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 چکیده
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 مقدمه
جاکه در گیردک ا ونمی رینی درساای صااشرت تشلید مشاد ومش شاای با اسااتفاده ا  علم برنامه 

  یوپرور  کشااشر ما، کتاب درساای در کلیهویژه در نماآ ومش   های ومش شاای و تربیتی و بهنماآ

سیل     صلی یادگیری به  یهسطشح تحصیلی، و سه که این ماد می حساب ا شی به    یهوید، ال آ ا ومش 

یک برنامه و یک کتاب  ومش شی متمرکن که برای تماآ کششر   شال مناسبی تشلید گرددک وجشد نماآ   

شااشد، مشجا افنایش نقش کتاب درساای در ایران  درساای و یک نماآ ار شاایابی در نمر گرفته می

سهک ا  این  صلی برنامه   گردیده ا صر ا سی، یعنی اهداف، محتشا، راهبردهای   رو در میان عنا رینی در

های ومش شی،   مرکنی برنامه یهعنشان عنصر اصلی و هست    هیاددهی و یادگیری و ار شیابی، محتشا ب 

نابراین، 1379:14تشجه بشده اساااهک ل ملای،  همشاره مشرد انتمار بر ون رشاهد بشد که محتشای      ( ب

چه شرایط   شده کامالً در ارتباط با یادیگر مبین نمامی پیشسته، وشاار و منطقی باشدک چنان      تدوین

  که باید در راستای اهداف رشد مؤثر نخشاهد بشد  طشری درسی به  یهفشق حاصل نشده باشد، برنام   

شانی،   ستمر برنامه   ک(1390:37لرسشلی و امیروت صالح م های درسی امری   عالوه بر این، با نگری و ا

سخگشیی به نیا های جامع      سه که به منمشر پا ششد و دلیل    یهضروری ا در حال تیییر باید انجاآ 

باشاااد  ها میفایده شااادن وننتیجه بی های درسااای و دراب ا  کهنگی برنامهتأکید بر این امر، اجتن

 ک(40:1395لمحمدی،

چگشنگی تنمیم محتشای کتا درساای عامل مهمی در تعیین چگشنگی یادگیری اسااهک گاهی   

سا بشدن محتشا و عدآ تناسا ون با تشانایی درک و فهم دانش   ومش ان، یادگیری  عدآ کارایی و نامنا

یای ا  معیارهای   ک(1392:126نفس،وورد لنیکبار میتر ا  انتمار به ای کمکند یا نتیجهرا مشال می 

های درساای این اسااه که در طی فرایند یاددهی و یادگیری، ضاامن   مناسااا برای محتشای کتاب

نتیجه منجر به یک   تقشیه فعالیه یادگیرندگان، یادگیری به یک جریان دوسااشیه تبدیل شااشد تا در

یابندک اگر کتاب  ومش ان با راهنمایی معلم به ون دسااه میمؤثر و اکتشااافی شااشد که دانشیادگیری 

رشااد اسااتعدادهای فراگیران را برای    یهدرساای فراتر ا  انتقال دانش، به ومش   با  بدردا د،  مین

در اغلا  ک (Roger,1990)کند های یادگیری تسااهیل می مشاااهده، تفار و اسااتقالل در فعالیه  

ویدک کالس محل تاثیر دانش نمر ا  یادگیری به دسه نمی  ای ومش شی، وثار و اهداف مشرد فراینده

سه و معلم می  شد کلی و اطالعات ا  ومش ان انبار کندک دراطالعات و مفاهیم را در ذهن دانش یهکش

سه حاصل چنین وضعیتی       ششدک نتیجه، ومش   و یادگیری به انباشه اطالعات تبدیل می  بدیهی ا
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های ذهنی رشاهد بشد و رالقیه، نشووری و پشیایی اساااتعدادها فرامش          تقشیه مهارت   صااارفاً 

برده و فراگیران حاله انفعالی دارند، و       کار های سااانتی و غیرفعال را به   رشاهد شااادک معلم رو  

ومش ان در امر ومش   مشاااارکه   شاااشد و دانشومش ان عرضاااه میها به دانش  مفاهیم و یاددادنی  

ند، در نمی ند              کن ئل نیسااات قا یدار نبشده و فراگیران نین برای ون ار شااای  پا یادگیری  جه   نتی

 ک(58:1377لسیف،

تأکید بر درگیری مساااتقیم دانش     ا  ویژگی با مطالا و    های مطلشب کتاب درسااای  ومش ان 

باشاادک محتشای فعال محتشایی اسااه که قدرت تفار و تعقل را در یادگیرنده   محتشای درساای می

که   نحشیا  اصشل کلی ومش  ، شرکه فعال یادگیرنده در امر یادگیری اسه به   سا دک یای  شاشفا  

های درسااای درگیر شاااشد و واکنشااای فعال ا  رشد نشاااان دهد  یای ا    بتشاند با محتشای کتاب

ید، رو             هایی که می  رو  ما یادگیری تعیین ن یادگیرنده را در جریان  عال  ند مینان درگیری ف تشا

 ک(172:1392لکرمی و همااران،  ومی اسهتحلیل محتشای ویلیاآ ر

تحلیل محتشا اسااهک تحلیل  ها برای  یافتن نساابه بین اهداف و محتشا،یای ا  بهترین رو 

محتشا یک رو  پژوهش دقی  اسه که نیا مند دانش، نگر  و مهارت راص برای اجرای درسه  

های مختلفی  یفبرای تحلیل محتشا تعر ک (Kimberly A. Neuendorf, 2017)باشاااد  ون می

سهک تحلیل محتشا یک رو  پ این تعریف یهشده اما روح هم  ژوهشی منمم، برای   ها تقریباً یای ا

ها و سااارتار محتشایی با  پیاآ یهدرساای و مقایساا یهها و متشن برناممحتشای کتابتشصاایف عینی 

  یهک شیش تحلیل محتشای کتاب درسی ی (Berelson,1952:18). باشد درسی می  یهاهداف برنام

پژوهشاای دقی ، عمی  و پیدیده اسااه که ا  طری  تجنیه و تحلیل متشن به تعیین تعداد مفاهیم و   

ها را مشاااخن کند و  پردا د تا ارتباط بین مفاهیم، معانی، تأکیدات و داللههای درون متن میواژه

و شااارایط  های مشجشد در پیاآ وشااااار ا  طری  درک مشقعیه بندی مقشلهورای تشصااایف و طبقه

سیر وثار و پیامدهای پیاآ در فراگیر بدردا د          سنده به تف صادی نشی سی، اجتماعی، فرهنگی و اقت  سیا

  ک(1396مرادی، حسنل

تبع ون در تهیه و تنمیم  ها و نماآ ومش شااای و به   های اریر تیییراتی مهم در برنامه   در ساااال

ستای مشارکه دانش   ها و مشاد ومش شی صشرت گرفته اسه که این تیییرات در   کتاب ومش ان در را

سه  ضل رانی،     فرایند یاددهی و یادگیری بشده ا سمیعی و اف یای ا  تیییراتی که در  ک(124:1392ل

