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منابع آموزشــی تکمیلی یا )غیردرســی( به عنوان بخشــی مهم از منابع آموزشی 
و تربیتی محســوب می شــوند که باتوجه به تفاوت های فردی فراگیران می توانند با 
فراهم آوردن موقعیت های جدید یادگیری به تعمیق، تثبیت و توسعه یادگیری، افزایش 
ســواد علمی و ارتقای شایستگی های آنان کمک کرده و نقشی مؤثردر ارتقای کیفیت 

یاددهی-یادگیری و برآوردن اهداف برنامه های آموزشی و تربیتی ایفا نمایند.
تحقق این امر منوط به همســویی محتوای منابع غیردرســی تولید شده با اهداف 
حوزه های تربیت و یادگیری و برنامه درســی ملی است. براســاس آیین نامه اجرایی 
»ســامان دهــی منابع آموزشــی و تربیتی )مواد و رســانه ها(« که در جلســه 828 
شورای عالی آموزش و پرورش به تصویب رسید، ارزیابی محصوالت تولید شده و اعطای 
نشــان استاندارد به آن ها برای ورود به مدارس که نشان دهنده این همسوئی است، بر 

عهده سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است. 
 در همین  راســتا باتوجه به بند ب ماده 4 آیین نامه ســامان دهی منابع آموزشی و 
تربیتی و مصوبه جلسه 88 شورای هماهنگی علمی سازمان، وظیفه تدوین معیارهای 
ارزشیابی و اعتبارسنجی منابع آموزشــی و تربیتی )عمومی و اختصاصی( برای تمام 
منابع آموزشی مکتوب و غیرمکتوب، در دستورکار معاونت سامان دهی دفتر انتشارات 

و تکنولوژی آموزشی سازمان پژوهش قرار گرفت. 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با ارائه راهنماهای تولید منابع آموزشی و تربیتی 
در حوزه های موضوعی گوناگون، درصدد ترغیب مؤلفان و ناشــران به همکاری بیشتر 
با آموزش و پرورش و تولید محصوالت مناسب تر آموزشی و تربیتی غیردرسی است. 

لذا ضمن تشــکر از پدید آورنده محترم آقاي عادل اشــکبوس، کار گروه بررســي 
ســنجه ها آقایان عادل اشکبوس و ســید مهدي باقریان )نماینده شوراي هماهنگي 
علمي( و خانم ها  فریبا کیا،  فائزه منشي و هم چنین خانم ها زهره امینیان و مهتاب 
میرایي آشــتیاني که در آماده سازي این ســند براي چاپ همکاري داشته اند، امید 
اســت بهره گیری از ایــن رویکردها به اجرای ماموریت ها و وصــول به اهداف متعالی 
تربیتی و آموزشی کشور یاری رساند و زمینه هاي  همراهی، همکاری، هم نوایی و تعامل 
عالقه منــدان به نظام تعلیم و تربیت، به ویژه فرهنگ دوســتان، مؤلفان، مترجمان و 

ناشران با نظام آموزشی را گسترش دهد. 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
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زبان عربی کلید فهم قرآن و متون گهربار دینی است. از سوی دیگر زبان و ادبیات 
فارســی با این زبان کاماًل درآمیخته است. کتب ادبیات و دیوان بزرگان ادب فارسی 
سرشار از واژگان و ترکیبات عربی است. در زبان فارسی واژگان عربی بسیاری وجود 

دارد و برای بهتر فهمیدن زبان فارسی، آشنایی با زبان عربی الزم است.
آموزش عربی از آغاز ورود اســالم به ایران، بهتر از دیگر کشورهای مسلمان آغاز 
شــد. ایرانیان پرچمدار تعلیم زبان عربی بودند. ایرانیان از نخستین ملّت هایی بودند 
کــه با آغوش باز اســالم را پذیرفتند و در راه گســترش آن و نیــز زبان آن از هیچ 
کوششی دریغ ننمودند و کتاب های بسیار برای آموزش عربی در زمینه های مختلف 

صرف و نحو و لغت و غیره نوشتند.
در دوره معاصر، آموزش زبان عربی در دبیرستان دارالفنون آغاز گردید. آموزش آن 
دوره بیشتر صرف و نحو، همراه با شواهد مربوط به مباحث آن ها بود. در رژیم پیشین 
نیز تدریس عربی در آموزش وپرورش رســمی جریان داشت. پیش از پیروزی انقالب 
شــکوهمند اســالمی، زبان عربی تنها در پایه های دوم و ســوم راهنمایی همچنین 
در رشــته ادبی در دوره متوسطه تدریس می شــد. در آن دوران آموزش زبان عربی 
از تدریس نکات دســتوری و متونی که اغلب شــامل متــون ادبی و اندکی از متون 
دینــی بود فراتر نمی رفت و از ایــن رو آموزش زبان عربی در آن مقطع به فهم متون 
نمی انجامید و بیشــتر بر پایه قواعد استوار بود. همان کتاب ها با مختصری تغییر در 
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سال های نخستین انقالب اسالمی نیز تدریس شد.
از دوره پیش از انقالب اســالمی و ســال های آغازین آن راهنمــای مدّون برنامه 
درسی عربی در دست نیست. نخستین راهنمای برنامه درسی عربی در سال 137۹ 
نگاشته شد. در سال 1387 یک بار و در سال 138۹ بار دیگر گروه عربی تالش نمود 
دومین راهنمای برنامه درسی عربی تدوین شود. دو راهنما تدوین شد اما بدون طی 

مراحل اعتباربخشی ناقص ماند.
در اصل شانزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران چنـین آمده است:

»از آنجا که زبان قرآن و علوم و معارف اسالمی عربی است و ادبیات فارسی کاماًل 
با آن آمیخته است؛ این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه 

کالس ها و در همه رشته ها تدریس شود.«
با هّمت و دوراندیشــی خبرگان قانون اساسی به ویژه شهید آیت اهلل دکتر بهشتی 
و شــهید باهنر اصل شــانزدهم قانون اساســی به این مهم اختصاص یافت. هدف 
قانون گذار این بود که استقالل آموزش زبان عربی حفظ گردد و با درسی دیگر ادغام 

نشود. بزرگان دین نیز برای یادگیری زبان عربی بسیار سفارش کرده اند.1

 ویژگی های برنامه درسی عربی 
1- تعیین رویکرد »پرورش مهارت های زبانی به منظور فهم عبارات و متون اسالمی 
و کمک به فهم بهتر زبان و ادبیات فارســی« و حاکمّیت بخشی درک مطلب، کاربرد 

واژگان، جمله سازی و متن محوری به جای قاعده محوری؛
2- کاستن از حجم قواعد و چشم پوشی از قواعدی که امکان نادیده گرفتن آن ها 
در این فرایند آســیبی به رویکرد فهم عبارت و متن وارد نمی سازد. در عوض توّجه 

1. امام خمینی )ره( در این باره فرموده اند: »نگویید که لغت عربی هم از ما نیســت، لغت عربی از ماســت، لغت عربی لغت اســالم اســت و 
اسالم برای همه است.«

مقام معّظم رهبری می فرمایند: »زبان عربی کلید گنج های علوم اســالمی ماســت. بر شماســت که تالش کنید که این زبان عّزت گذشته 
خود را به دســت آورد. چرا که این زبان زبان قرآن ماســت. همان طور که زبانی است که با آن می توانیم با یک میلیارد و نیم مسلمان عرب زبان 

و غیرعرب زبان صحبت کنیم.«
 سخن رهبری اشاره به این دارد که آموزش عربی باید به سوی کاربری برود و دانش آموز بتواند از آموخته هایش استفاده کند. در جای دیگر 
نیز پیشــتر فرموده اند: »عربی را ممکن اســت افراد با سه هدف یاد بگیرند، یکی این که مکالمه عربی را یاد بگیرند... هدف دیگر، فراگیری قواعد 
زبان عربی اســت. این هم به نظر من نمی تواند مقصود از تعلیم عربی در آموزش وپرورش باشــد... هدف سومی هم که مال عاّمه مردم است و آن 
فراگیری عربی به قصد فهمیدن متون عربی رایج یعنی قرآن، حدیث، نهج البالغه، دعا، دعای کمیل، دعای ندبه، دعای ابوحمزه ثمالی و صحیفه 

سجادیه است. همه مردم باید عربی را با این قصد یاد بگیرند.«
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بیشتر به متن و واژگان پرکاربرد و کلیدی؛
3- هم ســو ساختن برنامه با اهداف شــورای عالی وزارت آموزش وپرورش، برنامه 
درسی ملّی، ســند تحّول بنیادین و قانون برنامه پنج ســاله پنجم توسعه جمهوری 

اسالمی ایران.

1. ضرورت و اهّمـّیت )فلسفه وجودی برنامه درسی عربی(
فلسفه وجودی برنامه درسی، ماهیت و ساختار ماّده درسی

ضرورت و اهّمّیت برنامه درســی عربی تا اندازه ای است که اصل 16 قانون اساسی 
بــه الزام تدریس عربی پس از پایان دوره ابتدایی تا پایان دوره متوّســطه اختصاص 

داده شده است.
افزون بر اصل 16 قانون اساســی ضرورت و اهّمّیت )فلسفه وجودی درس عربی( 

بدین شرح است:
1. کلیِد فهم قرآن و معارف اسالمی است.

2. برای یادگیری درست زبان و ادبیات فارسی آشنایی با آن الزم است بسیاری از 
واژگان و اصطالحات رایج در فارسی ریشه عربی داشته و درصد باالیی از اصطالحات 
ریاضیات، فلسفه و دیگر دانش ها ریشــه های عربی دارند. حّتی بسیاری از واژه های 

پارسی نیز معرَّب شده اند.
3. زبان نخست جهان اسالم و مایه پیوند و هم دلی میان مسلمانان جهان است. 

4. از زبان های رســمی ســازمان ملل مّتحد و زبان رســمی بیش از بیست کشور 
مسلمان است.

5. در بسیاری از دانشگاه های جهان دارای کرسی است.

2. رویکرد برنامه درسی
برنامــه کالن آموزش زبــان عربی، توجه به فهم عبارت و متــن و دریافت معانی 
و مفاهیــم موجــود در آن اســت. در همین زمینه الزم اســت با تغییــر هدف از 
»قاعده محــوری« به »فهم متــن« رویکرد ذیل را به عنوان محــور اصلی در تمامی 

اجزای برنامه و اهداف و اصول برنامه درسی مّدنظر قرار دهیم:
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»پرورش مهارت های زبانی به منظور فهم عبارات و متون اســالمی و کمک به فهم 
بهتر زبان و ادبیات فارسی« 

برنامه درسی زبان عربی انتظار دارد دانش آموزان بتوانند در پایان سه سال نخست 
به فهم عبارات کوتاه و ســاده به کار رفته در متون دینی و ادبی و در پایان سه ســال 
دوم به فهم ســاختارها و متونی با گستردگی بیشــتر نسبت به متوّسطه اّول دست 

یابند. 
با توّجه به رویکرد فهم عبارت در سه ســال اول متوسطه و فهم متن در متوّسطه 
دوم، مهارت ســخن گفتن در حّد نیاز و در حّد جمله های ســاده و پرکاربرد حاصل 

می شود و در این میان به این مهارت نیز توجه الزم می گردد.

3. اصول حاکم بر برنامه درسی زبان عربی
با توّجه به رویکرد برنامه درسی عربی؛ روح حاکم بر برنامه، فهم عبارات و متون و 
توانایی به کارگیری درحّد نیاز و ســاده این زبان به عنوان یک زبان بین المللی و زبان 
نخســت جهان اسالم می باشــد. از این رو برای برآورده کردن این رویکرد باید اصول 
و معیارهایی مشــّخص، مّدنظر برنامه ریزان درسی و تولیدکنندگان محتوا ، دبیران و 

دیگر عوامل مؤثّر در فرایند آموزش قرار گیرد. 

این اصول عبارتند از:
1. اجزای برنامه با اصِل توّجه به ارزش ها و آموزه های اســالمی سازگاری دارد. هر 
متنی که به تحقق ارزش های آیینی کمک کند و در راســتای اهداف برنامه باشــد، 

شالوده محتوای کتب درسی عربی را تشکیل می دهد.
2. محتــوا با توّجه بــه نیازها، عالیق و توانایی دانش آمــوزان و با توجه به اهداف 

عمومی دوره تحصیلی و موضوعات اخالقی و تربیتی تولید می شود.
3. ســه درس دینی، قرآن و عربی در عین ارتباطی که با هم دارند، به عنوان ســه 
درس مستقل شناخته می شوند؛ اما در فرایند تولید و اجرای برنامه، به ارتباط افقی 
و عمودی آن ها توجه ویژه صورت می گیرد. اســتقالل درس عربی از دروس دینی و 

قرآن عالوه بر قانون اساسی، در سند تحّول بنیادین نیز آمده است.
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4. در آمــوزش زبان، به قواعد صرفی، نحوی و بالغی پرکاربرد در راســتای فهم 
عبارت و متون بسنده می شود. 

5. در رشــته های غیرانسانی و معارف اسالمی آموزش، نحوه ساختن و بهره گیری 
از ســاختارهای صرفی و نحــوی در صورتی موضوعیت دارد که بــه فهم عبارت و 
متن کمک کند؛ ولی در رشــته علوم و معارف اســالمی و ادبیات و علوم انسانی این 

ساختارها آموزش داده می شود.
6. برنامه درســی زبان عربی می تواند با اســتناد به نتایج پژوهش های معتبر تا ده 

درصد اصالح شود.
7. در هر پایه تقویت آموخته های پیشین در زمینه واژگان و قواعد انجام می گیرد.

1.3. اصول حاکم بر برنامه درسی عربی 
در بخش های گوناگون کتاب درسی 

1.1.3 در بخش واژگان: 1
 در دوره سه ساله نخست تقریباً 83۰ واژه پرکاربرد آموزش داده می شود.

 در دوره سه ســاله دوم متوّســطه در هر پایــه حداقل 3۰۰ واژه آموزش 
داده می شــود. )در رشــته معارف در هر پایــه تقریباً 6۰۰ واژه آموزش داده 

می شود.( 

2.1.3. در بخش ساختار جمله ها:
 آموزشی بودِن ساختار جمله بر رعایت نکات ادبی و بالغی اولویت دارد؛ 

 ساختار جمله با توانایی دانش آموزان در ترجمه آن تناسب دارد؛

3.1.3. در بخش موضوعات متن و عبارت ها:
 به کارگیری موضوعات گوناگون دارای مفاهیم ارزشی، اخالقی و علمی؛

 پرهیز از تصّنعی بودن متون همراه با تالش به منظور آوردن شــواهدی داّل بر 
موضوع درس در متن در حّد امکان.

1. واژگانی که در فارسی کاربرد فراوان دارند یا در قواعد به آن ها اشاره می شود؛ بخشی از قواعد هستند و واژه جدید قلمداد نمی شوند.
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4.1.3 در بخش تمرین ها:
 تأکید بر تمرین های کاربردی که منجر به یادگیری زبان گردد؛

 تنّوع در شکل، عنوان و مضمون تمرین ها و پرهیز از یکنواختی در ارائه آن ها.

5.1.3. در بخش قواعد:
 شرح قواعد به صورت کوتاه، مختصر و مفید؛

 قواعد فی نفســه هدِف آموزشــی نیست. بلکه وســیله ای برای خدمت به درک 
مطلب است.

6.1.3. در بخش آموزش ترجمه:
 ارائه نکات اساسی فّن ترجمه؛

 اختصاص بخشی به نام کارگاه ترجمه در کتاب های درسی عربی.

7.1.3. در بخش آرایه های ادبی:
 ) ویژه دوره سه ســاله دوم متوّسطه به ویژه رشــته های علوم و معارف اسالمی و 

ادبیات و علوم انسانی(: 
 انتخاب مطالبی در ارتباط با آرایه های ادبی مشترک در دو زبان فارسی و عربی؛

8.1.3. در بخش فّعالیت های فوق برنامه:
در این بخش می توان به شناسایی و تبیین امور ذیل اقدام نمود:

 تألیف کتب عربی مانند »داستان های کوتاه« و »آیا می دانید که«، برای تقویت 
وضعیت آموزش عربی؛

 تهیه نرم افزارهای آموزشی؛
 توانمندسازی سایت ها و وبالگ های آموزشی؛
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4. اهداف کّلی برنامه درسی عربی در حوزه عناِصر و عرصه ها
جدول اهداف کّلی برنامه درسی عربی در حوزه عناِصر و عرصه ها

عناِصر/ 
خلقتخلقخداخودعرصه ها

)با محوریّت خداوند(

تعّقل 
)تفّکر(

تدبّر، پندآموزی، 
درست اندیشی در 
زندگی، نیروی حّل 
مسئله در مسائل 
واژگانی و زبانی و 
تقویت توان تفهیم 

و تفّهم

باور اینکه یکی از 
اسباب نزول قرآن 
به زبان عربی تعّقل 

است.
)إنّا أنَزلناُه ُقرآناً 

َعَربیاً لََعلَُّکم 
تَعِقلوَن( 

احترام به دیگران، 
به قانون، پاس داشت 
بزرگان، عالقه مندی 

به زبان عربی، 
تقویت توان فهم 

متون و آثار مؤلفین 
کهن و امروزی و 
آثار ادبی مزین به 
واژگان، اصطالحات 

و ترکیبات عربی

نگاه مسئوالنه به 
طبیعت

ایمان

عالقه مندی به زبان 
عربی و باور اینکه 
زبان عربی زبانی 

کامل و غنی است 
و درک درست و 

بهینه قرآن و علوم 
و معارف اسالمی و 
نیز زبان و ادبیات 
فارسی در سایه 

یادگیری زبان عربی 
میّسر می گردد.

