجد فروق ذات داللة 

مستوى مقروئية ھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى  :Jawarneh  (2008)دراسة جوارنة
وتحديد أثر الجنس في درجة  ،ساسيوالوطنية للصف الرابع األجتماعية كتاب التربية اال

ولتحقيق  ،الكتابفي مقروئيتھا  المقروئية باإلضافة إلى معرفة ترتيب النصوص من حيث درجة
من موضوعات مختلفة في ) كلوز(أھداف الدراسة قام الباحث بإعداد أربعة اختبارات تتمة 

وقد  ،طالب وطالبة) 300(طبقت على عينة مكونة من  مقروئيتهالكتاب المقرر لقياس مستوى 
أظھرت نتائج الدراسة أن أداء الطلبة في مستوى مقروئية الكتاب كانت ضمن المستوى 

وأن ھناك فروقا ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في درجة مقروئية الكتاب  ،حباطياإل
  .مقروئيتھالصالح اإلناث وأن النصوص القرائية في الكتاب ليست متدرجة في مستوى 

مستوى المقروئية،  ھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى: Zoraboz (2007) ابوززور دراسة
مرحلة للقصص في الكتب المقررة بمستويات صفوف مختلفة بال ة والجملةوتنوع طول الكلم

وقد استخدم الباحث في ھذه الدراسة اختبار التتمة كأداة لتحقيق أھداف  االبتدائية في تركيا،
وضحت النتائج أن نصوص القصص في الكتب المقررة بالمرحلة االبتدائية ال وقد أ الدراسة،

ستويات الصف، وكان الفرق الوحيد في مستوى طول تتغير في أطوال الكلمة والجملة في م
، وبشكل عام فإن مستويات المقروئية لقصص الكتب الجملة والمقروئية في الصف السادس

المقررة في اللغة التركية كانت سھلة، وتم تحليل بيانات طول الجملة لعينتين مستقلتين باستخدام 
)T- test (ط فيما بين الصفين األول والثانيوقد بينت النتائج أن ھناك فرق دال فق.  

العلوم التعرف إلى مقروئية كتب  الدراسة ھذه ھدفت :Laura )2007( الورا دراسة
وقد استخدم الباحث في ھذه الدراسة اختبار التتمة كأداة  ،ممثلة بالفيزياء والكيمياء واألحياء

وقد بينت النتائج أن  ،هلمعرفة مستوى مقروئية ھذه الكتب مستخدما المنھج الوصفي في دراست
أما كتب الفيزياء واألحياء فكانت ضمن المستوى  ،كتب الكيمياء كانت ضمن المستوى اإلحباطي

  .التعليمي
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قياس مستوى مقروئية ھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى  :David )2006( دافيد دراسة
تبار واخ ،لوصفي التحليليكتب العلوم للمرحلة الثانوية في جامايكا، وقد استخدم الباحث المنھج ا

طبقت ھذه الدراسة على ثالثة نصوص اختيرت من أول الكتب و ،التتمة كأداة لھذه الدراسة
وأظھرت النتائج أن كتابا واحدا فقط يناسب الطالب من حيث مستوى  ،ووسطھا وآخرھا

  .أما باقي الكتب فھي ذات قيمة متدنية للطالب في المرحلة الثانوية ،المقروئية

ھدفت ھذه Ambo Saeedi & Araimi  (2004)أمبو سعيدي والعريمي  سةدرا
قياس مقروئية كتابي األحياء واللغة العربية المقرران على طلبة الصف  الدراسة التعرف إلى

كما ھدفت إلى تقصي عالقة المقروئية بالجنس، ولتحقيق أھداف , األول الثانوي في سلطنة عمان
كأداة لمعرفة مستوى مقروئية الكتب طبق على عينة ) كلوز(لتتمة الدراسة تم استخدام اختبار ا

من العينة كانت في %) 56(وأشارت نتائج الدراسة إلى أن  ،طالبا وطالبة كما) 209(مكونة من 
كما بينت  ،في المستوى اإلحباطي%) 12(في المستوى التعليمي و%) 32(المستوى المستقل و

ئية بين الذكور واإلناث في المستوى المستقل لصالح النتائج وجود فروق ذات داللة إحصا
أما في ما يخص المستوى  ،أما في مستوى اإلحباط فكانت النتيجة لصالح الذكور ،اإلناث

  . التعليمي فال يوجد فروق بين الجنسين

كتاب لى مستوى مقروئية التعرف إالدراسة  ھذه ھدفت:  Alnagy)2003( الناجي دراسة
 ،شراكية الكتابإلمارات العربية المتحدة ودرجة إاالبتدائي بدولة ا ف السادساللغة العربية للص

كما ھدفت إلى تقصي عالقة المقروئية بالجنس ومنطقة السكن، ولتحقيق أھداف الدراسة تم 
طالبا وطالبة وقد تضمن ) 632(طبق على عينة مكونة من ) كلوز(استخدام اختبار التتمة 

