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درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في العراق
إعداد

تيسير عبد الرزاق جار العيساوي
إشراف

أ .د ابتسام جواد مهدي
الملخص
هدفت الدراسة الحالية تعرف درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في
مدارس محافظة األنبار /قضاء الفلوجة في العراق ،والفروق ذات الداللة بحسب متغيري (النوع
االجتماعي) ،ودروس(القرآن الكريم ،والتربية اإلسالمية) ،استخدمت فيها المنهج الوصفي التحليلي،
واختبار التتمة ( )Cloze testأداة لها ،تكونت عينة الدراسة من ( )173طالباً وطالبة من طلبة
الصف األول المتوسط ،أظهرت نتائج الدراسة أن درجة المقروئية لدى العينة ككل كانت ()%64.90
من العينة في المستوى المستقل ،وان ( )%7.50يقعون في المستوى التعليمي ،في حين يقع
( )%27.60فقط منهم في المستوى اإلحباطي.
كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية للدرجة الكلية لمقروئية كتاب التربية
اإلسالمية نسبة لمتغير النوع االجتماعي (ذكور واناث) لصالح الذكور ،وكذلك وجود فروق ذات
داللة إحصائية في درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية بين استجابات األفراد فيما يتعلق بدروس
القرآن الكريم ودروس التربية اإلسالمية ،لصالح دروس القرآن الكريم .وقد أوصت الدراسة باالهتمام
بقياس مقروئية كتب التربية االسالمية والتحقق من مناسبتها لمستوى الطلبة.
الكلمات المفتاحية :درجة المقروئية ،كتاب التربية اإلسالمية ،الصف األول المتوسط ،العراق.
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Abstract
The study is aimed at identifying the degree of readability of the Islamic Education
book for the first intermediate class. The research also found out the statistical significant
differences according to gender, and the Holy Quran and the Islamic Education variables.
The sample of the study consisted of 173 male and female students from Al- Anbar
Directorate’s schools in Iraq. The study used the descriptive analytical method and the
cloze test.
The results showed that the degree of readability among the participants as a whole
was 56.65% at the independent level, 37.57% at the educational level, while only 5.78%
at the frustration reading level. The analyzed data also revealed a statistically significant
differences in favor of the male students while the statistically significant differences
between the respondents in accordance to the degree of Islamic Education book
readability was in favor of the Holy Quran lessons.
The study recommended measuring the readability of the Islamic Education books
and affirming their suitability according to the students’ level.
Keywords: Reading Degree, Islamic Education Book, First Intermediate class, Iraq
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الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة
يعد الكتاب المدرسي األداة الرئيسة في عملية التعليم والتعلم ،وهو ليس مجرد وسيلة تعليمية
مساعدة للطالب ،بل ركيزة أساسية في العملية التعليمية ،ألن يقدم إطا اًر عاماً للمادة الدراسية ،ويوج
الطالب إلى ما سيدرس من معلومات ،فالكتاب المدرسي كان وما زال المرجع األساس للمادة العلمية
للطلبة .فالكتاب المدرسي هو أحد األركان الرئيسة التي يستند إليها المنهج ،ويشكل الوعاء الذي
يحتوي المادة التعليمية ،وهو المرجع األساسي الذي يستقى من الطالب معلومات  ،وهو األساس الذي
يستند إلي المعلم في إعداد دروس قبل أن يواج طالب في الصف

الدراسي.

يشير البركات ) )Al-barakat, 2001إلى ان األهمية الكبيرة للكتاب المدرسي تعود الى
القيمة الحقيقية للمادة المقروءة والتي تكمن في فهم القارئ لها وفي مدى مناسبتها لمستوى قدرات
القرائية إذ ان حوالي ( )%75من الممارسات التدريسية الصفية وحوالي ( )%90من الواجبات البيتية
تعتمد اعتماداً كبي اًر على الكتب المدرسية.
لذا تعد القراءة المحور األساس لتحقيق أهداف التعلم والتعليم والمعرفة لدى الطلبة ،فالقراءة
تهدف إلى مواكبة احتياجات الطلبة وميولهم ،واتجاهاتهم ،وقدراتهم المتجددة ،فضالً عن كونها تسهم
في اصالح المناهج التربوية ،وتجديدها ،وتطويرها بغية تحقيق األهداف والنتاجات التربوية( .الناجي،
.)2003
أساسيا يندرج تحت عناوين صعوبة التعلم األكاديمي وسهولت  ،كون أن
محور
ًا
وتشكل القراءة
ً
القراءة من المهارات األساسية التي تسعى المدرسة إلى تعليمها للطلبة الذين يلتحقون بها ،وأن
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صعوبات القراءة تمثل أحد أسباب الفشل الدراسي ،وحتى تصبح عملية التعلم والتعليم سهلة وميسورة،
فال بد أن يتوافر لدى الطلبة االستعداد القرائي المطلوب (القضاة والترتوري.)2006 ،
ويرى عاشور والحوامدة ( )2003أن القراءة عملية عقلية ترتبط بالتفكير فهي تستلزم الفهم
والربط واالستنتاج ،فهدف القراءة هو الفهم واستيعاب النص المقروء ،ومقدار هذا االستيعاب هو الذي
يحدد قيمة القراءة ْوأهميتها للمتعلم ،وذلك ألن االستيعاب هو جوهر عملية القراءة .وتعتمد القراءة في
كل مادة من المواد الدراسية في المراحل الدراسية كافة على عمليات عقلية مختلفة تتأثر بمعطيات
داخلية خاصة بالقارئ ،وعوامل خارجية تتصل بالنص المقروء ومدى الصعوبة والسهولة في ذلك،
وهنا يكون التأثير واضحاً على استجابة القارئ النهائية لما يقرأه.
وعلى ذلك يؤكد إمبو سعيدي والعريمي ( )2004أن القراءة تعد من أهم مهارات التعليم والتعلم
المستخدمة في جميع المواد الدراسية ،حيث يتطلب من المعلمين مهمة إكساب الطلبة القدرة على
القراءة وفهم محتوى النصوص .كون ان قدرة الطلبة على فهم المادة المكتوبة تتوقف على سهولة تلك
المادة وفنية عرضها وطريقة كتابتها التي تعبر عن مدى مالءمة لغة المحتوى لمادة علمية مقدمة
في كتاب مدرسي لقدرة الطالب القرائية.
يعود ظهور دراسات المقروئية إلى عام  ،1920نتيجة زيادة أعداد طلبة المدارس االبتدائية
مع عدم وجود كتب مناسبة لهم ،فقد كانوا يدرسون في الكتب المؤلفة لطلبة المرحلة الثانوية ،مما
يشكل لديهم صعوبة في فهمها .ومن األسباب كذلك نمو أدوات البحث العلمي المستخدمة في حل
المشكالت التربوية ،ومن هذه األدوات ظهور أول قائمة تكرار الكلمات في اللغة االنكليزية على يد
(ثورندايك  )Thorndikeوذلك عام ( ،)1921كل ذلك أدى إلى تطوير طرائق قياس صعوبة النص
للكتب المدرسية أو لكتب القراءة الحرة سواء أكانت لألطفال أو البالغين (البسيوني.)2002 ،
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ومادة التربية اإلسالمية من المواد الدراسية المهمة للطالب في بيان مفاهيم اإلسالم ،فهي
السبيل األمثل لعكس أركان  ،وبيان قيم  ،من خالل العملية التربوية ،كما أنها تعد من المواد األساسية
في التعليم المدرسي بمراحل كافة الرتباطها المباشر بحياة الطالب ،واسهامها في بناء شخصيت
واتجاهات  ،وتتميز عن غيرها من المواد الدراسية بأنها تربية إنسانية هدفها إعداد اإلنسان الصالح
لذات والمجتمع ،الذي يعد محور التربية اإلسالمية بعقل  ،وروح  ،وجسم  ،وغرائزه.
وتتركز أهمية المادة المقروءة من خالل تنمية مهارات عديده كمهارة معرفة الحقائق واستنتاجها،
وتحليلها ،وتفسيرها ،فهي تنمي مهارات القراءة ،والفهم واالستيعاب ،والتحليل ،والمهارات االجتماعية،
والشخصية ،والعقلية ،بمستوياتها المختلفة (الخالدي .)2013 ،ويكون محور هذا التأثير على الفئة
العمرية المقرر عليها المادة المقروءة .لذا توجهت الدراسة الى تعرف درجة المقروئية في كتاب التربية
اإلسالمية في العراق.

مشكلة الدراسة
يلقى الكتاب المدرسي اهتماماً بالغاً من قبل التربويين لما ل من أهمية للمعلم والطالب ،وأن
سهولة المفردات اللغوية وصعوبتها في ذلك الكتاب تؤدي دو اًر مهماً في تحقيق االستيعاب المطلوب
اساسيا في تدريس مادة التربية اإلسالمية بشكل خاص
دور
لدى الطلبة بشكل عام ،كما أنها تؤدي ًا
ً
كونها تعتمد في جزء كبير منها على القدرة اللغوية للمتعلم (أبو جحجوح.)2009 ،
أوصت دراسة الخالدي ( )2013باعتماد المقروئية ضمن مواصفات الكتب المدرسية بحيث
ال يتم اعتماد كتاب للتدريس إال بعد تحديد درجة مقروئيت .
وأوصت دراسة علي ( )2015بإعادة النظر في مقروئية كتب اللغة العربية من أجل توفير
معايير المقروئية على أساس مستوى الطلبة ،وتوافر عوامل المقروئية ،ال على أساس المادة الدراسية
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أو آراء الخبراء فقط ،وذلك لتشخيص الخلل وتالفي واعادة ترتيب الموضوعات من السهل إلى
الصعب وفقاً لتقدم الطلبة .ولما كان كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في العراق
والمعنون (التربية اإلسالمية) من الكتب التي طورتها و ازرة التربية عام ( ،)2017فإن هذا الكتاب
يستدعي النظر بمثل هذه الدراسة لمعرفة مستوى مقروئيت للطلبة ،وعلي تتحدد مشكلة الدراسة
بالتعرف على :درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في العراق.

أهداف الدراسة وأسئلتها
هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط
في العراق .من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
السؤال األول :ما درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في العراق؟
السؤال الثاني :هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05في درجة
مقروئية كتاب التربية اإلسالمية بين استجابات االفراد تعزى لمتغير النوع االجتماعي (ذكور واناث)؟
السؤال الثالث :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )α=0.05في درجة مقروئية
كتاب التربية اإلسالمية بين استجابات االفراد تعزى لمتغير الدروس (القرآن الكريم ،والتربية
اإلسالمية)؟

أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة بأهميتها العملية من خالل اآلتي:
 من المؤمل أن تسهم الدراسة في تطوير كتاب التربية اإلسالمية المقرر للصف األول المتوسطفي العراق.
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تعرف المسؤولين في و ازرة التربية العراقية لواقع النصوص المقدمة للطلبة ليقوموا بدورهم
 قد ّباتخاذ اإلجراءات لتحسين مستوى الكتب المدرسية المؤلفة.
 لفت انتباه المؤلفين الى ضرورة قياس مقروئية الكتب الدراسية كواحد من العوامل التي تسهمفي تأليف كتاب جيد ومفهوم القراءة لتحقيق األهداف التربوية المرغوبة.
كما ان للدراسة أهمية نظرية تتمثل في:
 من المتوقع أن يستفيد الباحثون والدارسون من نتائج الدراسة الحالية إلجراء دراسات أخرىمماثلة .يمكن االستفادة منها في تعرف مستوى مقروئية كتب التربية اإلسالمية في الصفوف
والمراحل الدراسية األخرى.
 -إثراء المكتبات العربية.

حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة باآلتي:
 الحدود البشرية :طلبة الصف األول المتوسط في محافظة األنبار/قضاء الفلوجة في العراق(ذكور ،إناث).
 الحدود المكانية :المدارس المتوسطة (ذكور واناث) في محافظة األنبار/قضاء الفلوجة في العراق الحدود الزمانية :الفصل الدراسي األول من العام الدراسي .2020/2019 الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة الحالية على قياس مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصفاألول المتوسط في العراق الذي أقرت و ازرة التربية في العام (( .)2017سورة البروج ،سورة
سر).
االنشقاق ،حديث الصدق والكذب ،الدعوة ًا
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مصطلحات الدراسة
 المقروئية:
عرفها المومني والمومني ( )2011بأنها التطابق بين المادة اللغوية المكتوبة والقدرة القرائية
للقراء الذين أعدت المادة لهم.
ائيا على أنها سهولة او صعوبة المادة الدراسية المقدمة في محتوى كتاب التربية
وتعرف إجر ً
اإلسالمية لطلبة الصف األول المتوسط في العراق؛ وتم قياسها بالدرجة التي حصل عليها الطلبة في
اختبار التتمة الذي أعد لهذا الغرض
 اختبار التتمة (:)Cloze test
عرف حبيب اهلل ( )2014بأن  :الميل إلى إكمال المبني الكلي على أساس فهم الفكرة واكمال
الجمل الناقصة عن طريق ملء الفراغات بالكلمات المناسبة التي تكمل المعنى العام.
ويعرف إجرائياً على ان االختبار الذي أعد لقياس مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف
األول المتوسط في العراق.
 كتاب التربية اإلسالمية:
عرف خليفة ،وشبالق ( )2007الكتاب المدرسي بأن " :وعاء معرفي يحتوي المناهج الدراسية
بين دفتي تقرر و ازرة التربية استعمال في المدارس من قبل الطالب أو المدرس للتعليم وتحقيق أهداف
المنهاج الدراسي.
ويعرف كتاب التربية اإلسالمية إجرائياً على إن المصدر المقروء الذي يشتمل على سور القرآن
الكريم واألحاديث النبوية الشريفة والسيرة النبوية والذي أقرت و ازرة التربية العراقية لطلبة الصف األول
المتوسط.
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الفصل الثاني

األدب النظري والدراسات السابقة
 األدب النظري الدراسات السابقة ذات الصلة -التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها
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الفصل الثاني

األدب النظري والدراسات السابقة
تناول هذا الفصل محورين :األول تضمن عرضاً لألدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة كما
تضمن المحور الثاني :عرضاً للدراسات السابقة ذات الصلة مرتبة من األحدث إلى األقدم.

