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Abstract

The current study deals with the face and content analysis of the Language Learning,

Sentence Construction and Writing Textbook, developed for the third grade. It is a

descriptive-analytic research study, using both qualitative (including focus group and content

analysis) and quantitative methods. For the qualitative process, a targeted sampling technique

was applied, and the data were gathered through semi-constructed interviews. Some strengths

of the textbook were the good title, no racial/ethnic and gender biases, and attention to

students’ favorite activities. However, the lack of appropriate content list, too heavy content,

disregarding language competence or the ability of students with hearing impairment were

among the weaknesses. Using the census method for the quantitative assessment, the

statistical population consisted of teachers of third-grade hearing-impaired from Isfahan

province (n=35). The quantitative findings revealed that the correlation between the scores of

the two characteristics mentioned was 0.85 (p<0.01). The t-test value obtained for the two

correlated sets of scores was not significant at the 0.05 level (t=0.103, df=33). To put it
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differently, there is no difference in the average teachers’ evaluation scores for content and

face analysis of the Language Learning, Sentence Construction and Writing textbook.

Keywords: Evaluation, Language Learning, Sentence Construction, Writing, Hearing

Impairment.
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چکیده
و ،سـازي جملـه آمـوزي،  زبـان در این مقاله نقاط قوت و ضعف ظاهري و محتوایی کتاب 

تحلیلـی اسـت و از دو   ـشود. پژوهش حاضر توصیفیسوم ابتدایی تحلیل میۀپاینگارش
گیـري در  رویکرد کیفی (گروه کانونی و تحلیل محتوا) و کمی استفاده شـده اسـت. نمونـه   

سـاختاریافته  مصـاحبۀ نیمـه  صورت بهها آوري دادهجمعو مندصورت هدفبهبخش کیفی 
عنـوان مناسـب کتـاب، عـدم     از انـد عبارتتاب بوده است. برخی از نقاط قوت محتوایی ک

آمـوزان. برخـی از نقـاط    هاي موردعالقۀ دانشسوگیري قومی و جنسیتی، توجه به فعالیت
وبودن حجـم مطالـب،  بودن فهرست مطالب، سنگیناز نامناسباندعبارتضعف محتوایی 

ش کمی، نمونۀ آمـاري  در بخدیدة شنوایی. آموزان آسیببه توانایی زبانی دانشنکردنتوجه
نفـر) بـوده کـه از    35دیدة شنوایی اسـتان اصـفهان (  شامل معلمان پایۀ سوم کودکان آسیب

بسـتگی  همدهد شیوة سرشماري استفاده شده است. نتایج پژوهش در بخش کمی نشان می
01/0از تـر کـم بوده که بـا احتمـال خطـاي    85/0هاي دو ویژگی یادشده برابر با میان نمره

بـا  103/0هـا برابـر بـا    بسـته از نمـره  آمده براي دو گروه همدستبهtاست. مقدار دار معنی
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دیگـر میـانگین نمـرة ارزیـابی     عبـارت دار نیست و بهمعنی05/0در سطح 33درجۀ آزادي
بـا  و نگـارش ،سـازي جملـه آمـوزي، زبانهاي ظاهري و محتوایی کتاب معلمان از ویژگی

ارد.  تفاوتی نددیگریک
.دیدة شنواییسازي، نگارش، آسیبآموزي، جمله، زبانیابیارزش:هاواژهکلید

مقدمه. 1
انیـ و ب،یآزمـون دسـتور زبـان   ه،یـ واج، تطابق قافصیدر تشخییشنوابیآسدارايکودکان 
درك در ییکـردن توانـا  ینـ یبشیپيبرایمناسباریمعیسینوجملهییتوانا.دارندریکلمه تأخ

نـاقص محـرك   افـت یدر). 1393و شریفی کاکوجویباري(استییشنواةدیدبیکودکان آس
اثـر یو مقاصـد ارتبـاط  یزبـان میمفـاه افـت یشنوا در درشدت بر توان کودکان کمبهیصوت

بـر کـودك   ییشـنوا کـم یۀاثر اول. سازدیمواجه ميادیزيهاتیو فرد را با محدودگذاردیم
يریادگیـ يبـرا یارتبـاط يهـا مهـارت کـه ییجااوست. ازآنیاختالل در رشد ارتباطجادیا

،ردیـ گیقرار مـ ییشنوابیالشعاع آسها تحتگونه مهارتنیایوقت،استيضروریلیتحص
).  Blamy 2010(گرفتخواهد تأثیر قرارتحتیلیتحصپیشرفتتبع آن به

سیتـدر یو ابزار اصل،یدرسۀمحتوا، برنامیمنبع اصلعنوانبهیمعلمان از کتاب درس
Táboas(کننـد یاسـتفاده مـ  آموزان دانشيریادگیيهاتیفعالیدهجهتو نییدر تع and

Rey-Cao 2012.(ترین ابـزار آمـوزش زبـان    کتاب درسی که مهميمورد محتوادریابیارزش
انتقـال  ۀلیزبـان وسـ  رایـ ز؛اسـت تیبااهماریابتدایی) است بسةخصوص در دور(بهرسمی

ـ باهاي درسی مرتبط بـا زبـان  کتاب.و مقاصد استمیمفاه تنظـیم شـوند تـا    ياگونـه بـه دی
دروس گـر یدمیبه مفاههاآنقیو نوجوان از طركي دریافت مفاهیمی باشند که کودگشاراه

ه پـرورش  هم بدیدر انتخاب متون فارسی با،نیبرسد. بنابراو...،اجتماعینی،یمانند علوم، د
میمفـاه نیدادن ااز کلمات در گفتار توجه شود و هم به ارتباطحیصحةزبان مادري و استفاد

هـاي  سـال با زندگی روزمـره و نیازهـاي یادگیرنـدگان تـا از بـروز مشـکالت آموزشـی در        
یـابی ارزشباکمـک  ).5- 4: 1379(همـائی و مرتضـوي  شوديتحصیلی و بعدازآن جلوگیر

و مسـئوالن اجرایـی   زانیـ رشود و برنامـه هاي آموزشی آشکار مینامهنقاط قوت و ضعف بر
).1383:8(نویدي کنندتیها را رفع و نقاط قوت را تقوها و نارسایییتوانند کاستمی

و تعامـل بـا   ،خوانـدن و نوشـتن، ارتبـاط   ،يسـوادآموز ،یزبانيهامهارتپیشرفت
آمـوزان اسـت  گـروه از دانـش  نیـ ايآمـوز زبـان ۀاز اهداف مفروض در برنامـ گرانید
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یهـاي اکتسـاب  ییتـرین توانـا  از مهـم یکـ یيآمـوز زبانکهییجاازآن). 1398(رمضانی 
زیـ و نیتیو نقش زیادي در رشـد فـردي و شخصـ   استآموزان ناشنوا در مدرسهدانش

یشـنوا و ناشـنوا کتـب درسـ    افـراد براي کهنیابهشرکت افراد در جامعه دارد و باتوجه
کودکـان  یبخشـ هاي هنگفتی صرف آمـوزش و تـوان  شود و هزینهیمسیتدریسانکی

آن و شناخت نقاط قوت و ضعف آن ضروري اسـت و  یابیارزشد، لزوم شویناشنوا م
تالش یهاي درسمحتواي کتاباییهاي آموزشتوان براي اصالح روشیآن مقیاز طر

).  1390خوکی(نکرد
(سـاختار  ظـاهري هـاي  ویژگـی آن است تا نقاط قـوت و ضـعف   یحاضر درپپژوهش 

آمـوزان، تناسـب   (تناسب کتاب بـراي دانـش  محتواییهاي و ویژگیآرایی) ظاهري و صفحه
جیبسـنجند. از نتـا  رادهی محتوا) کتاب درسـی  سازمانةنحووفرهنگی، محتواي موضوعی،

ه دسازي اسـتفا آموزي و جملهتجدیدنظر و بازنگري در کتاب زبانتوان براي میاین پژوهش 
پـرورش اسـتثنایی   وریزي آموزشی، سازمان آموزشپژوهش و برنامهسازمان،چنینهمکرد. 
استفاده کنند.هایافتهتوانند از میهاي پژوهشی مؤسسهو ،کشور

معرفی اجمالی اثر.2
يهـا به آموزشییآموزان داراي آسیب شنوامبرم دانشازیبراساس نآموزيزبانیکتاب درس

هـاي  پـرورش مهـارت  کـرد یبا روسازي،آموزي و جملهزبانینۀ زمدرتر یتخصصو تربیش
آمـوزان  چیرگی دانششیهدف افزاباو هاي درك خواندن و نوشتن، به مهارتباتوجهیزبان
اسـت.  شـده ینتـدو نگـارش  و ،سـازي جملـه ري،هاي نوشتاشنوایی بر مهارتةدیدبیآس
ایـن  ةاز نیازهـاي ویـژ  تیحمابرايمنبعی منظوربهسوم ۀیپايآموززبانکتاب ،دیگربیانیبه

ـ پامیسیو بنومیبخوانو درکنار کتاب فارسی استشدهینآموزان تدوگروه از دانش سـوم  ۀی
.  شودمیدبستان آموزش داده 

از اسـتفاده از  انـد عبـارت سـوم  یۀپاسازي جمله،آموزيزبانهاي مختلف کتاب بخش
،»چنـدمین؟ «، و»تا؟چند«،»وقت؟چه«،»؟يزیچه چ«،»کنند؟یکار مچه«یکلمات پرسش

، »خـود «ایراسـتفاده از ضـم  ،»جـا همـه «و،»همـه «،»چیه«، »هر«قیدهایی ماننداستفاده از 
امسـال، امشـب، و...)، کـاربرد قیـد     (امروز، زمان حاليهاکاربرد،و...، »خودت«، »خودم«

