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and Reading Textbook of Second Grade 
38/35/ 88؛ تاریخ پذیرش مقاله: 31/38/ 33تاریخ دریافت مقاله:   

  1دکتر محمد نوريان

 2دکتر نعمت زاده

 3اقدس حسينلو

و هدف این تحقيق بررسي چگونگي توزیع چکيده: 

و درسي بخوانيم  یهاکتابهدف در  یهاواژه استمرار

بتدایي است، تحقيق از نوع توصيفي و پایه دوم ا ميسیبنو

 دهديمروش آن تحليل محتوای کمي است، نتایج نشان 

هدف در دروس مختلف از منطق خاصي  یهاواژهفراواني 

هدف در  یهاواژهکه ميانگين  یاگونهبه کندينمتبعيت 

و در چهار درس وسط  53/82چهار درس اول کتاب 

و چهار درس  38/85یک واژه کاهش  ( با38تا  3)دروس 

. همچنين باشدميواژه هدف  53/31واژه افزایش  85آخر با 

 %16/2بخوانيم و بنویسيم،  یهاکتابواژه هدف  416از 

 3هدف بين  یهاواژه %53/35واژه، هيچ بسامدی ندارند و 

و بقيه واژگان هدف بيشتر از چهار  اندشدهبار تکرار  6تا 

هدف  یهاواژهسامدی ارزش ب بررسي .اندشدهبار تکرار 

 یهمهدر  %33/6واژه هدف  51که تنها  دهديمنشان 

ظهور  بارکیحداقل  اندداشتهدروسي که فرصت بروز 

واژه فقط  856هدف یعني  یهاواژه %53/63 و ،اندداکردهيپ

 اندظاهرشدهفرصت بروز،  13/1تا  13/1بين 

 واژگان درسي، یهاکتابتحليل محتوای  ها:کليد واژه

 ، ارزش بسامدیهدف

 

 

 

 

 

Abstract: The present study aims to 

investigate the manner of distribution of 

the keywords in reading and writing 

textbooks of second grade. This study is 

conducted within a descriptive and 

quantitative framework. The results of 

this study showed that the distribution of 

the target keywords does not follow a 

logical pattern. According to the results, 

the average frequencies of these words 

were 28.75% for lessens 1-4, 27.52% for 

lessons 9-12 (reduction of one keyword), 

50.75% for last four lessons (including 

23 added keywords). In addition, from 

604 target words used in this book. No 

consistency value was obtained for 

8.04% of the words and 53.31% of the 

words were only repeated 1 to 4 times 

and the remaining words were repeated 

more than 4 times. The consistency 

values of the target words indicated that 

only 30 words appeared 4.99% in the 

book and %45.35 of the words (274 

words) merely appeared between 0.01- 

0.09 times.  

Keywords: target keywords, 

consistency, content analysis textbooks 
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 پژوهشکده علوم شناختي استادیار ،8
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 قدمهم

 3درسي نقش مهمي در فرآیند یاد دهي یادگيری دارند. سدکير و زیتل من هایکتاب

درصد زمان کالس درس را به استفاده از کتاب  33تا  21ان آموزدانش"( معتقدند 8115،366)

و معلمان بيشتر تصميمات آموزشي خود را براساس کتاب درسي  دهندميدرسي اختصاص 

نوین نتوانسته است نقش  یهایآورفنست که توسعه روز افزون این در حالي "گيرندمي

( خاطر نشان 8113،3در هنگ کنک ) 8درسي را کاهش دهد گزارش دفتر آموزش یهاکتاب

درسي رسانه مهمي برای  هایکتاب، 5الکترونيکي هایآموزشعليرغم محبوبيت  "که  کندمي

، این گزارش با نقل قول از مطالعه "دان و تدریس کالس درس خواهند بوآموزدانشیادگيری 

کيفيت  6"درسي و مواد آموزشي هایکتابراهبردی جامع برای "عنوان  ( با8113یونسکو )

 .دانديمدرسي را برای کيفيت آموزش ضروری  هایکتاب

درسي است، موضوعات  هایبرنامهاز طرفي دیگر آموزش زبان رسمي کشور به عنوان قلب    

را  درک خود ان باید گوش بدهند تا یاد بگيرند، سخن بگویند تاآموزدانشدرسي هر جه باشند، 

، اندآموختهنشان بدهند، باید بخوانند تا بيشتر دریافت کنند و باالخره باید بنویسند تا آنچه را 

 هایکتاببرنامه درسي زبان آموزی و به تبع آن  بنابراین، 3(8338131،کنند )الکساندر بيان 

 .کندميدوره ابتدایي پيدا  خصوصاًآموزشي  در نظامنقشي محوری درسي مربوطه 

و قابل دسترسي زبان هستند و به همين دليل بيش از  دارمعني، مصالح اصلي، هاواژه   

برنامه  زانیر(. برنامه 3526نعمت زاده ) اندقرارگرفتهدیگر زبان مورد توجه و مطالعه  هایبخش

