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درجة تضوني كتاب املطالعة للصف الرابع اإلعذادي يف العراق ملستىيات 
 فهن املقروء 

 )دراسة حتليلية(
 م.م.ابراهين محذ خلف   م.م. خلذوى جميذ جبري   حموذ امحذ فياضم.م.

 تربية االنباريرية هذ
 املستخلص                                        

معرفة درجة تضمين كتاب  المابلعاة لم ال الراااع اديادادا فاا العارا  هدفت الدراسة إلى            
لمستويبت فهم المقروء. تكّون مجتماع الدراساة وييهتهاب مان جمياع أساامة كتاب  المابلعاة لم ال 

ً..  (185)الرااع اديدادا فا العرا , والاابل  يادهب مبااة وةمساة وومابهون  ولتحقيا  أهادا  ساؤا
والذا ياتم مان ةهلاص و ال لمههج الو فا اأسمو  تحميل المحتوى الدراسة استةدم الابحوون ا
أن التكاارارات لمسااتويبت فهاام المقااروء فااا واعااد إجااراء التحمياال  ت ااين الماابدم موضااوت التحمياال . 

كبن أيههاب لممساتوى  (119-42)أسامة كتب  المابلعة لم ل الرااع اديدادا قد تراوحت  ين 
ابلمرتااااااة الوبهياااااة جااااابء المساااااتوى الحرفاااااا  هسااااااة ماوياااااة , و %(43.1)التفسااااايرا  هسااااااة ماوياااااة 

كمب ت ين أن ،%(15.2) يهمب جبء فا المرتاة األةيرم المستوى الهقدا  هساة ماوية  %(،41.7)
وهااااااا قيمااااااة دالااااااة إح ااااااباية يهااااااد مسااااااتوى الدًلااااااة  (40.84)  مغاااااات (Chi-Square)قيمااااااة 

(α≤0.05)  ت الدراسااااة اعاااادم تو اااايبت وفااااا ضااااوء الهتااااباج ةرجاااا ،ل اااابلم المسااااتوى التفساااايرا
 . ومقترحبت

Abstract 
The study aimed to find out the degree of included the reading book 

for the fourth secondary grade in Iraq for the levels of reading 
comprehension . The population and appointed Consisted of all the 
questions in the reading book for the fourth secondary grade in Iraq , 
Its one hundred and eighty _ five (185) question. To achieve the 
objectives of the studying the researchers use the descriptive method 
in a manner of content analysis which through it describe the article 
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the subject of analysis . After the analysis show that the duplicates for 
the levels of reading comprehension in the questions of the reading 
book for the fourth secondary grade ranged between (119 _ 42) Its 
highest for the interpretative level percentage (%41.7), while in the 
last grade come the cash level percentage (%15.2), As it turns out 
that the value ( chi _ square ) reached ( 40.84 ) Its level of 
significance ( 0.05   ) for the sake of interpretative level ,in light of 
the results the study came out in many re commendation and 
proposals. 

 

 

 شكمة الدراسةم
هسابها, ومان أ  ارز وسابال        ُتعد القراءم هبفاذم يماى المعرفاة ادهسابهية, وأ دام لهقال التااراس اد،

ارساين والاابحوين مهاذ  الراقا والهاماو اًجتماابيا والعمماا ولقاد لفتات هاذة الهااة ادلهياة أ هاابر الدا
ور الااذا يقااع يمااى كاال ماان ز  ماان او،اال, وحاابولوا الوقااو  يمااى أ ساارارهب,ومعرفة ا يعتهااب, والاادا

وهااا يمميااة تلااتمال يمااى تفسااير  .العااين والعقاال والمااع واأل ي ااب  فااا أ وهاابء القياابم اعمميبتهااب
ة ااية وهاااذة المعااابها وهاااا  هاااذا تتامااا  يمميااابت  الرامااوز التاااا يتمقبهاااب القااابرة  اااين الة ااارم اللا

 .ويقمية يمى درجة يبلية من التاعقيد هفسية
ااايد      ات تتموااال فاااا جااابه ين أ سبسااايين أ نا القاااراءم تتكاااون مااان مهااابر  ((1997: 78و،اااذكر السا
جبهاا  فساايولوجا, ويلاامل تعاارا  الحاارو  والكمماابت, والهاااا   هااب ا ااورم  ااحيحة, ياان همب:

دراق ابلعقاال, والجبهاا  ا ةر:يقمااا واال فااا الواااروم الماغويااة التااا  ار،اا  اًلتقاابل ااابلعين واد، يتما
فهاااب القااابرة فاااا فهااام المعهاااى القر،ااا  والاعيد,واساااتهتب  المغااازى العااابم والهقاااد لماااه  المقاااروء  يواّ،

 والتفبيل معص.

