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  إقرار
  
  

أقر أنا مقدمة الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة 
ذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي درجـة علميـة   بإستثناء ما أشير له حيثما ورد، وأن ه

  .عليا، ألية جامعة أو معهد
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  اإلهداء
  

  .......إلى سيد الخلق أجمعين، وإلى خاتم النبين رسول اهللا عليه أفضل الصالة والتسليم
  

  فكان لي عونا و سندا في كل سنوات عمري  ،و مدني بالحب و العطاء ،ي معنى الحياهإلى من علمن
هو صاحب الفضل الوحيد على ما انا عليه االن له مني كل حب و إمتنان و تقدير حب حياتي و

  .......زوجي نضال 
  

  ".......أحمد، وعمر، وعنود وشهد" إلى نور قلبي وبسمة عمري أبنائي 
  
  .......بصحبتي أمي التي حملتني صغيراً، أمد اهللا بعمرها إلى أحق الناس 
  

  .......إلى روح والدي رحمه اهللا
  

  .......إلى توأم طفولتي أختي الحبيبة سائدة رحمها اهللا
  

  .......شهدائنا األبرار... إلى الحاضرين بأرواحهم الغائبين بأجسادهم
  

إلى كل من ساعدني وكان له فضل علي.......  
  

  .إليهم جميعاً هذا الجهد المتواضعأهدي 
  

  الباحثة                                                                                          
 رائدة جبران

 

  



 ج 

 

  شكر وعرفان
  

الحمد هللا الذي خلق السماء واألرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، سبحانه الذي رفع الناس 
  .بعضهم على بعض، وتفرد بالملك وإليه ينتهي مطلب كل طالب وسؤال كل سائل درجات وفضل

  
أحمده على ما من به من نعمه التي ال تحصى بعد األنامل، وأحمده على كل فضالً ورحمةً أفضاها 

وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علي.  
  

أمدني بالصبر على إتمام وإنجاز هذه الدراسة، وأتوجه أعانني و إنني أشكر اهللا سبحانه وتعالى بأن
بخالص الشكر والعرفان، إلى الدكتور غسان سرحان الذي أشرف على رسالتي منذ البداية، بالرغم 
من كثرة أعبائه أعانه اهللا عليها وأدعو له بالصحة التي ال تقدر بثمن، ولمـا قدمـه مـن توجيـه     

  .الخروج بها إلى حيز الوجودومساعدة من أجل إتمام هذه الدراسة و
  

كما واتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى السادة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة علـى تفضـلهم   
بقبول مناقشته هذه الرسالة وعلى ما سيقدموه لي من دعماً ولها من إضاءات على طريق إثرائهـا  

        .ة خولة الشخشيروالدكتور محسن عدس الدكتور: شاكرة ومقدرة لهم كل ذلك، وهم
  

سـاليب  أساتذتي األفاضل في جامعـة القـدس قسـم أ   كما ال يفوتني أن اتقدم بالشكر والتقدير إلى 
وأخـص  . التدريس الذين درسوني على ما قدموه من علم لي ولزمالئي ولم يبخلوا في عطائهم ابداً

  ".محسن عدس"بالذكر الدكتور
  

وأشكر كل من قدم لـي الـدعم ووقـف     معلمين،الويين، وتربالمشرفين المحكمين، وال كذلك أشكر
على " تهاني"زمالء، وخصوصاً صديقتي العزيزة الطلبة والو بجانبي وأخص بالذكر خالتي وبناتها،

لهم جزيل الشكر واإلحترام وأسأل اهللا أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه . لي مساعدتها وتشجيعها
  .سبحانه بإذنه جعله في ميزان حسناتيالكريم، وأن ي

  
  الباحثة                                                                                      

  رائدة خليل جبران                                                                                



 د 

 

  الملخص
  

ة كتاب العلوم العامة لدى طلبة الصـف الخـامس   لتعرف إلى مستوى مقروئيا هدفت هذه الدراسة
، من خالل تطبيق اختبار تحصيلي تم التحقق من صـدقه وثباتـه،   األساسي في محافظة بيت لحم

  .لجزء األولا -اشتمل على ستة أسئلة من كتاب العلوم العامة 
  

الصـف   على عينة من طلبة 2007/2008ول من العام الدراسي الفصل األ لدراسة فيطبقت هذه ا
طالبة، أختيروا بالطريقة ) 416(طالباً و) 450(تكونت من  الخامس األساسي في محافظة بيت لحم

  .من مجتمع الدراسة% 20العشوائية العنقودية بنسبة 
  

 متوسطاً مـع وجـود   كانمة مقروئية كتاب العلوم العامستوى أن عولجت البيانات إحصائياً وتبين 
تي العلـوم العامـة واللغـة    في ماد في إختبار المقروئية وتحصيلهم بةعالقة إيجابية بين أداء الطل

الطلبـة فـي إختبـار    مع وجود فروق داللة إحصائياً في المتوسطات الحسابية لتحصيل  العربية،
ولصالح  على المدرسة ة المشرفةولمتغير الجه ولصالح اإلناث، المقروئية تعزى إلى متغير الجنس

  .المدارس الخاصة
  

العامة والمواد الدراسية األخـرى،   احثة بضرورة االهتمام بقياس مقروئية كتب العلوموأوصت الب
وتشجيع معلمي العلوم العامة المختلفة، المراحل الدراسية  سبتها لمستوى الطلبة فيوالتحقق من منا

  .هارات فهم المقروءعلى ضرورة التركيزعلى م
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Readability of the fifth grade general sciences textbook by students in 

Bethlehem Directorate 

 

Abstract 
 

This study aimed to identify the level of readability of the fifth grade science 

textbook of students in Bethlehem schools, through applying a test contain six 

questions.  

 

This study applied in the second semester of the academic year 2007/2008 on 

a sample of fifth grade students in Bethlehem schools, consisting of (450) 

male students and (416) female students, were chosen at random cluster 

sample. 

 

The data was analyzed and found that the readability level of general science 

book was moderately with a positive relationship between the performance of 

students in testing Readability and achievement in science and the Arabic 

language, with a statistically significant differences in the calculation of 

averages collection of students in testing Readability due to gender and in 

favour of females, and due to school supervision and in favour of private 

schools. 

 

Due the results it recommended to study other school textbooks. 
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  ولالفصل األ
______________________________________________________________  

  وأهميتهاخلفية الدراسة 

  

  المقدمة 1.1

  
لغـة العقـول   وأرفعها درجات عند المسلمين أجمعين ألنهـا   تعد اللغة العربية من أسمى اللغات،

مـن خـالل   حيث تمثل وجودهـا   .والقلوب التي خاطب بها اهللا تعالى نبيه الكريم والناس أجمعين
  .وهي األساس المتين التي تبنى عليه إبداعات القدماء من العرب. عظيم القرآن الكريم وهذا لشرفٌ

  
سورة  )خلق اإلنسان من علق إقرأ بسم ربك الذي خلق،(فقد كانت أول أيات اهللا مخاطباً نبيه الكريم 

لك عندما أمر الرسول في غزوة خير مثال على ذ، كما اهتم الرسول الكريم بالقراءة و)1(ية العلق آ
وما تم إيصاله لنا من حضارة حتى اآلن ما هو إال  ،م المسلمين مقابل فك أسرهمالمشركين بتعليبدر

ختراع اإلنسان للقراءة والكتابة هـو  إ ويعتبر،عبر القراءة والكتابة ى جيل االنقل معرفة من جيل إل
بحيث أصبح هذا العصر يمثل عصر المعلومات  ،اإلنسان اآلن أولى فقراته الحضارية التي يعيشها

زمـن  وافضل مصادر القوة في  ،التي أصبحت المعرفة فيه من أهم مصادر الثروة في زمن السلم
  .الحرب

  
وأن التحـدي   ،قي الشعوب واألمم وتقدمها وغناها يقاس بمقدار ما تملك من المعلومـات وأصبح ر

 التي أصـبحت المخطـط   ،واالجتماعية يات االقتصادية والسياسيةالمعرفي أصبح بديالً عن التحد
  .والموجه لجميع التحديات األخرى

  
وهـي عمليـة    ،مادة المقروءةفالقراءة فن يعتمد على اإلنتباه والمعرفة والفهم والتحليل والتفسير لل

وقد تكـون   ،تهوحل مشكال ،وفهم العالم من حوله ،على تعليم نفسه كساب المتعلم القدرةتهدف إلى إ
القراءة للدرس والتحصيل أو المعرفة واالستكشاف، أو االستمتاع والتـذوق، وقـد تكـون لحـل     

 ،نزالمدكور، كما ورد في ( المشكالت، وبالرغم من كل ذلك فالقراءة وسيلة وليست غاية في ذاتها
1997.(  
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ليس مجـرد وسـيلة تعليميـة    و وه ،ويعد الكتاب المدرسي األداة الرئيسة في عملية التعلم والتعليم
للمـادة الدراسـية    ألنه يقدم إطاراً عاماً ،أساسية في العملية التعليمية ، بل ركيزةللطالب ومساعدة

كتاب المدرسي فـي  الأهمية  Eisner)، 1994(وقد لخص ايزنر  .ويوجه الطالب إلى ما سيدرسه
  :الجوانب اآلتية

  . القليل من المعلمينيقدم خبرة ذات مستوى في المحتوى ال يملكها إال -1
ينظم المحتوى حول بعض الموضوعات تنظيماً منطقياً بما يكفل ترتيب المادة لألهـداف   -2

 .التعليمية

من خالل توضيحه للرحلة التي سيسير فيها كل  ،بنوع من األمان ةبيزود المعلمين والطل -3
ن تنتهـي بهـم   وأي ،سيتبع تي في المنهاج وماذا، فيعرفون ماذا سيأةبمعلمين والطلمن ال
 .الرحلة

تحـان الـذي   ماإل ويـزودهم بمـادة   ،ةبن األسئلة التي يجب أن تسأل للطليقدم للمعلمي -4
 .ويزود المعلمين باإلجابات ،طلبةينهمك بها ال يستخدمونه ويقترح أنشطة

 

مهـارات التعـرف    ،عليها أثناء قراءة النصوص ةبالقرائية التي ينبغي تدريب الطل ومن المهارات
طـرق  معرفـة   ألن ،رابط في النص، والطرق التي ربط بها الكاتب األفكار بعضها ببعضعلى الت

ك العديد فهنا ،ربط األفكار والجمل في النص على درجه كبيرة من األهمية في عملية فهم المقروء
ترتبط  الترابط في النص المقروء وأنواعه لى أن القدرة على التعرف علىمن الدراسات التي تشير إ

التـي   ،) ,1980Carpentar & Just(إذ تشير دراسة جست وكارنبتر  .درة على فهم المقروءبالق
لى أن الجملة وهذا يشير إ القراءة عند نهاية العين وزمن القراءة إلى زيادة مدةتدور حول حركات 

 & Mcclure)أ من عملية الفهـم وأشـار مـالكور وستيفنسـن    التكامل بين الجمل جزء ال يتجز

Steffensen, 1985)(س والثالث المتوسط لكلمـات  ن استخدم تالميذ الصف الثالث والساد، إلى أ
ووجـد مـاكلين    .مرتبطا بقدرتهم على فهم المقروءأيضا، ألن، على الرغم من، كان : الربط، مثل
القراءة قادرين على إدراك  ن فية الماهروب، أن الطل) ,1989Chapman & Mclean(وتشابمان 

ك عالقة ذات داللة إحصائية بين ن هناأو .الضعاف في القراءة ةبر من الطلللنص أكثالكلية  الوحدة
)  ,1987Hadley(ووجـدت هـادلي    ،في القراءة واستخدام الترابط وتنظيم النص ةبمستوى الطل

  .عالقة بين فهم بعض الروابط والقدرة على فهم النص المقروء
  

لى قراءة هذه المـواد مـن   الدراسية المختلفة بلجوئه إلمواد المدرسة فإن الطالب يتعلم حقائق ا وفي
كافة،  في المواد لى ضعف تحصيلهعف في القراءة سيؤدي في النتيجة إوأن أي ض ،كتبها المقررة
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 ،أن يعتنوا عناية عالية بإتقان طلبتهم لمهارات القراءة مع الفهم ن على المدرسين جميعاًوهذا يعني أ
  .ستيعابصعوبات في الفهم واإل تهممع طلب وبدونه فإنهم سيعانون

  
ولم تعد عناصـرها   ،بين الكالم والرموز الكتابية م تعد عملية يراد بها إيجاد الصلةكما أن القراءة ل

بل صارت ترتكز على ما يفهم  ،مقتصرة على المعنى الذهني واللفظي الذي يؤديه والرمز المكتوب
بأن فهـم  ) 1999 ،كما ورد في عزايزه(وآخرون بيرسون الطالب من معاني لهذه الرموز، ويعتقد 

ر فـي  والتي تظه ،النص يتم حالما ينجح الفرد في الربط بين معرفته السابقة والمعرفة الحالية لديه
هي عملية بناء للمعنى من خالل االرتباطـات   ،لى الرأي بأن القراءةوهذا المنظور يستند إ ،النص

الذي يساعد والتفاعل بين القارئ والنص  ،لمشمولة في النصالتي تشكل بين المعرفة السابقة وتلك ا
  .النص المتداول القارئ في فهم المعنى من

  
ويراد بها إبراز الصلة بـين   ،أن القراءة هي إحدى مخرجات اللغة) 1990(ويؤكد عطية وآخرون 

وقـوف علـى   وإدراك معناهـا لل  ،وتقوم على رؤية الكلمات المكتوبة ،لغة الكالم والرموز الكتابية
  .مضمونها والعمل بها

  
ن أ قبـل  ء، بل هي عملية ديناميكية قد تبـدأ نتهاالقراءة ليس له نقطة بداية محددة وال نقطة إ وتعلم

ومهارتها ال  ،ألن القدرة على القراءة ،لى ما بعد الصفوف العلياوقد تمتد إ ،لتحق الطفل بالمدرسةي
  .تنتهي بمجرد اإلنتهاء من الصفوف العليا

  
ساسية في حياة الفرد وال يتسنى إتقانهـا إال  أن القراءة عملية أ) 1989(وآخرون يبين أبو شريفة و

وهو ال يعد قارئاً  ،بعد مروره بفترة تعلم تكون كافية الكتساب آلياتها واستيعاب خطوات السير فيها
  .أثر لآللية فيها عقلية بحتة الوتصبح القراءة لديه عملية  ،متقناً إال بعد أن يعي تلك الخطوات

  
بتدائيـة  ها التالميذ في المدرسـة اإل بأن اللغة من أهم األدوات التي يمتلك) 1998( عدس وقد أشار

ساسي للغة في المدرسة هو محاولة تخيل كيف يمكن أن تبدو طريقة الفضلى لالعتراف بالدور األوال
  .لحياةالمدرسة دون لغة، الحقيقة هي أن اللغة تمس كل جانب من جوانب ا

كتساب اللغة العربية واإللمام بها الحقاُ هما األمران األهم بالنسبة عتبر تعلم اللغة هدفا بحد ذاته وإوي
حيث أن اللغة هي األداة التي يتم بواسطتها تعلم المواضيع التعليمية األخرى في المدرسـة   ،للطالب

ة صعوبة فـي فهـم الموضـوعات    سيجد الطلب ،وبدون تحديد فهم المهارات بالعربية ،والنجاح بها
بتدائية فإن الطلبة الذين يقعون وفي المدرسة اإل ،وتحقيق درجات عالية من التحصيل فيها ،األخرى
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هم الذين يكونـون فـي    ،خرىاألموضوعات الفي الذين تحصيلهم متدني دون مستوى التحصيل و
هم المقروء في التعبير الشفوي ويعانون صعوبة في معرفة الكلمات وف ،الغالب ضعافاُ في لغتهم األم

  .والتحريري
  

العوامل التطويرية التي  كتساب اللغة وتنميتها لدى الطلبة مثلإكثيرة تؤثر في  عوامل كما وأن هناك
ل البيئيـة  موكذلك العوا ،اللغوية هوكفايات،ستعداد الحركي للطالب ونضجه العقلي والعاطفيتشمل اإل

  .ووسائل االتصال المكتوبة والمسموعة والمرئية، المجتمع، والبيتالخارجية مثل المدرسة، و
  
الدراسية األخرى منها  شرطاً ضرورياً لنجاح في الموادي يعتبر إتقان اللغة األم فإن النظام التعليم 

مادة العلوم العامة التي تعتبر مصدراً للمعرفة العلمية وتكوين اتجاهات التفكير العلمـي ، وتنميـة   
فقد غدت مناهج العلوم في عصر العلم ، والتكنولوجيا واإلتصـاالت ،  . لدى الطلبةالميول العلمية 

 ب مستبدات العصر العلمي والتقني تلقى اهتماما كبيراً ، وتطوراً مستمراً عربياً وعالمياً لجعلها تواك
نولوجيـة ،  لذا فإن المجتمع المعاصر بمعطياته االجتماعية ، والثقافية واالقتصادية ، والفلسفية والتك

مما أدى . أصبح يؤثر ويتأثر في فلسفة تدريس العلوم ومناهجها ويزداد هذا األثر عمقاً بتقدم الزمن 
إلى إعادة النظر في المناهج الدراسية ، إذ حظيت مناهج العلوم العامة في المرحلة األساسية الـدنيا  

  ) .2002سالمة ،(العلمية المقررة بشئ من االهتمام فطورت موضوعاتها 
  

إن موضوع تنمية القدرة القرائية لدى الطلبة لم يلق اإلهتمام الكافي به من قبـل معلمـي العلـوم،    
إلعتقاد بعضهم أن تدريس العلوم يتمحور حول مجموعة من األنشطة والمعلومات العلميـة التـي   

ت العلمية يمكن إكسابها للطلبة حتى دون الرجوع إلى مواد مطبوعة مثل الكتاب المدرسي أو المجال
  ).2004أمبوسعيدي والعريمي، (
  
صبح ضرورة ملحة حتى يسـتطيع الطالـب   أربي عتطوير الكتاب المدرسي في العالم العليه فإن و

لذا ينبغـي التركيـز   ، و ابداء الرأي، وضع الحلول للمشكالت التي تواجهه  و مواجهة المستجدات
تتيح لهم الفرصة الشباع حاجاتهم و ميـولهم و  على تزويد الطلبة بالكم الكافي من المعلومات التي 

تتماشى و التقدم العلمي بما فيه من مخترعات و تكنولوجيا حديثة تساعد علـى تكـوين اتجاهـات    
ـ ، لدى الطلبة جابية يا مـن    دقادرة على بناء الشخصية القوية للطالب و التركيز على التفكير الناق

  ) .    1982، ي دمعة و مرس.  (خالل التعلم الفعال النشط 
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نهاج اال ان هناك معيقات تواجه المعلمين مالكتاب المدرسي من اهم وسائل تحقيق اهداف اليعتبر  و
  ) . 1989، محيي الدين (اثناء تطبيق الكتاب المدرسي 

  .قلة االمثلة الواردة في المواضيع الصعبة _  1      
  .هدفها و بتالي ال تحقق ، عدم وضع بعض الرسومات _ 2      
  .كثرة المصطلحات الغربية والمعقدة في الكتاب_   3      
  .وجود عدد من المواضيع المتداخلة والمتشابهة_  4      

  
فقد أنشأت معظم دول ،لذلك يعد مقروئية الكتاب  المدرسي من أهم المعايير التي تنبه إليها التربويين

والتأكد من صـالحيته   مقروئيتهفق معاير تراعي العالم دوائر خاصة تهتم بأعدادالكتاب المدرسي و
  .ومحاولة تعديله وتحسينه نحو األفضل،والكشف عن نقاط الضعف فيه

  
ومن الضروري المواءمة بين مضمون الكتب المدرسية وقابلية الطلبة من حيـث صـعوبة اللغـة    

ـ ،وطبيعة عرضها توى صـعوبة  ومن بين المعايير المستخدمة في تقويم الكتب المدرسية معرفة مس
  .ومدى إشراكية الكتاب للطالب،للطلبةاللغة بالنسبة 

طار العربيـة تـم   لتي تشترك فيها الكتب المدرسية في األقوفي ندوة حوار حول الجوانب السلبية ا 
  :إبراز المالحظات التالية

  
إنها نتيجة نتائج بحوث ميدانية تجربية بل  معظم مواد الكتب المدرسية لم توضع على أساس .1

  .مل فريق التأليفع
  .االعتماد على األهداف السلوكية غير واضحاً .2
بل تبدو المعارف التي تشتمل عليها الكتب كأنها حقيقة  ،الدقة العلمية في التعبير غير محددة .3

  .مطلقة مما يؤثر في تحدي عقل المتعلم
  

ـ  مية موضوع مقروئية الكتاب المدرسي وومن هنا نظراًأله اب وجودتـه  لمعرفة صالحية هذا الكت
  .ومتطلبات المجتمع ،ومناسبته لحاجات الطلبة

لما لهذه  ة دراستهاعين اوساسي ليكونبإختيار طلبة الصف الخامس األ فقد قامت الباحثة عليه وبناءاً
حيث ان  .عليا نها نهاية مرحلة أساسية دنيا وبداية مرحلة أساسيةمن حساسية على اعتبار أ المرحلة

وتفسيرها وقـراءة   سوساسية الدنيا يعتمدون على معلم الصف في قراءة الدرالطلبة في المرحلة األ
إلختالف  كثر نظراًأعتمادهم على أنفسهم أما في المرحلة األساسية العليا، فقد أصبح إ .ختباراتاإل
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ومن هنا نستطيع معرفة مسـتوى مقروئيـة   . المعلمين بإختالف التخصصات التربوية في المدرسة
  .اللغة العربية والعلوم العامةي الطلبة لمادت

  

  :مشكلة الدراسة 2.1
  

فـي مسـتوى    ياًالحظت بأن هناك تدن - معلمة صف للمرحلة األساسية - ل عمل الباحثةمن خال
دلت البحوث التربوية الصادرة عن مركزالقياس والتقويم التابع لوزارة التربية كما  ،الطلبةتحصيل 

على تدني مستوى تحصـيل طلبـة   ) 2004، 2000، 1999، 1998(والتعليم الفلسطينية لألعوام 
  .المرحلة األساسية عامة، وخاصة في اللغة العربية، حيث جاء األداء دون المتوسط

  
وفي ضوء ذلك تتمثل مشكلة الدراسة في قياس مقروئية كتاب العلـوم العامـة للصـف الخـامس     

شرفة، والتحصيل في مادة العلـوم  الجنس، والجهة الم: األساسي وعالقتها ببعض المتغيرات، مثل
  .العامة، والتحصيل في مادة اللغة العربية في محافظة بيت لحم

  

  :ف الدراسةاأهد 3.1
  

  :الدراسة إلى تحقيق ما يأتي تهدف
التعرف إلى مستوى مقروئية كتاب العلوم العامة لدى طلبة الصف الخامس األساسي فـي   -1

  .محافظة بيت لحم
 .ة تبعاً لمتغيرات الجنس، والجهة المشرفة على المدرسةالكشف عن مستوى المقروئي -2

تحديد العالقة بين أداء الطلبة في اإلختبار المعد لقياس المقروئية وتحصيلهم المدرسي فـي   -3
  .مادتي العلوم العامة واللغة العربية

 

  
  :أسئلة الدراسة 4.1

  
  :سعت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية

الصف الخامس األساسي في اختبار مقروئية كتاب العلوم العامـة   تحصيل طلبةما مستوى  .1
  ؟في محافظة بيت لحم
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مستوى تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في اختبار مقروئيـة كتـاب   ما العالقة بين  .2
 ؟وتحصيلهم في مادة العلوم العامة العلوم العامة

بار مقروئيـة كتـاب   مستوى تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في اختما العالقة بين  .3
 ؟وتحصيلهم في مادة اللغة العربيةالعلوم العامة 

مستوى تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في اختبـار مقروئيـة   هل توجد فروق في  .4
 ؟تعزى إلى الجنس كتاب العلوم العامة

مستوى تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في اختبـار مقروئيـة   هل توجد فروق في  .5
 ؟ى إلى الجهة المشرفة على المدرسةتعزمة كتاب العلوم العا

  

  :فرضيات الدراسة 5.1 
  

 الفرضيات الصفرية اآلتية عندإلى  الثاني والثالث والرابع والخامس فقد حولت سئلةاأللإلجابة عن 
  :)α ≥ 0.05( مستوى
مستوى تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  .1

  .وتحصيلهم في مادة العلوم العامةروئية كتاب العلوم العامة اختبار مق
مستوى تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين  .2

 .وتحصيلهم في مادة اللغة العربيةاختبار مقروئية كتاب العلوم العامة 

لخامس األساسي في مستوى تحصيل طلبة الصف اال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  .3
 .تعزى إلى الجنساختبار مقروئية كتاب العلوم العامة 

مستوى تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في  .4
 .إلى الجهة المشرفة على المدرسة تعزىاختبار مقروئية كتاب العلوم العامة 

 

