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این تحقیق به منظور بررسی تاثیر نوع متن بر یادگیری افعال از طریق معرفی معنی واژگان در
حاشیه متن بر روی زبان آموزان ایرانی سطح متوسط که انگلیسی را به عنوان زبان خارجی می

آموزند انجام شده است. در این تحقیق تجربی، دو نوع متن به نامهای روایتی و توضیحی استفاده شد.
به همین منظور، 30 زبان آموز خانم با رده سنی 16 تا 20 سال در مؤسسه ی زبان ادیب واقع در رشت

از میان 50 نفر زبان آموز از طریق آزمون استاندارد تعیین سطح انتخاب شدند. زبان آموزان واجد
شرایط به عنوان شرکت کنندگان اصلی مطالعه انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه گواه و

آزمایشی متشکل از ۱۵ نفر تقسیم شدند. پس از آن، یک آزمون لغت که شامل 30 سوال بود به عنوان
پیش آزمون اجرا شد. پس از آن شرکت کنندگان با ده متن (پنج متن روایی و پنج متن توضیحی) مواجه
شدند. برای گروه آزمایش معنی افعال مورد نظر در حاشیه متن ها نوشته شد. بعد از تکمیل پنج جلسه

آزمایش، به منظور تعیین میزان یادگیری افعال، از شرکت کنندگان هر دو گرئه یک آزمون لغت به عنوان
پس آزمون گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد که فراهم کردن معنی افعال در حاشیه متن به

طور قابل توجهی بر یادگیری افعال تاثیر داشت. شرکت کنندگان در گروه آزمایشی که به معنی افعال
در حاشیه متن دسترسی داشتند بهتر از گواه عمل کردند. عالوه بر این، نتایج به دست آمده نشان داد
که به کارگیری معنی افعال در حاشیه متن های توضیحی به مهارت یادگیری افعال بیشتری منجر شد.
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