
 فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در آموزش ابتداییدو 

 .11-26. صفحات: 1931 بهار و تابستان، 1سال اول، شماره 

ارزیابی محتوای کتاب علوم ششم ابتدایی از نظر میزان توجه به مراحل حل مسئله بر 

 آنتروپی شانوناساس تکنیک 
 

 ،*3 ، مهران عزیزی محمودآباد2امجد، سید مهدی موسوی1سیروس زارعی
 تهران، ایران.دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان،  1
 ، سپیدان، فارس، ایران.ابتدایی آموزگار 6
 )نویسنده مسئول( ، اصفهان، ایرانریزی درسی، دانشگاه اصفهان دانشجوی دکتری برنامه ،*9

Email: Azizi8175@yahoo.com 

 

 اطالعات مقاله
 1931اسفند  6دریافت: 

 1931اردیبهشت  6پذیرش: 

 کلیدی: واژگان
حل مسئله ، آنتروپی 

 شانون، علوم ششم ابتدایی
 

 

 

 

 
 
 چکیده 

در  موفقیئت  زیئرا  اسئت   لهمسئئ  حل در آنان توانمندی از متاثر زیادی میزان به آموزاندانش تحصیلی عملكرد

 و ادراك تكئايی   انجئام  در عمئل  سرعت و درك شامل آنها ترینمهم که است هاییتوانمندی مستلزم مدرسه

شئود. هئدپ پئشوهش حا ئر      می کرد، حل را آن باید چگونه و به چه صورت است مسئله که این از آموزدانش

-31پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی  بررسی میزان توجه به مراحل حل مسئله در کتاب درسی علوم تجربی

یر کتاب علوم تجربی ششئم  واست. در این پشوهش از روش تحلیل محتوای کمی برای تحلیل متن و تصا 1931

ابتدایی و از روش آنتروپی شانون جهت تحلیل اهمیت مراحل حل مسئله استفاده شئده اسئت. بئرای محاسئبه     

دهئد  های انجام شده پیرامون کتاب علوم تجربی نشان می. تحلیلقابلیت اعتماد از روش کدگذاری استفاده شد

گیئری(  همه مراحل حل مسئله )برخورد با مسئله، گردآوری اطالعات، ساختن فر یه، آزمایش فر یه و نتیجئه 

در کتاب درسی علوم پایه ششم مورد توجه قرار گرفته است و در متن و تصئویر کتئاب بئه همئه مراحئل حئل       

دهد که در بین مراحل حل مسئله گردآوری اطالعات دارای بیشترین شده است. نتایج نشان میمسئله پرداخته 

 گیری دارای کمترین اهمیت است. اهمیت و مرحله نتیجه
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 ABSTRACT 

Students’ academic performance is greatly influenced by their ability to solve a problem, 

because success in school depends on the abilities that understanding and speeding in 

doing homework and students’ perception of the form of the problem and the way to 

solve it are the most important. The purpose of this study is to examine the amount of 

attention to the steps of the problem solving in the science textbook of the sixth grade in 

years 2018 and 2019. In this study, a quantitative content analysis method was used to 

analyze the text and pictures of the textbook. Moreover, Shannon's entropy method was 

used to analyze the importance of problem solving. The coding method was used to 

calculate reliability. The analysis showed that all steps of the problem solving in texts 

and pictures (the problem, data collecting, hypothesis making, hypothesis testing and the 

result) have been noticed in the sixth science textbook. The results also confirmed that 

among the steps of the problem solving, data collecting and conclusion steps were the 

most and least important. 
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 مقدمه
 در جدید دالیل و ظهور شواهد با که است آزمودنی دانشی و اطراپ، دنیای درك برای انسان تالش حاصل تجربی علوم

 گیریشكل و تكوین مرحله در هم تجربی برد. علوممی بهره تحقیق هایروش از وسیعی هگستر از و گرفته قرار تغییر معرض

 بشر معرفتی هایحوزه دیگر بستر در ،طبیعت در تصرپ و عمل کاربرد و چگونگی عرصه در هم و مفهومی هایچارچوب

 پیرامون زمین و موجودات، و حیاتی فرایندهای مطايعه شامل تجربی علوم یادگیری حوزه کند.نما می و نشو و گیردمی شكل

 ,National Curriculum Documentاست ) زندگی روزانه در شده و علوم فراوری مواد و طبیعت انرژی، و ماده تغییرات آن،

 آوریجمع فرایندی از جمله مشاهده،های (. در سند برنامه درسی ملی ذکر شده است که علوم تجربی به مهارت2013

ارتباط توجه عمیقی دارد  برقراری و تحقیق طراحی بینی، پیش سازی،مدل و ها، فر یهتفسیر یافته گیری،اندازه اطالعات،

(National Curriculum Document, 2013.) 