، و...)،پارسالروز،ی(دکاربرد قید زمان گذشته،و...)،بعد، سال بعدۀ(فردا، هفتندهیزمان آ
کتاب در جـدول سـاعات   نیآموزش ا. ..).و،آهستهع،ی(تند، سرتیفیکقیدهايکاربرد و
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ـ  هفتگی در بخشی از زمان درس زبـان و ادبیـات فارسـی    اسـت شـده بینـی یش(انشـا) پ
).1392دیگرانو يدریسون(رش

پژوهشۀ. چهارچوب نظري و پیشین3
نظـر گرفـت:   هاي زیر را درتوان مالكآموزان ناشنوا میهاي درسی دانشبراي ارزیابی کتاب

روزبـودن،  نامۀ معلمـان، تـاریخ نشـر، بـه    هاي الحاقی، فهرست واژگان، پرسشوجود پرسش
زمینـۀ  هـایی در سـازي هـاي الزم، متناسـب  با استانداردها، درنظرگـرفتن مهـارت  بودن منطبق
هـاي مناسـب و   هاي یادگیري، حاوي اطالعـات مـرتبط بـا موضـوع بـودن، فعالیـت      تفاوت
سـازي روشـن و   داشتن، تناسب سطح خواندن، مواد و تجهیـزات الزم، تصـویر  کنندهسرگرم

هـاي خـاص،   تبعـیض و سـوگیري علیـه گـروه    مرتبط، تلفیق مناسب با سایر دروس، عـدم 
).Boyd 2000بودن معلم با کتاب (و راحتها، بودن واژهفهمقابل

شـنوا  يهایکه عملکرد آزمودن) به این نتیجه رسیدند 1398تفرجی یگانه و کمري (
در هـر دو  هـا آنيهمتـا يبا عملکرد کودکـان ناشـنوا  سهیدر مقایدر هر دو گروه سن

پـژوهش  جیبهتر بـود. نتـا  يداریطور معنبهیو کاربرد واژگانیواژگانصیآزمون تشخ
يتـر کـم يهـا تنهـا واژه بـا کودکـان شـنوا نـه    سـه یکه کودکان ناشنوا در مقادهدینشان م

دو ۀسـ یمقان،یبـرا اسـت. عـالوه  تـر کـم زیها نواژهنیبه اهاآنبلکه عمق دانش،دانندیم
سـنجش  منظـور بـه يابـزار منزلۀبهیواژگانصیتشخفیتکليمدآکارةدهندآزمون نشان

است.یواژگانییدانش معنا
در شـنوا  کـم نشـان داد کـه کودکـان    ) 1392رضایی، راشدي، لطفی، و ویسی (يهاافتهی

بیـ جملـه، ترک يداریشـن ۀحافظـ ، کلمـه يداریشـن ۀ، حافظيداریشنصیتشخيهامهارت
کودکـان شـنوا   در مقایسه بـا يترفیضععملکرد و درك خواندن متن،یواجعیتقطی،واج

فیشـنوا در تکـال  کودکان کمرا نشان دادند.یعملکرد مشابهها مهارتری، اما در سااندداشته
و يداریشـن يهـا پردازشبرمبتنیفیمشابه و در تکاليعملکردیینایبيهاپردازشبرمبتنی
کودکان شنوا دارند.در مقایسه بايترفیضععملکرد یواج

کودکـان  کـه دهـد نشان مـی ) 1393و سجودي (،پژوهش مخلصین، کسبی، احدينتایج
تـر از گـروه کنتـرل عمـل     طور معناداري ضـعیف بینایی بهۀجز حافظموارد بهۀناشنوا در هم

بینـایی و آگـاهی   ۀدر گروه ناشنوا بـین نمـرات درك خوانـدن بـا حافظـ     ،چنینهمکنند. می
هـا  یـک از آزمـون  کالمـی و هـیچ  ۀاما بین حافظ،بستگی مثبتی وجود داشتشناختی همواج
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بینـایی  ۀبـر حافظـ  مبتنیکه ،خوانیکلبرعالوه،کودکان ناشنوا حین خواندنبستگی نبود.هم
نبـا درك خوانـد  یادشـده هـاي  مهارتو کردند میهاي واجی نیز استفاده است، از کدشکنی

شـناختی در ایـن   آگـاهی واج هـاي  مهـارت کـه رسدنظر میبستگی مثبتی داشت. بههمهاآن
هـاي حرکتـی مربـوط بـه     مهـارت از طریـق نهشود،کسب میکودکان اغلب از طریق بینایی

.کالمیۀحافظتولید و 
راپـنجم یـۀ پاقیـ عميآموز ناشـنوا عملکرد چهار دانش) 1393دوست و کمري (رقیب

گـروه  منزلـۀ بـه راپنجمیۀپایعیطبيآموز شنواچهار دانشعملکردوشیگروه آزمامنزلۀبه
محتمـل و  یفـاعل یآزمون درك مطلب جمالت موصوليبا اجرایمقطعیکنترل در پژوهش

ـ  نشـان  هـا افتـه یدادنـد.  قـرار سهیموردبررسی و مقاییمعنارمحتملیغ عملکـرد  نیداد کـه ب
تفـاوت  ییمحتمـل معنـا  یفـاعل یشـنوا در درك جمـالت موصـول   شـنوا و نا يهایآزمودن
شـنوا در درك  يهـا یبـا آزمـودن  سـه یناشـنوا در مقا يهایوجود ندارد، اما آزمودنيمعنادار

.  کردندعملترفیضعيطور معناداربهییمعنارمحتملیغیفاعلیجمالت موصول
زبـان  يهـا کتـاب ییمحتوایابیارز«) در پژوهش خود با عنوان 1393نژاد (رشیدي و راغ

بـه  » بلـوم ةدنظرشـد یتجديبندارچوب طبقههدر چ)رانیاتختیو پاهیپايها(درسی فارس
يهـا نیکتـب، ماننـد محتـوا و تمـر    نیـ مختلـف ا يهـا تناسب بخشاین نتیجه رسیدند که 

.استتیحائز اهماریبسرندگانیادگییواقعيازهایآمده، با نفراهم
یی را ابتـدا ةدوریدرسـ يهاکتابيمحتواتیفیسنجش کيهاشاخص) 1396(یزدانی

و،سـاخت ییابتـدا ةدوریدرسـ يهـا کتابتیفیسنجش کابزاري را براي ،بندي کرددسته
و یبـه نقـد و بررسـ   ) 1398رمضانی (یی آن را موردبررسی قرار داد.و محتوايصورییروا

ـ يسـاز جملـه ويآمـوز نزباکتاب ییو محتواينقاط قوت و ضعف صوريواکاو اول ۀپای
هـا را برشـمرد. یانـگ و    ت و نقاط قوت و ضعف محتـوایی و شـکلی کتـاب   پرداخابتدایی 

.Yong et alو یی (،هانگوئی آمـوزان  دانشمحتوامحورزبانآموزشویآموزشۀبرنام) 2019
را موردبررسی قراردادند.

شناسیروش. 4
هـاي  کیفی انجام شده است. براي گـردآوري داده روش کمی ـ  پژوهش حاضر کاربردي و به

هـاي  ساختاریافته و براي گـردآوردي داده نیمهۀو مصاحب،کانونی، تحلیل محتواکیفی از گروه
ساخته استفاده شده است.  نامۀ محققکمی از پرسش
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سـازمان درمربـوط کارشـناس توسـط آمار اعالمـی طبق:آماريۀ نمونجامعۀ آماري و 
.نفـر اسـت  35معلمان پایۀ سوم تعدادتقریبیاستثنایی شهر اصفهان، برآوردپروشوآموزش

روش سرشـماري عمـل   هـاي کمـی بـه   آوري دادهآماري براي جمعۀدلیل حجم کم جامعبه
رس دسـت قابـل منـد هـدف هاي غیرتصادفی ز نمونهاهاي کیفی آوري دادهبراي جمعکردیم.

چهـار نفـر از منـاطق    آموزشـی محتـواي درسبهسدریابیارزشبراي،چنینهماستفاده شد.
،یشویـرا هنري،هايزمینهمختلف آموزشی شهر اصفهان انتخاب شدند و متخصصان نیز در

ویژهآموزشیداراي نیازهايکودکانآموزشو،درسیریزيبرنامهشناسی،زبانزبان،آموزش
گیـري و ابزار انـدازه ،جامعه،نمونهاطالعاتشنوایی) اظهارنظر کردند. آسیبداراي(کودکان
.استآمده1جدولدرپژوهش

پژوهشگیرياندازهو ابزار ،جامعه،نمونه. اطالعات1جدول 

روش آماريۀنمونآماريۀجامعابزارردیف
گیرينمونه

نامۀپرسشسیاهه/1
بررسی اسنادي

آموزيزبانکتاب درسی 
(نه درس)سازيجملهو

آموزيزبانکتاب درسی بررسی
گرپژوهشگرپژوهشتوسط سازيجملهو

2
اندیش گروه هم

متمرکز یا ۀ(مصاحب
یابیارزشکانونی/

کیفی)ـتوصیفی

نفر35
ۀ(تعداد کل معلمان پای

آموزان سوم ابتدایی دانش
شنوایی استان ةدیدآسیب

اصفهان)

معلم مجرب از استان چهار 
اصفهان

آموزشی شهر (منتخب مناطق 
اصفهان)

روش 
گیري نمونه

غیرتصادفی 
مندهدف

3
اجمالی یابیارزش

لیکرتی/ ۀنامپرسش(
پاسخ)بسته

سرشمارينفر35نفر35

4
مصاحبه با متخصصان 

موضوعی و هنر 
نویسی)(حاشیه

متخصصان موضوعی و 
هنر کل کشور

متخصص: آموزش زبان شش 
شنوایی دیدة آسیب)، یک نفر(
ریزي درسی برنامه)،یک نفر(
،)یک نفر)، گرافیست (یک نفر(