من الطلبة يقعون في %) 68.5(، وقد كشفت نتائج الدراسة أن االختبار ثالثة نصوص نثرية
يقعون في المستوى %) 8( ،يقعون في المستوى التعليمي%) 23.5(وأن  ،المستوى اإلحباطي

وقد  ،وھذا يعني بأن أكثر من ثلثي الطلبة ال يستوعبون ما يقرؤون حتى بمساعدة المعلم ،المستقل
ائية لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، وأثرا ذا داللة أظھرت الدراسة فروقا ذات داللة إحص

إحصائية لمتغير المنطقة في تحصيل الطلبة لصالح المركز، وكشفت النتائج حول اإلشراكية أن 
 مما يعني أن أنھا إيجابية) 0.49(معامل إشراكية الكتاب من خالل عرض المادة التعليمية كانت 
  . وتتيح للطالب قدر المشاركة مما يحفزه على البحث واالستقصاء

قياس بعض ھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى : Bassiouni (2002)البسيوني  دراسة
ولتحقيق أھداف  ،كتب اللغة العربية بالمرحلة األولى من التعليم األساسي جوانب مقروئية

طالبا وطالبة من ) 368(على عينة مكونة من  ، طبق)كلوز(الدراسة تم استخدام اختبار التتمة 
وقد أشارت النتائج إلى أن مستوى مقروئية  ،الصف الثالث والرابع والخامس بالمرحلة االبتدائية

أما كتاب الصف الرابع  ،كتاب الصف الثالث والخامس االبتدائي كان ضمن المستوى التعليمي
   .كان ضمن المستوى اإلحباطي

تحديد مستوى ھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى  :Suleiman )2002( سليمان دراسة
ولتحقيق أھداف  ،كتاب المطالعة لدى طلبة الصف السادس األساسي في محافظة نابلس مقروئية
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لستة نصوص من موضوعات الكتاب المقرر تم ) كلوز(الدراسة تم استخدام اختبار التتمة 
طالبا وطالبة، وقد أظھرت النتائج أن ) 608(اختيارھا عشوائيا، وطبق على عينة مكونة من 

ويليھم المستوى %) 59.7(غالبية الطلبة يقعون ضمن المستوى التعليمي حيث بلغت نسبتھم 
وأخيرا المستوى اإلحباطي إذ وصلت نسبتھم إلى , %)24.5(المستقل وكانت نسبتھم 

  .مقروئيتھاث وھذا يعني أن نصوص كتاب المطالعة للصف السادس مناسبة من حي ،%)15.5(

مقروئية  التعرف إلىالدراسة ھذه ھدفت : Greenfield )1999(جرينفيلد  دراسة
النصوص اإلنجليزية المقدمة إلى طالب الجامعات اليابانية، ولتحقيق أھداف الدراسة أعد الباحث 

نصا أحدھما تتمة، واآلخر اختيار من متعدد طبقا على عينة مكونة من ) 30(اختبارين تضمنت 
طالب ياباني، واسفرت النتائج عن إمكانية استخدام معادالت المقروئية المعدة للغة ) 200(

  .للغة اإلنجليزية المعدة كلغة ثانية اإلنجليزية كلغة أولى في تقييم نصوص

ھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى مدى مناسبة  :Chavkin )1997(شيفكن  دراسة
 ،مستويات الطلبة مريكية معاأل تكساس يةوال مدارس فيوانسجام كتب العلوم المقررة 

أداتين في تلك الدراسة،  (Flesch) فليسش ، ومعادلة(Fry)فراي  معادلة الباحثة واستخدمت
 أعلى صعوبة ذات الكيمياء كتب من كتب خمسة من كتب أربعة إلى أن الدراسة نتائج وأشارت

 مقروئيتھا، مستوى في الكيمياء تبك من صعوبة أقلَّ  البيولوحيا كتب وكانت الطلبة، مستوى من
 درجة حيث من الطلبة لمستويات ومناسبة أسھلھا،توصلت الدراسة إلى أن كتب الفيزياء  حين في

  .مقروئيتھا

أثر الثقافة في فھم ھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى  :  pankart)1990( بانكارت دراسة
قيق أھداف الدراسة اختار الباحث نصين النصوص القرائية، وذلك باستخدام اختبار التتمة، ولتح

قرائيين مختلفين مكتوبين باللغة اإلنجليزية، األول يغلب على محتواه طابع الثقافة الكندية، 
واآلخر علمي المحتوى، وقد روعي أن يكون النّصان في مستوى واحد من المقروئية حسب 

ة من النصين، وطبقھما حيث أعد الباحث اختباري تتم) Dale & Chale(صيغتي ديل وشيل 
األولى من الكنديين الناطقين بالفرنسية، والثانية من : على ثالث مجموعات عرقية مختلفة الثقافة

