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 چکیده 

بررسی   توصیفی محتوای تحلیل روش با که .است اییابتد اول دوره تجربی علوم تصاویر محتوای تحلیل پژوهش این هدف

 فراوانی  ،تحلیل این شمارش روش.است انجام یافته تصاویر در کتاب درسی علوم تجربی اول ابتداییمیزان دارا بودن فن تاکید  

یر به ترتیب  اوتص:  شامل نمونه و باشند می ابتدایی اول تجربی علوم کتاب،  پژوهش آماری جامعه.است وجود عدم یا وجود و ها

 های  داده  تحلیل و بررسی برای مرجع مهمترین درسی کتاب  .باشد می  ابتدایی  اول علوم از فصل اول تا فصل چهاردهم کتاب

  کرد.  کمک یادگیری دهی  یاد سیستم بهبود و اصالح به درسی  کتاب اهداف ی  تجزیه و شناخت با میتوان پس است آموزشی

 فضای از  خوبی تجربه که است آن بر تالش میگیرند قرار جدید محیطی در آموزان  دانش اینکه به توجه با دبستان اول پایه در

 خواهد مهم حرکتی روانی ی  حیطه به  توجه  و عواطف برانگیختن به  توجه بنابراین گیرد شکل آنان برای مدرسه و آموزشی

 جهت در بیشتر آگاهی  با تا کرد خواهد کمک یتوترب  تعلیم حوزه فعاالن و دانشجویان معلمان به آموزشی محتوای تحلیل.بود

 .کرد استفاده تدریس فرآیند بهبود برای نیز دیگری های روش از توان می البته .بردارند مؤثرگام آموزش

 

کلیدی:  واژه اول علوم کتاب،  تأکید  فن  ،ارتباطی محتوای تحلیل  ،محتوا تحلیل  ،درسی کتاب  ، درسی برنامههای   تجربی 

 ابتدایی
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 مه: مقد

،  بنابراین رشد  .امروزه نظام آموزشی به عنوان یک ابزار مهم و اساسی در رشد و توسعه همه جانبه کشور ها شناخته می شود

ار مهم هر کشور است. دوره ابتدایی از جمله مهم ترین دوره های  از جمله مباحث بسی،  اصالح و بهبود کمی و کیفی آن،  تحول

و رشد همه جانبه افراد درآن فراهم گردیده و مناسب ترین فرصت برای  ل گیری شخصیت  زیرا زمینه شک،  نظام آموزشی است

جبران آن در   فرصت  ،تحصیل و یادگیری و رشد استعدادهای کودک است. اگر کودک در این سن مهارتهای الزم را نیاموزند

 (1350 ،بحرینی و همکاران) مراحل بعدی رشد بسیار مشکل خواهد بود

 می آشکار پیام محتوای عینی  و منظم،  کمی بیان و تشریح به محقق شیوه این در که است پژوهش از ای وهیش محتوا تحلیل

 عاطفی ،  اساسی شناختی  اهداف تحقق میزان بر درسی محتوای اثرات تحلیل و مطالعه، محتوا تحلیل کاربردهای از یکی.پردازد

 تامین و  آموزان جانبه دانش همه رشد کلی اصول  اساس بر  شپرور  و آموزش اهداف.دارد تاکید پرورش و  آموزش مهارتی و

 ارتباط پل حقیقت در درسی محتوای.است نموده تعیین را  ،مطلوب انسان به دستیابی کلی طور به و جامعه اشتغال نیازهای

 لذا.دارد عهده رب را آموزان دانش رشد و یادگیری های فرصت سازی فراهم وظیفه و است واقعی نیازهای با اهداف این  دهنده 

 حسن) است درسی متون گران تحلیل های ترین دغدغه مهم از اهداف به نیل در درسی برنامه موفقیت میزان تعیین و مطالعه

 (1399 ،مرادی

نقش زیر بنایی    ، تعداد زیاد کودکان تحت پوشش  .ابتدایی بعنوان یکی از مهمترین دوره های نظام آموزشی استهمچنین دوره  

ور و ویژگیهای کودکان دورة ابتدایی می تواند از عوامل اهمیت دوره ابتدایی بحساب آید  ی نظام آموزش و پرورش کشداشتن برا

کتابهای درسی در نظام آموزش و پرورش کشور ایران و تاکید بر آموزش   با توجه به مباحث سه گانه مطرح شده یعنی اهمیت

