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 مدتهى مقروئية كتاب العلهم للرف الثاني الستهسط  في العراق

 عمي زكي اميؽ ا.م.د.

 ملخص البحث 

ىجف البحث إلى التعخف عمى مدتؾى مقخوئية نرؾص كتاب العمؾم لمرف الثاني الستؾسط في العخاق, 

والتعخف عمى الفخوق في درجة السقخوئية تبعًا لمجشذ , ولتحقيق ذلػ تؼ إعجاد أربعة اختبارات بأسمؾب 

لكياس السقخوئية مؽ مؾضؾعات مختمفة مؽ الكتاب , وزعت االختبارات عمى  (Cloze Test) اختبار التتسة 

( طالبًا وطالبة مؾزعيؽ عمى أربعة مجارس متؾسظة تابعة لسجيخية 285عيشة عذؾائية مؽ الظمبة مكؾنة مؽ )

تاب كانت ضسؽ أعيخت نتائج البحث أن غالبية أداء الظمبة في مقخوئيتيؼ لمكو  ,تخبية محافغة القادسية 

السدتؾى اإلحباطي ,كسا بيشت الشتائج وجؾد فخق ذي داللة احرائية في درجة مقخوئية الكتاب تبعا الختالف 

الجشذ ولرالح اإلناث , وفي ضؾء ىحه الشتائج اوصت اوصى البحث باألخح بسدتؾيات مقخوئية الكتاب 

 السجرسي معيارًا لمحكؼ عمى أىسية الكتاب . 

 العمؾم  ,كتاب  ,مقخوئية  : السفتاحيةالكلسات 

The level of readability of the science book for the second 

intermediate grade in Iraq 

Dr. Ali Zaki Amin 

Abstract 

The aim of the research is to identify the level of readability of the texts of the 

science book for the second intermediate class in Iraq, and to identify the 
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differences in the degree of readability according to gender, and to achieve this, 

four tests were prepared using the Cloze Test to measure the readability of 

different topics from the book, the tests were distributed to a sample A random 

group of (285) male and female students distributed in four middle schools 

affiliated to the Directorate of Education of Al-Qadisiyah Governorate ،The results 

of the research showed that the majority of students’ performance in their reading 

of the book was within the frustrating level, and the results showed that there was a 

statistically significant difference in the degree of readability of the book according 

to the difference of gender and in favor of females. . 

Keywords: reading, book, science 

 لتعريف بالبحثالفرل األول : ا

 مذكلة البحث 

يعج الكتاب السجرسي أداة ميسة مؽ أدوات السشيج الجراسي , ومرجرًا تعميسيًا مؤثخًا في السؾقف التعميسي , 
ووعاًء يزؼ السادة التعميسية , ومتخجسًا تشفيحيًا لتحقيق أىجاف السشيج الجراسي , إذ ال يسكؽ االستغشاء عشو 

 خاص, والسؤسدة التخبؾية والتعميسية بذكل عام.  مؽ طخف السجرس والظالب بذكل

ونغخًا لكيام وزارة التخبية العخاقية عمى تحجيث الكتب الجراسية لمسخحمة الستؾسظة ومشيا كتاب العمؾم لمرف 
الثاني الستؾسط , فإنو يشبغي الؾقؾف عمى ىحا الكتاب السؤلف حجيثًا , ودراسة مقخوئيتو وذلػ ألىسية  تحجيج 

لسادة عخضًا ولغة وقخاءة , إذا إن أي صعؾبة في فيؼ الشرؾص العمسية الؾاردة في الكتاب تؤثخًا مؾصفات ا
 سمبًا عمى مدتؾى التحريل لمظمبة , وتأثيخ ذلػ عمى عسمية تعميسيؼ وتعمسيؼ. 

وتأسيدًا عمى ما سبق يأتي ىحه البحث لكياس مدتؾى مقخوئية كتاب العمؾم لمرف الثاني الستؾسط , لحلػ 
 حاول الباحث اإلجابة عؽ الدؤاليؽ اآلتييؽ : ي

 ما مدتؾى مقخوئية كتاب العمؾم لمرف الثاني الستؾسط في العخاق؟  -1
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في درجات طمبة الرف الثاني الستؾسط   0005  ىل تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى  -2
 تعدى إلى الجشذ؟

 أهداف البحث :

 ييجف البحث الحالي إلى : 

 مدتؾى مقخوئية نرؾص كتاب العمؾم لمرف الثاني الستؾسط في العخاق.التعخف عمى  -1
( بيؽ الحكؾر 0005الكذف عمى إذا ما كان ىشاك فخوقًا ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة ) -2

 واإلناث في دراجاتيؼ عمى اختبار التتسة تعدى إلى الجشذ.
 أهسية البحث 

 يسكؽ لمباحث أن يحجد أىسية بحثو بسا يأتي: 

أول بحث يجخي عمى كتاب العمؾم لمرف الثاني الستؾسط في العخاق لسعخفة مدتؾى مقخؤيتو , إذ أن  -1
 م(.2018-2017ىحا الكتاب الججيج تؼ اعتساده في العام الجراسي )

يقجم أساسًا عمسيًا يتؼ مؽ خاللو الحكؼ عمى مدتؾى نرؾص الكتاب لسدتؾيات الظمبة العقمية  -2
 والعسخية. 

حالي عمى مداعجة مؤلفي كتب العمؾم برؾرة عامة وكتاب العمؾم لمرف الثاني يديؼ البحث ال -3
 الستؾسط خاصة في التعخف عمى مدتؾى السقخوئية قبل إقخارىا وتعسيسيا.

يسكؽ أن يديؼ البحث الحالي في ضؾء نتائجة , بإعادة الشغخ في الشرؾص التي تتشاسب  -4
 ومدتؾيات الظمبة , وتختيبيا بذكل عمسي سميؼ .

