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 چى٥ذٜ

یای $ حأٝیٖ پژك٦ف صاوؼ ةا ٦غؼ جضٞیٜ ٠ضح٨ایی کحاب زغیغٝا ا٣ی $چاپ .زٕؼٗا # کارةؼدی پای٥ دكازد٦ٟ اـ٣

ٞف، ٗؼای كگا٣ی٤گ ا٣ساـ گؼٗح٥  # ك ةؼرؿی ؿٌش ظ٨ا٣ایی آف ةؼ اؿاس ؿ٥ قاظل ظ٨ا٣ایی42اكؿ ؿاؿ  ؿ٤سیٗ 

ریؽی ٠ضح٨ایی، جا چ٥ ٠یؽاف ةا  ةؼدق از ٣ُؼ ام٨ؿ ةؼ٣ا٥٠ اؿث( ای٢ ٠ٌا٥ْٝ در پی دؿحیاةی ة٥ ای٢ ٧٠ٟ ة٨د ک٥ کحاب ٣اـ

یای کارةؼدی $، ؿ٤سی ٠ػک٨ر ٠ٌاةٛث دارد( زا٥ْ٠ آ٠اری ٦ای ظ٨ا٣ایی ٗؼ٨٠ؿ # پای٥ .٠ضح٨ای کحاب زٕؼٗا

ا٣ی ة٨د ک٥ ؿ٥ ٥٣٨١٣ مغ ک٥١ٞ ای از اكؿ، كؿي ك آظؼ کحاب ا٣حعاب قغ( ٣حایر پژك٦ف ٣كاف داد ک٥  دكازد٦ٟ اـ٣

دكازد٦ٟ ك ک١ی ةاالجؼ ج٤اؿب دارد؛ ا٠ا  ٠یؽاف ظ٨ا٣ایی ٤٠تِ ٨٠رد ٣ُؼ ةا ج٨ز٥ ة٥ جک٤یک ٗٞف كگا٣ی٤گ ةا ؿٌش پای٥

ةؼ اؿاس ركش ٗؼای ؿٌش ظ٨ا٣ایی ای٢ کحاب در ؿٌش اكایٜ دا٣كگاق اؿث( ٗؼای٤غ ج٤ُیٟ ٠ٌاٝب از ٣ُؼ جْغاد 

د٤٦غق ای٢ اؿث ک٥ امٜ ؿادق ة٥ دق٨اری ٠ٌاٝب ةا ج٨ز٥ ة٥  ٦ای اةحغایی كؿي ك ا٣ح٧ایی ٣كاف ز١الت در ةعف

ٞ ٦ای ظ٨ا٣ایی جک٤یک ركد؛  ف ك ٗؼای رّایث ٣كغق ك ٠ضح٨ای ٠ح٢ کحاب از ؿٌش دق٨ار ة٥ ؿادق پیف ٠یؿ٤سیٗ 

گیؼ٣غ( ؿاظحار کحاب ًتٙ جْغاد ٦سا٦ا  كٝی ٠ٌاةٙ ةا قاظل گا٣ی٤گ ١٦گی ز١الت در ؿٌش ظیٞی ؿادق ٚؼار ٠ی

ایاف یاٗح٥ اؿث( ةا ٠ٌاٝب دق٨ار قؼكع قغق ك در اكاؿي کحاب ة٥ ٠ٌاٝب ؿادق پؼداظح٥ ك در ٧٣ایث ةا ٠ٌاٝب دق٨ار پ

از آ٣سا ک٥ دق٨اری ٠ٌاٝب از ٣ُؼ ٠یؽاف ٦سا٦ا ةیف از ا٣غازق اؿث، ٗؼاگیؼ٣غق را در یادگیؼی ٠ٌاٝب ةا ٠كکٜ 

 ک٤غ( ٨٠از٥ ٠ی

ؼ٨٠ؿ ظ٨ا٣ایی ٗٞف، ٗؼای كگا٣ی٤گ( 5 ظ٨ا٣اییٞا و٥ّذٚاصٜ یا پای٥ دكازد٦ٟ،ٗ   ؿ٤سی، زٕؼٗا

                                                             
  mj.yousefi1345@gmail.com( ّى٨ ٦یئث ١ّٞی دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف، ایؼاف، ٨٣یـ٤غق ٠ـؤكؿ، ,

 ( کارق٤اؿی ارقغ ز٘ؼاٗیای ًتیْی ك دةیؼ زٕؼاٗیای ق٧ؼؿحاف ج٤گـحاف، ایؼاف( -

 ( ّى٨ ٦یات ١ّٞی دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف، ایؼاف(.
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 ٔمذٔٝ 

ؼ ٠ضح٨ایی دارای اّحتار  کحاب درؿی از ز٥ٞ١ ٤ّامؼ ٧٠ٟ در آ٨٠زش ك ةؼ٣ا٥٠ درؿی اؿث ك ةایغ از ٣ُ

دگیؼی ٚؼار د٦غ( ای ج٤ُیٟ ق٨د ک٥ ة٥ زای ا٣حٛاؿ دا٣ف ة٥ ذ٢٦ ٗؼاگیؼ، كی را در زؼیاف یا ةاقغ ك ة٥ گ٥٣٨

٨٣ز٨ا٣اف ك ز٨ا٣اف ای٢ ٠ؼز ك ، ؿاال٥٣ آ٨٠زش ك پؼكرش مغ٦ا ٨٤ّاف کحاب درؿی ةؼای اؿح٘ادق ک٨دکاف

رؿغ  ق٨د( ة٥ ٣ُؼ ٠ی ک٤غ ک٥ در ٗؼای٤غ ج٨ٝیغ ك ا٣حكار آف از ٠ْیار٦ای ٠عحٞ٘ی اؿح٘ادق ٠ی ة٨ـ ٤٠حكؼ ٠ی

٦ا ج٨ؿي  ٨ردار ٣یـح٤غ( جْغادی از ای٢ کحابأٞب ای٢ ٠ْیار٦ا کی٘ی ك کٞی ة٨دق ك از ق٘اٗیث کٞی ةؼظ

ؼی   )١ْٞ٠اف ةاجسؼة٥ ك جْغادی دیگؼ ة٥ كؿی٥ٞ ٨٣یـ٤غگاف ٠ْحتؼی ک٥ جضنیالت ك جعنل ك ٧٠ارت ٣ُ

ق٨د( در ای٢ ةی٢، پؼؿف اؿاؿی ای٢ اؿث ک٥ در جغكی٢ آ٧٣ا از چ٥ ٠ْیار٦ایی  ٣گارش ٠ی، ٤ٗی دار٣غ

ٚىاكت در٨٠رد ٠ضح٨ا٦ا را ّی٤ی ٨١٣د ك ، ٢ ٠ْیار٦ا را ک١ّی کؼدج٨اف ای ج٨اف اؿح٘ادق کؼد ك چگ٥٣٨ ٠ی ٠ی

٦ای ّی٤ی ك كاْٚی ٨٠رد  ةؼ یاٗح٥، پكح٨ا٥٣ جٕییؼات ك جسغیغ ٣ُؼ٦ا را ةا ای٢ ٥١٦ ٦ؽی٥٤ ٠ـحٛیٟ ك ٔیؼ٠ـحٛیٟ

 جضٛیٙ ٚؼار داد( 

، یٜزؼح ك جْغ، ٦ایی ةؼای ای٢ ٧٠ٟ كز٨د دارد ک٥ قایغ ةا ٠ٌا٥ْٝ ٦ا ٠كعل کؼد قاظل ةؼرؿی

#( .5 +4.,، ا٧ٞٝی ك ٠ٞکی ج٨ا٣ا اؿحا٣غاردؿازی ك اّحتارةعكی ةح٨اف از آ٧٣ا در ای٢ ز٠ی٥٤ ؿ٨د زـث $ٗىٜ

# در پژك٦كی ک٥ در ةاب جْیی٢ ظ٨ا٣ایی کحب /5 -4.,، $ة٥ ٣ٜٛ از قْتا٣ی ك ١ْ٠اری ,3.,٠ٞکی در ؿاؿ 

چگ٣٨گی »كر٣غ ک٥ ة٥ ١٦اف ا٣غازق ک٥ ریؽاف آ٨٠زقی ةؼ ای٢ ةا ک٤غ، ةؼ٣ا٥٠ دا٣كگا٦ی ا٣ساـ دادق اةؼاز ٠ی

ای از ٠٘ا٦یٟ ك  ٣یؽ ٧٠ٟ اؿث( زیؼا ٦ؼ ٠ضح٨ای آ٨٠زقی ٠س٥ّ٨١« چ٥ دا٣ـح٢»، «یادگیؼی ا١٦یث دارد

ارزقیاةی ك ٠یؽاف ج٤اؿب آف ةا رقغ ٗؼاگیؼاف ةایغ ؿ٤سیغق ، ٦اؿث ک٥ ٚتٜ از ْٗاٝیث یادگیؼی ٧٠ارت

ؿ٨د٤٠غی ك اّحتارپػیؼی یکی از ٠ْیار٦ای ، ّال٥ٚ، اّحتار، ثق٨د( ة٤اةؼای٢ ٚاةٞیث یادگیؼی در ک٤ار ا١٦ی

٦ای درؿی ة٥  ، از کحابا٣حعاب ٠ضح٨اؿث( در ةضخ ا١٦یث ٠ضح٨ای درؿی در ٣ُاـ آ٨٠زش ك پؼكرش

ک٤٤غ، چ٤ا٣چ٥ در ًی ٗؼای٤غ  ا٣غ ك ٨٤ّاف ٠ی ک٤٤غق ا٦غاؼ آ٨٠زقی از ٚتٜ جْیی٢ قغق، یاد کؼدق ٨٤ّاف جأ٠ی٢

ؼ ة٥ دؿث آیغ ك یا ٠ح٤اؿب ةا درؾ ك ٧ٟٗ ٗؼاگیؼ ٣تاقغ، ٝؽكـ ای ٔ آ٨٠زقی ٣حیس٥ یؼ از ةؼ٣ا٥٠ ٨٠رد ٣ُ

#( ١٦چ٤ی٢ 5,0 +4.,١٣ایغ $صـی٤ی ك ٤٠٨٠ی، ج٨ز٥ ك ةاز٣گؼی ٠ٌاٝب ٨٠رد جغریؾ، وؼكری ٠ی

٦ای جْٞیٟ ك  ق٨د ک٥ ٠ضح٨ای درؿی، ٤ّنؼ امٞی ك ٦ـح٥ ٠ؼکؽی ةؼ٣ا٥٠ # ، ٠حػکؼ ٠ی,2.,٠یؼ٨ٝصی $

پؼدازاف آ٨٠زش ة٨دق اؿث(  ك ٨١٦ارق ٨٠رد ج٨ز٥ ٗالؿ٥٘، ١ّٞا، ٠ؼةیاف جْٞیٟ ك جؼةیث ك ٣ُؼی٥ جؼةیحی اؿث

ای٢ ج٨ز٥، ٣اقی از ای٢ صٛیٛث اؿث ک٥ ٦ؼ ا٣غازق ٦ٟ ک٥ ا٦غاؼ جْٞیٟ ك جؼةیث ّاٝی ة٨دق ك دٚیٙ 

٤ی ٠كعل قغق ةاقغ، ةغكف داقح٢ ٠ضح٨ای ظ٨ب ك ٤٠اؿب، ا٠کاف جضٛیٙ ای٢ ٦غؼ كز٨د ٣غارد( ا٠ی
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ؼات -2.,$ # از جضٞیٜ ٠ضح٨ا ةؼای ةؼرؿی ٠ضح٨ای کحاب زةاف ا٣گٞیـی ؿاؿ اكؿ ٠ح٨ؿ٥ٌ ةؼ اؿاس ٣ُ

