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  مقدمه. 1
بـا  مـوزاني  آ  است كه دانـش  كهن و فرهنگي اصيل و ديني يخيتارايران كشوري پهناور با 

در  پرورش و  آموزشجا كه كتب درسي  از آن .كنند يم ليتحص آن در مختلف يها شيگو
كـار را بـراي    هـا  فرهنگو  ،ها زبان ،ها شيگو تنوع ،شود يمعرضه سان  كشور يك سراسر

و  هـا  فرهنـگ در نظر گـرفتن   .است كردهنويسندگان و طراحان كتب درسي بسيار سخت 
و  هـا  آنبراي جذب  آموزان دانشزندگي افراد و سعي در ارتباط برقرار كردن با  يها روش

ايـن   .اسـت بسـيار   ةمطالعـ تفهيم دروس و مفاهيم علمي كاري دشوار و مستلزم تحقيق و 
يادگيري زبـاني   .كند ميتر جلوه  كتب آموزش زبان انگليسي بيش ةيتهو مشكل در تدوين 

نسـبت سـاير   بـه  فرهنگـي و دينـي    يهـا  ارزشبيگانه با فرهنگي متفاوت همراه با حفـظ  
تـازه  صـاوير كتـاب   ت نـد ا مقاله بـرآن  نيا سندگانينو. كند ميدروس كار را بسيار دشوارتر 

ان تـرك،  آمـوز  دانـش از منظـر فرهنـگ گروهـي از    هفتم را  ةيپا يسيزبان انگل ةشد فيتأل
  .كنندبررسي و كرد  ،فارس

 تيتقو يآموزش كمك ليها و وسا از محرك ياريبا استفاده از بس يريادگيتجارب 
 اسـت  ريتصـاو  يآموزشـ  كمـك  ليهـا و وسـا   محـرك  نيـ ا نيتر از مهم يكي ؛شود يم
)Kourdis and Zafiri, 2010(. گيرند كه مطالـب   ميرا بهتر ياد  يموزان در صورتي زبانآ زبان

  ).Brown, 2001( كندترين ميزان ممكن درگير  را به بيش آنان ةگان پنجآموزشي حواس 
آمـوزان   امكان را بـراي زبـان   نيا ،شود يمبصري ثبت  ةحافظو در  بيند ميچه چشم  آن
انتقال مفاهيم و اطالعات  .و به خاطر آورند كنندبازآوري  يراحت بهرا  ها آنكه  كند ميفراهم 
. شـود  انجـام مـي  تري  اين روش با سرعت بيش طريق از نيز دائم ةموقت به حافظ ةاز حافظ

و از طريق  عيني و ماندگار يكه يادگيري زبان را از راه كند يم كمكآموزان  تصاوير به زبان
 ).Underwood, 1989( رنديفراگ يمؤثر و شناخت يريادگي

و بافـت فرهنگـي    از طريـق دانش مردم و طـرز فكرشـان    ،)1987( يگوتسكيوبه باور 
مانند  ،سري ابرازهاي ذهني يكفرهنگي  هر .رديگ يمشكل  ،ابندي يمكه در آن رشد  ،يخيتار

  .دهد يمخود انتقال  يدارد كه آن را به اعضاحافظه  يها روشمسئله و  حل راهزبان، 
كـه   كند يممشخص  فقط فرهنگ نه رايز رند؛يناپذ ييجدا ةفرهنگ و ارتباطات دو مقول

بلكه  رود، يم شيارتباط پ نيو چگونه ا كند يچه صحبت م ةو دربار يبا چه كس يچه كس
 بـه  ايـ  كننـد  يمـ  ييرا رمزگشـا  هـا  اميـ چگونه مردم پ كه كند يم كمك مسئله نيا نييبه تع
 يهـا  اميـ ن پآكـه در   يطيشـرا  نيچنـ  هـم در نظـر دارنـد و    شانيها اميپ يكه برا يا يمعان
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 كننـد  يمـ  ريرا تفسـ  هـا  آن ايـ  كننـد  يمـ نشود توجه  ايگوناگون ممكن است فرستاده شود 
)Samovar et al., 1981(فرهنگ اساس ارتباط است ؛.  

، تـرك  آمـوز  دانـش از ديدگاه سـه   و اين پايه آموزان دانشتصاوير اين كتاب با توجه به سن 
ـني   ةردتصاوير بـا ايـن    نداشتنيا  داشتن است تا تطابق شدهو فارس بررسي  ،كرد  مشـخص س
متفاوت  يها فرهنگ خردهبا توجه به داشتن  مذكوران آموز دانش ايكه آنيز مشخص شود  و دوش
وير را اتص آنهدف از  و كردهارتباط برقرار  ها آنبا  توانند يمتصاوير كتاب آشنايي دارند و  با

 فيتـأل را مبنـي بـر    شانادعاي اند توانستهطراحان و نويسندگان كتاب  ايآ كه نيا و ؟درك كنند
 ظهور برسانند؟ ةعرصايراني به  ـ مند اسالمي فرهنگ اصيل و هويت ارزش ةپاياين كتاب بر 

  :كلي پاسخ داده شود پرسشدر اين تحقيق سعي شده است به اين دو 
 خراسـان و كرد  ،ترك، فارس آموزان دانشبراي  هفتم ةيپا تصاوير كتاب انگليسي ايآ .1

  ؟استگويا و جذاب 
فهم تصاوير كتاب زبان انگليسـي   بارةو كرد در ،ان ترك، فارسآموز دانشميان در  ايآ .2
  وجود دارد؟ي دار يمعناختالف هفتم پاية 

 
  تحقيقروش . 2

) stratified random sampling( شده يبند طبقه يريگ نمونهدر اين تحقيق توصيفي از روش 
منطقي، روشي بسيار  يبند گروهتصادفي با شكلي از  يريگ نمونهتركيب . استفاده شده است

 يهـا  گـروه جمعيت آماري به  يريگ نمونهدر اين  .است براي تحقيقاتي با قصد خاص مؤثر
  ).Dornyei, 2007( شود يم يريگ نمونهتقسيم و از هر گروه به طور تصادفي  نظر  دم

 
  در اين تحقيق كنندگان شركت 1.2

شـان  نفر 48تم شـركت كردنـد كـه    فـ ه ةپايـ دختـر و پسـر    آموز دانش 182در اين تحقيق 
 آمـوزان  دانـش  شـان نفر 77از شهرسـتان درگـز و   ) كردهاي خراسـان (كرمانج  آموزان دانش
زبـان از   فـارس  انآمـوز  دانـش  شـان نفر 57از شهرستان درگـز و  ) ترك خراسان( زبان ترك