به واژگان شده  ایشایستهیران معتقدند که در این برنامه توجه درسي زبان آموزی دوره ابتدایي ا

قبلي توزیع واژگان در کتاب درسي نامناسب، دور از دنيای کودک  هایبرنامهاست در حاليکه در 

این اساس هدف این تحقيق بررسي  ( بر3525،پورو زنده بوده است )قاسم  زيانگنشاطو کمتر 

پایه دوم ابتدایي است،  ميسیو بنودرسي بخوانيم  هایکتابهدف در  یهاواژهچگونگي توزیع 

 .، مورد مطالعه این تحقيق استهاواژهی هدف در هر درس و ارزش بسامدی هاواژه توزیع

                                                 
1. Sadker And Zittleman  

2. Education Bureau 

3. E-Learning 

4. A Comprehensive Strategy For Textbooks And Learning Materials 

5. Alexander,R 
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گيری واژگان اندازه هایروشاهميت واژه در زبان، تحقيقات بسياری را در پي داشته است،    

واژگان  رشد ،6و عمق آن گستره ،5واژگان پایه ینتدو هایروش ،8واژگان پایه حجم ،3پایه

واژگاني و تأثير واژگان بر یکدیگر مسائل متفاوتي هستند که  تحليل دانش رویکردهای ،3کودک

 تحقيقات بسياری اشاره کرد. توان بهها ميذیل آن

 3355، 3583های در سال 4توان به مقاالت کلياین زمينه مي یهاپژوهشترین از قدیمي    

نوشته شد و  3358سال  در« های آزمایش معنایي واژهتکنيک»عنوان اول با  مقاله اشاره کرد.

سال  در« آزمون معني واژه های مشخصای تجربي پيرامون تکنيکمطالعه»عنوان ی دوم با مقاله

 3633است که در سال  5«.راسلاچ دیوید.»حوزه نامدار این  پژوهشگر به چاپ رسيد. 3355

« آموزان کالس چهارم تا کالس دوازدهمدانش ابعاد معنا در واژگان»عنوان ی مهمي با مقاله

( 3335) 2ی آن با واژگان پرداخت. سارالخواندن و رابطه های بعد به مهارتدر سال وی .نوشت

 ی واژگان پرداخت.از زاویه آموزان دبستانيبه مسئله نگارش دانش

ان مدرسه بود. تحليل نشان داد آموزدانش هایواژگانرویکردهای  يلهدف او، تجزیه و تحل   

با استفاده از اشکال فعل مشروط و بالقوه و به عنوان حرف  تنوع باالیي از واژگان را که دختران

ربط منطقي بيشتر از پسران استفاده نمودند. به طور کلي متون توليد شده توسط دختران با 

عمومي در مورد یادگيری واژگان را به شرح زیر  یهاافتهیبتوان  شاید .از پسران بودند ترتيفيک

 خالصه کرد توانيم

 (.3،3383مطالب درسي ارتباط دارند )وایپل و خواندنواژگان به طور تجربي با درک    

بيانگر این موضوع است که واژگان  31گوناگون توسط کميسيون ملي خواندن هایپژوهش

نيازمند یادگيری  واژگان .(38،8118اسنو) دهدمي شیرا افزاکودکان  توسط مطلب درک ،33راهنما

                                                 
1. Measure Of Core Vocabulary 

2. Size Of Core Vocabulary 

3. Methods Of Building Core Vocabulary 

4. Breadth And Depth Of Core Vocabulary 

5. Vocabulary Growth 

6. Kelly 

7. Russell,D H 

8. Saarela, L,K 

9. Whipple 

10. National Reading 0panel 

11. Vocabulary Instruction 

12. Snow 
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ان بالغ آموزدانشکه بسامد کلمات نادر در مکالمات  گونههمان و طراحي درسي در متون هستند،

واژه  3111درصد در هر  573کودکان  هایکتابآن در  و نسبتواژه  3111درصد در هر  3575

امر  این ،شوندمي ترکميابشامل واژگان  اطالعاتي هایو کتاب متون (.3،8113هایبرت) باشدمي

 دهدميان را تشکيل آموزدانش و راهنمایيدرصد مواد آموزشي در دوره ابتدایي  33تا  5بين 

 (.8114ویوپ، 8)یوپ

 از: اندعبارتموارد جديد مطرح شده در حوزه واژگان 

آموزشي همچون  هایو ارزیابيراهنما  هایکتاب محتوای واژگان آموزشي در استانداردها،

(. مارزانو 68113و پيکرینگ 5)مارزانو اندنشدهتعریف خوبيبه واژگان پایه خواندن هایبرنامه

