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مستوى مقروئية كتاب القراءة والنصوص االدبية لغير 
الناطقين باللغة العربية المقرر بالمعهد التأهيلي كلية الدعوة 

 االسالمية ليبيا
 جمال ارحومة الزناتيأ.  

 الزاويةالتربية كلية  –التربية وعلم النفسقسم 
 الزاويةجامعة 

 :مقدمة
الحفةةيع  لةة   ت ال جال عةةيت ةةالعي االلغةةه  ةةي ة ةةتله ااالسةةية اا ي ةةتهغ ةلةةةا اللغةةه ل ةةي 

نال كن  ن الحسةة  ل  ال علة يتغ ةننقة  ن عرتقهي  ة ن خالة اللغه الحضيرة ةالثقيفه ةالالراثغ
اللغةةه لهةةي ااثةةر الكبتةةر فةةي الن ةةة العقلةةي أتضةةي   حتعنةةيغ ة ك نةة ر ال عةةيرو ة بهةةي  ن ةةالة  اافكةةير ة 
 ةال عرفي. 
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  حةةر فهةي القراءة؛  جية في ال ه ه ال ةضة يت  ن القرائي( )اا التعي  ةالع  ال قرةئته
 البةيحثتن الهة و بعض تع  ي ك ي. لل العل تن إك يبهي إل  الالعلت ي النعيم ت ع  الالي   لته القراءة

 ال هةةيرات أكثةةر  ةةن القرائةةي فيا ةةالتعي . تقةةرأ لةةم كأنةة  تقةةرأ  ةةي هةةمتف ا ف ةةن القةةراءةغ لع لتةةه النهةةيئي
 ال ه ةةةةيت فةةةةي ةالنجةةةةي  ال را ةةةةي الالحسةةةةتة فةةةةي ةأكثر ةةةةي الةةةةأثترا   الالعلت تةةةةهغ بيلع لتةةةةه ارالبيعةةةةي   العقلتةةةةه
 (1)ةالنف تتن الالربةتتن البيحثتن ل ى أ  ته خيسه أك ب    ي ال خاللفهغ الالعلت ته
تعال   نجي  الع لته الالعلت ته في أي نعيم العلت ي  لة   ة ى في لتةه  ة خالت  ةنا النعةيم  

 ةةةن ال قةةةررات ال را ةةةتهغ ةار ةةة او الالربةتةةةه ةالالعلت تةةةهغ ال ةةة خالت ال ةةةلةكته لل عل ةةةتن ةلل العل ةةةتنغ 
لغةةه ةالبتئةةه ال  ر ةةتهغ ةال ثةةة  ةاسةةفيت ال نةةي ت أحةة  أ ةةم اللةةك ال ةة خالتغ ةا ةةت ي  نهةةي  العلةةتم ال

 بي البير العلتم ةالعلم اللغه تعة   ل  الحستة العيل  في شال   تي تن ال عرفه.
ال سةةةي ر ال ال اةلةةةه ةال ةةةلثرة فةةةي ال ة ةةةو الالعلت ةةةي؛ رنةةة    ةةةمتعةةة  الكالةةةي  ال  ر ةةةي أك ةةةي 

 س ر العلت ي تلالقي  ن ه كة  ن ال علم ةال العلم  ل  ح   ةاء؛ فهةة ت ثةة بيلن ةبه لل ةالعلم أ ي ةي 
الع لتةةةهغ ةلهةةةنا فهةةةة لةةةت   جةةةر  ة ةةةتله   ةةةنه ائ ةةةي لالع تةةة   نع ةةةه ة ال ل ةةةلهغ ةأ ي ةةةي  لع لتةةةه العلةةةم  

ةالرج ةةه حتةةه لل حالةةةى الالعلت ةةي لل نةةي تغ  العلت تةةه   ةةي  ة بةةة ركتةة ة أ ي ةةته فةةي الع لتةةه الالعلت تةةهغ
رنة  تقة م ااعةةير ال نهجةي لل ةي ة ال را ةةته ةتةجة  ال ةالعلم إلةة   ةي  ت ر ة   ةةن  علة ةيت ة عةةيروغ 

 نةةةي كينةةةت أ  تةةةه أن تكةةةةن الكالةةةي  ال  ر ةةةي  قةةةرةء ا ت ةةةهة فةةةك ر ةةةة ه اللغةتةةةهغ ةا ةةةالتعي  ة ةةةن 
غ ة لت  فإن  الء ةه الكالة  ال  ر ةته ل  ةالةتيت العلبةه ة ة راالهم  لة  ا ةالتعيبهي (2) ضي تن  الفكرته

العةة   ةةن الخسةةيئم ال ه ةةه لاللةةك الكالةة غ لةةنا ةجةة  أن تكةةةن الكالةةي  الالعلت ةةي  ني ةةبي  للقةةير   ةةن 
ته   رة العيل  اللغةته ةالعقلتةه ة تةلة  ةرابيالة . ةلقة  شة   البحةث العل ةي ال السةة  لة  فحةم نيح

  ى  الء ه الكالي  لل العلم أي  ي ُت    ب قرةئته الكالةي  الالعلت ةي. فةال الكةةن ال ةةا  القرائتةه فةة  
 (3)  الةا م فالفق  م الح ي ه نحة  راءالهي ةا  ةن   الةا م فالةل  ل تهم ال لة الجي هي.
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العنةي ال قرةئتةه الالعةيب  بةتن ال ةي ة الالعلت تةه ال كالةبةه ةالقة رة القرائتةه للعلبةه الةنتن أ ةة ت ة 
لهم ال ي ة الالعلت تهغ فيلقراءة ة تله االسية بتن القةير  ةال ةي ة ال قةرةءةغ ةحالة  تكةةن  ةنا ااالسةية 

أن الكةةن ال ةي ة  ا بة  ل قةرةءةافي ال  فتال كن القير   ن الةسةة إل  ال عيني ال الض نه فةي ال ةي ة 
ة العال   ال قرةئته  ال قرةءة  ني به لق رة القير  لتال كن  ن اانجنا  إل  ال قرةء ةا الخرا   عينت .

 ل   ي لتن : ارةة تالعل  بيلقير  ةالثيني تالعل  بيل ي ة ال قرةءة. فت ي تالعل  بيلقير  الال ثة بيلق رة 
ةا ال ي ةة  بةة . أ ةةي بيلن ةةبه للعةا ةةة ال العلقةةه بيل ةةي ة اللغةتةةه للعيلةة  ة افعتالةة  نحةةة العلةةم نةةم  عةةتن 

  (4)فأ  هي: ال فر ات اللغةتهغ الركت  الج ةغ عرتقه  رض ةالنعتم  حالةى ال ي ة الالعلت ته.
ةنعرا  ر  ته اللغه العربتهغ فق  اجرتةت الع تة   ةن ال را ةيت لقتةي    ةالةى  قرةئتالهةيغ فقة  

كالة  العلةتم اللغةه العربتةه للنةيعقتن بغتر ةي فةي  عي ة  العلةتم  قرةئتةه ب را ةه  (5)(2012العبتة ي ) يم 
 را ةةه  (6)(2011)جةةرى  ةةة ني ةال ةةة نيأ فةةي جي عةةه أم القةةرىغ ةالجي عةةه اا ةةال تهغ اللغةةه العربتةةه

قتي   قرةئته كالي  اللغه العربته ال قرر للسو الرابع ار ي يغ في   ار  ارر نغ ة  ى ل  فت 
 .ه  قرةئتالهيغ ةالح ت  أثر جن  العيل  في  رجه ال قرةئتهال ر  نسةم الكالي  بح    رج

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
بي البيره تع  البنتةه اا ي ةته الالةي  انعال ي   ن أ  ته الكالي  ال  ر ي في الع لته الالعلت ته 

غ ةفي عةة الالأكتة ات الكثتةرة  لة  ضةرةرة  الء ةه  ن خاللهي تالم العلم اللغه ةا التعي  ال ةضة يت
الحلتةةةة ة كالةةة  ال  ر ةةةته للعلبةةةه  ةةةن حتةةةث  رجةةةه سةةةعةبالهيغ تج ةةةع الالربةتةةةةن  لةةة  ا  تةةةه القةةةةتم ال

ةالعةةتر الكالةي  ال  ر ةي  لة  ا ة  ة عةيتتر  ل تةةه ةالربةتةه. ة ةن  ةنه ال عةيتتر  ةي تالعلة  ب رجةةه 
ةا ةت ي انا كةين  ةنا الكالةي   قة م لالعلةتم اللغةه العربتةه  سعةبه ة هةله ة قرةئتةه الكالةي  ال  ر ةيغ

بي البير ةةي ة ةةتله لفهةةم  بيل عهةة  الالةةأ تلي بكلتةةه الةة  ةة اا ةةال تهالأ تةةة العلبةةه الغتةةر النةةيعقتن بهةةي ة 
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ةا التعي  العلةم ال تنته ة بي ئهي ال ةي ته  ةن ) ةرءان كةرتمغ ة ةنه نبةتةهغ ة قتة ةغ ةفقة ( ةأن تكةنةةا 
أن تال يءة   ةي إنا جةيءت جهةة    لتةه القةةتم ةالحلتةة  لل رءة   ل  االسية بيلالراث اللغةي ةالفكري.

