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ویژگي هاي كتاب هاي آموزشي جغرافيا در دورة راهنمایی
كتاب هاي درسي، همواره براي مؤلفان، مترجمان و ناشران انگيزه بخش بوده اند و آنان با 
مقاصد متفاوت، به تأليف، ترجمه و نشر كتاب هاي مرتبط با كتاب هاي درسي روي آورده اند. 
مهم ترين و مؤثرترين اين انگيزه ها عبارت اند از: كمك به دانش آموزان براي يادگيري راحت تر 
و مؤثرتر، ارائه  ش��يوه هاي جديد آموزش��ي، ارائه يافته هاي جديد علمي در قالب  كتاب هاي 
آموزشي، و غنی سازی برنامه هاي درسي. آن دسته از كتاب هاي آموزشي نيز كه در محدودة 

علم جغرافيا نشر يافته اند، از اين قاعده جدا نيستند.
كتاب هاي جغرافيا چه درس��ي باش��ند و چه غيردرسي، برحس��ب ماهيت خاص خود، 
گستردگي چشمگيري دارند. اين گستردگي گاه به حدي است كه شناسايي اين كتاب ها را 
از ساير كتاب هاي علوم و يا حتي كتاب هاي معلومات عمومي دشوار مي سازد. اما از آن جا كه 
هدف اين نوش��ته، ارائه  ويژگي هاي كتاب هاي آموزش جغرافياست، محدودة اين كتاب ها را 
رابطة مستقيم يا غيرمستقيم آن ها با كتاب هاي درسي رسمي مدرسه ها )كتاب هاي درسي 

دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه( مشخص مي سازد.
اين نوشته بر ويژگي هاي كتاب هاي آموزشي مناسب براي دورة راهنمايي تحصيلي تأكيد 
دارد؛ هر چند بعضي از اين ويژگي ها با ويژگي هاي كتاب هاي دوره هاي ابتدايي و متوس��طه 

نيز هم خواني دارند.
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انواع كتاب هاي آموزشي جغرافيا
منظور از كتاب هاي آموزشي جغرافيا در اين نوشته، كتاب هاي كمك درسی و كمك آموزشی 
هس��تند؛ گرچه كتاب هاي درسي نيز جزو كتاب هاي آموزشي محسوب مي شوند. كتاب هاي 

آموزشي جغرافيا خود به دو دستة كمك  درسي و كمك  آموزشي تقسيم مي شوند:

الف( انواع کتاب هاي کمک آموزشي جغرافيا
1.كتابهايتكميليدانشافزاييبرايدانشآموزان: اين نوع از كتاب ها در دايرة 
وسيع تري نسبت به كتاب هاي درسي، به علم جغرافيا مي پردازند تا دانش آموزان عالقه مند به 
مباحث گسترده تر بتوانند، نيازها و كنجكاوي هاي خود را دربارة مسائل جغرافياي جهان امروز 

برطرف كنند.
2.كتابهايدانشافزايي،مهارتيوروش�يبرايمعلمانوكارشناس�ان: كه در آن ها، 

موضوع هاي زير به تنهايي يا به شكل مجموعه، ارائه شده اند:
•  ارائه  اطالعات تكميلي براي گسترش دانش  جغرافيا معلمان و كارشناسان.

•  ارائه  مهارت هاي جغرافيا و تمرين آن ها براي افزايش توانايي هاي تدريس معلمان و توجه 
به اين مهارت ها براي كارشناسان.

•  ارائه  يافته هاي جديد در زمينة آموزش جغرافيا در كشورهاي گوناگون جهان و چگونگي 
تبادل تجربيات و اطالعات و روش هاي برنامه ريزي درس��ي، براي كارشناس��ان برنامه ريز 

درسي جغرافيا.

ب(   كتاب هاي كمك درسي جغرافيا:
1.كتابهايكاروفعاليتهاييادگيريبرايدانشآموزان:كه در آن ها فعاليت هايي 
به منظور گسترش يادگيري بهتر، عميق تر و طوالني تر مهارت ها و يا دانش جغرافيا دانش آموزان 

گنجانده شده است.
2.كتابهايتمرينبرايتقويتوآموزشجبرانييادگيريدانشآموزان:كه موضوعات 
كتاب هاي درس��ي را با گسترش بيشتري توضيح مي دهند و در بعضي موارد نيز، تمرين ها و 
فعاليت هاي درج شده در كتاب هاي درسي را حل مي كنند و راه هاي انجام فعاليت ها و نحوة 

دست يابي به نتايج كار را، به طور روشن توضيح مي دهند.
3.مجموعهسؤاالت: كه در آن ها نمونه هايي از سؤاالت امتحاني و ورودي دانشگاه ها در 

سطوح مختلف به لحاظ سختي دسته بندي شده است.
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     اهداف  و ویژگی های كتاب هاي آموزشي جغرافيا

  الف( اهداف کتاب هاي آموزشي جغرافيا
هم چنان كه در معرفي انواع كتاب هاي آموزشي جغرافيا مطرح شد، این كتاب ها هدف هاي متنوعي 
دارند كه گاه در برخي از كتاب ها به ش��كل تركيبي آمده اند. اما روي هم رفته، هدف هاي یاد ش��ده را 

مي توان به سه هدف عمده تقسيم كرد:
•  كمك به دانش آموزان براي یادگيري عميق تر و مؤثرتر مفاهيم و مهارتهای جغرافيایی.

•  كمك به معلمان و برنامه ریزان )كارشناسان( براي بهبود تدریس و یا آگاهي از دستاوردهاي نوین 
آموزشي و بهره گيري از آن ها در تدوین برنامه هاي تازة درسي و تجدیدنظر در برنامه ها.

• جبران كاستي هاي برنامه هاي درسي جغرافيا به جهت كمبود فضاي كتاب هاي درسي.
 ب( ويژگي هاي کتاب هاي آموزشي جغرافيا

كتاب هاي آموزش��ي جغرافيا يك سلسله ويژگي هاي عمومي و مجموعه اي از ويژگي هاي 
اختصاصي دارند. ويژگي هاي عمومي آن ها كه در همة كتاب ها مشترك اند، عبارت اند از:

• مخاطب شناسي؛
•  ساختار فيزيكي و كيفيت چاپ كتاب؛

•  زبان و بيان كتاب؛
•  استفاده از شكل و تصوير براي انتقال مفاهيم، پيام ها و پرورش مهارت ها؛

•  كيفيت مناسب )سازماندهي محتوا(.
چون ويژگي هاي عمومي كتاب هاي آموزشي در همة شاخه هاي علوم، مشتركند، از توضيح 
بيش تر دربارة آن ها خودداري و عالقه مندان را به مطالعة اين موارد در يكي ازكتابچه هاي قبلي 

اين مجموعه، با عنوان »ويژگي هاي كتاب هاي آموزشي«، دعوت مي كنيم.