ج يفتح البحث الحالي السجال إلجخاء السديج مؽ الجراسات عمى كتب العمؾم مؽ أجل معخفة مدتؾى ق -5
 مقخوئيتيا .

 حدود البحث: 

 يقترخ البحث الحالي عمى : 

 م(. 2019-2018الحج الدماني: الكؾرس األول مؽ العام الجراسي) -
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اب العمؾم ) الجدء األول( الظبعة الحج األكاديسي:  أربعة نرؾص عمسية تؼ اختيارىا عذؾائيًا مؽ كت -
 )الثانية(. 

الحج السكاني: السجارس الحكؾمية الشيارية التابعة إلى مخكد محافغة القادسية/ السجيخية العامة لمتخبية  -
 في القادسية /قدؼ تخبية الحسدة. 

 الحج البذخي: عيشة مؽ طمبة الرف الثاني الستؾسط  في قزاء الحسدة مؽ محافغة القادسية. -
 تحديد السرطلحات :

 (: عرفها كل من :(Readabilityالسقروئية 

( : مدتؾى سيؾلة أو صعؾبة الشص, وذلػ بجراسة العؾامل التي تؤثخ في ىحا السدتؾى 2004)طعيسة, -
 (530: 2004مثل السفخدات والتخاكيب والسفاليؼ ,بل وحتى اإلخخاج في بعض األحيان. )طعيسة, 

: ىي مدتؾى صعؾبة الشص بسا يتزسشو مؽ كمسات وحخوف وجسل وطخيقة ( 2014) الياشسي وعظية , -
تخكيبيا, وتعقيجىا , ومجى استجابة ىحه العؾامل لقجرات القارئ واىتساماتو وإثارتو وجحبو . )الياشسي, 

 (130: 2014وعظية,

ص السقخوءة في ويعخفيا الباحث إجخائيًا بأنيا: الجرجة التي يتحرل عمييا الظالب وفقًا الستيعابو لمشرؾ 
اختبار التتسو )اختبار كمؾز( الحي اعجه الباحث ليحا الغخض, والحي يسثل الجرجة عمى االستخجاعات 

 الرحيحة لمكمسات السححوفة.

 الفرل الثاني : خلفية نظرية ودراسات سابقة 

  مقدمة
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يعج الكتاب السجرسي مؽ أىؼ السرادر التعميسية التي يدتقي مشيا الظالب معارفو معمؾماتو وإتجاىاتو وقيسو , 

ومؽ ثؼ فإن االىتسام في ترسيسو عمى أسذ تخبؾية وعمسية سميسة , وفقًا لقجرات الظمبة العمسية والمغؾية , 

 يسية والتعمسية .ستديؼ في إثخاء معارفو وزيادة تحريمو وتحقيق األىجاف التعم

ولسا كان الكتاب مرجر تعميسي ميؼ , فإن القخاءة وسيمة وىجف في آن واحج, ألنيا مشفح مؽ مشافح السعخفة, 

تخفج الستعمؼ بالسعمؾمات وترقل شخريتو مؽ خالل تفاعمو مع السادة السقخوءة , مسا يدتجعي تغييخ الشسظية 

ءة فاعمة ومفيجة , إذ ال يسكؽ لمظالب أن يدتفيج مؽ الكتب في قخاءة الظمبة , مؽ أجل الؾصؾل بيؼ إلى قخا

 (3: 2013التي ترعب قخاءتيا. )الخالجي, 

كسا إن قخاءة كتب العمؾم السقخرة , ُتعج مؽ السيارات األساسية الالزمة لفيؼ ما فييا مؽ معارف ومفاليؼ 

عؾبات في تعمؼ العمؾم, ويقمل ومعمؾمات عمسية , ونقص ميارة القخاءة أو ضعفيا يسكؽ أن تعخضيؼ إلى ص

 مؽ قجرتيؼ في استيعابيا وفيسيا بذكل سخيع ودقيق. 

تعج السقخوئية نتاج تفاعل القارئ مع السادة السقخوءة , ومجى التؾافق بيشيسا , وعمى الخغؼ مؽ اختالف و 

ث الديؾلة والرعؾبة , الباحثيؽ حؾل تعخيفيا ,إال أنيؼ يتفقؾن عمى أنيا مشاسبة السادة السقخوءة لمقارئ مؽ حي

ومجى قابمية الشص لمقخاءة بالشدبة لمسخحمة العسخية لمظمبة الحيؽ أعجت ليؼ , األمخ الحي يجعميؼ أكثخ انجماجًا 

)جؾارنو, واىتسامًا مع الشص , مسا يؤدي إلى نجاح عسمية االترال والتفاعل بيؽ القارئ والسادة السقخوءة.  

2008: 126) 
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قخوئية ىي الشاتج الشيائي  لتفاعل الظالب مؽ حيث اىتساماتو ودوافعو وقجراتو المغؾية يتزح مسا سبق أن الس

مع الكتاب السجرسي ) السادة السكتؾبة( وما يتعمق بيا مؽ أفكار وقابميتيا عمى القخاءة وجحب االنتباه  وتحقيق 

 متعة القخاءة وبالتالي الؾصؾل إلى الفيؼ واالستيعاب السعخفي لسحتؾاه .