و تعـداد  اسـت  نبـوده   نظـر  مـد  آمـوزان  دانشسيت اين تحقيق جن در .ندشهرستان نيشابور
 150حـدود  ( كننـدگان  شركت تر بيش .اند شدهانتخاب دختران و پسران به صورت تصادفي 

بنـابراين تحقيقـات   ؛ انـد  شـده از مدارس نمونه و تيزهوشان اين دو شهرستان انتخـاب   )رنف
  .دهد مينتايج را افزايش  يريپذ ميتعمگوناگون قدرت  يها تيجمعتر با  بيش
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كه  را از آنان خواسته شده بود كه زبان مادري و پدري و زباني آموزان دانشدر بيوگرافي 
انتخاب شوند كه  يآموزان دانشذكر كنند تا  كنند يمدر خانه و محله با آن صحبت  شانخود

براي . ايجاد نشود شانيها پاسخسان باشد تا تداخل فرهنگي در  يك شان زبان پدري و مادري
 ؛كرمـانج باشـد   شكرمانج فرض شده كه زبان پدري، مادري و زبان خود يآموز دانشمثال 

  .ترك و فارس نيز صادق است آموزان دانش بارةاين فرض در
  
  ابزار تحقيق 2.2

همـة  بـود كـه    پرسـش  10تصـويري بـا    اي نامه پرسشداده در اين تحقيق  يآور جمعابزار 
پاسخ  يافتنعلمي سعي بر  هاي اساس تحقيق .)1 وستيپ( ندپاسخ دادبه آن  كنندگان شركت
 نامـه  پرسـش بنابراين هيچ شكي نيسـت كـه    ؛به روشي منظم و سيستماتيك است ها پرسش

نفـر از   15چنين با  هم .استكاررفته در علوم اجتماعي  ابزار تحقيقي به نيتر محبوبيكي از 
كـه بـه طـور تصـادفي      ،)نفـر فـارس   5و  ،زبان تركنفر  5، نفر كرمانج 5(ان آموز دانشاين 

مـردم در   تـر  بـيش ذكر اسـت كـه    شايان .شدحضوري انجام  ةمصاحب ،انتخاب شده بودند
 يهـا  تيـ موقعدر مصاحبه  اين امكان وجود دارد كه ؛ زيراكنند يممصاحبه احساس راحتي 

چندين موضوع مختلف  قادر استعمقي  يها دادهكردن شود و براي فراهم انجام گوناگون 
اطالعـات   يآور جمـع بـراي   شـده  پذيرفته مصاحبه روش طبيعي و اجتماعي. گيرد بر را در
  ).Dornyei, 2007( است
 

  روند انجام كار 3.2
بـه طـور دقيـق    از بعد فرهنگي تصويرهاي كتاب  نخست ،تصويري ةنام پرسش ةتهيبراي 

ايراني آشـنايي   يها فرهنگبعضي از  شد يمهايي كه حدس زده رسپس تصوي. شدبررسي 
 هـا  ايرانـي برداشـت مختلفـي از آن    گونـاگون  يها فرهنگكه  ندارند يا اين ها آنالزم را با 

سـپس ايـن   . كتاب نباشـد، انتخـاب شـدند    نامؤلفكه ممكن است مطابق با اهداف  ،دارند
 هـا  آنو از ) آمـاري كوچـك   ةجامعـ (هفـتم نشـان داده شـد     ةپاي آموز دانش 5تصاوير به 

آن  ةدربـار  شـده  طرح هاي پرسشآن تصاوير بيان كنند و به  ةدرباررا  شانخواسته شد نظر
صورت گرفت تا مشخص  نامه پرسشسنجي  روايي منظور  بهكار  نيا .تصاوير پاسخ دهند

هـدف و   ،ارتباط برقرار كـرده  نامه پرسش هاي پرسشبا  توانند يمان آموز دانششود كه آيا 
  .را درك كنند پرسشمنظور 
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در اين پـژوهش  . گنجانده شد )1پيوست (  نامه پرسش هاي پرسشاين تصاوير به همراه 
باشـد تـا   مطـابق  سعي شده است كه تصاوير از لحاظ كيفيت و انـدازه بـا تصـاوير كتـاب     

بـه واقعيـت    نباشـد و و تصاوير كتاب متفاوت  نامه پرسشان از تصاوير آموز دانشبرداشت 
 هـاي  پرسـش تـر از   سعي شده است كه كـم  نامه پرسشدر اين . )1 وستيپ( باشد تر كينزد

از  شيهـا  برداشـت و  هـا بتوانـد نظر  آمـوز  دانـش خير استفاده شود تا  ـ و بله يا نهيگزچهار
، نظرهـا تر براي بيان  با فراهم كردن آزادي بيش .بيان كند و شرط ديق يبآزادانه و را  تصاوير
بسيار  يها دادهكمي،      ًكامال  هاي پرسشنسبت به ) Open-ended questions(باز  هاي پرسش

 آمـوزان  دانـش در اختيـار   نامـه  پرسشسپس اين . )Dornyei, 2007(كنند  يمفراهم  يتر يغن
ان آمـوز  دانـش هدف از انجام اين تحقيق براي  ها پرسشاز جواب دادن به  قبل .قرار گرفت

سـپس   ؛پاسـخ دهنـد   هـا  پرسـش تـري بـه    بـيش  و دقتبيان شد تا با نگرش بهتر و مثبت 
در جدولي گنجانده شد كه  ها زبانبه تفكيك ) ها آنتعداد و درصد ( آموزان دانش هاي پاسخ

  .آورده شده است ها دادهدر بخش آناليز 
آنان خواسته شد تا و از  شدحضوري انجام  ةمصاحب آموزان دانشنفر از  15چنين با  هم

تصاوير كتاب و تطابق تصاوير كتاب با فرهنگ اسالمي و ايراني بيان  ةدرباررا  شان نظر كلي
 هـا  دادهان در بخـش آنـاليز   آمـوز  دانش يها جوابمصاحبه و  هاي پرسششرح كامل . كنند
  .شده است آورده
  

  و بحث ها افتهي. 3
سپس بر اساس . شد يبررسآموزان  دانش همة يها پاسخ ،ها نامه پاسخ يآور از جمع پس
 1در جـداول   جينتـا . شـد  يبند طبقه پرسشها بر اساس هر  پاسخ ،آمده دست به يفراوان

  .آمده است
را بـه تفكيـك زبـان     ها آنو درصد  ،ها پاسخ، تعداد نامه پرسش هاي پرسش، جداول زير

