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  اطلبوالعلم من المهد الي الحد
  )ص(پيامبر اسالم 

  
  مقدمه

ها و تجربيات نوين  سوم ميالدي، پيشرفتي  هبا ورود به هزار
، )ص(آموزشي، اين امكان را فراهم ساخته است كه سخن گهربار پيامبر 

، »العمر يادگيري مادام«، يا به عبارت ديگر »زگهواره تا گور دانش بجوي«
امروزه يادگيري به زمان حضور در مدرسه محدود . ق عملي يابدمصدا
ي  هالمللي دربار طور كه در گزارش كميسيون بين شود، بلكه همان نمي

، 1995(» يادگيري، گنج درون«آموزش براي قرن بيست و يكم با عنوان 
Dolors (هاي حيات انسان را  بيان شده است، يادگيري تمام جنبه
چنين امر خطيري بدون بازانديشي، بازسازي ساختارها  تحقق. گيرد دربرمي

  .نمايد هاي آن، بعيد مي هاي نظام آموزشي و زيرساخت و بازآفريني مؤلفه
ترين منابع تحقق يادگيري مؤثر و پايدار در  ترين و رايج يكي از مهم
يادگيري اطالعات از طريق كتاب، . هاي آموزشي هستند كشورمان، كتاب

گانيه . (ينترنت همچنان اهميت خود را حفظ كرده استعليرغم گسترش ا
  ).1378مهجور، ي  هوريس، ترجم

اند، در كنار ابزار پيچيده و سريع توسعه  هاي آموزشي توانسته كتاب
هاي آموزشي جهان همچنان اهميت خود  اي در سراسر نظام رسانهي  هيافت

  .بپردازندرا حفظ كنند و به تحقق يادگيري در سطوح مختلف فراگيران 
ريزي آموزشي وزارت  سازمان پژوهش و برنامه«در حال حاضر، 

، به عنوان يكي از مؤسسات بزرگ علمي فرهنگي و »وپرورش آموزش
هاي  ريزي، توليد و ارزشيابي كتاب آموزشي كشور، در امر پژوهش، برنامه

اين سازمان، عالوه بر ساماندهي امور توليد و . اي دارد آموزشي نقش عمده
اندركاران امور  دهي به دست هاي آموزشي، امر راهنمايي و جهت شر كتابن
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هاي آموزشي مناسب و مورد نياز نسل  چاپ و نشر، در راستاي توليد كتاب
آموزي، اولياء، معلمان و كارشناسان آموزشي سراسر كشور را برعهده  دانش
اي حاضر فراهم شده است، تالشي مقدماتي بري  هآنچه در مجموع. دارد

ي  هاميدواريم با نظرات ارشادي و اصالحي كلي. باشد نيل به اين مقصد مي
تر  ها كامل هاي بعدي، اين تالش نظران امر تعليم و تربيت، در گام صاحب

هاي متعالي و آرماني نظام آموزشي كشور  شوند و به سمت تحقق هدف
  .پيش روند

  
  دفتر انتشارات كمك آموزشي
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  ها ها با ساير كتاب ت آنهاي آموزشي و تفاو كتاب
هايي را كه هر سال چاپ و  توان مجموعه كتاب از يك ديدگاه مي

هاي آموزشي قلمداد كرد، زيرا هر كتابي  شوند، به عنوان كتاب منتشر مي
هاي آموزشي با هدف  طور خاص كتاب اما به. پيامي براي آموزش دارد

. آيد ير درميهاي رسمي و غيررسمي به رشته تحر استفاده در آموزش
ها براي  هاي آموزشي مطالبي دارند كه آموختني و يادگيري آن كتاب

البته ممكن است كه يادگيري برخي . اكثريت افراد جامعه ضروري است
هاي مسؤول  هاي درسي مستلزم نوعي تعليم و تعلم باشد كه دستگاه كتاب

اد جامعه ها به افر آموزشي كشور موظفند، شرايط الزم را براي تعليم آن
اي است كه تالش  ها به گونه گونه كتاب بنابراين، ماهيت اين. فراهم كنند

براي يادگيري از سوي متعلم و كوشش براي تعليم را از سوي 
كه  حال آن. كند طلب مي) اولياي امور آموزشي و معلمان(اندركاران  دست

ها،  گرفتن آناز الزام و اجبار براي خواندن و ياد   ها نيز، فارغ ساير كتاب
هاي متفاوت و متنوع افراد و جامعه براي رفع نيازهاي  پاسخگوي خواسته
تواند، هر ميزان  اي برحسب نياز خود مي كه هر خواننده خاص هستند؛ چنان