 

 سية السقروئية أه

( إلى أن أىسية السقخوئية تداىؼ عمى مدتؾى الكتب السجرسية بذكل عام, وكتب 2009يذيخ ) أبؾ جحجؾح, 

 العمؾم بذكل خاص في األتي: 

 .إعجاد معاييخ مختبظة بالسقخوئية تختبط بسجى مشاسبتيا لمظبة في السخاحل الجراسية كافة 

 ة .تديؼ في مؾاجية الزعف القخائي لجى الظمب 

 .تعسل عمى بشاء السفاليؼ العمسية , وتعالج األفيام السغمؾطة أو الترؾرات البجيمة لمسفاليؼ 

 . تحقق مبجأ التكامل ما بيؽ المغة العخبية ودراسة العمؾم 

    .تشسي القجرة المغؾية , وتكؾن إتجاىات إيجابية نحؾ القخاءة , والتي تشعكذ إيجابًا عمى العمؼ التعمؼ

 (192: 2009,  ) أبؾ جحجؾح

وعميو فإن أىسية السقخوئية تكسؽ في تقميل حاالت اإلحباط واليأس وضعف التحريل لجى الظمبة , وذلػ مؽ 

خالل جعل الكتب السجرسية أكثخ تؾافقًا مع قجرات الظمبة ومخحمتيؼ العسخية, كسا أنيا تقمل أيزًا مؽ حاالت 

 مؼ .في الؾقت والجيج السبحول في عسميتي التعميؼ والتع

 العهامل السؤثرة في السقروئية 
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 يسكؽ تؾزيعيا بيؽ مجاليؽ ىسا :  

أ: عؾامل تتعمق بالقارىء: وتتعمق بسحرؾلو المغؾي , وخمفيتو الثقافية والسعخفية , وقجرتو عمى الفيؼ , 

 ودافعيتو وميؾلو وحاجتو إلى السحتؾى السقخوء.

سحتؾى السقخوء مؽ حيث وضؾح الكمسات والتخكيب ب: عؾامل تتعمق بالسادة السقخوءة: وتتعمق بؾضؾح ال

الشحؾي , وكثافة األفكار , ومالءمة السحتؾى لسدتؾى الستعمؼ , كسا يترل أيزًا بالذكل الفشي لمكتاب مؽ 

 (135- 134: 2014حيث الظباعة والتشديق , والرؾر والخسؾم لسعدزة لمفيؼ .)الياشسي, وعظية, 

 مدتهيات السقروئية 

 يذيخ األدب التخبؾي , بأن ىشاك ثالثة مدتؾيات لمسقخوئية , ىي : 

في ىحا السدتؾى يدتظيع الستعمؼ أن يقخأ نرًا ويدتؾعبو  (:Independent Levelأواًل: السدتؾى السدتقل )

 %( في االختبار السعج لكياس السقخوئية . 60دون مداعجة السجرس, ويتحجد بحرؾل الستعمؼ عمى درجة )فؾق 

وفيو يدتظيع الستعمؼ أن يقخأ الشص ويدتؾعبو , ولكؽ  (:Instructional Levelيًا: السدتؾى التعميسي)ثان

في االختبار  )%60-%40ويتحجد بحرؾل الستعمؼ عمى درجة تقجر ما بيؽ )  بسداعجة  وإشخاف السجرس 

 السعج لكياس السقخوئية. 

: وفي ىحا السدتؾى ال يدتظيع الستعمؼ أن يقخأ الشص  (Frustrational Levelثالثًا: السدتؾى اإلحباطي)

%( في 40ويدتؾعبو حتى بسداعجة الستعمؼ , ويتحجد بحرؾل الستعمؼ فيو عمى درجة تقجر بأقل مؽ )

 (562: 2011االختبار السعج لكياس السقخوئية .    )مؾمشي والسؾمشي, 
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 الطرق العلسية لقياس السقروئية 

 ية الكتاب , والتي تدتخجم مؽ قبل القائسيؽ عمى تظؾيخ السشاىج وىي: ىشاك عجة طخق لكياس مقخوئ

تقييؼ السختريؽ مؽ معمسيؽ ومذخفيؽ وتخبؾييؽ ومؤلفيؽ: يسكؽ تقييؼ الكتاب مؽ قبل األشخاص  -1

السختريؽ , وإعظاء رأييؼ فيو مبشيًا عمى تجخبتيؼ ومسارستيؼ وحجسيؼ , عمى الخغؼ مؽ ىحه الظخيقة 

 قيقة إال أنو يسكؽ اتباعيا .غيخ عمسية وغيخ د

إجخاء امتحانات تعتسج عمى الكتاب التعميسي , ولسجسؾعات كبيخة بحيث يالحظ السخاقبؾن خالل  -2

االمتحان مجى الفيؼ وسخعة القخاءة , وكحلػ فإن نتائج تحريل الظمبة تداعج في تحجيج مقخوئية 

 الكتاب. 

باحث مؽ تعييؽ مقخوئية الكتاب , وعخفت استعسال معادالت السقخوئية : وىي معادالت تسكؽ ال -3

, واستعساليا ( Fry ،Smog ،Spache ،Flesh بأسساء أصحابيا الحيؽ طؾروىا وجخبؾىا أمثال )

 يتظمب عساًل إحرائيًا وتحمياًل . 