أول :األدب النظري
ا
تناول عرضاً للموضوعات اآلتية (مفهوم المقروئية ،العوامل المؤثرة في المقروئية ،أهمية
قياس المقروئية ،مستوى المقروئية ،طرق قياس المقروئية ،الكتاب المدرسي ،اختبار التتمة ،الفرق
بين اختباري التتمة والتكملة ،الغرض من اختبار التتمة ،مزايا اختبار التتمة).
مفهوم المقروئية
تعد القراءة وسيلة اتصال بين القارئ والمادة المقروءة ،وحتى يكون هذا االتصال فاعالً (في
الوصول إلى المعاني المتضمنة في المادة المقروءة)؛ ال بد أن تكون المادة المقروءة مناسبة لقدرة
أساسا لنجاح الطالب
القارئ؛ ليتمكن من االنجذاب إلى المقروء واستخراج معاني  .وبذلك تعد القراءة
ً
يطر على مهارة
في العملية التعليمية؛ فالطالب ال يستطيع أن يتميز في المواد الدراسية إال إذا كان مس ًا
القراءة ،وللقراءة دورها وأثرها في صقل شخصية الطالب ،حيث تغرس في القيم ،وتعمق المبادئ،
وتكون االتجاهات ،وتؤصل المواهب ،وتوسع الميول ،فتكون الصلة بين وبين المادة المكتوبة وثيقة.
ّ
عرفها كوتر ( )Cotter, 2003بأنها السهولة التي يمكن أن ُيق أر بها نص ما ،وترجع إلى كل
العوامل التي يمكن أن تؤثر في نجاح قراءة النص وفهم  ،ويقع ضمن ذلك اهتمام القارئ ودافعيت ،
فضالً عن وضوح النص وحسن إخراج  ،ودرجة تعقيد الكلمة والجملة.
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عرفها أمبو سعيدي والعريمي ( )2004بأنها"درجة صعوبة النصوص العلمية التي تقع عائقًا
و ّ
امام المتعلم لفهم تلك النصوص وادراك معاني .
وعرفها الرشيدي ( )2005على أنها نتاج تفاعل مجموعتين من المتغيرات يعود قسم منها إلى
المادة المقروءة ،ويعود القسم اآلخر إلى القارئ.
مما سبق تعرف المقروئية على أنها درجة صعوبة أو سهولة المادة المقروءة في الكتب المدرسية
سلبا أو ايجاباً على مستوى فهم الطالب للمادة المقروءة واستيعاب لها فالمقروئية هي أن
التي تؤثر ً
يكون الكتاب من حيث مفردات وتراكيب وجمل وأسلوب وأفكاره في مقدور من كتب لهم أن يقرؤون
بسهولة أو بشيء يسير من الجهد.
العوامل المؤثرة في المقروئية
تعددت العوامل التي تؤدي إلى سهولة المواد المقروءة أو صعوبتها ،فقد أشار الالمي والزويني
( ،)2014وبني صعب ( ،)2008والرشيدي ( )2005والبسيوني ( ،)2002إلى أن هناك عدة
عوامل تؤثر في المقروئية منها عوامل تتعلق بالقارئ ،وأخرى تتعلق بالنص .من أهمها:

أول :عوامل تتعلق بالقارئ
وتشمل الجوانب التالية:
 -1ميول المتعلمين:
يعد عدم مراعاة ميول المتعلمين ،وعدم استثارة الموضوعات المقدمة لدوافعهم ،ومسايرتها
لحاجاتهم ،واشباعها لرغباتهم .من العوامل المؤثرة في صعوبة مقروئية النص.
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 -2الخبرة السابقة:
للخبرة السابقة أهمية كبيرة وتأثير واضح في استيعاب المتعلم وفهم النص المقدم للقراءة وفي
تنمية قدرة فهم المتعلمين النصوص المقدمة لهم ،فالمتعلم ذو الخبرة الغنية عن الموضوع يكامل بين
معلومات التي كونها من خالل خبرات وقراءات السابقة ،وبين المعلومات التي يتضمنها النص القرائي.
 -3دافعية المتعلم للقراءة:
تظهر أهمية الدافعية بشكل كبير عندما ترتبط القراءة بهدف التعلم؛ إذ تختلف الدافعية للقراءة
من متعلم آلخر ولكل دافع مستوى استعداد معين للقراءة ،فالقراءة للتسلية تكون الدافعية فيها أضعف
من القراءة بهدف التعلم.
 -4القدرة القرائية للمتعلم:
والتي ترتبط بالمستوى التعليمي والثقافي للمتعلم ،فكلما كان المستوى التعليمي والثقافي اعلى
للمتعلم كلما زاد فهم وارتفعت قدرت القرائية.
ثانيا :عوامل تتعلق بالنص
وتشمل الجوانب التالية:
 -1المفردات
المفردات من أكثر العوامل تأثي اًر على صعوبة النص ،وهناك عوامل للمفردات يمكن أن تجعل
النص سهل القراءة والفهم وهي تكرار الكلمة ،وطولها ،وتداعي األفكار ،والتجريد ،واألفعال مقابل
األسماء ،والضمائر.
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 -2الجملة
تعد الجملة العامل الثاني من عوامل المقروئية األكثر تأثي اًر على سهولة أو صعوبة المواد
المقروءة ،ويبدو ذلك في استخدامها في جميع معادالت المقروئية ،وتؤثر الجملة على بساطة األسلوب
وسرعة فهم الفكرة.
 -3درجة تعقيد البناء اللغوي
لكي تُفهم معنى الجملة يحتاج القراء إلى معرفة معنى الكلمات التي تكون البناء ،فمن خالل
األفكار والمعلومات والمفاهيم الموجودة بالنص يفهم القارئ البناء اللغوي للنص.
 -4عرض األفكار
تعد األفكار جوهر الموضوع المقروء ،لذا يجب مراعاة السهولة والدقة والتنظيم في عرض
أفكار الموضوع ،وتؤدي الجملة المفيدة
معنى كامالً ،ويختلف مستوى صعوبة الجملة أو سهولتها تبعاً
ً
لعدد األفكار التي تشتمل عليها.
-5الصور والرسوم
تعتمد الكتب السهلة اعتماداً كبي اًر على الرسوم التوضيحية ،لتقرب المعنى لألذهان ،وتشوق
الطالب إلى عملية القراءة ،وتثير انتباه  ،وتحفز ميل  ،فالرسومات والصور في الكتب المدرسية عادة
ما تعتبر جزءا تكميليا لما يتعلم الطالب.
-6األلوان
من أهم عناصر التشويق للمتعلمين خاصة عند األطفال.
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-7الطباعة
ويقصد بها أسلوب الطباعة من حيث حجم الحروف ،وطول السطور ،وحجم الهوامش،
والفراغات بين السطور ،وجودة الورق.
-8التنظيم
يعد من العوامل المساعدة على سهولة فهم المادة المكتوبة.
وأشار البردي ( )2013إلى أن من العوامل المؤثرة على المقروئية هي طباعة المادة المقروءة
مثل :حجم الحروف ،وطول األسطر ،والمسافات بين الكلمات واألسطر ،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 استيعاب الطالب للنص المقروء.
ثالثا :العوامل الخارجية (الفيزيائية)
تؤثر العوامل الخارجية والتي تط أر على المتعلم تأثي اًر كبي ار في مستوى فهم واستيعاب الى مادة
مقروءة ،فيرى حبيب اهلل ( (2014أن المقروئية تتأثر بالعوامل الخارجية مثل :كمية الضوء ،والحالة
النفسية ،والجسمية ،ودرجة ح اررة الجو المحيط ،ومدى الراحة التي تتوافر للقارئ أثناء جلوس .
وبناء على ما سبق فإن كل العوامل المؤثرة في المقروئية يجب أن تُؤخذ بعين االعتبار عند
ً
اختبار صعوبة المادة المقروءة ،فالمقروئية هي نتيجة تفاعل بين خصائص القارئ وخصائص النص.
أهمية قياس المقروئية
إن قياس مقروئية الكتاب يمكن أن يحقق أهمية لكل من المدرسين والطلبة والقائمين على
العملية التعليمية .ترى الحويطي ( .)2010أن لقياس المقروئية أهمية كبيرة تكمن في أنها تساعد
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الطلبة في الحصول على رصيد معرفي وعلمي وذلك من خالل فهم الكلمات والجمل ومعانيها ،فتنتقل
القراءة لديهم من مجرد القراءة السطحية إلى القراءة العميقة الواعية.
في حين يرى موسى ( .)2012إن المقروئية ال تتحدد في مجال محدد أو كتاب معين بل
يشمل ذلك مجاالت متعددة ،وان قياس المقروئية سيعين المختصين على تطوير المواد الدراسية بشكل
يزيد من قدرة الطلبة على استيعابها وفهمها بشكل سريع ودقيق ،وكذلك يسهم تطوير قدرة الطلبة في
المقروئية ،على توفير الجهد والمال والوقت وتحقق أهم أهداف العملية التعليمية والتربوية وهو تحقق
المقروئية.
وأشار الالمي والزويني ( .)2014إلى أن تعرف مقروئية المواد الدراسية يساعد المدرسين على
انتقاء مواد متنوعة في الصفوف تالئم الفروق الفردية للطلبة ،وتتفق مع ميولهم وحاجاتهم ،وكذلك
يساعدهم في تكييف طرائق تدريسهم مع القدرات القرائية والفكرية للطلبة.
مما سبق يمكن القول بأن أهمية قياس المقروئية تكمن في أنها تساعد على بناء معايير متعلقة
بمقروئية النصوص ،تكون مناسبة للطلبة في مرحلة دراسية معينة تساعد على مواجهة الضعف
القرائي لديهم وتوفير الوقت والجهد والمال للوصول الى تحقيق األهداف المبتغاة.
مستوى المقروئية:
أشار األدب التربوي إلى أن هناك ثالث مستويات متدرجة للمقروئية تتحدد في ضوء مستوى
استيعاب الطلبة للنصوص المقروءة ،حيث أشار كل من بو قحوص واسماعيل (‘ )2001وطعيم
ومناع ( ،)2008وفاكا ) ) vacca،2004إلى تلك المستويات كاالتي:
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 .1المستوى القرائي اإلحباطي :هو المستوى الذي ُيعجز في الطالب عن قراءة النص واستيعاب
سواء بمساعدة المعلم ،أو بغير مساعدة ،ويتحدد بحصول الطالب على درجة تقدر بأقل من
( )%40في اختبار التتمة.
 .2المستوى القرائي التعليمي :وهو المستوى الذي يستطيع في الطالب قراءة النص واستيعاب
بمساعدة المعلم ،ويتحدد بحصول الطالب على درجة بين ( )%60-40في اختبار التتمة.
 .3المستوى القرائي المستقل :وهو المستوى الذي يستطيع عنده الطالب قراءة النص واستيعاب معتمداً
على نفس دون مساعدة المعلم ،ويتحدد بحصول الطالب على درجة بأكثر من ( )%60في
اختبار التتمة.
طرق قياس المقروئية
حددت الدراسات عدة طرق لقياس المقروئية منها( :نجادات ،2000 ،ومومني والمومني،
)2011
 أسلوب األحكام :ويعتمد هذا األسلوب على تقدير مقروئية المادة التعليمية من خالل عدد من
األشخاص ،مثل :الكتاب ،والناشرون ،وأمناء المكتبات والمعلمون.
 اختبارات االستيعاب :تستند هذه الطريقة على اختيار عينة عشوائية من النصوص بهدف قياس
مقروئيتها ،بحيث تكون العينة من نصوص المادة التعليمية ،وبعد ذلك يتم تصميم اختبار
استيعاب يطبق االختبار على عينة ممثلة من الطلبة المراد قياس استيعابهم للمادة التعليمية،
ثم تحسب متوسطات عالمات الطلبة على االختبارات ،إذ تشير تلك المتوسطات الحسابية
للعالمات إلى مستوى مقروئية المادة التعليمية.
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 معادالت المقروئية :تعد معادالت المقروئية من أكثر األساليب قبوالً ،مثل معادلة فلينش
) (Flesch Formulaومعادلة فويج جايننج ) (The Fog- Gunning Formulaويتطلب
تطبيق المعادالت اختيار نص وتحليل في ضوء عدد من المتغيرات اللغوية التي تمثل مستوى
صعوبة النص.
 اختبار كلوز :يعتبر اختبار كلوز من أدوات القياس التي حظيت بالقبول على نطاق واسع ،ويتم
تطبيق هذا األسلوب من خالل حذف الكلمة الخامسة أو السادسة أو السابعة من النص ،ثم
المالئمة واكمال المعنى الصحيح
يعطى الطالب الفرصة إلكمال النص من خالل وضع الكلمة ُ
للنص.
الكتاب المدرسي
مفهوم الكتاب المدرسي
عرف ُ كود ) )Good,1973بأن ُ كتاب يتناول مادة دراسية محددة على وفق نسق خاص
لغرض االنتفاع بها في مستوى تعليمي محدد يستعمل في مصدر أساس المعلومات.
وعرف عليمات ( )2006بأن ُ "مجموعة من الوحدات المعرفية التي تم استعمالها ٍ
بنحو يالئم
مستوى كل صف من الصفوف الدراسية وفقاً لألعمار الزمنية للمتعلمين .إذ يسهم في تحقيق نموهم
المتكامل من الناحية الجسمية والنفسية والعقلية واالجتماعية.
كما عرف العزاوي ( )2011بأن ُ "مصدر تعليمي مهم ويمثل قدر من المنهاج التربوي المقرر،
ويوفر أعلى مستوى من الخبرات التعليمية وهو أداة مهمة من أدوات التعليم والتعلم يعتمد عليها المعلم
في تنظيم تعليم ُ ،والمتعلم في قراءت وأنشطت إلحداث التغيرات المرغوبة في أنماط سلوك ُ".
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أما مرعي والحيلة ( )2010فقد عرف بان " نظام كلي يتناول عنصر المحتوى في المنهج
ويشتمل على عناصر عدة :األهداف والمحتوى واألنشطة والتقويم ويهدف الى مساعدة المتعلمين في
صف ما وفي مادة دراسية محددة".
وعرف الهاشمي وعطية ( )2011بأن "ذلك الكتاب الذي يشتمل على مجموعة من
المعلومات األساسية التي يراد منها تحقيق أهداف تربوية محددة سلفاً ،معرفية ووجدانية وتقدم في
الكتاب ٍ
بنحو علمي منظم لغرض تدريس مادة معينة في مقرر دراسي لمدة زمنية محددة"
ويعرف الباحث بأن  :الكتاب المنهجي المقرر تدريس للطلبة في المراحل الدراسية المختلفة
الذي تصدره و ازرة التربية المديرية العامة للمناهج والذي يتم تأليف من قبل لجنة من المتخصصين
في المواد الدراسية.
أهمية الكتاب المدرسي
للكتاب مكانة متميزة في اإلسالم ،فهو أحد أسماء القرآن الكريم الذي يشكل المادة األساسية
للتعليم ،ليس للناشئة فحسب ،بل للكبار أيضاً .قال تعالى :الر ِكتَاب أ ْ ِ
صلَ ْت ِم ْن
آياتُ ُه ثُ َّم فُ ِّ
ُحك َم ْت َ
ٌ
لَ ُد ْن َح ِك ٍيم َخ ِب ٍ
ير( سورة هود ،اآلية .)1
فالكتاب المدرسي هو األداة الرئيسة التي تعبر عن المنهج ومحتواه ،وهو عنصر أساسي في
العملية التعليمية ولجميع المراحل الدراسية بكل مستوياتها ،وهو المعين الذي يستمد من الطالب
الحقائق والمعلومات.
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ويعد الكتاب المدرسي من أهم المصادر المؤثرة في الموقف التعليمي ،فالكتاب المدرسي يبقى
واحداً من مصادر التعليم والتعلم المهمة المنظمة التي تسهم في زيادة فاعلية عمليتي التعليم والتعلم
إذا أحسن توظيف في الموقف التعليمي داخل غرفة الصف وخارجها (بني صعب)2008 ،
ويرى جوارنة ( )2008بأن الكتاب المدرسي من خالل محتواه يعمل على تنمية مهارات عديدة
كمهارة استنتاج الحقائق ،والنقد ،والتحليل ،والمقارنة ،والتقويم ،ويظهر ذلك بشكل واضح عندما يكلف
المعلم طلبت قراءة إحدى نصوص الكتاب الستنباط الحقائق ونقدها ومقارنتها مع ما تعلموه من
مصادر التعلم األخرى.
وترى الصائغ ( )2018إن أهمية الكتاب المدرسي تكمن في كون الترجمة والتطبيق الحقيقين
للمنهج بما يشمل من محتوى معرفي ومعرفة منظمة.
وللكتاب المدرسي تأثير كبير في العملية التربوية ألن األداة التي تعبر فعالً بصورة شاملة عن
محتوى المنهج الدراسي ،وما يتصل ب من طرائق التدريس وطريقة استخدام وسائل التعليم وأساليب
التصميم (الشطي.)2001 ،
ووصف الكتاب المدرسي بأن نظام كلي يتناول عنصر المحتوى في المنهاج ويشمل على عدة
عناصر :هي األهداف ،والمحتوى ،واألنشطة ،والتقويم ،ويهدف إلى مساعدة المتعلمين في صف ما
وفي مادة دراسية ما وعلى تحقيق األهداف التربوية المتوقعة كما حددها المنهج ،والكتاب هو مسرح
عمليات المنهج :عمليات التصميم ،والتنفيذ ،والتقويم ،والتطوير ،وبذلك سيعكس الكتاب في النهاية
كل سلبيات التربية والتعليم وايجابياتها (مرعي والحلية.)2014 ،
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إن مالءمة الكتب المدرسية لمستويات الطلبة وقدراتهم على استيعابها تعد من الخصائص
المهمة لتلك الكتب ،لذا وجب أن يكون الكتاب التعليمي مناسباً للقارئ من ناحية قدرة الطالب اللغوية
والعقلية وميول ورغبات  .ولقد شدد البحث العلمي المتصل على فحص مدى مالءمة الكتاب للمتعلم
أو ما ُيسمى بمقروئية الكتاب التعليمي .فال تكون المواد القرائية فوق مستواهم فتفقدهم الحماسة نحو
قراءتها وال دون مستواهم فتولد لديهم الملل تجاهها.
وألجل قياس مقروئية الكتاب المدرسي ،ومعرفة مدى صعوبة وسهولة محتواه؛ فإن هناك
مقاييس واختبارات تساعد في اظهار ما يتحدد من مشكالت تتعلق بذلك ،ومن بين هذه االختبا ارت؛
اختبار التتمة (.)cloze test
اختبار التتمة ()Cloze test
كلمة "كلوز"( )clozeمشتقة من الكلمة اإلنجليزية ( )closureوتعني اإلغالق أو إتمام الشيء،
وكان تايلور أول من طور هذا األسلوب في الخمسينيات من القرن العشرين ،مستنداً الى ان الطبيعة
البشرية تميل إلى إكمال ما نقص من أشكال بمجرد رؤيتها والقائم على ما لدى اإلنسان من استعداد
فطري إلكمال النقص الذي يراه ،والنظر إلى األشياء كوحدة وليس كأجزاء منفصلة ،فقد تعرض كلمة
ينقصها حرف معين أو تخلو من بعض النقط ومع ذلك تتم قراءتها وادراك المقصود بها ،وقد ال ننتب
إلى ما اعتراها من نقص أو شابها من خطأ (الرشيدي.)2005 ،
يعد اختبار التتمة من أدوات قياس مقروئية النصوص ،فهو أكثر طرائق قياس المقروئية قبوالً،
إذ حظي بالقبول على نطاق واسع ،بعد أن اقترح ويلسون تايلور عام ( )1953طريقة ()cloze test
لفحص المقدرة على فهم المقروء( ،حبيب اهلل.)2014 ،
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يعرف تايلور المذكور في (طعيم ومناع )2008 ،اختبار التتمة ( )cloze testبأن اقتباس
ّ
من رسالة معينة مكتوبة مع تغيير أنماطها اللغوية ،وذلك بحذف أجزاء منها بنظام معين ،ثم تقديمها
اء أو مستمعين) ،ويطلب منهم إكمال هذه األنماط اللغوية ،ومحاولتهم إعادة النص
لبعض المتلقين (قر ً
إلى صورت األولى.
ويرى موسى ( )2012أن اختبار التتمة ( )Cloze testهو نوع من االختبارات التي يمأل
المرد قياس مقروئيتها ،ويكون موضع الفراغات في الكلمة التي
في الطالب أماكن الفراغ في القطعة ا
يكون ترتيبها الخامس أو العاشر أو أي ترتيب آخر يختاره المعلم .فهو أحد أنواع االختبارات
الموضوعية المتضمنة تقديم مجموعة من النصوص المكتوبة إلى الطلبة ،محذوف منها عدد من
الكلمات وفق نظام معين ،وتفيد نتيجة االختبار في تعرف مستوى فهم الطالب للنص المكتوب.
يستخلص مما سبق أن اختبار التتمة ( )Cloze testهو أحد أنواع االختبارات الموضوعية
التي تقدم مجموعة من نصوص المنهج المكتوبة إلى الطلبة ،محذوفة منها عدد من الكلمات ،على
وفق نظام معين (وقد تم حذف الترتيب الخامس) في هذه الدراسة ،وعلى الطلبة معرفة الكلمات
المحذوفة ،ومحاولة استرجاع هذه الكلمات بصورة صحيحة.
ويستند اختبار ( )cloze testلقياس المقروئية على العديد من الخطوات التي يجب إتباعها
من أجل إيجاد تحقيق الغرض من إجراء االختبار على المادة المكتوبة وهي كاالتي( :بني صعب،
.)2008
 .1اختيار نصوص من المادة المقروءة موزع بشكل منظم.
 .2حذف عدد من الكلمات بالطريقة المنظمة.
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 .3اختيار الطالب بحيث يطلب منة تعبئة الفراغ بالكلمة المحذوفة.
 .4تصحيح االختبار
 .5إعطاء الطالب عالمة واحدة لكل فراغ ينجح في تعبئت  ،وتساوي العالمة الكلية للطالب مجموع
الفراغات التي نجح الطالب في تعبئتها.
الفرق بين اختباري التتمة والتكملة
أشار كل من طعيم  ،ومناع ( )2008الى إن هناك تشاب بين هذين النوعين من االختبارات
كون ان كل منهما يشتمل على نص قد حذف من كلمات ويطلب من القارئ التنبؤ بها .لكن على
الرغم من ذلك هناك فروق بين هذين االختبارين ومن هذه الفروق:
 -1في اختبار التتمة تحذف الكلمات على وفق نظام معين ،وعلى أساس موضوعي ثابت ،فمثال قد
تحذف كل خامس أو سادس كلمة أو غير ذلك ...هذا في الوقت الذي يتم في حذف الكلمات
في اختبار التكملة على أساس غير ثابت وبشكل غير موضوعي.
 -2في اختبار التتمة تحذف كلمة واحدة في المرة الواحدة ،بينما في اختيار التكملة قد يحذف أكثر
من كلمة في المرة الواحدة ،حتى أن الحذف قد يصل الى جملة كاملة يترك مكانها بعدد كلماتها
ويطلب من القارئ التنبؤ بها.
 -3ال يتقيد القارئ في اختبار التتمة بمعنى معين فل الحرية الكاملة في أن يمأل الفراغات بالشكل
الذي يجعل من النص بعد ذلك كالً متكامالً وشيئاً ذا معنى ،أما في اختبار التكملة يلتزم القارئ
بالمعنى المقدم ل  ،والنص الذي يكمل .
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 -4يعطى القارئ في اختبار التتمة نصاً مترابطاً تحذف من كلمات وردت في ترتيب معين وترتبط
بعضها مع البعض في سياق متكامل ،بينما يعطى القارئ في بعض اختبارات التكملة عدة جمل
وفقرات منفصلة ،قد ال تشترك في موضوع واحد.
 -5تحذف الكلمات البنائية (الروابط) في اختبار التتمة ما دام تكرارها قد اتفق مع الحذف ،مثل
(حروف الجر ،والعطف ،والضمائر) في حين ال يحذف منها شيء في اختبارات التكملة.
 -6اختبار التتمة يتم إعداده وتطبيق قبل دراسة األفراد أو قراءتهم للموضوع ،وتفيد نتيجة االختبار
في التنبؤ بمستوى فهم الطالب للموضوع ،في حين أن اختبار التكملة يتم إعداده وتطبيق في
محتوى تم دراست أو قراءت من قبل الطالب ،وتفيد درجت في معرفة درجة تحصيل الفرد وفهم
للموضوع.
الغرض من اختبار التتمة ()Cloze test
أشار الالمي والزويني ( ،)2014وطعيم ومناع ( ،)2008وشعيب ( ،)2008وراشد ()2009
الى ان اختبار التتمة يقيس ما يأتي:
 -1درجة االتصال بين ِ
مرسل يكتب رسالة ،ومستقبِل يتلقى هذه الرسالة.
 -2قدرة القارئ على فهم النص ،وفهم األجزاء التي يتكون منها.
 -3ألفة القارئ بالتراكيب العربية ومعرفت بقواعد النحو بحيث يستطيع تحديد نوع الكلمة المحذوفة
من خالل موضوعها في الجملة (صفة أو فعل أو حرف.)...
 -4الرصيد اللغوي عند الطالب فإذا كان عاليا سهل علي اختيار الكلمة المناسبة.
 -5اإللمام بالثقافة (إسالمية ،عربية ،غربية)...
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 -6اإلمالء والخط ،فيمكن عن طريق ملئ الفراغ بكلمات غريبة يكتبها الطالب قياس قدرت على
كتابة الحرف العربي ومراعاة شروط الصحة والتهجي.
 -7القدرة على التذكر والتعلم.
 -8مستوى سهولة أو صعوبة النص ،بمعنى مقروئية النص .فكلما كان القارئ قاد ار على ملئ
الفراغات كان ذلك دليالً على قابلية المادة ذاتها الن تفهم من قارئها.
مزايا اختبار التتمة (:)Cloze test
أشار بني صعب ( )2008الى ان الختبار التتمة مزايا عديدة يمكن ايجازها ب:
 -1يمتاز اخبار التتمة بدرجة صدق عالية بالنسبة لقياس فهم المقروء فعن طريق الحذف يمكن
معرفة الفهم العام بحسب قدرة الممتحن في إكمال الكلمات الناقصة وليس على أساس أسئلة فهم
ربما كانت اإلجابة عنها مرتبطة بفهم لغة السؤال.
 -2يهتم بالعوامل المؤثرة على فهم النص وما مدى تأثيرها في الحالة المعروضة أمام الطالب.
 -3االختبار أسهل من تحضير األسئلة وما تحتوي علي من مشاكل بالنسبة لنص السؤال وايجاد
النقاط المطلوبة والتي على أساسها يصاغ السؤال.
وأشار هاريسون ( ) Harrison,1984الى ان ابرز األسباب في اختيار اختبار التتمة لقياس
المقروئية هي:
 -1الصدق والثبات في قياس المقروئية.
 -2قدرت على قياس صعوبة النص او سهولت .
 -3سهولة تطبيق الن عملية الحذف والتصحيح توفر وقتاً وجهداً.
 -4يقلل من فرص التخمين الن تعبئة الفراغات تتطلب قراءة النص واستيعاب .
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ثانيا :الدراسات السابقة ذات الصلة
ا
عرضا للدراسات السابقة ذات الصلة والتي تم عرضها من األقدم إلى
تضمن هذا القسم
ً
األحدث:
 الدراسات ذات الصلة بكتب التربية اإلسالمية:
هدفت دراسة الخالدي ( )2013قياس درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية ،للصف التاسع
األساسي ،في مدارس و ازرة التربية والتعليم األردنية ،والتعرف إلى ترتيب نصوص الكتاب بحسب
درجة مقروئيتها ،وتحديد أثر جنس الطالب في درجة المقروئية .استخدم المنهج الوصفي التحليلي،
ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد ثمانية اختبارات تتمة بأسلوب ( ،)Cloze-Testمن موضوعات
مختلفة من الكتاب المستهدف ،ووزعت االختبارات على عينة عشوائية من طلبة الصف التاسع
األساسي ،بلغت ( )393طالبا وطالبة ،في المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان
الخامسة .وقد أشارت نتائج الدراسة أن ( ) %72.5من الطلبة يقعون ضمن مستوى المقروئية
اإلحباطي ،وأن ( )%17.875يقعون ضمن مستوى مقروئية تعليمي ،و( )%9.625من الطلبة
ضمن مستوى مقروئية مستقل ،كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
لجنس الطالب القارئ.
 الدراسات ذات الصلة بكتب دراسية أخرى:
هدفت دراسة ديفد ( )David ,2006إلى تعرف مستوى مقروئية كتب العلوم للمرحلة الثانوية
في جامايكا ،وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واختبار التتمة ( )Cloze Testكأداة
لها ،واختيرت ثالثة نصوص من أول الكتب وأوسطها وآخرها ،وأظهرت النتائج أن كتاباً واحداً فقط
يناسب الطلبة من حيث مستوى المقروئية ،أما باقي الكتب فهي ذات قيمة متدنية.
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وهدفت دراسة

