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 :ملخص
م للصفوف العليا بالمرحلة االبتدائية هدفت الدراسة قياس مستوى مقروئية كتب العلو

ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي في الدراسة، ، بمحافظة حفر الباطن
كأداة لقياس مستوى المقروئية لكتب العلوم للصفوف العليا من المرحلة ( التتمة) واستخدام اختبار

لباً من طالب الصفوف العليا من المرحلة طا( 879)وقد تكونت عينة الدراسة من . االبتدائية
هـ والتي تم 4141/4141االبتدائية في المدارس الحكومية بمحافظة حفر الباطن للعام الدراسي 

مدرسة حكومية، أما عينة الدراسة بالنسبة للنصوص فقد ( 11)اختيارها بطريقة عشوائية من 
نصاً علمياً من كتاب ( 44)االبتدائي، و نصاً علمياً من كتاب العلوم للصف الرابع(44)تكونت من 

بلغ متوسط : العلوم للصف الخامس والسادس االبتدائي، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
، 43)وللصف الخامس االبتدائي %( 89,41)مستوى مقروئية كتب العلوم للصف الرابع االبتدائي 

اتضح أن في المستوى اإلحباطي،  وجميعها تقع%(49، 41)وللصف السادس االبتدائي%( 97
النص األول والثاني يقعان في المستوى التعليمي لكتاب العلوم للصف الرابع والخامس االبتدائي 
بينما يقع النص األول، والثاني، والثالث في المستوى التعليمي لكتاب العلوم للصف السادس 

فوف العليا للمرحلة االبتدائية في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب الص، االبتدائي
ألنها تقع جميعها بنسب متقاربة في المستوى ؛مستوى مقروئية كتاب العلوم لهذه الصفوف

 . اإلحباطي
Abstract: 

This study aims at measuring readability level of science booksin the 
higher classes in primary stage in Hafr Al-BatenGovernate, To answer the 
questions of this study, the percentage ,accounting averages and standard 
excursions have been calculated and to achieve the aims of the study the 
reseacher used the descriptive method in his study and also using T-close 
as a tool for measuring readability level for science books in the higher 
classes in primary stage. The sample of study consists of (978) students in 
the higher classes in primary stage in Hafr Al-BatenGovernate underling 
Ministry Of Education in school year 1434/ 1435 AH this sample is chosen 
haphazardly from (45) general schools, But the sample of the study for 
Texts consists of (11) scientific texts chosen from science book for 4

th
 

grade primary and (13) scientific texts chosen from science book for 5
th

 and 
6

th
 grades primary, The study deducts that: The average readability level 

of science books for 4
th

grade primary comes (34,90 %)and for 5
th

grade 
comes (36,87%)while for 6

th
 grade comes (35,10%) and whole sit below 

the frustrating level, It is clear that the first and the second texts sit under 
the educational level for science books of 4

th
 and 5

th
 grades primary while 

the first, the second and the third texts sit under for science book of 6
th

 
grade primary, There arenostatistics differences among students of higher 
classes in primary stage in readability level of science book in these classes 
as they all sit in close precent in the frustrating level. 
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 :مقدمة الدراسة
فهو ليس ،يُعد الكتاب المدرسي أحد العناصر الرئيسة المهمة عند إعداد أي منهج دراسي

للطالب فحسب، بل هو ركيزة أساسية في العملية التعليمية؛ألنه يقدم  مجرد وسيلة تعليمية مساعدة
 . يمومفاه إطاراً عاماً للمادة الدراسية، ويوجه الطالب إلى ما سيدرسه من معلومات

أن الكتاب المدرسي يُعد رفيقاً للمتعلم في كل (" 44، ص4991)وذكرت األنصاري 
أوقاته، وعنصراً موحداً للمعرفة عند المتعلمين، ويشجع المتعلم على المطالعة اإلضافية بما يحتويه 
من مراجع، وبما يقدمه من معلومات للمتعلم في تنظيم منطقي، وأن دقة المعلومة وصحتها تريح 

بها، ويساعد المتعلم على  لمعلم والمتعلم، فالكتاب المدرسي يتماشى مع نظم االمتحانات المعمولا
 ".الحفظ واالستذكار

ويُعد الكتاب المدرسي انعكاساً مباشراً للمنهج المدرسي بحيث يشمل أهدافه ومحتواه 
( 41، ص4991)وطرائقه وتقويمه وغيرها، وتكمن أهمية الكتاب المدرسي كما يقول الحصري 

في أنه يقدم للمدرسين والطلبة خبرة جيدة في المحتوى العلمي، ويكفل ترتيب المادة لألهداف "
التعليمية، وال يزال يمثل مصدراً رئيساً من مصادر التعلم؛ ويسهل الحصول على المعرفة للمتعلم 

موضوعات وفقاً في جميع المراحل التعليمية، ولمختلف المواد الدراسية ويتيح للطلبة قراءة ال
 ". إلمكانياتهم واهتماماتهم وتعرض المادة فيه بطريقة منظمة

والكتاب المدرسي كذلك هو الوعاء الذي يحتضن المادة التعليمية وتذكر أزهار 
أن الكتاب المدرسي منبع يتغذى منه الطالب، لذا يلقى اهتماماً بالغاً " في هذا الشأن( 4999)غليون

ئولين عن التربية باعتباره دعامة أساسية للتعلم، فهو المعين األقوى في من قبل التربويين والمس
 .81ص"كثير من الحاالت، وال تزال طرق التدريس مبنية عليه

كذلك يلقى الكتاب المدرسي اهتماماً بالغاً من قبل التربويين، والمختصين في التربية، ألنه 
والتعلم، فمن جهة يعتمد المعلمون اعتماداً هو وسيلة مهمة للتعليم (" 4998)كما يقول أبو زهرة 

كبيرا عليه في التخطيط لدروسهم الصفية وتنفيذها، وتقويم ما يتعلمه الطلبة منها، ومن جهة أخرى 
يمثل الكتاب المدرسي للطلبة مصدراً مهماً من مصادر التعلم يعودون إليه بانتظام ليحصلوا منه 

راً من المعرفة التي تشتمل عليها المناهج الدراسية تنقل على المعرفة، وفي الواقع فإن جزءاً كبي
 . 17ص"وتصل للمتعلمين عن طريق اللغة المكتوبة 

أهم وسائل تعليم " كذلك دور الكتاب المدرسي باعتباره من (4999)ويوضح الشنقيطي 
 .44ص " اللغة بصفة عامة، وتعليم القراءة بصفة خاصة 

أهم المصادر المتداولة و "لكتاب المدرسي بأنه ا( 4994)كذلك يصف بوقحوص وإسماعيل
المؤثرة في الموقف التعليمي، وخاصة في المناهج الدراسية العربية التي ورثت أهمية الكتاب 

 . 41ص".المدرسي من فلسفتنا التربوية وتراثنا القديم
لمية ومن هذا المنطلق تعد كتب العلوم من كتب المواد الدراسية؛ التي تتضمن المعرفة الع

المتطلبة للطالب والتي تزودهم بكيفية ممارسة مهارات العلوم واكتساب القيم واالتجاهات العلمية؛ 
مما يؤكد على ضرورة ضبط الكتاب المدرسي بداية من تأليفه، واألخذ بالكثير من المعايير ذات 

ب للطلبة من الصلة ومن ضمن هذه المعايير مقروئية الكتاب، التي تعني مدى مالءمة نصوص الكتا
حيث مستوى صعوبة المادة العلمية، وانسجام تلك النصوص مع القدرات والخبرات الخاصة 

نتاج تفاعل القارئ مع المادة المقروءة بعد االنتهاء من عملية القراءة "بالمتعلم، هذا وتعد المقروئية 
: 4949العوالمة وآخرون، ". )مروراً بمراحلها المتتابعة المختلفة، فيظهر بذلك مدى التوافق بينهما

43 ) 
بأنها (" 11، ص4999)كذلك تحظى المقروئية بأهمية تربوية بالغة إذ يصفها حبيب هللا 

أداة يحتاج إليها مؤلفو الكتب في تحديد مواصفات المادة لغةً وعرضاً حسب عمر القارئ 
علمين، وبالتالي يتحقق واحتياجاته النفسية، ونموه العلمي بحيث تصل المادة إلى أكبر نسبة من المت

كذلك فإن المعلمين والقائمين على المكتبة بحاجة لهذا ،الغرض من كتابتها وتقديمها للقارئ
الموضوع من أجل تعيين الكتاب المناسب للصف المناسب، هذا باإلضافة إلى أن موضوع 

ة معينة يطلب المقروئية يساعد المعلم في تفسير نسبة نجاح طالبه، ومدى تحصيلهم لمادة تعليمي
المعلم منهم قراءتها، إذ يمكن أن يكون سبب نجاح الطلبة في التحصيل كون الكتاب غير مالئم لهم، 

 ".وأن نسبة مقروئيته منخفضة، أي درجة صعوبة صياغة مادته عالية 
كذلك تأتي أهمية تحديد مستوى مقروئية محتوى الكتاب المدرسي وباألخص كتب العلوم 

 ( 34: 4994صقر، . )علم لدى الطلبةلتالفي صعوبة الت
ونظراً ألهمية قراءة كتب العلوم فقد أجريت بعض الدراسات للكشف عن مستوى 

حيث قام الباحث بمحاولة معرفة مستوى مقروئية كتاب ( هـ4144البردي، )مقروئيتها، منها دراسة 
ته إلى ضرورة العلوم للصف الثاني المتوسط وعالقته ببعض المتغيرات وتوصلت نتائج دراس

معرفة صالحية مقروئية الكتب الدراسية وخاصة كتب العلوم عند عملية تأليفها أو تطويرها، كذلك 
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والتي أكدت نتائجها أن غالبية أداء الطالب عينة الدراسة في اختبارات ( م4949المطرفي، )دراسة 
 (. 3،93)التتمة يقع قي المستوى اإلحباطي للعينة حيث بلغ 

رة إلى ما حظيت به الكتب الدراسية ومنها كتب العلوم من اهتمام بالغ لدى وتجدر اإلشا
مصممي المناهج الدراسية في وزارة التربية والتعليم، من تطوير مستمر لهذه الكتب، حيث تم 

وهي النسخة الرابعة التي طالت هذه الكتب، حيث (هـ 4149)تطوير كتب العلوم في العام الدراسي
وبناءها من جديد لمواكبة التطور العلمي ومستجدات العصر، ولحاجة هذه الكتب تم إعادة صياغتها 

المطورة للتقويم السليم من خالل إتباع األساليب التربوية الحديثة في تقويم المواد المقررة، وفي 
مقدمتها قياس مستوى قراءة هذه الكتب، تأتي هذه الدراسة في هذا اإلطار الهادف إلى تقييم مستوى 

وئية كتب العلوم للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية لمساعدة المسئولين وأصحاب القرار مقر
 .ومصممي المناهج في تطوير وتحسين الكتب الدراسية

 :مشكلة الدراسة
أن غالبية أداء الطلبة في اختبار التتمة يقع ( م 4994)كشفت دراسة بوقحوص وإسماعيل 

الحية والبيئة المقرر على طلبة الثانوية في مملكة البحرين،   في المستوى اإلحباطي لكتاب الكائنات
أن مستوى مقروئية كتاب الفيزياء للصف كانت (Thampson، 2002)وأظهرت نتائج دراسة 

متدنية ولم تصل إلى الحد المقرر قبوله كمقروئية لتلك الكتب، وأن مقروئية هذه الكتب كانت أعلى 
 . تقرر تدريسها لهممن المستوى العمري للطلبة الذين 
أظهرت النتائج أن المواد التعليمية مكتوبة بمستوى  Sing)، 2003)وفي الدراسة التي قام 

عال جداً فوق مستوى الطالب، وأن هذه المادة بحاجة إلى مستوى ثقافة كلية لفهم نصف ما في 
 . المادة التعليمية

ستوى مقروئية كتب العلوم هذا ويعود السبب في اختيار اختبار التتمة للتعرف على م
 : للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية، نظراً لما له من إيجابيات أكده كالً من لألسباب التالية

استخدام النص نفسه، وبذلك ال يغير الباحث في الموضوع، وإنما يعرض أسلوبه وطريقته التي _ 4
 .يتناول بها المقروئية

 . وصل لها الباحث الحقاً في دراستهسهولة تحليل النتائج التي سيت_ 4
 . سهولة الحصول على الدرجة التي سيحققها الطالب في اختبار التتمة_ 4

كما أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة أن هناك ضعفاً واضحاً في قراءة مادة العلوم مما 
أمل ، (4997)كان له أثر في ضعف التحصيل الدراسي، ومن ضمن هذه الدراسات أبو صليط 

 (. 4994)، وبوقحص، وإسماعيل(4999)، وأزهار غيلون(4994)صقر 
ومن ثم تتمثل مشكلة الدراسة في ضعف القراءة عند الطالب في المواد الدراسية، ومنها 
مادة العلوم والذي يعود إلى صعوبة النصوص العلمية الواردة في الكتب المدرسية، مما يؤثر بشكل 

ذ الدراسي، وهذا يدعو إلى اهتمام القائمين بتصميم المناهج لمعرفة عام على مستوى تحصيل التالمي
مدى مالءمة هذه النصوص العلمية لقدرات الطالب القرائية، وحيث تعتبر كتب العلوم للصفوف 
العليا من المرحلة االبتدائية، وهي الصف الرابع والخامس والسادس من الكتب المطورة، كانت 

 .وى مقروئية هذه الكتب لدى الطالبالحاجة ملحة إلى معرفة مست
وقد جاءت هذه الدراسة للكشف عن مستويات مقروئية كتب العلوم للصفوف العليا من 
المرحلة االبتدائية باستخدام اختبار التتمة، خصوصاً وأن هذه الكتب كتب مطورة ومعرفة مدى 

 . اداتهمارتباط وتوافق المادة العلمية للكتب العلوم مع قدرات الطالب واستعد
 :أسئلة الدراسة

ما مستوى مقروئية كتاب العلوم للصف الرابع االبتدائي للمرحلة االبتدائية بمحافظة حفر  -4
 الباطن؟

ما مستوى مقروئية كتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي للمرحلة االبتدائية بمحافظة حفر  -4
 الباطن؟

بتدائي للمرحلة االبتدائية بمحافظة حفر ما مستوى مقروئية كتاب العلوم للصف السادس اال -4
 الباطن؟

ما تأثير اختالف الصف الدراسي في مستوى مقروئية كتب العلوم للصفوف الثالثة األخيرة من  -1
 المرحلة االبتدائية؟

 :هدف الدراسة
هدفت الدراسة تعرف مستوى مقروئية كتب العلوم في الصفوف الرابع والخامس والسادس 

 .                                      باختالف مستوى الصفومدى اختالفها 
 : أهمية الدراسة

نحو قياس مقروئية كتب -ومنها مناهج العلوم -مساعدة المختصين في تصميم المناهج الدراسية -4
 .العلوم المطورة
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مناهج  خصوصاً )إمكانية تزويد المختصين بتطوير المناهج الدراسية بوزارة التربية والتعليم  -4
 .            عن مستوى مقروئية كتب العلوم للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية( العلوم

محاولة تقديم تصور واضح لمؤلفي الكتب الدراسية عن نصوص كتب العلوم للصفوف العليا  -4
 .                من المرحلة االبتدائية ومعرفة النصوص الصعبة والسهلة منها

 . طرق مختلفة تساعد معلمي العلوم في كيفية قياس مقروئية الكتب الدراسية التي يدرسونهاتقديم  -1
 : حدود الدراسة

طبقت هذه الدراسة على عينة من نصوص كتب العلوم للصفوف العليا : الحدود الموضوعية_ 1
 .                             من المرحلة االبتدائية بمحافظة حفر الباطن

طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي : ود الزمانيةالحد_ 2
 هـ 4141/4141

تم تطبيق الدراسة على عينة من طالب الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية :الحدود المكانية -5
 . في محافظة حفر الباطن

 : مفاهيم الدراسة
مستوى صعوبة المادة : قروئية بأنهاالم( Good, 1983 :291)يعرف جود : المقروئية_ 1

مدى مالءمة لغة : "بأنها( 449: 4999جوارنه، )المقروءة لطالب صف دراسي معين، ويعرفها 
المحتوى لمادة علمية مقدمة في كتاب لقدرة الطالب القرائية التي تقف وراء سهولة أو صعوبة الفهم 

