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 یی پنجم ابتدا یعلوم تجرب  یکتاب درس  ییو سنجش توانا  یابیارز

  2محمّد عظیمی، 1امین گلشن 

 1400/01/26پذیرش:                    1399/10/24دریافت: 
 چکیده 

تحلیل    بر اساس دو فرمول  یی پنجم ابتدا   یه پا   ی علوم تجرب  ی کتاب درس   یی و سنجش توانا   یابی پژوهش، ارز   ینهدف ا 

  ی جامعه پژوهش، محتوا   و   توصیفی   –  ی کّم  ، پژوهش   ین در ا  یق . نوع تحق است فوگ    ینگ و گان  ین مک الفل   محتوای 

 ین که بر اساس روش مک الفل   هایی متن   ، نشان داد   یق تحق های  یافته .  است   یی پنجم ابتدا   یه پا  ی علوم تجرب  رسی کتاب د 

؛ قرار دارند   یی پنجم ابتدا  یه باالتر از پا   ی در سطح   ی کالس   یی قرار گرفتند، از نظر سطح توانا  یل و تحل  یه مورد تجز

ان در آموز دانش درک و فهم  ی،  مناسب با سطح سن   یی پنجم ابتدا   یه پا   ی در کتاب علوم تجرب  یی سطح توانا  ینبنابرا

بر   ها شده در نمونه   یین مطالب تع   یی ا که قدرت توان  دهد می   نشان   ها داده   یل و تحل   یه تجز   ین همچن   ؛ نیست سطوح    ین ا 

 .است دشوار    یی کالس پنجم ابتدا  ی فوگ برا   ینگ اساس فرمول گان 

 ی علوم تجرب  ی فوگ، کتاب درس  ینگ فرمول گان  ین، محتوا، فرمول مک الفل  یل تحل  یی، سنجش توانا  : هاکلیدواژه 

 یی پنجم ابتدا
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 یی پنجم ابتدا یعلوم تجرب یکتاب درس  ییو سنجش توانا یابیارز

    مقدمه 

که در کل    است   ی آن منحصر به کتاب درس   ی درس   ی برنامه نظام متمرکز و    یک کشور ما،    ی نظام آموزش 

و به طور  است  جامعه    های نهاد   ین تری از اساس  یکی   وپرورش آموزش .  گیرد می   کشور مورد استفاده قرار 

است. امروزه تعداد    یرگذار تاث   ی و اجتماع   یاسی س   ی، مختلف فرهنگ  های نهاد در بخش   ین حتم عملکرد ا 

  یرو توجه به عوامل   ین از ا   ند، هست   وپرورش آموزش نظام    ی رسم  های از کودکان تحت آموزش   یقابل توجه 

  ی و برنامه   ی آموزش  ی عوامل، محتوا   ین از ا   یکی است.    ی ، ضرور شوند می نظام    ین که سبب بهبود عملکرد ا 

همکاران،   زاده رحیم )   است   ی درس قورچ ؛  1394  و  از  نقل  کل   ی درس   ی برنامه (.  1373یان،  به    یه شامل 

یعتمداری، )شر   دهد می   مدرسه انجام   ی ست که شاگرد با سرپرست ا   ی و اعمال   ی و فرد   ی گروه   های یت فعال 

 ی از عناصر فرع  ی ا و مجموعه  ی چند عنصر اصل  یادگیری  ی طرح و نقشه  ی به منزله  ی درس  ی برنامه (. 1386

آموخت تا او    یادگیرنده به    یزی چ   یدبا   ید محتوا است بدون ترد   ی، درس  ی برنامه   ی از عناصر اصل   یکیاست،  

هست که   یمی مجموعه اصول و مفاه   ، (. محتوا 1394ی،  )ملک حتواست  همان م  یز آن چ   به هدف خود برسد، 

تا ورود آن شود می   ارائه   یران به فراگ  به فعال   ها ،  به هدف   ها آن   یدن و رس   یسر م   ی، آموزش   های یت را    های را 

گونه    ین و همکاران را ا   یلور ( اصول انتخاب محتوا از نظر س 1387) یعتمداری  سازد. شر  یر پذ امکان   یی اجرا 

  یقات تحق   های ؛ روش کند را مجسم    ی موضوع درس  یا رشته    یک   ی اساس  یم مفاه   ید »محتوا با   است:   کرده   یان ب 