 احتمـال  مقـدار و نيـز   هـا  پاسـخ فراوانـي و درصـد    بررسـي ايـن جـداول،    .دهند يمنشان 
بـين   دار يمعنـ اخـتالف  نداشـتن  يـا  داشتن وجود  مشاهدة خي دو وزمون آمده از آ دست هب

  .كند يمهفتم كمك  ةپايما را در امر ارزيابي تصاوير كتاب زبان  ان،آموز دانش يها پاسخ
 ةهمـ را  )1 وستيپ( كه آيا اين تصوير مربوط به جلد كتاب است و اين نخستين پرسش

و آيـا طـراح آن    كننـد  درك مـي ان ايرانـي  آمـوز  دانشاقشار و  ةهماين پايه و  آموزان دانش
  در قالب تصوير بيان كند؟ يخوب بهنظر را  توانسته است هدف مد
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 ها آن به مربوط يفراوان و درصد و كتاب جلد از كرد و فارس، ترك، آموزان دانش درك مختلف يمعان. 1 جدول

 
  زبان

 مجموع
  كرد  فارس  ترك

  بودن زبان يالملل نيب
 83 15 29 39 تعداد

 %6/45 %3/31 %9/50  %6/50 درصد

 %6/45 %2/8  %9/15  %4/21 مجموع

 مختلف يها صحبت كردن مردم جهان به زبان
  43  11 20 12 تعداد
 %6/23 %9/22 %1/35 %7/15 درصد

  %6/23 %0/6 %0/11 %6/6 مجموع

  اشاره به زبان ندارد
 33 9 7 17 تعداد

 %1/18 %8/18 %3/12 %1/22 درصد

 %1/18 %9/4 %8/3 %3/9 مجموع

  افرادكردن صحبت  يسيانگل
  1 1 0 0 تعداد
 %5/0 %1/2 %0/0 %0/0 درصد

  %5/0 %5/0 %0/0 %0/0 مجموع

  زبان كيصحبت همه به 
 2 2 0 0 تعداد

 %1/1 %2/4 %0/0 %0/0 درصد

 %1/1 %1/1 %0/0 %0/0 مجموع

  نامفهوم ايبدون جواب 
  20 20 1 9 تعداد
 %0/11 %8/20 %8/1 %7/11 درصد

 %0/11 %5/5  %5/0 %9/4 مجموع

  مجموع
  182 48 57 77 تعداد
 %0/100 %0/100 %0/100 %0/100 درصد

 %0/100 %4/26 %3/31 %3/42 مجموع

  و كرد از جلد كتاب ،ترك، فارس آموزان دانشخي دو معاني مختلف درك  آزمون .2جدول 
 مقدار احتمال يآزادةدرج احتمال 

  046/27a 10 003/0 رسونيدو پيآزمون خ
 002/0 10 427/28 يينمانسبت درست

 049/0 1 874/3 يخطـ يخطونديپ

   182 معتبريهاتعداد نمونه
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درصـد   30ان تـرك و فـارس و   آمـوز  دانـش درصـد   50 ،آمـده  دست بهبا توجه به آمار 
بودن زبان  يالملل نيببه  )با توجه به برداشت شخصي خود از جلد كتاب( ان كردآموز دانش

 آموزان دانشدرصد  35چنين  هم. اند كرده اشارهگرفت كه بايد اين زبان را فرا و اين انگليسي
كـه   انـد  داشـته ترك اذعـان   آموزان دانشدرصد  16كرد و  آموزان دانشدرصد  23فارس و 
  .كنند يممختلف صحبت  يها زباناين است كه مردم جهان به  ةندده نشانتصوير 
ان آمـوز  دانـش درصد  12ان كرد و آموز دانشدرصد  19ان ترك و آموز دانشدرصد  22

  .اند نكردهبه زبان  يا اشارهفارس در تفسير اين تصوير هيچ 
 دو يخـ آمـده از آزمـون    دسـت  با توجه به مقدار احتمال بـه  زيآمار و ن نيبر اساس ا

با  و كرد ،فارس ،ترك آموزان دانشدرك تصوير جلد كتاب در  ميان) 002/0=احتمال مقدار(
وجـود دارد و ايـن    يدار يمعندرصد تفاوت  5درصد و در سطح خطاي  95سطح اطمينان 

در اين  آموزان دانشنتوانسته است با  يخوب بهكه طراح جلد كتاب  استاين  ةدهند نشانامر 
تفهيم  آموزان دانشنظر را به  دمختلف ايران ارتباط برقرار كند و هدف م آموزان دانشپايه و 

جلد كتـاب   شود يمبا آن مواجه  آموز دانشكه اولين تصويري كه  است يحالدر  نيو اكند 
پـس درك  . اسـت از محتويات و هدف اصلي كتاب  يا نهيزم شيپ آموز براي دانشاست كه 

كـه   اسـت صحيح از تصوير و جذابيت تصوير جلد كتاب امـري بسـيار ضـروري و مهـم     
  .كنندتوجه به آن تر  بايد بيشطراحان و ناشران كتاب 

كتـاب   پايـان دوم مربوط به دو عكس مشاغل از بخش فرهنگ لغت تصـويري   پرسش
ايـن   پرسشح اين هدف از طر .خواسته شده نام مشاغل را بنويسند آموزان دانشو از  است

مختلف زبـاني و فرهنگـي،    يها نهيشيپو كرد با  ،ترك، فارس آموزان دانشبوده است كه آيا 
  .تشخيص دهند يا خيراين مشاغل از طريق تصاوير  ندقادر

  )تصوير اول(و كرد  ،فارس آموزان ترك، درصد و فراواني درك تصاوير مربوط به مشاغل در دانش .3جدول 

 
 زبان

 مجموع
 كرد فارس ترك

  درست
 169 41 57 71 تعداد

 %9/92 %4/85 %0/100 %2/92 درصد

 %9/92 %5/22 %3/31 %0/39 مجموع

 نادرست

  13 7 0 6 تعداد
 %1/7 %6/14 %0/0 %8/7 درصد

 %1/7 %8/3 %0/0 %3/3 مجموع
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 مجموع

  182 48 57 77 تعداد
 %0/100 %0/100 %0/100 %0/100 درصد

 %0/100 %4/26 %3/31 %3/42 مجموع

 )تصوير اول(و كرد  ،فارس آموزان ترك، درك تصاوير مربوط به مشاغل در دانشآزمون خي دو . 4جدول 