را ارائه نمودند. همه واژگان تحصيلي به  آموزدانش( شش روش طراحي واژگان تحصيلي 8113)

در  غالباًو گروهي از واژگان  هااژهواز  بعضي ،شوندميشرایط یکسان ایجاد ن در طور برابر و

یادگيری این واژگان  کهاین ترمهم ،شوندميان برای خواندن ظاهر آموزدانشدرسي  هایمتن

 هایروشامر با  این .نمایدمي از متنان را وادار به یادگيری واژگان مستقل آموزدانش ویژه،

 .(3،8115تهایبر ناگي و) یابدميآموزش شدت  هایتوصيهابالغي و 

در کشور ایران مطالعه درباره واژگان و استفاده از آن در آموزش به چندین دهه قبل بر     

 یهانوشته( به بررسي وسعت واژگان کودکان دبستاني ایران بر پایه 3531) یبدرها، گردديم

 نیپربسامدتر( با همکاری بيش از بيست متخصص، فهرست 3535آنان پرداخت. ایمن )

( واژگان پایه 3551( را تهيه کرد، همچنين صفارپور )سال 38تا  4ردساالن )ی خهاواژه

دبستان  هایکتاباول تا پنجم را تهيه نمود که در حقيقت باید واژگان پایه خوانداری  هایکالس

تحقيقي زیادی در این زمينه انجام  هایفعاليتاخير  یهاسالدانست در  یسوادآموزو نهضت 

ان در دوره ابتدایي آموزدانشبه طرح شناسایي واژگان پایه فارسي  توانيمشده است از جمله 

که واژگان پایه نقش محوری  دهدمي( اشاره کرد. مطالعه ادبيات تحقيق نشان 3526زاده )نعمت 

واژگان مجموعه ( »3521عالقمندان )در تحقيقات مربوط به آموزش واژگان دارد از نظر 

مصالحي زباني برای ارتباط با کودک و نوجوان مورد استفاده قرار  عنوانبهیي است که هاواژه

                                                 
1. Hiebert 

2. Yopp & Yopp 

3. Marzano et  al 

4. Marzano   & Pickering 

5. Nagy   & Hiebert 
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ی انتخاب شود که همۀ کودکان و هاواژهو اگر از ميان این مجموعه ميانگيني از  رديگيم

 هاواژه( 3523زاده )نعمت «. آیدمينوجوانان یک گروه سني آنها را بفهمند، واژگان پایه بدست 

. «ی واسطهاواژهی هدف و هاواژه»طبقه تقسيم کرده است را براساس نقش آموزشي به دو 

یاد بگيرند، ایشان  قاًيدقان قرار است آنها را آموزدانش که ی جدیدی است،هاواژهی هدف هاواژه

که  کندميی هدف مشخص هاواژههمچنين به چهار حوزه برای مطالعه و طراحي توزیع 

یي که باید در کتاب به کار هاواژهمختلف،  هایدرسی کتاب در هاواژهاز: تعداد  اندعبارت

در کتاب درسي. در همين راستا تحقيق حاضر  هاتکرار واژهو ميزان  هاواژهروند، ترتيب ظهور 

 زیر است سؤاالتبه دنبال پاسخگویي به 

در هر درس کتاب فارسي بخوانيم و بنویسيم پایه دوم دوره ابتدایي چه تعداد  ی هدفهاواژه -3

 ؟است

 کتاب فارسي بخوانيم بنوسيم پایه دوم دوره ابتدایي یهادرسبسامد هر واژه هدف در  -2

 چگونه است؟

بخوانيم و  کتاب فارسي هایدرسبر اساس ارزش بسامدی آنها در  ی هدفهاواژه بسامد -3

 چگونه است؟ بنویسيم پایه دوم دوره ابتدایي

 روش تحقيق

و روش آن تحليل محتوای کمي است. جامعه آماری این  این تحقيق، از نوع تحقيقات توصيفي

کتاب  شامل ،3523فارسي پایه دوم ابتدایي چاپ سال  هایکتابنوشتاری  محتوای پژوهش،

آماری صفحه است، به دليل تفاوت اعضا جامعه  336صفحه و کتاب بنویسيم با  351بخوانيم با 

( 3522نوریان،گرفت )رشماری قرار ، کل جامعه مورد سهادواژهيکل نظر توزیعدروس( از )

و متن نوشتاری دروس  دربردارنده هاانجام نشد. محتوای نوشتاری کتاب یريگنمونه بنابراین

 به کن، پيدا و بگرد ،نکته آموزی، واژه ،و نادرست درست ،و بگوهمچون، گوش کن ) هاتمرین

مربوط به هر درس در کتاب ی هدف هاواژه. باشدمي هاو روانخواني و اشعار( دوستانت بگو

اول  سؤالآورده شده است، برای پاسخ به  دواژهيکلعنوان  و باراهنمای معلم توسط برنامه ریزان 

