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امللّخص
املقروئيــة أو االنقرائيــة هــو تقديــر الصعوبــة التــي يواجههــا القــاریء يف مســتوی معــن مــن املهــارات و ذلــك يف 
قــراءة النــص املكتــوب. وتفيــد دراســة مقروئيــة الكتــب املدرســية يف عــدة جوانــب أمههــا إعــداد املــواد املكتوبــة 
التــي تتفــق ومســتويات تالميــذ كل صــف مــن الصفــوف الدراســية، مــن حيــث القــدرة علــی القــراءة تســهياًل 
للفهــم. هنــاك عــدة أســاليب وطرائــق لقيــاس مقروئيــة املــادة التعليميــة؛ فطريقــة تعتمــد علــی االختبــار 
واالســتارة واملقابلــة، وطريقــة أخــری تتطــرق إلــی االنقرائيــة عــن طريــق املعــادالت واملحاســبات التــي يتــم 
إجراؤهــا  علــی النــص. ومــن هــذه املعــادالت، معادلــة فــراي )fry( التــي جعلناهــا أساســًا لدراســتنا.  وقــد 
ــة. ويرجــع هــذا األمــر  ــة فــراي ال يمكــن تطبيقهــا عــى اللغــة العربي ــه مــن خــالل جــداول معادل ــا أن ــّن لن تب
إلــی ميــزة اإلعــراب التــي تنفــرد هبــا اللغــة العربيــة. ولكننــا اســتطعنا تطبيــق القاعــدة التدرجیيــة والتــي تعتــرب 
أســاس معادلــة فــراي علــی نصــوص الكتــب العربيــة. هدفــت هــذه الدراســة إلــی قيــاس مســتوی مقروئيــة 
كتــب اللغــة العربيــة يف املرحلــة الثانويــة األولــی مقارنــة بكتــب اللغــة العربيــة يف املرحلــة اإلعداديــة القديمــة 
ومــدی التناســب بــن النصــوص ومهــارات الطالــب اللغويــة، ونــوع النــص يف مســتوی املقروئيــة، والتعــرف 
عــى ترتيــب نصــوص الكتــاب حســب درجــة مقروئيتهــا ومقارنــة تــدرج كتــب كال املرحلتــن بعضهــا ببعــض 
يف جــدول يبــن فيــه مســتوی املقروئيــة. كشــفت نتائــج هــذه الدراســة أن كتــب اللغــة العربيــة لــكال املرحلتــن 
القديمــة واجلديــدة يف مســتوی جيــد بالنســبة للجمــل، أمــا بالنســبة ملقاطــع فــال يوجــد اتفــاق تــام بينهــا وبــن 

معادلــة فــراي.

ــی،  ــة األول ــة اإلعدادي ــة، املرحل ــة العربي ــاب اللغ ــراي، كت ــة ف ــة، معادل ــة: املقروئي ــامت الدليلي الكل
ــة. ــة القديم ــة اإلعدادي املرحل

Yusuf.Nazari@yahoo.com  :الكاتب املسؤول *
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 املقدمة
تعــّد املناهــج املدرســية مــن الركائــز األساســية يف العمليــة التعليمية-التعّلميــة، ولقــد حظيــت 
املناهــج املدرســية يف العقــود األخــرية باهتــام كبــري مــن جانــب الرتبويــن؛ ملــا هلــا مــن أمهّيــة 
كبــرية يف النمــو الشــامل لشــخصية املتعّلــم. وعقــدوا هلــا النــدوات واملؤمتــرات وأقامــت بعــض 
ــف  ــاط الضع ــن نق ــا م ــا فيه ــار م ــية وإظه ــب املدرس ــم الكت ــة بتقيي ــان متخصص ــدول جل ال
ــر  ــارة لتطوي ــود جّب ــت جه ــه ُبذل ــر أّن ــري بالذك ــا . و اجلدي ــا وإصالحه ــی تعديله ــعي إل والس
الكتــب املدرســّية وتبســيط مفاهيمهــا وتزويدهــا بالصــور والرســوم واخلرائــط واملناقشــات، 
وكذلــك االهتــام بجــودة طباعتهــا وحســن إخراجهــا لتيســري فهمهــا. وقــد نــال كتــاب اللغــة 
ــق  ــذي الناط ــراين ال ــب اإلي ــة للطال ــب الصعب ــن الكت ــّد م ــذي يع ــة وال ــة خاص ــة أمهي العربّي
ــه عــى  ــن احتوائ ــّد م ــاب الب ــراءة الكت ــد الطــالب مهــارة ق ــه األم الفارســية. ولكــي جُیي بلغت
ــة إىل  ــا يقــرأوه، باإلضاف ــم م ــه وتقوي لغــة واضحــة متّكنهــم مــن فهــم وتســلل املعلومــات في
إجیــاد الرغبــة والدافــع لدهيــم يف القــراءة. هــذا و دراســة اللغــة العربّيــة هلــا أمهّيــة تربويــة بالغــة 
ــارئ  ــر الق ــب عم ــًا، حس ــًة وعرض ــادة لغ ــات امل ــد مواصف ــب يف حتدي ــو الكت ــا مؤلف حيتاجه
ومســتواه التعليمــي. ويف الوقــت احلــارض أّدى التوافــق بــن القــارئ واملقــروء إىل أن يكتســب 
موضــوع املقروئّيــة أمهيــة متزايــدة ، فالقيمــة احلقيقيــة للــادة املقــروءة تكمــن يف فهــم القــارئ 

هلــا، ومــدى تناســبها ملســتوى قدرتــه القرائيــة.
ــك ألن  ــی وذل ــة األول ــة يف الثانوي ــة العربي ــب اللغ ــى كت ــن ع ــار الدارَس ــع اختي ــد وق وق
ــران التعليمــي.  ــة يف نظــام إي ــم اللغــة العربي ــة املقــرر لتعلي ــرب مدخــاًل وبداي هــذه الكتــب تعت
إذ حاولــت هــذه الدراســة التعــرف إىل مســتوى مقروئّيــة هــذه الكتــب، مقارنــة بكتــب اللغــة 
العربيــة يف املرحلــة اإلعداديــة  الســابقة يف إيــران، وكذلــك مــدى تــدرج النصــوص القرائيــة يف 
كتــب اللغــة العربيــة هلــذه املراحــل مقارنــة بالكتــب الســابقة. و امُلالحــظ أن الثانويــة األولــی 
ــت  ــذا درس ــة، هل ــة القديم ــة اإلعدادي ــل للمرحل ــراين كبدي ــي اإلي ــام التعليم ــت يف النظ دخل
ــدی  ــة م ــض ملعرف ــا ببع ــن وقارنته ــكال املرحلت ــة ل ــب العربي ــة الكت ــتوی مقروئّي ــة مس املقال
ــة يف  ــدة. وتتحــدد مشــكلة الدراس ــة بحلتهــا اجلدي ــة العربي ــب اللغ ــل يف كت ــور احلاص التط

