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  الحد ياطلبوالعلم من المهد ال
  )ص(پيامبر اسالم 

  
 مقدمه

ها و تجربيات نوين آموزشي،  سوم ميالدي، پيشرفتي  با ورود به هزاره
ز «، )ص(اين امكان را فراهم ساخته است كه سخن گهربار پيامبر اسالم

، »العمر يادگيري مادام«عبارت ديگر  ، يا به»گهواره 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 (هاي حيات انسان را  نبهبيان شده است، يادگيري تمام ج
تحقق چنين امر خطيري بدون بازانديشي، بازسازي ساختارها و . گيرد دربرمي

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

گانيه . (رغم گسترش اينترنت همچنان اهميت خود را حفظ كرده است علي
  ).1378مهجور، ي  هوريس، ترجم

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

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

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

ين سازمان، عالوه بر ساماندهي امور توليد و نشر ا. اي دارد نقش عمده
اندركاران امور چاپ  دهي به دست هاي آموزشي، امر راهنمايي و جهت كتاب
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هاي آموزشي مناسب و مورد نياز نسل  و نشر، در راستاي توليد كتاب
آموزي، اولياء، معلمان و كارشناسان آموزشي سراسر كشور را بر عهده  دانش
حاضر فراهم شده است، تالشي مقدماتي براي ي  هجموعآنچه در م. 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

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

  آموزشي ر انتشارات كمكدفت
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  آموزش علوم اجتماعي
ي  ههايي چون داشتن روحي نوجواني و جواني با ويژگيي  هدور
پذيري، برقراري  گيري مستقل، مسئوليت خواهي، تفكر و تصميم استقالل

نگري و بازانديشي در مسائل  ارتباط صحيح و گسترده با ديگران، آينده
  .شود ها متمايز مي فرهنگي و اقتصادي، از ساير دورهاجتماعي، سياسي، 

ترها،  ها ورود به دنياي بزرگ نوجوان براي دستيابي به اين ويژگي
او . نيازمند كسب شناخت، نگرش و مهارت الزم براي زندگي اجتماعي است

نياز دارد بداند كيست، چگونه بشناسد، چگونه انتخاب كند و چگونه عمل 
ي  هلمي است كه او را به انديشيدن، پژوهيدن و مطالعوي نيازمند ع. كند

اي دقيق و نظام يافته تشويق كند؛ علمي كه به او  زندگي اجتماعي به گونه
ي  هكمك كند، به موضوعات و مسائل اجتماعي پيرامون خود از دريچ

شايد علوم اجتماعي و . جديدي بنگرد و به او شناخت بهتري از جامعه بدهد
از . ترين توان بالقوه را براي اين كار داشته باشد شناسي بيش از جمله جامعه

ها و باورهاي ديني،  هايي مؤمن و معتقد به ارزش اين رو تربيت انسان
فرهنگي و ملي، و شهرونداني شايسته و  آگاه از موضوعات و مسائل 
اجتماعي، برخوردار از روحيه پژوهشگري، خالقيت و نقادي و داراي 

الزم براي تحليل موضوعات و مسائل اجتماعي و كاربرد هاي  توانمندي
هاي آموزشي علوم  ها در زندگي شخصي و اجتماعي، از جمله هدف آن

  .اجتماعي است
ها  ترين آن هايي داشته باشد كه عمده بنابراين، اين آموزش  بايد  ويژگي

  :عبارتند از
  



6 

 

  هاي آموزشي توجه به قلمروهاي گوناگون در هدف. 1
ها  ها و مهارت ها، نگرش دانشي  هآموزشي در سه حيطهاي  هدف

پذيري  هاي اجتماعي از لوازم جامعه شناخت مفاهيم و مهارت. اند تدوين شده
ها و رفتارهاي  فرد بايد نسبت به مهارت. است، ولي شرطي كافي نيست
عالوه بر آن، . ها را در وجود خود دروني كند اجتماعي گرايش قلبي پيدا و آن

  .ها را نيز بيابد ي بروز آنتواناي
  
ها به جاي انتقال انبوه  تأكيد بر مفاهيم اساسي و روش. 2

  هاي علمي واقعيت
ها و تعميق شناخت  آشنايي با موضوعات و مسائل اجتماعي، تحليل آن

هاي علوم اجتماعي  هاي اساسي كتاب تاثيرات متقابل فرد و جامعه، از هدف
ها، نيازمند  استفاده از دانشي است  فتحقق اين هد. متوسطه استي  هدور

كه بتوان با آن، موضوعات و مسائل را تحليل كرد و با ساختن دستگاه 
آموز را در شناخت، درك و تجزيه و  منسجمي از مفاهيم، توانايي دانش

تحليل اين مسائل افزايش داد و او را  واجد بينشي علمي كرد كه با آن 
  .را درك كند» كل«اجزاي يك   بتواند، روابط بين

  
  ارتباط با زندگي روزمره و محيط اجتماعي. 3

محتوا و . آموز همراه شود آموزش و تربيت اجتماعي بايد با زندگي دانش
آموز  ارتباط با زندگي دانش روح و بي مطالب علمي نبايد به طور خشك و بي

بر  هاي علمي بنابراين الزم است، به جاي انتقال انبوه واقعيت. مطرح شوند
ها در تحليل موضوعات و مسائلي از زندگي  مفاهيم اساسي و كاربرد آن

طلبي، بحران هويت و كنكور،  انتخاب دوست، استقالل: آموز نظير دانش
هاي  هايي پديد آيد و آمادگي تأكيد شود، براي تلفيق علم با زندگي فرصت
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ل آن الزم براي زندگي اجتماعي و شغلي آينده و برخورد مناسب با مسائ
  .فراهم شود

  
  شناسي انتخاب ديدگاه مناسب براي تحليل جامعه. 4

هاي انساني، واقعيتي چندوجهي هستند، در علوم  كه پديده با توجه به اين
هاي نظري گوناگوني براي تجزيه و تحليل  ها و چارچوب اجتماعي ديدگاه

وجهي از ها، تحليلگر جنبه يا  ها وجود دارند كه هر كدام از آن پديده  اين
  :ها هستند؛ مثالً پديده
اجتماعي در يك  ماهيت درهم تنيده، زنده، ي  هدر يك ديدگاه، پديد - 

اين امر مستلزم اين . شود سازگار و در قالب يك نظام اجتماعي درك مي
است كه در اجزا وحدتي بازشناخته شود كه براساس آن، اجزا درهم تنيده 

در اين ديدگاه، به جاي تأكيد بر . شوند و يك هويت به دست آورده باشند
كنش اجتماعي، بر ساخت اجتماعي و تأثيرات جبري آن بر كنش افراد تأكيد 

. شود تر از جمع جبري اعمال فردي تلقي مي و جامعه چيزي به مراتب بيش
انسان بدون جامعه متصور نيست و عمل او . پس جامعه بر فرد مقدم است
پردازان كالن  ن ديدگاه، توسط اغلب نظريهاي. فرآورده شرايط اجتماعي است

  .پذيرفته شده است...) گرا، تضادي و كاركردگرا، ساخت(شناسي  جامعه
اجتماعي، آن را به اجزا تجزيه ي  هاما در ديدگاه ديگر، در بررسي پديد - 

به طور مثال، در ديدگاه . كنند آن را بررسي ميي  هو تفكيك و عناصر سازند
از ميان كنش اجتماعي و ساخت اجتماعي، بر » كنش متقابل نمادي«