 کند. حلمی یادگیرندگان کمک در مسئله حل  روری هایمهارت توسعة و رشد به، مسئله حل شیوة به تجربی علوم

 تغییرات به توجه است. با بسزا برخوردار اهمیتی از امروز جهان در انسان اندیشة هایجلوه ترینعايی از یكی منزية به مسئله

 آفریننده و نقاد هایذهن پرورش به نیاز کنیممی زندگی در آن که جهانی شدن پیچیده و اطالعات انفجار اجتماع، سریع

 در ویشهبه یادگیری، در کلیدی را فرآیندی مسئله حل محققان از (. برخیCushen & Wiley, 2012شود )می احساس بیشتر

 (.Schunk, 2012دانند )می ریا یات و علوم مانند هاییحیطه

تأيی  بر مبنای تقویت فرایندهای شناختی است که به  ،یكی از اقدامات اساسی برای دستیابی به این هدپ از طرپ دیگر 

 شودمی روآن روبه با فرد که موقعیتی از است عبارت است. مسئله جمله آن ن توجه به مراحل حل مسئله ازنظرازعم صاحب

 (. Saif, 2016دهد ) پاسخ موقعیت آن به تواندنمی دارد که اطالعاتی از استفاده با و

 Perlaبیابد ) مشكل یک مناسبی برای حل راه تا است تالش در فرد آن وسیله به که شناختی، است فرآیندی مسئله حل

& O Donnell, 2004دانند ) می تفكر نمونه ترین عايی را مسئله حل فرآیند ظرانن(. بسیاری از صاحبAtkinson and et 

all, 2014تصمیم مختل ، هایحل راه از فهرستی تهیه مسئله، تعری  خویشتن، : ادراك گام پنج شامل مهارت اغلب (. این 

(. در واقع حل مسئله Bell & Zurilla , 2009) باشد می انتخابی حل راه کردن امتحان و حل راه ترینمناسب مورد گیری در

کوشش  حل مناسب در رسیدن به اهداپ است. مفهوم زندگی، چیزی جز مواجهه با مسائل وفرایندی شناختی برای یافتن راه

 (. Meissner, 2006ها نیست )برای فهم حل آن

 مسئله، تعری  و باشد: شناساییمی مرحله پنج شامل که است فعال یادگیری روش نوعی مسئله حل از این حیث روش 

 (. Saif, 2016گیری )تصمیم و ارزشیابی و نتایج آزمون مقدماتی، گیرینتیجه آوری اطالعات،جمع

 مسئله(، با موقعیت نامعین)برخورد با برخورد مراحل دارد، وجود مسئله حل مراحل مورد در که نظرهایی وجود اختالپ با

  حوزه این اندیشمندان اکثر تاکید مورد گیریو نتیجه فرآیند ارزیابی فر یه، آزمون فر یه، تدوین اطالعات، گردآوری

 مسئله انتخاب حل مراحل عنوان به پشوهش این در مرحله 1 این جهت این از (.Samadi & Mehmandoost, 2012)است

 دارد.  کامل انطباق دیویی نظر با سند برنامه درسی ملی و  که شدند

 آن هایشاخص و مسئله حل مراحل تدوین

است: مشاهده، طبقه زیر شرح به راهبرد 19 بر مشتمل ایکتابخانه اسناد و کتب به استناد با مسئله حل راهبردهای

 مدل و فر یه ساخت و بررسی ها،تفسیر یافته ابزار، کاربرد و گیریاندازه ها،دهی داده نسازما و گردآوری پرسشگری، بندی،

 گروهی، کار استدالل، استنباط، آزمایش، طراحی ارتباط، تحقیق، برقراری طراحی بینی، پیش ریا یات، کاربرد سازی،

(. سمیعی Samii Zafarqandi & Khojastes , 2016گیری ) نتیجه و ارزیابی تحلیل، تجزیه و متغیرها، کنترل و تشخیص