ــة عــى هــذه األســئلة: اإلجاب
ما مدی فعالية معادلة فراي ومصداقيتها علی اللغة العربية؟

مــا مســتوى مقروئّيــة كتــب اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة األولــی مقارنــة بكتــب اللغــة 
العربيــة يف املرحلــة اإلعداديــة الســابقة علــی أســاس معادلــة فــراي لالنقرائيــة؟ 

وتكمن أمهية هذه الدراسة يف:
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1- اإلســهام يف تطويــر حمتــوى العلمــي للكتــاب الــدرايس، واختيــار املحتــوى الــذي 
ــف  ــكلة ضع ــّل مش ــة يف ح ــذه الدراس ــهم ه ــوي، و تس ــذ اللغ ــتوى التالمي ــع مس ــب م يتناس
فهــم املــادة املقــروءة أو تذليــل صعوبــة قراءهتــا الناجتــة عــن عــدم التوافــق بــن مقروئّيــة املــواد 
املقــررة ومســتوى تالميــذ املتوســطة، وكذلــك جتنــب مــا يتعــرض لــه التالميــذ مــن إحبــاط أو 
يــأس يف حــاالت ضعــف الفهــم، و تــدين مســتوي العلمــي، والفشــل، ممــا يســاعد املســؤولن 
يف اإلدارة التعليميــة وموجهــي اللغــة العربيــة ومعّلميهــا إختــاذ اإلجــراءات املناســبة لتحســن 

ذلــك الوضــع.
2- تســهم الدراســة احلاليــة يف تقديــم نمــوذج لدراســة املقروئّيــة يف سلســلة كتــب تعليــم 
اللغــة العربيــة األخــرى، ومــن ثــّم تطويرهــا مســتقباًل. فلــم يعثــر الباحثــان عــى دراســة أخــری 

تناولــت مقروئّيــة كتــب اللغــة العربيــة يف النظــام التعليمــي اإليــراين.
3- تفيد معلمي القراءة يف تنمية مهارة القراءة لدی الطلبة.

4- تســاعد القائمــن عــى تأليــف الكتــب املدرســية عــى تقويــم املــادة التعليميــة املناســبة 
ملســتوى قــراءة للطلبــة.

الدراسات السابقة
ــة الكتــب الدراســّية يف املــواد املختلفــة منهــا رســالة  ــاك دراســات خمتلفــة تناولــت مقروئّي هن
ماجســتري قّدمهــا غانــم الرشــيدي )2005( يف تقييــم مســتوی مقروئّيــة كتــاب اللغــة العربيــة 
للصــف الرابــع االبتدائــي يف دولــة الكويــت. وتنــاول الباحــث يف هــذه االرســالة اإلطــار 
ــم  ــف عبدالكري ــان عبداللطي ــرق الكاتب ــم. وتط ــة للتقيي ــج املختلف ــث واملناه ــري للبح النظ
مومنــي، حممــد جمــيل مومنــى )2011م( حيــث هدفــت هــذه املقالــة أيضــًا إىل قيــاس مقروئّيــة 
كتــاب اللغــة العربيــة املقــرر للصــف الرابــع األســايس يف مــدارس وزارة الرتبيــة والتعليــم يف 
 (cloze – test) اململكــة األردنيــة اهلاشــمّية، وإلنجــاز هــذه الدراســة تــّم بنــاء اختباركلــوز
ــك  ــي. وكذل ــتوى اإلحباط ــع يف املس ــوز يق ــار كل ــى اختب ــة ع ــج أّن أداء الطلب ــفت النتائ وكش
دراســة جعفــري هرنــدي )1389( يف تبيــن املعــادالت املختلفــة التــي تســتفاد يف تقييــم 
مســتوی املقروئّيــة ومنهــا معادلــة فــراي. وكذلــك دراســة دحــالن )2013م( حيــث هدفــت 
ــطن،  ــايس يف فلس ــع األس ــف التاس ــة للص ــة العربي ــاب اللغ ــة كت ــتوى مقروئّي ــاس مس إىل قي
ــة عــى أســاس اختبــار التتمــة  وحتديــد أثــر جنــس الطالــب ونــوع النــص يف مســتوى املقروئّي
ــة النصــوص. مــن جانــب آخــر  )كلــوز( وقــد أشــارت النتائــج إلــی ارتفــاع مســتوى مقروئّي
قــام شــعباين ومعــاري )1392( لقيــاس مقروئّيــة نصــوص كتــاب التاريــخ الــذي ُيــدّرس يف 
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اجلامعــات علــی أســاس معادلــة فــراى وقــد توصــل الباحثــان إلــی أّن النصــوص ال تتوافــق 
أبــدًا مــع املعايــري املطلوبــة ممــا يســّبب ذلــك ضعفــًا لتعليــم الطالــب وتدريســه يف اجلامعــات. 
وكذلــك دراســة قادريمقــدم وســبحاين نــژاد )1395( يف تقييــم أســاليب املقروئّية علی أســاس 
ــد.  ــش كينكي ــامنر وفل ــاور س ــن، ب ــك الفل ــش، م ــراي، فل ــة ف ــودة كمعادل ــادالت املوج املع
وقــد تبــّن مــن خــالل معادلــة فــراي وفلــش أّن الكتــب مناســبة للســّن الــذي وضعــت لــه وإن 
اختلــف ذلــك يف باقــي املعــادالت األخــرى لقيــاس املقروئيــة. وفرزانــة بــرايت دهقــي )1396( 
ــريب دوره ي  ــای ع ــري كتاهب ــمی »خوانــش پذي ــت مس ــتري حت ــة للاجس ــالتها اجلامعي يف رس
اول متوســطة براســاس تكنيــك خوانايــي كلــوز« قــد تطرقــت إلــی كتــب العربيــة للمرحلــة 
املتوســطة اإلولــی علــی أســاس حتليــل املحتــوی واختبــار كلوز.وشــمل هــذا اإلختبــار 400 
شــخص مــن تالميــذ مــدارس إصفهــان وتوصلــت إلــی أنــه البــد مــن معلــم ليأخــذ التلميــذ 

ويتعلــم منــه.
ويّتضــح ممــا ســبق عــدم وجــود دراســات تناولــت قيــاس مســتوى مقروئّيــة الكتــب العربية 
املدرســية يف إيــران مــن منظــار معادلــة فــراي وبالطبــع عــدم وجــود دراســة تتعلــق بكتــب اللغة 

العربيــة للمرحلــة اإلعداديــة األولــی اجلديــدة ومقارنتهــا بكتب املرحلــة اإلعدادية الســابقة. 