 ". في القراءة 
بأنها الدرجة النسبية لصعوبة أو سهولة المادة : وتعرف إجرائياً في حدود هذه الدراسة

المقروءة في كتب العلوم للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية التي تجعل تلك المادة مفهومه وواضحة، 
 .  وتقاس في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها الطالب في اختبار التتمة المعد لقياس المقروئية

جة التي سيكون عندها متوسط االستجابات الصحيحة للطالب في هي الدر: درجة المقروئية -2
 . اختبار التتمة

مدى :" مستوى المقروئية بأنه(Wellengton,Obsorne:2001)يعرف : مستوى المقروئية -5
استيعاب الطالب للنصوص القرائية وفقاً لمجموع درجاته إلى الدرجة الكلية في اختبار التتمة، 

 :ات متدرجة هيويتكون من ثالثة مستوي
وهو المستوى الذي يعجز فيه الطالب عن قراءة النص واستيعابه، حتى : المستوى اإلحباطي–أ

 .في اختبار التتمة% ( 19)بمساعدة المعلم، ويتحدد بحصول الطالب على درجة تقدر بأقل من 
ه وهو المستوى الذي يستطيع عنده الطالب أن يقرأ النص ويستوعب: المستوى التعليمي -ب

 .في اختبار التتمة%( 39 -%  19)بمساعدة المعلم، ويتحدد بحصول الطالب على درجة تقدر بين 
وهو المستوى الذي يستطيع عنده الطالب قراءة النص واستيعابه معتمداً : المستوى المستقل -ج

في %( 39)على نفسه دون مساعدة المعلم، ويتحدد بحصول الطالب على درجة تقدر بأكثر من
 ".ر التتمةاختبا

هي الكتب المطورة المقرررة مرن وزارة التربيرة والتعلريم فري المملكرة العربيرة السرعودية : كتب العلوم
 .هـ4141/4141على الصف الرابع والخامس والسادس االبتدائي في العام الدراسي 

 :دراسات سابقة
  كائنات هدفت الدراسة إلى قياس مقروئية كتاب ال(: 2001)دراسة بوقحوص، وإسماعيل

الحية والبيئة المقرر على طالب المرحلة الثانوية بدولة البحرين، وقام الباحثان بإعداد 
خمسة اختبارات من نوع اختبارات كلوز على مواضيع مختلفة من الكتاب؛ حيث طبقت 

طالباً وطالبة، واستخدم المنهج الوصفي في الدراسة، ( 441)على عينة عشوائية عددها 
نس الطالب في درجة المقروئية، وتوصلت الدراسة إلى أن غالبية عينة بعد تحديد أثر ج

الدراسة في المستوى اإلحباطي، وربعها في المستوى التعليمي، ونسبة قليلة في المستوى 
المستقل، باإلضافة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين درجة مقروئية النصوص القرائية 

عدم تدرج النصوص القرائية في الكتاب وفق درجة تبعاً الختالف الجنس لصالح اإلناث، و
 . مقروئيتها

  دراسة(Tompson, 2002 :) ،هدفت إلى المقارنة بين مقروئية كتاب الفيزياء المختلفة
والتي تندرج في سنوات التعليم الحادي عشر، وقد أظهرت الدراسة أن مستوى مقروئية 

رر قبوله كمقروئية تلك الكتب وأن كتاب الفيزياء كانت متدنية ولم تصل إلى الحد المق
 .  مقروئية هذه الكتب كانت أعلى من المستوى العمري للطلبة الذين تقرر تدريسها لهم

  هدفت الدراسة إلى قياس مقروئية كتاب : ( 2005)دراسة امبو سعيدي، وباسمة العريمي
ض المتغيرات األحياء المقرر على طلبة الصف األول الثانوي بسلطنة ُعمان، وعالقته ببع

كالجنس، وتحصيل الطلبة في مادتي األحياء واللغة العربية، وقام الباحثان باستخدام المنهج 
الوصفي لمالءمته لظروف الدراسة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم اختبار المقروئية؛ 
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حيث تكونت عينة الدراسة من عينة النصوص لتمثل وحدات الكتاب الثالث، وعينة قصدية 
لتمثل الطالب والطالبات في قطاع والية السيب في ( 498)شوائية عنقودية عددها وع

من %( 13)أن: محافظة مسقط بسلطنة ُعمان، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أبرزها
في %( 44)في المستوى التعليمي، و%( 44)عينة الطالب يقعون في المستوى المستقل، و

طية دالة إحصائياً بين أداء الطالب في اختبار المستوى اإلحباطي، وجود عالقة ارتبا
المقروئية وتحصيلهم في مادتي األحياء واللغة، وجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور 
واإلناث لصالح اإلناث في المستوى المستقل، ولصالح الذكور في المستوى اإلحباطي، 

 . وانعدمت الفروق بينهما في المستوى التعليمي
  دراسة(David , 2006  :) هدفت إلى التعرف على مستوى مقروئية كتب العلوم وقدرة

الطالب على قراءة هذه المواد وفهمها في المدارس األمريكية في جامايكا؛حيث جرى تقييم 
كل كتاب باختيار ثالثة نصوص من بدايته ووسطه ونهايته، وأظهرت نتائج الدراسة أن 

ث المقروئية، وأن الكتب األخرى ذات قيمة واحداً من الكتب فقط يناسب الطالب من حي
 .  متدنية للطالب في مدارس المرحلة الثانوية

  هدفت الدراسة إلى قياس مستوى مقروئية كتاب األحياء (: 2005)دراسة أبو صليط
للصف التاسع األساسي، وعالقة ( وحدات األحياء)للصف األول الثانوي، وكتاب العلوم

والتحصيل باللغة العربية، وتم اختيار عينة عشوائية بسيطة ذلك بكل من النوع والمنطقة 
طالباً وطالبة؛حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي، وقام ببناء اختبار كلوز ( 488)عددها 

هناك : لقياس مستوى المقروئية للكتابين، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها
مادة اللغة العربية، وجود فروق ذات دالة  ارتباط بين مستوى المقروئية والتحصيل في

، ولصالح المنطقة (البنات)إحصائياً في مستوى مقروئية كتاب األحياء تعزى لصالح النوع
 (. الحضر)

  هدفت هذه الدراسة إلي التعرف على مستوى مقروئية كتاب  (:2005)دراسة غليون
نية، وطبقت الدراسة في العام الفيزياء على تالميذ الصف الثالث الثانوي بالجمهورية اليم

( 439)في صنعاء بالجمهورية اليمنية، على عينة بلغ عددها( م4993/4997)الدراسي
تلميذاً واستخدم الباحث المنهج الوصفي، واختبار التتمة كأداة لقياس مستوى المقروئية، 

، حيث وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى مقروئية كتاب الفيزياء مناسب لمستوى التالميذ
من العينة تقع مقروئيتهم %(99،4)تقع مقروئيتهم في المستوى اإلحباطي و%( 7، 3)أن

 . تقع مقروئيتهم في المستوى التعليمي%(44)في المستوى المستقل، و 
  دراسة كل من(2008 ،VC Udenwa and NR Ikonta:)  هدفت الدراسة إلى تقويم

المدارس الثانوية بوالية الجوس األمريكية، الكتب الدراسية الخاصة باللغة االنجليزية في 
وأظهرت النتائج أن هذه الكتب صعبة على القراء المستهدفين، وأن هناك عدم توازن في 

 .                                  تكامل اللغة االنجليزية واألدب في الكتب المقروءة
  النصوص العلمية في  هدفت الدراسة إلى الكشف عن جودة(: 2002)دراسة أبي جحجوح

كتاب العلوم للصف الرابع األساسي بفلسطين، وبيان مستوى معرفة المعلمين بخصائص 
النص العلمي الجيد، وقياس درجة مقروئية نصوص كتاب العلوم للصف الرابع األساسي 
وقام الباحث ببناء ثالث أدوات بحثية منها اختبار مقروئية نصوص كتاب العلوم لتالميذ 

رابع األساسي، حيث تم استخدام المنهج الوصفي وطبقت الدراسة على عينة الصف ال
معلماً ومعلمة، وعينة عنقودية من طالب وطالبات الصف الرابع ( 19)عشوائية عددها 

طالباً وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى المقروئية ( 399)األساسي بلغ عددها 
               .           تقع في المستوى اإلحباطي

  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى مقروئية : (2010)دراسة العواملة وآخرون
كتاب العلوم المقرر لطلبة الصف السابع األساسي في األردن، وتحديد أثر الجنس في درجة 
المقروئية، إضافة إلى معرفة ترتيب النصوص ودرجة مقروئيتها في الكتاب، ولتحقيق 

طالباً ( 499)سة تم إعداد أربعة اختبارات بأسلوب اإلكمال وتألفت العينة من هدف الدرا
وطالبة في مدارس عمان، وأظهرت النتائج أن مستوى مقروئية الطلبة كانت ضمن 
المستوى اإلحباطي، كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين درجة مقروئية الكتاب تبعاً 

رت الدراسة أيضا أن الدروس القرائية في كتاب الختالف الجنس، ولصالح اإلناث، وأظه
 . العلوم للصف السابع األساسي ليست متدرجة وفق درجة مقروئيتها

  هدفت هذه الدراسة إلى قياس مقروئية كتب العلوم للصف : (2010)دراسة المطرفي
األول المتوسط، وعالقة ذلك ببعض المتغيرات كالتحصيل ونوع التعليم بالمرحلة 

حيث تم إعداد عشرة اختبارات تتمة من موضوعات مختلفة لعينة من الطالب الدراسية؛
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طالباً وقد أظهرت نتائج الدراسة أن غالبية أداء طالب عينة الدراسة في ( 339)تبلغ 
 (.3، 94)اختبارات التتمة يقع قي المستوى اإلحباطي للعينة حيث يبلغ 

 : التعليق على الدراسات السابقة
لدراسات السابقة التي تمكن الباحث من االطالع عليها تبين أنها ذات من خالل مراجعة ا

صلة بالدراسة الحالية، أي أنها ركزت على مقروئية النصوص العلمية للكتب الدراسية، والكشف 
عن محتواها وتحليلها، وقدرة الطالب على قراءة تلك النصوص العلمية لتلك الكتب الدراسية، 

على قراءة تلك النصوص العلمية المتعلقة بالكتب الدراسية، هذا ومعرفة مدى قدرة الطالب 
وأوصت معظمها باالهتمام بمقروئية الكتب الدراسية، وقد توصل الباحث إلى أن العالقة بين 
الدراسات السابقة والدراسة الحالية عالقة وثيقة، وإن اختلفت مع بعضها في نوعية المنهج والعينة، 

في نتيجتها مع كثير من الدراسات التي تناولت مقروئية كتب العلوم كدراسة وتتفق الدراسة الحالية 
، (م4998)، ودراسة أبي جحجوح (4994)، ودراسة قطيط (م4994)بيقحوص، وإسماعيل 

، وتختلف الدراسة الحالية مع الدراسات (م4949) ، ودراسة المطرفي(م4998)ودراسة الخطايبة 
حلة الدراسية، بينما تتميز الدراسة الحالية عن هذه الدراسات في السابقة في المكان والزمان والمر

مجتمعها وعينتها وهدفها الرئيسي، واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تدعيم 
، والمعالجة (اختبار التتمة)اإلطار النظري للدراسة الحالية، واالستفادة منها في بناء أداة الدراسة 

 اقشة وتفسير النتائج، التجريبية، ومن
 :للدراسةاإلطار النظري 

 : ماهية المقروئية
إحدى الطرق المهمة لمعرفة "بأنها( 4999)تُعد المقروئية كما يصف محمود وآخرون

وإذا كانت ،عالقة التلميذ بالكتاب بصفة عامة، وعالقته بالنص والمادة المكتوبة بصفة خاصة
لمدرسية في استخدام اللغة كوسيلة اتصال بينهم وبين المقروئية تتعلق بمهارة مؤلفي الكتب ا

التالميذ، ويكون نجاح هؤالء المؤلفين بقدر سهولة النصوص المكتوبة بالنسبة لمستخدمي تلك 
الكتب، فهي أيضاً تتعلق بالجانب الفني للكتاب من حيث إخراجه، وحجمه، وشكله، وطباعته، 

 444ص". وطريقة عرض الفقرات، والصور، والرسوم فيه
أنه قد تم استخدام ("  4991)وحظيت المقروئية باهتمام الباحثين حيث يشير طعيمة 

مصطلح المقروئية لتحليل وتقويم المستوى اللغوي لمواد االتصال، وذلك في أربعينات القرن 
العشرين بالجامعات األمريكية، ومن أجل االستخدام العلمي لها ألفت معادالت كثيرة سميت 

وذلك في ضوء خصائص اللغة االنجليزية، وبدأ ( ReadabilityFormula)لمقروئية بمعادالت ا
 148ص".يشيع هذا المصطلح في التربية العربية في ستينيات القرن العشرين 

معجميًا مشتقة من الكلمة " Readability"أن كلمة االنقرائية (" 4944)وتفيد سعاد جابر
 83ص".بمعنىقابلية النص للقراءة"ty"و" abili"والحقتين هما"  Read"الجذرية 

إن النص قابل للقراءة لو أن شخًصا ما يستطيع قراءة النص وفهم : ويمكن القول
 (Farkhan, 2009:19.)الرسالة؛مما يعنى أن لهذا انقرائية

المحصلة النهائية لعدد من العناصر التـي " أن المقروئية تمثل( 4991)ويذكر طعمية
طبوعة بما في ذلك نوع المفردات وتركيبها مع صياغتها بطريقة جيدة مما تشتمل عليها أي مادة م

يشكل نوعاً من أنواع التفاعل بين هذه العناصر، والتي تؤدي إلى نجاح عدد من القراء في االتصال 
ومدى سرعتهم في قراءتها فضالً عن ميلهم ،بها، ويقاس هذا النجاح بمدى فهم القراء لهذه المادة

 79ص".نحوها 
فعند قراءة " أن المقروئية قائمة على أساس عملية التفكير(4999)وتبين أزهار غليون

النص يحتاج القارئ إلى التعرف البصري على الرموز المطبوعة، وهي الحروف والكلمات 
والجمل والفقرات، ثم تحديد معانيها، وإدراك كيفية تنظيمها، ثم يحتاج إلى الربط بين األفكار 

تاج أوجه الشبه واالختالف بينها وصوالً إلى فهم غرض الكاتب، والمعاني المطروحة واستن
الضمنية غير المصرح بها في النص، وإلى جانب ذلك فالقارئ يمارس التفكير الناقد والتفكير 
العلمي عند محاولته مناقشة قضية أثارها النص، فيلجأ إلى تحديد المشكلة، ووضع الفروض، 

 34ص".ثم التوصل إلى الحل، وهو في أثناء ذلك يقوم بجهد كبير واختبار الفروض المختلفة
وتتيح المادة القرائية المالئمة لمستوى التلميذ في الكتاب المدرسي الفرصة لكي ينمو في 
شمول وتوازن من مختلف الجوانب العقلية والوجدانية والمهارية؛ ألنه بالرغم من تعدد مصادر 

فإنه يبقى أهم المصادر المتداولة والمؤثرة في الموقف التعليمي، المعرفة وتنوعها في هذا العصر، 
، بدير) .ويصعب تحقيق ذلك إال إذا تم توفير مواد قرائية تالئم متلقيها، وتساعد على تنمية قدراته

 (413ص : م4994
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درجة استيعاب القارئ لنص :"إلى مصطلح المقروئية بأنه(4994)ويشير عبد الوهاب
وى معين من مستويات االستيعاب القرائي، أو ممارسة شكل من أشكال لغوي مكتوب في مست

 .49ص"القراءة المعروفة
درجة صعوبة النصوص التي تعد عائقاً في "بأنها ( 4991)ويعرفها أمبو سعيدي والعريمي
 11ص". وجه الطالب في فهمها وإدراك معانيها
بين القارئ وقدراته على تؤكد عملية التوافق والتفاعل "وهناك من يرى أن المقروئية

وبين المادة المكتوبة من حيث وضوح مفرداتها، وسهولة جملها ، القراءة واهتماماته بالمقروء 
وتراكيبها، وأفكارها عند القارئ التي يعتمد عليها في تحقيق الفهم، وصناعة األفكار والمعاني 