والفهم فا يممية القراءم يق د اص مقادار الاويا ويمقاص اابلة رات المتعاددم ومساتويبتهب التاا     
إلاى الكممابت المقاروءم, أو هاو قادرم الكممابت المقاروءم يماى  توبر فا الذهن يهاد اهتهابء التعار 
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إوبرم اك ر يدد ممكن من اًرتاباابت الدالاة يماى الاوفرم والعما  فاا معابها الكممابت هفساهب فاا 
  (.1994:133مةتمل المجبًت والسيبقبت )ي ر,

مان األد يابت  إن واقع درس المابلعة ً يحاى اماب ياتهءم وأهمياة القاراءم إذ تلاير الكويار     
, وقااد وجااد أن ههاابق مجاابميع ماان اماااةا القاادرات القراايااة لاادى الإلااى أن ههاابق ضااعفب. ك ياارا. فاا

, وهاذا ب قاراءم ساار واحاد فاا درس القاراءمالاماة  ً تحسن القراءم  ال ً يساتايع الابلا  فيها
درس القاراءم إذا  يعها أن القراءم لم تم  من العهبية واًهتمبم مب يتواءم ودورهاب فاا الحيابم, وأن

ماب تحسان فااا اعاد المادارس فيهااص ً يتجابوز القااراءم السااحية أو المساتوى الحرفااا احاب  ماان 
 (.50 2009:األحوا  )ياية,

ويعود تدها مستوى فهم المقروء إلى  اعواة المفاردات المغوياة اابله  المقاروء, و اعواة       
اماة الحبلاة رية األداء القرااا ويدم مهإدراق األفكبر المتضمهة ابله  المقروء ويدم مهامة س

, وساوء تهاايم الوقات المة ا  لمقاراءم وفقادان الحابفز والدافعياة لهساتمرار الذههية يهد القراءم
فبلُمدرّ،س كوير.ا مب يهمل ح ة المابلعة و،جعمهب وقت.ب لمراحة مان يهابء اقياة الادروس,  ابلقراءم .

  الاابحوون ماع هاذا الارأا إذ يارون أّن مان أساااب  . و،تفاارساع هاذا المفهاوم فاا أذهابن الامااةو،
ضااعل الاماااة فااا فهاام المقااروء, اًسااتمرار فااا إتااابت الاراااا  التقميديااة فااا تاادر،س المابلعااة, 

تقبههب, وتز،د مان ويدم استعمب  أسبلي  وار  حديوة تسبيد الاماة يمى فهم المبدم المقر  وءم وا 
ومان ههاب ت ارز ملاكمة الدراساة ابدجبااة . (2011), وهذا مب ألبرت إليص دراساة رر،ا  دافعيتهم

 ين أسامتهب. 
مب درجة تضمين أسامة كتب  المابلعة لم ل الرااع اديدادا فا العرا  لمستويبت فهم  -ٔ

 المقروء؟ 

هااال تةتمااال التكااارارات والهسااا  الماوياااة لدرجاااة تضااامين أساااامة كتاااب  المابلعاااة لم ااال  -ٕ
 ؟ مقروءالرااع اديدادا فا العرا  لمستويبت فهم ال
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 هدف الدراسة
درجة تضمين كتاب  المابلعاة لم ال الراااع اديادادا هدفت الدراسة إلى معرفة      

من ةاه  الفارو  فاا الهسا  والتكارارات لممساتويبت  فا العرا  لمستويبت فهم المقروء
 الوهس )الحرفا, والتفسيرا, والهقدا(.

 أهمية الدراسة
القاااراءم ابيتابرهاااب يه ااارا.  الضاااوء يماااى أهمياااة األهمياااة الهار،اااة المتموماااة فاااا تسااامي  -ٔ

أسبسااايب. مااان يهب ااار العممياااة التعميمياااة يساااتهد إليهاااب مقااادار اكتساااب  الابلااا  لمحقااابا  
 . والمعمومبت والمهبرات وتا يقهب تا يقب. ايجب يب. كا تعاا تمق العممية ومبرهب

مسااابيدم   األهمياااة العممياااة وتتموااال فاااا اًساااتفبدم مااان هتاااباج هاااذة الدراساااة مااان ةاااه -ٕ
عل فا فهام المقاروء  القبامين يمى وضع المهبهج فا الوقو  يمى اعد جواه  الضا

. 
يساابيد يمااى تاااو،ر الواااروم الماغويااة لاادى الااماااة امعبهيهااب الحرفيااة والمجبز،ااة ,إ،ذ  اادون  -ٖ

 .هذة الواروم الماغوية ً يفهم المتعمّ،م مب يقرأُ 
 اإلجرائية يفار التع

يااة التكاارارات والهساا  الماويااة لمسااتويبت فهاام المقااروء التااا تتضاامههب هااو مجمو درجةةة تيةةم   
 أسامة كتب  المابلعة لم ل الرااع اديدادا .

يممية يقمية إ،دراكية, تفبيمية  ين القبرة والاها , إذ تمكّ،ان هاذة العممياة مجموياة :فهم المقروء
ابهص المعاادم لغاارد اماااة  اال معااين ماان فهاام الااها  المكتااو  اسااهولة ويساار, وتقاابس ابًساات

 الدراسة .
 حدود الدراسة  

اقت بر الدراسة يمى كتب  المابلعة لم ل الرااع اديدادا المعتمد من ةه  وزارم  -ٔ
 التربية العراقية .