ةالعةةتر كالةة  اللغةةه العربتةةه لغتةةر النةةيعقتن بهةةي ضة ن إعةةير  ةةنا الالعةةةترس ة ةة  جةةيءت  ةةنه ال را ةةه 
 اا بتةه ةالنسةةم القةراءة لالجت   ن  ةنا الال ةيلة  ةن خةالة الالعةرو  لة    ةالةى  قرةئتةه كالةي 

لتبتي. ةت كةن لل را ةه  - عه  الالأ تلي بكلته ال  ةة اا ال تهلغتر النيعقتن بيللغه العربته ال قرر بيل
 الحقت    فهي  ن خالة ااجيبه  ن ال لالتن الاليلتتن:

لغتةةةر  اا بتةةه ةالنسةةةم القةةراءة ةةي   ةةالةى  قرةئتةةه النسةةةةم القرائتةةه الةةةار ة فةةي كالةةةي   -1
 ه سبيل عه  الالأ تلي بكلته ال  ةة اا ال تال قرر النيعقتن بيللغه العربته 

لغتةر النةيعقتن  اا بتةه ةالنسةةم القةراءة ي   ى ال ر  النسةم القرائته الةار ة في كالةي   -2
 بيل عه  الالأ تلي بكلته ال  ةة اا ال ته سال قرر بيللغه العربته 

 أهمية الدراسة: 
 ةالنسةةةةم القةةةراءة لقتةةةي    ةةةالةى  قرةئتةةةه كالةةةي  الك ةةةن أ  تةةةه  ةةةنه ال را ةةةه فةةةي العرضةةةهي

للكشةةةو  ةةةن  غلعربتةةةه لغتةةةر النةةةيعقتن بهةةةي بيل عهةة  الالةةةأ تلي بكلتةةةه الةةة  ةة اا ةةةال تهيللغةةةه اب اا بتةةه
ك ةةي الكال ة  ال را ةةه أ  تالهةةي  ةةن أ  تةةه ة كينةةه لغةةه  غ  ةالةى  قرةئتةةه  ةةنا الكالةةي  ة ني ةةبال  للعلبةةه

تل ةة ان الثتةر نالةيئت ة  القرآن الكةرتم؛ اللغةه العربتةهغ كةنهةي ال ة خة الرئت ةي لةالعلم ال بيحةث ارخةرىغ
 خرى في  ةاضتع  تي    الةى ال قرةئته.أ  قررات نه ال را ه ا ال يم البيحثتن ل را ه 

 أهداف الدراسة: 

 ال ع   نه ال را ه إل  الحقت  ار  او الاليلته:
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   لغتةةةر النةةةيعقتن بيللغةةةه العربتةةةه  اا بتةةةه ةالنسةةةةم القةةةراءةالكشةةةو  ةةةن   ةةةالةى  قرةئتةةةه كالةةةي
 بيل عه  الالأ تلي بكلته ال  ةة اا ال ته. ال قرر 

   لغتةر النةيعقتن  اا بتةه ةالنسةةم القةراءة عرفه   ى ال ر  النسةم القرائته الةةار ة فةي كالةي
 بيل عه  الالأ تلي بكلته ال  ةة اا ال ته. ال قرر بيللغه العربته 

 حدود الدراسة: 
 كالي  القةراءةسةم القرائته الةار ة في ال را ه الحيلته  ل  الح ت    الةى  قرةئته الن ت السر ا -

بيل عهةةةة  الالةةةةأ تلي بكلتةةةةه الةةةة  ةة ةال قةةةةرر لغتةةةةر النةةةةيعقتن بيللغةةةةه العربتةةةةه  اا بتةةةةه ةالنسةةةةةم
 .2017 -2016اا ال ته للعيم ال را ي 

ال را ةةه  لةة   تنةةه  ةةن العلبةةه الغتةةر النةةيعقتن بيللغةةه العربتةةه الةةنتن ت ر ةةةن بيل عهةة   ت السةةر ا -
 .2017 -2016ال  ةة اا ال تهغ للعيم ال را ي الالأ تلي بكلته 

   مصطلحات الدراسة:
 بيل را ه   ة  سعلحيت بحيجه ال  العرتو ة نهي:

 فه ةةة  فةةةي العيلةةة  تةاجههةةةي الالةةةي القرائتةةةه النسةةةةم لسةةةعةبه الن ةةةبته ال رجةةةه ":لمقروئيـــةا
  (7).(Cloze Test)الالال ه" اخالبير تقت هي ل ض ةنهي ك ي

ــا   المقروئيــة ال عهةة  الالةةأ تلي   ةةالةى ا ةةالتعي  ةفهةةم علبةةه  ةةة :  (Readability) اجرائي
 العلبةه إ ةي ة ةن ةبه القةي  ب الة ةعالالي ة  غاا بته ةالنسةم القراءة كالي الغتر النيعقتن بيلعربته ل

  ن النم ةف  اخالبير كلة . ال حنةفه  للكل يت
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: ت ةةالخ م لقتةةي    ةةالةى  قرةئتةةه ال ةةي ة الالعلت تةةه ةت كةةن  (Cloze Test)اختبــار كلــوز 
 غةالالعلت ةةةةي غالسةةةةنتو ال  ةةةةالجتبتن بنةةةةيء   لةةةة  نالةةةةيئجهم إلةةةة  ثالثةةةةه   ةةةةالةتيت : ال  ةةةةالةى ال  ةةةةالقة

 (8).ةااحبيعي
 كل ةه  ةيبع كة  ن  حنفت نسي   للعيل  فتهي تق م ااخالبيرات  ن : نةعاختبار كلوز اجرائيا  

 الكل ةةيت إ ةةي ة العيلةة   ةةن علةة  ثةةم  رالبةةهغ اتةةر بعرتقةةه الةةنم الحةةت  نع ةةهغ ةةضةةعت بعرتقةةه
 النم. في ال ني به أ يكنهي ال حنةفه إل 

لل رحلةةه ( ااةة)الج ء اا بتةةه ةالنسةةةم القةةراءة كالةةي  :االدبيــة والنصــوص القــراءةكتــاب 
الةة  ةة اا ةةال ته فةةي لغتةةر النةةيعقتن بيللغةةه العربتةةه ال عال ةة  ال رت ةة  بيل عهةة  الالةةأ تلي بكلتةةه الثينتةةه 

 في  ةله لتبتي. 2017 -2016العيم ال را ي 

 االطار النظري:
 العلبةةةه بالعلةةتم ال  ر ةةه  نيتةةه كينةةةت لةةنا الالعلت تةةه ال ةةي ة ا ةةةالتعي  العيلةة  ة ةةتله القةةراءة

 فتةةال كن فةةي ال   ااالسةةية تكةةةن ةحالةة  ال قةةرةءةغ ةال ةةي ة القةةير  بةةتن االسةةية ة ةةتله فةةيلقراءة القةةراءةغ
  ني ةةبه ال ةةي ة الكةةةن  ةنه أن بةة  ا ال قةرةءة ال ةةي ة فةةي ال الضة نه ال عةةيني إلةة  الةسةةة  ةةن القةير 
 ال  ر ةته الكالة   لت  فإن  الء ةه . عينت  ةا الخرا  ال قرةء إل  اانجنا   ن لتال كن القير  لق رة

  لاللةةةةةةةةةةةةك ال ه ةةةةةةةةةةةةه الخسةةةةةةةةةةةةيئم  ةةةةةةةةةةةةن العةةةةةةةةةةةة  ا ةةةةةةةةةةةةالتعيبهي  لةةةةةةةةةةةة  ة ةةةةةةةةةةةة راالهم العلبةةةةةةةةةةةةه ل  ةةةةةةةةةةةةالةتيت
 (9).الكال 

 :المقروئية مفهوم
 الالةةةةي ار اة بح ةةةة  تعرفةنهةةةةي رنهةةةةم لل قرةئتةةةةهغ  حةةةة  ا العرتفةةةةي  لةةةة  البةةةةيحثةن تالفةةةة  لةةةةم 
 القةةير  خلفتةةيت الالفي ةةة  نةة  ي الالةةي اللحعةةه  ةةي ال قرةئتةةه أن(  تالل ةةين) ةتةةرى لقتي ةةهي. ا ةةالخ  ت
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 اجة  ن ال قالرحه ةاراراض ال ةضةع ة ع اآلخرغ البعض  ع بعضهي ةاللغةته ةال عرفته العيعفته
 خةةيمغ الركتةة   اخةةة ج تعهةةي النحةتةةه ةالالراكتةة  لأللفةةيع ال للةةو اخالتةةير ة ةةع القةةراءةغ   لتةةه إال ةةيم
 الفعلةي ال ة ةو ة نيسر القير  خسيئم: رئت الين فئالين فتهي اللثر ال ي ة اللحعه  نه  ن  ةالكةن
 (10).ةال  رك

سةةعةبه ال ةةي ة ال قةةرةءة أت ةةي كةةين  رفهةةي )الكنةة ري( بأنهةةي " اسةةعال  تشةةتر الةة   ةةهةله أة 
 (11) جية اللك ال ي ة"

)النيجي( بأنهي" ال  الةى الني ت ثة ا التعي  ةفهم العلبه في سو  ي لةنم  ترى حتن في
ةالقةةي    ةةالةى  ةة   اا ةةالرجي يت السةةحتحه  ةةن  بةةة العلبةةه للكل ةةيت ال حنةفةةه  ةةن  نثةةري  كالةةة 

 (12)النم ةف  اخالبير الالال ه"
  بةةةة  ةةةن ال قةةةرةء ةا ةةةالتعي  فهةةةمغ فةةةي ةالسةةةعةبه ال ةةةهةله "  رجةةةه يبأنهةةة ) ة ةةة ( ةتعرفهةةةي

 ال قةرةء ةعبتعةه ةالفكةري الع ةري ة  ةالةاه ة ةافعة  ك تةلة  القةير  عبتعةه ةالةافة  الفي ةغ بع  القير 
 (13).ةأ لةب " ةةضةح   هةلال  ك رجه ةال ض ةن الشكة حتث  ن

 :المقروئية أهمية
 تقالسةةر ا بهةةي اا ال ةةيم اسةةب  فقةة  الحيضةةرغ الة ةةت فةةي  ال اتةة ة أ  تةةه ال قرةئتةةه اكال ةةبت

 الةني بيلشةكة ةا  ة ا  ي القرائتةه ةارنشةعه ال ةةا  سةعةبه   ةالةى  لة  للة ةةو -الالعلةتم  ت ان  ل 
 ةالعةي لتن ةالكالةي  أتضةي  السةحيفتتن اا ال ةيم  ةنا شة ة بةة السةوغ فةي العةال   يبلتةه  ةع تن جم
 ةرةاجهةةةةي  عبة ةةةةيالهم انالشةةةير أن فةجةةةة ةا ار  تةةةةه  ةةةنه التةةةةةمغ النيشةةةةرةن أ رك ة ةةة  ال كالبةةةةيتغ فةةةي

 ال ةي ة ةعبتعةه جههغ  ن ة بةلهي القراءة فهم   الةى بتن الالةاف    ى  ل  كبترة  رجه إل  تعال  ان
 حجةةم فةةي الحيسةةله ال تةةي ة إلةة  ال قرةئتةةه ب ةضةةةع اا ال ةةيم ةتعةة ى ارخةةرىغ الجهةةه  ةةن ال قةةرةءة
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 ل ةضةةع أن ةتالَحةعُ  .العةيلم أنحةيء شةال  فةي  لتهةي العلة  ة تةي ة ةال كالةبةه ال عبة ه ال ةا  ةالنةع
 ح ة  ة رضةي   لغةه ال ةي ة  ةاسةفيت الح تة  فةي الكالة   للفة تحاليجهي بيلغه الربةته أ  ته ال قرةئته

  ةةةن ن ةةةبه أكبةةةر إلةةة  الالعلت تةةةه ال ةةةي ة السةةةة بحتةةةث العقلةةةيغ ةن ةةةةه النف ةةةته ةاحالتيجيالةةة  القةةةير   ةةةن
 الكالةة  بيل قرةئتةةه العنيتةةه ةال اتةة ت للقةةير غ ةالقةة ت هي كاليبالهةةي  ةةن الغةةرض تالحقةة  ةبةةنلك ال العل ةةتنغ
 ة قرةئتةةه ال  ر ةةي الالحسةةتة   ةةالةى ارالفةةيع بةةتن ال بيشةةر لالرالبةةيع ةنلةةك خيسةةهغ بسةةفه ال  ر ةةته