 ( 444ص: م4998الهاشمي وعطية، ". )المستهدفة من ممارسة القراءة
من خالل مراجعته للعديد من تعريفات مقروئية ( 43، ص4994)ويستخلص البركات 

أن هناك ثالثة جوانب ترتبط بالمقروئية، وهذه الجوانب يمكن تلخيصها على النحو " كتب العلوم
 :التالي
أي قدرة القارئ على فهم الكلمات و المفردات والتراكيب اللغوية، فضالً عن قدرته على ربط : الفهم

 .ما يقرؤه مع خبراته
 . أي غزارة أفكار القارئ أثناء قراءة النصوص العلمية: الطالقة
 43ص". أي رغبة القارئ ودافعيته الداخلية المتولدة من قراءة النصوص العلمية: المتعة

وعلى اختالف الباحثين حول تعريف المقروئية إال أنهم يتفقون على أنها مناسبة المادة 
من حيث السهولة والصعوبة، ومدى قابلية النص العلمي للقراءة بالنسبة للمرحلة المقروءة للقارئ 

العمرية للطالب الذين أعدت لهم؛ األمر الذي يجعلهم أكثر اندماجاً واهتماماً مع النص مما يؤدي 
 (443ص:م4999جورانة، . )إلى نجاح عملية االتصال والتفاعل بين القارئ والمادة المقروءة

حظ الباحث أنه ال يوجد تعريف محدد أتفق عليه جميع المختصين والباحثين، ومما سبق يال
ولكن يمكن القول أنه على الرغم من اختالف التعريفات التي تناولت المقروئية، إال أنها تتفق في أن 
وظيفة المقروئية هي دراسة العوامل واألسباب التي تجعل قراءة النصوص المكتوبة وفهمها أسهل 

 . للقراءبالنسبة 
ومن خالل قراءة األدب التربوي يتضح لنا أن هناك ثالثة مستويات للمقروئية أشار إليها 

 : ، وهي(49-47: 4999أبو صليط، )، (449:4999جورانه، )كلٌّ من 
وهو المستوى الذي يعجز فيه الطالب عن قراءة النص واستيعابه، حتى : المستوى اإلحباطي –أ 

 . في اختبار التتمة%(  19)بحصول الطالب على درجة تقدر بأقل من بمساعدة المعلم، ويتحدد 
وهو المستوى الذي يستطيع عنده الطالب أن يقرأ النص ويستوعبه : المستوى التعليمي -ب

            .                               في اختبار التتمة%(  39 -%  19)بمساعدة المعلم، ويتحدد بحصول الطالب على درجة تقدر بين 
وهو المستوى الذي يستطيع عنده الطالب قراءة النص واستيعابه معتمداً : المستوى المستقل -ج

في %( 39)على نفسه دون مساعدة المعلم، ويتحدد بحصول الطالب على درجة تقدر بأكثر من
 . اختبار التتمة

 
 

 : أهمية المقروئية
ضروري، فالقيمة الحقيقة للمادة المقدمة إن معرفة مدى سهولة المقروئية أو صعوبتها أمر 

للقراءة تكمن في فهم القارئ لها، وفي مدى مناسبتها لمستواه القرائي، فلو أُعطي المتعلم مادة قرائية 
 . تفوق مستواه فإنه يتعرض لإلحباط والفشل وبذلك يتدنى مستوى التحصيل لديه

كتب في تحديد مواصفات المادة، وتشكل المقروئية أهمية تربوية بالغة يحتاجها مؤلفو ال
وعرضها حسب عمر القارئ واحتياجاته النفسية ونموه العقلي بحيث تصل المادة التعليمية إلى أكبر 
نسبة من المتعلمين وبذلك يتحقق الغرض من كتابتها وتقديمها للقارئ، وقد تزايدت في اآلونة 

ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي ومقروئية  األخيرة العناية بالمقروئية؛ نظراً لالرتباط الوثيق بين
 (. 1ص: م4999نجادات، .)كتب المواد الدراسية في مراحل التعليم العام المختلفة

كذلك تعد المقروئية من أبرز الجوانب التي يجب أن تحظى باهتمام كبير من قبل مؤلفي 
في تحسين عملية تعلم  الكتب المدرسية، ولعل هذه األهمية الكبيرة للمقروئية تعزى إلى دورها

إلى أن مقروئية كتب العلوم واحدة من أبرز ("4994)الطالب، وفي هذا السياق أشار البركات
العوامل المؤثرة في تحقيق األهداف التعليمية المنشودة، حيث إن رغبة الطلبة بتعلم النصوص 

 14ص". العلمية تكون مرتبطة بقدرتهم على قراءتها وفهمها
ديداَ فإن المتعة عند الطلبة لقراءة كتب العلوم وإقبالهم عليها ترتبط وبصورة أكثر تح"

ارتباطاً مباشراً بمستويات قدراتهم على استيعاب النصوص العلمية، وعلى أهمية التأكد من مقروئية 
الكتب المدرسية قبل اتخاذ قرارات بشأن تبنيها، ولذلك تجنباً من وقوع الطلبة في المستوى القرائي 



 1027نة عشر لس لثامنالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربية

 

351 

". طي، الذي يؤدي إلى نفورهم من تعلم العلوماإلحبا
(Soon&Yager,1993,Atkensm.Matusevich Huber,2009) 

 :العوامل المؤثرة في المقروئية
توجد عدة عوامل تؤثر في مدى سهولة أو صعوبة قراءة النص عند القارئ، منها عوامل 

ال نغفل دور الخبرة القرائية  تتعلق بالقارئ نفسه، وعوامل أخرى تتعلق بالنص المقروء، ويجب أن
والخلفية المعرفية والثقافية والعمر الزمني والعقلي في قراءة النصوص، وعالقة تلك العوامل معاً، 

 (. 499ص: 4999أزهار غليون، . )وأثرها مجتمعة في فهم النص
ولقد تعددت العوامل التي تؤدى إلى سهولة المواد المقروءة أو صعوبتها، ويؤكد 

Bormuth(1999 ) إخفاق العديد من الكبار والصغار في فهم ما يقرؤون قد تعود إلى "أنه عند
 p23". تعقيد اللغة التي يقرؤونها، وال يعود إلى قصور في قدرتهم على الفهم واالستيعاب

 : والمقروئية عبارة عن لحظة يحدث فيها تفاعل من جانبين
 .فيته المعرفية واإلدراكيةيتعلق بالقارئ من حيث خصائصه وخل: الجانب األول

يتعلق بالنص من حيث المادة المقروءة، والهدف من القراءة والمعاني  :والجانب الثاني
 (Bormuth,1999:p67). والتراكيب المستخدمة

منها ("4994)وهناك عوامل عديدة تتأثر بها بالمقروئية أشار إليها بو قحوص وإسماعيل   
الحروف، وطول األسطر والمسافات بين الكلمات واألسطر، حجم :طباعة المادة المقروءة مثل

ونوعية الورق، والصور واألشكال الموضحة للنصوص وكذلك طول الكلمات وشيوعها، وتنظيم 
األفكار المطروحة ومراعاة المادة العلمية للخلفية السابقة للقارئ، وكل عامل مما سبق يؤثر في 

 441ص". استيعاب الطالب للنص المقروء
الشكل :أن المقروئية تتأثر بتفاعل عدد من المتغيرات مثل(" 4949)ويرى أبو زهرة  

العام، وأسلوب الطباعة، والمحتوى، واألسلوب، وصعوبة المفردات، وتعقد الجملة، وكتابة 
المفاهيم، مع متغيرات تخص القارئ مثل الدوافع، والقدرات، والمعلومات السابقة، واالهتمامات 

 944ص".روئية المادةلتحديد درجة مق
بموضوع االتصال بين ("4999)ويرتبط مفهوم المقروئية حسب ما يوضح بني صعب  

الطالب والمادة المكتوبة في الكتاب؛ومن هنا تتأثر المقروئية بعوامل ترتبط بالطالب وعوامل أخرى 
 49ص".ترتبط بالمادة المكتوبة

حدد كيفية اتصاله بالمادة التعليمية وتعد القدرة اللغوية للطالب من أهم العوامل التي ت
وقد بذل العلماء جهوداً كبيرة في سبيل تحديد أهم العوامل التي تؤثر في ."المكتوبة واستيعابه لها

مستوى الكتابة أو صعوبتها في اللغات المختلفة، وقد خلصوا إلى تحديد مجموعتين من العوامل 
لنص واألفكار، واألخرى تتعلق بالقارئ وقدرته األولى تتعلق بالنص نفسه مثل الكلمات، وبناء ا

 ( (Harros&Sipay, 1990: p639. ومعلوماته
 : وسيتم عرض هذه العوامل على النحو التالي

 العوامل التي تتصل بالمقروئية من جانب القارئ : أوالا 
 : ميول المتعلمين

راعاة المادة القرائية من العوامل المتصلة بصعوبة المادة القرائية والمؤثرة في النص عدم م
لميول المتعلمين وعدم استثارة الموضوعات المقدمة لدوافعهم، وتلبيتها لحاجاتهم، وإشباعها 
لرغباتهم، لذلك يجب مراعاة ميولهم في الموضوعات التي تقدم لهم، حتى ال تكون الموضوعات 

 . االستزادة منهاالمقدمة ثقيلة عليهم، بل يشعرون عند قراءتها باالرتياح، ويميلون إلى 
أنه ليس هناك شيء يستطيع تعزيز المادة القرائية ("73، ص1991)Robinلقد ذكر روبن 

مثل ميول الطلبة للقصة وأبطالها، فالمتعلمون ال يتعلمون إال الموضوعات التي ترتبط بميولهم 
ول القارئ من سبل واهتماماتهم وتفضيالتهم، لتكون دافعاً لمواصلة تعلمهم للقراءة كما أن مراعاة مي

 ".تسهيل القراءة
كما ال ينبغي االعتماد على خبرة ،لذلك ينبغي العناية بالمادة القرائية المقدمة للمتعلمين 

الدوسري، .)مؤلفي الكتب فقط، بل يجب أن تدعم هذه الخبرة بالبحوث العلمية في هذا المجال
39:4991) 

الطالب ومتماشية مع ميولهم كانت  ويظهر للباحث أنه كلما كانت النصوص مناسبة لعمر
 .أدعى لوصول المعلومة وقربها للطالب، وزيادة نهم الطالب وإقباله نحو المادة القرائية

 :الخبرة السابقة
للخبرة السابقة دور مهم وتأثير واضح في قدرة القارئ على االستيعاب وفهمه للنص المقدم 

الخبرة السابقة في تنمية قدرة فهم المتعلمين  للقراءة، فقد أكدت الدراسات الحديثة على أهمية
النصوص المقدمة لهم، كما أوصت بضرورة مراعاة خبرة المتعلمين السابقة عن المفاهيم األساسية 

 .للموضوعات المراد تدريسها
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وقد اقترح بعض الباحثين تزويد المتعلمين ببعض المعلومات حول تلك المفاهيم إذا لم تكن 
ها، فالمتعلم ذو الخبرة الغنية عن الموضوع يحدث تكامالً بين معلوماته التي لهم خبرة كافية عن

الحويطي، . )كونها من خالل خبراته وقراءته السابقة، وبين المعلومات التي يتضمنها النص القرائي
 (17ص: 4949

 ويرى الباحث أن مراعاة هذا العامل عند اختيار محتوى النصوص القرائية أمر ضروري؛ ألن من
 .شأنه أن يساعد المتعلمين على فهم النصوص القرائية لهم

 العوامل التي تتصل بالمقروئية من جانب النص: ثانياا 
 :الكلمة

تتأثر المقروئية بطول الكلمة أو قصرها، ويقصد بطول الكلمة عدد الحروف، أو المقاطع 
على المتعلمين، والكلمة التي تتكون منها الكلمة، فكلما كانت الكلمات قصيرة كان تعلمها أسهل 

الطويلة ثقيلة في النطق والهجاء واالستعمال، وطول الكلمة يقاس إما بالنظر إلى عدد حروفها كما 
، وال يُعد مقياس (Fry)أو بحساب عدد المقاطع فيها كما في صيغة فراي ( أهليتي)في صيغة 

لذي يؤدي إلى صعوبة الكلمة، أما الحروف شائعاً، ولم تحدد المعادالت أساًسا ثابتاً لعدد الحروف ا
مقياس المقاطع فهو األكثر شيوعاً، حيث اعتمدت عليه أغلب معادالت المقروئية، وبالتحديد اتخذت 
الكلمة متعددة المقاطع أساساً للتنبؤ بصعوبة النص، وقد اتفقت بعض الدراسات على أن الكلمة 

كثر، واتخذت ذلك أساساً لتحديد صعوبة متعددة المقاطع هي الكلمة المكونة من ثالثة مقاطع فأ
 (.   34ص : 4991مشاعل الدوسري، . )الكلمة

وهناك عوامل يمكن أن تجعل النص سهل القراءة والفهم وهي تكرار الكلمة، وطول الكلمة، 
 (433ص : 4994البسيوني، . )وتداعي األفكار، والتجريد، واألفعال مقابل األسماء و الضمائر

عن وجود عالقة عكسية بين تكرار الكلمة ( Foulkner,1999:45)وكما كشفت دراسة 
ودرجات فهم الطالب للنص، ورغم أن نتائجه لم تكن حاسمة إال أنها تعد مؤشراً على أن التكرار 

 في الكلمة يؤثر على دراجات الفهم القرائي
لمات ومن ذلك نخلص إلى أن الكلمات األكثر تكراراً يتعرف عليها القارئ أسرع من الك

األقل تكراراً، وتكرار الكلمة في النص يساعد على معرفتها وألفتها؛ حيث يفيد تكرار الكلمة إلى 
 .ألفة القارئ بها، ومن ثم يجعلها أكثر مقروئية

 :الجملة
تعد الجملة من العوامل المؤثرة في مقروئية نص ما، فطول الجملة يؤدي إلى صعوبة 

ل هذه الحالة سيحتاج إلى ربط األفكار بعضها بالبعض اآلخر المادة المقروءة، ألن القارئ في مث
 (3ص:م 4999نجادات، .)ليفهم المضمون

هذا ويشكل طول الجملة عامالً مؤثراً على المقروئية، فطول الجملة أو قصرها قد يكون 
نى مصدراً للصعوبة أو السهولة، فالجملة القصيرة جداً تؤدي إلى اإليجاز، واإليجاز يعوق فهم المع

أحياناً خاصة لمستوى الطالب والجملة الطويلة جًدا تؤدي إلى اإلطناب، واإلطناب يؤدي إلى الخلط، 
وبالتالي تشتت االنتباه، لذا ينبغي أن تكون الجملةُ مناسبةً لمستوى المتعلم في المرحلة العمرية التي 

أسهل من الفعلية، وهناك من  يمر بها؛ إضافة إلى أن نوع الجملة يؤثر في سهولتها، فالجملة االسمية
يرى أن النمط النحوي الشائع قد يكون عامالً أكثر صدقاً من طول الجملة للحكم على مقروئية 

 ( 31ص: م4991مشاعل الدوسري، . )النص المكتوب
 : األفكار

تعد األفكار جوهر الموضوع المقروء، لذا يجب مراعاة السهولة والدقة والتنظيم في  
ضوع، وتؤدي الجملة المفيدة معنى كامالً، ويختلف مستوى صعوبة الجملة أو عرض أفكار المو

 (. 437ص:م4994البسيوني، . )سهولتها تبعاً لعدد األفكار التي تشتمل عليها
إن ازدحام النص باألفكار، وطول الموضوع المقروء من العوامل المؤثرة في مقروئية  

ار، فيضيع في ذلك النص، ويُفقد فهم المعاني نص ما، حيث يجد القارئ صعوبةً في ربط األفك
 (.19ص: م4949الحويطي، . )الواردة فيه

وبذلك يتبين مما سبق أن وضوح الفكرة وتسلسلها يسهم وبشكل كبير في فهم المادة 
 . المقروءة وإدراك المعنى المقصود بل ويفيد في ترابط األفكار

 : تعقيد البناء اللغوي
لجمل البسيطة أو نسبتها المئوية مقارنة بعدد الجمل المعقدة أو الجمل يقاس التعقيد إما بعدد ا

 (. 489ص: 1408جورج كلير، . )المركبة ونسبتها المئوية
ولكي يفهم معنى الجملة يحتاج القراء إلى معرفة أكثر لمعنى الكلمات التي تكون البناء، "