طخيقة التتسة) كمؾز, أو اإلغالق(: في ىحه الظخيقة يتؼ ححف مؽ الشص كل كمسة خامدة أو سادسة  -4

لمظالب فخصة تكمسة الفخاغ بؾضع الكمسة الشاقرة وإكسال السعشى , فإذا نجح  أو سابعة , ويعظي

الظالب في مدتؾى معيؽ )مؽ مدتؾيات مقخوئيتيا( , يسكؽ القؾل أن الكتاب مالئؼ مؽ حيث 

 (14 -13: 2011مقخوئيتو .  )الدخحان, 

 دراسات سابقة :

ث و التي تشاولت مؾضؾع السقخوئية في كتب فيسا يأتي استعخاض لبعض الجراسات التي تّؾصل إلييا الباح

 العمؾم وىي: 
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أجخيت الجراسة في البحخيؽ , وىجفت إلى قياس مقخوئية كتاب  (:1002دراسة) بهقحهص وإسساعيل, 

الكائشات الحية والبيئة السقخر عمى طمبة السخحمة الثانؾية , وتحجيج أثخ الجشذ عمى درجة السقخوئية , تؼ 

( طالبًا وطالبة مؾزعيؽ عمى 325مؽ نؾع اختبار التتسة عمى عيشة عذؾائية مؽ ) ترسيؼ خسدة اختبارات

أربعة مجارس ثانؾية , وكذفت نتائج الجراسة عمى أن غالبية الظمبة تقع في السدتؾى االحباطي , وحؾالي ربع 

لة إحرائية تبعًا العيشة في السدتؾى التعميسي وندبة قميمة في السدتؾى السدتقل , كسا تبيؽ وجؾد فخق ذي دال

الختالف الجشذ ولرالح اإلناث , وأوصت الجراسة بزخورة باألخح بسدتؾى مقخوئية الكتاب السجرسي كأحج 

 (109: 2001السعاييخ لمحكؼ عمى صالحيتو.  )بؾقحؾص وإسساعيل, 

اب أجخيت الجراسة في األردن وىجفت إلى معخفة مدتؾى مقخوئية كت (:1020دراسة ) العهامله وآخرون ,

العمؾم السقخر تجريدو لظمبة الرف الدابع األساسي في السجارس األردنية , وتحجيج أثخ الجشذ في درجة 

السقخوئية , إضافة إلى معخفة تختيب الشرؾص حدب درجة مقخوئيتيا في الكتاب, تؼ إعجاد أربعة اختبارات 

البة , وقج أعيخت نتائج ( طالب وط300تتسة, مؽ مؾضؾعات مختمفة , وزعت عمى عيشة عذؾائية مؽ )

الجراسة أن أداء الظمبة في السدتؾى  االحباطي , كسا وججت فخوق ذات داللة إحرائية تبعا الختالف 

الجشذ لرالح اإلناث , كسا أعيخت الجراسة أيزا أن الشرؾص القخائية في الكتاب ليدت متجرجة وفق درجة 

 (805: 2010مقخوئيتيا. )العؾاممو وآخخون, 

أجخيت الجراسة في الدعؾدية, وىجفت إلى التعخف عمى مدتؾى مقخوئية كتاب  (:1022الحربيدراسة ) 

العمؾم لمرف الثالث الستؾسط  , استخجم فييا السشيج الؾصفي التحميمي , واختبار التتسة مؽ خسدة نرؾص 

عمى أن أغمب ( طالبًا وطالبة تؼ التأكج مؽ صجقو وثباتو , أعيخت نتائج الجراسة 846, عمى عيشة مؽ )

%(,أوصت الجراسة في ضخورة تختيب الشرؾص العمسية 51.4الظمبة كانؾا في السدتؾى االحباطي كانت )
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وتشغيسيا وفقًا لمقجرات الممغؾية لمظمبة , وتؾفيخ قائسة لمسمرظمحات العمسية وتفديخ معانييا المغؾية 

 (251 – 227: 2013, واالصظالحية وكيفية استخجاميا في السؾاقف التعميسية.  )الحخبي

أجخيت الجراسة في فمدظيؽ , وىجفت إلى التعخف عمى مدتؾى انقخائية كتب  (:1022دراسة ) الرقب, 

العمؾم لمرف الخابع األساسي وعالقتو باالستيعاب السفاليسي , واتبعت الجراسة السشيج الؾصفي التحميمي , 

الرؾرة واختبار لكياس مدتؾى انقخائية الكمسة واختبار  وقامت الباحثة بإعجاد اختبار لكياس مدتؾى انقخائية

( طالبًا وطالبة مؾزعيؽ عمى مجرستيؽ , أعيخت الشتائج  114لالستيعاب السفاليسي عمى عيشة مكؾنة مؽ )

قجرة الظمبة عمى قخاءة الشرؾص العمسية الؾاردة في الكتاب وامتالكيؼ لسيارة قخاءة الكمسة والرؾرة والتي تقع 

 : ب(2017تؾى السدتقل والتعميسي. )الخقب, في السد

أجخيت الجراسة في الكؾيت وىجفت إلى قياس مقخوئية كتاب العمؾم لمرف الخامذ,  ( :1022دراسة) طه,

( تمسيحًا بظخيقة عذؾائية مؽ أربعة مجارس , تؼ 104اتبعت الجراسة السشيج الؾصفي وتكؾنت العيشة مؽ )

لتتسة( مكؾنًا مؽ ثسانية أسئمة , وتحققت الباحثة مؽ صجق وثبات االختبار ترسيؼ اختبار لمسقخوئية )اختبار ا

%( في السدتؾى التعميسي , 28%( مؽ عيشة الجراسة في السدتؾى السدتقل و )6, وتؾصمت الجراسة إلى أن )

%( في السدتؾى االحباطي , وأوصت الجراسة بزخورة تشسية القخاءة عسؾمًا وتعديدىا في حرص 66و)

 (401: 2019. )طو,العمؾم

اتفق البحث الحالي مع الجراسات الدابقة في استخجامو الختبار التتسة )اختبار كمؾز(  , كسا استفاد مشيا في 

 بمؾرة  الجانب الشغخي, واالطالع عمى الؾسائل االحرائية التي اتبعتيا ,وفي وتفديخ الشتائج. 