د٦غ ک٥  ٦ای ای٢ پژك٦كگؼ ٣كاف ٠ی آ٨٠زاف در ق٧ؼ کاقاف اؿح٘ادق کؼد( یاٗح٥ دةیؼاف ك ١ّٞکؼد دا٣ف

قغق ظارزی،  ساـ٦ایی اؿث( در ٠یاف جضٛیٛات ا٣ ٦ای ٨٠رد ةؼرؿی از ٣ُؼ دةیؼاف دارای کاؿحی ٨٠و٨ع

، در پژك٦كی جالش کؼدق اؿث جا ةا اؿح٘ادق از ركش جضٞیٜ ٠ضح٨ا، ٠یؽاف اؿح٘ادق از ,#4++-ؿاؿحؼا $

جک٨ٝ٨٤ژی را در ٠ح٨ف درؿی ارزیاةی ک٤غ( کحب درؿی زٕؼاٗیا ةایغ دارای ٚاةٞیث ٧ٟٗ ك یادگیؼی ةاقغ جا 

ا٦ٟ آكرد( ةؼای ای٢ ٨ُ٤٠ر، ٠ؼازِ ک٤٤غق ٗؼ ٦ای اؿح٘ادق ا٠کاف کارةؼد مضیش را ةؼای ٥١٦ گؼكق

ج٨ا٤٣غ ٚاةٞیث ٧ٟٗ ك ظ٨ا٣ایی کحب درؿی را ٣یؽ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣یاز ٠عاًتاف  ک٤٤غق کحب درؿی ٠ی جغكی٢

٦ا ة٥ قکٜ ك زةاف ٤٠اؿب ارائ٥  ک٤غ جا ١ٌ٠ئ٢ ق٣٨غ ک٥ ٠ح٢ آز٨٠ف ک٤٤غ( ای٢ ٠ؼص٥ٞ ة٥ آ٧٣ا ک١ک ٠ی پیف

٤٤غگاف ٤٠اةِ اؿث( درؾ ٠عاًب ٗؼای٤غی اؿث ک٥ ةا آف ا٣غ( درؾ ٠عاًتاف، ٦غؼ امٞی ج٨ٝیغک قغق

٦ای یادگیؼی ك درؾ در ا٣ـاف ٨٠رد ج٨ز٥ ٚؼار گیؼد( ةؼ اؿاس جئ٨ری ق٤اظحی یادگیؼی،  ةایغ كیژگی

پؼدازش یا ر٠ؽگػاری ك ذظیؼق )-كركد كدتث اًالّات،  ),ةؼای یادگیؼی ؿ٥ ٠ؼص٥ٞ كز٨د دارد5 

 ةازیاةی اًالّات( ).اًالّات، 

٦ای صـی  ک٤٤غق ص٥ٞ اكؿ، كركد ك دتث اًالّات، یک ٗؼای٤غ صـی اؿث( دریاٗثدر ٠ؼ

د٤٦غ(  ک٤٤غ ك ة٥ ٨ًر ٠ؤدؼ ة٥ ٠ؼاکؽ ةاالجؼ ا٣حٛاؿ ٠ی ٦ای كركدی ك اًالّات ٠ح٘اكت را درؾ ٠ی ٠ضؼؾ

غی پؼدازش ٤٠سؼ  درؾ ٠ضؼؾ الّات ة٥ ٣حایر زغیغی ةؼای ٠ؼاصٜ ْة ٦ا در اكٝی٢ ٠ؼص٥ٞ پؼدازش ًا

ج٨ا٤٣غ ر٠ؽگػاری، ذظیؼق یا ةازیاةی ق٣٨غ(  ا٣غ ١٣ی ٦ایی ک٥ ة٥ ا٣غازق کاٗی دتث ٣كغق ٠ضؼؾ ظ٨ا٦غ قغ(

در دك٠ی٢ كؿ٠٨ی٢ ٠ؼص٥ٞ $ر٠ؽگػاری، ذظیؼق ك ةازیاةی اًالّات# ةؼظی جٕییؼات ّنتی قی١یایی دركف 

٠ٕؽ دتث اٗحغ( اًالّاجی ک٥ ةا ٧٠ارت ظ٨ا٤٣غگاف ١٦ع٨ا٣ی ٣غارد، در  ؿیـحٟ ّنتی ٠ؼکؽی اج٘اؽ ٠ی

ق٨د( اگؼ ٗؼد ٠ح٤ی را  ق٨د( ةغكف دتث اًالّات، ٠ؼص٥ٞ دكـ كؿ٨ـ ٗؼای٤غ درؾ اًالّات ا٣ساـ ١٣ی ١٣ی

ک٤غ( ة٤اةؼای٢ وؼكرت دارد ک٥  ةع٨ا٣غ كٝی ٣ح٨ا٣غ اًالّث آف را پؼدازش ک٤غ،  ٨٧٘٠ـ آف را درؾ ١٣ی

ة٥ ٤ْ٠ای جع١ی٤ی  -ظ٨ا٣ایی( كاژق  #+-5 /4.,ای٢ ٤٠اةِ ةؼای ٠عاًتاف ٚاٜة درؾ ك ٧ٟٗ ةاقغ $اص١غ زادق، 

از اصح١اؿ ٨٠ٗٛیث ظ٨ا٤٣غق در ظ٨ا٣غف ك درؾ ٠ح٢ یا ٨٣قح٥ اؿث( ١٦چ٤ی٢ در جْؼیٖ ؿٌش ظ٨ا٣ایی 

٤٦گاـ ٠ٌا٥ْٝ ٦ؼ ٠ح٢ ةؼای ظ٨ا٤٣غق صـی درةارق ٠یؽاف پیچیغگی یا ؿادگی ٠ح٢ ایساد »آ٠غق اؿث 5 

                                                             
1. sastra 

2. Readability  

 



 وُی پژ آىّزشجرویجی -ٌاىَ عهيی فصم     28

 1398 زىصحان /ةیصحو طياره / پٍجو شال

 

« ر كاِٚ ١٦اف ؿٌش ظ٨ا٣ایی یا ظ٨ا٣ف ٠ح٢ اؿثق٨د ک٥ در ٧ٟٗ ٠ٌٞب جأدیؼ ةـیاری دارد ك ای٢ د ٠ی

 # (+,5 40.,$ٚادری ٠ٛغـ ك ؿتضا٣ی ٣ژاد، 

اگؼچ٥ زٕؼاٗیا، ١٦ا٤٣غ ٨ّٞـ ٗیؽیکی  عٙدؼ عطح خٛا٘ا٣٤ ٔتٖٛ در ادت٥ات خغزاف٥ا٣٤:

ای از ٨ٚاّغ ك  ةؼ اؿاس یک ؿؼی ٨ٚا٣ی٢ ًتیْی قکٜ ٣گؼٗح٥ اؿث، ا٠ا ةایغ ٠تح٤ی ةؼ ٠س٥ّ٨١

اقغ ک٥ ةؼای ٣یٜ ة٥ ا٦غاؼ ٨٠رد ا٣حُار زٕؼاٗیا ك ٨ّٞـ ًتیْی ًؼاصی قغق ةاقغ( یکی از اؿحا٣غارد٦ایی ة

پػیؼی، كیژگی ١٧٠ی دارد، دا٣ف  دركؿی ک٥ در آ٠ادق ؿاظح٢ اٗؼاد ةؼای ز٣غگی در ازح١اع ك ٠ـؤكٝیث

ز٣غگی  ؿازی ز٨ا٣اف ةؼای زٕؼاٗیاؿث( چ٤ا٣چ٥ ای٢ دا٣ف در ٔؼب ٦ٟ ّا٠ٜ ةـیار ٠ؤدؼ ك امٞی در آ٠ادق

#( زیؼا ٦غؼ امٞی از آ٨٠زش زٕؼاٗیا، پؼكرش ق٧ؼك٣غاف ك 23.,آیغ $گ٤سی،  ة٥ ق١ار ٠ی ,-در ٚؼف

٨ّا٠ٜ ْٗاؿ ك ٠ـؤكٝی اؿث ک٥ ةح٨ا٤٣غ ّالكق ةؼ رِٗ ٠كکالت ز٣غگی ظ٨د در صاؿ ك آی٤غق، ة٥ مٞش ك 

ا٣ی ك د٣یای ًتیْی از دیگؼ ؿ٨، ة٥ ٨ًر ٠ؤد ؼ ک١ک ک٤٤غ $٤٠ك٨ر ّغاٝث از یک ؿ٨ ك ةی٢ ٨٠ز٨دات اـ٣

ؿازی ک٥ كیژق  ٣گؼی ك یکپارچ٥ # ( ای٢ ٦غؼ ج٧٤ا ة٥ كؿی٥ٞ ركش کٞی20.,ا١ٝٞٞی آ٨٠زش زٕؼاٗیا،  ةی٢

ق٨د، ٠ضح٨ای  جؼی٢ اةؽاری ک٥ ٨٠زب جضٛٙ ای٢ ٦غؼ ٠ی ق٨د( ٧٠ٟ دا٣ف زٕؼاٗیاؿث، ةؼآكردق ٠ی

آ٨٠زاف در یادگیؼی ةا  دا٣فةایـث از ٝضاظ ؿٌش ظ٨ا٣ایی ك ٧ٟٗ  ٦ای درؿی زٕؼاٗیاؿث ک٥ ٠ی کحاب

اؿحا٣غارد٦ای الزـ ركةؼك ةاقغ( ةا ج٨ز٥ ة٥ ج١ا٠ی ای٢ ٨٠و٨ّات ك ای٢ ک٥ کحب زٕؼاٗیا اكٝی٢ اةؽار 

آ٨٠زاف ٦ـح٤غ ك ةا در ٣ُؼ گؼٗح٢ ای٢ ٨٠و٨ع ک٥ ای٢ کحب زغیغاً  آ٨٠زقی ةؼای ا٣حٛاؿ اًالّات ة٥ دا٣ف

غ، ا١٦یث ای٢ ٨٠و٨ع را ةؼآف دا٣ـحیٟ جا ةا ةؼرؿی ؿ٤سف ا٣ قغق جأٝیٖ ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار گؼٗح٥ ك دكةارق 

، گا٠ی ٠ؤدؼ در پیكؼٗث ؿٌش ظ٨ا٣ایی ٦ؼچ٥ ة٧حؼکحاب زٕؼاٗیای حأٝیٖ ؿٌش ظ٨ا٣ایی ای٢ کحاب زغیغاٝ

ا٣ی، ةا در گؼٗح٢ ای٢ ٨٠و٨ع ک٥ جاک٨٤ف ةؼرؿی در ای٢ ٨٠رد  کارةؼدی پای٥ دكازد٦ٟ رقح٥ ٨ّٞـ اـ٣

 م٨رت ٣گؼٗح٥ اؿث، ةؼداریٟ(

 

 رٚػ تحم٥ك

٥ در ای٢ جضٛیٙ ٠ضح٨ای ٠ح٢ کحاب زٕؼاٗیای کارةؼدی پای٥ دكازد٦ٟ دكرق دكـ ، زا٥ْ٠ آ٠اری ٨٠رد ٠ٌاْٝ

ا٣ی اؿث( ١٦اف كؿي ك ، ای از اةحغا ٨ًر ک٥ گ٘ح٥ قغ، ةؼای ٥٣٨١٣ ؿ٥ ٠ح٢ مغ كاژق ٠ح٨ؿ٥ٌ رقح٥ ٨ّٞـ اـ٣