". م القراء البناء اللغوي للنصفمن خالل األفكار والمعلومات والمفاهيم الموجودة بالنص يفه
 (. 437: 4994البسيوني، )
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أضف إلى أن النص الذي يحتوي على جملة صعبة نحويًا يحتاج إلى وقت أطول في "  
القراءة، وتكون نسبة الفهم بالنسبة للقارئ أضعف، كما أن المفردات وحدها ال تكون كافية لفهم ما 

مشاعل ". )ية للجمل حتى يمكن فهمها، واستيعابهالذلك يجب تعلم بعض البيانات النحو. يقرأ
 (. 31: 4991الدوسري، 

 : الصور والرسوم
تعد الصور والرسوم من العوامل المؤثرة في مقروئية النص المكتوب؛ ألنها توضح المعنى 
الغامض، وتبرزه بشكل حسي ملموس، لذا يجب أن تكون هناك صلة بين الصور والنص 

 (78ص: م4999نجادات، .)المكتوب
وتعتمد الكتب السهلة اعتماداً كبيراً على الرسوم التوضيحية، لتقرب المعنى لألذهان، 
وتشوق الفرد إلى عملية القراءة، وتثير انتباهه، وتحفز ميله، فالرسومات والصور في الكتب 

ختالف المدرسية عادةً ما تعتبر جزءاً تكميلياً لما يتعلمه التلميذ، وتختلف مساحة الصور تبعاً ال
مستوى القراءة ونوع الموضوع، فتكثر في المستويات األولى للقراءة، وتقل كلما زاد 

 ( 437ص :م4994البسيوني، .)المستوى
إن للصور والرسوم أهميةً في مساعدة القارئ ( "Harrison4899)وقد ذكر هاريسون 

من التعلم الذي ال يستغنى  على التعلم وتبسيط المادة العلمية له، وقد تكون في بعض األحيان جزءاً 
 .p23"عنه كما في كتب األحياء والجغرافيا

ويتضح للباحث أنه البد أن تكون هناك صلة بين الصور والنص حتى يكون هناك تكامل 
في النص المقدم ويزداد المستوى التحصيلي، فعلى مؤلفي الكتب اختيار الصور المناسبة التي 

صيلها للمتعلم والمناسبة لعملية التعلم، كما أن عليهم اختيار تساعد على إبراز الفكرة المراد تو
الصور والرسومات الجذابة والمشوقة، وذلك لمساعدة المتعلمين على القراءة والفهم واالستيعاب 

 . للنص المقدم لهم
 : اإلخراج الفني

أسلوب الطباعة من حيث حجم الحروف، وطول " أن( 941، ص4998)يرى أبو زهرة
 ".حجم الهوامش، والفراغات بين السطور، وجودة الورق عوامل تساعد على فهم النصالسطور، و

إن إخراج الكتاب المدرسي من األمور المهمة التي تدعو القارئ إلى القراءة، وكلما كان 
غالف الكتاب قوياً ملوناً وورقه أبيض مصقول تظهر فيه العناوين الجانبية زاد ذلك من مقروئيته، 

: م4999أبو صليط، . )ئية الكتاب كلما زادت الصور التوضيحية الجميلة بالكتابوتزداد مقرو
 ( 48ص

كما أن حجم الحروف ووضوحها للعين وانسيابها فوق السطر من العوامل المؤثرة في 
مقروئية الكلمات التي تتكون من هذه الحروف، وانطالقاً من هذه الحقائق قام الخبراء بوضع 

: م4894حبيب، . )يجب أن تستخدم في مجال تنضيد الكتب والمجالتمواصفات لألحرف التي 
 (47ص

وبناًء على ما سبق فإن كل العوامل المؤثرة في المقروئية يجب أن تؤخذ بعين االعتبار  
عند اختيار صعوبة المادة المقروءة، فالمقروئية هي نتيجة تفاعل بين خصائص القارئ وخصائص 

 .النص
 : طرق قياس المقروئية

شير األدبيات إلى وجود أكثر من أسلوب لقياس المقروئية من أهمها ما أشار له كٌل ت
 (.م4998أبو سكينة )و( م4998اللبودي )و( م4998الهاشمي وعطية )من

 : ولقياس المقروئية أساليب وطرق متعددة، وفيما يأتي عرض ألهم هذه الطرق
 الطرق الوصفية : أوالا 

ن والخبراء والمشرفين، وذلك من خالل إبداء وجهات يقصد بها آراء وأحكام المعلمي
نجم وأبو . )نظرهم على بطاقة تشمل على عدد من المحاور التي تمثل مواصفات الكتاب الجيد

 (433ص :م4994السعيد، 
وهي تعني األحكام الشخصية للمحكمين، وترجع أهمية آراء المحكمين إلى أنها تقيس أوجه 

رات أو المعادالت، مثل العواطف واالنفعاالت، باإلضافة إلى كونها يصعب قياسها بواسطة االختبا
وعلى سهولة تطبيق هذا المقياس وسرعة . سهلة التطبيق وال تحتاج إلى درجات أو حسابات معقدة

حسابه، إال أن هذا ال يشكل أساساً لصالحيته وثقته، فهذا النوع من التقييمات يعتمد على قدرة 
 ، (ص438: م4994البسيوني، . )تلف من محكم آلخرالمحكم وخبرته التي تخ
أهمية هذه الطرق لكونها تقيس أوجهاً يصعب قياسها "على (947، 4998)ويؤكد أبو زهرة

العواطف واالنفعاالت، إضافة إلى كونها سهلة التطبيق وال : بواسطة االختبارات أو المعادالت مثل
 ".تحتاج إلى درجات أو حسابات معقدة



 1027نة عشر لس لثامنالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربية

 

355 

 طرق الكمية ال: ثانياا 
 : المقروءة( صيغ)معادالت _ أ

لقد اهتم الباحثون منذ القدم بتحديد صيغ ومعادالت لقياس مقروئية المادة المقروئية من أجل 
 . الحصول على النتائج التي تفيد في مدى استيعاب القارئ للنص

ئية في م، وتوالت بعد ذلك صيغ المقرو4844ولقد ظهرت الصيغ األولى للمقروئية عام "  
الظهور فاالهتمام بمقروئية المادة المكتوبة يعد أمراً ضرورياً من أجل تحقيق قدر أكبر من التعليم 

 (43: 4899جورج كلير، ". )والفهم واالستيعاب والحفظ
هي أداة تنبؤ تستخدم في حساب ( 4881)وصيغة المقروئية كما يعرفها إسماعيل  

ة، وذلك لتوفير مؤشر كمي وموضوعي لمستوي متغيرات الكلمة والجملة في قطعة مكتوب
 49ص. الصعوبة

 :ومن أكثر الصيغ استخداما ثالث صيغ أشارت إليها األدبيات هي
 (:  Shell&Dell)صيغة ديل وشال  -1 

، وهي مصممة لتحديد صعوبة المواد القرائية من (م4819)ظهرت هذه الصيغة في عام 
عية، وتعتمد على حساب عدد الكلمات في الجملة، وتهمل المرحلة االبتدائية إلى المستويات الجام

التركيز على معدل طول الكلمة في الجملة، ولكن تستخدم عدد الكلمات غير الموجودة في قائمة 
 (71: 4991الدوسري، . )الكلمات الشائعة الخاصة بالصيغة

المئوية  متوسط طول الكلمة بالجملة، والنسبة: وتعتمد هذه الطريقة على متغيرات هي"
كلمة، وتستخدم هذه ( 499)ذات الثالثمائة (Dale)لعدد الكلمات، والتي ال توجد في قائمة ديل

 (. 14: 4994الزعبي، ". )الصيغة للمواد القرائية للصفوف من الرابع فما فوق
 (:Flach)صيغة فلش  -2

كتابية  ظهرت هذه الصيغة في أوائل الخمسينات ويمكن استخدامها في تحديد صعوبة مواد
للصفوف من الخامس فما فوق، وتعتمد هذه الصيغة على عدة متغيرات منها طول الجملة، وصعوبة 
. الكلمة، التي تعني عدد مقاطع الكلمة، وكلما زاد عدد هذه المقاطع زادت صعوبة المادة المكتوبة

 (. 14ص:م4994الزعبي، )
مرحلة االبتدائية حتى المستويات وهذه الصيغة مصممة لتحديد صعوبة المواد القرائية من ال

كلير، . )الجامعية، وتعتمد على حساب معدل طول الجملة بالكلمات، ومعدل طول الكلمة بالمقاطع
 (. 47ص: 4199

 (: Fry)صيغة فراي  -5
، وهي على شكل رسوم بيانية، وقد أُقترحت هذه (م4877)ظهرت هذه الصيغة في عام 

 الطريقة لتوفير
خدميها، حيث ُصممت لتحديد درجة المقروئية لكل المستويات التعليمية، الوقت والجهد لمست

 (. 47: 4899كلير، . )وتعتمد على حساب معدل المقاطع في الكلمة، وعدد الجمل في النص
وتعتمد هذه الصيغة على الرسم البياني كأساس لحساب انقرائية النص، وتتطلب تحديد 

تحديد متوسط عدد المقاطع في هذه المائة كلمة، ثم يعين مستوى عدد الجمل في كل مائة كلمة، ثم 
هذان المتغيران على رسم بياني خاص بهذه الصيغة، ويستخرج من خالله مستوى انقرائية 

 (. 14ص:م4994الزعبي، .)النص
 : اختبار االستيعاب_ ب

 هو أسلوب يتضمن عدة وسائل لالختبار، كاألسئلة واألجوبة، واالختيار من متعدد، وما
نسميه اختبار فهم المقروء هو بالفعل قياس لفهم القارئ للنص، وتُعد النسبة المئوية لإلجابات 

هي المحدد األساسي لمدى فهم القارئ للنص، وتوجد ثالثة ( االستيعاب)الصحيحة الختبار الفهم 
 مستويات لهذه االختبارات هي الذاتي حيث الفهم الجيد، ومستوى التعلم وهو مستوى الفهم،

 (949ص: م4998أبو زهرة، . )ومستوى اإلحباط حيث ال يوجد فهم
وتقوم طريقة اختبارات االستيعاب لقياس مقروئية المادة التعليمية، على اختيار عينة من 
نصوص المادة التعليمية المراد قياس مقروئيتها بشكل عشوائي، بحيث تكون العينة ممثلة لنصوص 

الشرح، والترجمة، : للمادة التعليمية يمثِّل المستويات الثالثةالكتاب، ثم يوضع اختبار استيعاب 
والتأويل لكل نص من النصوص المختارة؛ شريطة أن يتصف اختبار االستيعاب بالصدق والثبات، 
بعدها يطبق االختبار على عينة ممثلة من الطلبة المراد قياس استيعابهم للمادة التعليمية، ثم تحسب 

ة على االختبارات، إذ تشير تلك المتوسطات الحسابية للعالمات إلى متوسطات عالمات الطلب
ولقد انتشر استخدام اختبارات . (11ص: م4899دعنا، . )مستوى مقروئية المادة التعليمية

االستيعاب في قياس مقروئية النص، فأكثر األنواع استخداماً هو االختيار من متعدد، والهدف من 
ام والمعاني الضمنية والجزئية في النص، كما يقيس قدرات مختلفة مثل االختبار هو قياس الفهم الع

فهم التراكيب والتذكر والقدرة على التعلم والتعليل، وقد مثلت هذه االختبارات نوعاً من التحصيل 
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يتم اختيار عينة ممثلة من نصوص المادة "هذا االختبار بأن( 4999)ويصف نجادات . القرائي
اختبار استيعاب يشمل مستوى الشرح، والترجمة والتأويل، وينبغي أن يتصف التعليمية، ثم يوضع 

االختبار بالصدق والثبات، ويطبق على عينة من التالميذ المراد قياس استيعابهم للمادة التعليمية، ثم 
 ".       وتعد هذه المتوسطات مؤشراً على مستوى مقروئية المادة التعليمية. يحسب متوسط عالماتهم

 :جية الدراسة وإجراءاتهامنه
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي القائم على وصف الظاهرة كما هي، من : منهج الدارسة

خالل رصد وتحليل واقع المشكلة البحثية المطروحة، وباستخدام اختبار التتمة لمعرفة مستوى 
ام هذه المنهج نظراً لمالءمة مقروئية كتب العلوم لصفوف العليا من المرحلة االبتدائية، وقد تم استخد

 .هذا المنهج لتطبيق الدراسة وتحقيق أهدافها
         :تكون مجتمع الدراسة الحالية من فئتين هما: مجتمع الدراسة

 مجتمع النصوص : الفئة األولى( 1
ويتكون مجتمع النصوص من جميع النصوص الواردة في كتب العلوم لصفوف الرابع 

 : هـ على النحو التالي 4141/4141دائي من الفصل األول للعام الدراسي والخامس والسادس االبت
تتكون من كامل نصوص كتاب العلوم للصف الرابع االبتدائي من الفصل الدراسري األول للعرام  ( أ

نصراً موزعرة ( 44)نصراً علميراً اختيرر منهرا ( 44)هـ حيث بلغ عرددها 4141/4141الدراسي 
 (.  4)وضح في الجدول رقم على ثالث وحدات دراسية كما هو م
 مجتمع النصوص( 4)جدول 

تتكررون مررن كامررل نصرروص كترراب الصررف الخررامس االبترردائي مررن الفصررل الدراسرري األول للعررام  ( ب
نصراً موزعرة ( 44)اختيرر منهرا نصراً ( 11)هـ و يبلرغ عردد النصروص 4141/4141الدراسي 

على ثالث وحدات دراسية توزعت على جميع الوحدات الدراسية، كما هو موضح في الجردول 
 (.4)رقم 

 مجتمع النصوص لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي( 4)جدول 
 عدد النصوص الوحدات الدراسية م
 3 الطقس 1
 5 المادة 2

 5 القوى والطاقة 5

 15  المجموع
( 11)وتتكرون أيضراً مررن كامرل نصروص كترراب الصرف السرادس االبترردائي وبلرغ عردد النصرروص ( ج

هررـ موزعررة 4141/4141نصرراً مررن الفصررل الدراسرري األول للعررام الدراسرري ( 44)نصرراً اختيررر منهررا 
 (. 4)على ثالث وحدات دراسية، كما هو موضح في الجدول رقم 

 مجتمع نصوص الكتاب( 4)جدول 
 عدد النصوص يةالوحدات الدراس م

 3 الفضاء 4

 1 المادة 4
 4 القوى والطاقة 4

 44 المجموع
 :       الفئة الثانية

 مجتمع الطالب : أوالا 

 عدد النصوص الوحدات الدراسية م
 1 الفضاء 4
 4 المادة 4

 1 القوى والطاقة 4

 44 المجموع
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وقد تكون من جميع الطالب المنتظمين بالصفوف العليا من المرحلة االبتدائية في المدارس 
طالباً ( 3117)هم هـ، حيث بلغ عدد4141/4141الحكومية داخل محافظة حفر الباطن لعام 

 . مدرسة حكومية داخل محافظة حفر الباطن( 11)موزعين على 
 أفراد مجتمع الدراسة( 5)جدول 

 عدد الطالب المدارس الحكومية م
 419 مدرسة ابن سيرين 4
 448 مدرسة عبد هللا بن عمر 4
 444 مدرسة حطين االبتدائية 4

 414 مدرسة عبد الرحمن الداخل 1

 449 لس االبتدائيةمدرسة األند 1

 879  المجموع
مدارس ( 1)أن أفراد العينة تم توزعيهم بصورة مختلفة على ( 1)يالحظ في الجدول 

 .حكومية وجميعها تقع داخل محافظة حفر الباطن
 . استخدم الباحث العينة العشوائية البسيطة: عينة الدراسة

 :عينة النصوص_ 1
قراءة نصوص كتب العلوم للصف الرابع والخامس بعد االطالع على الدراسات السابقة، و

هـ المقرر من قبل وزارة 4141/4141والسادس االبتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
نصاً بطريقة عشوائية بسيطة، وذلك ( 49)التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية تم اختيار 

دة في كتاب العلوم للصف الرابع االبتدائي من إجمالي عدد النصوص الموجو%( 49)بنسبة 
والخامس االبتدائي والسادس االبتدائي من الفصل الدراسي الثاني، وهذه النصوص لم يسبق ألفراد 
العينة دراستها، أو االطالع عليها، ألنه من شروط اختبار التتمة بأن المادة العلمية جديدة على 