هاي  كتاب. ها را كه مايل است، مطالعه كنند و ياد بگيرند از مطالب آن
هاي درسي،  كتاب: عمده تقسيم كردي  هتوان به سه دست آموزشي را مي

  .هاي كمك درسي هاي كمك آموزشي، و كتاب كتاب
ي  ههايي هستند كه براساس برنام كتاب :هاي درسي كتاب) الف

درسي خاصي و با هدف معيني از سوي مراجع ذيصالح در وزارت 
اند و در چارچوب زمانيِ معيني آموزش  وپرورش به تصويب رسيده آموزش

رايط ذهني و سني يادگيرندگان تأليف، چاپ و و متناسب با پايه، رشته، ش
ها  به عالوه، از آن. شوند ها تدريس مي هاي رسمي مدرسه در كالس

ها، به اخذ مدرك  آيد و ياد گرفتن محتواي آن ارزشيابي به عمل مي
ريزي تأليف و  امور برنامهي  هدر حال حاضر، هم. شود تحصيلي منجر مي
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ريزي  در سازمان پژوهش و برنامه ها به صورت متمركز چاپ اين كتاب
ريزي و  دفاتر برنامه«ريزي و تأليف را  گيرد و كار برنامه آموزشي انجام مي

كل چاپ و توزيع ي  هادار«ها را،  و كار چاپ آن» هاي درسي تأليف كتاب
ي  هجا كه هدف از تدوين مجموع از آن. دهند انجام مي» هاي درسي كتاب

هاي آموزشي غيردرسي  و ضوابط انتشار كتابها  حاضر پرداختن به ويژگي
هاي  تر روي بررسي ويژگي است، در اين مبحث توجه خود را بيش

  .كنيم هاي كمك آموزشي و كمك درسي متمركز مي كتاب
هايي هستند كه  كتاب ):اي توسعه(هاي كمك آموزشي  كتاب) ب

ي، به منظور ايجاد انگيزه، توسعه يادگيري، افزايش دانش و سواد علم
هاي ذهني و عملي، رشد روابط اجتماعي و ارتقاي  پرورش مهارت

شوند و  هاي خاصي تهيه و تنظيم مي ها و برنامه يادگيرنده براساس هدف
  .تحصيلي وابسته نيستندي  ههاي درسي دور لزوماً به برنامه
  : توان به سه گروه عمده تقسيم كرد ها را مي اين كتاب

  .آموزان نشافزايي دا هاي دانش كتاب. 1
اي و هنري  هاي فرايندي، عملي، پروژه هاي پرورش مهارت كتاب. 2
  .آموزان دانش
  .افزايي، مهارتي و روشي براي معلمان و كارشناسان هاي دانش كتاب. 3
هايي هستند كه به منظور  كتاب :هاي كمك درسي كتاب) ج

ي تسهيل، تقويت، تكميل، تعميق يادگيري و فراهم كردن آموزش جبران
تحصيلي خاصي تهيه ي  ههاي درسي دوره و پاي ها و برنامه براساس هدف
هاي درسي  هاي برنامه ها الزاماً به هدف اين كتاب. شوند و تنظيم مي
  .وابسته هستند

هاي كمك درسي داخل و خارج از كشور نشانگر آن  بررسي كتاب
   :ها قابل شناسايي است است كه حداقل چهار گروه از اين نوع كتاب

  آموزان؛ هاي يادگيري براي دانش هاي كار و فعاليت كتاب. 1
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هاي تمرين به منظور تثبيت، تقويت و آموزش جبراني  كتاب. 2
  آموزان؛ يادگيري دانش

  آموزان؛ هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش كتاب. 3
هاي درسي  هاي برنامه هاي فعاليت محور در چارچوب هدف كتاب. 4
  .خاص
  
  )غير درسي(هاي آموزشي  هاي كتاب يويژگ

هاي كمك آموزشي و كمك درسي با توجه به تفاوتي كه با  كتاب
هاي خاصي  هاي درسي دارند، هر يك داراي مقاصد و ويژگي كتاب
ها به ناشران، ارزيابان و اولياي  آگاهي از اين مقاصد و ويژگي. هستند

ي و گزينش اين نوع كند تا نسبت به تأليف، چاپ، ارزياب مدارس كمك مي
تر  آگاهانه) شود هاي آموزشي ياد مي از اين پس با عنوان كتاب(ها  از كتاب

  .عمل كنند
هاي كلي هستند  اي از ويژگي مجموعه :هاي عمومي ويژگي) الف
نظر از نوع آن  هاي آموزشي را صرف توانند پديدآورندگان كتاب كه مي