، ٦ای جضٛیٙ صاوؼ ٣سا ک٥ یکی از پؼؿفا٣ح٧ای کحاب ة٥ م٨رت جنادٗی ا٣حعاب قغ( قایاف ذکؼ اؿث از آ

ةایـث  ٝػا ٠ی، ٗؼای كگا٣ی٤گ اؿث، ةؼرؿی ٠یؽاف ا٣ٌتاؽ ؿ٨ٌح ظ٨ا٣ایی ة٥ دؿث آ٠غق از ؿ٥ ٗؼ٨٠ؿ ٗٞف

كؿي ك ا٣ح٧ای کحاب ا٣حعاب قغ٣غ، ةؼای ٦ؼیک از ، ای ک٥ ة٥ م٨رت جنادٗی از اةحغا ؿ٥ ٠ح٢ مغ كاژق
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١ی٤اف ٣یؽ ةار دیگؼ ؿ٥ ٠ح٢ مغ ٦ا یکی ةاق٤غ جا ةح٨اف ة٥ ٣حایر ة٧ ٗؼ٨٠ؿ حؼی دؿث یاٗث( ةؼای آز٨٠ف جـث ًا

 كؿي كا٣ح٧ای کحاب ٨٠رد ةؼرؿی، ا٣حعاب قغ(، ای دیگؼ دكةارق ة٥ م٨رت جنادٗی از اةحغا كاژق

 

 اتشارٞا٢ پضٚٞؼ

 ٞا٢ عٙدؼ خٛا٘ا٣٤ ٔتٖٛ ؽاخص 
٦ای ٠ْؼكؼ  یکی از ركش ؿ٤سی ٠ح٢ را ة٥ ٨٤ّاف ٦ای ظ٨ا٣ایی # اؿح٘ادق از ٗؼ٨٠ؿ24.,یار٠ض١غیاف $

ک٤٤غ( از ٠ك٨٧رجؼی٢  ٠ْؼٗی کؼدق اؿث ک٥ از آف ةؼای جْیی٢ ٠یؽاف پیچیغگی زةا٣ی ٠ح٢ اؿح٘ادق ٠ی

 -، ٗؼ٨٠ؿ ظ٨ا٣ایی راةؼت گا٣ی٤گ ٨ٗگ,ؿ٤سی، ٗؼ٨٠ؿ رادٖٝ ٗٞف ٦ای ظ٨ا٣ایی جؼی٢ ٗؼ٨٠ؿ كکارةؼدی

ؼ كیٞیاـ دكة41.,ٗؼ ك ١٦کاراف،  اؿث $مغیٙ .ك ٗؼای # ,4.,ای $ة٥ ٣ٜٛ از ٚؼقی ك ا٠یؼزادق، #(  ة٥ ٣ُ

ارزیاةی جأدیؼ ج٨ا٣ایی ظ٨ا٣ف ٠عاًب ك ١٦چ٤ی٢ ظ٨ا٣ایی ٠ح٢ ٨٠زب جـ٧یٜ در ج٨ٝیغ ك جؼز٥١ ٠ح٢ ةؼای 

 +-٦,4ای ؿ٤سف ظ٨ا٣ایی پؼداظح٥ اؿث( در د٥٦  ق٨د( اك ة٥ ٠ْؼٗی ا١٦یث ٗؼ٨٠ؿ ٠عاًتاف ٠ی

ةی٤ی ؿٌش ظ٨ا٣ف ٠ح٢ پؼداظح٤غ( آ٣اف ای٢  ر ة٥ پیفیاراف ةا ٠ضاؿت٥ ٨ًؿ كاژگاف ك ز١الت دق٨ا آ٨٠زش

داد٣غ ک٥ ةا گػقث ٦كحاد ؿاؿ از کارةؼدقاف  ٦ای ظ٨ا٣ایی ا٣ساـ ٠ی ٠ضاؿتات را از ًؼیٙ ا١ّاؿ ٗؼ٨٠ؿ

  ق٨د( ا٣غ( در ادا٥٠ ؿ٥ قاظل پؼکارةؼد ٗٞف، ٨ٗگ ك ٗؼای ٠ْؼٗی ٠ی ١٦چ٤اف ارزق٤١غ ٠ا٣غق
 

 اِف( ؽاخص عطح خٛا٘ا٣٤ فّؼ

ة٥ ٨ُ٤٠ر جْیی٢ ؿٌش ؿادگی یا دق٨اری ك وؼیب ؿادگی ٠ٌاٝب درؿی 4/3,ظل در ؿاؿ ای٢ قا 

٦ا ك جْغاد  ارائ٥ قغ( ای٢ ٗؼ٨٠ؿ ةؼ اؿاس دك ّا٠ٜ زةا٣ی ی٤ْی ٨ًؿ ٠ح٨ؿي ز٥ٞ١ رادٖٝ اؼ ٗٞفج٨ؿي 

#( ٗؼای٤غ ك ٠ؼاصٜ ارزیاةی ك جْیی٢ ؿٌش ظ٨ا٣ایی $درز٥ -,5 24.,، ٦سا٦ا ًؼاصی قغق اؿث $دیا٣ی

 ١٦اف ٤٠تِ# 5 ,,ی ٠ٌاٝب درؿی # ة٥ جؼجیب زیؼ اؿث $ص ؿادگ

كؿي ك ا٣ح٧ای کحاب درؿی ة٥ م٨رت ، ٦ای اةحغا ای از ةعف مغ ک٥١ٞ ا٣حعاب یک ٥٣٨١٣ یک )  

 جنادٗی

 ٦ای ٨٠ز٨د در ای٢ مغ ک٥١ٞ جْیی٢ ٨ًؿ ک١ٞات از ًؼیٙ ق١ارش جْغاد ؿیالب )  

 دكـ كؿ٨ـ، ای اكؿ ٥مغ ک١ٞ ق١ارش جْغاد ز١الت ٨٠ز٨د در ٠ح٨ف یک ) 

                                                             
1. Flesch, Radolph 

2  . Gunning  fog, Robert 

3. Fray, Edward. B  
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جْیی٢ ٨ًؿ ٠ح٨ؿي ز١الت از ًؼیٙ جٛـیٟ جْغاد ک١ٞات ة٥ جْغاد ز١الت کا٠ٜ $جْغاد ک٥١ٞ ٨٠ز٨د  ) 

 ای( مغ ک٥١ٞ در  ز١الت# ٦ؼ ٠ح٢ یک

 ای مغ ک٥١ٞ ٠ضاؿت٥ ٠یا٣گی٢ ٨ًؿ ک١ٞات ك ٠یا٣گی٢ ٨ًؿ ٠ح٨ؿي ز١الت ؿ٥ ٠ح٢ یک ) 

 +*3/1ر ّغد داةث وؼب ٠یا٣گی٢ ٨ًؿ ک١ٞات $جْغاد ٦سا٦ا# د ) 

 1+-*3.0از ّغد داةث  1وؼب ة٤غ  کـؼ کؼدف صامٜ ) 

 ,*0,+وؼب کؼدف ٠ح٨ؿي ٨ًؿ ز١الت در ّغد  ) 

 ك جْیی٢ درز٥ ؿادگی یا دق٨اری کحاب ,ٚؼار دادف ّغد ة٥ دؿث آ٠غق در زغكؿ ق١ارق  )

 از کحاب ا٣ساـ داد(٦ای ٠عحٞ٘ی ة٥ م٨رت زغاگا٥٣ ةؼای ٦ؼ ٠ح٢  ج٨اف جضٞیٜ اٝتح٥ ةؼ اؿاس زغكؿ ٠ی 
 

 

 . دؽٛار٢/عاد٣ٌ فّؼ1خذَٚ 

 
 

 

 عٙد٣ فزا٢  ب( تى٥ٙه خٛا٘ا٣٤

، ةؼ اؿاس دك اٚغـا ؿادق ریاوی5 ق١ارش ٦سا٦ا یا ادكارد ةی ٗؼای، ج٨ؿي ,40,ركش ٗؼای در ؿاؿ 

٦ا ك ق١ارش ز١الت ٠ٌؼح قغ( ٦غؼ از ای٢ کار، جع١ی٢ ؿٌش ظ٨ا٣ایی کحب درؿی، جْیی٢  ؿیالب

ُیٟ ٠ضح٨ای کحب درؿی در رّایث امٜ ج٤ُیٟ ٠ٌاٝب از ؿادق ة٥ دق٨ار ك ٣یؽ جْیی٢ ؿٌش ٗؼای٤غ ج٤

کالؿی ٠ٌاٝب ٠ٌاةٙ ةا پای٥ جضنیٞی رؿ١ی آ٨٠زش ك پؼكرش $اكؿ جا دكازدق# اؿث( ٗؼای، ٠ْحٛغ ة٨د 

ج٘اؽ جؼ ا جؼ كؿؼیِ جؼ ةاقغ، یادگیؼی ك یادآكری آف ةؼای ٗؼاگیؼ ؿادق ٦ؼچ٥ ٨ًؿ ک١ٞات ك ز١الت ک٨جاق

ک٤غ( ازًؼؼ دیگؼ،  اٗحغ( ة٥ ّتارت دیگؼ، ٨ًؿ ز١الت ك ک١ٞات، ٚغرت ظ٨ا٣ایی ٠ٌاٝب را جْیی٢ ٠ی ٠ی

ؿاز جـ٧یٜ یادگیؼی ٠ٌاٝب زغیغ ك آجی ق٨د  ٠ٌاٝب ةایغ ٨ًری ؿاز٠اف دادق ق٨د ک٥ ٠ٌاٝب ٚتٞی، ز٠ی٥٤
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صؼکث ک٤غ( ٗؼای، ةؼای  رٗح٥ ة٥ ؿ١ث دق٨اری یا پیچیغق قغف ك ؿاظحار آف از ؿادق قؼكع قغق ك رٗح٥

گیؼی از دك ٠حٕیؼ ٠یا٣گی٢ جْغاد  آز٨٠ف ظ٨ا٣ایی ظ٨د یک ٨١٣دار ارائ٥ دادق اؿث( ای٢ ٨١٣دار ةا ة٧ؼق

ک٤غ( ٠ؼاصٜ ؿ٤سف ظ٨ا٣ایی ة٥ كؿی٥ٞ  ز١الت ك ٠یا٣گی٢ جْغاد ٦سا٦ا، ؿٌش ظ٨ا٣ایی را ٠كعل ٠ی

 ٨١٣دار ٗؼای، ة٥ جؼجیب زیؼ اؿث5

 گیؼی جنادٗی ای از ؿ٥ ةعف ٠ح٢ کحاب ة٥ م٨رت ٥٣٨١٣ اژق٦ای مغ ك ا٣حعاب ٥٣٨١٣ ),

 كاژق++,یاٗح٢ ٠یا٣گی٢ جْغاد ز١الت در ٦ؼ  )-

 كاژق ++,یاٗح٢ ٠یا٣گی٢ جْغاد ٦سا٦ا در ٦ؼ  ).