جيست ( (Gecit, 2010التعرف إلى درجة مقروئية كتاب الجغرافيا ،للصف التاسع،

والحادي

عشر المقرر في المدارس التركية ،استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتم اختيار ثالثة
نصوص عشوائية من كتاب كل صف ،وتطبيقها من خالل اختبار التتمة على ) (472طالبا وطالبة،
في الصفين التاسع والحادي عشر ،أشارت نتائج الدراسة أن ) (% 80من الطلبة يقعون ضمن
المستوى اإلحباطي ،كما أشارت أن مناسبة الكتب لما صممت من أجل  ،كانت بدرجة متوسطة.
هدفت دراسة تميزيورك ) (Temizyurek, 2010تعرف مستوى مقروئية كتب المطالعة
اإلضافية المقررة من و ازرة التربية التركية استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت عينة
الدراسة من ) (10نصوص عشوائية تم اختيارها من مقرر للمطالعة اإلضافية لمرحلة التعليم
االبتدائي ،وباستخدام اختبار التتمة الذي تم تطبيق على ) (648طالبا وطالبة .أشارت النتائج إلى
وجود مستوى مقروئية متباين؛ حيث امتازت بعض النصوص بسهولة مقروئيتها ونصوص أخرى
بصعوبة درجة مقروئيتها ،ويرجع ذلك إلى عدد الكلمات في الجمل ،إذ كان المعدل.
أجرى كيتنجي وكاس ( )Kithinji & Kass, 2010دراسة هدفت إلى تعرف درجة مقروئية
النصوص االنجليزية مقارنة بالنصوص الكينية ،حيث تم اختيار( )10نصوص من اللغة االنجليزية
بالطريقة العشوائية ،و( )10نصوص أخرى من اللغة السواحلية المترجمة في كينيا ،استخدمت الدراسة
اختبار  ،cloze testطبق على عينة مكونة من ( )30طالباً وطالبة ،أشارت النتائج أن( )%80من
النصوص اإلنجليزية يحظى بمقروئية جيدة ،بينما يحظى( )%20من نصوص اللغة لسواحلية
المترجمة عن اإلنكليزية بمقروئية جيدة ،وأن ( )%38من أفراد العينة يقعون في مستوى مقروئية
إحباطي ،بينما ( )%62يقعون ضمن مستوى مقروئية جيد.
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وهدفت دراسة نصر واإلبراهيمي ( )2013إلى تعرف مستوى مقروئية كتاب لغتنا العربية على
طلبة الصف الخامس األساسي في األردن ،ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام اختبار التتمة ( cloze
 ،)testطبق على عينة مكونة من ( )40طالباً وطالبة بواقع شعبتين أحدهما ذكور والثانية إناث،
وأظهرت نتائج الدراسة أن ( )%52.5من العينة يقعون في المستوى اإلحباطي ،وأن ()%42.5
يقعون في المستوى التعليمي ،في حين يقع ( )%5فقط منهم في المستوى المستقل ،ولم تكشف
الدراسة عن وجود فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى( )α=0.05في درجة المقروئية تعزى لمتغير
الجنس.
هدفت دراسة بوديارتي ) (Budiarti, 2014تعرف مستوى مقروئية النصوص قراءة اللغة
اإلنجليزية " لطالب الصف الثامن في مدرسة جيتس النيجيرية من خالل التعرف على مستوى
سهولة قراءة نصوص اللغة اإلنجليزية لطالب الصف الثامن .استخدم المنهج الوصفي التحليلي.
تم اختيار ثالثة نصوص قراءة من كتاب اللغة اإلنجليزية ،باإلضافة إلى اختيار ١٤٧طالباً
عينة للدراسة ،وتم استخدام اختبار التتمة لجمع البيانات من عينة الدراسة .وقد توصلت الدراسة إلى
أن مستوى المقروئية في النصوص جاء بدرجة متوسطة.
وهدفت دراسة آل رقيب ( )2014إلى تحديد مستوى مقروئية كتاب لغتي الخالدة للصف األول
المتوسط الفصل الدراسي الثاني في المملكة العربية السعودية وعالقت بنوع التعليم (عام/تحفيظ القران
الكريم) ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد ثالثة اختبارات من ثالثة نصوص قرائية ،اختيرت جميعها
بالطريقة العشوائية الطبقية ،وطبقت اختبارات التتمة على عينة مكونة من ( )254طالبة ،منهن
( )141طالبة من التعليم العام ،و( )113طالبة من مدارس تحفيظ القران الكريم ،اختيرت بطريقة
طبقية عشوائية عنقودية ،كما اتبعت الدراسة المنهج الوصفي (التحليلي) ،في حين اتخذت معيا اًر
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مكوناً من ثالثة مستويات متدرجة هي :المستوى المستقل ،والمستوى التعليمي ،والمستوى اإلحباطي.
وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى مقروئية النصوص جميعا قد وقع في المستوى التعليمي للطالبات،
إذ بلغت درجة مقروئيتها ( ،)%78،57كما أظهرت النتائج عدم وجود فرق بين طالبات التعليم العام
وطالبات تحفيظ القارن الكريم ،في درجة مقروئية النصوص الثالثة.
أجرت العظامات ( )2014دراسة هدفت إلى تعرف مستوى مقروئية كتاب اللغة العربية للصف
الخامس األساسي في األردن .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي ،كذلك استخدم اختبار
التتمة أداة لقياس مستوى المقروئية .تكونت عينة الدراسة من ( )181طالباً وطالبة من طلبة الصف
الخامس األساسي في األردن ،تم تقسيمهم إلى ( )80طالباً و( )101طالبة ،وقد تم اختيارهم بطريقة
عشوائية بسيطة من ( )4مدارس حكومية و( )4مدارس خاصة تابعة لمديرية التربية والتعليم لمحافظة
المفرق ،وقد أظهرت النتائج إن ( )%58من عينة الطلبة وقعت ضمن المستوى اإلحباطي،
و( )%19.7وقعت ضمن المستوى التعليمي ،و( )%22.3وقعت ضمن المستوى المستقل  ،وأظهرت
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05في درجة مقروئية النصوص االدبية في
كتاب اللغة العربية للصف الخامس تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث ،وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05في درجة مقروئية ،توجد فروق ذات داللة إحصائية عند
المستوى ( )α=0.05في درجة مقروئية النصوص األدبية في كتاب اللغة العربية للصف الخامس
تعزى إلى نوع المدرسة (حكومية ،خاصة) ولصالح المدارس الخاصة.
وأجرى علي ( )2015دراسة هدفت إلى تعرف مستوى مقروئية كتاب الجغرافيا وعالقتها
بالتحصيل الدراسي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مديرية التربية والتعليم لقصبة اربد ،وقد
تكونت عينة الدراسة من ( )225طالباً وطالبة اختيروا بطريقة عشوائية من ( )10مدارس منها ()5
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للذكور ( )5لإلناث ،استخدم المنهج الوصفي التحليلي ،ولتحقيق هدف الدراسة استخدم اختبار التتمة
من خالل نصوص مختارة ،وأظهرت النتائج بأن مستوى المقروئية لنصوص كتاب الجغرافيا تراوحت
ما بين التعليمي والمستقل ،كما أن أفراد عينة الدراسة قد توزعوا بنسب مختلفة على مستويات
المقروئية ،وأظهرت نتائج الدراسة ترتيب غير مناسب للوحدات الدراسية لكتاب الجغرافيا تبعاً لمستوى
المقروئية ،ووجود عالقة ارتباطية ايجابية ذات دالل إحصائية بين مستوى المقروئية لكتاب الجغرافيا
والتحصيل الدراسي لدى طلبة الصف العاشر األساسي.
وهدفت دراسة أبو زكار ( )2016إلى قياس مستوى مقروئية كتاب "لغتنا الجميلة" لدى طلبة
الصف الرابع األساسي في محافظة رفح ،شملت اداة الدراسة على اختبار التتمة واختبار الفهم القرائي.
وقد تكونت عينة الدراسة بالنسبة للطلبة من ( )222طالباً وطالبة من طلبة الصف الرابع األساسي،
بواقع ( )100طالب و( )122طالبة موزعين على ستة شعب في ستة مدارس ،وتكونت عينة الدراسة
بالنسبة للموضوعات من ( )3نصوص قرائية من كتاب "لغتنا الجميلة" للصف الرابع األساسي.
واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة ،وأظهرت نتائج الدراسة أن النصوص
القرائية في كتاب "لغتنا الجميلة" للصف الرابع األساسي في المستوى اإلحباطي من مستويات مقروئية،
وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05في درجة المقروئية تعزى لمتغير
الجنس.
التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها
اهتمت بالمقروئية ،ويمكن أن نقارن الدراسة الحالية مع الد ارسات
تنوعت ّ
الدراسات السابقة التي ّ
السابقة من حيث:
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 الهدف :هدفت جميع الدراسات السابقة الى تعرف مقروئية الكتب الدراسية بالرغم من تنوع تلكالكتب فمنها من سعت الى قياس درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية كدراسة الخالدي
()2013؛ ومنها هدفت الى تعرف مقروئية كتب دراسية أخرى ،فقد هدفت دراسة ديفد
( )David, 2006إلى تعرف مستوى مقروئية كتب العلوم للمرحلة الثانوية في جامايكا ،في
حين هدفت دراسة كيتنجي وكاس ( )Kithinji & Kass, 2010ودراسة بوديارتي (Budiarti,

) 2014إلى تعرف درجة مقروئية النصوص االنجليزية مقارنة بالنصوص الكينية ،وهدفت دراسة
كل من جيست ( ،(Gecit,2010وعلي ( )2015إلى تعرف درجة مقروئية كتب الجغرافيا،
وهدفت دراسة تميزيورك ) (Temizyurek, 2010إلى تعرف درجة مقروئية كتب المطالعة،
وهدفت دراسة كل من نصر واإلبراهيمي ( ،)2013وآل رقيب ( ،)2014والعظامات (،)2014
وأبو زكار ( )2016إلى تعرف درجة مقروئية كتب اللغة العربية .في حين تسعى الدراسة الحالية
الى تعرف درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في العراق.
 المنهجية :استخدمت جميع الدراسات المنهج الوصفي التحليلي ،واتبعت الدراسة الحالية ذاتالمنهجية باعتمادها المنهج الوصفي التحليلي.
 األداة :استخدمت جميع الدراسات اختبار التتمة أداة لها ،وتشابهت الدراسة الحالية باستخدامهاذلك االختبار لتحقيق اهداف الدراسة.
 العينة :اشتملت جميع الدراسات على عينة من الطلبة ،وعينة من الكتب الدراسية ،وهو ما اتفقتب الدراسة الحالية معها كون ان عينتها اشتملت على دروس من كتاب التربية اإلسالمية للصف
األول المتوسط في العراق ،وكذلك على عينة من طلبة الصف األول المتوسط الذين طبق عليهم
ذلك الكتاب.
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 النتائج :كانت الدراسات السابقة متباينة في نتائجها فقد أظهرت نتائج دراسة كل من الخالدي( ،)2013ونصر واالبراهيمي ( ،)2013والعظامات ( ،)2014وأبو زكار ( )2016بان مستوى
المقروئية يقع في المستوى االحباطي .في حين أشارت نتائج دراسة كل من جيست
( ،(Gecit,2010وبوديارتي ) )Budiarti, 2014ام مستوى المقروئية كان متوسطاً .في حين
أشارت دراسة آل رقيب ( )2014بان مستوى المقروئية وقع بالمستوى التعليمي .وتباينت نتائج
بقية الدراسات بين السهولة والصعوبة للكتب المبحوثة.
اإلفادة من الدراسات السابقة
تحددت اإلفادة من الدراسات السابقة في االدب النظري واختيار المنهج المتبع وفي تطوير أداة
الدراسة وكيفية اختيار العينة.
وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يأتي:
 مكان التطبيق ،حيث تم تطبيق هذه الدراسة في دولة العراق بينما أغلب الدراسات السابقة تمتطبيقها في دول مختلفة مثل األردن والمملكة العربية السعودية وجامايكا.
 كما أن هذه الدراسة تميزت بتطبيق هذه الدراسة على كتاب التربية االسالمية بينما اعتمدتالدراسات السابقة كتب مختلفة كاللغة العربية والجغرافيا.
 تم تطبيق هذه الدراسة في عام  2019حيث تعتبر من أحدث الدراسات التي تناولت درجةالمقروئية لكتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في العراق -على حد علم الباحث-
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الفصل الثالث

منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
 منهج الدراسة مجتمع الدراسة عينة الدراسة أداة الدراسة صدق األداة ثبات األداة -المعالجة اإلحصائية
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الفصل الثالث

منهجية الدراسة (الطريقة واإلجراءات)
تضمن هذا الفصل منهج الدراسة ،ومجتمعها ،وعينتها ،وكذلك أداتها ،وصدقها ،وثباتها،
والمعالجة اإلحصائية التي تم استخدامها في معالجة بيانات الدراسة الحالية ،واجراءاتها ،وذلك على
النحو اآلتي.

منهجية الدراسة
استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي وذلك بوصف المنهج األكثر مالئمة لتحقيق
أهدافها.

مجتمع الدراسة
تتمثل مجتمع الدراسة الحالية ب:
 كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط المقرر لطلبة المرحلة المتوسطة في جمهوريةجزين هما (القرآن الكريم ،والتربية
العراق للعام الدراسي ( )2019 – 2018والمكون من أ
اإلسالمية) بجميع وحدات الدراسية البالغة ( )5وحدات والمشتملة على ( )15خمسة عشر درس ًا
موزعة على جزئي كتاب التربية اإلسالمية (القرآن الكريم ،والتربية اإلسالمية) ،وتم استثناء
األسئلة الموجودة في نهاية كل فصل دراسي.
 ومن أجل تحديد مجتمع الطلبة تم زيارة المديرية العامة للتربية في محافظة االنبار/قضاء الفلوجة،قسم اإلحصاء والتخطيط التربوي التابع لها والحصول على كتاب تسهيل مهمة ،قام على أثره
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بإحصاء المجتمع الكلي للدراسة لطلبة الصف األول المتوسط والمتكون من ( )828من الطلبة،
بواقع ( )394طالباً ،و ( )434طالبة.