تقّرب الی اهلل و 
دوست داشتن زبان 
عربی به عنوان زبان 

دین مبین اسالم

ایجاد عالقه به زبان 
عربی به عنوان زبان 
نخست جهان اسالم 
و یکی از هفت زبان 
بین المللی و زبانی 
که دارای ادبیات 
زیبا و ارزشمندی 

است.

عالقه مندسازی 
فراگیران به آثار 

کهن ادبی ایرانیان 
که به زبان عربی 
نوشته شده است.

علم

کمک به فهم درست 
زبان و ادبیات 

فارسی از طریق 
یادگیری نسبی 

زبان عربی و آگاهی 
از نقش مهّم زبان 

عربی در زندگی یک 
شهروند ایرانی در 

انجام تکالیف دینی 
و فهم کلیه علوم 

یادگیری زبان عربی 
به منظور آشنایی 

بهتر با زبان وحی و 
درک عمیق قرآن 

و متون دینی، 
احادیث، ادعیه و 

روایات 

آگاهی از جایگاه 
و منزلت بارز زبان 
عربی در ارتباط 

با سایر کشورهای 
مسلمان به ویژه 

اینکه زبان رسمی 
22 کشور مسلمان 

عربی است.

شناخت زیبایی ها 
و توانمندی های 

زبان عربی به عنوان 
یکی از ساخته های 
اعجاب برانگیز خلقت 
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عمل

تقویت مهارت سخن 
گفتن در حّد عبارات 

ساده، پرکاربرد و 
موردنیاز در برقراری 

ارتباط به ویژه در 
بزرگ ترین کنگره 
جهان اسالم )حج 

ابراهیمی(

تواناسازی مهارت 
زبانی روان خوانی 
برای قرائت قرآن، 
ادعیه، احادیث، 
روایات و متون 
گهربار اسالمی 

و نیز متون 
فارسی مزیّن به 
کلمات، عبارات و 
مصطلحات عربی 

تقویت مهارت زبانی 
شنیدن و سخن 
گفتن برای ایجاد 

ارتباط با مسلمانان 
و نیز در نقش یک 

زبان بین المللی

مشاهده آثار فرهنگ 
و تمّدن اسالمی 

مانند مراقد و اماکن 
متبّرکه 

و توانایی بهره بری 
بهینه زبانی

اخالق

ارزش گذاری به 
درس آموزش زبان 
عربی به عنوان زبان 
نخست جهان اسالم 

و زبانی که زبان 
فارسی کاماًل با آن 
درآمیخته است و 
ترویج حسنات با 
گزینش عبارات و 
متون متناسب عربی

تالش در جهت 
انجام کارهایی که 
خشنودی خداوند 

در آن است
 به وسیله گزینش 
عبارات و متون 

مناسب 

ارزش نهادن به 
تواناسازی فرد در 
کسب مهارت های 

چهارگانه زبانی

مسئولیت اخالقی 
در برابر هجمه های 

عربی زدایی های 
افراطی از زبان 

فارسی 
و باور اینکه زبان 

فارسی زبانی 
تواناست که با 

بهره گیری از واژگان 
عربی تواناتر شده و 
وجود کلمات عربی 
در فارسی امری 

طبیعی است و در 
سایر زبان ها نیز 

پدیده واژه ستانی و 
واژه دهی وجود دارد.

عناِصر/ 
خلقتخلقخداخودعرصه ها

)با محوریّت خداوند(

جدول اهداف کّلی برنامه درسی عربی در حوزه عناِصر و عرصه ها
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5. نسبت اهداف دوره متوّسطه مصّوب شورای عالی 
با اهداف برنامه درسی و تطابِق آن با سند تحّول بنیادین، 

برنامه درسی مّلی و قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
در بخش علمی آموزشــی بند پنج و هفت مصوب شــورای عالی آموزش وپرورش 

دوره متوسطه نخست چنین آمده است:
»بــا زبان عربی برای فهــم بهتر قرآن و احادیث و ادعیه و ادبیات فارســی تا 
حدودی آشنا اســت.« و »می تواند از رســانه های ارتباطی برای کسب اطالعات 

کند.« استفاده 
در راهنمای برنامه درسی عربی دو هدف باال پوشش داده شده است.

در بند هفتم شــورای عالی به توانایی بهره گیری از رســانه ها اشــاره شده، در 
راهنمای برنامه درســی نیز به وبالگ نویســی و تهیه نرم افزار و کتاب گویا اشاره 

شده است.
در بخش فرهنگی هنری بند هفت مصّوب دوره متوّســطه نخست این گونه آمده 
است: »به مطالعه  متون ادبی و فرهنگی عالقه مند است.« با توانمندسازی دانش آموز 
به زبان عربی و با توّجه به رویکرد نوین متن محوری در نگارش کتاب های جدید این 

عالقه مندسازی در دانش آموز به وجود می آید.
در بند 6 از بخش علمی آموزشــی مصوبه شورای عالی آمده است: »زبان  عربی  را 
در ســطح  درک  معنی  برخی  از سور قرآن  و احادیث  و اذکار نماز و دعاهای  متداول  
می داند و از دانش  خود در زبان  عربی  برای  فهم  بهتر متون  ادب  فارســی  اســتفاده  

می کند.« 
در راهنمای برنامه درسی عربی به این موضوع عنایت شده است.

در جدولی که ذیاًل می آید؛ نســبت اهداف دوره متوّســطه مصّوب شورای عالی با 
اهداف برنامه درسی نمایش داده شده است.
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نسبت اهداف دوره متوّسطه مصّوب شورای عالی با اهداف برنامه درسی

ردیف
هدف مصّوب شورای عالی وزارت 

آموزش وپرورش
نسبت با اهداف برنامه درسی عربی

1
با زبان عربی برای فهم بهتر قرآن 
و احادیث و ادعیه و ادبیات فارسی 

تا حدودی آشنا است.

رویکرد درس عربی در راهنمای برنامه درسی 
چنین است: 

»پرورش مهارت های چهارگانه زبانی به منظور فهم 
عبارات و متون اسالمی و کمک به فهم بهتر زبان 

و ادبیات فارسی.«
این رویکرد دانش آموز را برای فهم بهتر قرآن و 

متون دینی و ادبیات فارسی یاری می دهد و نسبِت 
آن با هدف مصّوب شورای عالی مستقیم است.

2

زبان  عربی  را در سطح  درک  معنی  برخی  از 
سور قرآن  و احادیث  و اذکار نماز و دعاهای  

متداول  می داند و از دانش  خود در زبان  
عربی  برای  فهم  بهتر متون  ادب  فارسی  

استفاده  می کند.

رویکرد درس عربی در راهنمای برنامه درسی 
چنین است : 

»پرورش مهارت های چهارگانه زبانی به منظور 
فهم عبارات و متون اسالمی و کمک به فهم 

بهتر زبان و ادبیات فارسی.«
این رویکرد، دانش آموز را به سطح مناسبی برای 
درک معنی  برخی  از سور قرآن ، احادیث ، اذکار 
نماز، دعاهای  متداول  و نیز فهم  بهتر متون  ادب  

فارسی  می رساند.

نسبت با اهداف برنامه درسی عربیهدف مصّوب برنامه درس مّلیردیف

1

رویکرد آموزش زبان های خارجی، رویکرِد 
ارتباطی فّعال و خودباورانه است در سطوح 
آغازین آموزش، محتوای آموزشی پیراموِن 
موضوعاِت بومی و نیازهای یادگیرنده چون 
بهداشت و سالمت، زندگی روزمّره، محیط 

اطراف و ارزش ها و فرهنگ جامعه در قالب های 
جّذاب انتخاب و سازمان دهی می شود و در 
سطوح باالتر انتخاب و سازمان دهی محتوای 

این حوزه به سمت کارکردهای فرهنگی، 
علمی، اقتصادی، سیاسی و ... متناسب با متون 
آموزشی سایر حوزه های یادگیری و در جهت 
تعمیق آن آموزش ها خواهد بود. در پایان دوره 
دوم متوّسطه متربّیان باید توانایی خواندن و 
درک متون ساده تخّصصی را کسب کنند.

رویکرد درس عربی در راهنمای برنامه درسی 
چنین است: 

»پرورش مهارت های چهارگانه زبانی به منظور 
فهم عبارات و متون اسالمی و کمک به فهم 

بهتر زبان و ادبیات فارسی«.
متون و عبارات به کار رفته در کتب تازه تألیف، 
پیرامون موضوعات مصّوب برنامه درس ملّی 

خواهد بود.
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نسبت حوزه با یادگیری های مشترک و سایر حوزه های یادگیری:
در انتخاب محتوای این حوزه، پرورش صالحیت ها و یادگیری های مشترک مانند 
تفّکر، نقد و ارزش گذاری، ارزش های اخالقی و هویِت ایرانی اسالمی مورد تأکید قرار 

می گیرد.
در دوره دوم متوّســطه گســترش دامنــه واژگان تخّصصی بــه درک بهتر متون 

تخّصصی و برقراری ارتباط علمی کمک می کند.«
)صفحه ۹3 و ۹4 برنامه درســی ملی، نگاشت چهارم، چاپ اّول 13۹۰ انتشارات 

مدرسه(

هم سویی برنامه درسی عربی با اهداف شورای عالی، قانون برنامه 
پنج ساله پنجم توسعه، برنامه درسی مّلی و سند تحّول بنیادین

در بخش اهّم مصادیِق ارزش ها و در ارزش های مربوط به جامعه جهانی در برنامه 
درسی ملّی چنین آمده است: 

»گســترش فرهنگ گفت وگو و استفاده از روش های مسالمت آمیز در حّل مسائل 
بین المللی مبتنی بر ارزش های توحیدی«

برای ایجاد فرهنگ گفت وگو باید به زبان مســلّط بود. در راهنمای برنامه درسی 
عربی نیز به این مهم توجه کافی شده است.

در برنامه درســی ملّی در بخش رابطه با خلق خدا به آشنایی با یک زبان خارجه 
اشاره شده است. 

همچنین در همین بخش آمده اســت: آشنایی بیشتر با واژگان و قواعد مهم یک 
زبان خارجی و کسب مهارت های زبانی.
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در صفحه های 22 و 23 و 24 از برنامه درسی ملّی آمده است:
...یادگیری زبان عربی به عنوان زبان قرآن ســبب می شــود که فرد بتواند به طور 
مســتقیم با کتاب الهی ارتباط برقرار کند، آن را بفهمــد و از رهنمودهای آن بهره 
ببرد. همچنین آموزش این زبان سبب می شود که متربّیان بتوانند از معارف اهل بیت 

علیهم السالم و فرهنگ غنی اسالم استفاده کنند. 
از سوی دیگر زبان و ادبیات فارسی با زبان عربی درآمیخته است و آشنایی با زبان 

عربی در یادگیری زبان فارسی تأثیر خواهد داشت.
...آشنایی با زبان عربی و مشّخصاً مهارت های چهارگانه زبانی یعنی خواندن، گوش 
کردن، نوشتن و سخن گفتن در این حوزه به میزانی است که دانش آموز را در درک 
معنای آیات قرآن، کالم معصومین و متون دینی و فرهنگ اسالمی کمک کند و در 

تقویت زبان فارسی او مؤثّر باشد...
ســازماندهی محتوای حوزه های حکمت و معارف اسالمی و قرآن و عربی در دوره 
ابتدایی به صورت تلفیقی اســت. در دوره متوّسطه اّول به جز در رشته علوم و معارف 
اســالمی به صورت تلفیقی و درس عربی به صورت مجّزا ارائه می شود. در رشته علوم 

و معارف اسالمی نیز درس های اختصاصی در حوزه معارف اسالمی ارائه می شود.

توجه به قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
در فصــل دوم )علم و فناوری(، ماده1۹ بند یک از قانون برنامه پنج ســاله پنجم 

توسعه این گونه آمده است:
»تحول در برنامه های آموزشی و پرورشــی و درسی جهت کسب شایستگی های 
مورد نیاز فرد ایرانی توســط دانش آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه 

تعلیم وتربیت اسالمی و نیازسنجی و به کارگیری فناوری«
در فصل دوم )علم و فناوری(، ماده 1۹ بند 3 نیز چنین آمده است: »اصالح نظام 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تأکید بر رویکرد ارزشیابی برای تحقق فرایند یاددهی 

یادگیری در کلیه دوره های تحصیلی و تحقق کامل این فرایند تا پایان برنامه.«
برنامه درسی عربی در بخش نهم تحت عنوان ارزشیابی )مبانی، روش ها و ابزارها( 
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و نیز در بخش هشــتم تحت عنوان روش ها و منابع یاددهی - یادگیری به این امر 
مهم پرداخته است.

در بند ۹ از همین قانون چنین آمده اســت: »ارائه برنامه جامع آموزش قرآن اعم 
از روان خوانــی و فهم قرآن و برنامه تلفیقی قرآن، معارف اســالمی و عربی با اهداف 

قرآنی«
به همین منظور شــورای برنامه ریزی درســی عربی تالش نموده است. سیاست 
متن محوری را به منظور پشــتیبانی از سه درس ادبیات فارسی و دینی و قرآن اتخاذ 

نماید.
در بند 14 همین قانون آمده اســت: »به  کارگیری فنــاوری ارتباطات و اطالعات 
در کلیه فرایندها جهت تحقق عدالت آموزشــی و تسهیل فرایندهای موجود و ارائه 

برنامه های آموزشی و دروس دوره های تحصیلی به صورت الکترونیکی«
به همین منظور شــورای برنامه ریزی درســی در تنظیم راهنمای برنامه درســی 
عربی بســته آموزشی )کتاب، نرم افزار، فلش کارت، پوستر، کتاب گویا، سایت و فیلم 

آموزشی( را در دستور کار خود قرار داده است.
در دو راهکار از ســند تحّول بنیادین در ارتباط با آموزش زبان عربی چنین آمده 

است:1 
راهکار 1/1۰- تقویت آموزش زبان های فارسی )اصلی( و عربی در چارچوب بخش 

الزامی برنامه درسی، برای تقویت و تحکیم هویت اسالمی و ایرانی؛
راهــکار 1/11- ارائه  آموزش زبــان خارجی در چارچوب بخــش انتخابی )نیمه 

تجویزی( برنامه درسی، با رعایت اصل تقویت و تثبیت هویت اسالمی-ایرانی؛ 

گروه عربی با الهام از همه رهنمودهای سند تحّول راهبردی سعی در اجرای بهینه 
دو راهکار اشاره شده را دارد.

1 . سند تحول راهبردی مصوب هشتصدوبیست وششمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش )سند مشهد مقدس( صفحات 25 تا 28
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6. اهداف فرعی )کارکرد ثانویه(
1.6. جدول وسعت و توالی مفاهیم جزئی براساس مفاهیم اساسی هر پایه 

ع 
ضو

مو

نهمهشتمهفتمپایه

1 ان
ژگ

آموزش حّداقل 4۰۰ کلمه و وا
اصطالح پرکاربرد وساده 

آموزش حّداقل 2۰۰ واژه و 
 اصطالح پرکاربرد 

و ساده و بازآموزی 4۰۰ واژۀ 
پایۀ هفتم2

آموزش حّداقل 2۰۰ واژه و 
اصطالح پرکاربرد و ساده و 
بازآموزی 6۰۰ واژۀ پایه های 

هفتم و هشتم3

4 مه
رج

ت

-اسم اشاره 5
-فعل ماضی6

-ادوات استفهام7
-اسم از نظر عدد و جنس8

- اعداد اصلی یک تا دوازده۹
- ضمایر منفصل و متصل1۰

- فعل مضارع11
 - فعل مستقبل12

 -بقّیه ادوات استفهام
)لِماذا، َمَتی، َکیَف (13

- اعداد ترتیبی یکم تا 
دوازدهم14

 - مفهوم داشتن
)عندی، عندک و...(

- فعل امر 
- فعل نهی 15

- ترکیب اضافی و وصفی 13
- ساعت خوانی

 - وزن و ریشه16
- ماضی استمراری

1. کلماتی مانند ناصر، منصور، أنصار، نصرۀ و انتصار که دارای یک مدخل واژگانی مشترکند، در شمارش واژگان چند واژه محسوب می شوند؛ 
البتــه این در صورتی اســت که قواعد مربوط به آن ها را دانش آموز فراگرفته باشــد. همچنین کلماتی مانند )َو، َفـــ، لِـ، بِـ، فی، ِمن، ال و ...( که 
بســیار ساده اند در شمارش واژگان محسوب می شوند. در گزینش واژگان، کلمات پربسامد مّدنظر است و از به کارگیری واژگان کم کاربرد پرهیز 
می گردد. واژه های استفاده شده به اندازه کافی در دروس مختلف یک پایه و نیز در پایه های بعد تکرار می گردند تا ملکه ذهن دانش آموز شود.

