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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«گر ، يا به عبارت دي»زگهواره تا گور دانش بجوي«
امروزه يادگيري به زمان حضور در مدرسه محدود . مصداق عملي يابد

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 (يات انسان را هاي ح بيان شده است، يادگيري تمام جنبه
تحقق چنين امر خطيري بدون بازانديشي، بازسازي ساختارها . 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
ت از طريق كتاب، يادگيري اطالعا. هاي آموزشي هستند كشورمان، كتاب

گانيه . (عليرغم گسترش اينترنت همچنان اهميت خود را حفظ كرده است
  ).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

  .ادگيري در سطوح مختلف فراگيران بپردازندرا حفظ كنند و به تحقق ي
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

وه بر ساماندهي امور توليد و اين سازمان، عال. اي دارد آموزشي نقش عمده
اندركاران امور  دهي به دست هاي آموزشي، امر راهنمايي و جهت نشر كتاب
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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
راهم شده است، تالشي مقدماتي براي حاضر في  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

  
  آموزشيدفتر انتشارات كمك 
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  هاي آموزشي علوم تجربي كتاب
  اشاره 

هايي هستند كه داراي محتواي  هاي آموزشي كتاب به طور كلي كتاب
هاي كتاب  باشند، محتوايي كه يادگيري آن براي مخاطب آموختني مي

واضحي از ي  ههاي درسي نمون كتاب. ضروري دانسته شده است
هاي  اساس محتواي برنامهها پايه و  اين كتاب. آموزشي هستندهاي  كتاب

هاي آموزشي تأثير  درسي رسمي در كشور ما دارد و بر ساير انواع كتاب
هاي درسي توسط سازمان پژوهش و  در شرايط فعلي كتاب. گذارند مي

وپرورش طراحي، تدوين، تهيه و توزيع  ريزي آموزشي وزارت آموزش برنامه
  .گردند مي

بخشي  امي نخست براي ساماندر اين نوشته كه اميد است به عنوان گ
شمار آيد تالش شده  به» ابتداييي  ههاي آموزشي علوم تجربي دور كتاب«

هاي آموزشي كه  ديگر از كتابي  ههاي مطلوب دو دست است تا ويژگي
هاي درسي باشند،  محتواي كتابي  هرود حامي و توسعه دهند انتظار مي
  .بيان شود

دو گروه » كمك درسي هاي كتاب«و » آموزشي هاي كمك كتاب«
در اين بخش پس از بيان . شوند هاي آموزشي تلقي مي ديگر كتاب

هاي اختصاصي هر يك از  هاي آموزشي، ويژگي هاي عمومي كتاب ويژگي
  .اين دو گروه بيان خواهد شد

  
  هاي آموزشي علوم تجربي هاي عمومي كتاب ويژگي. 1

توان  ربي را ميتج  هاي آموزشي علوم هاي عمومي منابع كتاب ويژگي
  هاي اصول طراحي پيام آموزشي  ويژگي. 1: در سه دسته بيان كرد

  .هاي تمركزافزا قابليت. 3هاي محتوا و تعامل آموزشي  ويژگي. 2
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  هاي اصول طراحي پيام آموزشي ويژگي. 1ـ1

توان به عالقه،  هاي اصول طراحي پيام آموزشي مي از ويژگي
در اين . و فضاي مفيد اشاره كرد همساني، سازماندهي، شكل، اندازه

شود  يادآوري مي. شود هاي فوق توضيح داده مي قسمت هر يك از ويژگي
» مخاطب پيام«كه در هر طرح آموزشي پيش از همه بايد در شناسنامه اثر 

  .طور روشن تعيين شده باشد به
  

  عالقه. 1ـ1ـ1
قه و ها بايد بتوانند عال فضا و ساختار فيزيكي و كيفيت چاپ كتاب

هاي هر كتاب نيز، الزم  ها و بخش فصل. رغبت مخاطبان را برانگيزند
ي  هاي مشخص و معرفي شوند تا مخاطبان را به ادام است به طور برجسته

در اين رابطه اين موارد قابل توجه . مطالعه و خواندن كتاب ترغيب كنند
  : است
ي  هعالق با محتواي كتاب مرتبط باشد و با توجه به: طرح روي جلد 

انگيز، تا حد امكان نشان  هاي هيجان آموزان به انجام فعاليت دانش
هاي شاد و  رنگ. هايي واقعي توسط كودكان باشد انجام فعاليتي  هدهند

نظر مخاطبان خواهد  هاي روي جلد، باعث جلب جذاب در عكس يا عكس
هايي كه كنجكاوي  شود كه در طرح روي جلد از زمينه توصيه مي. شد
هاي علوم را  اي كه شگفتي كنند يا تصويرهاي ويژه مي را ايجاد ميعل

آموزاني  چنين توجه شود كه عكس دانش هم. دهند، استفاده شود نشان مي
ها را كه حاصل  شود، شادي و هيجان واقعي آن كه روي جلد چاپ مي

  .لذت بردن از فعاليت است، نمايان سازد
به نظر . ابتدايي انتخاب شودي  همتناسب با دور قطع كتاب و ابعاد آن 
هاي خاصي را تأمين  هاي جيبي، در صورتي كه هدف رسد كه قطع مي
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متر و  سانتي 21×30هايي با ابعادي در حدود   نكنند، مناسب نيستند و كتاب
  .ترند يا ابعاد نزديك به آن مناسب

كتاب، با توجه به استحكام جلد، قطر كاغذ و صحافي مناسب  
  .دايي در نظر گرفته شودابتي  هدور
  
  همساني. 2ـ1ـ1

هاي گوناگون از نظر اندازه و نوع حروف تيترهاي  ها و فصل صفحه
ها و سطرها، چگونگي  اصلي و فرعي، شكل حروف، فضاي بين عنوان

ها حس يكپارچگي و  اين هماهنگي. هماهنگ باشند... شروع يك فصل و
جذابيت براي مخاطبان  نظم و انسجام را در ارتباط با محتواي كتاب و

  .كنند تقويت مي
خواني، نظم فكري  آرايي مناسب و هماهنگ كتاب موجب آسان صفحه 

  .شود و توفيق در پيگيري مطالب مي
ها و تصويرها در متن، سبب انسجام  ها، عكس توزيع مناسب جدول 

  .كند موضوع شده و جذابيت آن را براي مخاطبان بيشتر مي
  
  سازماندهي. 3ـ1ـ1

. سازماندهي مناسب كتاب، به خصوص براي كودكان، اهميت دارد
خواننده يا استفاده كننده از كتاب بايد متوجه باشد كه در هر لحظه، در 

ي  هكدام قسمت از كتاب است و با يك نگاه، فصلي را كه مشغول مطالع
تواند با رنگ يا عالمت خاصي كه به  اين موضوع مي. آن است، بشناسد

يابد و يا با ذكر نام فصل در سربرگ هر صفحه  صاص ميهر فصل اخت
  .تحقق يابد

ها و  استفاده از كادر، حاشيه و عكس نيز به جداسازي بخش 
  .رساند هاي متن و سازماندهي مناسب ياري مي قسمت
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هاي كوچك، نامگذاري مناسب و مرتبط براي  تقسيم محتوا به قطعه 
هاي الزم و ضروري  لها و شك هر قسمت و جايگزيني درست عكس