 حتةث  ةن ال  ر ةته الكالة    ةالةى  عرفةه أن ك ةي .ال خاللفةه الالعلةتم  راحةة فةي ال را ةته ال ةا  كال 
  ي  راءة في العال  تحققهي أن ت كن الالي الالحستلته بيل  الةتيت في الالنبل تفت  ةالسعةبه ال هةله

 الحسةةتلهم ة ةة ى العةةال  نجةةي  ن ةةبه الف ةةتر فةةي ةت ةةي   ال را ةةتهغ ال ةةةا  كالةة   ةةن لهةةم تخسةةم
 الالحسةتة فةي العةال  نجي    م  ب  تكةن أن ت كن إن.  راءالهي  نهم ال علم تعل  العلت ته ل ي ة
 أفضةةةغ ةالةةنكر أفضةةة العلةةم إلةة  الةةل ي ال قرةئتةةه فةةإن لةةنلك إضةةيفه. لهةةم  الئةةم اتةةر الكالةةي  كةةةن

 (14).القراءة في ال ر ه  ي ة اكال ي   ل  ةال ي  

 :العوامل المؤثرة في المقروئية
 الالأثر ال قرةئته بع    ن العةا ة  ي: 

 العةا ة الفت تيئته.  .1
 ة افعتال .غالقرائته  رال   غ ةا ة  رالبعه بيلقير :  ثة  عرفال  ال يبقه .2
  ةا ة  رالبعه بيلنم.   .3

 غtypefaceةالشةة ة  عهةةر حةةرو العبي ةةه  العةا ةةة الفت تيئتةةه ال ةةلثرة فةةي ال قرةئتةةه : أوال :
غ spacingال  ةيفيت بةتن الكل ةيت ةبةتن ار ةعر ةبةتن الحةرةو غfont sizeحجم حرو العبي هغ 

 .layoutالعرض ةالن   
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 ةالش ة الجةان  الاليلته: قرةئته  ن جين  القير  :العةا ة ال لثرة بيل  ثانيا :
 ةةن العةا ةةة ال السةةله بةةيلعال  ةال ةةلثرة فةةي سةةعةبه  قرةئتةةه الةةنم  ةة م  : ميــول المتعلمــين -1

 غ را ةةية  تةةةة ال العل ةةتنغ ة ةة م ا ةةالثيرة ال ةضةةة يت ال ق  ةةه لةة ةافعهمغ ة  ةةيترالهي لحيجةةيالهم
شبي هي لرابيالهمغ لنلك تج   را ية  تةلهم فةي ال ةضةة يت الالةي القة م لهةم حالة  ا الكةةن  غةا 

ةت تلةةن إلة  اا ةال ا ة  غبة تشعرةن  نة   راءالهةي بيارالتةي  غال ةضة يت ال ق  ه ثقتله  لتهم
أن  لت   نيك شيء ت ةالعتع الع تة  ال ةي ة القرائتةه  ثةة  تةةة  (Robin)لق  نكر رةبتن . نهي
  (15).ه للقسه ةأبعيلهي "العلب

لةةنلك تنبغةةي العنيتةةه بيل ةةي ة القرائتةةه ال ق  ةةه لل العل ةةتنغ ك ةةي ا تنبغةةي اا ال ةةي   لةة  خبةةرة 
  للفي الكال  فقعغ بة تج  أن ال  م  نه الخبرة بيلبحةث العل ته في  نا ال جية.

 ةالعلم ةفه ة  للخبرة ال يبقه أ  ته كبترةغ ةالأثتر ةاضة  فةي ا ةالتعي  الالخبرة السابقة : -2
فقةة  أكةة ت ال را ةةيت الح تثةةه  لةة  أ  تةةه الخبةةرة ال ةةيبقه فةةي الن تةةه  ةة رة فهةةم  الةةنم ال قةة م للقةةراءة.

ال العل تن النسةم ال ق  ه لهمغ ك ي أةست بضرةرة  را ية خبرة ال العل ةتن ال ةيبقه  ةن ال فةي تم 
ال علة ةةةيت حةةةةة اللةةةك ار ي ةةته لل ةضةةةة يت ال ةةةرا  ال رت ةةةهيغ ة ةةة  ا الةةةر  ال ةتةةة  ال العل ةةةتن بةةةبعض 

  (16)ال في تم إنا لم الكن لهم خبرة كيفته  نهي. 
 العةا ة ال لثرة بيل قرةئته  ن جين  النم: ثالثا :

 content.عبتعه ال حالةى .1
 .structureالالركت  أة البنته ةالعقت االهي  .2
  ةاال ةةي  الةةنم )بغةةض النعةةر  ةةن عةةةة الفسةةةة ةالفقةةرات  غال حالةةةى بشةةكة  ن ةةجم النعةةتم

 تجعة القراءة أت ر ةأ هة. غلج ة(ةا
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  رض ال حالةى بإالبيع ن   النعت ي  ح   ت ي    ل  رفع   الةى ال قرةئتهغ  ثال: ا الخ ام 
ةاخالتير حجم الحةرو ةشةكل   نف  الن عته في كاليبه العنيةتن ةالفقرات ةالبنة  ةعرتقه إبرا  يغ

ةبيلالأكتةة  اُلح ةةن  غ قرةئتةةه الكالةةي   ةةالةى  ال ني ةةبتن لل ة ةةو؛ كلهةةي  ةا ةةة   ةةي  ة فةةي  تةةي ة
  .  الةى فهم العيل  للنم

 ال حيفعه  ل  ا ال رارته النم : 
ةأفكير  غإن ربع الفسة بيلفسة الني ت بق  ةالفسة الني تلت   ن عرت   ق  يت  ني به 

  .رئت ه  ني به
  ام ج ةة ب ةي أن الج لةه فكةرة كي لةهغ إنن تجة  الةجتة  اا ال ةيم ا ةالخ  :ا الخ ام لغه  فهة ةه

ب ةةتعه للالعبتةةر  ةةن كةةة فكةةرة  لةة  حةة ة. إن اللغةةه ال  تقةةه الةاضةةحه؛ الرفةةع   ةةالةى ال قرةئتةةه 
ةالفهةةةمغ ةبقةةة ر ال  ةةةالعيع تجةةة  ا ةةةالخ ام ال فةةةر ات ةال فةةةي تم ال ألةفةةةه ةالشةةةيئعه  نةةة  كاليبةةةه 

 النسةم. 
 ستياه ال حالةى ةتش ة نلك :. 3

 سةةةر ي : الالةةةأثر ال قرةئتةةةه بعةةةةة عةةةةة الكل ةةةه أة  الكل ةةةيت ال  ةةةالخ  ه  ةةةن حتةةةث: أوال : 
 الكل ه أة  سر يغ فكل ي كينت الكل يت  سترة كين العل هي أ هة  ل  ال العل تن. 

 :الج له ال  الخ  ه في بنيء النم ثانيا : 
 عةة الج له أة  سر ي. -1
 سعةبه الج له أة  هةلالهي.  -2
 بنته الج له ة ي بهي  ن ااعني  ةالخلع.  -3
 .أ هة  ن الفعلته(الج له اا  ته )نةع الج له -4
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العةةة  الج لةةةه احةةة  العةا ةةةة اركثةةةر الةةةأثترا  لةةة   ةةةهةله أة سةةةعةبه ال ةةةةا  ال قةةةرةءةغ فعةةةةة  
الج لهغ ةنة هي ت كنه ةي ان تجعةال  ةن الةنم ال قةرةء  ةهة الفهةم فةين عةةة الج لةه ة تةي ة كل يالهةي 

  فةي نلةك ان عةةة الل ي ال  سعةبه ال ي ة ال قرةءةغ ة لالهةي الةل ي الة   ةهةله  ةنه ال ةي ةغ ةال ةب
  (17)الج له تالعل  ربع بتن أفكير ي ال ال اخله الالي    ا تكةن العيل    الع ا لهي.

  رجه العقت  البنيء اللغةي: ثالثا :

فينة  تحالةي  الة   عرفةه أكثةر ل عنة  الكل ةيت الالةي الكةةن  غلكي تفهم العيلة   عنة  الج لةه 
البنةةيءغ ف ةةن خةةالة ارفكةةير ةال علة ةةيت ةال فةةي تم ال ةجةةة ة بةةيلنم تفهةةم القةةراء البنةةيء اللغةةةي للةةنم 

انهةي القةا ة  . ة ةا  ه ة ةا   البنيء اللغةي لت ت فقةع القةا ة  الالةي تعبقهةي الكيالة  لالنعةتم العبةيرات
ان ال  القبة تعرفهي لكي الكةن ل تة  القة رة  لة  ا ةالنالي  ال عنة   ةن العبةيراتغ الالي تفالرض الكيال  

  (18)فيلنحة ةبنيء الج له   ي  فالي  فهم اللغه. 
  رض ارفكير : رابعا :

الع  ارفكير جة ر ال ةضةع ال قرةءغ لنا تج   را ية ال هةله ةال  ه ةالالنعةتم فةي  ةرض  
 ةةهةلالهي  أة  عنةة  كةي الغ ةتخاللةو   ةةالةى سةعةبه الج لةه أفكةير ال ةضةةعغ ةالةةل ي الج لةه ال فتة ة

 (19).البعي لع   ارفكير الالي الشال ة  لتهي
لةةةةنا تجةةةة  ان الكةةةةةن ارفكةةةةير أ ي ةةةةته للةةةةنم ةاضةةةةحه سةةةةرتحهغ ةان تحةةةةرم الكيالةةةة  أة  

ال للو  ل  الع ت  الفكرة ا ت ي إنا كينت الالض ن  في تم ج ت ة اتر  ألةفه  ن ال العل تن لغرض 
 (20).ل  فهم ارفكير ب هةله ةت ر  ي  الهم  

  طرق قياس المقروئية:
 :  نهيال الخ م أ يلت   الع  ة للحكم  ل    الةى  قرةئته ال ي ة الالعلت ته 
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  :األحكام أسلوب -1
 ةالنيشةرتن الكالي   ن فيلكثتر ةشتة ي غ    ي   ال قرةئته  تي  عر  أكثر ارحكيم أ لة  تع 
 العل ةةةه  ةةي  لةة  أة ة  ير ةةالهم ةح  ةةهم خبةةرالهم  لةة  تعال ةة ةن ال كالبةةيت فةةي ةالعةةي لتن ةال عل ةةتن
  لة  القةةم الالقة تر فةي ةعةرتقالهم. القةراء ل خاللةو ةال عبة ةيت الكال  الح ت  في  بي    ن ةاكال بةه
 (21). هله أة  الة عه أة سعبه الكةن كأن السعةبه  ن  البيتنه   الةتيت في القرائته ال ةا  ةضع