بوقحوص، وإسماعيل )ما اتفق عليه كٌل من الممتحنين، وهي ممثلة لنصوص الكتاب وهو 
 (. من موضوعات الكتاب تكفي ألن تكون عينة ممثله لموضوعات الكتاب%( 49: " )أن(م4994)
 عينة النصوص من كتاب العلوم للصف الرابع االبتدائي: أوالا  

نصوص كتاب العلوم للصف الرابع االبتدائي( 1)جدول   
 رقم الصفحة عنوان النص رقم النص م

 49 ما أهمية الشمس؟ األول 1
 81 ما الحرارة؟ الثاني 2

 41 . المكوك والمحطة الفضائية الثالث 5

 48 . الحجم الرابع 5

 441 . استخدام البوصلة الخامس 3

 99 كيف تؤثر القوى في الحركة ؟ السادس 6

 494 . تفاعل الشحنات السابع 5

 13 ما التغيرات الفيزيائية؟ الثامن 5

 19 ما المقصود بالتغيرات الكيميائية؟ التاسع 2

 441 المجال المغناطيسي العاشر 10

 19 كيف نفصل مكونات المخلوط؟ الحادي عشر 11

 عينة نصوص كتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي: ثانياا 
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 نصوص كتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي( 6)جدول 

 رقم الصفحة   عنوان النص رقم النص م

 99 كيف تتغير حالة المادة ؟  األول 1

 41 كيف تتشكل الغيوم ؟ الثاني 2
 49 ما الكتل الهوائية؟ وما الجبهات الهوائية؟ الثالث 5
 14 . العواصف الرملية الرابع 5
 11 ما اإلعصار القمعي ؟ الخامس 3
 49 كيف نقيس الضغط الجوي والرياح ؟ السادس 6
 417 الضوء جسيمات السابع 5
 449 ما اآلالت البسيطة ؟ الثامن 5
 441 . أشكال الطاقة التاسع 2

 494 كيف نستفيد من التفاعل الكيميائي ؟ العاشر 10
 84 ما التمدد؟ وما االنكماش؟ الحادي عشر 11
 448 .التغيرات التي تحدث للصوت عند انتقاله الثاني عشر 12
 499 يائي ؟كيف أكتشف حدوث التفاعل الكيم الثالث عشر 15
 عينة نصوص كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي: ثالثاا 

نصوص كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي(7)جدول   

 رقم الصفحة   عنوان النص رقم النص م

 43 ما فصول السنة ؟ األول 1
 44 كيف يبدو القمر ؟ الثاني 2
 41 ما الذي يسبب أطوار القمر ؟ الثالث 5
 49 ما الذي يسبب المد والجزر ؟ الرابع 5
 44 .معالم سطح القمر الخامس 3
 43 . كسوف الشمس السادس 6
 31 . حاالت المادة السابع 5
 449 ما القوى ؟ الثامن 5
 449 كيف نستكشف الكهرباء بطريقة آمنة ؟ التاسع 2

 74 . المخاليط غير المتجانسة العاشر 10
 89 يميائية ؟ما التغيرات الك الحادي عشر 11
 494 . استعماالت األحماض والقواعد الثاني عشر 12

 413 ما المعناطيسية؟  الثالث عشر 15

نصاً ( 47)أن عينة النصوص المختارة بلغ عددها ( 7)، (3)، (1)يالحظ من جداول 
توزعت بطريقة عشوائية بسيطة على ثالث وحدات دراسية لكتاب العلوم للصفوف الرابع والخامس 

هـ وهي عينة ممثلة  4141/ هـ 4141السادس االبتدائي من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي و
 .         لنصوص الكتب

             
 :عينة الطالب_ 

اختيرت عينة الدراسة من طالب الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية في المدارس 
هـ 4141/4141افظة حفر الباطن للعام الدراسي الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم بمح

من طالب مدارس ابتدائية حكومية %( 41)طالباً بنسبة ( 879)بطريقة عشوائية، والبالغ عددهم 
 .                      داخل محافظة حفر الباطن

  :وصف عينة البحث
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 وصف لعينة الدراسة حسب توزيع الطالب في المدارس( 5)جدول 
 عدد الطالب الحكوميةالمدارس  م
 419 مدرسة ابن سيرين االبتدائية 4
 448 مدرسة عبد هللا بن عمر االبتدائية 4
 444 مدرسة حطين االبتدائية 4
 414 مدرسة عبد الرحمن الداخل االبتدائية 1
 449 مدرسة األندلس االبتدائية 1
 879  المجموع

طالبررا بطريقررة ( 844)البررالغ عررددهم  أنرره تررم اختيررار عينررة الطررالب( 9)يتضررح مررن الجرردول 
 . مدرسة حكومية واقعة في محافظة حفر الباطن( 11)عشوائية من 
 : أداة الدراسة

اعتمرردت الدراسررة الحاليررة علررى اختبررار التتمررة كمقيرراس لتحديررد مسررتوى مقروئيررة النصرروص 
: 4999)نره العلمية حيث يمتاز بالدقة، والصردق، والموضروعية، وذلرك مرا أشرار إليره كرل مرن جوار

إن اختبررار التتمررة يمترراز بدقررة طبيعترره البنائيررة : " بقولهمررا( 41-44: 4997)، وأبررو صررليط (448
المعتمردة علررى ترتيرب الكلمررات المحذوفرة، وألنرره يعتمرد بشرركل رئريس علررى المقردرة القرائيررة والفهررم، 

ت والجهرد؛ ونظراً لما يتصف به من درجات الصدق والموضروعية، وسرهولة تطبيقره، وتروفيره للوقر
إضررافة إلررى ارتباطرره ارتباطرراً مرتفعرراً بمعررادالت واختبررارات المقروئيررة األخرررى ومرونترره مررن حيررث 
إعداد نماذج متعددة للنص الواحد، وتقليله من فرص التخمين، وأخذه فري االعتبرار العوامرل المرؤثرة 

 . في النص
 :ة من المعايير، وهيوعلى ذلك تم بناء اختبار التتمة في الدراسات الحالية وفق مجموع

_ الفصل الدراسري الثراني _ قام الباحث بقراءة كتب العلوم للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية ( 4
 .             هـ؛وهي نصوص لم يسبق أن درسها الطالب4141/4141للعام الدراسي 

دراسري الثراني علرى قسمت الوحدات الدراسية في كتاب العلوم للصف الرابرع االبتردائي الفصرل ال( 4
حسب التقسريم الموجرود فري فهررس الكتراب إلرى ثرالث وحردات دراسرية لكتراب العلروم للصرف الرابرع 
والخامس والسرادس االبتردائي وشرملت كرل وحردة علرى عردد مرن النصروص، حيرث بلرغ إجمرالي عردد 

إدخال نصاً دون ( 47)النصوص في كتاب العلوم للصفوف الرابع والخامس الفصل الدراسي الثاني 
 .             أي تغيير عليها من حيث الصياغة أو المعنى

يحتوي كل نص على موضوع الوحدة، وعنوان النص كما هو موجود في الكتراب، وذلرك عنردما ( 4
          .                                  يقرؤه الطالب يعد نصاً متكامالً، أي أن النص يعالج فكرة واحدة متكاملة وشاملة وواضحة

مكونراً مرن مجموعرة مرن النصروص؛ حيرث بلرغ نسربة متوسرط طرول ( التتمرة)أعد الباحث اختبرار ( 1
( 93)كلمرة، كمرا بلرغ أقصرر النصروص ( 494)كلمة، وبلغ طول أطول النصوص ( 84)النصوص 

 .         كلمة( 41)كلمة، وبلغ عدد الكلمات المحذوفة من كل نص في الدراسية الحالية 
نصاً علمياً من إجمرالي نصروص كتراب العلروم للصرف الرابرع االبتردائي الدراسري ( 44)تيارثم اخ( 1
نصاً علمياً من كتاب العلوم للصف الخامس والسرادس االبتردائي مرن الفصرل الدراسري الثراني ( 44)و

 .                            بطريقة عشوائية
مل الحررذف حررروف الجررر والمصررطلحات تررم حررذف الكلمررة الخامسررة مررن الررنص العلمرري، كمررا يشرر( 3

العلمية، كما ال يدخل ضرمن العرد األعرداد، والكلمرات االنجليزيرة، والترواري ، كمرا ترم اسرتبعاد أسرئلة 
الكتاب، واألشكال، والرسوم من كتاب العلوم وهذا ما أكدته بعض الدراسات في العلروم مثرل دراسرة 

 (.4991مشاعل الدوسري، )
نص في هذه الدراسة بعد مررور الكلمرة السادسرة مرن السرطر األول أحيانراً، يبدأ الحذف لكلمات ال( 7

أو يبدأ من السطر الثراني حسرب طبيعرة مردخل الرنص وتسرتمر إلرى مرا قبرل نهايرة الرنص إال إذا ظهرر 
 .عنوان فرعي، وغير مسار المعنى للنص فيتوقف العد، ويبدأ العد من جديد بعد هذا العنوان

يرة التي وجدت عند تقسيم النصوص في كتب العلروم للصرفوف الرابرع استبعدت النصوص الصغ( 9
 .                              والخامس والسادس االبتدائي في الفصل الدراسي الثاني

وضع كل نص في ورقة مستقلة مع مراعاة أن تكون الطباعة مثل الكتراب مرن حيرث حجرم الخرط ( 8
الخرط، واألقرواس، وغيرهرا مرن األمرور الفنيرة الخاصرة والشكل ووضرع النقراط، والفواصرل، وغمرق 

 .                                             بالطباعة
الفراغات في الرنص العلمري محرددة بقروس متسراوية الحجرم، حترى ال تروحي للطالرب أن الفررا  ( 49

       .                  الكبير للكلمة الكبيرة، والفرا  الصغير للكلمة الصغيرة
 .             في جدول أعلى النص( مبعثرة)وضعت الكلمات المحذوفة غير مرتبة ( 44
تركت الجملتين األولى واألخيرة فري كرل نرص بردون حرذف لمسراعدة الطرالب علرى فهرم سرياق ( 44

 .                                            النص
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ف الدراسرة معتمرداً علرى مرا جراء فري أدبيرات الدراسرة وقد قام الباحث ببنراء اختبرار يتناسرب مرع أهردا
أبرري : والدراسررات السررابقة ذات الصررلة بمقروئيررة كتررب العلرروم، ومررن هررذه الدراسررات دراسررة كررل مررن

 (.        م4999)، وأبي زهرة (م4997)، وأبي سعيدي، وأبي صليط (م4994)قحوص، وإسماعيل 
                           :   وقد تم بناء االختبار وفق الخطوات التالية

قيرراس مسررتوى مقروئيررة كتررب العلرروم للصررفوف العليررا مررن المرحلررة : تحديددد الهدددف مددن االختبددار( 1
 .                                              االبتدائية وهي الصف الرابع والخامس والسادس االبتدائي على ضوء اختبار التتمة

أعد الباحث اختبار تتمة من نوع اإلكمرال  (:صياغة اختبار المقروئية)وصف اختبار المقروئية ( 2
(ClozeQuestions ) مكونراً مررن أحررد عشرر اختبرراراً فرعيرراً، صريغ مررن أحررد عشرر نصرراً قرائيرراً مررن

لررم يحررن )ثررالث وحرردات دراسررية مررن كترراب العلرروم للصررف الرابررع االبترردائي الفصررل الدراسرري الثرراني 
وثالثة عشر اختباراً فرعياً، صيغ من ثالثة عشر نصاً قرائياً من ثرالث ( موعد تدريسها للطالب بعد

وحدات دراسية لكل من كتاب العلوم للصف الخامس والسادس االبتدائي وترم حرذف الكلمرة الخامسرة 
في كرل مررة ترم العرد فيهرا مرن آخرر كلمرة محذوفرة مرع بقراء _ ألنها تمنح مجاالً للطالب لفهم النص_ 

خيرة في النص دون تغيير، والكلمة المحذوفة قد تكون مصطلحاً علمياً، أو حرف الجملة األولى واأل
جر، أو أي كلمرة أخررى تعطري معنرى صرحيحاً عنرد قرراءة الجملرة، وقرد أعطيرت الكلمرات المحذوفرة 
للطررالب فرري جرردول أعلررى الررنص؛ ليقرروم الطررالب باختيررار المناسررب منهررا لكررل فرررا ، وقررد بلررغ عرردد 

 .                                  بع عشرة كلمة في كل نصالكلمات المحذوفة أر
وضررعت فرري االختبررار تعليمررات تتضررمن البيانررات األساسررية، والهرردف مررن : تعليمددات االختبددار( 5

 .                    االختبار، وطريقة اإلجابة، ومثال لنص علمي مقتبس من أحد موضوعات الكتاب
                              :    طريقة تصحيح االختبار( 5
تم التصحيح بواسطة التصحيح بالمطابقة التي تنص على درجة واحدة للكلمة األصلية التري كانرت _ 

في النص قبل حذفها، وال تقبل أية كلمة ال تتطابق مرع الكلمرة األصرلية؛ حترى وإن كانرت مرادفرة لهرا 
 . في المعنى

                         .          أعطيت الكلمة الخطأ صفراً _ 
درجة؛ حيث بلغ عدد درجات كل النصوص المطلروب تطبيقهرا فري ( 41)العالمة الكلية لكل نص _ 

 .                                  درجة( 149)عينة الدراسة 
 .تم تحويل الدرجات إلى النسبة المئوية، بحيث كانت الدرجة النهائية لالختبار من مائة درجة_ 
بعرد تحديررد النصروص العلميررة فري صررورتها األوليرة مررن كترب العلرروم للصررفوف : صددق االختبددار (3

العليا مرن المرحلرة االبتدائيرة الفصرل الدراسري الثراني، وبعرد عرضرها علرى مشررف الدراسرة واألخرذ 
مرن ( 484، 4:ملحرق)محكماً ( 43)بالمالحظات تم عرضها على عدد من المحكمين بلغ مجموعهم 

فرري مجررال العلرروم وطرررق تعليمهررا، وبعررض المشرررفين التربررويين، ومعلمرري العلرروم المتخصصررين 
لالستفادة من آرائهرم حرول مقروئيرة النصروص العلميرة فري كتراب العلروم للصرفوف الرابرع والخرامس 
والسررادس االبترردائي الفصررل الدراسرري الثرراني، وتصررميم األداة فرري ضرروئها، حيررث صرردرت القائمررة 

ن اتسرراق خطرروات االختبررار، والدقررة العلميررة لنصرروص االختبررار، تضررم( 481، 4:ملحررق)بخطرراب 
والصررياغة اللغويررة، وعرردد النصرروص العلميررة، وعرردد الكلمررات المحذوفررة مررن كررل نررص، وإخررراج 
االختبررار وتصررميمه، والتعررديالت المقترحررة مررن قبررل المحكمررين، بعررد ذلررك قررام الباحررث بتحليررل آراء 

 :المحكمين التي تركزت حول ما يلي
 .                                     افة النصوص العلميةكث -أ
 .                                    كثافة الكلمات المحذوفة -ب
قام الباحث بتنفيذ مالحظرات المحكمرين باختصرار النصروص العلميرة للصرفوف الرابرع والخرامس  -ج

كلمرة وعمرل التعرديالت ( 41)ذوفرة وهري والسادس االبتدائي باإلضافة إلى تثبيت عردد الكلمرات المح
 : المطلوبة والواردة من المحكمين وفق الجدول التالي

 تعديل أداة الدراسة في ضوء آراء المحكمين( 8)جدول 
 (الصورة النهائية )أداة االختبار بعد التعديل  (الصورة األولية )أداة االختبار قبل التعديالت 

العلوم كثافة النصوص العلمية في كتاب (4
 نصاً علمياً ( 49)للصف الرابع حيث بلغ عددها 

تم اختصار النصوص العلمية لكتاب العلوم ( 4
 نصاً علمياً ( 44)للصف الرابع إلى 

( 44)كثافة النصوص العلمية حيث بلغ عددها ( 4
 نصاً علمياً للصف الخامس االبتدائي

تم اختصار النصوص العلمية لكتاب العلوم ( 4
 نصاً علمياً ( 44)لى للصف الخامس إ

( 44)كثافة النصوص العلمية حيث بلغ عددها (4
 نصاً علمياً للصف السادس االبتدائي

تم اختصار النصوص العلمية لكتاب العلوم ( 4
 نصاً علمياً ( 44)للصف السادس إلى 
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تم تشكيل النصوص بحيث تبدو كنصوص ( 1 تم كتابة النصوص بدون تشكيل( 1
 الكتب 