ی هدف هاواژه و سومدوم  سؤاالتتحقيق همه واژگان هدف شمارش شد، برای پاسخ به 

ات تحليل، در هر طرح پژوهشي با استفاده از روش تحليل محتوا باید طبق تکراری حذف شد.
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 (.3522،52تعریف گردد )نوریان، شمارش تعيين و واحد و" 5زمينه واحد و 8شامل 3واحد محتوا

 88 یبندطبقهاول یک  سؤالتحقيق بشرح زیر است. برای  سؤاالت بر اساستحليل  طبقات

تعيين شد  یاطبقهشش  یبندطبقهدوم  سؤالتعداد دروس تعيين گردید برای  بر اساس یاطبقه

که هيچ بسامدی در متن درس مربوط به خود و دروس  شوندميیي ثبت هاواژهطبقه اول در 

مورد و به همين ترتيب طبقه  6-3یي با بسامد هاواژهدوم مربوط به  طبقه بعدی نداشته باشند،

-31 یبسامدهاچهارم، پنجم و ششم هرکدام برای  و طبقاتمورد  3-3سوم برای بسامد 

 در نظر گرفته شد. 51از  شتريو ب 33،81-83

اساس ارزش بسامدی )یعني  بر و تعيين گردید یاطبقهشانزده  یبندطبقهسوم  سؤالبرای     

گردید  ( مرتببعدی هایدرسآن در درس مربوطه و  فرصت ظهور واژه بر نسبت ظهور

ارزش  اند، ویي که در هيچ فرصتي ارائه نشدههاواژهمربوط به کليد  1ارزش بسامدی  بنابراین

-وهم در تمام دروس بعدی ارائه شدهیي که هم در درس خود هاواژهمربوط به کليد  3بسامدی 

و  سه سوال تحقيق کلمه ثبت برای هر واحد قرار دارند. 3و  1اند و چهارده طبقه دیگر بين 

سوم درس مربوط به واژه هدف و دروس بعدی آن است یعني  واحد زمينه برای سوال دوم و

قبلي وجود داشته باشد کد  هایدرسگردد و اگر در ین محدوده از متن کد گذاری ميواژه در ا

یا  وجود و"گذاری نخواهد شد. روش شمارش برای دو سوال اول، فراواني و برای سوال سوم 

است، این بدان معني است که در صورت مشاهده حداقل یک مورد ظهور یک واژه  "عدم وجود

به شرح  هاواژهدر فرآیند رمزگذاری اطالعات،  شود.ذاری ميدر یک درس، آن واژه کد گ

 زیردرجامعه آماری کد گذاری شده است:

 تصميم -حتما اند مانند:یي که عينا تکرار شدههاواژهکليد  -3

 –فهميده  -نفهميده  مانندیي که به صورت تصریف شده، تکرارشده اند هاواژهکليد  -8

 فهميدم

مانند:  اندتفضيلي مطرح شده –د و به شکلهای صفت عالي یي که صفت هستنهاواژهکليد  -5

 زیبایي ،زیباترین ،زیباتر زیبا، –تر آهسته آهسته،

                                                 
1. Content unit 

2. Recording unit 

3. Context unit 
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واژه جداگانه  اند چون در متن به صورتمرکب و که از دو جزء تشکيل شده یيهادواژهيکل  -6

از  شونديپو دارای پسوند  و کلمات ،اندشدهجداگانه شمارش  طوربه بنابرایناند نيز آمده

 ی هدف بعضي دروس افزایش یافته است،هاواژههمين دليل تعداد  به هستند. قرار نیا

 ی زیر برای آن شمارش شده استهاواژهبچه گنجشک که  واژه :مانند

 ،هابچه خرگوش، بچه فيل، بچه :و بچه؛ گنجشکي گنجشکان، –گنجشک  "

 "یابچه

 تياهميباهميت و  ماننداست ی مخالف جداگانه محاسبه شده هاواژهبسامد  -3

را تکرار کنند برای آن واژه  یاواژه ماً يمستق خواهديمان آموزدانشکه از  یيهانیتمر -4

کتاب  33بنویس )ص  بارکیاول درس  خطپنج یاز رو شمارش شده است مانند:

 بنویسيم(

نشده  شمارش "بازی بازی"و  "با هم بخندیم" یهانیتمردر عنوان  کاررفتهبهواژگان  -5

 است

را تمرین کنند که احتمال دارد واژه هدف  یاواژه خواهديمان آموزدانشکه از  یيهانیتمر -2

اول تا حاال یادگرفته ای را  از درسکه  یاتازهپانزده کلمه  مانندباشد، شمارش نشده است 

