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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 تســهي ً
ال
للفهــم .هنــاك عــدة أســاليب وطرائــق لقيــاس مقروئيــة املــادة التعليميــة؛ فطريقــة تعتمــد علــی االختبــار
واالســتامرة واملقابلــة ،وطريقــة أخــری تتطــرق إلــی االنقرائيــة عــن طريــق املعــادالت واملحاســبات التــي يتــم
إجراؤهــا علــی النــص .ومــن هــذه املعــادالت ،معادلــة فــراي ( )fryالتــي جعلناهــا أساس ـ ًا لدراســتنا .وقــد

تبـ ّـن لنــا أنــه مــن خــال جــداول معادلــة فــراي ال يمكــن تطبيقهــا عــى اللغــة العربيــة .ويرجــع هــذا األمــر
إلــی ميــزة اإلعــراب التــي تنفــرد هبــا اللغــة العربيــة .ولكننــا اســتطعنا تطبيــق القاعــدة التدرجييــة والتــي تعتــر
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 فــا يوجــد اتفــاق تــام بينهــا وبــن
معادلــة فــراي.

الكلــات الدليليــة :املقروئيــة ،معادلــة فــراي ،كتــاب اللغــة العربيــة ،املرحلــة اإلعداديــة األولــی،
املرحلــة اإلعداديــة القديمــة.
* الكاتب املسؤولYusuf.Nazari@yahoo.com :
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املقدمة
تعــدّ املناهــج املدرســية مــن الركائــز األساســية يف العمليــة التعليمية-التع ّلميــة ،ولقــد حظيــت
املناهــج املدرســية يف العقــود األخــرة باهتــام كبــر مــن جانــب الرتبويــن؛ ملــا هلــا مــن أمه ّيــة
كبــرة يف النمــو الشــامل لشــخصية املتع ّلــم .وعقــدوا هلــا النــدوات واملؤمتــرات وأقامــت بعــض
الــدول جلــان متخصصــة بتقييــم الكتــب املدرســية وإظهــار مــا فيهــا مــن نقــاط الضعــف
والســعي إلــی تعديلهــا وإصالحهــا  .و اجلدىــر بالذكــر أنّــه ُبذلــت جهــود ج ّبــارة لتطويــر
الكتــب املدرس ـ ّية وتبســيط مفاهيمهــا وتزويدهــا بالصــور والرســوم واخلرائــط واملناقشــات،
وكذلــك االهتــام بجــودة طباعتهــا وحســن إخراجهــا لتيســر فهمهــا .وقــد نــال كتــاب اللغــة
العرب ّيــة أمهيــة خاصــة والــذي يعــدّ مــن الكتــب الصعبــة للطالــب اإليــراين الــذي الناطــق
بلغتــه األم الفارســية .ولكــي ُييــد الطــاب مهــارة قــراءة الكتــاب البــدّ مــن احتوائــه عــى
لغــة واضحــة متكّنهــم مــن فهــم وتســلل املعلومــات فيــه وتقويــم مــا يقــرأوه ،باإلضافــة إىل
إجيــاد الرغبــة والدافــع لدهيــم يف القــراءة .هــذا و دراســة اللغــة العرب ّيــة هلــا أمه ّيــة تربويــة بالغــة
حيتاجهــا مؤلفــو الكتــب يف حتديــد مواصفــات املــادة لغــ ًة وعرضــ ًا ،حســب عمــر القــارئ
ومســتواه التعليمــي .ويف الوقــت احلــارض أ ّدى التوافــق بــن القــارئ واملقــروء إىل أن يكتســب
موضــوع املقروئ ّيــة أمهيــة متزايــدة  ،فالقيمــة احلقيقيــة للــادة املقــروءة تكمــن يف فهــم القــارئ
هلــا ،ومــدى تناســبها ملســتوى قدرتــه القرائيــة.
الدارســن عــى كتــب اللغــة العربيــة يف الثانويــة األولــی وذلــك ألن
وقــد وقــع اختيــار
َ
هــذه الكتــب تعتــر مدخ ـ ً
ا وبدايــة املقــرر لتعليــم اللغــة العربيــة يف نظــام إيــران التعليمــي.
إذ حاولــت هــذه الدراســة التعــرف إىل مســتوى مقروئ ّيــة 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 ا ُملالحــظ أن الثانويــة األولــی
دخلــت يف النظــام التعليمــي اإليــراين كبديــل للمرحلــة اإلعداديــة القديمــة ،هلــذا درســت
املقالــة مســتوی مقروئ ّيــة الكتــب العربيــة لــكال املرحلتــن وقارنتهــا ببعــض ملعرفــة مــدی
التطــور احلاصــل يف كتــب اللغــة العربيــة بحلتهــا اجلديــدة .وتتحــدد مشــكلة الدراســة يف
اإلجابــة عــى هــذه األســئلة:
ما مدی فعالية معادلة فراي ومصداقيتها علی اللغة العربية؟
مــا مســتوى مقروئ ّيــة 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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 -1اإلســهام يف تطويــر حمتــوى العلمــي للكتــاب الــدرايس ،واختيــار املحتــوى الــذي
يتناســب مــع مســتوى التالميــذ اللغــوي ،و تســهم هــذه الدراســة يف حـ ّـل مشــكلة ضعــف
فهــم املــادة املقــروءة أو تذليــل صعوبــة قراءهتــا الناجتــة عــن عــدم التوافــق بــن مقروئ ّيــة 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 املســؤولني
يف اإلدارة التعليميــة وموجهــي اللغــة العربيــة ومع ّلميهــا إختــاذ اإلجــراءات املناســبة لتحســن
ذلــك الوضــع.
 -2تســهم الدراســة احلاليــة يف تقديــم نمــوذج لدراســة املقروئ ّيــة يف سلســلة كتــب تعليــم
ـم تطويرهــا مســتقبالً .فلــم يعثــر الباحثــان عــى دراســة أخــری
اللغــة العربيــة األخــرى ،ومــن ثـ ّ
تناولــت مقروئ ّيــة كتــب اللغــة العربيــة يف النظــام التعليمــي اإليــراين.
 -3تفيد معلمي القراءة يف تنمية مهارة القراءة لدی الطلبة.
 -4تســاعد القائمــن عــى تأليــف الكتــب املدرســية عــى تقويــم املــادة التعليميــة املناســبة
ملســتوى قــراءة للطلبــة.
الدراسات السابقة
هنــاك دراســات خمتلفــة تناولــت مقروئ ّيــة الكتــب الدراس ـ ّية يف املــواد املختلفــة منهــا رســالة
ماجســتري قدّ مهــا غانــم الرشــيدي ( )2005يف تقييــم مســتوی مقروئ ّيــة كتــاب اللغــة العربيــة
للصــف الرابــع االبتدائــي يف دولــة الكويــت .وتنــاول الباحــث يف هــذه االرســالة اإلطــار
النظــري للبحــث واملناهــج املختلفــة للتقييــم .وتطــرق الكاتبــان عبداللطيــف عبدالكريــم
مومنــي ،حممــد جمــي مومنــى (2011م) حيــث هدفــت هــذه املقالــة أيض ـ ًا إىل قيــاس مقروئ ّيــة
كتــاب اللغــة العربيــة املقــرر للصــف الرابــع األســايس يف مــدارس وزارة الرتبيــة والتعليــم يف
ـم بنــاء اختباركلــوز )(cloze – test