 جْیی٢ ٥ٌٛ٤٠ جالٚی دك ٠ض٨ر در داظٜ ٨١٣دار ة٥ ٨٤ّاف ؿٌش ظ٨ا٣ایی ٠ح٢ )/

 
 

 
 

ؽتٝ ٞا٢ فارع٣ )التثاط اس د٤ا٣٘، . ٕ٘ٛدار تؼ٥٥ٗ عطح والع٣ ٔتٗ فزا٢  تزا1ؽىُ  ٘ٛ ٢1366) 

 

 

 ج( ؽاخص خٛا٘ا٣٤ ٌا٥ً٘ٙ فٛي

ك ةا ٦غؼ ارزیاةی ك جْیی٢ ؿٌش ظ٨ا٣ایی ٠ٌاٝب  ,40,در ؿاؿ  راةؼت گا٣ی٤گ ٨ٗگای٢ قاظل ج٨ؿي 

٦ای آ٨٠زقی ًؼاصی قغ( ٦غؼ امٞی ای٢ قاظل، ارزقیاةی ك جْیی٢  ٦ای درؿی ةؼ اؿاس کالس کحاب

د٦غ ک٥ ٠ٌاٝب، ٤٠اؿب کغـا  ٦ای درؿی اؿث ك ة٥ ای٢ ؿ٨اؿ ز٨اب ٠ی کحاب ؿٌش کالؿی ٠ٌاٝب
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# ( ٗؼای٤غ ك ٣ض٨ق جْیی٢ 34.,، ا٧ٞٝی $ٗىٜ ؟٦ای جضنیٞی آ٨٠زش ك پؼكرش رؿ١ی اؿث کالس از پای٥

 ٦ا در قاظل گا٣ی٤گ ة٥ جؼجیب زیؼ اؿث5 ؿٌش ظ٨ا٣ایی ٨٣قح٥

ای از كؿي ك یک ٥٣٨١٣ مغ  یک ٥٣٨١٣ مغ كاژق ،ای از اةحغا یک ٥٣٨١٣ مغ كاژق، ة٥ م٨رت جنادٗی ) 

 ک٤یٟ( ای از ا٣ح٧ای کحاب یا ٠ضح٨ای ٨٠رد ٣ُؼ ا٣حعاب ٠ی كاژق

 ک٤یٟ( ای را صـاب ٠ی ٦ای مغ كاژق ٦ای ٨٠ز٨د در ٦ؼ یک از ٥٣٨١٣ جْغاد ز٥ٞ١ ) 

 ٟ(آكری ٦ا ةؼ جْغاد ز١الت ة٥ دؿث ٠ی ٦ا را ة٥ كؿی٥ٞ جٛـیٟ جْغاد كاژق ٨ًؿ ٠ح٨ؿي ز٥ٞ١ ) 

در ، ق٣٨غ ٦ای ؿ٥ ٦سایی ك ةیكحؼ از ؿ٥ ٦سا را ک٥ از ٤٠ُؼ ٨ٗگ كاژق دق٨ار ٠ضـ٨ب ٠ی جْغاد كاژق ) 

 ک٤یٟ( ٦ؼیک از ٠ح٨ف ٥٣٨١٣ ٠كعل ٠ی

 ک٤یٟ( ٠ضاؿت٥ ٠ی+*/٦ا را در ّغد  ٦ای دق٨ار ك ٠یا٣گی٢ كاژق صامٜ ز١ِ جْغاد كاژق ) 

م٨رت زغاگا٥٣  ، ة٥ؼیک از ٠ح٨ف ٥٣٨١٣ةایغ ج٨ز٥ داقث ک٥ ٦ؼیک از ای٢ ٠ؼاصٜ ةایغ ةؼای ٦ 

 ٠ضاؿت٥ ق٨د(

 آكریٟ( ٦ا را ة٥ دؿث ٠ی ٠یا٣گی٢ ٣حایر ٦ؼیک از ٥٣٨١٣ ) 

ک٤غ ک٥ ٠ٌاٝب کحاب یا ٨٣قح٥ از ٣ُؼ ؿٌش  ّغد صامٜ قغق از ١ّٞیات ٨ٗؽ در ة٤غ ٦٘حٟ ٠كعل ٠ی ) 

، ٠ْادؿ ٦ای آ٨٠زش رؿ١ی اؿث( درزات قاظل گا٣ی٤گ ظ٨ا٣ایی ٤٠اؿب کغـا یک از کالس

 چ٧ارـ ك ((( اؿث( ، ؿ٨ـ، ٦ای دكـ ك(((  ٠ْادؿ کالس -، .، /٦ای رؿ١ی اؿث( ة٤اةؼای٢ اّغاد  کالس
 

 رٚا٣٤ ٚ پا٤ا٣٤ پضٚٞؼ

در ای٢ پژك٦ف، ةؼای ٠ضاؿت٥ ٚاةٞیث اّح١اد، از ركش کغگػاری ٠سغد اؿح٘ادق قغق اؿث( ة٥ ای٢ م٨رت 

گیؼی كکغگػاری اكؿ، ج٨ؿي پژك٦كگؼ ك  رق ٥٣٨١٣ک٥ دق درمغ از کٜ ٠ضح٨ای کحاب ٨٠رد ةؼرؿی، دكةا

ا٣ساـ قغ( ة٥ ، ر٠ؽگػاری دكـ كؿ٨ـ ج٨ؿي دك ٣٘ؼ از دا٣كس٨یاف ٠ٌِٛ کارق٤اؿی ارقغ رقح٥ زٕؼاٗیا 

١ٜ قاظل ٦ای ٨٠رد اؿح٘ادق در پژك٦ف ك  ر٠ؽگػاراف، ٚتٜ از ر٠ؽگػاری، آ٨٠زش دادق قغق ك دؿح٨راْٝ

ؼیش قغ( وؼیب پایایی ةا اؿح٘ادق از ٗؼ٨٠ؿ كیٞیاـ اؿکات ؿ٤سیغق جْاریٖ دٚیٙ آ٧٣ا ةؼای ر٠ؽگػاراف جك

 # ( +3.,، قغ $٨٦ٝـحی

 درمغ ج٨اٗٙ ٠كا٦غق قغق )درمغ ج٨اٗٙ ٨٠رد ا٣حُار
Pi= 

 ,)درمغ ج٨اٗٙ ٨٠رد ا٣حُار
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درمغ ك  .4قاظل ٗٞف، ، درمغ ,4وؼیب ٚاةٞیث اّح١اد ة٥ جؼجیب ةؼای قاظل گا٣ی٤گ، 

 (درمغ ة٨د 40قاظل ٗؼای 

 

 عؤاالت پضٚٞؼ

 ٦ای زیؼ ة٨د5 پژك٦ف صاوؼ در پی پاؿعگ٨یی ة٥ پؼؿف

 ؟ؿٌش ظ٨ا٣ایی کحاب زٕؼاٗیای کارةؼدی جا چ٥ صغی ةا ٚغرت ظ٨ا٣ایی ٗؼاگیؼاف ٠ؼة٥ً٨ ٤٠اؿب اؿث )

ؼ  ؿٌش کالؿی ك ؿٌش ؿ٤ی ٤٠اؿب ةؼای ٠ضح٨ای ای٢ کحاب از ٣ُؼ اٝگ٦٨ا ك قاظل ) ٦ای ٨٠رد٣ُ

 ؟چٛغر اؿث

ریؽی درؿی رّایث  امٜ ؿادق ة٥ دق٨ار از ام٨ؿ ةؼ٣ا٥٠، ٠ػک٨ر حأٝیٖ ی٢ کحاب زغیغاٝآیا در جغك )

 ؟قغق اؿث

٠ٌاٝب ك ٠ضح٨ای کحاب از چ٥ درز٥ دق٨اری كؿادگی ةؼظ٨ردار ة٨دق ك در کغاـ ٠ٌِٛ جضنیٞی ةیكحؼ  )

 ؟ٚاٜة اؿح٘ادق اؿث

ؼ ) ٣ی٤گ جا چ٥ ٠یؽاف ةؼ یکغیگؼ ا٣ٌتاؽ ٗؼای كگا، ٦ای ٗٞف ة٥ كؿی٥ٞ ٗؼ٨٠ؿ، ٠یؽاف ظ٨ا٣ایی ٤٠تِ ٨٠رد ٣ُ

 ؟دارد
 

 

 ٞا٢ پضٚٞؼ  ٤افتٝ

 عٙد٣ عٝ تى٥ٙه فّؼ، فزا٢ ٌٚا٥ً٘ٙ  ارس٤ات٣ خٛا٘ا٣٤

پؼدازیٟ( قایاف ذکؼ اؿث  ؿ٤سی ٠ی ٦ای صامٜ از ٗؼ٨٠ؿ ظ٨ا٣ایی در ای٢ ةعف از پژك٦ف، ة٥ ةیاف یاٗح٥

دیگؼ از ٠ح٢ ة٥ ٨٤ّاف پژك٦ف ٚتٞی ٣یؽ گیؼی ة٥ ١ّٜ آ٠غق، ؿ٥ ٥٣٨١٣  ةؼای دٚث ٦ؼچ٥ ةیكحؼ در ٣حیس٥

 ةؼرؿی قغ( 

 
2٘ٝٛخذَٚ   ٞا٢ ا٘تخات٣ پضٚٞؼ حاضز : ٕ٘

 ٕ٘ٛ٘ٝ عْٛ ٕ٘ٛ٘ٝ دْٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اَٚ پا٤ٝ

 /3درس پ٤سٟ ، م٘ض٥  4/درس ؿ٨ـ ، م٘ض٥  /,درس اكؿ، م٘ض٥  دٚاسدٞٓ

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ اَٚ )درط اَٚ(

٦ای  زیاد د ك یا چ٤غ ٠ادرق٧ؼ در ا٠حغاد ٠ـیؼاْٝادق  گـحؼش ٨ٗؽ ٦ای ز٧اف، در ٣حیس٥ در ةؼظی از ةعف

ٜ ك ٣ٜٛ، ز٣سیؼق گ٘ح٥ ٠گاالپٞیؾ ا٣غ ک٥ ة٥ آ٧٣ا  ٦ا پغیغ آ٠غق ٦ا یا کالف ق٧ؼ ای از ٠ادرق٧ؼ ارجتاًی ك ص١
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٦ای ٠ادرق٧ؼ  ٦ا ك ق٧ؼؾ ٦ای ا١ٚاری یک ٠ادرق٧ؼ ة٥ ص٥٠٨ ٦ا ك ق٧ؼؾ ق٨د( در ٠گاالپٞیؾ، ص٥٠٨ ٠ی

 .ا٣غ ، ٠گاالپٞیؾ را ٥ٌٛ٤٠ اَةَؼق٧ؼی ٣ا٠یغقظ٨رد( ةؼظی دیگؼ پی٣٨غ ٠ی

ا٣غ از5 ج١ؼکؽ ك ا٣ت٦٨ی ز١ْیث ق٧ؼی، ج١ؼکػؽ ٠ؤؿـػات  ٦ای ٠گاالپٞیؾ ّتارت جؼی٢ كیژگی ٧٠ٟ

ِ دا٣ف ٜ ص١ٜ  ة٤یاف ك ٗؼاكا٣ی آ٠غ ك قغ ةی٢ ٠ادرق٧ؼ٦ای ٦ٟ ٠اٝی ك پ٨ٝی، ج١ؼکؽ م٤ای ز٨ار ةا ا٨٣اع كؿای

 .ك ٣ٜٛ ز٠ی٤ی ك ٨٦ایی

ای  ٦ای ارجتاًی، قکٜ ظٌی ك کؼیغكری ك ةؼظی ٣یؽ قکٜ ظ٨ق٥ ٨١ْ٠الً در ا٠حغاد راق ٦ا ٠گاالپٞیؾ

 ا٣غ( ك ک٧کكا٣ی پیغا کؼدق

 
 درط عْٛ(ٕ٘ٛ٘ٝ دْٚ )

٦ایی را ةؼای ج٨ٝیغ  آ١ٝاف ك ژاپ٢ ًؼح، اؿپا٣یا، ةؼظی کك٨ر٦ا ٠ا٤٣غ ٗؼا٣ـ٥، در ٣ی٥١ دكـ ٚؼف ةیـحٟ