را به تفکر    ها و آن   کند   یک ان را تحر آموز دانش   یل ؛ قدرت تخ سازد را مشخص    ی علم  ی اجرا شده در رشته 

  یه ته   ین مع   ی آموزش   های بر اساس هدف   ید با   ی آموزش   ی محتوا   حال، قابل درک هم باشد«.   ین دارد و در ع وا 

مطابق و همسو   ی و رفتار  ی جزئ  ی، کل  های با هدف  یقا دق  ید با  یشنهادی پ  های یت شود. مطالب و فعال  یم و تنظ 

 (. 1398یزدی،   یی راد و طباطبا ی سازد )منصف   یر پذ ها را امکان باشد، تا تحقق آن 

  ی اجزا   ین روابط ب   یافتن آن با هدف    ی دهنده   یل تشک   ی شکستن مطالب به اجزا   ی به معنا   تحلیل 

همکاران،   یزاده )عل   آنهاست  تحل 1397  و  روش  مطالعه   یل تحل   یا محتوا    یل (  منظور    ی متن،  به  ارتباطات 

ل  ی تحل   ی شده است. به عبارت   ین است که در مورد آن تدو   هایی یه و آزمون فرض   ی رفتار اجتماع   یف توص 

را به طور    ها یام آشکار پ   ی و محتوا   شود می   متن استفاده   یک موجود در    های یام آشکار پ   ی بررس   ی محتوا، برا 

 (. 1398یری،  )ام   کند می   یف توص   ی نظامدار و کمّ 

 است:   یل ها به شرح ذ از آن   ی که تعداد   به دست آمده است   ی گوناگون   یف محتوا تعار  یل تحل   از 

آن    یله که به وس   داند می   یفی مطالعات ک   یل و تحل   یه تجز   های از روش   یکی محتوا را    یل تحل   « یسندلوسک » 

کتاب   ی محتوا   یل تحل   ی شعبان   (. 1392راد و همکاران،  ی )مومن   شوند می   یر تفس   و   یف توص   خالصه،   ها داده 

و    زاده رحیم )   داند می   ی آموزش   های یام و منظم پ   ینی ع   یابی و ارزش   یح تشر   ی برا   ی روش علم  یک را    ی درس
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از شعبان؛  1394  همکاران،  نقل  بارکوس معتقد است تحل ی به  به معنا   یل (.   هاییام پ   ی علم  یلتحل   ی محتوا 

  یل تحل   یازمند ن   یت، است و باوجود جامع بودن، از نظر ماه   ی روش کامال علم   ین ا   ی است و از نظر و   ی ارتباط 

 (.1390ی، آتشان ی و امیر )رسول   و منظم است   یق دق 

 یو علوم تجرب   آید می انسان به شمار    ی در زندگ   یادگیری  یشالوده اساس   یی آموزش ابتدا   دوره 

به فعال  با زندگ   های یت با توجه  تحقق    ی برا   ی مناسب   یار ، بستر بس آموز دانش   ی فرد   ی مسئله محور و مرتبط 

در    یری گ یاد   های از حوزه   یکی (.  1397  زاده، ی )فکور   سازد می   فراهم را  مهارت تفکر و حل مسئله    یکرد رو 

ان  آموز دانش است که  هایی بر روش  ی اساس  ید که در آن تاک  است  ی علوم تجرب  ی حوزه  ی، ملّ  ی درس برنامه 

عوامل    یر سا   باشد می   آموز دانش   ی برعهده   یادگیری   یند در فرا  ی نقش اساس   ها روش   ین دارند. در ا   ی نقش فعال 

نقش    ها فعالیت   ین دادن ا سازمان   ی برا  علّم و اقدامات م  ی آموزش   یل وسا   یزات، تجه   ی، آموزش   ی مانند محتوا 

  داند می   ان آموز دانش از گروه    ی عضو   یز و خود را ن   کند می   استفاده   ی گروه   ی یوه دارد. معلّم از ش   یتگری هدا 

و   یادگیری   یند تا فرا   نماید می   ید تاک   یشتر ب   یکدیگر ان با  آموز دانش ان و  آموز دانش خود و    یان بر تعامل م 

 (.1384یزیان،  )پرو یرد صورت گ   ی اجتماع   های مهارت 

ا   ی اصل   هدف  ارز  ین در  توانایی و    یابی مطالعه،  درس  سنجش  تجرب   ی کتاب  پنجم   یه پا   ی علوم 