ها را به چهار  اين ويژگي. هاي مناسب راهنمايي كنند درجهت توليد كتاب
  : توان تقسيم كرد دسته مي

  هاي آموزشي از بعد فيزيكي و ظاهري هاي كتاب ويژگي. 1
. شكل ظاهري و فيزيكي كتاب از عوامل جذاب و برانگيزنده است

شكل . شود مخاطب با كتاب، از شكل ظاهري آن آغاز ميي  هبرخورد اولي
اطب را به دنياي كتاب و اي است كه مخ ظاهري كتاب مانند پنجره

در اين رابطه، عوامل زير بايد مورد توجه قرار . كند محتواي آن وارد مي
  : گيرند
  جذابيت ظاهري روي جلد و ارتباط آن با محتواي كتاب؛. 1ـ1
  ابعاد و قطع كتاب و ارتباط آن با محتوا و شرايط گروه سني؛. 2ـ1
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كتاب با سن  هماهنگي قطع، شكل ظاهري، استحكام فيزيكي. 3ـ1
  مخاطبان و نوع كاربرد؛

  آرايي و زيباسازي؛ كيفيت صفحه. 4ـ1
خواني و  اي باشد كه به ايجاد انگيزه، آسان آرايي بايد به گونه صفحه 

گيري مطالب  ايجاد نظم فكري در مخاطب كمك كند تا او بتواند، در پي
  به طور موفق عمل كند؛

  اي سني مخاطب هماهنگ باشد؛ه آن با ويژگيي  هها و انداز نوع حرف 
  ها و سطرها توجه شود؛ حرفي  هبه فاصل 
  سفيدخواني مورد توجه قرار گيرد؛ 
  هاي بصري براي ايجاد انگيزه استفاده شود؛ از محرك 
  تصويرها به نحو موزوني در سراسر متن توزيع شوند؛ 
  .بين تعداد تصويرها و حجم متن نوشته شده، تناسب برقرار باشد 
  
  : هاي آموزشي از بعد معنايي و محتوا هاي كتاب ويژگي. 2

توان از نظر عناصر اصلي و معنايي كتاب  هاي اين بخش را مي ويژگي
ي  هآموزشي، يعني هدف، اصول انتخاب و سازماندهي محتوا، زبان، نحو

  : بيان و تصوير به شرح زير مورد بررسي قرار داد
  رابطه محتواي آموزشي با هدف. 2ـ1

رود، يادگيرنده پس از  كند كه انتظار مي اي اشاره مي دف به نقطهه
آموزشي، به آن ي  همدون يا تجربي  هقرار گرفتن در معرض يك برنام

گيري محتوا را  ها همچون نورافكني هستند كه جهت هدف. دست يابد
ها و انتظارت در  بيني و ذكر هدف به همين دليل، پيش. دهند نشان مي

ها توجه به  طور كلي، در بيان هدف به. زشي اهميت داردهاي آمو كتاب
  : نكات زير ضروري است
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اصلي يا ابتداي ي  ههاي كلي و جزئي در مقدم شايسته است كه هدف 
  .هر فصل يا مبحث يادگيري بيان شود

  .ها به صورت صريح و قابل فهم بيان شوند الزم است، هدف 
بستگي به ماهيت موضوع هاي جزئي به صورت رفتاري،  بيان هدف 
  .دارد

  اصول انتخاب محتواي آموزشي. 2ـ2
ها،  محتوا به مفاهيم، تعاريف، حقايق، اصول، قوانين، نظرات، مهارت

ها، تصويرها،  ها، خودآزمايي بندي هاي عملي، جمع فرايندهاي تفكر، فعاليت
ان كند كه با رويكردي تلفيقي و يا مجزا، به مخاطب اشاره مي... ها و نقشه

هاي زير  انتخاب محتواي آموزشي براساس معيارها و ويژگي. شود ارائه مي
  .گيرد انجام مي

  هاي كلي و جزئي؛ ارتباط با هدف 
  ارتباط با عالقه، نياز و رغبت فراگيران؛ 
  ارتباط با نيازهاي جامعه؛ 
  ؛)جسماني و عقالني(ارتباط با توانايي فراگيران  
  آينده؛ارتباط با زندگي حال و  
  ارتباط با زمان تمركز بر موضوع؛ 
  اعتبار علمي؛ 
  فراهم كردن زمينه براي رشد تفكر؛ 
  كاربردي بودن در زندگي؛ 
  توجه به مسائل اجتماعي، ارزشي و اخالقي؛ 
  .هاي كاربردي بيان جنبه 
  اصول سازماندهي محتواي آموزشي. 2ـ3