2. واژگان مشترک در هر دو زبان به عنوان واژگان جدید محسوب نمی شوند. مانند: کتاب، دفتر، قلم، مدرسه، معلّم، ِعلم، جدید، صبر، خروج. 
واژگانی مانند عاِمل که در هر دو زبان به کار می رود ولی معنای متفاوت از هم دارند و در کتاب درسی به معنی کارگر می آید به عنوان واژگان جدید است.

3. در گزینش واژگان به پربسامد بودن آن در قرآن و متون معارف اسالمی و زبان و ادبّیات فارسی توّجه الزم می شود.
4. در بخش کارگاه ترجمه که در حقیقت همان قواعد اســت هدف فهم عبارت است و قواعد فی نفسه هدف نیست. هدف از قواعد آن است 

که معنای عبارت بهتر درک شود. در این بخش دانش آموز با شیوه های ترجمه آشنا می گردد.
5. اسم اشاره به نزدیک و دور همراه مشاٌر الیه آن. اسم اشاره مثنای دور تدریس نمی شود.

6. هدف تنها شناخت فعل ماضی است و ساخت آن مّدنظر نیست. چنانچه بنا به ضرورت در تمرینی و یا بخشی در کتاب ترجمه فارسی به عربی یعنی 
ساخت داده شود در مقدمه و راهنمای معلم توضیح داده خواهد شد که این مطلب از اهداف کتاب درسی نیست و صرفاً جهت تعمیق یادگیری آمده است.

7. َهل، أیَن، َمْن، ما )بقیه کلمات پرسشی در سال دوم تدریس می گردد.(
8. مفرد، مثّنی و جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع مکّسر )اوزان پرکاربرد( و در بحث جنس تنها به تاء تأنیث اشاره می شود.

۹. بدون توّجه به قواعد عدد و معدود و در حّد واژگان جدید، آموزش اعداد اصلی و ترتیبی تنها در قالب واژه های جدید است در شیوه تألیف، 
تدریس و ارزشیابی اعداد اصلی و ترتیبی، از پاره ای قواعد که تجربه نشان داده است یادگیری را دچار اشکال جّدی می نماید، صرف نظر می شود. 
مانند ذکر ویژگی های معدود 3 تا 1۰ یا 13 تا 1۹ و عددهای اصلی صرفاً به صورت معروف )مذّکر( در تمرین و به دنبال آن در ارزشیابی می آید.

1۰. تنها دانستن معنا، شناخت و تشخیص ضمایر کافی است توانایی به کارگیری آن ها هدف آموزشی نیست. 
11. هدف تنها شناخت فعل مضارع است و ساخت آن مّدنظر نیست. چنانچه بنا به ضرورت در تمرینی و یا بخشی در کتاب ترجمه فارسی 
به عربی یعنی ســاخت داده شــود در مقدمه و راهنمای معلم توضیح داده خواهد شد که این مطلب از اهداف کتاب درسی نیست و صرفاً جهت 

تعمیق یادگیری آمده است.
12. تشخیص معنای َسـ و َسوَف

13. کلمه پرسشی َکم در سال اّول متوسطه 1 در کنار بحث اعداد یک تا بیست تدریس شده است.
14. بدون توّجه به قواعد عدد و معدود و در حّد واژگان جدید )به بند باال توجه می شود.(

15. در امر و نهی فقط صیغه های مخاطب تدریس می گردد.
16. ساخت در بحث وزن استثنائاً از اهداف آموزشی است زیرا بحث وزن ساده است و در زبان فارسی نیز اهمیت دارد.
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-عددهای اصلی،
-رنگ های اصلی،
-روزهای هفته،

-ارزش و جایگاه تفّکر و 
تعّقل در احادیث،

-احادیثی در باره خوش 
اخالقی،

احادیثی درباره آداب سخن،
- داستان کوتاه،

- متون ارزشمند اخالقی،
- سخنان بزرگان،

- آیات کالم اهلل مجید،1
 -احادیث معصومین)ع(،2

-فصل ها

-داستان کوتاه،
- دوست یابی،

- خوش اخالقی،
-اعتمادبه نفس و خودباوری،

-زندگی روزمّره،
-ارزش ها و فرهنگ جامعه،

- آیات کالم اهلل مجید،3
 -احادیث معصومین)ع(،4

-شعر عربی مناسب،
-داستان کوتاه،

-آشنایی ساده با ادبای 
عرب، 

- ضرب المثل،5
عات ادبا، - ملمَّ

-آداب و مهارت های زندگی،
-داستان های دانش آموز 

پسند،
-خوردنی ها و نوشیدنی ها،

-در تاکسی،
-در مراکز دیدنی و تفریحی، 6

- آیات کالم اهلل مجید،7
 -احادیث معصومین)ع(،8

مه
الـ

مک

-سالم و احوال پرسی،
-آشنایی با همدیگر،

-خداحافظی،
-تعارفات،

-در شهرهای زیارتی،
-در بازار،

- پرسش از جای چیزی 
یا کسی. آدرس پرسیدن و 

آدرس دادن،
-پرسش از ماهیت چیزی و 

نحوه پاسخ بدان
-پرسش از کیستی و پاسخ 
به آن و معّرفی خود )نام، 

سّن و...(
-شیوه تشّکر کردن
-پرسش از رنگ

-- مشاغل و پرسش از 
شغل۹

-معّرفی افراد به همدیگر
-وعده های غذایی

- پرسش از زمان و پاسخ 
بدان )اوقات شبانه روز، 

ماه و...(
-پرسش از علّت چیزی و 

پاسخ بدان
-پرسش از چگونگی کاری 

یا چیزی
-لوازم شخصی

-صفات و حاالت و 
احساسات1۰

-ساعت خوانی،
-نحوه درخواست و خواهش 

کردن،
-صحبت درباره مکانی

-بازداشتن کسی از کاری

1. آیات برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز پایه اّول متوسطه 1 می باشد و از نظر موضوعی نیز گزینش خواهد شد.
2. احادیث برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز پایه اّول متوسطه 1 می باشد و از نظر موضوعی نیز گزینش خواهد شد.
3. آیات برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز پایه دوم متوسطه 1 می باشد و از نظر موضوعی نیز گزینش خواهد شد.
4. احادیث برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز پایه دوم متوسطه 1 می باشد و از نظر موضوعی نیز گزینش خواهد شد.

5. با مضمون مشترک در دو زبان فارسی و عربی
6. مانند موزه، پارک و باغ وحش،

7. آیات برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز پایه سوم متوسطه 1 می باشد و از نظر موضوعی نیز گزینش خواهد شد.
8. احادیث برگزیده از نظر واژگانی و ساختاری فراخور آموخته های دانش آموز پایه سوم متوسطه 1 می باشد و از نظر موضوعی نیز گزینش خواهد شد.

۹. مانند )طبیب، طالب، مهندس، مدّرس، موّظف، عاِمل= پزشک، دانش آموز، مهندس، معلّم، کارمند و کارگر(
1۰. مانند )بارد و حاّر، مســرور و حزین، تَعب و نشــیط، قبیح و جمیل، سمین و نحیف، طویل و قصیر، رخیص و غاٍل = سرد و گرم، شاد و 

غمگین، خسته و سرحال، زشت و زیبا، چاق و الغر، بلند و کوتاه، گران و ارزان(

1.6. جدول وسعت و توالی مفاهیم جزئی براساس مفاهیم اساسی هر پایه 
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تذّکر مهم:
جدول وســعت و توالی کتاب های عربی دوره دوم متوسطه نیز آماده است؛ ولی از 

آنجا که تغییراتی دارد، در این سند ذکر نشده است.

ع 
ضو

مو

یازدهمدهمپایه

ان
ژگ

آموزش حّداقل 3۰۰ کلمه و اصطالح پرکاربرد و وا
تکرار واژگان کتاب هاي قبلي

آموزش حّداقل 3۰۰ کلمه و 
اصطالح پرکاربرد 
و تکرار واژگان قبلي

عد
قوا

-تکرار آموخته هاي قواعد سه سال دوره اول متوسطه
- عددهاي اصلي یک تا صد و ترتیبي یکم تا بیستم 
بدون توجه به قواعد تطبیق عدد و معدود و ویژگي 
هاي معدود درکتاب مشترک؛ اما در کتاب انساني 

معدود 11 تا ۹۹ که مفرد است و جمع بودِن معدود 3 
تا 1۰ و آمدن واحد واثنان بعد از معدود آموزش داده 

شده است.
- آشنایي با اشکال افعال در کتاب مشترک در حدي 
که شناسه واو را در فعل هایی مانند َخَرجوا، تََخرَّجوا، 
اِسَتخَرجوا، أَخَرجوا بشناسد؛ ولي در رشته انساني باید 
نوع باب را تشخیص دهد. همچنین تشخیص فعل الزم 

از متعدي در رشته انساني هدف است که در کتاب 
مشترک نیست.

- تشخیص جمله اسمیه و فعلیه و اجزای آنها )فعل، 
فاعل، مفعول، مبتدا، خبر(

- تشخیص و ترجمه درست فعل مجهول در کتاب 
مشترک؛ ولي در کتاب انساني باید نایب فاعل را نیز 

بشناسد.
- در کتاب انساني شناخت مفهوم مبني و معرب، و 

شناخت سه اعراب رفع، نصب و جر در اسم ها
- در کتاب انساني شناخت اعراب صفت و مضاف الیه
- شناخت جار و مجرور )در کتاب انساني تشخیص 

اعراب نیز هدف است(
شناخت نون وقایه

-در کتاب مشترک شناخت اسم فاعل، اسم مفعول و 
اسم مبالغه

در کتاب انساني:
- تکرار آموخته هاي قواعد چهار 

کتاب قبلي
- شناخت اسم تفضیل، اسم 

مکان، اسم فاعل، اسم مفعول و 
اسم مبالغه

- اسلوب شرط و ادوات آن
- جمله بعد از نکره

- اسم معرفه و نکره )دو نوع 
معرفه: معرَّف بأل و َعلَم(

- معادل فارسي مضارع التزامي و 
آینده منفي و ماضي نقلي

- معاني افعال ناقصه
در کتاب مشترک:

- اسم تفضیل و اسم مکان
- اسلوب شرط و ادوات آن

- جمله بعد از نکره
- ترجمۀ الفعل المضارع )معادل 
فارسي مضارع التزامي و آینده 

منفي و ماضي نقلي(
- معاني افعال ناقصه
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2.6. شرح وسعت و توالی مفاهیم در بخش متون و مکالمه
متون کتاب های عربی کاربردی، ســودمند، مطابق عالقه دانش آموز، به روز، شاد و 

امیدبخش است.1
دانش آموز در بخش مکالمه در ســه سال نخست قادر خواهد شد درحّد رفع نیاز، 
توانایی ســخن گفتن و فهم زبان را حاصل کند. در سه سال دوم این مهارت بیشتر 
خواهد شــد و فرد افزون بر رفع نیازهــای اّولّیه قادر خواهد بود مباحثاتی در زمینه 

اثبات و یا رّد مطلبی انجام دهد. 
از آنجا که درس عربی در دو رشته ادبّیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسالمی 
اختصاصی اســت، آموزش در این رشته ها پیشــرفته تر خواهد بود و باید دانش آموز 
همان گونه که در بخش علمی آموزشــی بند پنج و هفت مصّوب دوره متوّسطه یک 
شــورای عالی آمده است، بتواند از رسانه های ارتباطی برای کسب اّطالعات استفاده 

کند.
در برنامه درســی عربی نقش صرف مهم تر از نحو است. به این دلیل که برای یک 

ع 
ضو

مو

یازدهمدهمپایه

ون
مت

- شعر
- متن دیني قرآن و حدیث

- متن علمي
- متن ادبي

- متن تاریخي )تاریخ اسالم، قصص قرآن و ...(
-ارزش ها و فرهنگ جامعه،

- آیات کالم اهلل مجید،
 -احادیث معصومین)ع(،

- شعر
- متن دیني قرآن و حدیث

- متن علمي
- متن ادبي

- متن تاریخي )تاریخ اسالم، 
قصص قرآن و ...(

-ارزش ها و فرهنگ جامعه،
- آیات کالم اهلل مجید،
 -احادیث معصومین)ع(،

مه
الـ

- گفت و گو در مک
فرودگاه، هتل، اداره گذرنامه، سالن بازرسي، تاکسي، 

مخابرات، داروخانه

گفت و گو در 
بازار، محیط ورزشي، داروخانه، 

داروخانه، مطب دکتر

1. در گزینش متون به شــرایط ســّنی دانش آموز توّجه می گردد. دانش آموز دوره متوسطه 1 فردی شاداب، هیجانی، خیال پرداز و بلندپرواز 
است که در پی پیشرفت و در جست وجوی کماالت و موفقیت است و عالقه مند به متون علمی و کسب اطالعات به روز و جالب است.
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دانش آموز ایرانی صرف بیشتر از نحو اهمیت دارد. این نکته در مورد یک دانش آموز 
عرب برعکس است و برای او نحو مهم تر است.

پاره ای از مباحث صرفی و نحوی که در فهم زبان کمتر نقش دارند و بیشتر رنگ 
و بوی قاعده دارند در ســه ساله دوم متوســطه در عربی عمومی تدریس نمی شود. 

مانند: بحث انواع بناء، غیر منصرف، معتاّلت و مهموز و مضاعف، مستثنی، تمییز.
 بسیاری از مباحث صرف و نحو در کارگاه ترجمه و با نگاه فهم عبارت و نه با نگاه 

قاعده محوری می آید.

7. روش ها و منابع یاددهی - یادگیری
الف( اصول یاددهی- یادگیری 

اصول یاددهی- یادگیری براساس رویکرد، اهداف و اصول برنامه تعیین می شود؛ 
اما با عنایت به آنچه در برنامه درســی زبان عربی مّدنظر قرار گرفته اســت. اصول 

یاددهی-یادگیری به گونه ای سامان داده می شود که:
1. آموزش به صورت فّعـال و با مشارکت گروهی دانش آموزان اجرا شود.

2. چگونــه آموختن و چگونه اندیشــیدن و چگونه به حّل مســئله پرداختن به 
دانش آموز، آموزش داده شود.

3. معلّم برای اطمینان یافتن نســبت به اعتبار فرایند یاددهی-یادگیری، عالوه بر 
ارزشیابی دانش آموزان نسبت به ارزشیابی از فّعالیت های خویش مبادرت کند.

4. آمــوزش زبان عربی با هدف پرورش مهارت های زبانی صورت می گیرد. در این 
میان نقش ترجمه و فهم عبارات و متون برجســته می گردد. در ســه سال نخست 
به ویژه در پایه اول متوسطه 1، هدف آن است که دانش آموز درست بخواند و معنای 

فارسی عبارات عربی را بفهمد.
تذکر بسیار مهم اینکه: هرجا سخن از قواعد آمده است؛ قاعده محض مورد نظر 

نیست بلکه هدف آن است که با مطالعه آن نکته فهم زبان حاصل گردد.
5. در شــیوه های نوین آموزش عربی به مهارت خواندن و شــنیدار توجه بیشتر 

می گردد.
6. سنجش مهارت های زبانی بر این مبنا صورت می گیرد: روان خوانی، ترجمه عبارات 



31

از عربی به فارسی، یادگیری عبارات و مصطلحات پربسامد و مهّم زبان عربی برای تقویت 
مهارت ســخن گفتن )به صورت پرسش و پاســخ میان دبیر و دانش آموز و یا در میان 
دانش آموزان(، در مورد مهارت نوشتن از آنجاکه الفبای فارسی و عربی تقریباً یکی است؛ 

ارجاع به وجوه تمایز و اختالفات امالیی کفایت می کند.