)یک نفرو ویراستار (

روش 
گیري نمونه

غیرتصادفی 
مندهدف

منـابع علمـی و   ۀمطالعـ به مباحث کتاب و اهـداف کتـاب،   باتوجه:ابزارییایو پاییروا
کارشناسـان  نظـر اصـالحی   و،و مشـاور نمـا راهاسـتادان نظر ، هاي مشابهنامهپرسشةمشاهد

) اخـذ شـد و روایـی محتـوایی توسـط      1394رمضانی (ۀنامپرسشهاي گویهۀزمینخبره در
آلفـاي  هاي کمـی دادهیري گپایایی ابزار اندازهمتخصصان موردتأیید قرار گرفت. براي بررسی 

ۀنامـ پرسـش دهنـدة آن اسـت کـه    این اعـداد نشـان  .محاسبه شد2شرح جدول بهکرونباخ 
است.دیگر از پایایی الزم برخوردار عبارتاز قابلیت اعتماد یا بهمورداستفاده
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آلفاي کرونباخها و با کمک ضریبتعداد گویهها براساسمؤلفهیاییپای. بررس2جدول
درصد توافق (ضریب آلفاي کرونباخ)هاتعداد گویههامؤلفهردیف

70.731زیباشناسی1
60.747ساختار2
110.794آراییصفحه3
240.880آموزتناسب با دانش4
200.750شناسیتناسب با زبان5
130.741درسیۀمندي برنامقانون6
90.801دهی محتوامعیارهاي سازمان7
160.767نماراهکتاب 8
1060.815نامهپرسشکل 9

نقد محتوایی و شکلی اثر. 5
ارائـه کـانونی جلسـات وشـده ارائـه هـاي نامهپرسشمبنايربپژوهشهايیافتهبخشایندر
شود. میآوردهمتخصصانومعلمانهايپاسخومحتواتحلیلازحاصلسپس نتایجوشودمی

يسازو جملهيآموززبانکتاب ياسنادیبررسالف. 
هـا  اسـت و فهرسـت واژه  سـازي جملـه وآموزيزبانکه موضوع کتاب اینبهباتوجهـ

آموز یا همکار کاربرد خاصی ندارد، این بخش در هیچ قسـمتی از کتـاب   براي دانش
وجود ندارد.

کـه  جاییتناسب موضوعی بین تصویر جلد و اهداف کتاب بسیار ضعیف است. ازآنـ
آمـوزي بـا   نماد پایۀ سـوم و نمـاد زبـان   کهشودمینهادپیش،جلد معرف محتواست

از پشت جلد کتاب نیز استفاده شود.چنینهمشود. کار بردههبرنگی شاد 
امـا  ،و فهرست مطالب در کتـاب وجـود دارد  ،کالم امام،صفحۀ حقوقی، تصویر امامـ

تـوان  مـی ،آموز در کتاب درج نشده است. به همین دلیلنام سخنی با دانشبخشی به
جامعیت شـکلی در  ،گردیبیانیصوري کامل و جامع است. بهلحاظکتاب بهکهگفت
صورت کامل رعایت شده است.آن به

بـه آن  رسـی دسـت پیش از شروع درس باشد تا » فهرست مطالب«شود مینهادپیشـ
ضرورت دارد تصاویري که در فهرست مطالب آمده است بـا  ،چنینهمراحت باشد. 
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فهرسـت  هاي فرعـی هـر درس در   که عنواناینبهمحتواي درس مرتبط باشد. باتوجه
توانند تصویر دقیقی از محتـواي هـر   آموز و معلم نمیدانش،مطالب درج نشده است

،درنهایـت شده است.نیز به معلم ناقص ارائهفصل داشته باشند و تصویر کلی کتاب
تر شود.فهرست مطالب کاملرود کهانتظار می

در سـطح  پـرورش وهـاي آمـوزش  سایر کتابدر مقایسه با و تصاویر کیفیت چاپـ
گرفته است.  بسیار باالیی قرار

بـا راهخـوبی هـم  و...)،فـیلم تصویر،صوتی،لوح فشردة(شنیداريودیداريمطالبـ
اختیـار معلـم و شـاگرد    ست که دراوجود ندارد. این کتاب تنها ابزار آموزشی کتاب
ر و تصـاوی صـورت فـیلم  هایی از کتاب بهشود قسمتمینهادپیشگرفته است. قرار

اختیار همکاران قرار گیرد.متحرك در
جایگـاه مجزایـی نـدارد و بـا     هماهانه در کارنامـ یابیارزشدرسی و ۀکتاب در برنامـ

هنـوز ارزش و  کـه اسـت شده است و این موضوع سبب شدهکتاب فارسی ترکیب
و همکاران مشخص نباشد.،آموز، والدیناهمیت این کتاب براي دانش

شـده از کیفیـت   گرفتـه کـار و قلم بـه ،لحاظ صحافی، تصاویرزموارد ظاهري کتاب اـ
مناسبی برخوردار است.

عنوان مناسب و کامل است.  » و نگارش،سازيآموزي، جملهزبان«عنوان ـ
آمـوز آموز جـذابیت زیـادي دارد و دانـش   نظر فیزیکی و ظاهري براي دانشکتاب ازـ

است.مندعالقهبه این درسعلت تصاویر جذاب به
و خوب است.کیفیت چاپ کتاب مناسبـ
صـورت گسـترده وجـود نـدارد. فقـط در بعضـی از      بندي متفاوتی در کتاب بـه رنگـ

ی استفاده شده که جذابیت زیـادي  و آب،قرمز،هاي سبزها بنابر احتیاج از رنگقسمت
آموز ندارد.براي دانش

بیند.رعت آسیب نمیسکافی مقاوم است و بهةاندازبهشده براي کتابکاغذ استفادهـ
لحـاظ رنـگ   نظر وزنی سنگین نیسـت و وزن متعـادلی دارد. از  ازکتاب،درمجموعـ

متعادل است.شدهکاربردهکاغذ به
هـاي موجـود بـین محتـوا و     شده و ناهماهنگیهاي انجامبه مطالعه و مصاحبهباتوجهـ

فـت کتـاب   تـوان گ مـی ،دیـدة شـنوایی  آموزان آسیبنیازهاي آموزشی و زبانی دانش
نشده است.تدوین» نیازسنجی«و» مخاطبانةنیازهاي ویژ«براساس 
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پرسشـی و  ةشود. کتـاب بـه چنـدین واژ   نظم منطقی و انسجام در کل کتاب دیده میـ
صورت منسجم پرداخته است.قیدهاي متناسب با آن به

هـاي مختلـف از   هاي خاص تبعیض و سوگیري ندارد و در قسـمت کتاب علیه گروهـ
و... استفاده شده است.،هاي مانند ترکمن، عشایرتقومی

محتـوا  ،دیگـر بیانیشده است. بهبنديا و مطالب کتاب از ساده به مشکل درجهومحتـ
اند.دهی شدهمحتوایی سازمانو مطالب براساس ارتباط و نزدیکی

ـ دارد. یخـوان هـم کتاب درسی با کتاب زبان فارسی سوم ابتدایی ـ درس ،نمونـه رايب
بـا آمـوزي شهیدحسین فهمیده در کتاب زبـان ةشدو تصویر استفاده» حسین فهمیده«

ند.اهم در ارتباط
امـا اگـر درس اول بـا کلمـۀ     ،ها) در کتاب مناسـب اسـت  سیر منطقی (ترتیب درسـ

شروع شود بهتر است.» چه وقت«پرسشی 
هـم در طور کامل باه درس بهارتباط نیست. نُهاي دیگر درمحتواي هر درسی با درسـ

.اندهم مرتبطو آینده) با،حال،ارتباط نیستند. فقط سه درس مربوط به زمان (گذشته
ـ سازيجملهوآموزيزبانکتاب ـ درسـی همـاهنگی دارد و   ۀپایۀ سوم ابتدایی با برنام

با نظام آموزشی متناسب است.  
هاست.  آموزي باالتر از سایر کتابسطح کتاب زبانـ
ترین نقـاط قـوت ایـن    درسی ناشنوایان یکی از مهمۀآموزي به برنامکتاب زبانورود ـ

کتاب است.
کتاب است.چاپباکیفیت از دیگر نقاط قوت، وجذاب،تصاویر متنوعـ
ترین نقاط ضعف کتاب عبارت اسـت از حجـم بسـیار زیـاد کتـاب و محتـواي       مهمـ

بـه  یتـوجه بـی آمـوزان،  محتواي آموزشی با نیاز زبانی دانشنداشتنآموزشی، تطابق
درسی.ۀزمان مشخص براي تدریس در برنام

آمـوزي  در آموزش محتواي زبانکارکردن با کتاب براي معلمان آسان نیست. معلمانـ
.یندروروبهبا مشکالت زیادي 

ـ  و نظام آموزشی موجود قابلدرسیۀاین کتاب در برنامـ هـاي  ا نیـاز استفاده اسـت و ب
دارد.یخوانهمآنآموززبانی و آموزشی دانش

اندیشهاي کیفی حاصل از گروه همدادهب. 
ارزیابی شده است.3ها در جدول این داده
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کتابوضعفقوتنقاط. 3جدول

نقاط قوت و 
ظاهريضعف

آشناست.آموزاندانشبراياغلبکتابدرشدهاستفادهتصویرهاي
فرهنگی و،اقتصاديابعاد اجتماعی،درزندگیواقعیهايتجربهباشدهاستفادهتصویرهاي

.آموز هماهنگ استدانش
تصاویر جذاب و برانگیزاننده است.