به طرح          1391ساااال  ید مشساااشآ  جد جاد طرح  هد اجرای ون بشدیم، ای ماآ   3-3-6شاااا در ن

و راهبردهای جدید و   هفتم با کتا، اهداف یهوپرور  بشدک بنا بر تیییرات ایجادشااده، پایومش  
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گذشه چند سال ا  تألیف و تدریس  در نماآ ومش شی جای گرفه و اکنشن با متفاوت ا  نماآ قبل،

سه که با تحلیل محتشای کتا جدید، مینان مشفقیه ون ها، بهاین کتاب سه با محتشای   جا ها در مقای

 های گذشته، مشخن ششدککتاب

دوآ برای تماآ  یهمتشسط یهاول تا پایان دور یهسطمتش یهیای ا  دروسی که ا  ابتدای دور

رینی درسی تألیف و برنامهی دفتر ششد، درس عربی اسهک به همین منمشر ا  سشها تدریس میرشته

پژوهش  کتاب عربی هفتم با سارتار و محتشایی جدید تألیف شده اسهک وپرور ،و ارت ومش  

 یهاول راهنمایی، در نماآ ساب ، با کتاب عربی پای یهکتاب درسی عربی پای یههدف مقایس حاضر با

که پردا دک با تشجه به اینهفتم، در نماآ حاضر، به بررسی چگشنگی و روند تیییرات حاصله می

تر ها به سمه مشارکه هر چه بیشویژه محتشای ومش شی این برنامهه های درسی جدید و ببرنامه

بر بررسی مینان فعال  لذا تمرکن این پژوهش ،ری پیش رفته اسهفراگیران در فرایند ومش   و یادگی

ها اسه که این فعال بشدن منجر به درگیری و مشارکه هر چه فعال بشدن این کتاببشدن و غیر

 ششدکومش  در یادگیری درس عربی میتر دانشبیش

ساس رو  ویلیاآ رومی، به تحلیل ه    ستفاده ا  تانیک تحلیل محتشا بر ا ر دو کتاب ا  لذا با ا

س   منمر فعال و غیرفعال بشدن پردارته می سخ      یهششد و پس ا  مقای سؤال پا هر دو کتاب، به این 

تری نساابه به کتاب  شااده در کتاب عربی هفتم باعی یادگیری فعال دهیم که ویا تیییرات ایجادمی

سه؟ و    شده ا سشدمند واقع   ویا این تیییر در محتشای کتاب قبلی  سی عربی،  سه یا   های در   شده ا

 ریر؟

 اند ا :سؤاالت فرعی پژوهش عبارت

های فعال بر اساس های عربی اول راهنمایی و پایه هفتم ا  مقشلهمینان بررشرداری متن کتاب -

 الگشی ویلیاآ رومی چقدر اسه؟

های های کتاب عربی اول راهنمایی و کتاب عربی پایه هفتم ا  مقشلهمینان بررشرداری سااؤال -

 فعال با تشجه به الگشی ویلیاآ رومی چقدر اسه؟فعال و غیر

های  مینان بررشرداری تصااااویر کتاب عربی اول راهنمایی و کتاب عربی پایه هفتم ا  مقشله        -

  فعال با تشجه به الگشی ویلیاآ رومی چقدر اسه؟فعال و غیر
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 پیشینه پژوهش

عربی در ایران چه در های درسای  فعال بشدن کتابی بررسای مینان فعال بشدن و غیر در  مینه

شگاه  سه، لذا       مدارس و چه دان ضشع پردارته ا سه که به این مش شی ا ها این پژوهش اولین پژوه

ها به بررسی   های عربی وجشد نداشهک با این وجشد برری پژوهش پیشینه مرتبطی در بررسی کتاب  

سه  سطه اول( بر   لپایه اول راهنمایی( و دوره جدید لپایه  ای دو کتاب عربی دوره قبلمقای هفتم متش

فعال بشدن   در بررسااای مینان فعال بشدن و غیر  اندک ولی اسااااس معیارهای کلی محتشایی پردارته    

شته   محتشای کتاب سی ر سه که در انجاآ این پژوهش    های دیگر پژوهشهای در شده ا هایی انجاآ 

 ا : ها عبارتندها بهره گرفته شده اسهک برری ا  این پژوهشا  رو  و چهارچشب ون

ششم ابتدایی    یههای وسمانی پای ( به تحلیل محتشای کتاب هدیه1392ل رانیسمیعی و افضل  

اند، پردارته 1391-92ا  منمر فعال و غیرفعال بشدن بر اساس رو  ویلیاآ رومی در سال تحصیلی    

بررساای و تحلیل قرارگرفته و بر اساااس    های وساامانی شااشاام مشرد در این مقاله کل کتاب هدیه

ها مشخن  های فعال و غیرفعال تشسط فرمشل ویلیاآ رومی تحلیل شده و ضریا درگیری ون   مقشله

درگیری   نمر با ضااریا گردیده اسااهک نتایج این پژوهش حاکی ا  این اسااه که متن کتاب مشرد 

های  پردا دک پرسشاطالعات می یهتر به بیان حقای  و ارائپشیاسه و بیشمتنی غیرفعال و غیر 02/0

 غیرفعال هستندک 25/0فعال و پشیا هستند و تصاویر کتاب با ضریا  36/1اب با ضریا درگیری کت

آ( در پژوهشاای به بررساای مینان فعال بشدن کتاب  2014ساارگلنایی مقدآ و جمالی نسااا ل

اند و نتایج این پژوهش بیانگر این  فینیک اول دبیرسااتان با اسااتفاده ا  تانیک ویلیاآ رومی پردارته

سه که   صاویر کتاب پایین   ا شد و تم فعال می یهتر ا  محدودضریا درگیری متن و ت و   هارینبا

 فعال ارائه شده اسهک یههای کتاب به شیشپرسش

آ( به بررسااای محتشای کتاب علشآ تجربی پایه دوآ راهنمایی ا  2014فرج اللهی و همااران ل

س       شد رالقیه پردارته و با ا سا جهه ر شی منا تفاده ا  الگشی عشامل رالقیه  نمر محتشای ومش 

دساااه ومده حاکی ا  این    به تحلیل محتشای این کتاب پردارته و نتایج به        (Guilford) گیلفشرد

شده و در تش یع محتشای کتاب بیش   سه که به پرور  رالقیه ذهنی تشجه کافی ن ترین تشجه به  ا

کمی درباره تفار  تفار همگرا و پس ا  ون به حافمه شاانارتی معطشف شااده اسااه و مشضااشعات

 واگرا وجشد داردک   
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المللی رویاردهای نشین در آ( در مقاله ای که در کنفرانس بین2015حبیبی وذر و همااران ل

علشآ انسانی ارائه شد به بررسی مینان فعال و غیرفعال بشدن محتشای کتاب علشآ تجربی پایه چهارآ 

 دهد که ضریا درگیری ومده نشان می پردارته اند و نتایج به دسه 1393ابتدایی در سال 

 1/1ومش ان با تصاویر و ضریا درگیری دانش 3های کتاب ، با پرسش%46ومش ان با متن کتاب دانش