  :أهمية الدراسة 6.1
  

ستوى مقروئية كتـاب العلـوم   أهمية الموضوع وهو السعي لمعرفة م نتنبثق أهميةهذه الدراسة م
العامة وعالقتها بتحصيلهم في مادتي العلوم العامة واللغة العربية لـدى طلبـة الصـف الخـامس     

  .األساسي في محافظة بيت لحم
  

هتمام المتزايد بموضوع المقروئية ومـدى مالءمـة الكتـب    موضوع هذه الدراسة مع اإلوينسجم 
  .وتوافقها مع مستويات الطلبة وحاجاتهم، رسيةالمد
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المناهج وكذلك العاملين في التعلـيم علـى    حقلويمكن أن تقدم هذه الدراسة المساعدة للعاملين في 
  .وضع ُأسس ومعايير محددة لتأليف الكتاب المدرسي وإخراجه

ية وبحثـه كقضـية   العربية بموضوع المقروئومن الممكن أن تسهم هذه الدراسة في إثراء المكتبة 
المساهمة في تشـخيص  و ، مية والمراحل الدراسية المختلفةتربوية هامة لجميع الموضوعات التعلي

  .مواطن الضعف وتحديدها لتفاديها وتجنبها في المرحلة المقبلة
 

  :محددات الدراسة 7.1
  

  :هذه الدراسة على ما يأتيإقتصرت 
  ).األساسية في محافظة بيت لحمالمدارس (محافظة بيت لحم  :المحدد المكاني .1
 .2008-2007الفصل الثاني  :المحدد الزماني .2

، والخاصـة،  طلبة الصف الخامس األساسي في المدارس التابعـة للحكومـة   :المحدد البشري. 3
 .الوكالةو

حصائي المتبع وآلية اختيار دوات من حيث الصدق والثبات، واألسلوب اإلاأل :المحدد اإلجرائي. 4
 .الدراسة وعينتهامجتمع 

 .المفاهيم الواردة في الدراسة :المحدد المفاهيمي .5

 

  :مصطلحات الدراسة 8.1
  

لنص نثـري  ) Readability(المستوى الذي يمثل قدرة الطلبة على القراءة والفهم معاً : المقروئية
  ):2001بوقحص، إسماعيل، (مكتوب، وهي بمستويات ثالثة 

  .في اختبار المقروئية% 60على نسبة أكبر من  حصول الطلبة :المستوى المستقل
  .في اختبار المقروئية% 60 -% 40حصول الطلبة على نسبة بين  :المستوى التعليمي
  .في اختبار المقروئية% 40الطلبة على نسبة أقل من  حصول: مستوى اإلحباط

  
  .األساسية العلياهو أحد صفوف المرحلة األساسية ويمثل بداية المرحلة  :الصف الخامس األساسي

  
إحدى محافظات فلسطين وتشمل جميع المدن المحيطة بمدينة بيت لحم وقراهـا  : محافظة بيت لحم

  .ومخيماتها، حسب التقسيم الجديد لمنطقة نفوذ مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم
  



9 

 

حكومية أو خاصة ، وهي إما أن المدرسة تشرف على إدارة شؤونهي الجهة التي : الجهة المشرفة
  .أو تابعة لوكالة الغوث العاملة في فلسطين

  

  .2008-2007العلوم أو اللغة العربية في الفصل األول معدل الطالب في مادة : التحصيل الدراسي
  

 الذي أقرته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لطلبة الصفالمدرسي هو الكتاب  :م العامةالعلوكتاب 
  .الخامس األساسي
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  الفصل الثاني

__________________________________________________________  

  األدب التربوي والدراسات السابقة

  

  األدب التربوي 1.2

  
بإعتبارها . تلكها الفرد في المجتمع الحديثن القدرة على القراءة من أهم المهارات التي يمكن أن يمإ

لى توسيع آفاق الفرد العقلية، ومضـاعفة فـرص الخبـرة    أهم وسائل التفاهم واالتصال، والسبيل إ
ساسية في النمو العقلـي  عامل من العوامل األ اإلنسانية ووسيلة من وسائل التذوق واإلستمتاع فهي

واإلنفعالي للفرد، ليس هذا فقط بل لها أيضاَ قيمتها اإلجتماعية، فتراث اإلنسان الثقافي واإلجتماعي 
أو يطبع من كتب يقرؤها  ن وما يكتبمن فرد إلى فرد عن طريق ما يدو، وينتقل من جيل إلى جيل

  .فالقراءة مرت بمراحل كثيرة حتى تطورت ووصلت الى ما عليه اآلن .من يريد
  

يبين لنـا تطورهـا   . راحلمراحل تطور مفهوم القراءة في خمسة م )1990،11( ويلخص الحسن
التعرف على الحروف والكلمات ونطقها، وكـان   حيث بدأ مفهومها في قدرة المتعلم على .التاريخي

فأصبحت عمليـة  . نتيجة البحوث التربوية ،القارىء الجيد هو السليم األداء، ثم تغير مفهوم القراءة
بحيـث  . وأفكـار  التعرف على الرموز ونطقها وترجمة هذه الرموز إلى ما تدل عليه من معـانٍ 

ذا المفهوم بإن أضيف عليه عنصـرآخر وهـو   ثم تطور ه. أصبحت عملية فكرية ترمي إلى الفهم
. تفاعل القارىء مع النص المقروء، تفاعال يجعله يرضى أو يسخط، أو يعجب أو يحزن أو يسـر 

  .نتيجة نقد المقروء، والتفاعل معه
  

بحيث تستخدم القراءة إلى إدراك ما يفهمه القـارىء ومـا   . ثم انتقل هذا المفهوم إلى صورة أوسع
، في مواجهة المشكالت، واإلنتفاع به في مواقف الحياة العملية والحيوية، وأخيرا يستخلصه مما يقرأ

أن مفهـوم  وبذلك يتبـين  . ويح والترفيه عن النفسظهرت الحاجة للقراءة لحاجة اإلنسان إلى التر
التعرف على الحروف ونطقها، الفهم، والتفاعل، والنقد، وحل : (القراءة مر عبر خمسة مراحل وهي

  ).ت، القدرة على مواجهة المواقف الحيوية مع المتعة النفسية بالمقروءالمشكال
  

التعرف على الرموز والربط بين : تعليم القراءة لألطفال، فإنهم يكتسبون مهارات مختلفة، مثلفعند 
الرمز وصورة الحرف، ثم قراءة تلك الرموز فأثناء عملية القراءة تحدث فعاليات وعمليات عقلية، 

عوامل مختلفة منها عوامل داخلية وخارجية، ومنها عوامل جسمية ونفسـية، وبالتـالي    تؤثر عليها



11 

 

القـراءة  نستطيع تعريفها بأنها عملية فكرية، بحيث يصعب الفصل بين الفراءة والتفكير، وعليه فإن 
أبـو  ( ويتفـق الحسـن مـع   تساعد المتعلم على فهم ما يقـرأ،  وفهم المقروء عمليتان مرتبطاتان 

يرة تـؤثر فـي   يختلف من طفل إلى أخر نظراً لعوامل كث ستعداد الطفل للقراءةبأن إ) 2007مرق،
  :تهيئته للقراءة منها

  
  :العمر الزمني -1

الطفل بالمدرسة فـي  لتحاق إذ أن إ. لقد اعتبر العمر الزمني أفضل معيار لمعرفة اإلستعداد للقراءة
عداد من طفل آلخر كـٌل حسـب   يختلف اإلست معياراً للبدء في تعلم القراءة إذيعتبرسن السادسة ال
  .لجسمية واإلنفعالية واإلجتماعيةقدرته العقلية وا

  

  :العوامل العقلية -2
ستعداد ال يمكن أن يتوفر إال إذا تمد كثيرا على النضج العقلي، فاإلستعداد الطفل لتعلم القراءة يعإن إ

ير عن هذه الصورة، وينقـل  ن التعباستطاع الطفل أن يفهم ما ترمز إليه صورة من الصور، ويحس
وقبـل  .لى نضج عقلي معـين طفل وصوله إلى غيره بسهولة ووضوح، وهذا يتطلب من الأفكاره إ

كـز، وإدراك  مرالبدء بتعلم القراءة، ويجب تنمية اإلستعداد العقلي عند الطفل بتعويـده واإلنتبـاه ال  
  .إلستفادة مما يقرأأكثر قدرة على فهم المقروء، واالتسلسل باألفكار، ليكون 

  

  :العوامل الجسمية -3
فـالعين، واألذن،  . قبل البدء بتعليم مبادئ القراءة يجب التأكد من اإلستعداد الجسمي عنـد الطفـل  

  .وجهاز النطق، واليد كلها عوامل فعالة في تكوين القدرة على القراءة
  

  :العوامل االجتماعية واالنفعالية -4
تهيئة األطفال للقراءة أن يتعرف على حاالتهم النفسية واإلجتماعية لما من واجب المعلم قبل البدء ب

لها من دور وأهمية في اإلستعداد لتعلم القراءة، فاإلستقرار النفسي يجعل الطفل قادرعلى التكيـف  
 .لسريعا

  

أن تعليم القراءة في الصفوف الدنيا وبخاصة في الصف األول هدفاً في ) 1997(حبيب اهللا ويعتبر 
تتحول القراءة من هدف إلى وسيلة  ا الطالب مهارات القراءة اآللية،ته، ففي اللحظة التي يتقن فيهذا

األمر .سرعتهاي ملكة القراءة ولتعلم الكلمة المكتوبة، ويترتب عليها مهارات الفهم والتفكير مما ينم
  ).1990مع الحسن ،  2002الحيلة ،وغنيم ( يتفق و، ةالقراءالذي دفع المهتمين إلى اإلهتمام بتعلم 
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في ان اهمية القراءة تكمن في كونها وسيلة من وسائل المعرفة قديماً وحديثاً، وتعمل على إنفتـاح  
الفرد على العالم الخارجي، كما وتعمل على زيادة الثروة اللغوية للمتعلمين في حيث إنهـا تشـبع   

ساعده على مواجهـة مشـكالته   فضوله وتحقق طموحه، وتنمي مهارات التفكير اإلبتكاري لديه، وت
وتنبثق من أهمية القراءة أهداف عامة وشاملة يستطيع من خاللها أن يكتسب الطالب القدرة . الحياتية

على الرجوع إلى الكتب بحثاً عن المعرفة في معانيها المختلفة، والتعرف على تراثه وثقافته ودينه، 
وسيع مداركـه واإللمـام بمشـاكل عصـره     وإستيعاب إنجازات العلم والحضارة، مما يفيده في ت

وتساعد القراءة الطالب على الكتابة اإلبداعية في جميع ميادين اآلدب المختلفة من خالل . ومجتمعه
قراءاته المتنوعة، وبالتالي تزيد من ثروته اللغوية من مفردات وتراكيب وصور فنيـة، واإلرتقـاء   

عمق في التفكير والمقدرة على اإلبداع في مجاالت بفهم الطالب إلى مستوى أعلى مما يؤهله إلى الت
  .الحياة كافة

  
  :كما وتقسم القراءة الى

  

  :القراءة الجهرية-1
ويفهم  ها، وقدرته على أن يستوعبالطالب على ترجمة رموز الكتابة إلى أصوات ينطق وهي قدرة

ء فإنه يكون فاقداً لمفهوم ما يقرأ، وفي حال فقدان الطالب القدرة على الفهم وعدم التفاعل مع المقرو
لمـادة  لرؤية العين  في جوهرها علىالقراءة، وإلغاء الهدف منها، وبذلك فإن القراءة الجهرية تقوم 

  .المعتمدة على فهم معنى المقروء والنطق بها، واإلدراك الذهني للصورة المقروءةالمقروءة 
  
  :القراءة الصامتة -2

يأتي ذلك روءة دون استخدام أجهزة النطق، واني المادة المقوهي قدرة القارىء على فهم وإدراك مع
والقـراءة الصـامتة ال   . إذا امتلك القارىء القدرة على ترجمة المادة المقروءة إلى دالالت ومعاني

تحقق إال إذا كانت مسبوقة بالقدرة على القراءة الجهرية، مما يصاحبها من التعرف علـى أشـكال   
النظر بالعين للمـادة المقـروءة وقـراءة    (تقوم على ثالثة عناصر الحروف وأصواتها، وهي بذلك

  .الكلمات والجمل والنشاط الذهني المصاحب الذي يؤدي إلى الفهم
  
  :ألذنقراءة االستماع أو القراءة با -3

األصـوات إلـى   وهي قدرة المستمع على فهم وإدراك ما يسمع، ويكون ذلك بتمكينه من ترجمـة  
  :عن الشرود الذهني، وتقوم على عنصرين ى قدرة فائقة على التركيز بعيداًلدالالت، ويحتاج ذلك إ

  .تلقي الصوت باألذن وأجهزة السمع: المرافقة -
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  ).22-111990الحسن،(عاني التي تحملها األصوات إدراك الم: المسموعة -
  

مـن   إلى وجود عمليات ترفع من درجة الفهم وتؤدي إلى التعلم الفاعـل ) 1999( عزايزة ويشير
لـدى  ) سـتراتيجية المعرفـة اإل (تة أنشطة تعتبر أساس النصوص، ومن بين هذه العمليات يوجد س

سـتعادة  إو ،)فهم الشروط الواضحة والفنية لمهمة القـراءة (توضيح أهداف القراءة وهي  القارىء
لرئيسـي  ا توجية اإلهتمام والتركيز على المحنـوى ، والمعرفة السابقة المالئمة لفهم القراءة الحالية

لي ومالءمته حسب المعرفة التقييم الدقيق للمحتوى من حيث الثبات الداخوليس التفاصيل الهامشية، و
الرصد الذاتي للنشاطات المستمرة، خالل القراءة للتأكيد على الفهم، واستخدام النشـاطات  السابقة، و

بما في ذلـك التفسـير،    ختبارها،وفهم المضامين وإ، الفاحصة مثل التكرار المنظم ومساءلة النفس
  .والتنبؤ، واستخالص النتائج

  
   :تعريف المقروئية

  

ألن  حديده،ة يمكن ت، فليس هناك تعريف جامع للمقروئيالباحثون في تحديد مفهوم المقروئيةاختلف 
المقروئيـة "أن مصـطلح  و .فون المقروئية حسب األداة التي استخدمت في قياسـها الباحثين يعر "

)Readability (وسـهولة الفهـم أو    ،ستخدم حديثاً في الداللة على وضوح خط المادة المقروءةي
ويعرفها أيضاً بأنهـا   .)10،ص2001،اسماعيل ،بوقحوص(اإلستيعاب الراجعة إلى أسلوب الكتابة 

  .لنص نثري مكتوب) Readability(الذي يمثل قدرة الطلبة على القراءة والفهم معاً المستوى 
  

فـي   الطلبـة  تقدير الصعوبة التي يواجهها"المقروئية أنها ) Davison ,1990(ويعرف دافيسون 
  ."ن من المهارات في قراءة نص مكتوبمستوى معي

  
لعدد من العناصر التي تشمل عليهـا  المحصلة النهائية "بأنها ) Dale &Gail( ويعرفها ديل وجيل

تؤدي إلى نجاح عـدد مـن    مادة مطبوعة بما في ذلك من أشكال التفاعل بين هذه العناصر والتي
في قرائتهـا  لهذه المادة ومدى سرعتهم ويقاس هذا النجاح بمدى فهم القراء  ،القراء في اإلتصال بها
  ).11،ص2001اسماعيل، ،كما ورد بوقحوص(" فضالً عن ميلهم نحوها

  
  :تعريف المقروئية على النحو اآلتيكما قامت الباحثة باعتماد 

لنص نثـري  ) Readability(ثل قدرة الطلبة على القراءة والفهم معاً المستوى الذي يم :المقروئية
  ):2001بوقحص، إسماعيل، (مكتوب، وهي بمستويات ثالثة 
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  .في اختبار المقروئية% 60حصول الطلبة على نسبة أكبر من  :المستوى المستقل
  .في اختبار المقروئية% 60 -% 40حصول الطلبة على نسبة بين  :المستوى التعليمي
  .في اختبار المقروئية% 40الطلبة على نسبة أقل من  حصول: مستوى اإلحباط

  
  .ئية النصوص العلميةروفي مقتؤثروهناك عوامل 

: مثـل  ،ةطباعة المادة المقـروء : منها Irwin & Davis, 1980)(كما أشار إليها إروين ودافيس 
ـ  ،وطول األسـطر  ،وطول الكلمات وشيوعها ،شكل الحروف وحجمها افات بـين الكلمـات   والمس

بين المعلومة العلمية  ظيم األفكار وتسلسلها ومدى الربطوتن ،وطول الجمل ومدى تعقيدها ،واألسطر
فإن تلك العوامل مجتمعة تؤثر تأثيراً إيجابياً في استيعاب القارئ للـنص   ،الجديدة والسابقة للقارئ

 .المقروء

  
  :فهم المقروء

  
لمقـدار   ، متفحصة جوانب هذه المادة ومميـزه لمادة قراءة ناقدةويتمثل بقدرة القارىء على قراءة ا

بذلك إذا كانت المادة موضوعية أو منحازة فبذلك ينـتج فهـم للمـادة     الصواب والخطأ فيها مقدراً
  .ينطوي عليه معرفة دالالت الكلمات والمعاني الظاهرية والخفية المقروءة فهما صحيحاً

  
كل طفل سريع في القراءة  روء عاملين أساسين للقراءة الجيدة فإنفإن السرعة في القراءة وفهم المق

 ن يكون على دراية بالمعاني المتضمنة، والعكس صحيح، فإذا سـمعت طفـال يقـرأ نصـاً    ال بد أ
ويظهر عليه البطىء فإن ذلك يعود إلى عدم فهمه للمادة المقـروءة،   ومتلعثماً والحظت أنه متردداً

  .مرة حتى يصل إلى الهدف المطلوب أن يقرأها ويكررها أكثر من وحتى يفهم تلك القطعة عليه
  

التي ينبغي توافرها ) 2001كما ورد في عالونة، (كما ذكرها رضوان  وهناك مجموعة من العوامل
  :لكي نضمن فهم المادة المقروءة والمتمثلة على النحو اآلتي

ث ال يجوز أن نكتفي بمجـرد  قدرة التعرف على الكلمات والتراكيب التي نقوم بقرائتها، حي .1
التعرف على الصور واألشكال المختلفة، بل علينا أن نكون ملمين بالمعاني قبـل أن نقـوم   

  .بقراءة أي مادة، ولذلك فإن الثروة اللغوية السابقة لها أهمية
ومـن  . نقرأ فيـه  ع ما سهل علينا أنخبرة القارىء السابقة، فكلما زادت معرفتنا بموضو .2

كان ولهذا . يعالج أشياء تقع في خبرته هتلميذ أن يفهم ما يقرأ إذا كان ما يقرؤالميسورعلى ال
  .غنية متملكا ألساس وطيد يعينه في فهم ما يقرأ التلميذ المزود بخبرات سابقة
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فلـيس   فهم شيء ما حينما يسمعه منطوقاً عن الذكاء العام للقارىء؛ فإذا كان التلميذ عاجزاً .3
وثيقة بـين القـراءة   ، ولما كانت العالقة مكتوباًهمه حين يقرؤه من المتوقع أن يقدرعلى ف

الصعوبة يتوقف على قدرتـه   من ستوى معيناًوالتفكير فإن مدى تفهم القارىء لمادة تبلغ م
  .وهذه مسألة ذكاء عام في تصوره وتفكيره،

  
  :وأكثر ما يهمنا في هذا الموضوع هو القدرة على فهم المقروء

  : لمقروء ما يليومن أهم أهداف فهم ا
القراءة في ميادين النشاط اإلنشـائي  تزويد األطفال بثروة من الخبرات المتنوعة عن طريق  -

  . المختلفة
 . االستمرار في تنمية االتجاهات السليمة نحو القراءة في ميادين النشاط اإلنساني المختلفة -

 .لمادة التي تقرأاألستمرار في تنمية القدرة على جمع المعاني المختلفة من ا -

 .تدريب التالميذ على القراءة الدقيقة -

 .األستمرار في تنمية الثروة اللغوية عن طريق القراءة الواسعة -

  .األستمرار في أداء بعض وظائف القراءة وأهمها زيادة سرعة الفهم -
ذلـك  و، وهي القدرة على تـذوق األدب الجيـد  ، ننمي في التالميذ قدرة أساسية كما ينبغي أن

، لطفـي .باإلضافي إلى التدريب على التذوق الذي يتاح للتالميذ في فتـرات القـراءة الحـرة   
  ).2001، كما ورد في دراسة عالونة(1960

  

  :العالقة بين القراءة وفهم المقروء
  

، إن إرتباط الفهم بالقراءة يعني بأن القراءة عملية فكرية ترمي إلى فهم القارىء وتفاعله مع النص
المشكالت والمواقف الحياتية، فلم تعد القراءة عملية يراد بها إيجـاد  فاع بما يفهم في مواجهة واإلنت

الصلة بين الكالم والرموز الكتابية، ولم تعد عناصرها مقتصرة على المعنى الذهني واللفظي الـذي  
ف يؤديه والرموز المكتوبة، بل صارت ترتكز على أسس جديدة في ضوء ذلك التغير وهي التعـر 

. مواقف الحيوية على حدي المقروءوالنطق، والفهم، النقد التفاعل، حل المشكالت، والتصرف في ال
في تعليم التالميذ وبخاصة في المرحلـة  المتعددة الذي يسلكها المعلمون  ورغم األساليب والطرائق

الجديد أو تلـك   المنهاج الفلسطيني من االساسية الدنيا إال أنهم يواجهون العديد من الصعوبات سواء
القرائية في استيعاب الطلبة نحو أم من حيث الصعوبات  ،المتعلقة بعدم اإلكتراث لدى بعض التالميذ

انخفاض نسب الذكاء في بعض القدرات العقلية، وعدم القدرة على معرفة العالقـات بـين تكـوين    
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 .فسية واجتماعيـة العبارات أو نتيجة ضعف البصر أو السمع أو وجود اضطرابات في النطق أو ن
  .)211 ،2005أبو مرق، (ئة اإلجتماعية لية التنشاألساليب التربوية الخاطئة في التربية وعمو
  

فقد اعتبر الفهم من أهم مهارات القراءة، ويعرف عادة بأنه عملية التقاط معنى ) 1987( أما مرسي
عمليات العقلية للتعرف أو تراعي اللغة المكتوبة أو المنطوقة، ويبدو أن الفهم عملية مركبة تتضمن ال

وبعض الكّتاب يضيفون إلى ذلك قدرة القارىء على تكييف نفسه . المعاني وتقويم المعاني المعروفة
مع األفكار المعروضة في ضوء خبرته الماضية، ويبدو أيضا أن الفهم يتضـمن عمليـة الحفـظ،    

الل دراسته أن العوامـل المرتبطـة   وهناك عوامل تساعد على الفهم الجيد، وقد وجد هيليارد من خ
  .الذكاء، والحصيلة اللغوية، والتنظيم: بالفهم هي

  
في أن بلوغ درجة الفهم تكون أقصاها عنـدما يـتمكن   ) 1987 مرسي، كما ورد في( وأكد مونرو

ها المرء بأفكـار  نقرفبعض األفكار ي. العامة في الحياةالقارىء من جعل ما يقرأ متكامال مع خبرته 
مشابهة لمجرد أنها تضيف جديدا إلى معلوماته، وتفيد أفكار أخرى القارىء على إعتبار أنها  أخرى

أساس تقام عليه ألوان النشاط التوجيهي، فهي توجه القارىء إلى ما يجب عليه أن يفعله وترشـده  
ـ  ع ا لى الطريقة التي يتبعها في ذلك، وقد تتطلب بعض األفكار أيضا من القارىء أن يعيـد ترتيبه

  .وتنظيمها مع ما لديه من أفكار سابقة حتى ال تتعارض األفكار الجديدة مع القديمة
  

بأن هناك عالقة وثيقة بين القراءة والفهم البسيط إلى المركب وإن عملية ) 1997( ويشير حبيب اهللا
فك الرمز هي شرط مسبق لفهم المقروء أي عندما يلتقي القارىء مع النص تحـدث عمليـة أخـذ    

الموجود فيحدث تفاعل بـين القـارىء    ىعلى المعن ،ى ثم تحدث عملية إضفاء معاني جديدةالمعن
ومن الضروري ربط . ستنتاجمن الشرح والتفسير والتحليل واإل والنص تتخلله عمليات عقلية تتدرج

نمو الفهم عند الطلبة بالمراحل العمرية والدراسية للطالب، إذ أن النمو يعتمد على الفهـم ويـزداد   
بشكل منتظم مع التقدم بالمراحل التعليمية، ومما يساعد على فهمه للمعـاني والمفـردات اللغويـة    

  .الجديدة حيث تزيد من قدرته على تفهم المادة العلميةالمقروءة
  

بما فيهـا مـادة    ،ويشمل أيضاً المواضيع الدراسية األخرى) اللغة العربية(وذلك مرتبط باللغة األم 
 التي تعني المقدرة على قراءة مقاالت العلوم" الثقافة العلمية"ترتبط بما يعرف بـ  العلوم العامة التي