   . است فوگ    ینگ و گان   ین مک الفل   تحلیل محتوای   بر اساس دو فرمول   یی ابتدا 

 پیشینه پژوهش 

سوم    یه کتاب علوم پا   یی و سنجش خوانا   یابی »ارز   تحت عنوان   ی ( در پژوهش 1390)   توانا   ی و ملک   ی اله   فضل 

تعداد جمالت در    یانگین که م   یافتند و کلوز« در   ین فلش، الفل   ینگ، گان   ی، براساس پنج فرمول فرا   یی ابتدا 

  ین همچن   ؛ باشد   ی م   38/ 6  ها یالب و تعداد س   12/ 6و متوسط طول جمالت    8/ 3انتخاب شده برابر    های نمونه 

 .دشوار است   یار بس   یی کالس سوم ابتدا   ی شده برا   یین مطالب تع  یی که قدرت خوانا  یافتند در 

به نقد    ین مک الفل   فلش و   فوگ،   ینگ گان   های ( با استفاده از فرمول 1397)   و همکاران   قنادزاده 

اصل    اطالعات نشان داد؛ اواًل  یل و تحل   یه ششم دبستان پرداختند. تجز   ی کتاب مطالعات اجتماع  ی و بررس 

ساده   به مطالب از دشوار  ، نشده است و از نظر کلمات  یت کتاب رعا  ی محتوا  یم در تنظ  ی به دشوار  ی سادگ

مطالب متناسب با کالس    ی و سطح سن   ی کالس   یی، سطح قدرت خوانا   یًا ثان ؛  مجددا از ساده به دشوار است 

 .یست ششم ن 

 

 

 



 یی پنجم ابتدا یعلوم تجرب یکتاب درس  ییو سنجش توانا یابیارز

 سواالت پژوهش  

سطح کالسی و سطح سنی مناسب برای محتوای کتاب درسی علوم تجربی در پایه پنجم ابتدایی از نظر    - 

 مورد نظر چقدر است؟   های و شاخص   ها الگو 

متوسط تعداد جمالت، متوسط طول جمالت و متوسط کلمات دشوار محتوای کتاب درسی   - 

 علوم تجربی در پایه پنجم ابتدایی چقدر است؟ 

 پژوهششناسی  روش 

توصیفی و جامعه پژوهش، کتاب درسی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی   – نوع تحقیق در این پژوهش کمّی  

. در این پژوهش از روش تحلیل محتوا برای ارزیابی و سنجش توانایی کتاب درسی علوم تجربی پنجم است 

 ابتدایی مطابق دو فرمول مک الفلین و گانینگ فوگ استفاده شده است.

م  تعیین سطح کالسی و سطح سنی مطالب    1968ک الفلین در سال  روش  برای  توسط اچ مک الفلین 

. این شاخص درصدد است تعیین کند مطالب تنطیم شده در قالب  شد درسی طراحی و معرفی    های کتاب 

مراحل روش مک الفلین    (. 1390درسی برای چه سطح سنی و کالسی مناسب است )فضل الهی،    های کتاب 

 (:1385ر است )یارمحّمدیان،  به شرح زی 

انتخاب نمونه: ده جمله متوالی از ابتدای متن کتاب، ده جمله متوالی از وسط متن کتاب و ده جمله   - 1

است که با نقطه، عالمت سوال، عالمت    هایی متوالی از انتهای متن کتاب انتخاب کنید )جمله، مجموعه کلمه 

 یابد(.تعجب و یا عالمت نقطه بند پایان می 

دارای سه هجا یا بیشتر را شمارش کنید )الزم به ذکر است که    ها جمله ای تمام کلمه   30ی  در این نمونه   - 2

برای   ا معمواًلهجایی یا بیش از آن را باید شمارش کرد؛ زیرا این فرمول ه  4های برای متون فارسی، کلمه 

 اند.( متون انگلیسی، طراحی شده 

ها را بگیرید. هرگاه این عدد جذر کاملی را به دست آورید. سپس جذر آن چند هجایی    های جمع کلمه   - 3

 ترین عدد به آن را که دارای جذر کامل است انتخاب کرد.را به دست ندهد باید نزدیک 

نید این عدد توانایی خواندن شاگرد را از نظر سطح کالسی  را به جذر به دست آمده اضافه ک   3اگر عدد    - 4