األدب النظري للدراسة
املقروئية

مل يّتفــق الباحثــون عــى تعريــف حمــدد للمقروئيــة، ألهنــم يعرفوهنــا بحســب األداة التــي 
اســتخرجت لقياســها، يــرى هيتلــان )Hittleman( أّن املقروئّيــة هــي اللحظــة التــي عندهــا 
ــة بعضهــا مــع البعــض اآلخــر، ومــع  ــة واللغوي ــة واملعرفي تتفاعــل خلفيــات القــارئ العاطفي
املوضــوع واألغــراض املقرتحــة مــن أجــل إمتــام عمليــة القــراءة، ومــع اختيــار املؤلــف األلفاظ 
والرتاكيــب اللغويــة مجيعهــا داخــل تركيــب خــاص، وتكــون املــادة عنــد هــذه اللحظــة حيــث 
يؤثــر فيهــا عامــالن: خصائــص القــارئ وعنــارص املوقــف املعنــي واملــدرك. )صالــح الالمــي 
وآخــرون، 2014: 172-182( و عّرفهــا هاريــس )Harris( بأهنــا التطابــق بــن املــادة التعليميــة 
ــرون،  ــي وآخ ــة )املؤمن ــادة العلمي ــم امل ــدت هل ــن أع ــة الذي ــة للطلب ــدرة القرائي ــة والق املكتوب
ــي  ــة الت ــر الصعوب ــة بأهنــا تقدي ــا دافيســون )Davison( فيعــّرف املقروئّي 2011م: 561(. أّم
ــدر  ــوب. )املص ــص املكت ــراءة للن ــارات يف الق ــن امله ــّن م ــتوى مع ــارئ يف مس ــا الق يواجهه
نفســه(. كــا ُعّرفــت املقروئّيــة بأهّنــا الدرجــة النســبية لصعوبــة النصــوص العلميــة التــي 
ــط  ــرى أبوصلي ــذا ي ــوص، 2001م: 114(. فله ــا )بوقح ــم مضموهن ــة يف َفهِمه ــا الطلب يواجهه
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أّن كلمــة مقروئّيــة هلــا دالالت عــدة فهــي تــدّل عــى درجــة وضــوح املــادة املكتوبــة مــن حيــث 
رســمها وطريقــة كتابتهــا، وكــا أهنــا تــدّل عــى مــدى قــدرة القــارئ علــی فهــم حمتواهــا مــن 
معلومــات صحيحــة أو ضمنيــة، وبالرغــم مــن أّن هــذه الــدالالت مازالــت قائمــة يف اســتعال 
ــة  ــبية لصعوب ــة النس ــو درج ــري وه ــول األخ ــی املدل ــري إل ــح يش ــة، إال أّن املصطل ــذه الكلم ه
ــط، 2007م: 3(. إذن  ــا )أبوصلي ــه ملضموهن ــارىء يف فهم ــا الق ــي يواجهه ــة الت ــادة املكتوب امل
يمكــن القــول أّن مفهــوم املقروئّيــة يرتبــط بمشــكلة االتصــال بــن املــادة املكتوبــة أو املطبوعــة 
يف وضوحهــا وغموضهــا أو ســهولتها وصعوبتهــا، وبــن القــارئ كميولــه ودوافعــه ومســتواه 
العمــري والفكــري وطبيعــة املــادة املقــروءة مــن حيــث الشــكل واملضمــون كدرجــة ســهولته 
ووضوحــه وأســلوبه. )موســی، 2012م: 93( فمــن خــالل التعريفــات أعــاله ليمكــن تعريــف 

ــة بأهّنــا درجــة الصعوبــة أو الســهولة يف فهــم الطالــب واســتيعابه ملــا يقــرأ. املقروئّي

قياس مقروئّية املادة التعليمية
إّن هناك عدة أساليب وطرائق لقياس مقروئّية املادة التعليمية يمكن إجیازها يف قسمن:

قســم يعتمــد علــی االختبــار واالســتارة واملقابلــة وقســم آخــر يتطــرق إلــی االنقرائيــة عــن 
طريــق املعــادالت واملحاســبات التــي جیرهيــا علــی النــص.

الف. أسلوب األحكام 
هــذا مــن األســاليب التــي تســتخدم لقيــاس مقروئّيــة املــادة التعليميــة، ويعــّد مــن أكثــر 
األســاليب شــيوعًا واســتخدامًا. ويســتند أســلوب األحــكام إىل تقديــر مقروئّية املــادة التعليمية 
ــات واملعّلمــون،  ــاء املكتب ــارشون، وأمن ــاب، والن ــّكام، منهــم: الكّت ــدد مــن احلُ إىل أحــكام ع
ــك  ــن؛  وذل ــّكام اآلخري ــرات احلُ ــن تقدي ــة م ــر دّق ــة أكث ــن للمقروئّي ــرات املعّلم ــّد تقدي وتع
بســبب معرفتهــم ملقــدرة الطلبــة اللغويــة وميوهلــم وهــذه املعرفــة تــأيت مــن اتصــال املعلمــن 
املبــارش بالطلبــة. )النقــرش ،1991م( ورغــم أّن طريقــة األحــكام طريقــة ســهلة وواســعة 
ــن  ــض الباحث ــن بع ــت م ــا هومج ــا، إال أهّن ــري يف إجرائه ــت كب ــی وق ــاج إل ــار وال حتت االنتش
الّذيــن عّدوهــا ذاتيــة النتائــج وتعتمــد علــی قــدرة املّحكــم وخربتــه التــي ختتلــف مــن حكــم 
ــيل )Elley( إذ  إىل آخــر )البســيوين ،2002م: 169(. إن أول مــن اســتعمل هــذا األســلوب اي
وجــد أّن صعوبــة القــراءة ليمكــن احلصــول عليهــا بإجیــاد نســبة أحــكام عــى القطعــة، ووجــد 

ــا، 1996م: 192(. ــدري وعط ــدة )الكن ــج جي ــت نتائ ــذه حّقق ــه ه أن طريقت
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ب. االختبارات
1. اختبارات االستيعاب والفهم

تقــوم طريقــة اختبــارات االســتيعاب لقيــاس مقروئّيــة املــادة التعليميــة، عــى اختيــار عّينــة مــن 
ــة  ــون العّين ــث تك ــوائّي، بحي ــكل عش ــا بش ــاس مقروئّيته ــراد قي ــة امل ــادة التعليمّي ــوص امل نص
ــتويات  ــل املس ــة يمّث ــادة التعليمي ــتيعاب لل ــار اس ــع اختب ــم يوض ــاب، ث ــوص الكت ــة لنص ممّثل
الثالثــة: الــرشح، والرتمجــة، والتأويــل لــكل نــص مــن النصــوص املختــارة، رشيطــة أن 
يتصــف اختبــار االســتيعاب بالصــدق والثبــات، بعدهــا ُيطبــق االختبــار علــی عّينــة ممّثلــة مــن 
ــة  ــّم حتســب متوســطات عالمــات الطلب ــة، ث ــادة التعليمي ــاس اســتيعاهبم لل ــراد قي ــة امل الطلب
عــى االختيــارات، إذ تشــري تلــك املتوســطات احلســابية للعالمــات إىل مســتوى مقروئّيــة املــادة 