به رو   94-93می باشدک بنابراین متن و تصاویر کتاب علشآ تجربی پایه چهارآ ابتدایی در سال 

 ومش ان( تدوین شده اسهکتشان دانش فعال لرارج ا های این کتاب به رو  غیرو پرسش فعال

متشسطه بر مبنای    یهای دین و  ندگی دوره( به تحلیل محتشای کتاب1395منیدی و شفیعی ل 

های بیساااه و چهارگانه  لفهؤگانه در کتاب راهنمای تدریس و مهای مفاهیم اسااااسااای هفهمقشله

ها و گرایش     باور هداف در قلمرو  ته   ا جاآ     ها پردار هدف ا  ان ندک  یل محتشای   ا این پژوهش تحل

های این  ومش ان با محتشای متن و پرسااشهای مذکشر به منمشر تعیین ضااریا درگیری دانشکتاب

سه که مینان تشجه به مقشله   ها میکتاب شد و نتایج بیانگر این ا سی و م   با سا های لفهؤهای مفاهیم ا

تر اسااه و  ل و سااشآ بیشهای او ندگی دوآ نساابه به کتاب بیسااه و چهارگانه در کتاب دین و

صاحبه      ضرایا درگیری با نتایج م صل ا   سه نتایج حا شان   مقای شده با دبیران این درس ن های انجاآ 

ها، بنابراین    تر بشده تا دیگر مقشله  مبانی و اصاااشل دین بیش  لفان به مقشله   ؤدهد که مینان تشجه م   می

 محتشا دارندک یهر  میننمر د متشسطه نیا  به تجدید یههای دین و  ندگی دورکتاب

( این پژوهش به منمشر ار یابی و تحلیل فصل جبر و معادله کتاب ریاضی 1395یافتیان و بشیر ل

دهد که محتشا ا  های پژوهش نشان میپایه هفتم بر اساس پنج الگشی مختلف پردارته اسه و یافته

ه اسه  تحلیل بر مبنای فرایندهای ای اهمیه دادتر به دانش رویههای شنارتی بیشنمر تشجه به حیطه

تشجه کم به پرور  سطشح باالی رالقیه اسهک ممان اسه با تشجه به شرایط  یهذهنی نشان دهند

 یهمدار، نتایج نشان دهندومش ان این پایه باشدک ا  نمر تش یع مسائل  مینهذهنی و سطح تفار دانش

ه به ارتباط معنادار مشضشعات ریاضی با  ندگی باشدک عدآ تشجارتباط کم ریاضی با  ندگی واقعی می

ومش ان مفاهیم ریاضی را جدای ا  تجارب واقعی رشد بدانند و نسبه به ششد دانشرو انه باعی می

 ریاضی احساس مالایه و تعل  نانندک

تحلیلی  -در پژوهشی که به رو  تشصیفی (2016)  (Fakhry Ramadhan)فخری رمضان 

های یادگیری متن اساس مالک بر Talk Activeتحلیل محتشای کتاب  انجاآ شده به تجنیه و

برای سال دوآ   Yudhistriaهای پژوهش ا  کتاب مذکشر که تشسط انتشارات پردارته اسهک داده

این  یهووری شده و نتایج پژوهش نشان دهنددبیرستان در مدارس اندوننی چاپ شده اسه جمع
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گیری متن سا گار اسه و مشاد ارائه شده در متن کتاب شامل های یاداسه که متن کتاب با رو 

پیشرفته اسه و ار یابی  قشاعد و تمارین در چهار حیطه نششتاری، شنیداری، رشاندن و ماالمه کامالً

ها طب  استانداردهای ال آ برای یک کتاب انگلیسی طراحی دهد که ونتصاویر و جداول نشان می

 اندکشده

آ( به تحلیل محتشای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی بر 2016لوکیلی و منصشری 

آ 2016-2015پژوهش کل محتشای کتاب در سال  یهاندک جامعاساس رو  ویلیاآ رومی پردارته

ها همه به دهد محتشای این کتاب شامل متن، تصاویر و پرسشدسه ومده نشان می بشده و نتایج به

ها را به ومش ان ایجاد کرده و ونفعالیه و کنجااوی را در دانش هو  مینفعال ارائه شده  یهشیش

 داردکتحرک وامی

آ( در پژوهشی به تجنیه و تحلیل محتشای کتاب علشآ تجربی  2017پشر و همااران لمهدی

ومش ان بر اساس این تحلیل، مشارکه دانشک اندپایه پنجم ابتدایی بر اساس رو  ویلیاآ رومی پردارته

االت و تصاویر کتاب بر اساس سه فرضیه مشرد بررسی قرار گرفته اسهک بر ؤر سه جنء متن، سد

و ضریا درگیری  777/1ها و ضریا درگیری پرسش 217/1این اساس، ضریا درگیری متن 

االتی که در این کتاب ارائه شده اسه متشن و ؤبه دسه ومده اسه که بررالف س 586/0تصاویر 

 ک تصاویر فعال هستند

( این پژوهش محتشای کتاب عربی پایه هشتم متشسطه را بر اساس 1396نژاد لرحمانی و اعممی

معیارهای تدوین محتشا بررسی کرده و با نمرسنجی ا  دبیران این درس در شهر یاسشج به بررسی 

یه دهد که ار یابی کلی معلمان ا  کتاب عربی پامحتشای کتاب پردارته اسهک نتایج پژوهش نشان می

های مؤثر در ا  دیگر نتایج این بررسی ، شناره رو  تم در سطح ریلی  یاد اسهک همدنینهش

که حالی ومش ان و تششی  ونان به اعتماد به نفس و رشدباوری در یادگیری اسه، دریادگیری دانش

 تشجه به یادگیری و حفظ قشاعد صرفی و نحشی منمشر بشده اسهک در کتاب قدیم صرفاً

های عربی دوره اول پذیری کتاب( به هدف بررسی سطح رشانش1396دهقی، فر انه لبراتی 

ها با استفاده ا  شارن رشانایی کلش  پردارته اسهک میانگین متشسطه، به تحلیل محتشای این کتاب

دهد که محتشای هر سه کتاب عربی دوره اول متشسطه های صحیح این و مشن نشان میو درصد پاسخ

 ها نیا  به ومش   معلم اسهک شی بشده یعنی، برای درک و فهم متشن این کتابدر سطح ومش
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 پژوهشروش 
این پژوهش ا  نشع تشصاایفی و رو  ون رو  تحلیل محتشا بر اساااس رو  ویلیاآ رومی   

اول  یهوماری شاااامل کتاب عربی پای یهاساااه که یک رو  تحلیل محتشای کمی اساااهک جامع

اسااهک در این پژوهش به   1393هفتم چاپ سااال  یهکتاب عربی پایو  1390راهنمایی چاپ سااال

محتشای دو کتاب بررساای رشاهد شاادک ابنار گردووری    یهوماری، هم یهدلیل وسااعه کم جامع