مچنین اهمیت دوره ابتدایی می توان گفت که تحقیق لوم تجربی و هحساب کردن و ع   ،نوشتن  ،دروس پایه همچون خواندن

اهمیت خاصی برخوردار    حاضر به دلیل توجه به بکارگیری اصول طراحی در تصاویر کتاب درسی علوم تجربی دوره ابتدایی از

که موجب کسب دانش و  این درحالیست که تصاویر و نقاشی ها در کتابهای دوره ابتدایی نقش بسزایی دارند بطوری    .می شود

و موجب حفظ و یادآوری    ،(1376  ،موسویعملی و بینش دانش آموزان را فراهم می کند )   ،پرورش مهارتهای ذهنی   ،اطالعات

 (.1350 ،موجب یادآوردن تجارب می شوند )رشید پورسریع شده و بطور کلی  

ای درسی دوره ابتدایی می تواند تبیین کننده میزان بررسی چگونگی استفاده از تکنیکهای اصل تاکید در طراحی تصاویر کتابه 

ه ابتدائی انجام  ا درتحقق اهداف نظام آموزشی کشور باشد.تحقیقاتی در رابطه با تصاویر کتابهای درسی دورکارآیی این کتاب ه

 شده است. 

 محتوای تحلیل هدف با پژوهشی  پردازد.در می درسی کتاب آشکار محتوای ویژگی های تبیین به،  توصیفی محتوای تحلیل

 های پژوهشی مهارت  یادگیری و رشد برای درسی کتاب این محتوای سازی غنی منظور به   ابتدایی اول  پایه تجربی علوم کتاب

گردید فصل چهارده روی کمی تحلیل و تجزیه شکل به محتوا تحلیل روش از که آموزان دانش در اکتشافی  و  استفاده 

 .دریافت شد که تصاویر از میزان فن تاکید بسیار کمی برخوردار است  ، تصاویر محور فن تاکید دربررسی

 دستاوردهای از مخاطبان  با آن ارتباطی توان ارتقای بهبود و رسانه این کارآمدی افزایش منظور به  درسی های کتاب طراحان

 مهارت و قیتخال و هنری یمبان و اصول براساس درسی های کتاب طراحی.نمایند می استفاده گرافیکی طراحان و هنرمندان

 و فهم تا بیارایند هم در زیبا و نواز چشم ای گونه به را کتاب متن محتواو که نماید می فراهم را امکان این تصویرگران
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 ارائه برای (تصویر و عکس)  ترسیمی  های رسانه از درسی های کتاب در.سازند مقدور زمان  ترین  کوتاه در را آن تأثیرگذاری

 . شود می استفاده فشرده و روشن تصور به پیام

 

 ؛عکس

 درسی های کتاب در های موجود عکس .شود می گرفته عکاسی دوربین با که است کاغذ روی به موضوع واقعی نمونه بازتاب

 .هستند شده کپی و اصلی صورت دو به

 

 ؛تصویر

 عنوان به تصاویر از .میشود برداری هنسخ اشیاء و اماکن  ،افراد عکس روی از که است بعدی دو و غیرشفاف دیداری رسانه

 طریق از تنها فراگیر زندگی محیط از فراتر دنیای زیرادرک .گرفت بهره توان می مخاطبان یادگیری توان افزایش جهت عنصری

 رفراگی و گذارد برجا مخاطبان بر بیشتری  تأثیر تا شود می طراحی مربوطه  متن درکنار تصاویر اکثر .است میسر تصویر و عکس

 شود تا تعبیه جایی  در باید صفحه در تصایر گرفتن قرار محل .کند  پیدا متن موضوع و اطالعات به آشنایی بیشتری و تسلط

 از استفاده .گیرد می متن قرار از کوچکتر قلمی با تصویر در تصویر شماره و  نام .شود دیده راحتی به آن های قسمت تمامی

 .است ومکمل متمایز اصول دسته دو رعایت بر مبتنی آموزشی های کتاب در تصویر

 متن زیبایی  و  تناسب ایجاد جهت بندی و کادر هماهنگی  ،وحدت  ، تأکید  ،تضاد  ،توازن همچون طراحی اصول رعایت سو یک از

 این ترین مهم از برخی .شود می یادگیری تثبیت و تقویت موجب  هایی که معیار با مذکور اصول تلفیق دیگر سوی از و کتاب