انتخاب  از درسزیبا  یجمله کی ای ( وکتاب فارسي بنویسيم 56درس چهارم ص بنویس )

 کتاب فارسي بنویسيم( 33)ص  سینوب و کن

یي که در بيش از یک درس به عنوان واژه هدف تعيين شده است فقط در اولين هاواژه -3

که در درس دوم و سوم به عنوان واژه  "مناسب" مثل واژهدرس در نظر گرفته شده است 

 .باشدميهدف 

، اطالعات سه درس اول باشدميدر این پژوهش چک ليست محقق ساخته  یريگاندازهابزار     

با استفاده از آزمون آلفای  و کدگذاری گردید ماه کیتوسط محقق در دو مرتبه و فاصله زماني 

ابزار  قبولقابلنشانگر پایایي  آمد که به دستدرصد  23کرونباخ، ضریب توافق بيش از 

 8و معلم  31تعداد  چک ليست، با استفاده از نظرات منظور اعتباربهو  اطالعات است یآورجمع

منظور تجزیه و تحليل آماری  به متخصص زبان آموزی و برنامه درسي اصالحات الزم انجام شد.

های توصيفي چون فراواني، درصد و ميانگين استفاده و به دليل سرشماری کل جامعه از آماره

 شد.
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 های تحقيقیافته

س کتاب فارسي بخوانيم و بنویسيم در هر در ی هدفهاواژه"اول  سؤالبه منظور پاسخگوی به 

 شدهارائه 3و در جدول  یآورجمعاطالعات مربوطه  "چه تعداد است؟ پایه دوم دوره ابتدایي

 است

 پایه دوم ابتدایيبنویسيم  بخوانيم و هایکتابدر  یهاواژهرصد توزیع فراواني، د 3جدول

 درصد  فراوانی   درس رديف

 2.71 21 درس اول 1

 3.36 26 درس دوم 2

 2.84 88 درس سوم 3

 5.95 46 درس چهارم 4

 6.59 51 درس پنجم 5

 5.56 43 درس ششم 6

 4.65 36 درس هفتم 7

 3.49 85 درس هشتم 8

 3.36 26 درس نهم 9

 3.36 26 درس دهم 11

 3.36 26 درس یازدهم 11

 4.04 31 درس دوازده 12

 2.71 21 درس سيزدهم 13

 2.84 22 چهاردهم درس 14

 6.33 63 درس پانزدهم 15

 5.04 53 درس شانزدهم 16

 7.50 58 درس هفدهم 17

 6.08 65 درس هجدهم 18

 8.40 65 درس نوزدهم 19

 آزاد آزاد درس بيستم 21

 5.30 63 درس بيست و یکم 21

 6.46 31 درس بيست دوم 22

 311 773 جمع کل 
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بخوانيم و بنویسيم پایه دوم  هایکتاب 6، 33،35 هایدرس 3براساس مندرجات جدول     

 و 3 هایدرسی هدف و هاواژهبيشترین فراواني  دارای %4733،%573، %276با ابتدایي به ترتيب 

 .باشنديمدارای کمترین فراواني  %8753با  35

کتاب فارسي  هایدرسبسامد هر واژه در  " 8 سؤالدر رابطه با  شدهیآورجمعاطالعات 

 ارائه شده است 8در جدول  "چگونه است؟ م پایه دوم دوره ابتدایيبخوانيم بنوسي

 ی هدف در کتاب فارسي بخوانيم و بنویسيم پایه دوم ابتدایيهاواژهبسامد  8جدول 

 بسامد  
 جمع 51بيشتر از  83 تا 81 33 تا 31 3تا  3 6تا  3 1

   درس

 83 6 8 5 6 5 3 فراواني

 311 33716 65743 36782 33716 55755 6754 درصد اول

 دوم
 86 1 3 5 38 5 3 فراواني

 311 1 6734 83734 31 3873 6734 درصد

 سوم
 83 5 1 8 2 5 3 فراواني

 311 36782 1 3738 52713 55755 6754 درصد

 چهارم
 43 5 5 3 34 38 6 فراواني

 100 6.97 6.97 11.62 37.2 27.9 9.3 درصد

 پنجم
 44 2 2 4 10 25 1 فراواني

 100 4.54 4.54 9.09 22.72 56.81 6.81 درصد

 ششم
 34 2 1 6 5 15 3 فراواني

 100 5.88 2.94 17.64 20.58 44.11 8.82 درصد

 هفتم
 29 3 0 7 5 11 2 فراواني

 100 10.34 0 24.13 17.24 37.93 6.89 درصد

 هشتم
 20 1 1 2 1 11 6 فراواني

 100 1 1 10 5 55 30 درصد

 نهم
 20 1 8 3 6 6 2 فراواني

 100 5 31 15 30 30 10 درصد

 دهم
 23 1 0 0 7 16 0 فراواني

 100 1 0 0 30.43 69.56 0 درصد
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 یازدهم
 17 1 1 1 7 7 1 فراواني