عينة الدراسة
عينة الدراسة من:
تكونت ّ
ّ
تكونت من ( )4نصوص قرائية من كتاب التربية اإلسالمية للصف
 ّعينة الموضوعات الدراسية؛ ّ
األول المتوسط من مجموع ( )15درس من دروس القرآن الكريم ودروس التربية اإلسالمية أي
ما نسبت ( ،)%26.67حيث تم اختيار سورتين من جزء القرآن الكريم من مجموع خمس سور
من سور الحفظ ،وحديث نبوي شريف من مجموع خمس أحاديث نبوية ،ونص الدعوة س اًر من
السيرة النبوية من جزء التربية اإلسالمية من مجموع خمس نصوص للسيرة النبوية الشريفة ،تم
اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة من بداية الكتاب ،ووسط  ،وآخره.
 تكونت عينة الدارسة ( )173طالب وطالبة من طلبة الصف األول المتوسط بمحافظة األنبار/طالبا و( )90طالبة موزعين على ستة شعب
قضاء الفلوجة ،بنسبة ( ،)%20.90بواقع (ً )83
في ستة مدارس .تم اختيارها بالطريقة العشوائية البسيطة .كما في الجدول (.)1
جدول ()1
توزيع افراد العينة بحسب النوع الجتماعي على المدارس

مدارس الذكور

مدارس الناث
المجموع الكلي

المدرسة

العينة

الزيتونة للبنين

27

متوسطة الرسول

30

شرحبيل بن حسنة

26

الغد المشرق للبنات

30

وادي العقيق

30

رام اهلل

30
173
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أداة الدراسة
اعتمدت الدراسة الحالية اختبار التتمة ( )Cloze testلقياس مقروئية الموضوعات القرائية
التي تم اختيارها من كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في العراق؛ ألن من الطرائق
المفضلة لقياس مقروئية المواد المكتوبة.
تكون اختبار التتمة ( ،)Cloze testالمعد ألغراض الدراسة الحالية من ( )4نصوص من
دروسا من (القران الكريم ،والسيرة النبوية ،والحديث النبوي) المقرر
كتاب التربية اإلسالمية شملت
ً
لطلبة األول المتوسط في العراق؛ هي (سورة البروج ،سورة االنشقاق ،حديث الصدق والكذب ،الدعوة
سر)( .( .ملحق رقم.)2
ًا
خطوات بناء الختبار وتطبيقه وتصحيحه
بعد االطالع على الدراسات السابقة واألدب النظري المتعلق بموضوع الدراسة كدراسة الخالدي
( ،)2013ودراسة علي ( ،)2015ودراسة آل رقيب ( ،)2014تم بناء اختبارات التتمة ( Cloze
 )testوفق الخطوات اآلتية:
 -1اختيار ( )4موضوعات من كتاب التربية اإلسالمية المقرر للمرحلة المتوسطة (األول المتوسط)
في العراق ،من أول الكتاب ،وأوسط  ،وآخره.
 -2طبع النصوص األربعة في الكتاب المقرر عينة الدراسة.
 -3حذف الكلمة ذات الترتيب الخامس من بداية كل موضوع من موضوعات عينة الدراسة حتى
نهايت  ،بصرف النظر عن نوع الكلمة أو وظيفتها ،واختيار حذف الكلمة الخامسة ألنها تمنح
مجاالً أكبر للطلبة لفهم فكرة النص.
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 -4وضع فراغات متساوية من حيث الطول في مكان الكلمات المحذوفة من كل نص من النصوص
(عينة الدراسة) ،وذلك لتالفي تخمين الكلمات التي ُحذفت عن طريق طول المسافة المتروكة.
 -5إعادة طبع النص بهيئة مشابهة ،لما عليها في الكتاب ،من حيث نوع الخط ،وحجم  ،والحركات
االعرابية لبنية الكلمات.
 -6وضع عدد من التعليمات تضم بيانات أساسية ،مثل الهدف من االختبار ،وطريقة اإلجابة،
ومثال لجملة مقتبسة من أحد الموضوعات يبين كيفية اإلجابة.
 -7تطبيق االداة على أفراد العينة عبر الزيارات الميدانية للمدارس المتوسطة في محافظة
األنبار/قضاء الفلوجة المشار اليها في جدول (.)1
 -8تصحيح اإلجابات وذلك بمنح الطالب أو الطالبة درجة واحدة فقط لكل كلمة يسترجعها بصورة
صحيحة ،ومنح صف اًر لكل كلمة خاطئة ،والتجاهل عن األخطاء اإلمالئية والنحوية إذا كانت
الكلمة التي جاء بها متوافقة مع الكلمة األصلية.

صدق األداة
اعتمدت الدراسة الحالية صدق المحتوى من خالل عرض االختبارات بصيغتها األولية (ملحق
 )2على عدد من الخبراء والمتخصصين في طرائق التدريس ،وفي تخصص المناهج وطرق التدريس
إلبداء آرائهم في صالحيتها ومدى صدقها ،بلغ عدد المحكمين ( )7سبعة محكمين (ملحق ،)1
واعتمدت نسبة اتفاق ( )%80بين المحكمين لقبول االختبار .وحصلت األداة على نسبة موافقة
(.)%100
وبذلك كانت األداة صادقة وصالحة لالستعمال ،فقد اتفق المحكمين على تمثيل الموضوعات
المختارة لكتاب التربية اإلسالمية للصف (األول المتوسط) ،واتساق االختبارات مع شروط اختبار
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تعد االختبارات قادرة على قياس ما أعدت
التتمة ( )Cloze testالمعدة لقياس المقروئية ،وبهذا ّ
ألجل ( .ملحق )3

ثبات األداة
بهدف التعرف الى ثبات أداة الدراسة الحالية تم اتباع إعادة تطبيق االختبار:(Test-R-
)Testوذلك من خالل تطبيق االختبار على عينة ثبات اختيرت بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة
وخارج عينتها ،حيث ضمت (  ) 20طالباً من طلبة الصف األول المتوسط  ،بفاصل زمني مقداره
أسبوعين ،وبحساب معامل ارتباط بيرسون وجد أن معامل ثبات االختبار يساوي) ، (0.80واعتبرت
هذه القيمة كافية لقبول ثبات االداة.
ومن خالل تطبيق االختبار على عينة الثبات ،تم التأكد من مدى وضوح تعليمات االختبار،
وظروف تطبيق  ،والمعوقات التي قد تواج تطبيق  ،ومعرفة الوقت الالزم لإلجابة عن  ،وتم تسجيل
المدة الزمنية التي تمكنت فيها الطلبة من ملئ فراغات كل موضوع على أوراق اإلجابة ثم استخرج
متوسط المدة الزمنية لإلجابة وكان مقداره ( )30دقيقة.

المعالجة اإلحصائية
بهدف التحقق من هدف الدراسة والوصول الى نتائجها تم اعتماد األساليب اإلحصائية االتية:
 لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة تم استخدام التك اررات ،والنسب المئوية ،وذلك لقياسمستوى مقروئية كتاب القرآن الكريم والتربية اإلسالمية ،واستخدام الرتب لتعرف تدرج مقروئية
النصوص في الكتاب.
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 لإلجابة عن السؤالين الثاني والثالث تم استخدام اختبار ( )t- testلعينتين مستقلتين واستخراجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين
استجابات عينة الدراسة تعزى لمتغير النوع االجتماعي (ذكور ،واناث) ومتغير دروس (القرآن
الكريم ،والتربية اإلسالمية)
 لثبات األداة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون. وبهدف الحكم على درجة المقروئية استخدمت الدراسة المستويات التالية معيا اًر لها: .1المستوى المستقل ()Independent Level
وهو المستوى الذي يستطيع عنده الطالب أن يق أر النص ويستوعب دون تلقي مساعدة من
المعلم ،ويتحدد بحصول الطالب على درجة تقدر بين .% 100 – 61
 .2المستوى التعليمي ()Instructional Level
وهو المستوى الذي يستطيع عنده الطالب أن يق أر النص ويستوعب بإشراف المعلم ومساعدت ،
ويتحدد بحصول الطالب على درجة تقدر بين %60 -40
 .3المستوى اإلحباطي ()Frustration Level
وهو المستوى الذي يعجز عنده الطالب عن استيعاب النص وفهم حتى بمساعدة المعلم،
ويتحدد بحصول الطالب على درجة أقل من %40
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الفصل الرابع

عرض نتائج الدراسة
 اإلجابة على السؤال األول اإلجابة على السؤال الثاني -اإلجابة على السؤال الثالث

39

الفصل الرابع

عرض نتائج الدراسة
عرضا لنتائج الدراسة التي تم التوصل إليها ،كما يلي:
تناول هذا الفصل
ً
السؤال األول :ما درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في العراق؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخراج التك اررات والنسب المئوية وتوزيع نتائج عينة الدراسة على
اختبار المقروئية إلى المستويات الثالثة (المستقل ،التعليمي ،واإلحباطي) على االختبار ككل ،وعلى
كل درس من دروس االختبار االربعة ،والجدول ( )2يوضح ذلك.
الجدول ( :)2النسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة موزعة إلى المستويات الثالثة للمقروئية
لعينة دروس اختبار المقروئية
النص

المستوى

سورة البروج

المستوى التعليمي

المستوى المستقل

المجموع
سورة النشقاق

حديث الصدق والكذب
المجموع
السيرة النبوية الدعوة سرا
المجموع
الكلي العام

5

% 2.89

162

المستوى اإلحباطي

6

المستوى المستقل

96

المستوى التعليمي

المجموع

عدد الطلبة

النسبة المئوية

173
27

% 15.61

المستوى اإلحباطي
المستوى المستقل

164

% 55.49
% 28.90

173

%100

4

% 2.31

المستوى اإلحباطي

5

المستوى المستقل

27

المستوى التعليمي

% 3.47
%100

50

المستوى التعليمي

% 93.64

% 94.80
% 2.89

173

%100

16

% 9.24

%15.61

المستوى اإلحباطي

130

%75.15

المستوى المستقل

449

% 64.90

المستوى التعليمي

المستوى اإلحباطي

المجموع العام

173
52

191
692

%100

% 7.50

%27.60

%100
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يظهر الجدول ( )2نتائج تحليل البيانات استنادا إلى درجة المقروئية على االختبار ككل بأن
( )%64.90من العينة يقعون في المستوى المستقل ،وان ( )%7.50فقط يقعون في المستوى
التعليمي ،في حين يقع ( )%27.60منهم في المستوى اإلحباطي ،أما بالنسبة للدروس فيظهر الجدول
بأن درجة المقروئية على درس سورة البروج كانت ( )% 93.64من العينة يقعون في المستوى
المستقل ،في حين يقع ( )%2.89فقط منهم في المستوى التعليمي ،وان ( )%3.47يقعون في
المستوى اإلحباطي ،كما يظهر الجدول بأن درجة المقروئية على درس سورة االنشقاق كانت
( )%55.49من العينة يقعون في المستوى المستقل ،ويقع ( )%15.61فقط منهم في المستوى
التعليمي ،في حين ( )%28.90يقعون في المستوى اإلحباطي ،وأن درجة المقروئية على درس
حديث الصدق والكذب كانت ( )%94.80من العينة يقعون في المستوى المستقل ،وان ()%2.89
منهم في المستوى التعليمي ،في حين يقع ( )%2.31فقط يقعون في المستوى اإلحباطي ،وأظهر
الجدول أن درجة المقروئية على درس السيرة النبوية الدعوة س اًر كانت ( )%15.6يقعون في المستوى
المستقل ،في حين يقع ( )%9.2فقط منهم في المستوى التعليمي ،و( )%75.1من العينة يقعون في
المستوى اإلحباطي.
كما تم استخراج النسب المئوية والرتب والمستوى لكل للدرجة الكلية لالختبار ولكل درس من
دروس االختبار بشكل عام ،والجدول ( )3يبين النتائج.
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الجدول ()3
النسب المئوية والرتب والمستوى لكل درس من دروس الختبار وللدرجة الكلية لالختبار بشكل عام
الدرس

النسبة المئوية

الرتبة

المستوى

سورة البروج

%89.25

1

المستقل

سورة النشقاق

%60.08

2

المستقل

حديث الصدق والكذب

%45.44

3

التعليمي

سر
السيرة النبوية الدعوة اا

%34.07

4

اإلحباطي

الكلي العام

%57.21

التعليمي

يالحظ من الجدول ( )3أن درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في
العراق كانت بشكل عام في المستوى التعليمي ،بنسبة مئوية بلغت ()%57.21
وجاء " درس البروج" ،بالرتبة األولى وفي المستوى المستقل للمقروئية وبنسبة مئوية بلغت
( ،)% 89.25وفي الرتبة الثانية جاء" درس سورة االنشقاق" ،وفي المستوى المستقل للمقروئية بنسبة
مئوية بلغت ( ،)%60.08وفي الرتبة الثالثة وقبل االخيرة جاء" درس حديث الصدق والكذب" ،في
المستوى التعليمي للمقروئية وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%45.44وجاء في الرتبة الرابعة واالخيرة " درس
السيرة النبوية الدعوة س ار " ،وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%34.07وفي المستوى اإلحباطي للمقروئية.
الشكل ( )1يوضح ذلك.
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الصدق والكذب

االنشقاق

البروج

الشكل ()1
النسب المئوية للدرجة الكلية لالختبار ولكل درس من دروس الختبار بشكل عام

أما بالنسبة لكلمات النصوص األربعة ،فقد تم استخراج النسب المئوية والرتب والمستوى لكل
كلمة من الكلمات المحذوفة لكل نص فكان النتائج كاآلتي.
 -1درس سورة البروج
تم استخراج النسب المئوية والرتب والمستوى لكل كلمة من الكلمات المحذوفة لهذا الدرس،
والجدول ( )4يبين النتائج.
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الجدول ()4
النسب المئوية والرتب والمستوى لكل كلمة من الكلمات المحذوفة لدرس سورة البروج مرتبة تنازليا
الكلمة
ُخ ُد ِ
ود
ْاأل ْ