 .کندمی که باید در آن قرار داشته باشد، تعیین  

را به جذر به دست آمده اضافه کنید عدد حاصل سنی را که شاگرد باید داشته باشد تا بتواند    9اگر عدد    - 5

 .کند می متن مورد نظر را بفهمد مشخص  

و با هدف ارزیابی و تعیین سطح توانایی  1951روش گانینگ فوگ توسط رابرت گانینگ فوگ در سال  

کتاب  کالس   های مطالب  اساس  بر  طراحی  آ   های درسی  رسمی  شاخص،  شد موزش  این  اصلی  . هدف 
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که مطالب،    دهد می درسی است و به این سوال جواب    های ارزشیابی و تعیین سطح کالسی مطالب کتاب 

فرایند و نحوه    (. 1389الهی،  رسمی است؟ )فضل   وپرورش آموزش تحصیلی    های مناسب کدام کالس از پایه 

 (: 1390الهی و ملکی توانا، )فضل   است در شاخص گانینگ فوگ به ترتیب زیر    ها تعیین سطح توانایی نوشته 

ای از وسط و یک نمونه یک  ای از ابتدا، یک نمونه یک صد کلمه انتخاب یک نمونه یک صد کلمه   - 1

 ای از اواخر نوشته به صورت تصادفی.صد کلمه 

 مطابق سه شاخص ).،؟و!(   ها شمارش تعداد جمالت هر یک از نمونه   - 2

کردن متوسط طول جمالت از طریق تقسیم تعداد کلمات به تعداد جمالت کامل هر نمونه یک مشخص   - 3

 ای. صد کلمه 

)کلمات دشوار( موجود در هر کدام از    شمارش تعداد کلمات چهار هجایی و بیشتر از چهار هجایی   - 4

 ای.متون یک صد کلمه 

 ات در جمالت.کردن تعداد کلمات دشوار با تعداد متوسط کلمجمع   - 5

 .0/ 4کردن حاصل جمع تعداد کلمات دشوار و متوسط کلمات در جمالت با عدد ثابت  ضرب   - 6

 دیگر.  ای کلمه برای دو نمونه یک صد    6،5،4انجام محاسبات بندهای   - 7

 کردن و تقسیم به تعداد. محاسبه میانگین نتایج هر سه نمونه از طریق جمع   - 8

بند هشتم، مشخص    - 9 که مطالب کتاب یا نوشته از نظر سطح   کند می عدد حاصل از عملیات فوق در 

آموزش رسمی است؟ درجات شاخص گانینگ فوگ معادل    های خوانایی مناسب کدام یک از کالس 

 دوم، سوم و چهارم و...است.  های و... معادل کالس   4،3،2رسمی است بنابراین اعداد   های کالس 

 پژوهش  های یافته 

 سنجش توانایی کتاب درسی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر اساس شاخص مک الفلین:

برای ارزیابی مطالب کتاب درسی علوم تجربی پنجم ابتدایی مطابق این روش و تعیین سطح توانایی آن از  

صورت تصادفی انتخاب شد سپس  نظر کالسی و سنی، تعداد ده جمله متوالی از ابتدا، وسط و آخر کتاب به  

شد و  ای با هم جمع تعداد کلمات دشوار در متون انتخاب شده شمارش و کلمات دشوار سه متن ده جمله 

عملیات    1از مجموع کلمات دشوار جذر گرفته شد تا سطح کالسی و سنی آن معین شود. جدول    نهایتًا

   . دهد می ذکر شده را نشان  

 

 
 نی بر اساس روش مک الفل   یی پنجم ابتدا  ی کتاب علوم تجرب   یاب ی استخراج شده از ارز   هایداده .1جدول  



 یی پنجم ابتدا یعلوم تجرب یکتاب درس  ییو سنجش توانا یابیارز

 تعداد کلمات دشوار شماره صفحه  نمونه انتخاب شده 

 12 18 از ابتدا   ی ده جمله متوال 

 3 46 از وسط   ی ده جمله متوال 

 6 86 از انتها   ی ده جمله متوال 

 21 - جمع 

 

                             √25 = 5                     √21 = 4/58    (1)  

= سطح  کالسی √25 + 3 = 5 + 3 = 8    

= سطح  سنی √25 + 9 = 5 + 9 = 14  

 

جمله انتخاب شده از محتوای    30تعداد کلمات دشوار در مجموع    دهد می جدول نشان    های داده 