  .است
هاي مختلف آموزشي از نظر ديداري با شكل و رنگ مناسب  اگر بخش 

  .شود تفكيك شوند، كار سازماندهي پيام آموزشي نيز تسهيل مي
  
  اندازه حروف و قلم. 4ـ1ـ1

  .از نوع قلم مناسب براي سنين دبستاني استفاده شود 
تر  تر يا بزرگ صويرها، كوچكها، تيترها و ت قلم در زيرنويسي  هانداز 
متري به راحتي براي  سانتي 25ي  هشود، ولي متن كتاب بايد از فاصل مي

  .كودك دبستاني قابل خواندن باشد
تر و ويژه  قلم درشتي  ههاي مهم با انداز هاي كليدي و تعريف كلمه 

بديهي است كه براي تمام كلمات نبايد از حروف درشت . مشخص شوند
دار نيز  استفاده از حروف سايه. كنند، استفاده كرد را مشكل ميكه خواندن 

  .كنند شود؛ چون چشم را خسته مي براي كودكان توصيه نمي
  
  فضاي سفيد. 5ـ1ـ1

بدون نوشته و طرح، موجب جلوه كردن كار ) خالي(فضاي سفيد 
تواند در فضاي باز  فضاي سفيد مي. كاهد شود، از خستگي چشم مي مي

ها، فضاي عمومي  انتهاي سطرها، بين پاراگراف  ها، حاشيه اطراف عنوان،
  .معنا پيدا كند... صفحه، و

حروف و سطرها اگر مناسب انتخاب شود، در   ها، بين خطي  هفاصل 
ها در يك  تراكم جمله. آموزان مؤثر خواهد بود خواني دانش بهبود روان

  .قسمت از صفحه، باعث مالمت خاطر خواهد شد
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  هاي محتوا و تعامل آموزشي ويژگي. 2ـ1

بيان خودآموز، : هاي محتوا و تعامل آموزشي عبارتند از ويژگي
توضيحات مربوط به هر  .سازماندهي محتوا، تنوع برنامه، كيفيت متن

  .ها در اين قسمت بيان شده است يك از اين ويژگي
  
  بيان خودآموز. 1ـ2ـ1

ها موجب  آني  هباشد كه مجموع هايي مي متن كتاب داراي ويژگي
  : ها عبارتند از اين ويژگي. آموزش انديشيدن، خردورزي شود

استفاده نكردن از كلمات نامأنوس، رعايت رواني متن، كوتاه بودن  
لغات ي  هها، صحت متن از نظر دستور زبان فارسي، رعايت خزان جمله

  .ها بچهي  ههاي مورد عالق كودكان دبستاني و توجه به لغات و واژه
ينان از برقراري ارتباط مناسب متن با مخاطبان با توجه به اطم 

  .هاي رواني آنان ويژگي
الخط  در رسم) وپرورش از نظر آموزش(نويسي  انطباق قوانين صحيح 
  .متن
  .در متن... المثل و استفاده از شعر، ضرب 
  ... ها و در صورت لزوم، ارائه توضيح كافي براي تصويرها، عكس 
ير، جدول و نمودار با يك يا چند سؤال برانگيزنده و همراهي تصو 

تر،  دقيقي  هآموزان به مشاهد دادن دانش دهنده در جهت سوق پرورش
  .مقايسه و قضاوت كمي و كيفي

  
  سازماندهي محتوا. 2ـ2ـ1

شود، اطالعات به طور مناسب در  سازماندهي مناسب محتوا موجب مي
بندي مطالب، از نكات اصلي  فصل عنوان، و. اختيار فراگيران قرار گيرند
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ها  روند كه رعايت نكات ذيل در ارتباط با آن سازماندهي به شمار مي
  : ضروري است

  .عنوان اثر با محتوا و پيام آن هماهنگ باشد 
عنوان هر فصل با محتواي همان فصل ارتباط منطقي و هماهنگي  

  .الزم را دارا باشد
  .ور روشن تعيين شده باشداثر، مخاطب به طي  هدر شناسنام 
  .ابتدايي باشدي  هآموزان دور هاي كتاب در توان دانش فعاليت 
  : در صورت دارا بودن مقدمه، نكات زير در آن لحاظ شود 

  معرفي موضوع كتاب* 
  شرح اهميت و ضرورت موضوع* 
  بهينه از اثري  ههاي احتمالي براي استفاد توصيه* 
  ي آموزشي مورد نظر در اين اثرها ذكر پنهان يا آشكار هدف* 
كودك ي  هنوع و ميزان ارتباط كتاب با ولي يا مربي، هنگام استفاد* 
  از اثر 

هاي  فصلي  هرعايت نظم منطقي در ارائ[ساختار كتاب انسجام الزم  
نما،  بندي، ذكر منابع و مĤخذ، واژه كتاب پيشگفتار، مقدمه، فهرست، فصل

  .درا داشته باش...] كتابنامه و
  
  تنوع محتوا. 3ـ2ـ1

. هاي متفاوت مكتوب استفاده شود محتوا از رسانهي  هبراي ارائ 
توانند اثربخشي  هاي گوناگون خصوصيات متفاوتي دارند كه مي رسانه
  .آموزش را بهبود بخشندي  هارائ
هاي گوناگون آموزشي مانند ايفاي نقش،  از انواع متنوع تمرين و فعاليت 

  .هاي گوناگون استفاده شود يا آزمايشموردي ي  همطالع
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آموزان در نظر گرفته شود و براساس  هاي متفاوت تحصيلي دانش پايه 
تجزيه و تحليل و درك متفاوت فراگيران از يك موضوع يا يك فعاليت، 

منابع ي  هتر و يا مطالع هاي بيش وجوي مثال انجام تمرين اضافي يا جست
  .گوناگون پيشنهاد شود

  
  يفيت متنك. 4ـ2ـ1

هاي خاصي دارد كه الزم  متن يا محتواي يك كتاب علمي، ويژگي
  .ها مورد توجه قرار گيرد است بيش از ديگر ويژگي

كتاب آموزشي كودكان، نبايد يك كتاب ساده درستي و اصالت؛  
ها بايد با درستي كامل و با ظرافت  نكات علمي و نظريه. تصور شود

هوم به شكل ساده كه گمراه كننده توضيح يك مف. توضيح داده شوند
از . نباشد و در عين حال، مطالب اضافه نيز نداشته باشد، كار ظريفي است

طرف ديگر، در يك كتاب خوب علمي، مخاطب بايد احساس كند كه خود 
خواهد كه تفكرات  تواند مطالب را پيش ببرد و يك داناي كل نمي او مي

شود، به  تر مي چيدگي مطالب بيشهرچه پي. برتر خود را به او القا كند
همان نسبت تشريح و تبيين مفهوم و كلمات و الفاظ تازه نيز اهميت 

  .شوند تر مي كنند و دقيق تري پيدا مي بيش
اگر محتواي كتاب علمي كهنه و منسوخ شده باشد،  تازگي و صحت؛ 

الزم است كه يك كتاب علمي براساس . قابل استفاده نخواهد بود
  .اكتشافات و رخدادهاي علمي، روزامد شود ترين تازه
كتاب علمي خوب الزم است فكر و  برانگيختن تفكر و تخيل؛ 
كودك را برانگيزد، تخيالت او را به سوي مفاهيمي كه در كتاب ي  هانديش

ها و تصويرهاي  طرح. آمده است سوق دهد و او را به كتاب محدود نكند
  .خوردار باشندكتاب نيز الزم است از همين ويژگي بر
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تركيب محتواي نوشتاري و تصويرهاي كتاب، به  متن و تصوير؛ 
هر . ها، واحد يكپارچه و كاملي حاصل شود صورتي باشد كه از تجمع آن