وتعود . ستنتاجاتوفهمها في الصحافة الشعبية، واإلنخراط في المحادثات اإلجتماعية حول صحة اإل
لميـاً  الحاجة إلى تنمية القدرة القرائية لدى الطلبة في تدريس العلوم إلى أن القراءة تعتبر نشـاطاً ع 

هاماً يتصف به العلماء والمفكرين، ولكي يصبح الشخص عالماً أو متصفاً بصفات العالم أن يكـون  



17 

 

لديه القدرة على القراءة الناقدة التحليلية، والقدرة على استخالص المعلومات بشكل جيد من خالل ما 
واد الدراسية األخرى، وليتمكن الطالب من تحقيق إنجاز عالي في مادة العلوم والم .يقرأ وما يطالع

راءة األسئلة التي تعطي ال بد أن يكون لديه القدرة على قراءة الكتاب المدرسي، ودفتر المدرسة، وق
  ).2004 والعريمي، أمبو سعيدي،(ختبارات له في اإل

  
أقامت دول العالم المتقدمة دوائر خاصة عملت علـى اإلهتمـام بمقروئيـة     فعلى مستوى العالم فقد

 بأن الدول المتقدمة خطتKlare, 1984) ( كلير ويتفق. مدرسي ووضع معايير محددة لهب الالكتا
ة للكتب المدرسية من أهـم معـايير   صبحت وثيقة المقروئيخطوات راسخة في هذا المجال حتى أ

ختيار المادة العلمية بحيث يتوجب اإلعالن الصريح عن مستوى مقروئية الكتاب وإبراز ما يثبـت  إ
  .المستخدمة ذلك والطريقة

  
وال ريب أن لجان تأليف كتب العلوم يجب أن تحرص على مراعاة تلك المعايير في نصوص تلـك  
الكتب بقدر ما تستطيع إال أنها تفتقر إلى الدليل العلمي على مالءمة تلك الكتب لمستوى الطلبة ألنه 

اب أو ذلك، فتعتمـد  ليس بيد هذه اللجان مقاييس موضوعية تحدد على ضوئها مدى مناسبة هذا الكت
  ).1999 ،كما ورد في بوقحوص وعلي( .لشافعيا على اإلختيار الذاتيعلى الرأي الشخصي و

  
ن هناك معايير محـددة لتـأليف الكتـاب المدرسـي     بأ)2004،العريمي،سعيديأمبو(معهم ويتفق 

صـوص  وإخراجه، يسترشد بها مصممو المناهج، ومع تعدد معايير الكتاب المدرسي، فإن مالءمة ن
ـ  ه باسـتيعاب  الكتاب للطلبة من حيث مستوى صعوبة المادة العلمية يتصدر تلك المعايير إلرتباط

  .الطالب للنص المقروء
  

ونرى بأن معدو ومؤلفو كتب اللغة العربية قد خطو خطوات أكبر في تأليف كتب اللغـة العربيـة   
ويقتربوا ولو بقدر من بعض  ،درسيةموذلك نتيجة خبراتهم في المجال اللغوي حيث إعداد الكتب ال

معايير اللغة السهلة، بيد أن األمر يبدو صعب المنال لدى مؤلفي كتب العلوم حيث يفتقدون الخبـرة  
صـعوبة المـواد الدراسـية    فتقارهم ألداة موضوعية لقيـاس  اسعة في تيسير اللغة فضالَََ عن إالو
  :على عاملين ن المقروئية تعتمدأ) Harrison,1984(ختصار يرى هاريسون وبإ

فيما يتعلق بالقارىء تتمثل بالقـدرة اللغويـة   . األول يتعلق بالقارىء والثاني يتعلق بالمادة المقروءة
 المقـروءة  للطالب ودافعيته نحو تعلم نص معين واهتمامه به، أما بالنسبة للعوامل المتعلقة بالمـادة 

  :فأهمها
  



18 

 

وضـوحها ووضـوح الكلمـات    مظهر الطباعة التي تحدد كيفية تصميم الحروف ومـدى   .1
  .بين االسطر والكلمات ولون الحبروالمسافة 

ويـتم  . تعد االكثر أهمية في تحديد صعوبة المادة المقروءة أو سـهولتها : المفردات اللغوية .2
قياس الصعوبة عن طريق حساب طول المفردة أو درجة شيوعها في المـادة المكتوبـة أو   

المقاطع التي تتكون منهـا،   دبعدد الحروف او عدويقاس طول المفردة . اإلستعمال الشفوي
 .أما درجة شيوع الكلمات فتقاس بعدد المرات التي يكرر فيها استخدامها في الكتب

طول وترتيب الكلمات في الجملة من حيـث التقـدم والتـأخير والزيـادة     : تركيب الجملة .3
كما أن ترتيب الكلمـات  والحذف، فكلما كانت الجملة قليلة الكلمات كلما كانت أكثر سهولة، 

في الجملة يحدد مدى صعوبتها أو سهولتها فكلما زاد تعقيد تركيب الجملة صعب استيعابها 
  .ي أدى إلى هبوط مستوى مقروئيتهاوبالتال

كلما كانت المـادة االتعليميـة فـي الكتـاب     : طريقة عرض وتنظيم محتوى المادة العلمية .4
يب يرفع من مقروئية الكتاب، ومن المؤشرات المدرسي معروضة بشكل منظم فإن هذا الترت

التي استخدمت لقياس تنظيم مادة الكتاب سهولة استرجاع المادة المقروءة، فكلما كانت المادة 
ليميـة  التعليمية مقسمة إلى فقرات صغيرة ووضع عنوان بارز لكل فقرة وقدم للمـادة التع 

  .)1988 ،دعنا(بمنظم متقدم سهل استرجاعها 
ابقة، بحيث تكون المعرفة مناسبة في الموضوع المقروء، وبالتالي يكـون دور  المعرفة الس .5

وذلك تمهيداً إلعطاء الطلبة مـا يحتاجونـه مـن    . المعلمين تحديد مستوى المعرفة السابقة
ج بأن القارئ الجيد يكون فهمه جيداً بسبب وفـرة  توخالصة القول يمكن أن نستن ،معلومات

وهذا يتفق مع وجهة نظر أوزبل الذي يؤكد علـى أن   .اتساقهامعلوماته السابقة وتماسكها و
 .عملية الربط بين الخبرة السابقة والخبرات الجديدة تعتبر شرطاً أساسياً لحصول الفهم

 

مع ما سبقه بأن هناك صعوبات قرائية تقسـم إلـى نوعـان األول    ) 219،2005(ويتفق أبو مرق 
  .المتعلق بالدارس واآلخر متعلق بالمعلم

دارس فهي من أهم المهارات التي يتم تعلمها في المدرسة وهي القـراءة وتـؤدي   ما المتعلق بالأم
ويتسنى للدارس . الصعوبات في القراءة إلى فشل في كثير من المواد األخرى في المنهج المدرسي

ات أن يحقق النجاح في أي مادة ينبغي عليه أن يكون قادرا على القراءة، وعدم امتالك هذه المهـار 
  يعد من الصعوبات التي تواجه المعلمين
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  :وتقسم هذه المهارات إلى قسمين
تتعلق بأجهزة الربط العصبية وتفسير المعلومات فـي الـدماغ فالطالـب ال    : تميز الكلمات .1

علـى   يستطيع قراءة بعض الحروف مما يسبب صعوبة في قراءة ذلك الحرف فيعكس أثره
  .الصعوبة التي تواجه المعلم

فهي مهارة مهمة إذا فقدها الدارس ال يستطيع القراءة، ويؤكد كل مـن  : ت اإلستيعابمهارا .2
عجز المتعلم فـي اكتسـاب   (على أن المقصود بالصعوبات القرائية ) 2002(الحيلة وغنيم 

مهارة القراءة، ويتمثل في صعوبة التعرف على أصوات الحروف والرموز والكلمـات أو  
م من عدم وجود أية ين كلمات ذات معنى من الحروف بالرغتمييزها، وعدم القدرة على تكو

  .صعوبات بصرية
القراءة المتقطعة أو البطيئة، وعدم التمييز بين األصوات المحدودة وغير المحدودة، : ومن مظاهرها

والخطأ في ضبط الكلمات، وعدم فهم المقروء أو المكتوب، وعدم إدراك ما يشتمل عليه النص من 
  .كار والمعاني أو التعبير عنهافعالقات بين األ

  
تتعلق هذه المهارات بحسن تصرفه ومهارته فـي عـرض مـادة     :أما الصعوبات المتعلقة بالمعلم

ل ذلك يسهم في رفع مستوى إستيعاب الطلبة وإثارة مهارات التفكيـر  ك .وتمكنه من مادته ،التعليم
  ).1987 ،النقرش(. الالزمة لعملية الفهم واإلستيعاب

  
تب المدرسية في العالم العربي تركز على الحقائق المجردة التي ال تترك للطالـب الفرصـة   أن الك

للمشاركة فقد بقيت الكتب المدرسية تهتم بالحقائق والمعلومات التي يطلب الـى الطالـب حفظهـا    
مع أن النظريات الحديثة في التربية تشير إلى مفاهيم جديدة تؤكـد علـى ضـرورة     ،واسترجاعها

ولكـن الكتـب    ،على قدرات الطالب من حيث االستفسار واالستكشاف وحـل المشـكالت   التركيز
  .المدرسية قليالً ما تفسح المجال أمام الطالب لالندماج في مثل هذه األنشطة

  
أن الكتاب المدرسي في الدول العربيـة يسـتخدم   ) Philip & Gail،1988(ليب وجيل يويضيف ف

كل ما يجب أن يكتسبة المتعلم متضمن في الكتاب المدرسي،  كمصدر وحيد للمعرفة على اعتبار أن
بينما األصل أن تكون المادة التعليمية وسيلة  .وكأنها منزلة من المعلم أو المؤلف وال مجال لمناقشتها

  ) 1981 اللقاني،(للوصول إلى الهدف بحيث تسمح للطالب بإبداء الرأي والمناقشة 
  

بأن تطوير الكتاب المدرسي في العالم العربـي   )1997جي، كما ورد في النا(ومرس  ويرى دمعة
ـ  ذا ضرورة ملحه ليستطيع الطالب مواجهة المستجدات ووضع الحلول للمشكالت، وإبداء الرأي، ل
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وتتماشـى والتقـدم   هم من إشباع حاجاتهم، بالمعلومات التي تمكن ةبينبغي التركيز على تزويد الطل
وجيا حديثة بحيث يساعد على تكوين اتجاهات إيجابية قـادرة  العلمي بما فيه من اختراعات وتكنول

ـ   ،والتركيز على التفكير الناقد ،على بناء الشخصية القوية للطالب جيع من خالل التعلم النشـط وتش
النصوص معلومات والتدريبات والمقترحات وتكون الحقائق واألفكار والالطلبة على المطالعة، وأن 
ومصممة على نحـو يسـمح    ،مهيأة ومدروسة من قبل المؤلف لطلبةي لالتي يقدمها الكتاب المدرس

  .ويشجع على تبادل وجهات النظر بين المعلم والطالب
  

  :مستويات القراءة وفهم المقروء
  

تناولت االبحاث والدراسات مستويات القراءة التي تسمى بمسـتويات الفهـم، ومـن أشـهر هـذه      
  :وهو) Gray, 1956(المستويات تقسيم جراي 

  
على المعنى الظاهر للكلمات،  أو القراءة الحرفية، ويقوم التلميذ بالتعرف: المستوى الحرفي .1

تحتويه المادة من تفاصيل، دون تفسير وتعمق، والتعرف إلى تنظيم الـنص وبنائـه،    وما
وتأتي األسئلة في هذا المستوى لها جواب واحـد صـحيح   . والفكرة الرئيسية المصرح بها

  .فقط
أو القراءة التفسيرية، أو قراءة ما بين السطور؛ وفي هـذا المسـتوى    :تفسيريالمستوى ال .2

يتعمق التلميذ في المعاني واألفكار الواردة في النص، حيث يقوم بمقارنتهـا بغيرهـا مـن    
وتظهر مقدرته في التفسير واستخالص النتائج، والتنبؤ باألحداث وكشف . األفكار والمعاني

كما يكون باستطاعته صياغة . يسية الغير مصرح بهائللفكرة الروتحليل العالقات، للوصول 
  .القواعد وتلخيص المادة المقروءة

لى مرحلة من يصل التلميذ في هذا المستوى إ:أو قراءة ما وراء السطور :المستوى التطبيقي .3
ء تمكنه من نقد ما يقرأ، ويميز بين الحقائق واآلراء، كما أن القارى يثُالقراءة الواعية، بح

حل  وبالتالي يقوم بتوظيف النص في. أيقيم ما يقرأ ويتفاعل معه، وتتبلور اإلستفادة مما قر
مشكالته وتعديل سلوكه وبالتالي يقرر التلميذ قبول أو رفض ما يقرأ، أو انتقاده، وعـرض  

  ).1997حبيب اهللا،(بديلة حتى يصل إلى درجة اإلبداع حلول 
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  :المدرسي ومدى مقروئيتهالكتاب 
  

مـن مجموعـة مـن    ، والنظام هو الكل المركـب  المنهاج على انه نظام يتعامل المربون اليوم مع
العناصر، لكل منها وظائف خاصة، تقوم بينها عالقات تبادلية شبكية، تتم ضمن قـوانين محـددة،   

  ).1997،جامعة القدس المفتوحة(
  

ويتناول منه معارفه ويقدمها للطلبة، ويعتبر الكتاب المدرسي مصدر للمعرفة التي يستند إليه المعلم 
ساسي للطالب الذي يعود إليه لتناول المعرفـة  يقوم أداء الطلبة، وهو المرجع األفمنه يخطط وينفذ و

لذا من الواجب أن يكون الكتاب . فهو المحوراالساسي في العملية التربوية. ودراستها واالمتحان بها
اسب ميولهم ورغباتهم ومـرحلتهم  اللغوية، والعقلية، وينث قدراتهم للطلبة من حي المدرسي مناسباً

  ).2002سليمان، . (وهذا يشمل جميع الكتب المدرسية. العمرية والدراسية
  

وجود تدني في مستواها، حيث ان بأن كتب العلوم العامة بشكل عام يالحظ ) 1988 ،دعنا(وتضيف 
األمر الذي يؤدي إلـى  . وم المقررة لهممعلموا العلوم يشكون من أن طلبتهم ال يستوعبون كتب العل

  . إخفاق في تعلم العلوم
  

أعلـى مـن    مقروئية كتب العلوم هي إجمـاالً  بأن مستوى) Steinberg, 1982(ويؤكد ستاينبرغ 
المستويات القرائية للطلبة الذين يدرسون هذه الكتب، األمر الذي شجع المسؤولين علـى المنـاداة   

  .د تبسيطها وتفسيرها لتكون في المستويات القرائية للطلبةبضرورة مراجعة هذه الكتب بقص
  

 إذ تعتبر المصدر الـرئيس . العلوم أساسيا للمعرفة ولتعلم اًوتمثل كتب العلوم بالنسبة للطلبة مصدر
من دروس العلوم، وعليه فال  لبة بالنواتج التعليمية المستوفاةوالوحيد لهؤالء الطلبة، حيث تزود الط

وبمعنى آخر  ).1988 دعنا،(بمقروئية المادة العلمية التي يشتمل عليها كتاب العلوم  بد من اإلهتمام
يات الطلبة وخاصة كتب العلـوم  ورة مالءمة الكتب المدرسية لمستوعلى ضر يؤكدالبحث العلمي ف

شف عن صعوبة الفهم في هذه فقد ادت جهود الباحثين إلى الك. التي تقدم مادة علمية ليست بالسهلة
  .بالكت

  

  :هما بان لقياس المقروئية اتجاهان) 2002(وقد أشار سليمان 
  .قياس الشكل الظاهر -
 .قياس البيئة التحتية للنصوص، والظروف المحيطة بالنصوص ذاتها -
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المقروئية منذ البداية ركزت على مساعدة القـارىء، وخاصـة طلبـة    أن البحوث التي بحثت في 
ت صعوبة الكتب والمستويات القرائية للتالميذ في كل مرحلة على الموازنة بين مستوياوالمدارس، 

هناك أكثر من طريقة يستطيع الباحث أو المعلم أو واضعي المنهـاج  أن وكما  .من مراحل التعليم
والمستويات المختلفة ومـن هـذه الطـرق    . التعليمي أن يبين مدى مناسبة الكتاب التعليمي للطالب

  ):1997حبيب اهللا، (
بحيث أن رأيهم نـابع  . لمشرفين والمعلمين ومؤلفين وغيرهم في المادة العلميةوجهة نظر ا .1

على الرغم من ان هذه الطريقة غير علمية وغير دقيقـة إال أنـه   . من التجربة والممارسة
أما االتجاه الحديث اليوم في المناهج التعليمية يقوم على إشراك طواقم لكتابة . يجوز إتباعها

ن مالحظات الطالب والمعلمين والمشرفين حتى تصـبح أكثـر مالءمـة    المادة التعليمية م
  .لمستوى المقروئية لدى الطلبة

بـين مـن   لكتاب المدرسي، فتُإجراء االمتحانات للطلبة التي تعتمد على المادة العلمية في ا .2
فبالتالي فإن نتائج االمتحان تساعد  ،وإستيعاب الطلبة للمادةخالل هذه االمتحانات مدى فهم 

  .على تحديد مقروئية الكتاب
استخدام معادالت المقروئية، وهي معادالت تم تطويرها في العالم العربي وخاصة باللغـة   .3

أن هذه المعادالت تساعد الباحث على تعيين مقروئية الكتـاب التعليمـي عـن    . اإلنجليزية
ـ     وا طريق تطبيق المعادلة، وتعود هذه المعادالت إلى أشـخاص قـاموا بتطويرهـا وأثبت

امبـو  (ى معادالت كهذه في اللغة العربية إال اننا نفتقر إل )(Flesh, Fry: صالحيتها أمثال
 .)1999 والعريمي، ،سعيدي

تعتبر هذه الطريقة من الطرق التي تستعمل لقياس وفحص فهـم   )اإلغالق(طريقة الكلوز  .4
و سادسة في أوتقوم هذه الطريقة على حذف كل كلمة خامسة  .المقروء في الكتاب التعليمي

فإنه يمكن القول ان % 95بنسبة  الب في مستوى معينالنص، وإكمال المعنى فإذا نجح الط
  .)1987 ،النقرش( ذا الكتاب مالئم من حيث مقروئيتهه

  
ولقد نادى المربون بضرورة مراجعة الكتب المدرسية من أجل العمل على تبسيط المـادة العلميـة   

ونادى آخرون بضرورة إهتمام مؤلفي الكتب بشـرح   .ائية للطلبةلتكون في متناول المستويات القر
  .المفردات والرموزالعلمية

لخص مالنسون في عدة مقاالت كتبها نتائج دراسته لمقروئية سلسلة من كتب العلوم المقـرر  ولقد 
أن مستوى مقروئية كتب العلوم لصفوف الرابـع   :لمراحل دراسية مختلفة، ومن أهم ما توصل إليه

امس والسادس األساسي هي أعلى من مستوى الطلبة القرائي، وأن الكتاب الواحد يتفاوت فـي  والخ
المعقـدة التـي    ليةوالتراكيب الجم درجة مقروئيته، وإحتوائه على المفردات اللغوية غير الشائعة،
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 تؤدي إلى تدني المقروئية، باإلضافة إلى الرسوم والنماذج التي يصعب على الطلبة تفسـيرها دون 
  .)Falkowski, 1983( شرح من المعلم

  
بعض المهارات الالزمـة إلسـتعاب   Spache & Spache ,1981)) ،وقد ذكر سباتشي وسباتشي

  :المادة العلمية منها
مثل استرجاع شرح المادة العلميـة، ورؤيـة   : الالزمة لقراءة الشروحات العلميةالمهارات  .1

  .هيم والتعميماتالعالقة بين السبب والنتيجة، والربط بين المفا
بـين األفكـار وإسـتنباط     مثل مهارة التمييـز : ألفكار الرئيسةالمهارات الالزمة لقراءة ا .2

  .المعلومات من السياق
مثل اإلستنتاج من مجموعة من األفكار وتطبيقهـا فـي مواقـف    : مهارات تتصل بالتعليل .3

  .يز بين وجهة النظر الشخصية والعلميةجديدة، والتمي
مثل تلخيص المعلومات الموجودة في الكتاب واإلستعانة بالمراجع : تنظيممهارات تتصل بال .4

  .والمكتبات، وتدوين المالحظات، والقدرة على تفسير الجداول والرسوم البيانية
ويمكن القول بأن المجتمع العربي بحاجة إلى دراسات كثيرة تتعلق بمستوى مقروئية كتب العلـوم  

  .لى من المرحلة األساسيةالعامة وخاصة الصفوف الخمسة األو
  

  طرق قياس الفهم المقروء
  

فهم المقروء مهارة مهمة لمتعلمي اللغة، ليواصلو بها التعليم في محـيط أكـاديمي، وتعتبـر مـن     
، وألهميـة  على استيعاب وفهم النصوص ستخدمها المتعلم والتي تبين قدرتهالمهارات العقلية التي ي
يمة عالية في عملية تقييم الطالب ولهذا السبب كان مهمـا فـي   نها تكتسب قمهارة الفهم المقروء فإ
 .أن يكون قياس قدرة المتعلم قياساً صادقاً وثابتاً ،اختبار الفهم المقروء

  
فقد اجتهد علماء التربية والمسؤولين في مؤسسة التعليم على تصميم أساليب وطرق تقيس مهارة فهم 

  :ارات الفهم المقروء منهاختبطرق لبناء إ اول في هذا البحث عدةالمقروء، وعليه سأتن
  

  األنشطة الموجهة المرتبطة بالنص طريقة :أوالً
DARTS) (إختصاراً ِل Directed Activities Related to text.  