اطالعات، سااایاهه تحلیل محتشا مبتنی بر رو  ویلیاآ رومی اساااهک واحد تحلیل در بخش تحلیل  

ها، واحد تحلیل  تحلیل، تصشیر و در بخش پرسش   متن، جمله و در بخش تحلیل تصاویر نین واحد 

شیش   تمرینات کتاب می شدک  صشرت که     جمع ووری داده یهبا سه، به این  ها به رو  کمی بشده ا

های تعریف شده در تانیک ها با مقشلهتک جمالت و تصاویر و سدس انطباق ون پس ا  بررسی تک 

ها، با مشااخن شاادن تعداد فراوانی مقشله ویلیاآ رومی، عملیات کدگذاری انجاآ شااد و در نهایه

سه که به       سهک قابل ذکر ا سه ومده ا منمشر باال   ضریا درگیری هر بخش ا  محتشای کتاب به د

رشته   تادانعلشآ تربیتی و دو تن ا  اس تادانبردن اعتبار کدگذاری، این مرحله با مشاوره دو تن ا  اس

  بان عربی انجاآ شده اسهک  

سه  متن طالعه، متن درستحلیل متن: واحد م های کشتاهی که به  بان عربی ومده های کتاب ا

سهک « هاناته» و همدنین بخشی ا  کتاب که تحه عنشان   برای تحلیل متن   برای بیان قشاعد ومده ا

های  ها و محاسبه شارن درگیری با متن، مقشله  ششدک در تحلیل مقشله جمالت هر درس بررسی می 

هایی  ل سؤال Dل بیان تعاریف(،  Cلبیان نتایج یا اصشل کلی(،  Bحقیقه(،  لبیان Aغیرفعال شامل 

سخ ون  شامل  ها در متن وجشد دارد( و مقشلهکه پا سؤال  Eهای فعال  سخ ون ل  ها بعد ا   هایی که پا

  نتایج بهل  Hهای عملی( ،لسؤال   Gتشجه(،  جلا منمشر به هاییلسؤال  Fباشد(،  رشاندن متن می

 هدف پیشند مطالا جدید و قدیم(،  با هاییلسؤال Iهای باشد، مقشلهه تشسط فراگیر( میومد دسه

J های فعال بر غیرفعال به دسااه  باشااندک ضااریا درگیری ا  تقساایم مقشله جنبه ادبی( رنثی میل

 ویدکمی

ها: منمشر بخش تمرینات اسااه که در ورر هر درس وورده شااده اسااهک در  تحلیل پرسااش

سش  شارن درگیری، مقشله    اهتحلیل پر سبه  شامل  و محا سؤال  Aهای غیرفعال  هایی که جشاب  ل

هایی  لسؤال Cهای فعال شامل لنقل تعاریف( و مقشله Bطشر مستقیم در کتاب ومده اسه(، ها بهون

های فعال بر غیرفعال باشدک ا  تقسیم مقشلهل حل مسئله( می  Dکه فراگیر باید ا  متن کمک بگیرد(، 
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 ویدکگیری به دسه میضریا در

شی، نمشدار، عاس      صاویر، نقشه ،نقا صاویر: واحد تحلیل ت سهک    تحلیل ت های کتاب و شال ا

منمشر تشضاایح مشضااشع(  لبه A ها و محاساابه شااارن درگیری با تصاااویر، مقشلهدر تحلیل مقشله

باشاااد و   ومش ( مقشله فعال می  لانجاآ فعالیه تشساااط دانش   B  باشاااد و مقشله  مقشله غیرفعال می  

یک ا   لتصاااویری که در هی D لرو  فراهم کردن وسااایل برای انجاآ فعالیه( و  Cهای مقشله

 .(,1968Romey (باشندهای رنثی میهای فشق نگنجد( مقشلهطبقه

 شده توسط ویلیام رومی میزان تعیین

ضااریا  ویدک های غیرفعال ضااریا درگیری به دسااه میهای فعال بر مقشلها  تقساایم مقشله

  یهمینان فعال بشدن محتشا اسااهک دامن یهدهند ومش  با محتشا عددی اسااه که نشاااندرگیری دانش

نهایه باشااد، اما به نمر ویلیاآ رومی  مانی یک کتاب درساای  این عدد ممان اسااه ا  صاافر تا بی

ضریا درگیری ون مابین    سه که  ضریا درگیری کمتر ا     5/1تا  4/0فعال ا شدک  این   بیانگر 4/0با

رشاهد تا در پی حفظ کردن  پردا د و ا  فراگیران میاطالعات علمی می هاسه که کتاب فقط به ارائ 

نمایانگر کتابی اسه    5/1تر ا  شده باشندک ا  طرف دیگر ضریا درگیری بنرگ    مطالا علمی ارائه

یه و تحلیل انجاآ نشعی تجن رشاهد تا بهومش  میجمله، تصشیر یا سؤال ون، ا  دانش که در مشرد هر

ومش ان هایی مفروضاااات و اطالعات کافی را در ارتیار دانشدهد و به فعالیه بدردا دک چنین کتاب

 .) ,1968Romey (ای، فعالیتی را انجاآ دهد گشنهرشاهد تا بهدهد و ا  وی میقرار نمی

 1390-91تحلیل محتوای کتاب عربی اول راهنمایی سال تحصیلی 

ها و ها لمتن، پرسااشکداآ ا  مقشله هر های پژوهش در رصااشصابتدا سااؤالدر این بخش 

ها و محاسبات وماری ششد سدس بر اساس رو  ویلیاآ رومی و نین انجاآ فرمشلتصاویر( مطرح می

 ششدکها، پاسخ هر سؤال ارائه مییک ا  مقشله و نین جدول تحلیل محتشا در رصشص هر

فعال بر اساااس رو  ویلیاآ رومی  یهول راهنمایی به شاایشسااؤال اول: ویا متن کتاب عربی ا

 شده اسه؟ ارائه

های تحلیل محتشای واحدهای متن کتاب عربی اول راهنمایی        ( مربشط به داده 1ل جدول        

های  تمارین عامه اسه که به منمشر مرور درس  12و7های درس درس اسهک  12باشد که شامل   می

راین در تحلیل متن این دو درس منمشر نشااده اسااهک طب  جدول گذشااته وورده شااده اسااهک بناب

های  های فعال و مقشلهمقشله  E،F ،G ،Hهای های غیرفعال و مقشلهمقشله Dو A،B،Cهای مقشله
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I  وJ ها محاسبه  ها نششته شده و در انتها فراوانی و درصد ونرنثی هستندک در هر درس تعداد مقشله

 شده اسهک
 های تحلیل محتوای واحدهای متن کتاب عربی اول راهنماییداده -1 جدول

 درصد فراوانی A B C D E F G H I J مقشله درس

 76/11 32      8 4   20 اول

 14/5 14        9  5 دوآ

 23/13 36      5  25  6 سشآ

 5/12 34      5  12  17 چهارآ

 97/13 38      5 16 9  8 پنجم

 5/9 26      2 16 6  2 ششم

 - - - - - - - - - - - - هفتم

 45/8 23        8 2 13 هشتم

 13/12 33      2 16 9  6 نهم

 98/6 19      1  3  15 دهم

 25/6 17        4  13 یا دهم

 - - - - - - - - - - - - دوا دهم

 100 272      28 52 85 2 105 فراوانی

  100      3/10 1/19 2/31 73/0 6/38 درصد

 