اليابانيين، والثالثة من الكنديين المتحدثين باللغة اإلنجليزية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود 
لصالح النص ذي الطابع  فرق دال إحصائيا بين متوسطي النصين في المجموعات الثالث

العلمي، وأظھر الكنديون المتحدثون بلغتھم أداًء جيدا في كال النصين أفضل من المجموعتين 
األخريين، وكان أداء مجموعة الكنديين المتحدثين بالفرنسية أفضل من نظيرتھا اليابانية في كال 

يم اللغة اإلنجليزية في حال النصين، وأشارت أيضا إلى أن استخدام مواد تعليمية محايدة في تعل
  .كونھا لغة ثانية يحقق مصداقية وفھما أفضلين

  تعقيب على الدراسات السابقة
يتضح من عرض الدراسات السابقة أنھا اھتمت بدراسة المقروئية، وتنوعت الكتب التي تم 

التي تم  كما تنوعت المراحل الدراسيةقياس انقرائيتھا بين اللغة العربية، والتاريخ، والعلوم، 
اختبار  معظمھاتطبيق الدراسات عليھا بين المرحلة األساسية، والمرحلة الثانوية، واستخدمت 



 "......للـ مستوى مقروئية كتاب اللغة العربية "ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2892

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )12( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

التي استخدمت  pankart) 1990( ، باستثناء دراسةكأداة لتحقيق ھدف الدراسات) كلوز(التتمة 
  .)Flesch( فليسش ومعادلة، (Fry)فراي  معادلة

إحدى أھم المتطلبات التربوية الالزمة لمصممي  على أن المقروئية جميع الدراساتأكدت 
واختيار الموضوعات حديد مواصفات المحتوى التعليمي، المناھج حتى يتمكنوا من خاللھا ت

  .والنصوص المالئمة الحتياجات الطلبة النفسية والعقلية، والتي تراعي مراحل تعليمھم المختلفة

من االھتمام بقياس مقروئية الكتب المدرسية الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة تتناغم و
تزال تحظى باھتمام الباحثين في دول العالم، غير أن ھذه الدراسة تنفرد في كونھا  ماوھي قضية 

التي أجريت لقياس مستوى مقروئية كتاب اللغة العربية المقرر  - في حدود علم الباحث- األولى
التفرد يعطي ھذه الدراسة أصالتھا العلمية،  على الصف التاسع األساسي في فلسطين، ولعل ھذا

  .  وخصوصيتھا المعرفية، وتؤكد أھميتھا البحثية والتربوية

  اإلجراءاتطريقة وال

  منھج الدراسة
استخدمت الدراسة الحالية المنھج الوصفي التحليلي القائم على وصف الظاھرة كما ھي من 

مستوى  تعرفوباستخدام اختبار التتمة ل ،ل واقع المشكلة البحثية المطروحةخالل رصد وتحلي
لمالءمته  المنھج نظراً  وقد تم استخدام ھذا ،ساسياب اللغة العربية للصف التاسع األمقروئية كت

  .تطبيق الدراسة وتحقيق أھدافھال

  مجتمع الدراسة
ن   )الجزء األول( جميع النصوص الموجودة في كتاب اللغة العربية من دراسةمجتمع التكوَّ

عشر  البالغ عددھا ستة ساسي المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم الفلسطينيةالتاسع األللصف 
 ً ن مجتمع الطلبة من جميع درسا يجلسون على مقاعد الصف الطالب والطالبات الذين ، بينما تكوَّ

وعددھم  التابعة لوكالة غوث وتشغيل الالجئين رفح منطقة غرب ساسي في مدارسالتاسع األ
الجنس،  حسب الدراسة مجتمع أفراد توزيع يوضح) 1(، والجدول رقم طالبا وطالبة )2045(

  .والشعبة والمدرسة،

  .توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب الجنس وعدد المدارس وعدد الشعب )1(جدول 

 الجنس عدد المدارس عدد الشعب عدد الطلبة
 ذكور 7 33 1199
 إناث 11 19 846

 ليالمجموع الك 18 52 2045
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  عينة الدراسة
وتمثل ما نسبته لم يسبق للطالب دراستھا من قبل، من ثالثة نصوص عينة الكتاب تكونت 

وتم اختيارھا  ،في الكتاب قررةإجمالي النصوص المستة عشر نصا وھي من %) 15.75(
والدرس  ،)شعر(الدرس الثاني صباح الخير يا وطني  :ية وھي على التواليبالطريقة العشوائ

  ).مطالعة(، والدرس السادس عشر من أجل بيئة مأمونة )مطالعة(ع الطيور الراب

الطريقة واشتملت عينة الطلبة على مدرستين واحدة للذكور واألخرى لإلناث تم اختيارھا ب
صف من كل مدرسة كانت المدرسة ھي وحدة االختيار، وتم اختيار  إذالعشوائية العنقودية 