     ویژگي هاي اختصاصي كتاب هاي آموزشي جغرافيا

مؤلفان، مترجمان و ناشران كتاب هاي آموزشي جغرافيا، قبل از هر نكته اي بايد هدف هاي 
كلي آموزش جغرافيا را در دوره هاي متعدد تحصيلي در نظر داش��ته باش��ند. از آن جا كه اين 
نوشته بيشتر دربارة كتاب هاي آموزشي دورة راهنمايي است، براي كمك بيشتر به گروه هاي 
ياد ش��ده، هدف هاي مذكور را يادآوري مي كنيم. بيان اين هدف ها به خاطر رعايت آن ها در 
كتاب هاي آموزشي جغرافيا و حركت نسبي )نه مطلق( در چارچوب هاي هدف هاي تعيين شده 
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است. مسلم است كه مؤلفان و مترجمان كتاب هاي آموزشي نياز دارند از اين هدف ها اطالع 
پيدا كنند، اما مجبور نيستند خود را در چارچوب اين هدف ها محدود سازند. زيرا توجه صرف 
به آموزش جغرافيا در محدودة اين اهداف، آنان را از نوآوري و ارائه انديشه ها و تجربه هاي تازه 

بازمي دارد.
هدف هاي كلي آموزش جغرافيا در دورة راهنمایي تحصيلي را مي توان به سه حيطة شناختي )دانش(، 

مهارتي و نگرشي تقسيم كرد.

       ویژگي هاي كتاب هاي آموزش تكميلي جغرافيا به منظور دانش افزایي دانش آموزان

1. اطالع��ات و واقعيت ه��اي جغرافيا را هدف دار ارائه مي كنن��د و از پراكندگي اطالعات 
مي پرهيزند.

2. در مخاطبان شگفتي و نشاط برمي انگيزند و به كنجكاوي هاي آنان پاسخ مي دهند.
3. به نيازهاي دانش آموزان توجه دارند.

4. به رشد و توسعة علمي مخاطبان كمك مي كنند.
5. تعميم ها، مفاهيم و واقعيت ها را به شكل مستدل انتقال مي دهند.

6. به منظور افزايش گيرايي مطالب براي مخاطبان، در صورت امكان آن ها را در قالب هاي 
متنوعي مانند داس��تان، شعر، نمايشنامه، گفت وگو، مصاحبه و گزارش، به شكل ساده يا 

تركيبي ارائه مي كنند.
7. براي ارائه  مطالب علمي نوآوري دارند.

8. براي انتقال سريع تر و مؤثرتر مطالب به مخاطبان از تصوير، نمودار و نقشة جغرافيا بهره 
مي گيرند.

9. عالقة مخاطبان به مطالعة بيشتر پيرامون موضوع يا موضوع هاي مطرح شده را تقويت 
مي كنند.

10. به معرفي منابع تأليفي يا ترجمة كتاب و معرفي منابعي براي مطالعة  بيشتر مي پردازند.

ویژگي هاي كتاب هاي آموزشي جغرافيا به منظور دانش افزایي و كتاب هاي مهارتي 
و روشي براي معلمان و كارشناسان

1. حاوي اطالعات نوين جغرافيا براي گسترش دانش جغرافيا معلمان و كارشناسان هستند.
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2. اطالعات خود را با روش هاي تازه و جذاب بيان مي كنند.
3. حاوي مهارت هاي نوين جغرافيا و تمرين هاي مربوط به آن ها، براي افزايش مهارت هاي 
حرفه اي تدريس جغرافيا در كالس درس و طرح در كتاب هاي جديد التأليف و برنامه هاي 

آموزشي جغرافيا از طريق كارشناسان هستند.
4. يافته هاي جديد روش��ي در تدريس جغرافيا در كش��ورهاي گوناگ��ون جهان را، براي 

مقايسة تطبيقي آن ها با ايران، ارائه مي كنند.
5. يافته هاي جديد روشي در برنامه ريزي درس جغرافيا، را با ذكر نمونه هايي از كشورهاي 

گوناگون جهان، براي مقايسة تطبيقي آن ها با ايران، ارائه مي كنند.
6. ح��اوي مهارت ها و تمرين هاي منطقي و قابل انطب��اق با كالس هاي درس جغرافياي 

مدرسه ها و يا كتاب هاي درسي كشور هستند.
7. توانمندي ه��اي معلمان را در زمينة طراحي فعاليت هاي كالس��ي براي دانش آموزان، 

افزايش مي دهند.
8. موضوع هاي درسي آن ها با مسائل جامعة امروز، زندگي روزمرة دانش آموزان و فناوري 

روز، درهم تنيده است.
9. برنامه هاي درسي جغرافيا را براي معلمان تشريح، تفسير و تبيين مي كنند.

10. با نيازهاي حرفه اي معلمان جغرافيا در دورة تحصيلي مربوط و نيازهاي برنامه ريزان 
درسي، ارتباط دارند.

ویژگي هاي كتاب هاي آموزش جغرافيا براي كتاب هاي كار و فعاليت هاي یادگيري 
براي دانش آموزان 

1. فرصت شكوفايي استعداد هاي دانش آموزان در مهارت هاي جغرافيا را به وجود مي آورند.
2. فرصت كاربرد يافته هاي علم جغرافيا را در زندگي روزمره و مسائل اجتماعي دانش آموز 

فراهم مي كنند.
3. آموخته هاي دانش آموزان را در ارتباط با مطالب كتاب درس��ي و برنامة درسي، تعميق 

مي بخشند.
4. مهارت هاي جغرافيا مرتبط با كتاب هاي درسي و دانش جغرافيا را پرورش مي دهند.

5. زمينة استحكام و استمرار فرايند يادگيري دانش آموزان را ايجاد مي كنند.
6. فعاليت هاي يادگيري و مهارت هاي جغرافيا متنوعي، باالتر از كتاب درسي ارائه مي كنند.
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7. زمينة پرورش مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان را از طريق پيش بيني كارهاي گروهي 
در فعاليت ها، ايجاد مي كنند.

8. فعاليت هاي علمي دانش آموزان را در محيط جغرافيا محل زندگي آن ها بسط مي دهند.
9. توجه مخاطبان را به شناخت و حفاظت از محيط زيست، از طريق فعاليت هاي سازماندهي 

شده، افزايش مي دهند.
10. چگونگي آموختن جغرافيا را در محيط خارج از كالس بياموزد.

  ویژگي هاي كتاب هاي آموزشي جغرافيا براي تمرین ، به منظور تقویت و آموزش 
جبراني یادگيري دانش آموزان

1. درس هاي مطرح شده در كتاب هاي درسي را، به منظور كمك به يادگيري دانش آموزان 
بسط مي دهند.

2. بر نكته هاي ارزشمند آموزشي موجود در كتاب هاي درسي تأكيد مي كنند.
3. اطالعات، مهارت ها و ارزش هاي موجود در كتاب درسي را به منظور تسريع يادگيري، 

طبقه بندي مي كنند.
4. از ارائ��ه تمرين هاي تك��راري و بي ارتباط با اهداف آموزش��ي جلوگيري مي كنند و به 

تمرين هاي مندرج در كتاب، پاسخ مي دهند.
5. در ارائه  فعاليت ها و تمرين هاي جديد، به منظور جبران كمبودهاي احتمالي كتاب هاي 

درسي، نوآوري مي كنند.
6. از نمودارها، نقشه ها و تصويرهاي جديد جغرافيا، براي انتقال مؤثرتر مطالب كتاب هاي 

درسي، بهره مي گيرند.
7. الگوهاي استاندارد ارزشيابي به مخاطبان ارائه مي كنند.