ـ ةی٢ ج٨کی٨ ك /41,ار پؼؿؼّث اٝکحؼیکی ک٥ در ؿاؿ ٌٚار٦ای پؼؿؼّث ًؼاصی ك آز٠ایف کؼد٣غ( ٌٚ

از اكٝی٢ ٌٚار٦ای پؼؿؼّث ز٧اف اؿث( ٨١ْ٠الً ة٥ ٌٚار٦ایی ک٥ ةیف از ، ازاکا در ژاپ٢ ة٥ صؼکث درآ٠غ

 گ٨ی٤غ( کی٠٨ٞحؼ در ؿاّث ؿؼّث داقح٥ ةاق٤غ، ٌٚار پؼؿؼّث ٠ی ++-

كارد رٚاةث قغق ك ة٥ جغریر  ٦ای ةؽرگ ج٨ٝیغ ک٤٤غة ٌٚار٦ای پؼؿؼّث در چ٤غ د٦ۀ اظیؼ قؼکث

کی٠٨ٞحؼ در  +0/کی٠٨ٞحؼ در ؿاّث $ك صحی  ++.کی٠٨ٞحؼ در ؿاّث ة٥ ةیف از  +1,رک٨رد ؿؼّث را از 

ا٣غ( ا٠ؼكزق کك٨ر٦ای اركپایی ة٥ كیژق ٗؼا٣ـ٥ ك آ١ٝاف ك کك٨ر٦ای آؿیای ز٨٤ب  ؿاّث# اٗؽایف دادق

 ١ّغق ٌٚار٦ای ج٤غرك ٦ـح٤غ( قؼٚی چ٨ف ژاپ٢ کؼة ز٨٤ةی، چی٢ كجای٨اف، ج٨ٝیغک٤٤غگاف

 

 ٕ٘ٛ٘ٝ عْٛ )درط پٙدٓ(

ؿاظث $جکح٣٨یک# در  د٦غ( ٗكار ٠غاكـ ٣یؼك٦ای ز٠ی٢ ٦ای ْٗاؿ ركی ٠ی زایی ز٠ی٢ در ا٠حغاد گـٜ زاة٥

زایی دك ٌْٚۀ گـٞی،  ة٥ ٨ًر ٣اگ٧ا٣ی ةا زاة٥ ؿپؾگؼدد ك  ٦ا ة٥ جغریر ذظیؼق ٠ی اًؼاؼ ٌْٚات گـٜ

د٦غ ك ٦ؼچ٥ از ای٢ ٥ٌٛ٣ ٗام٥ٞ  ف ز٠ی٢ ٝؼزق، در ٥ٌٛ٣ کا٣٨٣ی آف ركی ٠یجؼی٢ ج٤ ق٨د( قغیغ آزاد ٠ی

ق٨د( ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ اؿث ک٥ ٨١٦ارق ج٨می٥  ٦ای ٣اقی از ز٠ی٢ ٝؼزق کاؿح٥ ٠ی ةگیؼیٟ، از قغت جکاف

٦ای ْٗاؿ جا صغ ا٠کاف  كیژق ٠ؼاکؽ ؿک٣٨حگا٦ی، ٗام٥ٞ از گـٜ كؿاز٦ا، ة٥ یاةی ؿاظث ق٨د ک٥ در ٠کاف ٠ی

٦ا  ٦ای ١٦گؼا ٣ـتث ة٥ ؿایؼ گـٜ ٦ای ٣اقی از ٣ؽدیک قغف گـٜ ق٨د( ٠یؽاف جعؼیب ك ظـارت رّایث

 ةیكحؼ اؿث( 
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 ٞا٢ ػٛأُ ستا٣٘ ٕ٘ٛٝ٘ وتاب خغزاف٥ا٢ وارتزد٢ پا٤ٝ دٚاسدٞٓ ا٘غا٣٘ : داد3ٜخذَٚ 
٥ٗ ٔدٕٛع ٕ٘ٛ٘ٝ عْٛ ٕ٘ٛ٘ٝ دْٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اَٚ پا٤ٝ دٚاسدٞٓ  ٥ٔاٍ٘

 ++, ++. ++, ++, ++, تؼذاد وّٕات

 2*.. -- 4 2 1 تؼذاد خٕالت

 /,*,+ -/*0+ ,,*,, /,*3- 1,*11 طَٛ ٔتٛعط خٕالت

 2, ,0 /, ., /- تؼذاد وّٕات دؽٛار

 -.- 141 .-- 4,- /0- تؼذاد ٞداٞا

 

مغ  ق٨د، ٠یا٣گی٢ جْغاد ز١الت ةؼای ؿ٥ ٥٣٨١٣ ٠ح٢ یک ١٦اف ٨ًر ک٥ در زغكؿ ةاال ٠كا٦غق ٠ی

٦ا ٣كاف  اؿث( جسؽی٥ ك جضٞیٜ -.-، ٠یا٣گی٢ جْغاد ٦سا٦ا /,*,+٨ًؿ ز١الت ك ٠یا٣گی٢  2*..ای  ک٥١ٞ

 د٦غ5  ٠ی

اؿث( ة٤اةؼای٢ راة٥ٌ زیؼ ةؼای ٠ٛایـ٥ جْغاد  4ك ٠ح٢ ؿ٨ـ  2، ٠ح٢ دكـ  1جْغاد ز١الت ٠ح٢ اكؿ اِف.

 ز١الت ٠ٌؼح اؿث5 

 جْغاد ز١الت ٠ح٢ ؿ٨ـ  جْغاد ز١الت ٠ح٢ دكـ   جْغاد ز١الت ٠ح٢ اكؿ 

ؿ٤سی $ٗٞف، ٗؼای ك گا٣ی٤گ# ٦ؼچ٥ جْغاد ز١الت  س جضٞیٜ ٠ؼة٨ط ة٥ ؿ٥ جک٤یک ظ٨ا٣اییةؼ اؿا

جؼ اؿث( ة٤اةؼای٢، جْغاد ز١الت ٠ح٢ اكؿ ک٥ از اةحغای کحاب ة٥ م٨رت جنادٗی  ةیكحؼ ةاقغ، ٠ح٢ ؿادق

٧ای قغق از ا٣ح قغق از كؿي کحاب ك ٠ح٢ دكـ ٣یؽ از ٠ح٢ ؿ٨ـ ا٣حعاب ا٣حعاب قغ، از ٠ح٢ دكـ ا٣حعاب

کحاب، ةیكحؼ اؿث ك امٜ ؿادگی ة٥ دق٨اری رّایث ٣كغق اؿث( ا٠ا ةؼ اؿاس قاظل گا٣ی٤گ، ج١اـ 

 گیؼد( ز١الت ٠ح٢ در یک ةعف ك آف ٦ٟ ظیٞی ؿادق، ٚؼار ٠ی

٥ ٠ػک٨ر جْغاد ٦سا٦ا در ٠ح٢ اكؿ  ب. اؿث  4,-ك ٠ح٢ دكـ ک٥  .--٣ـتث ة٥ ٠ح٢ ؿ٨ـ  /0-ةؼ اؿاس راٌة

 ٥ زیؼ ةؼای ٠ٛایـ٥ جْغاد ٦سا٦ا در ٦ؼ یک از ٠ح٨ف ٠ٌؼح اؿث5ة٤اةؼای٢ راةٌ؛ ةیكحؼ اؿث

 جْغاد ٦سا٦ای ٠ح٢ اكؿ جْغاد ٦سا٦ای ٠ح٢ ؿ٨ـ  جْغاد ٦سا٦ای ٠ح٢ دكـ  

ؿ٤سی $ٗٞف، ٗؼای كگا٣ی٤گ#، ٦ؼچ٥ جْغاد ٦سا٦ای ٠ح٢  ٦ای ٠ؼة٨ط ة٥ ظ٨ا٣ایی از آ٣سا ک٥ در جضٞیٜ

گ٘ث ک٥ ٠ح٨ف ةؼرؿی قغق از امٜ ؿادق ة٥ دق٨ار  ج٨اف جؼ اؿث، ٠ی ٦ای ٠ح٢ ؿعث ةیكحؼ ةاقغ، كاژق

 جؼ( جؼ اؿث ك ٠ح٢ اكؿ از ٠ح٢ ؿ٨ـ ٠كکٜ ای ک٥ ٠ح٢ دكـ از ٠ح٢ اكؿ ؿادق پیؼكی ٣کؼدق اؿث، ة٥ گ٥٣٨

اؿث ک٥ ةیكحؼ از ٠ح٢ كؿي کحاب  1,*٦11ا در ٠ح٢ اكؿ  ٦ا، ٨ًؿ ٠ح٨ؿي ز٥ٞ١ ةا ج٨ز٥ ة٥ دادق ج.

قغق از  ج٨اف گ٘ث ٠ٌاٝب ٠ح٨ف ا٣حعاب # اؿث( ة٤اةؼای٢ ةاز ٠ی,,*,,# كآف ٦ٟ ةیكحؼ از ا٣ح٧ا $/,*3-$

 دق٨ار ة٥ ؿادق ج٤ُیٟ قغق اؿث(
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ؼ جْغاد ک١ٞات دق٨ار، ةیكحؼی٢ جْغاد ک١ٞات چ٧ار٦سایی ك ةیكحؼ در یک د.  /-مغ ک٥١ٞ اكؿ  از ٣ُ

 /,٨ـ، ک٥١ٞ اؿث( جْغاد ک١ٞات دق٨ار در ٠ح٢ ؿ .,مغ ک٥١ٞ دكـ،  جؼی٢ آف در ٠ح٢ یک ک٥١ٞ كکٟ

ج٨اف گ٘ث، ةعف اةحغایی  ق٨د، ٠ی ک٥١ٞ اؿث( ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٢ ک٥ ٣ُٟ ٠ْی٤ی در ةی٢ ٠ح٨ف دیغق ١٣ی

دق٨ارجؼ از ةعف كؿي ة٨دق ك ةعف ا٣ح٧ایی ٣یؽ دق٨ارجؼ از ةعف كؿي اؿث ك دق٨ارجؼی٢ ةعف، ةعف 

دق٨اری در جؼی٢ ةعف، ةعف كؿي اؿث( پؾ ةایغ گ٘ث، امٜ ؿادق ة٥  اةحغایی كؿپؾ ا٣ح٧ا ك ؿادق

 ج٤ُیٟ ٠ٌاٝب رّایث ٣كغق اؿث(

 
 عٙد٣ تا اعتفادٜ اس تى٥ٙه فّؼ  . ٘تا٤ح خٛا٘ا4٣٤خذَٚ

٥ٗ ٕ٘ٛ٘ٝ عْٛ ٕ٘ٛ٘ٝ دْٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اَٚ پا٤ٝ  ٘ت٥دٝ ٥ٔاٍ٘

 د٦ٟ جا دكازد٦ٟ -0*/. -1*,4 .1*2+ ,.*0+ دٚاسدٞٓ

 

ای  ٦ای ٤٠حعب مغ كاژق ، ٠یا٣گی٢ ؿٌش ظ٨ا٣ایی ٥٣٨١٣ ٠ح٠/٢ٌاةٙ ةا اّغاد ة٥ دؿث آ٠غق در زغكؿ 

ا٣ی دكر دكـ ٠ح٨ؿ٥ٌ، ّغد  اؿث( ای٢ ّغد  -0*/.از کحاب زٕؼاٗیای کارةؼدی پای٥ دكازد٦ٟ اـ٣