)الحرفا,التفسيرا, اقت بر الدراسة يمى مهبرات فهم المقروء التا حددت فا األداء -ٕ
 الهقدا( 
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 رات فهم المقروء من ةه  تحميل الكتب  .تحديد درجة تضمين كتب  المابلعة لمهب -ٖ

 اإلطار النظري  المبحث الثاني 
تمعاا  القااراءم دورا. مهمااب. فااا راارس القاايم اًجتمبييااة واألةهقيااة التااا تساابيد الاماااة يمااى      

التكيل اًجتمبيا داةل المدرسة مع زمهاهم ومعمميهم وةبر  المدرسة  ين أهمهم وريرهم مان 
زداد أهمية القراءم والمابلعة فا مراحل الدراسة الوبهوياة إذ يتكاون لادى الامااة أ هبء المجتمع, وت

إحساابس اااأههم اةااذوا يهتمااون إلااى ياابلم المجتمااع, وماان واام يهتمااون إلااى قيمااص واتجبهبتااص ويبداتااص 
وتقبليادة ومعتقداتاصو ولاذلق يميماون إلاى كال مااب يارباهم اموال هاذا المجتماع وقضابيبة وملااكهتص, 

هذا العبلم المعب ار, وماب يجارا ااص مان تغيارات وأحاداس تويار اهتاابههم )الةميفاة, ومب يدور فا 
:2004 82.)   
الحقاااابا  والمعاااابر  التااااا يااااتما "فهاااام المقااااروء اأهااااصPressley) ،(2006:112ويعاااار           

  استيعب هب من ال دء افهم الراموز وفكهب مرورا. امعبها العهقبت التا ترتا  فيمب  يههاب فاا الاها 
إن الفهم هاو" القادرم يماى تهاايم المعرفاة الساباقة ( ,(Anderw,2002:53و،رى اهدرو.المكتو 

 وتفبيمهب مع المعمومبت الواردم فا اله  ًستهابل المعهى الذا أرادة الكبت " .
ويهااد الهااار إلااى فهاام المقااروء يتضاام أهااُص لاايس مسااتوى واحاادا.  اال ياادم مسااتويبت, وأنا               
وهواة ( إلاى 59:1997,الابحوين, فقد قسمهب )ح يا  ه ةهفب. حو  هذة المستويبت  ينههبق 

مااب ين الساااور, والفهاام  قااراءم الساااور, والفهاام التفساايرا: قااراءممسااتويبت هااا )الفهاام الحرفا:
 & McGinley)قااراءم ماااب وراء الساااور(, فاااا حااين قسااامهب مااابكجيهما وديهياار التا يقا:

Denner, 2003عااااة مسااااتويبت هااااا )المسااااتوى الحرفااااا, والمسااااتوى التفساااايرا, ( يمااااى أرب
فقساامهب يمااى ةمسااة  (133:2007). أمااب الحراحلااة , والمسااتوى التا يقااا(والمسااتوى الرماازا 

)مستوى الفهام المابلار الحرفاا السااحا, ومساتوى الفهام التفسايرا اًساتهتبجا, مستويبت ها
 الفهم اد دايا( ومستوى الفهم الهبقد, ومستوى الفهم التذوقا, ومستوى 

( أ نا تحسين مهبرات فهم المقروء تحتب  إ،لى التادر،  يمى رب  62 (1993:و،رى لحبتة      
ااباقة لمقاابرة ,ممااب يجعاال فكاارة فااا همااو مسااتمر وة راتااص فااا تفبياال  األ فكاابر المقااروءم ااابلة رم السا

ايسااة سااواء فااا الجممااة , أ و الفقاارم, أ و الق ااة يساابيد داااام, كمااب أ نا القااراءم لتح اايل األ فكاابر الرا
القبرة يمى أ ْن يمما  جواه  الموضوت ككل,أ و كعهب ر أ سبسية لتحديد مسبر قراءتص,وهاذا الفهام 
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يعتمد  دورة يمى هضج القبرة العقما, ويمى وروتص الماغوية, ويمى مدى السهولة وال اعواة فاا 
 المبدم المقروءم.

يد      ( أ نا الحبجاة إ،لاى فهام المقاروء تازداد كمماب 2007:22ا العميمابت,)الملبر إ،ليص فو،ذكر السا
تعااددت مهاابحا القااراءم, وتلااعا ت أ ارافهااب, فااا الوقاات الااذا تزدهاار فيااص المعرفااة وتاازداد تلااباكب. 
يومب. اعد ياوم, حتاى أ ضاحت المهابهج تغا  ااأ لوان المعابر  مان كالّ، لاكل ولاون, فكماماب ارتقاى 

اياة قاال ايتمابدة يماى الفهام اًساتمبيا, واتسااع يهادة فهام المقاروء, ممااب القابرة فاا المراحال القرا
 يجعل الاابل  يتمكان من مهبرات فهم المقروء فا ههبية المرحمة األ سبسية.  