اململكــة األردنيــة اهلاشــم ّية ،وإلنجــاز هــذه الدراســة تـ ّ
وكشــفت النتائــج ّ
أن أداء الطلبــة عــى اختبــار كلــوز يقــع يف املســتوى اإلحباطــي .وكذلــك
دراســة جعفــري هرنــدي ( )1389يف تبيــن املعــادالت املختلفــة التــي تســتفاد يف تقييــم
مســتوی املقروئ ّيــة ومنهــا معادلــة فــراي .وكذلــك دراســة دحــان (2013م) حيــث هدفــت
إىل قيــاس مســتوى مقروئ ّيــة كتــاب اللغــة العربيــة للصــف التاســع األســايس يف فلســطني،
وحتديــد أثــر جنــس الطالــب ونــوع النــص يف مســتوى املقروئ ّيــة عــى أســاس اختبــار التتمــة
(كلــوز) وقــد أشــارت النتائــج إلــی ارتفــاع مســتوى مقروئ ّيــة النصــوص .مــن جانــب آخــر
ـدرس يف
قــام شــعباين ومعــاري ( )1392لقيــاس مقروئ ّيــة نصــوص كتــاب التاريــخ الــذي ُيـ ّ
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اجلامعــات علــی أســاس معادلــة فــراى وقــد توصــل الباحثــان إلــی ّ
أن النصــوص ال تتوافــق
أبــد ًا مــع املعايــر املطلوبــة ممــا يس ـ ّبب ذلــك ضعف ـ ًا لتعليــم الطالــب وتدريســه يف اجلامعــات.
وكذلــك دراســة قادريمقــدم وســبحاين نــژاد ( )1395يف تقييــم أســاليب املقروئ ّية علی أســاس
املعــادالت املوجــودة كمعادلــة فــراي ،فلــش ،مــك الفلــن ،بــاور ســامنر وفلــش كينكيــد.
وقــد تبـ ّـن مــن خــال معادلــة فــراي وفلــش ّ
أن الكتــب مناســبة للسـ ّن الــذي وضعــت لــه وإن
اختلــف ذلــك يف باقــي املعــادالت األخــرى لقيــاس املقروئيــة .وفرزانــة بــرايت دهقــي ()1396
يف رســالتها اجلامعيــة للامجســتري حتــت مســمی «خوانــش پذيــري كتاهبــای عــريب دوره ي
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.
ويتّضــح ممــا ســبق عــدم وجــود دراســات تناولــت قيــاس مســتوى مقروئ ّيــة 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 يتّفــق الباحثــون عــى تعريــف حمــدد للمقروئيــة ،ألهنــم يعرفوهنــا بحســب األداة التــي
اســتخرجت لقياســها ،يــرى هيتلــان (ّ )Hittleman
أن املقروئ ّيــة هــي اللحظــة التــي عندهــا
تتفاعــل خلفيــات القــارئ العاطفيــة واملعرفيــة واللغويــة بعضهــا مــع البعــض اآلخــر ،ومــع
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 عامــان :خصائــص القــارئ وعنــارص املوقــف املعنــي واملــدرك( .صالــح الالمــي
عرفهــا هاريــس ( )Harrisبأهنــا التطابــق بــن املــادة التعليميــة
وآخــرون )182-172 :2014 ،و ّ
املكتوبــة والقــدرة القرائيــة للطلبــة الذيــن أعــدت هلــم املــادة العلميــة (املؤمنــي وآخــرون،
2011م .)561 :أ ّمــا دافيســون ( )Davisonفيعـ ّـرف املقروئ ّيــة بأهنــا تقديــر الصعوبــة التــي
معــن مــن املهــارات يف القــراءة للنــص املكتــوب( .املصــدر
يواجههــا القــارئ يف مســتوى ّ
بأنــا الدرجــة النســبية لصعوبــة النصــوص العلميــة التــي
نفســه) .كــا ُع ّرفــت املقروئ ّيــة ّ
يواجههــا الطلبــة يف َف ِ
همهــم مضموهنــا (بوقحــوص2001 ،م .)114 :فلهــذا يــرى أبوصليــط
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أن كلمــة مقروئ ّيــة هلــا دالالت عــدة فهــي تـ ّ
ّ
ـدل عــى درجــة وضــوح املــادة املكتوبــة مــن حيــث
رســمها وطريقــة كتابتهــا ،وكــا أهنــا تـ ّ
ـدل عــى مــدى قــدرة القــارئ علــی فهــم حمتواهــا مــن
معلومــات صحيحــة أو ضمنيــة ،وبالرغــم مــن ّ
أن هــذه الــدالالت مازالــت قائمــة يف اســتعامل
هــذه الكلمــة ،إال ّ
أن املصطلــح يشــر إلــی املدلــول األخــر وهــو درجــة النســبية لصعوبــة
املــادة املكتوبــة التــي يواجههــا القــارىء يف فهمــه ملضموهنــا (أبوصليــط2007 ،م .)3 :إذن
يمكــن القــول ّ
أن مفهــوم املقروئ ّيــة 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( .موســی2012 ،م )93 :فمــن خــال التعريفــات أعــاه ليمكــن تعريــف
بأنــا درجــة الصعوبــة أو الســهولة يف فهــم الطالــب واســتيعابه ملــا يقــرأ.
املقروئ ّيــة ّ
قياس مقروئ ّية املادة التعليمية
ّ
إن هناك عدة أساليب وطرائق لقياس مقروئ ّية املادة التعليمية يمكن إجيازها يف قسمني:
قســم يعتمــد علــی االختبــار واالســتامرة واملقابلــة وقســم آخــر يتطــرق إلــی االنقرائيــة عــن
طريــق املعــادالت واملحاســبات التــي جيرهيــا علــی النــص.
الف .أسلوب األحكام
هــذا مــن األســاليب التــي تســتخدم لقيــاس مقروئ ّيــة املــادة التعليميــة ،ويعــدّ مــن أكثــر
األســاليب شــيوع ًا واســتخدام ًا .ويســتند أســلوب األحــكام إىل تقديــر مقروئ ّية املــادة التعليمية
إىل أحــكام عــدد مــن احلُ ـكّام ،منهــم :الك ّتــاب ،والنــارشون ،وأمنــاء املكتبــات واملع ّلمــون،
حلــكّام اآلخريــن؛ وذلــك
وتعــدّ تقديــرات املع ّلمــن للمقروئ ّيــة أكثــر د ّقــة مــن تقديــرات ا ُ
بســبب معرفتهــم ملقــدرة الطلبــة اللغويــة وميوهلــم وهــذه املعرفــة تــأيت مــن اتصــال املعلمــن
املبــارش بالطلبــة( .النقــرش 1991،م) ورغــم ّ
أن طريقــة األحــكام طريقــة ســهلة وواســعة
االنتشــار وال حتتــاج إلــی وقــت كبــر يف إجرائهــا ،إال ّأنــا هومجــت مــن بعــض الباحثــن
ّ
املحكــم وخربتــه التــي ختتلــف مــن حكــم
الذيــن عدّ وهــا ذاتيــة النتائــج وتعتمــد علــی قــدرة ّ
إىل آخــر (البســيوين 2002،م .)169 :إن أول مــن اســتعمل هــذا األســلوب ايــي ( )Elleyإذ
وجــد ّ
أن صعوبــة القــراءة ليمكــن احلصــول عليهــا بإجيــاد نســبة أحــكام عــى القطعــة ،ووجــد
أن طريقتــه هــذه ح ّققــت نتائــج جيــدة (الكنــدري وعطــا1996 ،م.)192 :
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مستوى مقروئ ّية كتب اللغة العربية يف املرحلة اإلعدادية األولی والقديمة يف إيران...