8. از ويژگي هاي كتاب هاي كار و فعاليت هاي يادگيري دانش آموزان بهره مي گيرند.
9. به جاي موفقيت آني و زودگذر در ارزش��يابي ها، بر يادگيري مفاهيم، قوانين و مطالب 

مندرج در كتاب هاي درسي ارزش گذاري مي كنند.
10. خالقيت هاي دانش آموزان را از طريق ارائه  الگوهاي مناسب يادگيري و تعامل با آنان، 

پرورش مي دهند.
الزم به يادآوري است كه هر يك از گروه هاي كتاب هاي آموزشي جغرافيا، مي توانند خارج 
از ويژگي هاي تعيين ش��ده، نوآوري هاي پيش بيني نش��ده اي داشته باشند. بدين منظور، 
امتياز خاصي در ارزشيابي ها در نظر گرفته مي شود. نكتة مهم ديگر اين است كه كتاب هاي 
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آموزش��ي جغرافيا نبايد خود را در چارچوب هاي تعيين ش��دة برنامه هاي درس��ي محصور 
كنند، بلكه بايد با نوآوري، هم به مخاطبان خود بهره رسانند و هم سرمشقي باشند براي 

برنامه ريزان درسي و معلمان تا برنامه ها و روش هاي تدريس را بهبود بخشند.

   الف( هدف هاي حيطة شناختي
•  گسترش آشنايي با اصول، مفاهيم، اصطالحات و قوانين دانش جغرافيا )طبيعي و انساني(؛

•  گسترش آشنايي با ويژگي هاي نواحي متنوع جغرافيا در مقياس هاي گوناگون؛
•  گسترش آشنايي با روش هاي تحقيق در جغرافيا؛

•  گسترش آشنايي با وسايل مطالعه در جغرافيا؛
•  آشنايي با شيوه هاي بهره برداري از محيط زيست؛

•  آشنايي با شيوه هاي حفاظت از محيط زيست و منابع محيطي؛
•  گسترش آشنايي با خطرها يا بالهاي محيطي؛

•  تعميق شناخت روابط متقابل بين انسان و محيط زندگي او؛
•  آشنايي با مفهوم توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي؛

• آشنايي با مطاالعات كشورشناسي
•  الزم به يادآوري است كه هدف هاي كلي باال، به هدف هايي جزئي تقسيم شده اند كه در 
كتاب هاي سه گانة جغرافياي دورة راهنمايي به آن ها پرداخته شده است. البته هر يك از اين 
هدف هاي كلي مي تواند عنواني براي يك كتاب آموزش��ي در زمينه  جغرافيا باشد و توجه 

مؤلفان، مترجمان و ناش��ران ارجمند را به خود جلب كند.

   ب( هدف هاي حيطة مهارتي
•  گسترش مهارت هاي نقشه خواني و تفسير عكس هاي هوايي و جغرافيا؛

•  گسترش توانايي استفاده از وسايل مطالعه در جغرافيا؛
•  گسترش انجام تحقيق در زمينه  جغرافيا؛

•  كسب مهارت در تجزيه و تحليل عوامل جغرافيا؛
• گسترش مهارت ديدن در بازديد هاي ميداني.

•  چنان كه مالحظه مي شود، اين هدف ها نيز كلي هستند، اما به همين صورت نيز مي توانند، 
در توليد انواع كتاب هاي آموزشي جغرافيا مؤثر باشند.
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ج( هدف هاي حيطة نگرشي
•  ايجاد احساس قدرداني از خالق جهان و موهبت هاي الهي؛

•  تقويت حس عالقه به محيط پيرامون و سرزمين ايران؛
•  تقويت حس مسئوليت نسبت به حفاظت از محيط زيست و منابع طبيعي؛

•  اعتقاد به تأثير عوامل جغرافيا در تصميم گيري ها؛
•  ايجاد همدردي با ملل مستضعف و حمايت از آن ها.

•  اين هدف ها نشان مي دهند كه برخالف هدف هاي دو حيطة دانشي و مهارتي، دست يابي 
به آن ها از طريق آموزش كتاب هاي آموزشي مستقل جغرافيا امكان پذير نيست و نيازمند 
كتاب هايي هس��تيم كه تلفيقي از اي��ن هدف ها و هدف هاي دانش��ي و مهارتي را دنبال 

مي كنند.

نيازهای آموزشی در حوزة تأليف جغرافيا 

  سال اول دورة راهنمايی تحصيلي

  الف( موضوعات:
1. آش��نايي با پديده هاي س��طحي كرة جغرافيا، ش��امل اقيانوس ها، قاره ه��ا، مدارات و 

نصف النهارات مهم،  خط استوا، قطبين و شكل زمين(
2. ناهمواري هاي ايران شامل فالت، جلگه و دشت

3. خاورميانه
4. آب و هواي ايران و تقسيمات آن

5. شناخت مناطق بياباني و نيمه بياباني ايران
6. شناخت مناطق كوهستاني ايران

7. شناخت مناطق ساحلي ايران

  ب( مفاهيم )در ايران(:
1. بازرگاني                                       2. راه ها و حمل و نقل 

3. كشاورزي                                      4. دام پروري 
5. صنعت و معدن                              6. انرژي 
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7. منابع آب                                      8. شيالت 
9. رودها                                           10. درياچه ها

11. جنگل ها                                     12. كوه ها
13. جانوران                                      14. بنادر و جزاير 

15. بازارها                                        16. محصوالت كشاورزي 
17. صنايع دستي                               18. سوغات 
19. جاهاي ديدني                              20. جمعيت 

21. عشاير                                        22. ماهي و ماهي گيري 
تذكر: مهارت هاي دوره راهنمايي به طور يكجا در پايان اين بخش ارائه خواهند شد.