٦ا ة٥ كؿی٥ٞ  د٤٦غق ؿٌضی دق٨ار اؿث( ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ چ٤ا٣چ٥ ةع٨ا٦یٟ ؿٌش ظ٨ا٣ایی ٠ح٢ ٣كاف

ؿ#، ؿٌش ظ٨ا٣ایی دق٨ار ك ٗؼ٨٠ؿ ٗٞف را ة٥ م٨رت زغاگا٥٣ ةؼرؿی ک٤یٟ، ةؼای ٠ح٢ اكؿ $درس اك

٠ح٤اؿب ةا اكایٜ دكرق کارق٤اؿی یا ٝیـا٣ؾ، ةؼای ٠ح٢ دكـ $درس ؿ٨ـ# ٨١ْ٠ٝی ك ةؼای ٠ح٢ ؿ٨ـ $درس 

ؼ گؼٗح٥ ٠ی ق٨د( ة٥ ٨ًر کٞی ك ةا ج٨ز٥ ة٥ ٠یا٣گی٢  پ٤سٟ# ٨١ْ٠ٝی ك ٤٠اؿب ةؼای دكرق ٦كحٟ جا ٧٣ٟ در ٣ُ

 ؼ ةؼای دكرق د٦ٟ جا دكازد٦ٟ ٤٠اؿب اؿث( #، ةایغ گ٘ث ک٥ کحاب ٨٠رد ٣ُ-0*/.ة٥ دؿث آ٠غق $

 
 . عطح خٛا٘ا٣٤ وتاب خغزاف٥ا٢ وارتزد٢ پا٤ٝ دٚاسدٞٓ تا رٚػ ٌا5ًٙ٥٘خذَٚ 

٥ٗ ٕ٘ٛ٘ٝ عْٛ ٕ٘ٛ٘ٝ دْٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اَٚ پا٤ٝ  ٘ت٥دٝ ٥ٔاٍ٘

 ک١ی ةاالجؼ از ؿٌش کالس دكازد٦ٟ -,*+/ +,*/+ +,*,4 1,*1- دٚاسدٞٓ
 

 

٨د، ٣حیس٥ ٧٣ایی صامٜ از جک٤یک گا٣ی٤گ، گ٨یای ای٢ اؿث ق ٨ًر ک٥ در زغكؿ ٠كا٦غق ٠ی ١٦اف

# ةؼای +,*1-# ةؼای ؿٌش دا٣كگاق ك ٠ح٢ دكـ $1,*1-ای اةحغایی کحاب $ مغ ک٥١ٞ ک٥ ؿٌش کالؿی یک

# ةؼای ؿٌش کالؿی ةاالجؼ از د٦ٟ ٤٠اؿب اؿث( ةا ج٨ز٥ ة٥ +,*/+ةاالجؼ از کالس د٦ٟ ك ٠ح٢ ؿ٨ـ $
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# کحاب ٤٠اؿب ؿٌش -,*+/ای کحاب ٨٠رد پژك٦ف $ ٥ ٠ح٢ مغ ک٠٥١ٞیا٣گی٢ ١٣ؼق ظ٨ا٣ایی ؿ٥ ٣٨١٣

 کالؿی دكازد٦ٟ ك ک١ی ةاالجؼ اؿث(

 
 . عطح خٛا٘ا٣٤ وتاب خغزاف٥ا٢ وارتزد٢ پا٤ٝ دٚاسدٞٓ تا رٚػ فزا6٢خذَٚ 

٥ٗ ٕ٘ٛ٘ٝ عْٛ ٕ٘ٛ٘ٝ دْٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اَٚ ٕ٘ٛٝ٘  ٘ت٥دٝ ٥ٔاٍ٘
ظي ٠ح٤اَؼ ةا  2*.. 4 2 1 ٔتٛعط خٕالت

 -.- .-- 4,- /0- ٔتٛعط ٞداٞا اكایٜ دا٣كگاق

 

د٦غ ک٥ ةا ج٨ز٥  ٦ای زغكؿ، جسؽی٥ ك جضٞیٜ اًالّات ةؼ اؿاس ٗؼ٨٠ؿ ٗؼای، ٣كاف ٠ی ٠ٌاةٙ ةا دادق

٦ا ةا ٨١٣دار ٗؼای، ٠ٌاٝب ای٢ کحاب ةؼای  # ك ٠ٛایـ٥ آف2*..# ك ٠یا٣گی٢ ز١الت $-.-ة٥ ٠یا٣گی٢ ٦سا٦ا $

٥ ّتارت دیگؼ، ٚغرت ظ٨ا٣ایی ٠ٌاٝب کحاب ٣ـتث ة٥ دا٣كگاق ك ةْغ از دا٣كگاق ٤٠اؿب اؿث( ة

 آ٨٠زاف پای٥ دكازد٦ٟ ةـیار ةاال ة٨دق ك ظ٨ا٣غف ك درؾ ٠ٌاٝب ةؼای ٗؼاگیؼاف ةـیار دق٨ار اؿث( دا٣ف

ؿ٤سی  ٦ای ظ٨ا٣ایی در ای٢ پژك٦ف ة٥ ٨ُ٤٠ر ةاال ةؼدف ؿٌش ا١ًی٤اف از ٣حایر ة٥ دؿث آ٠غق از جک٤یک

# .ای دیگؼ از اةحغا، كؿي ك ا٣ح٧ای ٠ح٢ کحاب زٕؼاٗیای $ مغ ک٥١ٞ ٥٣ یکٗٞف، ٗؼای ك گا٣ی٤گ، ؿ٥ ٨١٣

 کارةؼدی پای٥ دكازد٦ٟ دكةارق ا٣حعاب قغ ك ج١ا٠ی ٠ؼاصٜ کار دكةارق ازؼا ك ٣حایر زیؼ صامٜ قغ5

 
 . خذَٚ تطث٥م٣ ٘تا٤ح ػٛأُ ستا٣٘ در وتاب خغزاف٥ا٢ وارتزد٢ پا٤ٝ دٚاسدٞٓ ا٘غا7٣٘خذَٚ
وتاب خغزاف٥ا 

 دٚاسدٞٓ پا٤ٝ

 ٕ٘ٛ٘ٝ عْٛ ٕ٘ٛ٘ٝ دْٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اَٚ

پژك٦ف 

 صاوؼ

پژك٦ف 

 ٚتٞی

پژك٦ف 

 صاوؼ
تٞی  پژك٦فٚ 

پژك٦ف 

 صاوؼ
تٞی  پژك٦فٚ 

 ++, ++, ++, ++, ++, ++, تؼذاد وّٕات

تؼذاد خٕالت 

 وأُ

1 0*3 2 2 4 4 

طَٛ ٔتٛعط 

 خٕالت

11*,1 21*,, -3*,/ -3*,/ ,,*,, ,,*,, 

تؼذاد وّٕات 

 دؽٛار

-/ ,/ ,. ,/ ,/ ,4 
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 . خذَٚ تطث٥م٣ ت٥ٗ دٚ پضٚٞؼ تزا٢ ٥ٔشاٖ خٛا٘ا٣٤ تز اعاط رٚػ فّؼ8خذَٚ
٥ٗ ٕ٘ٛ٘ٝ عْٛ ٕ٘ٛ٘ٝ دْٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اَٚ درخٝ عاد٣ٌ فّؼ  ٘ت٥دٝ ٥ٔاٍ٘

درخٝ عاد٣ٌ فّؼ 

 در پضٚٞؼ لث٣ّ

 کالس +1*4/ -1*,4 02*0, ,1*/

 د٦ٟ جا دكازد٦ٟ

درخٝ عاد٣ٌ فّؼ 

 در پضٚٞؼ حاضز

 کالس -0*/. -1*,4 .1*2+ ,.*0+

 د٦ٟ جا دكازد٦ٟ

 

 

 . خذَٚ تطث٥م٣ ت٥ٗ دٚ پضٚٞؼ تزا٢ ٥ٔشاٖ خٛا٘ا٣٤ تز اعاط رٚػ ٌا٥٘ت9ًخذَٚ 

٥ٔشاٖ خٛا٘ا٣٤ 

 ٌا٥ً٘ٙ
٥ٗ ٕ٘ٛ٘ٝ عْٛ ٕ٘ٛ٘ٝ دْٚ ٕ٘ٛ٘ٝ اَٚ  ٘ت٥دٝ ٥ٔاٍ٘

٥ٔشاٖ خٛا٘ا٣٤ 

ٌا٥ً٘ٙ در 

 پضٚٞؼ لث٣ّ

.+*,+ .,*,, +/*,- -,*,, 
ؿٌضی ةاالجؼ از 

 ٦ٟپای٥ یازد

٥ٔشاٖ خٛا٘ا٣٤ 

ٌا٥ً٘ٙ در 

 پضٚٞؼ حاضز

-1*,1 4,*,+ +/*,+ /+*,- 
ؿٌضی ةاالجؼ از 

 پای٥ دكازد٦ٟ

 

  

 . خذَٚ تطث٥م٣ ت٥ٗ دٚ پضٚٞؼ تزا٢ ٥ٔشاٖ خٛا٘ا٣٤ تز اعاط رٚػ فزا10٢خذَٚ 
ٛ٘ٝ پضٚٞؼ لث٣ّ ٥ٔشاٖ خٛا٘ا٣٤ ٌا٥ً٘ٙ ٛ٘ٝ پضٚٞؼ حاضز ٘تا٤ح ٕ٘  ٘ت٥دٝ ٘تا٤ح ٕ٘

 ٠ح٤اؿب ةا دا٣كگاق 2*.. 3*1, ٔتٛعط خٕالت
 ٠ح٤اؿب ةا دا٣كگاق -.- /--*.. ٔتٛعط ٞداٞا

 

ظ٨ا٣ی داقث ك ٠كا٦غق قغ ک٥ جْغاد ز١الت ك  ٦ای ؿایؼ ٠ضٛٛاف ٦ٟ ٣حایر ای٢ پژك٦ف ةا پژك٦ف

رك ة٨د٣غ( ة٥ ّتارجی دیگؼ، در کحاب  جْغاد ٦سا٦ا در ٠ح٢ کحاب ز٘ؼاٗیا جٛؼیتاً ةا ٠كکالجی ٠كاة٥ ركة٥

از ٝضاظ ٠یؽاف ز١الت ك ٦ٟ جْغاد ٦سا٦ا، امٜ ؿادق ة٥ دق٨اری ٠ٌاٝب رّایث ٣كغق اؿث( صاوؼ، ٦ٟ 

٦ای ٗٞف  د٦غ ک٥ در ركش ٦ای ٚتٞی، ٣كاف ٠ی ؿ٤سی ٣یؽ در پژك٦ف ٣حایر صامٜ از ؿ٥ جک٤یک ظ٨ا٣ایی

یؽ ٣حایر ك ٗؼای دكةارق ٣حایر یکـا٣ی از ٠ٛایـ٥ ٦ؼ دك ٥٣٨١٣ ة٥ دؿث آ٠غ ك ٣حایر صامٜ از ركش گا٣ی٤گ ٣

 ةؼد( جا صغكدی ة٥ ٦ٟ ٣ؽدیک ة٥ دؿث آ٠غ ک٥ ای٢ ّا٠ٜ، دٚث ٣حایر ة٥ دؿث آ٠غق را ةاال ٠ی
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 ٥ٌز٢ تحث ٚ ٘ت٥دٝ

در پژك٦ف صاوؼ ٠كعل قغ ةؼ اؿاس دك قاظل گا٣ی٤گ ك ٗٞف، ؿٌش ظ٨ا٣ایی کحاب زٕؼاٗیای پای٥ 