 مقدار احتمال آزادي ةدرج احتمال 

 440/8a 2 015/0  آزمون خي دو پيرسون

 003/0 2 640/11 نمايي نسبت درست

 278/0 1 175/1 خطيـ  پيوند خطي

   182 معتبر يها تعداد نمونه

 ،ان ترك، فـارس آموز دانشدر بين  خي دو عكس اول بر اساس جداول و آزمون دربارة
وجـود  درصـد   95درصد و با سطح اطمينـان   5در سطح خطاي  يدار ياختالف معن و كرد
 ،ترك آموزان دانشدرصد  92). است 05/0تر از  كه كم است 03/0 احتمال برابر مقدار(دارد 
جـواب صـحيح    پرسـش كرد به  آموزان دانشدرصد  93و  ،فارس آموزان دانشدرصد  100

  .اند داده) يا گارسون خدمت شيپ(
  )تصوير دوم(و كرد  ،آموزان ترك، فارس درصد و فراواني درك تصاوير مربوط به مشاغل در دانش. 5جدول 

 
 زبان

 مجموع
 كردفارس ترك

  درست
 92 18 41 33 تعداد

 %5/50%5/37%9/71%9/42 درصد

 %5/50 %9/9%5/22%1/18  مجموع

 نادرست

  90  30 16  44 تعداد
 %5/49%5/62%1/28%1/57 درصد

 %5/49%5/16 %8/8%2/24 مجموع

  مجموع
  182  48 57 77 تعداد
 %5/100%5/100%5/100%5/100 درصد

 %5/100%4/26%3/31%5/42 مجموع
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 )تصوير دوم(و كرد  ،آموزان ترك، فارس تصاوير مربوط به مشاغل در دانشدرك آزمون خي دو  .6جدول 

 مقدار احتمال آزاديةدرج احتمال 

 000/0 2 516/15آزمون خي دو پيرسون

 000/0 2 934/15 نمايينسبت درست

 951/0 1 004/0 خطيـپيوند خطي

   182 معتبريهاتعداد نمونه

 95درصد با سطح اطمينان  5در سطح خطاي  يدار يمعنعكس دوم نيز اختالف  بارةدر
. اسـت  05/0 تر از كه كم است 001/0 احتمال مقدار .ان وجود داردآموز دانشدرصد در بين 

فـارس   آموزان دانشدرصد  72ترك و  آموزان دانشدرصد  43 ،آمده دست بهبا توجه به آمار 
 .اند داده) كارمند(كرد به تصوير پاسخ صحيح  آموزان دانشدرصد  38و 

ان آمـوز  دانـش بين  يدار يمعنتفاوت  اگرچه ،ذكرشدهعكس اول با توجه به آمار  بارةدر
كارگيري مناسب و صحيح اين  هگر ب بيانتاحدودي  صحيح يها پاسخاما درصد  ،وجود دارد

رسـاندن   كه اين تصوير براي كردتصور  گونه نيا توان يمعكس دوم  بارةو در استتصوير 
سـوم   پرسـش  در .ستينان آموز دانش همةنيز  سني و ةكارمند چندان مناسب اين ردمفهوم 

 يهـا  تختـه خواسته شده نام  آموز دانشو از  شده  انتخابهاي دروس كتاب ريكي از تصوي
  .سفيد را بنويسد ةكاررفته در تصوير هوشمند و تخت به

 به پرسش سوم آموزان دانشي درست و نادرست ها پاسخدرصد و فراواني  .7جدول 

 
  زبان

 مجموع
  كرد  فارس ترك

  مند درست هوش
 168 42 57 69 تعداد

 %2/46 %2/43 %0/50 %8/44 درصد

 %2/46 %5/11 %7/15 %0/19 مجموع

  مند نادرست هوش
  14 6 0 8 تعداد
 %8/3 %3/6 %0/0 %2/5 درصد

 %8/3 %6/1 %0/0 %2/2 مجموع

  درست سفيد  تخته
  171 44 57 70 تعداد
 %0/47 %8/45 %0/50 %5/45 درصد

 %0/47 %1/12 %7/15 %2/19 مجموع
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  نادرست ديسفتخته 
  11 4 0 7 تعداد
 %0/3 %2/4 %0/0 %5/4 درصد

 %0/3 %1/1 %0/0 %9/1 مجموع

 مجموع

 364 96 114 154 تعداد

 %0/100 %0/100 %0/100 %0/100 درصد

 %0/100 %4/26 %3/31 %3/42 مجموع

 به پرسش سوم آموزان دانشي درست و نادرست ها پاسخخي دو  آزمون .8 جدول

 مقدار احتمال آزاديةدرج احتمال 

 470/12a 6 052/0 آزمون خي دو پيرسون

 003/0 6 780/19 نماييدرستنسبت

 949/0 1 004/0 خطيـپيوند خطي

   364 معتبريهاتعداد نمونه

 آموزان دانش درصد 90فارس و  آموزان دانشدرصد  100ترك و  آموزان دانشدرصد  90
 ،)003/0( خـي دو احتمال آزمـون   مقداراين آمار و  .اند دادهپاسخ درست  پرسشكرد به اين 

 آمـوزان  دانشكه  دهد يمنشان  ،استان آموز دانشدر بين  دار يمعنكه حاكي از وجود تفاوت 
  .دارندنآشنايي  سان طور يكبه  ها تختهان مختلف با اين آموز دانشهفتم و  ةپاي

كتاب انتخاب شده و از  پاياناز فرهنگ لغت تصويري  يمكانتصوير  چهارم پرسشدر 
  .بنويسند فهمند يمخواسته شده هرچه از تصوير  انآموز دانش

  به پرسش چهارم آموزان دانشي درست و نادرست ها پاسخدرصد و فراواني  .9جدول 

 
 كرد فارس ترك مجموع زبان

 درست

 41 4 19 18 تعداد

  %2/23 %3/8 %5/36 %4/23 درصد
 %2/23 %3/2 %7/10 %2/10 مجموع

 نادرست

 136 44 33 59 تعداد

 %8/76 %7/91 %5/63 %6/76 درصد

 %8/76 %9/24 %6/18 %3/33 مجموع

 مجموع

 177 48 52 77 تعداد

 %0/100 %0/100 %0/100 %0/100 درصد

 %0/100 %1/27 %4/29 %5/43 مجموع
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 به پرسش چهارم آموزان دانشي درست و نادرست ها آزمون خي دو پاسخ .10جدول 

