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 مستوى الفهم القرائي للمفاهيم الكيميائية في كتاب العلوم

  للصف الثالث املتوسط
  

  ** يم العتيبيور * سوزان حج عمر
  

 17/2/2014 تاريخ قبوله                   17/11/2013 تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسة إلى قيـاس مسـتوى الفهـم القرائـي للمفـاهيم الكيميائيـة        :ملخص
ولتحقيـق هـدف الدراسـة ُاسـتخدم المـنهج      . للصـف الثالـث المتوسـط    في كتاب العلوم

حيـث بلغـت العينـة    ، وتم اختيـار عينـة الدراسـة بالطريقـة العشـوائية الطبقيـة      ، الوصفي
طالبــة مــن الصــف الثالــث المتوســط فــي مدينــة الريــاض، وتــم إعــداد اختبــار    ) 253(

والتأكــد مــن صــدقه ، لــومللفهــم القرائــي للمفــاهيم الكيميائيــة المتضــمنة فــي كتــاب الع  
ــار علــى الطالبــات قبــل دراســة الوحــدتين      . وثباتــه  اتضــمنتاللتــين وقــد ُطبــق االختب

كمــا أجريــت مقابلــة  . المفــاهيم الكيميائيــة؛ للتأكــد مــن قيــاس مســتوى الفهــم القرائــي   
خفـاض  ان ، وأظهـرت نتـائج الدراسـة   )طالبـة 15(مـن العينـة   %) 6(شخصية فردية مع 

للمفـاهيم الكيميائيـة فـي كتـاب العلـوم للصـف الثالـث المتوسـط         مستوى الفهم القرائي 
بشــكل إجمــالي، حيــث جــاء أعلــى متوســط حســابي لمســتوى الفهــم المباشــر وأدناهــا  

ــائج ســهولة قــراءة المفــاهيم   . لمســتوى الفهــم الناقــد  وفهمهــا،إذا تــم   ،وأوضــحت النت
ــالمفهوم الــذي يعــرض فــي صــورة واحــدة كــن        ــة ب ــأكثر مــن صــورة مقارن ص عرضــها ب

وأوصــت الدراســة بضــرورة االهتمــام بتنميــة   . أو رســم توضــيحي ،أو صــورة، مقــروء
ومهــارات قــراءة الصــور والرســوم لــدى  ، مهــارات الفهــم القرائــي بمســتوياته المختلفــة 

ــات، ــة وت الطالبـ ــة النصـــوص العلميـ ــع بنيـ ــتعلم    ؛نويـ ــارت الـ ــوير مهـ ــة لتطـ لتكـــون داعمـ
 ،مستوى الفهم القرائـي  ،الفهم القرائي: الكلمات المفتاحية( .والتفكير لدى الطالبات

  ).المفاهيم الكيميائيةالنصوص العلمية، 

يشـــهد عصـــرنا الحـــالي العديـــد مـــن التطـــورات والتغيـــرات  :مقدمـــة
والتي انعكـس أثرهـا علـى الـدول ممـا جعلهـا       ، العلمية والتكنولوجية السريعة

ــادين و      ــتى الميـ ــي شـ ــورات فـ ــذه التطـ ــة هـ ــدة لمواكبـ ــعى جاهـ ــاالتتسـ ، المجـ
ال شـك فـي أن وسـيلة امـتالك     والت، االميدان التربوي أحد أهم هـذه المجـ  و

ــه     ــة يتركـــز فـــي نوعيـــة التعلـــيم كُمـــدخل ونوعيتـ ــة والتكنولوجيـ القـــوة العلميـ
  .فجودة المدخالت تؤدي لجودة المخرجات والعكس صحيح، كُمخرج

ــي ت  ــومـــن المـــدخالت التـ ــية   سـ ــيم الكتـــب المدرسـ ــودة التعلـ هم فـــي جـ
، )2002، الشـيخ (بر العمـود الفقـري للعمليـة التعليميـة     ومحتواها الذي يعت

فالكتــب المدرســية تــزود كــل مــن المعلــم والمــتعلم بالمعرفــة والخبــرات التــي   
هنــاك ، وللحكــم علــى جــودة الكتــب المدرســية. تســاعد علــى تنميــة المهــارات

وجــدة ، وتوازنــه وتسلســله المنطقــي  ، عــدة مقومــات منهــا وضــوح العــرض    
ممــا يتطلــب  . لحاجــات المتعلمــين وقــدراتهم العقليــة   محتوياتــه، ومالءمتهــا 

إيجــاد أدوات موضــوعية للحكــم علــى جــودة هــذه الكتــب والتنبــؤ بمســتويات  
كـــون ت صـــعوبتها ومـــدى مناســـبتها لقـــدرات المتعلمـــين القرائيـــة فـــال بـــد أن 

ــة        ــين القرائيـ ــتويات المتعلمـ ــة لمسـ ــوص مالئمـ ــذه النصـ ــة هـ ــتوى إنقرائيـ مسـ
 ).2009، دياللبو(لضمان جودة التعلم 
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Abstract: The aim of this study was to measure the reading 
comprehension levels for chemistry concepts in science textbook of 
the ninth grade. A descriptive approach was adopted to accomplish the 
study. Participants were (253) female students chosen randomly from 
ninth grade in public schools in Riyadh. A test for the reading 
comprehension for chemistry concepts included in ninth grade science 
textbook was created and tested for validity and stability. A semi-
structured interview was conducted for a sample of (6%) of all 
participants (15 students). Results indicated that the level of reading 
comprehension was low in general, hence, the highest mean was the 
direct understanding level and the lowest was the critical 
understanding level.  
The study suggested that attention should be given to develop reading 
comprehension skills including the skills of reading photos and 
diagrams. Also, the study suggests using multiple representations of 
scientific concepts to support the development of students' learning 
and thinking skills. (Keywords: Reading Comprehension, Reading 
Comprehension Level, Scientific Texts, Chemical Concepts). 

  

لكل تقدم بشري فمن خاللها يكوِّن الفرد  ًساالقراءة أسا دوتع
وفكره وخبراته، التي تتعمق من خالل إجادته  هاتجاهاته وقيم
لتجعله يتصل بالعالم المحيط من حوله متفاعًال مع ، للقراءة وفنونها

نه دها فإمجتمعه وثقافته المختلفة، وإذا أتقن المتعلم القراءة وأجا
إن النص ). 2011، شعالن(داة اكتساب المعرفة يصبح ممتلكًا أل

 مجموعة أهم المقرؤء بما يشتمل عليه من خصائص يعد ضمن
وء يعد بعًدا من َفِفهم المقر، العوامل التي تؤثر في الفهم القرائي

وعليه فإن الفهم القرائي هو البنية األساسية التي ، مقروءيةأبعاد ال
واستيعاب موضوعات المواد ينطلق المتعلم من خاللها إلى تعلم 

  ).2008، عبد الوهاب(الدراسية 

العلوم يأخذ بعين االعتبار االهتمام بفهم  بدأ تعليمولقد 
وهذا االهتمام ، النصوص العلمية للمادة كأحد األهداف األساسية

 ةتعمكان نتيجًة لتحول مفهوم التعلم للقراءة إلى مفهوم القراءة لل
للتعلم تؤدي إلى تعميق عمليات الفهم  عتبار أن القراءةاوذلك على 

 ،وتحسين الذاكرة نتيجة الستخدام المخططات والمنظمات العقلية
 معلومات داخل النصوص المقروءةالالتي توضح االرتباطات وتنظيم 