 100 1 5.88 5.88 41.17 41.17 5.88 درصد

 دوازدهم
 23 1 1 2 0 18 2 فراواني

 100 1 4.34 8.69 0 78.26 8.69 درصد

 همسيزد
 13 1 1 3 2 7 0 فراواني

 100 1 7.69 23.07 15.38 53.84 0 درصد

 چهاردهم
 16 1 1 2 5 7 2 فراواني

 100 1 1 12.5 31.25 43.75 12.5 درصد

 پانزدهم
 45 1 2 5 9 19 11 فراواني

 100 2.22 4.44 6.66 20 42.22 24.44 درصد

 شانزدهم
 26 1 1 0 6 17 1 فراواني

 100 3.84 3.84 0 23.07 65.38 3.84 درصد

 هفدهم
 48 1 2 4 5 36 1 فراواني

 100 1 4.16 8.33 10.41 75 2.08 درصد

 هجدهم
 27 1 1 1 9 11 6 فراواني

 100 1 1 3.7 33.33 40.74 22.22 درصد

 نوزدهم
 45 1 1 1 6 55 2 فراواني

 100 1 2.22 2.22 8.88 84.44 4.44 درصد

بيست و 

 یکم

 36 1 1 3 5 30 1 فراواني

 100 1 2.77 2.77 8.33 83.33 2.77 درصد

بيست 

 دوم

 29 1 1 2 2 20 4 فراواني

 100 1 3.44 6.89 6.89 68.96 13.79 درصد

 جمع 
 416 81 88 33 382 588 38 فراواني

 311 5753 5746 3754 83733 35753 2714 درصد

 

در کتاب بخوانيم و بنویسيم دوم  واژه هدف 416از تعداد  8جدول بر اساس مندرجات     

 %83733بار،  6تا  3بين  %35753، اندنکردهظهور پيدا  هانیتمردر متن و  هاواژهاز  %2714ابتدایي 

بار تکرار  51بيش از  %5753بار و  83تا  81بين  %5746بار،  33تا  31بين  %3754بار،  3تا  3بين 

 .اندشده
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بر اساس ارزش بسامدی  ی هدفهاواژه بسامد"تحقيق  سؤالپاسخگویي به سومين  منظوربه    

اطالعات  "چگونه است؟ بخوانيم و بنویسيم پایه دوم دوره ابتدایي یهاکتاب هایدرسدر  هاآن

 ارائه شده است. 3و  6جمع آوری شده در جدول 

 ایه دوم ابتدایيهای هدف کتاب بخوانيم و بنویسيم  پفراواني درصدی ارزش بسامدی واژه توزیع 5جدول 

 هاواژه

 ارزش بسامدی

 فراواني
 

 درصد

1 64 43/5 

16/1 – 13/1 311 33/34 

13/1- 13/1 356 21/82 

36/1- 31/1 36 36/2 

33/1- 33/1 63 63/5 

86/1- 81/1 33 28/3 

83/1- 83/1 55 38/4 

56/1- 51/1 35 65/3 

53/1- 53/1 6 44/1 

66/1- 61/1 5 33/3 

63/1- 63/1 4 33/1 

41/1- 31/1 3 63/3 

51/1-43/1 6 44/1 

21/1-53/1 5 63/1 

33/1-23/1 1 1 

3 51 33/6 

 

واژگان بدون هيچ ارزش  %43/5واژه هدف یعني  64، تعداد 5براساس مندرجات جدول     

و بهترین  ترینيفضعبسامدی کامل به ترتيب  باارزشواژگان  %33/6واژه،  51تعداد بسامدی و 

-13/1ارزش بسامدی به ترتيب مربوط به  يشترینبا ب هاواژه ، همچنينباشنديمی هدف هاواژه

 .باشنديمواژه  35با  51/1 -56/1و واژه  311با  13/1 – 16/1واژه،  352با فراواني  13/1
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 وسکتاب بخوانيم و بنویسيم پایه دوم ابتدایي به تفکيک در یهادواژهيکلارزش بسامدی ميانگين  6جدول 

 ميانگين ارزش بسامدی درصد فراواني درس

3 83 65/5 81/1 

8 86 35/5 35/1 

5 83 65/5 34/1 

6 65 33/5 0/15 

3 64 43/5 35/1 

4 55 64/3 38/1 

5 83 21/6 33/1 

2 81 53/5 16/1 

3 81 53/5 35/1 

31 83 35/6 13/1 

33 35 23/8 35/1 

38 85 21/5 33/1 

35 35 33/8 33/1 

36 34 46/8 31/1 

33 66 82/5 34/1 

34 84 51/6 88/1 

35 33 66/2 83/1 

32 85 65/6 82/1 

33 63 63/5 58/1 

83 54 34/3 62/1 

88 51 34/6 34/1 

 81/1 %311 416 جمع

 