 های متنوماری داده همحاسب

  ضریا درگیری دانش ومش ان با متن

ستنباط می همان سبه وماری داده     گشنه که ا  جدول ا ساس محا ضریا درگیری   ششد، بر ا ها، 

های فعال بر مجمشع  به دساااه ومده اساااه که ا  تقسااایم مجمشع مقشله 1/0دررصاااشص متن  

 ومده اسهک های غیرفعال به دسهمقشله

، این ضریا   1/0رصشص متن  ال اول: با تشجه به ضریا درگیری به دسه ومده در  ؤپاسخ س  

تر اساااه، در نتیجه متن کتاب عربی اول کم 4/0ا  مینان تعیین شاااده تشساااط ویلیاآ رومی یعنی 

 متنی غیرفعال و غیرپشیاسهک 90-91راهنمایی در سال تحصیلی 

سش ؤس  شیش  های کتاب عربیال دوآ: ویا پر ساس رو  ویلیاآ    یهاول راهنمایی به  فعال بر ا

 رومی ارائه شده اسه؟

  های کتاب عربی اول راهنمایی اسااهکهای تحلیل محتشای پرسااش( مربشط به داده2جدول ل
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 های فعالندک مقشله Dو  C هایغیرفعال و مقشله  BوA طب  جدول، مقشله های 
 کتاب عربی اول راهنماییهای های تحلیل محتوای پرسشداده -2جدول

 درصد فراوانی A B C D مقشله درس

 48/4 19  6 1 12 اول

 9/9 42  12 30  دوآ

 25/8 35  10 10 15 سشآ

 49/8 36  24 10 2 چهارآ

 07/7 30  13 6 11 پنجم

 49/8 36  29  7 ششم

 5/11 49  36  13 هفتم

 07/7 30  8 5 17 هشتم

 72/8 37  17  20 نهم

 24/4 18  7  11 دهم

 07/7 30  11  19 یا دهم

 62/14 62 10 37  15 دوا دهم

 100 424 10 210 62 142 فراوانی

  100 35/2 5/49 62/14 49/33 درصد

 های پرسشوماری داده همحاسب

  هاومش ان با پرسشضریا درگیری دانش

ها پرسااش یهدرگیری دررصااشص همدهد که ضااریا نشااان می 2 های جدول شاامارهیافته

 به دسه ومده اسهک  07/1

سش         سه ومده ا  پر ضریا درگیری به د سؤال دوآ: با تشجه به  سخ  ضریا   07/1ها پا ، این 

یاآ رومی یعنی      مابین مینان تعیین شاااده تشساااط ویل جه   قرار داردک در 5/1تا   4/0درگیری،  نتی

فعالیه محشر اسااه و باعی   90-91های کتاب عربی اول راهنمایی در سااال تحصاایلی  پرسااش

 ششدکومش  با مشضشع درس میدرگیری ذهنی دانش

فعال بر اساس رو  ویلیاآ رومی  یهسؤال سشآ: ویا تصاویر کتاب عربی اول راهنمایی به شیش

 ارائه شده اسه؟

های تحلیل محتشای واحدهای تصااااویر کتاب عربی اول راهنمایی        ( مربشط به داده 3جدول ل 

رنثی   Dو  Cهای مقشله فعال اساااه و مقشله   Bغیرفعال و مقشلهA   جدول، مقشله اساااهک طب

 هستندک 
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 های تحلیل محتوای تصاویر کتاب عربی اول راهنماییداده -3 جدول

 درصد فراوانی A B C D مقشله درس

 88/7 16    16 اول

 3/13 27   19 8 دوآ

 64/23 48   35 13 سشآ

 34/10 21    21 چهارآ

 37/8 17    17 پنجم

 4/6 13  1 2 10 ششم

 44/3 7  5  2 هفتم

 94/3 8  1  7 هشتم

 41/5 11  1  10 نهم

 86/8 18   5 13 دهم

 38/7 15  3 1 11 یا دهم

 98/0 2    2 دوا دهم

 100 203  11 62 130 فراوانی

  100  41/5 54/30 09/64 درصد

 

  تصاویر هایداده وماری بهمحاس

   ومش ان با تصاویردرگیری دانش یاضر

 به دسه ومده اسهک 47/0ها، ضریا درگیری تصاویروماری داده یهبراساس محاسب

س   سشآ: با تشجه به ضریا به دسه ومده در    ؤپاسخ  صاویر    ال  ، این ضریا   47/0رصشص ت

سط ویلیاآ رومی یعنی     شده تش ضریا درگیری ریلی   قرار دارد ول 5/1تا  4/0مابین مینان تعیین  ی 

ومش  با  تر باشااد، مینان درگیری دانشنندیک 5/1باال نیسااهک هرچقدر ضااریا درگیری باالتر و به 

 تر اسهکنمر، فعال تر و محتشای مشردکتاب بیش

 1393-94تحلیل محتوای کتاب عربی هفتم سال تحصیلی

ن پژوهش ومده این اسه  یای ا  سؤاالتی که به منمشر تحلیل محتشای کتاب عربی هفتم در ای

 فعال براساس رو  ویلیاآ رومی ارائه شده اسه؟ یهکه، ویا متن کتاب عربی هفتم به شیش

باشااد که شااامل   های تحلیل محتشای واحدهای متن کتاب هفتم می( مربشط به داده4ل جدول

سهک طب  جدول مقشله های   12  E،F ،,Gهای فعال و مقشلههای غیرمقشله Dو  A،B ،Cدرس ا
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H ، هایهای فعال و مقشلهمقشله I وJ باشندک  می رنثی 
 های تحلیل محتوای واحدهای متن کتاب عربی هفتمداده -4 جدول

 درصد فراوانی A B C D E F G H I J مقشله درس

 8/8 37   8     16  13 اول

 61/7 32      12 16   4 دوآ

 33/8 35      6 24   5 سشآ

 66/6 28       28    چهارآ

 95/10 46      10 26   10 پنجم

 42/6 27      10 4   13 ششم

 9/6 29      4 24   1 هفتم

 61/7 32      12 20    هشتم

 28/9 39      18 12 9   نهم

 38/12 52      23    29 دهم

 71/5 24          24 یا دهم

 28/9 39      20 19    دوا دهم

 100 420   8   115 173 25  99 فراوانی

  100   9/1   38/27 19/41 95/5  57/23 درصد

 

 های متنوماری داده همحاسب

  ومش ان با متنضریا درگیری دانش

 به دسه ومده اسهک 41/0رصشص متن   ضریا درگیری در ،4با تشجه به جدول شماره 

س    سخ  سه ومده در   ؤپا ضریا درگیری به د صشص متن  ال: با تشجه به  ضریا   41/0ر ، این 