راسااا وُيضااع،ل ح اايمتهم        ااعل فااا مهاابرات فهاام المقااروء يهاادد تح اايل الااماااة الدّ، والضا
راسية, إذ يعتمد الااماة يمى الفهام  أ كوار الفكر،ة والواقبفية, وربمب يؤ دا إ،  لى فلمهم فا الحيبم الدّ،

من الفهم السمبيا, إ،ذ يتوقاع أ ْن يكاون الاابلا  فاا ههبياة المرحماة األ سبساية قاد امتماق مهابرات 
ااب يسااهل يميااص اسااتةدام الماغااة دون ملااقاة, أ و يهاابء, وماان واام ُيسااهّ،ل يميااص تعمااام  ما فهاام المقااروء م،

 (.2010:375,راسية اأُلةرى  )العموان والتلالدّ،  المواد
إذ يهمل اعد المدرسين مبدم المابلعة فيعدهب وقتب. لمراحة مان يهابء اقياة الادروس و،رساع       

هااذا المفهااوم فااا أذهاابن الاماااة,ويميل الماادرس واهاااص إلااى الكساال فااا ح ااة المابلعااة, ففااا 
  وقاراءم الموضاوت أو الادرس قاراءم جهر،اة ح ة المابلعة يكمال المادرس اهااص  ايةرا  الكتاب

متتباعة مممة حتى يهتها وقت الح ة, وقد يذكر المدرس معبها اعد األلفبظ وقد ً يذكرهب, 
أمب تحميل اله و  وبيبن مب يحتويص الدرس من أفكبر ومهبقلتهب و هقدهب والتعميا  يميهاب, فاه 

 .(2009:296يمقا من المدرس أا اهتمبم  )سهمة وآةرون,
وفهاام المقااروء ااال مح ااورا. فااا داااارم ضاايقة, حاادودهب اددراق الا اارا لمرمااوز المكتواااة,       

ومعرفتاااص, وهاقاااص, إذا كااابن معيااابر القاااراءم الجيااادم هاااو ساااهمة األداء, وهتيجاااة لماحاااوس التربوياااة 
المتقدمااة, تاااور هااذا المفهااوم, فأ اااحت القااراءم يمميااة فكر،ااة يقميااة هاادفهب الفهاام, أا امعهااى 

تهب ماااان آةاااا ر أ ااااام الهااااد  القرااااااا هااااو فهاااام المقااااروء وترجمااااة الرمااااوز المكتواااااة إلااااى ماااادلًو
 ( .2004:78األفكبر)السفبسفة,
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و،رى الابحوون أن لممدرس والمهبهج الدراسية دورا. فا تمكن الاماة من إتقبن مهبرات فهام        
سااة الوسابال التعميمياة المقروء فها تفاتم ااب  اد ادات يماى م اراييصو إذ يساتايع المادرس  وا
 والتهوت فا األسبلي  من تذليل كوير من ال عوابت التا تواجص المتعمم .

فبلكتااب  المدرسااا يتمتااع امكبهااة مرموقااة فااا التعماايم, فهااو أهاام م اادر ماان م اابدر تعماام        
الابل , وتقو،تص ومراجعتص, واًستزادم من التح ايل,وهو ساهل اًساتعمب , قميال التكابليل كماب 
اهاص يموال الحااد األدهاى مماب يقدمااص مان محتاوى المههااب  الماماو , ويلاكل حمقااة مهماة لواضااعا 
المهبهج والاماة فا ررفة ال ل فيقدم ة رم فا المحتوى مهاماة تهايماب. مهاقياب. ً يمتمكهاب إً 
القميااال مااان المدرساااين, فيعرفاااون مااابذا سااايأتا ومااابذا سااايتاع, وأيااان تهتهاااا  هااام الرحماااة. وُيمكااان 

و الهبلاااما وياياااة 2000:162مااان وضاااع ةاتااص اليومياااة والساااهوية )مريااا والحيماااة , الماادرس
,2009 :55. ) 

وبهذا يمكن القو  ااأن المحتاوى يموال قاوم يمكان توجيههاب اماب يفياد الامااة ومجاتمعهم , إذ        
يحتاااوا يماااى العدياااد مااان المواقااال التعميمياااة التعممياااة يماااى المساااتوى التةايااااا والتاااا يمكااان 

ب ابللاكل الااذا يساهم فااا تهمياة لة ااية الابلا  فااا جمياع جواه هااب العقمياة والوجداهيااة معبلجتها
والسموكية , إذ يمكن أن يكتس  الابل  من مهبرات الفهم واًتجبهبت والميو  وهاواحا التاذو  

 (.2010: 143والمهبرات الهفسحركية حس  ا يعة المعمومبت التا يارحهب )سعبدم وا  راهيم ,
  بقةالدراسات السا

لدى مراجعة الدراسبت التا تهبولت فهم المقاروء, ًحاا الاابحوون ياددا. مان الدراسابت التاا       
وهاادفت إلااى التعاار  إلااى تحمياال وتقااويم أسااامة  2000))تهوياات فااا أهاادافهب كدراسااة المابويااة 