.استخوانهمفرهنگی جامعه تشود و با واقعیها دیده میزندگی شهري و روستایی در متن درس
.وجود نداردلحاظ تعدادگیري بین دختر و پسر ازتفاوت محسوس و چشم

.شده در هر درس جذاب استعناصر گرافیکی استفاده
دیگر مناسب است.سطرها از همۀدیگر و فاصلها از همواژهۀفاصل

آموزان ناشنوا توجه شود.انتخاب تصاویر به ویژگی کبر سن دانشبهتر است در

نقاط قوت 
محتوایی

آموزان داراي آسیب شنوایی هاي دانشویژگیها و محتوا به نیازهاي آموزشی و ر طراحی تمریند
توجه شده است.

.محتواي کتاب با عنوان و موضوع مرتبط است و با مبانی فرهنگی جامعه منافاتی ندارد
اضافه و تشخیص فعل مناسب، حرفهایی که مستلزم شناخت شخصیت،آموزان در فعالیتدانش

مربوط به ةواژواژگانی (ۀشبکي مربوط به یکهاکردن واژهو بیان،حرف ربط براي ساختن جمله
هاي مانند تمرین،ندارندنیازاستنباطیتفکربههایی که دارند و تمرینطبیعت) است مشکل

ند.اآموزان جذابین گروه از دانشابراي زدنها و عالمتچینکردنی نقطهوصل
خوانی کلمه ا کوتاه شده و کلهآموزان جملهدیدگی دانشسازي درس با نوع آسیببراي متناسب

شده است.نظر گرفتهدر
قبولی از محتواي کتاب دارد.مهارت خواندن و نوشتن سهم قابل

نقاط منفی
محتوایی

لحاظ شده ازهاي طراحیها و تمرینفعالیتشده در هر درس،به اهداف و انتظارات مشخصهباتوج
شده برساند.به اهداف و انتظارات مشخصآموز رادانشطور کامل تواند بهکیفیت و کمیت نمی

صورت تمرین انجام شده است و تفاوتی بین آموزش و تمرینآموزش و تدریس در این کتاب به
شده و بر منظور یادگیري ساختار دستوري تدوینکتاب بهو سنجش لحاظ نشده است.یابیارزشبا 

شود.از طریق تصویر و کاربرد آن در جمله شناخته میاژه. ویادگیري واژه و تلفظ آن متمرکز نیست
.شود و مجزا نیستواژه در جمله و متن آموزش داده می

هاي کتاب با توانش زبانی و نیازهاي آموزشی و نیازهاي زندگی ها و آزمونکم و کیف تمرین
نیست.خوانهمواقعی 
.نظر گرفته نشده استدرتربیشتمرین اضافه براي کار 

آموزان پایۀ سوم است.سطح زبانی کتاب بسیار باالتر از سطح زبانی دانش
ودن حجم مطالب دستوري است.بزیادوترین نقاط ضعف کتاب فشردگی برخی صفحاتمهم

شود.اختصار معرفی میدرس: برخی از نتایج بههبسدرتفصیلییابیارزشج. 
آموزشی:شده با مفاهیم تصاویر استفادهیخوانهمعدم ـ

هـم  شـده بـا  شـده و تصـاویر اسـتفاده   تعداد مفاهیم آموزشی ارائـه 14در صفحۀـ
هم فعل گذشته هم فعل زمان حال بـه دو صـورت   ،ندارد. براي نمونهیخوانهم

در ضـمایر مفـرد و جمـع    ،بـراین عـالوه پرسشی و خبري استفاده شـده اسـت.  



97و دیگران)  احمد رمضانی... (پایۀ سومو نگارش،سازيآموزي، جملهزبانیابی کتاب ارزش

باعـث  مسـئله . ایـن  رفته اسـت کارهاي مختلف (متکلم مخاطب غائب) بهیغهص
شود.ی دانش و معلم میسردرگم

متناسـب نیسـت.   کـردم) کـار بـا عبـارت پرسشـی (مـن چـه     16تصویر صفحۀ ـ
ازکـردم) کـار چـه عبارت پرسشی (من چراکه؛خود سؤال حشو است،چنینهم

ظر معنایی صحیح نیست.ن
کنـد)  مـی کـار چـه پرسشـی ( بـا عبـارت  شویی) (ماشین لباس23تصویر صفحۀ ـ

متناسب نیست.
تصـویر سـارا   25کـرد؟) در صـفحۀ   کارچهبراي پاسخ به عبارت پرسشی (سارا ـ

اما در این صفحه تصویر سارا در سؤال اول تغییر کرده است کـه  ،باید ثابت باشد
شود.آموز میفهمی دانشباعث کج

بعضی تصاویر روشن و واضح نیستند:ـ
در مشخص نیست.یر که بازبودن تصو26تصویر صفحۀ ـ
14هـا ماننـد ص   اما در بعضی صـفحه ،فاصلۀ بین سطرهاي درس مناسب استـ

شـود یـا   تـر بـیش بین دو سـطر  ۀاست بهتر است فاصلboldصورت که فونت به
باشد.bold»کارچه«ۀکه فقط کلماین

آسـانی  سـختی و بـه یـک درس  هـاي تعداد فعالیتبودن که مناسباینبهباتوجهـ
هـا  بایـد گفـت تعـداد فعالیـت    ،بستگی داردآموزانمیزان تسلط دانشموضوع و 

آموز بتواند محتواي آموزشی را در زبـان نوشـتاري   زمانی مناسب هستند که دانش
ي نمـا راهراه بـا کتـاب هـم  هـاي تمـرین اکثـراً ،کار گیـرد. متأسـفانه  و گفتاري به

صـورت تقلیـدي و تکـراري بـه    بـه تربیشآموز تصویري یا متنی است که دانش
دهد.  ها پاسخ میپرسش

ـ تصاویر تاحدودي بـا ـ ،بـراي نمونـه  .آمـوزان تطـابق دارد  دیـداري دانـش  ۀتجرب
شـود  مینهادپیش. 19پارك صفحۀ و،18، مهمانی صفحۀ 14کشی صفحۀ طناب

از ،کار گیردهاي خود را در شرایط واقعی بهآموز بتواند آموختهکه دانشبراي این
ـ  .تصاویر عینی هم در درس استفاده شود . 27و 26صـفحۀ  تمـرین ۀماننـد نمون

جاي استفاده از تصویر خرگوش بهتر است از شخصیت انسان استفاده شود.به
ة دیـد آمـوزان آسـیب  هاي یادگیري براي دانشبردراهکه یکی از بهترین جاییازآنـ

لـذا بایـد در انتخـاب تصـاویر دقـت و توجـه       ،استفاده از تصاویر اسـت شنوایی
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فقـط در  ،مرتبط بـا محتواسـت  کلیطوردر درس دوم تصاویر بهي شود.تربیش
:استبراي نمونه.اندنشدهتصاویر خوبی انتخابهابرخی از صفحه

جـاي تصـویر زنبـور گربـه باشـد و در همـین صـفحه تصـویر         بـه 35تمرین صفحۀ *
هایی که نیازمنـد تفکـر   ربط است. تمرینهم بیي بشقاب در سفره بامادربزرگ با تعداد زیاد

یـن گـروه از   ابراي زدنها و عالمتچینکردنی نقطههاي وصلمانند تمرین،استنباطی نیست
.24، 20، 16، 15هاي صفحات مانند تمریناست؛آموزان جذاب دانش
ر زبـان فارسـی و زبـان    چراکه ما د؛لحاظ محتوایی جالب نیستاز15فحۀ تمرین ص*

،کـار کـرد؟ بـراي نمونـه    با صابون چهکار کرد؟ی نداریم که بپرسیم با قاشق چهسؤالعامیانه 
با وسایل دورریختنـی کهکردسؤالآموز هاي کاردستی از دانشتمرینتوان درحین انجاممی

؟»کرديکارچه«
لحـاظ دسـتوري صـحیح    به»کار کردم من چه«.استسؤال دوم این تمرین حشو *
بهتـر  .نیسـت هـم جالـب  لحاظ معنایی ارزشی ندارد و تصویر مرتبط بـا آن اما به،است

ي نمـا راهو دارنـد نیازهایی که به تفکر انتزاعیفعالیتاآموزان باست حذف شود. دانش
هـا بـه آن یلیو تمـا دارنـد  ) مشکل18سازي (صفحۀ براي نمونه جملهتصویري ندارند

دهند.نشان نمی
تشـخیص فعـل مناسـب،    هایی که مستلزم شناخت شخصیت،آموزان در فعالیتدانش*
شـبکۀ  هاي مربـوط بـه یـک   کردن واژهو بیان،اضافه و حرف ربط براي ساختن جملهحرف

براي نمونه پرسش به پاسخ سـؤال در  ؛ دارندمربوط به طبیعت) است مشکل ة(واژواژگانی
.23صفحۀ 

نیـاز دارد  تغییـر ضـمیر   بـه  هـا آنهـایی کـه پاسـخ   آموزان در فهم فعالیـت دانش*
دارند.مشکل

این مشکالت وجود دارد:17براي نمونه در صفحۀ 
یـا در پاسـخ بـه سـؤال     » مـا... «باید بنویسد » شما...«آموز در پاسخ به سؤال دانشـ

».من...«باید بنویسد » تو...«
دارند.هاي صحیح مشکلبین تصاویر و گزینهآموزان در فهم انتخاب از دانش*

ي، بـاز تـاب ي، بـاز طنـاب یر مربوط بـه پـارك (  چهار تصو19براي نمونه در صفحۀ 
آمـوز  باشک) تصاویر صحیحی هستند. درك تصویر نادرست براي دانشي، قایمبازتوپ

د.شهاي دورتر هم استفاده میاز بین تصاویر صحیح سنگین است. بهتر بود از گزینه
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در اسـت مـتن خـاص و طـوالنی وجـود نـدارد و تـالش شـده       در کتـاب ،کلیطوربه
ها زیـاد نیسـت و   که میانگین طول جملهيطوربه،ي طوالنی پرهیز شودهاجملهها از فعالیت

.ي استفاده شده استاکلمهششتاسه ی بینپرسشي بیانی یاهاجملهاز تربیش
کـه اخـتالل   اسـت شـده نوشـته براي کودکـانی  قطعاًمحتواي آموزشی موجود در کتاب 