قرار داردک در  5/1تا  4/0ترین حد مینان تعیین شااده تشسااط ویلیاآ رومی یعنی  درگیری، در پایین

 فعالی نششته نشده اسهک یهبه شیش 93-94نتیجه متن کتاب عربی هفتم در سال تحصیلی 

سش ؤس  شیش ال پنجم: ویا پر ساس رو  ویلیاآ رومی   یههای کتاب عربی هفتم به  فعال بر ا

 ارائه شده اسه؟

های کتاب عربی هفتم اساااهک طب    های تحلیل محتشای پرساااش  ( مربشط به داده 5جدول ل 

 های فعالندک مقشله Dو  C هایغیرفعال و مقشله  BوA های جدول، مقشله
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 های کتاب عربی هفتمهای تحلیل محتوای پرسشداده -5 جدول

 درصد فراوانی A B C D مقشله درس

 28/14 40  29  11 اول

 28/24 68  35  33 دوآ

 64/9 27  19  8 سشآ

 92/3 11  4  7 چهارآ

 85/7 22 1 4  17 پنجم

 07/6 17  6  11 ششم

 07/6 17  15  2 هفتم

 5/7 21  15  6 هشتم

 5 14  10  4 نهم

 57/8 24  16  8 دهم

 21/3 9    9 یا دهم

 57/3 10  6  4 دوا دهم

 100 280 1 159  120 فراوانی

  100 35/0 78/56  85/42 درصد

 

 های پرسشوماری داده همحاسب

  هاومش ان با پرسشضریا درگیری دانش

به دسه ومده  37/1ها رصشص پرسش ومده ا  جدول، ضریا درگیری در دسه طب  ومار به

 اسهک  

سؤال پنجم: با تشجه به    سخ  ، این ضریا   37/1ها ضریا درگیری به دسه ومده ا  پرسش    پا

یاآ رومی یعنی      مابین مینان تعیین شاااده تشساااط ویل جه   قرار داردک در 5/1تا   4/0درگیری،  نتی

فعالیه محشر اسه و باعی درگیری ذهنی    93-94های کتاب عربی هفتم در سال تحصیلی   پرسش 

 ششدکفراگیر با مشضشع درس می

شیش  سؤال ششم: ویا ت     ساس رو  ویلیاآ رومی ارائه   یهصاویر کتاب عربی هفتم به  فعال بر ا

 شده اسه؟

طب   های تحلیل محتشای واحدهای تصاویر کتاب عربی هفتم اسهک  ( مربشط به داده6جدول ل

 رنثی هستندک  Dو  Cهای مقشله فعال اسه و مقشله   Bغیرفعال و مقشلهA جدول، مقشله 
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 محتوای تصاویر کتاب عربی هفتم های تحلیلداده -6 جدول

 درصد فراوانی A B C D مقشله درس

 69/18 43   12 31 اول

 04/13 30 1  12 17 دوآ

 69/8 20   9 11 سشآ

 43/0 1    1 چهارآ

 78/4 11   5 6 پنجم

 52/6 15 3  5 7 ششم

 34/4 10    10 هفتم

 43/10 24   19 5 هشتم

 26/8 19   13 6 نهم

 10 23   17 6 دهم

 3/1 3    3 یا دهم

 47/13 31   18 13 دوا دهم

 100 230 4  110 116 فراوانی

  100 73/1  82/47 43/50 درصد

 های تصاویرمحاسبه وماری داده

 ومش ان با تصاویر ضریا درگیری دانش

 باشدکمی 94/0 ومده ا  تصاویردسهضریا درگیری به

، این ضریا   94/0رصشص تصاویر    تشجه به ضریا به دسه ومده در  ال ششم: با   ؤپاسخ س  

نتیجه تصاااویر کتاب   قرار دارد، در 5/1تا  4/0مابین مینان تعیین شااده تشسااط ویلیاآ رومی یعنی  

 تصاویری فعال و پشیاسهک 93-94عربی پایه هفتم در سال تحصیلی 

 وای کتاب عربی هفتمضریب درگیری محتوای کتاب عربی اول راهنمایی با محت مقایسه

صشرت یک      (7جدول ل سی را به  جا وورده شارن درگیری محتشای هر دو کتاب مشرد برر

س        سه ومده ا  هر مقشله، به  شارن درگیری به د سه  سهک پس ا  مقای سخ     ؤا صلی پژوهش پا ال ا

 رشاهیم دادک
 مقایسه ضریب درگیری محتوای کتاب عربی اول راهنمایی و کتاب عربی هفتم -7 جدول

 ضریا درگیری با تصاویر هاضریا درگیری با پرسش ضریا درگیری با متن کتاب

 47/0 07/1 1/0 عربی اول راهنمایی

 94/0 33/1 41/0 عربی پایه هفتم
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در تحلیل محتشا به رو  ویلیاآ رومی شاااارن صااافر معرف عدآ درگیری ذهنی فراگیر و   

شارکه و درگیری فاری فراگیر می  1شارن   شدک معرف م شارن  با های عددی به طشر طبیعی 

تر معرف مینان دعشت به  های عددی پایینتر و شااارنباالتر معرف مینان دعشت به پژوهش بیش

پرسش نیا مند نشع راصی     های عددی باالتر، متن، شال و تری اسهک یعنی در شارن  پژوهش کم

 ا  تحلیل و تفار اسهک

و  1/0کتاب عربی اول راهنمایی رصااشص متن  اساااس جدول فشق، ضااریا درگیری در بر

سه این دو       41/0رصشص متن کتاب عربی هفتم   ضریا درگیری در  سهک در مقای سه ومده ا به د

متنی غیرفعال   90-91تشان گفه که متن کتاب عربی اول راهنمایی در ساااال تحصااایلی کتاب، می

بنابراین رویارد   کباشدتر میمتنی جذاب 93-94یلی اسه ولی متن  کتاب عربی هفتم در سال تحص

 تیییر کتاب درسی عربی در این پایه مؤثر بشده اسهک

های کتاب عربی  های این دو کتاب، ضریا درگیری در رصشص پرسش   پرسش  یهدر  مین  

سش      07/1اول راهنمایی  صشص پر ضریا درگیری درر سه    33/1های کتاب عربی هفتم و  به د

های محدوده فعال قرار دارند، ولی پرسااش ومده اسااهک هرچند شااارن درگیری هر دو کتاب در

های کتاب عربی اول راهنمایی داردک این امر  تری ا  پرسش کتاب عربی هفتم، ضریا درگیری بیش 

ومش  را به  هایی پشیاتر اسه که ذهن دانش بیانگر این ناته اسه که کتاب عربی هفتم شامل پرسش   

 تری همراه رشاهد بشدکادگیری با ثبات بیشکند و در نتیجه فرایند یکناا  وادار می جستجش و

ضریا درگیری به      سه  صاویر، با مقای سه  در  مینه ت ضریا درگیری با   ومده، می د بینیم که 

   94/0و ضااریا درگیری با تصاااویر کتاب عربی هفتم    47/0تصاااویر کتاب عربی اول راهنمایی  