  سال دوم دورة راهنمايی تحصيلي )حوزة جغرافيا(

الف( واژه ها، اصطالحات و مفاهيم:
1. شبه جزيره هاي مهم جهان                  2. شبه قاره هاي مهم جهان

3. كانال هاي مهم جهان                        4. تنگه هاي مهم جهان
5. مجمع الجزاير مهم جهان                   6. دلتاهاي مهم جهان

7. مدارهاي مهم كرة زمين                 8. باد موسمي
9. ساوان                                          10. استعمار

11. اروپاي جوان                                12. اروپاي پير
 13. جنگل سوزني شكل                      14. آيسبرگ

ب( مكان ها:
1. فالت تبت                                     2. فالت آناتولي

3. منطقة موسمي                            4. آسياي سبز
5. آسياي خشك                                6. بيابان هاي آسيا

7. آفريقاي سبز                                  8. بيابان هاي آفريقا )صحراي بزرگ آفريقا(
9. آبشار ويكتوريا                                10. جنگل هاي استوايي

11.واتيكان                                       12. جنگل آمازون
13. بنادر مهم بازرگاني جهان                14. آمريكاي التين
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15. جزاير اقيانوسيه                            16. قاره هاي جهان
17.قطب جنوب                                18.اقيانوس هند
19.  اقيانوس اطلس                           20. اقانوس آرام

21.اقيانوس منجمد شمالي

ج( موضوعات:
1. جمعيت آسيا و جهان                      2. اديان بزرگ جهان

3. نژادهاي جهان                                4. زبان هاي دنيا
5. مكان هاي ديدني جهان                     6. پوشش گياهي جهان )تايگا، توندرا و...(

7. بادهاي آسيا                                  8. رودهاي مهم جهان
9. جانوران آفريقا                                10. معادن مهم جهان

11. آب وهواي مهم در جهان                  12. محصوالت مهم)كشاورزي( قاره ها 
13. صنايع مهم در جهان                      14. كشف قارة آمريكا
15. جانوران استراليا                            16. مهاجران اروپايي

17. مهاجران آفريقايي                         18. كارشناس قطب جنوب
19. تحقيقات در قطب جنوب

تذكر: با توجه به برنامه ريزي درس جغرافيا به نظر مي رسد، جايگاه كشورشناسي قدري 
كمرنگ شده است. بسيار مفيد خواهد بود چنان چه مؤلفان، ناشران و مترجمان محترم در 
ارتباط با شناخت كشورها و رفع كمبود در اين زمينه، به تأليف و ترجمة مطالب مربوط به  

كشورهاي مهم جهان به صورت مستقل بپردازند.

سال سوم دورة راهنماي تحصيلي )حوزة جغرافيا(

الف( واژه ها، اصطالحات و مفاهيم:
1. فرهنگ ها و اطلس هاي جغرافيا

2. مدل هاي جغرافيا
3. فرايند فرس��ايش

4. آشنايي با اصطالحات شامل آبشار، مصب رود، فالت ساحلي، خط الرأس، پيچان رود، درة 7 
شكل، درة uشكل ، تپة ماسه اي و آتش فشان فعال، تاقديس ها و ناوديس ها، شكست و گسل  
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5. تكتونيك زمين                                6. جريان گدازه، ماگما ، باتوليت والتوليت
7. چرخة آب در طبيعت                        8. حوضة رود، خط تقسيم آب، دبي رود

9. زيست بوم                                      10. منابع تجديدپذير و منابع پايان پذير       
11. پراكندگي جمعيت                         12. روستاي متمركز- پراكنده                   
13. منظومة شمسي                            14. سال نوري                                    
15. سيارات                                       16. كهكشان                                      
17. راه شيري                                    18. سحابي                                        

19. ستارة قطبي                               20 . دب اكبر         
21. جهت يابي                                      22. مختصات جغرافيا: طول و عرض جغرافيا

23. رصدخانه                                    24. حركت انتقالي و حركت وضعي
25. جزرومد                                  26.سال رسمي وكبيسه

ب( موضوعات:
1. نقشه و طرز تهية آن، مقياس نقشه، عالئم در نقشه و انواع نقشه

2. عكس هوايي و عكس ماهواره اي
3. انواع نمودارهاي جغرافيا

4. انواع فرسايش
5. آتشفشان ها

6. زلزله 
7. عمل آب در سطح زمين

8. آب هاي سطحي و آب هاي زيرزميني
9. سيل و سيالب

10. مشخصات فيزيكي درياها )شوري آب دريا(
11. حركات آب دريا 

12. موج
13. جزر و مد

14. جريان هاي دريايي
15. عوامل تأثيرگذار بر آب و هوا
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تذكرمهم: قبل از عناوين موضوعات مهارتي در جغرافياي دورة راهنمايي، جا دارد توجه 
ناشران و مؤلفان را به تأليف و ترجمة فرهنگ هاي جغرافيا جلب كنيم. اين فرهنگ ها در 

زمرة كتاب هاي دانش افزايي هستند و خوش بختانه مورد استقبال فراوان نيز قرار دارند.

ج( مهارت هاي کلي جغرافيا در دورة راهنمايي تحصيلي:
•  مدل سازي و طرز ساخت ماكت سه بعدي از پديده هاي طبيعي شامل بادنما، گرداب ميز 
شن، قطب نما، اليه هاي رسوبي، چين خوردگي، فشار سنج، ساخت نقشه هاي سه بعدي، و 

كرة جغرافيا.
•  طرز رسم نمودارهاي ستوني، منحني، دايره اي، رسم جداول جغرافيايي، نقاشي از مناظر 

و پديده هاي طبيعي، رسم نقشه و رسم چرخة آب در طبيعت.
•  نقشه خواني، تفسير نقشه، خواندن نمودار، تفسير نمودار، عكس خواني، مقايسة عكس ها 

با يكديگر، و تفسير عكس.
•  انجام تحقيق و چگونگي اجراي يك پروژة تحقيقاتي و تهية پرسش نامه.

•  تهية آلبوم عكس هاي جغرافيايي وكلكسيون سنگ.
•  كار با رايانه در جغرافيا ش��امل رسم نمودار و جدول، ذخيره كردن تصاوير جغرافيايي، 

جمع آوري اطالعات به كمك سايت هاي جغرافيايي و...
•  چگونگ��ي بازديد علمي جغرافياي��ي )گردش هاي علم��ي(، روش مصاحبه، گردآوري 

اطالعات، فرضيه سازي و نتيجه گيري.
•  مهارت حل مسئله شامل حل مسائل مربوط به مقياس نقشه، محاسبه آبدهي رود )دبي(، 

محاسبة سال نوري، و محاسبة مختصات جغرافيا.
• مهارت هاي جهت يابي، قبله يابي، جهت يابي در شب، و جهت يابي به كمك ساعت.

•  بديهي است مؤلفان محترم مي توانند در اين زمينه شيوه هاي انجام فعاليت هاي پيشنهاد 
ش��ده را به صورت آموزش��ي، واضح و رسا تشريح كنند و از تجربيات معلمان عالقه مند و 

دلسوز در اين زمينه ها نيز ياري بخواهند
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باسمه تعالي

 

فرم ارزشيابي كتاب هاي آموزشي )دورة راهنمايي(
كتاب هاي دانش افزايي دانش آموزان در حوزة جغرافيا 

در دورة آموزش عمومي

همكار گرامي سركار خانم / جناب آقاي ....................................................................................................
خواهش��مند است كتاب ضميمه را مطالعه و این فرم را كامل فرمایيد. لطفاً در جدول شاخص ها در 
مقابل هر شاخص، عدد مورد نظر خود را بنویسيد و در صورت لزوم دالیل خود را با اشاره به محتوا 

و صفحة كتاب مرقوم فرمایيد.
نام كتاب:........................................................................................................................................................
موضوع: .........................................................................................................................................................
نام نویسنده/ مترجم: ....................................................................................................................................
ناشر: ..............................................................................................................................................................
تاریخ انتشار: ..................................................................................................................................................