ي و كلي معموالً زمان هاي آرمان دستيابي به مقاصد، انتظارات و هدف
تحكيم يادگيري، وحدت در يادگيري و تقويت . كند زيادي را طلب مي
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منطقي صورت ي  هكند كه سازماندهي محتوا به شيو ها ايجاب مي آموخته
هاي آموزشي ممكن است در يك يا چندين جلد منتشر شود  كتاب. گيرد

ر از نظ. كه در هر دو حالت رعايت يك سلسله اصول الزم است
  : سازماندهي محتوا توجه به معيارها و اصول زير الزم است

  داشتن سير منطقي و حركت از ساده به مشكل؛ 
  رعايت ارتباط طولي؛ 
  هاي گوناگون اثر؛ دارا بودن پيوستگي و انسجام موضوعي در فصل 
  بخشي تدريجي؛ توجه به اصل وسعت 
  ها؛ ها و پيش آموخته دانسته توج به پيش 
  هاي آموزشي هم سطح؛ تن ارتباط افقي با ساير كتابداش 
  ها؛ هماهنگي با اهداف، عنوان كتاب و عناوين فصل 
  داشتن ساختار منطقي شامل؛ 

  ـ داشتن شناسنامه روشن
  ـ مقدمه و معرفي اثر
  ـ بيان اهميت موضوع

  ها ـ بيان هدف
  بندي مناسب ـ فصل

  ـ ذكر منابع و مĤخذ
  نامه  ـ واژه

  بياني  همحتواي آموزشي با زبان و نحو رابطه. 2ـ4
در . انديشيدن و تفكر استي  هها و وسيل زبان ابزار ارتباط بين انسان

از . كشور ما، زبان فارسي عامل وحدت ملي و زبان رسمي كشور است
ي  هجمله رسالت هر كتاب آموزشي، توجه به مالحظات زباني و ذخير

برقراري ارتباط مؤثر و ي  هوواژگان لغت در ذهن مخاطبان، همچنين نح
با به كارگيري جمالت و عبارات صحيح . برانگيزنده با مخاطبان است
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دهيم كه چگونه براي بيان  ومتناسب با سن مخاطب، به آنان ياد مي
. مقاصد خود از زبان استفاده كنند و مقاصد خود را به ديگران انتقال دهند

  : ار باشدهاي زير برخورد متن يك اثر بايد از ويژگي
  استفاده از واژگان و جمالت متناسب با سن مخاطب؛ 
  رعايت اصل سادگي و رواني؛ 
  تر؛ رساندن پيام از طريق واژگان كم 
  استفاده از زبان خاص هر موضوع؛ 
  .وپرورش الخط مورد قبول وزارت آموزش الخط متن با رسم انطباق رسم 
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  ارتباط محتواي آموزشي با تصويرها. 2ـ5
صوير، شكل، جدول، نقشه و نمودار بخشي از محتواي هر كتاب ت

توانند نقش  ها مي ها و نگرش آموزشي هستند كه در انتقال مفاهيم، مهارت
تصوير در . تر ياري رسانند مؤثري ايفا كنند و به يادگيري بهتر و عميق

از ميزان تجريدي بودن يك مفهوم بكاهد و ضمن   تواند، عين حال مي
به طور . تر كند ن موضوع براي مخاطب، يادگيري آن را آسانجذاب كرد

  : هاي زير توجه شود به ويژگي... تصوير وي  هكلي الزم است كه در تهي
  .هاي كليدي كمك كند به درك بهتر مفاهيم اساسي و يا مهارت 
  .از نظر جذابيت، جلب توجه و روشن بودن پيام، در حد مطلوب باشد 
  .انتخاب آن مدنظر قرار گيرد مالحظات ارزشي در 
  .متناسب با فهم مخاطب باشد 
ها  در انتخاب آن به شؤون اجتماعي اقشار مختلف و توازن جنسيت 

  .توجه شود
  .تا حد امكان بومي باشد 
  .ارتباط و هماهنگي داشته و از توضيحات كافي برخوردار باشد 
  .تا حد امكان هنري و متنوع باشد 
  
هاي ارائه محتوا و  هاي آموزشي از بعد روش كتابهاي  ـ ويژگي3

  خود يادگيري
بسيار نزديك و ي  ههاي آموزشي رابط هاي ارائه محتوا در كتاب روش

به عنوان . هاي ياددهي و يادگيري و ساختار محتوا دارد جداناشدني با هدف
هاي فرايند تفكر باشد، مؤلفان الزم  مثال، چنانچه هدف پرورش مهارت