  .)157،2004.أمبو سعيدي، والعريمي() DARTS(طريقة األنشطة المرتبطة بالنص  -1
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قراءة الفعالة داخل س المقروئية، بحيث أنها تشجع الوتعد هذه الطريقة من أفضل وأنسب الطرق لقيا
التـي  ) DARTS( ص التي تعـرف ب نغرفة الصف وهناك عدة أنواع من األنشطة المرتبطة بال

تستخدم داخل غرفة الصف لقياس المقروئية، أو لتحفيز وتنشيط الطلبة على القراءة، وفيمـا يلـي   
  :توضيح لكل نوع من أنواع قياس المقروئية

  
  ):Sequencing(لتتابع ا .أ

حيث يقوم المعلم بتجزئة النص إلى مجموعة من الجمل أو العبارات، حيث يتم الطلب من الطلبـة  
يمكـن  وترتيب هذه العبارات بطريقة سليمة تعطي المعنى المتكامل والواضح من الناحية العلمية، 

  .الصحيحجملة تؤدي إلى المعنى  12إلى  6تقطيع النص إلى جمل تتراوح ما بين 
  
  :)Text Restructuring(إعادة بناء النص  .ب

وفيه يقدم للطلبة نصاً ما ثم يطلب منهم قراءته بشكل جيد وتحويلة الى صورة مختلفة غير صورته 
  :) ,2000Lewis & Wary(األصلية ويوجد عدة أشكال إلعادة تركيب النص 

  .إعادة كتابةالنص بأسلوب الطالب الخاص -
 .ى جداول مثل عمل جدول مقارنة بين أشياء يتكلم عنها النصتحويل النص إل -

 .تحويل النص إلى رسوم توضيحية من وجهة نظر الطالب تبين فهمه للنص -

  .وضع البيانات على الرسم من خالل الحصول على تلك البيانات من النص -
 .)Flow Diagram(تحويل النص إلى رسوم انسيابية -

 

  :Text Marking)(وضع إشارة على النص  .ج
وفيها يقدم نصاً للطلبة ثم يطلب منهم وضع إشارة على مفهوم معين داخل النص، مثال على ذلـك  

تحت وظيفـة   ينخطب منهم وضع خط تحت مكونات الدم ويقوم المعلم بتقديم نص عن الدم، ويطل
  .كل مكون

  
  :Cloze Activities or Tests)(اختبارات اإلكمال  .د

ن أشهر األنواع استخداماً في قياس المقروئية، وفيه يقدم النص للطلبة محذوفاً منه ويعد هذا النوع م
لفراغ المحذوف، وهناك عـدة  بعض الكلمات، ويطلب منهم توقيع الكلمة المحذوفة، ووضعها في ا

  :صور له
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المرتبطة بالنص ثم تقديم بعـض المسـاعدة   ) المفاهيم العلمية(حذف كل الكلمات األساسية  .1
مثل كتابة الحرف االول للكلمة المحذوفة، أو إعطاء قائمة للكلمات المحذوفـة فـي    ،للطلبة

  .األسفل ويتم االختبار منها لملء الفراغات
في كل مرة، ويتم العد بعد بدايـة  ) 5(حذف الكلمات بترتيب معين كأن تحذف الكلمة رقم  .2

  .الكلمة المحذوفة
في كل مرة، مع وضـع الكلمـات   ) 5( حذف الكلمات بترتيب معين كأن تحذف الكلمة رقم .3

  .المحذوفة في األسفل لكي يختار منها الطالب لملء الفراغات
  

 ):Readability Formulas(استخدام معادالت المقروئية  -2

ومـن ثـم تطبيـق المعادلـة      ،وهذه المعدالت قائمة على حساب عدد الكلمات والجمل في النص 
جة المتحصل عليها من معادلة بمستوى المقروئيـة المناسـب   وبعد ذلك يتم مقارنة النتي.المستخدمة

للمعادلـة   والذي تم حسابه مسبقاً أو مطابقة النتيجة بالرسم البيـاني  ،أو المرحلة الدراسية ،للصف
  .),1994Wellington(المستخدمة لتحديد مقروئية النص 

  
  Cloze Test) الكلوز(طريقة اإلغالق  :ثانيا

 

وقـد   د قوانين الجشطالت في علم النفس،وهو أح) closure(هوم اإلغالق كلمه كلوز مشتقة من مف
لى ما عند الفرد من قدرة أو استعداد فطري ويشير إ) 1953(طلح من قبل تايلور استعمل هذا المص

إلكمال الموقف الناقص، فمثالً نستطيع إدراك الموقف الكلي حتى لو نقص منه جزء مـن خـالل   
علـى   قدرة المـتعلم و. ال الجمل الناقصة بما يناسبهاكمالموقف الكلي يتم إبناء على فهم و. السياق

القراءة : ن لدى المتعلم مهارات مختلفة مثلوعليه يتبي. على فهم المقروء إكمال النقص تقاس مقدرته
  .مع الفهم، والتحليل والتفسير، واالستنتاج، والمخزون اللغوي

  
ساليب المهمة والفعالة واألكثر انتشاراً في العالم في قياس ويعتبر هذا النوع من االختبارات من األ 

فـي   أصبح منافساً قويـاً ) كلوز(أن اختبار  ) ,1984Harrison( فهم المقروء ويضيف هاريسون
إعداد نماذج متعددة منها االختبار النص الواحد عـن   في اختبارات االستيعاب حيث يتميز بمرونته

التخمين، ويصنف في كل نموذج، باألضافة الى أنه يقلل من فرص  ر الكلمات المحذوفةيطريق تغي
  .لى ثالثة مستويات حسب هاريسونأداء الطلبة على إختبار كلوز إ

  
  



26 

 

  :بأن ألختبار كلوز إيجابيات وسلبيات) ,Frimen 1997(كما حدد فرايمان 
  :)كلوز(إيجابيات اختبار

وز وبين النتائج في االختبـارات العاديـة   هناك معامل ارتباط عال بين التحصيل في اختبار كل -
  .المختلفة

  .هم المقروء بصورة إجمالية متكاملةهو أداه تفحص ف) كلوز(ختبار إ -
  .يستعمل اختبار كلوز لتحديد مشاكل نحوية لدى المفحوصين -
  .يمكن أن يستعمل كأختبار تحصيلي لفهم المقروء -
  .ستويات الصفيمكن أن يستعمل االختبار كأختبار تصنيفي لم -
  .سهل جداً) الكلوز( إعداد اختبار -
  .تحليل االخطاء تساهم في المتابعة اإلدراكية والمقايس العقلية -
  

  ):كلوز(ختبار سلبيات إ
  .ختبار ال يفحص شيئاًحيث يعتقد الطالب أن اإل ،اه االختبارهناك نقص في الثقة إتج -1
  والثروة اللغوية أكثر منه بإختبارات فهم المقروء باختبارات القواعد ) الكلوز(يرتبط اختبار  -2
لهـذا يفحـص   و يعتمد االختبار على قدر قليل من السياق وتعبئة الحذف يكون بشكل مصـغر  -3

  .مهارات منخفضة
  .ال يفحص االختبار القدرة على إجمال مضمون القطعة -4
أنـواع أخـرى مـن     اص ووحيد فهناك حاجة السـتعمال عـدة  ال يمكن استعماله كأختبار خ -5

  .االختبارات
  

  :التتمةأختبار : ثالثاً
  

التي تتصف بفاعليتها ) (Integrative Examinationختبارات المتكاملة التتمة من اإلختبار ويعد إ
والتي يستخدم فيها القارىء ما لديه من  ،في كشف القدرات اللغوية المتعددة والمختلفة لدى القارىء

  .أو يحتاجه للوقوف على المعنى المقروء إليهيميل  وال ،معرفة باللغة وسواها
تقديم نص مكتوب حذفت منه كلمات معينة وفـق  "ختبار التتمة بأنه إ ) ,1982Rye(ويعرف راي 
ويسـتخدم عـدد    ،وعلى القارىء أن يبذل أقصى إمكاناته للتنبؤ بالكلمات المحذوفة ،طريقة منظمة

  ."ىء للنصالى مدى فهم القار الكلمات الصحيحة مؤشراً
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يعاب األخرى ستلى تفوق إختبارات التتمة على اختبارات اإلإ ,Harrison) 1980(ويشير هاريسون 
الـنص ذاتـه،   صعوبة  -ختبار التتمة قياس إ :وذلك لعدة أسباب منها ،دار من متعدمن نوع اإلختي

كثر مـن الـنص   ستيعاب الصعوبة من خالل األسئلة التي ربما تكون صعبة أبينما يقيس إختبار اإل
  .ذاته

  " ختبار سريع وسهل ومتعد المزاياإ"التتمة بأن أسلوب  )1988(ويضيف كلير 
كما وأن اختبار التتمة يعتبر نشاط إدراكي يتضمن مجموعة من المهـارات العقليـة مثـل إدراك    

ك وهنا ،والتفكير في المعني بشكل إجمالي وشمولي ،واالستدالل ،العالقات بين فقرات النص وجمله
قدرتـة اللغويـة فـي التركيـب     : اثناء إعادة بناء الفراغات منها عوامل تحدد مدى نجاح القارىء

ومن الكلمات المحيطـة   ،مزجها بمعلوماته العامة ،واإلفادة من معلومات محتوى النص ،والمعاني
  .وقدرتة على إبعاد االحتماالت األخرى ،بالكلمة المحذوفة للتنبؤ بها

  
  :نتائج الطلبة ضمن ثالث مستويات الثالث على تصنيفولقد اتفقت الطرق 

  
  :)Independent Level(المستوى المستقل  -1

 .أن يقرأ النص ويستوعبه دون تلقي مساعدة من المعلـم  المستوى الذي يستطيع عنده القارئوهو 
  .اإلختبارفي % 60ويتحدد بحصول الطالب على درجة تقدر فوق 

  
  :)(Instructional levelالمستوى التعليمي -2

 .وهو المستوى الذي يستطيع عنده القارىء أن يقرأ النص ويستوعبه بإشراف المعلـم ومسـاعدته  
  .في اإلختبار%  60 - 40على درجة تقدر بين ويتحدد بحصول الطالب 

  
  ):Frustrational level(المستوى اإلحباطي  -3

ويتحـدد   .همه حتى بمساعدة المعلـم وهو المستوى الذي يعجز فيه القارىء عن استيعاب النص وف
  .)1999 اسماعيل، بوقحوص،( اإلختبارفي % 40بحصول الطالب على درجة أقل من 

  
كما ويحـافظ   ،ختبار من أفضل االختبارات المتاحة لقياس مقروئية النصوص العلميةويعتبر هذا اإل

بلغة السـؤال   ليس مرتبطاًو ،بحيث إن اي استدالل يكون من الفقره ذاتها ،على لغة الكاتب وأسلوبه
ببساطة اإلجراءات التي يتطلبها إعداد وتطبيق وتصحيح وتحليل مثل هـذا   ويتميز أيضاً ،سلوبهوأ

  .واقتصاد الجهد والوقت ،عن سهولة التحقق من صدقها وثباتها النوع من االختبارات فضالً
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  الدرسات السابقة 2.2
  

حسب ترتيبها من األحدث إلى  قة سيتم استعراضهاراجعت الباحثة مجموعة من الدراسات ذات العال
  :األقدم

  
طفال بأفضل نوعية مـن  إلى معرفة أهمية إغناء األ التي هدفت )Trainer, 2006(ترينر دراسة 

المعرفـة  إلى في الواليات المتحدة االمريكية  ةبفتقار الطلى إالكتب العلمية، ووجود دليل واضح عل
  .ال على الدرجات العلميةقلة اإلقبالعلمية األساسية، و

) 6(كانت العينة الممثلة للدراسة عبارة عن تحليل للكتب العلمية للمرحلة األساسية المنشورة من قبل 
ز على مـدى  تحليل للكتب العلمية بالتركي مات التي تم جمعها منوبناءاً على المعلو. جهات ناشرة

وكانـت هـذه    .الكتب العلمية المسـتخدمة  تبين وجود حاجة ماسة لمراجعة، القابلية لفهم المقروء
وعلى الرغم من جميع الجهود المبذولة إال أن . إشارات تحذيرية واضحة للعملية التعليمية بشكل عام

الوصول أو سهولة لومات العلمية الموجودة في الكتب، والقيمة العلمية للمع التناقض موجود ما بين
لمي حقيقي بين الصفوف المختلفة في الواليات المتحدة عدم وجود تقدم عاستيعاب هذه المعلومات، و

 .األمريكية

  
لـم  و .إحدى الدالئل المهمة في تقييم هذه الكتب يعتبر مدى القابلية للقراءةبأن وقد أظهرت النتائج 

بالنسبة  وبقيت هذه الكتب صعبة جداً. من هذه الكتب يحدث أي تغيير في النسخ القديمة والمستخدمة
  .ن يقومون باستعمالهاللطلبة الذي

رات على هذه الكتب، لجعلها أكثر جاذبية يدور النشر والكتاب بضرورة عمل تغي وأوصت الدراسة
  .اإلقبال على التخصصات العلميةمن تزيد  أن تكون صديقة للقارىء، حتىومتعة و وإبداعاً

  
 والتي هـدفت  )2004( وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والتقويم في القياسمركز وفي دراسة ل

  .لتعرف إلى تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في اللغة العربية والرياضياتا
هدفت الدراسة إلى تقديم بعض المقارنات بين تحصيل الطلبة في هذه الدراسة وبعـض دراسـات   

وهـي   ،لهذا التحصيل وفق المتغيرات التـي اعتمـدتها   اًوصف وقدمت. التحصيل الوطني السابقة
  .)وجهة اإلشراف ،السكننس، وجنس المدرسة، وجال(

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس الفلسطينية إذ بلغ مجتمع 
وتـم   .طبقيةإختبار على عينة عنقودية اً وطالبة في فلسطين، وتم تطبيق طالب) 102332(الدراسة 

) 7224(من ، تكونت عينة الدراسةو ،بية والرياضياتالعر مناصفة للجلوس إلختبار اللغة همتقسيم
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طالبـاً وطالبـة   ) 3669(و ،طالباً وطالبة إلختبار اللغة العربية) 3555(جلس منهم  ،طالبة و طالباً
  .إلختبار الرياضيات

 اختبارات التحصيل لمبحثي اللغة العربيـة والرياضـيات  : ستخدام اداتين في هذه الدراسةوقد تم ا
ونسـبة النجـاح    ،ظهرت نتائج الدراسة تفوق اإلناث على الذكور في إختبار التحصيلأو .استبانةو

إختبـار  لنتـائج   أمـا بالنسـبة   .التابعة لجهة اإلشراف كانت لصالح القطاع الخاص بفارق واضح
وكانت نسبة النجاح للجهة المشرفة لصالح القطاع الخاص  ،اإلناث على الذكور تتفوقف الرياضيات

مطوري المناهج وصانعي القرار التربوي في فلسطين باألخذ بعين  أوصت الدراسةو .بشكل واضح
  .رهينتائج هذه الدراسة والعمل على تحسين نوعية التعليم وتطوباإلعتبار 

  
إلى دراسة القدرة لقراءة األسئلة الموجـودة فـي    تهدفي تالو )Davis, 2004(ديفز وفي دراسة 

تاريخية تخص الحاالت الموجودة من األطفال على نهـج   النموذج الخاص للحصول على معلومات
مقدم خدمات لألطفال  16وتكونت العينة من الخدمات الضرورية لهؤالء األطفال، العاملين في تقديم 

وقد قاموا بتعبئة النمـوذج الخـاص والمسـتعمل    . الواصلين إلى مركز االضطرابات في الجامعة
وتم عمل مقارنة بين النمـوذج األول والثـاني    .قبل الباحثبالعيادة، ونموذج آخر تم مراجعته من 

النموذجين من قبل مقدمي الخدمات،  والفروق ما بين ردود األفعال الناتجة عن قراءة وفهم كل من
وجود عالقة ما بين قابلية األسئلة للقراءة والفهم وبين مسـتوى المعلومـات    إلىوأظهرت النتائج 

ات والتي تؤثر بالتالي على ردود أفعالهم وتصرفاتهم بمـا يخـص   المكتسبة من قبل مقدمي الخدم
  .التعامل مع الحاالت

  
مقروئية كتاب األحياء للصف األول الثـانوي   حولدراسة  )2004( سعيدي والعريميأمبوأجرى 

مثل الجنس، وتحصيل الطلبة في مادتي االحياء واللغـة  : بسلطنة عمان وعالقتها ببعض المتغيرات
تصـميمها   تحقيق أهداف الدراسة تم تصميم اختبار للمقروئية مكون من أربعة أسئلة تمالعربية، ول

صوص لتمثل تكونت عينة الدراسة بالنسبة للكتاب المدرسي من عدد من الن. لتمثل الكتاب المدرسي
مـن  ) 107(مـن الطـالب و  ) 102( لدراسة من الطلبة فبلغـت ما عينة اأ. وحدات الكتاب الثالث

 يـة السـيب  عشوائية عنقودية من ثالث مدارس ثانوية في قطاع والاختيارهم بطريقة البات تم الط
  .بسلطنة عمان

" المسـتقل "من عينة الدراسة كان من النوع % 56مستوى مقروئية وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 
كما بينت نتائج الدراسة وجود فروق دالـة   .من نوع اإلحباط% 12التعليمي، و من النوع% 32و
صائيا بين الذكور واإلناث في المستوى المستقل لصالح اإلناث، وفي مستوى اإلحبـاط لصـالح   إح

الذكور، أما في المستوى التعليمي فلم تكن هناك فروق دالة إحصائيا بين الجنسين، كمـا توصـلت   
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جداً بين أداء الطلبـة فـي اختبـار    الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا لكنها ضعيفة 
  .اللغة العربيةدتي األحياء والمقروئية وتحصيلهم في كل من ما

  
مستوى مقروئية نصوص من كتاب اللغة العربية المقرر للصـف  "بعنوان  )2003( دراسة سليمان
طالب وطالبة من طلبـة  ) 608(وتكونت عينة الدراسة من . "سي في محافظة نابلسالسادس األسا

كما  .ة نابلسعشوائية طبقية من المدارس التابعة لمحافظ بطريقة صف السادس األساسي، اختيرتال
واستخدم اإلجراء الكلوزي . ختيرت ست نصوص من موضوعات الكتاب المقرر بطريقة عشوائيةإ

لتحديد مستوى درجة المقروئية لتلك النصوص، واستخدمت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية، 
فتبين بـان هنـاك   ) Repeated MANOVA(المتكرر  واستخدم تحليل التباين المتعدد القياسات

واستخدمت الدراسة اختبار سـيداك  دالة احصائية في المقروئية بين النصوص قيد الدراسة،  افروق
  .ي من النصوص كانت الفروقلتحديد بين أللمقارنة الثنائية بين المتوسطات الحسابية 

  
إذ حصلت النصوص القصصية  ،للنصوص وبينت النتائج وجود فروق دالة إحصائية في المقروئية

ة والسياسية على أعلى تمثيل، تليها النصوص الدينية، ثم اإلجنماعية، وكانت نتائج النصوص العلمي
ودلت النتائج أيضا على وجود عالقة ارتباطية إيجابيـة  . ساوية تقريبا لمستوى المقروئيةوالثقافية م

روئية للمستويات المختلفة، وأوضحت النتائج وجـود  دالة إحصائيا بين المعدل الدراسي ودرجة المق
فروق دالة إحصائيا في درجة مقروئية كتب اللغة العربية الخاصة بالمطالعة في الصـف السـادس   

وكانت الدرجة الكلية بين الذكور واإلنـاث  . األساسي على جميع النصوص المستخدمة في الدراسة
المستوى المسـتقل،  : حسب المستويات القرائية الثالثةوقد تم توزيع عالمات الطلبة . لصالح اإلناث

  .وى التعليمي، والمستوى اإلحباطيوالمست
وقد أوصت الدراسة باالهتمام بقياس مقروئية الكتب قبل إقرارها، وقياس كتب اللغة العربية المقررة 

نس، ودراسة العالقة بين المقروئية وبعـض المتغيـرات كـالج   . لصفوف أخرى في مراحل التعليم
  .بؤ بمقروئية نصوص اللغة العربيةوإعادة استخدام صيغ أخرى للتن

  
لكشف عن العالقـة بـين المقروئيـة    ا هدفتدراسة ب (Edithr&Vija, 2003) افيجإديثر و قام

) (TIMSSومجموعة من النصوص في موضوعات الرياضيات والعلوم في اإلمتحـان العـالمي   
  .يقياوتحصيل مجموعتين من الطلبة في جنوب افر

المجموعة األولى من مدارس افريقية واألخرى من مدارس غير افريقية، وقـد تعرضـت    وتكونت
وبلـغ عـدد المتقـدمين    . جودة التعليم المقدم للطلبة في فختاللمجموعتين إلى نفس المنهاج مع اا
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اختيروا عشوائيا من المـدارس التـي   . مدرسة عامة) 255(من طلبة الصف الثامن من ) 8952(
  .في جنوب افريقيا) 2003(عام االمتحان  كت فيشار

  
فريقية كان تحصيلهم أفضل، وقد تأثر تحصيلهم الغير ا النتائج إلى أن الطلبة في المدارسوأشارت 

  .بدرجة صعوبة الجملة المستخدمة بالنسبة للغة اإلنجليزية
  

الرابـع   هدفت إلى فحص مستوى تحصيل تالميـذ الصـف  التي  )2001( دراسة عالونةأما في 
ا لمستوى التحصـيل حسـب   تبعفي محافظة نابلس األساسي في فهم المادة المقروءة باللغة العربية 

ى لكشف عن وجود فروق دالـة إحصـائيا فـي مسـتو    ، وا)توسط، منخفضمرتفع، م(المستويات 
وبعض مهارات االستيعاب الجنس، الجهة المشرفة، مكان السكن، (التحصيل للطلبة تعزى لمتغيرات 

  ).لقرائيا
تكون مجتمع الدراسة من تالميذ الصف الرابع االساسي في مدارس الحكومية ومدارس الوكالة في 

أمـا  . شعبة صفية) 90(طالبا وطالبة موزعين على ) 3526(نابلس وبلغ مجتمع الدراسة محافظة 
 تقدربـ طالبا وطالبة، أي بنسبة) 480(شعبة صفية بلغ عددهم ) 12(عينة الدراسة فقد تكونت من 

  .من مجتمع الدراسة تقريبا%) 13(
، واستخدم )Independ t-test) (ت(استخدم الباحث المتوسطات الحسابية والنسب المئوية، واختبار 

وأشـارت  ). Scheffe test(واختبار شفيه ) One Way ANOVA(أيضا تحليل التباين األحادي 
. ي في فهم المادة المقروءة كان متوسطاالنتائج إلى ان مستوى تحصيل طلبة الصف الرابع االساس

وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى التحصيل في الفهم تبعا لمتغير الجـنس، وكانـت لصـالح    و
وأوصـى  . وجود تدني في مهارة إعادة تسلسل األحداث لدى طلبة الصف الرابع االساسيو .اإلناث

دة المقـروءة لـدى طلبـة    هم المادراسات مماثلة للتعرف إلى مستويات فالباحث بضرورة إجراء 
 .ساسية بشكل عام في منهاج اللغة العربيةالمرحلة األ

 

قياس مقروئية كتاب الكائنـات  "دراسة عنوانها  )2001( بوقحوص وإسماعيل أجرى كل منكما و
وتم تصميم خمسة اختبارات مـن   ."نوية بدولة البحرينالمقرر على طلبة المرحلة الثا" الحية والبيئة

ختبارات التتمة من موضوعات مختلفة في الكتاب المقرر لقياس مقروئية الكتـاب موضـوع   نوع ا
طالبا وطالبة موزعين علـى  ) 325(ووزعت االختبارات على عينة عشوائية مكونة من . الدراسة

  .من مناطق مختلفة بدولة البحرين أربع مدارس ثانوية
  



32 

 

الدراسة في اختبارات التتمة يقع فـي المسـتوى   وكشفت نتائج الدراسة أن غالبية أداء الطلبة عينة 
. اإلحباطي، وحوالي ربع العينة في المستوى التعليمي، ونسبة قليلة كان أداؤها في المستوى المستقل

بين درجة مقروئية النصوص القرائية تبعا الختالف الجـنس   ما تبين وجود فروق داللة إحصائياك
ضا أن النصوص القرائية في الكتاب ليست متدرجة وفق أظهرت نتائج الدراسة أيو. لصالح اإلناث

  .درجة مقروئيتها
وفي ضوء تلك النتائج أوصت الدراسة باألخذ بمستوى مقروئية الكتاب المدرسي كأحد المعايير ذات 

  .األهمية للحكم على صالحيتها
  

ارة فهـم  إلى معرفة أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهالتي هدفت  )2001( دراسة مصـلح وفي 
وقد تكونـت عينـة    .ساسي في محافظة سلفيتالعربية لدى طلبة الصف السادس األالمقروء باللغة 
وتم توزيعهم إلى أربـع مجموعـات بشـكل    . اختيروا عشوائيا طالبا وطالبة) 152(الدراسة من 

، ومجموعتـان ضـابطتان   )مجموعة ذكور، ومجموعـة إنـاث  (مجموعتان تجريبيتان  ،عشوائي
قـام الباحـث   و. من مجتمع الدراسة% 10نسبة  وشكلت العينة) كور، ومجموعة إناثمجموعة ذ(

لقيـاس درجـة    اًبعـدي  اًاختبـار  ، وأجـرى مكون من أحد عشر نصاً نامج تدريبي مقترحببناء بر
باستخدام المعالجات اإلحصائية والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية  ثم قام. ستيعاب لدى الطلبةاال

  .والثنائي، واختبار شفيه ،يل التباين األحاديواستخدم تحل
وقد توصل الباحث إلى وجود تفاعل دال إحصائيا بين متغيري الجنس والطريقة في التأثير علـى  

لصـالح اإلنـاث،   ) المفردات واألفكار الفرعية(رتي المهارات األربعة، وتبين وجود فروق في مها
س والطريقة في التأثير على النصوص، كما تبين وجد تفاعل دال إحصائيا بين متغيري الجنوعدم 

وجود فروق دالة إحصائيا في النصوص الثالثة لصالح اإلناث، ولم تكن هناك فروق دالة فيما يتعلق 
ألربـع  على بقية المجموعات في المهارات ا - إناث –وتفوق أفراد المجموعة التجريبية  .بالطريقة

  .والنصوص الثالثة بشكل عام
مـن   حث بإجراء دراسات تجريبية مماثلة لمراحل دراسية مختلفة، في مهارات أخرىوصى الباوأ

  .مهارات فهم المقروء في المستويين التفسيري والتطبيقي
  

نمو المعرفي لدى طلبـة  إلى الكشف عن مستوى ال فهدفت )2000(خطابية، النعواشي  دراسةأما 
 .، والجنس، والتحصيل في العلوم)الصف(يمي وعالقته بالمستوى التعلفي االردن ساسية المرحلة األ

وطالبة، تم اختيارهم عشوائيا من مدارس لواء بني كنانـة   طالباً) 240(وتكونت عينة الدراسة من 
  ).1996-1995(د في العام الدراسي في محافظة إرب
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ل وقد توزعت العينة حسب المستوى التعليمي من الصف الثاني وحتى الصف التاسع االساسي بمعد
قائمـة مهمـات   "طالبا وطالبة لكل صف، وتم قياس مستوى النمو المعرفي باستخدام اختبار ) 30(

  )An Inventory of Piagets Developmental Tasks IPDT" (بياجيه التطورية
  

في مستوى النمو العقلي بين مسـتوى أداء  داللة إحصائياً وقد أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق 
. IPDTعلى االختبـار  ) 11-7(دراسة الذين يقعون في مرحلة العمليات المحسوسة أفراد عينة ال

جود فروق ذات داللة إحصائية ولصالح أفراد عينة الدراسة الذين يقعون في مرحلـة العمليـات   وو
في ذات داللة إحصائية ووجود فروق  .وبين مستوى أدائهم على االختبار) فما فوق -12(المجردة 

ولـم تظهـر فـروق    . معرفي بين مستوى أداء الطلبة تعزى إلى المستوى التعليميمستوى النمو ال
وكما كشفت عن وجود عالقة إرتباطية موجبة دالة إحصائية بين مستوى أداء الطلبة . تعزى للجنس
  .والتحصيل في العلوم IPDTعلى اختبار 

  
ت العقلية التي يعكسها لمهاراإلى فحص وجود عالقة بين ا هدفتالتي  )1999(األعرج دراسة وفي 