النصوص حسب ورودها في كتب  تم ترتيب( 1
 العلوم للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية

 تم ترتيب النصوص حسب صعوبتها( 1

 تم استبدال النقط بأقواس متساوية( 3 تم وضع نقط متساوية عند حذف الكلمات( 3

( 41)تم اختيار عدد الكلمات المحذوفة بـ ( 7
 كلمة

( 41)بـ تم اعتماد عدد الكلمات المحذوفة ( 7
 كلمة

صورة أداة االختبار قبل التعديل، وصورة أداة االختبار بعد التعديل ( 8)يتضح من الجدول 
 .   وفق آراء المحكمين

دقيقة أي مرا يعرادل حصرتين دراسريتين، وترم ( 89)استغرق زمن تطبيق االختبار  :زمن االختبار( 3
أول طالب أجاب عن االختبار والرزمن حساب زمن االختبار من خالل متوسط الوقت الذي استغرقه 

 .              الذي استغرقه آخر طالب أجاب عنه
 : تم تطبيق االختبار وفق الخطوات التالية :تطبيق االختبار( 6
 .                     الحصول على موافقة المشرف على تطبيق أداة الدراسة -أ
، 1:ملحرق)لقرى بتطبيق األداة على عينة الدراسة الحصول على موافقة كلية التربية بجامعة أم ا -ب

414.) 
الحصول على موافقة إدارة التربية والتعليم بمحافظة حفر الباطن بتطبيق األداة على عينة  -ج

 (.414، 3:ملحق)الدراسة
 .                                   التأكد من صدق االختبار -د

                              .   التأكد من تعليمات االختبار -هـ 
هـ، حيث بدأ الباحث بتطبيق األداة 4141/4141تم تطبيق األداة في الفصل الدراسي األول لعام  -و

على العينة االستطالعية في بداية األسبوع الحادي عشر مرن الفصرل الدراسري األول للعرام الدراسري 
 .طالباً ( 89)هـ على 4141/4141

 .                                   ختبارالتأكد من ثبات اال -ز
 .                              تم تحديد الوقت المناسب لالختبار -ح
فرري األسرربوع الرابررع عشررر مررن الفصررل ( 481، 1:ملحررق)تررم تطبيررق األداة بصررورتها النهائيررة  -ط

 .  هـ4141/4141الدراسي األول لعام 
 

 :الخصائص السيكومترية لألداة
اتضح أن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية لبنود النصوص العلمية : الصدق االرتباطي_ 1

بكل من الدرجة الكلية للنصوص كل على حدة، والدرجرة الكليرة لجميرع النصروص مجتمعرة، وكرذلك 
معامل السهولة والصعوبة الذي تم حسابه مرن خرالل حسراب عردد الراسربين بكرل سرؤال مقسرماً علرى 

لكلي للطالب كما اتضح أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية لمتوسطات مختلف نصوص أداة العدد ا
المقروئيررة )الدراسررة ومعامررل الصرردق االرتبرراطي لدرجررة الررنص بالدرجررة الكليررة لجميررع النصرروص 

يتسررم بدرجررة عاليررة مررن الصرردق ( اختبررار التتمررة)، واسررتناداً علررى مررا سرربق يتضررح أن األداة (الكليررة
 .ويعزز صدق المحكمين ويدل على أن صياغة العبارات جيدةاالرتباطي 

نصاً،  ( 44)تم حساب ثبات اختبار التتمة وذلك لنصوص الصف الرابع وعددها : ثبات االختبار_ 2
نصراً، ( 44)نصراً، ولنصروص الصرف السرادس وعرددها ( 44)ولنصوص الصف الخامس وعرددها 

، وذلرك علرى (ألفرا كرونبرا )يم معرامالت الثبرات وذلك باسرتخدام طريقرة االتسراق الرداخلي بحسراب قر
مفردة لكل صف من خارج عينة الدراسة األصلية والجداول التاليرة ( 49)عينة الدراسة المكونة من 

 . توضح معامالت الثبات لعينة كل صف
نتائج قيم معامالت الثبات لمختلف نصوص أداة الدراسة المحسوبة بطريقتي إلفا كرونباخ 

 : نصفية وذلك لعينة الصف الرابع االبتدائيوالتجزئة ال
 نتائج قيم معامالت الثبات لنصوص كتاب العلوم للصف الرابع االبتدائي( 49)جدول 

 رقم النص
 عدد بنود النصوص

ألفا 
 كرونبا 

 معامالت التجزئة النصفية

 الكلي
الجزء 
 األول

الجزء 
 الثاني

الجزء 
 األول

الجزء 
 الثاني

4 41 7 7 9894 9873 9879 
4 41 7 7 9884 9891 9899 
4 41 7 7 9873 9834 9873 
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1 41 7 7 9878 9891 9877 
1 41 7 7 9891 9878 9879 
3 41 7 7 9874 9879 9874 
7 41 7 7 9897 9899 9894 
9 41 7 7 9889 9894 9893 
8 41 7 7 9884 9894 9879 
49 41 7 7 9899 9834 9874 
44 41 7 7 9879 9874 9874 

 9894 9894 9899 77 77 411 إجمالي األداة
أن معامالت الثبات تراوحت باستخدام معامل الفاكروبنا  ما ( 49)يتضح من الجدول رقم 

وأن هذه معامالت الثبات ( 9،99)وأن معامل الثبات اإلجمالي الختبار التنمة( 9،84 -9،73)بين 
ختبار التتمة لمقروئية كتاب العلوم للصف عالية وقريبة من الواحد الصحيح مما يشير إلى أن ا

 . الرابع االبتدائي يتمتع بالثبات الالزم لعملية التحليل اإلحصائي
نتائج معامالت الثبات لمختلف نصوص أداة الدراسة المحسوبة بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة 

 النصفية وذلك لعينة الصف الخامس االبتدائي 
 ت الثبات لنصوص كتاب العلوم للصف الخامس االبتدائينتائج قيم معامال( 44)جدول 

 رقم النص
 عدد بنود النصوص

ألفا 
 كرونبا 

 معامالت التجزئة النصفية

 الكلي
الجزء 
 األول

الجزء 
 الثاني

الجزء 
 األول

الجزء 
 الثاني

4 41 7 7 9873 9833 9839 
4 41 7 7 9874 9879 9874 
4 41 7 7 9874 9879 9871 
1 41 7 7 9891 9894 9874 
1 41 7 7 9893 9894 9871 
3 41 7 7 9894 9879 9878 
7 41 7 7 9899 9838 9874 
9 41 7 7 9893 9877 9874 
8 41 7 7 9873 9831 9874 
49 41 7 7 9874 9874 9874 
44 41 7 7 9884 9897 9874 
44 41 7 7 9894 9871 9874 
44 41 7 7 9899 9873 9874 

 9879 9874 9891 84 84 494 ةإجمالي األدا
أن معامالت الثبات تراوحت باستخدام معامل ألفا كروبنا  ما بين  ( 44)يتضح من الجدول 

وأن هذه معامالت الثبات ( 9،91)وأن معامل الثبات اإلجمالي الختبار التتمة ( 9،84 -9،74)
رؤئية كتاب العلوم للصف عالية وقريبة من الواحد الصحيح مما يشير إلى أن اختبار التتمة لمق

 . الخامس االبتدائي يتمتع بالثبات الالزم لعملية التحليل اإلحصائي
نتائج معامالت الثبات لمختلف نصوص أداة الدراسة المحسوبة بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة 

 النصفية وذلك لعينة الصف السادس االبتدائي
 لنصوص كتاب العلوم للصف السادس االبتدائيمعامالت نتائج قيم معامالت الثبات ( 44)جدول 

 رقم النص
 عدد بنود النصوص

ألفا 
 كرونبا 

 معامالت التجزئة النصفية

 الكلي
الجزء 
 األول

الجزء 
 الثاني

الجزء 
 األول

الجزء 
 الثاني

4 41 7 7 9874 9839 9838 
4 41 7 7 9837 9831 9831 
4 41 7 7 9874 9874 9879 
1 41 7 7 9879 9879 9873 
1 41 7 7 9873 9871 9873 
3 41 7 7 9894 9878 9877 
7 41 7 7 9899 9877 9878 
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9 41 7 7 9871 9874 9874 
8 41 7 7 9884 9897 9898 
49 41 7 7 9884 9893 9897 
44 41 7 7 9874 9874 9879 
44 41 7 7 9873 9874 9874 
44 41 7 7 9874 9879 9871 

 9891 9898 9889 84 84 494 إجمالي األداة
أن معامالت الثبات تراوحت باستخدام معامل ألفا كروبنا  ما بين ( 44)يتضح من الجدول 

وأن هذه معامالت الثبات عالية ( 9،89)وأن معامل الثبات اإلجمالي الختبار التنمية ( 9،84 -9،7)
العلوم للصف السادس  وقريبة من الواحد الصحيح مما يشير إلى أن اختبار التتمة لمقروئية كتاب

 .االبتدائي يتمتع بالثبات الالزم لعملية التحليل اإلحصائي
 :نتائج الدراسة ومناقشتها

مددا مسددتوى مقروئيددة كتدداب العلددوم للصددف الرابددع : اإلجابددة علددى السددؤال األول والددذي يددنص علددى
 االبتدائي في المرحلة االبتدائية؟

اج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخر
المعيارية والتكرارات، والنسب المئوية لدرجات أفراد عينة الدراسة من الصف الرابع االبتدائي، 

طالباً في اختبار التتمة لكتاب العلوم للصف الرابع االبتدائي، والجداول التالية ( 484)والبالغ عددهم 
الطالب في اختبار التتمة لكتاب العلوم للصف الرابع  توضح نتائج اإلحصاءات الوصفية لدرجات

 . االبتدائي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى مقروئية كتاب العلوم للصف ( 15)جدول 

 (طالب 222= حجم عينة الدراسة )الرابع االبتدائي 

 رقم النص
متوسط الدرجة 
 الخام المحققة

االنحراف 
 المعياري

ئوية النسبة الم
 %لمتوسط الدرجة 

ترتيب 
 النص

مستوى 
 •المقروئية 

 تعليمي 1 52.50 1.694 7.350 2
 تعليمي 2 51.79 1.618 7.250 1
 إحباطي 3 36.07 2.114 5.050 10
 إحباطي 4 34.64 1.785 4.850 11
 إحباطي 5 33.57 1.455 4.700 9
 إحباطي 6 31.79 1.356 4.450 8
 حباطيإ 7 30.00 1.795 4.200 6
 إحباطي 8 29.29 1.744 4.100 7
 إحباطي 9 28.93 1.638 4.050 5
 إحباطي 10 27.86 1.553 3.900 3
 إحباطي 11 27.50 1.599 3.850 4

المقروئية 
 الكلية

4.886 1.140 34.90   

، المستوى التعليمي حصول الطالب %(19) حصول الطالب على أقل من: المستوى اإلحباطي *
 في اختبار التتمة%  39، المستوى المستقل حصول الطالب على أكثر من % (39- 19)على 

من الجدول السابق يتضح أن متوسط مستوى مقروئية كتاب العلوم للصف الرابع االبتدائي 
أي أنه يقع في المستوى اإلحباطي، كما يتضح للباحث من خالل النتائج المتعلقة %( 41،89)بلغ

نصاً ( 44)نصوصاً من أصل ( 8)العلمية لكتاب العلوم أن هناك  بمتوسطات مقروئيات النصوص
مختاراً ضمن عينة النصوص تقع في المستوى اإلحباطي، بينما هناك نصان فقط يقعان في 

من إجمالي عدد النصوص المختارة، وتمثلت هذه النصوص في %(48)المستوى التعليمي بنسبة
بينما بلغ متوسط مستوى %( 1481)ية قدرهاالنص الثاني؛ حيث حصل على متوسط نسبة مقروئ

، كما اتضح أيضاً أنه لم يصل أي نص من النصوص المختارة %(14878)مقروئية النص األول
 . ضمن عينة النصوص إلى المستوى المستقل

والجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة على مستويات المقروئية الثالثة 
 ( تقلالمس –التعليمي  –اإلحباطي)
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توزيع أفراد عينة الدراسة على مستويات المقروئية الثالثة الختبار التتمة لنصوص ( 41)جدول 
 ( طالبا 484= حجم عينة الدراسة )كتاب العلوم للصف الرابع االبتدائي 

 رقم النص
 مستوى المقروئية

 المجموع مستقل تعليمي إحباطي
 % ت % ت % ت % ت

1 116 39.7 157 53.8 19 6.5 292 100.0 
2 97 33.2 176 60.3 19 6.5 292 100.0 
3 270 92.5 22 7.5 0 0 292 100.0 
4 260 89.1 22 7.5 10 3.4 292 100.0 
5 255 87.3 25 8.6 12 4.1 292 100.0 
6 265 90.7 20 6.9 7 2.4 292 100.0 
7 270 92.5 22 7.5 0 0 292 100.0 
8 240 82.2 40 13.7 12 4.1 292 100.0 
9 248 84.9 44 15.1 0 0 292 100.0 

10 210 71.9 63 21.6 19 6.5 292 100.0 
11 229 78.4 63 21.6 0 0 292 100.0 

 100.0 292 3.1 9 20.4 60 76.5 223 المقروئية الكلية 
من عينة الدراسة من طالب الصف %(  1، 73)أن ما نسبته ( 41)يتضح من الجدول و

حيث كان %( 19)طالباً قد حصلوا على درجات اقل من (484)بالغ عددهم الرابع االبتدائي ال
، 49)مستوى مقروئيتهم لكتاب العلوم للصف الرابع االبتدائي في المستوى اإلحباطي، بينما نسبة 

%( 39 -% 19)من عينة الدراسة للصف الرابع االبتدائي قد حصلوا على درجات ما بين %( 1
علوم للصف الرابع االبتدائي أي أن مستوى مقروئيتهم لكتاب العلوم في في اختبار التتمة لكتاب ال

من عينة الدراسة قد حصلوا على درجات أكثر %( 4، 4)المستوى التعليمي، بينما بلغت نسبة
في اختبار التتمة لكتاب العلوم للصف الرابع االبتدائي أي أن مستوى مقروئيتهم في %( 39)من

 . البتدائي كان في المستوى المستقلكتاب العلوم للصف الرابع ا
أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى أن متوسط مستوى مقروئية كتاب الصف الرابع االبتدائي 

أي أنها لم تتجاوز المستوى ( 4،41)بانحراف معياري%( 41،89)في ضوء اختبار التتمة
ر التتمة ولذلك في اختبا%(  19)اإلحباطي الذي يعرف بحصول الطالب على درجات اقل من 

  -: كانت مقروئية النصوص العلمية لكتاب العلوم للصف الرابع االبتدائي كما يلي
 % (. 14،1)النص الثاني حيث حصل على متوسط نسبة مقروئية قدرها 

 % (.  14،78)النص األول حيث حصل على متوسط نسبة مقروئية قدرها  
لتعليمي وهو حصول الطالب على نسبة بين أي أن نسبة النصوص السابقة تقع ضمن المستوى ا 
من مجموع النصوص %( 49)في اختبار التتمة، وهذه النصوص تمثل ما نسبته ( % 19-39)

نصوص علمية كانت تقع ضمن المستوى ( 8)العلمية الكلية، بينما النصوص المتبقية وعددها 
من مجموع (  %94)ه من اختبار التتمة أي أنها تمثل ما نسبت( % 19)اإلحباطي أي أقل من

نصاً؛ حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لمستوى ( 44)النصوص الكلية للدراسة وعددها 
كما اتضح أيضاً أنه لم يصل أي نص ، %( 43،97 -%  47،1)مقروئية هذه النصوص ما بين 

 .من النصوص المختارة ضمن عينة النصوص إلى المستوى المستقل
لية للدراسة على مستويات المقروئية الثالثة الختبار التتمة للنصوص وعند توزيع أفراد العينة الك

حجم ) العلمية في كتاب العلوم للصف الرابع االبتدائي حسب النصوص التي شملتها الدراسة الحالية
 : كانت نتائجهم على النحو اآلتي( طالباً  484: العينة

أي أقل %(  73،1)طالباً بنسبة ( 444)ى بلغ عدد أفراد العينة في هذا المستو: المستوى اإلحباطي
 . من اختبار التتمة( % 19)من