الف � مشخصات کتاب
لطفاً مخاطبان كتاب را مشخص فرمایيد:

1� دانش آموزان دورة آموزش راهنمایي تحصيلي پایة: اول     دوم     س��وم  
2� مخاطبان دیگر )آن ها را نام ببرید(:

تاریخ: .....................................
شماره: ...................................
كد: .........................................

دبيرخانةسامانبخشيكتابهايآموزشي
كتابنامةرشد
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ب � شاخص هاي عمومي

اشكاالتوپيشنهادهانمرهاخذشدهحداكثرامتيازشاخصهايعموميرديف

ازبعدفيزيكي،ظاهريوساختار1

جذابيت ظاهري طرح روي جلد و ارتباط آن با 1/1
3محتواي كتاب

2عنوان مناسب و گيرا1/2

تناسب سن مخاطب با حجم و قطع و استحكام 1/3
2صحافي كتاب

3كيفيت كاغذ به كار رفته براي جلد و متن كتاب1/4

كيفيت صفحه آرايي و زيباسازي متن و ميزان 1/5
2سفيدخواني و اثر آن ها بر يادگيري

اندازة حروف متن، عنوان ها و شيوة معرفي 1/6
2واژه هاي جديد و متناسب با مخاطب

عنوان بندي ها و نمادگذاري هاي آسان كننده 1/7
2يادگيري در متن

توجه به شناسنامة كتاب و فهرست هاي موضوعي، 1/8
3واژگان و منابع

انتخابمحتواوشيوةسازماندهيآن2

5ارتباط با اهداف برنامه2/1

5ارتباط با نيازها و ويژگي هاي مخاطب2/2

4ارتباط با نيازهاي جامعه2/3

4كاربرد در زندگي2/4

4اعتبار علمي و به روز بودن محتوا2/5

4گسترش مرزهاي علم2/6

4توجه به ارزش هاي فرهنگي و تربيتي 2/7

4سير منطقي و انسجام مطالب ارائه شده2/8

4سازماندهي محتوا از ساده به مشكل2/9

4تناسب محتوا با رشد فني فراگير2/10
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كيفيتتصاوير3

3ارتباط با متن3/1

3جذابيت ظاهري و برانگيزانندگي3/2

3رعايت مسائل ارزشي و فرهنگي3/3

3تنوع در تصاوير3/4

3توجه به تفاوت جنسيت ها در انتخاب تصاوير3/5

شيوههايارائةمحتوا4

استفاده از زبان ساده و قابل فهم با توجه به 4/1
4ويژگي هاي فراگير

4درگير كردن حواس فراگير در فرايند يادگيري4/2

4توجه به فعاليت هاي متفاوت ذهني4/3

استفاده از عالمت هاي دستوري و اصول نگارش 4/4
4زبان فارسي

4تنوع در روش هاي ارائة محتوا4/5

4توجه به پرورش مهارت هاي فرايندي و كاوشگري4/6

100جمعامتياز

اشكاالتوپيشنهادهانمرهاخذشدهحداكثرامتيازشاخصهارديف

10ارائة اطالعات نوين جغرافيايي1

10ارائة اطالعات با روش هاي تازه و جذاب2

ارائة مهارت هاي نوين جغرافيايي و تمرين هاي قابل 3
10اجرا در كالس يا گنجاندن در برنامة درسي

ارائة يافته هاي جديد روش  تدريس با ذكر 4
8نمونه هاي تطبيقي

ارائة يافته هاي جديد روشي در برنامه ريزي درسي 5
8با ذكر نمونه هاي تطبيقي

ج � شاخص هاي اختصاصي
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ارائ��ة مهارت ها و تمرين هاي منطق��ي، قابل اجرا و 6
10قابل انطباق در كالس يا برنامة درسي

توجه به افزايش توانمندي هاي معلمان براي طراحي 7
8فعاليت هاي كالسي دانش آموزان 

رعايت درهم تنيدگي مباحث با مسائل جامعة امروز، 8
8زندگي روزمرة دانش آموزان و فناوري روز

تشريح برنامه هاي درسي جغرافيايي براي معلمان و 9
10تفسير و تبيين آن ها

برقراري ارتباط با نيازهاي حرفه اي معلمان جغرافيا 10
10و برنامه ريزان درسي

8رعايت مناسب بودن سازمان دهي محتواي كتاب 11

100جمع
ادامه...
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1- اگر در محتواي كتاب مواردي وجود دارد كه درستي آن ها از نظر علمي مورد تردید است، نمونه هایي 
از آن ذكر شود.

2- لطفاً هرگونه نظر یا پيشنهادي را كه ذكر آن ها ضروري است، بنویسيد.

نام و نام خانوادگي كارشناس ارزشياب :  
تاریخ و امضاء :     

نام و نام خانوادگي كارشناس هماهنگي :
تاریخ و امضاء :

امتياز كسب شده
امتياز كسب شده به درصد

)يادآوري)سط�ححمايتازكت�ابهايآموزش�يمن�اسبومرتب�طبامحت�وايبرنام�ةدرسي

3.كت�ابمناس�ب)70�60درص�د
امتيازكسبش�ده،نشاندرجةسه

استاندارد(
 الصاق برچسب اثر مناسب به مدت  

پنج سال
 معرفي در كتاب نامه هاي رشد
 معرفي در سايت سامان كتاب

71 � 80( تقدي�ري كت�اب .2
درصدامتيازكسبشده،نشان

درجةدواستاندارد(
 الصاق برچسب اثر تقديري به 

مدت سه سال
 معرفي در كتاب نامه هاي رشد
 معرفي در سايت سامان كتاب

 معرفي در كتاب هاي درسي

1.كتاببرگزيده)100�81درصد
امتيازكسبشده،نشاندرجةيك

استاندارد(
 دادن گواهي استاندارد به منظور 

چاپ در اثر
 الصاق برچسب اثر برگزيده به مدت 

پنج سال
 معرفي در كتاب نامه هاي رشد
 معرفي در سايت سامان كتاب

مجازبهورودبهجشنوارهباتوجهبه
سياستهايسازمان

رتبهبنديكتابهايآموزشيباتوجهبهامتيازكسبشده
نامناسب مناسب تقديري برگزيده

كمتر از 60 درصد 70 – 60 درصد 80 – 71 درصد 100 – 81 درصد

وب
مص

ير 
ي غ

هاد
شن

پي
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باسمه تعالي

 

فرم ارزشيابي كتاب هاي آموزشي )دورة راهنمايي( آموزش 
جغرافيا 

كتاب هاي دانش افزايي، مهارتي و روشي براي معلمان و 
كارشناسان در دورة آموزش عمومي

همكار گرامي سركار خانم / جناب آقاي ....................................................................................................
خواهش��مند است كتاب ضميمه را مطالعه و این فرم را كامل فرمایيد. لطفاً در جدول شاخص ها در 
مقابل هر شاخص، عدد مورد نظر خود را بنویسيد و در صورت لزوم دالیل خود را با اشاره به محتوا 

و صفحة كتاب مرقوم فرمایيد.
نام كتاب:........................................................................................................................................................
موضوع: .........................................................................................................................................................
نام نویسنده/ مترجم: ....................................................................................................................................
ناشر: ..............................................................................................................................................................
تاریخ انتشار: ..................................................................................................................................................