ساسي ووجود فروق العربية لدى طلبة الصف الخامس األختبار فهم المقروء والتحصيل في اللغة إ
، )الجـنس والجهـة المشـرفة   (في مستوى تحصيل الطلبة في اختبار فهم المقروء وفقا لمتغيرات 

الحرفـي،  : (الثالثـة  وفحص المهارات العقلية عند الطلبة في اختبار فهم المقروء في المسـتويات 
مدرسة من مدارس محافظة بيت لحم ) 24(وقد تكونت عينة الدراسة من ). والتفسيري، والتطبيقي

من % 33أي ما نسبته  اإلشراف الثالثة،موزعين على جهات . طالبا وطالبة) 656( ددهموالبالغ ع
واالختيار مـن  ) الكلوز(وقام الباحث بتصميم اختبار لقياس فهم المقروء بطريقتي . مجتمع الدراسة

  .SASوقد تمت المعالجة اإلحصائية باستخدام الحاسوب للرزم اإلحصائية  المتعدد
  

بين مستوى تحصيل الطلبة في اللغة العربية ومستوى  أظهرت النتائج إلى وجودعالقة دالة إحصائياً
الطلبـة فـي   مستوى تحصـيل  في  ووجود فروق دالة إحصائياً. تحصيلهم في اختبار فهم المقروء

من الطلبة فشلوا %) 41.5(وتبين بأن . لمتغير الجنس وكانت الفروق لصالح اإلناثاالختبار تعزى 
وتبين  .%)56.38) (الدرجة الكلية(في اختبار فهم المقروء، إذ بلغ متوسط أداء الطلبة في االختبار 

والذين وقعـوا  %) 48.5(غ بأن عدد الطلبة الذين وقعوا عند المستوى المستقل في اختبار الكلوز بل
 %). 26.5(، والمستوى اإلحباطي %)25.5(عند المستوى التعليمي 

في الموضـوعات التعليميـة    فهم المقروء طريقة تعليم متطورة بتعميم طريقةالباحث وقد أوصى 
  .خرى وفي مراحل التعليم المختلفةاأل
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والتي  )أ 1999(بية والتعليم الفلسطينية التابع لوزارة الترمركزالقياس والتقويم  بهاقام وفي دراسة 
معرفة مستوى التحصيل في اللغة العربية والرياضيات لدى تالميذ الصف العاشر األساسـي  هدفت 

حيث هدفت هذه الدراسة إلى تقديم بيانات وصفية عن مستوى تحصيل تالميذ الصف  ،في فلسطين
الجنس و : هم وفق خمسة متغيرات هيصيلالعاشر في مبحثي اللغة العربية والرياضيات ومقارنة تح

  .المدرسه و السكن والجهة المشرفة جنس
) 1998/1999(في الضفة وغزة، للعام الدراسـي   وتكون مجتمع الدراسة من شعب الصف العاشر

مناصفة لتطبيق اختباري  حجم المجتمع الكلي للدراسة وتوزعت من% 12 بلغتأما عينة الدراسة ف
  .ضياتاللغة العربية والريا

  
ة في الجزء س الحكوميالمدار رائهم منلمدارس الخاصة على نظلأظهرت النتائج تفوقا واضحا جدا 

  .األول والجزء الثاني
  

هدفت إلى معرفة مستوى أداء طلبة الصف الرابـع   )ب 1999( اها المركزجرأ وفي دراسة أخرى
مجـاالت  وفق كل من  أدائهموالرياضيات والعلوم، ومستوى  بشكل عام في مواضيع اللغة العربية

معرفة مسـتوى تحصـيل   دفت أيضا وه. ات، ووفق القدرات العقلية المتعلقة بهامحتوى الموضوع
  .)الجهة المشرفةة والمنطقالجنس و(الصف الرابع وفق متغيرات  طلبة

أما فقرة، ) 27(ختبار تحصيلي يتكون من يتعلق باللغة العربية، تم بناء إ ولتحقيق هدف الدراسة فيما
من مجموع طلبة الصف %) 4.8(طالبا وطالبة، يمثلون ما نسبته ) 3589(عينة الدراسة فقد بلغت 

  .س الفلسطينيةالرابع، وقد تم اختيارهم بطريقة طبقية عشوائية ممثلة للمدار
متوسط أداء اإلناث أعلى من متوسط أداء الذكور في كافـة مجـاالت    أنوأظهرت نتائج الدراسة 

  .المحتوى
  

التـي  و )1998(الفلسطينية وفي دراسة أجراها مركز القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم 
لغـة  هدفت الدراسة إلى معرفة تحصيل مستوى طلبة الصف السادس األساسي في فلسطين فـي ال 

معاني المفردات وفهم وإستيعاب (مهارة اإلستيعاب القرائي ويشمل  :العربية وفق ثالث مجاالت هي
اإلمـالء والتعبيـر   (مهارة الكتابة ويشـمل  و ،)ألفكار الواردة في النص ومهارات لغوية متنوعةا

، باإلضافة إلى معرفة تحصـيل  )مهارات نحوية ومهارات حرفية(مهارة القواعد ويشمل ، و)والخط
  .الطلبة وفق متغيري الجنس وجهة اإلشراف
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المدارس الفلسطينية في الضفة الغربيـة  شعبة موزعة على فئات ) 243(وتكونت عينة الدراسة من 
لطلبة الذين تقدموا لإلختبار الـوطني  من مجموع الشعب، وبلغ عدد ا% 13وقطاع غزة، أي بنسبة 

  .طالباً وطالبة) 4379(في اللغة العربية 
  

لصالح اإلناث على الذكور في متوسط األداء، إذ بلغ متوسط أداء  وقد أظهرت النتائج تفوقاً واضحاً
أن أعلـى  أيضاً ، كما أظهرت النتائج )48.28(، في حين كان متوسط أداء الذكور )58.97(اث اإلن

فـي  وجاءت المدارس الحكومية تحصيل كان لدى المدارس الخاصة، وتالها مدارس وكالة الغوث، 
  .المقام الثالث

  
تقصي  هدفت إلىوالتي ) 2004 ،كما وردت في دراسة أمبو سعيدي، العريمي( شافكن أما دراسة

مستوى مقروئية كتب العلوم المستخدمة في المدارس الثانوية في والية تكساس بالواليات المتحـدة  
نصا وتقويمها من كتب العلوم المقررة على طلبة المرحلـة   57قد قامت الباحثة بتحليل فاألمريكية 

نصا من  24املة، وكتب للعلوم المتك 7نصا من  21: الثانوية بهذه الوالية، وهي على النحو التالي
وقد استخدمت الباحثة . كتب فيزياء 5نصا من  15كتب كيمياء، و 5نصا من  15كتب لألحياء، و 8

لة فليسـش لسـهولة   ومعاد). Fry Readability Graph(كال من الشكل البياني للمقروئية لفراي 
ـ  . لتحليل تلك الكتب وتقويمهـا ) (Flesch Reading Graphالقراءة  ة مسـتوى  وبالتـالي معرف

وقد توصلت الدراسة إلى أن كتب الكيمياء هي أقل الكتب المناسبة للمسـتوى العمـري   . المقروئية
وأوصت الدراسة بضرورة معرفة المعلمين لمسـتوى مقروئيـة كتـب    . للطلبة تلتها كتب األحياء

  .ليتسنى لهم اختيار المناسب منها للطلبة كمراجع. العلوم
  

فـي للكلمـات   معرفة المعنـى الحر هدفت إلى معرفة القدرة على بدراسة  )1996(هلسة،  توقام
اسـتيعاب  فيهـا و  تفسير المادة المقروءة، والوصول إلى المعاني العميقـة و والحقائق والمعلومات،

ول بها إلـى العموميـات   تطبيق المعلومات والوصي أجزاء كاملة المعنى وتصنيفها والمعلومات ف
  .المادة المقروءةر أحكام تتعلق بإصداو واإلستنتاج

 ساسي في مدرسـة الروضـة  واحدة من تلميذات الصف الثالث األتكونت عينة الدراسة من شعبة 
تلميذة، واعتمدت الباحثة نصوصا قرائية ) 46(وعددهن في مدينة القدس بفلسطين الحديثة اإلسالمية 

الدراسة وجـود   نتائج بينت). معلومات عامة، ونشيدا، وقصة(من من داخل المنهاج وخارجه تتض
بينما في المعلومات  بار كونه من داخل المنهاج وخارجهفروق دالة إحصائيا في النشيد حسب االخت

. العامة والقصة لم يكن هناك فروق في التحصيل مع كون االختبار من داخل المنهـاج وخارجـه  
ـ ) 67.60(وبينت الدراسة أيضا أن أعلى متوسط كان في المستوى الحرفي حيـث بلـغ    م تـاله  ث
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ثم تاله في الترتيب الثالث كـل مـن المسـتوى االسـتيعابي     ) 65.30(المستوى النقدي وبمتوسط 
 للتطبيقي،) 42.48: (والتفسيري والتطبيقي إذ تشابهت متوسطاتها إلى حد كبير، وكان على الترتيب

  .ستيعابيلإل) 42.39(للتفسيري، و) 42.82(و
  

للصف السابع " لغتنا العربية"مستوى مقروئية كتاب "ان بعنو )1995( الرواشدة أجراهادراسة وفي 
شعبة صفية، ضمت ) 23(تكونت من والتي أجريت على عينة . سي ودرجة إشراكيته للطالباالسا

من أربعة نصوص  كما وتكونت عينة الموضوعات. مدرسة أردنية) 18(طالبا وطالبة في ) 594(
صـفحات للنشـاطات   ) 10(المادة التعليمية و صفحات إلشراكية عرض ) 10(نثرية للمقروئية، و 

بأن مستوى مقروئيـة  وقد بينت النتائج  .خالصات إلشراكية خالصات الدروس المقترحة، وثالث
  .كان متدن" لغتنا العربية"كتاب 

  
 إلـى هدفت التعرف بدراسة  )Chaing-Soong & Yager, 1993(شانج سونج وياجر  قام كما

ومدارس المرحلة اإلبتدائية في الواليات  ة في مدارس المرحلة العليامستخدممقروئية كتب العلوم ال
وتكونت عينة الدراسة من تسعة نصوص أخذت عشوائيا من الكتب المتضـمنة  . المتحدة األمريكية

كتـب علـوم   ) 7(كتب علوم للمدارس اإلبتدائيـة، و ) 5(أما الكتب المستخدمة فكانت . في الدراسة
واستخدم الباحثان فـي  . كتب أحياء، وكتابين كيمياء وكتابين فيزياء) 3( للمدارس العليا مقسمة إلى

  .لقياس المقروئية) Raygor(ومعادلة رايجور ) Fry(الحكم على المقروئية كال من معادلة فراي 
  

توصلت نتائج الدراسة الى أن كتب المدارس للمرحلة اإلبتدائية لـم تتجـاوز مسـتوى المقروئيـة     
وأما بالنسبة لكتب مدارس المرحلـة العليـا فقـد    . المرحلة ما عدا كتابا واحداالمناسب لطلبة تلك 

توصلت الدراسة إلى أن كتب الكيمياء والفيزياء تجاوزت مستوى المقروئية المناسب لمستوى طلبة 
  .المرحلة العليا، بينما لم تتجاوز كتب االحياء مسستوى المقروئية

  
إلى معرفـة مسـتوى    والتي هدفت (Calhoun & Rubba, 1993)كالهون وروبا  أما دراسة

طالباً وطالبة من ) 765(وتكونت عينة الدراسة من  .العلوم المستخدمة للصف السادس مقروئية كتب
وقد تم أخذ نصوص عشوائية من كتـاب   ،طلبة الصف السادس األساس من مدارس والية تكساس

أن أظهـرت النتـائج   وقد . (Fry Formula)ولقياس ذلك تم استخدام معادلة فراي  .العلوم العامة
  .مستوى مقروئية كتب العلوم لهذا الصف أعلى مما يجب أن يكون عليه حسب المعادلة المستخدمة
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فهم المقـروء وتأديـة    العالقة بين" بغرض معرفة والتي جاءت  )Fuller, 1990( رفل أما دراسة
ركزت الدراسة على معرفة مـدى  ". قراءةاالمتحان عند البالغين ذوي القدرات المحدودة في فهم ال

العالقة بين مستوى أداء مجموعة من الطالب في االمتحانات الموحدة بالقدرة على القراءة بغـض  
طالب فقد ) 94(وتكونت عينة الدراسة من . النظر عن مدى توفر المعرفة لديهم من خالل االمتحان

  .عيةقاموا بتقديم امتحان في العلوم، والدراسات اإلجتما
تم تقسيم العينـة  المادة المقروءة من هذا االمتحان، لتقدير مستوى المعرفة الموجودة لديهم ولتقدير و

على مستوى فهم المقروء، األولى تمثل المجموعة ذات قدرة عالية على فهـم   مجموعتين بناءاًالى 
  .والمجموعة الثانية تمثل من هم أقل قدرة على فهم المقروء. مادة االمتحان

 

شارت النتائج إلى وجود عالقة قوية بين مستوى المعرفة لدى جميع المشاركين في الدراسة وبين أو
وأن أداء المتقدمين لالمتحان  .القدرة الجيدة للقراءة لصالح الفئة ذات المستوى الجيد في فهم المقروء

نـه ال  وأ .المتحانمستوى اللغوي لالمن المجموعة ذات القدرات المحدودة في فهم المقروء أقل من 
حيث . توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المستوى األقل في فهم المقروء ومستوى أداء االمتحان

وتبين وجود . داء االمتحانتوى األعلى لفهم المقروء ومستوى أتوجد عالقة إحصائية قوية بين المس
 .ى أداء االمتحانمتغير الديمغرافي للعمر ومستوالعالقة ذات داللة إحصائية قوية بين 

 

إلـى   التـي هـدفت  ) ,Chiang-Soong and Betty (1988 شيانج سونج وبيتي وفي دراسة
معرفة أكثر الكتب العلمية استخداما في الواليات المتحدة األمريكية وذلك لعمل مقارنـة مـا بـين    

كثر الكتب كتابا من أ 12وتكونت عينة الدراسة من  .التخصصات المختلفة لنفس المرحلة التعليمية
متغيرات أساسية من ضـمنها   6وقد ركزت الدراسة على . انتشارا واستخداما في الواليات المتحدة

  ).Readability(فهم المقروء 
  

المخصص  جيدة ولكن أعلى من مستوى القارئ ومن نتائج الدراسة أن كتب الكيمياء مكتوبة بطريقة
الواليات المتحدة االمريكية ال تساعد الطلبـة فـي   أن هذه الكتب االكثر انتشارا واستعماال في و .له

  .تحقيق األهداف المرجوة للتعليم العالي
  

هدفت إلى تحديد مستوى مقروئية كتب العلـوم لصـفوف المرحلـة     اسةدر )1988( وأجرت دعنا
شعبة لكل صف مـن  ) 48(شعبة وبمعدل ) 144(وقد اشتملت عينة الدراسة على . اإلبتدائية العليا

وقـد اختيـرت عينـة     .الزرقاء محافظةفي  والسادس االبتدائي الخامس،ووف الرابع، شعب الصف
نصـا لكـل   ) 24(نصا من كتب العلوم للصفوف الثالثة بمعـدل  ) 72(عشوائية طبقية تكونت من 
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وقد تـم توزيـع الشـعب علـى     . ختبار كلوزإختبارإستيعاب وإ :صف، وأعد لكل نص إختباران
  .ختبارين بالنص الواحد أربع شعبلى االالنصوص عشوائيا بحيث أجاب ع

لقياس مقروئية المادة التعليمية التي تشتمل عليها كتب ) كلوز(خلصت الدراسة إلى صالحية اختبار 
ـ ). السادسوالخامس، والرابع، (العلوم المقررة لصفوف المرحلة اإلبتدائية العليا   اًوأن هناك ارتباط

أن و ،في الصفوف الثالثـة ) الكلوز(ارات االستيعاب واختب بين اختبارات ة إحصائيةلالدذو  موجباً
حيث أن غالبيـة النصـوص   . لمستوى طلبة الصفوف الثالثة ستوى المقروئية لهذه الكتب مناسباًم

لقياس مقروئية النصوص ) كلوز(وقد أوصت الدراسة باستخدام طريقة . كانت في المستوى التعليمي
  .لعلوم للصفوف الثالثة لتحسين مقروئيتهاالعلمية، والمراجعة الفورية لكتب ا

  
ية المقرر هدفت إلى تحديد مستوى مقروئية كتاب اللغة العربدراسة  )1987(النقرش  أجرتكما و

. لتحديد مسـتوى المقروئيـة  ) الكلوزي( وقام الباحث باستخدام اإلختبار. للصف السادس االساسي
ت رمناصفة بين الذكور واإلناث أختي تجاء ربدمدارس من مدينة إ) 4(الدراسة من  وتكونت عينة

  .طالب وطالبة) 500(أفرادها وبلغ عدد  بالطريقة العشوائية
  

درجـات  وأن . ختالف الجـنس بإ ن درجة مقروئية النصوص ال تختلف كثيراًوقد كشفت النتائج أ
، اإلحبـاطي والمستوى المستقل، والتعليمـي،   :على المستويات الثالثةوزعت مقروئية النصوص 

يعتبر النص ذا مقروئية مناسبة الحد األدنى لمستوى أداء الطلبة وذلك كي %) 41(واعتبر المعيار 
  .ير مرتبة في ضوء درجة مقروئيتهاتبين أن نصوص الكتاب غو .لهم
  

إلى تحديد مدى مالءمة مجموعة مـن الكتـب    هدفتدراسة فقام ب )Sellars, 1987( سيالرزأما 
طالبا ) 772(وقد كانت عينة الدراسة مكونة من بإستخدام إختبار التتمة،  ةللمرحلة الثانويالدراسية 

 اًمن الطالب أظهروا تـذمر %) 92(ن أوضحت الدراسة بأو .وطالبة من مختلف المراحل التعليمية
فقط من الطالب قادرين على اإلستفادة من % 8من عدم قدرتهم على فهم هذه الكتب وهذا يعني أن 

قـد  و .فوف الطـالب وبينت الدراسة وجود نسبة مرتفعة من اإلحباط بين ص. اهذه الكتب وقراءته
التركيـز  و .العمل على إيجاد وتطبيق برامج لرفع مستوى الطالب في فهم المقروءبالباحث وصى أ

على المعلمين إيجاد وتطوير بـدائل  و .على تعليم القراءة لدى الطالب خالل تدريس أي مادة علمية
 .دمة ولهذه الفئة من الطالبلهذه الكتب المستخ

  
فـي  ) كلـوز (إلى التحقق من فعالية طريقة  التي سعت )Abanami,1983(أبانامي  دراسةوفي 

كتابي علوم األرض لطالب الصـفين الثـاني   (قياس مقروئية الكتب العلمية المكتوبة باللغة العربية 
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صنيف طلبة الصـفين الحـادي   وتعيين مقروئية هذه الكتب بتفي منطقة الرياض ) والثالث الثانوي
  ).االحباطالتعليمي، ووالمستقل، (عشر والثاني عشر وفق المستويات القرائية الثالثة 

  
 .عاب الطلبة لما يقرأونه في كتب علوم األرضوأظهرت النتائج بأن طريقة كلوز مناسبه لقياس استي

وقعـوا فـي   % 45من طلبة الصف الحادي عشر وقعوا في المستوى المسـتقل، و % 4أن نسبة و
من طلبة الصف الثـاني  % 33أن نسبة و .االحباط وقعوا في المستوى% 51المستوى التعليمي، و

ن معظـم  وقد استنتج الباحث بأ ،االحباطفي المستوى % 61عشر وقعوا في المستوى التعليمي، و
دة العلمية في القراءة ويحتاجون إلى عناية خاصة لكي يستوعبوا الما طلبة الصفين يواجهون صعوبة

 .في هذين الكتابين

  
تحديـد مسـتوى مقروئيـة     والتي هدفت )1988، كما ورد في دراسة دعنا( فالكوسكي دراسةأما 

لقيـاس  ) Flesch Formula(صـيغة   لصفوف العليـا باسـتخدم  سلسلة من كتب العلوم المقررة ل
  .المقروئية

ف الرابع والخـامس والسـادس   وقد توصلت الدراسة إلى أن المستوى القرائي لكتب العلوم لصفو
ـ  .االساسي هو أعلى بكثير من القدرة القرائية للطالب الذين يستخدمون هذه الكتب  اوأن هناك تفاوت

وال يوجد تدرج في مستوى المقروئية فـي أي   أجزاء الكتاب في مستوى المقروئية،جدا بين  اواسع
ـ وجود بعض اله الكتب، مع من كتب السلسة المدروسة أو بين هذ ي نصوص الصعبة في الكتب الت

وإن تركيب الجملة في بعض النصوص أكثر صـعوبة فـي    .للطلبة ا مناسباأظهرت مستوى قرائي
وتحتوي الكتب . ة واحدةة الواردة على أكثر من فكرة رئيسومن المحبذ أن ال تحتوي الجمل. قراءتها

ة اتصال واشراكية بـين  ويالحظ وجود فجو .على مفردات ومفاهيم صعبة أعلى من مستوى الطلبة
 .الطالب والكتاب العلمي

  
 االبتدائية هدفت لفحص تحصيل طلبة الصفوف والتي) 1988 ،كما أوردتها دعنا( فيلد دراسةوفي 

واسـتخدم   .في مادة العلوم العامـة ) عالي، متوسط، منخفض(في مختلف مستويات القرائية الثالثة 
 Metropolitan) (متروبوليتـان  اختبارات(وم العامة الباحث اختبار لقياس التحصيل في مادة العل

Achievement Test.(  
  

إلخـتالف   ختالف في مستوى تحصيل العلوم لـدى الطلبـة تبعـاً   إ وجودوأظهرت نتائج الدراسة 
وجود ارتباط إيجابي بين عالمات التحصـيل فـي العلـوم وعالمـات     وتبين  .مستوياتهم القرائية

عالمات التحصيل في العلوم على اختبارات التحصيل التي تتطلب  انخفاضو .التحصيل في القراءة



40 

 

وانخفاض عالمات التحصيل في المواد العلمية  .مستوى من المقروئية فوق المستوى القرائي للطلبة
  .التي مستوى مقرؤيتها أعلى من المستوى القرائي للطلبةوالمكتوبة 

 

   وود و وودبالدراسـة مثـل دراسـة    وهناك مجموعة من الدراسات عالجت قضايا ذات عالقـة  
)Wood & Wood.1988 (تقويم مستوى صعوبة كتب العلوم للصف الرابع" التي جاءت بعنوان "

شـورة  نبتقويم الكتب المستخدمة لهذا الصف والموقد قام الباحثان . دة األمريكيةفي الواليات المتح
رسمه البياني في قياس مسـتوى  وقد استخدم الباحثان معادلة فراي و. 1981و  1979بين عامي 

إلى أن مستوى مقروئية كتب العلوم للصـف الرابـع أعلـى مـن      وقد توصل الباحثان. ةالمقروئي
  .المستوى المطلوب لهذا الصف

  
  :التعليق على الدراسات السابقة

  

مـادة العلـوم    والتي تناولت مستوى المقروئية فـي  ،من خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة
 ،جميع الدراسات على أهمية المقروئية كطريقة لقياس مستوى كتاب العلوم العامة فقد اتفقت .ةالعام

لذلك أجملت الباحثة أهم النقاط حول الدراسات السابقة والتي جـاءت علـى النحـو     ،وكتب أخرى
  :اآلتي
معظم الدراسات اعتمدت المنهج الوصفي من خالل دراسة مستوى المقروئية سواء كان في  .1

  .ة العلوم أو المواد األخرىماد
و  ،)1988 ،دعنـا ( ةهناك دراسات تناولت مستوى مقروئية كتاب العلوم العامة مثل دراس .2

ــويم  ( ــاس والتق ــز القي  ،)Field, 1982(و ،Abanami, 1983)(و ،)1999 ،مرك
و  ،)Sellars, 1987(و ،)Falkowski, 1983( و  ،)Wood&Wood,1988(و
)Chaing-Soong & Yager, 1997(.  