 حسب الدراسة عينة أفراد توزيع يوضح) 2(جدول رقم لاوبالطريقة العشوائية البسيطة 
  .المدرسة، والجنس، وأعداد الطلبة

  .المدرسة، والجنس، وأعداد الطلبةحسب  الدراسة عينة أفراد توزيع :)2(جدول 

عدد   اسم المدرسة  م
  الصفوف

العدد   الجنس
  الكلي

 العينة

  41  178  إناث  4  لالجئات" ب"مدرسة بنات رفح اإلعدادية   1
  28  146  ذكور  4  لالجئين" أ" مدرسة ذكور رفح اإلعدادية  2

  أداة الدراسة 
النصوص  مقروئيةكأداة لقياس مستوى  )كلوز( اعتمدت الدراسة الحالية على اختبار التتمة

ساسي ألنه يمتاز بدقة طبيعته البناءة المعتمدة على األلتاسع في كتاب اللغة العربية للصف ا
لما  ونظراً  ،قدرة القرائية والفھموألنه يعتمد بشكل رئيس على ال ،ةفترتيب الكلمات المحذو

ضافة إ ،وتوفيره للوقت والجھد، لة تطبيقهوسھو ،يتصف به من درجات الصدق والموضوعية
 ً من حيث إعداد  ومرونته ،دالت واختبارات المقروئية األخرىبمعا إلى ارتباطه ارتباطا مرتفعا

وأخذه في االعتبار العوامل المؤثرة في  ،تقليله من فرص التخمينو ،دالواحنماذج متعددة للنص 
تبار التتمة وفق الخطوات وبناء على ذلك تم بناء اخ (Jawarneh, 2008: p.129)النص 
  :اآلتية

  االختبار إعدادخطوات 
واستبعاد النصوص التي تاب اللغة العربية للصف التاسع كباالطالع على  الباحث قام .1

  .الطالبدرسھا 
  .نصوص بطريقة عشوائية ثالثة الباحثاختار  .2
  .يحتوي كل نص على عنوان الدرس كما ھو في الكتاب المدرسي .3
ليكون افتتاح النص وإغالقه بترك الجملة األولى من كل نص والجملة األخيرة  الباحث قام .4

  .منطقيا
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  .ةبالجملة قبل األخيرھاء من الجملة الثانية وانت تم حذف الكلمة الخامسة ابتداء .5
الفراغات في النص كانت محددة بأقواس ونقاط متساوية الحجم حتى ال توحي للطالب أن  .6

  .الفراغ الكبير للكلمة الكبيرة والفراغ الصغير للكلمة الصغيرة
  .مبعثرة في جدول تحت النصمرقمة ووضعت الكلمات المحذوفة  .7
اإلمالئي كما ورد  والرسمجم الخط، ونوعه، والترقيم، روعي في كتابة النص التفقير، وح .8

  .في الكتاب المدرسي
  تعليمات تطبيق االختبار

  .تم وضع تعليمات تطبيق االختبار مع وضع مثال توضيحي لكيفية اإلجابة
 تصحيح االختبار 

بإشراف  )2014- 2013( إجراء االختبار في بداية الفصل األول من العام الدراسي تم
بية أنفسھم الذين أجري على طلبتھم االختبار، معلمي اللغة العرالباحث نفسه وبمساعدة من 

 بعملية البدء قبل للطلبة االختبار تعليمات توضح وأن مستقل، اإلجابة بشكل تتم أن وروعي
  :تيةاآل اإلجراءات وفق تصحيحه تم االختبار، إجراء من وبعد االنتھاء اإلجابة،

 .الصحيحة األصيلة المسترجعة للكلمة منح درجتين .1
 .الفكرة على سالمة تحافظ كلمة أي أو األصيلة للكلمة المرادفة للكلمة حدةوا منح درجة .2
 .أعطيت الكلمة الخطأ صفراً  .3
 .أعطي الفراغ الذي لم يعبأ صفراً  .4
 .لم تؤخذ األخطاء اإلمالئية والنحوية بالحسبان عند التصحيح .5

يتضمن كانت الدرجة القصوى لكّل فراغ درجتين، والدرجة الدنيا صفر، ولما كان النص 
 (24) الثالثة النصوص درجة كدرجة ّكلية على كّل نص، تضمنت) 16(فراغات، بواقع ) 8(

 ً   . االختبار نصوص على جميع  ّكلية كدرجة درجة) 48( بواقع فراغا
  ختبارصدق اال

أربعة من المختصين في للتحقق من أن االختبار يقيس ما وضع لقياسه فقد تم عرضه على 
اللغة العربية في قسم أساليب التدريس في كلية التربية بجامعة األقصى،  تدريسالمناھج وطرائق 

إلبداء آرائھم في مدى اتساق االختبار مع  ، وثالثة معلمينمن مشرفي اللغة العربية ثالثةوعلى 
وتقديم مالحظاتھم حوله من حيث الشكل والمضمون واإلخراج، ) كلوز(شروط اختبار التتمة 