موضوع مصور كتاب، بايد چنان كامل باشد كه نتوان چيز ديگري را 
  .جايگزين آن ساخت

كافي عنوان و ها و تصويرهايي در كتاب نباشد كه بدون توضيح  طرح
  .رها شده باشند  يا زيرنويس

وسايل در . مرتبط باشد مسائل روزمرهمتن اثر تا حد امكان با  
  .ها پيشنهاد كند دسترس را براي انجام فعاليت

و انسجام موضوعي مشهود  پيوستگيهاي گوناگون متن،  بين فصل 
  .باشد
  .اشداجتماعي مخاطبان ارتباط داشته بزندگي متن علمي، با  
  .مخاطبان توجه شده باشد هاي دانسته پيشبه  
و متعادل مخاطبان، در  نيازهاي معمولها و  در نظر گرفتن عالقه 

يك كتاب علمي بايد چيزهايي بيش . سزايي دارد گيرايي متن كتاب اثر به
  .انگيز به خوانندگان عرضه كند از يك دانش سطحي و هيجان

  
  هاي تمركزافزا قابليت. 3ـ1

هاي  هاي آموزشي قابليت هاي عمومي كتاب ي ديگر از ويژگييك
هاي تمركزافزا استفاده از شكل، رنگ،  از جمله قابليت. تمركزافزا است

هاي متنوع، سازماندهي  سازماندهي، حروف سياه و يا كج، كادرها و قسمت
برخي . باشد كه پيش از اين ذكر شد آرايي، مي ها و صفحه فضاي صفحه

  : عبارتند از  شوند، كه موجب افزايش تمركز ميموارد ديگر 
ها  ها و نمودارها، با توجه به نقش در انتقال مفاهيم، پيام ها، جدول شكل 

هاي  مسلم است كه محرك. اي دارند ها، جايگاه ويژه و پرورش مهارت
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مند كردن مخاطبان به  هاي خوبي براي عالقه ديداري خوشايند، انگيزه
  .روند ار ميمطالعه كتاب به شم

دهي، جلب توجه، تأكيد  عالمتي  هاستفاده از رنگ به عنوان يك وسيل 
در تمامي اين . بر كلمات كليدي و نكات مهم، بايد مورد توجه قرار گيرد

به عنوان مثال، اگر كلمات . موارد، همساني عمل نبايد فراموش شود
رنگ به چاپ شوند، تمام كلمات كليدي بايد با اين  كليدي قرمز چاپ مي

  .برسند
ها متناسب با حجم متن و  ها و توزيع آن تعداد تصويرها و عكس 

شود تصويرهاي كتاب موجب  هاي مخاطبان در نظر گرفته مي ويژگي
  : ها رعايت شوند شوند و الزم است اين موارد در مورد آن افزايش تمركز مي

ه، بسيار ها در بيان مقصود و پيام ارائه شد وضوح تصويرها و عكس* 
هايي كه اصول فني و  هايي با رنگ شود عكس لذا توصيه مي. مؤثر است

  .ها رعايت شده است انتخاب شوند كيفيت باالي تصويري در آن
هاي مذهبي، ملي و فرهنگي جامعه هماهنگ  با ارزش... تصويرها و* 
  .باشند

ها در ارتباط  تصويرها با متن هماهنگ و سازگار باشند و پيام آن* 
  .وضوع رسا باشدم

ها رعايت و از اهانت به  شؤون اجتماعي اقشار مختلف و قوميت* 
  .قشري خاص پرهيز شود

ها به لحاظ جنسيت، اقوام متفاوت و موارد مشابه داراي  عكس* 
مخاطبان ي  هفراواني متعادلي باشند و محتواي تصويرها از زندگي روزمر

  .كتاب امتحان شده باشند
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  هاي كمك آموزشي اصي كتابهاي اختص ويژگي. 2
هايي هستند كه به منظور فراهم  هاي كمك آموزشي كتاب كتاب

هاي  افزايي، پرورش سواد علمي و مهارت كردن ايجاد انگيزه براي دانش
هاي يادگيرنده تهيه  يادگيري، رشد روابط اجتماعي و ارتقاي توانمندي

ي  هه به برنامهاي كمك آموزشي الزم نيست وابست هر چند كتاب. شود مي
هاي معين و  تحصيلي خاصي باشند اما داراي هدفي  هدرسي دور

هاي  كتاب. باشند اي مشخص براي دستيابي به اهداف مي برنامه
  : شوند آموزشي به سه گروه ذيل تقسيم مي كمك
  )آموزان افزايي دانش دانش(هاي تكميلي  كتاب. 1
معلمان، كارشناسان، افزايي، مهارتي و روشي براي  هاي دانش كتاب. 2

  مربيان و اولياء
هاي  هاي گسترش سواد علمي، و تقويت و پرورش مهارت كتاب. 3

  اي و هنري فرايندي، عملي، پروژه
ي  ههاي سه گان آموزشي، هر يك از گروه هاي كمك در بررسي كتاب
  .شود وار ذكر مي ها فهرست هاي مربوط به آن فوق تعريف و ويژگي

  
  

  آموزان افزايي دانش هاي دانش اختصاصي كتابهاي  ويژگي. 1ـ2
هاي خواندني علمي مناسب نقش مهمي را در پيشبرد سواد  كتاب

هاي علمي ايفا  مندي آموزان و ايجاد عالقه افزايي دانش خواندن و دانش
هاي محتواي  هاي كتاب درسي مانع از بسط دانستني محدوديت. كنند مي
  : ها توجه به اين نكات ضروري است در توليد اين كتاب. شود ها مي آن

هاي علمي اكتفا  اطالعات صرفاً به انتقال دانش و واقعيتي  هدر ارائ 
اقدام ... سؤالي، يا ي  هايجاد سؤال با يك عكس يا يك جمل. نكنند

  .اطالعات استي  همناسبي قبل از ارائ
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  .آموز باشند اطالعات انتخاب شده، مورد نياز دانش 
  .، عالقه و كنجكاوي را در مخاطب برانگيزندشگفتي، نشاط 
تر كنند و سواد  درسي را بيشي  هعمق مطالب آموخته شده در برنام 

  .علمي را رشد و توسعه بخشند
ها و مفاهيم محصول دانش و اطالعاتي باشد كه در فرايند ارائه  نتيجه 
  .شده

تدايي ها در برنامه درسي علوم تجربي پنج پايه اب ترين عنوان مهم
هايي  ها زمينه اين عنوان. اند مدارس ايران در جدول زير گردآوري شده

هاي خواندني علمي در اختيار مؤلفين قرار  براي تهيه و تدوين كتاب
  .دهد مي
  .اطالعات ارائه شده با زندگي روزمره مخاطبان ارتباط داشته باشد 
ايش هاي مختلف تشويق و تحريك مخاطبان در جهت افز به شيوه 

  .دانش خود توجه داشته باشد
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  ي ابتدايي هاي درس علوم تجربي پنج پايه جدول عنوان
 عنوان موضوع

علوم 
  زيستي

  )بندي گاه، اجزا، نيازها و طبقه انواع، گوناگوني زيست(ـ جانوران و گياهان 
  ـ ساختمان بدن انسان

  ـ آغازيان

علوم 
  فيزيكي

  ها ها و بيماري ـ ميكروب
  )گرما، منابع گرما، تغيير حالت ماده، دما و دماسنج مفهوم(ـ گرما 