دارای  34/1،62/1،58/1با به ترتيب  33، 83، 88، دروس 6براساس مندرجات جدول      

، 16/1، با 2که درس  است يحالاین در  باشنديمی واژگان هدف بيشترین ميانگين ارزش بسامد

کمترین ميانگين ارزش بسامدی واژگان به ترتيب دارای  31/1با  36درس  و 13/1، با 31درس 

 هدف هستند.
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 بررسی بحث و

درسي و مواد آموزشي نقش کليدی را در  هایکتابکه  کندمي دیيتأ 8113یونسکو در سال 

، هر چند آنها در طراحي، محتوا و کاربرد متنوع هستند )دفتر کننديمیفاء فرآیند یادگيری ا

درسي  هایکتابکه برخي انتقادات جدی به  است يحال(. این در 8113آموزش هنگ کنک 

منفي  یهاواکنشدرسي  هایکتاب( معتقد است که نام 8113،625) 3ایسيت کننديموارد 

درسي این  هایکتابان به آموزدانشان نگرش منفي ایشان ضمن بي کندميبسياری را تحریک 

درسي پيدا کرد؟ تحقيق حاضر از  هایکتابدر  توانميکه چه جذابيتي  کندميرا مطرح  سؤال

درسي را مشخص کرده و به  هایکتابد برخي نقاط ضعف توانميجمله تحقيقاتي است که 

 .در چند محور مورد بحث قرار داد توانميبخشي آنها کمک کند نتایج این تحقيق را  کيفيت

هدف در برنامه درسي دوم ابتدایي  یهادواژهيکلهدف، تعداد  یهادواژهيکلتعداد و توزیع  (3

سالگي  2تا  4( معتقدند کودک در سن 8112،363) 8دور و فالکونر باشدميواژه  555

فرض که ( با این 3523زاده )واژه یادبگيرد بر همين اساس نعمت  81د روزی توانمي

واژه را برای آموزش به این  4111اول ابتدایي نه ماه مشغول تحصيل است تا  آموزدانش

 81نيز ان محاسبه کرده است، اگر مباني محاسبه برای کودک دوم دبستان را آموزدانشگروه 

در پایه دوم دبستان حدود یک سوم  توجه به چهار ماده درسي و باواژه در روز قرار دهيم، 

تحصيلي هفت ماه و نيمه در ایران، حداکثر  با سال رسديممدرسه به زبان آموزی  از وقت

واژه به  3111 توانمي، بر این اساس یابدمياختصاص  یآموززبانروز آموزش به برنامه  31

ان در یک سال تحصيلي آموزش داد، البته قضاوت علمي پيرامون تعداد واژگان، آموزدانش

اما آنچه ؛ ل ميداني در ارتباط با زبان فارسي و کودکان ایراني استنيازمند تحقيقات مستق

 33بصورتي که درس  اندنشدهدر دروس توزیع  يخوببهی هدف هاواژهمسلم است تعداد 

ی هاواژه سومکیواژه هدف، کمتر از  83با  هرکدام 35و  3و دروس  واژه هدف 43با 

هدف در دروس اول تا بيست و دوم از ی هاواژهرا دارا است، فراواني  33هدف درس 

ی هدف در چهار درس اول کتاب هاواژهکه ميانگين  یاگونهبه کندميمنطق خاصي تبعيت ن

                                                 
1 Issitt, J 

2 Dever,M.T,Falconer,R,C. 
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و چهار درس  38/85یک واژه کاهش  ( با38تا  3و در چهار درس وسط )دروس  53/82

 .باشدميواژه هدف  53/31واژه افزایش  85آخر با 

ی هدف در هاواژهظور تحقق و تعميق یادگيری، الزم است که ی هدف، به منهاواژهسامد ب (8

ارزشيابي  یارهايمع( یکي از 8433نلسون )فواصل زماني و در دروس بعدی تکرارشود 

، برنامه ریزان دانديمبعدی  یصفحهمفهوم جدید در بيست  کتاب درسي را ميزان تکرار

 هایدرسسه بار در  ایو دو  حداقل دیجدکه هر واژه  اندکردهبرنامه زبان آموزی نيز اعالم 

واژه هدف  416که از  است يحالاین در  (.6ص  تايب مندانعالقهاست )بعد تکرار شده 

واژه، هيچ بسامدی ندارند یعني هيچ  %16/2بخوانيم و بنویسيم،  یهاتکرار کتاببدون 

ایج این تحقيق محتوای نوشتاری در کتاب درسي برای یادگيری این واژگان وجود ندارد نت

( در رابطه با برنامه درسي فارسي اول ابتدایي، نزدیک است 3525نوریان )به نتایج پژوهش 