هناك دراسات بحثت في مستوى المقروئية لكتب اللغة العربية وغيرها من المواد الدراسية  .3
  .)1987 ،النقرش(و ،)1990 ،الرواشدة(و ،)2003 ،سليمان(دراسة  مثل

 التعليميوالمستقل (وهناك دراسات بحثت في مستوى تحصيل الطلبة في المستويات الثالث  .4
و مركز  ،)أ-1998 ،مركز القياس والتقويم(و  ،)2001 ،عالونة(مثل دراسة  )ياإلحباطو

 ،و مركز القياس والتقويم ،)1999 ،مركز القياس واالتقويمو ،)ب-1998 ،القياس والتقويم
 .)Field, 1982(و  ،)2004

 ،متحانـات ومجموعة من النصوص وتأدية اإل هناك دراسات تناولت العالقة بين المقروئية .5
 .)Filler, 1990(و ،)(Edithr & Vijay, 2003 مثل



41 

 

مثـل   ،ت أثر برنامج تدريبي لتنمية مهارة فهم المقـروء هناك دراسة تجريبية واحدة تناول .6
  .)2001 ،مصلح(دراسة 

  
األنشطة الموجهة المرتبطـة  ( طريقة لحالية عن الدراسات السابقة باستخدمهاتميزت هذه الدراسة ا

سـتوى  علـى الم  أنها من أوائل الدراساتو .كطريقة إختبار لقياس المقروئيةDARTS) ( )بالنص
للصف الخامس األساسي كبداية المرحلـة   كتاب العلوم العامة المحلي التي تناولت مستوى مقروئية

  .األساسية العليا واعتماد تدريس الكتاب من قبل معلم متخصص في العلوم في الغالب
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  الفصل الثالث
_______________________________________________________________  

  اإلجراءاتطريقة وال
  

حاولت هذه الدراسة التعرف إلى مستوى مقروئية كتاب العلوم العامة للصف الخـامس األساسـي   
وعالقتها بتحصيلهم في مادتي العلوم العامة واللغة العربية، وقد تناول هذا الفصل وصـفاً لمـنهج   

إختيار العينة، وأدوات الدراسة وطـرق إعـدادها   الدراسة، ومجتمع الدراسة والطريقة التي تم بها 
وإجراءات الدراسة،والمعالجة اإلحصائية المستخدمة وإجراءات الصدق والثبات وخطوات تطبيقها، 

  . الالزمة لتحليل البيانات والوصول إلى النتائج
  
  :منهج الدراسة1.3  
  

  .نوع من الدراساتاعتمدت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي لمالءمته لهذا ال
    

  :مجتمع الدراسة2.3  
 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف الخامس األساسي في المدارس التابعة لمحافظة بيـت  
عدد المدارس والجهة المشرفة وعـدد   1.3)(كما يوضح جدول  2008/2007.لحم للعام الدراسي 

  . الذكور واإلناث فيها ومجموعهما
  
  

مجتمع الدرسة من حيث الجهة المشرفة، وأعداد المـدارس، وأعـداد الطلبـة     توزيع1.3: الجدول 
  . وجنسهم

  
  عدد اإلناث  عدد الذكور  عدد المدارس  الجهة المشرفة

 1477 1571 64  حكومة

 330 389 24  خاصة

 275 257 6  وكالة

  2082 2217 94  المجموع
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باً وطالبة موزعين على المـدارس،  طال 4299)(يبين الجدول السابق أن مجتمع الدراسة يتكون من 
طالبة، وبلـغ عـدد   ) 1477(طالباً و) 1571(مدرسة بواقع ) 64(حيث بلغ عدد مدارس الحكومة 

) 6(طالبة، وبلغ عدد مدارس الوكالة ) 330(طالباً و) 389(مدرسة بواقع ) 24(المدارس الخاصة 
يرية التربيـة والتعلـيم فـي    طالبة، كما وردت في سجالت مد)275(طالباً و) 257(مدارس بواقع 

  .  2008/2007محافظة بيت لحم للعام الدراسي 
  

  :الدراسة عينة3.3 
  

) 19(استخدمت الباحثة أسلوب العينة العشوائية العنقودية في إختبار عينة الدراسة حيث تم إختيـار  
ث، ثـم  مدارس لإلنا) 9(مدارس للذكور و) 10(أساسية بشكل عشوائي تابعة للحكومة منها مدرسة 

شعب لإلناث بشكل عشـوائي، وإمـا بالنسـبة    ) 8(شعب ذكور و) 9(تم إختيار من هذه المدارس 
مدارس ) 3(مدارس للذكور و) 6(مدارس بشكل عشوائي منها ) 9(للمدارس الخاصة فقد تم إختيار 

مدرسـتان  ) 2(مدارس بشكل عشوائي منهـا  ) 4(لإلناث، وبالنسبة لمدارس الوكالة فقد تم إختيار 
هـة المشـرفة   توزيع أفراد العينة حسب الج) 2.3(مدرستان لإلناث، ويظهر الجدول ) 2(و لذكورل

  . والجنس
  

  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجهة المشرفة والجنس: 2.3الجدول 
  

  المجموع  عدد الطلبة   المدارس  المتغير

  الجهة المشرفة
 607  حكومة

866 
 148  خاصة 

  الجنس
 111  وكالة 

 450  ذكر  866

 416 انثى

  
  :وقد إختيرت العينة العشوائية العنقودية وفق الطريقة اآلتية

مدرسة، مثلت تمثيالً تناسبياً مدارس الذكور واإلناث ) 32(بلغ حجم المدارس التي تم إختيارها  - 
  . وإختيرت مدارس الذكور واإلناث باإلختيار العشوائي البسيط



44 

 

وإذا وجدت في المدرسة شعبة واحدة تـم إختيـار تلـك     من كل مدرسة،) صف(أخذت شعبة  - 
     . إحدى الشعب بشكل عشوائيالشعبة، أما إذا وجد أكثر من شعبة فتم إختيار 

  
  :أداة الدراسة 4.3

 

التي بحثت فيهـا ومنهـا    تم تطوير أسئلة اإلختبار بناء على تعريفات المقروئية والدراسات السابقة
على األدب التربوي السابق الذي عـالج موضـوع    اًوبناء )2004،أمبوسعيدي، والعريمي(دراسة 

 Directed(المقروئية حيث تم استخدام طريقة إعداد األسئلة التي تعرف باألنشطة المرتبطة بالنص 

Activities Related Text( أو التي يطلق عليها اسم ،)DARTS(حيث بلغـت  . ، إختصاراً لها
من أفضل وأنسب الطرق  )DARTS(طريقة  وتعد .أسئلة) 6(ية أسئلة اإلختبار في صورته النهائ

حيث تشجع على القراءة الفعالة داخل غرفة الصف، وتحفز وتنشط الطلبة علـى  ية، لقياس المقروئ
فقد وزعت وتقسم هذه الطريقة إلى أربعة أنواع من األسئلة، ولتغطية هذه األنواع األربعة،  .القراءة

أربـع  حيث توزعـت   االختبار من ست أسئلة كونوت على وحدات الكتاب،ائياً أسئلة االختبار عشو
أسئلة بواقع سؤال لكل وحدة، والسؤال الخامس تم اختياره بطريقة عشوائية، وكـان مـن نصـيب    

ألسـئلة  أما فقرات السؤال األول فجاءت من الوحدات األربعة، وأخذت نصـوص ا . الوحدة الرابعة
  :يأتيبطريقة عشوائية من الدروس، كما 

  

ي عبارات هو عبارة عن ثمان )(Close Question نص من نوع اإلكمالالتكون  :ل األولالسؤا
الكلمات المحذوفة ووضعت  ،المرتبطة بالنص) المفاهيم العلمية(ساسية حيث حذفت كل الكلمات األ

فقط ات، وذلك بغرض اختبار الطلبة الفراغ النص بحيث يتم االختيار منها لملئفي صندوق أعلى 
 في هذا الجانب وليس مدى حفظهم للنص، وقد وزعت فقراته على نصوص من وحدات الكتاب

  .األربع
  

، نص مأخوذ من الكتاب يتحدث عن مكونات الدم ووظيفة كـل مكـون  من  تكون :السؤال الثاني
وفيها يقدم النص للطلبة ثم يطلـب   ،)Text Marking(وضع إشارة على النص  وهو يمثل أسئلة

  .وخطين تحت وظيفة كل مكون ،ع إشارة أو خط تحت مكونات الدممنهم وض
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تكون النص يتكون من مجموعة عبارات أخذت من النص الموجود في الكتاب، وو :السؤال الثالث
من جمل تتحدث عن مكونات القلب، ووضعت بطريقة غير مرتبة، وطلب مـن الطلبـة ترتيبهـا    

 .لتصبح فقرة ذات معنى

  
) 104(وهو مكون مـن  ) Close Question( ن من نص من نوع اإلكمالتكو :السؤال الرابع

في كل مرة بحيث يتم العد فيها من آخر كلمة محذوفة مع بقـاء  ) سبعة(كلمات، حذفت الكلمة رقم 
أو  علمياً والكلمة المحذوفة قد تكون مصطلحاً. الكلمة األولى والكلمة األخيرة في النص دون تغيير

وقـد ُأعطيـت الكلمـات    . عند قراءة الجملـة  رى تعطي معنى صحيحاًحرف جر أو أي كلمة أخ
  .المحذوفة في صندوق أعلى النص، ليقوم الطلبة باختيار المناسب منها لكل فراغ

  
األولى بالتنقيط، والثانيـة  : تحدث كل منها عن طريقة الريعبارة عن نصين  :السؤال الخامس

 .باإلمتحان من ثم ملئ جدول المقارنة المرفق، ووطلب من الطلبة قراءة تلك النصوص. بالرشاشات
  ).1ملحق(
  

عبارة عن نص من الكتاب يتحدث عن تصنيف النباتات الوعائية وطلب مـن   :السؤال السادس
الطلبة قراءة النص، ومن ثم وضع البيانات الخاصة على الرسم من خالل الحصول عليها من داخل 

  .النص
 

  :داةصدق األ 5.3
  

لجنة من المحكمين والتي  على )1 ملحق(اإلختبار قامت الباحثة بعرض اإلختبار  للتأكد من صدق 
شملت مشرفين تربويين لمبحث العلوم واللغة العربية ومعلمي العلوم العامـة للصـف الخـامس،    

محكمـاً  ) 11(في الجامعات مـن ذوي الخبـرة، وبلـغ عـددهم      أساليب تدريس العلومن ومدرسي
نسخة أولية من اإلختبار من أجل تحكيمه، وكان اإلختبار مرفق بقائمة  ، وقد تم إعطاءهم)3ملحق(

تدقيق اإلختبار من حيث مناسبة الفقرات لمحتوى (من التعليمات للمحكمين وتشمل عدة شروط منها 
المادة، ومدى مالءمة لغة الفقرات لمستوى الطلبة، ومدى سهولة وصعوبة فقرات اإلختبار، وعـدد  

الغيـر   وقد قامت الباحثة بتعديل بعض الكلمات). ي مالحظات أخرى إن وجدتاألسئلة ، وإبداء أ
مناسبة وتم حذف سؤالين لعدم مالءمتهما لمستوى الطلبة ، حتى أصبح اإلختبار في صورته النهائية 

  .مكون من ستة أسئلة
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  :داةثبات األ6.3 
  

حيث طبق اإلختبـار علـى عينـة    للتحقق من ثبات اإلختبار تم إستخدام طريقة التجزئة النصفية، 
طالبة، وقد وجد أن معامل اإلرتباط الكلي ) 38(بلغت إستطالعية من مجتمع الدراسة وخارج عينتها

  .    ، كما قامت الباحثة بحساب معامل الصعوبة ومعامل التمييز)0.88(
  .معامالت الصعوبة والتمييز :3.3ول الجد

  
  معامل التمييز  معامل الصعوبة  السؤال

 0.51 0.79  ولاأل

 0.68 0.72  الثاني

 0.86 0.64  الثالث

 0.61 0.70  الرابع

 0.85 0.61  الخامس

 0.59 0.79  السادس

  

  :ةإجراءات الدراس7.3 
  

  :سارت الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية 
تم الحصول على كتاب تسهيل مهمة من دائرة التربية وعلم النفس فـي جامعـة القـدس،     .1

حم، وتم توجيه كتـب إلـى المـدارس    ربية والتعليم في مديرية بيت لالتموجهة إلى مكتب 
تم تحديدها سابقاً، ومكتب وكالة الغوث في منطقة الخليل من أجل تنفيذ إختبار فهم الخاصة 

  .المقروء، ومن ثم الحصول على الموافقة بتطبيق الدراسة وأدواتها
احثة على تطـوير إختبـار فهـم    انطالقاً من األدب التربوي والدراسات السابقة عملت الب .2

  . المقروء عند طلبة الصف الخامس األساسي، وجرى التحقق من صدقه
تبنت الباحثة مقياس أسئلة اإلختبار، وتمت إعادة صياغة بعض الفقرات بما يتالءم مع عينة  .3

 .الدراسة، وجرى التحقق من صدق اإلختبار

رج عينة الدراسـة، للتأكـد مـن    تجريب إختبار فهم المقروء على عينة إستطالعية من خا .4
  .وضوح الفقرات ومناسبتها لمستواهم، وإلستخدامها في حساب معامل الثبات

  .حصر مجتمع الدراسة وإختيار عينة عشوائية عنقودية .5
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قامت الباحثة بالتنسيق مع مديري ومديرات المدارس المشمولة في الدراسة من أجل تسهيل  .6
المشمولين ضمن عينة الدراسة،  الخامس األساسيمهمة تطبيق اإلختبار على طلبة الصف 

مرافقة معلم الصف أو المـادة، وتـم توزيـع أوراق     مع حيث ذهبت الباحثة إلى الصفوف
اإلختبار على الطلبة مع اإللتزام بعدم قراءة األسئلة للطلبة من قبل الباحثة أو المعلم، لتحقيق 

  .الهدف من اإلختبار
تبار، وصححت بإعتمـاد طريقـة التصـحيح المتطابقـة     قامت الباحثة بجمع أوراق اإلخ .7

)exactscoring method( والتي تنص على منح درجة واحدة للكلمة األصلية التي كانت ،
وتم تجاهل األخطاء  في النص قبل حذفها وال تقبل أي كلمة ال تتطابق مع الكلمة األصلية،

) 56(مة القصـوى لإلختبـار   ، وبالتالي تكون العال)1990بوقحوص، إسماعيل،(اإلمالئية 
   . ،وثم تجمع عالمة الطالب على اإلختبار ككل)صفراً(والعالمة الدنيا 

منهم الحصول على سجالت عالمات الطلبـة   تتوجهت الباحثة إلى مدراء المدارس وطلب .8
أما بالنسبة لمعدل العلوم العامة قد لنهاية الفصل األول لمادتي العلوم العامة واللغة العربية، 

ومعدل الطلبة في اللغة العربية فكانـت أعلـى   ، )20(وأقل عالمة) 90(لغت أعلى عالمةب
-67.8(وقد بلغ متوسط عالمات الطلبة لمـادتين بـين   ، )22(وأقل عالمة ) 100(عالمة 
67.37.(  

  . إدخال البيانات التي تم جمعها إلى الحاسوب وتحليلها وإستخراج تنائج الدراسة .9
   

  :متغيرات الدراسة8.3  
  

  :اشتملت هذه الدراسة على المتغيرات اآلتية
  

  :المتغيرات المستقلة
  
  :وله ثالثة مستويات الجهة المشرفةمتغير. 1
  وكالة. خاصة          ج. حكومة          ب. أ
  
  : متغير الجنس وله مستويان. 2
   انثى. ذكر             ب.أ
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  :المتغيرات التابعة

  
 .علوم العامة واللغة العربيةتحصيل الطلبة في مادتي ال - 

  . المقروئية - 
  

  :حصائيةالمعالجة اإل9.3 
  

بعد قيام الباحثة بجمع البيانات تمت مراجعتها وتدقيقها، ثم إدخالها إلى الحاسوب حيث تم إسـتخدام  
طرق وصفية تحليلية، وتمثلت الطرق اإلحصائية الوصفية بمتوسطات الحسابية والنسـب المئويـة   

، وإختبار )t-test( تالمعيارية، وتمثلت الطرق اإلحصائية التحليلية بإستخدام إختبار واإلنحرافات 
 Pearson( ، ومعامـل اإلرتبـاط بيرسـون   )One Way ANOVA(تحليل التبـاين األحـادي   

Correlation( ومعامل الثبات كرونباخ ألفا ،)Cronbach Alpha( ،ستخدام برنـامج الـرزم   با
  ).SPSS(عية اإلحصائية للعلوم اإلجتما
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  الفصل الرابع

______________________________________________________________  

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  
لتعرف إلى مقروئية كتاب االدراسة التي هدفت التي توصلت اليها لنتائج  ن هذا الفصل عرضاًتضم

صيلهم في مادتي العلوم العامة واللغة وعالقتها بتحطلبة الصف الخامس األساسي  لدىالعامة العلوم 
  . بعد تطبيق أدوات الدراسة وجمع البيانات وتحليلها. في محافظة بيت لحمالعربية 

  
  :تحليل بيانات الدراسة

  

  .وقد تم اعتماد التصنيف التالي لتحديد الدرجة الكلية من خالل المتوسطات الحسابية
لنص ) Readability(الفهم معاً وذ على القراءة المستوى الذي يمثل قدرة التالمي - :المقروئية

كما ورد في                 ت الثالثة للمقروئية وفق ما يأتينثري مكتوب، ويصنف الطلبة إلى المستويا
  :) 2004إمبو سعيدي، والعريمي، ( 
  

  .في اختبار المقروئيةفأعلى % 60حصول التالميذ على نسبة  :المستوى المستقل
 

  .في اختبار المقروئية% 59 -%40حصول التالميذ على نسبة بين  :ليميالمستوى التع
  

  .في اختبار المقروئية% 40حصول التالميذ على نسبة أقل من : مستوى اإلحباط
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول
  

وعالقتها بتحصـيلهم  لخامس األساسي ما مستوى مقروئية كتاب العلوم العامة لدى طلبة الصف ا
  ؟في محافظة بيت لحمادتي العلوم العامة واللغة العربية في م

  

والنسب المئويـة  الحسابية واالنحرافات المعيارية ج المتوسطات ااستخرتم لإلجابة عن هذا السؤال 
األساسي في محافظة  طلبة الصف الخامس ئية كتاب العلوم العامة لدىدرجة الكلية لمستوى مقروالو

موضح فـي الجـدول   كما هو  .د عينة الدراسة على فقرات االختباراستجابات أفرابيت لحم حسب 
)1.4.(  
  
واالنحرافات المعيارية لفقـرات أداة مسـتوى   والنسب المئوية المتوسطات الحسابية : 1.4 جدولال

  .مقروئية كتاب العلوم العامة
  

  
طلبة  ئية كتاب العلوم العامة لدىمتوسط الحسابي الكلي لمستوى مقروبأن ال) 1.4(يوضح الجدول 

) 15.31(واالنحـراف المعيـاري   ) 27.34(الصف الخامس األساسي في محافظة بيت لحم كـان  
أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى مقروئية كتاب العلوم العامـة كـان    و،)48.81( والنسبة المئوية

  متوسطاً
  
  

 المستوى النسبة المئوية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي رقم السؤال

 التعليمي 55.33 2.63 4.98 األول

 التعليمي 45.50 2.91 3.64 الثاني

 التعليمي 40.50 3.08 3.24 الثالث

 التعليمي 51.36 4.10 7.19 الرابع

 اإلحباط 37.50 3.38 3.75 الخامس

 التعليمي 56.62 2.91 4.53 السادس

 التعليمي 48.81 15.31 27.34 الدرجة الكلية
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  .طلبة وفق مستويات المقروئية الثالثتصنيف ال: 2.4الجدول 
  

  النسشبة المئوية  عدد الطبة   المستوى 

  %39  338  المستقل 
  %19.7  171  التعليمي 
  %41.3  357  االحباط 
  %100  866  المجموع 

  

  . عدد الطلبة الذين وقعوا ضمن المستويات الثالث للمقروئية )2.4(الجدول يوضح 
طالباً وطالبة والنسـبة  ) 357(ن مستوى االحباط إذ بلغ عددهم وتبين بأن معظم الطلبة وقعوا ضم

طالبـاً  ) 338(ثم تالها المستوى المستقل إذ بلغ عدد الطلبة ضمن هذا المسـتوى   ،)41.3(المئوية 
وطالبـة  طالباً ) 171(، ثم تالها المستوى التعليمي إذ بلغ عدد الطلبة %39وطالبة والنسبة المئوية 

  %).19.7(والنسبة المئوية 
  

وترى الباحثة من خالل خبرتها كمعلمة أن السبب في هذه النتيجة يعود إلى اإلهتمام الـذي توليـه   
وزارة التربية والتعليم في السنوات األخيرة بحصص العلوم العامة والرياضيات فقـد قـام مركـز    

ـ ) 2004، 1999، 1998( القياس والتقويم بإجراء عدة دراسات في األعوام التالية ة العربيـة  للّغ
ونتيجـة  والعلوم و الرياضيات لتقيس مدى استيعاب الطلبة وقدراتهم على فهم المقروء لتلك المواد 

وإخضاع معلمي العلوم العامـة لـدورات تكثيفيـة    زيادة حصص العلوم العامة  لهذه الدراسات تم
ويمكن أن . تساعدهم على استخدام استراتيجيات تدريس حديثة مما يسهم في تحسين مستوى الطلبة

نعزو السبب أيضاً إلى استخدام المعلمين الملخصات كوسائل بديلة للكتـاب المدرسـي وتوضـيح    
المفاهيم العلمية وتفسير الرموز واإلشارات الصعبة في محتوى الكتاب، وترى الباحثـة أيضـاً أن   

ير تفكيـر  ساليب التدريس الحديثة أصبح يستخدم طرق جديدة ومهارات تسـتث وعيه ألالمعلم نتيجة 
الطلبة على ربـط النتيجـة    قدرة من الطلبة مثل التفكير اإلبداعي والناقد والعصف الذهني مما زاد

االنفجار العلمي الهائل في أجهزة وال يمكن نسيان . رفة سابقة بجديدةبالسبب، وربط ما لديهم من مع
مجاالت العلوم مما ساعد تهتم في اإلعالم واإلنترنت التي لم تقصر في عرض برامج علمية وثقافية 

  .الطلبة في االطالع عليها

 

، )2001( عالونةومن الجدير ذكره أن هـذه النتيجـة تتفـق مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة        
). 2004(، وإمبو سعيدي والعريمـي،  )1984( حبيب اهللا،، و)1988( ،، ودعنا)1999(،األعرجو
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متوسطاً وأن معظم الطلبة وقعوا ضمن  مقروئية كتاب العلوم العامة كان وا بأن مستوىأظهر حيثُ
  .المستوى المستقل

 Abanami (1983(، و)1999(سـماعيل، بوقحـوص وإ اختلفت هـذه النتيجـة مـع دراسـة     و
حيث أظهرت نتائجهم بـأن  . Sellars, (1987)، و Field,( 1982(، و1983 ),Falkowski(و

  .مقروئية غالبية الطلبة وقعت ضمن مستوى اإلحباط
  

  :تعلقة بالسؤال الثانيالنتائج الم
  

  داء الطلبة في اختبار المقروئية وتحصيلهم في مادة العلوم العامة؟ما العالقة بين أ
  

              عنـد مسـتوى الداللـة    ال توجد عالقة ذات داللة إحصـائية   :الفرضية اآلتية انبثقت عنه والذي
)α  =0.05  ( في مادة العلوم العامةبين مستوى مقروئية طلبة الصف الخامس وتحصيلهم.  
  

عالقة بين أداء الطلبة في اختبار معامل ارتباط بيرسون لمعرفة ال هذه الفرضية تم استخدام ولفحص
  .)3.4(موضح في الجدول هو كما  .قروئية وتحصيلهم في مادة العلوم العامةمال
  
ئية وتحصيلهم في مادة ختبار المقروداء الطلبة في إتباط بيرسون بين أنتائج معامل ار: 3.4جدول ال

  .العلوم العامة
  

  
في اختبار المقروئية وتحصيلهم في مادة  داء الطلبةبأن معامل اإلرتباط بين أ) 3.4(يوضح الجدول 

ين وجود ارتباط إيجابي بين عالمات إختبار المقروئيـة وعالمـات   بتو .)0.80(العلوم العامة بلغ 
   .في مادة العلوم العامة ةبا زادت المقروئية زاد تحصيل الطلأنه كلم أي، التحصيل في العلوم العامة

  
وأن هنـاك تحسـن    ،والفهم معـاً  لطلبة القدرة على القراءةهذه النتيجة إلى امتالك ايمكن تفسير و

وعالوة على ذلك فإن المهارات الالزمة  .ملحوظ في مستوى فهمهم للمادة المكتوبة أو النص العلمي
إلستيعاب اللغة العربية هي نفسها التي تلزم إلستيعاب مادة العلوم العامـة وغيرهـا مـن المـواد     

المتوسط  المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة معامل 
 )ر(االرتباط 

الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 0.80 15.31 27.34 االختبار عالمة

 20.45 67.37 العامة تحصيل مادة العلوم
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نما هي عملية يتفاعل فحسب وإفي العلوم ليست تعليم مهارات قرائية وإن عملية القراءة . الدراسية
كما أن قراءة المادة العلمية . مع المادة العلمية ويتم له استخالص المعاني المتضمنة فيهافيها الطالب 

تتجاوز المعنى الظاهر إلى المعاني غير الظاهرة، ويتم ذلك بفضل قدرة الطلبة على الربط بين مـا  
  .معرفة سابقة ومعلومات جديدة لديهم من

  
     و) 2003( ،وسـليمان ، ) 2000(دراسـة خطايبـة، والنعواشـي،    وقد اتفقت هذه الدراسة مـع  

)Field, (1982.  بأن هناك عالقة إرتباطية إيجابية دالة بين مستوى أداء الطلبة في اختبارمقروئية
  .)2004(،إمبو سعيدي والعريمي  ، واتفقت هذه النتيجة جزئياً مع دراسةوالتحصيل في العلوم

  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
  

  داء الطلبة في اختبار المقروئية وتحصيلهم في مادة اللغة العربية؟أما العالقة بين 
  

عنـد مسـتوى الداللـة                  ال توجد عالقة ذات داللـة إحصـائية    :الفرضية اآلتية والتي انبثقت عنه
)α  =0.05  (ن مستوى مقروئية طلبة الصف الخامس وتحصيلهم في مادة اللغة العربيةبي.  
  