اي عمل كنند كه  است در نوع پردازش محتوا و ارائه آن به گونه
تحليل هايي نظير گردآوري اطالعات، تجزيه و  آموزان مهارت دانش

گيري، حل مسأله و يا  اطالعات، مشاهده، انجام آزمايش، نتيجه
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و يا اگر محتوا ماهيت عملي صرف دارد، . سازي را به دست آورند فرضيه
. هدايت شوند... هايي نظير ساختن، طراحي كردن و آموزان به فعاليت دانش

الزم  اند، هاي آموزشي كه بعد روشي را نيز مورد توجه قرار داده در كتاب
  : هاي زير مورد توجه قرار گيرد است كه ويژگي

  ... وگو و هاي ارائه محتوا براي مثال داستاني، گفت تنوع در روش 
ثبت كردن، : مانند(هاي فكري و عملي متنوع  توجه به فعاليت 
  ؛...)بندي كردن، ساختن، تحليل كردن، نتيجه گرفتن و طبقه

  گوناگون؛ هاي درگير كردن فراگير در فعاليت 
  رشد قدرت تفكر؛ 
  يادگيري؛ي  هتسهيل و توسع 
  توضيح منظم و منطقي؛ 
  .ها براي درك بهتر ها، شواهد و مقايسه استفاده از مثال 
  
  هاي آموزشي از بعد خود ارزشيابي فراگير هاي كتاب ـ ويژگي4

ارزشيابي . آموزشي استي  هارزشيابي يكي از عناصر اصلي هر برنام
از نوع اخير، به نام . كه توسط معلم يا خود فراگير صورت گيرد ممكن است

ها مالحظات زير بايد  در ارزشيابي از آموخته. شود ياد مي» خود ارزشيابي«
  .مورد توجه قرار گيرند

  هاي كلي و جزئي؛ ها با هدف ها و فعاليت ارتباط پرسش 
  ها؛ ها و آزمون تنوع در پرسش 
هاي دانشي،  ف يادگيري، از جمله هدفهاي مختل توجه به حيطه 

  مهارتي و نگرشي؛
  هاي رشد فراگيران؛ تناسب ابزارهاي ارزشيابي با توانايي 
ها،  ارتباط با اصول يادگيري و مقاصد تربيتي، از جمله سطوح هدف 

  هاي باز؛ سؤاالت واگرا و پرسش
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  .ها به صورت جمالت تشويقي اخذ پاداش پس از نيل به هدف 
هاي برگرفته از تعريف و  منظور ويژگي :هاي اختصاصي گيويژ) ب

  .نقشي هستند كه هر يك از انواع آثار برعهده دارند
  

  : آموزان افزايي دانش هاي دانش كتاب 
المعارفي دارند و بر انتقال اطالعات  ةهايي هستند كه ماهيت داير كتاب

نوع  ويژگي بارز اين. كنند در يك حوزه يا موضوع خاص تأكيد مي
درسي ي  ههاي كتاب و برنام اطالعات فراتر از چارچوبي  هها، ارائ كتاب
ي  هتوانند، به عنوان منبع و مرجع مورد استفاد ها مي اين كتاب. است
  .آموزان قرار گيرند دانش

  
  ها  هدف

خاص به ي  هاي مدون از دانش در يك موضوع يا حوز مجموعهي  هارائ 
  مخاطبان؛

  محيط؛ي  ههاي مخاطبان دربار نجكاويپاسخ مناسب به ك 
  نيازهاي اطالعاتي مخاطبان در زندگي روزمره؛ي  هارائ 
پاسخگويي به برخي نيازهاي اطالعاتي برانگيخته شده به هنگام مرور  

  .هاي درسي برنامه
  

  ها ويژگي
كند، بلكه  هاي پراكنده اكتفا نمي هاي علمي و داده به انتقال واقعيت 

  .اطالعات هدفمند استدرصدد ارائه 
انگيزد و به نيازهاي  آموزان برمي عالقه، شگفتي و نشاط را در دانش 

  .دهد آنان پاسخ ميي  هكنجكاوان
  .آموزان است محتواي آن از لحاظ علمي مورد نياز دانش 
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  .كند سواد علمي كمك ميي  هبه رشد و توسع 
  .پذيرد ستدالل انجام ميها به همراه ا ها و واقعيت انتقال مفاهيم، تعميم 
  

اي، هنري  هاي فرايندي، علمي، پروژه هاي پرورش مهارت كتاب 
ها،  ها، براي پروراندن برخي مهارت محتواي اين كتاب :آموزان دانش