ــا، 1988م: 30(. ــة )رعن التعليمّي

2. اختبار کلوز
 )closure( مشــتقًا من كلمــة )cloze( يف عــام 1953م صــاغ ويلســون تايلــور هذا املصطلح
التــي تعتــرب عــن أحــد قوانــن اإلدراك يف نظريــة جشــتلت، واجلشــتلت اصطــالح أملــاين بمعني 
)الصيغــة( ومــؤّدي هــذا القانــون بســاطة هــو أّن يف الطبيعــة البرشيــة ميــاًل إىل إكــال مــا نقــص 
مــن أشــكال بمجــرد رؤيتهــا. )طعيمــة وآخــرون، 2000م: 108( ويعــرف تايلــور اختبــار كلــوز 
بأّنــه اقتبــاس مــن رســالة معنيــة مكتوبــة مــع تغيــري أناطهــا اللغويــة، لبعــض املتلّقيــن )قــّراًء 
ومســتمعن(، والطلــب منهــم إكــال هــذه األنــاط اللغوية)عثــان، 1997م:423(. و حســب 
ــوب كل مخــس أو ســت أو ســبع كلــات مــن النــص  ــة حيــذف مــن النــص املكت هــذه الطريق
ويعطــی الطلبــة فرصــة لتعبئــة الفــراق بوضــع الكلمــة املناســبة والناقصــة واكــال اجلملــة، فــإذا 
ــص  ــول أن الن ــن الق ــة فيمك ــار التكمل ــة 80 % يف اختب ــی درج ــن عل ــب املمَتح ــل الطال حص
ــي،  ــذا الكتاب.)املؤمن ــم ه ــد هل ــن أع ــة الذي ــة للطلب ــث املقروئي ــن حي ــب م ــاب مناس أو الكت

عبداللطيــف و املؤمنــي،2011م: 564(

ج. معادالت أو صيغ املقروئية
وهــي معــادالت ُطــورت يف العــامل الغــريب، وبشــكل خــاص يف اللغــة اإلنجليزيــة، ويتمكــن 
ــد ُعرفــت  ــة، وق ــق املعادل ــق تطبي ــاب التعليمــي عــن طري ــة الكت ــن مقروئّي الباحــث مــن تعي
ــل  ــا مث ــوا صالحيته ــا وأثبت ــا وجّربوه ــن طّوروه ــخاص الذي ــاء األش ــادالت بأس ــذه املع ه
Flesch-Spach-Fry إّن اســتعال هــذه املعــادالت يتطّلــب عمــاًل إحصائّيــًا وحتليــاًل 
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ومقارنــة النتائــج بجــداول قائمــة وباالســتناد إلــی العوامــل اللغويــة )ســليان ،2002م: 
19–18( وكذلــك ُيســمى هــذا املقيــاس بـــ صيــغ قيــاس املقروئيــة وتســتند هــذه الطريقــة إلــی 
إجیــاد صيغــة رياضيــة للتنّبــؤ بمقروئّيــة نــصٍّ دون إعطــاء اختبــارات فهــم خاصــة بــه )جــرداق، 
1980م: 105( كــا تتمّيــز هــذه املعــادالت بالســهولة وتوفــري الوقــت، لكــن مــن عيوهبــا عــدم 
ــه وهتمــل  ــة يف وضعهــا الطبيعــي؛ ألهنــا تعتمــد علــی النــص ذات ــاس املقروئّي قدرهتــا عــى قي

ــن القــارئ والنــص. التفاعــل ب
معظــم الدراســات التــي تناولــت مقروئيــة نصــوص اللغــة العربيــة قــد اســتخدمت  
الثانيــة )اختبــار كلــوز( ألن  الطريقــة  و  الطريقــة األولی)اختبــار االســتيعاب والفهــم( 
ــة(  ــغ املقروئي ــادالت وصي ــة )املع ــا يف الثالث ــي يواجهه ــات الت ــا العقب ــه فيه ــث ال يواج الباح
وبــا أن املعــادالت احلســابية قــد تــم تنظيمهــا علــی أســاس اللغــة اإلنجليزيــة، فهــل يمكننــا أن 
نــدرس هبــا نصــوص اللغــة العربيــة؟ مــن أهــّم هــذه املعــادالت معادلــة فــراي والتــي ســنقوم 

ــيل. ــا ي ــة في ــی اللغــة العربي بتعريفهــا وتطبيقهــا عل

معادلة فراي 
ــة يف الكتــب املدرســية، فقــد اهتــّم هبــا العديــد مــن الباحثــن يف املجــال  نظــرًا ألمهيــة املقروئّي
ــة الكتــب التــي تقــّدم للتالميــذ،  الرتبــوي، حيــث صّممــت مقاييــس ملعرفــة مســتوى مقروئّي
كــا صّممــت أيضــًا مقاييــس أخــرى لقيــاس قــدرة التالميــذ عــى القــراءة. حرصــًا علــی دّقــة 
البحــوث يف هــذا الشــأن فقــد اقرتحــت بعــض الدوريــات الرتبوّية  حتديــد هدف يف كّل دراســة 
جتــري يف جمــال مقروئّيــة الكتــب و دراســة مشــكلة حمــّددة فيهــا، ووضــع احللــول الفّعالــة هلــا. 
ــذه  ــمولية ه ــك لش ــراى و ذل ــة ف ــان معادل ــر الباحث ــة آث ــاس املقروئّي ــرق قي ــة ط ــد دراس وبع
املعادلــة. حيــث تقتــى املعــادالت ســنًّا معينــًا للدراســة. لكــن معادلــة فــراي ال حتــدد ذلــك 
ــق  ــل وتطبي ــّم تعدي ــة عــى ذلــك فقــد ت ــة. وإضاف ــع الكتــب هبــذه املعادل ويمكــن دراســة مجي
هــذه املعادلــة لتالئــم طــالب إيــران وقدراهتــم الدراســية. )يــار حممديــان، 1379: 160-167(.
تعمــل هــذه املعادلــة عــى حتديــد درجــة املقروئّيــة لــكّل املســتويات اعتــادًا عــى االختيــار 
ــدد  ــل، وع ــدد اجلم ــاب ع ــّم حس ــاب، ث ــات الكت ــد موضوع ــن أح ــة م ــة كلم ــوائّي ملائ العش
الفقــرات، ثــّم مقارنــة عــدد اجلمــل بعــدد الفقــرات يف الكتــاب. ويف هــذه املعادلــة كّلــا كانــت 
ــك  ــى ذل ــة ع ــب. إضاف ــل للطال ــة أفض ــة املقروئّي ــت درج ــرص كان ــالت أق ــات واجلم الكل
تقتــي قاعــدة التــدّرج مــن الســهل إىل الصعــب أن تكــون الســطور والفقــرات األولــی أســهل 
مــن التــي تــأيت بعدهــا. إذن مــن الــالزم أن تبــدأ النصــوص بجمــالت أكثــر ومقاطــع أقــّل ثــم 
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شــيئًا فشــيئًا تقــّل اجلمــل وتــزداد املقاطــع. يمكــن تلخيــص هــذه املعادلــة فيــا يــيل:

ــاب  ــن أّول الكت ــر م ــاذج أو أكث ــة ن ــار ثالث ــّم اختي ــة يت ــذه املرحل ــة: يف ه ــار عين 1.اختي
ــم. ــاء العل ــري أس ــة غ ــة كلم ــى مائ ــتمل ع ــوذج يش ــره. كّل نم ــطه وآخ ووس

ــّم حســاب اجلمــل يف النــاذج  2. حســاب وتعيــن معــّدل اجلمــالت: يف هــذه املرحلــة يت
ــارة. املخت

3. حســاب وتعيــن معــدل املقاطــع: يف هــذه املرحلــة يتــّم حســاب املقاطــع اللفظيــة 
املوجــودة يف النمــوذج املتشــكل مــن مائــة كلمــة. »واملقطــع هــو وحــدة صوتيــة تبــدأ بصامــت 
ــرد متبوعــًا بصائــت، أو حيــث تنتهــي السلســلة  ــل أول صامــت ي يتبعــه صائــت، وينتهــي قب
ــارة عــن حركــة قصــرية أو  ــد« )النعيمــي، 1998م: 8( وهــو أيضــًا »عب ــة قبــل جمــيء قي املنطوق
طويلــة مكتنفــة بصــوت أو أكثــر مــن األصــوات الســاكنة« )أنيــس، 1988م: 146( جديــر 
بالذكــر أّن يف هــذه املرحلــة أيضــًا كســابقها ال تعــّد مقاطــع األســاء العلــم واخلاصــة. بعدئــذ 

ــاذج للحصــول عــى معــّدل املقاطــع. نجمــع كل املقاطــع وتقســم عــى تعــداد الن
وقد بّن فراي حصيلة هذه املحاسبات علی اجلدول البياين 1 و2.

ــة  ــداول القائم ــن ج ــتفاد م ــة يس ــتوى املقروئّي ــن مس ــة: لتعي ــتوى املقروئي ــن مس 4. تعي
اخلاصــة بمعادلــة فــراي. حيــث يوضــع معــدل اجلمــل عــى اخلــط العمــودي ومعــدل املقاطــع 
ــهولة  ــخصة لس ــة املش ــو النقط ــم ه ــّل تالقيه ــون حم ــذا يك ــي وهب ــور األفق ــط أو املح ــى اخل ع
املقروئّيــة أو صعوبتهــا. بعبــارة أخــرى؛ اجلــدول األول لتعيــن درجــة املقروئّيــة املناســبة 
ملســتوى الطالــب واجلــدول الثــاين لتعيــن درجــة املقروئّيــة املناســبة لســّن الطالــب. )جعفــري 
هرنــدي، 1389: 106-105( كــا يمكننــا مــن خــالل هــذه املعادلــة تبيــن مســئلة التــدّرج مــن 

األســهل إلــی األصعــب. وهــل روعــي هــذا األصــل يف الكتــب املدرســية أو ال؟
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ــد  ــع ق ــدد املقاط ــودي وع ــور العم ــى املح ــر ع ــد ذك ــل ق ــدد اجلم ــر أن ع ــر بالذك و اجلدي
ســجل عــى املحــور األفقــي.  كــا ذكــر يف العنــوان، إن هــذا اجلــدول يبــّن مســتوی املقروئيــة 
ــتوی  ــان مس ــن بي ــاين 2 يمك ــدول البي ــا يف اجل ــدريس. وأم ــارئ امل ــتوی الق ــی مس ــبة إل بالنس

ــدي، 1389: 107(  ــري هرن ــارئ )جعف ــّن الق ــی س ــبة إل ــة بالنس املقروئي



مستوى مقروئّية كتب اللغة العربية يف املرحلة اإلعدادية األولی والقديمة يف إيران...94

ــم  ــد ت ــة فق ــوص اإلنجليزي ــاس النص ــى أس ــة ع ــذه املعادل ــم ه ــّم تنظي ــد ت ــه ق ــا أن ــن ب  ولك
ــاين بإضافــة رقــم 56  ــة والفارســية. هلــذا قــام دي تعديلــه وتطبيقــه ليناســب النصــوص العربي
ــد  ــاين عن ــدول البي ــدأ اجل ــدل ليب ــم 54 إىل ذاك املع ــان رق ــاف حممدي ــداد وأض ــدل األع إىل مع
ديــاين مــن 164 بــدالً مــن 108 وينتهــي بـــ 228 بــدالً مــن 172 وبذلــك يبــدأ هــذا اجلــدول عند 

حممديــان بـــ162 وينتهــي بـــ 226 )جعفــري هرنــدي و مريشــاه جعفــري، 107:1389(
ــا تطبيقــه  ــه ال يمكنن ــا بأن ــة يتبــن لن ــق هــذه اجلــداول علــی اللغــة العربي مــن خــالل تطبي
ــة  ــة اإلنجليزي ــن اللغ ــة ع ــة العربي ــة اللغ ــالف مقروئي ــی اخت ــر إل ــذا األم ــع ه ــا. ويرج عليه
ــة  ــي خصوصي ــة ه ــة العربي ــا اللغ ــرد هب ــي تنف ــات الت ــدی اخلصوصي ــية. إح ــی الفارس وحت
اإلعــراب وحركــة آخــر الكلمــة التــي توّلــد مقاطــع أكثــر بكثــري مــن مقاطــع اللغــة الفارســية 
واإلنجليزيــة. وهــذا االختــالف اإلحصائــي نابــع مــن اختــالف  طبيعــة اللغــات الثــالث يف 
الصامــت واملصــوت مــن جهــة، ونطــق حــركات آخــر احلــروف يف اللغــة العربيــة مــن جهــة 
أخــری. ويــربز هــذا االختــالف يف املقاطــع بدرجــة كبــرية حتــی بعــد دراســة عينــة متكونــة مــن 
مائــة كلمــة مل يمكننــا تطبيقــه علــی جــدول فــرای فحســب بــل حتــی مل نســتطع أن نطبقــه علــی 
ــا يناســب اللغــة  ــري اجلــداول وتعديلهــا ب ــاين. وتغي ــان ودي اجلــدول املقــرتح مــن قبــل حممدي

العربيــة حتتــاج إلــی دراســة تفصيليــة يف دراســة مطولــة.
ــة  ــوص اللغ ــة نص ــتوی مقروئي ــن مس ــراي لتعي ــدول ف ــن ج ــتفادة م ــا االس إذن ال يمكنن
العربيــة ولكــن يمكننــا االســتفادة مــن نظريــة فــراي التدرجیيــة. أي هــل اجلمــالت واملقاطــع 
ــی هــذا  ــة عل ــارة أخــری نحــاول اإلجاب ــراي؟ بعب يســريان علــی خــط منطقــي كــا رســمه ف
الســؤال: مــا مســتوى مقروئّيــة كتــب اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة األولــی مقارنــة بكتــب 