  ) عوامل مزاحم، چرخ(ـ حركت 
  ها ـ ماشين
  )سه حالت ماده، ساختمان ماده، تغييرات فيزيكي و شيميايي، انواع مواد(ـ مواد 

علوم 
  زمين

  ـ انرژي و منابع آن، نور و تابش، الكتريسيته، صدا
  ـ مغناطيس، جرم، وزن

  ، درياها)اظت، چرخه آبمنابع، حف(ـ آب 
  ، خاك)ها ها، كاربرد سنگ انواع، تشكيل سنگ، كاني(ـ سنگ 
  هاي آن  ، زمين و همسايه)ساختمان، تغييرات، تاريخچه(ـ زمين 

  ـ آتشفشان و زلزله

علوم 
  بهداشتي

  )آب و هوا(هوا  ـ 
  )هاي زيست محيطي جمعيت، آلودگي(ـ انسان و محيط زيست 

  )رد و بهداشت آنكارب(گانه  ـ حواس پنج
  )تغذيه، ورزش، استراحت، پاكيزگي(ـ عوامل سالمت و رشد 

بنـدي، تـنفس،    هاي حركتي، گردش خون، اسـتخوان  اندام(ها  ها و دستگاه ـ اندام
  )هاي حسي اندام

  
افزايي، مهارتي و  هاي دانش هاي اختصاصي كتاب ويژگي. 2ـ2

  روشي براي معلمان، كارشناسان و اوليا
تاب، فرايند تدريس معلمان را از طريق حل مسائل آموزشي محتواي ك 

  .هاي مناسب تسهيل كند حل آنان و ارائه راه
هاي كالسي و مديريت يادگيري  توان معلم را در طراحي فعاليت 

  .افزايش دهد
اطالعات جانبي را براي تدريس موضوعات گوناگون در اختيار معلم  

  .قرار دهد
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درسي و روشن كردن ي  ههاي برنام ب و هدفبين ساختار علمي مطال 
زواياي تاريك تدريس براي معلم، باعث اشراف و تسلط او بر موضوع 

  .شود
آموزان و معرفي مواد  كار و فعاليت دانشي  ههايي دربار با طراحي پروژه 

  .و منابع مكمل، دست معلم را براي پربار كردن كالس باز بگذارد
اي خويش را در  ها بتواند، نيازهاي حرفه كتاب معلم با استفاده از اين 

  .رشته و دوره تدريس خود برطرف كند
هاي ضروري براي معلمان آموزش علوم در به  به تقويت نگرش 

  .هاي جديد كمك كند كارگيري روش
هاي مورد نياز معلمان در تدريس، در جدول زير  برخي از موضوع

  : اند مشخص شده
  

  »ي مورد نياز معلمان در تدريسها اي از موضوع نمونه«
  يابي گروهي بندي و ارزش چگونگي كار گروهي ـ گروه

  راهكارهاي توليد وسايل آموزشي ساده و قابل دسترسي
  هاي درسي چگونگي ملموس كردن مفاهيم انتزاعي كتاب

  ها آموزان به ادامه فعاليت مند كردن دانش راهبردهايي براي عالقه
  هاي مادي آموزان، بدون وابسته شدن به پاداش دروني در دانشي  ههاي ايجاد انگيز راه

  درسي  هاي مختلف كتاب اطالعات و دانش مورد نياز براي تدريس بخش
  هاي فرايندي راهكارهايي براي ايجاد مهارت

  آموزان هاي دانش يابي از نگرش هايي براي ارزش راه
  آموزان نويسي توسط دانش چگونگي گزارش

  گيري از خالقيت ي ساخت كاردستي با بهرهها راه
  هاي استفاده از ابزار و وسايل مختلف آزمايشگاهي و كار در آزمايشگاه اطالعات و راه

  
  افزايي براي معلمان هاي دانش هاي كتاب ويژگي. 1ـ2ـ2

هاي  محتواي علمي كتاب از صحت كافي برخوردار و با آخرين يافته* 
  .علمي مطابقت داشته باشد
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ها  ها و پيچيدگي هاي علمي به شكل ساده به دور از پيرايه موضوع *
  .ها بيان شود با توجه به درك مفهوم آن

ها با زندگي روزمره توجه شده و در هر  به ارتباط مستقيم موضوع* 
  .هاي كاربردي متنوعي بيان شود موضوع مثال

تاريخچه و سير تكامل علمي موضوعات علمي و ارتباط آن با * 
  .آوري مورد توجه قرار گيرد فن

درسي ارتقا   هاي برنامه اطالعات علمي معلم را در ارتباط با هدف* 
  .بخشد

هاي مناسبي در ارتباط با موضوع  ها و پرسش محتوا واجد فعاليت* 
  .كتاب باشد

  .بيشتر در اختيار معلم قرار دهدي  همنابع براي مطالع* 
ي  هيابي و توسع ن براي دستهاي مناسب و آسا االمكان به راه حتي* 

اي آنان در موضوع مورد  هاي حرفه دانش توسط معلمان و افزايش مهارت
  .نظر اشاره كند

  
  آموزان والدين دانشي  ههاي ويژ هاي اختصاصي كتاب ويژگي. 2ـ2ـ3

  .هاي والدين را ارتقا بخشند سطح آگاهي 
ؤاالت مناسب از هايي كه باعث طراحي س مهارت اوليا را در ايجاد زمينه 

هاي كودكان  شوند و همچنين چگونگي برخورد با سؤال سوي كودك مي
  .افزايش دهد

هاي كودكان را در والدين باال  ظرفيت گوش دادن به نظرات و ايده 
  .ببرد
هاي يادگيري از قبيل مشاهده،  به والدين بياموزد كه چگونه مهارت 
ها بايد بدانند كه  آن. تقويت كنندرا در كودكان خود ... كارگيري ابزار و به

  .چگونه فرزندان خويش را متوجه وقايع و رويدادهاي اطراف خود كنند
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هايي را و چگونه به كودكان  به والدين بياموزد كه انجام چه فعاليت 
  .واگذارند

سؤال كردنِ بدون احساس ي  هوالدين را ياري دهند تا به كودك اجاز 
  .حماقت را بدهند

به اوليا آموزش . اوليا را در برابر تفكر نقاد فرزندانشان باال ببرد ظرفيت 
با همراهي كردن (هاي كودك را پيگيري و پشتكار او را  دهد كه فعاليت

  .تقويت كند) او
هاي كودك و تقويت پشتكار در وي توسط  هاي پيگيري فعاليت روش 

  .را آموزش دهند) با همراهي كردن او(اوليا 
يادآور شوند كه كودكان را تشويق كنند تا مراحل مختلف  به والدين 

گذراندن اين مراحل، به . دست اول را طي كنندي  هروش علمي و تجرب
  .شود توليد دانش توسط كودك منجر مي

والدين را در چگونگي مشاركت با كودكان در ثبت مشاهدات و  
  .آموز كمك كنند اطالعات كسب شده توسط دانش

كمك كنند كه چگونه كودكان را به طراحي ابزار الزم براي به والدين  
  .هايشان تشويق كنند و لوازم ساده را در اختيار آنان بگذارند انجام فعاليت

ها، توسط اوليا تأكيد كنند و  ها يا نتيجه حل ها، راه بر عدم بازگويي پاسخ 
  .به همراهي در مسير يافتن پاسخ، سفارش كنند

  
هاي گسترش سواد علمي، پرورش  ختصاصي كتابهاي ا ويژگي. 3ـ3

  آموزان اي و هنري براي دانش هاي فرايندي، عملي، پروژه مهارت
مناسبي را ي  ههاي فردي و گروهي، زمين با پيشنهاد انجام فعاليت* 