  .كند هايي ايجاد مي كارهاي دستي و هنري مخاطبان فرصت
  

  ها هدف
  سازي براي آموزش فعال؛ زمينه 
  گروهي و ايجاد حس همياري و تعاون؛ سازي براي كارهاي زمينه 
  .هاي علمي در عمل سازي براي كاربرد يافته زمينه 
  

  ها ويژگي
هاي گروهي و فردي است و براي مشاركت يادگيرندگان  داراي فعاليت 

  .كند مناسبي فراهم ميي  هدر امر يادگيري، زمين
شخص در آموزش عملي، نوع و مشخصات مواد و وسايل مورد نياز را م 
  .كند مي
هاي  ها، بين آموخته ها و فعاليت براي ايجاد انگيزه در انجام پروژه 

  .كند ارتباط مناسبي برقرار مي... ها در جامعه، مشاغل و نظري و كاربرد آن
ها و مراحل مختلف كار را بيان  دستورالعمل... ها و براي انجام پروژه 
  .كند مي
  

 :روشي براي معلمان و كارشناسان افزايي، مهارتي و هاي دانش كتاب 
افزايي معلمان در علوم محض و يا علوم  هايي هستند كه به دانش كتاب

هاي  هاي برنامه هاي يادگيري و تدريس در چارچوب هدف تربيتي در زمينه
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ها و  تر و مهارت معلماني كه دانش بيش. درسي توجه خاص دارند
ضرورت . آموزان مؤثرترند شهاي بهتري دارند، در راهنمايي دان توانايي

  .ها ناشي از همين نكته است توجه به اين نوع كتاب
  

  ها  هدف
اطالعات دانشِ پايه براي افزايش دانش علمي معلمان در ي  هارائ 

و ديگر موضوعات ) علوم پايه و علوم انساني(هاي علوم محض  زمينه
  تدريس؛

هاي  يت فعاليتهاي معلم در امر هدا ها و مهارت افزايش توانايي 
  .هاي درسي ياددهي ـ يادگيري با تأكيد بر برنامه

  
  ها ويژگي

محتواي كتاب به بهبود فرايند تدريس معلمان، از طريق حل مشكالت  
  .كند ها، كمك مي آموزشي آن

هاي كالسي  محتواي كتاب، توانمندي معلم را در جهت طراحي فعايت 
  .دهد آموزان افزايش مي براي دانش

عات دانش پايه را براي تدريس موضوعات درسي در اختيار اطال 
  .گذارد معلمان مي

مواردي از درهم تنيدگي مباحث درسي را با مسائل جامعه، زندگي  
  .كند روزمره و مشاغل و فناوري روز، مطرح مي

هاي درسي  هاي برنامه ها و هدف مباحث كتاب به شرح سياست 
  .كنند مان، تفسير و تبيين ميها را براي معل پردازند و آن مي
دهد و به  آموزان ارائه مي كار و فعاليت براي دانشي  ههايي دربار پروژه 

  .پردازد معرفي مواد و منابع مكمل مي
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اي معلمان در رشته و مقطع تدريس  محتواي كتاب با نيازهاي حرفه 
  .هماهنگي دارد

  
كتاب  :موزانآ هاي يادگيري براي دانش هاي كار و فعاليت كتاب 

درسي در ي  ههاي برنام هاي برگرفته از هدف اي از فعاليت كار، مجموعه
هاي يادگيري و عملي است و هدف  قلمروهاي دانش، نگرش و مهارت

كتاب كار، يادگيري مؤثر . يادگيري استي  هاصلي آن، تعميق و توسع
  .درسي استي  هبرنامي  هكنند كند و تكميل آموز را تقويت مي دانش

  
  ها هدف

ي  هآموزان در ارتباط با مطالب كتاب و برنام هاي دانش تعميق آموخته 
  درسي؛

هاي كاربردي و  تر بين مطالب كتاب درسي و مثال ايجاد ارتباط بيش 
  زندگي روزمره؛

هاي علمي مرتبط  تر بين مطالب كتاب درسي و زمينه ايجاد ارتباط بيش 
  ؛)رويكرد تلفيق در آموزش(

رتباط و توسعه و بسط يادگيري مطالب كتاب درسي و مطالب ايجاد ا 
هاي مربوط به محيط زيست، بهداشت،  اي، مانند آموزش اساسي بين رشته

  ؛...جمعيت و
  .)نيز تعريف شوند» فعاليت محور«هاي  توانند براي كتاب اين چهار هدف مي(

هاي هنري، نقاشي و طراحي،  هاي مربوط به زمينه پرورش مهارت 
  ؛...هاي زباني و ارتمه