ب( شیوه ها و فعالیت های مناسب یاددهی- یادگیری:
شــیوه های مناســب یاددهی- یادگیری با توّجه به اهــداف و رویکردهای برنامه 
انتخاب و به کار گرفته می شود. در این برنامه تنها به اصول کلّی شیوه های یاددهی- 
یادگیری اشــاره می کنیم. برای آشــنایی با روش ها و الگوهای تدریس باید به منابع 

تخصصی مراجعه شود. مانند کتاب راهنمای معلّم.
قرائت:

در درس عربــی روخوانــی جایگاه خاّصــی دارد. از این رو معلّم بایــد از توانایی 
درســت خوانی و روان خوانی برخوردار باشــد تا بتواند متناســب با رویکرد اهداف و 

اصول برنامه، آموزش دهد.
ترجمه:

با توّجه به اهّمیت ترجمه در اهداف آموزش زبان عربی، الزم است از الگوها و روش های 
مؤثّر برای آموزش ترجمه بهره گرفته شود. گاهی استفاده از زبان فارسی در تفهیم مطالب 
کارساز است مانند تطبیق انواع فعل در فارسی و عربی. بخش فّن ترجمه به منظور آموزش 

مفاهیم بنیادین فنون ترجمه، در کتب درسی می آید.
قواعد:

کاربردی بودن قواعد به عنوان اصلی اساســی باید مورد توّجه جّدی برنامه ریزان، 
نویســندگان و معلّمان قرار گیرد. در بخش تدریس توّجه به کاربرد قواعد در جمله 
و یافتن شــواهد از متن، مورد تأکید است. در این باره بایسته است از تأکید بر حفظ 
قواعــد، پرهیز گردد. اتّخاذ الگوی دانش آموزمحور، تأکید بر روش های اکتشــافی و 
پرســش و پاسخ در این بخش در یادگیری مؤثّر است. توّجه به آموخته های پیشین 
دانش آموزان، پیوند دادن قواعد زبان عربی به دســتور زبان فارســی یا انگلیســی و 
استشهاد به مثال های قرآنی و روایی در این حیطه، توصیه می شود. بخشی از مباحث 



32

م(
ده

واز
ا د

م ت
هفت

د 
جدی

ی 
ب ها

کتا
ی )

عرب
ی 

زش
مو

ی آ
ها

ب 
کتا

د 
ولی

ی ت
ما

هن
را

دستوری تأثیر چندانی در دریافت معنی ندارند. از آنجا که رویکرد کتاب های جدید 
عربــی بر پایه مهارت های چهارگانه زبانی و متن محور اســت ؛ قواعد باید خدمتگزار 

فهم عبارات و متون باشند و فی نفسه هدف نیستند.
تمرینات:

پاســخ دادن به تمرینات هر درس نشانگر میزان موّفـــقیت معلّم و دانش آموز در 
فراینــد یاددهی- یادگیری اســت. لذا اتّخاذ روش های فعال و مشــارکتی در انجام 

تمرینات امری گریزناپذیر است. معلم در این بخش نقش مصّحح را ایفا می نماید. 

8. ارزشیابی )مبانی، روش ها و ابزارها(
ارزشــیابی پیشرفت تحصیلی تحت الشــعاع اهداف، محتوا و روش های یاددهی و 
یادگیری و یکی از ارکان برنامه درسی و بخشی از فرآیند آموزش است. کشف نقاط 
قّوت و ضعف برنامه درسی، محتوا و فعالیت های آموزشی معلّم و دانش آموز در گرو 

اجرای اصولی ارزشیابی است. 

اصول حاکم بر ارزشیابی 
1. ارزشیابی در خدمت آموزش باشد. 

2. سطوح مختلف یادگیری مّد نظر قرار  گیرد.
3. از تأکید محض بر حفظیات پرهیز  شود.

4. به انواع ارزشیابی تشخیصی، مستمر و پایانی به اندازه الزم توجه  شود.
5. ارزشیابی مستمر به عنوان اصل اساسی در فرآیند یاددهی- یادگیری باشد.

6. ارزشیابی مستمر همچنان در کارنامه دانش آموزان جایگاه داشته باشد.
7. در ارزشیابی مستمر از روش های کتبی، شفاهی و توصیفی استفاده  شود.

8. در ارزشیابی کتبی حّتی االمکان از دادن عین عبارات کتاب پرهیز  شود؛ اما این 
کار موجب اختالل در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموز نگردد.

۹. در به کارگیری ابزار ارزشیابی، از پرسش های کوتاه پاسخ، بلندپاسخ، چندگزینه ای، 
تصحیح کردنی، جورچین، وصل کردنی و انتخاب کردنی استفاده شود. 

ارزشــیابی می بایســت به عنوان ابزار مؤثر داوری نسبت به موّفـــقیت یا عدم 
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موفقیت برنامه مورد توّجـه قرار گیرد و بدین وسیله نسبت به آسیب شناسی برنامه 
اقدام گردد. ارزشیابی تنها از دانش آموز نیست بلکه برنامه ریزان درسی را نیز در 

بر می گیرد. شکســت دانش آموز شکست نظام درسی نیز قلمداد می شود.

انواع الگوهای ارزشیابی: 
 در ارزشــیابی ضرورت دارد از الگوهای تشخیصی، مســتمر و پایانی بهره گرفته 

شود. 
الف( ارزشیابی تشخیصی: 

1. در ترجمــه متــون از آموخته های قبلی دانش آموزان ارزشیابی شــفاهی و یا  
کتبی کوتاه پاسخ به عمل آید. 

2. در بخش قواعد و تمرینات از آگاهی دانش آموزان نســبت به قواعد پیش نیاز و 
نیز آگاهی آنان نسبت به دستور زبان فارسی ارزشیابی تشخیصی به عمل آید.

ب( ارزشیابی مستمر: 
1. قرائت و پاسخ به پرسش های شفاهی 

2. ترجمه عربی به فارسی )فارسی به عربی باید بسیار ساده باشد.(
3. درک مطلب 

4. قواعد )از حفظیات و تعاریف خودداری شود. کاربرد مهم است.(
5. فعالیت های فوق برنامه، حّل کتاب کار، پژوهش، وبالگ نویسی 

توصیه هایی در این خصوص: 
1. قرائت 

 به کیفیت خواندن عبارات خبری، استفهامی، تعجبی، ندائی توجه  شود.
2. ترجمه  

 ارزشیابی در زمینه ترجمه باید متنّوع باشد. )متضاد، مترادف، کلمه ناهماهنگ، 
ترجمه کلمات زیرخط دار در جمله، ترجمه ناقص و...(

 معیــار ترجمه صحیح، عبارت اســت از پایبندی بــه خود عبارت و کم و زیاد 
نکردن جمله )مگر در مواقع ضروری(

 تعریب برخی از جمالت ســاده و نیز برگردان واژه ها و ترکیب های فارســی به 
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عربی به منظور تثبیت یادگیری در سه سال دوم متوسطه به ویژه در دو رشته علوم 
و معارف اسالمی و ادبیات و علوم انسانی، قابل اجراست.

3. درک مطلب
 به منظور اجتناب از حفظ ترجمه متون و تمرینات کتاب، الزم است سواالتی
از عبارات خوانده شــده از دانش آموزان پرسیده شــود تا مقدار توانایی آنان در 
درک مفاهیــم به صورتی دقیق تر مورد ارزشــیابی قرار گیرد؛ اما بهتر و منطقی تر 
اســت که متنی بیرون از کتاب داده شــود. این کار دشوار است و باید طراح به 
واژه های خوانده شــده در کتاب های درســی احاطه داشته باشد و اگر ناچار شد 
واژه های ناآشنا را اســتفاده کند، در پاورقی به معنایش اشاره کند. درک مطلب 
حداقــل 2 نمره دارد. در این بخش همه ســؤاالت مطروحه باید در فضای درک 
مطلب باشــد. طراحی یک درک مطلب خوب، هنرنمایی و توانایی طراح را نشان 
می دهــد. باید متن حداقل چهار ســطر و به گونه ای باشــد که بتــوان از کلمات 

پرسشی متنوعی در طراحی سؤاالت بهره برد. 
 در هنگام خواندن متن، با طرح ســؤاالتی پیرامون کلمات هم خانواده، مترادف 
و متضاد که احتماالً دانش آموزان آن ها را در مراحل  پیشــین خوانده اند، می توان از 

مقدار توانایی آنان به شکل بهتر و دقیق تر ارزشیابی به عمل آورد.
 معلم از عباراتی که دانش آموز خوانده، پرسش هایی طرح می کند و از او به عربی 
پاسخ می خواهد. به کارگیری این روش و روش های مشابه مانع حفظ کردن مطالب و 

انتقال طوطی وار آن ها می شود. 
 با اعمال تغییرات در متن یا عبارتی که دانش آموز خوانده و سپس پرسش هایی در 
این زمینه، می توان مقدار توانایی دانش آموز را در حیطه درک مطلب بهتر ارزیابی نمود.

4. قواعد 
 مثال هایــی که در تدریس قواعد بــه کار می رود بهتر اســت برگرفته از متون 
تدریس شده کتاب درسی و حاوی بار ارزشی باشند. استفاده از مثال های کلیشه ای 

توصیه نمی شود.
ج( ارزشیابی پایانی: 

 نتیجه این ارزشــیابی در کنار ارزشــیابی مســتمر، نتیجــه کار دانش آموز 
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می کند. را تعیین 
 در مورد نحوه اجرای ارزشیابی مرحله پایانی، به موارد مندرج در اصول حاکم بر 

ارزشیابی توجه شود.
روش ها و ابزارهای ارزشیابی 

 ارزشیابی دروس عربی به دو روش کتبی و شفاهی صورت می گیرد. 
 اجرای این دو روش در بخش ترجمه، قواعد و تمرینات میسر است اما ارزشیابی 
دانش آموزان در بخش قرائت، به دلیل ماهیت آن، جز به روش شــفاهی انجام شدنی 
نیست. در ارزشــیابی مستمر انجام ارزشیابی شــفاهی، افزون بر روش مشاهده در 

طول فرایند مورد تأکید است.
 سؤال های کوتاه پاســخ، بلند پاســخ، تکمیل کردنی، چندگزینه ای، وصل کردنی، 
جورچین و انتخاب کردنی از جمله ابزارهای کارآمد در ارزشیابی درس عربی است. 

تجربه نشــان داده است که نمونه سؤال کتاب های کار میان مدارس الگو می شود. 
از ایــن رو مدیران انتشــارات باید به این امر مهم توجه کننــد و در گزینش مؤلّفان 

حّساس تر و دقیق تر باشند.
شاکله اصلی طرح سؤال باید طبق مصوبه دفتر تألیف باشد. 

در طرح ســؤاالت امتحانی باید از شیوه های معّماگونه ای که در سال های اخیر به 
تقلید ناروا از کنکور رایج شــده و مســیر آموزش عربی را به انحراف کشانده است، 

دوری نمود.
بهره گیری از آخرین یافته های شــیوه های نوین و سودمند طّراحی سؤال، باید در 

دستور کار انتشارات باشد.

صالحیت های حرفه ای تهیه کنندگان کتاب ها و وسایل کمک آموزشی
صالحیت های عمومی:

 متخلّق به اخالق اسالمی برای برعهده گرفتن رسالت خطیر پرورش و آموزش؛
 آشنا با فلسفه تعلیم وتربیت اسالمی؛

 آشنا با برنامه درسی عربی؛
 دارای مهارت های الزم در زمینه کامپیوتر و اینترنت؛
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 آشنا با روان شناسی تربیتی  و روان شناسی یادگیری؛
 دارای تجربه تدریس در مدارس.

صالحیت های تخّصصی:
 دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناســی در رشته های زبان و ادبیات عرب، 
دینی و عربی، مترجمی عربی و الهیات و معارف اسالمی )ترجیحاً رشته های دبیری 

و تربیت معلم(. 
 طی دوره روش تدریس کتاب های عربی جدید التألیف.

تعاریف انواع کتاب ها و منابع آموزشی و تربیتی )غیردرسی(
این کتاب ها و منابع به دو دســته کتاب ها و منابع کمک آموزشی و کتاب های 
کمک درســی تقســیم می شــوند و هر یک دارای زیر مجموعه مخصوص به خود 

می باشد: 
1. تعریف کتاب ها و منابع کمک آموزشــی: کتاب ها و منابعی هســتند که با 
هدف ایجاد انگیزه، افزایش دانش و ســواد علمی و توسعۀ یادگیری به منظور ارتقای 
شایســتگی های الزم در دو بعد فردی و اجتماعی تهیه و تنظیم می شوند و الزاماً به 
برنامه های درسی دورۀ تحصیلی وابســته نیستند و شامل کتاب ها و منابع تکمیلی 

دانش آموز )دانش افزایی( و کتاب های حمایتی می شوند:
1.1. تعریف کتاب ها و منابع تکمیلی دانش آموز )دانش افزایی(: کتاب ها و 
منابعی برای دانش آموزان هســتند که در گستره ای وســیع تر نسبت به کتاب های 

درسی، به تدارک فرصت ها و موقعیت های یادگیری می پردازند.
1.1.1. تعریف کتاب های تکمیلی دانش آموز )دانش افزایی(: کتاب هایی که 
در گســتره  وسیع تر از چارچوب برنامه درســی به ارائه  اطالعات برای دانش آموزان 
می پردازند. انگیزه تألیف این کتاب ها، تولید یک اثر آموزشــی خودآموز با اســتفاده 
از قالب های گوناگون و متنوع اســت. کتاب های تاریخچه علوم مختلف و کتاب هایی 
که دایره ی اطالعات دانش آموز را تکمیل می کنند و یا توســعه می بخشند، در این 

حوزه قرار می گیرند.
2.1.1. تعریف کتاب های جنبی و ســرگرمی: کتاب هایی کــه به یاری آن ها 
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مخاطبیــن بــا جنبه های متفــاوت حوزه های یادگیــری، که در برنامه ی درســی 
فرصت هــای کمتری برای بروز و ظهور داشــته اند، آشــنا و عالقه مند می شــوند و 
شــگفتی ها و زیبایی های آن را مشاهده و تجربه می کنند. همچنین با تاریخ کشف، 
بســط و گسترش مباحث متنوع آن حوزه آشنا می شــوند. این کتاب ها، مستقل از 
کتاب های درسی هستند و در صورت تغییر و تحول برنامه ی درسی موجودیت خود 
را حفظ می کنند. اغلب این کتاب ها با اســتفاده از فن آوری های گوناگون به پرورش 

مهارت ها در قالب بازی و سرگرمی می پردازند.
3.1.1. تعریف کتاب های مرجع: کتاب هایی هستند که معموال توسط متخصصان 
موضوعی با هدف ارائه اطالعات )حقایق علمی، تحلیل حقایق( نگاشــته می شــوند. 
حقایق علمی عبارتند از آن چه درســتی آن ها ثابت شــده یا قابل اثبات است و متن 

تحلیلی شامل تفسیر یا تحلیل این اطالعات و حقایق است.
4.1.1. تعریف پوســتر: نمایه های چاپی یک رویه ای که با اســتفاده از کلمات، 
اعــداد، تصاویر و غیره، ایده ها و اطالعات مختلفی از یک موضوع را به مخاطب ارائه 

می کند؛ تا به سرعت بین مفاهیم و اطالعات ارتباط برقرار نماید. 
2.1. تعریف کتاب های حمایتی: کتاب هایی که به منظورارتقای شایســتگی های 
حرفه ای و تخصصی معلمان و کارشناسان و همچنین آگاهی والدین و همراهی آن ها 

با اهداف آموزش تولید می شوند.
1.2.1. تعریف کتاب های حمایتی معلم: کتاب هایی که به رشــد مهارت های 
حرفــه ای معلمان و کارشناســان در آموزش حوزه هــای یادگیری و تدریس در 
چارچــوب اهداف برنامه  درســی توجه خاصــی دارند و زمینــه ارتقای دانش و 
مهارت های معلمان و کارشناســان را فراهم می نماید. تولید این کتاب ها با توجه 
بــه نقش محوری معلمــان در راهنمایی و آموزش دانش آمــوزان ضروری به نظر 

می رسد.
2.2.1. تعریــف کتاب های حمایتی والدین: کتاب هایی که والدین را با اهداف 
و روش های آموزش به منظور همراهی با فعالیت های آموزشــی در مدرســه  آشــنا 
می کنند. باید توجه داشــت که هدف این نوع کتاب ها سپردن بخشی یا تمام فرآیند 
آموزش بــه عهده ی والدین نیســت، بلکه قصد آن ایجاد فرصــت تعامل والدین با 
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کودکان از طریق شناســاندن بایدها و نبایدهای آموزشی در محیط خارج از مدرسه 
است.

3.1. کتاب های فن آوری: کتاب هایی که با گسترش سواد علمی و فناوری، کاربرد 
فــن آوری در آموزش را بیان می کنند. همچنین از طریق آشــنا نمودن مخاطبین با 
محیط ها و ابزار فن آوری، امکان به کارگیری این فناوری ها را در جهت رشد و توسعه  
یادگیری فراهم می کنند. دانش آموزان، معلمان و متصدیان کارگاه های رایانه و غیره 

در مدارس، مخاطبین این دسته از کتاب ها می باشند.
2. تعریف کتاب های کمک درســی: کتاب هایی هستند که به منظور تسهیل، 
تثبیت و تعمیق مفاهیم، مهارت های اساســی و ایده هــای کلیدی در جهت اهداف 
برنامه ها و کتاب های درسی مرتبط تولید می شوند؛ مانند کتاب های کار و کتاب های 

تمرین
1.2. تعریف کتاب های کار: این نوع کتاب ها شــامل مجموعه ای از فرصت های 
یادگیری هســتند که در قلمرو مفاهیم، مهارت های اساســی و ایده های کلیدی از 

برنامۀ درسی برگرفته شده اند و هدف آن ها توسعۀ صالحیت های الزم است. 
2.2. تعریف کتاب های تمرین: کتاب هایی که بــا تکرار فرصت های یادگیری، 
موجب تثبیت و توســعه یادگیری دانش آموزان می شــوند و مبتنی بر سرفصل های 

کتاب  درسی است.
الزم به ذکر اســت، کتاب هایی که به حّل مســتقیم تمرین های کتاب های درسی 

می پردازند، هیچ جایگاهی در میان کتاب های کمک درسی نخواهند داشت.