داء الطلبة فـي  ط بيرسون لمعرفة وجود عالقة بين أولفحص هذه الفرضية تم استخدام معامل ارتبا
  .) 4.4(الجدول كما هو موضح في  .اختبار المقروئية وتحصيلهم في مادة اللغة العربية

  
ارتباط بيرسون بين أداء الطلبة في إختبار المقروئية وتحصيلهم في مادة نتائج معامل  :4.4جدول ال

  .اللغة العربية
  

  

المتوسط  المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة معامل 
 االرتباط

الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 0.74 15.31  27.34 االختبار عالمة

 20.89 67.80 مادة اللغة العربيةفي تحصيل ال
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ختبار المقروئية وتحصيلهم في داء الطلبة في إمل اإلرتباط بين أبأن معا) 4.4(الجدول  ظ منويالح
اللغـة العربيـة زادت   تحصيل الطلبـة فـي    ا زادكلم هأنتبين  و .)0.74(مادة اللغة العربية بلغ 

  .لإلختبارمقروئيتهم 
  

فهم المفردات وتوظيفها للحصول القدرة على القراءة ووتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى امتالك الطلبة 
على الفهم العام للنص وامتالك الطلبة للقواعد والتراكيب اللغوية التي تساعدهم على تحليل الكلمات 

وتوظيف ثروتهم اللغوية لتخمين المفاهيم العلمية  ،وتفسير المعاني الصعبة وربطها بخبراتهم السابقة
واستناداً لذلك فإن اللغة  .سماء وحروف الجر وغيرهاوقدرتهم على استخدام األفعال واأل ،المخزونة

العربية تعتبر فناً يعتمد على اإلنتباه والمعرفة والفهم والتحليل والتفسير للمادة المقروءة، وأن اللغـة  
العربية تعتبر الوسيلة األساسية لدراسة المواد الدراسية العلمية أو األدبيـة وإنـه كلمـا تعـززت     

ائية كلما تحسن المستوى التحصيلي في جميع مستويات التحصيل الدراسي العام وتحسنت القدرة القر
  .لدى الطلبة

  
حيث يوجد عالقة دالة إحصـائياً بـين مسـتوى    ) 1999(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة األعرج، 

تحصيل الطلبة في اللغة العربيةومستوى تحصيلهم في إختبار فهم المقروء، كما واتفقت هذه النتيجة 
  ).2003(وسليمان، ) 2004(ئياً مع دراسة كل من أمبوسعيدي، والعريمي، جز
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

  
الخـامس األساسـي    مقروئية كتاب العلوم العامة لدى طلبة الصـف مستوى هل توجد فروق في 
  تعزى إلى الجنس؟

  
عنـد مسـتوى الداللـة                  ئية ال توجد فروق ذات داللة إحصـا  :والتي انبثقت عنها الفرضية اآلتية

)α  =0.05  ( مقروئية كتاب العلوم العامة لدى طلبـة الصـف الخـامس    مستوى متوسطات في
  .تعزى إلى الجنس األساسي

  

من أجل إختبار داللة الفروق اإلحصائية بين ) t-test( "ت"هذه الفرضية تم استخدام اختبار  لفحصو
 موضح فـي الجـدول  هو كما . ة كتاب العلوم تبعاً لمتغير الجنسالمتوسطات الحسابية في مقروئي

)5.4(.  
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طلبـة   لدىالستجابة افراد العينة على مقروئية كتاب العلوم العامة " ت"نتائج اختبار : 5.4جدول ال
  .الصف الخامس األساسي تعزى لمتغير الجنس

  

  
وهي قيمة أقـل  ) 0.00( و! ���ى ا������   )  (6.89-كانت ) ت(أن قيمة ) 5.4(من الجدول  يالحظ

وى مقروئية كتاب العلوم أي أن هناك فروق دالة إحصائياً في مست)  α  =0.05( من مستوى الداللة
   .العامة لدى طلبة الصف الخامس األساسي تعزى إلى متغير الجنس ولصالح اإلناث

  
أن البيئة الفلسطينية المعروفـة  : وقد يعود السبب في تفوق اإلناث على الذكور إلى عدة أسباب منها

قضين معظم أوقاتهن فيـه  بتقاليدها وعاداتها المحافظة ال تتيح المجال لخروج اإلناث من المنزل في
مما يتيح فرصة اإلهتمام بالدراسة أكثر، بينما يقضي الذكور معظم وقتهم خـارج المنـزل للهـو    

إلى تفوق اإلناث فـي   )1980( وتشير دراسة حميدان،. واللعب وبالتالي قلة اإلهتمام بالدراسة أقل
الـذكور بسـبب إرتفـاع     القدرات اللغوية بشكل عام على الذكور، كما أنهن أفضل تحصيالً مـن 

بقلـة   ء الطالبـات تميز أدا) 1991(المحروس، كما أشار  .مستواهن في مهارات القراءة الصامتة
 اًبأن هناك أسباب )1994( عبادة،أديبي، و ويرى الباحثان. األخطاء اللغوية والنحوية مقارنة بالطالب

ارتفـاع  : شكل عـام، منهـا  ذكور في التحصيل الدراسي بعلى ال اإلناثتساعد على تفوق  أخرى
اإلناث فـي سـعيهن   مستوى اإلناث في عادات اإلستذكار واتجاهاته، وارتفاع دافعية اإلنجاز لدى 

  .إلثبات وجودهن
  

 ،، وعالونـة )2003 (،سـليمان و) 1999(وتتفق هذه النتيجة مع كل من بوقحوص، وإسـماعيل،  
واألعـرج  ) أ -1999( )ب-1998 (،، ومركـز القيـاس والتقـويم   )2001 (،، ومصلح)2001(
، بوجود فروق دالة احصائياً في مستوى مقروئية كتاب العلوم العامة تعزى لمتغير الجنس )1999(

وجود فـروق   مبعد )2001 (خطايبة والنعواشي، مع دراسةهذه النتيجة اختلفت و. ولصالح اإلناث
  .تعزى للجنس

  

المتوسط  العدد الجنس المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
  يةالحر

  قيمة
 ت

مستوى 
 الداللة

   15.06 23.98 450 ذكر الدرجة الكلية 

864  
 

  

-6.89 
  

0.00 

 14.75 30.97 416 أنثى
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

  
مقروئية كتاب العلوم العامة لدى طلبة الصـف الخـامس األساسـي    وى مستهل توجد فروق في 

   تعزى إلى الجهة المشرفة على المدرسة؟
  

عنـد مسـتوى الداللـة                  ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية   :والتي انبثقت عنها الفرضية اآلتية
)α  =0.05  ( لمتغير الجهة المشرفةمقروئية كتاب العلوم العامة تبعاً مستوى متوسطات في.  
  

لحساب الفروق فـي  ت الحسابية واالنحرافات المعيارية لفحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطا
محافظة بيت لحم تعزى مستوى مقروئية كتاب العلوم العامة لدى طلبة الصف الخامس األساسي في 

  . )6.4(الجدول كما هو موضح في  ،لمتغير الجهة المشرفة
  

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير الجهة المشرفة: 6.4جدول ال
  

  
ومدارس الوكالـة  ) 24.33(لمدارس الحكومة كان أن المتوسط الحسابي ) 6.4(ل من الجدويالحظ 

إي ان المدارس الخاصة حصـلت علـى أعلـى    ).36.72(وللمدارس الخاصة بلغت ) 31.24(بلغ 
  .متوسط حسابي

  
ولفحص الفرضية الصفرية تم استخدام تحليل التباين األحادي لحساب الفـروق فـي المتوسـطات    

تبار مستوى مقروئية كتاب العلوم العامة لدى طلبـة  الحسابية الستجابة افراد عينة الدراسة على اخ
كما هو موضح فـي  . الصف الخامس األساسي في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجهة المشرفة

  ).7.4(الجدول 
  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجهة المشرفة

 12.63 36.72 148 خاصة

 14.74 24.33 607 حكومة

 15.77 31.24 111 وكالة

 15.31 27.34 866 المجموع
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متغيـر   نتائج إختبار تحليل التباين االحادي ال ستجابة افراد العينة لدى الطلبة حسب: 7.4الجدول 
  الجهة المشرفة

  
وهي أقل من ) 0.00(اللة ومستوى الد)  47.87(كانت ) ف(أن قيمة ) 7.4(من الجدول  يالحظ

أي أن هناك فروق دالة إحصائياً في مستوى مقروئية كتاب العلوم  ) α  =0.05(مستوى الداللة 
 ).8.4(العامة تعزى لمتغير الجهة المشرفة ولصالح المدارس الخاصة كما في الجدول 

  
مسـتوى  وجد فـروق فـي   رفض الفرضية الصفرية، أي ت تم جود داللة إحصائية ولذلكتبين وو

مقروئية كتاب العلوم العامة لدى تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في محافظة بيت لحم تعزى 
خدم اختبـار شـيفية   مشرفة تأثيرا في النتيجـة أسـت  ولتحديد أي الجهات ال .لمتغير الجهة المشرفة
  ).8.4(الجدول هو موضح في  للمقارنات البعدية كما

  
  .للمقارنة البعدية الستجابة افراد العينة) Shefee(إختبارشيفيه  :8.4الجدول

  

  .دالة إحصائية*   
  

  ).36.72(أن الفروق لصالح المدارس الخاصة حيث كان المتوسط الحسابي ) 8.4(يوضح الجدول 
السبب في تفوق المدارس الخاصة في اختبار المقروئية علـى مـدارس الحكوميـة     تعزو الباحثةو

ومدارس وكالة الغوث الدولية إلى امتالك تلك المدارس ميزانية عالية نتيجة دعمهـم مـن جهـات    

مجموع  اينمصدر التب
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

" ف"قيمة 
 المحسوبة

 مستوى الداللة

   10102.18 2 20204.36 بين المجموعات
47.87 

  
 

  
.000  
 

  211.43 863 182467.18 داخل المجموعات
 

 865 202671.54 المجموع

 وكالة حكومة خاصة الفروق بين المتوسطات

 *5.48 *12.39  خاصة

 -6.91  - 12.39 حكومة

  6.91 5.48- وكالة
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ل مما يتيح لهم المجال بتوفير أفضل سبل النجاح والتفـوق مـن خـال    ، دينيةخارجية أو أجنبية أو
واستخدام أفضل الوسائل التعليمية  ،خبرة ومستوى تعليمي عالي يمية مميزة ذاتتوفيرهم كوادر تعل

عداد الطلبة داخل الصـف  ربما يعود السبب أيضاً إلى قلة أو .الحديثة التي تزيد من ثروتهم اللغوية
كمـا   .الواحد مما يتيح المجال للحوار والمناقشة وتبادل الخبرات واستخدام مفردات لغوية كثيـرة 

ستخدام ة وحصص إلر حصص مكتبيتعليمية للطلبة وتوف المدارس الخاصة زيارات ورحالت وتوفر
أجهزة الكمبيوتر لكل طالب مما يساعد الطلبة على إكسابهم مهارات لغوية أكثر من نظرائهم فـي  

  .الجهات المشرفة األخرى
، )1998(وام التاليـة  في األع مركز القياس والتقويمهذه النتيجة اتفقت مع الدراسات التي أجراها و
)1999.(  
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  :اإلستنتاجات
  

األنشطة المرتبطـة  (، DARTS)(الدراسة وإعدادها لإلختبار  بين للباحثة من خالل نتائج هذهلقد ت
، بأنه كان مناسباً لقياس مقروئية كتاب العلوم العامة، ويمكنه أن يستخدم كمؤشـر للتنبـؤ   )بالنص

وألنه يعطي الفرصة للطلبـة لقـراءة نصـوص اإلختبـار     .دة العلوم العامةبتحصيل الطلبة في ما
واإلجابة عنها بأشكال مختلفة غير مقتصرة على نوع واحد من األسئلة، كما الحظت الباحثة بـأن  

اعى المستويات الثالثـة للطلبـة   األسئلة، ور لم يبعث على الملل نظراً لتنوعاإلختبار كان ممتعاً و
وتوزيـع الطلبـة نظـراً    ). الي، والمستوى المتوسط، والمستوى دون المتوسطالمستوى الع( وهي

إلستجاباتهم ضمن المستويات الثالثة، وتبين أيضاً بأن كتاب العلوم العامة للصف الخامس األساسي 
  .ال يخلو من وجود نصوص صعبة غير مفهومة

  
راءة وخاصة فهم المقروء لدى لقد وجدت الباحثة بأنه من الضروري التركيز على تنمية مهارات الق

العلوم الطلبة في المرحلة األساسية الدنيا، لما لها أهمية تنعكس على تحصيل الطلبة، وحث معلمي 
ساليب تدريس تساعد على تنمية المهارات القرائيـة للطلبـة داخـل    العامة على استخدام طرق وأ

لعربية من خالل التركيز علـى  والربط ما بين حصة العلوم وحصة اللغة ا. حصص العلوم العامة
ة لصفوف األربعالقراءة وتوضيح المفاهيم الغامضة واإلبتعاد عن المفاهيم المجردة وخاصة لطلبة ا

وتشجيع الطلبة من الذكورعلى القراءة وتنمية المهارات القرائية والتركيز على  .األولى من المدرسة
  .مهارة فهم المقروء لديهم
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  الفصل الخامس
______________________________________________________________  

  :خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها

  

  خالصة النتائج 1.5
  

  :يلخيص نتائج هذه الدراسة كما يأتيمكن ت
  

وعالقتهـا  تشير النتائج أن مستوى مقروئية كتاب العلوم العامة لدى طلبة الصف الخامس األساسي 
في محافظة بيت لحم كان متوسطاً وقد وقع معظم العامة و اللغة العربية  بتحصيلهم في مادتي العلوم

وأظهرت النتائج إلى وجود عالقة إيجابيـة بـين أداء الطلبـة فـي      .الطلبة في المستوى التعليمي
إختبارالمقروئية وتحصيلهم في مادتي العلوم العامة واللغة العربية، وأظهرت وجـود فـروق ذات   

طلبة الصف الخامس األساسي تعـزى   لدىتوى مقروئية كتاب العلوم العامة داللة إحصائية في مس
  .لمتغير الجنس ولصالح اإلناث ولمتغير الجهة المشرفة ولصالح المدارس الخاصة

  
  التوصيات والمقترحات 2.5
  

  :ما توصلت إليه الباحثة من نتائجلقد انتهت هذه الدراسة إلى مجموعة من التوصيات اعتماداً على 
مقروئية كتب العلوم العامة والمواد الدراسية األخرى والتحقق من مناسبتها  هتمام بقياساال .1

  .لمستوى الطلبة وخاصة في المراحل األساسية
تشجيع معلمي العلوم العامة بضرورة التركيز على مهارات فهم المقروء في داخل الصفوف  .2

  .المدرسية
 .ى مهارة فهم المقروءتبني اساليب وطرق دراسية أخرى تساعد الطلبة عل .3

  .دعوة مؤلفي كتب العلوم العامة بإضافة تمرينات وأنشطة ذات عالقة بالمهارات القرائية .4
ضعف  آلية لتحديدتخصيص دورات تدريبية لمعلمي المواد الدراسية المختلفة تساعدهم على  .5

  .الطلبة في فهم المقروء لتتمكن من معالجتهم في وقت مبكر
مثل مكان ، العالقة بين مقروئية كتاب العلوم العامة ومتغيرات ُأخرىالقيام بدراسات تبحث  .6

  .البيئة األجتماعية، السكن
  .إجراء دراسات تعالج تدرج موضوعات كتاب العلوم العامة من حيثُ الصعوبة والسهولة .7
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  القرآن الكريم
  

  .األسكندريا، منشأة للمعارف، لمعاصرةالمناهج ا ):2000. (أحمد، والكلزة، فوزي، أبراهيم
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قدرات التفكير االبتكاري في عالقاتها بعادات االسـتذكار  ):1994.(أديبي ، عباس ، وعبادة، أحمد 
، دراسـة  لثانوي والجامعي بدولـة البحـرين  وقلق االختبار لدى عينة من طالب مرحلتي التعليم ا

  . مقدمة للمؤتمر العلمي الثالث ، جامعة البحرين ، كلية التربية
  
الثانوي  مقروئية كتاب األحياء للصف االول: )2004( .مبو سعيدي، عبد اهللا، والعريمي، باسمةأ
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   .، جامعة قطرمجلة مركز البحوث التربوية. طلبة المرحلة الثانوية بدولة البحرين
  

مهارات التعرف على الترابط في النص فـي كتـب القـراءة العربيـة     ): 2003. (الجرف، ريما
  .74 -73، ص 78، ع مجلة رسالة الخليج العربي، دراسة تقويمية –لثانوية للبنات المتوسطة وا
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دار عمـار  اسس القراءة و فهم المقروء بـين النظريـة و التطبيـق،   ):1997.(محمد حبيب اهللا،
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مان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عطرق تعليم األطفال القراءة والكتابة): 1990. (الحسن، هشام

  .األردن
  

 مستوى التحصيل في قواعد اللغة العربية لدى الطلبة في نهاية المرحلة:) 1980.(حميدان، علي 
رسالة ماجستير (بمنطقة القدس ، جامعة بير زيت ، فلسطين ، .  االبتدائية في مدارس وكالة الغوث

  ).غير منشورة
  

وية اللغوية المحوسبة والعادية في معالجة أثر األلعاب الترب): 2002. (الحيلة، محمد، وغنيم، عائشة
العلـوم  (مجلة جامعـة النجـاح لألبحـاث    الصعوبات القرائية لدى طلبة الصف الرابع األساسي، 

  .     -ص      ).2( 16، )اإلنسانية
  

مستوى النمو المعرفي لدى طلبة المرحلة األساسية ): 2000. (خطايبة، عبد اللة، والنعواشي، قاسم
 ،البحوث التربوية مجلة مركز. وعالقتة بالمستوى التعليمي والجنس التحصيل في العلومفي األردن 

  .137-107ص 18جامعة قطر،ع 
  

الجامعـة  . مقروئية كتب العلوم لصفوف المرحلة اإلبتدائية العليـا ): 1988. (دعنا، عبلة يوسف
  ).رسالة ماجستير غير منشورة. (األردنية، عمان

  
الكتاب المدرسي ومدى مالءمته لعملية التعلم والتعليم في ): 1982. (دمحم، مرسي، مجيد، دمعة

  .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،المرحلة االبتدائية
  

األساسـي   للصف السابع" لغتنا العربية"مستوى مقروئية كتاب ): 1995. (الرواشدة، سعدي مسلم
  ).لة ماجستير غير منشورةرسا(، جامعة مؤته، عمان، للطالبإشراكية ودرجة 

  
دار الفكر للطباعة والنشر  ،طرائق تدريس العلوم ودورها في تنمية الفكر ):2002. (عادل، سالمة

  .األردن، عمان، والتوزيع 
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المقـرر   مستوى مقروئية نصوص من كتاب اللغة العربيـة ): 2002( .سليمان، إقبال عبد القادر
رسالة ماجسـتير  (فلسطين، / جامعة النجاح الوطنية. للصف السادس األساسي في محافظة نابلس

  ).غير منشورة
  

 أثر التدريب على االستيعاب القرائي فـي اإلسـتجابة للمقـروء فـي    ): 1981( .الضامن، أرحام
 التحصيل اللغوي للطالبات المعلمات في مركز تدريب المعلمات التابع لوكالـة الغـوث بـرام اهللا،   

  ).لة ماجستير غير منشورةرسا(جامعة بير زيت، فلسطين، 
  

دار الفكـر للنشـر،   . 1، طتعليم القراءة بين المدرسة والبيت): 1998( .عدس، محمد عبد الرحيم
  .عمان

  
العالقة بين المهارات العقلية التي يعكسها إختبار فهم المقـروء  ): 1999( .علي ابراهيم ،األعرج

في  لدى طلبة الصف الخامس األساسيفي النصوص العربية ومستوى التحصيل في اللغة العربية 
  .)رسالة ماجستير غير منشورة(لسطين ف ،جامعة القدس ،محافظة بيت لحم

  
 مجلـة استراتيجية المعرفة الغيبية في تطوير مهارات القـراءة والفهـم،   ): 1999( .عزايزة، خالد

  . 210، ص10، باقة الغربية، العدد جامعة
  

 .ضى محمد، وأبو مغلي، وأنور، والنبالي عبد اللطيفعطية محمد، والحكشي، ويوسف، وأحمد ر

  .، دار الفكرللنشر والتوزيع، عمانطرق تعليم األطفال القراءة والكتابة): 1990(
  

المـادة   مستوى تحصيل تالميذ الصف الرابع األساسي فـي فهـم  ): 2001( .عالونة، عمر حلمو
رسـالة ماجسـتير   (الوطنية، فلسطين،  ، جامعة النجاحالمقروءة باللغة العربية في محافظة نابلس

  ).غير منشورة
  

 إختبار الكلوز كوسيلة تشخيصية وتدريسية في فهم المقروء باللغة الثانية،: )1997.(فرايمان، مريم
  .325 – 323، ص 29، معهد إعداد المعلمين العرب، كلية بيت بيرل، ع مجلة الرسالة
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  .، عالم الكتب، مصر1، ط،ية والتطبيقالمناهج بين النظر): 1989( .اللقاني، أحمد
  

 دراسة تقويمية لبعض مهارات القراءة الصامتة لدى تالميذ الصـف ): 1991.(المحروس، أنيسة 
رسـالة ماجسـتير غيـر    (، جامعة البحـرين ،   السادس اإلبتدائي في مدارس البحرين الحكومية

  ).منشورة
  

ياء وتعلمها في المرحلة الثانوية في األردن تعليم مادة األحمعوقات ): 1989. (حسان، محيي الدين
  ).رسالة ماجستير غير منشورة(، األردن، إربد، جامعة اليرموك، من وجهة نظر المعلمين والطلبة

  
، دار عـالم الكتـب   التأخر في القراءة الجهرية تشخيصه وعالجه): 1987( .مرسي، محمد منير

  .للنشر والتوزيع، الرياض
  

 ملخـص التقريـر األولـي   ): أ 1998( .وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ،مركز القياس والتقويم
والتوصيات إلختبار مستوى التحصيل في اللغة العربية لدى طلبة نهاية المرحلة األساسية الـدنيا  

  .في فلسطين )الصف السادس األساسي(
  

 ياضيات لـدى طلبـة  مستوى التحصيل في اللغة العربية والر: )ب 1998( .مركز القياس والتقويم
  .فلسطين ،وزارة التربية والتعليم .الصف العاشر في فلسطين

  
طلبة الصف الرابع في فلسطين في اللغة العربية  مستوى تحصيل: )1999( .مركز القياس والتقويم
  .، وزارة التربية والتعليم، فلسطينوالرياضيات والعلوم

  
الصف  اللغة العربية والرياضيات لدى طلبة مستوى التحصيل في): 2004(.مركز القياس والتقويم

  .فلسطين ،وزارة التربية والتعليم ،الرابع األساسي
  

" المنهاج الفلسطيني"تقويم كتاب العلوم العامة للصف السادس األساسي): 2003. (خالد، مصطفى
ت والتعليم في محافظا ريات التربيةيمن وجهة نظر معلمي العلوم للصف السادس األساسي في مد

  .فلسطين، نابلس، جامعة النجاح، )رسالة مجستير غير منشورة. (شمال فلسطين
  

   .، القاهرة، الدار المصرية اللبنانيةالطفل والقراءة): 1998( .مصطفى، فهيم
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أثر برنامج تدريبي مقترح لتنمية مهارة فهم المقروء باللغة : )2001( .عمران أحمد علي ،مصلح
 ،فلسطين ،جامعة النجاح الوطنية ،سلفيت دس األساسي في محافظةالعربية لدى طلبة الصف السا

   .)رسالة ماجستير غير منشورة(
  
نحو القراءة وارتبـاط هـذا    بعض العوامل المؤثرة في جيل الطلبة) 1997(.حامد شكري ،نزال  

ر ماجسـتي  رسـالة ( ،عمـان  ،الجامعة األردنية ،الميل بتحصيلهم العام وتحصيلهم في اللغة العربية
  .)غيرمنشورة

  
 مقروئية كتاب اللغة العربيـة المقـرر للصـف السـادس     مستوى: )1987(.خولة سالم ،النقرش

  .)رسالة ماجستير غير منشورة( ،عمان ،جامعة اليرموك ،األساسي
  

جامعة  دراسة تشخيصية حول فهم المقروء لدى تلميذات الصف الثالث،): 1996.(هلسة، وصايف
  .بيت لحم، فلسطين
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  لقدس جامعة ا
  برنامج أساليب التدريس