 الفرل الثالث : إجراءات البحث 
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 خجام السشيج الؾصفي التحميمي , وذلػ لسالئستو  ألغخاض البحث .: تّؼ استمشهج البحث 

تّكؾن مجتسع البحث مؽ جدئيؽ , الجدء األول: تسّثل في جسيع الشرؾص العمسية مجتسع البحث وعيشته 

م  والحي يتزسؽ 2018/2019الجدء األول لمرف الثاني الستؾسط ولمعام الجراسي –الؾاردة في كتاب العمؾم 

دراسية , أما الجدء الثاني مؽ مجتسع البحث : فقج تسّثل في جسيع طمبة الرف الثاني خسدة وحجات 

 تخبية الحسدة .–الستؾسط التابعيؽ إلى السجيخية العامة لتخبية في محافغة القادسية 

بالشدبة  لمكتاب فقج تؼ اختيار )أربعة نرؾص( بظخيقة عذؾائية مؽ  -)عيشة الكتاب(أما عيشة البحث :  

( يؾضح 1م , والججول)2019-2018العمؾم لمرف الثاني الستؾسط )الجدء األول( لمعام الجراسي كتاب 

 السؾضؾعات الجراسية :

 ( عيشة السؾضؾعات السختارة مؽ كتاب العمؾم )الجدء األول( لمرف الثاني الستؾسط1ججول )

 رقم الرفحة السهضهع الهحدة الدراسية 

 30 األخخى ربط الكيسياء بالسباحث  األولى

 58 تظبيقات الكيسياء في الحياة الثانية

 82 مؾقع الفايخوسات في ترشيف الكائشات الحية الثالثة

 162 حساية البيئة الخامدة

تؼ اختيار عيشة الظمبة مؽ خالل اختيار مجارسيؼ بالظخيقة العذؾائية تسثمت في اختيار أربع -)عيشة الطلبة(

واإلناث ولذعبيؽ دراستيؽ مؽ كل مجرسة, وقج ضست السجارس السختارة   مجارس , مشاصفة بيؽ الحكؾر 

 ( يؾضح عيشة السجارس وأعجاد الظمبة حدب الجشذ : 2( طالبًا و طالبة . والججول ) 285)
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 ( عيشة السدارس وعيشة الطلبة مهزعة حدب الجشس1جدول  )

 العدد الجشس السدرسة  ت

 72 ذكؾر متؾسظة الفارابي  1

 ذكؾر ة السعالؼ متؾسظ 2

 

71 

 143السجسؾع    

 68 إناث متؾسظة نازك السالئكة  3

 74 إناث متؾسظة ميدان االعسال 4

 142السجسؾع     

 285              السجسؾع الكمي :

 أداة البحث :

لكياس السقخوئية , إذ يعج ىحا الشؾع مؽ أشيخ االختبارات  (Cloze Test) أعتسج الباحث عمى اختبار التتسة 

في قياس السقخوئية وفيو يقجم نرًا لمظمبة مححوفًا مشو بعض الكمسات ويظمب مشيؼ تؾقع الكمسات السححوفة 

 ( .157: 2004ووضعيا في الفخاغ السححوف )أمبؾسعيجي والعخيسي, 

 وقج مخ بشاء االختبار باآلتي :  

أعج الباحث اختبارًا لمتتسة مكؾنًا مؽ أربعة نرؾص تؼ اختيارىا عذؾائيًا تعالج فكخة واحجة شاممة ومتكاممة -

 الجدء األول لمرف الثاني الستؾسط  لؼ يحؽ مؾعج تجريديا لمظمبة بعج .–وواضحة مؽ كتاب العمؾم 
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خيخة دون ححف لسداعجة الظمبة ثؼ ححف الكمسة الدابعة مؽ كل نص , فيسا تخكت الجسمتان األولى واأل -

( خسدًا وعذخيؽ كمسة مؽ 25في التعخف عمى سياق الشص , وقج بمغ عجد الكمسات السححوفة مؽ كل نص )

 كل نص.

 كسا تزسؽ االختبار ايزًا تعميسات ومثااًل  لظخيقة اإلجابة . -

 : صدق االختبار

تؼ التأكج مؽ صجق االختبار والستسثل بأربعة نرؾص دراسية التي أجخي عمييا اختبار التتسو مؽ خالل 

عخض الشرؾص عمى عجد مؽ السحكسيؽ الستخرريؽ في السشاىج وطخائق تجريذ العمؾم , لمحكؼ عمى 

رؾص تسثيل نرؾص االختبار لسؾضؾعات الكتاب ونرؾصو , وقج أجسع السحكسؾن عمى صجق تسثيل الش

 لسادة الكتاب. 

 ثبات االختبار:

لمتأكج مؽ ثبات االختبار عؽ طخيق إعادة االختبار , فقج جخى تظبيقو عمى عيشة استظالعية مؽ مجتسع 

الجراسة ومؽ خارج عيشة البحث, وقج وقع االختيار عمى متؾسظة الشعيؼ السختمظة , إذ اختيخت عيشة مكؾنة 

م, وذلػ لمتأكج مؽ وضؾح االختبار وتعميساتو 2/10/2018في يؾم ( طالبًا وطالبة وتؼ اختبارىؼ30مؽ )

وتحجيج الدمؽ الالزم لإلجابة عمى نص مؽ نرؾص االختبار مؽ قبل الظمبة , وقج كان الدمؽ الالزم لكل 

( دقيقة , وقج تؼ إعادة االختبار مخة 64( دقيقة , فكان زمؽ االختبار الكمي لمشرؾص األربعة )16نص )

عيشة االستظالعية نفديا بعج مخور ثالثة أسابيع , وبحداب معامل إرتباط بيخسؾن , فقج وجج أخخى عمى ال

 ( وتعج ىحه الكيسة  معامل ثبات قؾي الختبار التتسة.0.84أن معامل ثبات االختبار ىؾ )
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 إجراءات الترحيح :