 :زیربرشمرد شرح به توان می را لاصو

 ؛ درس عنوان و کتاب محتوای با تصویر تناسب-1

 ؛فراگیران فهم و درک با تناسب-2

 ؛مهم غیر اجزای حذف و ( پیچیدگی عدم)  سادگی رعایت-3

 ؛ تصویر مختلف های قسمت و اجزاء بندی گروه-4

 ؛ها قسمت سایر به نسبت تر مهم اجزای کردن برجسته-5

 ؛متن  مجاورت در و مشخص ای زمینه پیش در تصویر گرفتن قرار-6

 ؛تصاویر از استفاده بر متن تأکید-7

 و تأثیرگذاری  ،مراحل  ،بندی طبقه ؛ارتباط نظیر  تصویر  اجزاء  سازماندهی جهت مختلف نمادهای  و عالیم کارگیری به-8

 ....و تأثیرپذیری

 در مندرج تصاویر میزان که دهد  می  نشان ها آمار .است سیدر کتاب  در مهم  وری  ضرو بخش یک عنوان به تصویر از استفاده

 دوره  در سپس و پنجم های سال از ترتیب به نسبت این .درگرفته را کتاب کل فضای % 10 به  نزدیک ابتدایی  دوره های کتاب

 اشاره آن از نمونه دنچ به  زیر در .دارد دنبال به زیادی محاسن و فواید تصویر از استفاده.یابد می کاهش باالتر تحصیلی های

 : شود می

 ؛متن مطالعه به دقت و توجه جلب و هانگیز ایجاد-1

 ؛ خواندنی مطالب جذابیت افزایش-2
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 ؛یادآوری تسهیل و یادگیری افزایش-3

 ؛جزئیات ویژه به متن مطالعه به کمک-4

 ؛فراگیر دیداری دانش و سواد تقویت-5

 ؛زات یتجه و ایلسو کاربردن به شیوه و ها روش ، فنی نکات نمایش-6

 ؛حجمی و مکانی  ،بصری مفاهیم انتقال-7

 ؛متن مطالعه جهت الزم زمان کاهش-8

 ؛ مطالعه حین کسالت و خستگی کاهش-9

 (1396 ،دهانی  هادی) .خاص اشیای و وسایل  ،ها  پدیده واقعی های نمونه نمایش در محدودیت کاهش-10

 

 :تحقیقروش  

 ، فرآیندی مهم در تحلیل محتواست که به موجب آن  ،گذاراست رمزگذاریظام رمزطراحی ن  نیازمند  محتوا  تحلیل  هر  اجرای 

  ، شود )هولستیهای محتوا تبدیل میاطالعات خام به طور منظم تغییر شکل یافته و به واحدهایی برای توصیف دقیق ویژگی

  دو  پژوهش  این  در  .است  "شارشم  روش  و  ثبت  واحد  ،بندی  طبقه"  تعیین  یعنی  مرحله  شامل  گذاری  رمز  نظام  طراحی  (.1965

  «   تأکید  فن  با  »  و  «  تأکید  فن  بدون  گروه»  دو  به  آماری  جامعه  کتابهای  تصاویر  اول  بندی  طبقه  در  ،گرفته  صورت  بندی  طبقه

گروه  ش  تقسیم در  تصاویری  اند.  تأکید"ده  فن  طراحی    "با  در  تأکید  اصل  پنجگانه  فنون  از  یکی  حداقل  که  دارند  آنها  قرار 

تأکید "وه  ده است.و در گراستفاده ش تأکید    ، "بدون فن  از فنون اصل  آنها هیچکدام  تصاویری قرار داده شدند که در طراحی 

طبقه بندی    ،براساس فن تاکید بکار گرفته شده،  در پنج طبقه  ،استفاده نشده است. در طبقه بندی دوم تصاویردارای فن تاکید

 . "نوشته و عالئم ویژه ، رنگ متفاوت ،شکل قاب ، در اندازه تفاوت "رای فن:شدند طبقات عبارتند ازتصاویر دا

قطعه  "یعنی بخش قابل شمارش محتوا که در فرآیند تحقیق مورد شمارش قرار می گیرد واحد ثبت در این تحقیق    ، واحد ثبت

این تحقیق  "تصویر و عکس است. همچنین روش شمارش در  نقاشی  نیز شامل  باشد. تصاویر  فراوار  ،می  ها    نی وش شمارش 

ه و در طبقه خاص خود  شد  شمارش بار یک تصویر هر ،رنگ بندی ومکان قرار گرفتن تصویر ،است. بنابراین بدون توجه به اندازه

 می باشد.  1400 سالیازدهم ابتدایی چاپ  اول درسی علوم پایه کتاب ، جامعه آماری پژوهش حاضرقرار گرفته است. 