 ة ةي إجرائهةي فةي كبتةر ة ةت إلة  الحالةي  ا  هله عرتقه ارحكيم عرتقه أن  ن الرام ة ل 
 الالبةيتن  ةن فضال   الناليئتغ ناالته ا البرة ي النتن البيحثتن بعض  ن  ةج ت أنهي إا اانالشير كثترة
  (22).ال عيتتر في لته ةضعو ال حك تنغ أحكيم في
  :االستيعاب اختبارات -2

 الالرج ةةهغ:   ةةالةتيت ثالثةةه  لةة  تقةةةم اا ةةالتعي  اخالبةةيرات عرتةة   ةةن ال قرةئتةةه  تةةي  إن  
  ل  ال حيفعه  ع ج ت ة ةألفيع بعبيرات  عتن نم  ن الالعبتر بيلالرج ه ةتقس  ةالالأةتةغ ةالشر غ
  ةةةن ةتالعلةةة  الةةةنمغ فةةةي ال الضةةة نه ارفكةةةير ةالةضةةةت  بتةةةين فتعنةةةي الشةةةر غ أ ةةةي ارسةةةليغ ال عنةةة 
 الةنم فةي سةرتحه اتةر ةأفكةير  عةين   ا ةالنبيع بة  فتقس  الالأةتةغ أ  ي ةالنعتمغ الرالت  إ ي ة الشير 
 .فت  السرتحه ارفكير  ل  ا ال ي ا  

 نسةةةم  ةةن  تنةةه اخالبةةير  لةة  تقةةةم اا ةةالتعي  اخالبةةيرات عرتةة   ةةن ال قرةئتةةه  تةةي  إن  
 اخالبةير تةضةع ثةم   ثلةهغ العتنه الكةن بحتث  شةائي ةبشكة  قرةئتالهي  تي  ال را  الالعلت ته ال ي ة

 ال خالةةيرة النسةةةم  ةةن نةةم لكةةة ةالالأةتةةةغ ةالالرج ةةهغ الشةةر غ الثالثةةه ال  ةةالةتيت تشةة ة ا ةةالتعي 
 لل ةي ة ا ةالتعيبهم  تةي  ال را  العلبه  ن   ثله  تنه  ل  ةتعب  ةالثبيت بيلس   ااخالبير تالسو

  ل   لشرا   ال الة عيت  نه ةالع  ااخالبيراتغ  ل  العلبه  ال يت  الة عيت الح   ثم الالعلت تهغ
 .الالعلت ته ال ي ة  قرةئته   الةى
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 : ة ي: ثالثه   الةتيت إل  اا التعي  اخالبيرات  ل  العلبه أ اء ةتسنو
 .القراءة في أنف هم  ل  اا ال ي  العلبه ت العتع أي. ال  القة القرائي ال  الةى -
 . عل هم  ن ب  ي  ة النم ا التعي  العلبه ت العتع أي. الالعلت ي القرائي ال  الةى -
شراف  ال علم ب  ي  ة حال   القراءة العلبه ت العتع ا أي. ااحبيعي القرائي ال  الةى -  .ةا 

 ااخالبةةةيرات نالةةةيئت أن لل قرةئتةةةه ك قتةةةي  ااخالبةةةيرات لهةةةنه ال ةجهةةةه اانالقةةةي ات أ ةةةم ةلعةةةة
 ااخالبةيرات  ةن النةةع  ةنا ةتحالةي  الةنمغ سةعةبه العكة    ةي أكثةر ااخالبةير أ ةئله سعةبه العك 
  (23).ال ح  ة الن نته الع لتيت القت  الالي ار ئله ةضع  ن  ةالجه  الة ت  ن كبتر   ر إل 

  (:التتمة) كلوز اختبار -3
 أ ةةلة  ُبنِةةي ة ةة . اااةةال   فهةةةم أي Closure اانجلت تةةه الكل ةةه  ةةن  شةةالقه كلةةة  كل ةةه

 النةةةي م ال ة ةةةو اك ةةةية فعةةةري ا ةةةالع ا  الفةةةر  لةةة ى أن أي الجشةةةاليلتغ نعرتةةةه أ ةةةي   لةةة  كلةةةة 
 (24). ال ة و اكال ية   م ب ب   ن ه تنشأ الني الالةالر  ن بنلك  الخلسي  

 اليتلةر  ة ار لة   نا عةر َ ن أة ة أن   إل  ال جية  نا في الالربةته ار بتيت جة ةالشتر
Taylor اخالبةةةير أن ال قرةئتةةةهغ  تةةةي  فةةةي ثيبالةةةه أ اة ا البةةةره حتةةةث العشةةةرتن القةةةرن خ  ةةةتنتيت فةةةي 

 إ  ا  في ب رةنال  تال ت  حتث ال قرةئته  تي  في اا التعي  اخالبيرات  ةتي    نيف ي   أضح ( كلة )
 أنةة  إلةة  بياضةةيفه ال حنةفةةهغ الكل ةةيت الغتتةةر عرتةة   ةةن الةاحةة  للةةنم ااخالبةةير  ةةن  العةة  ة ن ةةين 
 ار ةةلة   ةةنا ةت ةةالخ م ةالف ةةترهغ بنيئةة  ب ةةهةله ار ةةلة   ةةنا ت الةةي  ك ةةي .الالخ ةةتن فةةرم  ةةن تقلةةة
 كل ةه كةة ال كالةة  الةنم  ةن تحةنو العرتقةه  ةنه ةح ة  الالعلت ةيغ الكالةي   قرةئتةه لفحةم التةم

ك ةةية الني سةةه الكل ةةيت بةضةةع الفةةرا  لالعبئةةه فرسةةه العةةال  ةتععةة   ةةيبعهغ أة خي  ةةه  ال عنةة غ ةا 
  قرةئتالة  حتةث  ن  الئم بأن  الكالي   نا  ن القةة ت كن% 80 بن به  عتن   الةى في نج  فإنا

 القرائتةةه النسةةةم لكةةة  ي ةةه  تكينتكتةةه عرتقةةه كلةةة  عرتقةةه ةالعةة  لهةةمغ أ ةة  الةةنتن العلبةةه ل  ةةالةى
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. اا ةالتعي  اخالبةيرات بإ ة ا   قيرنةه ال بةنةلتن ةالجهة  الة ةت  ةن الكثتةر ةالةةفر بيل ةضةة ته ال الةي 
 :  الةتيت ثالثه إل ( كلة ) اخالبير  ل  العلبه أ اء ةتسنو

 ةا ةالتعيب  الةنم  ةراءة فتة  العيلة  ت ةالعتع الةني ال  ةالةى ة ةة ال  ةالقة: القرائةي ال  الةى  -1
 -% 61 بةةتن الالةةراة   ال ةةه  لةة  العيلةة  بحسةةةة ةتالحةة   ة  ةةي  ال غ ال علةةم إشةةراو  ةن

100.% 
 ةا ةالتعيب  الةنم  ةراءة العيلة  فتة  ت ةالعتع الةني ال  ةالةى ة ةة الالعلت ي: القرائي ال  الةى  -2

شراف غ ال علم ب  ي  ة  %.60 -% 41 بتن الالراة   ال ه  ل  العيل  بحسةة ةتالح   ةا 
 الةةةنم  ةةةراءة  ةةةن العيلةةة   نةةة ه تعجةةة  الةةةني ال  ةةةالةى ة ةةةة ااحبةةةيعي: القرائةةةي ال  ةةةالةى  -3

شةةراف غ ال علةةم ب  ةةي  ة حالةة  ةا ةةالتعيب    لةة  القةةة  ال ةةه  لةة  العيلةة  بحسةةةة ةتالحةة   ةا 
41. %(25) 
 لقتةةةةي  كلةةةةة  اخالبةةةةير سةةةة   العربتةةةةه الجي عةةةيت فةةةةي العل تةةةةه ال را ةةةةيت بعةةةةض أثبالةةةةت ة ةةة 

 .العربته النسةم  قرةئته
  :المقروئية معادالت -4

 ال الحةةةة ة الةاتةةةةيت فةةةةي العشةةةةرتن القةةةةرن  شةةةةرتنتيت إلةةةة  ال قرةئتةةةةه  عةةةةي ات عهةةةةةر تعةةةةة 
  جيلة غ فةي ارةةThe Teacher’s World Book بةةِ  ال ة ةةم ثةرانة تك كالةي  ةتعة  ار رتكتةهغ
 ةنعرتيالة  العلةةم الة رت   لتنةي  ة ار رتكتهغ ال  ار  في العلةم   ر ي  ن ستحيت بع  ة   جيء
 فةي Bertha Lively  را ه ثةرن تك كالي  بع  ةعهر! اانجلت تهس اللغه  سعلحيت أم ة عي اال 

 السةةةةحو فةةةةي الكرار ةةةةي  عةةةة ات ة را ةةةةه ال فةةةةر ات  ةةةةةائم عهةةةةةر نلةةةةك بعةةةة  الةالةةةةت ثةةةةم 1923  ةةةةيم
 ال عةةي ات أن القةةراءة  تةة ان فةةي الغلتنال شةة  ةةن الكثتةةر ةتعةة  .ارخةةرى اا ةةالم ةة ةةيئة ةاانا ةةيت

  ةن  ة   ضةةء في ةالحلتل  نم اخالتير ال عي ات العبت  ةتالعل   بةا   ال قرةئته  تي  عر  أكثر
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 الغربةةةي العةةةيلم فةةةي عةةةةرت ال عةةةي ات ة ةةةنه الةةةنمغ سةةةعةبه   ةةةالةى ال ثةةةة الالةةةي اللغةتةةةه ال الغتةةةرات
  عي لةه 200 تقةير   ةي ال يضةي القةرن ث ينتنتةيت في بلغت ة   اانجلت تهغ اللغه في خيم ةبشكة

 ةأثبالةةا عةرة ةي الةنتن ارشةخيم بأ ة يء ال عي ات  نه  رفت ة    را هغ ألو  ن أكثر  نهي نالت
 تالعلة  ةا ةالع يلهي ((Dale, Guning Fog, Chale, Flesh, Smong, Fry  ثةة سةالحتالهي

 (26)اللغةته العةا ة إل  بيا الني   يئ ه ج اةة  ع الناليئت ة قيرنه ةالحلتال   إحسيئتي     ال  
ن  لغةةه  ةةن أكثةةر شةة لت بةةة بعتنهةةي لغةةه  لةة  القالسةةر لةةم ال قرةئتةةه  جةةية فةةي ال را ةةيت ةا 
 إلة  الفالقةر  الت ف ي العربته اللغه ةالاليتلن تهغ أ ي ةارل ينته ةالتيبينته ةالرة ته ةالفتالني ته كيانجلت ته