  
  ة/المحترم ................................................ ة / حضرة المحكم 

  
  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
  :تدرس الباحثة موضوع

مقروئية كتاب العلوم العامة لدى طلبة الصف الخامس األساسي وعالقتها بتحصيلهم في مادتي " 
  " . مة واللغة العربية في محافظة بيت لحم العلوم العا

  .وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في أساليب التدريس من جامعة القدس
ونظراً لما عرف فيكم من خبرة وعلم، تضع الباحثة بين أيديكم اختباراً لقياس مقروئية كتاب العلوم 

  .مته لقياس ما أعد لهراجية من حضرتكم إبداء رأيكم في مدى موائ
  وأقبلوا احترامي

  الباحثة رائدة جبران                                                                               
  

  معلومات عامة: القسم األول
  :في المربع الذي ينطبق عليك) �( يرجى وضع إشارة 

  __________________________:   اسم الطالب -1

 __________________________ : لمدرسةاسم ا -2

 أنثى �ذكر       �:            الجنس -3

  �: معدل اللغة العربية في الفصل األول -4

� : معدل العلوم العامة في الفصل األول -5
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  .)دقيقة 40(الرجاء اإلجابة عن جميع أسئلة االختبار علماً بأن مدة االختبار : القسم الثاني

  
            :بالمفاهيم العلمية المناسبة لفراغاتإمأل ا :السؤال األول

  
  -الدورة الزراعية   -التصحر   - الزهرة   -األوعية الناقلة 

  -القلب   - الخلية  - اإلشعاع  - لضوئيةالطاقة ا

 

نقص مستمر في خصوبة التربة، يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي، وعدم __________  .1
 .قدرة األرض على اإلنتاج الزراعي

عضلة قوية حجمها كقبضة اليد تقريباً، ويقع في القفص الصدري بين  __________ .2
 .الرئتين مائالً إلى اليسار، ويقوم بضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم

األوردة والشرايين التي تقوم بنقل الدم المحمل بالمواد الغذائية بعد هضمها __________  .3
 .واألكسجين إلى جميع أجزاء الجسم

يقة التي تُنقل بها الحرارة في األوساط المادية الشفافة وفي الفراغ، الطر__________  .4
 .انتقال حرارة الشمس إلى األرض: مثل

 .عملية تنويع المحاصيل المزروعة في كل حقٍل كل سنة__________  .5

تحتوي على أعضاء التكاثر الذكرية واألنثوية، حيث يحدث التلقيح فيها __________  .6
لحشرات كالنحل، وعند حدوث اإلخصاب تتكون الثمرة التي تحتوي عن طريق الرياح أو ا

 .على البذور

 .شكل من أشكال الطاقة ينتج عن مصدر ضوئي__________  .7

 .وحدة البناء األساسية في الكائن الحي__________  .8

   

                                                                       



71 

 

تحت وظيفة كل  وخطينتحت مكونات الدم  خطاًرأ النص اآلتي بتمعن، ثم ضع إق: السؤال الثاني
  .مكون

يتكون الدم من خاليا الدم الحمراء وهي قرصية الشكل مقعرة الوجهين، وال يوجد لها  :مكونات الدم
 الجسم بتكوينها ا غنية بصبغة الهيموجلوبين، ويقومنواة، وتكسب هذه الخاليا الدم اللون األحمر ألنه

قل ثاني أكسيد الكربون من ن من الرئتين إلى خاليا الجسم، وتنحيث تنقل األكسجي .في نخاع العظم
هي خاليا عديمة اللون ذات نواة والدم البيضاء ويتكون الدم من خاليا .خاليا الجسم إلى الرئتين

المناعي في كبيرة الحجم مقارنة بخاليا الدم الحمراء، وهي عدة أنواع، وتشكل جزءاً من الجهاز 
  .وتعمل هذه الخاليا على حماية الجسم والدفاع عنه ضد مسببات األمراض كالبكتيريا. جسم اإلنسان

ويوجد في الدم أيضاً الصفائح الدموية وهي أجسام صغيرة، كروية أو دائرية الشكل، وليس لها 
أما سائل البالزما . حيث تقوم بالمساعدة على تجلط الدم، ووقف النزيف أثناء حدوث الجروح. نواة

: من حجم الدم، ويحتوي على% 0.55فهو سائل شفاف يميل إلى االصفرار، ويشكل حوالي 
كما تعمل على نقل الغذاء المهضوم إلى . بروتينات ومواد أخرى، وتوجد فيه مكونات  الدم السابقة

  .خاليا الجسم، ونقل الفضالت من الخاليا إلى مراكز اإلخراج
                          :رأ النص ثم أكمل الفراغات بالكلمة المناسبةإق :الثالثالسؤال 
  حوله،  التي،  آخر،  فاستغل،   الطاقة،  اصطاد،  للتدفئة،

  ،استغل  استخدم،   لنقل،   هذه،  و،  لحراثة،  احتياجاته،

  :مصادر الطاقة
ن حوله لسد المتعددة التي اكتشفها م_____________ منذ قديم الزمان استغل اإلنسان مصادر 

  . اليومية، بأشكال مختلفة_____________ 
طاقته _____________ و . وإضاءة ما حوله نهاراً_____________ استغل طاقة الشمس 

. ، فكان يقطع المسافات سيراً على قدميه_____________العضلية للتنقل من مكان إلى 
استطاع تدجين _____________  اإلنسان الحيوانات لسد حاجته من الغذاء،_____________ 

الطاقة العضلية لبعض الحيوانات للركوب، _____________ بعضها لسد احتياجاته المختلفة، 
أرضه وغيرها، وجد _____________ أغراضه من مكان إلى آخر، و _____________ و

نباتات ال_____________ ، فجمع بذورها وثمارها لغذائه، ثم _____________النباتات من 
  .ألغراض متعددة أخرى

_____________ االستخدامات كان عندما اكتشف االنسان النار، _____________ وأهم 
  .تنتج عن احتراق المواد القابلة لالشتعال
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بحيث يصبح لها على شكل فقرة قرأها ثم أعد ترتيبها إأمامك جمل غير مرتبة، :الرابعالسؤال 
       .معنى

  :مكونات القلب
 :رة األولىالفق

  غشاء رقيق يسمى غشاء التامور -
 يتكون القلب من قسمين -

 يحيط بالقلب من الخارج -

 أيمن أيسر -

 ويعمل على حماية القلب وتسهيل حركته -

 ويتكون كل قسم من جزأين -

 وال توجد صلة مباشرة بين قسمين القلب األيمن واأليسر -

 أذين وبطين -

1___________________________________________________________  
2- _________________________________________________________  
3- _________________________________________________________  
4- _________________________________________________________  
5- _________________________________________________________  
6- _________________________________________________________  
7- _________________________________________________________  
8- _________________________________________________________  
  

  :الفقرة الثانية

  ومن األذين األيسر إلى البطين األيسر -
 لبطين الواقع أسفله بصماميتصل كل أذين با -

 وال يسمح له باالنتقال في االتجاه المعاكس -

  يسمح بانتقال الدم فقط من األذين األيمن إلى البطين األيمن -
1-__________________________________________________________  
2- _________________________________________________________  
3- _________________________________________________________  
4- _________________________________________________________ 
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اقرأ النص اآلتي ثم اعمل مقارنة بين طريقتي الري من حيث اإليجابيات  :السؤال الخامس
  .والسلبيات

  
ستيكية التي تبخر، فاستخدم األنابيب الباللة الحاول اإلنسان التغلب على مشك: طريقة الري بالتنقيط

إن طريقة . أتاحت له ترطيب جزء من التربة حول كل نبتة من خالل فتحات التوزيع المختلفة
شجار، اقتصادية، يفيد منها النبات وتعتبر هذه الطريقة صالحة لري األشتال واألالتنقيط طريقة 

وتكلفتها عالية، وال . ب فيها بين المزروعاتوتوفير المياه، وتحد من نمو االعشاب غير المرغو
  . تتحلل المواد البالستيكية في التربة فيظهر تأثيرها السلبي على البيئة

  
تعد هذه الطريقة أكثر األساليب قرباً من الطبيعة، حيث يسقط ماء الري : طريقة الري بالرشاشات

تيكية أو المعدنية، هي بذلك تقلل من من األعلى كالمطر، وتستخدم في هذه الطريقة األنابيب البالس
وعند استخدام هذه الطريقة تنمو . هدر المياه، ومناسبة لألراضي المنحدرة والمنبسطة على السواء

  .الطفيليات واألعشاب الضارة، وتكلفتها عالية في التشغيل والصيانة
  

  السلبيات  اإليجابيات  مقارنة بين طريقتي الري من حيث

  يططريقة الري بالتنق

    

  طريقة الري بالرشاشات
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%&� 

 تصنف

  .لتصنيف النباتات الوعائية المرفق اقرأ النص اآلتي، وقم بتعبئة المخطط :السؤال السادس
  

اللوز، : النباتات الوعائية هي نباتات تحتوي على أوعية ناقلة، وتشمل غالبية النباتات، مثل
ها، كان ال بد من تصنيفها إلى مجموعات ونظراً لتنوع. والرمان، والتوت، والخنشار، وكزبرة البئر

اعتماداً على البذرة أساساً للتصنيف،  –حتى تسهل دراستها، وقد صنفها العلماء إلى مجموعتين 
  .نباتات البذرية ونباتات بذرية: وهما

، سندرس نبات الخنشار مثاالً )ال تحتوي على بذور(وللتعرف إلى النباتات الوعائية الالبذرية 
هذه األكياس تحتوي على . يث يالحظ وجود أكياس سوداء أسفل ورقة نبات الخنشارح. عليها

أما النباتات الوعائية البذرية فهي . أبواغ، يتكاثر بوساطتها هذا النبات، ولذلك يسمى النبات الالبذري
لصنوبر، ا: بناتات لها أوعية ناقلة، تتكاثر بالبذور، وتقسم إلى نباتات وعائية بذرية، ال زهرية، مثل

  .القمح والبرتقال: ونباتات وعائية بذرية زهرية، مثل
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

النباتات 
الوعائية

 

 نباتات بذرية 

 الخنشار

 

  الزهرية

 مثل
 مثل

 ـتتكاثر بـ

 

 مثل

 يتكاثر بـ يلذا

 

 وتقسم إلى
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  اإلختبار بصورته النهائية
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

  معلومات عامة: القسم األول
  

  :ي المربع الذي ينطبق عليكف) �( يرجى وضع إشارة 

  

  __________________________:   اسم الطالب -6

 __________________________ : اسم المدرسة -7

 أنثى �ذكر       �:            الجنس -8

  �: معدل اللغة العربية في الفصل األول -9

 � : معدل العلوم العامة في الفصل األول - 10
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  .)دقيقة 40(يع أسئلة االختبار علماً بأن مدة االختبار الرجاء اإلجابة عن جم: القسم الثاني
  

            :بالمفاهيم العلمية المناسبة إمأل الفراغات :السؤال األول
  )عالمات 8(                                                                                      

  
  الزراعية ،الدورة   التصحر ،  الزهرة ،  األوعية الناقلة ،

  القلب ،  الخلية ،  اإلشعاع ،  لضوئية ،الطاقة ا

 

نقص مستمر في خصوبة التربة، يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي، وعدم __________  .1
 .قدرة األرض على اإلنتاج الزراعي

عضلة قوية حجمها كقبضة اليد تقريباً، ويقع في القفص الصدري بين __________  .2
 .ليسار، ويقوم بضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسمالرئتين مائالً إلى ا

األوردة والشرايين التي تقوم بنقل الدم المحمل بالمواد الغذائية بعد __________  .3
 .هضمها واألكسجين إلى جميع أجزاء الجسم

الطريقة التي تُنقل بها الحرارة في األوساط المادية الشفافة وفي الفراغ، __________  .4
 .ة الشمس إلى األرضانتقال حرار: مثل

 .عملية تنويع المحاصيل المزروعة في كل حقٍل كل سنة__________  .5

تحتوي على أعضاء التكاثر الذكرية واألنثوية، حيث يحدث التلقيح فيها __________  .6
عن طريق الرياح أو الحشرات كالنحل، وعند حدوث اإلخصاب تتكون الثمرة التي تحتوي 

 .على البذور

 .ل من أشكال الطاقة ينتج عن مصدر ضوئيشك__________  .7

 .وحدة البناء األساسية في الكائن الحي__________  .8
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تحت وظيفة كل  وخطينتحت مكونات الدم  خطاًإقرأ النص اآلتي بتمعن، ثم ضع : السؤال الثاني
  مكون

 )عالمات 8(                                                                                      

يتكون الدم من خاليا الدم الحمراء وهي قرصية الشكل مقعرة الوجهين، وال يوجد لها نواة، وتكسب 
ا في نخاع الجسم بتكوينه ا غنية بصبغة الهيموجلوبين، ويقومهذه الخاليا الدم اللون األحمر ألنه

قل ثاني أكسيد الكربون من خاليا ن من الرئتين إلى خاليا الجسم، وتنحيث تنقل األكسجي .العظم
هي خاليا عديمة اللون ذات نواة كبيرة والدم البيضاء ويتكون الدم من خاليا .الجسم إلى الرئتين

المناعي في جسم  الحجم مقارنة بخاليا الدم الحمراء، وهي عدة أنواع، وتشكل جزءاً من الجهاز
  .وتعمل هذه الخاليا على حماية الجسم والدفاع عنه ضد مسببات األمراض كالبكتيريا. اإلنسان

ويوجد في الدم أيضاً الصفائح الدموية وهي أجسام صغيرة، كروية أو دائرية الشكل، وليس لها 
أما سائل البالزما  .حيث تقوم بالمساعدة على تجلط الدم، ووقف النزيف أثناء حدوث الجروح. نواة

: من حجم الدم، ويحتوي على% 0.55فهو سائل شفاف يميل إلى االصفرار، ويشكل حوالي 
كما تعمل على نقل الغذاء المهضوم إلى . بروتينات ومواد أخرى، وتوجد فيه مكونات  الدم السابقة

  .خاليا الجسم، ونقل الفضالت من الخاليا إلى مراكز اإلخراج
  

  :الثالثالسؤال 
           .بحيث يصبح لها معنىعلى شكل فقرة قرأها ثم أعد ترتيبها إأمامك جمل غير مرتبة،  
  )عالمات 8(

  غشاء رقيق يسمى غشاء التامور -
 يتكون القلب من قسمين -

 يحيط بالقلب من الخارج -

 أيمن أيسر -

 ويعمل على حماية القلب وتسهيل حركته -

 ويتكون كل قسم من جزأين -

 بين قسمين القلب األيمن واأليسر وال توجد صلة مباشرة -

 أذين وبطين -

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  
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  )عالمة 14(                         :ل الفراغات بالكلمة المناسبةإقرأ النص ثم أكم :الرابعالسؤال 
  

  حوله،  التي،  آخر،  فاستغل،   الطاقة،  اصطاد،  للتدفئة،

  ،استغل  استخدم،   لنقل،   هذه،  و،  لحراثة،  احتياجاته،

  
المتعددة التي اكتشفها من حوله لسد _____________ منذ قديم الزمان استغل اإلنسان مصادر 

  . اليومية، بأشكال مختلفة_________ ____

طاقته _____________ و . وإضاءة ما حوله نهاراً_____________ استغل طاقة الشمس 

. ، فكان يقطع المسافات سيراً على قدميه_____________العضلية للتنقل من مكان إلى 

استطاع تدجين _____________ اإلنسان الحيوانات لسد حاجته من الغذاء، _____________ 

الطاقة العضلية لبعض الحيوانات للركوب، _____________ بعضها لسد احتياجاته المختلفة، 

أرضه وغيرها، وجد _____________ أغراضه من مكان إلى آخر، و _____________ و

النباتات _____________ ، فجمع بذورها وثمارها لغذائه، ثم _____________النباتات من 

  .تعددة أخرىألغراض م

_____________ االستخدامات كان عندما اكتشف االنسان النار، _____________ وأهم 

  .تنتج عن احتراق المواد القابلة لالشتعال
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  :السؤال الخامس
       .اقرأ النص اآلتي ثم اعمل مقارنة بين طريقتي الري من حيث اإليجابيات والسلبيات 

  )عالمات 10(
  

ستيكية التي لة التبخر، فاستخدم األنابيب البالحاول اإلنسان التغلب على مشك: بالتنقيططريقة الري 
إن طريقة . أتاحت له ترطيب جزء من التربة حول كل نبتة من خالل فتحات التوزيع المختلفة

شجار، اقتصادية، يفيد منها النبات وتعتبر هذه الطريقة صالحة لري األشتال واألالتنقيط طريقة 
وتكلفتها عالية، وال . فير المياه، وتحد من نمو االعشاب غير المرغوب فيها بين المزروعاتوتو

  . تتحلل المواد البالستيكية في التربة فيظهر تأثيرها السلبي على البيئة
  

تعد هذه الطريقة أكثر األساليب قرباً من الطبيعة، حيث يسقط ماء الري : طريقة الري بالرشاشات
طر، وتستخدم في هذه الطريقة األنابيب البالستيكية أو المعدنية، هي بذلك تقلل من من األعلى كالم

وعند استخدام هذه الطريقة تنمو . هدر المياه، ومناسبة لألراضي المنحدرة والمنبسطة على السواء
  .الطفيليات واألعشاب الضارة، وتكلفتها عالية في التشغيل والصيانة

  
  السلبيات  اإليجابيات  حيثمقارنة بين طريقتي الري من 

  طريقة الري بالتنقيط

  

..................................  

..................................  

..................................  

..................................  

  

..................................  

..................................  

..................................  

..................................  

  طريقة الري بالرشاشات

  

..................................  

..................................  

..................................  

..................................  

  

..................................  
..................................  
..................................  
..................................  
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%&� 

 تصنف

     .لتصنيف النباتات الوعائية المرفق اقرأ النص اآلتي، وقم بتعبئة المخطط :السؤال السادس
  )عالمات 8(

  

اللوز، : ى أوعية ناقلة، وتشمل غالبية النباتات، مثلالنباتات الوعائية هي نباتات تحتوي عل
ونظراً لتنوعها، كان ال بد من تصنيفها إلى مجموعات . والرمان، والتوت، والخنشار، وكزبرة البئر

اعتماداً على البذرة أساساً للتصنيف،  –حتى تسهل دراستها، وقد صنفها العلماء إلى مجموعتين 
  .بذريةنباتات البذرية ونباتات : وهما

، سندرس نبات الخنشار مثاالً )ال تحتوي على بذور(وللتعرف إلى النباتات الوعائية الالبذرية 
هذه األكياس تحتوي على . حيث يالحظ وجود أكياس سوداء أسفل ورقة نبات الخنشار. عليها

ئية البذرية فهي أما النباتات الوعا. أبواغ، يتكاثر بوساطتها هذا النبات، ولذلك يسمى النبات الالبذري
الصنوبر، : بناتات لها أوعية ناقلة، تتكاثر بالبذور، وتقسم إلى نباتات وعائية بذرية، ال زهرية، مثل

  .القمح والبرتقال: ونباتات وعائية بذرية زهرية، مثل
  
  
  

النباتات 
الوعائية

 

 نباتات بذرية 

 الخنشار

 

  الزهرية

 مثل
 مثل

 ـتتكاثر بـ

 

 مثل

 يتكاثر بـ يلذا

 

 وتقسم إلى
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  نموذج عن اإلختبار
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  نموذج عن اإلختبار
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  أسماء المحكمين
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  أسماء المحكمين
  

  مكان العمل  المؤهل العلمي  األسم  الرقم
  جامعة القدس المفتوحة  دكتوراه  ياسر المالح. د  1
  جامعة القدس  دكتوراه  أحمد فهيم جبر. د  2
  جامعة القدس  دكتوراه  ن عدسمحس. د  3
  جامعة القدس  دكتوراه  عفيف زيدان. د  4
  جامعة القدس  دكتوراه  ابراهيم عرفان. د  5
  جامعة القدس  دكتوراه  زياد قباجة. د  6
  مديرية بيت لحم  بكالوريوس  رائد أحمد. أ  7
  مديرية بيت لحم  بكالوريوس  حسن حمامرة. أ  8
  يت لحممديرية ب  ماجستير  نينا جدعون. أ  9
/ مدرسة تراسنطا للببنين  بكالوريوس  سهى خير. أ  10

  بيت لحم
/ مدرسة الفتاة الالجئة  بكالوريوس  سميرة نوفل. أ  11

  القدس
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  مديرية بيت لحم/ كتاب تسهيل مهمة 
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  مديرية بيت لحم/ تاب تسهيل مهمة ك
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  للمدارس الخاصة/ كتب تسهيل مهمة 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



94 

 

  لمدارس الخاصةل/ مهمة كتب تسهيل 
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  مدارس وكالة الغوث/ كتب تسهيل مهمة 
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  كتاب تسهيل مهمة لمدارس وكالة الغوث
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  فهرس الجداول

  
رقــــم 

  الجدول
 رقم  محتوى الجدول

  الصفحة
من حيث الجهة لمشرفة، وأعداد المـدارس وأعـداد    الدراسة مجتمعتوزيع  1.3

  .الطلبه وجنسهم
42  

  43  .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجهة المشرفة والجنس  2.3
  46  .معاملي الصعوبة والتمييز  3.3
ـ   1.4 ة المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لفقرات أداة مستوى مقروئي

  كتاب العلوم العامة
50  

  51  .تصنيف الطلبة وفق مستويات المقروئية الثالث  2.4

معامل ارتباط بيرسون بين أداة الطلبة في إختبار المقروئية وتحصيلهم فـي    3.4
  .مادة العلوم العامة

52  

بين أداء الطلبة في اختبار المقروئية وتحصيلهم في معامل ارتباط بيرسون   4.4
  .لعربيةمادة اللغة ا

53  

إلستجابة أفراد العينة على مقروئية كتاب العلـوم العامـة   " ت"نتائج إختبار   5.4
  على تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي تعزى لمتغير الجنس 

55  

  56  .المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لمتغير الجهة المشرفة  6.4

ستجابة أفراد العينة لدى تحصيل الطلبة نتائج إختبار تحليل التباين األحادي إل  7.4
  حسب متغير الجهة المشرفة

57  

  57  .للمقارنة البعدية إلستجابة أفراد العينة Shefee)(إختبار شيفيه   8.4
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  فهرس المالحق

  
  رقم الصفحة  محتوى الملحق  رقم الملحق

  68  .اإلختبار بصورته األولية  .1

  75  .اإلختبار بصورته النهائية  .2

  82  .موذج عن اإلختبارن  .3

  89  .أساء المحكمين  .4

  91  .مديرية بيت لحم/ كتاب تسهيل مهمة   .5

  93  .كتب تسهيل المهمة للمدارس الخاصة  .6

  98  .كتاب تسهيل مهمة لمدارس وكالة الغوث  .7
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  حتوياتمفهرس ال
  

  رقم الصفحة  الموضوع

  أ  إقرار
  ب  اإلهداء

  ج  الشكر والعرفان
  د  بية الملخص بالعر

  هـ  )Abstract(الملخص باإلنجليرية 
    خلفية الدراسة وأهميتها : الفصل األول    
  1  المقدمة 1.1
  6  مشكلة الدراسة 2.1
  6   أهداف الدراسة 3.1
  6  أسئلة الدراسة 4.1
  7   فرضيات الدراسة 5.1
  7  أهمية الدراسة  6.1
  8  محددات الدراسة  7.1
  8  مصطلحات الدراسة 8.1
    األدب التربوي والدراسات السابقة : الفصل الثاني      

  10  األدب التربوي 1.2
  12  أقسام القراءة 

  13  تعريف المقروئية 
  14  فهم المقروء

  15  العالقة بين القراءة وفهم المقروء
  20  مستويات القراءة وفهم المقروء

  21  الكتاب المدرسي ومدى مقروئيته 
  23  وءطرق قياس الفهم المقر

  28   الدراسات السابقة 2.2
  سات التعليق على الدرا

  
  

40  
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  رقم الصفحة  الموضوع
    الطريقة واإلجراءات : الفصل الثالث      

  42  منهج الدراسة  1.3
  42  مجتمع الدراسة 2.3
  43   عينة الدراسة 3.3
  44  أداة الدراسة 4.3
  45   األداةصدق  4.3
  46   األداةثبات  6.3
  46  جراءات الدراسة إ 7.3
  47  متغيرات الدراسة  8.3
  48  المعالجة اإلحصائية  9.3
    ومناقشتهانتائج الدراسة : الفصل الرابع     

  50  النتائج المتعلقة بالسؤال األول 
  52  النتائج المتعللقة بالسؤال الثاني 
  53  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 

  54  لرابعة النتائج المتعلقة بالفرضية ا
  56  النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة 

  59  اإلستنتاجات 3.4
    تلخيص نتائج الدراسة وتوصياتها: الفصل الخامس

  60  خالصة النتائج 1.5
  60  التوصيات  2.5

  61  المراجع العربية 
  66  المراجع األجنبية 

  68  لمالحقا
  100  فهرس الجداول
  101  فهرس المالحق

  102  حتوياتفهرس الم
  
  