 مقدار احتماليآزاد ةدرج احتمال 

 160/11a 2 004/0آزمون خي دو پيرسون

 002/0 2 051/12 نمايي نسبت درست

 116/0 1 464/2 خطيـ  پيوند خطي

   177معتبر يها نمونهتعداد 

 آمـوزان  دانشدرصد  68و  ،فارس آموزان دانشدرصد  37 ،ترك آموزان دانشدرصد  23
 احتمـال  مقدار( خي دوو آزمون  اند كردهاشاره كرد به وجود حمام و توالت در اين تصوير 

وجـود   يدار يمعناختالف آموزان  بين دانشكه  دهد يمنشان ) تر است كم 05/0كه از  02/0
كرد كـه گنجانـدن ايـن     يريگ جهينت گونه نيا توان يم خي دوبا توجه به آمار و آزمون  .دارد

بـا فرهنـگ ايرانـي و    ) و توالـت فرنگـي   يا شـه يشحمام (ايراني  چندان نهتصوير از مكاني 
  .ستين مأنوسمختلف ايران  آموزان دانش

 فرهنگ لغت تصويري انتخاب شده يها يخوراكاز تصاوير  يتصوير ،پنجم پرسشدر 
  .خواسته شده نام آن را بنويسند آموزان دانشو از 

 به پرسش پنجم آموزان دانشي درست و نادرست ها پاسخدرصد و فراواني  .11جدول 

 
  زبان

 مجموع
  كرد  فارس  ترك

  درست
 179 47 57 75 تعداد

  %4/98 %9/97 %0/100 %4/97 درصد
 %4/98 %8/25 %3/31 %2/41 مجموع

  نادرست
 3 1 0 2 تعداد

 %6/1 %1/2 %0/0 %6/2 درصد

 %6/1 %5/0 %0/0 %1/1 مجموع

 مجموع

 182 48 57 77 تعداد

 %0/100 %0/100 %0/100 %0/100 درصد

 %0/100 %4/26 %3/31 %3/42 مجموع
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 به پرسش پنجم آموزان دانشي درست و نادرست ها پاسخخي دو  آزمون .12جدول 

  مقدار احتمال آزادي ةدرج احتمال 

 487/0 2 439/1 آزمون خي دو پيرسون

 315/0 2 311/2 نمايينسبت درست

 709/0 1 139/0 خطيـپيوند خطي

   182 معتبريهانمونهتعداد

 انآمـوز  دانـش درصد  97( استدرست بسيار مطلوب  يها پاسخكه آمار  با توجه به اين
و نيز با توجـه بـه    )ان فارسآموز دانشدرصد  98و  ،فارس انآموز دانشدرصد  100ترك، 
در بـين   دار يمعنـ تفـاوت   نبـود  ةدهنـد  نشانكه  ،)315/0( خي دواحتمال در آزمون  مقدار
ايـن تصـوير بسـيار     يريكـارگ  بـه رسـد   ميبه نظر  ،است ان ترك و فارس و كردآموز دانش

 ريتصـو  نيـ بـا ا  يسن ةرد نيآموزان در ا دانش همةكه  يمعن نيبد ؛استمناسب و مطلوب 
  .نديآشنا يخوب به

گـو  و تصويري از كتاب انتخاب شده كه مادر و پسري را در حال گفت ششم پرسشدر 
خواسـته شـده نـام ده     آمـوز  دانشاز  پرسشدر بخش اول اين  .دهد يمدر آشپزخانه نشان 

  .بزرگ اين آشپزخانه را بنويسند           ً وسيلة نسبتا  
 به بخش اول پرسش ششم آموزان دانشي درست و نادرست ها پاسخدرصد و فراواني . 13جدول 

 
 زبان

 مجموع
 كرد فارس ترك

  درست
 116 22 33 61 تعداد

 %7/63 %8/45 %9/57 %2/79 درصد

 %7/63 %1/12 %1/18 %5/33 مجموع

 نادرست

 66 26 24 16 تعداد

 %3/36 %2/54 %1/42 %8/20 درصد

 %3/36 %3/14 %2/13 %8/8 مجموع

 مجموع

 182 48 57 77 تعداد

 %0/100 %0/100 %0/100 %0/100 درصد

 %0/100 %4/26 %3/31 %3/42 مجموع
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 به بخش اول پرسش ششم آموزان دانشي درست و نادرست ها پاسخخي دو  آزمون .14جدول 

 مقدار احتمال يآزادةدرج احتمال 

  486/15a 2 000/0 رسونيدو پيآزمون خ

 000/0 2 894/15 يينمانسبت درست

 000/0 1 045/15 يـ خطيخطونديپ

   182 معتبريهاتعداد نمونه

بـا   آمـوزان  دانشمشخص شود آيا  كهمنظور طراحي شده  به اينپرسش بخش اول اين 
اسـاس آمـار    بـر  آشنايي دارند يا خير؟ يومايكروو  ،فر هود، ، از جملهآشپزخانهوسايل اين 
درصـد   46و فـارس   آمـوزان  دانـش درصـد   58تـرك و   آموزان دانشدرصد  79 ،داده شده

 خـي دو  بـه آزمـون   بـا توجـه  و  انـد  كردهكرد به هود و فر و مايكروفر اشاره  آموزان دانش
  .وجود دارد و كرد ،ان ترك، فارسآموز دانشبين  يدار يمعناختالف 

 كـه  اسـت گر ايـن مطلـب    بيان خي دوآزمون احتمال  مقدارصحيح و  يها پاسخدرصد 
بـا توجـه بـه    (كننـد   نمـي  دييتأچندان را ايراني  ةآشپزخاناين تصوير از  آموزان ايراني دانش

  .)آموزها دانشگوناگوني 
 پرسش ششم به بخش دوم آموزان دانشي درست و نادرست ها پاسخدرصد و فراواني  .15جدول 

 
 زبان

 مجموع
  كرد فارس ترك

 دار پول يليخ
  22 6 7 9 تعداد
 %2/12 %2/12 %3/12 %8/11 درصد

 %2/12  %3/3 %9/3 %0/5 مجموع

  دار پول
  98  28 32 38 تعداد
 %1/54 %3/58 %1/56 %0/50 درصد

  %1/54 %5/15 %7/17 %0/21 مجموع

  متوسط
  61 14 18 29 تعداد
 %7/33 %2/29 %6/31 %2/38 درصد

 %7/33 %7/7 %7/33 %0/16 مجموع

 مجموع
  181 48 57 76 تعداد
 %0/100 %0/100 %0/100 %0/100 درصد
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 زبان