أن  :د دلات الهتاباجقاموضويبت القراءم واةتابراتهب ابلمرحمة اً تدااية فا ضوء ت هيل  موم. و 
فاا السااعودية وهادفت إلااى  (2003)أساامة القاراءم تهااتم امساتوى الفهاام والتاذكر. ودراساة القرلااا 

الكلاال ياان ماادى مراياابم أسااامة كتاا  القااراءم واله ااو  فااا كاال  اال ماان ال اافو  الوهوااة 
:أن أساامة كتا  القاراءم واله او  فاا المرحماة المتوسااة القاراءم الهبقادم.وبيهت الهتاباجلمهبرات 
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. بساة لتهميذ ال ل األو  المتوسا من مهبرات القراءم الهبقدم المه (72.72%)هس تصرايت مب 
وهاادفت إلااى معرفااة درجااة تااوافر مهاابرات اًسااتيعب  القرااااا فااا كتاا   (2006)ودراسااة  ااه 

. وقااد أاهاارت الهتااباج :إلااى تركياااز )الرااع,الةبمس,الساابدس( األسبساايةالمغااة العربيااة لم اافو  
الكت  الوهوة فا مستوا التذكر والفهام  هسا  ك يارم .تههاب مساتوى التا يا  األسامة الواردم فا 

دراساة  (2007)وأجارى العميمابت  ,فا حين جبءت هس  المستويبت األةرى  هس  مهةفضاة .
هدفت إلى معرفة أور استراتيجية داارم األسامة فا تهمية اًستيعب  القرااا والتفكيار اًساتدًلا 

وجود فارو  ذوات دًلاة إح اباية وقد  يهت الهتباج: سبسية فا األردن .لدى اه  المرحمة األ
فا اًستيعب  القرااا ل بلم الاه  الذين درسوا ابستراتيجية  (α=  0.05)يهد مستوى دًلة 

دراساة فاا العارا  هادفت إلاى  (2011)داارم األسامة )تعمم فردا, وتعمم تعبوها(. وأجرت رر، 
. ء لاااادى ابلااااابت ال اااال الةاااابمس األد ااااافااااا فهاااام المقاااارو  (PQ4R)تعاااارا  أواااار اسااااتراتيجية 

المجموياة الضابااة فاا وتو مت الهتباج إلى تفو  ابلابت المجموياة التجر، ياة يماى ابلاابت 
دراسااة فااا اهدوهيساايب هاادفت إلااى تعاارا  أواار اسااتراتيجية  (Sriadi,2012). وأجاارى فهاام المقااروء

(PQ4R) ادا فااااااا ى ااااااه  ال ااااال والاااااذكبء المغاااااوا فاااااا الفهااااام القراااااااا لااااااد الراااااااع اديااااادا
راساة إلاى تفاو  ااه  المجموياة التجر، ياة الاذين درساوا يماى وفاا  سبكوسابدا. أاهرت هتاباج الدّ،
يماااااى ااااااه  المجموياااااة الضااااابااة الاااااذين درساااااوا يماااااى وفااااا  الار،قاااااة  (PQ4R) اساااااتراتيجية

هابرات اًت اب  فا األردن وهدفت إلى مادى مرايابم كتاب  م 2015))اًيتيبدية. ودراسة رسن 
وى الحرفاا لم ل العبلر األسبسا لمستويبت اًستيعب  القرااا . وقد دلت الهتاباج: أن المسات

. و،ميهااب المسااتوى أًسااتهتبجا واام المسااتوى الهقاادا . ودراسااة الحواماادم جاابء فااا المرتاااة األولااى
ت فهاام وهاادفت التعاار  إلااى فبيميااة القااراءم الموجهااة فااا تحسااين اعااد مهاابرا (2016)وال ميهااد
: وجااااود فاااار  ذا دًلااااة لاااادى اااااه  ال اااال الساااابدس له تاااادااا. وقااااد  يهاااات الهتااااباج المقااااروء

 اين المتوسااين الحساب يين ألداء ييهاة الدراساة يماى  (a=0.05)إح باية يهد مساتوى الدًلاة 
 اةتابر فهم المقروء ككل .

مااة الدراساابت التااا , يهحااا ققة التااا تيساار الرجااوت إليهااباعااد اسااتعراد الدراساابت الساابا       
درجااااة مراياااابم كتااااب  المابلعااااة لم اااال الرااااااع ادياااادادا فااااا العاااارا  لمسااااتويبت فهاااام  تهبولاااات
, د مههجياة الدراساة وتحدياد أدواتهاب. إً أن الرجوت لمدراسبت السباقة قاد سابيد فاا تحدياالمقروء
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ال ااال  مرحماااة اديدادياااة وهااااويميااص ماااب يمياااز هاااذة الدراساااة يااان الدراسااابت األةااارى تهبولهاااب ال
                                     .   الرااع

جراءاتها  الثالث المبحث   منهج الدراسة وا 
, واسااتةدام أساامو  تحميال المحتااوى الااذا هاو ماان أساابلي  ن المااههج الو افااتااع الااابحوو      

 المههج الو فا والذا يتم من ةهلص و ل المبدم موضوت التحميل ومن وم تفسيرهب, وادجباة
 ين أسامتهب .