أي %(  49،1)طالباً بنسبة ( 39)بلغ عدد أفراد العينة في هذا المستوى : المستوى التعليمي
 . في اختبار التتمة%( 39 -%19)حصول الطالب على درجات ما بين 

أي %(  9،14)طالباً فقط بنسبة ( 48)ستوى بلغ عدد أفراد العينة في هذا الم: المستوى المستقل
 . في اختبار التتمة% (39)حصول الطالب على درجات أكثر من 

من %(  44،1)وعند جمع المستوى التعليمي مع المستوى المستقل نجد أن ما يقارب نسبة 
من أفراد عينة الدراسة، %(  73،1)الطالب وهي نسبة صغيرة؛ بينما نجد أن المستوى اإلحباطي

وبهذا يتضح أن مستوى مقروئية كتاب العلوم للصف الرابع االبتدائي تناسب عددا ًمحدوداً من 
 .الطالب وال تناسب معظم طالب الصف الرابع االبتدائي
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وفي ضوء هذه النتائج يمكن الحكم على مستوى مقروئية كتاب العلوم للصف الرابع 
أي أن الطالب ليس لديهم القدرة بشكل عام االبتدائي بشكل عام أنه يقع في المستوى اإلحباطي؛ 

على قراءة النصوص العلمية، ويعود السبب إلى عوامل الصعوبة أكبر من عوامل السهولة، أي أن 
مقروئية نصوص كتاب العلوم تشكل صعوبة كبيرة ألكثر أفراد العينة، ومن الواضح من هذه 

 . صوص كتاب العلوم الرابع االبتدائيالدراسة الحالية أن هناك حاجة ماسة وملحة إلى مراجعة ن
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كثير من الدراسات التي تناولت مقروئية كتب العلوم، والتي 
أشارت نتائجها إلى تدني مستوى مقروئية كتب العلوم المقررة على الطالب ومن هذه الدراسات 

 (. م4949)والمطرفي ( هـ4144)والمالكي ( هـ4144)البردي
مددا مسدتوى مقروئيددة كتداب العلددوم للصددف : ئج اإلجابددة علدى السددؤال الثداني والددذي يددنص علدىنتدا

 الخامس االبتدائي في ضوء اختبار التتمة ؟
ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 

ة من الصف الخامس االبتدائي، المعيارية، والتكرارات والنسب المئوية، لدرجات أفراد عينة الدراس
طالباً في اختبار التتمة لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي والجداول ( 418)والبالغ عددهم 

التالية توضح نتائج اإلحصاءات الوصفية لدرجات الطالب في اختبار التتمة لكتاب العلوم للصف 
 . الخامس االبتدائي

رافات المعيارية ومستوى مقروئية كتاب العلوم للصف المتوسطات الحسابية واالنح( 41)جدول 
 (طالبا 418= حجم عينة الدراسة )الخامس االبتدائي 

 رقم النص
متوسط الدرجة الخام 

 المحققة
االنحراف 
 المعياري

النسبة المئوية 
 %لمتوسط الدرجة 

ترتيب 
 النص

مستوى 
 المقروئية

 تعليمي 1 55.67 2.16 7.79 1
 تعليمي 2 52.70 2.47 7.38 2

 إحباطي 3 38.2 2.34 5.36 13
 إحباطي 4 38.1 1.96 5.34 10
 إحباطي 5 37.95 1.68 5.31 11
 إحباطي 6 35.88 1.47 5.02 12
 إحباطي 7 33.81 1.30 4.73 9
 إحباطي 8 32.87 1.31 4.60 7
 إحباطي 9 31.93 1.41 4.47 8
 إحباطي 10 31.17 1.44 4.36 6
 إحباطي 11 30.23 1.60 4.23 5
 إحباطي 12 28.14 1.42 3.94 4
 إحباطي 13 26.50 1.22 3.71 3

المقروئية 
 الكلية

 إحباطي 36.87 1.21 5.16

يتضح أن متوسط مستوى مقروئية كتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي ( 41)من الجدول 
نتائج المتعلقة أي إنه يقع في المستوى اإلحباطي، كما يتضح للباحث من خالل ال%(  43،97)بلغ

نصاً ( 44)بمتوسطات مقروئيات النصوص العلمية لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي أن هناك 
نصاً مختاراً ضمن عينة النصوص تقع في المستوى اإلحباطي، بينما هناك نصان ( 44)من أصل 

وتمثلت هذه من إجمالي عدد النصوص المختارة، %( 41)فقط يقعان في المستوى التعليمي بنسبة 
بينما بلغ %( 11،37)النصوص في النص األول حيث حصل على متوسط نسبة مقروئية قدرها 

، كما اتضح أيضاً أنه لم يصل أي نص من %( 14،79)متوسط مستوى مقروئية النص الثاني
 . النصوص المختارة ضمن عينة النصوص إلى المستوى المستقل

الدراسة على مستويات المقروئية الثالثة والجدول التالي يوضح توزيع إفراد عينة 
 ( المستقل –التعليمي  –اإلحباطي)

توزيع أفراد عينة الدراسة على مستويات المقروئية الثالثة الختبار التتمة لنصوص ( 43)جدول 
 ( طالباً  418= حجم عينة الدراسة )كتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي 

 رقم النص
 مستوى المقروئية

 المجموع مستقل تعليمي إحباطي
 % ت % ت % ت % ت

1 115 33.0 132 37.8 102 29.2 349 100.0 
2 159 45.6 80 22.9 110 31.5 349 100.0 
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3 349 100.0 0 0 0 0 349 100.0 
4 322 92.3 20 5.7 7 2 349 100.0 
5 297 85.1 35 10 17 4.9 349 100.0 
6 322 92.3 27 7.7 0 0 349 100.0 
7 254 72.8 68 19.5 27 7.7 349 100.0 
8 274 78.5 36 10.3 39 11.2 349 100.0 
9 301 86.2 31 8.9 18 4.9 349 100.0 

10 198 56.7 151 43.3 0 0 349 100.0 
11 221 63.3 95 27.2 33 9.5 349 100.0 
12 299 85.7 50 14.3 0 0 349 100.0 
13 198 56.7 121 34.7 30 8.6 349 100.0 

لمقروئية ا
 الكلية

255 72.95 65 18.64 29 8.41 349 100.0 

من عينة الدراسة من طالب الصف %( 81، 74)أن ما نسبته( 43)يتضح من الجدول 
حيث كان %( 19)طالباً قد حصلوا على درجات أقل من (418) الخامس االبتدائي البالغ عددهم

، بينما نسبة اإلحباطيفي المستوى  مستوى مقروئيتهم لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي
 -% 19)من عينة الدراسة للصف الخامس االبتدائي قد حصلوا على درجات ما بين %(  49،31)

في اختبار التتمة لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي أي أن مستوى مقروئيتهم لكتاب %( 39
قد حصلوا على درجات أكثر  من عينة الدراسة%(  9،14)العلوم في المستوى التعليمي بينما 

في اختبار التنمية لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي أي أن مستوى مقروئيتهم في %(  39)من
 . كتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي كان في المستوى المستقل

أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى أن متوسط مستوى مقروئية كتاب الصف الخامس 
أي أنها لم تتجاوز ( 4،44)بانحراف معياري%( 43،97)ضوء اختبار التتمةاالبتدائي في 

في اختبار التتمة %(  19)المستوى اإلحباطي الذي يعرف بحصول الطالب على درجات اقل من 
  -: ولذلك كانت مقروئية النصوص العلمية لكتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي كما يلي

 %(.  11،37)نسبة مقروئية قدرها  حيث حصل على متوسط: النص األول
 % (. 14،7)حيث حصل على متوسط نسبة مقروئية قدرها : النص الثاني 

وهو حصول الطالب على ، أي أن نسبة النصوص السابقة تقع ضمن المستوى التعليمي
من مجموع %( 41)في اختبار التتمة، وهذه النصوص تمثل ما نسبته ( %39-19)نسبة بين 

نصاً علمياً كانت تقع ضمن ( 44)ة الكلية، بينما النصوص المتبقية وعددها النصوص العلمي
من ( %91)من اختبار التتمة؛ أي أنها تمثل ما نسبته ( %19)المستوى اإلحباطي أي أقل من 

نصاً، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ( 44)مجموع النصوص الكلية للدراسة وعددها 
كما اتضح أيضاً أنه لم يصل أي ، % (49،4 -%43،1)بين لمستوى مقروئية هذه النصوص ما 

 .نص من النصوص المختارة ضمن عينة النصوص إلى المستوى المستقل
وعند توزيع أفراد العينة الكلية للدراسة على مستويات المقروئية الثالثة الختبار التتمة 

التي شملتها الدراسة  للنصوص العلمية، في كتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي حسب النصوص
 : كانت نتائجهم على النحو اآلتي( طالباً  418:حجم العينة) الحالية

أي %(  74،81)طالباً بنسبة ( 411)بلغ عدد أفراد العينة في هذا المستوى : المستوى اإلحباطي
 . من اختبار التتمة%( 19)أقل من نسبة 

أي %( 49،31)طالباً بنسبة ( 31)ستوى بلغ عدد أفراد العينة في هذا الم: المستوى التعليمي
 . في اختبار التتمة%( 39 -%19)حصول الطالب على درجات ما بين 

أي %(  9،14)طالباً فقط بنسبة( 48)بلغ عدد أفراد العينة في هذا المستوى :لمستوى المستقلا
 . في اختبار التتمة%( 39)حصول الطالب على درجات أكثر من 

من %(  47،91)يمي مع المستوى المستقل نجد أن ما يقرب منوعند جمع المستوى التعل
من أفراد عينة الدراسة، %( 74،81)الطالب وهي نسبة صغيرة؛بينما نجد أن المستوى اإلحباطي

وبهذا يتضح أن مستوى مقروئية كتابا لعلوم للصف الخامس االبتدائي تناسب عدداً محدوداً من 
 . امس االبتدائيالطالب وال تناسب معظم طالب الصف الخ

وفي ضوء هذه النتائج يمكن الحكم على مستوى مقروئية كتاب العلوم للصف الخامس 
االبتدائي بشكل عام أنه يقع في المستوى اإلحباطي؛ أي أن الطالب ليس لديهم القدرة بشكل عام 

ي أن على قراءة النصوص العلمية، ويعود السبب إلى عوامل الصعوبة أكبر من عوامل السهولة، أ
مقروئية نصوص كتاب العلوم تشكل صعوبة كبيرة ألكثر أفراد العينة، ومن الواضح من هذه 
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الدراسة الحالية أن هناك حاجة ماسة وملحة إلى مراجعة نصوص كتاب العلوم للصف الخامس 
 . االبتدائي

تي وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كثير من الدراسات التي تناولت مقروئية كتب العلوم، وال
أشارت نتائجها إلى تدني مستوى مقروئية كتب العلوم المقررة على الطالب ومن هذه الدراسات 

 (. م 4949)والمطرفي ( هـ 4144)والمالكي ( هـ 4144) البردي
مددا مسدتوى مقروئيدة كتدداب العلدوم للصددف : نتدائج اإلجابدة علددى السدؤال الثالدث والددذي يدنص علدى

 لتتمة؟السادس االبتدائي في ضوء اختبار ا
ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 
المعيارية، والتكرارات والنسب المئوية، لدرجات أفراد عينة الدراسة من الصف السادس االبتدائي، 

جداول طالباً في اختبار التتمة لكتاب العلوم للصف السادس االبتدائي، وال( 447)والبالغ عددهم 
التالية توضح نتائج اإلحصاءات الوصفية لدرجات الطالب في اختبار التتمة لكتاب العلوم للصف 

 . السادس االبتدائي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى مقروئية كتاب العلوم للصف ( 47)جدول 

 (طالباً  447=حجم عينة الدراسة )السادس االبتدائي 
رقم 

 النص
ط الدرجة متوس

 الخام المحققة
االنحراف 
 المعياري 

النسبة المئوية 
 %لمتوسط الدرجة 

ترتيب 
 النص 

مستوى 
 المقروئية 

 تعليمي 1 58.37 2.27 8.17 2
 تعليمي 2 49.53 2.64 6.93 1
 تعليمي 3 44.26 2.20 6.20 3
 إحباطي 4 37.41 1.64 5.24 12
 إحباطي 5 35.12 1.54 4.92 13
 إحباطي 6 34.12 1.71 4.78 11
 إحباطي 7 33.28 1.63 4.66 10
 إحباطي 8 31.96 1.81 4.47 9
 إحباطي 9 31.01 1.92 4.34 8
 إحباطي 10 29.57 1.96 4.14 7
 إحباطي 11 27.87 2.15 3.90 6
 إحباطي 12 23.29 1.82 3.26 5

 إحباطي 13 20.52 1.77 2.87 4

المقروئية 
 الكلية

 طيإحبا 35.10 1.34 4.91

يتضح أن متوسط مستوى مقروئية كتاب العلوم للصف الخامس االبتدائي ( 47)من الجدول 
أي إنه يقع في المستوى اإلحباطي كما يتضح للباحث من خالل النتائج المتعلقة %(  41،49)بلغ 

نصوصاً من أصل ( 49)بمتوسطات مقروئيات النصوص العلمية لكتاب العلوم أنه وجد أن هناك 
مختاراً ضمن عينة النصوص تقع في المستوى اإلحباطي، بينما هناك ثالثة نصوص  نصاً ( 44)

من إجمالي عدد النصوص المختارة، وتمثلت هذه %(  44)فقط يقعن في المستوى التعليمي بنسبة 
بينما بلغ %( 19،47)النصوص في النص الثاني حيث حصل على متوسط نسبة مقروئية قدرها 

، بينما بلغ متوسط مقروئية النص الثالث %( 18،14)لنص األول متوسط مستوى مقروئية ا
كما اتضح أيضاً أنه لم يصل أي نص من النصوص المختارة ضمن عينة النصوص %(  11،43)

 . إلى المستوى المستقل
والجدول التالي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة على مستويات المقروئية الثالثة 

 ( ستقلالم –التعليمي  –اإلحباطي)
توزيع أفراد عينة الدراسة على مستويات المقروئية الثالثة الختبار التنمية لنصوص ( 49)جدول 

 ( طالبا 447= حجم عينة الدراسة . )كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي

 رقم النص
 مستوى المقروئية

 المجموع مستقل تعليمي إحباطي
 % ت % ت % ت % ت

1 177 52.5 80 23.7 80 23.7 337 100.0 
2 74 22.0 155 46.0 108 32.0 337 100.0 
3 199 59.1 115 34.1 23 6.8 337 100.0 
4 291 86.4 23 6.8 23 6.8 337 100.0 
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5 296 87.8 23 6.8 18 5.3 337 100.0 
6 278 82.5 44 13.1 15 4.5 337 100.0 
7 280 83.1 42 12.5 15 4.5 337 100.0 
8 278 82.5 44 13.1 15 4.5 337 100.0 
9 279 82.8 43 12.8 15 4.5 337 100.0 
10 284 84.3 43 12.8 10 3.0 337 100.0 
11 279 82.8 43 12.8 15 4.5 337 100.0 
12 280 83.1 42 12.5 15 4.5 337 100.0 
13 276 81.9 41 12.2 20 5.9 337 100.0 

المقروئية 
 الكلية

252 74.68 56 16.86 29 8.46 337 100.0 

من عينة الدراسة من طالب الصف % (71,39)يتضح من الجدول السابق أن ما نسبته 
حيث كان %(  19)طالب قد حصلوا على درجات أقل من ( 447)السادس االبتدائي البالغ عددهم 

) مستوى مقروئتهم لكتاب العلوم للصف السادس االبتدائي في المستوى اإلحباطي، بينما نسبة
 -% 19)ن عينة الدراسة للصف السادس االبتدائي قد حصلوا على درجات ما بين م% ( 43893

في اختبار التتمة لكتاب العلوم للصف السادس االبتدائي أي أن مستوى مقروئيتهم لكتاب %( 39
من عينة الدراسة قد حصلوا على درجات أكثر % ( 9،13)العلوم في المستوى التعليمي بينما 

لتنمية لكتاب العلوم للصف السادس االبتدائي أي أن مستوى مقروئيتهم في في اختبار ا%( 39)من
 . كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي كان في المستوى المستقل

أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى أن متوسط مستوى مقروئية كتاب الصف السادس 
أي إنها لم تتجاوز ( 4،41)بانحراف معياري%( 41،49)االبتدائي في ضوء اختبار التتمة