  .شود عناصر فعال و خالق رفتار انساني تأكيد مي
ديدگاه ديگري كه از پيوند ميان دو ديدگاه قبل به وجود آمده، معتقد  - 

است كه هر كدام از دو ديدگاه باال، وجوهي از واقعيت اجتماعي را براي ما 
تواند تبيين  جتماعي متعددي را ميهاي ا سازد و هر كدام پديده آشكار مي

ي  هبنابراين بايد بدون پذيرش تقدم جامعه  بر فرد يا برعكس، رابط. كند
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ها در نظر گرفته شود؛ نه كنش  افراد را مقدم بر  ديالكتيكي متقابلي بين آن
بلكه اين واقعيت را . ها را مقدم بر كنش افراد بدانيم ها و نه ساخت ساخت

گران را  عملكرد اجتماعي كنشي  هيك سو، ساختار زمينبايد شناخت كه از 
هاي به نسبت  كنند و از سوي ديگر عوامل انساني با كنش تعيين مي

  .سازند شان شرايط بازتوليد اين ساختارها را فراهم مي آگاهانه
  
  پذيري و اصالح جامعه آموز به مسئوليت ترغيب دانش. 5

طرفه  رد، اما اين رابطه يكاجتماعي داي  ههرچند كه كنش انسان زمين
عملكرد اجتماعي كنشگران را تعيين ي  هطور كه ساختارها زمين همان. نيست
شان شرايط  هاي به نسبت آگاهانه كنند، عوامل انساني نيز با كنش مي

پس بايد به نقش فعاالنه و . سازند بازتوليد اين  ساختارها را فراهم مي
به عبارت . ساختارها توجه كرد گيري اين كنشگران در شكلي  هخالقان

هاي علوم اجتماعي، گرچه به ساختارها توجه  ديگر، در محتواي كتاب
آن مطرح نيست،  اراده و غيرمؤثر در  شود، ليكن فرد به عنوان عنصري بي مي

ها و الگوهاي  بلكه فردي موردنظر است كه ضمن تأثيرپذيري از ارزش
به . د و براي اصالح امور اقدام كندها تأثير بگذار تواند بر آن رفتاري مي

عبارت ديگر، ارتباط دوسويه ميان فرد و جامعه را مبناي تحليل و بررسي 
گيري  آموزان براي تصميم وسيله، دانش بدين. موضوعات و مسائل قرار دهد

  .شوند و برخورد مسئوالنه در مواجهه با مسائل، آموزش داده مي
  

اجتماعي در دوره هاي علوم  هاي كلي آموزش درس هدف
  آموزش متوسطه

  قلمروي شناختي ) الف
ها در تحليل موضوعات  آشنايي با مباحث علوم اجتماعي و كاربرد آن. 1

  و مسائل اجتماعي
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اجتماعي، (آشنايي با موضوعات و مسائل اجتماعي، به طور اعم . 2
  )فرهنگي، سياسي و اقتصادي

  شناخت تأثيرات متقابل فرد وجامعه. 3
  فرد نسبت به ديگراني  هوظيف شناخت. 4
  
  قلمروي نگرشي) ب
ايجاد نگرش مثبت نسبت به علوم اجتماعي و كاربرد آن در زندگي . 1

  فردي و اجتماعي
  پژوهشگريي  ههاي فردي و روحي تقويت خالقيت. 2
  هاي مطلوب در جامعه تقويت و تعميق گرايش مثبت نسبت به ارزش. 3
  ها در جامعه به ضدارزش تقويت و تعميق نگرش منفي نسبت. 4
  
  قلمروي مهارتي) ج
  كسب توانايي كاربرد مفاهيم علوم اجتماعي در زندگي اجتماعي . 1
  كسب توانايي در تجزيه و تحليل موضوعات و مسائل اجتماعي. 2
  هاي اجتماعي  كسب توانايي در انجام تحقيقات ساده در زمينه. 3
يابي،  با ديگران، شغلايجاد رابطه (هاي اجتماعي  تقويت مهارت. 4

  ...)همكاري، احترام به ديگران، تحمل آراي ديگران و
  

اول ي  ههاي كلي آموزش درس مطالعات اجتماعي پاي هدف
  متوسطهي  هدور

  قلمروي شناختي) الف
شناخت مفهوم گروه و ضرورت و اهميت آن در زندگي فردي و . 1

  اجتماعي
  روهيآشنايي با چگونگي تكوين گروه و روابط گ. 2
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  شناخت مسائل و مشكالت عمده روابط گروهي. 3
  شناخت مفهوم نظام اجتماعي و اجزاي آن. 4
  آگاهي از ضرورت و اهميت تشكيل خانواده. 5
  شناخت خانواده به عنوان يك نظام اجتماعي. 6
   آشنايي با مسائل و مشكالت عمده خانواده. 7
  شناخت مفهوم نظام اقتصادي و اجزاي آن. 8
  هميت اشتغال در زندگي فردي و اجتماعي درك ا. 9

  انتخاب شغلي  هآشنايي با عوامل عمد. 10
  هاي نظام اقتصادي  كاري به عنوان يكي از آسيب شناخت بي. 11
  شناخت مفهوم نظام سياسي و ضرورت و اهميت آن. 12
  آشنايي با انواع عمده نظام سياسي. 13
  رانآشنايي با ساختار نظام جمهوري اسالمي اي. 14
  هاي اجتماعي با يكديگر آشنايي با روابط متقابل  نظام. 15
  
  قلمروي نگرشي) ب
هاي اجتماعي، سياسي  و  تعميق گرايش مثبت نسبت به ارزش. 1

  اقتصادي جامعه 
  تقويت گرايش مثبت نسبت به مشاركت در امور اجتماعي و سياسي. 2
  تحمل آراي ديگران و انتقادپذيريي  هتقويت روحي. 3
آوري اطالعات الزم براي تجزيه و تحليل  جمعي  هتقويت روحي. 4

  مسائل اجتماعي
  هاي اجتماعي  پذيري در فعاليت مسئوليتي  هتقويت و پرورش روحي. 5
  هاي مولد و معاش حالل ايجاد و تقويت نگرش مثبت نسبت به حرفه. 6
كشور و نفي ي  هجانب پاسداري از استقالل همهي  هكسب روحي. 7

  .پذيري ستمگري و ستمهرگونه 
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  قلمروي مهارتي ) ج
  كسب توانايي مشاركت در امور اجتماعي و سياسي   . 1
يابي،  ايجاد رابطه با ديگران، شغل(هاي اجتماعي  تقويت مهارت. 2

همكاري، احترام به ديگران، تحمل آراي ديگران، انتقادپذيري، انتقادگري 
  ...)و

  موضوعات اجتماعي ي  هدر زمينكسب توانايي انجام تحقيقات ساده . 3
هاي فرايند تفكر نظير مشاهده، بحث، مقايسه و  تقويت مهارت. 4

  تجزيه و تحليل
  هاي گروهي  هاي ارتباطي و گروهي از طريق فعاليت تقويت مهارت. 5
  كسب توانايي تجزيه و تحليل موضوعات و مسائل اجتماعي. 6
  

ه دوم شناسي در پاي هاي كلي آموزش درس جامعه هدف
  رشته ادبيات و علوم انساني

  قلمروي شناختي ) الف
گيري هويت فرد در تعامل با ديگران و در  شكلي  هآگاهي از نحو. 1