  مجتمع الدراسة وع نتها
تكااون مجتمااع الدراسااة وييهتهااب ماان جميااع أسااامة كتااب  المابلعااة لم اال الرااااع ادياادادا      

 185))المقاارر ماان ق اال وزارم التربيااة  جمهور،ااة العاارا , والااابل  يااددهب مباااة وةمسااة ووماابهون 
..ً  سؤا

  أداة الدراسة   
معيااابر تحميااال المحتاااوى, وهاااو ياااابرم يااان قباماااة احتاااوت يماااى  أدام الدراساااة الرايساااة هاااا      

لم ااال الراااااع اديااادادا فاااا العااارا  والتاااا تو ااال إليهاااب الاااابحوون, مااان  مهاابرات فهااام المقاااروء
, (2015)ودراسااااة رساااان 2007))ةااااه  األد  الهااااارا والدراساااابت السااااباقة كدراسااااة  ااااه  

ن ماااان أسااابتذم الجبمعاااابت ولمتأكاااد مااان  ااااد  األدام تااام يرضااااهب يماااى مجموياااة ماااان المحكماااي
المةت اااين فاااا مهااابهج التربياااة ادساااهمية وارااااا  تدر،ساااهب, ويااادد مااان مدرساااا المغاااة العربياااة 
وام  مههم تحديد مدى مهامة الفقرات الواردم فاا األدام لهاد  الدراساة, ومادى اهتساب  الفقارم 

م ولمتحقااااا  مااااان واااااابت أدام الدراساااااة لواااااابت التحميااااال اساااااتةدلممجاااااب  الاااااذا وردت فياااااص.
الابحوون )اتفب  المحممين( التا يتم فيهب إيبدم تحميل أدام الدراسة من ق ل محمماين 
آةاار،ن فااا هفااس اًةت ااب  يعمااهن مدرسااين لمغااة العربيااة ,والااذين اسااتعبن  هاام 
بم اعممياااة التحميااال, واعاااد التحميااال تااام  ب يمااازم لمقيااا الاااابحوون, وتااام إمااادادهمب اكااال مااا

ب فااااااا  (Holsti،1969)اساااااتةدام معبدلااااااة هولسااااااتا ًسااااااتةرا  واااااابت التحمياااااال كماااااا
 المعبدلة التبلية .

اة اًتفااااب  ا ياااادد فااااابت اًتفااااب   ااااين المحممااااين والااااابحوون / مجمااااوت فااااابت  هساااا
 التحميل فا المرتين.

 =130/150 =0.86 
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  إجراءات الدراسة
 لتحقي  أهدا  الدراسة, اتاعت الةاوات وادجراءات التبلية :    
ابرهب الهارا ., تم  يبرة ملكمة الدراسة -ٔ  وتحديد أهدافهب وأهميتهب وا 
 تم تحديد مجتمع الدراسة وييهتهب . -ٕ
 , والتأكد من  دقهب ووابتهب .تم إيداد أدام الدراسة -ٖ
وتاااام أجااااراء التحماااايهت ادح ااااباية  (spss) تاااام إدةااااب  ال يبهاااابت ماااان ةااااه   رهاااابمج -ٗ

 ًستةرا  الهتباج .
  الوسائل اإلحصائية

أسامة الدراسة تم استةرا  التكرارات والهسا  الماوياة لمساتويبت فهام المقاروء لإلجباة ين              
 . (Chi-Square)فا كتب  المابلعة لم ل الرااع اديدادا وقيمة 

 
 تفس رها عرض النتائج و    الرابعالمبحث 
فيماااب يماااا يااارد هتاااباج الدراساااة التاااا هااادفت إلاااى درجاااة تضااامين أساااامة كتاااب  المابلعاااة      

ع ادياادادا فااا العاارا  لمسااتويبت فهاام المقااروء, وساايتم ياارد هتااباج الدراسااة وفقااب لم ال الراااا
 لمب تهبولتص من أسامة:

مااب درجااة تضاامين أسااامة كتااب  المابلعااة لم اال الرااااع  أواًل  النتةةائج المتعمقةةة بالسةةوا: ا و: 
 اديدادا فا العرا  لمستويبت فهم المقروء؟

 فاا  لمستويبت فهم المقاروءالتكرارات والهس  الماوية لإلجباة ين هذا السؤا  تم استةرا     
 يوضم ذلق. (1), جدو  أسامة كتب  المابلعة لم ل الرااع اديدادا
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 (1)الجدو: 
التكرارات والنسب المئوية لمستويات فهم المقروء في  أسئمة كتاب المطالعة لمصف 

 الرابع اإلعدادي
المستوى 
النسبة  كرارالت المستويات الفرعية الرئيسي

 المئوية*

المستوى 
 الحرفي

يساااابيدة فااااا توضاااايم التفب اااايل وال يبهاااابت الدايمااااة 
 الموجودم فا فقرم اله .