  .براي مشاركت يادگيرندگان در امر يادگيري فراهم كنند
نوع و مشخصات مواد و وسايل مورد نياز در هر فعاليت علمي را * 

  .مشخص كنند
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ها در جامعه، ارتباط مناسبي  هاي نظري و كاربرد آن بين آموخته*
  .برقرار كنند

شوند، تطابق  ها از يك منبع خارجي ترجمه مي در مواردي كه كتاب* 
  .ها با شرايط اقليمي و فرهنگي انجام شود آن

علمي از سنديت الزم برخوردار باشند و از اعمال اطالعات * 
  .هاي شخصي، خصوصاً در مورد مفاهيم، پرهيز شود سليقه
  

  هاي كمك درسي هاي كتاب ويژگي. 4
برانگيز  هاي رغبت هايي هستند كه زمينه هاي كمك درسي كتاب كتاب

هاي جبراني را  سازي و يا آموزش براي تقويت، تعميق، تكميل و غني
هاي آموزش براساس اهداف و  اين دسته از كتاب. كنند فراهم مي

  .گردند تحصيلي معيني تهيه و تنظيم ميي  ههاي درسي دوره و پاي برنامه
  : شوند هاي كمك درسي به چهار گروه تقسيم مي كتاب

  .آموزان هاي يادگيري براي دانش هاي كار و فعاليت كتاب. 1
و آموزش جبراني  هاي تمرين به منظور تثبيت، تقويت كتاب. 2
  .آموزان دانش
  .آموزان هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش كتاب. 3
درسي ي  ههاي برنام هاي فعاليت محور در چهارچوب هدف كتاب. 4
  .خاص

هاي  هاي كمك درسي، ضمن تعريف هر يك از گروه در بررسي كتاب
  .شوند مي وار ذكر ها فهرست هاي مربوط به آن فوق، ويژگيي  هچهارگان
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هاي يادگيري براي  هاي كار و فعاليت هاي كتاب ويژگي. 1ـ4
  آموزان دانش

يادگيري واقعي مستلزم توانايي فراگير در درك، گسترش، بسط و 
ها  ها در انجام فعاليت مناسب از آني  هها و استفاد تعميم مفاهيم و مهارت

كتاب درسي  ها در فعاليتي  ههمي  هارائ. هاي گوناگون است و موقعيت
بنابراين، به منظور جلوگيري از افزايش حجم كتاب . پذير نيست امكان

هاي فردي و نيازهاي فراگيران براي  درسي و پاسخگويي به تفاوت
  .دستيابي به فراگيري عميق، تدوين كتاب كار ضرورتي انكارناپذير است

 هاي هاي متنوع و برگرفته از هدف اي از فعاليت كتاب كار، مجموعه
هاي دانشي، مهارتي و نگرشي به منظور دستيابي  درسي در حيطهي  هبرنام
  .هاي مذكور است گام فراگيران به هدف به گام

رسد كه يك كتاب كار خوب،  با توجه به موارد فوق، به نظر مي* 
  : كند هايي را دنبال مي چنين هدف

  ها  هاي مورد تأكيد و حدود ارزشيابي آن تبيين مفاهيم و مهارت. 1
كمك به درك، گسترش، تعميم و بسط مفاهيم برنامه درسي و . 2

  ها در موارد مورد نياز استفاده از آن
  فعال كردن فراگير در جهت تثبيت و تكميل امر يادگيري. 3
هاي نادرست از مفاهيم و  ممانعت از اعمال سليقه و برداشت. 4
  ها مهارت
يري، از طريق پيشنهاد استمرار و استحكام بخشيدن به فرايند يادگ. 5
  هاي بسطي، خالقيتي و كاربردي تكليف
ضعيف، (هاي گوناگون  هاي يادگيري در سطح تدارك فعاليت. 6

  )متوسط و قوي
  جهت بخشيدن به ارزشيابي. 7
  گام به طريق، براي يادگيري گامي  هارائ. 8
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سازي و  هاي مناسب براي غني ارائه متون خواندني و يا فعاليت. 9
  هاي يادگيري گسترش هدف تعميم و

هاي يك كتاب كار خوب  ها، ويژگي براي دستيابي به اين هدف
  : عبارتند از

داشتن مقدمه، مشتمل بر توضيح ساختار كتاب كار به زبان ساده براي  
  كامل و مفيد از كتابي  هايجاد انگيزه در فراگير، به منظور استفاد

و ) مروري بر تدريس(هر درس به زبان ساده ي  هخالصي  هارائ 
هاي مورد تأكيد در هر درس با  ها و نگرش مشخص كردن مفاهيم مهارت

  چند مثال حل شدهي  هارائ
هاي در نظر گرفته  ها، مفاهيم و مهارت ها با هدف هماهنگي فعاليت 

  شده در كتاب درسي
ي  ههاي درس در سه حيط هاي متنوع و مرتبط با هدف فعاليتي  هارائ 

  رتي و نگرشيدانشي، مها
سازي پس از پايان هر فصل، به  هاي تكميلي و غني فعاليتي  هارائ 

  منظور يادآوري مفاهيم مهم و تحكيم يادگيري
سازي پس از پايان چند فصل يا  هاي تكميلي و غني فعاليتي  هارائ 

  بخش به منظور استحكام يادگيري
اب، مشتمل بر كل سازي در پايان كت هاي تكميلي و غني فعاليتي  هارائ 

  هاي در نظر گرفته شده در كتاب درسي مفاهيم و مهارت
ها به منظور هدايت فراگير در انجام  جواب بعضي از فعاليتي  هارائ 

  هاي بعدي و خودآموز در پايان كتاب فعاليت
ها با سن و  ها و زمان مورد انتظار براي انجام آن تناسب تعداد فعاليت 

  امكانات مخاطب
  هاي متنوع و در صورت امكان برگرفته از مسائل زندگي فعاليتي  هئارا 
  براي تسهيل فرايند يادگيري ... استفاده از عكس، جدول، نمودار و 
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ها به صورت بازي و سرگرمي، براي ايجاد  بعضي از فعاليتي  هارائ 
  انگيزه در مخاطب

ورد نياز در ها به منظور بازيابي اطالعات م بعضي از فعاليتي  هارائ 
  حافظه، براي فراگيري مطالب جديد

ها به منظور  ها از ساده به مشكل و عالمتگذاري آن تمريني  هارائ 
آموزان ضعيف، متوسط و  مشخص كردن سطح فعاليت براي دانش

  پيشرفته
آموزان قوي و ضعيف  هاي مجزا براي دانش در نظر گرفتن فعاليت 

  )سازي و جبراني هاي غني فعاليت(
مشاهده، گوش دادن، توضيح، انتخاب، (هاي متنوع  تدوين فعاليت 

هاي  تر مفاهيم و پرورش مهارت ، براي درك عميق)مقايسه و اظهارنظر
  يادگيري

  فهرست منابع و مĤخذ مورد استفاده، در آخر كتابي  هارائ 
  
تثبيت، تقويت و (هاي تمرين  هاي اختصاصي كتاب ويژگي. 2ـ4

  )آموزان آموزش جبراني دانش
  .هاي كتاب درسي باشند ها همسو با تمرين تمرين 
ها بازي و سرگرمي متناسب با سن و توانايي  در طراحي تمرين 