ت مربوط به پژوهش درآن جداول جمع آوری گردید.  آوری اطالعات جداولی توسط محقق ساخته شد که اطالعابه منظور جمع 

  تعیین  شامل   اطالعات   این.  باشد  می   های افقی این جداول فضایی برای گرد آوری اطالعات مربوط به تک تک تصاویر  ستون

 .تصاویراست در رفته رکا به  تأکید فن نوع همچنین ، تأکید  بدون  و تأکید  دارای تصاویر

تأکید دارای فن  باشد  ،تصویر  رفته  بکار  آن  تأکیددر طراحی  اصل  پنجگانه  فنون  از  یکی  است که حداقل  همچنین   ، تصویری 

 . تصاویر دارای هر کدام از فنون تأکید به شرح زیر تعریف گردید 

 .ویژه ای مشخص شده است رنگتصاویر دارای فن رنگ متفاوت: تصاویری که جزء یا عنصر مورد تأکید با .1

ت زیر نویس می تواند نشانگر تأکید بر روی جزء یا عنصر و یا  بصور  یا  و  تصاویر  داخل  در  نوشته:  نوشته  فن  دارای  تصاویر  -2

 پیام خاصی از تصویر باشد.  

  توسط   دست  ارهاش  ،ریاضی  هندسی  اشکال  رسم  ، پیکان  ،جمله   از  ای  ویژه   عالئم  اوقات  گاهی  :ویژه   عالئم  دارای  تصاویر  -3

 خاصی در نظر گرفته می شود.   پیام   یا  و عنصر یا  جزء بر تأکید  برای فنی بعنوان تصویر در شخصی



 یمطالعات روانشناسی و علوم تربیت

 167-181، صفحات 1401  زمستان،  4، شماره 8 دوره

171 

 

  .است تصویر اجزای سایر از بزرگتر ، اندازه نظر از تاکید مورد جز یک که  تصاویری :اندازه در تفاوت فن دارای تصاویر -4 

  قاب   از  متفاوتی  قاب  در  است  تأکید   مورد  که  تصویر  از  عنصری  یا  جزء  قات او  گاهی   :متفاوت  قاب  شکل  فن  دارای  تصاویر  -5

 .گیرد می  قرار عناصر و اجزای دیگر

 

 :ها یافته

 این از که ،کتاب کل در تصویر235 ازمجموع که شود می مالحظه ، اول ابتدایی پایه تجربی علوم کتاب تصاویر بررسی در