آموزان از طريق  هاي اجتماعي دانش ايجاد زمينه براي پرورش مهارت 
  كارهاي گروهي؛

  آموزان در خارج از مدرسه؛ هاي علمي دانش بسط فعاليت 
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  آموزان؛ استحكام و استمرار بخشيدن به فرايند يادگيري دانش 
  .جلوگيري از افزايش حجم كتاب درسي 
  

  ها ويژگي
اند و  هاي تدوين و تأليف كتاب كار برگرفته شده ها از هدف ويژگياين 

براي آموزش فعال يادگيرنده در جريان يادگيري مستقل و متكي به خود 
  : كنند سازي مي زمينه
هاي تجربي و كارهاي دستي و هنري  براي پروراندن برخي مهارت 

  آورد؛ هايي فراهم مي قابل اجرا، فرصت
  .سازد هاي علمي را در ميدان عمل ميسر مي تهكاربرد برخي ياف 
ها، به طي  كند كه آن رو مي هايي روبه مخاطبان را با معماها و پرسش 

  .شوند كردن روش علمي و حل مسأله و معماها تشويق مي
هاي آن مكمل كتاب درسي است و با آن هماهنگي  محتوا و فعاليت 

  .كامل دارد
  .فردي و گروهي داردهاي  تكاليف عملكردي و پروژه 
  .كند هايي ايجاد مي براي كارهاي گروهي، همياري و تعاون فرصت 
هاي متنوع، فرصت فراهم  براي انديشيدن و رسيدن به پاسخ پرسش 
  .آورد مي
  : هاي متنوع است؛ از جمله داراي انواع فعاليت 

  آوري مشاهدات؛ هاي ساده و جمع ـ انجام آزمايش
  ـ تنظيم گزارش؛

  ها؛ م شكل و پركردن جدول و استفاده از انواع جدولـ رس
  هاي كتاب درسي؛ ها و شكل ـ انجام تكاليفي براساس نوشته
  ـ طراحي و ساخت وسايل ساده؛

  جدول، رسم فني و نمودار؛ي  هـ تهي
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  ها؛ ها و منحني ـ بازخواني و تفسير اطالعات نمودارها، جدول
  ها؛ ـ جور كردن پازل يا طراحي پازل

  هاي مهم؛ بندي نويسي يا انجام برخي جمع صهـ خال
ها به  ها و تصويرهايي كه در كتاب درسي، بررسي آن ـ تفسير عكس

  آموز قرار نگرفته است؛ دانشي  هعهد
  ـ كارهاي بريدني؛

  هاي مرتب و رديف كردن توالي يك پديده يا واقعه؛ ـ فعاليت
  ـ توجه به مهارت خواندن و گسترش واژگان علمي؛

   …ـ و
هاي تمرين به منظور تثبيت تقويت و آموزش جبراني  كتاب 

هايي هستند كه به منظور ايجاد فرصت براي تثبيت  كتاب :آموزان دانش
ها و  ها با طراحي انواع تمرين اين كتاب. شوند ها تأليف و تدوين مي آموخته
آموزان با حل مسايل و تمرينات  شوند؛ دانش هاي كافي موجب مي فعاليت
هاي  وجود تفاوت. ها، در جهت تثبيت يادگيري قدم بردارند ط به درسمربو

هاي تمرين  ها و كتاب دفترچهي  هترين دليل و ضرورت تهي فردي مهم
ها طي زمان، فرصت تمرين الزم را براي  است؛ زيرا اين كتاب

  .آورند آموزان فراهم مي دانش
  

  ها هدف
  .تري انجام شود ت بيشها، تمرينا به منظور تثبيت و تقويت آموخته 
آموزان  براي يادگيري عميق مطالب درسي در حد تسلط، به دانش 

  .كمك شود
  .آموزان گذاشته شود براي انجام تمرينات، زمان كافي در اختيار دانش 
معلم را ي  هآموزان به وسيل اي و تكويني دانش امكان ارزشيابي مرحله 

  .فراهم آورد
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  ها ويژگي

ها  هاي كتاب درسي و همسو با آن تمريني  هن كتاب ادامهاي اي تمرين 
  .باشد
هاي گوناگون طراحي شوند تا  ها و شيوه هاي متنوع با شكل تمرين 

  ها باشند؛ هاي متفاوت، قادر به انجام آن آموزان با توانايي دانش
  هاي آموزشي كتاب درسي تناسب داشته باشد؛ ها با هدف تعداد تمرين 
  ر بخش از ساده به مشكل و پيچيده تنظيم شود؛هاي ه تمرين 
  توانند به شكل بازي و سرگرمي طراحي شوند؛ ها مي بعضي از تمرين 
آموزان كمك كنند تا اطالعات  اي باشند كه به دانش ها به گونه تمرين 