، مع ر من حيث طول النص وعدد الفراغاتافقتھم على بنية االختباوقد أظھر المحكمون مو
في طول أربع فراغات كانت أكبر من بقية الفراغات األخرى، وقد تم اقتراح تعديل طفيف 

األخذ بمالحظات المحكمين  الباحث ضبطھا بناء على عدد الحروف الخاصة بھا، واعتبر
   .منطقي لالختباروإجراء التعديالت ذات الصلة بمثابة الصدق ال
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  ثبات االختبار
من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتھا مكونة من  تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية

لالجئات، وذكور  )د(مدرستي بنات رفح اإلعدادية  طالبا وطالبة وزعت بالتساوي بين )40(
كل  نلالزم لإلجابة ع، وتحديد الزمن اللتأكد من وضوح تعليمات االختبار) ج(رفح اإلعدادية 

 استقرار ثبات دالالت حساب تم كما، دقيقة) 40(معدل الزمن الالزم لالختبار  فكان ،نص
 زمني بفاصل العينة االستطالعية على تطبيق االختبار وإعادة التطبيق طريق عن االختبار
 قد أشارتو ،لالختبار التطبيقين بين بيرسون معامل ارتباط حساب تم وقد ،يوما) 15( مقداره
وھو (0.84)  ككل ھو لالختبار التطبيقين بين بيرسون ارتباط معامل أن إلى التطبيق ذلك نتائج

 .مناسب ألغراض الدراسة
  األساليب اإلحصائية المستخدمة

  :تخدام األساليب اإلحصائية اآلتيةاستم 
 .استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عن السؤال األول .1
  .استخدام معامل ارتباط بيرسون للتحقق ثبات االختبار .2
  . اختالف مقروئية النصوص تبعا لمتغير الجنس ونوع النص تعرفل) ت(استخدام اختبار .3

  ومناقشتھا نتائج الدراسة
لغة العربية للصف كتاب ال مقروئيةما مستوى  :السؤال األول الذي ينص على نتائج
  ؟في فلسطين ساسيالتاسع األ
ھذا السؤال تم توزيع نتائج عينة الدراسة في اختبار المقروئية إلى المستويات  عنابة لإلج

، وعلى كل درس من دروس على االختبار ككل )المستقل، والتعليمي، واإلحباطي(الثالثة 
  .يبين تلك النتائج) 3(االختبار الثالثة والجدول رقم 

ثة للمقروئية على االختبار ككل وعلى كل توزيع عينة الدراسة على المستويات الثال :)3(جدول 
  .درس من دروس االختبار

  النسبة المئوية للعينة  عدد الطلبة  المستوى  الدرس
 الدرس األول

  )مطالعة(الطيور 
  %24.63 17  المستقل
  %30.43  21  التعليمي
  %44.94  31  اإلحباطي

 الدرس الثاني
  )مطالعة(من أجل بيئة مأمونة 

  %30.43  21  المستقل
  %28.98  20  التعليمي
  %40.59  28  اإلحباطي
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  )3(تابع جدول رقم ... 

  النسبة المئوية للعينة  عدد الطلبة  المستوى  الدرس
 الدرس الثالث

  )شعر(يا وطني 
  %34.78  24  المستقل
  %31.88  22  التعليمي
  %33.34  23  اإلحباطي

 %33.33  23  المستقل االختبار ككل جميع الدروس
 %28.99  20  التعليمي
 %37.68  26  اإلحباطي

جيبين للنص األول في المستوى المستقل كان عدد المستيتضح لنا من الجدول السابق أن 
بينما بلغ عدد الطالب في , من نسبة المستجيبين%) 24.63(طالبا وطالبة وھو ما نسبته ) 17(

من نسبة المستجيبين %) 30.43(وطالبة أي ما نسبته  اطالب) 21( س النصلنف المستوى التعليمي
وطالبة أي ما نسبته  اطالب) 31(وكان عدد الطلبة في المستوى اإلحباطي لنفس النص 

النص األول  في مقروئية غالبية الطالب وھذا يدل على أن ،من نسبة المستجيبين%) 44.94(
لنص في المستويين التعليمي والمستقل، أما في ا بينما تقاربت النتائج ،في المستوى اإلحباطيتقع 

لبا وطالبة وھو ما نسبته طا) 21(الثاني فقد بلغ عدد المستجيبين في المستوى المستقل 
) 20(في المستوى التعليمي للنص الثاني  لبةبينما بلغ عدد الط ،من نسبة المستجيبين%) 30.43(

من نسبة المستجيبين وكان عدد الطلبة في المستوى %) 28.98(وطالبة أي ما نسبته  اطالب
  .المستجيبين من نسبة%) 40.59(وطالبة أي ما نسبته  اطالب) 28(اإلحباطي لنفس النص 