%97

ُكل

%91

اْلمو ُع ِ
ود
ْ
ما

ك
ُمْل ُ
ُه ْم
بِاللَّ ِ

نق ُموا

الكلي

النسبة المئوية

الرتبة

المستوى

%97

1

المستقل

%90
%88
%88
%87
%76

%89.25

1
2
3
4
4
5
6

المستقل
المستقل
المستقل
المستقل
المستقل
المستقل
المستقل
المستقل

يالحظ من الجدول ( )4أن درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في
العراق الكلية لدرس (سورة البروج) جاءت في المستوى المستقل ،وبنسبة مئوية بلغت (،)%89.25
ُخ ُد ِ
ود" ،وبنسبة
وجاءت جميع الكلمات بالمستوى المستقل؛ فقد جاءت في الرتبة األولى كلمة " ْاأل ْ
مئوية بلغت ( ،)%97وفي الرتبة الثانية جاءت كلمة" اْلمو ُع ِ
ود" ،وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%97وفي
ْ
الرتبة قبل االخيرة جاءت كلمة" بِاللَّ ِ " ،وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%87وأخي ار جاءت في الرتبة االخيرة
كلمة " نق ُموا " ،وبنسبة مئوية بلغت ( .)%76الشكل ( )2يوضح ذلك
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

الشكل ()2
النسب المئوية لكل كلمة من الكلمات المحذوفة لدرس سورة البروج
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 -2درس سورة النشقاق
تم استخراج النسب المئوية والرتب والمستوى لكل كلمة من الكلمات المحذوفة لهذا الدرس؛
والجدول ( )5يبين النتائج.
الجدول ()5
النسب المئوية والرتب والمستوى لكل كلمة من الكلمات المحذوفة لدرس سورة النشقاق مرتبة تنازليا
الكلمة
لِربها
لِربها

ت
وأ ْلق ْ
إَِّنك
فمال ِقي ِ
ُ
م ْن
بِي ِمينِ ِ
فس ْوف
ِ
ب
وي ْنقل ُ
ب ِ
ير
ص ًا
إَِّن ُ
إَِّن ُ

ب لى

الكلي

النسبة المئوية

الرتبة

المستوى

%90

2

المستقل

%95

1

المستقل

%79

3

المستقل

%67

5

المستقل

%73

4

المستقل

%64

6

المستقل

%57

8

التعليمي

%45

10

التعليمي

%38

11

اإلحباطي

%62
%46
%38
%27

%60.08

7
9
11
13

المستقل
التعليمي
اإلحباطي
اإلحباطي
المستقل

يالحظ من الجدول ( )5أن درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في
العراق لدرس سورة االنشقاق جاءت في المستوى المستقل ،وبنسبة مئوية بلغت ( )%60.08في حين
تراوحت مستويات الكلمات بين المستويات الثالثة المستقل والتعليمي واإلحباطي؛ جاءت في الرتبة
األولى كلمة " لِربها " ،وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%95وفي المستوى المستقل للمقروئية ،وفي الرتبة
الثانية جاءت كلمة" لِربها " )0.33( ،وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%90وفي المستوى المستقل للمقروئية،
وفي الرتبة قبل االخيرة جاءت كلمة" إَِّن ُ " ،وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%38وفي المستوى اإلحباطي
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للمقروئية ،وأخي اًر جاءت في الرتبة االخيرة كلمة " بلى " ،وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%27وفي المستوى
اإلحباطي للمقروئية .الشكل ( )3يوضح ذلك.
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الشكل ()3
النسب المئوية لكل كلمة من الكلمات المحذوفة لدرس سورة النشقاق

 -3حديث الصدق والكذب
تم استخراج النسب المئوية والرتب والمستوى لكل كلمة من الكلمات المحذوفة لهذا الدرس،
والجدول ( )6يبين النتائج.
الجدول ( :)6النسب المئوية والرتب والمستوى لكل كلمة من الكلمات المحذوفة لدرس (حديث الصدق
والكذب) مرتبة تنازليا
الكلمة
ي ْه ِدي
الر ُج ُل
َّ
اللَّ ِ

ُي ْكتب
واْلك ِذب
اْلفُ ُج ِ
ور

ويتحَّرى
َّ
النار
ي ْه ِدي
الكلي

النسبة المئوية

الرتبة

المستوى

72%

2

المستقل

78%
%65
%60
%37
%29

28%
22%
18%

45.44%

1
3
4
5
6
7
8
9

المستقل
المستقل

التعليمي

اإلحباطي
اإلحباطي
اإلحباطي
اإلحباطي
اإلحباطي
التعليمي
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يالحظ من الجدول ( )6أن درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في
العراق لدرس (حديث الصدق والكذب) جاءت في المستوى التعليمي ،وبنسبة مئوية بلغت ()%45.44
في حين تراوحت مستويات الكلمات بين المستويات الثالثة المستقل والتعليمي واإلحباطي؛ فقد جاءت
في الرتبة األولى كلمة " ي ْهِدي " ،وبنسبة مئوية بلغت (،)%78
الرُج ُل “ ،وبنسبة مئوية بلغت
وفي المستوى المستقل للمقروئية ،وفي الرتبة الثانية جاءت كلمة" َّ
( ،)%72وفي المستوى المستقل للمقروئية ،وفي الرتبة قبل االخيرة جاءت كلمة" َّ
النار " ،وبنسبة
مئوية بلغت ( ،)%22وفي المستوى اإلحباطي للمقروئية ،وأخي ار جاءت في الرتبة االخيرة كلمة "
ي ْهِدي " ،وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%18وفي المستوى اإلحباطي للمقروئية .الشكل ( )4يوضح ذلك
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الشكل ()4
النسب المئوية لكل كلمة من الكلمات المحذوفة لدرس (حديث الصدق والكذب)
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-4درس السيرة النبوية الدعوة سرا
تم استخراج النسب المئوية والرتب والمستوى لكل كلمة من الكلمات المحذوفة لهذا الدرس؛
والجدول ( )7التالي يبين النتائج.
الجدول ()7
النسب المئوية والرتب والمستوى لكل كلمة من الكلمات المحذوفة لدرس السيرة النبوية مرتبة تنازليا
الكلمة

النسبة المئوية

الرتبة

المستوى

خديجة

%80

1

المستقل

علي

%75

2

المستقل

بن

%65

3

المستقل

أبوبكر

%60

4

التعليمي

اوائل

%37

5

االحباطي

يدعو

%29

6

االحباطي

وحده

%25

7

االحباطي

وأخذ

%23

8

االحباطي

يكن

%23

8

االحباطي

س ار

%23

8

االحباطي

قريش

%20

11

االحباطي

قرابة

%20

11

االحباطي

من

%16

13

االحباطي

على

%10

14

االحباطي

الكريم

%5

15

االحباطي

الكلي

%34.07

االحباطي

يالحظ من الجدول ( )7أن درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في
العراق لدرس السيرة النبوية الدعوة س اًر جاءت في المستوى اإلحباطي؛ وبنسبة مئوية بلغت
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( ،)%34.07وجاءت في الرتبة األولى كلمة " خديجة " ،بنسبة مئوية بلغت ( )%80وفي
المستوى المستقل للمقروئية ،وفي الرتبة الثانية جاءت كلمة" علي " بنسبة مئوية بلغت ( )%75وفي
المستوى المستقل للمقروئية ،وفي الرتبة قبل االخيرة جاءت كلمة" على " بنسبة مئوية بلغت ()%10
وفي المستوى اإلحباطي للمقروئية ،وأخي ار جاءت في الرتبة االخيرة كلمة " الكريم " وبنسبة مئوية
بلغت ( )%5وفي المستوى اإلحباطي للمقروئية .الشكل ( )5يوضح ذلك.
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الشكل ()5
النسب المئوية لكل كلمة من الكلمات المحذوفة لدرس السيرة النبوية
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السؤال الثاني :هل يوجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α=0.05في درجة
مقروئية كتاب القرآن الكريم والتربية اإلسالمية بين استجابات الفراد تعزى لمتغير النوع الجتماعي
(ذكور واناث)؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم تطبيق اختبار ( )t-testوحساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية لدرجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية نسبة لمتغير النوع االجتماعي (ذكور
واناث) ،ويظهر الجدول ( )8ذلك.
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار ( )t-testلدرجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية
بحسب متغير النوع الجتماعي (ذكور واناث)
الدروس

الجنس

عدد

المتوسط

النحراف

العينة

الحسابي

المعياري

إناث

90

6.83

1.644

ذكور

83

7.47

.954

إناث

90

7.32

3.997

ذكور

83

8.30

3.856

حديث الصدق

إناث

90

8.39

1.720

والكذب

ذكور

83

8.30

1.217

السيرة النبوية

إناث

90

4.83

4.068

الدعوة س اًر

ذكور

83

5.35

3.730

إناث

90

6.84

6.742

ذكور

83

7.36

6.067

سورة البروج
سورة االنشقاق

الكلي العام

قيمة ت المحسوبة

مستوى الدللة

-3.081

0.002

-1.637

0.103

0.384

0.701

-0.867

0.387

-2.090

0.038

تشير النتائج في الجدول ( )8إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α=0.05
للدرجة الكلية لمقروئية كتاب التربية اإلسالمية نسبة لمتغير النوع االجتماعي (ذكور واناث) ،استناداً
إلى قيمة (ت) المحسوبة إذ بلغت ( )2.090-وبمستوى داللة ( ،)0.038وكذلك وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05في درجة مقروئية درس سورة البروج من كتاب التربية
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اإلسالمية نسبة لمتغير النوع االجتماعي (ذكور واناث) ،استناداً إلى قيمة (ت) المحسوبة إذ بلغت
( )- 3.081وبمستوى داللة ( ،)0.002وكانت الفروق في الدرجة الكلية لمقروئية كتاب التربية
اإلسالمية نسبة لمتغير النوع االجتماعي (ذكور واناث) لصالح الذكور الن متوسطهم الحسابي الذي
بلغ ( )7.36أعلى من المتوسط الحسابي لإلناث الذي بلغ (.)6.84
وكذلك كان الفرق في درجة مقروئية نص سورة البروج من كتاب التربية اإلسالمية نسبة لمتغير
النوع االجتماعي (ذكور واناث) لصالح الذكور الن متوسطهم الحسابي الذي بلغ ( )7.47أعلى من
المتوسط الحسابي لإلناث الذي بلغ ( ،)6.83في حين لم تظهر فروق في درجة مقروئية نص سورة
االنشقاق من كتاب التربية اإلسالمية نسبة لمتغير النوع االجتماعي (ذكور واناث) استناداً إلى قيم
(ت) المحسوبة إذ بلغت ( )-1.637وبمستوى داللة ( ،)0.103ولنص حديث الصدق و()0.384
وبمستوى داللة ( ،)0.701اما نص السيرة النبوية الدعوة س اًر فقد جاءت قيمة (ت) المحسوبة
( )-0.867وبمستوى داللة (.)0.387
السؤال الثالث :هل هناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة( )α=0.05في درجة
مقروئية كتاب القرآن الكريم والتربية اإلسالمية بين استجابات الفراد تعزى لمتغير الدروس
(القرآن الكريم ،والتربية اإلسالمية)؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم تطبيق اختبار ( )t-testوحساب المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية لدرجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية بين استجابات االفراد فيما يتعلق بدروس
القرآن الكريم ،ودروس التربية اإلسالمية ،ويظهر الجدول ( )9ذلك.
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الجدول ()9
المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية واختبار ( )t-testدرجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية
بين استجابات الفراد تعزى لمتغير دروس (القرآن الكريم ،والتربية اإلسالمية)
الدروس