آموزان عادي این دستور زبان ساده را با رونـد رشـد طبیعـی زبـان     و سایر دانشدارندزبانی 
کودکـان  هـاي زبـانی  هـا بـر ویژگـی   هـا و فعالیـت  کتاب در طراحـی تمـرین  لذا.فراگرفتند

آمـوزي  کـرد کـه سـطح توانـایی زبـان     يضمناً باید یادآور.شنوایی متمرکز استةدیدآسیب
آمـوزي را  کـه در چـه سـالی زبـان    اینبههو بستبرابر نیست هاآندرسیۀآموزان با پایدانش

آمـوزان از درس یک بـراي اکثـر دانـش   ،نمونهرايبتواند متفاوت باشد. د مینآغاز کرده باش
داراي کاشت حلـزون  انِآموزلحاظ درك زبانی و بیانی سخت است و براي تعدادي از دانش

بسیار روان است.افت شنواییدارايیا
با تربیشهاي یادگیري سبکنظرازدیدة شنواییآموزان آسیبکه دانشاینبهباتوجه

و خوبی توجـه شـده اسـت   در این کتاب به این ویژگی به،ي دیداري درگیرندهامحرك
تـوان گفـت مطالـب    شـده اسـت و مـی   تصویر ارائهدرقالبها ها و فعالیتآموزشاکثر

هاینتمرآموزان در دانشاما به تفاوت سطح زبانی،یلی کم استفاده شده استخانتزاعی 
نشده است.توجه

فقـط ابتـداي هـر درس درقالـب     پرداخته اسـت و ترکم» کردنصحبت«کتاب بر مهارت 
در درس ،بـراي نمونـه  .سـت شده اآموز ارائهبراي دانش» ببینید و بشنوید و بگویید«فعالیت 

هـاي  خندیدن) باید به صـحبت وچرخیدن،دادن،آموزان بعد از دیدن تصاویر (هلیک دانش
بـه تصـویر پاسـخ    باتوجـه بایـد ،کندمیکارپاسخ به سؤال امین چهو درآموزگار گوش کنند 

.»خنددامین می«،»چرخدامین می«دهند: 
جـاي خـالی،   نویسـی، جملـه هـا، پاسخ به پرسشهاي متفاوت مثل کتاب درقالب تمرین

،17،18ص هـا: پاسخ به پرسـش نویسی به مهارت نوشتن پرداخته است. براي نمونه: *واژه
.23و،19

هـا و  نپرداخته است و تنهـا در تمـرین  » خواندن«طور جداگانه به تقویت مهارت کتاب به
دهد.یانی سوق میآموز را به خواندن عبارت پرسشی یا بها دانشفعالیت

هـر درس تحـت عنـوان (ببنیـد، بشـنوید، و      فقط در اولـین فعالیـت  دادنمهارت گوش
:براي نمونه؛شده استبگویید) در کتاب ارائه
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(امـین  کند؟) و جمله هـاي بیـانی  کار میآموز عبارت پرسشی (امین چهدانش12* ص
کند.  ودش تکرار میخبعدازآنشنود و یماز معلمخندد.) چرخد. امین میمی

درقالب تمـرین مشـخص و مـنظم در هـر درس     » کردنگوش«شود مهارت مینهادپیش
پرسشـی  هـاي کتـاب بـر یـادگیري کـاربرد واژه    د. تمرکـز اصـلی  شومجزا اضافه صورتبه

است.  چندمین)وچندم،چندتا،وقت،چهچگونه،کار،(چه
هـاي تکـرار،   درقالـب فعالیـت  » کـار چـه «پرسشـی  ةواژکتاب به آمـوزش در درس اول

هاي مختلف با ضمایر مختلف پرداخته است.و... در بافت،دادنگوش
آمـوزش  هـاي واقعـی  را در بافـت » کارچه«کاربرد عبارت در درس اولکه اینبهباتوجه

تـوان  میخواهد، پسبا همان بافت را میپاسخ متناسبآموزدیگر از دانشدهد و ازطرفمی
. تقویـت شـده   .و.،مدرسـه ، هـایی نظیـر پـارك   گفت در درس یک کاربرد زبان در موقعیت

.خریدکردن، 13ص *براي نمونههاي واقعی در درس یک،موقعیت.است
درقالـب  »تلفـظ واژه «شده در این کتاب جهـت آمـوزش  بردهکاریادگیري بهبردراه
،نیـد یبب، 12ص اسـت. بـراي نمونـه *   بگـو) ید و بگویید) و (بشنو و نهاي (ببیفعالیت

شـنود و دقیقـاً  کنـد از معلـم مـی   کـار مـی  که امـین چـه  اینبهباتوجه؛ و بگویید، بشنویید
کند.میتکرار

. درقالـب  کنـد مـی هاي یادگیري ساختار دستوري تأکیـد  بردراهبر با صراحتدرس 
دهـد و بـر   آموزش مـی را » کارچه«پرسشی ۀجایگاه کلمهاي مختلف درس اولتمرین

دارد.تأکیدو ضمایر متناسب،هاي مختلفکاربرد آن براي زمان، جایگاه آن در جمله
ی نـواخت یکاما سبک ،نداها متنوعو تمرینشودمیدیده ها فعالیتو ها تمریندر آوري نو

،16در ص؛»کردنـی کامـل «صـورت  تمـرین نوشـتاري بـه   ، 17در ص براي نمونـه * ؛دارد
».عالمت بزن«صورت تمرین نوشتاري به

و خـارج از مدرسـه در محـیط    ،کاردستی،ها درقالب هنربعضی از فعالیتکهاستبهتر
و سـرگرمی  ،سلیقه،لحاظ عالیقآموزان پایۀ سوم ازدانشکه اینبهباتوجهواقعی انجام گیرد. 

آموزان توجه شـده  به خواست این دانشو رنگیرگري در تصوزیادي حدودتا،نداشبیه هم
ی.کشطناب، 14ص ،براي نمونه؛است

یعنـی اکثـر   ؛شـده اسـت  آموزان پسر معرفیهاي شاد با دانشها و فعالیتاما اکثر تمرین
امـین درحـال   ،24ص ،ی با تصویر پسرانه است. بـراي نمونـه  و سرگرمهاي ورزشی فعالیت

بازي فوتبال.
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متناسـب بـا رشـد شـناختی     »کـار چـه «زش عبـارت پرسشـی   درس یک با موضوع آمـو 
چنـدان سـخت   موضوع نه،آموزش صحیح صورت گیرداگروآموزان پایۀ سوم استدانش
بسیار کاربردي است.لکهب،پاافتادهپیشنهواست

هـاي جـاي   تمرینصورتدرس اول را بهدر» کارچه«تواند کاربرد عبارت آموز میدانش
هـاي حسـی و لمسـی    هاي با محركفعالیتاما توجهی به،ی و... انجام دهدکردنخالی وصل

در ایـن  ورزي اسـت کـه اصـالً   تمرین کاردستی یک تمـرین دسـت  ،مثالراينشده است. ب
درس استفاده نشده است.

نظر کمـی و کیفـی بـا سـطح تـوانش زبـانی و نیازهـاي        درس ازهاي آزمونو ها تمرین
.داردسـطح بـاالتري قـرار   آمـوزان در دانـش . براي اکثرداردنیخوانهمناآموززبانآموزشی 

دارد.آموزانی که افت شنوایی کمی دارند در سطح پایینی قراردانش
: اسـت شـده نوشـته  گونـه  و ایـن دارنـد ها دسـتورالعمل و مثـال   ها و فعالیتاکثر تمرین

ـ  به پرسش،به نمونهباتوجه،آموز عزیزدانش« هـا  تمـرین ولـی در بعضـی از  ،»دها پاسـخ دهی
آموزان با برداشت شخصی بـه انجـام   شده واضح نیست و همکاران و دانشدستورالعمل داده

پردازند.فعالیت می
،بـراي نمونـه  .تطـابق دارد آمـوزان دیـداري و عملـی دانـش   ۀتجربتصاویر تاحدودي با

.51ص» جاروکردن«و 48ص» نمازخواندن«
سـاعت  پارسـال، دیشـب، (دیـروز، پنجم مربوط به قید زمان گذشتهکه درس جاییازآن

را درقالـب  » زمـان «تـوان موضـوع و مفهـوم    ماه گذشته) است و نمـی وگذشته،ۀهفتپیش،
ي تـر کـم از تصـویر  هـا سـایر درس در مقایسه باخوبی نشان داد، لذا در این درسبهتصویر

تـاریخ  و،سـاعت ،رکنار تصـویر از تقـویم  دادن این منظور داستفاده شده است و براي نشان
رسـد و بـا  مفهـوم نمـی  آمـوز بـه درك و دریافـت   دانـش ،صورتدرایناستفاده شده است.