الف � مشخصات کتاب
لطفاً مخاطبان كتاب را مشخص فرمایيد:

1� دبيران دورة راهنمایي تحصيلي: 
2� مخاطبان دیگر )آن ها را نام ببرید(:

تاریخ: .....................................
شماره: ...................................
كد: .........................................

دبيرخانةسامانبخشيكتابهايآموزشي
كتابنامةرشد
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ب � شاخص هاي عمومي

اشكاالتوپيشنهادهانمرهاخذشدهحداكثرامتيازشاخصهايعموميرديف

ازبعدفيزيكي،ظاهريوساختار1

جذابيت ظاهري طرح روي جلد و ارتباط آن با 1/1
3محتواي كتاب

2عنوان مناسب و گيرا1/2

تناسب سن مخاطب با حجم و قطع و استحكام 1/3
2صحافي كتاب

3كيفيت كاغذ به كار رفته براي جلد و متن كتاب1/4

كيفيت صفحه آرايي و زيباسازي متن و ميزان 1/5
2سفيدخواني و اثر آن ها بر يادگيري

اندازة حروف متن، عنوان ها و شيوة معرفي 1/6
2واژه هاي جديد و متناسب با مخاطب

عنوان بندي ها و نمادگذاري هاي آسان كنندة 1/7
2يادگيري در متن

توجه به شناسنامة كتاب و فهرست هاي موضوعي، 1/8
3واژگان و منابع

انتخابمحتواوشيوةسازماندهيآن2

5ارتباط با اهداف برنامه2/1

5ارتباط با نيازها و ويژگي هاي مخاطب2/2

4ارتباط با نيازهاي جامعه2/3

4كاربرد در زندگي2/4

4اعتبار علمي و به روز بودن محتوا2/5

4گسترش مرزهاي علم2/6

4توجه به ارزش هاي فرهنگي و تربيتي 2/7

4سير منطقي و انسجام مطالب ارائه شده2/8

4سازماندهي محتوا از ساده به مشكل2/9

4تناسب محتوا با رشد فني فراگير2/10
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كيفيتتصاوير3

3ارتباط با متن3/1

3جذابيت ظاهري و برانگيزانندگي3/2

3رعايت مسائل ارزشي و فرهنگي3/3

3تنوع در تصاوير3/4

3توجه به تفاوت جنسيت ها در انتخاب تصاوير3/5

شيوههايارائهمحتوا4

استفاده از زبان ساده و قابل فهم با توجه به 4/1
4ويژگي هاي فراگير

4درگير كردن حواس فراگير در فرايند يادگيري4/2

4توجه به فعاليت هاي متفاوت ذهني4/3

استفاده از عالمت هاي دستوري و اصول نگارش 4/4
4زبان فارسي

4تنوع در روش هاي ارائه  محتوا4/5

4توجه به پرورش مهارت هاي فرايندي و كاوشگري4/6

100جمعامتياز

اشكاالتونمرهاخذشدهحداكثرامتيازشاخصهارديف
پيشنهادها

10ارائه اطالعات نوين جغرافيايي1

10ارائه  اطالعات با روش هاي تازه و جذاب2

ارائة مهارت هاي نوين جغرافيايي و تمرين هاي قابل 3
10اجرا در كالس يا گنجاندن در برنامه درسي

ارائه  يافته هاي جديد روش  تدريس با ذكر 4
8نمونه هاي تطبيقي

ارائه  يافته هاي جديد روشي در برنامه ريزي درسي 5
8با ذكر نمونه هاي تطبيقي

ج � شاخص هاي اختصاصي
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ارائه  مهارت ها و تمرين هاي منطقي، قابل اجرا و 6
10قابل انطباق در كالس يا برنامة درسي

توجه به افزايش توانمندي هاي معلمان براي 7
8طراحي فعاليت هاي كالسي دانش آموزان 

رعايت درهم تنيدگي مباحث با مسائل جامعة 8
8امروز، زندگي روزمرة دانش آموزان و فناوري روز

تشريح برنامه هاي درسي جغرافيايي براي معلمان و 9
10تفسير و تبيين آن ها

برقراري ارتباط با نيازهاي حرفه اي معلمان جغرافيا 10
10و برنامه ريزان درسي

8رعايت مناسب بودن سازمان دهي محتواي كتاب 11

100جمع
ادامه...
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1- اگر در محتواي كتاب مواردي وجود دارد كه درستي آن ها از نظر علمي مورد تردید است، نمونه هایي 
از آن ذكر شود.

2- لطفاً هرگونه نظر یا پيشنهادي را كه ذكر آن ها ضروري است، بنویسيد.

نام و نام خانوادگي كارشناس ارزشياب :  
تاریخ و امضاء :     

نام و نام خانوادگي كارشناس هماهنگي :
تاریخ و امضاء :

امتياز كسب شده
امتياز كسب شده به درصد

)يادآوري)سط�ححمايتازكت�ابهايآموزش�يمن�اسبومرتب�طبامحت�وايبرنام�ةدرسي

3.كت�ابمناس�ب)70�60درص�د
امتيازكسبش�ده،نشاندرجةسه

استاندارد(
 الصاق برچسب اثر مناسب به مدت  

پنج سال
 معرفي در كتاب نامه هاي رشد
 معرفي در سايت سامان كتاب

71 � 80( تقدي�ري كت�اب .2
درصدامتيازكسبشده،نشان

درجةدواستاندارد(
 الصاق برچسب اثر تقديري به 

مدت سه سال
 معرفي در كتاب نامه هاي رشد
 معرفي در سايت سامان كتاب

 معرفي در كتاب هاي درسي

1.كتاببرگزيده)100�81درصد
امتيازكسبشده،نشاندرجةيك

استاندارد(
 دادن گواهي استاندارد به منظور 

چاپ در اثر
 الصاق برچسب اثر برگزيده به مدت 

پنج سال
 معرفي در كتاب نامه هاي رشد
 معرفي در سايت سامان كتاب

مجازبهورودبهجشنوارهباتوجهبه
سياستهايسازمان

رتبهبنديكتابهايآموزشيباتوجهبهامتيازكسبشده
نامناسب مناسب تقديري برگزيده

كمتر از 60 درصد 70 – 60 درصد 80 – 71 درصد 100 – 81 درصد

وب
مص

ير 
ي غ

هاد
شن

پي
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باسمه تعالي

 

فرم ارزشيابي كتاب هاي آموزشي )دورة راهنمايي(
كتاب هاي آموزشي جغرافيايي

 كتاب هاي كار و فعاليت هاي يادگيري براي دانش آموزان 
در دورة آموزش عمومي

همكار گرامي سركار خانم / جناب آقاي ....................................................................................................
خواهش��مند است كتاب ضميمه را مطالعه و این فرم را كامل فرمایيد. لطفاً در جدول شاخص ها در 
مقابل هر شاخص، عدد مورد نظر خود را بنویسيد و در صورت لزوم دالیل خود را با اشاره به محتوا 

و صفحة كتاب مرقوم فرمایيد.
نام كتاب:........................................................................................................................................................
موضوع: .........................................................................................................................................................
نام نویسنده/ مترجم: ....................................................................................................................................
ناشر: ..............................................................................................................................................................
تاریخ انتشار: ..................................................................................................................................................