طالبا وطالبة وھو ) 24(المستجيبين في المستوى المستقل وفي النص الثالث فقد كان عدد 
 اطالب) 22(لنفس النص  في المستوى التعليمي لطلبةبينما بلغ عدد ا ،)%34.78(ما نسبته 

 وطالبة اطالب) 23(عدد الطلبة في المستوى اإلحباطي بلغ و، %)31.88(وطالبة أي ما نسبته 
  .من نسبة المستجيبين) %33.34(أي ما نسبته 

في %) 33.33(كما يالحظ من الجدول السابق أن مستوى مقروئية الطلبة عينة الدراسة 
في منھم %) 37.68(منھم في المستوى التعليمي، وأن %) 28.99(المستوى المستقل، وأن 

تعليمي نجد أن نسبة مقروئية المستوى اإلحباطي، وبجمع نسبتي الطلبة في المستويين المستقل وال
وھي نسبة مقبولة تقع في المستوى المستقل مما يعني أن نسبة مقروئية %) 62.32(الكتاب تبلغ 

من الطلبة الذين أعد لھم الكتاب، وھذا يشير كذلك إلى أن %) 62.32(الكتاب تناسب 
عدة المعلم، دون مسان قراءة نصوص الكتاب واستيعابھا من عدد الطلبة يستطيعو%) 33.33(

من عدد الطلبة يستطيعون قراءة نصوص الكتاب واستيعابھا بمساعدة المعلم، %) 28.99(وأن 
من عدد الطلبة قراءة النصوص واستيعابھا %) 37.68(وإشرافه وتوجيھاته، بينما ال يستطيع 

  . ولو كانت بإشراف المعلم وإشرافه
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 المناھج التعليميةمع أھداف معّدي  التي تتناسب المرضية النتيجة ھذه سبب الباحث ويعزو
اعتمادھم على األبحاث العلمية، والدراسات النفسية في بناء محتوى المناھج  إلى ومصمميھا
قدرات الطلبة ل وامتالكھم لألداة الموضوعية في قياس مدى مالءمة نصوص الكتاب التعليمية،

لبة للثقافة األدبية، ومھارات فھم ، وقد اتضح ذلك في امتالك الطية، والثقافيةاللغوية، والعقل
المفردات وتوظيفھا للحصول على المعنى العام للنص؛ مما أدى إلى اختيار الكلمة المفقودة 

  . المناسبة للنص
، ودراسة Ambusaidi & Araimi (2004) ةولقد اتفقت ھذه النتيجة مع نتائج دراس

)2004 (Suleiman قعت في المستوى المستقل حيث أظھرت األولى أن مقروئية الكتاب و
منھم وقع في المستوى التعليمي، وأظھرت الثانية %) 32(من أفراد العينة، وأن %) 56(بنسبة 

منھم وقع في المستوى ) 24.5(من أفراد العينة وقعت في المستوى التعليمي، وأن %) 59.7(أن 
  . المستقل

ة كتاب اللغة العربية ھل يختلف مستوى مقروئي: نتائج السؤال الثاني الذي ينص على
  ؟)أنثى ،ذكر(باختالف جنس الطالب في فلسطين للصف التاسع األساسي 

 المعيارية لدرجات واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال ھذا عن لإلجابة
 متوسط درجات بين الفرق الختبار) ت( النصوص، كما تم استخدام اختبار مقروئيةفي  الطلبة
 )4(رقم الجدول ويبين )كلوز( اختبار التتمة على اإلناث الطالبات درجات توسط، ومالطالب

لقياس الفرق في  والطالبات الطالب لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
  .مستوى مقروئية النصوص تبعا لمتغير الجنس

  .عا لمتغير الجنسلقياس الفرق في مستوى مقروئية النصوص تب) ت(نتائج اختبار :)4(جدول 

المتوسط   العدد  الجنس  الدرس
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
 الحرية

) ت(قيمة
 المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  الدرس األول
  الطيور 

   3.64  7.4  41  إناث  0.827  0.219  67  4.025  7.6  28  ذكور
  الدرس الثاني
من أجل بيئة 

  مأمونة 

  4.280  7.3  28  ذكور
   3.875  8.3  41  إناث  0.355  0.933  67

  الدرس الثالث
  )شعر(يا وطني 

   4.062  9  41  إناث  0.382  0.879  67  3.846  8.1  28  ذكور
  االختبار ككل
  جميع الدروس

  10.765  24.7  41  إناث  0.565  0.579  67  11.607  23.1  28  ذكور

  1.69) = 2-69(لدرجة حرية ) α  ≤0.05(حدود الداللة االحصائية عند مستوى داللة 
  2.58) = 2 - 69(لدرجة حرية  0.01حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة 
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يم  ع ق ة  صغرالمحسوبة أ) ت(يتضح لنا من الجدول السابق أن جمي ة ) ت(من قيم الجدولي
ة في  ة الستجابات أفراد العين ر دال يم غي ا ق دروس، وجميعھ ى حدة، وفي مجمل ال كل درس عل