19 16.5 

يسااااابيد الكتاااااب  الابلااااا   توضااااايم الفكااااارم الرايساااااة 
 الم ر   هب فا فقرم اله  وتمةي هب.

17 14.8 

 11.3 13 .يمكهص من معرفة المعهى الابهرا لممفردات

يماااى اساااترجبت األحاااداس أو األفكااابر وفااا  يسااابيدة 
 التسمسل المهاقا.

14 12.2 

 9.6 11 يسبيدة فا إيراد األدلة واللواهد فا اله .

 7.0 8 يمكهص من معرفة معبها المفردات من السيب .

يساااابيدة فااااا معرفااااة معاااابها الكمماااابت الجدياااادم فااااا 
 اله .

9 7.8 

 7.0 8 .يمكهص من فهم معهى الكممة والجممة والفقرم

 7.0 8 يمكهص من معرفة الكممبت المتضبدم والمترادفة.

يمكهااص مهحاااة المفاابتيم الرمز،ااة لممعهااى )يهماابت 
 .الترقيم(

2 1.7 

 5.2 6 يمكهص من إيجبد أجواة ألسامة معيهة.

 **41.7 115 المستوى الحرفي ككل

المستوى 
 التفس ري 

 هاب يكهص من توضيم األفكبر الرايسة رير الم ار  
 الموجودم فا اله  المقروء.

15 12.6 

 15.1 18يسااابيد الابلااا  يماااى اكتلاااب  هاااوت العهقااابت  اااين 
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المستوى 
النسبة  كرارالت المستويات الفرعية الرئيسي

 المئوية*
 مكوهبت اله .

يمكهاااص مااان ربااا  األفكااابر الاااواردم فاااا الاااه  اااابلة رم 
 السباقة لمابل .

4 3.4 

 9.2 11 يمكهص من تفسير األحداس الابرزم فا اله .

 12.6 15  يبت.يمكهص من تفسير الملبير وتحميل اللة

 12.6 15 يسبيدة يمى معرفة هد  الكبت  من اله .

 0.0 0 يمكهص من اقترا  يهوان جديد لمه .

 12.6 15 يسبيدة فا معرفة األساب  المرتااة ابلهتباج.

يمكهاااااص مااااان الته اااااؤ ابلهتاااااباج المتوقعاااااة مااااان الاااااه  
 المقروء.

6 5.0 

 8.4 10 مرايبتص الدروس والع ر المستفبدم من اله .

يساابيدة فااا التمييااز  ااين الحقاابا  وا راء الااواردم فااا 
 اله .

10 8.4 

 **43.1 119 المستوى التفس ري ككل

المستوى 
 النقدي

 31.0 13 يسبيدة فا إ دار أحكبم حو  محتوى اله .

يمكهاص مان إيجابد تقاادير لمهبسااة األدلاة واللاواهد فااا 
 اله .

3 7.1 

 11.9 5 تجبة اله . يمكهص من ت ها مواقل جديدم

يساابيد الابلاا  فااا إيجاابد حمااو  لقضاابيب وملااكهت 
 واردم فا اله .

8 19.0 

 11.9 5 يسبيدة فا فهم المعهى العبم لمه .

 9.5 4 يمكهص من إ داء ا راء فا موضويبت اله .

 9.5 4 يمكهص من تقويم األفكبر الواردم فا اله .



 م.م.حممد امحد فياض

 م.م.ابراهيم محد خلف

 م.م.خلدون جميد جبري
 

درجة تضمني كتاب املطالعة للصف الرابع 

 االعدادي

 

)ٖٜٛ ) 

المستوى 
النسبة  كرارالت المستويات الفرعية الرئيسي

 المئوية*
م والضعل فاا يمكهص من إيجبد توضيم لجواه  القو 

 اله .
0 0.0 

 **15.2 42 المستوى النقدي ككل

 276 المجموع الكمي

 *الهساة الماوية من مجموت تكرار المستوى الواحد.
 .(276)**الهساة الماوية من مجموت تكرار المستوى الواحد من يدد التكرارات الكمية 

ا أساااامة كتاااب  أن التكااارارات مساااتويبت فهااام المقاااروء فااا (1)ياهااار مااان الجااادو  رقااام 
كاااابن أيههااااب لممسااااتوى  (119-42)المابلعااااة لم اااال الرااااااع ادياااادادا قااااد تراوحاااات  ااااين 

, وابلمرتاااة الوبهيااة جاابء المسااتوى الحرفااا   هساااة ماويااة %(43.1)التفساايرا  هساااة ماويااة 
 %(،15.2),  يهمااااب جاااابء فااااا المرتاااااة األةياااارم المسااااتوى الهقاااادا  هساااااة ماويااااة %(41.7)