 .است شده تشخیص داده ، تاکید فن با، گرتصویردی65 و  ،تاکید  فن بدون تصویر170تعداد

 :توزیع فراوانی ها1جدول شماره  

فن تاکید   داردفن تاکید   تصویر  فصل ها 

 5 4 3 2 1 ندارد

    ✓   1 اول

2  ✓     

3   ✓    

4   ✓    

5      ✓ 

6      ✓ 

7    ✓   

8      ✓ 

  ✓     9 دوم

10      ✓ 

11   ✓    

12      ✓ 

13      ✓ 

14      ✓ 

15      ✓ 

16    ✓   

17      ✓ 

 ✓      18 سوم 

19      ✓ 

20      ✓ 

21      ✓ 

22      ✓ 
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23      ✓ 

24  ✓     

25      ✓ 

26      ✓ 

27   ✓    

28      ✓ 

29      ✓ 

30      ✓ 

31      ✓ 

32      ✓ 

33      ✓ 

34      ✓ 

35      ✓ 

36      ✓ 

37 ✓      

 ✓      38 چهارم

39      ✓ 

40   ✓    

41   ✓    

42   ✓    

43      ✓ 

44      ✓ 

45      ✓ 

46      ✓ 

47      ✓ 

48   ✓    

49      ✓ 

50      ✓ 

51      ✓ 

52   ✓    

53   ✓    

54      ✓ 
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55      ✓ 

56      ✓ 

57      ✓ 

58    ✓   

59   ✓    

60      ✓ 

61 ✓      

62      ✓ 

63      ✓ 

64 ✓      

65      ✓ 

66      ✓ 

67   ✓    

68      ✓ 

69      ✓ 

70      ✓ 

   ✓    71 پنجم

72      ✓ 

73   ✓    

74      ✓ 

75    ✓   

76      ✓ 

77    ✓   

78    ✓   

79      ✓ 

80      ✓ 

81      ✓ 

82      ✓ 

 83      ✓ 

84    ✓   

85    ✓   

86    ✓   
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87      ✓ 

88      ✓ 

89      ✓ 

90      ✓ 

91  ✓     

92      ✓ 

93      ✓ 

94      ✓ 

95      ✓ 

 ✓      96 ششم

97      ✓ 

98      ✓ 

99      ✓ 

100      ✓ 

101      ✓ 

102 ✓      

103   ✓    

104      ✓ 

105      ✓ 

106      ✓ 

107      ✓ 

108      ✓ 

109      ✓ 

110  ✓     

111     ✓  

112      ✓ 

 ✓      113 هفتم

114      ✓ 

115      ✓ 

116      ✓ 

117    ✓   

118      ✓ 
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119      ✓ 

120      ✓ 

121     ✓  

122      ✓ 

123      ✓ 

124      ✓ 

 125      ✓ 

126      ✓ 

127    ✓   

128      ✓ 

129      ✓ 

130      ✓ 

131      ✓ 

132    ✓   

133      ✓ 

134      ✓ 

135      ✓ 

136      ✓ 

137      ✓ 

138    ✓   

139      ✓ 

140      ✓ 

      ✓ 141 هشتم

142      ✓ 

 ✓      143 نهم

144      ✓ 

145   ✓    

146      ✓ 

147   ✓    

148 ✓      

149    ✓   

150      ✓ 
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151 ✓      

152      ✓ 

153    ✓   

154      ✓ 

 ✓      155 دهم 

156      ✓ 

157      ✓ 

158      ✓ 

159      ✓ 

160      ✓ 

161      ✓ 

162      ✓ 

163      ✓ 

164      ✓ 

165      ✓ 

166      ✓ 

 167      ✓ 

168      ✓ 

169      ✓ 

170      ✓ 

 ✓      171 یازدهم 

172      ✓ 

173 ✓      

174      ✓ 

175   ✓    

176      ✓ 

177      ✓ 

178      ✓ 

179   ✓    

180      ✓ 

181 ✓      

182      ✓ 



 یمطالعات روانشناسی و علوم تربیت

 167-181، صفحات 1401  زمستان،  4، شماره 8 دوره

177 

 

183      ✓ 

184      ✓ 

185      ✓ 

186     ✓  

187      ✓ 

188   ✓    

189   ✓    

190  ✓     

191      ✓ 

192      ✓ 

193      ✓ 

194      ✓ 

195      ✓ 

196      ✓ 

197      ✓ 

  ✓     198 دوازدهم 

199      ✓ 

200      ✓ 

201      ✓ 

202      ✓ 

203      ✓ 

204      ✓ 

205      ✓ 

206   ✓    

207     ✓  

208      ✓ 

 209      ✓ 

210      ✓ 

211      ✓ 

212     ✓  

213    ✓   

214      ✓ 
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215      ✓ 

216      ✓ 

217      ✓ 

218      ✓ 

219      ✓ 

220      ✓ 

 ✓      221 سیزدهم

222      ✓ 

223   ✓    

224      ✓ 

225   ✓    

226      ✓ 

227      ✓ 

228      ✓ 

229  ✓     

230      ✓ 

231      ✓ 

232   ✓    

 ✓      233 چهاردهم 

234     ✓  

235      ✓ 

 

 و طبق شاخص های موردنظر عالمت گذاری گردید. ، در این جدول به ترتیب کلیه عکس های هر فصل مورد بررسی قرار گرفت

 ها محاسبه شد.  در جدول زیر درصد ،فراوانی های هر داده پس از شمارش تعداد 

 درصدها توزیع    2جدول شماره

 جمع کل ندارد دارد محاسبات فصل ها 

1 2 3 4 5 

 8 3 0 1 3 1 0 جمع  اول

 %62.5 %37.5 %0 %12.5 %37.5 %12.5 %0 درصد

 9 6 1 1 1 0 0 جمع  دوم
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 %33.33 %66.66 %11.11 %11.11 %11.11 %0 %0 درصد