المتوسط الحسابي النحراف المعياري قيمة ت المحسوبة مستوى الدللة

القرآن الكريم

14.93

4.273

التربية اإلسالمية

13.43

4.303

3.526

0.001

تشير النتائج في الجدول ( )9إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α=0.05
في درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية بين استجابات االفراد فيما يتعلق بدروس القرآن الكريم
ودروس التربية اإلسالمية ،استناداً إلى قيمة (ت) المحسوبة إذ بلغت ( )3.526وبمستوى داللة
( ،)0.001وكان الفرق في درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية لصالح دروس القرآن الكريم الن
متوسطهم الحسابي الذي بلغ ( )14.93أعلى من المتوسط الحسابي الستجابات االفراد فيما يتعلق
بدروس التربية اإلسالمية الذي بلغ (.)13.43
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات
تفسير للنتائج التي توصلت اليها الدراسة ،ثم وضع التوصيات
ًا
تضمن هذا الفصل الحالي
بناء على النتائج.
والمقترحات ً
اولا :مناقشة نتائج السؤال األول :ما درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول
المتوسط في العراق؟
أظهرت النتائج أن درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في العراق
كانت بشكل عام في المستوى المستقل ،وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%64.90وجاء في الرتبة األولى "
درس سورة البروج" ،في المستوى المستقل للمقروئية ،وفي الرتبة الثانية جاء" درس سورة االنشقاق"
وفي المستوى المستقل للمقروئية ،وفي الرتبة الثالثة جاء" درس حديث الصدق والكذب" وفي المستوى
التعليمي للمقروئية ،وأخي ار جاء في الرتبة الرابعة واالخيرة " السيرة النبوية الدعوة س ار " ،وبنسبة مئوية
بلغت ( ،)%34.07وفي المستوى اإلحباطي للمقروئية.
اتفقت نتيجة هذه الدارسة مع دراسة علي ( )2015في كون أن درجة مقروئية كتاب التربية
اإلسالمية للصف األول المتوسط في العراق كانت بشكل كلي في المستوى التعليمي .أي ان كتاب
التربية اإلسالمية في متناول استيعاب الطلبة بمساعدة المعلم.
وقد يكون السبب في هذه النتيجة بان الطلبة مطالبون بحفظ نصوص القرآن الكريم والحديث
النبوي الشريف والتي حصلت على درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في
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العراق بين المستقل والتعليمي حفظاً صورياً ويتم التسميع لتلك النصوص واعطاء التغذية الراجعة
الفورية من قبل مدرس المادة إلتقان حفظها.
أن درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في العراق لدرس حديث
الصدق والكذب جاءت في المستوى المستقل ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )8.35وانحراف معياري
( )1.50وبنسبة مئوية بلغت ( ،)93%وجاءت في الرتبة األولى كلمة " ي ْهِدي " ،بمتوسط حسابي
( )0.98وانحراف معياري ( )0.13وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%98وفي المستوى المستقل للمقروئية،
وفي الرتبة الثانية جاءت كلمة" ي ْهِدي" ،بمتوسط حسابي ( )0.97وانحراف معياري ( )0.18وبنسبة
مئوية بلغت ( ،)%97وفي المستوى المستقل للمقروئية ،وفي الرتبة قبل االخيرة جاءت كلمة" ُي ْكتب
" ،بمتوسط حسابي ( )0.92وانحراف معياري ( )0.27وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%92وفي المستوى
المستقل للمقروئية ،وأخي ار جاءت في الرتبة االخيرة كلمة " واْلكِذب " ،بمتوسط حسابي ()0.81
وانحراف معياري ( )0.39وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%81وفي المستوى المستقل للمقروئية.
أن درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في العراق لدرس سورة البروج
جاءت في المستوى المستقل ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )7.14وانحراف معياري ( )1.39وبنسبة
ُخ ُد ِ
ود" ،بمتوسط حسابي ( )0.97وانحراف
مئوية بلغت ( ،)89%وجاءت في الرتبة األولى كلمة " ْاأل ْ
معياري ( )0.17وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%97وفي المستوى المستقل للمقروئية ،وفي الرتبة الثانية
جاءت كلمة" اْلمو ُع ِ
ود" ،بمتوسط حسابي ( )0.97وانحراف معياري ( )0.18وبنسبة مئوية بلغت
ْ
( ،)%97وفي المستوى المستقل للمقروئية ،وفي الرتبة قبل االخيرة جاءت كلمة" بِاللَّ ِ " ،بمتوسط
حسابي ( )0.87وانحراف معياري ( )0.34وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%87وفي المستوى المستقل
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للمقروئية ،وأخي ار جاءت في الرتبة االخيرة كلمة " نق ُموا " ،بمتوسط حسابي ( )0.76وانحراف معياري
( )0.43وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%76وفي المستوى المستقل للمقروئية.
أن درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في العراق لدرس سورة
االنشقاق جاءت في المستوى التعليمي ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )7.79وانحراف معياري ()3.95
وبنسبة مئوية بلغت ( ،)60%وجاءت في الرتبة األولى كلمة " لِربها " ،بمتوسط حسابي ()0.95
وانحراف معياري ( )0.22وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%95وفي المستوى المستقل للمقروئية ،وفي الرتبة
الثانية جاءت كلمة" لِربها " ،بمتوسط حسابي ( )0.90وانحراف معياري ( )0.33وبنسبة مئوية بلغت
( ،)%90وفي المستوى المستقل للمقروئية ،وفي الرتبة قبل االخيرة جاءت كلمة" إَِّن ُ " ،بمتوسط
حسابي ( )0.38وانحراف معياري ( )0.49وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%38وفي المستوى اإلحباطي
للمقروئية ،وأخي ار جاءت في الرتبة االخيرة كلمة " بلى " ،بمتوسط حسابي ( )0.27وانحراف معياري
( )0.44وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%27وفي المستوى اإلحباطي للمقروئية.
أن درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في العراق لدرس السيرة
النبوية الدعوة س اًر جاءت في المستوى اإلحباطي ،إذ بلغ المتوسط الحسابي ( )5.08وانحراف معياري
( )3.91وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%34وجاءت في الرتبة األولى كلمة " خديجة " ،بمتوسط حسابي
( )0.80وانحراف معياري ( )0.40وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%80وفي المستوى المستقل للمقروئية،
وفي الرتبة الثانية جاءت كلمة" علي " ،بمتوسط حسابي ( )0.97وانحراف معياري ( )0.44وبنسبة
مئوية بلغت ( ،)%75وفي المستوى المستقل للمقروئية ،وفي الرتبة قبل االخيرة جاءت كلمة" على
" ،بمتوسط حسابي ( )0.10وانحراف معياري ( )0.30وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%10وفي المستوى
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اإلحباطي للمقروئية ،وأخي ار جاءت في الرتبة االخيرة كلمة " الكريم " ،بمتوسط حسابي ()0.05
وانحراف معياري ( )0.21وبنسبة مئوية بلغت ( ،)%5وفي المستوى اإلحباطي للمقروئية.
وقد تعزى النتيجة الى ان درس السيرة النبوية الذي تم اختياره يفتقر إلى عوامل التشويق واثارة
دافعية الطلبة ،والى عدم وجود معززات معنوية ،وأن يقع خارج نطاق اهتمامهم مما يسهم في تشتيت
أفكارهم ،إلى جانب ذلك هناك إطالة في عملية سرد تفاصيل الدرس ،إذ إن طلبة الصف األول
المتوسط يحتاجون إلى أفكار تشد انتباههم ،وتقع ضمن مستوى تفكيرهم المحسوس ،وأفضل طريقة
لتعليمهم ما ارتبط بواقع حياتهم أو ارتبط بتمثيل أو تشبي ملموس يقرب الصورة الذهنية إليهم ،مما
يمكنهم من إدراك مدلوالت تلك الصورة ومعانيها ،ويعمل على فهم مضمون ودالالت النص والربط
بين أحداث  ،وان فقدان الرابط بين األفكار يعمل على ضعف فهمهم للنص ،ويضعف قدرتهم على
التذكر.
كما قد تعزى النتيجة الى ان الطلبة عينة الدراسة قد استشعروا صعوبة استذكار الكلمات
الواردة في نص هذا الدرس كون من النصوص التي ال يتطلب من الطلبة حفظها وبذلك يضعف
اهتمامهم في تعرف الكلمات المحذوفة ،فقد يعتمد الطلبة على عرض أفكارهم وخبراتهم ومعلوماتهم
عن الدرس بأفكار مقاربة وكلمات بديلة يمكن ان يقبلها المدرسون.
السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة ( )α=0.05في درجة
مقروئية كتاب التربية اإلسالمية بين استجابات الفراد نسبة لمتغير النوع الجتماعي (ذكور واناث)؟
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05للدرجة الكلية
لمقروئية كتاب التربية اإلسالمية نسبة لمتغير النوع االجتماعي (ذكور واناث) ،استناداً إلى قيمة (ت)
المحسوبة إذ بلغت ( )2.090-وبمستوى داللة ( )0.038لصالح الذكور الن متوسطهم الحسابي
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الذي بلغ ( )7.36أعلى من المتوسط الحسابي لإلناث الذي بلغ ( ،)6.84وكذلك وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05في درجة مقروئية (درس سورة البروج ) من كتاب التربية
اإلسالمية لصالح الذكور استناداً إلى قيمة (ت) المحسوبة إذ بلغت ( )3.081-وبمستوى داللة
( .)0.002واتفقت النتيجة مع دراسة العظامات( ،)2014واختلفت مع دراسة الخالدي ()2013
ودراسة نصر واالبراهيمي ( ،)2013وآل رقيب ( )2014ودراسة أبو زكار (.)2016
في حين لم تظهر فروق في درجة مقروئية (درس سورة االنشقاق)( ،وحديث الصدق والكذب)،
(ودرس السيرة النبوية الدعوة س اًر) من كتاب التربية اإلسالمية نسبة لمتغير النوع االجتماعي (ذكور،
واناث) استناداً إلى قيم (ت) المحسوبة والتي بلغت على التوالي ( )1.637-وبمستوى داللة
( ،)0.103لدرس سورة االنشقاق ،و( )0.384وبمستوى داللة ( ،)0.701لدرس حديث الصدق
والكذب ،و( )0.867-وبمستوى داللة ( ،)0.387لدرس السيرة النبوية الدعوة س اًر ،وهذه القيم غير
دالة احصائيا.
وقد تفسر هذه النتيجة بأن االناث قد يكن أكثر حرصاً على االلتزام بالدوام المدرسي من الذكور
كما أنهن أكثر حرصا على اتقان القراءة والحفظ من الطلبة الذكور فضالً عن انهن يقضين معظم
أوقاتهن في المنزل ،وبالتالي ال يجدن أمامهن سوى الد راسة ،على عكس الذكور فهم يقضون معظم
أوقاتهم خارج المنزل ،وال يوجد لديهم وقت ٍ
كاف للدراسة.
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السؤال الثالث :هل هناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى الدللة( )α=0.05في درجة
مقروئية كتاب القرآن الكريم والتربية اإلسالمية بين استجابات الفراد تعزى لمتغير الدروس (القرآن
الكريم ،والتربية اإلسالمية)؟
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α=0.05درجة مقروئية
كتاب التربية اإلسالمية بين استجابات االفراد فيما يتعلق بدروس القرآن الكريم ودروس التربية
اإلسالمية ،استناداً إلى قيمة (ت) المحسوبة إذ بلغت ( )3.526وبمستوى داللة ( ،)0.001وكان
الفرق في درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية لصالح استجابات االفراد فيما يتعلق بدروس القرآن
الكريم الن المتوسط الحسابي الذي بلغ ( )14.93أعلى من المتوسط الحسابي الستجابات االفراد
فيما يتعلق بدروس التربية اإلسالمية الذي بلغ (.)13.43
إن مالءمة الكتب المدرسية لمستويات الطلبة وقدراتهم على استيعابها تعد من الخصائص
المهمة لتلك الكتب لذا وجب أن يكون الكتاب المدرسي مناسباً للطلبة من ناحية قدراتهم اللغوية
والعقلية وميولهم ورغباتهم .وقد تفسر نتيجة السؤال الثالث بوجود فروق بين استجابات العينة فيما
يتعلق بدروس القرآن الكريم عن في دروس التربية اإلسالمية لصالح دروس القرآن الكريم كونها تعتمد
الحفظ اآللي لسوره وآيات والتي غالباً ما تحتاج من الطالب القدرة على عملية الحفظ االصم واالسترجاع
والتذكر الذي قد يشكل عامل ملل للطالب ،مما يعني ضرورة ان تكون المادة المقروءة مناسبة ل ؛
ليتمكن من االنجذاب إلى المقروء وحفظ وفهم واستخراج معاني .
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ثانيا :التوصيات والمقترحات
في ضوء النتائج توصي الدارسة بما يأتي:
 االهتمام بقياس مقروئية كتب التربية اإلسالمية من قبل الجهات ذات العالقة والتحقق من مناسبتها
لمستوى الطلبة بشكل مستمر.
 االهتمام بتنظيم محتوى كتب التربية اإلسالمية بما يتالءم ومستويات نضج الطلبة وقدراتهم اللغوية.
 دعوة مؤلفي كتب التربية االسالمية بإضافة تمرينات وأنشطة ذات عالقة بالمهارات القرائية.
 تشجيع مدرسي التربية االسالمية بضرورة التركيز على مهارات فهم المقروء في داخل الصفوف
المدرسية.
 تشجيع مدرسي التربية االسالمية على تبني استراتيجيات وطرائق تدريسية تساعد الطلبة على
مهارة فهم المقروء.
 اجراء دراسات أخرى لتحديد درجة مقروئية كتب التربية اإلسالمية في المراحل والصفوف الدراسية
األخرى.
 اجراء دراسات أخرى لتحديد الفهم القرائي لموضوعات كتاب التربية اإلسالمية في المرحلة
المتوسطة في العراق.
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ملحق ()1

اسماء السادة المحكمين
ت

السم

مكان العمل

اإلختصاص

كلية العلوم التربوية واألداب/األنروا

مناهج طرائق تدريس الرياضيات
المناهج وطرائق التدريس

1

أ .د .محمد مصطفى العبسي

2

د محمد حسن الطراونة

جامعة الزيتونة األردنية

3

د محمد ابو علي

جامعة الزيتونة األردنية

المناهج وطرائق التدريس

4

أ .د .عبد الرحمن الهاشمي

الجامعة األردنية

مناهج طرائق تدريس اللغة العربية

5

أ .د .عدنان حسين الجادري

جامعة عمان العربية

مناهج وطرائق التدريس

6

أ .د .عايش ابو زيتون

جامعة الشرق األوسط

مناهج وطرائق التدريس

7

د .فواز حسن شحادة

جامعة الشرق االوسط

مناهج وطرائق التدريس
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ملحق ()2

الختبار بالصيغة الولية

كلية العلوم التربوية
قسم اإلدارة والمناهج
سعادة الدكتور…………………........… /

الفاضل

يجري الباحث دراسة بعنوان (درجة مقروئية كتاب التربية اإلسالمية للصف األول المتوسط في
العراق) كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير تخصص المناهج وطرق التدريس ،وتتطلب
هذه الدراسة إعداد اختبار التتمة ،بحذف الكلمة الخامسة وذلك لقياس مستوى مقروئية كتاب التربية
اإلسالمية للصف األول المتوسط في العراق .بهدف تحديد درجة سهولة وصعوبة النصوص العلمية
المختارة .المرجو من سعادتكم التكرم بإبداء الرأي في سالمة االختبار لتحقيق الهدف الذي وضع ألجل
من حيث الصياغة ،وذلك بوضع عالمة (√) امام االختيار المناسب مع كتابة أي تعديالت أو مالحظات

ترونها.
الباحث
تيسير عبدالرزاق جار العيساوي
السم
المؤهل العلمي
التخصص
الرتبة الحالية
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نموذج تحكيم اختبار التتمة
ترتيب النص

الختبار

اتساق خطوات بناء

الختبار

الدقة العلمية لنصوص

الصياغة اللغوية

عدد النصوص

في كل نص

عدد الكلمات المحذوفة

وتصميمه

مناسبة

غير مناسبة

مناسبة

غير مناسبة

واضحة

غير واضحة

مناسب

غير مناسب

مناسب

غير مناسب

4

الرابع

مناسب

3

الثالث

إخراج الختبار

2

الثاني

غير مناسب

1

األول

التعديالت المقترحة

م

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
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سورة النشقاق قبل إدخال اختبار التتمة عليها )(CLOZE TEST
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ت
ت ما ِفيها وتخلَّ ْ
ت  وأْلق ْ
ض ُم َّد ْ
ت لِربها و ُحقَّ ْ
ت  وأِذن ْ
اء ْانشقَّ ْ
ت  وِاذا ْاأل ْر ُ
إِذا السَّم ُ
ِ
ِِ
ِ
ت  يا أيُّها ِْ
ت لِربها و ُحقَّ ْ
وأِذن ْ
ان إَِّنك كاد ٌح إِلى ربك ك ْد ًحا ف ُمالقي  فأ َّما م ْن أُوتِي كتاب ُ
اإل ْنس ُ
ِ
ِ ِِ
ور  وأ َّما م ْن أُوتِي ِكتاب ُ وراء
ب إِلى أ ْهلِ ِ م ْس ُر ًا
ب ِحس ًابا ي ِس ًا
ير  وي ْنقل ُ
بِيمين  فس ْوف ُيحاس ُ
ور  إَِّن ُ ظ َّن أ ْن ل ْن
ير  إَِّن ُ كان ِفي أ ْهلِ ِ م ْس ُر ًا
صلى س ِع ًا
ظ ْه ِرِه  فس ْوف ي ْد ُعو ثُُب ًا
ور  وي ْ
يحور بلى إِ َّن ربَّ كان بِ ِ ب ِ
ير 
ص ًا
ُ
ُ
صدق اهلل العظيم