  وجو و پردازش كنند؛ موجود را جست
ي مؤثر براي هاي يادگير تر، فرصت هاي بيش ها و تمرين با ارائه مثال 

مرور محتوا (هاي فردي فراهم آيد  پاسخگويي به نياز طيف وسيع تفاوت
  ؛)هاي ديگر، تقويت و آموزش جبراني به شيوه

هاي ساده و متنوعي در قالب تمرين  نكات پيچيده تشريح شوند و مثال 
  .ارائه شوند

  
 :آموزان هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش كتاب 

معلمان هستند كه در جهت مجموعه ي  هبراي استفاد هايي كتاب
وپرورش، در يك دوره يا واحد درسي، به منظور  هاي آموزش هدف

  .شوند آموزان منتشر مي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش
  

  ها هدف
اي مدون و علمي براي معلمان در امر سنجش پيشرفت  ارائه مجموعه 

  هاي درسي؛ برنامه هاي آموزان، همسو با هدف تحصيلي دانش
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هاي پيشرفت  ايجاد توانايي و مهارت در معلمان براي طرح آزمون 
  .هاي درسي هاي برنامه تحصيلي در چارچوب هدف

  
  ها ويژگي

آوري اطالعات،  ها، به عنوان ابزار جمع ها و پرسش آزموني  همجموع 
به عبارت ديگر، با . هاي درسي مورد نظر باشند بايد در جهت هدف

  .درسي همخواني داشته باشندي  ههاي آموزشي برنام هدف
اي يا  هاي آن مستلزم انديشيدن، كاوشگري و تحقيق كتابخانه پرسش 

  .ميداني است
هاي مهارتي،  هايي است كه هدف ها و آزمون پرسشي  هحاوي نمون 

  .دهد ها را در اختيار معلم قرار مي دانشي و نگرشي درس
آشنا ) مستمر و پاياني(هاي پيشرفت تحصيلي  معلم را با طراحي آزمون 
  .كند مي
آموزان را به انديشيدن و  هاي باز و واگرا، دانش پرسشي  هبا طرح نمون 

  .دارد اظهارنظر وا مي
  

هاي  هاي برنامه هاي فعاليت محور در چارچوب هدف كتاب 
آموزان مفاهيم،  ها، دانش هايي هستند كه به ياري آن كتاب :درسي خاص

هاي فردي و گروهي كسب  ها را از طريق فعاليت ها و مهارت گرشن
هاي درسي مستقل هستند و در صورت  ها از كتاب اين نوع كتاب. كنند مي

توانند موجوديت خود را به طور  هاي درسي، مي تغيير و تحول در كتاب
مثل آموزش (هاي برنامه درسي خاص  مستقل حفظ كنند؛ اما با هدف

  .كامالً سازگاري دارند...) علوم و يا
  

  ها هدف
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هاي  هاي نظام آموزشي و برنامه هاي منطبق با هدف طراحي فعاليت 
  درسي؛

آموزان كه سرعت  هاي فردي براي آن دسته از دانش طراحي فعاليت 
  هايي در يادگيري دارند؛ يادگيري باال و يا دشواري

  هاي گروهي؛ طراحي فعاليت 
  .موردنظري  ههاي جديد در زمين فعاليتمفاهيم از طريق ي  هارائ 
  

  ها ويژگي
  هاي متنوع؛ تدوين فعاليت 
  ها با سن مخاطبان؛ تناسب فعاليت 
  ها به لحاظ سهولت اجرا و امكانات در دسترس؛ عملي بودن فعاليت 
  زندگي؛ي  ههاي برگرفته از مسائل روزمر فعاليتي  هارائ 
  ها؛ ي انجام فعاليتهاي مخاطبان برا دانسته توجه به پيش 
  ها؛ توجه به مسائل بومي و محيطي در طراحي فعاليت 
  هاي درسي؛ دانش و اطالعات خارج از محتواي كتابي  هارائ 
  .سازي براي آموزش فعال زمينه 
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هاي علمي  كوشد تا يافته هاي آموزشي مي مجموعه راهنماهاي توليد كتاب
هاي آموزشي  بخشي كتاب ساماني  هان دربارنظر صاحب هاي كاربردي و ديدگاه
هاي آموزشي  نويسندگان، ناشران و ساير پديدآورندگان كتاب  ي را براي استفاده

  .كندارائه 
  
  

  ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه
  دفتر انتشارات كمك آموزشي

  هاي آموزشي بخشي كتاب دبيرخانه سامان
irhttp://samanketab.roshdmag. 

 
  

  