 بشةكة العربتةه اللغةه كالة  ة قرةئتةه  يمغ بشكة ال  ر ته الكال   قرةئته  جية في ةبحةث  را يت
ن. الت  أسيبع الالجية  ا الكي  الس    نا في العل ته الر يئة     إن حتث خيمغ  إل  االالفيت ةا 
 (27) .لناال   قسة ا   تكن لم بشكة جيء العربته ةال را يت البحةث  نه في ال قرةئته  ةا ة

 الدراسات السابقة:
 العربتةةةةه ال قةةةةرر للسةةةةو ال ةةةةي     تةةةةي   قرةئتةةةةه كالةةةةي  اللغةةةةه" (28)(1991) النقــــر  دراســــة

لةةة   رجةةةه اخةةةالالو  قرةئتةةةه النسةةةةم فةةةي الكالةةةي   غ ة ةةة فتاار ن"ار ي ةةةي فةةةي  ال را ةةةه ةا 
لةة  الكشةةو  ةةن الةة ر  نسةةةم القةةراءة ح ةة   رجةةه سةةعةبالهي فةةي الكالةةي غ ة غ النةةةعبةةيخالالو  ا 

بةه  حيفعةه إربة غ ةعبقةت ال را ةه  لة  أربعةه ةعيلبه  ن عل ي  عيلب (500)ةكينت  تنه ال را ه 
البيحثةةةه  ةا ةةةالخ  تنسةةةةم الةةةم اخالتير ةةةي بعرتقةةةه  شةةةةائته  نالع ةةةه  ةةةن كالةةةي  اللغةةةه العربتةةةهغ 

نالةةيئت ال را ةةه إلةة  إن   ةةالةى نسةةةم الكالةةي   ني ةةبه للعلبةةه فةةي  اخالبةةير كلةةة . ة ةة  أشةةيرت
ل را ةةه إلةة  أن النسةةةم فةةي الكالةةي  لةةم الرالةة  ح ةة   رجةةه ا ي الةةة سةةلتةك ةة رجةةه  قرةئتالهةةيغ 

 .النةع قرةئتالهيغ ك ي بتنت الناليئت أن  رجه  قرةئته النسةم ا الخاللو بيخالالو 
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 فةي كالةي  القرائتةه النسةةم  قرةئتةه  تةي  إلة   ة فت فقة  غ(29)(1995) إسـماعيل دراسـة أما 
 بيخالتةةير  ةةيم البيحةةث إن البحةةرتنغ  ةلةةه فةةي اا ةة ا ي ارةة السةةو لعلبةةه ال قةةرر العربتةةه اللغةةه
 كلةةة غ اخالبةةير  لةة  العلبةةه البيحةةث ةعبةة  ال را ةةهغ  ةضةةةع الكالةةي   ةةن  رائتةةه نسةةةم  ةةاله
: اآلالتةه النالةيئت إلة  ال را ةه ة   الةسةلت ةعيلبهغ عيلبي  ( 491) ل  ال را ه  تنه اشال لت حتث
 فةةي  ةلةةه البحةةرتن فةةي اا ةة ا ي ارةة للسةةو العربتةةه اللغةةه كالةةي  فةةي القرائتةةه النسةةةم القةةع

اانيثغ ك ي  لسيل  العيل  نةع إحسيئته اخالالو  اله نات فرة  الةج  ااحبيعيغ ال  الةى
 . قرةئتالهي  رجه ضةء في  ال رجه لت ت العربته اللغه كالي  نسةم أن البتن

  قرةئتةةةه   ةةةالةى  لةةة  الالعةةةرو إلةةة  ال ار ةةةه  ةةةنه  ةةة فت (30)(2003)النـــاجي وأمـــا دراســـة
 ا ةةةالخ م ال ار ةةةه  ةةة و ةلالحقتةةة  اابالةةة ائيغ ال ةةةي   العربتةةةه للسةةةو اللغةةةه كالةةةي  إشةةةراكته ة رجةةةه
 ارةلة :  فئالةتن  ةن ال ار ةه  تنةه الكةنةت الكالةي غ ة ة   قرةئتةه كلة    ةالةى اخالبير لقتي  البيحث

  تنةةةه) الثينتةةةه الفئةةةه ةالكةنةةةت   ر ةةةهغ (14) فةةةي ةعيلبةةةه ( عيلبةةةي632) ضةةة ت سةةةفته شةةةعبه (26)
 النالةةةةيئت كشةةةةفت .لإلشةةةةراكته سةةةةفحيت (10)ة نثرتةةةةه لل قرةئتةةةةه نسةةةةةم ثةةةةالث  ةةةةن( ال ةضةةةةة يت

 فةةةةي تقعةةةةةن%(  23.5)ااحبةةةةيعيغة ال  ةةةةالةى فةةةةي تقعةةةةةن العلبةةةةه  ةةةةن%(  68.5) أن لل قرةئتةةةةه
  الةه إحسةيئته نة أثةر ة نةيك ال  القةغ ال  الةى في تقعةن العلبه  ن%( 8)ة الالعلت يغ ال  الةى
 العلبه لسةيل  الحستة في ال نعقه ل الغتر إحسيئته  اله نة ةاثر اانيثغ ةلسيل  الجن  ل الغتر
  .ال رك  علبه
 ةن  ارةلة  بيلحلقةه العربتةه اللغةه كالة   قرةئتةه  تةي  إل  (31)(2002)البسيوني وهدفت دراسة 

 ةالرابةةةع الثيلةةةث بيلسةةةفةو ةعيلبةةةه عيلبةةةي (368)  ةةةن ال ار ةةةه  تنةةةه ةالكةنةةةت ار ي ةةةيغ الالعلةةةتم
 ال  ةةةالةتيت كيفةةةه لال ثةةةة بيلقةةةي رة  خاللفةةةه العلت تةةةه  نةةةيع ( 4) ةةةن اابال ائتةةةه ةالخةةةي   بيل رحلةةةه

 الةةم ة ةة  ال ار ةةهغ أ ةات  ةةن كةةأ اة الالال ةةه اخالبةةير البيحثةةه ةا ةةالخ  ت .اا السةةي ته ةااجال ي تةةه
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  ار ةةيغ سةةو لكةةة اخالبةيرا  شةةر اثنةةي بةا ةع الثالثةةهغ للسةةفةو اخالبةير الال ةةه ةثالثةةتن  ةةاله بنةيء
 الكل ةةه حةةنو ةالةةم السةفةوغ  ةةنه الال تةةن  لة  ال قةةررة كالةة  القةةراءة  ةن النسةةةم اخالتةةرت ة ة 

 الثيلةةةث السةةةو كالةةةي   قرةئتةةةه   ةةةالةى أن ال ار ةةةه نالةةةيئت أشةةةيرت ة ةةة  .نةةةم كةةةة  ةةةن ال ةةةيبعه
   ةةةةالةى ففةةةةي الرابةةةةع السةةةةو كالةةةةي  أ ةةةةي الالعلت ةةةةيغ ال  ةةةةالةى الخةةةةي   فةةةةي ةالسةةةةو اابالةةةة ائي
 .الالل تن ال الة ع   الةى في لت  أن  أي السعةبه

 كالةةةةي    قرةئتةةةه   ةةةالةى  ةةةن الكشةةةو إلةةة  (32)(2001) ةا  ةةة ي تة بة حةةةةم دراســـة وهـــدفت
  رجةه الجةن  فةي أثةر ةالح ت  البحرتنغ في الثينةته ال رحله لعلبه ال قرر ةالبتئه الحته الكيئنيت
  ةضةةةع الكالةي )نسةةم   ةن لعتنةه كلةة  اخالبةير البيحثةين ا ةالخ م ة ة  الكالةي غ نلةك  قرةئتةه
 ةأشةةةيرت. ةعيلبةةةه ( عيلبةةةي  325)  ةةةن  كةنةةةه  شةةةةائته  تنةةةه  لةةة  ااخالبةةةيرات ةة  ةةةت ال را ةةةهغ

 الكالي  لنسةم كلة  اخالبير ال را ه  ل   تنه علبه  ن%(  50) أ اء أن إل  ال را ه ناليئت
 فةي الالعلت ةيغ ال  ةالةى فةي تقةع فقةع  ن العتنه%(  25) أ اء ةأن ااحبيعيغ ال  الةى في تقع
 نالةيئت أشةيرت ك ةي. ال  ةالقة ال  ةالةى فةي كةين أ ال ةم العلبةه  ةن%(  25)  لتلةه ن ةبه أن حتن

 أشةيرت ك ةي  قرةئتالهةيغ  رجةه ةفة   ال رجةه لت ةت في الكالي  القرائته النسةم أن إل  ال را ه
 جةةن  اخةالالو البعةي   النسةةةم  قرةئتةه فةي إحسةةيئته  الةه ني ةجةةة  فةر  إلة  ال را ةه نالةيئت
 .لسيل  اانيث القير 

 عام على الدراسات السابقة: تعقيب
كلةةة  للكشةو  لة  ال قرةئتةهغ ة ةةة  االجهةت أكثةر ال را ةيت ال ةةيبقه إلة  ا ةالخ ام اخالبةير -

  ي اللال م ب  ال را ه الحيلته للكشو  ن   الةى ال قرةئته في ال قرر. 
 العةةة  ت  تنةةةه ال را ةةةه فةةةي ال را ةةةيت ال ةةةيبقه فكينةةةت  ةةةن  راحةةةة  را ةةةته  خاللفةةةهغ ة ةةةن -

  ني ت  را ته  النة هغ   ي تععي ال را ه الحيلته فرسه اخالتير العتنه.
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 منهج الدراسة:

ال ةةنهت الةسةةفي ل الئ الةة   ال را ةةه ت ةةالخ  ار ةة او ال را ةةه ةال شةةير إلتهةةي أنفةةيغ  الحقتقةةي   
 ةالنسةةم القةراءةاخالبير كلة  لقتي  ة الح ت    الةى  قرةئتةه كالةي   راراض ال را ه.  ن خالة

ةنلةك  غلتبتةي -بيل عه  الالةأ تلي بكلتةه الة  ةة اا ةال ته ال قرر لغتر النيعقتن بيللغه العربته  اا بته
 ل ي تال ت  ب   ن الس   ةالثبيتغ بح   ار   الالربةيغ ةال ار يت نات السله.