ــة؟ ــة فــراي لالنقرائي ــة الســابقة علــی أســاس معادل ــة اإلعدادي ــة يف املرحل اللغــة العربي

معطيات  الدراسة وحتليلها
کتاب العربية املقرر للسنة السابعة واألولی لإلعدادیة القدیمة

ــة ضّمــت تســعة أشــخاص مــن  ــل جمموعــة تأليفي ــاب الصــف الســابع مــن قب ــم تأليــف كت ت
ــة  ــات التعليمي ــن والفئ ــاس آراء املعلم ــى أس ــه ع ــادة كتابت ــّم إع ــد ت ــن وق ــاتذه واملعّلم األس
ــة فهــم النصــوص  ــة لتقوي ــة املهــارات اللغوي ــاب حــول تنمي املتخصصــة. ويتبلــور هــذا الكت
الدينيــة واللغــة العربيــة وبأســلوب عــى أســاس معرفــة النــص، ولــذا ُيتوقــع مــن الطالــب يف 
ــراءة  ــه مــن ق ــد ل ــاين الب ــة الفصــل الث ــرأ بعــض الكلــات ويف هناي ــة الفصــل األول أن يق هناي
النصــوص العربيــة الســهلة  وفهــم معناهــا. واملالحــظ أن اجلمــل يف القســم األّول مــن الكتاب 
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قصــرية وســهلة ألّن الطالــب مــازال يف خطواتــه األولــی لتعلــم العربيــة.
لتبيــن وحتليــل مســتوی مقروئّيــة هــذا الكتــاب تــم اختيــار ثالثــة نــاذج بطريقــة عشــوائية 
مــن أول الكتــاب )الــدرس األول صفحــة 11( ومــن وســطه )الــدرس اخلامــس صفحــة 42-
ــع  ــل ومقاط ــن مج ــه م ــا في ــة م ــت دراس ــة 66-67( ومت ــع صفح ــدرس التاس 43( وآخــره )ال

الســتخراج املعــدل وعرضــه علــی معادلــة فــراي.
و أمــا لدراســة مســتوى مقروئّيــة كتــاب اللغــة العربيــة للســنة األولــی اإلعداديــة القديمــة، 
فتــّم اختيــار ثالثــة نــاذج بطريقــة عشــوائية مــن أول الكتــاب )الــدرس الرابــع صفحــة 25( 
ومــن وســطه )الــدرس الســادس صفحــة 44-46( وآخــره )الــدرس العــارش صفحــة 76-
78( ودراســة مــا يف هــذه النــاذج مــن مجــل ومقاطــع. وقــد جــاءت نتائــج هــذه الدراســة يف 

اجلــدول 1:
  اجلدول 1: کتاب الصف السابع للثانویة األولی وکتاب األول لإلعدادیة القدیمة

املختارات للتقييم
اجلملاملقاطعاجلملاملقاطع

الصف األولالصف السابعالصف األولالصف السابع
2942353026اجلزء األول
2672292822اجلزء الثاين

2342752518اجلزء الثالث

النتيجــة التــي يشــري إليهــا اجلــدول فيــا خيتــص حتديــد اجلمــل يوجــد هنــاك تسلســل منطقــي 
بــن النصــوص. ألنــه علــی أســاس معادلــة فــراي البــد أن تكــون اجلمــل يف النــاذج األولــی 
أي الــدروس األولــی أقــل طــوالً و عددهــا أكثــر مــن النــاذج الثانيــة والثالثــة وهذا ما نشــاهده 
يف هــذا اجلــدول، حيــث يشــري الــی منحــدر منتظــم وذلــك ألن الكتابــان يبــدآن بنصــوص ذات 
مجــل كثــرية ومــن ثــم يف وســطه تقــّل  عــدد اجلمــل و تتقلــص يف النهايــة ممــا يعنــي أنــه يف اتفــاق 

مــع معادلــة فــراي.
ــاب  ــدول أن مقاطــع كت ــری يف اجل ــًا. وكــا ن ــة متام ــة خمتلف ــع فالقضي ــا بالنســبة للمقاط أم
الصــف الســابع ختتلــف عــن مــا جــاء يف نظريــة فــراي. أي أن املقاطــع يف بدايــة الكتــاب كثــرية 
ومــن ثــم بــدأت تقــل شــيئا فشــيئا. أمــا بالنســبة لكتــاب الصــف األول اإلعــدادي فالوضــع 
ــذي  ــاب الصــف الســابع ولكــن مــا روعــي النظــم املنطقــي الكامــل ال ــال مــن كت أفضــل قلي
نــراه يف نظريــة فــراي؛ أي أن املقاطــع يف بدايــة الكتــاب أقــل مــن وســط الكتــاب إىل حــٍد مــا.
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دراسة الكتابنی املقررین للسنة الثامنة والسنة الثانية لإلعدادیة السابقة
إن اهلــدف مــن الكتــاب العــريب الثامــن هــو تنميــة املهــارات اللغويــة وفهــم النصــوص الدينيــة 
والتآلــف مــع اللغــة الفارســية لفهــم النصــوص. وأســلوبه هــو االعتــاد علــی النــص، ورؤيتــه 
وقــراءة النصــوص العربيــة البســيطة يف هنايــة العــام الــدرايس. وهــذا الكتــاب هــو بديــل 
الكتــاب العربيــة للثــاين للمرحلــة اإلعداديــة القديمــة. ولتعيــن مســتوی مقروئيتــه تــم دراســة 
ثالثــة نــاذج بطريقــة عشــوائية مــن أول الكتــاب )الــدرس الثــاين صــص 16-17( وأواســطه 

)الــدرس اخلامــس صــص54-55( وأواخــره )الــدرس التاســع صــص 101-100(. 
أمــا الكتــاب الثــاين لإلعداديــة القديمــة الــذي تــّم اســتبداله بكتــاب اللغــة العربيــة للصــف 
ــو  ــه ه ــوب من ــدف املطل ــودة واهل ــه املنش ــت غايت ــدة فكان ــة اجلدي ــة اإلعدادي ــن للمرحل الثام
تعليــم اللغــة العربيــة مــن أجــل معرفــة النصــوص اإلســالمية وعلــی رأســها القــرآن الكريــم 
والتعــرف علــی التعاليــم اإلســالمية وتذوقهــا. ولدراســة مســتوی مقروئّيــة هــذا الكتــاب تــم 
اختيــار ثالثــة نــاذج مــن أول الكتــاب )الــدرس الثــاين صــص 14-15( ووســطه )الــدرس 

الســابع صــص 67-68( وآخــره )الــدرس العــارش صــص 102-100( 
      اجلدول 2: کتاب الصف الثامن والثاين لإلعدادیة القدیمة

املختارات للتقييم
اجلملاملقاطعاجلملاملقاطع

الصف الثاينالصف الثامنالصف الثاينالصف الثامن
2852631020اجلزء األول
2292661716اجلزء الثاين

2752191716اجلزء الثالث

ــري  ــن غ ــف الثام ــوص يف الص ــة أّن النص ــاذج املدروس ــذه الن ــالل ه ــن خ ــا  م ــّن لن ــد تب وق
متوافقــة مــع قانــون التــدرج؛ ألهنــا بــدأت باجلمــل القليلــة وثــم الطويلــة وانتهــت بذلــك. أي 
ال يوجــد هنــاك أي تــدرج واملنحــدر غــري منطقــي. وأمــا كتــاب الصــف الثــاين وإن بــدأت مــن 
اجلمــل الكثــرية لكنهــا مل تتــدرج كــا ينبغــي  ودراســة املقاطــع أيضــا أظهــرت نفــس النتائــج 

وتشــري إلــی منحــدر غــري منطقــي وتسلســل غــري منظــم.