چارت انواع کتاب های آموزشی و تربیتی )غیردرسی(

کتاب های آموزشی و تربیتی
)غیر درسی(

کتاب های کمک درسیکتاب های کمک آموزشی

کتاب کار و تمرینکتاب های کاربرد فن آوری کتاب های حمایتی کتاب ها و منابع تکمیلی

کتاب های حمایتی
)والدین(

کتاب های حمایتی
)معلم( فلش کارت پوستر کتاب های جنبی و 

سرگرمی
کتاب های 

مرجع
کتاب های 

تکمیلی
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معیارها و استانداردهای عمومی منابع آموزشی و تربیتی
معیارها و استانداردهای عمومی

درمصوبه 828 شــورای عالی آموزش و پرورش 13 معیار و استاندارد عمومی زیر 
معرفی شده اند:

1. خالقیت و نوآوری
2. رعایت قواعد زبان و خط فارسی

3. سهولت به کارگیری
4. صحت و دقت علمی

5. تناســب محتوا و روش های ارائه با مشــخصات و اهداف برنامه درسی و رشته 
تحصیلی

6. رعایت و ترویج ارزشهای دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی ایرانی
7. تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد

8. به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان
۹. سادگی و روانی محتوا

1۰. سازماندهی مناسب محتوا
11. توجه به متون علمی تمدن اسالمی ایرانی

12. رعایت اصول بهداشتی و ایمنی
13. جذابیت شکلی و ظاهری

تعاریف مفهومی و عملیاتی معیارها و استانداردهای عمومی
1. خالقیت و نوآوری 

خالقیت عبارت است از تولید ایده ها و محصوالت نو به شیوه ای متفاوت و یا حل یک 
مسئله به شیوه نوین، خالقیت همراه با به کارگیری فرایندهای منطقی در حل مسئله از 
جمله: درک مشکل یا مسئله، به کارگیری حواس، گردآوری، بررسی اطالعات مورد نیاز، 
کاوشــگری، حدس زدن و فرضیه سازی در مورد پاســخ ها، ارزیابی و آزمون فرضیه ها و 
حدس ها، اصالح و ارزیابی مجدد آن ها و باالخره ارائه نتایج و خلق چیزهای نو. نوآوری، 

فرایند ایجاد یک فکر و چیزهای نو است که منجر به خالقیت می شود. 
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2. رعایت قواعد زبان و خط فارسی 
اشاره به رعایت ضوابط دستوری، و قواعد کلی در گفتار و نوشتن مطالب با استفاده 
از خط و زبان فارســی معیار، توســط مؤلفان و مترجمان دارد. این قواعد توســط 
فرهنگســتان زبان ایران تعیین می شوند. به کارگیری این قواعد از بروز ناهماهنگی و 
اختالف در ساختار کلمات و جمالت )ترکیب واژه ها، تجزیه واژگان و ترکیب واژگان( 

و پیدایش رسم الخط های مختلف جلوگیری می کند.
3. سهولت به کارگیری 

منظور از سهولت به کارگیری اشاره به امکان استفاده آسان از منابع و مواد آموزشی 
اعم از مکتوب و یا غیرمکتوب )دیداری و شــنیداری( در موقعیت های زندگی واقعی 
دارد. در صورتی که مخاطب استفاده از منابع آموزشی را راحت بداند و احساس کند 
که به یادگیری و حل مشــکالت یادگیــری او کمک می کند، در به کارگیری آن نیز 
ترغیب می شود. توانایی پاســخگویی یک ماده آموزشی به یکی از نیازهای مخاطب 

نیز از جمله عواملی است که رغبت مخاطب را به استفاده از آن جلب می کند.
4. صحت و دقت علمی 

معیــار صحت و دقــت علمی، به انطباق محتــوا با آخرین یافته هــا، تجربیات و 
روش های علمی، نظریات جدید، توافق و تفاهم صاحب نظران بر روی موضوع و نبود 

تناقض در بیان آراء و گفته ها اشاره دارد. 
5. تناســب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسی و 

رشته تحصیلی
منظور ارتباط و تناسب مواد آموزشی با مؤلفه های اسناد باالدستی نظیر مبانی نظری 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به ویژه سند برنامه درسی ملی و عناصر راهنمای 

حوزه های تربیت و یادگیری یازده گانه )در دوره های تحصیلی( است.
6. رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی- 

ایرانی
به ترجیحات برگرفته از قرآن و ســنت پیامبر)ص(، معارف اســالمی، هنجارهای 
ارزشــی اجتماعی مردم ایران است که از فرهنگ مشترک مردم ایران نظیر آداب و 
رســوم، باورها و عقاید، تجربیات، خرده فرهنگ های مردم ایران برگرفته شده اشاره 
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دارد. این ارزش ها معموالً در اسناد باالدستی از جمله سند مهندسی فرهنگی )فصل 
دوم- ارزش ها(، نقشــه علمی کشــوری )فصل اول(، سند تحول بنیادین )فصل دوم 
بیانیه ارزش ها( و مبانی ســند برنامه درسی ملی )بخش پیوست سند( تعیین شده 

است.
7. تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد

بــه نیازهای مختلف کودکان و نوجوانان در انتخاب مواد آموزشــی و با عنایت به 
تحوالت رشــدی و نظام به هم پیوسته و یکپارچه شخصیت دانش آموز که متشکل از 
خرده نظام های شناختی، عاطفی، ایمانی، اخالقی و تجارب عملکردی او در دوره های 

مختلف سنی اشاره دارد. )مبانی روان شناختی سند برنامه درسی ملی(
8. به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

به طراحی،  تولید و انتخاب محتوای آموزشی با توجه به یافته ها، کشفیات، نظریات 
جدید، منابع علمی و فناوری روز اشــاره دارد. در عین حال مواد آموزشــی نیازهای 

آینده کودکان و نوجوانان را نیز مورد توجه قرار داده است. 
9. سادگی و روانی محتوا

به معیارهایی در انتخاب محتوای مواد آموزشی توسط طراح، مؤلف و یا تولیدکننده 
اشــاره دارد که موجب می شود مطالب آموزشی برای اکثریت دانش آموزان در گروه 
ســنی مربوطه قابل درک باشد. از ویژگی ها و بایسته های متن آموزشی، ساده بودن 

و تناسب داشتن محتوا با درک وفهم مخاطب است. 
10. سازمان دهی مناسب محتوا

ســازمان دهی محتوا به شــیوه ای گفته می شــود که طی آن بین اجزاء و عناصر 
محتوایی یک بســته آموزشی و یا مواد و رسانۀ آموزشــی و تربیتی از نظر طولی و 
عرضی ارتباط معنی دار برقرار  شود، به گونه ای که عالوه بر انسجام منطقی و سهولت 
در یادگیری، همزمان با تداوم محتوا و رشــد سنی فراگیر عمق و پیچیدگی مطلب 
بیشتر شــود و شامل دو فرایند متفاوت است، نخست تصمیم گیری درباره چگونگی 
عرضه مواد و نظم واحدهای درسی و دوم توجه به توالی است که برحسب آن مطالب 
درســی در کالس عرضه می شــود. در سازمان دهی مواد آموزشــی توجه به ارتباط 
طولی محتوای مواد آموزشــی )رعایت اصل توالــی، مداومت و فزایندگی( و ارتباط 
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عرضی محتوای مواد آموزشی با یکدیگر )از طریق برقراری ارتباط موازی، همجوشی 
رشــته ای و یا سازمان دهی به صورت بین رشــته ای از طریق سازمان دهی رشته های 

وسیع و یا روش تحقیق در موضوعات بین رشته ای( ضروری است. 
11. توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ایرانی

به معرفی آثار مادی و معنوی ایرانیان و مسلمانان در مواد آموزشی مختلف اشاره 
دارد. آثــار علمی و فرهنگــی بخش نرم افزاری یک تمدن و آثار ســاختمانی بخش 
سخت افزاری یک تمدن را تشکیل می دهد. توجه به این آثار و معرفی آن ها در مواد 

و رسانه های آموزشی و تربیتی از اهمیت فراوانی برخوردار است. 
12. رعایت اصول بهداشتی و ایمنی

رعایت مالحظات بهداشــتی و ایمنی مانند اســتفاده از مواد اولیه ســالم، سُبک، 
بی خطر، با کیفیت و مقاوم در ساخت محصوالت آموزشی موجب می شود که به فرد 
و محیط زیســت آسیبی وارد نشود، و از طرفی بهداشت روانی مصرف کننده به خاطر 
زیبایی و یا قیمت معقول آن محصول نیز حفظ شــود. در تهیه کتاب های آموزشی 
توجه به مالحظات بهداشتی نیازمند استفاده از کاغذهای مرغوب به جای کاغذهای 
بازیافتی اســت. همچنین رنگ کاغذ نباید کاماًل شفاف باشد و یا وزن کتاب و ماده 

آموزشی سنگین باشد. 
13. جذابیت شکلی و ظاهری 

توجه به خصوصیات ظاهری در طراحی و ســاخت مواد آموزشی و تربیتی موجب 
می شود که کودکان، نوجوانان و یا معلمان و والدین با دیدن آن، به استفاده از ماده 

آموزشی عالقمند شوند.



43

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« کتاب ها 
و منابع آموزشی - تربیتی زبان عربی

معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیاز
اخذ
شده

توضیحات

 خالقیت و نوآوری:

1. زمینه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 
مهارت های یک یا چند نوع تفکر )نظیر: تفکر منطقی، تفکر 

واگرا، تفکر سیستمی، تفکر نقاد( را فراهم می کند.

8

2. تولید یک محصول جدید و کاربردی را با استفاده از یک یا 
چند روش )نظیر: درگیری حواس، کاوشگری، آزمایش کردن( 

فراهم کرده است.

3. خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظیر: پرورش تخیل/ 
طرح افکار تازه/ ارتباط بین پدیده ها و وقایع و کاربست آن را 

مورد توجه قرار داده است. 

4. موقعیت هایی برای به کارگیری ایده ها، و تبدیل آن به 
خدمات جدید و به شیوه ای مفید را فراهم می کند.

5. محصول تولیدی از خالقیت و نوآوری برخوردار است.

 رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

6. قواعد دستور زبان فارسی معیار )نوشتاری/گفتاری( به ویژه 
در ترکیب جمالت رعایت شده است.

6 7. قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحیح کلمات و 
اصول نشانه گذاری رعایت شده است.

8. به واژگان معادل فارسی با توجه به دستورالعمل 
فرهنگستان زبان توجه کرده است.

 سهولت به کارگیری:

۹. طراحی و تولید آن به گونه ای است که امکان بهره گیری 
6آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.
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معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیاز
اخذ
شده

توضیحات

 صحت و دقت علمی:

1۰. محتوا با بهره گیری از یافته ها، تجربیات و روش های علمی 
معتبر تهیه شده است.

6 11. محتوا توصیفی نظام مند و منطقی )از یک یا چند شیء، 
پدیده، واقعیت و یا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه های 

چهارگانه یادگیری با محوریت خداوند مرتبط است.

 تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسی و رشته تحصیلی

12. با اهداف کلی دوره یا رشته تحصیلی تناسب دارد. 

8
13. به اصول حاکم بر طراحی برنامه های درسی مبتنی بر سند برنامه 

درسی ملی و رویکرد فطرت گرایی توحیدی توجه کرده است.

14. به شایستگی های پایه و مؤلفه های راهنمای حوزه ی 
تربیت و یادگیری مربوطه توجه کرده است.

 رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی- ایرانی:

15. ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی مطرح در اسناد 
مصوب را رعایت نموده است.

6
16. به معرفی نمادهای هویت ملی )ایرانی،  اسالمی و انقالبی( مانند 

پرچم، زبان فارسی، ارزش های دینی و انقالبی توجه کرده است. 

 تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد:

17. به نیازهای گروه های سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای 
جنسیتی و محیطی توجه کرده است.

8
18. به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختی، عاطفی، 

ایمانی، اخالقی و عملکردی آن ها کمک می کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹. در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و رسانه های آموزشی به 
یافته ها و دانش های نظری، عملی و روشی روز توجه شده است.

4
2۰. در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و رسانه های 

آموزشی به نیازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« کتاب ها و منابع آموزشی - تربیتی زبان عربی
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معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیاز
اخذ
شده

توضیحات

 سادگی و روانی محتوا:

21. از کلمات آشنا )واژگان پایه(، با معنا، جمالت کوتاه و 
5نشانه های نگارشی برای فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

22. از بیان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.

 سازماندهی مناسب محتوا:

23. محتوا از انسجام درونی و بیرونی برخوردار است. 

6

24. محتوا به شکل منطقی و از ساده به پیچیده سازماندهی شده است.

25. محتوا در راستای تحقق اهداف راهنمای حوزه تربیت 
و یادگیری مربوطه سازماندهی شده و زمینه فهم عمیق و 

فزاینده را برای مخاطب فراهم می کند.

26. شرایط یادگیری فعال و فرصت تعامل با محیط های داخل 
و خارج از مدرسه را فراهم می کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ایرانی:

27. محتوا به معرفی منابع و فعالیت های علمی و ادبی 
دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

5
28. محتوا به معرفی آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و 

جهان اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ایمنی:

2۹. در طراحی و تولید ماده آموزشی از مواد اولیه سالم، 
6بی خطر و بهداشتی استفاده شده است.

 جذابیت شکلی و ظاهری:

3۰. استانداردهای فنی و هنری در طراحی و ساخت ماده 
آموزشی رعایت شده است.

6 31. موازین تربیتی و اصول آموزشی در طراحی و تدوین ماده 
آموزشی رعایت شده است.

32. از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهای جذاب و 
مرتبط استفاده شده است.

8۰جمع کل

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« کتاب ها و منابع آموزشی - تربیتی زبان عربی
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معیارها و استانداردهای اختصاصی کتاب ها 
و منابع آموزشی - تربیتی زبان عربی

الف.1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترک« 
همه منابع آموزشی - تربیتی )به جز کتاب های مرجع، 

کتاب های والدین، پوستر و فلش کارت( زبان عربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامة درسی یا نبود تضاد بین متن و اهداف

6بین محتوای کتاب با برنامه درسی عربی هماهنگی وجود دارد. 1. 

5موجب تقویت و اشاعه برنامه درسی عربی است.2. 

2. توجه به توسعة شایستگی های پایة مخاطبان از منظر تفکر و تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق

 .1
به فّعالّیت های مختلف فکری در چارچوب مهارت های 
چهارگانه زبانی برای درگیر کردن حواّس فراگیر توّجه 

نموده است. 
2

در محتوای استفاده شده به باورهای دینی و فرهنگی 2. 
2به منظور تقویت ایمان و اخالق توّجه شده است.

3. برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

متون و عبارت های کتاب از نظر صرف و نحو و کاربرد 1. 
2واژگان صحیح و معتبر است. 

4. تناسب کیفیت سازمان دهی محتوای کتاب، با میزان درک و فهم مخاطب

2به پیش دانسته های پایۀ مخاطب توّجه شده است.1. 

سازمان دهی محتوای کتاب با رشد عقالنی مخاطب 2. 
2سازگاری دارد.

5. توجه به تفاوت سبک های یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

2از انواع سبک های یادگیری، در ارائه محتوا استفاده شده است. 1. 

کتاب در زمینه آموزش و انتقال اّطالعات، نگارشی 2. 
2ساده و به دور از پیچیدگی ها دارد.
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6. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

به برانگیختن حّس کنجکاوی و ایجاد پرسش کمک 1. 
2می کند.

بخش های کمکی تعاملی مانند لوح فشرده، وبگاه 2. 
2پشتیبان، شبکه موبایلی و موارد همانند دارد.

7. تناسب ساختار ظاهری کتاب و کیفیت چاپ آن، اعم از قطع، اندازه، تعداد صفحات و اندازة قلم، با سن 
مخاطب

طرح رو و پشت جلد و عنوان کتاب جّذاب و 1. 
2پرمعناست.

2قطع و حجم کتاب متناسب با مخاطب است.2. 

نوع قلم، اندازه و صفحه آرایی، به گونه ای است که 3. 
2موجب جّذابّیت، انگیزه و ایجاد نظم فکری می گردد.

8. بیان مشفقانة کتاب بر مبنای زبان فارسی معیار

2محتوا برای تفهیم مطالب گویا، خالصه و جّذاب است.1. 