وبسداعجة مؽ مجرسي  م( بإشخاف الباحث2018/2019تؼ إجخاء االختبار في الكؾرس األول لمعام الجراسي)

مادة العمؾم في السجارس التي أجخي االختبار فييا مع التأكج مؽ عجم دراسة الظمبة لمشرؾص العمسية السختارة 

( فخاغًا , يظمب مؽ الظالب )ة( 25, بمغ عجد الشرؾص السختارة أربعة نرؾص , يحتؾي كل نص عمى )

ح الستظابقة  أي إعظاء درجة واحجة لمكمسة األصمية التي كتابة كمسة في الفخاغ السحجد باعتساد طخيقة الترحي

( 100كانت قبل ححف الشص , وال تقبل أي كمسة ال تتظابق مع الكمسة األصمية , وبسا أن االختبار يزؼ )

فخاغًا , لحا فإن درجة االختبار الكمية ستكؾن مداوية لعجد الفخاغات إذا كانت جسيع إجابات الظالب صحيحة 

 (. )مائة درجة

 السعالجة  االحرائية :

استخجم الباحث التكخارات والشدب السئؾية و الستؾسظات الحدابية لإلجابة عؽ الدؤال مؽ البحث,  -

 واختبار)ت( لعيشيتؽ مدتقمتيؽ لإلجابة عؽ الدؤال الثاني مؽ البحث.

 الشدب السئؾية لمحكؼ عمى مدتؾيات السقخوئية في اختبار التتسة :  -

 %(100-%61سدتقل : يتحجد بحرؾل الظالب عمى درجة تتخواح بيؽ )السدتؾى ال -1

 %(60-%41السدتؾى التعميسي: يتحجد بحرؾل الظالب عمى درجة تتخواح بيؽ ) -2

 %(41السدتؾى االحباطي : يتحجد بحرؾل الظالب عمى درجة تقل عؽ ) -3

 (562: 2011) مؾمشي والسؾمشي ,  
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 هاالفرل الرابع : عرض الشتائج وتفدير 

 سيعخض الباحث أىؼ الشتائج التي تؾصل إلييا وتحميميا وتفديخىا في ضؾء أىجاف البحث:

)ما مدتهى مقروئية كتاب العلهم للرف الثاني الستهسط في أواًل: نتائج الدؤال األول الحي نص عمى : 

 العراق؟ ( 

دتؾيات السقخوئية )السدتؾى لإلجابة عميو تؼ حداب التكخارات الشدب السئؾية لعيشة البحث , وذلػ بحدب م

( يوضح النسب المئوية إلجابات الطلبة 7والجدول )السدتقل , السدتؾى التعميسي , السدتؾى اإلحباطي( ,

 على اختبار التتمة بحسب موضوعات األربعة المختارة بحسب مستويات المقروئية الثالثة: 

 ( الشدب السئهية إلجابات الطلبة على اختبار التتسة2جدول )

 

الوحدة 

 الدراسية

 

 الموضوع العلمي

 الترتيب مستويات المقروئية

المستوى 

 المستقل

المستوى 

 التعليمي

المستوى 

 اإلحباطي

 الموضوع األول األولى

)ربط الكيمياء بالمباحث 

 االخرى(

6489% 58449% <7494% 5 

 الموضوع الثاني الثانية

)تطبيقات الكيمياء في 

 الحياة(

54;;% 5=46=% ;<4=8% 6 

 الموضوع الثالث الثالثة

)موقع الفايروسات في 

 تصنيف الكائنات الحية(

;4;7% 6849:% :;4;5% 8 

 7 %486>: %65449 %54497 الموضوع الرابع الخامسة
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 )حماية البيئة(

  %84:8; %7;4=5 %94:7 9 المجموع

 

( مؽ  إجابات الظمبة عمى اختبار التتسة  تقع %74.64يتزح مؽ خالل  نتائح الججول  الدابق عمى أن )

في السدتؾى اإلحباطي مؽ مدتؾيات السقخوئية الثالثة , وبحلػ  فيي تذكل أغمب إجابات عيشة البحث 

ويعشي ذلػ أن ىؤالء الظمبة  ال يدتظيعؾن استيعاب وفيؼ  نرؾص كتاب العمؾم حتى لؾ كانت بسداعجة ,

( مؽ إجابات الظمبة عمى اختبار التتسة تقع في %19.73(  و )%5.63السجرس وإشخافو , بيشسا كانت )

السدتؾييؽ السدتقل والتعميسي  عمى التؾالي , ويعشي ذلػ أن الظمبة يدتظيعؾن قخاءة نرؾص الكتاب 

واستيعابيا بؾجؾد السجرس أو دون مداعجتو ) بالشدبة لمسدتؾى السدتقل( ,  والشتائج الستحرمة تتفق مع 

األسجي, )و( 2017الخقب,وتختمف مع دراسة )( , 2013)الحخبي( و 2001ص وإسساعيل, بؾقحؾ ) دراسة 

2012 ) 

 ويخى الباحث أن ىحه الشتائج تذيخ إلى  : 

قيام مؤلفؾ كتاب العمؾم بؾضع نرؾص عمسية لظمبة الرف الثاني الستؾسط دون مدتؾى قجراتيؼ  -

 ات صعبة وغيخ شائعة لمظمبة., ال سيسا في استخجام الكتاب لسفخدالمغؾية والقخائية  

الذكؾى الجائسة مؽ أولياء األمؾر والظمبة عمى حج سؾاء في صعؾبة كتاب العمؾم , وتعكذ نتائج  -

التحريل وتجنييا وضعفيا في كثيخ مؽ األحيان الرعؾبات التي يؾاجييا الظبة أثشاء تعامميؼ مع 

 ىحا الكتاب السقخر. 
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 مؾضؾعات , كانت في كثيخ مؽ ة الظمبة اليؾميةالعمسية بحيالؼ يخاع مؤلفؾ الكتاب ربط  الشرؾص  -

عمسية جامجة دون عشرخ التذؾيق أو الجاذبية , أو تفاعل  تحسل نرؾصًا مكتؾبة بمغة األحياء

 .الظمبة معيا

اىتسام كتاب العمؾم بالسخحمة الشسائية لمظمبة , مسا صّعب عمييؼ فيؼ ىحه الشتائج عجم  يختغ    -

الشرؾص العمسية واستيعابيا , وىحا مؤشخ عمى عجم مخعاتو لسعاييخ جؾدة الكتاب  فيسا يتعمق 

 بؾضؾح السادة العمسية ونقميا لمظمبة بمغة واضحة ومفيؾمة .