مراحل حل مسئله را به صورت زیر تشریح  عملیاتی ( تعری Samii Zafarqandi & Khojastes , 2016زفرقندی و خجسته )

 اند. کرده
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 مبهم موقعیت با برخورد عملیاتی تعریف

 برای که است کتاب تمرین یا تصویر نوشتاری یا متن در پاراگرافها فراوانی و تعداد مبهم، موقعیت با برخورد از منظور

 نباشد.  کتاب در مستقیماً آن پاسخ و نماید هوشمندانه جلب را فراگیران توجه و کند سؤال ایجاد فراگیران

 اطالعات آوریگرد عملیاتی تعریف

 را موقعیتی ،که است کتاب تمرین یا یا تصویر نوشتاری متن در پاراگرافها فراوانی و تعداد اطالعات، گردآوری از منظور

 گوناگون هایشیوه با را مسئله به مربوط اطالعات یا بگیرند خود بهره قبلی دانش از بتوانند فراگیران تا کندمی فراهم

 »،«کنید بندی طبقه» ،«کنید مشاهده» ،«کنید دقت» ،«دهید جواب نمونه به توجه با»مانند:  هاییجمله کنند. گردآوری

 ،«کنید استفاده اید یادگرفته قبالً که علمی هایقانون از» ،«کنید گفتگو اطالعات تبادل برای »،«پیدا کنید را دو چیز تفاوت

 است.   از آن جمله

 سازیفرضیه عملیاتی تعریف

 که است کتاب تمرین تصویر یا یا نوشتاری متن در پاراگراپ فراوانی و تعداد پشوهش، این در سازیفر یه از منظور

 به تفكر فرصت فر یه ساختن برای و همچنین بزنند هوشمندانه حدس بتوانند تا بیاید پیش آموزان دانش برای موقعیتی

 «؟.... شما نظر به» ،«کنید بیان را رابطه دوچیز» ،«کنید بینی پیش» مانند: شود داده آموزان دانش

 آزماییفرضیه عملیاتی تعریف

 که است کتاب تمرین تصویر یا یا نوشتاری متن در پاراگراپ فراوانی و تعداد ، پشوهش در این آزمایی فر یه از منظور

 گرفتن نظر در و کردن مقایسه طریق از و تحلیل کنند را اطالعات بتوانند هاآن تا شود ایجاد فرصتی آموزان دانش برای

 مقایسه يیلد»  ،«توانید؟می چگونه» ،«بنویسید را خود جواب ديیل» کنند. مانند: رد یا تایید را فر یه تفاوت و تشابه موارد

 آزمایش »،«کنید آزمایش » ،«دهید تشخیص را رابطه» ،«کنید مقایسه جدید با اطالعات را قبل اطالعات »،«بنویسید را

دادن  انجام یا ديیل آوردن به را آموزاندانش که تصاویری و «بسازید آزمایش انجام جهت را ایوسیله »،«کنید طراحی

 کنند. تشویق فر یه تایید یا رد برای آزمایش

 هایافته تعمیم و ارزیابی گیری،نتیجه عملیاتی تعریف

 به که است کتاب یا تمرین تصویر یا نوشتاری متن در هاپاراگراپ فراوانی و تعداد پشوهش، این در گیرینتیجه از منظور

 یا هاگفته شامل گیرینتیجه فراخواندن برسند. قابل تعمیم نتیجه یک به درس پایان در که شودمی داده فرصت آموزاندانش

 ها،خالصه ها،حل راه ها،پاسخ دهند: نتایج، ارائه را هاگفته این انواع از یكی کند تا وادار را آموزان دانش که شودمی سؤاالتی

 با در پایان »، «گیرید؟می ای نتیجه چه آزمایش یا درس این از »مانند: متفاوت هایحلراه نهایی و  پیشنهادات، تصمیمات

 پیشنهاد راهی نتیجه چه به توجه با » ،«دهید گزارش» ،«کنید کامل را جدول »،«کنید رسم را نمودار هاداده از استفاده

 .شود موزان دانش ارزیابی و گیرینتیجه سبب که تصاویری و « کنید بیان را ماجرا » ،«بنویسید را درس پیام» ،«کنید؟می

با توجه به  رورت وجود فرایند و مراحل حل مسئله در کتب درسی در این پشوهش به بررسی میزان توجه به مراحل 

 حل مسئله در کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم پرداخته شده است. 