  زندگي اجتماعي
آگاهي از نقش افراد به عنوان صاحبان شعور و اراده و داراي قدرت . 2

  انتخاب در ساختن زندگي اجتماعي
ها،  ها، هنجارها، نقش ارزش(ماعي آگاهي از تأثير الزامات زندگي اجت. 3
  در محدود كردن عمل افراد...) ها و فرصت
  هاي اجتماعي در انجام امور  آگاهي از لزوم توجه افراد به محدوديت. 4
  
  قلمروي نگرشي ) ب
  تعلق به هويت جمعيي  هكسب روحي. 1
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ها، هنجارها،  ارزش(اهميت دادن به تأثير شرايط اجتماعي عمل . 2
  ها و رفتارهاي فردي در انتخاب) ها فرصتها و  نقش
  تالش فردي در ساختن زندگي اجتماعي ي  هتقويت روحي. 3
  
  قلمروي مهارتي ) ج
  كسب توانايي تجزيه و تحليل رويدادهاي اجتماعي . 1
مشاهده، تجزيه و تحليل، : هاي فرايند تفكر، نظير تقويت مهارت. 2

  بحث و مقايسه
  هاي گروهي  و گروهي از طريق فعاليت هاي ارتباطي تقويت مهارت. 3
ها و  تقويت توانايي فرد در ارزيابي تĤثيرات شرايط اجتماعي بر انتخاب. 4

  رفتارهاي فردي 
  تقويت توانايي كسب هويت جمعي از طريق تعامل با ديگران. 5
  
  

سوم ي  هشناسي پاي هاي آموزش درس جامعه هدف
  ادبيات و علوم انساني ي  هرشت

  ي شناختيقلمرو) الف
 –اسالمي (هاي اصلي آن  آگاهي از مفهوم هويت ملي و مؤلفه. 1
  )ايراني
  ارزيابي فرد از هويت ملي و پيامدهاي آن ي  هشناخت نحو. 2
  هاي حفظ هويت ملي  آگاهي از راه. 3
  شناسي هويت ملي  درك آسيب. 4
  هاي مدني  شناخت عوامل مؤثر بر بقا و تداوم گروه. 5
  هاي مدني در زندگي فردي و اجتماعي  كردهاي گروهآگاهي از كار. 6
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ها در  هاي مدني و تأثير موقعيت گروه شناسي گروه شناخت آسيب. 7
  مندي اعضا جامعه بر ميزان بهره

  درك مفهوم تحرك اجتماعي. 8
هاي  ها و شيوه مندي هاي فردي و اجتماعي افزايش بهره درك راه. 9

  ها مندي گوناگون افزايش بهره
انتخاب شغل، (هاي فرد  ناخت تأثير شرايط اجتماعي در انتخابش. 10

  ...)گذراندن اوقات فراغت، شركت در كنكور، مشاركت و
  آگاهي از پيامدهاي ناخواسته انتخاب فرد. 11
  هاي فردي  ارزيابي جامعه از انتخاب. 12
  
  قلمروي نگرشي) ب
  ) ايراني –اسالمي (تقويت نگرش مثبت نسبت به هويت ملي . 1
  دفاع از هويت ملي ي  هتقويت روحي. 2
  نقادي نسبت به فرهنگ مليي  هتقويت روحي. 3
  مداري اجتماعي  تقويت روحيه. 4
  اهميت قائل شدن براي مشاركت در امور اجتماعي و سياسي . 5
  هاي فرايند تفكر  تقويت مهارت. 6
  
  قلمروي مهارتي) ج
ينه انتخاب شغل، در زمي  هكسب توانايي در انجام تحقيقات ساد. 1

  ها مندي هاي فردي و اجتماعي افزايش بهره نحوه گذران اوقات فراغت و راه
  هاي گروهي  هاي الزم براي انجام فعاليت تقويت مهارت. 2
هاي گذران اوقات فراغت،  ريزي در زمينه تقويت مهارت برنامه. 3

  انتخاب شغل و شركت در كنكور
  ي خود به ديگرانها توانايي انتقال و نشر آموخته. 4
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هاي كلي آموزش درس علوم اجتماعي  هدف

  دانشگاهي رشته ادبيات و علوم انساني  پيش
  هاي نظم جهاني گيري و ويژگي شكلي  هآشنايي با نحو. 1
  ملي و نظام جهاني ي  هدرك روابط متقابل جامع. 2
  شناخت ساختار روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي ميان جوامع . 3
المللي بر حيات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و  ار روابط بيندرك آث. 4

  اجتماعي جوامع
  )جهاني شدن(درك روندهاي جاري در نظام جهاني . 5
  آشنايي با نقش و جايگاه ايران اسالمي  در نظام جهاني . 6
  

  هاي جزيي  هدف
  در قلمروي شناختي ) الف

  نهاي آ و ويژگي) جامعه(ملت  - آشنايي با مفهوم دولت. 1
ارتباط جوامع با يكديگر و درك روابط متقابل ي  هآشنايي با نحو. 2 

  ميان جوامع
  الملل گيري نظام جهاني يا نظام بين شكلي  هشناخت نحو. 3
  گيري اقتصاد جهاني  شكلي  هشناخت نحو. 4
  هاي چندمليتي آشنايي با شركت. 5
  سازي اقتصاد آشنايي با مفهوم جهاني شدن و جهاني. 6
  جهانيي  هيي با مفهوم دهكدآشنا. 7
  شناخت جهاني شدن فرهنگي. 8
  ها در جهان و علل آن شناخت انواع نابرابري. 9

  درك روابط متقابل ميان جوامع گوناگون و نظام جهاني. 10
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الملل بر حيات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و  درك آثار روابط بين. 11
  اجتماعي جوامع

  ي در نظام جهاني ملي  هدرك جايگاه و نقش جامع. 12
  ها  آن  المللي و نقش هاي بين تعميق شناخت سازمان. 13
  آشنايي با تأثيرات  انقالب اسالمي در نظام جهاني. 14
درك تأثيرات بازگشت به اسالم و فرهنگ خودي در توسعه ايران و . 15

  اصالح نظام جهاني
  
  در قلمروي نگرشي) ب
  و تحليل مسائل اجتماعي ايجاد و تقويت عالقه نسبت به شناخت . 1
  مليي  هاحترام به جامعي  هكسب روحي. 2
برادري، تعاون و همبستگي فرهنگي و ملي با افراد ي  هكسب روحي. 3
  جامعه
  پاسداري از استقالل كشور ي  هكسب روحي. 4
  نقادي نسبت به نظام جهاني ي  هكسب روحي. 5
  يپذير كسب روحيه در جهت نفي هرگونه ستمگري و ستم. 6
  هاي انقالب اسالمي  كسب گرايش مثبت نسبت به ارزش. 7
هاي فرهنگي، ديني و ملي و نگرش  مندي نسبت به سرمايه عالقه. 8

  منفي نسبت به عوامل فرهنگي مهاجم
  
  قلمروي مهارتي) ج
  هاي اجتماعي  توانايي تجزيه و تحليل پديده. 1
  هاي فرايند تفكر كسب مهارت. 2
  طي و گروهيهاي ارتبا كسب مهارت. 3
  ملي و نظام جهانيي  هكسب توانايي ارزيابي ارتباط متقابل جامع. 4
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  توانايي تشخيص دوستان و دشمنان ايران اسالمي. 5
  هاي ملي مشاركت در برنامه. 6
  

  علوم اجتماعيي  ههاي آموزشي در حوز كتاب
  :توان به پنج گروه  عمده تقسيم كرد ها را مي اين كتاب