الف � مشخصات کتاب
. لطفاً مخاطبان كتاب را مشخص فرمایيد:

1� دانش آموزان دورة آموزش راهنمایي تحصيلي پایة: اول     دوم     س��وم  
2� مخاطبان دیگر )آن ها را نام ببرید(:

تاریخ: .....................................
شماره: ...................................
كد: .........................................

دبيرخانةسامانبخشيكتابهايآموزشي
كتابنامةرشد



29

ب � شاخص هاي عمومي

اشكاالتوپيشنهادهانمرهاخذشدهحداكثرامتيازشاخصهايعموميرديف

ازبعدفيزيكي،ظاهريوساختار1

جذابيت ظاهري طرح روي جلد و ارتباط آن 1/1
3با محتواي كتاب

2عنوان مناسب و گيرا1/2

تناسب سن مخاطب با حجم و قطع و 1/3
2استحكام صحافي كتاب

كيفيت كاغذ به كار رفته براي جلد و متن 1/4
3كتاب

كيفيت صفحه آرايي و زيباسازي متن و 1/5
2ميزان سفيدخواني و اثر آن ها بر يادگيري

اندازة حروف متن، عنوان ها و شيوة معرفي 1/6
2واژه هاي جديد و متناسب با مخاطب

عنوان بندي ها و نمادگذاري هاي آسان كنندة 1/7
2يادگيري در متن

توجه به شناسنامة كتاب و فهرست هاي 1/8
3موضوعي، واژگان و منابع

انتخابمحتواوشيوةسازماندهيآن2

5ارتباط با اهداف برنامه2/1

5ارتباط با نيازها و ويژگي هاي مخاطب2/2

4ارتباط با نيازهاي جامعه2/3

4كاربرد در زندگي2/4

4اعتبار علمي و به روز بودن محتوا2/5

4گسترش مرزهاي علم2/6

4توجه به ارزش هاي فرهنگي و تربيتي 2/7

4سير منطقي و انسجام مطالب ارائه شده2/8

4سازماندهي محتوا از ساده به مشكل2/9

4تناسب محتوا با رشد فني فراگير2/10
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كيفيتتصاوير3

3ارتباط با متن3/1

3جذابيت ظاهري و برانگيزانندگي3/2

3رعايت مسائل ارزشي و فرهنگي3/3

3تنوع در تصاوير3/4

3توجه به تفاوت جنسيت ها در انتخاب تصاوير3/5

شيوههايارائهمحتوا4

استفاده از زبان ساده و قابل فهم با توجه به 4/1
4ويژگي هاي فراگير

درگير كردن حواس فراگير در فرايند 4/2
4يادگيري

4توجه به فعاليت هاي متفاوت ذهني4/3

استفاده از عالمت هاي دستوري و اصول 4/4
4نگارش زبان فارسي

4تنوع در روش هاي ارائه  محتوا4/5

توجه به پرورش مهارت هاي فرايندي و 4/6
4كاوشگري

100جمعامتياز
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اشكاالتوپيشنهادهانمرهاخذشدهحداكثرامتيازشاخصهارديف

فراهم كردن فرصت شكوفايي استعدادهاي 1
10دانش آموزان در مهارت هاي جغرافيايي

2
فراهم آوردن فرصت كاربرد يافته هاي علم 

جغرافيا در زندگي روزمره و مسائل اجتماعي 
روز

10

تعميق آموخته هاي دانش آموزان در ارتباط با 3
10مطالب كتاب هاي درسي و برنامة درسي

پرورش مهارت هاي جغرافيايي مرتبط با 4
10كتاب درسي و دانش جغرافيا

ايجاد زمينه براي استحكام و استمرار فرايند 5
10يادگيري دانش آموزان 

8پرهيز از افزايش حجم كتاب درسي6

تنوع در ارائه  فعاليت هاي يادگيري و 7
10مهارت هاي جغرافيايي براي كتاب هاي درسي

ايجاد زمينة پرورش مهارت هاي اجتماعي در 8
8دانش آموزان از طريق كارهاي گروهي

بسط فعاليت هاي علمي دانش آموزان در 9
8محيط جغرافيايي محل زندگي

10
كوشش براي افزايش توجه مخاطبان به 
شناخت و حفاظت محيط زيست از طريق 

فعاليت هاي سازماندهي شده
8

رعايت مناسب بودن سازمان دهي محتواي 11
8كتاب 

100جمع

ج � شاخص هاي اختصاصي

ادامه...
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1- اگر در محتواي كتاب مواردي وجود دارد كه درستي آن ها از نظر علمي مورد تردید است، نمونه هایي 
از آن ذكر شود.

2- لطفاً هرگونه نظر یا پيشنهادي را كه ذكر آن ها ضروري است، بنویسيد.

نام و نام خانوادگي كارشناس ارزشياب :  
تاریخ و امضاء :     

نام و نام خانوادگي كارشناس هماهنگي :
تاریخ و امضاء :

امتياز كسب شده
امتياز كسب شده به درصد

)يادآوري)سط�ححمايتازكت�ابهايآموزش�يمن�اسبومرتب�طبامحت�وايبرنام�ةدرسي

3.كت�ابمناس�ب)70�60درص�د
امتيازكسبش�ده،نشاندرجةسه

استاندارد(
 الصاق برچسب اثر مناسب به مدت  

پنج سال
 معرفي در كتاب نامه هاي رشد
 معرفي در سايت سامان كتاب

71 � 80( تقدي�ري كت�اب .2
درصدامتيازكسبشده،نشان

درجةدواستاندارد(
 الصاق برچسب اثر تقديري به 

مدت سه سال
 معرفي در كتاب نامه هاي رشد
 معرفي در سايت سامان كتاب

 معرفي در كتاب هاي درسي

1.كتاببرگزيده)100�81درصد
امتيازكسبشده،نشاندرجةيك

استاندارد(
 دادن گواهي استاندارد به منظور 

چاپ در اثر
 الصاق برچسب اثر برگزيده به مدت 

پنج سال
 معرفي در كتاب نامه هاي رشد
 معرفي در سايت سامان كتاب

مجازبهورودبهجشنوارهباتوجهبه
سياستهايسازمان

رتبهبنديكتابهايآموزشيباتوجهبهامتيازكسبشده
نامناسب مناسب تقديري برگزيده

كمتر از 60 درصد 70 – 60 درصد 80 – 71 درصد 100 – 81 درصد

وب
مص

ير 
ي غ

هاد
شن

پي
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باسمه تعالي

 

فرم ارزشيابي كتاب هاي آموزشي )دورة راهنمايي(
كتاب هاي آموزشي جغرافيايي

كتاب هاي تمرين به منظور تقويت و آموزش  جبراني يادگيري 
دانش آموزان در دورة آموزش عمومي

همكار گرامي سركار خانم / جناب آقاي ....................................................................................................
خواهش��مند است كتاب ضميمه را مطالعه و این فرم را كامل فرمایيد. لطفاً در جدول شاخص ها در 
مقابل هر شاخص، عدد مورد نظر خود را بنویسيد و در صورت لزوم دالیل خود را با اشاره به محتوا 

و صفحة كتاب مرقوم فرمایيد.
نام كتاب:........................................................................................................................................................
موضوع: .........................................................................................................................................................
نام نویسنده/ مترجم: ....................................................................................................................................
ناشر: ..............................................................................................................................................................
تاریخ انتشار: ..................................................................................................................................................