ب .االختبارات
 .1اختبارات االستيعاب والفهم
تقــوم طريقــة اختبــارات االســتيعاب لقيــاس مقروئ ّيــة املــادة التعليميــة ،عــى اختيــار ع ّينــة مــن
ـوائي ،بحيــث تكــون الع ّينــة
نصــوص املــادة التعليم ّيــة املــراد قيــاس مقروئ ّيتهــا بشــكل عشـ ّ
مم ّثلــة لنصــوص الكتــاب ،ثــم يوضــع اختبــار اســتيعاب للــادة التعليميــة يم ّثــل املســتويات
الثالثــة :الــرح ،والرتمجــة ،والتأويــل لــكل نــص مــن النصــوص املختــارة ،رشيطــة أن
يتصــف اختبــار االســتيعاب بالصــدق والثبــات ،بعدهــا ُيطبــق االختبــار علــی ع ّينــة مم ّثلــة مــن
ـم حتســب متوســطات عالمــات الطلبــة
الطلبــة املــراد قيــاس اســتيعاهبم للــادة التعليميــة ،ثـ ّ
عــى االختيــارات ،إذ تشــر تلــك املتوســطات احلســابية للعالمــات إىل مســتوى مقروئ ّيــة املــادة
التعليم ّيــة (رعنــا1988 ،م.)30 :

