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 انیدر م یسیزبان انگل ای گزارهدانش افعال  شرفتیآن جهت پ یو داللت ها یوتریکامپ یها یباز

 یسیمرد و زن  سطح متوسط زبان انگل یرانیا رانیفراگ

 

 فاطمه انکشافی :نگارنده

 حامد باباییاستاد راهنما : دکتر 

 چکیده:

 ،Catapult شامل  ،یتالیجید یاثر چهار باز سهیپژوهش حاضر با هدف مقابا هدف بررسی  حاضر پژوهش

Volley،Moonshot   و Rallyدانش افعال  شرفتیپ( در یعنی آموزش معلم محورمتداول ) یبا روشها

. صورت گرفته است یسیمرد و زن  سطح متوسط زبان انگل یرانیا رانیفراگ انیدر م یسیزبان انگل یا گزاره

 ،شکوه زبانموسسه ی سیزبان انگل ریفراگ 09 انیدر م تعیین سطح یشیآزما آزمون ق،یتحق نیا جامان یبرا

به دست آورده  شتریب ای 74 نمره کهمتوسط  سطح زبان رانیفراگنفر از  09و  انجام شد رانیا الن،یرشت، گ

 یتجرب وهبه دو گر یمطالعه انتخاب شدند. سپس آنها به طور تصادف یاصل گانبودند، به عنوان شرکت کنند

از  که شامل تعداد برابریشدند  میگروه تقس ریزهر گروه به دو  پس از آنشدند.  میتقس شاهدو 

شامل  شاهد نیزدختر و گروه  09و  پسردانش آموز  09شامل  یآموزان دختر و پسر بود. گروه تجرب دانش

ای زبان  افعال گزارهاز  فراگیراندانش  یابیارز یراب یا افعال گزاره آزمون شی، پسپسزن بود.  09مرد و  09

 یباز مبتنی بر آموزش ینوع یگروه تجرب فراگیران بعد از آن،شد.  گرفتهشرکت کنندگان  در بین انگلیسی

و  یکالس یها تیدر قالب فعال و تدریسروش متداول  شاهد ازکه گروه  یکردند، در حال افتیدر لیموبا

وص افعال در خص یگرید مونآز ت،یدر نها ای بهره بردند. معلوم به منظور یادگیری افعال گزاره حاتیتوض

 یها انجام شد. دادهشان تفاوت اختالف عملکرد یابیهر دو گروه به منظور ارز یبرا ای زبان انگلیسی گزاره

نرم افزار  قیدو طرفه از طر ANOVAو  t-test های آزمون یآمار لیو تحل هیتجز قیشده از طر یآور جمع

SPSS25  .نوع روش از اثرات مثبت  تیرا در حما یشواهد ج،ینتا یآمار لیو تحل هیتجزپردازش شدند

 یرانیا رانیفراگ انیدر م یسیزبان انگل یا دانش افعال گزاره پیشرفتشرکت کنندگان در  تیو جنس آموزشی

 ریتاث تیجنسنوع روش آموزشی و  نیتعامل ب هرچند کهارائه داد.  یسیمرد و زن  سطح متوسط زبان انگل

 .آخر رد شد هینداشته و فرض معناداری

 

 