د م ائياً عن توى إحص توى )α  ≤0.05(س ي مس ائيا ف ة إحص روق دال ود ف دم وج ي ع ا يعن ؛ مم
  .)أنثى ،ذكر(مقروئية كتاب اللغة العربية للصف التاسع األساسي باختالف جنس الطالب 

إلى أن الذكور واإلناث على حد سواء قد مروا بخبرات ويعزو الباحث سبب ھذه النتيجة 
قررة، ويتعرضون لطرائق تدريس متشابھة تقريبا، نفس الكتب الم، فھم يقرؤون لغوية واحدة

لى وعي معلمي إادية، واجتماعية متشابھة، إضافة فضال على أنھم من مستويات عمرية، واقتص
بضرورة فھم الطلبة للنصوص، إلى جانب   -للذكور واإلناث على حد سواء - اللغة العربية

واھتمام دائرة التعليم بتنمية  ،قروءفھم النص الم على توظيفھم لطرائق تدريس مناسبة تساعد
  .ومتنوعة دورات تدريبية متتابعة قدراتھم، وتحسين مھاراتھم من خالل

 Nasr & Ebrahimi  (2013): النتيجة مع نتائج دراسات كل من ولقد اتفقت ھذه
(2010), Hweiti  Abu Zahra(2009), (2004) Ambusaidi & Araimi (2004),  

ذلك  تفسير ويمكن جنس القارىء، باختالف يختلف ال المقروئية مستوى التي أظھرت أن
  .الدراسة عليه أجريت الذي الكتاب واختالف ،وعينته الدراسة مجتمع باختالف

ھل يختلف مستوى مقروئية كتاب اللغة العربية  :نتائج السؤال الثالث الذي ينص على
 ؟)شعر -ة مطالع(باختالف نوع النص  في فلسطين للصف التاسع األساسي

 المعيارية لدرجات واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال ھذا عن لإلجابة
متوسط درجات  بين الفرق الختبار) ت( الطلبة في مقروئية النصوص، كما تم استخدام اختبار

 )5( رقم الجدول ويبينكلوز  اختبار على الطالبات اإلناث درجات الطالب، ومتوسط
لقياس الفرق في  الطالب والطالبات لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

  .مستوى مقروئية النصوص تبعا لمتغير نوع النص

لقياس الفرق في مستوى مقروئية النصوص تبعا لمتغير نوع ) ت(نتائج اختبار :)5(جدول 
  .النص

المتوسط   العدد  نوع المقروئية
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 درجة
  الحرية

  )ت(قيمة
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

   3.969  8.65  69  الشعر  0.163  0.680  136  3.734  7.73  69  المطالعة

  1.69) = 2-138(لدرجة حرية ) α  ≤0.05(حدود الداللة االحصائية عند مستوى داللة 
  2.58) = 2 - 138(لدرجة حرية  ) α  ≤0.01(حدود الداللة اإلحصائية عند مستوى داللة

الجدولية ) ت(المحسوبة أصغر من قيمة ) ت(يتضح لنا من الجدول السابق أن جميع قيمة 
ً عند  الستجابات أفراد العينة في مجمل نصوص المطالعة والشعر، وھي قيمة غير دالة إحصائيا
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؛ مما يعني عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى مقروئية كتاب اللغة )α  ≤0.05(مستوى 
  ).شعر -مطالعة (لصف التاسع األساسي باختالف نوع النص العربية ل

التفاعل مع الباحث إلى مھارات الطلبة اللغوية من حيث  قد يعود سبب ھذه النتيجة في نظرو
تي تساعدھم في التعرف إلى المعنى من خالل وامتالكھم القواميس اللغوية ال النص المقروء،
إضافة إلى األنشطة  ،، شعرا كان أم مطالعةم المقروءفھ علىقدراتھم  يزيدمما  ،تسلسل األفكار

اللغوية المنھجية والالمنھجية من إذاعة مدرسية، وجماعة الصحافة، والمسابقات، والمطارحات 
 من مستوى المقروئيةالشعرية، والخطابة التي تزيد بدورھا من دافعية الطلبة للقراءة مما يرفع 

  .بشكل عام لديھم

 توصيات الدراسة
المناھج الدراسية لتطبيق الكتاب المدرسي في  معّديالمتابعة المستمرة من قبل  رةضرو .1

والطلبة حول مدى توافق مادة  ،والمعلمين ،وأخذ التغذية الراجعة من المشرفين دارسالم
 .الكتاب المدرسي مع قدرات الطلبة واستعدادھم

 .في كتب اللغة العربيةأحد متطلبات اختبار النصوص القرائية  مقروئيةالاعتماد قياس  .2