 مجتمع الدراسة: 
 أشال ة  جال ع ال را ه  ل : 

   اتةةر النةةيعقتن اا بتةةه ال قةةرر  لةة   ةالنسةةةم القةةراءةالنسةةةم القرائتةةه الةةةار ة فةةي كالةةي
 (.2017 -2016بيللغه العربته بيل عه  الالأ تلي بكلته ال  ةة اا ال ته للعيم ال را ي )

   العلبه الغتر النيعقتن بيللغه العربته ال ار تن بيل عه  الالأ تلي بكلته ال  ةة اا ال ته للعيم
 (.2017 -2016ال را ي )

 عينة الدراسة:
نسةةم بعرتقةةه  ثالثةه اخالتةةير ةالةم ال قرةئتةه  ةضةة يت  تنةةه ةالشة ة:  تال ةضةة ي فئةه
 ة ي : .الكالي   ةضة يت  ن  را الهي العتنه رفرا  ت ب  لم  شةائتهغ

 رقم الصفحة رقم النص اسم الموضوع النص
 89 18 ال ُيعرف الكالم اال بنشره االول
 103 21 الربيع الثاني
 121 24 ذكاء وحسن تصرف الثالث
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العلبةةه الغتةر النةةيعقتن ( عيلبةي غ  ةن 25فئةه العلبةه: الةةم اخالتةير كةة ال جال ةةع البةيل   ةة   م )
 (.2017 -2016بيل عه  الالأ تلي بكلته ال  ةة اا ال ته للعيم ال را ي ) بيللغه العربته ال ار تن

   : الدراسة أدوات
 الكالي .  قرةئته   الةى لقتي  كلة  اخالبير البيحث ا الخ م

 : ةا الخ م البيحث اخالبير كلة  لأل بي  الاليلته : Cloze Testاختبار كلوز 
 تال ت  اخالبير كلة  بيلس   ةالثبيت في  تي   قرةئته نسةم  رائته في اللغه العربته. -1
 تقت  اخالبير كلة  سعةبه النم نف  غ ةلت  سعةبه ار ئله.  -2
 الحنو ةالالسحت  الةفر ة الي  ةجه ا . تال ت  اخالبير كلة  ب هةله العبتق  رن   لته -3
تقلةةة اخالبةةير كلةةة   ةةن فةةرم الالخ ةةتنغ رن العبئةةه الفرااةةيت الالعلةة   ةةن العيلةة   ةةراءة الةةنم    -4

 .ةا التعيب 
نو حة ن  ا  ا  اخالبير كلة  تكةن حنو ال فر ات أة ا قيع الكل يت  ن الج ة  لة  ةجة  "ال -

حرفةي  ة ةن ةضةعهي فةي ة كينةت اة فعةال  االبنيئي"غ بغةض النعةر  ةن عبتعةه الكل ةه ناالهةي ا ة ي  
الج له  بالة أ اة خبةرا غ بشةرع ان تبة أ الحةنو فةي الج لةه الثينتةه  ةع ابقةيء الج لةه ااختةرة كي لةه 
بةة ةن حةةنو  ةنةةي  للعيلةة   لةة  الفهةةم ةاا ةةالتعي غ ان العي ةةة الرئت ةةي الالةةي العةةتن رالبةةه الكل ةةه 

اللغةه  ث العل ةي أنة  انا كينةت لغةه ااخالبةيرلبحةاال حنةفه  ة لغه اخالبير النمغ فيل ال اةة في 
اام للعيلةة  فيلحةةنو تقةةع  لةة  كةةة كل ةةه خي  ةةه فةةي الةةنمغ ا ةةي انا كينةةت لغةةه ااخالبةةير لةةت  

 (33)اللغه اام للعيل  فيلحنو تقع  ل  كة كل ه  يبعه.
 :الاليلته يت ال يبقه ةف  الخعةات بنيء اخالبير كلة : الم بنيء اخالبير كلة  بيا الفي ة  ن ال را -

 الم اخالتير النسةم اخالتيرا   شةائتي .   -1
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( كل ه  ن كة نةمغ 20حنو كة  يبع كل ه في النمغ إن كين  ج ةع الكل يت ال عال  ة )  -2
( كل ةةةهغ ةةضةةةعت الكل ةةةيت فةةةي  ربةةةع ا ةةةفة كةةةة نةةةمغ  ةةةع 60اج ةةةيلي الكل ةةةيت ال حنةفةةةه )

 اا الثنيءات الاليلته :
ج لةه فةي نهيتةه الةنم لال ةي   العلبةه  لة     م احال ي  الج له ارةة فةي الةنم ةالةرك-أ

 فهم  تي  النم.
  م احال ةي  فرااةيت الكل ةيت الالةي العال ة   عرفالهةي  لة  الالةنكر كيرر ةيم أة شةتة هي  -  

 .ك ي في لفع الجالله في سل  اهلل  لت  ة لم
ةضعت فراايت  ال يةته العةة  كين الكل يت ال حنةفهغ كةي ا تةةحي عةةة الفةرا  بيلكل ةه   -3

  حنةفه.ال

 عل   ن كة عيل  ةضع كل ه ةاح ة  كين كة فرا  في النم. -4

 ال ت  راءة النم  راءة جهرته  ن  بة ال علم  بة ب ء ااخالبير. -5

الثالثةةةه    تقةةه( انهةةيء ااخالبةةير لكةةةة نةةم  ةةن النسةةةم 20أ عةةي العلبةةه الة ةةت الكةةةيفي ) -6
 العتنةةةةه  لةةةة  رااخالبةةةةي العبتةةةة  خةةةةالة  ةةةةن الح تةةةة ه الةةةةم ةلقةةةة  (   تقةةةةه لكةةةةة النسةةةةةمغ60ة)

 .اا العال ته

 إجراء االختبار: 
مغ ة ةة  2017 -2016الةةم إجةةراء ااخالبةةير فةةي ب اتةةه الفسةةة ال را ةةي الثةةيني للعةةيم ال را ةةي 
 أشرو البيحث  ل  إجراء ااخالبيرغ ب  ي  ة  ن  علم اللغه العربته بيل عه .

 : ناليئج  ةالف تر ااخالبير السحت  عرتقه -
 سحتحه. بسةرة العيل  ا الرجعهي كل ه لكة ةاح ة  ال ه أ عتت  -1
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 .سفرا   الخيعئه الكل ه أ عتت  -2
 .اا البير بعتن ةالنحةته اا الئته ارخعيء اللخن لم  -3
 تالضة ن الكلةي ااخالبير كين ةل ي سفرا غ ةال نتي ةاح ة  ال ه فرا  لكة القسةى العال ه كينت  -4

 السةنتفهي لت ةهة  ئةتةه  ال ةيت إلة  الكلتةه العال ةيت حةلةت فقة  فرااةي غ (60)ة نسةةم ثالثةه
 . ال قرةئته   الةتيت في

 : لالخالبير ال عال  ة الثالثه ال  الةتيت في لناليئجهم ةفقي   العلبه سنو : الطلبة تصنيف
 100 – 61 بتن  ال يالهم الالراة  النتن العلبه ةتضم:  ال  القة ال  الةى%.  

 60 – 41 بتن  ال يالهم الالراة  النتن العلبه ةتضم:  الالعلت ي ال  الةى %.  

 41  ن  ال يالهم القة النتن العلبه ةتضم: ااحبيعي ال  الةى%. 

   :المعالجة اإلحصائية
خ  ت الة يئة ااحسيئته :الالكرارات ةالن   خ ام  بي   ااحسيء الةسفيغ حتث ا الُ  الُ ا

غ اا بتةةةه ةالنسةةةةم القةةةراءةال ئةتةةةه ةال الة ةةةعيت الح ةةةيبتهغ ةنلةةةك لقتةةةي    ةةةالةى  قرةئتةةةه كالةةةي  
 ةا الخ م الرال  للالعرو  ل  ال ر   قرةئته النسةم في الكالي .

 نتائج الدراسة
ااجيبه  لة  ال ةلاة ااةة ةالةني  فةي ه:  أوال  : النتائج المتعلقة بمستوى مقروئية الكتاب:
لغتةةر النةةيعقتن  اا بتةةه ةالنسةةةم القةةراءة ةةي   ةةالةى  قرةئتةةه النسةةةم القرائتةةه الةةةار ة فةةي كالةةي  

رسةةة ت  ال ةةةيت العلبةةةه  لةةة   يل عهةةة  الالةةةأ تلي بكلتةةةه الةةة  ةة اا ةةةال ته سال قةةةرر ب هبيللغةةةه العربتةةة
)اخالبير كلة ( ثم حةلت إل   ال يت  ئةتهغ   ي  كن  ن السنتو العلبةه فةي   ةالةتيت ال قرةئتةه 

 احبيعي(. -العلت ي -الثالثه)  القة
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 ( يوضح درجات االختبار والنسب المئوية ألفراد العينة1جدول رقم )

رجات النص د ت
1 

درجات النص 
2 

درجات النص 
3 

 موعمج
 الدرجات

النسبة المئوية 
 1للنص

النسبة المئوية 
 2للنص

النسبة المئوية 
 3للص

 مجموع النسب
 المئوية

1 16 6 13 35 80% 30% 65% 58% 

2 15 10 11 36 75% 50% 55% 60% 

3 9 10 11 30 45% 50% 55% 50% 

4 7 9 8 24 35% 45% 40% 40% 

5 10 9 10 29 50% 45% 50% 48% 

6 9 12 12 33 45% 60% 60% 55% 

7 16 9 12 37 80% 45% 60% 62% 

8 15 17 4 36 75% 85% 20% 60% 

9 20 12 19 51 100% 60% 95% 85% 

10 18 12 15 45 90% 60% 75% 75% 

11 20 9 11 40 100% 45% 55% 67% 

12 15 16 18 49 75% 80% 90% 82% 

13 6 0 11 17 30% 0% 55% 28% 

14 6 5 12 23 30% 25% 60% 38% 

15 13 11 12 36 65% 55% 60% 60% 

16 13 20 8 41 65% 100% 40% 68% 

17 18 8 18 44 90% 40% 90% 73% 

18 15 6 8 29 75% 30% 40% 48% 

19 4 0 0 4 20% 0% 0% 7% 

20 16 14 12 42 80% 70% 60% 70% 

21 10 9 3 22 50% 45% 15% 37% 

22 14 5 8 27 70% 25% 40% 45% 

23 20 10 0 30 100% 50% 0% 50% 

24 12 20 8 40 60% 100% 40% 67% 

25 13 6 7 26 65% 30% 35% 43% 

 %55 %50 %49 %66 826 251 245 330 مج
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لناليئت اخالبير كلة  في   الةى  قرةئته الكالي   تنةه ال را ةهغ حتةث كينةت  التحليل المجمل
 %(غ ةكينةةةت أ ةةةة ن ةةةبه85لل الة ةةةع ال ئةةةةي لةةة رجيت العلبةةةه فةةةي النسةةةةم الثالثةةةه ) أ لةةة  ن ةةةبه

 %(.07لل الة ع ال ئةي ل رجيت العلبه في النسةم الثالثه )
ةكينت ال الة ع ال ئةي للن   ل رجه  قرةئتةه كةة  ةن النسةةم الثالثةه لكةة العلبةه  تنةه 