.107و ص 98مانند تمرین ص ؛ رسدي تصویري به پاسخ صحیح مینماراه
تحصـیل آمـوزش و بـه  در پایۀ سوم ابتداییسالگیدر نهآموزان عادياکثر دانشکه بااین

دیدة شنوایی در پایۀ سوم وجـود  ولی سن مشخص و دقیقی براي کودکان آسیباند،ولمشغ
لحـاظ  پـس تصـاویر از  ،دني داشـته باشـ  تربیشدلیل توقف پایه سن ندارد و ممکن است به

تصـاویر  ،در ایـن درس نظـر بگیـرد.  را نیـز در سـالگی نـه باالتر از و رنگ باید،سبک،فرم
رسد.نظر میکودکانه به113و112ولی تصاویر در ص ،ندامناسب

صـحیحی  متأسفانه ارتباط کمی با محتوا دارد و از تصاویر برداشـت تصاویر درس ششم
ةدیـد آموزان آسـیب هاي یادگیري براي دانشبردراهکه یکی از بهترین جاییلذا ازآن،شودنمی
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بـراي  ي شـود. تربیشباید در انتخاب تصاویر دقت و توجه ،استفاده از تصاویر استشنوایی
یـک تصـویر   بامتفاوت خودت)وخودم،(خودش،براي سه ضمیر119تصویر ص،نمونه

استفاده شده است.
عالقـه نشـان   ،گیـرد وگـو انجـام مـی   هایی که درقالب بازي و گفتآموز به فعالیتدانش

»خـودت را معرفـی کـن   «، فعالیـت  116ص »بیاموزیـد بازي کنید و «مانند فعالیت ؛دهدمی
.118توسط والدین ص

بـودن و جدیـدبودن   دلیـل سـاده  بـه 128و،126،127به فعالیت ص چنینهمآموز دانش
نیازمنـد تفکـر   ؛ زیرادهداي نشان نمیعالقه125فعالیت ص آموز بهدانشو مند استعالقه

.ي تصویري نداردنماراهاستنباطی است و 
تـوان موضـوع و مفهـوم    که درس هفتم مربوط به قید زمان آینده است و نمـی جاییازآن

بعضی از تصاویر کـارکرد مـؤثري در فراینـد    خوبی نشان داد، لذابهرا درقالب تصویر» زمان«
و مرتبط با محتوا نیست.داردتصاویر زیاد که131فعالیت ص مانند؛یادگیري ندارند

تشـخیص  که مستلزم شـناخت شخصـیت،  دارندمشکلهاییفعالیتآموزان در دانش*
مانند زهرا هفتۀ آینـده دو  ؛استو حرف ربط براي ساختن جمله،اضافهفعل مناسب، حرف

.140ص ، کتاب داستان خواهد خواند
که ایـن نـوع   آنضمن،آموزان پایۀ سوم سخت استدرس هفتم براي دانش،کلیطوربه
گفتار نـدارد  ضرورتی در نوشتار و،آن اشاره شدۀسمت باال به چند نمونبندي که در قجمله

کنیم.بندي استفادهآید که ما در گفتار و نوشتار از این نوع جملهخیلی کم پیش میو
آموزان خارج اسـت و  هاي طوالنی و زیادي دارد که از حوصلۀ دانشدرس هشتم تمرین

ها شده است.بودن تمرینی باعث اضافیصفحۀ نوشتاري طوالنر سهد8بخش نگارش 
آمـوز قـبالً   که دانشي دارد و هم اینترکمحجم درس نهم در مقایسه با سایر دروس هم

بیـنم. ي در صـفحه مـی  تـر کـم لـذا تصـاویر   ،در درس ریاضی به یادگیري آن پرداخته است
زنـدگی در  و،176، مسـابقۀ دو ص  171نـانوایی ص  انـد از  عبـارت شـده تصاویر اسـتفاده 

.179آپارتمان ص 
دیـدة شـنوایی باشـند    در درس افراد آسیبشدهشود که تصاویر افراد استفادهمینهادپیش

زادپنـداري  آموز با تصویر همچراکه دانش؛شده استمشخصهاآنکه نماد سمعک بر گوش
دهد.هاي مختلف را در خود پرورش مینفس فعالیتکند و اعتمادبهمی

را در » چنـدم وچنـدتا، چنـدمین،  «پرسشـی  ۀدر درس نهم کاربرد کلمـ که اینبهباتوجه
پاسـخ متناسـب بـا   آمـوز دیگر از دانـش دهد و ازطرفآموزش میهاي موقعیتی واقعیبافت
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هـایی  توان گفت در درس نهـم کـاربرد زبـان در موقعیـت    میپس،خواهدهمان بافت را می
تقویت شده است.صورت نسبی.. به.و،مدرسه،نظیر پارك

اسـتفاده از  مانند استفاده از کارت آموزشـی، ،یادگیري تلفظ واژه بسیار متنوع استبردراه
یکـی از  ،طورکه گفته شـد هاي گفتاري. همانکردن اندامو لمس،دادنآینه، تکرارکردن، نشان

هـم نیـز  درس ندریادگیري تلفظ واژه تکرار واژه توسط مربی و کودك است کـه هايبردراه
.استفاده شده است» تکرار واژه«بردراهاز 

د. مصاحبه با متخصصان
شناس گفتار و زبانمصاحبه با آسیب. 4جدول 

نقاط قوت

درسی رسمی کودکـان  ۀورود این کتاب به برنام.مثبت کتاب وجود خود کتاب استۀنکتاولین ـ
.تقدیر استدیدة شنوایی بسیار قابلآسیب

ازاسـتفاده صـحافی، چـاپ، خـوب کیفیتماننداست،مربوطمثبت به ظاهر کتابۀدومین نکتـ
.استاثرقوتنقاطازشادومختلفهايرنگکارگیريبهوفراوان،تصاویر 

شده بسیار ظریف و با دقت فروانی نقاشی شده است.گرفتهکارتصاویر بهـ
.شودمربوط میهاآنهایی که بهدرگیرکردن فعال والدین با فعالیتـ

نقاط منفی

آموز.عدم تناسب سطح زبانی کتاب با سطح زبانی دانشـ
در یـابی ارزشونظـر زمـانی   ازولـی ،گرفته اسـت درسی قرارۀدرس رسمی در برنامعنوانبهـ

بـراي  آمـوزي زبـان کتـاب  ارزشـی بـی و اهمیتـی بیکه این سبب استکارنامه با درس فارسی 
والدین و همکاران شده است.

آموزشی.هايدورهعدم آمادگی همکاران در تسلط بر تدریس و برگزارنشدن ـ
دیـدة  معلمان آسـیب از نظرگفتار و زبان وهايآسیبدربارةنظر کارشناسان در تدوین کتاب ازـ

استفاده شده است.ترکمشنوایی 
یت مهارت نوشتن پرداخته اسـت و تقویـت سـایر    به تقوهامهارتاز سایر تربیشدر این کتابـ

گرفته است.در حاشیه قرارهامهارت
ابزارهــايو ، CD،DVDمکمــل ماننــدابزارهــايایــن کتــاب نبــود ةعمــدیکــی از مشــکالتـ

کند.تر میمؤثرو ترتکه بیان اهداف کتاب را راحاستايچندرسانه

شناسمصاحبه با زبان. 5جدول 

نقاط قوت

.بعیض و سوگیري نداردنژاد) تو(قومخاصهايگروهکتاب علیه ـ

ت و هـر دو جنسـی  یسـت نمتعصـب  ...)و،، مطالب، تصاویرهاشخصیت(کتاب در بیان جنسیتـ
.استسانیکدر آنمؤنث)مذکر و 

نظم منطقی و انسجام مطالب در هر درس نیز وجود دارد.ـ
ی دارد.خوانهمهاآناستفاده است و بادرسی و نظام آموزشی موجود قابلۀکتاب در برنامـ
خوبی استفاده شده است.کتاب از رنگ بهۀدر تالش براي تهیـ
شود.هاي متنوعی دیده میتمرینـ
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نقاط منفی

سـطح ازفراتـر متنـی نوشتن،وخواندنبرايآموزاندانشهايویژگیبامحتواتناسبمنظوربهـ
.نداايکلمهسهتادومتوسططوربهشود،نمیدیدهجملهدویایک

نیازهاي آموزشی کودکان دوزبانه موردتوجه نبوده است.ـ
هـاي تمـرین ازغیـر  ها تعاملی و ارتباطی نیستند و بهکردن، تمرینبراي توجه به مهارت صحبتـ

مـوارد تمـرین   سـایر  ،کـردن نیسـت  هـم مهـارت صـحبت   کـه در آن »با صداي بلنـد بخوانیـد  «
کردن است.نویسی و وصلجمله

پـردازد، ولـی تمـرین در سـطح     میتربیشکتاب به مهارت نوشتن ،هادر مقایسه با سایر مهارتـ
رسد.و به فراتر از سطح جمله نمیماندمینویسی باقی جمله

درمورد خواندن بخش اختصاصی وجود ندارد.ـ
.شوددیده نمیهمکردنبراي مهارت گوشتمرین اختصاصیـ

.کودكارتباطیوزبانیتوانشوشناختسطحبهیتوجهبیـ
.دستوريمفاهیممحدودبودنـ
ارتباطی.وگفتاريمهارتبهیتوجهبیـ
شنیداري.مهارتبهتوجهعدمـ
صـورت  تـر مناسـب و استفاده از منـابع  تردقیقهايارجاعتواند با مباحث نظري می،طور کلیبهـ

.گیرد

درسیيریزبرنامهمتخصص مصاحبه با . 6جدول 

نکات 
مثبت

محتواي کتاب با طرح جلد متناسب است.ـ
بهتـر اسـت گفتـه    رو، ازایـن شده استنظر گرفتهبا درس فارسی درزمانیۀنظر بودجعنوان ازـ

.است) آموزيزبان(گفتاريو،(بنویسیم)نوشتاري،(بخوانیم)خوانداريفارسی شاملکهشود
ـایرانـی ۀایرانی است و در آن مفروضات جامعـ ةزندگی یک خانوادةدهندنشانمحتواي کتاب ـ

رعایت شده است....و، اسالمی مانند حجاب، خانواده
اند.جالب و جذاب...و،عناوین و مطالب مکالمات، متون و تکالیفـ
.داردهر تمرین مثال مشخص و روشنی . شده در کتاب مطابقت دارددادهها با مطالب آموزشتمرینـ
در ی کـه تنـوع چنینهمو استو نوشتاري ،دیداري،هاي متفاوت که شنیداريبه تمرینباتوجهـ

هاي یادگیري توجه شده است.توان گفت به سبکمی،هاي نوشتاري وجود داردتمرین
است.هدارد باعث جذابیت کتاب شدوجود تکالیفو،موضوعات،تنوعی که در مطالبـ