 .2اختبار كلوز
يف عــام 1953م صــاغ ويلســون تايلــور هذا املصطلح ( )clozeمشــتق ًا من كلمــة ()closure
التــي تعتــر عــن أحــد قوانــن اإلدراك يف نظريــة جشــتلت ،واجلشــتلت اصطــاح أملــاين بمعني
(الصيغــة) ومــؤ ّدي هــذا القانــون بســاطة هــو ّ
أن يف الطبيعــة البرشيــة ميـ ً
ا إىل إكــال مــا نقــص
مــن أشــكال بمجــرد رؤيتهــا( .طعيمــة وآخــرون2000 ،م )108 :ويعــرف تايلــور اختبــار كلــوز
بأ ّنــه اقتبــاس مــن رســالة معنيــة مكتوبــة مــع تغيــر أنامطهــا اللغويــة ،لبعــض املتل ّقيــن (قـ ّـرا ًء
ومســتمعني) ،والطلــب منهــم إكــال هــذه األنــاط اللغوية(عثــان1997 ،م .)423:و حســب
هــذه الطريقــة حيــذف مــن النــص املكتــوب كل مخــس أو ســت أو ســبع كلــات مــن النــص
ويعطــی الطلبــة فرصــة لتعبئــة الفــراق بوضــع الكلمــة املناســبة والناقصــة واكــال اجلملــة ،فــإذا
حصــل الطالــب املمتَحــن علــی درجــة  % 80يف اختبــار التكملــة فيمكــن القــول أن النــص
أو الكتــاب مناســب مــن حيــث املقروئيــة للطلبــة الذيــن أعــد هلــم هــذا الكتاب(.املؤمنــي،
عبداللطيــف و املؤمنــي2011،م)564 :

ج .معادالت أو صيغ املقروئية
وهــي معــادالت ُطــورت يف العــامل الغــريب ،وبشــكل خــاص يف اللغــة اإلنجليزيــة ،ويتمكــن
الباحــث مــن تعيــن مقروئ ّيــة الكتــاب التعليمــي عــن طريــق تطبيــق املعادلــة ،وقــد ُعرفــت
وجربوهــا وأثبتــوا صالحيتهــا مثــل
هــذه املعــادالت بأســاء األشــخاص الذيــن ّ
طوروهــا ّ
ّ Flesch-Spach-Fry
ا إحصائ ّيــ ًا وحتليــ ً
إن اســتعامل هــذه املعــادالت يتط ّلــب عمــ ً
ا
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ومقارنــة النتائــج بجــداول قائمــة وباالســتناد إلــی العوامــل اللغويــة (ســليامن 2002،م:

 )18–19وكذلــك ُيســمى هــذا املقيــاس بـــ صيــغ قيــاس املقروئيــة وتســتند هــذه الطريقــة إلــی
ـص دون إعطــاء اختبــارات فهــم خاصــة بــه (جــرداق،
إجيــاد صيغــة رياضيــة للتن ّبــؤ بمقروئ ّيــة نـ ٍّ
1980م )105 :كــا تتم ّيــز هــذه املعــادالت بالســهولة وتوفــر الوقــت ،لكــن مــن عيوهبــا عــدم
قدرهتــا عــى قيــاس املقروئ ّيــة يف وضعهــا الطبيعــي؛ ألهنــا تعتمــد علــی النــص ذاتــه وهتمــل
التفاعــل بــن القــارئ والنــص.
معظــم الدراســات التــي تناولــت مقروئيــة نصــوص اللغــة العربيــة قــد اســتخدمت
الطريقــة األولی(اختبــار االســتيعاب والفهــم) و الطريقــة الثانيــة (اختبــار كلــوز) ألن
الباحــث ال يواجــه فيهــا العقبــات التــي يواجههــا يف الثالثــة (املعــادالت وصيــغ املقروئيــة)
وبــا أن املعــادالت احلســابية قــد تــم تنظيمهــا علــی أســاس اللغــة اإلنجليزيــة ،فهــل يمكننــا أن
ـم هــذه املعــادالت معادلــة فــراي والتــي ســنقوم
نــدرس هبــا نصــوص اللغــة العربيــة؟ مــن أهـ ّ
بتعريفهــا وتطبيقهــا علــی اللغــة العربيــة فيــا يــي.
معادلة فراي
ـم هبــا العديــد مــن الباحثــن يف املجــال
نظــر ًا ألمهيــة املقروئ ّيــة يف الكتــب املدرســية ،فقــد اهتـ ّ
صممــت مقاييــس ملعرفــة مســتوى مقروئ ّيــة الكتــب التــي تقــدّ م للتالميــذ،
الرتبــوي ،حيــث ّ
صممــت أيضـ ًا مقاييــس أخــرى لقيــاس قــدرة التالميــذ عــى القــراءة .حرصـ ًا علــی د ّقــة
كــا ّ
البحــوث يف هــذا الشــأن فقــد اقرتحــت بعــض الدوريــات الرتبو ّية حتديــد هدف يف ّ
كل دراســة
جتــري يف جمــال مقروئ ّيــة الكتــب و دراســة مشــكلة حمــدّ دة فيهــا ،ووضــع احللــول الف ّعالــة هلــا.
وبعــد دراســة طــرق قيــاس املقروئ ّيــة آثــر الباحثــان معادلــة فــراى و ذلــك لشــمولية هــذه
املعادلــة .حيــث تقتــى املعــادالت س ـنّ ًا معين ـ ًا للدراســة .لكــن معادلــة فــراي ال حتــدد ذلــك
ـم تعديــل وتطبيــق
ويمكــن دراســة مجيــع الكتــب هبــذه املعادلــة .وإضافــة عــى ذلــك فقــد تـ ّ
هــذه املعادلــة لتالئــم طــاب إيــران وقدراهتــم الدراســية( .يــار حممديــان.)160-167 :1379 ،
تعمــل هــذه املعادلــة عــى حتديــد درجــة املقروئ ّيــة لـ ّ
ـكل املســتويات اعتــاد ًا عــى االختيــار
ثــم حســاب عــدد اجلمــل ،وعــدد
العشــوائي ملائــة كلمــة مــن أحــد موضوعــات الكتــابّ ،
ّ
ـم مقارنــة عــدد اجلمــل بعــدد الفقــرات يف الكتــاب .ويف هــذه املعادلــة ك ّلــا كانــت
الفقــرات ،ثـ ّ
الكلــات واجلمــات أقــر كانــت درجــة املقروئ ّيــة أفضــل للطالــب .إضافــة عــى ذلــك
ـدرج مــن الســهل إىل الصعــب أن تكــون الســطور والفقــرات األولــی أســهل
تقتــي قاعــدة التـ ّ
مــن التــي تــأيت بعدهــا .إذن مــن الــازم أن تبــدأ النصــوص بجمــات أكثــر ومقاطــع أقـ ّـل ثــم
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شــيئ ًا فشــيئ ًا تقـ ّـل اجلمــل وتــزداد املقاطــع .يمكــن تلخيــص هــذه املعادلــة فيــا يــي:
يتــم اختيــار ثالثــة نــاذج أو أكثــر مــن ّأول الكتــاب
.1اختيــار عينــة :يف هــذه املرحلــة ّ
ووســطه وآخــرهّ .
كل نمــوذج يشــتمل عــى مائــة كلمــة غــر أســاء العلــم.
ـم حســاب اجلمــل يف النــاذج
 .2حســاب وتعيــن معــدّ ل اجلمــات :يف هــذه املرحلــة يتـ ّ
املختــارة.
يتــم حســاب املقاطــع اللفظيــة
 .3حســاب وتعيــن معــدل املقاطــع :يف هــذه املرحلــة ّ
املوجــودة يف النمــوذج املتشــكل مــن مائــة كلمــة« .واملقطــع هــو وحــدة صوتيــة تبــدأ بصامــت
يتبعــه صائــت ،وينتهــي قبــل أول صامــت يــرد متبوع ـ ًا بصائــت ،أو حيــث تنتهــي السلســلة
املنطوقــة قبــل جمــيء قيــد» (النعيمــي1998 ،م )8 :وهــو أيض ـ ًا «عبــارة عــن حركــة قصــرة أو
طويلــة مكتنفــة بصــوت أو أكثــر مــن األصــوات الســاكنة» (أنيــس1988 ،م )146 :جديــر
بالذكــر ّ
أن يف هــذه املرحلــة أيض ـ ًا كســابقها ال تعــدّ مقاطــع األســاء العلــم واخلاصــة .بعدئــذ
نجمــع كل املقاطــع وتقســم عــى تعــداد النــاذج للحصــول عــى معــدّ ل املقاطــع.
وقد ّبي فراي حصيلة هذه املحاسبات علی اجلدول البياين  1و.2
 .4تعيــن مســتوى املقروئيــة :لتعيــن مســتوى املقروئ ّيــة يســتفاد مــن جــداول القائمــة
اخلاصــة بمعادلــة فــراي .حيــث يوضــع معــدل اجلمــل عــى اخلــط العمــودي ومعــدل املقاطــع
عــى اخلــط أو املحــور األفقــي وهبــذا يكــون حمـ ّـل تالقيهــم هــو النقطــة املشــخصة لســهولة
املقروئ ّيــة أو صعوبتهــا .بعبــارة أخــرى؛ اجلــدول األول لتعيــن درجــة املقروئ ّيــة املناســبة
ملســتوى الطالــب واجلــدول الثــاين لتعيــن درجــة املقروئ ّيــة املناســبة لسـ ّن الطالــب( .جعفــري
ـدرج مــن
هرنــدي )105-106 :1389 ،كــا يمكننــا مــن خــال هــذه املعادلــة تبيــن مســئلة التـ ّ
األســهل إلــی األصعــب .وهــل روعــي هــذا األصــل يف الكتــب املدرســية أو ال؟
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و اجلديــر بالذكــر أن عــدد اجلمــل قــد ذكــر عــى املحــور العمــودي وعــدد املقاطــع قــد
ســجل عــى املحــور األفقــي .كــا ذكــر يف العنــوان ،إن هــذا اجلــدول يبـ ّـن مســتوی املقروئيــة
بالنســبة إلــی مســتوی القــارئ املــدريس .وأمــا يف اجلــدول البيــاين  2يمكــن بيــان مســتوی
املقروئيــة بالنســبة إلــی ســ ّن القــارئ (جعفــري هرنــدي)107 :1389 ،
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تــم تنظيــم هــذه املعادلــة عــى أســاس النصــوص اإلنجليزيــة فقــد تــم
ولكــن بــا أنــه قــد ّ
تعديلــه وتطبيقــه ليناســب النصــوص العربيــة والفارســية .هلــذا قــام ديــاين بإضافــة رقــم 56
إىل معــدل األعــداد وأضــاف حممديــان رقــم  54إىل ذاك املعــدل ليبــدأ اجلــدول البيــاين عنــد
ديــاين مــن  164بــدالً مــن  108وينتهــي بـــ  228بــدالً مــن  172وبذلــك يبــدأ هــذا اجلــدول عند
حممديــان بـــ 162وينتهــي بـــ ( 226جعفــري هرنــدي و مريشــاه جعفــري)107:1389 ،
مــن خــال تطبيــق هــذه اجلــداول علــی اللغــة العربيــة يتبــن لنــا بأنــه ال يمكننــا تطبيقــه
عليهــا .ويرجــع هــذا األمــر إلــی اختــاف مقروئيــة اللغــة العربيــة عــن اللغــة اإلنجليزيــة
وحتــی الفارســية .إحــدی اخلصوصيــات التــي تنفــرد هبــا اللغــة العربيــة هــي خصوصيــة
اإلعــراب وحركــة آخــر الكلمــة التــي تو ّلــد مقاطــع أكثــر بكثــر مــن مقاطــع اللغــة الفارســية
واإلنجليزيــة .وهــذا االختــاف اإلحصائــي نابــع مــن اختــاف طبيعــة اللغــات الثــاث يف
الصامــت واملصــوت مــن جهــة ،ونطــق حــركات آخــر احلــروف يف اللغــة العربيــة مــن جهــة
أخــری .ويــرز هــذا االختــاف يف املقاطــع بدرجــة كبــرة حتــی بعــد دراســة عينــة متكونــة مــن
مائــة كلمــة مل يمكننــا تطبيقــه علــی جــدول فــرای فحســب بــل حتــی مل نســتطع أن نطبقــه علــی
اجلــدول املقــرح مــن قبــل حممديــان وديــاين .وتغيــر اجلــداول وتعديلهــا بــا يناســب اللغــة
العربيــة حتتــاج إلــی دراســة تفصيليــة يف دراســة مطولــة.
إذن ال يمكننــا االســتفادة مــن جــدول فــراي لتعيــن مســتوی مقروئيــة نصــوص اللغــة
العربيــة ولكــن يمكننــا االســتفادة مــن نظريــة فــراي التدرجييــة .أي هــل اجلمــات واملقاطــع
يســران علــی خــط منطقــي كــا رســمه فــراي؟ بعبــارة أخــری نحــاول اإلجابــة علــی هــذا
الســؤال :مــا مســتوى مقروئ ّيــة كتــب اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة األولــی مقارنــة بكتــب
اللغــة العربيــة يف املرحلــة اإلعداديــة الســابقة علــی أســاس معادلــة فــراي لالنقرائيــة؟