  شناسي افزايي براي معلمان جامعه شهاي دان كتاب) الف
  هاي مهارتي و روشي كتاب) ب
  آموزان افزايي و تكميلي براي دانش هاي دانش كتاب) ج
  هاي كار و تمرين و فعاليت كتاب) د
  آموزان  هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانش كتاب) هـ

د، شو شناسي توصيه مي جامعهي  ههاي آموزشي در حوز در تأليف كتاب
ها و معيارهاي عام و  هاي مطلوب، ويژگي مؤلفان به منظور تدوين كتاب

  .خاص توصيه شده را مدنظر قرار دهند
  

هاي آموزشي در زمينه علوم  هاي عمومي كتاب ويژگي
  اجتماعي 

  
  فيزيكيي  هجنب) الف

جذاب و برانگيزنده بودن شكل ظاهري و فيزيكي كتاب براي . 1
  مخاطب

  ع كتاب با شرايط سني مخاطبتناسب ابعاد و قط. 2
  آرايي براي مخاطب برانگيزنده بودن نوع صفحه. 3
  هاي بصري جذاب در طرح روي جلد استفاده از محرك. 4
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شناسنامه، مقدمه، : برخورداري از ساختار منطقي به لحاظ داشتن. 5
بندي مناسب، منابع،  ها، فصل معرفي اثر، بيان اهميت موضوع، بيان هدف

  نامه مĤخذ و واژه
  
  نوشتاري ي  هجنب) ب
  استفاده از واژگان و جمالت متناسب با سن مخاطب. 1
  رعايت اصل سادگي و رواني در بيان موضوعات. 2
  رساندن پيام از طريق  واژگان  كمتر. 3
  استفاده از زبان خاص هر موضوع 4
  الخط مورد قبول وزارت آموزش و پرورش انطباق با رسم. 5
  
  بصري هاي محركي  هجنب) ج
  هاي بصري گوناگون و موردنياز جا از محرك بهي  هاستفاد.1
  ها رعايت مالحظات ارزشي در انتخاب محرك.2
  ها توازن در توجه به جنسيت.3
  بومي بودن تصويرها.4
  ارتباط تصويرها با متن. 5
  رعايت تنوع هنري.6
  
  محتواييي  هجنب) د
  ارتباط با نيازهاي مخاطب. 1
  يصحت و اعتبار علم. 2
  هاي پراكنده دادهي  هانسجام مطالب و پرهيز از ارائ. 3
  موردنظري  ههاي آموزش و پرورش در حوز ارتباط با هدف. 4
  توجه به مسائل ارزشي. 5
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  توجه به مسائل اجتماعي . 6
  
  روشيي  هجنب) هـ
  هاي ارائه تنوع در روش. 1
  هاي فكري متنوع توجه به فعاليت. 2
  تسهيل و توسعه يادگيري. 3
  ها ها، شواهد و مقايسه استفاده از مثال. 4
  

هاي آموزشي در  هاي اختصاصي در تأليف كتاب ويژگي
  علوم اجتماعيي  هحوز

  تحليليي  هبيان موضوعات به شيو. 1
  قابليت كاربرد اجتماعي. 2
  هاي كالن جامعه ارتباط محتوا با سياست. 3
  .دربرگيرد اي كه عموم مخاطبان را فراگير بودن موضوع به گونه. 4
  عدم مغايرت با نظام ارزشي جامعه. 5
طرح موضوع با توجه به ابعاد گوناگون اجتماعي، سياسي، اقتصادي و . 6

  فرهنگي جامعه
  ارتباط محتوا با زندگي و محيط اجتماعي مخاطب. 7
  ها و هنجارهاي اجتماعي تأكيد بر ارزش. 8 
  توجه به تأثيرات متقابل فرد و جامعه. 9 

  به مصالح و منافع جامعه و ترجيح منافع جامعه بر مصالح فردتوجه . 10
توجه به درك و فهم مخاطب در تجزيه و تحليل موضوعات و . 11

  مسائل اجتماعي
هاي اجتماعي و ارتباطي از طريق  توجه به آموزش مهارت. 12
  هاي گروهي فعاليت
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  آموزان براي اصالح و تغيير جامعه ترغيب دانش. 13
  هاي آموزشي هدف ارتباط با. 14
  تقويت بينش علمي در تحليل مسائل اجتماعي. 15
گيري هويت فردي در ارتباط با ديگران و در زندگي  توجه به شكل. 16
  اجتماعي
نقادي نسبت به وضع موجود به منظور ي  هتوجه به پرورش روحي. 17

  ارتقاي فرهنگ ملي
ش هاي بهنجار در افزاي ايجاد نگرش مثبت نسبت به راه. 18
  هاي فردي مندي بهره

  هاي اجتماعي متنوع سازگاري انسان با موقعيت  توجه به قابليت.  19
  

  علوم اجتماعيي  ههاي آموزشي در حوز انواع كتاب
  افزايي براي معلمان هاي دانش كتاب. 1

هايي هستند كه براي افزايش و بسط دانش معلمان  كتاب: تعريف
  .شوند شناسي تأليف مي جامعه هاي گوناگون علوم اجتماعي، در زمينه

  
  ها مصداق

شناسي را تبيين  هاي جامعه ها و نظريه هايي كه مباني علم، ديدگاه كتاب
دهند،  شناسي را شرح مي كنند، اصطالحات و مفاهيم كليدي  علم جامعه مي

هاي آن به رشته تحرير  شناسي ايران و يا شاخه و يا در ارتباط با جامعه
  .ها هستند گونه كتاب هاي اين ه مصداقاند، از جمل درآمده
  

  ها هدف
  هاي اين علم ها و نظريه  شناسي ، ديدگاه تبيين مباني علم جامعه.  1
  شناسي در حل مسائل اجتماعي  تبيين كاربرد علم جامعه. 2
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  تحليل مسائل اجتماعي ايران. 3
ارتقاي صالحيت علمي معلمان علوم اجتماعي در زمينه علوم  . 4 

  هاي آن       و شاخه اجتماعي
  

  ها ويژگي
  برخورداري از اعتبار و صحت علمي. 1
  ها و مفاهيم اساسي برنامه علوم اجتماعي بسط و تكميل هدف. 2
  معرفي مواد و منابع تكميلي و موردنياز. 3
  ارائه مطالب به شيوه جذاب و گيرا. 4
  
اي، روش تدريس  هاي حرفه هاي پرورش مهارت كتاب. 2

  علمو راهنماي م
اي معلمان  هاي حرفه تواناييي  ههايي هستند كه به توسع كتاب: تعريف

علوم اجتماعي، در زمينه يادگيري و تدريس آموزش علوم اجتماعي ، نظير 
دانشگاهي كمك  شناسي و علوم اجتماعي پيش مطالعات اجتماعي، جامعه

  .كنند مي
  

  ها مصداق
شناسي، علوم  هاي روش تدريس مطالعات اجتماعي، جامعه كتاب

هاي اجتماعي و  دانشگاهي، تربيت اجتماعي، آموزش مهارت اجتماعي پيش
ها  آموزش علوم اجتماعي كه هدف آني  هنيز مباحث  علوم تربيتي در زمين

هاي تدريس، طراحي و اجراي  تقويت توانايي معلم در به كارگيري روش
يادگيري در حوزه آموزش علوم اجتماعي است، از  - ياددهيهاي  فعاليت

  .ها هستند هاي اين نوع كتاب جمله مصداق
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  ها هدف
هاي ياددهي  هاي معلم در هدايت فعاليت ها و مهارت تقويت توانايي. 1