 20 17 0 0 1 1 1 جمع  سوم 

 %15 %85 %0 %0 %5 %5 %5 درصد

 33 22 0 1 8 0 2 ع جم چهارم

 %33.33 %66.66 %0 %3.03 %24.24 %0 6.06 درصد

 25 16 0 7 1 1 0 جمع  پنجم

 %36 %64 %0 %28 %4 %4 %0 درصد

 17 13 1 0 1 1 1 جمع  ششم

 %23.52 %76.47 %5.88 %0 %5.88 %5.88 %5.88 درصد

 28 23 1 4 0 0 0 جمع  هفتم

 %17.85 %82.14 %3.57 %14.28 %0 %0 %0 درصد

 2 1 0 0 0 0 1 جمع  هشتم

 %50 %50 %0 %0 %0 %0 %50 درصد

 12 6 0 2 2 0 2 جمع  نهم

 %50 %50 %0 %16.66 %16.66 %0 %16.66 درصد

 16 16 0 0 0 0 0 جمع  دهم 

 %100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 درصد

 27 19 1 0 4 1 2 جمع  یازدهم 

 %29.6 %70.37 %3.70 %0 %14.81 %3.70 %7.40 درصد

 23 18 3 1 1 0 0 جمع  دوازده

 %21.73 %77.26 %13.04 %4.34 %4.34 %0 %0 درصد

 12 8 0 0 3 1 0 جمع  سیزدهم

 %33.33 %66.66 %0 %0 %25 %8.33 %0 درصد

 3 2 1 0 0 0 0 جمع  چهاردهم 

 %33.33 %66.66 %33.33 %0 %0 %0 %0 درصد

 

می باشد که در طراحی      تصویر  235ابتدایی دارای  اولپایه    علومکتاب    1  شماره   جدول  بر اساس  2در مندرجات جدول شماره

درصد فنون   73تصویر یعنی  170حداقل یکی از فنون تأکید بکار گرفته شده است و در طراحی    ،درصد  27تصویر آن یعنی    65

 تأکید بکار گرفته نشده است. 

 صد هریک از داده ها محاسبه گردیده است. هم چنین هر فصل نیز بطور جداگانه مورد بررسی قرارگرفته و در
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 :یافته های نهایی3جدول شماره  

 5 4 3 2 1 فن تاکید 

 8 17 25 6 9 تعداد

 %3.4 %7.23 %10.63 %2.55 %3.82 درصد 

 

شماره    ،%10.63)عالئم ویژه(  3شماره      ، %2.55)نوشته(  2شماره    ،   %3.82)رنگ متفاوت(    1طبق جدول باال از فن تاکید شماره  

 در کل کتاب استفاده شده است.  %3.4)شکل قاب متفاوت(  5شماره   ،%7.23)تفاوت در اندازه(4

 

 :گیری نتیجه

فن تاکید    %72.34و  %27.66دارا بودن تصاویر با فن تاکید میزان که کرد بیان توان می آمده دست به های یافته به توجه با

تا  .ندارد فن  از  دبستان  اول  پایه  تجربی  علوم  کتاب  عالئم  در  کمترین کید  نوشته  نوع  تاکید  فن  از  و  استفاده  بیشترین  ویژه 

 تصاویر شناسایی با باید پس معلمان.باشد مؤثر یادگیرندگان در خالقیت وپرورش ایجاد در تواند می وکمتراستفاده شده است.

 .مشخص نمایند آموزان دانش برای را آنها اصلی پیام  ،ناهماهنگ

 

 پیشنهادات:

بسیار کم استفاده شده است.    در تصاویر  ش های انجام گرفته در کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی از فن تاکید بر اساس پژوه 

بهتر است از فنون تاکید بیشتری در تصاویر    کمتری دارند  فراگیران توانایی خواندن  با توجه به این نکته که در پایه اول ابتدایی

ه مفهوم محتوای بکار رفته در هر درس افزایش یابد و میزان بازدهی انتقال مطالب توسط جه دانش اموزان بتا تو  استفاده گردد. 

 آسان تر خواهد شد. در نتیجه دریافت مطالب توسط یادگیرندگان  معلم موثرتر باشد. 
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