في اختبار التتمة %(  19)المستوى اإلحباطي الذي يعرف بحصول الطالب على درجات أقل من
 :  ولذلك كانت مقروئية النصوص العلمية لكتاب العلوم للصف السادس االبتدائي كما يلي

  .%(18،14)حيث حصل على متوسط نسبة مقروئية قدرها : النص األول
  .%( 19،47)حصل على متوسط نسبة مقروئية قدرها  حيث: النص الثاني
  .%(11،43)حيث حصل على متوسط نسبة مقروئية قدرها : النص الثالث

وهو حصول الطالب على ، أي أن نسبة النصوص السابقة تقع ضمن المستوى التعليمي
من مجموع %( 44)، وهذه النصوص تمثل ما نسبته ةفي اختبار التتم( %39-19)ننسبة بي

نصوص علمية كانت تقع ضمن ( 49)لنصوص العلمية الكلية، بينما النصوص المتبقية وعددهاا
من ( %77)من اختبار التتمة أي أنها تمثل ما نسبته( % 19)المستوى اإلحباطي أي أقل من

حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ، نصاً ( 44)مجموع النصوص الكلية للدراسة وعددها 
كما اتضح أيضاً أنه لم يصل أي ، %(47،1 -% 49،14)نصوص ما بين لمستوى مقروئية هذه ال

 .نص من النصوص المختارة ضمن عينة النصوص إلى المستوى المستقل
وعند توزيع أفراد العينة الكلية للدراسة على مستويات المقروئية الثالثة الختبار التتمة 

ب النصوص التي شملتها الدراسة للنصوص العلمية في كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي حس
 : كانت نتائجهم على النحو اآلتي( طالباً  447: حجم العينة)الحالية 

أي %( 71،39)طالباً بنسبة ( 414)بلغ عدد أفراد العينة في هذا المستوى : المستوى اإلحباطي_ 
 . من اختبار التتمة%( 19)أقل من نسبة 

أي %( 43،93)طالبراً بنسربة ( 13)ة فري هرذا المسرتوى بلرغ عردد أفرراد العينر :المستوى التعليمدي_ 
 . في اختبار التتمة%( 39-%19)حصول الطالب على درجات ما بين 

أي %( 9،13)طالبراً فقرط بنسربة ( 48)بلغ عدد أفراد العينة في هرذا المسرتوى :المستوى المستقل_ 
 . في اختبار التتمة%( 39)حصول الطالب على درجات أكثر من نسبة 

من %( 41،44)جمع المستوى التعليمي مع المستوى المستقل نجد أن ما يقرب من  وعند
من أفراد عينة %(  71،39)نسبة عدد الطالب وهي نسبة صغيرة بينما نجد أن المستوى اإلحباطي 

الدراسة، وبهذا يتضح أن مستوى مقروئية كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي تناسب عدداً 
 .، وال تناسب معظم طالب الصف السادس االبتدائيمحدوداً من الطالب

وفي ضوء هذه النتائج يمكن الحكم على مستوى مقروئية كتاب العلوم السادس االبتدائي 
بشكل عام أنه في المستوى اإلحباطي؛ أي أن الطالب ليس لديهم القدرة بشكل عام على قراءة 

من عوامل السهولة، أي أن مقروئية  النصوص العلمية، ويعود السبب إلى عوامل الصعوبة أكبر
نصوص كتاب العلوم تشكل صعوبة كبيرة ألكثر أفراد العينة، ومن الواضح من هذه الدراسة 

 .الحالية أن هناك حاجة ماسة وملحة إلى مراجعة نصوص كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي
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كتب العلوم، والتي وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات التي تناولت مقروئية 
أشارت نتائجها إلى تدني مستوى مقروئية كتب العلوم المقررة على الطالب ومن هذه الدراسات 

 (.م4949)المطرفي 
ما تأثير اختالف الصف الدراسي في : نتائج اإلجابة على السؤال الرابع، والذي ينص على

 ؟االبتدائية مستوى مقروئية كتب العلوم للصفوف الثالث األخيرة من المرحلة
لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام تحليل التباين في اتجاه واحد؛ حيث إن 
المتغير التابع يمثل مستوى المقروئية لكتاب العلوم للصفوف العليا في المرحلة االبتدائية، والمتغير 

 . المستقل هو الصف الدراسي، وفيما يلي النتائج التي تم التوصل إليها
نتائج تحليل التباين أُحادي االتجاه للفروق اإلحصائية بين مستويات المقروئية ( 48)ل جدو

 للصفوف الرابع والخامس والسادس االبتدائي تعزى الختالف الصف الدراسي

 مصدر االختالف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

( ف)قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.30 2 0.061 بين المجموعات

داخل  0.981 0.019
 المجموعات

1565.13 975 1.605 

  977 1565.91 الكلي
( 9،91)المحسوبة عند مستوى معنوية ( ف)من الجدول السابق اتضح للباحث أن قيمة 

وهو أكبر من مستوى المعنوية مما يشير إلى أنه ال  (9،894)وذلك بمستوى داللة ( 9،948)هي
إحصائية بين طالب الصفوف الرابع والخامس والسادس االبتدائي في توجد فروق ذات داللة 

مستويات مقروئية كتب العلوم لهذه الصفوف؛ حيث إن مستويات الطالب في هذه الصفوف تقع 
بنسب متقاربة في المستوى اإلحباطي؛ مما أدى إلى انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

 . والخامس والسادس االبتدائي تعزى الختالف الصف الدراسي مستويات المقروئية للصفوف الرابع
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية اتضح من خالل نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه أنه 

بين طالب الصفوف العليا للمرحلة االبتدائية في مستويات مقروئية كتاب العلوم لهذه الصفوف حيث 
عليا في المرحلة االبتدائية تقع بنسب متقاربة في المستوى إن مستويات الطالب في الصفوف ال

اإلحباطي؛ مما أدى إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستويات المقروئية للصفوف 
الرابع والخامس والسادس االبتدائي تعزى الختالف الصف الدراسي، ويفسر الباحث هذه النتائج 

الدراسة سواًء في الصف الرابع االبتدائي أو الخامس االبتدائي بأن ما يقرب من أكثر من ثلثي عينة 
أو السادس االبتدائي يقعون في المستوى اإلحباطي؛ مما أدى إلى انه ال توجد فروق ذات داللة 
إحصائية بين طالب تلك الصفوف، وهذا ما تم تفسيره في إجابات األسئلة السابقة والتي يرجع 

علمية لكتب العلوم في هذه الصفوف، وصعوبة استيعاب طالب هذه باألساس إلى صعوبة المادة ال
/  4141الصفوف لكتب العلوم المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي 

 . هـ 4141
 التوصيات 

ضرورة التأكد من صالحية مقروئية الكتب الدراسية وخاصة كتب العلوم عند عملية تأليفها، أو / 4
وقبل تعميمها في الميدان التربوي، وذلك باستخدام إحدى الطرق الحديثة مثل ، ا وتحسينهاتطويره

 . كمقياس مناسب لمقروئية كتب العلوم ( ةاختبار التتم)
العمل على التواصل بين مؤلفي ومطوري الكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم ومراكز /4

ية تلك الكتب بما فيها كتب العلوم التخاذ القرارات البحوث في الجامعات لمعرفة مستوى مقروئ
 . المناسبة بشأن تطويرها

تأكيررد أهميررة المتابعررة المسررتمرة مررن قبررل مررؤلفي المنرراهج الدراسررية لتطبيررق الكترراب المدرسرري فرري / 4
الميدان، وأخذ التغذية الراجعة من المشررفين، والمعلمرين، والطلبرة حرول مردى توافرق المرادة العلميرة 

 . الكتاب المدرسي مع قدرات الطالب واستعداداتهم داخل
مقروئية الكتاب المدرسي بشكل عام، وكتب العلوم للمرحلة االبتدائية بشكل خاص، قياس اعتماد / 1

والتحقق من مالءمتها لمستوى الطالب المستهدفين قبل تعميمها، وذلك باستخدام طرق قياس 
 .المقروئية

مقروئية كتب العلوم للصفوف العليا من المرحلة االبتدائية، مما أظهرت النتائج تدني مستوى / 1
يعكس ضعف فدرة الطلبة على فهم النصوص العلمية واستيعابها؛ لذلك يوصي الباحث المعلمين 
والمعلمات القائمين على تدريس هذه الكتب باستخدام استراتيجيات محددة لتحسين قدرة الطلبة على 

بحيث تتضمن هذه االستراتيجيات تفسير المفاهيم العلمية، باإلضافة إلى استيعاب المفاهيم العلمية 
إعطاء الطلبة الفرصة الكافية للتدريب على هذه النصوص، مع التنويع في الوسائل واألنشطة أثناء 

 . عرض محتوى الكتاب
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 : مقترحات الدراسة
منرراهج المرحلررة و ، معارسررية بشرركل اهج المدـررى المنـررعليقترررح الباحررث إجررراء دراسررات أخرررى / 4

 .االبتدائية بشكل خاص، وذلك باستخدام طرق وإجراءات أخرى لقياس المقروئية
إجرراء دراسرة مماثلرة لهرذه الدراسرة فرري مراحرل التعلريم المختلفرة كالمرحلرة المتوسرطة والمرحلررة / 4

 . الثانوية
 . مختلفة للمقروئيةإجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة في كتب دراسية مختلفة مع طرق قياس / 4
إجراء مزيد من الدراسات لقياس مقروئية النصوص العلمية مع متغيرات أخررى كرالتفكير العلمري /1

 . واإلبداعي واالبتكاري والجنس والمنطقة
إجراء دراسات مشابهة تحدد المستوى اللغوي والثقافي والعلمي للطالبو مدى تمكنهم من / 1

 . مهارات القراءة
 
 

 المراجع
، جودة النصوص في كتاب العلوم لتالميذ الصف الرابع األساسي (4998)جحجوح، يحيى محمد  بوأ

، (4)، العدد (3)ومستوى معرفة معلميهم بها، مجلة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، المجلد 
 441– 494صص 

ر على تالميذ الصف ، مستوى مقروئية النصوص في كتاب اللغة العربية المقر(4998)أبو زهرة، محمد 
، العدد (4)األول اإلعدادي، جامعة عين شمس، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، المجلد 

 934 -944، ص ص (78)
المؤتمر . ، انقرائية المفردات والجمل في الكتب المطورة للمرحلة االبتدائية(م4998)أبو سكينة، نادية علي
 498ص . 4مصر، مج ( في الوطن العربي بين االنقرائية واإلخراجكتب تعليم القراءة )العلمي التاسع 

- 414. 
، مقروئية كتاب األحياء للصف األول الثانوي والعلوم للصف التاسع (4991)أبو صليط، عبد هللا يحيى 

األساسي وعالقتها بالتحصيل الدراسي والنوع والمنطقة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة صنعاء، 
 عدن
، قياس مقروئية النصوص القرائية في كتاب اللغة العربية المقرر على (4881)يل، علي إبراهيم إسماع

طلبة الصف األول إعدادي بدولة البحرين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة 
 .البحرين

ثانوي بسلطنة ، مقروئية كتاب األحياء للصف األول (4991)أمبو سعيدي، عبد هللا، العريمي، باسمة 
، ص ص (74)العدد ( 48)عمان وعالقتها ببعض المتغيرات، جامعة الكويت، المجلة التربوية، المجلد

414 – 494 
الحلقة الثامنة الكتاب المدرسي في عصر العولمة، : ، الحلقات النقاشية(4991)األنصاري، صديقة أحمد 

 . المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج: الكويت
 ، االتجاهات الحديثة في انقرائية، دار العين، القاهرة(4994) بدير، سمير عبد الوهاب
، قياس بعض جوانب انقرائية كتب اللغة العربية بالحلقة األولى من التعليم (4994)البسيوني، سامية علي 

 .األساسي، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس
 ، مقروئية الكتب المدرسية، حقيبة تدريبية، الرياض(4999)بن قاسم بني الصعب، وجيه 

، قياس مقروئية كتاب الكائنات الحية والبيئة (4994)بو قحوص، خالد أحمد، إسماعيل، علي إبراهيم 
المقرر على طلبة المرحلة الثانوية بدولة البحرين، جامعة قطر، مجلة مركز البحوث التربوية، العدد 

 444-498، ص ص (8)
، مقياس صالحية القراءة ترجمة إبراهيم الشافعي، عمادة شؤون المكتبات، جامعة (4899) جور جكلير

 .الملك سعود
، مستوى مقروئية كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع األساسي في (م 4999)جورانة، محمد 

 - 441، ص ص (4)، العدد (1)، المجلد األردن، جامعة اليرموك، المجلة األردنية في العلوم التربوية
443 

 .، دار عمار، األردن4، أسس القراءة وفهم المقروء، ط(4999)حبيب هللا، محمد 
، مستويات قراءة الرسوم التوضيحية ومدى توافرها في األسئلة المصورة (م  4991)الحصري، أحمد 

 41، صص (4)، العدد (7)لمية، المجلد بكتب وامتحانات العلوم بالمرحلة اإلعدادية، مجلة التربية الع
– 41 

، مستوى مقروئية كتاب التاري  للصف السادس األساسي في محافظة (م 4949)الحويطي، سحر سالم 
 غزة وعالقته ببعض المتغيرات، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية غزة

للصف األول ( بنين، بنات)تاب المطالعة العربية ، تقويم محتوى ك(4991)الدوسري، مشاعل صالح 
المتوسط بالمملكة العربية السعودية في ضوء معايير المقروئية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 

 .السلطان قابوس، سلطنة عمان
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، القراءة بين النظرية والتطبيق المدخل في تطور مهارات الفهم والتفكير (4999)الشنقيطي، محمد 
 علم، دار عمار، عمانوالت

، تحليل وتقييم كتاب العلوم للصف السادس االبتدائي بدولة اإلمارات (4994)صقر، أمل موسى سالم 
 .العربية المتحدة، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عدن، اليمن

 مصر ، تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية، دار الفكر العربي، القاهرة،(4991)طعيمة، رشدي أحمد 
، مستوى مقروئية كتاب العلوم المقرر تدريسه للصف السادس (م 4949)العوالمة، عبد هللا أحمد وآخرون 

، (49)، المجلد(سلسلة الدراسات اإلنسانية)االبتدائي في المدارس األردنية، مجلة الجامعة اإلسالمية، 
 944 – 991، ص ص ( 4)العدد 

مقروئية كتاب الفيزياء ومهارات التفكير العلمي لدى طلبة  ، العالقة بين(4999)غليون، أزهار محمد 
الصف الثالث ثانوي، جامعة عين شمس، الجمعية المصرية للتربية العلمية، مجلة التربية العلمية، 

 449 – 81، ص ص (4)، العدد(49)المجلد 
المؤتمر . االبتدائي، انقرائية الكتب الدراسية المقررة في الصف الخامس (4998)اللبودي، منى إبراهيم 
 4مج ،كتب تعليم القراءة في الوطن العربي بين االنقرائية واإلخراج، مصر )العلمي التاسع 

 .411 - 449صص،
، قياس انقرائية كتب اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية باستخدام برنامج (4944)محمود، سعاد جابر 

 ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة44ث، العدد كمبيوتر وأحكام المعلمين، المجلة الدولية لألبحا
، العالقة بين المقروئية كتاب العلوم والتحصيل الدراسي ونوع التعليم (م 4949)المطرفي، غازي صالح 

، العدد (44)لدى طالب الصف األول متوسط في السعودية، مجلة كلية التربية، جامعة بنها، المجلد 
 418 – 84، ص ص (94)

، مقروئية كتب المطالعة والنصوص للصفوف الثامن والتاسع والعاشر من (4999)عبد هللا  نجادات، زكي
 التعليم األساسي، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن

، تحليل محتوى مناهج اللغة العربية، عمان، دار صفاء (4998)الهاشمي، عبد الرحمن؛وعطية، محسن
 .للنشر والتوزيع

، مقروئية كتب الدراسات االجتماعية للمرحلة اإلعدادية (4994)ي وأبو السعيد، أحمد العبد يحيى لطف
، العدد (44)بالنسبة للتالميذ وكما يراها المعلمون والموجهون وجامعة بنها، مجلة كلية التربية، المجلد 

 . 439 – 417، ص ص (18)
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