دراسة الكتابنی املقررین للسنة الثامنة والسنة الثانية لإلعدادیة السابقة
إن كتــاب الصــف التاســع قــد دخــل منظومــة التدريــس مؤخــرًا )1394ه.ق(، وجــاء كبديــل 
ــدة وتعديــالت منهــا:  ــة جدي ــة القديمــة بحل ــاين لإلعدادي ــة للصــف الث ــاب اللغــة العربي لكت
الرتكيــز علــی احلــوار واملحادثــة  أكثــر مــن القواعــد، واالســتفادة مــن جتــارب الــدول العربيــة 
يف نصــوص أطــول مــن تلــك التــي ُذكــرت يف كتــب العربيــة يف املراحــل الســابقة. ولدراســة 
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مســتوی مقروئيتــه قــد تــم اختيــار ثالثــة نــاذج بطريقــة عشــوائية مــن أول الكتــاب )الــدرس 
الثالــث صــص28-30( و وســطه )الــدرس الســابع صــص 73-74( وآخــره )الــدرس 

ــه مــن اجلمــل واملقاطــع. العــارش صــص102-103( وحســاب مــا في
أمــا هــدف كتــاب الصــف الثالــث لإلعداديــة القديمــة فــكان علــی غــرار الكتــب العربيــة 
للمرحلــة القديمــة وهــو معرفــة التعاليــم األســالمية وعلــی رأســها القــرآن الكريــم. و لدراســة 
مســتوی مقروئّيــة هــذا الكتــاب تــم اختيــار ثالثــة نــاذج بالطريقــة العشــوائية مــن أول الكتــاب 
)الــدرس األول صــص4_5( و وســطه )الــدرس الرابــع صــص51_52( و آخــره )الــدرس 

الثامن صــص110_112(.
   اجلدول 3: کتاب الصف التاسع والثالث لإلعدادیة القدیمة

املختارات للتقييم
اجلملاملقاطعاجلملاملقاطع

الصف الثالثالصف التاسعالصف الثالثالصف التاسع
2382271217اجلزء األول
27024457اجلزء الثاين

251245915اجلزء الثالث

فاجلــدول يشــري بوضــوح أن الكتــاب مل ُيــراع قانــون التــدرج ملعادلــة فــراي يف عــدد اجلمــل. و 
اجلمــل يف كال الكتابــن أقــل بكثــري مــن مجــل هنايــة الكتــاب.

أّمــا بالنســبة للمقاطــع أيضــا فاملوضــوع ال خيتلــف كثــريًا. وبــا أن املقاطــع يف كتــاب الصف 
الثالــث تســري علــی خــط منطقــي مــن األقــل إلــی األكثــر إال أننــا ال نلمــس هــذا الســري املنطقي 

بشــكل ملحوظ.

مقارنة مقروئية الكتب  املدورسة
والنتائــج  املالحظــة يف اجلــداول أعــاله تــدل علــی  أن التسلســل املنطقــي والعقــيل املوجــود 
يف معادلــة فــراي ال ُتطبــق علــی النصــوص املوجــودة يف الكتــاب الواحــد مــن كتــب املرحلــة 
الثانويــة األوىل فحســب بــل البــد أن يكــون هنــاك تسلســل منطقــي بــن مســتويات الدراســة. 
بعبــارة أخــری البــد أن يكــون مســتوی املقروئيــة يف الصــف الســابع أعلــی مــن الصــف الثامــن 
ــب  ــع الكت ــل ومقاط ــدل اجلم ــاب مع ــم حس ــذا ت ــع. هل ــن التاس ــی م ــن أعل ــف الثام و الص
ــن  ــة م ــوف الثالث ــب الصف ــة لكت ــذه املقارن ــت ه ــد مت ــاين. وق ــدول بي ــة يف ج ــا مقارن وعرضه

ــة. املرحلــة اإلعدادي
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کتب الثانویة األوىل
يف اجلدول رقم 4 تم عرض نتيجة الدراسة واملعدل الذي توصلت إليه هذه الدراسة.

اجلدول 4: کتب الثانویة األوىل
املختارات 

للتقييم
اجلملاملقاطع

الصف 
السابع

الصف 
الثامن

الصف 
التاسع

الصف 
السابع

الصف 
الثامن

الصف 
التاسع

294285238301012اجلزء األول
26722927028175اجلزء الثاين

23427525125179اجلزء الثالث
265.00263.00253.0027.6714.678.67املعّدل

ــا  ــة األوىل. وك ــة الثانوي ــن املرحل ــب م ــة كت ــل يف ثالث ــة اجلم ــاين 3 حال ــدول البي ــارن اجل يق
ــول  ــط معق ــی خ ــري عل ــالت- تس ــدد اجلم ــوص ع ــب –يف خص ــذه الكت ــظ أن ه ــو مالح ه
ــّل شــيئًا فشــيئًا يف  ــم تق ــرية ومــن ث ــب الصــف الســابع كث ــث أن اجلمــل يف كت ومنطقــي. بحي

ــع. ــن والتاس ــف الثام الص

امــا مــا نــراه يف اجلــدول البيــاين رقــم 4 فقــد تبــّن لنــا أن املقاطــع جــاءت خمالفــة متامــا ملــا 
جــاء يف معادلــة فــراي. أي أهنــا بــدأت بمقاطــع كثــرية ثــم بــدأت تقــّل شــيئا فشــيئا. 
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کتب اإلعدادیة القدیمة
يف جدول رقم 5 تم عرض املعلومات املختصة بكتب املرحلة القديمة ومعدهلا.