 مجموع
  كرد فارس ترك

 دار پول يليخ
  22 6 7 9 تعداد
 %2/12 %2/12 %3/12 %8/11 درصد

 %2/12  %3/3 %9/3 %0/5 مجموع

  دار پول
  98  28 32 38 تعداد
 %1/54 %3/58 %1/56 %0/50 درصد

  %1/54 %5/15 %7/17 %0/21 مجموع

  متوسط
  61 14 18 29 تعداد
 %7/33 %2/29 %6/31 %2/38 درصد

 %7/33 %7/7 %7/33 %0/16 مجموع

 مجموع
  181 48 57 76 تعداد
 %0/100 %0/100 %0/100 %0/100 درصد

 %0/100 %5/26 %5/31 %0/42 مجموع

 پرسش ششم به بخش دوم آموزان دانشي درست و نادرست ها پاسخ خي دو آزمون. 16جدول 

 مقدار احتماليآزاد جةدر احتمال 
 867/0 4 267/1  رسونيدو پ يآزمون خ

 867/0 4 266/1 يينما نسبت درست

 397/0 1 718/0 يـ خط يخط ونديپ

   181 معتبر يها تعداد نمونه

سطح مالي اين خانواده بـا توجـه بـه     دربارةان آموز دانشنظر  پرسشدوم اين بخش در 
 .است اين خانواده دار بودن پول مربوط به ها پاسخترين درصد  تصوير خواسته شده كه بيش

آموزان در  دانش. استسان  يك باره  در اين انآموز دانش همةنظر خي دو با توجه به آزمون 
 ليوسـا  را خـانواده  نيـ دار دانستن ا بر پول يمبن لشانيدال پرسش نيقسمت سوم ابه پاسخ 
 .اند ذكر كرده شيگرما ليلباس افراد و نوع وسا دمان،يچ قةيو مدرن، طر متيق گران

نهاد را ارائه  اين پيش توان يم پرسشبه سه بخش اين  آموزان دانش يها پاسخبا توجه به 
شـايد بهتـر باشـد تصـويري از      اند، متوسط ةطبقغالب جمعيت ايران از  جا كه از آنكه كرد 

كار گرفته شود و البته به نمـايش گذاشـتن وسـايل و غـذاهاي       ايراني معمولي به ةآشپزخان
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رشته و ديگ مسي بـراي تـرويج و معرفـي فرهنـگ      آش گوشت، چون آب سنتي ايراني هم
  .است تر مطلوبايراني بسيار 

 پرسش ششم به بخش چهارم آموزان دانشي درست و نادرست ها پاسخدرصد و فراواني  .17جدول 

 
 زبان

 مجموع
  كرد فارس ترك

  بله
 128 39 31 58 تعداد

  %1/73 %8/84 %41/56 %4/78 درصد
 %1/73 %3/22 %7/17 %1/33 مجموع

  ريخ
 47 7 24 16 تعداد

 %9/26 %2/15 %6/43 %6/21 درصد

 %9/26 %0/4 %7/13 %1/9 مجموع

مجموع
 175 46 55 74 تعداد

 %0/100 %0/100 %0/100 %0/100 درصد

 %0/100 %3/26 %4/31 %3/42 مجموع

 پرسش ششم به بخش چهارم آموزان دانشي درست و نادرست ها پاسخخي دو  آزمون .18جدول 

 مقدار احتماليدرجه آزاد احتمال 

 088/12a2 002/0آزمون خي دو پيرسون

 003/0 787/112 نمايينسبت درست

 757/0 1 096/0 خطيـپيوند خطي

   175معتبريهاتعداد نمونه

ايراني بودن اين آشپزخانه خواسته  بارةدر آموزان دانشنظر  پرسشدر بخش چهارم اين 
 آمـوزان  دانشدرصد  56 ،ترك آموزان دانشدرصد  78 ،بر اساس جداول موجود. شده است

 اگرچـه  .انـد  داده يرأ آشـپزخانه كرد به ايراني بودن ايـن   آموزان دانشدرصد  85و  ،فارس
بين  دار يمعناما تفاوت  ،استمطلوب  آشپزخانهدرصد باالي پاسخ مثبت به ايراني بودن اين 

تصـويري از   يريكـارگ  بـه  ،)003/0( دو  يخـ حاصل از مقدار احتمال آزمـون  ان آموز دانش
  .كند يمبا اين مشخصات را دچار ابهام  آشپزخانه

از فرهنـگ لغـت تصـويري كتـاب     ) پاركينگ يا گاراژ(تصوير مكاني  ،هفتم پرسشدر 
  .خواسته شده نام اين مكان را بنويسد آموز دانشاز . انتخاب شده است
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  پرسش هفتم به آموزان دانشي درست و نادرست ها پاسخدرصد و فراواني  .19جدول 

 
 زبان

 مجموع
  كرد فارس ترك

  درست
 175 46 56 73 تعداد

 %7/96 %9/97 %2/98 %8/94 درصد

 %7/96 %4/25 %9/30 %3/40 مجموع

  نادرست
 6 1 1 4 تعداد

 %3/3 %1/2 %8/1 %2/5 درصد

 %3/3 %6/0 %6/0 %2/2 مجموع

 مجموع

 181 47 57 77 تعداد

 %0/100 %0/100 %0/100 %0/100 درصد

 %0/100 %0/26 %5/31 %5/42 مجموع

  پرسش هفتم به آموزان دانشي درست و نادرست ها پاسخخي دو  آزمون .20جدول 
 مقدار احتماليآزادةدرج احتمال 

 475/0 2 489/1 رسونيدو پيآزمون خ

 476/0 2 484/1 يينمانسبت درست

 306/0 1 049/1 يـ خطيخطونديپ

   181 معتبريهاتعداد نمونه

درصـد   98تـرك،   آمـوزان  دانـش درصد  95(صحيح  يها پاسخبا توجه به درصد باالي 
بـراي معرفـي   را ايـن تصـوير    توان يم) كرد آموزان دانشدرصد  98و  ،فارس آموزان دانش

 مقـدار (ان آمـوز  دانشبين  يدار يمعنتفاوت  نيچن و همدانست  مطلوب و مناسبپاركينگ 
 .وجود ندارد )475/0 احتمال
تصويري از بخش دروس كتاب انتخاب شده كه شامل دو تصوير كنار  هشتم پرسشدر 

  .استهم 
 آمـوزان  دانـش درصـد   51 تـرك،  آمـوزان  دانشدرصد  62 پرسشدر بخش اول اين 

 اند كه اين دو تصوير به هم مربوط اند داشتهكرد اذعان  آموزان دانشدرصد  65و  ،فارس
در بـين   يدار يمعنـ تفـاوت  ) 299/0(دو احتمـال آزمـون خـي     مقـدار كه با توجـه بـه   