إلى أن المستوى التفسيرا يع دا من أهم مساتويبت فهام المقاروء ة الهتيجة هذ ون ويعزو الابحو
فا هذة المرحمة العمر،ةو إذ إن الابلا  فاا هاذة المرحماة العمر،اة يحتاب  إلاى هويياة أساامة 
تسااابيدة يماااى  التميياااز  اااين الحقااابا  والمواقااال والااارب   اااين الاااه  والمعرفاااة الساااباقة فاااا 

الاابحوون هاذة الهتيجاة مان ةاه  وياا القابامين يماى  موضوت الدرس, كمب يمكن أن يفسر
إيااداد كتاا  المغااة العربيااة هحااو أهميااة تقياايم العممياابت العقميااة يبليااة المسااتوى لمابلاا  ماان 
ةه  اًستيعب  والتحميل , وكذالق المهبرات فا تهايم أفكابر الفارد وتقويماص, واتفقات هاذة 

ن أسااامة القااراءم تهااتم امسااتوى الفهاام التااا أاهاارت أ 2000))الهتيجااة مااع دراسااة المابويااة 
التاااا أاهااارت أن أساااامة كتااا  القاااراءم واله اااو  فاااا  (2003)والتاااذكر, ودراساااة القرلاااا 

من مهبرات القراءم الهبقدم المهبساة لتهمياذ  (72.72%) المرحمة المتوساة رايت مب هس تص
ساااامة إلاااى تركياااز األ (2006) اااه , وبيهماااب اةتمفااات ماااع دراساااة ال ااال األو  المتوسااا 

, واةتمفات هاذة الهتيجاة ماع الواردم فا الكت  الوهوة فا مستوا التاذكر والفهام  هسا  ك يارم
التااا أاهارت أن  المسااتوى الحرفااا جاابء فاا المرتاااة األولااى. و،ميهااب  2015))رساان دراساة 
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المساااتوى اًساااتهتبجا وااام المساااتوى الهقااادا فاااا كتاااب  مهااابرات اًت اااب  لم ااال العبلااار 
 األسبسا.

هال تةتماال التكارارات والهساا  الماوياة لدرجااة تضاامين :لنتةةائج المتعمقةةة بالسةةوا: الثةةانيثانيةًا  ا
 أسامة كتب  المابلعة لم ل الرااع اديدادا فا العرا  لمستويبت فهم المقروء؟

لمساتويبت فهام المقاروء, ةرا  التكارارات  والهسا  الماوياة ولإلجباة ين هذا الساؤا  تام اسات    
( 2 ين التكرارات والهساة الماوية لهذة المستويبت, جدو  رقم ) (Chi-Square)واستةرا  قيم 
 .يوضم ذلق

 (2) جدو:  رقمال
-Chi) التكةةةةةرارات  والنسةةةةةب المئويةةةةةة  لمسةةةةةتويات فهةةةةةم المقةةةةةروء، وقةةةةةيم        

Square) 

النسبة  التكرار المستويات الرئيسية
 المئوية

Chi-

Square 

الداللةةةةةةةةةةةة 
 اإلحصائية

 41.7 115 المستوى الحرفا

40.84 0.00 
 43.1 119 المستوى التفسيرا 

 15.2 42 المستوى الهقدا

 100.0 276 المجموع الكمي

وهااا قيماة دالااة  (40.84) مغات  (Chi-Square)( أن قيمااة 2ياهار مان الجاادو  رقام )         
ة ل ابلم المساتوى التفسايرا, ويعازو الاابحوون هاذ (α≤0.05) إح باية يهاد مساتوى الدًلاة

الهتيجة إلى أن ا يعة اله و  القرااية, متراااة الكل قوا, لمب لمهبرات فهم المقروء مان 
تلباص ك ير ت ع  من مهمة الف ل  اين مهابرم وأةارى. وأن ز،ابدم القادرم يماى التفبيال ماع 
فهااام المغاااة المكتوااااة هاااو الهاااد  الااارايس لتااادر،س القاااراءم, فااابلقراءم يممياااة داةمياااة ً يمكااان 

دراستهب مابلرم, ومن ال ع  وضع فوا ل واضحة  ين مهبرات فهم المقروء  مهحاتهب أو
 فبلمةرجبت الفور،ة لمعهقبت اًرتاباية القوية تعد يممية فهم ألا ه  كتب ا .
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  التوصيات والمقترحات   
مراياابم تضاامين مسااتويبت فهاام المقااروء )الحرفااا والتفساايرا والهقاادا( يهااد ااار  األسااامة  -ٔ

 و  فا كتب  المابلعة لم ل الرااع اديدادا والكل يبد  .المتعمقة ابله 

تدر،  المدرسين والمدرسبت يمى اًستعمب  األمول لماراا  التدر،سية, وادساتراتيجيبت  -ٕ
دةب  المستجدات التربوية فا يممية التادر،س وةما  الدافعياة لادى المتعمماين  الحديوة, وا 

 لتحقي  األهدا  التربوية المهلودم .

لمفهوم الضي  لمقراءم فا أههب يممية اساتقاب  لممابدم المقاروءم إلاى كوههاب يممياة تجبوز ا -ٖ
 يقمية  هباية تفبيمية يمبرسهب القبرة مع اله  المقروء .
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