ضرورة توظيف المعلمين والمعلمات القائمين على تدريس ھذا الكتاب استراتيجيات تدريس  .3
محددة، ومتنوعة لتحسين قدرة الطلبة على استيعاب موضوعات الكتاب ونصوصه، وتنويع 

لقرائية األساليب والوسائل التعليمية، باإلضافة إلى إتاحة الفرصة للطلبة لتنمية مھاراتھم ا
 .من خالل تكثيف األنشطة اللغوية المنھجية والالمنھجية

مع التنويع في استخدام لقياس مقروئية كتب اللغة العربية لمختلف المراحل  إجراء دراسات .4
 .أخرى لقياس مستوى المقروئية ومعادالت دوات ومقاييسأ

 .الكلمة يةمقروئإلى جانب الصور في الكتب المدرسية  مقروئيةإجراء دراسات على  .5
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 اختبار مقروئية نصوص كتاب اللغة العربية للصف التاسع األساسي

  من درس الطيور: النص األول 

وسجل القرآن دور  ،(.........)وقد ذكرت الكتب المقدسة  ،عالقة اإلنسان بالطير قديمة قدم اإلنسان نفسه
عليه  –النبي سليمان (.....) والمحاورة  ،في سورة المائدة(.........) خبر ابني آدم ھابيل و (.........) الغراب 
. بريد ال يخطئ وال يخاف(.........) الطير منذ زمن قديم (.........) واتخذ ،في سورة النمل(.........) و - السالم

  .وتغنوا بجماله وعذوبة صوته معبرين عن حبھم، عن أحزانھم(.........) ء وناجاه الشعرا

  أرقام الكلمات الناقصة

  .اختر من ھذه الكلمات ما يناسب الفراغات بوضع الرقم المناسب بين األقواس في النص السابق

 اإلنسان -  4 ساعي -  3 بين -  2 الھدھد -1

 قابيل -  8 في -  7 الطير -  6 معبرين -  5

  من درس من أجل بيئة مأمونة: اني نص الثال

ً يؤرق العديد من دول العالم ومن بينھا  أضحت المشكالت البيئية التي يعاني منھا عالمنا المعاصر ھاجسا
 ،المدن(.........) ومظاھرھا الضارة  كتلوث الھواء (.........) وبدأ الناس يتلمسون بقلق  ،(.........)أقطار عالمنا 
(.........) الفرد من الموارد المائية و(.........) والنقص في  ،المنزلية والصناعية(.........) ارية وتراكم والمياه الج
الظواھر واستفحالھا في كثير من (.........) ونظراٌ لتفاقم . البيئية وتبديدھا(.........) واالستمرار في ھدر  ،التصحر

  .الجتھا والتصدي ألثارھا ضمن سياسة مدروسة ومتأنيةأرجاء الوطن العربي فقد بات من الضروري مع

  أرقام الكلمات الناقصة

  .اختر من ھذه الكلمات ما يناسب الفراغات بوضع الرقم المناسب بين األقواس في النص السابق

 الموارد -  4 نصيب -  3 انتشار  -  2 في -1

 المخلفات -  8 أخطارھا -  7 ھذه -  6 العربي -  5

  ن درس صباح الخير يا وطني م: النص الثالث 

  صباح الخير     يا وطني

  مازال(..........)  صباح المسجد األقصى     أسيراً 

  األغالل(..........) لم تكسر إباء 

  (..........)تناديني مآذنه     غيابك 

  وتھتف بي      تعال تعال

  الرجع     في األسحار     واآلصال(..........) و

  خير    يا وطنيال(..........) 

  الغناء(.........)  صباح 
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 2014، )12( 28المجلد ) العلوم االنسانية(النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة 

  (..........)صباح الفل والنسرين و

  يرويھا دم الشھداء(..........) صباح المجد والحرية 

  صباحك أنت   يا وطني  بشمسك      نقھر الظلماء

  

 أرقام الكلمات الناقصة

  .واس في النص السابقاختر من ھذه الكلمات ما يناسب الفراغات بوضع الرقم المناسب بين األق

 جبينه -  4 مروجك -  3 يبقى -  2 الحمراء -1

5  -  ً  صباح -  8 طال -  7 االنداء  -  6 شامخا

  

  انتھت األسئلة
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 مفتاح تصحيح اختبار التتمة

  إجابة النص األول

 بين -  2 قابيل -  8 في -7 الطير -6

 معبرين -  5 ساعي -  3 اإلنسان -  4 الھدھد -  1

  

  ثانيإجابة النص ال

 المخلفات -  8 في -  1 أخطارھا -  7 العربي -5

 ھذه -  6 الموارد -  4 انتشار -  2 نصيب -  3

  

  إجابة النص الثالث

5-  ً  يبقى -  2 طال -  7 جبينه -4 شامخا

 الحمراء -  1 االنداء -  6 مروجك -  3 صباح -  8

  