درسي علوم ي  ههاي برنام يادگيري، با تأكيد بر رويكردها و هدف –
  اجتماعي

شناسي يادگيري، فناوري  ميت روانتوجه دادن معلمان به اه.  2
هاي اجتماعي و  آموزشي و فنون تدريس در آموزش مهارت) تكنولوژي(

  علوم اجتماعي
هاي تدريس در  روزآمد كردن دانش معلمان در خصوص روش. 3
  علوم اجتماعيي  هحوز

  
  

  ها ويژگي
كمك به بهبود فرآيند تدريس معلمان و تدريس مفاهيم درسي در . 1
  اجتماعي علومي  هحوز

هاي كالسي براي  افزايش توانمندي معلم به منظور طراحي فعاليت. 2
  آموزان دانش
هاي  هاي تدريس، متناسب و مرتبط با هدف پشتيباني از روش. 3
  درسيي  هبرنام

  درسي براي معلماني  هتبيين محتوا، اصول و مباني برنام. 4
براي آموزش علوم اي و مورد نياز معلمان  معرفي مواد و منابع حرفه. 5

شناسي و علوم اجتماعي  مطالعات اجتماعي، جامعه(اجتماعي 
  )دانشگاهي پيش

هاي فردي  هاي تدريس، متناسب با تفاوت مطرح كردن روش. 6
  آموزان دانش
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  آموزان افزايي و تكميلي براي دانش هاي دانش كتاب. 3
اطالعات فراتر از ي  ههايي هستند كه به ارائ كتاب: تعريف

توانند به عنوان كتاب  پردازند و مي درسي ميي  ههاي كتاب و برنام چوبچار
ها عموماً   اين كتاب. آموزان قرار گيرند دانشي  همنبع  و مرجع ، مورد استفاد

دانش مخاطبان، در ي  هخودآموز دارند و با هدف تكميل و توسعي  هجنب
  .شوند هاي برنامه و ترويج دانش توليد مي هدفي  هزمين

  
  ها دفه
علوم اجتماعي به ي  هاي مدون از دانش در حوز مجموعهي  هارائ. 1

  مخاطبان 
اول و يا دوم   ها از اولويت هاي آموزشي كه يادگيري آن بسط هدف. 2

  .برخوردار است
  علوم اجتماعيي  هاي در حوز توجه به نيازهاي بومي و منطقه. 3
و جبراني و پر هاي تكميلي  فراهم كردن فرصت مجدد براي آموزش. 4

  هاي احتمالي كردن خال
  هاي متنوع و متفاوت ها با روش بيان محتواي درس. 5

ها  توجه شود كه در اين زمينه، از پاسخ به سؤاالت متن درس و فعاليت
هاي درسي  هاي آموزشي مورد نظر در كتاب پرهيز شود، زيرا از تحقق هدف

  .شود مانع مي
  

  ها ويژگي
  درسيي  ههاي برنام تكميل و تقويت هدف. 1
  هاي رسمي تكميل آموزش. 2
  آموز تعامل با دانش. 3
  علوم اجتماعيي  هآموزان در حوز تحريك كنجكاوي دانش. 4
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  علوم اجتماعيي  هآموزان در حوز كمك به تربيت اجتماعي دانش. 5
پذيري  جويي و مسئوليت همياري، تعاون، مشاركتي  هتقويت  روحي. 6

  آموزان در دانش
  اطالعات علميي  هفمند بودن در ارائهد. 7
  سواد علميي  هكمك به رشد و توسع. 8
  ها به همراه استدالل ها و واقعيت انتقال مفاهيم، تعميم. 9

ها  از لحاظ علمي مورد نياز  كه محتواي آن توجه به اين. 10
  .آموزان باشد دانش
  

  ها مصداق
ها بپردازد،  سها و محتواي در هر كتابي است كه عمدتاً به بسط هدف

. ها، ترويج دانش و يا آموزش  يك موضوع بر تمرين غلبه دارد در اين كتاب
هاي متفاوتي مانند شعر، داستان،  در ارائه محتوا، مؤلفان ممكن است از قالب

  .سرگرمي، بازي و معما استفاده كنند
  
  آموزان هاي كار ، تمرين و فعاليت دانش كتاب. 4

كه به منظور تعميق، توسعه و تثبيت يادگيري هايي هستند  كتاب: تعريف
هاي  درسي و اصول ارزشيابي از آموختهي  هآموزان در چارچوب برنام دانش

  .شوند فراگيران تهيه مي
  ها هدف

ي  هآموزان در ارتباط با مطالب كتاب و برنام هاي دانش تعميق آموخته. 1
  درسي
يرگي در هاي يادگيري و چ ايجاد زمينه براي تقويت مهارت. 2
  هاي آموزشي هاي موردنظر هدف زمينه
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ها و  تر، تمرين آموخته ايجاد فرصت مجدد براي آموزش عميق. 3
  سازي آموزش و يادگيري  مخاطبان غني

هاي كاربردي در زندگي روزمره و پرورش  استفاده از مثال. 4
  هاي اجتماعي، هنري و خالق مهارت
  منزل استمرار بخشيدن به فرايند يادگيري در. 5
اي كه آموزش و يادگيري از  ها به گونه تمريني  هايجاد تنوع در ارائ. 6

  .اي آن خارج شود حالت كليشه
  

  ها ويژگي
  درسيي  هها و مفاهيم اساسي برنام هماهنگي با هدف. 1
هاي گوناگون  ها و هدف پيشنهاد تمرين و فعاليت براي حيطه. 2

  يادگيري 
ر جهت پرورش و تقويت خالقيت در هاي واگرا د استفاده از سؤال. 3
  آموزان دانش
هاي عملي در ميدان  هايي براي كاربرد يافته فراهم آوردن فرصت. 4
  عمل 
هايي براي همياري و تعاون، ضمن توجه به  فراهم آوردن فرصت. 5

  يادگيري مشاركتي براي انجام كار گروهي
، تكميل هاي متنوع، از جمله رسم شكل استفاده از انواع فعاليت. 6

  هاي عملي و هنري جدول و پازل و فعاليت
هايي براي انديشيدن  هاي تفكر و فراهم آوردن فرصت تقويت مهارت. 7

  و فكر كردن
  مواجه ساختن مخاطبان با معما، پرسش  و مسئله. 8
سؤال و ي  ههاي جذاب، مثل بازي و سرگرمي در ارائ استفاده از قالب. 9

  تمرين 
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هاي درست سؤاالت و  ي براي رسيدن به پاسخهدايت  و راهنماي. 10
  هاي كتاب درسي فعاليت
  

  ها مصداق
هايي مانند  دفتر تمرين، كتاب   م هايي كه امروزه در بازار نشر با نا كتاب

: تذكر. (ها هستند گونه كتاب هاي اين شوند، مصداق كار و فعاليت ديده مي
اند  هاي كتاب پرداخته هاي موجود، به پاسخ سؤاالت و فعاليت برخي از كتاب

كند و  دار مي هاي درسي را خدشه هاي آموزش كتاب كه اين امر تحقق هدف
  .)ها پرهيز شود بايد از آن

  
هاي سنجش و ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  كتاب. 5
  آموزان دانش
  

هايي هستند كه با هدف استفاده  معلم در ارزشيابي از  كتاب: تعريف
  .شوند س درس توليد ميهاي فراگيران در كال آموخته
  