  .ان وجود نداردآموز دانش
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  بخش اول پرسش هشتم به آموزان دانشي درست و نادرست ها پاسخدرصد و فراواني  .21جدول 

 
  زبان

  مجموع
  كرد  فارس  ترك

  بله
 107 31 29 47 تعداد

 %1/59 %6/64 %9/50 %8/61 درصد

 %1/59 %1/17 %0/16 %0/26 مجموع

  ريخ
 74 17 28  29 تعداد

 %9/40 %4/35 %1/49 %2/38 درصد

 %9/40 %4/9 %5/15 %0/16 مجموع

  مجموع
 181 48 57  76 تعداد

 %0/100 %0/100 %0/100 %0/100 درصد

 %0/100 %5/26 %5/31 %42 مجموع

 بخش اول پرسش هشتم به آموزان دانشي درست و نادرست ها پاسخخي دو  آزمون. 22جدول 

 مقدار احتمال يآزاد ةدرج احتمال 

 297/0 2 428/2 رسونيدو پيآزمون خ

 299/0 2 414/2 يينمانسبت درست

 918/0 1 010/0 يـ خطيخطونديپ

   181 معتبريهانمونهتعداد

خواسته شد با توجه به تصوير حدس بزند كه پدر و پسر در  آموز دانشدر بخش دوم از 
  .اند حال انجام چه كاري

  .شود ينمان ديده آموز دانشدر بين  يدار يمعناختالف ) 504/0(دو آزمون خي  بر اساس
  بخش دوم پرسش هشتم به آموزان دانشي درست و نادرست ها پاسخدرصد و فراواني  .23جدول 

 
  زبان

 مجموع
  كرد  فارس  ترك

  درست
 60 19 14 27 تعداد

 %4/36 %2/42 %4/30 %5/36 درصد

 %4/36 %5/11 %5/8 %4/16 مجموع
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  نادرست
 105 26 32 47 تعداد

 %6/63 %8/57 %6/69 %5/63 درصد

 %6/63 %8/15 %4/19 %5/28 مجموع

  مجموع
 165  45 46 74 تعداد

 %0/100 %0/100 %0/100 %0/100 درصد

 %0/100 %3/27 %9/27 %8/44 مجموع

  هشتم پرسشبخش دوم  به آموزان دانشدرست و نادرست  يها پاسخخي دو  آزمون. 24جدول 
  مقدار احتمال يآزادةدرج احتمال 

 505/0 2 367/1 رسونيدو پيآزمون خ

 504/0 2 372/1 يينمانسبت درست

 621/0 1 244/0 يـ خطيخطونديپ

   165 معتبريهاتعداد نمونه

آيـا  كـه  ايـن اسـت    ،اسـت  كتاباول  از درسيري كه تصو ،نهم پرسشهدف از طرح 
درس بـه   ةمكالمـ اول و بدون خواندن  ةمرحلاز طريق ديدن تصوير در  تواند يم آموز دانش

بـا   يپرسـ  احـوال در اين تصوير معلـم در حـال سـالم و    (؟ خيرببرد يا پي موضوع مكالمه 
  .)استان آموز دانش

 به پرسش نهم آموزان دانشي درست و نادرست ها پاسخدرصد و فراواني  .25جدول 

 
 زبان

 مجموع
 كرد فارس ترك

  درست
 75 17 18 40 تعداد

 %8/40 %7/34 %6/31 %3/51 درصد

 %8/40 %2/9 %8/9 %7/21 مجموع

 نادرست

 109  32 39 38 تعداد

 %2/59 %3/65 %4/68 %7/48 درصد

 %2/59 %4/17 %2/21 %7/20 مجموع

  مجموع
 184  49 57 78 تعداد

 %0/100 %0/100 %0/100 %0/100 درصد

 %0/100 %6/26 %0/31 %4/42 مجموع
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  نهم پرسشبه آموزان  دانشي درست و نادرست ها آزمون خي دو پاسخ .26جدول 
 مقدار احتمال يدرجه آزاد احتمال 

 043/0 2 313/6 رسونيدو پيآزمون خ

 042/0 2 321/6 يينمانسبت درست

 040/0 1 205/4 يـ خطيخطونديپ

   184 معتبريهاتعداد نمونه

درصـد   32 تـرك،  آمـوزان  دانـش درصد  51(درست  يها پاسخبا توجه به درصد پايين 
 يهـا  پاسـخ بـين   دار يمعنو نيز تفاوت ) كرد آموزان دانشدرصد  35و  ،فارس آموزان دانش
گفت كه اين تصوير  توان يم ،)042/0(دو خي احتمال آزمون  مقداربا توجه به  انآموز دانش

ارتباط برقرار كند و نيز نتوانسته هـدف اصـلي مكالمـه و موضـوع      آموزان دانشنتوانسته با 
 .كنددرس را بيان 
كه به  ان پرسيده شدآموز دانشاز  پرسشسه  حضوري ةمصاحبدر  :حضوري ةمصاحب
  :استشرح زير 

را  و شـما بهترين تصويري كه در اين كتاب مورد پسـند شـما واقـع شـده     : پرسش اول
  جذب كرده كدام است؟

 دو و عكـس  هـا  بچـه به عكس كالس درس و صحبت معلـم بـا    آموزان دانشنفر از  8
 ها بچهكرد كه  يريگ جهينت طور نياشايد بتوان . ندا هدوست در حال صحبت كردن اشاره كرد

خودشـان در مدرسـه و    وسـال  سـن  همافراد  وشبيه خودشان  ييها تيموقعكه  ييها عكس
در كتـاب توجـه    مسئلهاين  به كه البته خوشبختانه پسندند يمبسيار  دهد يمنشان  را كالس

 يها عكس    ًمثال  دارند؛را دروس كتاب همين مشخصات  يها عكسو بسياري از  شده است
  .38، 34 ،30، 28، 24، 22، 18 ،16 ،10 ،8، 6صفحات 

بسـيار  برايشـان  كتاب  پايانفرهنگ لغت تصويري  يها عكسنيز  آموزان دانشنفر از  4
  .بعضي عكس مشاغل را بسيار پسنديده بودند و نامه شجره عكس جالب بود و بعضي

براي چاپ كتاب سال آينده تصـويري انتخـاب    شد يم اگر از شما خواسته: پرسش دوم
  ؟ديكرد يمكنيد تا در كتاب گنجانده شود چه تصويري را انتخاب 