گویای این است که ده جمله اّول دشوارتر از ده جمله دوم، ده جمله    ها کلمه است، تحلیل داده   21کتاب  

اّول دشوارتر از ده جمله سوم و ده جمله سوم سخت تر از ده جمله دوم است؛ بنابراین کتاب در متون  

 شخصی برای رعایت اصل سادگی به دشواری ندارد. انتخابی، نظم م 

 سنجش توانایی کتاب درسی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر اساس شاخص گانینگ فوگ:

شدن سطح ابتدایی و مشخص برای تعیین قدرت توانایی مطالب و محتوای کتاب درسی علوم تجربی پنجم  

ای انتخاب و تعداد جمالت هر کدام  ی طبقه به صورت تصادف   ای کلمه ها، سه نمونه یک صد  کالسی آن 

شمارش شد. سپس با تقسیم تعداد کلمات هر متن انتخاب شده به تعداد جمالت کامل موجود، متوسط 

طول جمالت محاسبه شد. در ادامه تعداد کلمات دشوار )کلمات چهار سیالبی و بیشتر از چهار سیالبی(  

و متوسط طول جمالت با تعداد کلمات دشوار جمع   شمارش شد   ای کلمه موجود در هر نمونه یک صد  

ضرب شده پس از انجام این عملیات برای تمام متون، میانگین به دست    0/ 4شده، حاصل جمع در عدد ثابت  

   گویای این عملیات است.   2آمد، جدول  
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 ی بر اساس الگو  یی پنجم ابتدا  ی از کتاب علوم تجرباستخراج شده    های داده  ی فراوان  ع یتوز .2جدول  

 فوگ  نگ ی گان 

 هاینمونه 

انتخاب 

 شده

شماره  

صفحه  

 کتاب

تعداد  

 جمالت

متوسط 

طول 

 جمالت

تعداد  

کلمات 

 دشوار 

مجموع طول 

متوسط جمالت و 

 کلمات دشوار 

ضرب 

 4/0در

متن یکصد  

  ایکلمه

 ابتدای کتاب 

18 13 69/7 18 69/25 276 /10 

متن یکصد  

  ایکلمه

 وسط کتاب 

47-46 14 14/7 9 14/16 456 /6 

متن یکصد  

  ایکلمه

 انتهای کتاب 

95-94 12 33/8 4 33/12 932 /4 

 21/ 664 16/54 31 16/23 39 - جمع

 7/ 221 05/18 33/10 72/7 13 - میانگین 

 

، متوسط طول  13انتخاب شده برابر    های مطابق اطالعات جدول، میانگین تعداد جمالت در نمونه 

سطح کالسی  دهد: نشان می  ها می باشد. تجزیه و تحلیل داده  33/10و تعداد کلمات دشوار  7/ 72جمالت 

برای کالس دهم مناسب است،    که تقریبًا  10/ 276ابتدایی کتاب برای کالس رسمی   ای کلمه متن یک صد  

که   4/ 932برای کالس ششم مناسب است و متن سوم برای کالس    که تقریبًا  6/ 456متن دوم برای کالس 

بر اساس فرمول   ها شده در نمونه ؛ به عبارت دیگر قدرت توانایی مطالب تعیین است مناسب پایه پنجم    تقریبًا

 برای کالس پنجم ابتدایی دشوار است.   اما گانینگ فوگ تقریبا برای کالس هفتم خوب است  

پنجم    -  پایه  در  تجربی  برای محتوای کتاب درسی علوم  مناسب  و سطح سنی  سطح کالسی 

 مورد نظر چقدر است؟   های و شاخص ها  ابتدایی از نظر الگو 

برای کتاب درسی علوم تجربی پنجم ابتدایی بر اساس فرمول مک الفلین از نظر سطح خوانایی 

به دست آمد؛ به عبارت دیگر این کتاب از نظر سطح خوانایی    14و از نظر سطح سنی، عدد    8کالسی، عدد  

 .است کالسی برای پایه هشتم و از نظر سطح سنی برای گروه سنی چهارده مناسب  



 یی پنجم ابتدا یعلوم تجرب یکتاب درس  ییو سنجش توانا یابیارز

بر اساس روش مک الفلین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، از نظر سطح توانایی کالسی در که    هایی متن 

سطحی باالتر از پایه پنجم ابتدایی قرار دارند؛ بنابراین سطح توانایی در کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی  