نکات 
منفی

سـختی بـه استممکنوگوگفتبامرتبطهاي فعالیتآموزان،دانششنواییهايآسیببهباتوجهـ
باشد.نیاز داشتهزیاديزمانوشودانجام

نیاز دارد.تربیشهاي بررسیبهحجم از محتوا با زمان آموزش جاي تأمل دارد و ـ
ها استفاده نشده است.پایهشدنطور صریح از نماد تصویري براي مشخصبهـ
هـاي  حال و خنثی استفاده شده است و بهتر است از رنـگ هاي بیتصاویر روي جلد از رنگدر ـ

بخش استفاده شود.شاد و انرژي
و سیر منطقـی خاصـی   استگستردهوشده براي پایۀ سوم خیلی شبیه به همانتخابموضوعاتـ

وجود ندارد.هاآندر آموزش
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هم تنیده است و تفاوتی بین تمرین و مطالب آموزشی نیست.الب آموزشی باها و مطتمرینـ
آموزي پایۀ سوم انتخاب شده است.مطالب و محتواي سنگینی براي زبانـ
ی منبـع درسـی مناسـب   شده با انجـام اصـالحات و ویـرایش   توان گفت کتاب تهیهمی،درمجموعـ

کار برده شود.هتواند باست و می

با گرافیستمصاحبه . 7جدول 

نکات 
مثبت

کیفیـت چـاپ کتـاب در    نـد. الحـاظ کیفیـت و سـایز مناسـب    تصاویر موجود در هر درس ازـ
هاي درسی کیفیت باالیی دارند.مقایسه با سایر کتاب

و ،جـذاب ،زیبـا ،واضـح ،مناسـب ،بـه سـن کودکـان   باتوجه،کاررفته در متن کتابنوع قلم بهـ
.ستخوانا

.استبین سطرها مناسب ۀتا نوشتاري و فاصلاستتصویري تربیشکتاب ـ
ها که تصـویر  که بعضی از صفحهاست باعث شده صفحهدرمتنوع استفاده از عناصر گرافیکیـ

نیز جذاب شود.ندارد
فرهنگـی مشـکل خاصـی دیـده     وآموزان و مناسبات اجتماعیواقعی دانشهايتجربهلحاظ بهـ

.شودنمی
.و ماندگاري مناسب است،نظر جنس، رنگ، ضخامتشده براي کتاب ازکاغذ استفادهـ

د.ننظر تعداد ندارتفاوتی ازدختروتصاویر پسر ،در نگاه کلیـ
شده شکلی عمومی دارند کـه بـه   هاي طراحینظر قومیت سوگیري ندارد و شخصیتکتاب ازـ

اشاره ندارد.قومیتیهیچ 
ی ندارد.خوانهمنظر فرهنگی با جامعۀ ما ناکتاب ازـ
است.تصاویرجزئیات در ط قوت کتاب دقت بهانقترینهمماز ـ

نکات 
منفی

جـذابیت کتـاب کـم کـرده     استفاده شده است کـه از یهاي خوبطراحی روي جلد از رنگدر ـ
است.

نشده و خام است.ايبهینهةاز فضاي پشت جلد استفادـ
ست و مفاهیم روشن و واضحی ندارد.محتوابیتصاویر روي جلد ـ
بـه  راجـع اطالعات روي قطع کتاب ناقص است و فقط به معرفی کتاب پرداختـه و اطالعـاتی   ـ

... اطالعاتی درج نشده است.پایه و
و محتوا نیستند.،متن،تصاویر در ارتباط با موضوعۀهمـ
و پوشـش  ،هـا ترسـیم چهـره  ،لحاظ ژستولی از،ندالحاظ رنگ متنوعشده ازتصاویر استفادهـ

.اندسان تکرار شدهصورت یکو بهندمتنوع نیست
.سبک تصویرگري ثابت و فاقد تنوع استـ
و مخاطب را بـراي مطالعـه ترغیـب    شودمیتکرار ] ینواختیک[صفحات احساستربیشدر ـ

.کندنمی
.استآموز از سن دانشترپایینبرخی از تصاویر کودکانه و کهرسدنظر میبهـ
هـاي خنثـی   ضعیف جلد کتاب و استفاده از رنـگ تصویرگريضعف کتاب اط نقترینمهماز ـ

یهنري خالقانـه و نقاشـی بسـیار خـال    جاي آثاردر محتواي درس چنینهم.ستاروي جلد 
.است
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مصاحبه با ویراستار. 8جدول 

نکات 
مثبت

بـودن، کیفیـت چـاپ نسـبتاً خـوب، قیمـت       توان رنگیرا میترین نقاط قوت کتاب درسیمهمـ
آموزان دانست.مناسب براي دانشةو انداز،مناسب

.نداخواناییهاي قلممورداستفادههاي قلمـ
صورتی رعایت شـده اسـت کـه مخاطبـان    قواعد عمومی نگارش و ویرایش تخصصی کتاب بهـ

ایـن کتـاب بـا دو ادبیـات     .ندنکمیدرك درستیآموز مطلب را بهو دانش،والدین،معلمانیعنی
،ویژگی این کودکـان بنابر،استآموزدر قسمتی که مخاطب آن دانشاست.متفاوت نوشته شده

کـه مخاطـب معلمـان و    هاییقسمتتاحدي عامیانه نوشته شده است و در حتیوروان ساده و
و تخصصـی نگاشـته شـده اسـت و ایـن انعطـاف کتـاب از        بـا ادبیـات علمـی   ،هستندوالدین 
شود.هاي آن محسوب میمزیت

نکات 
منفی

و خللـی در  شـوند نمین عام متوجه این موضوع اکه مخاطباستنگارش ضعیف کتاب ،درابتداـ
تـر بـیش واما نگاه متخصصانه بـه کتـابی کـه مـتن طـوالنی هـم نـدارد        ،کندآموزش ایجاد نمی

هاي کتـاب بـازنگري و   کند که متنایجاب میاستدرسی ۀو کتاب رسمی برناماستتصویري 
ورق کتـاب ورق ،کـردن افی ضعیف است که بعد از چند بـار بازوبسـته  صح،اصالح شوند. دوم

.شودمی

توصیفیهاي یافته. ه

آموزيهاي مختلف زبانامتیاز درسۀمقایس. 1نمودار

شـده در کتـاب   با محتواي ارائـه ...)و،تصاویر، طرح جلد(هاي ظاهريی ویژگیخوانهم
شرح زیر است:  بهسازيجملهوآموزيزباندرسی 
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در کتابشدهبا محتواي ارائهظاهريهايیژگیخوانی و. هم9جدول
میانگین 

هاي نمره
استاندارد

انحراف 
تفاوت یگبستهممعیار

Tمیانگین
ۀدرج

آزادي
سطح 

داريمعنی

هاي ویژگی
069/01ظاهري

853/0015/0103/033p>0.05
هاي ویژگی

054/01محتوایی

در هـا  گویـه بـه تفـاوت تعـداد    شده در این طـرح، باتوجـه  ابعاد ارزیابیۀمنظور مقایسبه
هـاي ظـاهري و   ویژگـی ةگرفتـه بـه دو حـوز   هاي تعلقنمره،شدهمختلف ارزیابیهايحوزه

zةبسته مقایسه شد. نمـر براي دو گروه همtتبدیل شد و با آزمون zاستاندارد ةمحتوا به نمر

بـا انحـراف   054/0و 069/0ترتیب هاي ظاهري و محتوایی بههاي ویژگیبراي میانگین نمره
بوده که بـا  85/0هاي دو ویژگی یادشده برابر بابستگی میان نمرهبوده است. هم1و 1معیار 

بسـته از  آمده براي دو گـروه هـم  دستبهtدار است. مقدار معنی01/0از ترکماحتمال خطاي 
دیگـر  عبـارت دار نیسـت و بـه  معنی05/0در سطح 33آزاديۀبا درج103/0ها برابر با نمره

و يآمـوز زبـان هـاي ظـاهري و محتـوایی کتـاب     ارزیـابی معلمـان از ویژگـی   ةمیانگین نمر
تفاوتی ندارد.دیگریکبا يسازجمله

ها  نهادپیشگیري و نتیجه. 6
تفصـیلی هايجدولبایديسازجملهويآموززبانکتابضعفوقوتنقاطکاملتبیینبراي

کرد:بندي تقسیمصورت زیر بهتوانمیآمدهدستهباطالعاتبنديجمعمنظوربهولی،دیدرا
آرایـی) کتـاب درسـی    (سـاختار ظـاهري و صـفحه   ظـاهري هـاي  ویژگـی نقاط قوت از 

چـاپ، توجـه بـه   است: جذابیت تصاویر، کیفیت خـوب کاغـذ و   سازيجملهآموزي و زبان
آرایـی  جزییات در رسم تصاویر، عناصر گرافیکـی جدیـد و متنـوع در هـر صـفحه، صـفحه      

و....،مناسب، قیمت مناسب کتاب
آرایـی) کتـاب درسـی    (سـاختار ظـاهري و صـفحه   ظـاهري هـاي  ویژگینقاط ضعف 

عبارت است از عـدم تناسـب تصـاویر روي جلـد بـا محتـواي       سازيآموزي و جملهزبان
نامناسـب تصـاویر روي   بنـدي  رنـگ کتاب، عدم نماد مشخص پایۀ تحصیلی روي جلـد،  

و تـورق  کیفیـت  بـی جلد، عدم استفاده از فضاي پشت جلد کتـاب، صـحافی نامناسـب و    
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القی مثل به بعضی نکات اخیتوجهبیوشدن کتاب،صفحات بعد از چندین بار بازوبسته
اسراف آب.و آزاريحیوان

،دیگـر داند. ازسـوي کیفیت خوبی میدارايرا چهارمکتاب فارسی) تصاویر1377باي (
درس مـتن بینهماهنگیوارتباط(عدمکتابمحتواییوساختارياشکاالت)1388(اکبرزاده