 0000  روق ذات داللة إحرائية عشد مدتهى )هل تهجد فثانيًا: نتائج الدؤال الثاني الحي نص عمى 

  في درجات طلبة الرف الثاني الستهسط  تعزى إلى الجشس؟(

لإلجابة عميو تؼ استخخاجات الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية لجرجات الظمبة )الحكؾر( و)اإلناث( 

( يؾضح  4ًا الختالف الجشذ , والججول )في اختبار التتسة , واستخجام االختبار التائي لعيشتيؽ مدتقمتيؽ وتبع

 ذلػ: 

ججول 

(4 )

سالستؾ 

ط 

الحدا

بي 

 تبعًا لمجشذ واالنحخاف السعياري وقيسة االختبار التائي 

الستهسط  العدد الجشس

 الحدابي

االنحراف 

 السعياري 

 القيسة التائية

 السحدهبة

مدتهى 

 الداللة

 0.05 2.35 20.90 43.57 142 الحكؾر

 24.34 49.34 143 اإلناث
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( وىي أكبخ مؽ الكيسة الججولية والبالغة  2.35يتبيؽ مؽ الججول أن الكيسة التائية السحدؾبة قج بمغت )

( , إذ كانت درجات الظمبة مؽ ) اإلناث( في اختبار التتسة أعمى مؽ درجات 283( بجرجة حخية ) 1.96)

الفخضية البجيمة , والتي تعشي وجؾد فخق ذو داللة  الظمبة ) الحكؾر( , وبحلػ تخفض الفخضية الرفخية وتقبل

( بيؽ متؾسط درجات الظمبة في اختبار التتسة  السعج لكياس مقخوئية 0.05إحرائية  عشج مدتؾى داللة )

 كتاب العمؾم لمرف الثاني الستؾسط  ولرالح اإلناث . 

 ىحه الشتائج تذيخ إلى أن: 

تذيخ إلى تفؾق اإلناث عمى الحكؾر في السيارات  البحث الحالي يتفق مع معغؼ الجراسات التي -

( و )العؾالسو 2001المغؾية والقجرة عمى القخاءة الرحيحة  كسا في دراسة )بؾقحؾص وإسساعيل,

 ( .2010وآخخون, 

الشتائج الستحرمة تؤكج ما أشارت إليو السرادر التخبؾية والشفدية بالفخوق ما بيؽ دماغ الحكؾر  -

( في 37: 2009لقجرة المغؾية وتحكخ السفخدات والكمسات , إذ يذيخ )عفانة , واألناث فيسا يتعمق با

ىحا الرجد عمى أن االختبارات  قج بيشت عمى ان اإلناث عسؾمًا يدتظعؽ تحكخ قؾائؼ الكمسات أو 

 الفقخات الشرية أكثخ مؽ الحكؾر.
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شبو الجائؼ بالبيت فؾر اىتسام الظالبات بالجراسة والتحريل أكثخ مؽ الظالب الحكؾر بفعل وجؾدىؽ  -
عؾدتيؽ مؽ السجرسة )نغخًا لمظبيعة العذائخية والجيشية السحافغة في السشظقة التي أجخيت فييا 

 الجراسة(.
 االستشتاجات : 

 استشتج الباحث في ضؾء الشتائج التي تؾصل إلييا اآلتي: 

دتؾى اإلحباطي , جاءت درجات الظمبة عمى اختبار التتسة ) اختبار كمؾز( في معغسيا عشج الس -
وىحا يعشي وجؾد ضعف واضح تسثل في إىسال مؤلفي كتاب العمؾم لمرف الثاني الستؾسط لقجرات 

 الظمبة المغؾية والحي انعكذ عمى استيعابيؼ وفيسيؼ  لمشرؾص العمسية .
السدتؾى التعميسي لمسقخوئية يتظمب مداعجة وإرشاد السجرس  والحي كان الثاني) بحدب الشدب  -

( مؽ حيث إجابات الظمبة عمى اختبار التتسة , والحي يعشي ضخورة اىتسام السجرسيؽ بتبديط  السئؾية
 وشخح الشرؾص العمسية الؾاردة في الكتاب لمحج الحي يديؼ في فيسيؼ لمسادة الجراسية .

وجؾد فخق ذو داللة إحرائية في السقخوئية في كتاب العمؾم لمرف الثاني الستؾسط تبعًا لمجشذ  -
 اإلناث.  ولرالح

 التهصيات 

 في ضؾء نتائج البحث يؾصي الباحث باألتي: 

ضخورة التأكيج عمى مؤلفي كتب العمؾم في العخاق مخعاة ما يشذخ مؽ بحؾث تتعمق بسدتؾى  -1
 السقخوئية واالستفادة مشيا لتالفي صعؾبة وقرؾر ونقاط ضعف ىحه الكتب.