 

 پژوهش روش
آوری اطالعات که در آن محتوای ای از جمعمحتوا به عنوان مرحلههويستی به نقل از پیلسی  من معرفی فن تحلیل 

توانند خالصه و با هم مقایسه شوند فن بندی، به اطالعاتی که میکارگیری عینی و منظم قواعد مقويهارتباطات از طریق به

 ,Holestiداند )ی میهای مختل  علمی و بسیاری از مسائل پشوهشمذکور را ابزار پشوهشی اساسی و مفیدی برای رشته

(. در این پشوهش از Azar, 2002شمارد )های تحلیل محتوا معتبرتر بر می( و آذر روش آنتروپی شانون را از دیگر روش2001
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روش تحلیل محتوا کمی برای تحلیل متن کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی و از روش آنتروپی شانون جهت تحلیل استفاده 

 این پشوهش متن و تصویر است.  واحد ثبت در  شده است.

 باشد. برای محاسبه قابلیت اعتمادمی 31-31جامعه آماری شامل کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی در سال تحصیلی 

شوهشگر و رمزگذاری دوم و سوم را دو معلم خبره پ به این صورت که رمزگذاری اول را از روش کدگذاری مجدد استفاده شد 

های مورد استفاده در پشوهش و . رمزگذاران قبل از رمزگذاری آموزش داده شدند و دستورايعمل شاخصدادندابتدایی انجام 

 ,Holestiها برای رمزگذاران تشریح شد.  ریب پایایی با استفاده از فرمول ویلیام اسكات سنجیده شد )تعاری  دقیق آن

2001.) 

   
رصدد توافق مورد انتظار درصد توافق مشاهده شده  

درصد توافق مورد انتظار  
 

  دست آمد.هدرصد ب 39 ریب قابلیت اعتماد 

 

 های پژوهشیافته

های حاصل از تحلیل محتوای کمی کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس مراحل حل مسئله به تفصیل در یافته

 جداول زیر بیان شده است.  

 دهد.محتوای فصول این کتاب را نشان می 1فصل است. جدول شماره  15این کتاب دارای 

 
 پایه تجربی علوم کتاب هایفصل عناوین و صفحات. 1جدول

 هافصل عناوین تعداد صفحات

 فصل یک علوم زنگ 1

 فصل دو من دفتر سرگذشت 19

ءکارخانه 1
 فصل سه سازیذکاغ 

 فصل چهار زمین اعماق به سفر 2

 فصل پنج پویا زمین 1

 فصل شش (1)نیرو  و ورزش 1

 فصل هفت (6نیرو ) و ورزش 3

 فصل هشت بسازیم و کنیم طرّاحی 9

 فصل نه انرژی سفر 1

 فصل ده بزرگ خیلی کوچک، خیلی 2

 فصل یازده برگ های شگفتی 5

 فصل دوازده کیست؟ برای جنگل 1

 فصل سیزده بمانیم سايم 2

 فصل چهارده آینده تا گذشته از 9
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 پایه ششم ابتدایی علوم کتاب محتوای در مسئله حل مراحل فراوانی( : 6جدول )

               مراحل                

 راهبردها                  

 

 هافصل

برخورد با 

 مسئله
 آزمایش فر یه ساختن فر یه گردآوری اطالعات

 گیرینتیجه

 

 جمع
جمع 

 کل
 پرسشگری

بندی مشاهده، طبقه

کاربرد گیری، ، اندازه

 ریا یات

ساخت فر یه، 

سازی و مدل

 بینیپیش

طراحی، استدالل، 

 تجزیه و تحلیل

استنباط، تفسیر 

ها و ارزیابی یافته

 نتایج

 فصل یک
 11 5 9 9 1 9 متن

69 
 6 9 9 9 9 6 تصویر

 فصل دو
 69 9 1 5 3 6 متن

63 
 2 9 9 1 5 1 تصویر

 فصل سه

 

 11 9 1 9 3 1 متن
69 

 9 9 1 9 1 1 تصویر

 فصل چهار
 2 9 6 1 6 1 متن

1 
 6 9 9 1 1 9 تصویر

 فصل پنج

 

