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  :چکیده
خواندن  مهارت بر یواژگان معناشناختی هاي مشخصه آموزش اثر یبررس به حاضر پژوهش

 دخترِآموز  منظور، بیست دانش بدینپردازد. می ییسوم ابتدا پایۀ ایرانی نارساخوانآموزان  دانش
رشت براساس  ابتداییمدرسۀ  هشتآموزِ  دانش 157 میان از ییابتدا سومپایۀ  نارساخوانِ

ساله بودند  شده نُه آموزان انتخاب همۀ دانش. شدند شناساییاختالالت خواندن  یصمون تشخآز
 تصادفیطور  آموز به دانشده  شدند وانتخاب اي  چندمرحله يا خوشهگیري  نمونهروش به  که
 معناشناختی آزمونشدند.  تعیینشاهد  گروهعنوان  آموز به ده دانش و یشآزما گروهعنوان  به

 گروهبراي شد.  اجراکنندگان  همۀ شرکت برايآزمون  آزمون و نیز براي پس پیش براي یواژگان
 یآموزش معناشناخت یقطر ازشان  درسیخواندن کتاب  آموزشاي  هفته برنامۀ ده یشآزما

 یآموزش یستمس یدروش جد یقشاهد همان آموزش را از طر گروهدرنظر گرفته شد. واژگان 
تست  یتهاي  آزمون یفی،با استفاده از آمارتوصشده  هاي گردآوري دادهکردند.  یافتدر یرانا

و  یهتجز SPSSبه کمک نرم افزاز  پیرسن همبستگی ضریبو  ینمستقل و مزدوج، آزمون لو
آزمون در   پسدر  یشگروه آزما يباال میانگین ارزشبا توجه به نتایج پژوهش شدند.  یلتحل

در  واژگان معناشناختیآموزش کارگیري  بهکه حاکی از آن است شاهد  گروهمقایسه با 
 یمعناشناخت آموزشهمچنین،  است.مؤثر بوده  نارساخوانآموزان  دانش خواندن یادگیري
 یندفرا بلکه ،است مؤثر نارساخوانآموزان  دانش خواندنمهارت  يارتقا يبرا تنها نهواژگان 
کار  به یلیتحص یشرفتپکسب  يدروس برا یرسا یمواد آموزش یادگیريآنان را در  یشناخت

  گیرد.  می
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Abstract 

The present study attempts to investigate the effect of teaching lexico-
semantic features on dyslexics. To this end, 20 girl elementary students 
(grade 3) out of 57 from three elementary schools of Rasht were selected 
based on Reading Disorders Diagnostic Test. Ten students diagnosed to be 
dyslexic and were assigned as the experimental group, and 10 normal 
students were also selected as the control group. A lexico-semantic test and 
a nuropsychological test as the pretest and the posttest were administered to 
all participants. The experimental group received a ten-week training 
program of reading of their textbook through lexico-semantic features, and 
the other 10 students as the control group received the same instruction 
through the new method of Iran curriculum system. The data obtained from 
the pretest and the posttest were analyzed through descriptive statistics, two 
paired samples t-test, two independent samples t-test, Levene’s test and 
Pearson Correlation Coefficient (using SPSS software). Regarding higher 
mean value of the experimental group in the posttest of lexico-semantic test 
to the control group, it can be concluded that there is a significant 
difference between two groups’ performances which highlighted the 
significant effect of teaching lexico-semantic on the experimental group's 
reading learning compared to the control group. Therefore, this study found 
that applying lexico-semantic teaching as a tool enhances reading skill of 
the dyslexic students and has a direct relationship with neuropsychological 
features which engages their cognitive process to get educational 
achievements. 
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