كةةة نةةم  ةةن النسةةةم الثالثةةه  %(غ ةكينةةت ال الة ةةع ال ئةةةي للن ةة  ل رجةةه  قرةئتةةه55ال را ةةه )
%( للةةنم ااةة)ا تعةةرو الكةةالم اا بنشةةره( 66ةلكةةة العلبةةه  تنةةه ال را ةةهغ فكينةةت أ لةة  ن ةةبه )

%( للنم الثيني )الربتع(غ ةجةيء الةنم الثيلةث )نكةيء ةح ةن السةرو( بن ةبه 49ةكينت أ ة ن به )
(50.)% 

 روئيةقالثالث للم( يوضح توزيع عينة الدراسة على المستويات 2الجدول رقم )

رقم 
 النص

 عنوان النص

 اإلحباطيالمستوى  المستوى التعليمي المستوي المستقل

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 التكرارات
النسبة 
 المئوية

 16% 4 20% 5 64% 16 ال ُيعرف الكالم اال بنشره 1

 32% 8 48% 12 20% 5 الربيع 2

 40% 10 40% 10 20% 5 تصرفذكاء وحسن  3

 
  الة ع الن   ال ئةته

 
%34.7 

 
%36 

 
%29.3 

%(  ةةن  تنةةه العلبةةه القةةع الحةةت ال  ةةالةى 34.7تالضةة   ةةن الجةة ةة ال ةةيب  ان  ةةي ن ةةبال  )
( الكةرارا  ةبن ةبه  ئةتةه 16(  لة  أ لة  الكةرار)ال يعـرف الكـالم اال بنشـرهال  القةغ فق  حسةة نةم )

( الكةرارات ةبن ةبه 5(  لة  أ ةة الكةرار)ذكـاء وحسـن تصـرف ،الربيـع%( في حتن حسة نسي )64)
%(  ةةةةن العلبةةةةه  تنةةةةه ال را ةةةةه ت ةةةةالعتعةن أن 34%( لكةةةةة  نه ةةةةيغ أي أن  ةةةةي ن ةةةةبال  )20 ئةتةةةةه )

شراف .  ت الة بةن  ي تقرءةن  ةن   ي  ة ال علم ةا 
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%(  ةن  تنةه العلبةه القةع فةي ال  ةالةى الالعلت ةيغ فقة  حسةة 36تالحع  ةن الجة ةة أن )  
ال يعرف %( في حتن الحسة نم )48( الكرارا  ةبن به  ئةته )12(  ل  أ ل  الكرار )الربيعنم )

%(  ةن 36%(غ أي أن  ةي ن ةبال  )20( الكرارات ةبن به  ئةته )5(  ل  أ ة الكرار)الكالم اال بنشره
شراف .  العلبه  تنه ال را ه ت العتعةن أن ت الة بةن  ي تقرءةن ب  ي  ة ال علم ةا 

%(  ةن  تنةه العلبةه القةع الحةت 29.3  بيل  الةى ااحبيعي فةأن  ةي ن ةبال  )أ ي فت ي تالعل  
( الكةرارات ةبن ةبه 10(  لة  أ لة  الكةرار )نكةيء ةح ةن السةرو نا ال  ةالةىغ حتةث حسةة الةنم )

( الكةرارات ةبن ةبه 4%( فةي حةتن حسةة الةنم )ا تعةرو الكةالم اا بنشةره( أ ةة الكةرار )40 ئةته )
%(  ةةن العلبةةه  تنةةه ال را ةةه ا ت ةةالعتعةن أن ت ةةالة بةن 29.3أي أن  ةةي ن ةةبال  ) غ%(16 ئةتةةه )

شراف .   ي تقرءةنغ حال  ب  ي  ة ال علم ةا 
%(  ةةةةن العلبةةةةه  تنةةةةه ال را ةةةةه تقعةةةةةن الحةةةةت ال  ةةةةالةى 36البةةةةتن  ةةةةن نالةةةةيئت ال را ةةةةه أن )

(  ةةةن العلبةةةه  تنةةةه ال را ةةةه تقعةةةةن الحةةةت ال  ةةةالةى ال  ةةةالقة.   ةةةي تعنةةةي أن 34.7الالعلت ةةةيغ ةأن )
أي أكثر  ن ثلثي العلبةه  تنةه ال را ةه تني ةبهم نسةةم  %(70لكالي  الني   أكثر  ن ) قرةئته ا

%(  ةةن علبةةه  ةةنا 29.3الكالةةي . فةةي حةةتن أن  قرةئتةةه الكالةةي  فةةي ال  ةةالةى ااحبةةيعي  ةةي ن ةةبال )
 .العيل  ال الة ع   الةى في لت  أن  أيالعتنهغ   ي تعني أن الكالي  سع   ل   لاء العلبهغ 

الالفةة  فةةي ( 2002)البســيوني دراســة ة (1991) النقــر  دراســة. ة ةةنه النالتجةةه الالفةة   ةةع 
 ال  ةةةةالةى الخةةةةي   حتةةةةث جةةةةيءت فةةةةي ةالسةةةةو اابالةةةة ائي الثيلةةةةث السةةةةو كالةةةةي   قرةئتةةةةه   ةةةةالةى

نتـائج  أمـاةالخاللو  ةع نالةيئت  ةنه ال را ةهغ  السعةبه   الةى ففي الرابع السو كالي  أ ي الالعلت يغ
 ( فهي الخاللو ناليئجه ي  ع ناليئت  نه ال را ه.2003)الناجي دراسة ة (1995) إسماعيل دراسة

 :تدرج النصوص القرائيةب ثانيا  : النتائج المتعلقة
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فةي كالةي    ي   ى ال ر  النسةةم القرائتةه الةةار ةااجيبه  ل  ال لاة الثيني ةالني  في ه: 
بيل عهةةة  الالةةةأ تلي بكلتةةةه الةةة  ةة  ال قةةةرر لغتةةةر النةةةيعقتن بيللغةةةه العربتةةةه اا بتةةةه ةالنسةةةةم القةةةراءة

الةةم ا ةالخرا   رجةةه  قرةئتةةه كةة نةةم  ةةن النسةةم الثالثةةه  تنةةه ال را ةه ال ال ثلةةه فةةي  اا ةال ته س
الة ع الح يبي ال ئةي ل رجيت العلبهغ ةرالبت النسةةم ح ة  ةرة  ةي فةي الكالةي  ةح ة   رجةه 

  قرةئتالهي.

 لها في الكتاب ودرجة مقروئيتها( يوضح ترتيب النصوص الثالثة حسب تسلس3)رقم  الجدول
 الترتيب حسب درجة المقروئية ترتيب النص في الكتاب درجة المقروئية النص

 1 1 %66 ا ُتعرو الكالم اا بنشره
 3 2 %49 الربتع

 2 3 %50 نكيء ةح ن السرو

 رالبةه ح ة   رجةه  قرةئتالهةيغ لت ةت إلة  أن النسةةم الثالثةه  ال ةيب  الجة ةة تالض   ن
الةنم  (الربيـع) ةالرالتة  الةنمااةة فةي الكالةي غ ( )ال ُيعرف الكالم اال بنشـرهالرالت  النم  إن كين

 .النم الثيلث في الكالي  (ذكاء وحسن تصرف) في حتن كين الرالت  النم الثيني في الكالي غ
 ةجيء الرالت  اللك النسةم ح    رجه  قرةئتالهي كيلاليلي:

بن ةبه  ئةتةه  ح ة   رجةه  قرةئتالهةي ااةة()ال ُيعـرف الكـالم اال بنشـرهالرالت  الةنم إن كين
بن ةبه  ئةتةه  ح ة   رجةه  قرةئتالهةيالةنم الثةيني  (ذكاء وحسن تصـرف) ةالرالت  النم(غ 66%)
بن ةةبه  ئةتةةه  الةةنم الثيلةةث ح ةة   رجةةه  قرةئتالهةةي (الربتةةع) فةةي حةةتن كةةين الرالتةة  الةةنم (غ50%)
(49%.) 

 لةنم ار ةهة أةا غ ة ةن ثةم الةنمغ إن إن القة تم ابيلن ةبه للةنم ااةة  نه النالتجةه  نعقتةه
أ ةةةي بةةةةي ي  ارسةةةع  تال يشةةةة   ةةةع  بةةةة أ الةةةالعلم الةةةةني تقةةة م الخبةةةةرة ار ةةةهة  لةةةة  الخبةةةرة ارسةةةةع غ
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النسةم لم الرال  ةف   رجه  قرةئتاله ي  ل  الرالتبه ي في الكالي غ ة نا ا تالف   ع ال ب أ الالربةي 
 النكةر آنفي .

 غ1995 إســــماعيل غ1991النقةةةةر غ)االفقةةةةت  ةةةةنه النالتجةةةةه  ةةةةع  ةةةةي الةسةةةةة التةةةة  كةةةةة  ةةةةن 
الكالةةي   تنةةه ال را ةةه لةةم  الهم إلةة  أن نسةةةميإن أشةةيرت نالةةيئت  را ةة (2001بة حةةم ةا  ةة ي تةغ 

 الرال  ةف   رجه  قرةئتالهي.

 التوصيات والمقترحات: 
إجةةراء ال  تةة   ةةن ال را ةةيت ةفةة  اخالبةةير كلةةة  لقتةةي   قرةئتةةه كالةة  اللغةةه العربتةةه ةبقتةةه ال ةةةا    -1

 .لكة ال راحة ال را ته

 .إ  ا  الكال  ال  ر ته بأكثر  ن   الةى لالني   الفرة  الفر ته بتن العلبه  -2

 ل عرفةةه الجي عةةيت فةةي البحةةةث الالعلةةتم ة راكةة  ة ارة فةةي ال  ر ةةته الكالةة   ةةللفي بةةتن الالةاسةةة -3
 .العةتر ي بشأن ال ني به القرارات االخين الكال غ  قرةئته   الةى

 العل ةي أخةرى كةيلالفكتر  الغتةرات  ع العل ته النسةم  قرةئته لقتي  ال را يت  ن   ت  إجراء -4
 .ةالني   ةاابالكيري ةااب ا ي

 هوام  البحث:
 

 غ  شة  جي عةه  جلةه القرائةيغ اا ةالتعي  في القراءة  ن الغرض فال غ شي ته الالةغ أثر أح   (1)
 . 369غم2010 غ   ش 3ع غ26 ال جل 

فل ةعتنغ  جلةه  فةي ار ي ةي الالي ةع للسو العربته اللغه كالي   قرةئته   ر  حالنغ   الةى (2)
 .2878غ م 2014غ ا ةغ 28جي عه النجي  لألبحيث )العلةم اان ينته(  
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 تي هيغ كالي  الكالرةني  نشةر في:  ةكتفته ةأ  تالهي الة قرةئته  ي تالهي  شهغ  أبة ح تن خيل  (3)
www.alukah.net  3غم. 