  .آموزان، منظور شوند دانش
  .هاي آموزشي كتاب متناسب باشد ها با هدف تعداد تمرين 
هاي ساده و متنوع بتوانند فهم نكات  ها با استفاده از مثال تمرين 
درس را آسان كنند و با تشريح اين نكات، سطح اعتماد به نفس ي  هچيدپي

  .كودكان را باال ببرند
  .ها اشتباهات خود را تصحيح كند آموز بتواند با انجام تمرين دانش 
  .هاي پيچيده خودداري شود از گيج كردن كودكان با دادن تمرين 
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  .شود آور دوري هاي خسته كننده و يأس تمريني  هاز ارائ 
. ترها قابل انجام باشند ها تا حد امكان بايد بدون كمك بزرگ تمرين 

در مورد كالس اول، خواندن متن كتاب توسط ديگران، تا مدتي مانعي (
  .)ندارد
  .ها تا حد امكان گرايش به سؤاالت واگرا و باز داشته باشند تمرين 
  
شرفت هاي سنجش و ارزشيابي پي هاي اختصاصي كتاب ويژگي. 3ـ4

  آموزان تحصيلي دانش
ها،  فعاليتي  همجموعي  هدرسي، الزمي  ههاي برنام همخواني با هدف 

  .باشد ها مي ها و پرسش آزمون
ها مستلزم انديشيدن، كاوشگري و يا فراخوان نوعي عملكرد و  پرسش 

  .ها باشند به كارگيري مهارت
نشي، مهارتي و هاي دا هايي كه هدف ها و فعاليت پرسشي  هداراي نمون 

  .دهد، باشند ها را در اختيار معلم قرار مي نگرشي درس
... هاي عملكردي، كتبي و شفاهي و مهارت معلم را در طراحي آزمون 

  .افزايش دهند) مستمر و پاياني(پيشرفت تحصيلي 
مهارت طراحي سؤاالت باز و واگرا و فعاليت برانگيز را كه   در معلمان، 

  .شوند، تقويت كنند تر كودكان مي ظهارنظر بيشباعث انديشيدن و ا
  
محور، در چهارچوب  هاي فعاليت هاي اختصاصي كتاب ويژگي. 4ـ4

  درسي خاصي  ههاي برنام هدف
  .ها تنوع و تازگي رعايت شده باشد در انجام فعاليت 
  .ها با سن مخاطبان متناسب باشند فعاليت 
رت، گروهي و فردي داشته ها توزيع منطقي براي انجام به صو فعاليت 

  .باشند
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  .ها مستلزم استفاده از وسايل ساده و در دسترس باشد انجام فعاليت 
  .زندگي مرتبط باشندي  هها با مسائل روزمر فعاليت 
آموزان در سطح  حتماً از قبل توسط دانش(ها قابل انجام باشند  فعاليت 

  ).معمولي آزمايش شده باشند
  .ها توجه شده باشد ، به پيش دانستهها در طراحي فعاليت 
ها مالحظاتي مانند محيط جغرافيايي، فرهنگ بومي  در طراحي فعاليت 

  .رعايت شده باشد
  .هاي خارج از كتاب درسي همراه باشند ها با اطالعات و دانش فعاليت 
  .آموزش فعال در كالس را ايجاد كنندي  هها زمين فعاليت 
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  هاي مناسب براي  فعاليت هاي پيشنهادي براي نمونه
  آموز كتاب كار دانش

  آوري مشاهدات هاي ساده و جمع آزمايش
  تنظيم گزارش

  رسم شكل و پركردن جدول
  طراحي و ساخت وسايل ساده

  جدول و نموداري  هتهي
  ها ها، منحني بازخواني و تفسير اطالعات، نمودارها، جدول
  خط يا رنگي  هبرقراري ارتباط بين دو دسته كلمه به وسيل

  طراحي پازل و جور كردن آن
  نويسي ها، تصويرها و خالصه تفسير عكس

  ها هايي مانند كالژ، كاغذ و تا و نيز استفاده از دور ريختني ها و فعاليت كاردستي
  پيدا كردن و رديف كردن توالي يك پديده يا واقعه

  گسترش واژگان علمي و مهارت در خواندن
  هاي گوناگون علمي و آزمايشگاهي و كاركرد آنانآشنايي با ابزار

  گيري يا خواص ديگر موجودات بندي و مقايسه براساس اندازه طبقه
  پذيري دنبال كردن تغييرات در وقايع مختلف و امكان برگشت

  آموزان و ايجاد فرصت كافي براي گسترش ورزي مستقيم دانش دست
  طالعاتآوري ا به كارگيري ابزارهاي ساده در جمع

  هاي مناسب براي مشكالت معمولي، با استفاده از خالقيت حل پيدا كردن راه
  آشنايي با منابع و مĤخذ علمي به عنوان مرجع كسب اطالعات

  زيست تقويت نگرش احترام به محيط
  ... جويي در آب، انرژي و هاي صرفه راه
  هاي جديد هاي مشاركت والدين در توليد ايده راه
  ...و 
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  آموزشي  هاي كمك هاي عمومي كتاب فهرست وارسي ويژگي
  ابتداييي  هعلوم تجربي دوري  هحوز

  

  :كد:                ناشر    :     مترجم/ نويسنده:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

            بعد فيزيكي  1

نگيزنده بودن شـكل ظـاهري و فيزيكـي    جذاب و برا  1/1
  كتاب براي مخاطب

          

            هاي شاد در طرح روي جلد استفاده از رنگ  2/1
            تناسب قطع كتاب با مخاطب  3/1
            هاي بصري جذاب در طرح روي جلد استفاده از محرك  4/1

            ساختار كتاب  2
            كامل و واضحي  هداشتن شناسنام  1/2
            ها  وستگي و انسجام موضوعي در فصلپي  2/2
            هماهنگي محتوا با عنوان كتاب  3/2
            هاي خاص ها و عالمت تفكيك مباحث با استفاده از رنگ  4/2
            هاي بصري استفاده از محرك  5/2
            ها مناسب پاراگرافي  هانداز  6/2

قلـم بـا توجـه بـه موضـوع كتـاب و       ي  هتناسب انداز  7/2
  خاطبم

          

            توجه به فضاي سفيد  8/2
            هاي محتوا ويژگي  3
            ارتباط با نيازهاي مخاطب  1/3

ي  ههـاي برنامـ   ارتباط محتوا با موضـوع كتـاب و هـدف     2/3
  درسي

          

            ارتباط با زندگي حال و آينده مخاطب  3/3
            دانش و تسهيل جريان يادگيريي  هتوسع  4/3
            به مسائل ارزشيتوجه   5/3
            استفاده از واژگان و جمالت متناسب با سن مخاطب  6/3
            وپرورش الخط مورد تأييد آموزش استفاده از رسم  7/3

            هاي تمركز افزا ويژگي  4

استفاده از شـكل، جـدول، نمـودار و تصـوير بـه منظـور         1/4
  ها و مفاهيم سهولت درك پيام

          

            اژگان كليدي و نكات مهمتأكيد بر و  2/4
            رعايت تنوع هنري در استفاده از عكس و تصوير  3/4
            ها و تصويرها در بيان مقصود وضوح عكس  4/4
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            هاي روش ارائه محتوا ويژگي  5
            محتواي  ههاي متنوع در ارائ استفاده از قالب  1/5
            هاي فكري و عملي متنوع توجه به فعاليت  2/5
            توضيح منظم و منطقي  3/5
         براي درك بهتر...ها، شواهد واستفاده از مثال 4/5