معطيات الدراسة وحتلیلها
كتاب العربية املقرر للسنة السابعة واألولی لإلعدادية القديمة
ضمــت تســعة أشــخاص مــن
تــم تأليــف كتــاب الصــف الســابع مــن قبــل جمموعــة تأليفيــة ّ
ـم إعــادة كتابتــه عــى أســاس آراء املعلمــن والفئــات التعليميــة
األســاتذه واملع ّلمــن وقــد تـ ّ
املتخصصــة .ويتبلــور هــذا الكتــاب حــول تنميــة املهــارات اللغويــة لتقويــة فهــم النصــوص
الدينيــة واللغــة العربيــة وبأســلوب عــى أســاس معرفــة النــص ،ولــذا ُيتوقــع مــن الطالــب يف
هنايــة الفصــل األول أن يقــرأ بعــض الكلــات ويف هنايــة الفصــل الثــاين البــد لــه مــن قــراءة
األول مــن الكتاب
النصــوص العربيــة الســهلة وفهــم معناهــا .واملالحــظ أن اجلمــل يف القســم ّ
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قصــرة وســهلة ّ
ألن الطالــب مــازال يف خطواتــه األولــی لتعلــم العربيــة.
لتبيــن وحتليــل مســتوی مقروئ ّيــة هــذا الكتــاب تــم اختيــار ثالثــة نــاذج بطريقــة عشــوائية
مــن أول الكتــاب (الــدرس األول صفحــة  )11ومــن وســطه (الــدرس اخلامــس صفحــة -42
 )43وآخــره (الــدرس التاســع صفحــة  )67-66ومتــت دراســة مــا فيــه مــن مجــل ومقاطــع
الســتخراج املعــدل وعرضــه علــی معادلــة فــراي.
و أمــا لدراســة مســتوى مقروئ ّيــة كتــاب اللغــة العربيــة للســنة األولــی اإلعداديــة القديمــة،
ـم اختيــار ثالثــة نــاذج بطريقــة عشــوائية مــن أول الكتــاب (الــدرس الرابــع صفحــة )25
فتـ ّ
ومــن وســطه (الــدرس الســادس صفحــة  )46-44وآخــره (الــدرس العــارش صفحــة -76
 )78ودراســة مــا يف هــذه النــاذج مــن مجــل ومقاطــع .وقــد جــاءت نتائــج هــذه الدراســة يف
اجلــدول :1
اجلدول  :1كتاب الصف السابع للثانوية األولی وكتاب األول لإلعدادية القديمة

املختارات للتقييم
اجلزء األول
اجلزء الثاين
اجلزء الثالث

املقاطع
الصف السابع
294
267
234

اجلمل
الصف األول
235
229
275

املقاطع
الصف السابع
30
28
25

اجلمل
الصف األول
26
22
18

النتيجــة التــي يشــر 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 يشــر الــی منحــدر منتظــم وذلــك ألن الكتابــان يبــدآن بنصــوص ذات
مجــل كثــرة ومــن ثــم يف وســطه تقـ ّـل عــدد اجلمــل و تتقلــص يف النهايــة ممــا يعنــي أنــه يف اتفــاق
مــع معادلــة فــراي.
أمــا بالنســبة للمقاطــع فالقضيــة خمتلفــة متام ـ ًا .وكــا نــری يف اجلــدول أن مقاطــع كتــاب
الصــف الســابع ختتلــف عــن مــا جــاء يف نظريــة فــراي .أي أن املقاطــع يف بدايــة الكتــاب كثــرة
ومــن ثــم بــدأت تقــل شــيئا فشــيئا .أمــا بالنســبة لكتــاب الصــف األول اإلعــدادي فالوضــع
أفضــل قليــا مــن كتــاب الصــف الســابع ولكــن مــا روعــي النظــم املنطقــي الكامــل الــذي
نــراه يف نظريــة فــراي؛ أي أن املقاطــع يف بدايــة الكتــاب أقــل مــن وســط الكتــاب إىل حـ ٍـد مــا.
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دراسة الكتابني املقررين للسنة الثامنة والسنة الثانية لإلعدادية 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  )17-16وأواســطه
(الــدرس اخلامــس صــص )55-54وأواخــره (الــدرس التاســع صــص .)101-100
ـم اســتبداله بكتــاب اللغــة العربيــة للصــف
أمــا الكتــاب الثــاين لإلعداديــة القديمــة الــذي تـ ّ
الثامــن للمرحلــة اإلعداديــة اجلديــدة فكانــت غايتــه املنشــودة واهلــدف املطلــوب منــه هــو
تعليــم اللغــة العربيــة مــن أجــل معرفــة النصــوص اإلســامية وعلــی رأســها القــرآن الكريــم
والتعــرف علــی التعاليــم اإلســامية وتذوقهــا .ولدراســة مســتوی مقروئ ّيــة هــذا الكتــاب تــم
اختيــار ثالثــة نــاذج مــن أول الكتــاب (الــدرس الثــاين صــص  )15-14ووســطه (الــدرس
الســابع صــص  )68-67وآخــره (الــدرس العــارش صــص )102-100
اجلدول  :2كتاب الصف الثامن والثاين لإلعدادية القديمة