ظل گا٣ی٤گ ك ٗؼای، ؿٌش دكازد٦ٟ ٠ح٤اؿب ةا ؿٌش ٗؼاگیؼاف دكرق دةیؼؿحاف اؿث ك ةؼ اؿاس قا

#، ٗىٜ ا٧ٞٝی 23.,زادق $ ٦ای قیط ظ٨ا٣ایی ٠ْادؿ جضنیالت دا٣كگا٦ی اؿث( ای٢ ٣حایر ةا ٣حایر پژك٦ف

# ک٥ ؿٌش ظ٨ا٣ایی ٠ح٨ف ٨٠رد ةؼرؿی را ةاالجؼ از ؿٌش -4.,#، قْتا٣ی ك ١ْ٠اری $+4.,ك ٠ٞکی ج٨ا٣ا $

ٝی اؿث ک٥ ای٢ پژك٦كگؼاف، پژك٦ف ظ٨د را ٣یؽ ١٦ـ٨ ة٨د( ای٢ در صا ظ٨ا٣ایی ٠عاًتا٣كاف جع١ی٢ زد٣غ،

ج٨اف از  ی ؿاز٠اف آ٨٠زش ك پؼكرش ا٣ساـ داد٣غ( ای٢ ٠كکالت را ٠یجأٝیٖ ٦ای درؿی  ةؼ ركی کحاب

ج٨اف ةؼای  ك جغكی٢ ٤٠اةِ آ٨٠زقی دا٣ـث( دٝیٞی ک٥ ٠ی جأٝیٖ ٠كحؼؾ در ز٠ی٥٤ ٦ای ٣ـتحاً  ز٥ٞ١ وْٖ

ج٨ا٣ایی ك ٣یاز  ک٤٤غگاف ٠ح٨ف رؿ١ی ك ٔیؼرؿ١ی آ٨٠زقی ة٥ ؿٌشّغـ ج٨ز٥ ج٧ی٥، دای٢ ٠ـأ٥ٝ ةیاف کؼ

ؼ دق٨اری ٠ح٨ف ك یا ٣غاقح٢ دا٣ف کاٗی آ٣اف در ص٨زق دق٨اری یا ؿادگی ٠ح٨ف اؿث(  ٠عاًتاف از ٣ُ

ج٨ز٥ كیژق ٠ـؤكالف ٣ُاـ آ٨٠زقی ك ًؼاصاف کحب درؿی در ای٢ ز٠ی٥٤ را٦گكا ظ٨ا٦غ ة٨د( از ای٢ رك، 

٦ای جضنیٞی  ٦ای ٗؼاگیؼاف دكرق ٦ا ك ج٨ا٤١٣غی ة٥ كز٨د آی٤غ ک٥ درةارق كیژگی ٦ایی ٣یاز اؿث جا گؼكق

٦ای ا٣ساـ قغق، ة٥  ٠عحٖٞ، اًالّات کـب ک٤٤غ ك ةؼ اؿاس ای٢ اًالّات ك ٣یؽ ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣حایر پژك٦ف

 ٦ای ٗؼاگیؼاف، اٚغـا ک٤٤غ( ج٧ی٥ ٤٠اةِ آ٨٠زقی ظ٨ا٣ا ك کارآ٠غ ك در ّی٢ صاؿ ؿادق ةؼای ٥١٦ گؼكق

# ة٥ ٨ُ٤٠ر ؿ٤سف .٨ًر کٞی ٦غؼ از ای٢ پژك٦ف، جضٞیٜ ٠ضح٨ای کحاب زٕؼاٗیایی کارةؼدی $ ة٥

د٤٦غق آف  ٦ای پژك٦ف ٣كاف ك ق٤اؿایی ٠عاًتاف ة٨د( جضٞیٜ یاٗح٥ جأٝیٖ  ؿٌش ظ٨ا٣ایی ای٢ کحاب جازق

 (كگاق اؿث٦ای ٣عـث دا٣ اؿث ک٥ ؿٌش ظ٨ا٣ایی کحاب، ٠ْادؿ ةا ؿٌش ٗؼاگیؼاف دكراف دةیؼؿحاف ك ؿاؿ

٦ای ةاالجؼ از  ٗؼاگیؼاف دكرق دةیؼؿحاف ك ؿاؿ، ٦ای پژك٦ف، ٠عاًتاف کحاب ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا ک٥ ةؼ اؿاس یاٗح٥

آ٨٠زاف پای٥ دكازد٦ٟ رقح٥ ا٣ـا٣ی را ة٥ ٨٤ّاف  آف ٦ـح٤غ( ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ کحاب ٠ػک٨ر، دا٣ف

ؿح٘ادق از ای٢ کحاب را ةؼای ای٢ ٠عاًب ظ٨د ٠ْؼٗی کؼدق اؿث ك ؿاز٠اف آ٨٠زش ك پؼكرش ٣یؽ ز٠ی٥٤ ا

د٤٦غق آف اؿث ک٥ کحاب ٠ػک٨ر در جأ٠ی٢  ٠ٌِٛ در ٣ُاـ زغیغ ٗؼا٦ٟ آكردق( ٣حیس٥ ة٥ دؿث آ٠غق ٣كاف

آ٨٠زاف ٠ٌِٛ ٨ٗؽ، چ٤غاف ٨٠ٗٙ ٣ت٨دق اؿث( دٝیٜ ای٢ ا٠ؼ را ةایغ در  ا٦غاؼ ظ٨د، صغاٜٚ در راة٥ٌ ةا دا٣ف

جْا٠ٜ ا٣غؾ ًؼاصاف آ٨٠زقی کحب درؿی ةا ١ْٞ٠اف یا  ٨ّا٠ٜ ٠عحٞ٘ی زـحس٨ کؼد( قایغ ةح٨اف گ٘ث

آ٨٠زاف، ةاّخ ایساد صسٟ ٠ٌاٝب دق٨ار ةؼای ای٢ ٠ٌِٛ  ٦ای دا٣ف ٦ا ك ج٨ا٤١٣غی ّغـ آق٤ایی ةا كیژگی

دار ةی٢ ٣حایر ة٥ دؿث آ٠غق ةؼ اؿاس دك قاظل ٗٞف ك گا٣ی٤گ،  جضنیٞی قغق اؿث( كز٨د ج٘اكت ٤ْ٠ی

٥ قغق در کحاب از ٣ُؼ ؿٌش دق٨اری ةا یکغیگؼ ٠ح٘اكت ٦ـح٤غ( دٝیٞی صاکی از ای٢ اؿث ک٥ ٠ح٨ف ٨٣قح

قغق ةؼ ؿادگی ك دق٨اری ٠ح٢ کحاب  ک٥ قایغ ةح٨اف ةؼای ای٢ ج٘اكت ةیاف کؼد ای٢ اؿث ک٥ ٠ٌاٝب ٨٣قح٥
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٦ای ٤٠ضنؼ ة٥ ٗؼدی  جأدیؼگػار ٦ـح٤غ( ٦ؼ کحاب زٕؼاٗیایی در ٦ؼ ؿٌش از ٠ٌِٛ جضنیٞی دارای كیژگی

ق٨د( ركق٢ اؿث ک٥  ح٘اكت قغف آف ةا ؿایؼ کحب ٠ؼة٥ً٨ در دیگؼ ٠ٛاًِ جضنیٞی ٠یاؿث ک٥ ؿتب ٠

ق٨د( ا٠ا ای٢  امٌالصات پیچیغق ك دق٨ار، ة٥ كیژق در رقح٥ ا٣ـا٣ی، ؿتب پیچیغگی ةیكحؼ ای٢ ٠ح٨ف ٠ی

ج٨اف کحب درؿی را در ؿٌضی ٨٣قث ک٥ اٗؼادی ک٥ ؿٌش ظ٨ا٣ایی  ٠ٌٞب ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا ٣یـث ک٥ ١٣ی

ؼی دار٣غ، ٚادر ة٥ ٧ٟٗ آف ةاق٤غ( ةایغ ؿٌش ظ٨ا٣ایی ٠ح٨ف یک ص٨زق ١ّٞی را ک٥ ج٨ؿي ٨٣یـ٤غگاف ج پایی٢

١ٜ كاصغ ةؼای ٣گارش ٠ح٢ ك ٣یؽ ٣ُارت دٚیٙ، ٠ح٤اؿب ةا  ٠عحٞ٘ی ٨٣قح٥ ٠ی ق٨د، ةا ج٧ی٥ یک دؿح٨راْٝ

٨٠زش ةاقغ، ٠عاًتاف ج٤ُیٟ کؼد( اگؼ ؿٌش ظ٨ا٣ایی یک ٠ح٢ ٠ح٤اؿب ةا ؿٌش ٗؼاگیؼاف ٠ح٨ؿي ٣ُاـ آ

اـ آ٨٠زقی ٠ی ٠ی ج٨ا٣غ ة٥ جضٛٙ ا٦غاؼ ظ٨د ا٠یغكار ةاقغ( از ؿ٨ی دیگؼ ای٢ ١٣ایف  ج٨اف گ٘ث ٣ُ

ةؼدق، ج٨ا٣ایی ؿ٤سف دق٨اری  ٦ای ٣اـ ج٨اف ٠ذتث جٞٛی کؼد؛ زیؼا ةیا٣گؼ آف اؿث ک٥ قاظل ج٘اكت را ٠ی

 ح١اد کؼد( ج٨اف ة٥ آ٧٣ا ةؼای جْیی٢ ؿٌش ظ٨ا٣ایی اّ ك ؿادگی ٠ح٨ف را دار٣غ ك ٠ی

٣حایر صامٜ از جْیی٢ ؿٌش ظ٨ا٣ایی دك ٗؼ٨٠ؿ گا٣ی٤گ ك ٗؼای، راة٥ٌ ٤ْ٠اداری ةی٢ ٣حایر ای٢ دك 

قاظل ٣كاف داد ك ةیاف کؼد ک٥ ای٢ ٗؼوی٥ ةا ٣حایر پژك٦ف ٠ٌاةٛث دارد( ای٢ ٣حیس٥ ٣كا٣گؼ آف اؿث ک٥ 

 ردار اؿث(٦ا، از ؿازگاری ٨ٌٞ٠ةی ةؼظ٨ ٦ؼ دك قاظل در جْیی٢ ؿٌش ظ٨ا٣ایی ٨٣قح٥

ج٨ا٣غ چارچ٨ب ٠ٛغ٠اجی ظ٨ةی ةؼای ة٧ت٨د ك ةاز٣گؼی کحب  ة٥ ٨ًر کٞی، ٣حایر ای٢ پژك٦ف ٠ی

درؿی زٕؼاٗیا ةا در ٣ُؼ گؼٗح٢ ا٦غاؼ ای٢ درس ك ٣یؽ ؿٌش یادگیؼی ٗؼاگیؼاف دكرق ٠ح٨ؿ٥ٌ ةاقغ( ٣حایر 

ةایغ ة٥ ٨ًر ، درؿیا٣غرکاراف ج٧ی٥ ٠ح٨ف  ای٢ پژك٦ف ٣یؽ ٠ؤیغ ای٢ اؿث ک٥ ًؼاصاف آ٨٠زقی ك دؿث

٠غاكـ، ظغ٠ات ظ٨د را ارزیاةی ک٤٤غ جا ةح٨ا٤٣غ ٣یاز٦ای ٠عاًتاف ای٢ گؼكق ؿ٤ی را ٠ؼجِ٘ ؿاز٣غ( ای٢ ا٠ؼ 