         جمع
 جمع كل

  
  
  

  آموزان  افزايي دانش هاي دانش هاي كتاب وارسي ويژگي فهرست
  ابتداييي  هعلوم تجربي دوري  هحوز

  

  :كد               : ناشر    :     مترجم/ نويسنده:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

            .آموز است اطالعات انتخاب شده، مورد نياز دانش  1

سواد علمي يادگيرنـده  ي  همحتوا موجب رشد و توسع  2
  .شود مي

          

اطالعات هدفمند اسـت و در ذهـن مخاطـب    ي  هارائ  3
  .كند پرسش ايجاد مي

          

درسـي را  ي  هعمـق مطالـب آموختـه شـده در برنامـ       4
  .كند تر مي بيش

          

5  
مفاهيم مطـرح شـده محصـول دانـش و اطالعـاتي      
هستند كه در فراي ارائه شده از بياني سـاده و قابـل   

  .آموز استفاده كرده است فهم براي دانش

          

            .شود موجب رشد تفكر علمي در مخاطب مي  6

ارائه شده با زندگي روزانه مخاطبان ارتبـاط  اطالعات   7
  .داشته باشد

          

نسبت به تشويق و تحريك مخاطبان بـراي افـزايش     8
  .دانش خود توجه دارد

          

            جمع
  جمع كل
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افزايي، مهارتي و روشي براي  هاي دانش هاي كتاب وارسي ويژگي فهرست
  ابتداييي  همعلمان و كارشناسان دور

  

  :كد:                ناشر    :     مترجم/ نويسنده                     :نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

1  
هـاي   معلمان علوم را در يكـي از حـوزه  ي  هدانش پاي
شناسـي   شناسي، زمين فيزيك، شيمي، زيست(مرتبط 

  .كند تقويت مي...) و

          

دريس معلمـان را از طريـق حـل مشـكالت     فرايند ت  2
  .كند آموزشي آنان تسهيل مي

          

هاي كالسي افـزايش   توان معلم را در طراحي فعاليت  3
  .دهد مي

          

ـاگون را در     4 ـوعات گون اطالعات جانبي الزم براي تدريس موض
  .دهد اختيار معلم قرار مي

          

بــين ســاختار علمــي و ســاختار اجتمــاعي و زنــدگي   5
  .كند وزمره، ارتباط برقرار مير

          

درسي را ي  ههاي درسي و نكات غامض برنام هاي برنامه هدف  6
  .كند براي معلمان تبيين مي

          

7  
هـايي   با معرفي مواد و منابع مكمل و طراحـي پـروژه  

آموز، معلم را براي پربـار   كار و فعاليت دانشي  هدربار
  .دهد كردن كالس ياري مي

          

اي كـه   رشـته ي  هاي معلمـان را در زمينـ   زهاي حرفـه نيا  8
  .سازد كنند، برطرف مي تدريس مي

          

            جمع
  جمع كل
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  افزايي معلمان  هاي دانش هاي كتاب وارسي ويژگي فهرست
  ابتداييي  هعلوم تجربي دوري  هدر حوز

  

  :كد      :          ناشر    :     مترجم/ نويسنده:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

ــي     1 ــافي علم ــت ك ــاب از صــحت و دق ــواي كت محت
  .برخوردار است

          

بيان موضوع ساده و به دور از پيچيـدگي بـر مبنـاي      2
  .درك و فهم است

          

به كاربردهاي متنوع موضوع در زندگي روزمره توجـه    3
  .شده است

          

به سير تكامل علمي موضوع و ارتباط آن بـا فنـاوري     4
  .توجه شده است

          

اطالعــات علمــي معلــم را در جهــت اهــداف برنامــه   5
  .بخشد درسي ارتقا مي

          

هاي مناسبي در ارتباط با موضـوع   ها و پرسش فعاليت  6
  .براي اطمينان از يادگيري دانش موردنظر دربردارد

          

            .كند ي بيشتر معرفي مي براي مطالعه منابع مناسبي  7
            جمع

  جمع كل
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  هاي آموزش مخصوص والدين  هاي كتاب وارسي ويژگي فهرست
  ابتداييي  هعلوم تجربي دوري  هدر حوز

  

  :كد:                ناشر    :     مترجم/ نويسنده:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5  

  بسيار 
  زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيا
  ر كم

هـاي علمـي يــا    هـاي والـدين را در زمينـه    سـطح آگـاهي    1
  .بخشد آموزشي ارتقا مي

          

هـايي كـه باعـث طراحـي      مهارت اوليا را در ايجـاد زمينـه    2
  .بخشد شود، بهبود مي سؤاالت مناسب از سوي كودك مي

          

ــارت ي  هنحــو  3 ــادت مه ــت ع ــد   تقوي ــادگيري مانن هــاي ي
  .دهد را در كودكان، به والدين ياد مي... گري و شاهدهم

          

هـاي كودكـان را در    ظرفيت گوش دادن به نظرات و ايـده   4
  .برد والدين باال مي

          

هاي خاص را در خانه به كودكان،  واگذاري فعاليتي  هنحو  5
  .دهد با رعايت مسائل ايمني به والدين ياد مي

          

سـؤال كـردن   ي  هكند، به كودك اجـاز  والدين را ياري مي  6
  .بدون احساس حماقت را ياد دهند

          

ظرفيت والـدين را در برابـر تفكـر نقـاد فرزندانشـان بـاال         7
  .برد مي

          

هاي كودكـان را پيگيـري و    دهد، فعاليت به والدين ياد مي  8
  .پشتكار او را تقويت كنند

          

يق كنند تـا مراحـل   دهد، كودكان را تشو به والدين ياد مي  9
  .متفاوت روش علمي را در تجربيات خود پيگيري كنند

          

دهد تا در ثبـت مشـاهدات و    رهنمود الزم را به والدين مي  10
  .آموز، به او كمك كنند اطالعات كسب شده توسط دانش

          

11  
دهـد كـه كـودك را در     به والدين اين رهنمودهايي را مـي 

كـه پاسـخ سـؤاالت را در     كشف پاسخ كمك كند، نه ايـن 
  .اختيار كودكان قرار دهد

          

12  
كند كه چگونه كودكان را به طراحـي   به والدين كمك مي

هايشان تشويق كنند و لوازم سـاده   ابزار براي انجام فعاليت
  .را در اختيارشان بگذارند

          

            جمع
  جمع كل



32 

 

پرورش مهارت هاي گسترش سواد علمي،  هاي كتاب وارسي ويژگي فهرست
  آموزان  اي و هنري براي دانش فرايندي، عملي، پروژه

  ابتداييي  هعلوم تجربي دوري  هحوز
  

  :كد:                ناشر    :     مترجم/ نويسنده:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

اي علمـي و عملـي را در   هـ  پرورش مهـارت ي  هزمين  1
  .كند فراگير فراهم مي

          

2  
ـ  ي  ههـاي فـردي و گروهـي، زمينـ     فعاليـت ي  هبا ارائ

ــر    ــدگان در ام ــاركت يادگيرن ــراي مش ــبي را ب مناس
  .كند يادگيري فراهم مي

          

هـا را   نوع مواد و وسايل مـورد نيـاز و مشخصـات آن     3
  .كند براي هر فعاليت علمي و عملي مشخص مي

          

هـا در جامعـه    هـاي نظـري و كـاربرد آن    بين آموخته  4
  .كند ارتباط مناسبي برقرار مي

          