  ها  هدف
  سؤالي  هخزاني  ههاي نمونه و مجموع توليد آزمون. 1
  هاي داراي اعتبار و روايي توليد آزمون. 2
گيري در ارزشيابي تكويني و پاياني توسط معلمان در  بهره. 3
  هاي درس كالس
ها و بررسي ميزان نيل به  مطالعه درخصوص عملكرد مدرسه. 4
   هاي آموزشي هدف
  هاي مستمر هاي مناسب براي انجام ارزشيابي تهيه چك ليست.5
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  ها مصداق
اين نوع . شود هاي استاندارد منتشر مي هر كتابي كه تحت عنوان آزمون

هاي آموزش و  ها عمدتاً توسط وزارت آموزش و پرورش، سازمان كتاب
  .شوند پرورش، مراكز ارزشيابي و يا اداره امتحانات توليد مي

  
  اه ويژگي

  هاي گوناگون آموزشي ها با هدف تناسب آزمون. 1
هاي  ها با توجه به سطوح متفاوت يادگيري در حيطه طراحي آزمون. 2

  شناختي، مهارتي و نگرشي
  ها تنوع و نوآوري در طراحي آزمون. 3
  آموزان هاي فردي دانش توجه به توانايي. 4
  ها ها و تمرين مستقيم پاسخ به مسئلهي  هپرهيز از ارائ. 5
  

اول ي  هها و موضوعات درس مطالعات اجتماعي پاي عنوان
  آموزش متوسطهي  هدور

  
شناخت محيط اجتماعي، : گيري زندگي اجتماعي شكل. 1
ها با يكديگر،  هاي اجتماعي، رابطه گروه گيري گروه، هنجارها و ارزش شكل

  هاي گروه تأثيرات گروه بر فرد، و آسيب
ها، نظام  وابستگي متقابل نقشنقش اجتماعي، : نظام اجتماعي. 2

  .هاي اجتماعي با يكديگر، و نظام اجتماعي  و فرد اجتماعي، ارتباط نظام
خانواده يك نظام اجتماعي، خانواده و نظام  :نظام خانواده. 3

  هاي نظام خانواده اجتماعي كل، خانواده و فرد، و آسيب
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دي، مفهوم نظام اقتصادي، اجزاي نظام اقتصا :نظام اقتصادي. 4
هاي ديگر، نظام اقتصادي و نظام  رابطه نظام اقتصادي با عوامل و نظام

  .هاي  نظام اقتصادي اجتماعي كل، نظام اقتصادي و فرد، و آسيب
هاي سياسي، نظام  مفهوم نظام سياسي، انواع نظام: نظام سياسي. 5

هاي اجتماعي  سياسي ايران، مشاركت سياسي، انتخابات نظام سياسي و نظام
  .هاي نظام سياسي ر و آسيبديگ

  
هاي  شناسي در پايه هاي جامعه ها و موضوعات درس عنوان

  دوم و سوم دوره آموزش متوسطه
  

  سال دوم
ها، انتظارات  نقش اجتماعي چيست؟ پيدايش نقش :مفهوم نقش. 1

كنند؟  ها در زندگي، چرا افراد نقش خود را به خوبي ايفا نمي نقش، تأثير نقش
ها، عدم آشنايي با وظايف نقش، دلزدگي از نقش،  نقش ابهام نقش، تعارض
هاي افراد با نقش،  و نقش و گرانباري نقش  ها و توانايي عدم تناسب ويژگي

  .و پيامدهاي آن
ي  هاهميت ازدواج، الگوي ازدواج مبتني بر عالق: انتخاب همسر. 2

 صرف، الگوي ازدواج براساس ارزيابي عاقالنه، و الگوي ازدواج براساس
  .انتخاب والدين

مزاياي اجتماعي چيست؟ : هاي اجتماعي مزايا و نابرابري. 3
ترين مزاياي اجتماعي، مزاياي اجتماعي كه به صورت نابرابر تقسيم  مهم

مندي از مزاياي  شده است، ناعادالنه دانستن  شرايط نابرابر در بهره
اعي، برابر يا مندي از مزاياي اجتم اجتماعي، پيامدهاي ناعادالنه بودن بهره

  .توانيم بر سهم خود از  مزاياي اجتماعي بيفزاييم نابرابري، و چگونه مي
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كند؟ چرا هويت  شود و تغيير مي هويت چگونه ساخته مي :هويت. 4
  توانيم بسازيم؟ كند و هويت خود را چگونه مي افراد تغيير مي

  سال سوم
 هاي مدني، چگونگي حفظ هويت، تشكيل گروه: يابي هويت. 1

آن، كيفيت ارزيابي فرد از هويت ملي و ي  هدهند هويت ملي و عناصر تشكيل
  .هاي ملي پيامدهاي اهانت به هويت

هاي  هاي مدني، پيامد مثبت وجود گروه گروه :حقوق و تكاليف. 2
هاي مدني، و عوامل ناسازگاري در  مدني، حقوق و تكاليف افراد در گروه

  .هاي مدني اعضاي گروه
موقعيت خانواده در جامعه و : هاي مزاياي اجتماعي مندي بهره. 3

ها، موقعيت گروه در جامعه و اثر آن بر ميزان  مندي اثر آن بر ميزان بهره
  .مندي و عوامل تحرك اجتماعي ها، تحرك اجتماعي و بهره مندي بهره

ها و  كنش و مفهوم آن، انتخاب شغل با توجه به آزادي :كنش. 4
آن بر شغل، ي  هنش فرد و تأثيرات ناخواستهاي اجتماعي، ك محدوديت

هاي اجتماعي،  ها و محدوديت مشاركت فرد در كنكور با توجه به آزادي
آن بر كنكور، اوقات فراغت  با توجه به ي  هكنش فرد و تأثيرات ناخواست

آن بر ي  ههاي اجتماعي، كنش فرد و تأثيرات ناخواست ها و محدوديت آزادي
هاي اجتماعي،  ها و محدوديت با توجه به آزادي يابي توليد مصرف، هويت

آن، مشاركت ي  هكنش فرد در تركيب با كنش ديگران و پيامدهاي ناخواست
هاي اجتماعي و كنش فرد و تأثيرات  ها و محدوديت فرد با توجه به آزادي

  .آن بر مشاركت فردي  هناخواست
آموزان،  مسائل و موضوعات اجتماعي براي معلمان، دانش

  ها نان و خانوادهجوا
  كاري و اشتغال بي. 1
  هاي خانه و جامعه  تعارض فرهنگي بين ارزش. 2
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  )كنكوري  همسئل(پذيرش   كثرت داوطلبان كنكور ومحدوديت. 3
  هاي شغلي  عدم تعامل بين رشد جمعيت و ايجاد فرصت. 4
  رويه جمعيت و تبعات ناشي از آن  رشد بي. 5
  مشكل گذران ايام فراغت. 6
  م تعادل بين نظام آموزشي  و نظام تقسيم كار اجتماعيعد. 7
  عدم تطابق آموزش با نيازهاي جامعه. 8
  هاي نسل جديد و نسل قديم عدم تعادل بين ارزش. 9

  افت تحصيلي. 10
  هاي نيل به آن هاي فرهنگي و راه عدم تعادل ميان هدف. 11
لي هاي شغ تعارض ارزشمندي تحصيالت دبيرستاني و نبود فرصت. 12