ي خالیجا، ادبیانواعبهتوجهیبی،هافصلموضوعوحدتومطالبارتباطعدمتصاویر،و
واسـت، مشـکل بـه سـاده ازکـه تألیفهتازهايکتابسیربهتوجهیبیمعاصر،نامِهبِشاعران
.دانـد مـی کتـاب مشکالتازراکتابویرایشیوچاپیهاينادرستیوکتاب)زدگیسیاست
وصـحیح هـاي تصویرسـازي بـا بتـوان اگرالفبا،حروفآموزشدر) معتقد بود1389قرنی (

پـیش ازترآسانخیلیبتواندکهتصاویريباچنینهمو باشدجذابکودكبرايکههاییرنگ
ویـادگیري بـه رغبتومیلخت، پرداتصویر حروفخلقبهودادانتقالکودكبهرامطالب

).1389کنديآقجهیابد (اوجاقیمیافزایشکودكدرآموزش
فرهنگی،تناسب،آموزاندانشبرايکتابتناسبکتاب،(عنوانقوت محتواییِنقاط
سازيجملهوآموزيزباندرسیکتابمحتوا)دهیسازمانةنحووموضوعی،محتواي

درسی کودکان ۀبرنامرسمی در صورت بهعبارت است از ورود و وجود خود کتاب 
مناسب، ورسوم و فرهنگ ایرانی درقالب تصاویر شنوایی، توجه به آدابةدیداستثنایی آسیب

(تصاویر جنگ هشت سال دفاع ایران درقالب تصاویر برگزیدهۀتوجه به تاریخ و گذشت
درگیرکردن ، )و شهري،(عشایري، روستاییهاي زندگیتوجه به انواع سبکومقدس و...)،

.و...،صورت رسمی و مشخص در هر درسوالدین در آموزش و تمرین به
فرهنگـی، تناسـب آموزان،دانشبرايکتابتناسبکتاب،(عنوانمحتواییضعفنقاط
سـازي جملـه وآمـوزي زبـان درسیکتابمحتوا)دهیسازمانةنحووموضوعی،محتواي

دیـدة شـنوایی مـا در مـدارس     آموزان آسیبکه دانشحديعبارت است از کمبود کتاب (به
اسـتفاده کننـد، فهرسـت مطالـب نامناسـب و کلـی، حجـم        تواننـد  نمیعادي از این کتاب 

دیدة شنوایی، درنظرنگرفتن ساعات آسیبآموزان دانشبه توانایی زبانی یتوجهبیمطالب، 
بـه سـایر ابزارهـاي    یتـوجه بـی اختصاصی درس در برنامۀ درسی، یابیارزشآموزشی و 

تـدریس مطالـب دسـتور    بـه  معلمان نداشتناي مانند فیلم، تسلطآموزشی چندرسانهکمک
و....،زبان

،»علوم«، »فارسی«شده توسط هر سه درس) نشان داد که تکالیف داده1390(پورمدنی
امـا تکلیـف معلمـان   ، نـد انظر دارابودن عناصر تفکر واگـرا بسـیار ضـعیف   از» ریاضی«و 
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) نیـز بـه ایـن نتیجـه     1382(مقـدم دو درس دیگر وضعیت بهتري دارد. علوياز» فارسی«
و تمـرین وجـود دارد. محمداسـماعیل، یوسـفی     آزمایی خودرسید که اشکاالتی در بخش 

بـا محتـواي دروس را از مشـکالت کتـاب     ها تمرین) عدم تناسب 1378و سیدي (،طبائی
.ندموردبررسی دانست

کنـد. مـی زدگوشرامؤنثومذکرجنسبینفاحشیهايتفاوتوجود)1359(کاظمی
دارد. وجـود جنسـی تبعیضکتابدرکهدنگویمیصراحت) به1390(و ارجمنديروشنآب

وموضـوع بـه عالقـه عدموعالقهدرمسئلۀ جنسیتبر این نظر است که)1373(يمحمود
رسـیدیم نتیجـه اینبهحاضردر پژوهشاما،ندارددخالتیابتداییمقطعتمامدرمتندشواري

.استپرداخته شدهتبعیضازدوربهجنسیتۀمؤلفبهکتابتدویندرکه

شده در کتـاب  با محتواي ارائه...) و،تصاویر، طرح جلد(هاي ظاهريی ویژگیخوانهم
طرح جلد چندان گویاي عنوان محتـواي  عبارت است از يسازو جملهيآموززباندرسی 

کـار هـاي بـه  لحـاظ رنـگ  و هـم بـه  يلحاظ تصـویر بهترشدن ازمنظوربهدرس نیست و 
در بعضـی از  . داردنیـاز بـه ویـرایش  کتـاب مـدنظر  شده و هم اطالعات روي جلـد برده

ظاهر و محتواي کتاب درسـی  دراصلییخوانهمناندارد.ارتباطها تصاویر با محتوا درس
اگــر .دیــدگی شــنوایی در اشــخاص موجــود در تصــاویر اســت بــه آســیبیتــوجهبــی

یـا حضـور در   ،خیـاطی نجـاري، يهـا مهـارت شده در تصاویرگرفتهکارههاي بشخصیت
سـازي فرهنـگ نـوعی  ،دیده باشـند آسیبو... افراد،پارك،بازار،بانکاجتماع در نانوایی،

نفـس ایـن   کـه باعـث افـزایش اعتمادبـه    ایـن ضمن،دشومیورود این افراد به جامعه براي
.دشومیهاآنکودکان و والدین

زیـادي حـدود محتوا تـا آموزشبرايظاهريهايویژگیبودنمتناسبمیزان،درمجموع
اجراسـت. قابـل آسـانی بهنیزشدهنهادپیشاصالحاتازايعمدهبخش شده ودانسته مطلوب

دارد ومطابقـت محتـوا بـا کتـاب درتصـاویر موجـود  ته کـه  گرفنتیجهنیز)1388امیرخانی (
.استشدهرعایتنیزتصویرنگاريوشناسیرواناصولچنینهم

نامهکتاب
.143پیایی ،29، ش ادبیاتماهکتاب،»یینماراهاول فارسینقدي بر کتاب «،)1388(.اکبرزاده، ه

آنمحتـواي بـا ابتداییاولپایۀبخوانیمفارسیکتابتصاویرانطباقمیزانبررسی،)1388(.امیرخانی، ع
نامـۀ کارشناسـی   پایـان ،متخصصـان دیـدگاه ازتصویرنگاريوهارنگشناسیرواناصولرعایتو

دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه.، کرمانشاه:ارشد
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تأکیـد بـا ) سومدوم،(اول، ابتداییمقطعفارسیهايکتاببصريتحلیل،)1389(.کندي، راوجاقی آقجه
مؤسسـۀ نامـۀ کارشناسـی ارشـد،    پایان،)1387تا 1383سال(از نوشتاريمتنیدرونتصاویرنقشبر

اکرم.عالی غیرانتفاعی و غیرانتفاعی نبی
ةهـاي فارسـی دور  هـاي جنسـیتی در کتـاب   بازنمـایی کلیشـه  «،)1391ارجمندي (ص.وروشن، م.آب

.3، شجامعۀ آموزش و پرورش،»ابتداییۀسالپنج
ازآنمحتـواي بـا ابتـدایی پنجموچهارمپایۀفارسیکتابتصاویرتطابقمیزانبررسی،)1377(.باي، و

دانشـجویان نظـر ازتصـویرنگاري وهارنگشناسیرواناصولرعایتمیزانوآموزاندانشدیدگاه
دانشگاه تربیت معلم تهران.، تهران:کارشناسی ارشدۀنامپایان،آموزشیتکنولوژي

تفکـر عناصـر بـه آنتناسـب بررسیوابتداییچهارمپایۀتکالیفمحتوايتحلیل،)1390(.پورمدنی، ر
ه الزهرا.ادانشگ، تهران:کارشناسی ارشدۀنامپایان،واگرا

ۀنامـ فصـل ،»کودکان ناشنوا و شنوایدانش واژگانۀسیو مقایبررس«،)1398(يکمر. و ا.م،گانهییتفرج
.19، شکودکان استثنایی
مقـدماتی دورة ابتـدایی   سـازي پایـۀ اول   آمـوزي و جملـه  زبـان ،)1392(و دیگـران رشنو سـیردري، ف. 

.هاي درسی ایرانتهران: شرکت چاپ و نشر کتاب، ییدیدة شنواآموزان آسیبدانش

ازي پایـۀ  سـ آموزي و جملهنماي تدریس) زبانکتاب معلم (راه)، 1392و دیگران (رشنو سیردري، ف.
هـاي  تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب،دیدة شنواییآموزان آسیباول مقدماتی دورة ابتدایی دانش

.درسی ایران
تخـت یو پاهیـ پايهـا (درسیزبان فارسـ يهاکتابییمحتوایابیارز«،)1393(نژادراغو م..ني، دیرش

.2، شعلم زبان،»بلومةدنظرشدیتجديبندارچوب طبقههدر چ)رانیا
،»یقـ یتلفدیمتوسط تا شـد يشنواخواندن کودکان شنوا و کميهامهارت«،)1392(و دیگران.میی،رضا

.7، شیننویبخشتوان
،»آموزان شنوا و ناشـنوا درك خواندن در دانشيهابردراهیبررس«،)1393(ي کمرو ا..ش،دوستبیرق

.2، شعلم زبان
اول ۀسـازي (پایـ  جملـه آمـوزي و  ي معلـم زبـان  نمـا راهکتاب درسی و یابیارزش«،)1394(ا.رمضانی،

تهـران: پژوهشـگاه مطالعـات    ، نشـده) (طـرح پژوهشـی چـاپ   ،»شـنوایی ةدیدمقدماتی گروه آسیب
و پرورش.  آموزش
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