املختارات للتقييم
اجلزء األول
اجلزء الثاين
اجلزء الثالث

املقاطع
الصف الثامن
285
229
275

اجلمل
الصف الثاين
263
266
219

املقاطع
الصف الثامن
10
17
17

اجلمل
الصف الثاين
20
16
16

تبــن لنــا مــن خــال هــذه النــاذج املدروســة ّ
أن النصــوص يف الصــف الثامــن غــر
وقــد ّ
متوافقــة مــع قانــون التــدرج؛ ألهنــا بــدأت باجلمــل القليلــة وثــم الطويلــة وانتهــت بذلــك .أي
ال يوجــد هنــاك أي تــدرج واملنحــدر غــر منطقــي .وأمــا كتــاب الصــف الثــاين وإن بــدأت مــن
اجلمــل الكثــرة لكنهــا مل تتــدرج كــا ينبغــي ودراســة املقاطــع أیضــا أظهــرت نفــس النتائــج
وتشــر إلــی منحــدر غــر منطقــي وتسلســل غــر منظــم.
دراسة الكتابني املقررين للسنة الثامنة والسنة الثانية لإلعدادية السابقة
إن كتــاب الصــف التاســع قــد دخــل منظومــة التدريــس مؤخــر ًا (1394ه.ق) ،وجــاء كبديــل
لكتــاب اللغــة العربيــة للصــف الثــاين لإلعداديــة القديمــة بحلــة جديــدة وتعديــات منهــا:
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 صــص )30-28و وســطه (الــدرس الســابع صــص  )74-73وآخــره (الــدرس
العــارش صــص )103-102وحســاب مــا فيــه مــن اجلمــل واملقاطــع.
أمــا هــدف كتــاب الصــف الثالــث لإلعداديــة القديمــة فــكان علــی غــرار الكتــب العربيــة
للمرحلــة القديمــة وهــو معرفــة التعاليــم األســامية وعلــی رأســها القــرآن الكريــم .و لدراســة
مســتوی مقروئ ّيــة هــذا الكتــاب تــم اختيــار ثالثــة نــاذج بالطريقــة العشــوائية مــن أول الكتــاب
(الــدرس األول صــص )5_4و وســطه (الــدرس الرابــع صــص )52_51و آخــره (الــدرس
الثامن صــص.)112_110
اجلدول  :3كتاب الصف التاسع والثالث لإلعدادية القديمة

املختارات للتقييم
اجلزء األول
اجلزء الثاين
اجلزء الثالث

املقاطع
الصف التاسع
238
270
251

اجلمل
الصف الثالث
227
244
245

املقاطع
الصف التاسع
12
5
9

اجلمل
الصف الثالث
17
7
15

فاجلــدول يشــر بوضــوح أن الكتــاب مل ُيــراع قانــون التــدرج ملعادلــة فــراي يف عــدد اجلمــل .و
اجلمــل يف كال الكتابــن أقــل بكثــر مــن مجــل هنايــة الكتــاب.
أ ّمــا بالنســبة للمقاطــع أيضــا فاملوضــوع ال خيتلــف كثــر ًا .وبــا أن املقاطــع يف كتــاب الصف
الثالــث تســر علــی خــط منطقــي مــن األقــل إلــی األكثــر إال أننــا ال نلمــس هــذا الســر املنطقي
بشــكل ملحوظ.
مقارنة مقروئية الكتب املدورسة
والنتائــج املالحظــة يف اجلــداول أعــاه تــدل علــی أن التسلســل املنطقــي والعقــي املوجــود
يف معادلــة فــراي ال تُطبــق 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
و الصــف الثامــن أعلــی مــن التاســع .هلــذا تــم حســاب معــدل اجلمــل ومقاطــع الكتــب
وعرضهــا مقارنــة يف جــدول بيــاين .وقــد متــت هــذه املقارنــة لكتــب الصفــوف الثالثــة مــن
املرحلــة اإلعداديــة.
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كتب الثانوية األوىل
يف اجلدول رقم  4تم عرض نتيجة الدراسة واملعدل الذي توصلت إليه هذه الدراسة.
املختارات
للتقييم
اجلزء األول
اجلزء الثاين
اجلزء الثالث
املعدّ ل

اجلدول  :4كتب الثانوية األوىل

الصف
السابع
294
267
234
265.00

املقاطع
الصف
الصف
التاسع
الثامن
238
285
270
229
251
275
253.00 263.00

الصف
السابع
30
28
25
27.67

اجلمل
الصف
الثامن
10
17
17
14.67

الصف
التاسع
12
5
9
8.67

يقــارن اجلــدول البيــاين  3حالــة اجلمــل يف ثالثــة كتــب مــن املرحلــة الثانويــة األوىل .وكــا
هــو مالحــظ أن هــذه الكتــب –يف خصــوص عــدد اجلمــات -تســر علــی خــط معقــول
ومنطقــي .بحيــث أن اجلمــل يف كتــب الصــف الســابع كثــرة ومــن ثــم تقـ ّـل شــيئ ًا فشــيئ ًا يف
الصــف الثامــن والتاســع.