 .نیست ان در این سطوح  آموز دانش مناسب با سطح سنی، درک و فهم  

جمالت، متوسط طول جمالت و متوسط کلمات دشوار محتوای کتاب درسی   متوسط تعداد   - 

 علوم تجربی در پایه پنجم ابتدایی چقدر است؟ 

تعداد   متوسط  فوگ  گانینگ  فرمول  اساس  بر  ابتدایی  پنجم  تجربی  علوم  درسی  کتاب  برای 

لمات دشوار  و متوسط تعداد ک   72/7و متوسط طول جمالت    13انتخاب شده برابر    های جمالت در نمونه 

بر اساس    ها : قدرت توانایی مطالب تعیین شده در نمونه دهد می نشان    ها . تجزیه و تحلیل داده است   33/10

 برای کالس پنجم ابتدایی دشوار است.اما  فرمول گانینگ فوگ تقریبا برای کالس هفتم خوب است  

 گیری نتیجه بحث و  

 -یاددهی  یند را در فرا  ی نقش محور  ی واقع کتاب درس ، در است  یادگیری  ی یله وس  ین تر مهم  ی کتاب درس 

ارتباط بین برخی از مشکالت   تواند می های درسی  بررسی کتاب (.  1393یان،  )نور   کند می   یفا ا   یادگیری 

درسی را آشکار نماید. هدف این پژوهش، ارزیابی و سنجش توانایی کتاب  ان با برنامه آموز دانش یادگیری  

جدول    های ابتدایی بر اساس دو فرمول مک الفلین و گانینگ فوگ بود. داده   درسی علوم تجربی پایه پنجم 

کلمه   21جمله انتخاب شده از محتوای کتاب  30دهد تعداد کلمات دشوار در مجموع ( نشان می 1شماره) 

گویای این است که ده جمله اّول دشوارتر از ده جمله دوم، ده جمله اّول دشوارتر از    ها است، تحلیل داده 

از ده جمله دوم است؛ بنابراین کتاب در متون انتخابی نظم مشخصی    دشوارتر ه جمله سوم و ده جمله سوم  د 

که بر اساس روش مک   هایی برای رعایت اصل سادگی به دشواری ندارد. باتوجه به جدول تدوین شده متن 

االتر از پایه پنجم ابتدایی  الفلین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، از نظر سطح توانایی کالسی در سطحی ب 

قرار دارند؛ بنابراین سطح توانایی در کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی مناسب با سطح سنی، درک و  

 ان در این سطوح نیست. آموز دانش فهم  

،  13انتخاب شده برابر    های (، میانگین تعداد جمالت در نمونه 2مطابق اطالعات جدول شماره ) 

  دهد می نشان    ها می باشد. تجزیه و تحلیل داده 10/ 33و تعداد کلمات دشوار    72/7متوسط طول جمالت  

بر اساس فرمول گانینگ فوگ تقریبا برای کالس هفتم خوب     ها قدرت توانایی مطالب تعیین شده در نمونه 

  است ولی برای کالس پنجم ابتدایی دشوار است. 
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 هاپیشنهاد 

، 60، درس دوم 50به دست آمده توسط محققین، به ترتیب تعداد کلمات دشوار درس اول  های طبق داده 

، درس 53، درس هشتم  86م  ، درس هفت 97، درس ششم  95، درس پنجم  112، درس چهارم 105درس سوم  

و در مجموع، تعداد کلمات   است کلمه    34و درس دوازدهم  64، درس یازدهم  65، درس دهم  78نهم  

  شود می ای به دست آمده پیشنهاد ه؛ بنابر داده است کلمه  899دشوار کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی 

محتوایی، دروسی که تعداد کلمات دشوار کمتری دید علمی، پژوهشی، تجربی و لفین گرامی با صالح ؤ م 

درس   شود می جا شوند؛ به عنوان مثال پیشنهاد به دارند با دروسی که تعداد کلمات دشوار بیشتری دارند جا 

دوازده و درس هشت که تعداد کلمات دشوار کمتری نسبت به سایر دروس دارند با دروسی که تعداد 

شود که  لفان محترم پیشنهاد می ؤ و نیز به م   شود جا  به لفان ارجمند جا ؤ م  کلمات دشوار بیشتری دارند با نظر 

ان قابل فهم باشد  آموز دانش تا برای    شود متن کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی از ساده به مشکل تنظیم  