در صورت ترجمه بودن كتاب، با شـرايط فرهنگـي و     5
  .جغرافيايي كشور تطابق داده شده است

          

            .مطالب علمي از اعتبار الزم برخوردارند  6
            جمع

  جمع كل
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  هاي آموزش مخصوص والدين  تابهاي ك وارسي ويژگي فهرست
  ابتداييي  هعلوم تجربي دوري  هدر حوز

  

  :كد:                ناشر    :     مترجم/ نويسنده:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

هـاي علمـي بـا     هـاي والـدين را در زمينـه    سطح آگاهي  1
  .بخشد ارتقا مي آموزشي

          

2  
هـايي كـه باعـث طراحـي      مهارت اوليا را در ايجاد زمينه

ــود  ســؤاالت مناســب از ســوي كــودك مــي  شــود، بهب
  .بخشد مي

          

هــاي يــادگيري ماننــد  تقويــت عــادت مهــارتي  هنحــو  3
  .دهد را در كودكان، به والدين ياد مي... گري و مشاهده

          

هاي كودكـان را در   ايده ظرفيت گوش دادن به نظرات و  4
  .برد والدين باال مي

          

هـاي خـاص را در خانـه بــه     واگـذاري فعاليـت  ي  هنحـو   5
  .دهد كودكان، با رعايت مسائل ايمني به والدين ياد مي

          

سؤال كـردن  ي  هكند، به كودك اجاز والدين را ياري مي  6
  .بدون احساس حماقت را ياد دهند

          

در برابر تفكـر نقـاد فرزندانشـان بـاال      ظرفيت والدين را  7
  .برد مي

          

هاي كودكان را پيگيري و  دهد، فعاليت به والدين ياد مي  8
  .پشتكار او را تقويت كنند

          

دهد، كودكان را تشويق كنند تا مراحل  به والدين ياد مي  9
  .متفاوت روش علمي را در تجربيات خود پيگيري كنند

          

10  
دهد تا در ثبت مشاهدات و  را به والدين مي رهنمود الزم

آمـوز، بـه او كمـك     اطالعات كسب شده توسـط دانـش  
  .كنند

          

11  
دهد كـه كـودك را در    به والدين اين رهنمودهايي را مي
كه پاسـخ سـؤاالت را در    كشف پاسخ كمك كند، نه اين

  .اختيار كودكان قرار دهد

          

12  
كودكـان را بـه   كنـد كـه چگونـه     به والدين كمـك مـي  

هايشان تشـويق كننـد و    طراحي ابزار براي انجام فعاليت
  .لوازم ساده را در اختيارشان بگذارند

          

            جمع
  جمع كل
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  آموزان  هاي تمرين براي دانش هاي كتاب وارسي ويژگي فهرست
  ابتداييي  هعلوم تجربي دوري  هحوز

  

  :كد:                ناشر    :     ممترج/ نويسنده:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

هـاي كتـاب    ها و تمرين ها، فعاليت ها با آزمون تمرين  1
  .همسويي دارد

          

            .آموزان تناسب دارد ها با سن و توانايي دانش تمرين  2
            .شود ديده ميها تنوع و شادابي  در طراحي تمرين  3

هــاي  هـا از لحـاظ تعــداد و ارتبـاط بـا هـدف      تمـرين   4
  .آموزشي تناسب دارد

          

هـا   درس از طريـق تمـرين  ي  هيادگيري نكات پيچيد  5
  .آسان شده است

          

            .هاي پيچيده پرهيز شده است از ارائه تمرين  6

كننـده   گيـر و خسـته   هاي بسيار وقت تمريني  هاز ارائ  7
  .ناب شده استاجت

          

            .هاي واگرا و همگرا استفاده شده است از تمرين  8

9  
وجـوگري و كسـب     هـا، بـه جسـت    در طراحي تمرين

...) معلم، والدين، كتاب و(اطالعات از منابع يادگيري 
  .توسط فراگير، توجه شده است

          

            جمع
  جمع كل
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رزشيابي پيشرفت هاي سنجش و ا هاي كتاب وارسي ويژگي فهرست
  ابتداييي  هعلوم تجربي دوري  هآموزان حوز تحصيلي دانش

  

  :كد:                ناشر    :     مترجم/ نويسنده:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

            .هاي درسي همخواني دارد هاي برنامه با هدف  1

آموز را بـه انديشـيدن، كاوشـگري و     ها، دانش پرسش  2
  .كند اي و ميداني ترغيب مي تحقيق كتابخانه

          

هاي دانشي، نگرشي و  ها، به هدف در طراحي پرسش  3
  .مهارتي توجه شده است

          

هــاي پيشــرفت  مهــارت معلــم را در طراحــي آزمــون  4
  .دهد افزايش مي) مستمر و پاياني(تحصيلي 

          

هارت معلمـان را در طراحـي سـؤاالت بـاز و واگـرا      م  5
  .كند تقويت مي

          

            .هاي عملكردي توجه شده است به آزمون  6
            جمع

  جمع كل
  
  



36 

 

  آموزان  محور براي دانش  هاي فعاليت هاي كتاب وارسي ويژگي فهرست
  ابتداييي  هعلوم تجربي دوري  هحوز

  

  :كد:                ناشر    :     مترجم/ سندهنوي:                     نام كتاب
  

  ها ويژگي  رديف
5 

  بسيار 
 زياد

4  
  زياد

3  
  متوسط

2  
  كم

1  
بسيار 
  كم

            .شود ها، تنوع و نوآوري ديده مي در طراحي فعاليت  1
            .ها با سن مخاطبان تناسب دارد فعاليت  2

ها با توزيعي منطقي بـراي انجـام بـه صـورت      فعاليت  3
  .اند طراحي شده) ي و فرديگروه(

          

ـ   فعاليت  4 اسـتفاده از وسـايل سـاده و در    ي  هها بـر پاي
  .اند دسترس طراحي شده

          

            .زندگي مرتبط هستندي  هها با مسائل روزمر فعاليت  5
            .ها قابل انجام هستند فعاليت  6

هـاي كـودك    دانسـته  ها، بـه پـيش   در طراحي فعاليت  7
  .توجه شده است

          

ها، مالحظاتي نظير فرهنگ بـومي   در طراحي فعاليت  8
  .و محيط جغرافيايي مورد توجه قرار گرفته است

          

هـاي خـارج از كتـاب     ها با اطالعات و دانـش  فعاليت  9
  .درسي همراه است

          

آموزش فعال در كالس را ي  ههاي كتاب زمين فعاليت  10
  .كند فراهم مي

          

            جمع
  لجمع ك
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وپرورش، براي  هاي آموزشي وزارت آموزش بخشي كتاب طرح سامان
آموزان و معلمان و  روز و ايجاد ارتباط بهتر و دوسويه با دانش رساني به اطالع

 سامان كتابگاه ريزي، طراحي و اجراي وب ناشران سراسر كشور، اقدام به برنامه
  .استكرده  http://samanketab.roshdmag.irبه نشاني 

  
  
  

هاي علمي  كوشد تا يافته هاي آموزشي مي مجموعه راهنماهاي توليد كتاب
هاي آموزشي  بخشي كتاب ساماني  هنظران دربار صاحب هاي كاربردي و ديدگاه

هاي آموزشي  نويسندگان، ناشران و ساير پديدآورندگان كتاب س  را براي استفاده
  .ندكارائه 

  
  ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه

  دفتر انتشارات كمك آموزشي
  هاي آموزشي بخشي كتاب سامان ي دبيرخانه

  
  
  