ق٨د ك ٣یؽ ز٠ی٥٤ جضٛٙ ؿاز٠اف  قغق ٠ی ٤٠غی ٗؼاگیؼاف ك ١ْٞ٠اف از ٠ح٨ف ارائ٥ ظ٨د، ٤٠سؼ ة٥ اٗؽایف روایث

 ؿازد(  ٠ادر، ی٤ْی آ٨٠زش ك پؼكرش را ٗؼا٦ٟ ٠ی

ق٨د ة٥ ٨ُ٤٠ر اٗؽایف  كیژق، کحب زٕؼاٗیا پیك٧٤اد ٠ی در پایاف ة٥ ٠ـؤكالف ًؼاصی کحب درؿی، ة٥

از ١ْٞ٠اف، ؛ کحب درؿی جغكی٢ ک٤٤غ جأٝیٖ ای را ةؼای  ٣ا٥٠ کارایی ك ة٧ت٨د ٠ضح٨ای کحب، قی٨ق

ؼظ٨ا٦ی آ٨٠زاف ةؼای ارزیاةی ة٧حؼ کحب درؿی اؿح٘ادق ک٤٤غ ك ا کارق٤اؿاف ص٨زق زٕؼاٗیا ك دا٣ف ٠کاف ٣ُ

« کارگؼك٦ی»ق٨د  از ١ْٞ٠اف ةاؿاة٥ٛ ك آق٤ا ةا ص٨زق جضٞیٜ ٠ضح٨ا را ٗؼا٦ٟ ١٣ای٤غ( ة٥ ّالكق، پیك٧٤اد ٠ی

آ٨٠زاف ٠ٛاًِ ٠عحٖٞ جضنیٞی را ق٤اؿایی  ایساد ق٨د ک٥ ةا ١٦کاری ٧٣اد٦ای ٠ـؤكؿ، كاژگاف پای٥ دا٣ف

 ک٤٤غ ك در اظحیار ٨٣یـ٤غگاف ٚؼار د٤٦غ(
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 ٔٙاتغ

، #..( جؼز٥١ ٦اقٟ ٗؼدا٣ف( جْٞیٟ كجؼةیث( $جضٞیٜ کحاب درؿی# ( -2.,$ (آ٣غرؿ٨فجی(اچ(  ك ةی(ةی ، ؿحؼآرا٠تؼا

24(4-) 

ضـی٤ی، ٠ض١غ ك ٦ای  رؿا٥٣ کیغ ةؼکحب كأرا١٤٦ای ١ّٞی جک٤یک جضٞیٜ ٠ضح٨ا ةا ج#( +4.,٠ؼیٟ ٤٠٨٠ی( $ ٝا
 (( ١٦غاف5 ا٣حكارات ٗؼجاب، ٣اقؼ ١٦کار َ٘ؼآ٨٠زقی

جضٞیٞی ةؼکحاب ٠ٌاْٝات ازح١اّی پای٥ اكؿ دةیؼؿحاف $ؿٌش ظ٨ا٣ایی کحاب ٠ٌاْٝات »#( -4.,$ پؼكرش، ٨ٝ٨٠د(

 (,# ، ق١ارق ./$ 1 ,، ٠س٥ٞ رقغ آ٨٠زش ٨ّٞـ ازح١اّی، «ازح١اّی#

ؿاز٠اف  5زٞغ ؿ٨ـ، ج٧ؼاف (ریؽی درؿی زا٠ِ دكرق ٠ح٨ؿ٥ٌ ًؼح ٠ٌاْٝاجی را١٤٦ای ةؼ٣ا٥٠# ( +3.,چ٨ةی٥٤، ٧٠غی ( $

 ریؽی آ٨٠زقی( ؼ٣ا٥٠ة پژك٦ف ك

ـی٢( $ ـ جؼةیحی دا٣كگاق ج٧ؼاف( «ؿ٥ ٗؼ٨٠ؿ ةؼای جكعیل ظ٨ا٣ایی»#( 11.,دیا٣ی، ٠ض١غص ٨ّٞ  (/).5 ؿاؿ د٦ٟ، ش٣كؼی٥ 

 ق٤اؿاف( (ج٧ؼاف5 ا٣كارات زا٥ْ٠ جضٞیٜ ٠ضح٨ا ةؼ ركیکؼد کحب درؿی ( #+4.,ز٦ؼا ا٠یؼ آجكا٣ی( $ رؿ٨ٝی ، ٧٠ـحی ك

یا ك٦ قی٨ق»#( 23.,رواپ٨ر، ی٨ؿٖ( $ ٣كؼی٥ دا٣كکغق ٨ّٞـ ، «ریؽی ةؼ٣ا٥٠ ای جسؽی٥ كجضٞیٜ کحب درؿی، زٕؼٗا
حاف، پاییؽ، ز٠ـحاف(ازح١اّی دا٣كکاق جتؼیؽ ا٣ـا٣ی ك  ، ق١ارق ٦٘حٟ، ة٧ار، جاـة

جک٤یک ؿٌش ظ٨ا٣ایی  کیغ ةؼ٦ا ةا جأ جضٞیٜ ٠ضح٨ای ٠ح٨ف جاریط دا٣كگاق»#( -4.,قْتا٣ی، ا٠ا٠ْٞی ك رزا ١ْ٠اری( $

 (41)22# ، 3-$ 2,،  ٣گارش کحب دا٣كگا٦ی ٣ا٥٠ ١ّٞی كپژك٦كی پژك٦ف ك ٗنٜ دك، «ٗؼای

ؿ٤سی کحاب ٗارؿی پای٥ ٦٘حٟ  ظ٨ا٣ایی»#( 41.,ؿیغة٤٧اـ ٨ّٞی ٠ٛغـ( $ ؿادات ؿسادی ك ق٧ؼق؛ ٗؼ ز٦ؼق مغیٛی

 ٦ای آ٨٠زقی كزارت آ٨٠زش ك ٣ا٥٠ ٨٣آكری ٗنٜ( «ة٥ ؿ٥ قی٨ق ٨ٗگ، ٗؼای، ٗٞف 41)40ؿاؿ جضنیٞی 
حاف(-1$ 1,، شپؼكر  # جاـة

٦ای دا٣ك٤ا٥٠  جْیی٢ ؿٌش ظ٨ا٣ایی ٠ٛا٥ٝ» (#40.,ز٨( $ م٘ثاُّٟ ك  ٨٣کاریؽی٠ضـ٢ ؛ ٠ْن٥٠٨، ٔال٠ی اص١غی

 («دیا٣ی ٗؼای*، دیا٣ی ٗٞف*، دیا٣ی ٦ای گا٣ی٤گ* رقغ ةا ٦غؼ ق٤اؿایی گؼكق ٠عاًب ةا اؿح٘ادق از قاظل

 (1/.ص، ,ق١ارق ، 1ؿاؿ ، دكؿی ٠ك٧غ( دا٣كگاق ٗؼ رؿا٣ی اًالع پژك٦ف ٣ا٥٠ کحاةغاری ك

 ٣كؼ٣ی( (چاپ ؿ٨ـ (٨٦ق٤گ ٣ایتی جؼز٥١جضٞیٜ ٠ضح٨ا5 ٠تا٣ی ركش ق٤اظحی، #( 31.,ک٨ٞس( $، کؼیپ٤غكرؼ

 آكای ٨٣ر(، ز٣غ زْ٘ؼ ٣س٘ی جؼز5٥١ صـ٢ پاقا قؼی٘ی ك، ٠تا٣ی پژك٦ف در ٨ّٞـ رٗحاری#( /2.,اف( $، ٗؼد، کؼٝی٤سؼ

٧ی، ؿیٖ ا((( ك ٗىٜ ٦ای  کیغ ةؼ جک٤یکأق٤اؿی جضٞیٜ ٠ضح٨ا ةا ج ركش» (#34.,ٞکی ج٨ا٣ا( $٤٠٠ن٨رق  ٝا

ا٣ی ٗنٜ «(جْیی٢ وؼیب درگیؼی ؿ٤سی ك ظ٨ا٣ایی  (/4),2، .ق١ارق اكؿ، ، ؿاؿ دكـ، ٣ا٥٠ پژك٦ف در ٨ّٞـ اـ٣

٨ٞـ پای٥ ؿ٨ـ اةحغایی ةؼ ؿ٤سف ظ٨ا٣ایی کحاب ّ ارزیاةی ك»# ( +4.,( $ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ؼای   (#-1)/,$، --، ٣ا٥٠ ٠ٌاْٝات ةؼ٣ا٥٠ درؿی ایؼاف ٗنٜ( «الٗٞی٢ كک٨ٞز، ٗٞف، گا٣ی٤گ، اؿاس پ٤ر ٗؼ٨٠ؿٗ 

٦ای ؿ٤سف ؿٌش ظ٨ا٣ایی  اّحتارؿ٤سی ركش»#( 40.,$ (٣ژاد ؿتضا٣ی٧٠غی  ك٠ض١غ اةؼا٦یٟ ، ٚادری ٠ٛغـ 

 (00)//# ، 3/$ ,-دكرق دكـ، ق١ارق، ؿاؿ ؿیؽد٦ٟ،  درؿیریؽی  ٠س٥ٞ پژك٦ف در ةؼ٣ا٥٠ «(درؿی ی٦ا کحاب
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جضٞیٜ ٠ضح٨ای ؿٌش ظ٨ا٣ایی کحاب ٗارؿی قكٟ اةحغایی ةؼ اؿاس »# ( 40.,( $ك دیگؼاف ٠نٌ٘ی، ٠ض١غی ادؼ گ٥ٞ

ق٤اؿی  ٦ای ٨٣ی٢ در ص٨زق ٨ّٞـ جؼةیحی كركاف اكٝی٢ ک٤٘ؼا٣ؾ ةی٢ ا١ٝٞٞی پژك٦ف( «٦ای گا٣ی٤گ كک٨ٞز قاظل
 ٟٚ(، ح١اّی٠ٌاْٝات از ك

حی ( جؼز٥١ ٣ادر ؿاالرزادق ا٠یؼی( ج٧ؼاف5 دا٣كگاق ازح١اّی جضٞیٜ ٠ضح٨ا در ٨ّٞـ ا٣ـا٣ی ك#( +3.,آر( $)اؿ، ٨٦ـٝ
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Abstract 

It is not an easy task to develop a geography textbook to be used both nationally 
and locally because many factors are involved in the designing such a textbook. 

Content analysis of textbooks helps teachers identify their strong and weak 

points. The purpose of this study was to analyze the content of the newly 
published applied geography textbook for high school grade 12  humanities 

students (first edition 2019) and to evaluate its readability level based on three  

readability indicators of Flash, Fray and Gonick . This study sought to 

determine the degree to which the book complied with the readability formulas 
in terms of the principles of content planning. The statistical population was the 

content of the twelfth-grade human geography textbook (3). Three hundred 

word samples were selected from the first, middle, and end of the book. The 
results showed that based on Flash and Gonick indicators, the readability of the 

source was 12 , slightly high. But based on Fray readability indicators, it was at 

the early university level. The process of adjusting the content in terms of the 

number of sentences in the initial, middle , and last part of the text indicates that 
the principle of ordering the content from the simplest to the most difficult one 

according to Flash and Fray readability techniques has not been observed, so 

that  the textbook begins with a difficult syllable in terms of  the number of 
syllables and continues with simple content in the middle and finally it ends 

with difficult content . Since the difficulty level of content in terms of syllable 

rates is more than usual, it is difficult for the learner to learn the content easily. 

Keywords: readability, 12th grade geography textbook, Flash readability 

formula, Fray, Gonick .  
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