ؾم لسا يخدىؼ مؽ شكاوي سؾاء كانت مؽ التأكيج عمى الستابعة الجائسة مؽ قبل مؤلفي كتب العم -2
مجرسيؽ أو مذخفيؽ أو طمبة أو أولياء أمؾر , كي تتؾافق الشرؾص العمسية مع مدتؾى قجرات الظمبة 

 القخائية. 
عسل ورش ونجوات لمسجرسيؽ إلعجادىؼ حؾل كيفية قياس مقخوئية الكتب , لكي يؾفخوا تغحية راجعة  -3

  يسا يتعمق بالشرؾص العمسية وفيسيا وتحميميا قبل تقجيسيا لمظمبة لسؤلفي السشاىج الجراسية ,ال سيسا ف
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 االىتسام بخبط كتاب العمؾم بالبيئة السحمية والؾاقع الحدي السعاش بالشدبة لمظالب .  -4
 السقترحات 

 استكسااًل لمبحث يقتخح الباحث اآلتي: 

 البتجائية . إجخاء دراسات مذابية لكتب العمؾم في السخحمة الستؾسظة والسخحمة ا -1

 إجخاء دراسات لكياس السقخوئية لسؾاد دراسية أخخى في السخحمة االبتجائية والستؾسظة -2

إجخاء دراسة مذابية لكياس مدتؾى السقخوئية لكتاب العمؾم لمرف الثاني الستؾسط وذلػ باستخجام  -3

 طخق أخخى لكياس السقخوئية غيخ اختبار التتسة الحي تؼ اعتساده في ىحا البحث.

 رادر:الس

مجلة (:مقخوئية كتاب مبادىء األحياء لمرف األول الستؾسط , 2012األسجي, نعسة عبج الرسج ) -
 (.16, العجد )الكلية اإلسالمية الجامعة

(: جؾدة الشرؾص في كتاب العمؾم لتالميح الرف  الخابع 2009أبؾ جحجؾح , يحيى دمحم )  -
, السجمج الذارقة للعلهم اإلندانية واالجتساعيةمجلة جامعة األساسي ومدتؾى معخفة معمسييؼ بيا, 

 (.2(, العجد)6)
(: مقخوئية كتاب األحياء لمرف الثاني الثانؾي 2004أمبؾسعيجي, عبج هللا , والعخيسي, باسسة) -

 (.73, العجد )السجلة الكهيتية بدمظشة عسان وعالقتيا ببعض الستغيخات , 
(: قياس مقخوئية كتاب الكائشات الحية 2001, خالج أحسج, وإسساعيل, عمي إبخاليؼ )بؾقحؾص -

,جامعة  مجلة مركز البحهث التربهيةوالبيئة السقخر عمى طمبة السخحمة الثانؾية بجولة البحخيؽ , 
 (. 19قظخ, الدشة العاشخة العجد )

السجلة األردنية  ,ة والؾطشية لمرف مدتؾى مقخوئية كتاب التخبية االجتساعي(: 2008جؾارنو, دمحم  ) -
  (.2)عجد (,4)مجمج  , في العلهم التربهية
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(: مدتؾى مقخوئية كتاب العمؾم لمرف الثالث متؾسط وعالقتو بجشذ 2013الحخبي, خالج جداء ) -
, جامعة بؾرسعيج, العجد  مجلة كلية التربيةالستعمسيؽ ومكان إقامتيؼ في السسمكة العخبية الدعؾدية , 

(14). 
مجلة جامعة (: درجة مقخوئية كتب التخبية اإلسالمية في األردن , 2013الخالجي, جسال خميل) -

 (.1(, العجد)15, السجمج) سلدلة العلهم اإلندانية -األزهر بغزة
 ,دار الفكخ ,القاىخة. تحليل السحتهى في العلهم اإلندانية( 2004رشجي أحسج طعيسة . ) -
مدتؾى انقخائية كتب العمؾم لمرف الخابع األساسي وعالقتو  (:2017الخقب, شيساء أحسج أميؽ ) -

 , كمية التخبية, الجامعة اإلسالمية في غدة. رسالة ماجدتير غير مشذهرةباالستيعاب السفاليسي , 
(: مدتؾى مقخوئية ودرجة إشخاكية نرؾص كتاب المغة العخبية 2011الدخحاني, عؾن بؽ دمحم )  -

, عسادة رسالة ماجدتير غير مشذهرةسمكة العخبية الدعؾدية, لمرف الخابع االبتجائي في الس
 الجراسات العميا, جامعة مؤتة.

(: مدتؾى مقخوئية كتاب العمؾم لمرف الخامذ االبتجائي في دولة الكؾيت 2019طو , ناىجة دمحم )  -
 (. 5(, العجد )27, السجمج ) والشفدية , مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربهية

 2.ط تحليل مزسهن السشاهج السدرسية(: 2014عبج الخحسؽ الياشسي , محدؽ عمي عظية .) -
 .دار صفاء لمشذخ والتؾزيع , عسان , األردن.

, دار الثقافة, عسان 1الجانبيؽ , طالتدريس والتعلم بالدماغ ذي ( : 2009عفانة, عدو إسساعيل )  -
 , األردن. 

: مدتؾى مقخوئية كتاب العمؾم السقخر تجريدو لمرف (2010العؾاممو, عبج هللا أحسج وآخخون ) -
, مجلة الجامعة اإلسالمية )سلدلة الدراسات اإلندانية(الدابع األساسي في السجارس األردنية, 

 ( . 2(, العجد )18السجمج )
(: مدتؾى مقخوئية كتاب المغة العخبية لمرف 2011مؾمشي,عبج المظيف, والسؾمشي, دمحم مجمي) -

 (.4+3(,العجد )27. السجمج )مجلة جامعة دمذقي في األردن, الخابع األساس

  
 