امــا مــا نــراه يف اجلــدول البيــاين رقــم  4فقــد تبـ ّـن لنــا أن املقاطــع جــاءت خمالفــة متامــا ملــا
جــاء يف معادلــة فــراي .أي أهنــا بــدأت بمقاطــع كثــرة ثــم بــدأت تقـ ّـل شــيئا فشــيئا.
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كتب اإلعدادية القديمة
يف جدول رقم  5تم عرض املعلومات املختصة بكتب املرحلة القديمة ومعدهلا.
اجلدول  :5كتب اإلعدادية القديمة

املختارات
للتقييم
اجلزء األول
اجلزء الثاين
اجلزء الثالث
املعدّ ل

الصف
األول
235
229
275
246.33

املقاطع
الصف
الثاين
263
266
219
249.33

الصف
الثالث
227
244
245
238.67

الصف
األول
26
22
18
22.00

اجلمل
الصف
الثاين
20
16
16
17.33

الصف
الثالث
17
7
15
13.00

كــا نــری يف اجلــدول البیــاين رقــم  5أن اجلمــل قــد اختــذت ســر ًا منطقيـ ًا تتطابــق مــع نظريــة
فــراي املقروئية.
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أمــا بخصــوص املقاطــع فإهنــا خمالفــة ملــا جــاء يف معادلــة فــراي ّ
وأن املقاطــع يف الصــف
الثالــث أقــل مــن املقاطــع يف الصــف الثــاين واألول( .اجلــدول البیــاين)6

النتيجة
مــن خــال دراســة نظريــة فــراي املقروئيــة علــی النصــوص العربيــة تبـ ّـن لنــا أنــه ال يمكننــا
تطبيــق النصــوص العربيــة علــی اجلــداول البيانيــة التــي عرضهــا فــراي لتعيــن مســتوی
الصــف والعمــر ،والســبب يف ذلــك أن معــدل املقاطــع املوجــود يف اجلمــل العربيــة كثــرة جــد ًا
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.
وقــد هدفــت الدراســة احلاليــة للتعــرف عــى مســتوى مقروئ ّيــة النصــوص العربيــة يف
كتــب اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة األولــی و مقارنتهــا بكتــب اللغــة العربيــة يف املرحلــة
توصــل الباحثــان يف حتليــل مــواد الدراســة إلــی النتائــج
اإلعداديــة الســابقة يف إيــران ،وقــد ّ
اآلتيــة:
قاعــدة التــدرج يف كتــب الصــف الســابع واألول لإلعداديــة القديمــة :فهنــاك تسلســل
منطقــي ومنحــدر منظــم بحيــث يبــدأ الكتابــان بنصــوص ذات مجــل كثــرة ومــن ثــم تقــل
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يف وســطه وتتق ّلــص يف النهايــة ،وهــذا يعنــي أنــه هنــاك اتفــاق مــع نظريــة فــراي .واملالحــظ
ارتفــاع مســتوى كيفيــة املقاطــع يف كتــاب الصــف األول عــن كتــاب الصــف الســابع.
النــاذج املدروســة يف كتــب الصــف الثامــن والثــاين لإلعداديــة القديمــة :تبــن أنــه ال
يوجــد أي تــدرج يف اجلمــل واملقاطــع فاملنحــدر غــر منطقــي وهــذا مــا خيالــف معادلــة فــراي.
قانــون التــدرج يف كتــب الصــف التاســع والثالــث لإلعداديــة القديمــة :تشــر النتائــج أنــه
مل ُيــراع قانــون التــدرج ملعادلــة فــراي يف عــدد اجلمــل .حيــث كانــت أقــل بكثــر مــن مجــل هنايــة
الكتــاب .ونفــس األمــر بالنســبة للمقاطــع .وبــا أن املقاطــع يف كتــاب الصــف الثالــث تســر
علــی خــط منطقــي مــن األقــل إلــی األكثــر إال أننــا ال نالحــظ هــذا الســر املنطقــي هنــا.
مقارنــة مقروئيــة الكتــب اجلديــدة :أن الكتــب الثانويــة اجلديــدة تســر علــی خــط معقــول
ومنطقــي .بحيــث أن اجلمــل يف كتــب الصــف الســابع كثــرة ومــن ثــم تقـ ّـل شــيئا فشــيئا يف
الصــف الثامــن والتاســع .أمــا املقاطــع مل تكــن كــا ينبغــي بحيــث أهنــا جــاءت خمالفــة متامــا ملــا
جــاء يف معادلــة فــراي .أي أهنــا بــدأت بمقاطــع كثــرة ثــم بــدأت تقـ ّـل شــيئا فشــيئا.
مقارنــة مقروئيــة الكتــب القديمــة :تشــر النتائــج املســتخرجة مــن النــاذج املدروســة أن
اجلمــل قــد اختــذت ســر ًا منطقيـ ًا تتطابــق مــع نظريــة فــراي املقروئيــة .أمــا بخصــوص املقاطــع
فإهنــا خمالفــة ملــا جــاء يف معادلــة فــراي ّ
وأن املقاطــع يف الصــف الثالــث أقــل مــن املقاطــع يف
الصــف الثــاين واألول.
واجلديــر بالذكــر أن نتائــج هــذه الدراســة كانــت علــی أســاس أخــذ العينــات والنــاذج.
ومــع األســف مل تكــن امللفــات اإللكرتونيــة (بصیغــة  )docلنصــوص هــذه الكتــب متوفــرة
لدينــا  ،ألننــا كنــا نســتطيع أن نخــرج بنتائــج أكثــر د ّقــة مــن خــال 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 خــال 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.
Keywords: readability, Fry Formula, Arabic language book, first high
school, old junior high school.
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