ته ویلیاآ رومی مابین مینان  ومده اسااهک شااارن درگیری تصاااویر هر دو کتاب طب  گف دسااه به

شده، یعنی   ضریا درگیری بیش    5/1تا  4/0تعیین  صاویر کتاب عربی هفتم ا   تری  قرار دارد، اما ت

 نسبه به تصاویر کتاب عربی اول راهنمایی بررشردار اسهک

سه با محتشای          سه که: ویا محتشای کتاب عربی هفتم در مقای صلی این پژوهش این ا سؤال ا

 تری ارائه شده اسه؟فعال یهل راهنمایی، به شیشکتاب عربی او

بنابراین در پاسااخ سااؤال فشق باید گفه که نتایج این پژوهش بیانگر این اسااه که محتشای   

ها و تصاویر، در مقایسه با محتشای کتاب عربی اول راهنمایی،  کتاب عربی هفتم، شامل متن، پرسش

ومش ان تری برای دانشکتاب جدید جذابیه بیشتری ارئه شااده اسااه و محتشای فعال یهبه شاایش

ومش  با محتشای کتاب عربی جدید بیش ا  محتشای  دارد و طی فرایند یادگیری، درگیری ذهنی دانش
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 باشدککتاب عربی ساب  می

 گیریبحث و نتیجه

اول راهنمایی  یهمینان فعال بشدن محتشای کتاب عربی پای یههدف ا  انجاآ این پژوهش مقایس

اساس  هفتم در نماآ جدید ومش شی بشدک محتشای هر دو کتاب بر یهدر نماآ سای ، با کتاب عربی پای

( ضریا درگیری متن کتاب عربی اول 7تانیک ویلیاآ رومی تحلیل شدک با تشجه به جدول شماره ل

بنابراین بر اساس به دسه ومده اسهک  41/0و ضریا درگیری متن کتاب عربی هفتم  1/0راهنمایی 

تشان نتیجه گرفه که کتاب عربی اول راهنمایی متنی غیرفعال تفسیر نتایج در الگشی ویلیاآ رومی می

باشد و فراگیران را درگیر یادگیری تر میدارد ولی متن کتاب عربی هفتم به نسبه پشیاتر و جذاب

تر نندیک 5/1باالتر و به  چقدر ضریا درگیری کند  ولی ضریا درگیری ریلی باال نیسه، هرمی

تر اسهک با تأملی در متن هر دو کتاب تر و محتشا فعالباشد، مینان درگیری فراگیران با کتاب بیش

تشان گفه که شاید وجشد متشن کشتاه ماالمه و داستانی در کتاب عربی هفتم، دلیل جذابیه می

 تر متن این کتاب شده اسهکبیش

های کتاب و ضریا درگیری پرسش 07/1اول راهنمایی های کتاب ضریا درگیری پرسش

فعال هستند ولی ضریا  یههای هر دو کتاب در محدودبه دسه ومدک بنابراین پرسش 33/1هفتم 

تر اسه و شاید به این دلیل باشد که نندیک 5/1های کتاب هفتم باالتر بشده و به درگیری پرسش

نسبه به  هارینجذابیه اسه، چراکه حجم تم مبنی بر تسهیل وسیاسه تألیف در کتاب جدید 

 باشدکتر و در عین حال متنشع و همراه با تصاویر  یبا میکتاب قدیم کم

و ضریا درگیری تصاویر کتاب هفتم   47/0ضریا درگیری تصاویر کتاب اول راهنمایی 

هفتم با  فعال قرار دارد ولی تصاویر کتاب یهبه دسه ومدک شارن هر دو کتاب در محدود 94/0

تر اسهک باال بشدن ضریا درگیری تصاویر کتاب هفتم مرهشن استفاده تر و جذابشارن باالتر، فعال

ا  تصاویر واقعی و هدفمندی اسه که در این کتاب وورده شده اسهک این تصاویر دومنمشره انتخاب 

ی و تربیتی را نین اند تا عالوه بر هدف اصلی که کمک به ومش    بان عربی اسه، ابعاد فرهنگشده

 دربر بگیردک 
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های عربی پردارته هر چند پژوهشی که به بررسی مینان فعال بشدن و غیر فعال بشدن کتاب

نژاد های دیگر ا  جمله پژوهش رحمانی و اعممیباشد وجشد ندارد با این وجشد نتایج برری پژوهش

تر بشده های قدیم بسیار جذابتابهای جدید در مقایسه با کدهد که محتشای کتاب( نشان می1396ل

دهد که ا  ( نشان می1396ششدک همدنین پژوهش و براتی دهقی لتر میو منجر به یادگیری عمی 

های قدیم های جدید در مقاسه با کتابپذیری کتا عربی متشسطه اول، محتشای کتابمنمر رشانش

 ششدکتر میو منجر به یادگیری عمی   ترتری بررشردار بشده و بسیار جذابا  مینان رشانایی بیش

های درسی دیگر ا  جمله پژوهش ها در بررسی کتابمقایسه این پژوهش با برری پژوهش

آ( نشان ا  همسشیی برری 2017پشر و همااران لآ( و پژوهش مهدی2015حبیبی وذر و همااران ل

های مدارس داردک در محتشای کتابفعال بشدن ا در مشرد مینان فعال بشدن و غیرهنتایج این پژوهش

فعال  یهاین دو پژوهش متن و تصاویر کتاب علشآ تجربی پایه چهارآ و پنجم ابتدایی در محدود

ها، سشیی دارد ولی ا  لحاظ ضریا درگیری پرسشاسه که ا  این لحاظ با نتایج پژوهش حاضر هم

که نتایج این دو پژوهش الیهاسه درحفعال بشدن پرسش یهپژوهش حاضر نشان دهند یهنتیج

ومش ان غیرفعال و رارج ا  تشان دانش یههای کتا مشرد بررسی در محدوددهد که پرسشنشان می

 اسهک

گیری در نتایج ( تفاوت چشم1392رانی لدر مقایسه پژوهش حاضر با پژوهش سمیعی و افضل

ه صشرت غیرفعال ارائه شده (متن و تصاویر ب1392رانی لششدک در پژوهش سمیعی و افضلدیده می

فعال جای دارند ولی در پژوهش حاضر هر بخش ا  محتشای کتاب  یهها در محدودو پرسش

 اندکفعال ارائه شده یهها و تصاویر به شیشلیف عربی شامل متن، پرسشأجدیدالت

 هایی که به منمشر تحلیل محتشای کتا درسی صشرتنتایج این پژوهش با پژوهش یهدر مقایس

آ(  بیانگر تشجه 2014اللهی و همااران ل( و پژوهش فرج1395گرفته، نتایج پژوهش یافتیان و بشیر ل

که ا  نمر پژوهشگران محتشای کتاب باشد و اینکم به سطشح رالقیه و  پرور  رالقیه ذهنی می

ابراین نتایج نیا  به اصالح و با نگری دارند، بن و علشآ تجربی پایه دوآ راهنمایی ریاضی پایه هفتم

 یهاین پژوهش با پژوهش حاضر هماهنگی نداردک  یرا محتشای کتاب جدید عربی پایه هفتم به شیش