  لتحصيالن  ا براي فارغ
  ها اي و تعارض و دگرگوني ارزش هاي ماهواره پيامدهاي برنامه. 13
  شكني علل قانون. 14
  )سنتي و مدرن(دوگانگي فرهنگي . 15
  فرار مغزها. 16
  تورم. 17
  جا استخدام نابه. 18
  )به عنوان علت و معلول(طالق ي  همسئل. 19
  مهاجرت. 20
  از خودبيگانگي. 21
  ربزدگيغ. 22
  مشكل اشتغال زنان. 23
  توزيع نابرابر ثروت. 24
  )به عنوان علت و معلول(اعتياد . 25
  فقر. 26
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  رشد مشاغل كاذب. 27
  عدم تناسب بين ساختار سنتي و لوازم توسعه. 28
  يابي نوجوانان و جوانان بحران هويت. 29
  علل انحرافات جنسي در نوجوانان. 30
  مشكل سوادآموزي زنان. 31
هاي گروهي بر رفتار  آميز در رسانه تأثيرات موضوعات خشونت. 32
  كودكان
  مشكالت ارتباطي نوجوانان با خانواده. 33
نيروي  مشكالت ارتباط آموزش عالي با تحقيق، توسعه و تربيت. 34
  انساني 
  طلبي جوانان روح استقاللي. 35
  ها در خانواده ها و مادربزرگ مشكل پدربزرگ. 36
  ام دانشجو به خارجمشكالت اعز. 37
  مشكالت شغلي نوجوانان. 38
  مشكالت جوانان در همسرگزيني و ازدواج. 39
  علل خالفكاري و بزهكاري در نوجوانان. 40
  ها علل ناسازگاري زوج. 41
  خصوصيات اقوام ايراني . 42
  علل خودكشي. 43
  بررسي علل تصادف رانندگي . 44
  انضباطي در نوجوانان علل و نوع بي. 45
  علل ركود صادرات. 46
  علل عدم گرايش مطالعه و مراجعه به كتابخانه. 47
  بررسي تغييرات سن متوسط ازدواج و اثرات جمعيتي و اقتصادي آن. 48
  علل و عوامل رضايت شغلي. 49
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  راهنماييي  هعلل ترك تحصيل دختران پس از دور. 50
  علل فرار از خانه در دختران و پسران نوجوان. 51
  پزشكي ي  هايش داوطلبان كنكور به رشتعلل گر. 52
  هاي تعاوني در ايران علل ركود و عدم موفقيت شركت. 53
  بررسي علل انحرافات سياسي نوجوانان و جوانان. 54
  رساني تنگناهاي موجود در اطالع. 55
  تهاجم فرهنگي. 56
  راهنماي شغلي. 57
  مشكالت اساسي در نظام اداري. 58
  پيگيري آني  هعلل دروغگويي و نحو. 59
  امتحاني  همقول. 60
  مشكالت ناشي از بوروكراسي. 61
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آموزشي  هاي كمك هاي عمومي كتاب نامه ارزشيابي ويژگي پرسش
  علوم اجتماعيي  هحوز

  :مترجم/ نويسنده    :نام كتاب
  :كد    :ناشر

  ها ويژگي  رديف
5

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2
  كم

1 
بسيار 
  كم

         جنبه فيزيكي 1
         جذاب و برانگيزنده بودن شكل ظاهري و فيزيكي كتاب براي مخاطب 1/1
         تناسب ابعاد و قطع كتاب با شرايط سني مخاطب 2/1
         آرايي براي مخاطببرانگيزنده بودن نوع صفحه 3/1
         هاي بصري جذاب در طرح روي جلداستفاده از محرك 4/1
شناسنامه، مقدمه، معرفـي اثـر،:قي به لحاظ داشتنبرخورداري از ساختار منط 5/1

  نامه بندي مناسب، منابع و مĤخذ و واژه بيان اهميت موضوع، بيان هدف، فصل
        

         نوشتارييهجنب 2
         استفاده از واژگان و جمالت متناسب با سن مخاطب 1/2
         رعايت اصل سادگي و رواني در بيان موضوعات 2/2
         ندن پيام از طريق واژگان كمتررسا 3/2
         استفاده از زبان خاص هر موضوع 4/2
         الخط مورد قبول وزارت آموزش و پرورشانطباق با رسم 5/2

         هاي بصريمحركيهجنب 3
         هاي بصري گوناگون و مورد نيازجا و مناسب از محركاستفاده، به 1/3
         هادر انتخاب محركرعايت مالحظات ارزشي 2/3
         توازن در توجه به جنسيت 3/3
         بومي بودن تصويرها 4/3
         ارتباط تصويرها با متن 5/3
         رعايت تنوع هنري 6/3

         محتوايييهجنب 4
         ارتباط با نيازهاي مخاطب 1/4
         صحت و اعتبار علمي 2/4
         هاي پراكندهدادهانسجام مطالب و پرهيز از 3/4
         مورد نظريههاي آموزش و پرورش در حوزارتباط با هدف 4/4
         توجه به مسائل ارزشي 5/4
         توجه به مسائل اجتماعي 6/4

         روشييهجنب 5
         هاي ارائهتنوع در روش 1/5
         هاي فكري متنوعتوجه به فعاليت 2/5
         يادگيرييهتسهيل و توسع 3/5
         هاها، شواهد و مقايسهاستفاده از مثال 4/5
         جمع
 كلجمع
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افزايي براي  هاي دانش هاي كتاب ارزشيابي ويژگيي  هنام پرسش
  علوم اجتماعي ي  همعلمان در حوز
    : مترجم/ نويسنده      :نام كتاب

  :كد      : ناشر

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2   
  كم

1 
بسيار 
  كم

1  
معلم را براي درك بهتر محتـواي  ي  هدانش پاي

دبيرســتان تقويــت  ي  هعلــوم اجتمــاعي دور 
  .كنند مي

          

اي معلم علوم اجتماعي مـرتبط   با نيازهاي حرفه  2
  .هستند

          

            .با مسائل اجتماعي جامعه ارتباط دارند  3
            .ها به روز هستند اطالعات آن  4

هيم و اصطالحات با زبان قابـل فهـم بيـان    مفا  5
  .اند شده

          

            .هاي مناسب استفاده شده است از مثال  6
            .اند تحليلي بيان شدهي  هموضوعات به شيو  7
            .سويي دارد محتوا با نظام ارزشي جامعه هم  8

9  
ــاگون     ــاد گون ــث از ابع ــورد بح ــوعات م موض

گـي تبيـين   اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهن
  .اند شده

          

            .كنند روابط متقابل فرد با جامعه را تبيين مي  10

هاي دانشي، مهـارتي و  نگرشـي    به بسط هدف  11
  .كنند علوم اجتماعي كمك مي

          

هاي آمـوزش علـوم اجتمـاعي در دوره     با هدف  12
  .متوسطه ارتباط دارند

          

مان معرفي مواد و منابع تكميلي موردنياز به معل  13
  .شده است

          

هــاي تــازه و جــذاب بيــان  اطالعــات بــا روش  14
  .اند شده

          

            .محتوا از اعتبار و صحت الزم برخوردار است  15
            جمع

  جمع كل

  



34 

 

  
هاي  هاي پرورش مهارت هاي كتاب ارزشيابي ويژگيي  هنام پرسش
  تماعيعلوم اجي  هاي، روش تدريس و راهنماي معلم در حوز حرفه

    : مترجم/ نويسنده      :نام كتاب
  :كد      : ناشر

  ها ويژگي  رديف
5

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2
  كم

1 
بسيار 
  كم

هـاي آموزشـي راهاي پيشنهادي، امكـان حصـول هـدفروش  1
  .كنند فراهم مي

        

         .اندهاي قبل، ضمن و بعد از تدريس توجه كردهبه مهارت 2

هـايلم علـوم اجتمـاعي را در انجـام فعاليـتهاي معتوانمندي  3
  .دهند كالس افزايش مي