 11 1 6 5 2 9 متن
69 

 9 9 9 9 1 6 تصویر

 فصل شش
 66 1 1 1 1 2 متن

61 
 1 9 9 1 6 6 تصویر

 فصل هفت

 

 66 9 1 3 5 1 متن
62 

 5 9 9 1 1 6 تصویر

 فصل هشت
 3 9 1 5 9 1 متن

11 
 6 9 9 9 1 1 تصویر

 فصل نه

 

 11 1 2 2 9 6 متن
61 

 9 9 9 9 9 9 تصویر

 فصل ده
 1 1 9 9 9 1 متن

3 
 1 9 9 9 1 9 تصویر

 فصل یازده
 1 1 9 1 9 9 متن

1 
 9 9 9 9 9 9 تصویر

 فصل دوازده
 19 1 1 5 5 9 متن

15 
 1 9 9 9 9 1 تصویر

 فصل سیزده

 

 11 9 9 5 9 5 متن
16 

 1 9 9 9 9 1 تصویر

 فصل چهارده
 5 9 9 1 9 9 متن

1 
 1 9 9 9 9 1 تصویر
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 هایی از مراحل حل مسئله در کتاب درسینمونه

 (7-1صفحات  –)درس اول  مرحله اول: برخورد با موقعیت مبهم

  

 
 برخورد شهاب سنگ با کره زمین -( 1شكل )
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 (17صفحه  –)درس دوم   مرحله دوم: گردآوری اطالعات

 
 مراحل تويید کاغذ -( 6شكل )

 

 

 

 

 

 

 



 11                                                   شانون آنتروپی تکنیک اساس بر مسئله حل مراحل به توجه میزان نظر از ابتدایی ششم علوم کتاب محتوای ارزیابی 

 (11صفحه -7مرحله سوم: ساخت فرضیه )درس 

 
 دارارائه فر یه در خصوص سطح شیب -( 9شكل )

 (73صفحه -11مرحله چهارم: آزمایش فرضیه )درس 

 آزمایش فر یه در خصوص شكل آب با میكروسكوپ -( 5شكل )
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 (12صفحه -11گیری )درس مرحله چهارم: نتیجه

 
 گیرینتیجه -( 1شكل )

 پایه ششم ابتدایی علوم تجربی کتاب هایفصل در مسئله حل مراحلهای حاصل از تحلیل محتوای یافته

 پایه ششم ابتدایی علوم تجربیهای پژوهش در کتاب  مرحله اول: جدول فراوانی مقوله

 

 ابتداییپایه ششم  علوم کتاب هایفصل در مسئله حل مراحل ( فراوانی9جدول )

 جمع گیرینتیجه آزمایش فر یه ساختن فر یه گردآوری اطالعات برخورد با مسئله 

 69 5 9 9 1 1 فصل یک

 63 9 1 1 19 9 فصل دو

 69 9 6 9 19 6 فصل سه

 1 9 6 6 9 1 فصل چهار

 69 1 6 5 1 6 فصل پنج

 61 1 1 2 1 1 فصل شش

 62 9 1 19 1 9 فصل هفت

 11 9 1 5 5 6 فصل هشت

 61 1 2 2 9 1 فصل نه

 3 1 9 9 5 1 فصل ده

 1 1 9 1 9 9 فصل یازده

 15 1 1 5 5 5 فصل دوازده

 16 9 9 5 9 1 فصل سیزده

 1 9 9 1 9 1 فصل چهارده

 661 61 91 19 15 56 جمع
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 های پشوهش   های بهنجار شده مقويهمرحله دوم: جدول داده

 .استفاده شده است 1کردیم بدین منظور از فرمول شماره را به هنجار  9های جدول  ماتریس فراوانی

     (1                                                    )1

m

i

Fij
Pij

Fij





 

 های پشوهش های بهنجار شده مقويه( داده5جدول )

 گیرینتیجه آزمایش فر یه ساختن فر یه گردآوری اطالعات برخورد با مسئله 

یک فصل  16/9 91/9 92/9 19/9 11/9 

 11/9 12/9 19/9 11/9 91/9 فصل دو

 11/9 92/9 92/9 15/9 91/9 فصل سه

 9/9 92/9 95/9 95/9 96/9 فصل چهار

 11/9 92/9 91/9 93/9 91/9 فصل پنج

 11/9 99/9 11/9 93/9 13/9 فصل شش

 11/9 12/9 13/9 91/9 91/9 فصل هفت

 9/9 99/9 91/9 91/9 91/9 فصل هشت

 95/9 13/9 11/9 95/9 16/9 فصل نه

 95/9 19/9 9/9 91/9 96/9 فصل ده

 95/9 9/9 96/9 95/9 9/9 فصل یازده

 95/9 99/9 91/9 91/9 93/9 فصل دوازده

 9/9 9/9 91/9 95/9 16/9 فصل سیزده

 9/9 9/9 96/9 95/9 96/9 فصل چهارده

 