سورة النشقاق بعد إدخال اختبار التتمة عليها )(CLOZE TEST
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ت
ت  ____ ما ِفيها وتخلَّ ْ
ض ُم َّد ْ
ت ____ و ُحقَّ ْ
ت  وأِذن ْ
اء ْانشقَّ ْ
ت  وِاذا ْاأل ْر ُ
إِذا السَّم ُ
ِ
ِ
ت  يا أيُّها ِْ
ت ____و ُحقَّ ْ
وأِذن ْ
ان ____ كاد ٌح إِلى ربك ك ْد ًحا ____  فأ َّما م ْن أُوتِي كتاب ُ
اإل ْنس ُ
ِ
ير  ____ إِلى أ ْهلِ ِ م ْس ُر ًا
ب ِحس ًابا ي ِس ًا
ور  وأ َّما ____ أُوتِي كتاب ُ
____ فس ْوف ُيحاس ُ
ير  ____ كان ِفي أ ْهلِ ِ م ْس ُروًار  ____
صلى س ِع ًا
وراء ظ ْه ِرِه  ____ ي ْد ُعو ثُُب ًا
ور  وي ْ
ظ َّن أ ْن ل ْن ي ُحور ____ إِ َّن رَّب ُ كان بِ ِ ____
صدق اهلل العظيم
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سورة البروج قبل إدخال اختبار التتمة عليها )(CLOZE TEST
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ِ
ود  وش ِ
اء ذ ِ
والسَّم ِ
اب ْاألُ ْخ ُد ِ
اهٍد وم ْشه ٍ
ات اْلُبروج  واْليوِم اْلمو ُع ِ
ود  َّ
الن ِار
صح ُ
ود  قُتل أ ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ذ ِ
ات اْلوقُ ِ
ود  وما نق ُموا ِم ْنهُ ْم إِ َّال
ود  و ُه ْم على ما ي ْفعلُون بِاْل ُم ْؤ ِمنِين ُشهُ ٌ
ود  إِ ْذ ُه ْم عل ْيها قُ ُع ٌ
ك السَّمو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
أ ْن ُي ْؤ ِمُنوا بِاللَّ ِ اْلع ِز ِ
يد 
يز اْلح ِم ِيد  الَِّذي ل ُ ُمْل ُ
ض واللَّ ُ على ُكل ش ْي ٍء ش ِه ٌ
صدق اهلل العظيم

سورة البروج بعد إدخال اختبار التتمة عليها )(CLOZE TEST
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الن ِار ذ ِ
ِ
ات اْلبروج  واْليوِم ____  وش ِ
اء ذ ِ
والسَّم ِ
اهٍد وم ْشه ٍ
اب ____  َّ
ات
صح ُ
ود  قُتل أ ْ
ُ
ُُ
ْ
اْلوقُ ِ
ود  وما ____ ِم ْنهُ ْم
ود  و ُه ْم على ____ ي ْفعلُون بِاْل ُم ْؤ ِمنِين ُشهُ ٌ
ود  إِ ْذ ____ عل ْيها قُ ُع ٌ
يز اْلح ِم ِيد  الَِّذي ل ____ السَّمو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
إِ َّال أ ْن ُي ْؤ ِمُنوا ____ اْلع ِز ِ
ض واللَّ ُ على ____ ش ْي ٍء
ُ
يد 
ش ِه ٌ
صدق اهلل العظيم
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حديث الصدق والكذب قبل إدخال اختبار التتمة عليها) (CLOZE TEST
قال ر ُسو ُل اللَّ ِ ﷺ
ِ
ِ
ِ
عل ْي ُك ْم بِالص ْد ِ
ق،
ص ُد ُ
ق ،فِإ َّن الص ْدق ي ْهدي إِلى اْلبِر ،وِا َّن اْلبَِّر ي ْهدي إِلى اْلجَّنة ،وما ي از ُل ال َّرُج ُل ي ْ
ويتح َّرى الص ْدق ،حتَّى ي ْكتب ِع ْند اللَّ ِ ِ
صديقًا ،وِايَّا ُك ْم واْلكِذب ،فِإ َّن اْلكِذب ي ْهِدي إِلى اْلفُ ُج ِ
ور ،وِا َّن
ُ
ِ
ب ،ويتح َّرى اْلكِذب ،حتَّى ُي ْكتب ِع ْند اللَّ ِ ك َّذ ًابا.
اْلفُ ُجور ي ْهِدي إِلى النَّ ِار ،وما ي از ُل َّ
الرُج ُل ي ْكذ ُ
صدق ر ُسو ُل اللَّ ِ ﷺ

حديث الصدق والكذب بعد إدخال اختبار التتمة عليها)(CLOZE TEST
قال ر ُسو ُل اللَّ ِ ﷺ
ِ
عل ْي ُك ْم بِالص ْد ِ
ق،
ص ُد ُ
ق ،فِإ َّن الص ْدق _____ إِلى اْلبِر ،وِا َّن اْلبَِّر ____ إِلى اْلجَّنة ،وما ي از ُل ____ ي ْ
ويتح َّرى الص ْدق ،حتَّى ____ ِع ْند اللَّ ِ ِ
صديقًا ،وِايَّا ُك ْم _____ ،فِإ َّن اْلكِذب ي ْهِدي إِلى _____ ،وِا َّن
ِ
ب ____ ،اْلكِذب ،حتَّى ُي ْكتب ِع ْند ____ك َّذ ًابا.
اْلفُ ُجور ي ْهِدي إِلى ____ ،وما ي از ُل َّ
الرُج ُل ي ْكذ ُ
صدق ر ُسو ُل اللَّ ِ ﷺ
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سيره النبوية قبل إدخال اختبار التتمة عليها)(CLOZE TEST
الدعوة س اًر
استجاب النبي(ﷺ) ألمر اهلل وأخذ يدعو إلى عبادة اهلل وحده ونبذ األصنام ولكن (ﷺ) كان يدعو إلى
ذلك س ًار فلم يكن يظهر الدعوة في مجالس قريش ولم يكن يدعو إال من كانت تشده إلي صلة أو
قرابة أو معرفة سابقة فكان من اوائل من دخل اإلسالم زوجت (خديجة بنت خويلد) (عليها السالم)
وابن عم علي بن ابي طالب (علية السالم) وصاحب أبوبكر (رضي اهلل عن ) ولما زاد عدد المسلمين
على ثالثين اختار لهم الرسول الكريم(ﷺ) دار أحدهم وهو (األرقم بين أبي األرقم) يلتقون فيها س ار
لإلرشاد والتعليم والعبادة.

سيره النبوية بعد إدخال اختبار التتمة عليها)(CLOZE TEST
الدعوة س اًر
استجاب النبي(ﷺ) ألمر اهلل ____ يدعو إلى عبادة اهلل ____ ونبذ األصنام ولكن (ﷺ) كان
____ إلى ذلك س اًر فلم ____ يظهر الدعوة في مجالس ____ ولم يكن يدعو إال ____ كانت
تشده إلي صلة أو ____ أو معرفة سابقة فكان من ____ من دخل اإلسالم زوجت (____ بنت
خويلد) (عليها السالم) وابن عم ____ بن ابي طالب (علية السالم) وصاحب _____ (رضي اهلل
عنة) ولما زاد عدد المسلمين ____ ثالثين اختار لهم الرسول ____(ﷺ) دار أحدهم وهو (االرقم
____ ابي االرقم) يلتقون فيها ____ لإلرشاد والتعليم والعبادة.
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ملحق ()3
الختبار بصورته النهائية

كلية العلوم التربوية  /قسم اإلدارة والمناهج
اسم الطالب  /الطالبة ..............................................................
اسم المدرسة ......................................................................
أعزائي الطلبة
سأعرض عليكم االختبار التالي والهدف من معرفة مستوى السهولة والصعوبة في كتاب التربية
االسالمية ،مؤكدا أن نتائج هذا االختبار سوف تستخدم األغراض البحث العلمي فقط وليس ل عالقة
بتقيم المستوى التحصيلي ،ويكون بوضع كلمة مناسبة لملى الفراغ ي كل نص.
واليكم المثال االتي:
تعريف القران:
هو وحي اهلل المعجز ____ على نبية محمد (ﷺ) المكتوب _____ المصحف المنقول عنة بالتواتر،
____ بتالوت  ،المبدوء بسورة الفاتحة ____ بسورة الناس.
هو وحي اهلل المعجز المنزل على نبية محمد (ﷺ) المكتوب في المصحف المنقول عنة بالتواتر،
المتعبد بتالوت  ،المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس.
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سورة البروج
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الن ِار ذ ِ
ِ
ات اْلبروج  واْليوِم ____  وش ِ
اء ذ ِ
والسَّم ِ
اهٍد وم ْشه ٍ
اب ____  َّ
ات
صح ُ
ود  قُتل أ ْ
ُ
ُُ
ْ
اْلوقُ ِ
ود  وما ____ ِم ْنهُ ْم
ود  و ُه ْم على ____ ي ْفعلُون بِاْل ُم ْؤ ِمنِين ُشهُ ٌ
ود  إِ ْذ ____ عل ْيها قُ ُع ٌ
يز اْلح ِم ِيد  الَِّذي ل ____ السَّمو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
إِ َّال أ ْن ُي ْؤ ِمُنوا ____ اْلع ِز ِ
ض واللَّ ُ على ____ ش ْي ٍء
ُ
يد 
ش ِه ٌ

سورة النشقاق
بسم اهلل الرحمن الرحيم
ت
ت  ____ ما ِفيها وتخلَّ ْ
ض ُم َّد ْ
ت ____ و ُحقَّ ْ
ت  وأِذن ْ
اء ْانشقَّ ْ
ت  وِاذا ْاأل ْر ُ
إِذا السَّم ُ
ت  يا أيُّها ِْ
ان ____ك ِاد ٌح إِلى ربك ك ْد ًحا _____  فأ َّما م ْن أُوتِي
ت____ و ُحقَّ ْ
وأِذن ْ
اإل ْنس ُ
ِ
ور  وأ َّما _____ أُوتِي
ير  ____ إِلى أ ْهلِ ِ م ْس ُر ًا
ب ِحس ًابا ي ِس ًا
كتاب ُ _____  فس ْوف ُيحاس ُ
ور 
ير ____كان ِفي أ ْهلِ ِ م ْس ُر ًا
صلى س ِع ًا
ِكتاب ُ وراء ظ ْه ِرِه  ____ ي ْد ُعو ثُُب ًا
ور  وي ْ
____ظ َّن أ ْن ل ْن ي ُحور _____ إِ َّن رَّب ُ كان بِ ِ _____ 
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حديث الصدق والكذب
قال ر ُسو ُل اللَّ ِ ﷺ
ِ
عل ْي ُك ْم بِالص ْد ِ
ق،
ص ُد ُ
ق ،فِإ َّن الص ْدق _____ إِلى اْلبِر ،وِا َّن اْلبَِّر ____ إِلى اْلجَّنة ،وما ي از ُل ____ ي ْ
ويتح َّرى الص ْدق ،حتَّى ____ ِع ْند اللَّ ِ ِ
صديقًا ،وِايَّا ُك ْم _____ ،فِإ َّن اْلكِذب ي ْهِدي إِلى _____ ،وِا َّن
ِ
ب ____ ،اْلكِذب ،حتَّى ُي ْكتب ِع ْند ____ك َّذ ًابا.
اْلفُ ُجور ي ْهِدي إِلى ____ ،وما ي از ُل َّ
الرُج ُل ي ْكذ ُ
صدق ر ُسو ُل اللَّ ِ ﷺ

السيرة النبوية
الدعوة س اًر
استجاب النبي(ﷺ) ألمر اهلل ____ يدعو إلى عبادة اهلل ____ ونبذ األصنام ولكن (ﷺ) كان ____
إلى ذلك س ًار فلم ____ يظهر الدعوة في مجالس ____ ولم يكن يدعو إال ____ كانت تشده إلي
صلة أو ____ أو معرفة سابقة فكان من ____ من دخل اإلسالم زوجت (____ بنت خويلد)(عليها
السالم)وأبن عم ____ بن أبي طالب(علية السالم) وصاحب _____ (رضي اهلل عنة) ولما زاد
عدد المسلمين ____ ثالثين اختار لهم الرسول ____(ﷺ) دار أحدهم وهو(االرقم ____ ابي
االرقم) يلتقون فيها ____ لإلرشاد والتعليم والعبادة.
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ملحق ( )4قائمة الكلمات المحذوفة لدروس الختبار
ت

سورة النشقاق

سورة البروج

حديث الصدق والكذب

سر
السيرة النبوية الدعوة اا

1

لِربها

اْلم ْو ُعوِد

ي ْهِدي

وأخذ

2

ت
وأْلق ْ

ُخ ُدوِد
ْاأل ْ

ي ْهِدي

وحده

3

لِربها

ُه ْم

الرُج ُل
َّ

يدعو

4

إَِّنك

ما

ُي ْكتب

يكن

5

فمال ِقي ِ
ُ

نق ُموا

واْلكِذب

قريش

بِاللَّ ِ

اْلفُ ُج ِ
ور

من

َّ
النار

قرابة

ويتح َّرى

اوائل

اللَّ ِ

خديجة

6

بِي ِمينِ ِ

7

ِ
ب
وي ْنقل ُ

ك
ُمْل ُ

8

م ْن

ُكل

9

فس ْوف

10

إَِّن ُ

علي

11

إَِّن ُ

أبوبكر

12

بلى

على

13

ب ِ
ير
ص ًا

الكريم

14

بن

15

سر
ًا
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ملحق ( )5تسهيل مهمة من جامعة الشرق الوسط
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ملحق ()6
تسهيل مهمة من المديرية العامة لتربية النبار الى إدارات المدارس