آن را  ان بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند و حتی آموز دانش و مطالب و میزان دشواری در سطحی باشد که 

به صورت خودآموز مطالعه کنند؛ تجربه نشان داده هر چه پیچیدگی متن کمتر باشد میزان درک آن باالتر 

 خواهد بود. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 یی پنجم ابتدا یعلوم تجرب یکتاب درس  ییو سنجش توانا یابیارز

 منابع 

 یف.تهران: انتشارات مدرسان شر   . یق آمار و روش تحق   (. 1389)   کلثوم   یری، ام 

از   یی سوم ابتدا  ی   یه پا   ی کتاب علوم تجرب  ی محتوا   یل تحل (.  1395)   صبا  یمی، فاطمه و کر  ی، الوار، زهرا ؛ احمد  بیگی 

 ی الملل  ین کنفرانس ب  ین دوم   . 1394- 1395یلی سال تحص   ی روم   یلیام بودن بر اساس روش و   یرفعال منظر فعال و غ 
 . یرانا  جتماعی و مطالعات ا  ی و روانشناس   یتی در حوزه علوم ترب  ین نو   ی ها پژوهش 

 یی سوم تا پنجم مدارس ابتدا  ی ها یه پا   ی در درس علوم تجرب  ی آموزش کاوشگر   ی بررس (.  1384ی ) محّمدعل   یزیان، پرو 

 .ی آموزش   ی ها ی و نوآور   ی درس   یزی ر برنامه  ی موسسه پژوهش   . ی استان مرکز 

 . تهران: انتشارات آگاه .  ی و درس  ی آموزش   یزی ر بر برنامه   ی ا مقدمه   (. 1380یر ) پور، ظه تقی 

 ییژ.تهران: انتشارات آ   . ی کتاب درس   ی محتوا   یل تحل   (. 1388)  نرگس  مرادی، حسن 

 یی ششم ابتدا  یه و قرآن پا  ی فارس   ی، مطالعات اجتماع   ی، کتاب کار و فناور   ی محتوا  یل تحل(.  1396یه ) مرض   دهقانی، 

دوره:   . ی درس   یزی رفصلنامه پژوهش در برنامه   . ی روم  یلیام و   یک بر اساس تکن   یران فعال فراگ  یری درگ   یزان از نظر م

 .55  ، شماره 14

بر اساس   یی پنجم ابتدا   ی کتاب علوم تجرب  ی محتوا   یل تحل (.  1394ید ) حم   ی، قل پور   ینا، ب   ی، حاج   ی، ، شاد زاده رحیم 

حقوق و علوم   یتی، و علوم ترب   ی روانشناس  ی کنفرانس جهان  ین سوم   . ی فرا   یی و فرمول خوانا  ی روم   یلیام روش و 
 .  در آغاز هزاره سوم   ی اجتماع

 .شناسان تهران: انتشارات جامعه   . ی کتب درس  یکرد محتوا با رو   یل تحل   (. 1390)  زهرا  ی، آتشان یر ام  ی، مهست  رسولی، 

از منظر فعال و   یی ششم ابتدا یه پا   ی آسمان  ی ها یه کتاب هد  ی محتوا  یل تحل (. 1392یم ) مر  ی، خان افضل  ، اعظم  سمیعی، 

برنامه    ی ها ی،پژوهش پژوهش   ی مجله علم   . 1391- 1392  یلی در سال تحص   ی روم  یلیام بودن بر اساس و   یرفعال غ 
 . 119- 136  . ی درس 

 . تهران: انتشارات دوران   . و آموزش   یادگیری   ی روانشناس (.  1393)   اکبر  ی عل   سیف، 

 . تهران: انتشارات سمت   . ی درس   یزی ر در برنامه   ی چند مبحث اساس (. 1387ی ) عل   شریعتمداری، 

بر اساس شاخص   یی چهارم و پنجم ابتدا   یم بخوان   ی ها کتاب   یی سطح خوانا  ی محتوا   یل تحل (.  1387ی ) زاده، مصطفشیخ 

 .  9  شماره   ، 3سال    . ی درس فصلنامه مطالعات برنامه   . ینگ گان   یی سطح خوانا

از   یی پنجم ابتدا   یه پا   ی محتوا کتاب علوم تجرب   یل تحل (.  1396یحیی )   ی، خانی صف  ،  زهرا   ی، ستار ،  لرد، معصومه صبحی 