اهداف برنامه پایه اول بدون محتوا است.  %18/3 دهدمينتایج پژوهش مذکور نشان 

و بقيه واژگان هدف بيشتر از چهار بار  اندشدهبار تکرار  6تا  3ی هدف بين هاواژه 53/35%

 .اندشدهکرار ت

واژه هدف  51که تنها  دهدميآمده نشان  به دستی هدف، نتایج هاواژهبسامدی  ارزش (5

، اندداکردهيپظهور  بارکیحداقل  اندداشتهدروسي که فرصت بروز  یهمهدر  33/6%

. اندظاهرشدهفرصت بروز،  13/1تا  13/1واژه فقط بين  856هدف یعني  یهاواژه 53/63%

بخوانيم و بنویسيم پایه دوم در  هایکتابگفت ارزش بسامدی واژگان  توانميدر مجموع 

 به دستمنطقي از آن  توانميو ن شده است پراکنده یک طيف عددی بين صفر تا یک،

طرحي  باشنديمارزش بسامدی واژگان هدف  درسي نيازمند چارت هایکتاب مؤلفانآورد، 

د توانميوز باید ظهور کند، این چارت که مشخص کند هر واژه هدف در چند فرصت بر

توجه "( باشد این پيشنهاد عبارت است از 3523زاده )تکميل کننده پيشنهاد چهارم نعمت 

به ميزان و چگونگي  مؤلفاندر طرح مذکور  "ی هدفهاواژهبه گستره و عمق واژگاني 

يانگين . بررسي مشوندميی هدف در درس مربوطه و دروس بعدی هدایت هاواژهظهور 

وضعيت دروس از این  دهدميی هدف به تفکيک دروس نيز نشان هاواژهارزش بسامدی 

ميانگين ارزش  13/1با  31و درس  16/1با  2و درس  باشدميمتفاوت  کامالًجهت 

 .باشنديمدروس  نیترفيضعبسامدی واژگان 
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 نامهتابک

تهران، کميته مليي پيکيار  سال، 12تا  6ي خردساالن هاواژهفهرست پربسامدترين ( 3535) ایمن، ليلي،

 .یسواديبجهاني با 

 نشده. چاپ .پرورش جمهوري اسالمی ايران درآمدي برسند ملی آموزش و(.3523.)رسول بابامرادی،

 .. تهران: فرهنگستان زبان ایرانايران واژگان نوشتاري کودکان دبستانی(. 3531ای، فریدون )بدره

 ، ویرایش ششم، دورانشناسی پرورشی نوينروان(. 3522سيف، علي اکبر )

 . تهران: سازمان پژوهش واول تا پنجم دبستان يهاکالسواژگان پايه (. 3551عبدالرحمن ) صفارپور،

 تهران. T.ریزی آموزشي، دفتر انتشارات کمک آموزشيبرنامه

، کتياب مياه درسهی يزيربرنامههواژگان پايه در خدمت ادبيات کودک و  .(3521) .عالقمندان، جعفر

 شهریور 33کودک و نوجوان، سال چهارم، شماره 

 آموزشي. یزیربرنامه)جزوه(، سازمان پژوهش سخنی با همکارانعالقمندان، جعفر،)بي تا(، 

برخی مبانی فلسفی، روانشناختی و زبان شناختی برنامۀ درسی فارسی (. 3552قاسم پورمقدم، حسين )

 ، تابستان.3رنامۀ درسي، سال سوم، شماره . فصلنامۀ مطالعات بدر دروۀ ابتدايی

 سمت (،3521رضاپور، یوسف ) ترجمه ،طراحی برنامه درسی (8433نلسون، آنابل )

 تهيران: ،آموزان ايرانی در دوره ابتدايیشناسايی واژگان پايه فارسی دانش (.3526) شهين نعمت زاده،

 ریزی آموزشي.سازمان پژوهش و برنامه

مدل فراواژه در خدمت نقد واژگانی راهنماي برنامه درسی دوره ابتدايی  (.1389) شهين نعمت زاده،

 ،53آموزشي، سال نهم، شماره  یهاینوآور فصلنامه و کتاب فارسی بخوانيم پايه اول.

 يجنبههاز  1382و  1381سهال اول ابتدايی  يهيپادرسی  هايبرنامه مقايسه (.3525محميد )نوریان، 

 .3سوم شماره  سال مطالعات برنامه درسي، فصلنامه عقيم.درسی  يبرنامهمفهوم 

 دوم، چياپ .درسهی هايکتاببر  ديتأکآموزشی با  يهارسانهمحتواي  تحليل (.3522محمد ) نوریان،

 آزاد اسالمي واحد تهران جنوب. دانشگاه
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