الف � مشخصات کتاب
  لطفاً مخاطبان كتاب را مشخص فرمایيد:

1� دانش آموزان دورة آموزش راهنمایي تحصيلي پایة: اول  دوم  سوم  
2� مخاطبان دیگر )آن ها را نام ببرید(:

تاریخ: .....................................
شماره: ...................................
كد: .........................................

دبيرخانةسامانبخشيكتابهايآموزشي
كتابنامةرشد
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ب � شاخص هاي عمومي

اشكاالتوپيشنهادهانمرهاخذشدهحداكثرامتيازشاخصهايعموميرديف

ازبعدفيزيكي،ظاهريوساختار1

جذابيت ظاهري طرح روي جلد و ارتباط آن 1/1
3با محتواي كتاب

2عنوان مناسب و گيرا1/2

تناسب سن مخاطب با حجم و قطع و 1/3
2استحكام صحافي كتاب

كيفيت كاغذ به كار رفته براي جلد و متن 1/4
3كتاب

كيفيت صفحه آرايي و زيباسازي متن و 1/5
2ميزان سفيدخواني و اثر آن ها بر يادگيري

اندازة حروف متن، عنوان ها و شيوة معرفي 1/6
2واژه هاي جديد و متناسب با مخاطب

عنوان بندي ها و نمادگذاري هاي آسان كنندة 1/7
2يادگيري در متن

توجه به شناسنامة كتاب و فهرست هاي 1/8
3موضوعي، واژگان و منابع

انتخابمحتواوشيوةسازماندهيآن2

5ارتباط با اهداف برنامه2/1

5ارتباط با نيازها و ويژگي هاي مخاطب2/2

4ارتباط با نيازهاي جامعه2/3

4كاربرد در زندگي2/4

4اعتبار علمي و به روز بودن محتوا2/5

4گسترش مرزهاي علم2/6

4توجه به ارزش هاي فرهنگي و تربيتي 2/7

4سير منطقي و انسجام مطالب ارائه شده2/8

4سازماندهي محتوا از ساده به مشكل2/9

4تناسب محتوا با رشد فني فراگير2/10
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كيفيتتصاوير3

3ارتباط با متن3/1

3جذابيت ظاهري و برانگيزانندگي3/2

3رعايت مسائل ارزشي و فرهنگي3/3

3تنوع در تصاوير3/4

3توجه به تفاوت جنسيت ها در انتخاب تصاوير3/5

شيوههايارائهمحتوا4

استفاده از زبان ساده و قابل فهم با توجه به 4/1
4ويژگي هاي فراگير

درگير كردن حواس فراگير در فرايند 4/2
4يادگيري

4توجه به فعاليت هاي متفاوت ذهني4/3

استفاده از عالمت هاي دستوري و اصول 4/4
4نگارش زبان فارسي

4تنوع در روش هاي ارائه  محتوا4/5

توجه به پرورش مهارت هاي فرايندي و 4/6
4كاوشگري

100جمعامتياز
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ج � شاخص هاي اختصاصي

اشكاالتونمرهاخذشدهحداكثرامتيارشاخصهارديف
پيشنهادها

بسط درس هاي مطرح شده در 1
10كتاب درسي

تذكر نكته  هاي ارزشمند آموزشي در 2
10كتاب درس

3
طبقه بندي اطالعات، مهارت ها و 

ارزش هاي موجود در كتاب درسي 
به منظور تسريع يادگيري

10

4
جلوگيري از ارائه تمرين هاي تكراري 
و بي مورد و پاس گويي به تمرين هاي 

مندرج در كتاب به شكل منطقي
10

5
نوآوري در ارائه فعاليت ها و 

تمرين هاي جديد، به منظور جبران 
كمبود احتمالي كتاب درسي

10

6
بهره گيري از نمودارها، نقشه ها و 

تصويرهاي جديد جغرافيايي، براي 
انتقال مؤثر مطالب

10

8ارائه الگوهاي استاندارد ارزشيابي7

8
بهره گيري از ويژگي هاي كتاب هاي 

كار و فعاليت هاي يادگيري 
دانش آموزان

8

ارزش گذاري بر يادگيري، به جاي 9
8موفقيت آني در ارزشي يابي

10
پرورش خالقيت در دانش آموزان، 

از طريق الگوهاي يادگيري و تعامل 
با آنان

8

8سازمان دهي محتواي كتاب مناسب است11

100جمع
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1- اگر در محتواي كتاب مواردي وجود دارد كه درستي آن ها از نظر علمي مورد تردید است، نمونه هایي 
از آن ذكر شود.

2- لطفاً هرگونه نظر یا پيشنهادي را كه ذكر آن ها ضروري است، بنویسيد.

نام و نام خانوادگي كارشناس ارزشياب :  
تاریخ و امضاء :     

نام و نام خانوادگي كارشناس هماهنگي :
تاریخ و امضاء :

امتياز كسب شده
امتياز كسب شده به درصد

)يادآوري)سط�ححمايتازكت�ابهايآموزش�يمن�اسبومرتب�طبامحت�وايبرنام�ةدرسي

3.كت�ابمناس�ب)70�60درص�د
امتيازكسبش�ده،نشاندرجةسه

استاندارد(
 الصاق برچسب اثر مناسب به مدت  

پنج سال
 معرفي در كتاب نامه هاي رشد
 معرفي در سايت سامان كتاب

71 � 80( تقدي�ري كت�اب .2
درصدامتيازكسبشده،نشان

درجةدواستاندارد(
 الصاق برچسب اثر تقديري به 

مدت سه سال
 معرفي در كتاب نامه هاي رشد
 معرفي در سايت سامان كتاب

 معرفي در كتاب هاي درسي

1.كتاببرگزيده)100�81درصد
امتيازكسبشده،نشاندرجةيك

استاندارد(
 دادن گواهي استاندارد به منظور 

چاپ در اثر
 الصاق برچسب اثر برگزيده به مدت 

پنج سال
 معرفي در كتاب نامه هاي رشد
 معرفي در سايت سامان كتاب

مجازبهورودبهجشنوارهباتوجهبه
سياستهايسازمان

رتبهبنديكتابهايآموزشيباتوجهبهامتيازكسبشده
نامناسب مناسب تقديري برگزيده

كمتر از 60 درصد 70 – 60 درصد 80 – 71 درصد 100 – 81 درصد
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