 هاحاصل از هر یک از مقويه     مرحله سوم: جدول میزان عدم اطمینان

 استفاده شده است. 6ی شماره  محاسبه گردید برای این منظور از رابطه jسپس بار اطالعاتی مقويه 

1

[ ]( 1 2 ... )
m

i

E K PijLnPij j ،،،n


  
که    طوری به 

1
k

LnM


 (6است.                                               ) 

 
 هاحاصل از هر یک از مقويه     عدم اطمینان( میزان 1جدول )

 مقويه ها برخورد با مسئله گردآوری اطالعات ساختن فر یه آزمایش فر یه گیرینتیجه

 بار اطالعاتی 11/9 39/9 11/9 19/9 13/9

 هاهر یک از مقويه    مرحله چهارم: جدول   ریب اهمیت

)ها  با استفاده از بار اطالعاتی مقويه 1 2 ... )j ،،،n ی  ها را محاسبه گردیده است. هر مقويه  ریب اهمیت هر یک از مقويه

 .آید  ی زیر به دست می بیشتری خواهد بود. که از رابطه( Wj)که دارای بار اطالعاتی بیشتری باشد دارای  ریب اهمیت 

(9                                 )                           1

n

j

Ej
Wj

Ej
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Wj  شاخصی است که  ریب اهمیت هر مقويهjکند. از طرفی  ها مشخص میگوم را در یک پیام با توجه به کل پاسخا

 .بندی نمود های حاصل از پیام را نیز رتبه مقويه ،Wتوان با توجه به بردار  می

 
 هاهر یک از مقويه    (  ریب اهمیت2جدول )

 مقويه ها برخورد با مسئله گردآوری اطالعات ساختن فر یه آزمایش فر یه گیرینتیجه

 wj ریب اهمیت  691/9 619/9 691/9 113/9 111/9

 

 گیریبحث و نتیجه
های سازماندهی محتوای علوم در برنامه درسی ملی ذکر شده است که این حوزه به پرورش مهارتگیری کلی در جهت

کند. همچنین این برنامه آموختن روش و مسیر کسب علم های دانش اکتفا نمیپردازد و به اانتقال فراوردهفرایندی علمی می

(. یكی از اقدامات اساسی برای National Curriculum Document, 2013داند )را یكی از اهداپ اصلی آموزش علوم می

نظران  توجه به مراحل حل دستیابی به این مقصود تأيی  کتاب بر مبنای تقویت فرایندهای شناختی است که به زعم صاحب

 است. مسئله از آن جمله است. هدپ پشوهش حا ر تحلیل محتوای کتاب علوم پایه ششم از نظر میزان توجه به این رویكرد

دهد که همه مراحل حل مسئله )برخورد با مسئله، گردآوری اطالعات، ساختن فر یه،  نتایج حاصل از این مطايعه نشان می

گیری( در کتاب درسی علوم پایه ششم مورد توجه قرار گرفته است و در متن و تصویر کتاب به همه آزمایش فر یه و نتیجه

دهد که میزان توجه به مراحل حل نتایج حاصل از این مطايعه نشان میمراحل حل مسئله پرداخته شده است.  همچنین 

گیری مسئله به ترتیب به گردآوری اطالعات، ساختن فر یه، برخورد با مسئله، آزمایش فر یه و در نهایت به نتیجه

سازی بوده آن فر یهآوری اطالعات و پس از بیشترین تأکید بر جمع ،اختصاص یافته است. در واقع در متن کتاب و تصاویر

 & Samii Zafarqandiزفرقندی و خجسته )باشد. این نتایج با نتایج سمیعیگیری میاست و کمترین تأکید بر نتیجه

Khojastes , 2016باشد. راستا می( مبنی بر توجه به مراحل حل مسئله در کتاب علوم تجربی پایه هفتم راهنمایی هم 
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