1رسم الخّط مصّوب آموزش و پرورش رعایت شده است.2. 

واژگان مناسب به کار گرفته شده و معادل مصّوِب 3. 
1واژه های بیگانه نیز آورده شده است.

9. استفاده از شکل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

2شکل ها و تصویرها گیرایی، زیبایی و کیفّیت مناسب دارند.1. 

1در تصاویر تعادل جنسّیتی رعایت شده است.2. 

در تصویرها به مسائل فرهنگی توّجه شایسته و بایسته 3. 
2شده است

تصاویر و شکل ها به انتقال سریعتر و مؤثّرتِر مفاهیم 4. 
1کمک می کنند.

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  الف.1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترک« همه منابع آموزشی - تربیتی 
)به جز کتاب های مرجع، کتاب های والدین، پوستر و فلش کارت( زبان عربی
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10. تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطب

4در زندگی حال و آینده مخاطب کاربرد دارد.1. 

2به توانایی فهم متون دینی و ادبی کمک می کند.2. 

11. رعایت حقوق مالکیت و آفرینش فکری در تهیة  محتوای کتاب

با ذکر منابع و مآخذ، حقوق کتاب درسی و دیگر 1. 
2کتاب ها رعایت شده است. 

شناسنامه کتاب و فهرست موضوعی بر اساس 2. 
2طبقه بندی فیپا ارائه شده است.

جمع: 55

 ب.1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی«
 هر یک از انواع کتاب های آموزشی - تربیتی زبان عربی

 ب.1.1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های کمک آموزشی زبان عربی
 ب.1.1.1.ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های تکمیلی 

دانش آموز )دانش افزایی( زبان عربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. مبتنی بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری

5همسو با اصول و اهداف برنامۀ درسی زبان عربی است.1. 

در راستای تقویت و اشاعۀ اهداف برنامۀ درسی زبان 2. 
5عربی است.

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  الف.1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترک« همه منابع آموزشی - تربیتی
)به جز کتاب های مرجع، کتاب های والدین، پوستر و فلش کارت( زبان عربی
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2. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

محتوای کتاب از منطق و پیوستگی الزم برخوردار 1. 
2است.

3. ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

3محتوای کتاب جّذاب و متنّوع است.1. 

محتوا، مخاطب را عالقه مند به یادگیری زبان عربی 2. 
3می سازد.

4. کمک به رشد و توسعة علمی مخاطب

3مهارت ترجمه تقویت شده است.1. 

به مهارت فراگیر در واژه شناسی و کاربرد واژگان کمک 2. 
3کرده است.

ساختار به کار رفته در کتاب به فهم متن کمک می کند 3. 
3و در راستای اهداف کتاب های نونگاشت است.

3به مهارت زبانی آموزش مکالمه مخاطب کمک می کند.4. 

5. ارائه تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها به صورت مستدل

ساختارهای آموزشی در موقعّیت های همانند تعمیم 1. 
2داده شده است.

مهارت های زبانی مانند مکالمه در موقعّیت های مشابه 2. 
2آورده شده است.

6. توجه به نیازهای اختصاصی مخاطب

به نیاز فراگیر در یادگیری قرآن و متون دینی توّجه 1. 
2شده است.

به نیاز مخاطب در فهم متون ادب فارسی توّجه شده 2. 
2است.

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 ب.1.1.1.ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های تکمیلی دانش آموز )دانش افزایی( زبان عربی
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7. افزایش گیرایی مطالب با استفاده از قالب های متنوعی مانند داستان، شعر و نمایشنامه، به صورت های را

ساده یا ترکیبی

از متون نظم در حّد ساختار و واژگان کتاب استفاده 1. 
2بهینه شده است.

از متونی جّذاب مانند »آیا میدانید که، داستان، لطیفه، 2. 
3شعر و نمایشنامه« استفاده شده است.

8. خالقیت و نوآوری در ارائة مطالب علمی

3در طّراحی عبارات و متون نوآوری وجود دارد.1. 

در شیوه های آموزش مهارت های چهارگانه زبانی 2. 
2خالقیت هست.

 .3
موضوع و محتوای کتاب تکراری نیست، و اگر در بازار 
کتاب مشابه دارد و تکراری است، تفاوت آشکار با سایر 

کتاب ها در موضوع دارد.
5

9. برخوردار ی از تصویر، نمودار، جداول، گراف و نقشه، برای انتقال سریع تر و مؤثرتر مطالب به مخاطبان

از تصاویر جّذاب، باکیفّیت و دارای هدف آموزشی 1. 
3استفاده شده است.

3از نمودار، جدول و اینفوگراف بهره گرفته شده است.2. 

10. تقویت عالقة مخاطبان نسبت به مطالعة بیشتر دربارة موضوع یا موضوع های مطرح شده

محتوا مخاطب را به پژوهش و مطالعۀ بیشتر ترغیب 1. 
3می کند. 

11. معّرفی منابع تألیف یا ترجمة کتاب و منابعی برای مطالعة بیشتر 

منابع تخّصصی در حوزۀ مهارت های چهارگانه زبانی 1. 
2معّرفی شده اند.

1منابع تهّیۀ محتوای کتاب به خوبی معّرفی شده اند.2. 
جمع: 65

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 ب.1.1.1.ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های تکمیلی دانش آموز )دانش افزایی( زبان عربی
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 ب.2.1.1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« 
کتاب های حمایتی معّلمان و کارشناسان زبان عربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. حاوی اطالعات نوین برای گسترش دانش معلمان و کارشناسان 

مباحث تخّصصی زبان و ادبیات عربی مانند صرف و 1. 
6نحو، بالغت و فقه اللغه را با طرحی نو بیان کرده است.

اّطالعات نوین و به روز در آموزش زبان عربی مطرح 2. 
6نموده است.

2. بیان محتوا با روش های تازه و جّذاب 

مباحث زبان عربی را در قالب و طرحی نو و ابتکاری 1. 
5بیان کرده است.

در عین به روز بودن، به متون کهن نیز توّجه کرده و یا متون 2. 
5کهن را به شیوهای نوین برای مخاطبین ارائه کرده است.

5اّطالعات جدید در شیوۀ تدریس دبیر تأثیرگذار است.3. 

3. تقویت شایستگی ها و مهارت های نوین حرفه ای، تربیتی و تخّصصی مخاطبان 

مهارت شناخت مفردات، ترجمه و مکالمه مخاطب را 1. 
5افزایش داده است.

شایستگی مخاطب را در تدریس، ارزشیابی و 2. 
5کالسداری تقویت کرده است.

کتاب توانایی تغییر نگرش مخاطب و اصالح دیدگاه 3. 
5آموزشی او را دارد.

4. ارائه مطالعات ملی و جهانی در توسعة مهارت های حرفه ای و تخصصی

 .1
با استناد به پژوهش های محلّی، منطقه ای و کشوری 

مهارت های حرفه ای و تخّصصی مخاطب را در 
زبان آموزی افزایش داده است.

2

با استناد به پژوهش های جهانی مهارت های حرفه ای و 2. 
2تخّصصی مخاطب را در زبان آموزی افزایش داده است.
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5. ارائه یافته های جدید روشی در تدریس در کشورهای گوناگون جهان برای مقایسة تطبیقی آن ها با ایران

 .1
از نتایج یافته های نوین آموزش زبان خارجی در 
جهان برای اصالح روش تدریس عربی در ایران 

استفاده کرده است.
3

6. ارائه یافته های جدید روشی در برنامه ریزی دروس، با ذکر نمونه هایی از کشورهای جهان، برای مقایسة 
تطبیقی آن ها با ایران

 .1
یافته های نوین برنامه ریزی درسی آموزش زبان 

خارجی سایر کشورها را با برنامه ریزی درسی آموزش 
عربی در ایران مقایسه کرده است.

2

7. ارائه مهارت ها و تمرین هایی قابل انطباق با محیط یادگیری و کتاب های درسی کشور 

عبارات، متون و تمرینات، مناسب رویکرد برنامۀ 1. 
2درسی عربی و شیوۀ متن محوری است.

8. افزایش توانمندی های معلمان در زمینة طراحی موقعیت ها و فعالیت های کالسی برای دانش آموزان 

سبب افزایش توانایی های معلّمان در طّراحی 1. 
2موقعّیت های یادگیری شده است.

9. درهم تنیدگی محتوای آن ها با مسائل جامعة امروز، زندگی فردی دانش آموزان و فناوری های نوین 

محتوای متون و عبارات به تناسب از متون کهن و 1. 
2جدید هستند.

محتوای متون و عبارات در زندگی مخاطب تأثیرگذار 2. 
2هستند.

محتوای متون و عبارات با استفاده از یافته های علم 3. 
2روز و فناوری هستند.

10. تشریح، تفسیر و تبیین برنامه های درسی حوزه های تربیت و یادگیری برای مخاطبان 

برنامۀ درسی حوزۀ تربیتی و یادگیری عربی را شرح و 1. 
2تبیین کرده است.

با اهداف بستۀ آموزشی دورۀ تحصیلی، هماهنگی و 2. 
2همسویی دارد.

جمع: 65 

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 ب.2.1.1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های حمایتی معّلمان و کارشناسان زبان عربی
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 ب.2.1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« 
کتاب های کمک درسی    زبان عربی

 ب.1.2.1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های کار و تمرین زبان عربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. فراهم کردن فرصت شکوفایی فطرت و استعداد های دانش آموزان 

برای شکوفایی توانمندی ها و استعدادهای دانش آموزان 1. 
3فرصت مناسب را فراهم کرده است.

توانایی شکوفا ساختِن سرشت زبان آموزی مخاطب را 2. 
4دارد.

2. بوجود آوردن فرصت کاربرد یافته های علوم گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی دانش آموز 

متون و عبارات در تقویت دانش ومهارت زبانی مخاطب 1. 
4مؤثّر است.

4محتوای کتاب در زندگی دانش آموز کاربرد دارد.2. 

3. تعمیق درک دانش آموز در ارتباط با مطالب کتاب درسی و برنامة درسی

3محتوا موجب تثبیت آموخته ها شده است.1. 

درک دانش آموزان را در ارتباط با کتاب و برنامۀ درسی 2. 
3عربی تعمیق بخشیده است.

4. پرورش مهارت های الزم و مرتبط با کتاب های درسی 

3مهارت ترجمه از عربی به فارسی را تقویت کرده است.1. 

3مهارت مکالمه را تقویت کرده است.2. 

در واژه شناسی و کاربرد واژگان موجب تثبیت و تعمیق 3. 
3آموخته هاست.

3توانایی درک مطلب را افزایش داده است.4. 

3قواعد را در خدمت فهم متن قرار داده است.5. 
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5. فراهم کردن زمینة استحکام و استمرار فرایند یادگیری دانش آموزان 

تمرین  بخش واژگان، فرآیند یادگیری را استمرار داده 1. 
2است.

تمرینات بخش قواعد مطابق اهداف کتاب درسی 2. 
2هستند.

2فّعالّیت های بخش مکالمه مفید، مؤثّر و کاربردی هستند.3. 

2تمرینات بخش درک مطلب کاربردی و مناسب هستند.4. 

فّعالّیت های بخش مهارت های زبانی ترجمه، مطابق 5. 
2رویکرد هستند.

6. فراهم کردن و ارائه موقعّیت ها و فّعالّیت های یادگیری و مهارت های متنّوع و فراتر از کتاب درسی 

متون و عبارات فراتر از کتاب ولی در چارچوب واژگان و 1. 
2ساختار آموزشی کتاب درسی هستند.

متون و عبارات کتاب متنّوع اند و از متون و عبارات 2. 
2تکراری و کلیشه ای استفاده نشده است.

2در نگارش محتوا نوآوری و خاّلقّیت وجود دارد.3. 

1جدول، نمودار یا اینفوگراف دارد.4. 

7. فراهم کردن زمینه پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان از طریق پیش بینی کارهای گروهی در فّعالّیت ها

2فّعالّیت گروهی تنظیم شده است.1. 

2فّعالّیت های متناسب با کار گروهی و ایفای نقش دارد.2. 

8. بسط و توسعه  فعالیت های یادگیری دانش آموزان در محیط متنوع محل زندگی آن ها

آموخته ها در زندگی فردی دانش آموز و در محیط های 1. 
2متنّوع مؤثّر است.

2آموخته های زبانی در فهم عبارت و متن سودمند است.2. 

2قدرت تقویت فّعالّیت های یادگیری فراگیر را در مکالمه دارد. 3. 

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 ب.1.2.1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های کار و تمرین زبان عربی
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9. فراهم کردن شایستگی های پایه در مخاطبان از طریق طّراحی موقعّیت های آموزشی و تربیتی مناسب 

 .1
محتوای کتاب با سازمان دهی و طّراحی موقعّیت های 

آموزشی و تربیتی مناسب شایستگی های پایه را تقویت 
نموده است.

2

جمع: 65 

 ب.3.1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« 
کتاب های کاربرد فن آوری زبان عربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. مبتنی بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری 

2با اهداف برنامه درسی عربی همسویی دارد.1. 

3موجب تقویت و گسترش برنامه درسی عربی می شود.2. 

به مصادیق به کارگیری فن آوری در برنامه درسی دوره، 3. 
3توجه شده است.

2. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

در محتوای هر فصل، پیوستگی و انسجام موضوعی وجود 1. 
2دارد. 

4پیش نیازهای مفهومی رعایت شده است.2. 

3. ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

از طریق ارائه سواالت چالش برانگیز، کنجکاوی مخاطبان 1.
2را برمی انگیزد.

2موجب تقویت مهارت های چهارگانه زبانی می شود.2.

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 ب.1.2.1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های کار و تمرین زبان عربی
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4. کمک به رشد و توسعة علمی مخاطب

4فرایند یادگیری و پرورش مهارت های چهارگانه را آسان می سازد.1. 

3محتوا به روز است.2. 

برای رسیدن به پاسخ پرسش های مطرح شده بدون ارائه 3. 
4پاسخ های فوری، راهنمایی های مناسب ارائه شده است.

5. توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان 

3تناسب تمرین ها و فعالیت ها با سطح علمی مخاطب، 1. 

اصطالحات و واژگان متناسب با زبان مخاطب، به کار 2. 
3گرفته شده است.

محتوا به کنجکاوی ها، نیازهای اطالعاتی و پرسش های 3. 
4مخاطب پاسخ می دهد.

6. افزایش گیرایی مطالب با استفاده از قالب های متنوعی 
مانند داستان، شعر و نمایشنامه، به صورت های ساده یا ترکیبی

4قالب فعال دارد.1. 

4فرصت انجام فعالیت های عملی و قابل اجرا را فراهم می آورد.2. 

7. خالقیت و نوآوری در ارائة مطالب علمی

2در ارائه مفاهیم خالقیت و نوآوری دارد.1. 

8. برخورداری از تصویر، نمودار، جداول، گراف و نقشه، برای انتقال سریع تر و مؤثرتر مطالب به مخاطبان

از جداول، نمودارها و تصاویر به منظور آسان سازی درک 1. 
4پیام ها و مفاهیم استفاده شده است.

9. تقویت عالقة مخاطبان به مطالعة بیشتر دربارة موضوع یا موضوع های مطرح شده 

با به کارگیری ویژگی های محیط فن آورانه، در مخاطب 1. 
3ایجاد عالقه می کند.

 .2
به جستجوگری و کسب اطالعات از منابع یادگیری 

)معلم، والدین، کتاب و غیره( توسط فراگیرنده در فرایند 
یادگیری، توجه شده است.

2

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

ب.3.1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های کاربرد فن آوری زبان عربی
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10. استفاده از فن آوری برای برقراری پیوند بین مهارت های زبانی 

2با تغییرات کاربرد فن آوری در آموزش، همگام است. 1. 

با استفاده از فن آوری، فرصت های ارزیابی از مخاطب 2. 
3فراهم شده است.

فرهنگ به کارگیری فن آوری در فرایند یاددهی - 3. 
2یادگیری، ترویج شده است.

جمع: 65

الف.2. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترک« کتاب های مرجع 

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامة درسی )نبود تضادی بین متن و اهداف(

زمینه تثبیت، تقویت یا گسترش اهداف برنامه درسی 1. 
6عربی را فراهم می نماید.

2. برخورداری از صحت و اعتبار علمی

محتوا از نظر صرف و نحو، بالغت و واژگان از اعتبار 1. 
8علمی برخوردار است.

در صورتی که 
اشتباهات به 

گونه ای باشند که 
ایجاد بدفهمی 

کنند، تا حداکثر 
1۰ امتیاز منفی 

به آن تعلق 
می گیرد.

4مؤلف برای کتاب مرجع از اعتبار الزم برخوردار است.2. 

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

ب.3.1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های کاربرد فن آوری زبان عربی
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3. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

2محتوا گیرا و برانگیزاننده است. 1. 

1مباحث با استفاده از رنگ و نشانه ها تفکیک شده اند.2. 

از محرک های بصری برای ایجاد انگیزه استفاده شده 3. 
2است.

2به سفیدخوانی توجه شده است.4. 