 ششدک فعال و جذاب ارائه شده و باعی جذب فراگیران به این درس می
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 های درسی نشنگاشه در مقایسه با محتشای دهد که محتشای کتابها نشان میاین مقایسه

نمر ا  نشاقصی که در برری اند و صرفتری ارائه شدهفعال و جذاب یهه شیشهای قدیم، بکتاب

دنبال ون  پرور  و بهوتشان گفه که روند تیییر و تحشالت در نماآ ومش  ها وجشد دارد می مینه

درگیری ذهنی  یهتری در فراگیران شده و  مینتیییر در محتشای کتا درسی، باعی ایجاد رغبه بیش

 گرددکتری میبا محتشای کتاب فراهم کرده و در نتیجه منجر به یادگیری عی ونان را 

 پیشنهادها

های درسی، ومش ان در انتخاب محتشای کتابتشجه به نیا های روحی و حس کنجااوی دانش -

 رصشصاً متن دروسک

 استدالل و تفار ونانک یهومش ان به منمشر پرور  قشهای مناسا برای دانشایجاد فرصه -

های عربی مطاب  با سالی  و رفته در کتاب کار رو  کردن متشن دروس و ماالمات بهجذاب و به -

 .ومش اننیا های عاطفی دانش

 .های درسیجذاب کردن تصاویر و استفاده ا  نمادهای فرهنگی و بشمی در کتاب -

 تشجه مؤلفان و معلمان به نقش مهم تصاویر در یادگیری فعالک  -

 .لیفأالتکتاب راهنمای معلم به همراه کتا جدید یهارائ -

و  لیفأالتجدیدهای تدریس کتا های ضمن ردمه جهه وشنایی معلمان با شیشهبرگناری دوره -

 اهداف یادگیری درس عربیک

 های کشتاه و ساده عربی به منمشر جذاب کردن متن درسکاستفاده ا  سرودها و ترانه -

 منابع
 فارسیالف. 

های عربی دوره اول متشسطه بر اساس پذیری کتاببررسی رشانش(ک 1396ل کفر انهبراتی دهقی، 
 ک استاد راهنما: مریم جالئی ک کاشان، ایران: دانشگاه کاشانکتانیک رشانایی کلش 

آ(ک بررسی مینان فعال و غیرفعال بشدن 2015ل کحبیبی وذر، افسانه  حبیبی وذر، بهناآ و رضشی، اعمم

 International Conferenceک 1393محتشای کتاب علشآ تجربی پایه چهارآ ابتدایی در سال 

on Modern Approach in Humanities –Kualalumpur- MALAYSIA. 14 December. 
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ن، ایران : انتشارات تهرا ،چاپ پنجم ،تحلیل محتشای کتاب درسی(ک 1396ل ک حسن مرادی، نرگس

 وییژک

(ک تحلیل محتشی کتاب اللیة العربیة للصف الثامن فی 1396ل نژاد، وحیدکرحمانی، اسحاق و اعممی

ایران علی أساس معاییر ارتیار و تنمیم المحتشی الدراسی من وجهة نمر المعلمین فی مدینة 

 ک 36-11، 3، شماره دراسات فی تعلیم اللیة العربیة و تعلمها همجل ،یاسشج

تهران، ایران:  ،تحلیل محتشا با رویارد کتا درسی(ک 1390ل رسشلی، مهستی و امیروتشانی،  هراک

 شناسانکانتشارات جامعه

ه ششم های وسمانی پای(ک تحلیل محتشای کتاب هدیه1392ل مریمک رانی،اعمم و افضل سمیعی،

 ،1391-92 آ رومی در سال تحصیلیفعال بشدن بر اساس رو  ویلیاابتدایی ا  منمر فعال و غیر

 ک136-119سشآ،  هدوآ، دور، شماره درسی ههای برنامپژوهش همجل

 تهران، ایران: انتشارات رشدک، شناسی تربیتیروان(ک 1377ل اکبرکسیف، علی

اول  هپای 1(ک تحلیل محتشای کتاب ریاضی 1392ل  کرمی،  هره  اسدبیگی، پژمان و کرمی، مهدیک

،  رینی درسیپژوهش در برنامه ،متشسطه بر اساس تانیک ویلیاآ رومی و حیطه شنارتی بلشآ

 ک 179-167( ، 37، لپیاپی 10شماره

(ک مقایسه اهمیه و قابلیه اجرایی 1395ل محمدی، مهدی  وحید ادگان، علیرضا و  ینعلی، فاطمهک

تخا دارلی و رارجی ا  دیدگاه های مندروس دوره کارشناسی ارشد مدیریه ومش شی دانشگاه

های برنامه مجله پژوهش ،اعضای هیأت علمی و دانشجشیان: ارائه برنامه درسی پیشنهادی
 ک   65-39دوره ششم، شماره اول، ، درسی

های دین و  ندگی دوره متشسطه (ک تحلیل محتشای کتاب1395ل کمنیدی، محمد و شفیعی، محبشبه

های بیسه و گانه در کتاب راهنمای تدریس و مؤلفهسی هفههای مفاهیم اسابر مبنای مقشله

، دوره ششم، های برنامه درسیمجله پژوهش ،هاچهارگانه اهداف در قلمرو باورها و گرایش

 ک 99-67شماره اول، 

 مشهد، ایران: پیاآ اندیشهک ،رینی درسی لراهنمای عمل(برنامه(ک 1379ل ملای، حسنک

مجله  ،های درسیش تحلیل محتشا در فرایند ومش   و طراحی کتاب(ک  نق1392ل نفس، سعیدکنیک

 ک150-124ک 2ک شماره 8، دورهجهانی رسانه

(ک تحلیل فصل جبر و معادله کتاب ریاضی پایه هفتم بر اساس 1395ل کو بشیر، ور و یافتیان، نرگس

 ک 117-105، 2، شماره 11جلد ،نشریه فناوری ومش   ،پنج الگشی مختلف
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Abstract 

During the last few years, there have been some changes in the educational system 

and consequently in the textbooks and teaching materials as well. And these changes are 

done to involve students more in the teaching and learning process. One of the textbooks 

being subjected to an enormous change is Arabic textbooks. The present paper is trying 

to explore the amount of activeness of Arabic textbook in the First grade in guidance 

school, in the previous system, and the one in the seventh grade in the present system, 

comparatively. Consequently, this paper, using content analysis technique based on 

William Romey’s method, analyses these books from the active and inactive perspective. 

The statistical population for Arabic textbook in First grade in guidance school is 2011-

2012 school year and for Arabic textbook in the Seventh grade is 2014-2015 school year. 

Information collecting tool, is the analysis inventory based on William Romy’s method. 

The results conveys that the content of Seventh grade Arabic textbook consisting the text, 

questions and the images, compared to the content of Arabic textbook in first grade in 

guidance school, are more active, and the changes done to the content of Arabic textbook 

were completely positive and efficient. 

Key words: Curriculum Framework, Associate Degree, Preschool Teacher Education, 

Education system. 
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