اجلدول 5: کتب اإلعدادیة القدیمة

املختارات 
للتقييم

اجلملاملقاطع
الصف 
األول

الصف 
الثاين

الصف 
الثالث

الصف 
األول

الصف 
الثاين

الصف 
الثالث

235263227262017اجلزء األول
22926624422167اجلزء الثاين

275219245181615اجلزء الثالث
246.33249.33238.6722.0017.3313.00املعّدل

كــا نــری يف اجلــدول البيــاين رقــم 5 أن اجلمــل قــد اختــذت ســريًا منطقيــًا تتطابــق مــع نظريــة 
ــراي املقروئية. ف
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ــة فــراي وأّن املقاطــع يف الصــف   أمــا بخصــوص املقاطــع فإهنــا خمالفــة ملــا جــاء يف معادل
ــاين6( ــاين واألول. )اجلــدول البي الثالــث أقــل مــن املقاطــع يف الصــف الث

النتيجة
ــا  ــه ال يمكنن ــا أن ــّن لن ــة تب ــة علــی النصــوص العربي ــة فــراي املقروئي مــن خــالل دراســة نظري
تطبيــق النصــوص العربيــة علــی اجلــداول البيانيــة التــي عرضهــا فــراي لتعيــن مســتوی 
الصــف والعمــر، والســبب يف ذلــك أن معــدل املقاطــع املوجــود يف اجلمــل العربيــة كثــرية جــدًا 
بحيــث أننــا ال يمكننــا وضعهــا ضمــن جــدول فــراي. ولتعديــل هــذه اجلــداول لكــي تتناســب 
مــع النصــوص العربيــة حتتــاج إلــی دراســة ميدانيــة طويلــة و جهــود مضنيــة . ولكــن القاعــدة 
التــي  يمكننــا اإلســتعانة هبــا مــن نظريــة فــراي هــي قاعــدة التــدرج والتــي هــي أســاس هــذه 

اجلــداول البيانيــة. وهــذه القاعــدة تكــون مفيــدة وجمديــة لدراســة النصــوص العربيــة. 
ــة يف  ــوص العربي ــة النص ــتوى مقروئّي ــى مس ــرف ع ــة للتع ــة احلالي ــت الدراس ــد هدف وق
كتــب اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة األولــی و مقارنتهــا بكتــب اللغــة العربيــة يف املرحلــة 
ــان يف حتليــل مــواد الدراســة إلــی النتائــج  ــران، وقــد توّصــل الباحث ــة  الســابقة يف إي اإلعدادي

ــة: اآلتي
ــل  ــاك  تسلس ــة: فهن ــة القديم ــابع واألول لإلعدادي ــف الس ــب الص ــدرج يف كت ــدة الت قاع
ــل  ــم  تق ــن ث ــرية وم ــل كث ــوص ذات مج ــان بنص ــدأ الكتاب ــث يب ــم بحي ــدر منظ ــي ومنح منطق
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ــة فــراي. واملالحــظ   يف وســطه وتتقّلــص يف النهايــة، وهــذا يعنــي أنــه هنــاك اتفــاق مــع نظري
ــاب الصــف الســابع. ــف األول عــن كت ــاب الص ــة املقاطــع يف كت ــاع مســتوى كيفي ارتف

النــاذج املدروســة يف كتــب الصــف الثامــن والثــاين لإلعداديــة القديمــة: تبــن أنــه ال 
يوجــد أي تــدرج يف اجلمــل واملقاطــع  فاملنحــدر غــري منطقــي وهــذا مــا خيالــف معادلــة فــراي.
قانــون التــدرج يف كتــب الصــف التاســع والثالــث لإلعداديــة القديمــة: تشــري النتائــج أنــه 
مل ُيــراع قانــون التــدرج ملعادلــة فــراي يف عــدد اجلمــل. حيــث كانــت أقــل بكثــري مــن مجــل هنايــة 
الكتــاب. ونفــس األمــر بالنســبة للمقاطــع. وبــا أن املقاطــع يف كتــاب الصــف الثالــث تســري 

علــی خــط منطقــي مــن األقــل إلــی األكثــر إال أننــا ال نالحــظ هــذا الســري املنطقــي هنــا.
مقارنــة مقروئيــة الكتــب اجلديــدة: أن الكتــب الثانويــة اجلديــدة تســري علــی خــط معقــول 
ــّل شــيئا فشــيئا يف  ــم تق ــرية ومــن ث ــب الصــف الســابع كث ــث أن اجلمــل يف كت ومنطقــي. بحي
الصــف الثامــن والتاســع. أمــا املقاطــع مل تكــن كــا ينبغــي بحيــث أهنــا جــاءت خمالفــة متامــا ملــا 

جــاء يف معادلــة فــراي. أي أهنــا بــدأت بمقاطــع كثــرية ثــم بــدأت تقــّل شــيئا فشــيئا.
ــة الكتــب القديمــة: تشــري النتائــج املســتخرجة مــن النــاذج املدروســة أن  ــة مقروئي مقارن
اجلمــل قــد اختــذت ســريًا منطقيــًا تتطابــق مــع نظريــة فــراي املقروئيــة. أمــا بخصــوص املقاطــع 
ــة فــراي وأّن املقاطــع يف الصــف الثالــث أقــل مــن املقاطــع يف  فإهنــا خمالفــة ملــا جــاء يف معادل

الصــف الثــاين واألول.
واجلديــر بالذكــر أن نتائــج هــذه الدراســة كانــت علــی أســاس أخــذ العينــات والنــاذج. 
ومــع األســف مل تكــن امللفــات اإللكرتونيــة )بصيغــة doc( لنصــوص هــذه الكتــب متوفــرة 
لدينــا ، ألننــا كنــا نســتطيع أن نخــرج بنتائــج أكثــر دّقــة مــن خــالل معــادالت التقييــم 
اإلحصائيــة. ومــن جهــة أخــری اكتفينــا فــی هــذه الدراســة بنظريــة فــراي. و نأمــل أن نحصــل 
علــی امللفــات النصيــة اإللكرتونيــة هلــذه الكتــب حتــى نتمكــن بواســطة الربامــج اإلحصائيــة 
الوصــول إلــی نتائــج أكثــر دقــة وشــمولية مــن خــالل دراســة املقروئيــة مــن جوانــب وأســاليب 

أخــری.
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Abstract

Evaluating readability means evaluating the difficulty with which 
the reader faces in text comprehension. Analyzing readability helps 
prepare new materials and determine the audience level by evaluating 
the texts. There are numerous methods to evaluate texts which are 
generally divided into two types. The first type is based on interviews, 
questionnaires and tests. The second type evaluates the readability 
of the text by using formulae and calculations. Among the formulae, 
one can refer to “Fry Formula” which is the basis of the current study. 
Assessing Fry’s suggested charts revealed that these charts are not 
suitable for Arabic language structure. The main reason for this lack 
of suitability is expressing the last letter of words in Arabic leading to 
an increase in syllables. However, on the other hand, the easy-to-hard 
rule of text distribution, which is the basis of Fry Equation, can be used 
for evaluating Arabic texts. The aim of this study is to investigate the 
readability of Arabic book of current first high schools in comparison 
with that of the old junior high schools. Investigating each and every 
book and also the holistic comparison of secondary school and old 
junior high school books showed that these books have served well in 
determining the average of sentences; however, regarding the syllable 
distribution, these books are not so logical, as it was mentioned in Fry 
Formula.
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