در   ین نو  یقات مطالعات و تحق   ی مل   یش هما   ین سوم   . ی روم  یلیام و   یک بودن بر اساس تکن   یرفعال منظر فعال و غ 
 . یران ا  ی و روانشناس  یتی حوزه علوم ترب 

 یی ششم ابتدا  ی محتوا کتاب علوم تجرب   یل تحل   (. 1397)   عارف   یمی، الر   ی اصغر   ، عبداله   ی، محمود   ، عارف   علیزاده، 

 یت،وترب یم جهان در تعل   ین نو   ی دستاوردها  ی کنفرانس مل  . بلوم   ی و سطوح شناخت   ی روم   یلیام بر اساس روش و 
 . اجتماعی   –  ی حقوق و مطالعات فرهنگ   ی، روانشناس 
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 .  تهران: علم استادان   . ی درس   یزی ربرنامه  ی اساس   یم اصول و مفاه (.  1394)   واجارگاه، کورش   فتحی 

تاک   یل تحل   ی شناس روش   (. 1389)   اله   یف س   ی، اله فضل  با  تکن  ید محتوا  تع   ی سنج   یی خوانا  ی ها یک بر   یبضر   یین و 

 . 71- 94ص    ، بهار و تابستان 1، شماره  2سال    . فصلنامه پژوهش  . متون   یری درگ 

بر اساس  یی سوم ابتدا  یه کتاب علوم پا  یی و سنجش خوانا یابی ارز (. 1390)  توانا، منصوره  ی ملک ، اله یف س  ی، اله فضل 

ییز پا  ، 22، شماره  6سال    . یران ا  ی درسفصلنامه مطالعات برنامه   . و کلوز   ین فلش، الفل   ینگ، گان   ی، پنج فرمول فرا 

162 -141 . 

از   ی روم   یلیام و   یک با تکن   1396چاپ    یی دوم ابتدا   یه پا   ی کتاب علوم تجرب   ی محتوا  یل تحل (.  1397ی ) زاده، علفکوری 

حقوق و   ی، روانشناس  یت، ترب و یم جهان در تعل  ین نو  ی دستاوردها   ی کنفرانس مل . بودن محتوا  یرفعال غ   یا منظر فعال 
 . اجتماعی  –   ی مطالعات فرهنگ 

  یین ششم جهت تع  یه پا ی کتاب مطالعات اجتماع  ی محتوا  یل تحل  (. 1397ی ) رستگار  زهره،  ، پور ی تهام قنادزاده، زهرا، 

سادگ  توانمند   ین سوم .  مطالب   ی درجه  انسان   ی ساز کنفرانس  علوم  در حوزه  روان   ی جامعه  مطالعات  . ی شناسو 

 .جامعه   ی و اجتماع  ی فرهنگ   ی ها مهارت   ی ساز توانمند  مرکز   تهران، 

 .تهران: انتشارات سمت   . ی درس   یزی ر مقدمات برنامه (.  1394)  حسن   ملکی، 

 یف. تهران: انتشارات مدرسان شر   . یس ها و فنون تدر روش (.  1398)   فاطمه  یزدی،  یی طباطبا  ی، راد، علمنصفی 

پژوهش،   یین در آ   یفی ک   ی محتوا   یل تحل  (. 1392)   ناصر   ینی، مز ،  فردانش، هاشم  یجه، خد   ی، آباد ی عل ،  راد، اکبر منی ؤ م 

 .  14شماره    . یتی ترب   یری گ فصلنامه اندازه   . یج مراحل و اعتبار نتا  یت، ماه 

 .تهران: انتشارات شورا   . ی درس   ی ها کتاب   ی محتوا   یل تحل  ی عمل  ی راهنما (.  1393)   محّمد   نوریان، 

 یی به روش سطح خوانا   یی کتاب علوم دوم ابتدا  ی محتوا   یل تحل (.  1398)   سمانه   ی، آباد شمس   یمی کر   ، محّمد   نیکخواه، 

 ی. و مطالعات اجتماع   یتی علوم ترب   . ی روانشناس  ی الملل  ین ب  یش هما  ین دوم   . ین مک الفل 

 . کتاب   یادواره تهران:    . ی درس   یزی ر اصول برنامه (.  1393ین ) محّمدحس  یارمحّمدیان، 
 