4. بیان مشفقانه بر مبنای زبان فارسی معیار

6توضیح منظم و منطقی دارد.1. 

5. استفاده از شکل و تصویر برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها 

به منظور سهولت انتقال مفاهیم از شکل و تصویر 1. 
4استفاده شده است. 

3 در استفاده از تصویر قدرت هنری بکاررفته است.2. 

3تصاویر در بیان مقصود واضح است.3. 

6. رعایت حقوق مالکیت و آفرینش فکری در تهیة  محتوای کتاب

2ارجاع دهی مناسب دارد.1. 

2شناسنامه کامل و واضح است.2. 

جمع: 45

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

الف.2. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترک« کتاب های مرجع 
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ب.2. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های مرجع زبان عربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. مبتنی بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری 

1۰با اهداف برنامه درسی عربی ارتباط دارد.1. 

2. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

3در محتوای هر فصل پیوستگی و انسجام موضوعی وجود دارد.1. 

3اطالعات با دسته بندی مناسب ارائه شده است.2. 

8مطالب ارائه شده با توّجه به اهداف کتاب، جامعیت موضوعی دارد.3. 

3. کمک به رشد و توسعة علمی مخاطبان 

با کتاب های مرجع موجود تفاوت آشکار داشته  باشد؛ به 1. 
6گونه ای که بتواند به افزایش مهارت های زبانی کمک کند.

4. انتقال تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها به صورت مستدل 

مهارت های زبانی را به منظور فهم متون کهن و امروزی و 1. 
5واقعیت های زبان پرورش  دهد.

5. توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان 

محتوا به کنجکاوی ها، نیازهای اطالعاتی و پرسش های 1. 
4مخاطب در زمینه درس عربی پاسخ می دهد.

3مطالب برای استفاده دبیر یا دانش آموز، کاربردی است.2. 

6. برخورداری از تصویر، نمودار، جداول، گراف و نقشه، برای انتقال سریع تر و مؤثرتر مطالب به مخاطبان

از جدول، تصویر، اینفوگراف و نمودار برای ساده سازی انتقال 1. 
6مفاهیم استفاده مناسب شده است.
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7. تقویت عالقة مخاطبان به مطالعة بیشتر دربارة موضوع یا موضوع های مطرح شده 

2به کاربرد زبان عربی در زندگی روزانه توجه دارد.1. 

شاهد مثالهای زبانی مانند آیات، احادیث، امثال و حکم و 2. 
5سخن ادیبان ارائه شده است.

به جستجوگری و کسب اّطالعات از منابع یادگیری توّسط 3. 
2فراگیرنده توجه شده است.

3مراجع و منابع مناسب و مورد نیاز مخاطب را معرفی کرده است.4. 

3برای برقراری ارتباط بین مفاهیم، ارجاع دهی مناسب دارد.5. 

8. تنظیم محتوای کتاب مبتنی بر موازین و طبقه بندی فیپا 

6دسترسی سریع به اّطالعات امکان پذیر است.1. 

4واژه نامه مناسب دارد.2. 

2نمایه مناسب دارد.3. 

جمع: 75

الف.3. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترک« پوسترها

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامة درسی )نبود تضادی بین متن و اهداف(

15همسو با اهداف برنامه درسی عربی است.1. 

2. برخورداری محتوای پوستر از صحت و اعتبار علمی

3محتوای آن از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.1. 

3منطبق با آخرین دستاوردهای علمی است.2. 

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

ب.2. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های مرجع زبان عربی
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3. فراهم کردن فرصت تعامل با مخاطب 

2محتوا جذاب و برانگیزاننده است.1. 

از محرک های بصری برای ایجاد انگیزه استفاده شده 2. 
2است.

4. تناسب ساختار فیزیکی و کیفیت چاپ آن، اعم از جنس، قطع، اندازه و اندازه قلم با سن مخاطب 

3شکل ظاهری و فیزیکی برای مخاطب جذاب است.1. 

3قطع پوستر با سّن مخاطب تناسب دارد.2. 

3اندازه قلم با سّن مخاطب متناسب است.3. 

3از محرک های بصری و جذاب استفاده شده است.4. 

مواد استفاده شده )کاغذ، نوع رنگ ها و ...( از کیفیت 5. 
3مناسب برخوردار است.

تمهیدات الزم جهت افزایش طول عمر پوستر 6. 
3اندیشیده شده است.

5. توجه به ایده های کلیدی و شایستگی های موجود در کتاب های درسی در سازماندهی محتوا

به نکات مهم و ایده های کلیدی کتاب توّجه شده 1. 
4است.

به پرورش شایستگی های مورد نظر در برنامه درسی 2. 
3عربی توجه شده است.

6. افزایش عالقه و انگیزة مخاطبان برای توسعة یادگیری افزایش 

عالقه دانش آموزان را جهت یادگیری مطالب افزایش 1. 
4می دهد.

4سبب تقویت حس کنجکاوی مخاطب می گردد.2. 

جمع: 58

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

الف.3. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترک« پوسترها
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ب.3. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« پوسترهای زبان عربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. مبتنی بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری 

12در راستای رویکرد و اهداف برنامه درسی عربی است.1. 

دانش و مهارت زبانی تکمیلی مرتبط با برنامه های 2. 
12درسی را در اختیار دانش آموزان قرار داده است.

2. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

3محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.1. 

3عناصر به نمایش گذاشته شده مرتبط و مکمل هستند.2. 

3. ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

3انگیزه مخاطب را جهت فراگیری موضوع افزایش می دهد.1. 

عالقه مخاطبان را در زمینه علوم مرتبط با درس عربی 2. 
2افزایش می دهد.

4. برخورداری از ویژگی های بصری مناسب

4از رنگ های استاندارد استفاده شده است.1. 

شکل ظاهری پوستر از جذابیت و برانگیزانندگی کافی 2. 
4برخوردار است.

4نحوه چینش عناصر در پوستر مناسب است.3. 

3اندازه قلم در متن و در حاشیه مناسب است.4. 

5. تناسب مفاهیم و محتوای ارائه شده با نیازهای مخاطب 

دربرگیرنده محتوای مناسب جهت رفع نیازهای 1. 
6مخاطب است.

6محتوای ارائه شده برای مخاطب قابل درک است.2. 
جمع: 62
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الف.4. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترک« فلش کارت ها

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامة درسی یا نبود تضاد بین متن و اهداف

12همسو با اهداف برنامه درسی عربی است.1. 

2. برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

محتوای آن از نظر صرف و نحو، بالغت و واژگان از 1. 
3صحت و اعتبار علمی برخوردار است.

3منطبق با آخرین دستاوردهای علمی است.2. 

3. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

2محتوا جذاب و برانگیزاننده است.1. 

2از محرک های بصری برای ایجاد انگیزه استفاده شده است.2. 

4. تناسب ساختار فیزیکی فلش کارت و کیفیت چاپ آن ،اعم از جنس، قطع، اندازه و اندازه قلم با سن مخاطب 

شکل ظاهری و فیزیکی آن برای مخاطب جذاب و 1. 
2برانگیزاننده است.

2قطع و تعداد کارت ها با سن مخاطب تناسب دارد.2. 

2اندازه قلم با سن مخاطب متناسب است.3. 

2از محرک های بصری و جذاب استفاده شده است.4. 

مواد استفاده شده )کاغذ، نوع رنگ ها و ...( کیفیت 5. 
2مناسب دارد.

تمهیدات الزم جهت افزایش عمر فلش کارت 6. 
2اندیشیده شده است.

2به سهولت استفاده از آن در کالس یا خانه توجه شده است.7. 

2به لحاظ وزن و بسته بندی از شرایط مناسبی برخوردار است.8. 
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5. توجه به ایده های کلیدی و شایستگی های موجود در کتاب های درسی در سازماندهی محتوا

نکات مهم و ایده های کلیدی برنامه درسی عربی مورد 1. 
4توجه قرار گرفته است.

به پرورش شایستگی های مورد نظر در برنامه درسی 2. 
4عربی توجه شده است.

6. افزایش عالقه و انگیزة مخاطبان برای توسعة یادگیری 

سبب افزایش عالقه دانش آموزان جهت یادگیری 1. 
2مطالب بیشتر می گردد.

2سبب تقویت حس کنجکاوی مخاطب می گردد.2. 
جمع: 5۰

ب.4. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« فلش کارت های زبان عربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. مبتنی بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری 

1۰در راستای رویکرد و اهداف برنامه درسی عربی است.1. 

اطالعات تکمیلی مرتبط با برنامه های درسی را در 2. 
1۰اختیار دانش آموزان قرار داده است.

2. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

3محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.1. 

3عناصر به نمایش گذاشته شده مرتبط و مکمل هستند.2. 

3. ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطبان 

2انگیزه مخاطب را جهت فراگیری موضوع افزایش می دهد.1. 

عالقه مخاطبان را در زمینه علوم مرتبط 2. 
2با درس عربی افزایش می دهد.

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

الف.4. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترک« فلش کارت ها
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4. برخورداری از ویژگی های بصری مناسب 

5از رنگ های استاندارد استفاده شده است.1. 

5چیدمان عناصر در هر کارت مناسب است.2. 

5. تناسب مفاهیم و محتوای ارئه شده با نیازهای مخاطب 

دربرگیرنده محتوای مناسب جهت رفع نیازهای 1. 
5مخاطب است.

5محتوای ارائه شده برای مخاطب قابل درک است.2. 

6. تناسب حجم محتوای ارائه شده در هر کارت با سرعت انتقال اطالعات 

تعداد کارت ها با حجم محتوای ارائه شده متناسب 1. 
5است.

از تعدد مفاهیم ارائه شده در هر کارت پرهیز شده 2. 
5است.

7. تناسب تصاویر با محتوا 

5تصاویر با محتوای مورد نظر مرتبط است.1. 

امکان برقراری ارتباط تصویری بین کارت ها برای کشف 2. 
5روابط مورد توجه قرار گرفته است.

جمع: 7۰

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

ب.4. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« فلش کارت های زبان عربی
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 ب. 5. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« 
کتاب های جنبی و سرگرمی زبان عربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. مبتنی بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری 

از دانش افزایی و توانمندسازی فکری برای تغییر نگرش و 1. 
7فرهنگ سازی استفاده شده است. 

2. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

4سطح دشواری سرگرمی ها، منطقی است.1. 

4پیش نیازهای مفهومی، مهارتی مخاطب رعایت شده است.2. 

3. ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطبان

از طریق ارائه  مطالب چالش برانگیز، کنجکاوی مخاطب 1. 
5برانگیخته می شود.

برای رسیدن به پاسخ پرسش های مطرح شده بدون ارائه 2. 
5پاسخ های سهل الوصول راهنمایی های مناسب ارائه شده است.

4. توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان 

مهارت های مورد نیاز در سرگرمی ها با مخاطب تناسب 1. 
3دارند.

3محتوا به کنجکاوی های مخاطب، پاسخ می دهد.2. 

5. افزایش  گیرایی مطالب، با استفاده از قالب های متنوعی مانند داستان، شعر و نمایشنامه، 
به صورت های ساده یا ترکیبی

فرصت انجام فعالیت های عملی و قابل اجرا را فراهم کرده 1. 
5است. 

3در ارائه مطالب، تنوع وجود دارد.2. 

برای ایجاد انگیزه در مخاطب، از سرگرمی های جذاب و به 3. 
3روز استفاده شده است.
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6. خالقیت و نوآوری در ارائة مطالب علمی

4در سرگرمی ها، خالقیت و نوآوری وجود دارد. 1. 

3مطالب تکراری و کلیشه ای نیست.2. 

7. استفاده از تصویر، نمودار، جداول، گراف و نقشه برای انتقال سریع تر و مؤثرتر مطالب به مخاطب

4از جداول، نمودارها و تصاویر، استفاده شده است.1. 

8. تقویت عالقة مخاطبان را به مطالعة بیشتر دربارة موضوع یا موضوع های مطرح شده 

به منظور ایجاد عالقه نسبت به درس عربی، کاربردهای 1. 
6زبان آموزی در قالب سرگرمی ارائه شده است.

به جستجوگری و کسب اطالعات از منابع یادگیری توسط 2. 
2فراگیرنده، توجه شده است.

9. فراهم کردن زمینة پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان 
از طریق پیش بینی کارهای گروهی در فعالیت ها

4سرگرمی ها فرصت تعامل را ایجاد کرده است.1. 
جمع: 65

الف.6. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترک« کتاب های والدین 

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

14محتوا اعتبار علمی دارد.1. 

در صورتی که 
اشتباهات به 

گونه ای باشند که 
ایجاد بدفهمی 

کنند، تا حداکثر 
15 امتیاز منفی 

به آن تعلق 
می گیرد.

3محتوا به روز است.2. 

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

ب. 5. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های جنبی و سرگرمی زبان عربی
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2. کیفیت مناسب سازمان دهی محتوای کتاب

1فهرست مطالب دارد.1. 

2منابع و مآخذ را معرفی کرده است.2. 

3فصل ها، پیوستگی و انسجام موضوعی دارند.3. 

3. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب 

2محتوا، جذاب و برانگیزاننده است.1. 

مباحث با استفاده از رنگ و عالئم، تفکیک شده 2. 
1است.

1از محرک های بصری برای ایجاد انگیزه، استفاده شده است.3. 

1به سفیدخوانی، توجه شده است.4. 

4. بیان مشفقانة کتاب بر مبنای زبان فارسی معیار

2با توجه به مخاطب. روانی متن رعایت شده است.1. 

2توضیح منظم و منطقی دارد.2. 

5. استفاده از شکل و تصویر برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

از شکل و تصویر برای ساده سازی انتقال مفاهیم، 1. 
4استفاده شده است.

2در بیان مقصود، از تصاویر واضح استفاده شده است.2. 

6. رعایت حقوق مالکیت و آفرینش فکری در تهیة  محتوای کتاب

1ارجاع دهی مناسب صورت گرفته است.1. 

1شناسنامه کامل و واضح دارد.2. 

جمع: 4۰ 

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

الف.6. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترک« کتاب های والدین 
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ب.6. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های والدین زبان عربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. مبتنی بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری 

 .1
بیان اهداف و رویکردهای آموزشی به گونه ای که برای 
والدین قابل استفاده باشد و مطابق اهداف برنامه درسی 

باشد.
12

بیان شیوه های نوین آموزش زبان عربی که در 2. 
12کتاب های نونگاشت اجرا شده است. 

2. فراهم کردن زمینة پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان 
از طریق پیش بینی کارهای گروهی در فعالیت ها

2فرصت تعامل با اعضای خانواده، فراهم شده است.1. 

3. کمک به رشد و توسعة علمی مخاطبان 

 .1
به منظور ملموس کردن اهداف، رویکردها، بایدها و 

نبایدهای آموزشی برای والدین، مثال ها و مصداق های 
آموزشی بیان شده است.

4

از تنوع فعالیت های فکری و عملی در زندگی روزمره، 2. 
4برخوردار است.

منابع مهم )کتاب، سایت و وبالگ، مجله و ...( معرفی 3. 
3شده اند.

4. توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان 

محتوا به کنجکاوی ها، نیازهای اطالعاتی و پرسش های 1. 
8والدین در ارتباط با برنامه های درسی، پاسخ می دهد.

مراجع و منابع مناسب و مورد نیاز دانش آموزان برای 2. 
4والدین، معرفی شده است.

 .3
ویژگی های مورد تایید آموزش و پرورش در مورد منابع 
کمک درسی و کمک آموزشی برای والدین، بیان شده 

است.
4

سرگرمی ها و فعالیت ها با امکانات خانواده ها و توانایی 4. 
5دانش آموزان، تناسب دارند. 
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5. استفاده از تصویر، نمودار، جداول، گراف و نقشه برای انتقال سریع تر و مؤثرتر مطالب به مخاطب

از جداول و نمودارها به منظور سهولت درک پیام ها و 1. 
4مفاهیم، استفاده مناسب شده است.

6. تقویت عالقة مخاطبان را به مطالعة بیشتر دربارة موضوع یا موضوع های مطرح شده 

از طریق ارائه سرگرمی ها و فعالیت های مناسب، به 1. 
1۰کاربرد زبان عربی در زندگی روزانه توجه شده است.

 .2
از طریق پیش بینی فعالیت ها و سرگرمی های جمعی، 

فرصت لذت بردن از دانش زبانی عربی در خارج 
ازمدرسه ایجاد شده است. 

8

جمع: 8۰ 

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

ب.6. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های والدین زبان عربی
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ضمیمه 1
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فرم های ارزشیابی و جداول ارزیابی از انواع کتاب ها 
و منابع آموزشی و تربیتی زبان عربی

1. جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از کتاب ها 
و منابع کمک آموزشی زبان عربی

1.1. جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از کتاب ها و منابع تکمیلی 
دانش آموز )دانش افزایی( زبان عربی

 1.1.1. جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از کتاب های تکمیلی 
دانش آموز )دانش افزایی( زبان عربی 

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی 
از کتاب های تکمیلی دانش آموز )دانش افزایی( زبان عربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 خالقیت و نوآوری:

1
زمینه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 
مهارت های یک یا چند نوع تفکر )نظیر: تفکر منطقی، 
تفکر واگرا، تفکر سیستمی، تفکر نقاد( را فراهم می کند.