ان عكسي از يك مكان آموزشي مانند مدرسه يا كالس و مكالمه بين آموز دانشنفر از  5
  .كردندرا انتخاب  ها بچهمعلم و  اي دو دوست

ارس خارج از كشور دايراني در م آموز دانشك ي    ًمثال «: اين بود آموزان دانشنظر يكي از 
  .»حرف بزنه بعد درس بخونه و ياد بگيره هكه به صورت داستان اول بلد نباش
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و قـالي ايرانـي و    ها يخوراكاز حيوانات و خانواده و مغز انسان و  ييها عكسنفر  6
البتـه   ؛كردنـد مانند فرهنگ لغـت تصـويري كتـاب را انتخـاب      ييها عكسبه طور كلي 

  .تر كاملو  تر جامع
مانند حرم امام رضا يا عكسـي كـه مفهـوم امـام زمـان را       ،مذهبي يها عكسنفر هم  3

 پرسـش در اين       ًمجددا  .بهمن را انتخاب كردند 22پيمايي مردم در روز  كند يا راه ميتداعي 
 ييهـا  عكسشبيه مكان و موقعيت و سن خودشان و نيز  ييها عكسرا به  شان هعالق ها بچه

در  يخـوب  بـه اين مسئله كه ذكر شد  طور همانكه  اند دادهشبيه فرهنگ لغت تصويري نشان 
  .اين كتاب لحاظ شده است

  ؟شد يممايل بوديد كه در كتاب شما از تصاوير خارجي استفاده  ايآ :سوم پرسش
خـارجي در كتـاب را ضـروري و     يهـا  عكسبودن  ،به طور كلي آموزان دانشنفر از  8

فرهنگ و دين  كه باو آقايان بدون حجاب  ها خانمبا  ييها عكس ويژه به ؛اند ندانستهمناسب 
در اين مقطع سني به فرهنـگ   آموزان دانشبندي  پاي ةدهند نشاناين شايد . دارندما مغايرت 
  .خودي باشد

س چه نيـازي بـه اسـتفاده از    را دوست داريم پ فرهنگمانما « :آموزان دانشنظر يكي از 
  .»فرهنگ خارجي داريم

 ايراني يها عكسخارجي معني خاصي ندارند، اما  يها عكس«: آموزان دانشنظر يكي از 
  .»فهمند يمايراني هستند و بهتر  آموزان دانشچون  ؛دنشو يمفهميده  بهتر

 ،زندگي زبـاني  يها روشو  ها مكانآشنايي با  مانندبا ذكر داليلي  آموزان دانشنفر از  7
بـه   ها بچهتر  با ما يا جذب بيش ها آنو آشنايي با تفاوت زندگي  اند، آموزش آن در حالكه 

امـا همـين    ،گنجانـدن تصـاوير خـارجي موافـق بودنـد      بـا  ،به دليل متفـاوت بـودن   درس
ديني و مذهبي مـا و   فرهنگ با نداشتن تناسب از جمله ؛ذكر كردندشروطي را  آموزان دانش
  .نسبت تصاوير ايرانيبه  ها آنتر بودن تعداد  كم

را جـذب درس كنـد خـوب     آموز دانشاگر عكسي باشد كه «: آموزان دانشنظر يكي از 
  .»را مجذوب درس و كتاب كند آموز دانشفقط بتواند  ؛نباشد يحجاب ياما ب ،است

و توجـه   هـا  بچهبه درك و فهم عميق  ،سوم پرسشبه  ها بچه يها پاسخبا بررسي دقيق 
بسيار فرهنـگ دينـي و    ها بچهو دانستن اين موضوع كه  ميبر يمبه اطرافشان پي  ها آندقيق 

ن و طراحان و نويسندگان كتب بار مسئوليت و دقت مسئوال دارند يمايراني خود را دوست 
  .كند يمدرسي را دوچندان 
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  آموزشي يها نهاد شيپو  يريگ جهينت. 4
مصـاحبه نشـان داد    هاي پرسش و نامه پرسشبه  آموزان دانش يها پاسخحاصل از  يها افتهي

مانند تصوير روي جلد، تصـوير آشـپزخانه، تصـوير سـرويس      ،كه بعضي از تصاوير كتاب
بـا   انـد  نتوانسـته  درس چنـدان بهداشتي، تصوير مربوط به شغل كارمنـد و تصـوير كـالس    

چنـين   هـم . تفهيم كننـد  انآموز دانشنظر را به  مخاطب خود ارتباط برقرار كرده و هدف مد
تـرك،  (ان در ايـن تحقيـق   آموز دانشكه  داداختالف معنادار حاصل از آزمون خي دو نشان 

ابتكـار   از آمـوزان  دانـش  چنـين  هم. اند نداشتهساني از اين تصاوير  درك يك) و كرد ،فارس
ذكر است كه بررسي  شايان. اند كردهكتاب استقبال پايان گنجاندن فرهنگ لغت تصويري در 

، بلكـه بايـد بـراي بررسـي     شـود  انجام نمي مؤلفيك يا چند  از طريقو گنجاندن تصاوير 
. كـرد ارائـه   مفهـوم تصاوير تحقيقات مختلفي صورت گيرد تا بتـوان تصـويري مشـترك و    

 يهـا  روشگونـاگون و   يها تيجمعمختلف تحصيلي،  با كتب مختلف، در مقاطع توان يم
  .ديرس يرتريفراگ وبهتر  جيبه نتا ريتجزيه و تحليل تصاو ةمتفاوت تحقيق در زمين

  
  پيوست. 5

 نامه پرسش 1.5
  اين تصوير چيست؟ مفهوم .1

 

 .شغل اين افراد را بنويسيد. 2
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  .دكار رفته است بنويسيه كه در اين تصوير ب ييها تختهنام  .3

  
  ؟ديفهم يماز اين تصوير چه  .4

  
 .نام تصوير زير را بنويسيد. 5

 

6.  
  .بزرگ اين آشپزخانه را بنويسيد                    ًمورد از وسايل نسبتا  ده .1
  نظر شما اين خانواده از لحاظ مادي در چه موقعيتي هستند؟ به .2
 چه چيز متوجه اين موضوع شديد؟ از .3
  ايراني است؟آشپزخانة اين يك  ايآ .4

 



 155   فاطمه طالبيانسيدمحمدرضا عادل و 

 اسم اين مكان چيست؟. 7

  
 ؟اند ديگر مربوط به يك دو تصويرآيا اين .. 8

 

 مشغول انجام چه كاري هستند؟ آموزان دانشاين تصوير معلم و  در .9
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