        

هاي آموزشي را به شكل مناسبي بيانارزشيابي از هدفيهنحو  4
  .كنند مي

        

طراحـي آموزشـي بـراي هـريهپيشنهادهاي مناسبي در زمينـ   5
  .دهند درس ارائه مي

        

را براي استفاده درهاي مناسبي از نكات و مفاهيم كتابتمرين  6
  .كنند كالس ارائه مي

        

اي مـورد نيـاز معلمـان درخصـوص آمـوزشمواد و منابع حرفه  7
  .اند هاي علوم اجتماعي معرفي شده درس

        

هاي مطـرح شـده در كتـاب داده شـدهپاسخ سؤاالت و فعاليت  8
  .است

        

ي وصحيح از وسـايل ديـداري و شـنيداريهاستفاديهبه نحو  9
  .ها در آموزش علوم اجتماعي توجه شده است رسانه

        

درسي علوم اجتماعي در دوره متوسـطهيهاصول و مباني برنام  10
  .براي معلمان تبيين و تفسير شده است

        

محتواي كتاب موجـب تقويـت توانـايي معلـم در زمينـه روش  11
  .شود تدريس مي

        

هـايدر زمينه ارزشيابي از هدفمحتواي كتاب توانايي معلم را  12
  .دهد شناختي، مهارتي و نگرشي افزايش مي

        

هايطراحي فعاليتيهمحتواي كتاب توانمندي معلم را در زمين  13
  .دهد افزايش مي –گروهي و انفرادي  –كالسي 

        

         .شودهاي پيشنهادي ديده مينوآوري در روش 14

15  
ادي، با توجـه بـه شـرايط متفـاوتهاي پيشنهانعطاف در روش

هـا و منـاطق گونـاگون ديـده      آمـوزان، معلمـان، مدرسـه    دانش
  .شود مي

        

         جمع
 جمع كل
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افزايي و  هاي دانش هاي كتاب ارزشيابي ويژگيي  هنام پرسش
  علوم اجتماعيي  هآموزان در حوز تكميلي براي دانش

  : مترجم/ نويسنده      :نام كتاب
  :كد      : ناشر

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2 
  كم

1 
بسيار 
  كم

هــاي آمــوزش درس علــوم  مطالـب ارائــه شــده، هـدف    1
  .كنند اجتماعي را تكميل مي

          

            .محتوا با مسائل اجتماعي موجود در جامعه ارتباط دارد  2

ي  هآمــوزان را در زمينــ قــدرت تجزيــه و تحليــل دانــش  3
  .دهند ورش ميمسائل اجتماعي پر

          

آمـوز كـاربرد    مطالب ارائه شده، در زندگي فردي دانـش   4
  .دارند

          

آمـوزان   هـاي اجتمـاعي و ارتبـاطي را در دانـش     مهارت  5
  .دهند پرورش مي

          

ــار فــردي و   دانــش  6 آمــوزان را بــه اصــالح و تغييــر رفت
  .كنند اجتماعي ترغيب مي

          

تحليل مسائل اجتمـاعي   آموزان را در بينش علمي دانش  7
  .كنند تقويت مي

          

آمـوز   نقادي نسبت به وضع موجود را در دانشي  هروحي  8
  .كنند تقويت مي

          

آموزان را به انجام رفتارهاي جمعـي و شـركت در    دانش  9
  .كنند كار گروهي ترغيب مي

          

            .كنند آموز را به اتخاذ رفتارهاي بهنجار ترغيب مي دانش  10

آمـوزان كمـك    سـواد علمـي دانـش   ي  هبه رشد و توسع  11
  .كنند مي

          

آمـوزان   ها از لحاظ علمي مورد نيـاز دانـش   محتواي آن  12
  .است

          

            جمع
  جمع كل
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هاي كار و تمرين و  هاي كتاب ارزشيابي ويژگيي  هنام پرسش
  علوم اجتماعيي  هآموزان در حوز فعاليت دانش
    : مترجم/ سندهنوي      :نام كتاب

  :كد      : ناشر

  ها ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2 
  كم

1 
بسيار 
  كم

هـا و محتـواي برنامـه     هـا بـا هـدف    ها و آزمون تمرين  1
  .مرتبط هستند

          

ها، تنوع و خالقيت ديـده   ها و تمرين در طراحي آزمون  2
  .شود مي

          

و مفـاهيم  هـاي آموزشـي    ها هـدف  ها و آزمون تمرين  3
  .دهند اساسي كتاب را زيرپوشش قرار مي

          

4  
آموزان را در درك بهتر  هاي طراحي شده دانش فعاليت

مفاهيم، حقـايق، اصـول و نظريـات بـه كـار رفتـه در       
  .كنند درسي كمك ميي  هبرنام

          

هاي طراحي شده، به لحـاظ سـهولت در اجـرا،     فعاليت  5
  .عملي هستند

          

6  
هاي فراينـد تفكـر    اي طراحي شده، مهارته در فعاليت
هايي براي انديشيدن و فكـر   شوند و فرصت تقويت مي

  .آيند كردن فراهم مي

          

            .اند ها از مسائل زندگي روزمره گرفته شده فعاليت  7
            جمع

  جمع كل
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هاي  سنجش و ارزشيابي  هاي كتاب ارزشيابي ويژگيي  هنام پرسش
  علوم اجتماعي ي  هآموزان در حوز نشپيشرفت تحصيلي دا

    : مترجم/ نويسنده      :نام كتاب
  :كد      : ناشر

  ويژگي  رديف
5 

بسيار 
  زياد

4 
  زياد

3 
  متوسط

2 
  كم

1 
بسيار 
  كم

هاي  ها با توجه به هدف مناسبي از پرسشي  همجموع  1
  .اند برنامه تدارك ديده

          

، اي هـاي كوتـاه پاسـخ، چهـار گزينـه      از انواع آزمـون   2
  .اند انشايي و واگرا استفاده كرده

          

ها را زيـر پوشـش    ها و درس هاي آموزشي فصل هدف  3
  .دهند قرار مي

          

4  
هـا   انـد كـه پاسـخ بـه آن     هايي را تدارك ديده پرسش

اي  مستلزم انديشيدن، كاوشگري و تحقيـق كتابخانـه  
  .است

          

            .شود ها ديده مي نوآوري در طراحي آزمون  5
            .ها از اعتبار و روايي برخوردارند پرسش  6

هـا بـا توجـه بـه سـطوح متفـاوت        ها و تمرين پرسش  7
  .اند هاي شناختي، نگرشي و مهارتي طراحي شده هدف

          

8  
مسـتمر و  (هاي پيشرفت تحصـيلي   براي طرح آزمون

درسـي، در  ي  ههـاي برنامـ   در چارچوب هـدف ) پاياني
  .كنند اد ميمعلمان توانايي و مهارت  ايج

          

            جمع
  جمع كل

  
ي ها كوشد تا يافته هاي آموزشي مي مجموعه راهنماهاي توليد كتاب

هاي  بخشي كتاب ساماني  هنظران دربار صاحب ها هعلمي كاربردي و ديدگا
نويسندگان، ناشران و ساير پديدآورندگان ي  هآموزشي را براي استفاد

  .كندهاي آموزشي ارائه  كتاب
  ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه

  آموزشي دفتر انتشارات كمك
  هاي آموزشي بخشي كتاب دبيرخانه سامان

http://samanketab.roshdmag.ir  
  