(4)Harrison, C. (1984). Readability in the classroom. London. Cambridge 

University. ارر نغ  جلةةه فةةي اا ةةال ته الالربتةةه كالةة   قرةئتةةه فةةي ج ةةية الخيلةة يغ  رجةةه 
 .4غ م1عغ 15 ال جل غ 2013 اان ينته العلةم  ل له بغ ةغ ار  ر جي عه

 العلةةتم  عي ةة  فةةي بغتر ةةي للنةةيعقتن العربتةةه اللغةةه العلةةتم كالةة   قرةئتةةه غخةةيعر العبتةة ي بةةن خيلةة  (5)
. ع غ19.  ةةت:  العربتةةه الالربتةةه   ةةالقبةغاا ال ته ةالجي عةه القةةرىغ أم جي عةةه فةةي العربتةةه اللغةه
 2012  ير  خيمغ 76

الرابةةع.  للسةةو العربتةةه اللغةةه كالةةي   قرةئتةةه   ةةالةى:" ةال ة نيغ ح ةة   اللعتةةو  بةة   ةةة نيغ (6)
- 557( م م 4.-3العةةةة   ) غ(27)ال جلةةةة    شةةةة غ جي عةةةةه  جلةةةةه غ"ارر ن فةةةةي ار ي ةةةةي

587. 
 ار ي ةةي ال ةةيبع للسةةو ال رت ةة  ال قةةرر العلةةةم كالةةي   قرةئتةةه ةةة  الةى العةا لةة  اح ةة  اهلل  بةة  (7)

 الثةةةي ن ال جلةةة ( اان ةةةينته ال را ةةةيت  ل ةةةله) اا ةةةال ته الجي عةةةه ارر نتةةةهغ  جلةةةه فةةةي ال ةةة ار 
 .812غ م 2010الثينيغ  الع    شرغ

 ال رجع ال يب  (8)
 تي ةةهيغ كالةةي  الكالرةنةةي  نشةةةر  ةكتفتةةه ةأ  تالهةةي   شةةهغ الةةة قرةئته  ي تالهةةي أبةةة ح ةةتن خيلةة  (9)

 .www.alukah.net ل  شبكه ارلةكه 
 فلةةة  الرشةةةةت يغ   ةةةةالةى  قرةئتةةةةه كالةةةي  لغالةةةةي العربتةةةةه ال قةةةةرر للسةةةو الرابةةةةع اابالةةةة ائي فةةةةي (10)

 .26غم2005الكةتتغ ر يله  يج التر  نشةرةغ جي عه   ين لل را يت العربتهغ
الةة  القةةراءة بيل رحلةةه ال الة ةةعه ب ةلةةه الكةتةةت  بةة اهلل  بةة  الةةرح ن الكنةة ريغ  تةةي   قرةئتةةه ك (11)

 . 93غم 1991ر يله  كالةراهغ جي عه  تن ش  غ كلته الالربتهغ

http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/


 ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمستوى مقروئية كتاب القراءة والنصوص االدبية لغير الناطقين باللغة العربية 

 م2019 -مايو -المجلد الثالث -العدد الواحد والعشرون –المجلة الجامعة  - 120 -
 

 

ح ن بن  لي النةيجيغ   ةالةى  قرةئتةه ة رجةه اشةراكته كالةي  اللغةه العربتةه للسةو ال ةي    (12)
فةةةةةةي  ةلةةةةةةه اا ةةةةةةيراتغ بحةةةةةةةث نةةةةةة ةة بنةةةةةةيء ال نةةةةةةي ت ال را ةةةةةةتهغ كلتةةةةةةه الالربتةةةةةةهغ جي عةةةةةةه ال لةةةةةةك 

 .524غم2003 عة غالرتيضغ

 العةرا غ فةي اابالة ائي الرابةع للسةو العربتةه القةراءة كالةي   قرةئتةه جي م  ة  غ. تي  فرا  (13)
 ةالعلةةةمغ ةالثقيفةه للالربتةه العربتةه ال نع ةه(  نشةةرة اتةةر  يج ةالتر ر ةيله.)العربتةهغ الة ةة جي عةه
 .93غ.2012  سرغ الالربةتهغ ةال را يت البحةث   م

 .6 تي هيغ  رجع  ب  نكرهغم ةكتفته ةأ  تالهي   شهغ الة قرةئته  ي تالهي أبة ح تن خيل  (14)
( برنةةي ت  قالةةر  فةةي  سةةم ارعفةةية لالال تةةن السةةفةو 1990ثنةةيء  بةة  ال ةةنعم ح ةةن رجةة  ) (15)

 .1990،125الثالثه ارةل   ن الالعلتم ار ي ي ة الأثتره  ل  ن ة م اللغةى غ

-60غ م2009ال  ر ةةةتهغ الرتةةةيضغ  الكالةةة  سةةةع غ  قرةئتةةةه بنةةةي القي ةةةم  ي ةةةم بةةةن ةجتةةة  (16)
63.www.alukah.net/books  

 بغةةةةة ا غ  شةةةةةرغ الثيلةةةةةث العةةةةة   الالربةةةةةةيغ الالةثتةةةةة   جلةةةةةه اانقرائتةةةةةهغ. إبةةةةةرا تم  لةةةةةي تةةةةةةن غ (17)
 .147-146غم.م1975

 الالعلةةتم  ةةن ارةلةة  بيلحلقةةه اللغةةه كالةة  انقرائتةةه جةانةة  بعةةض  تةةي . لةةي  ةةي ته الب ةةتةنيغ (18)
 الالربتةةه كلتةةه ةال عرفةةهغ للقةةراءة ال سةةرته الج عتةةه غ19العةة   ةال عرفةةهغ القةةراءة  جلةةه ار ي ةةيغ

 .166مغم2002 ش  غ  تن

 .167ال رجع ال يب غ م  (19)
 رلتةةةه-العربتةةةه اللغةةةه  نةةةي ت  حالةةةةى الحلتةةةة.  لةةةي  ح ةةةن ة عتةةةهغ الةةةرح نغ  بةةة  الهيشةةة يغ (20)

 .332مغ م 2009   ينغ ةالالة تعغ للنشر سفيء  ار العبتقتهغ نعرته
 للسةةةو ال قةةةرر العربتةةةه اللغةةةه نسةةةةم  قرةئتةةةه   ةةةالةى.  ح ةةة  القةةةي ر  بةةة  ا بةةةية  ةةةلت ينغ (21)

 .19غ رجع  ب  نكرهغ م2002نيبل غ   حيفعه في ار ي ي ال ي  
 تي ةةهيغ  رجةةع  ةةب  نكةةرهغ م  ةكتفتةةه ةأ  تالهةةي   شةةهغ الةةة قرةئته  ي تالهةةي أبةةة ح ةةتن خيلةة  (22)

15. 
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 .16ال يب غمال رجع  (23)
 اتةةةةر  يج ةةةةالتر غر ةةةةيله.اللغةتةةةةه ال الغتةةةةرات بةةةةبعض اانقرائتةةةةه  ال ةةةةه. تة ةةةةوغ  بلةةةةه   نةةةةيغ (24)

 .30غم1988غ.  ين:ارر نتهغ الجي عه  نشةرةغ
شةةةةةةةةراكته القرائتةةةةةةةةه  لةةةةةةةةي النةةةةةةةةيجيغ   ةةةةةةةةالةى بةةةةةةةةن ح ةةةةةةةةن (25) . 2003العربتةةةةةةةةهغ  اللغةةةةةةةةه كالةةةةةةةةي  ةا 

www.lahaonline.com 
 للسةةةو ال قةةةرر العربتةةةه اللغةةةه نسةةةةم  قرةئتةةةه   ةةةالةى.  ةةةلت ين ح ةةة   القةةةي ر  بةةة  ا بةةةية (26)

 .20 رجع  ب  نكرهغم2002نيبل غ   حيفعه في ار ي ي ال ي  
 تي ةةهيغ  رجةةع  ةةب  نكةةرهغ م  ةكتفتةةه ةأ  تالهةةي   شةةهغ الةةة قرةئته  ي تالهةةي أبةةة ح ةةتن خيلةة  (27)

16-17. 
 للسةةةةو ال ةةةةي   ال قةةةةرر العربتةةةةه اللغةةةةه كالةةةةي   قرةئتةةةةه   ةةةةالةى(. 1991.)خةلةةةةه النقةةةةر غ (28)

 .ارر ن إرب غ التر ةكغ جي عه  نشةرهغ اتر  يج التر ر يله ار ي يغ
 ال قةرر اللغةه العربتةه كالةي  فةي القرائتةه النسةةم  قرةئتةه  تةي (. 1995. ) لي إ  ي تةغ (29)

 البحةرتنغ جي عةه  نشةرةغ ر يله  يج التر. البحرتن  ةله في اا  ا ي ارةة السو علبه  ل 
 .البحرتن

للسةةو  العربتةةه اللغةةه كالةةي  اشةةراكته ة رجةةه  قرةئتةةه   ةةالةى(: ٢٠٠٣) لةةي ح ةةن النةةيجيغ (30)
 ار ةةةةةة  ال نةةةةةةي ت لنةةةةة ةة  ق  ةةةةةةه  ار ةةةةةةه ال الحةةةةة ةغ العربتةةةةةةه اا ةةةةةةيرات فةةةةةي اابالةةةةةة ائي ال ةةةةةي  

 .الرتيض  عة غ ال لك جي عه الالربتهغ ةال نعلقيتغ كلته
 ةن  ارةلة  بيلحلقةه اللغةه كالة  انقرائتةه جةانة  بعةض  تةي (: ٢٠٠٢) لةي  ي ته الب تةنيغ (31)

 رفةةهغ ةال ةةع رءة ا للةة  ال سةةرته الج عتةةهغ ١٩ العةة   ةال عرفةةهغ القةةراءة  جلةةه ار ي ةةيغ الالعلةةتم
 .ش    تن جي عه كلته الالربتهغ

 الحتةةةه ةالبتئةةةه الكيئنةةةيت كالةةةي   قرةئتةةةه  تةةةي (. 2001.) لةةةي ةا  ةةة ي تةغ خيلةةة  بة حةةةةمغ (32)
  عةرغ جي عةه الالربةتةهغ.البحةةث  ركة   جلةه. البحةرتن ب ةلةه الثينةتةه ال رحله علبه  ل  ال قرر
109 – 133. 
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غفةي 1985ععت ه رش ي اح ة غ  ائةة   ةة فةي ا ة ا  ال ةةا  الالعلت تةه لبةرا ت العلةتم العربتةهغ (33)
. 264نة اان ين  ب الحلتم ةآخةرةنغ اخالبةير الالال ةه ة قرةئتةه كالةي  البالاةه فةي  يلت تةي. م 

http://www.ukm.my/sapba/prosiding%20sapba11.html 