8

2
تولید یک محصول جدید و کاربردی را با استفاده از یک 
یا چند روش )نظیر: درگیری حواس، کاوشگری، آزمایش 

کردن( فراهم کرده است.

3
خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظیر: پرورش تخیل/ 

طرح افکار تازه/ ارتباط بین پدیده ها و وقایع و کاربست آن 
را مورد توجه قرار داده است. 

موقعیت هایی برای به کارگیری ایده ها، و تبدیل آن به 4
خدمات جدید و به شیوه ای مفید را فراهم می کند.

محصول تولیدی از خالقیت و نوآوری برخوردار است.5
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 رعایت قواعد و زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معیار )نوشتاری/گفتاری( به ویژه 6
در ترکیب جمالت رعایت شده است.

6 قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحیح کلمات و 7
اصول نشانه گذاری رعایت شده است.

به واژگان معادل فارسی با توجه به دستورالعمل 8
فرهنگستان زبان توجه کرده است.

 سهولت به کارگیری:

طراحی و تولید آن به گونه ای است که امکان بهره گیری ۹
6آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.

 صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گیری از یافته ها، تجربیات و روش های علمی 1۰
معتبر تهیه شده است.

6
11

محتوا توصیفی نظام مند و منطقی )از یک یا چند شیء، 
پدیده، واقعیت و یا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه های 

چهارگانه یادگیری با محوریت خداوند مرتبط است.

 تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسی و رشته تحصیلی:

با اهداف کلی دوره یا رشته تحصیلی تناسب دارد. 12

8
13

به اصول حاکم بر طراحی برنامه های درسی مبتنی بر سند 
برنامه درسی ملی و رویکرد فطرت گرایی توحیدی توجه 

کرده است.

به شایستگی های پایه و مؤلفه های راهنمای حوزه ی تربیت 14
و یادگیری مربوطه توجه کرده است.

 رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی- ایرانی:

ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی مطرح در اسناد 15
مصوب را رعایت نموده است.

6
16

به معرفی نمادهای هویت ملی )ایرانی،  اسالمی و انقالبی( 
مانند پرچم، زبان فارسی، ارزش های دینی 

و انقالبی توجه کرده است.
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 تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد:

به نیازهای گروه های سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای 17
جنسیتی و محیطی توجه کرده است.

8

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختی، عاطفی، 18
ایمانی، اخالقی و عملکردی آن ها کمک می کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹
در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و رسانه های 

آموزشی به یافته ها و دانش های نظری، عملی و روشی روز 
4توجه شده است.

در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و رسانه های 2۰
آموزشی به نیازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا:

21
از کلمات آشنا )واژگان پایه(، با معنا، جمالت کوتاه و 

نشانه های نگارشی برای فهم بهتر جمالت استفاده شده 
5است.

از بیان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.22

 سازماندهی مناسب محتوا:

محتوا از انسجام درونی و بیرونی برخوردار است. 23

6

محتوا به شکل منطقی و از ساده به پیچیده سازماندهی 24
شده است.

25
محتوا در راستای تحقق اهداف راهنمای حوزه تربیت و 
یادگیری مربوطه سازماندهی شده و زمینه فهم عمیق و 

فزاینده را برای مخاطب فراهم می کند.

شرایط یادگیری فعال و فرصت تعامل با محیط های داخل 26
و خارج از مدرسه را فراهم می کند.
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 توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ایرانی:

محتوا به معرفی منابع و فعالیت های علمی و ادبی 27
دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

5

محتوا به معرفی آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و 28
جهان اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ایمنی:

در طراحی و تولید ماده آموزشی از مواد اولیه سالم، 2۹
6بی خطر و بهداشتی استفاده شده است.

 جذابیت شکلی و ظاهری:

استانداردهای فنی و هنری در طراحی و ساخت ماده 3۰
آموزشی رعایت شده است.

6 موازین تربیتی و اصول آموزشی در طراحی و تدوین ماده 31
آموزشی رعایت شده است.

از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهای جذاب و 32
مرتبط استفاده شده است.

80جمع امتیاز ویژگی های عمومی
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ویژگی ها و سنجه های » اختصاصی« ارزیابی از کتاب های تکمیلی 
دانش آموز )دانش افزایی( زبان عربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامة درسی یا نبود تضاد بین متن و اهداف

بین محتوای کتاب با برنامه درسی عربی هماهنگی وجود 1
6دارد.

5موجب تقویت و اشاعه برنامه درسی عربی است.2

 توجه به توسعة شایستگی های پایة مخاطبان از منظر تفکر و تعقل،ایمان، علم، عمل و اخالق 

3
به فّعالّیت های مختلف فکری در چارچوب مهارت های 
چهارگانه زبانی برای درگیر کردن حواّس فراگیر توّجه 

نموده است.
2

در محتوای استفاده شده به باورهای دینی و فرهنگی به 4
2منظور تقویت ایمان و اخالق توّجه شده است.

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

متون و عبارت های کتاب از نظر صرف و نحو و کاربرد 5
2واژگان صحیح و معتبر است.

 تناسب کیفیت سازمان دهی محتوای کتاب، با میزان درک و فهم مخاطب 

2به پیش دانسته های پایۀ مخاطب توّجه شده است.6

سازمان دهی محتوای کتاب با رشد عقالنی مخاطب 7
2سازگاری دارد.

 توجه به تفاوت سبک های یادگیری مخاطبان در فرایند یادگیری

از انواع سبک های یادگیری، در ارائه محتوا استفاده شده 8
2است.

کتاب در زمینه آموزش و انتقال اّطالعات، نگارشی ساده و ۹
2به دور از پیچیدگی ها دارد.



77

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب 

به برانگیختن حّس کنجکاوی و ایجاد پرسش کمک 1۰
2می کند.

بخش های کمکی تعاملی مانند لوح فشرده، وبگاه پشتیبان، 11
2شبکه موبایلی و موارد همانند دارد.

 تناسب ساختار فیزیکی کتاب و کیفیت چاپ آن، اعم از قطع، اندازه، تعداد صفحات 
و اندازة قلم، با سن مخاطب

2طرح رو و پشت جلد و عنوان کتاب جّذاب و پرمعناست12

2قطع و حجم کتاب متناسب با مخاطب است.13

نوع قلم، اندازه و صفحه آرایی، به گونه ای است که موجب 14
2جّذابّیت، انگیزه و ایجاد نظم فکری می گردد.

 بیان مشفقانه بر مبنای زبان فارسی معیار

2محتوا برای تفهیم مطالب گویا، خالصه و جّذاب است.15

1رسم الخّط مصّوب آموزش و پرورش رعایت شده است.16

واژگان مناسب به کار گرفته شده و معادل مصّوِب واژه های 17
1بیگانه نیز آورده شده است.

 استفاده از شکل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

2شکل ها و تصویرها گیرایی، زیبایی و کیفّیت مناسب دارند.18

1در تصاویر تعادل جنسّیتی رعایت شده است.1۹

در تصویرها به مسائل فرهنگی توّجه شایسته و بایسته 2۰
2شده است.

تصاویر و شکل ها به انتقال سریعتر و مؤثّرتِر مفاهیم کمک 21
1می کنند.
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 تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطبان 

4در زندگی حال و آینده مخاطب کاربرد دارد.22

2به توانایی فهم متون دینی و ادبی کمک می کند.23

 رعایت حقوق مالکیت و آفرینش فکری در تهیة  محتوا

با ذکر منابع و مآخذ، حقوق کتاب درسی و دیگر کتاب ها 24
2رعایت شده است.

شناسنامه کتاب و فهرست موضوعی بر اساس طبقه بندی 25
2فیپا ارائه شده است.

 مبتنی بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری مبتنی 

5همسو با اصول و اهداف برنامۀ درسی زبان عربی است.26

در راستای تقویت و اشاعۀ اهداف برنامۀ درسی زبان عربی 27
5است.

 برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

2محتوای کتاب از منطق و پیوستگی الزم برخوردار است.28

 ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

3محتوای کتاب جّذاب و متنّوع است.2۹

محتوا، مخاطب را عالقه مند به یادگیری زبان عربی 3۰
3می سازد.

 کمک به رشد و توسعة علمی مخاطبان 

3مهارت ترجمه تقویت شده است.31

به مهارت فراگیر در واژه شناسی و کاربرد واژگان کمک کرده 32
3است.

ساختار به کار رفته در کتاب به فهم متن کمک می کند و 33
3در راستای اهداف کتاب های نونگاشت است.

3به مهارت زبانی آموزش مکالمه مخاطب کمک می کند.34
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 انتقال تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها به صورت مستدل

ساختارهای آموزشی در موقعّیت های همانند تعمیم داده شده 35
2است.

مهارت های زبانی مانند مکالمه در موقعّیت های مشابه آورده 36
2شده است.

 توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان 

به نیاز فراگیر در یادگیری قرآن و متون دینی توّجه شده 37
2است.

2به نیاز مخاطب در فهم متون ادب فارسی توّجه شده است.38

 افزایش  گیرایی مطالب، با استفاده از قالب های متنوعی 
مانند داستان، شعر و نمایشنامه، به صورت های ساده یا ترکیبی

از متون نظم در حّد ساختار و واژگان کتاب استفاده بهینه 3۹
2شده است.

ازمتونی جذاب مانند }آیا می دانید 4۰
3که،داستان،لطیفه،شعرونمایشنامه{ استفاده شده است.

 خالقیت و نوآوری در ارائة مطالب علمی 

3در طّراحی عبارات و متون نوآوری وجود دارد41

در شیوه های آموزش مهارت های چهارگانه زبانی 42
2خالقیت هست.

43
موضوع و محتوای کتاب تکراری نیست، و اگر در بازار کتاب 
مشابه دارد و تکراری است، تفاوت آشکار با سایر کتاب ها 

در موضوع دارد.
5

 برخورداری از تصویر، نمودار، جداول، گراف و نقشه، برای انتقال سریع تر و مؤثرتر مطالب به مخاطبان

از تصاویر جّذاب، باکیفّیت و دارای هدف آموزشی استفاده 44
3شده است.

3از نمودار، جدول و اینفوگراف بهره گرفته شده است.45
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 تقویت عالقة مخاطبان را به مطالعة بیشتر دربارة موضوع یا موضوع های مطرح شده 

محتوا مخاطب را به پژوهش و مطالعۀ بیشتر ترغیب 46
3می کند. 

 معرفی منابع تألیف یا ترجمة کتاب و منابع برای مطالعة 

2منابع تخّصصی در حوزۀ مهارت های چهارگانه زبانی معّرفی شده اند.47

1منابع تهّیۀ محتوای کتاب به خوبی معّرفی شده اند.48

120جمع امتیاز ویژگی های اختصاصی

2.1.1. جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از کتاب های مرجع زبان عربی
ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های مرجع زبان عربی
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 خالقیت و نوآوری:

1
زمینه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 
مهارت های یک یا چند نوع تفکر )نظیر: تفکر منطقی، 
تفکر واگرا، تفکر سیستمی، تفکر نقاد( را فراهم می کند.

8

2
تولید یک محصول جدید و کاربردی را با استفاده از یک 
یا چند روش )نظیر: درگیری حواس، کاوشگری، آزمایش 

کردن( فراهم کرده است.

3
خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظیر: پرورش تخیل/ 
طرح افکار تازه/ ارتباط بین پدیده ها و وقایع و کاربست 

آن را مورد توجه قرار داده است. 

موقعیت هایی برای به کارگیری ایده ها، و تبدیل آن به 4
خدمات جدید و به شیوه ای مفید را فراهم می کند.

محصول تولیدی از خالقیت و نوآوری برخوردار است.5
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 رعایت قواعد و زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معیار )نوشتاری/گفتاری( به 6
ویژه در ترکیب جمالت رعایت شده است.

6 قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحیح کلمات و 7
اصول نشانه گذاری رعایت شده است.

به واژگان معادل فارسی با توجه به دستورالعمل 8
فرهنگستان زبان توجه کرده است.

 سهولت به کارگیری:

طراحی و تولید آن به گونه ای است که امکان بهره گیری ۹
6آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.

 صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گیری از یافته ها، تجربیات و روش های 1۰
علمی معتبر تهیه شده است.

6
11

محتوا توصیفی نظام مند و منطقی )از یک یا چند 
شیء، پدیده، واقعیت و یا رخداد( ارائه کرده است و با 

عرصه های چهارگانه یادگیری با محوریت خداوند مرتبط 
است.

 تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسی و رشته تحصیلی:

با اهداف کلی دوره یا رشته تحصیلی تناسب دارد. 12

8 13
به اصول حاکم بر طراحی برنامه های درسی مبتنی بر 

سند برنامه درسی ملی و رویکرد فطرت گرایی توحیدی 
توجه کرده است.

به شایستگی های پایه و مؤلفه های راهنمای حوزه ی 14
تربیت و یادگیری مربوطه توجه کرده است.

 رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی- ایرانی:

ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی مطرح در اسناد 15
مصوب را رعایت نموده است.

6

16
به معرفی نمادهای هویت ملی )ایرانی،  اسالمی و انقالبی( 

مانند پرچم، زبان فارسی، ارزش های دینی و انقالبی 
توجه کرده است. 
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 تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد:

به نیازهای گروه های سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای 17
جنسیتی و محیطی توجه کرده است.

8
به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختی، عاطفی، 18

ایمانی، اخالقی و عملکردی آن ها کمک می کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹
در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و رسانه های 
آموزشی به یافته ها و دانش های نظری، عملی و روشی 

4روز توجه شده است.

در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و رسانه های 2۰
آموزشی به نیازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا:

از کلمات آشنا )واژگان پایه(، با معنا، جمالت کوتاه و نشانه های 21
5نگارشی برای فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

از بیان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.22

 سازماندهی مناسب محتوا:

محتوا از انسجام درونی و بیرونی برخوردار است. 23

6

محتوا به شکل منطقی و از ساده به پیچیده سازماندهی 24
شده است.

25
محتوا در راستای تحقق اهداف راهنمای حوزه تربیت و 
یادگیری مربوطه سازماندهی شده و زمینه فهم عمیق و 

فزاینده را برای مخاطب فراهم می کند.

شرایط یادگیری فعال و فرصت تعامل با محیط های 26
داخل و خارج از مدرسه را فراهم می کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ایرانی:

محتوا به معرفی منابع و فعالیت های علمی و ادبی 27
دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

5
محتوا به معرفی آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و 28

جهان اسالم توجه کرده است.
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 مالحظات بهداشتی و ایمنی:

در طراحی و تولید ماده آموزشی از مواد اولیه سالم، 2۹
6بی خطر و بهداشتی استفاده شده است.

 جذابیت شکلی و ظاهری:

استانداردهای فنی و هنری در طراحی و ساخت ماده 3۰
آموزشی رعایت شده است.

6 موازین تربیتی و اصول آموزشی در طراحی و تدوین ماده 31
آموزشی رعایت شده است.

از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهای جذاب 32
و مرتبط استفاده شده است.

80جمع امتیاز ویژگی های عمومی

ویژگی ها و سنجه های » اختصاصی« ارزیابی از کتاب های مرجع زبان عربی
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شده
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 وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامة درسی )نبود تضادی بین متن و اهداف(

زمینه تثبیت، تقویت یا گسترش اهداف برنامه درسی 1
6عربی را فراهم می نماید.

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

محتوا از نظر صرف و نحو، بالغت و واژگان از اعتبار 2
8علمی برخوردار است.

در صورتی 
که اشتباهات 
به گونه ای 
باشند که 

ایجاد بدفهمی 
کنند، تا 

حداکثر 1۰ 
امتیاز منفی 
به آن تعلق 

می گیرد.

4مؤلف برای کتاب مرجع از اعتبار الزم برخوردار است.3
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 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب 

2محتوا گیرا و برانگیزاننده است.4

1مباحث با استفاده از رنگ و نشانه ها تفکیک شده اند.5

2از محرک های بصری برای ایجاد انگیزه استفاده شده است.6

2به سفیدخوانی توجه شده است.7

 بیان مشفقانة کتاب بر مبنای زبان فارسی معیار

6توضیح منظم و منطقی دارد.8

 استفاده از شکل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

به منظور سهولت انتقال مفاهیم از شکل و تصویر ۹
4استفاده شده است. 

3 در استفاده از تصویر قدرت هنری بکاررفته است.1۰

3تصاویر در بیان مقصود واضح است.11

 رعایت حقوق مالکیت و آفرینش فکری در تهیة  محتوای کتاب

2ارجاع دهی مناسب دارد.12

2شناسنامه کامل و واضح است.13

 مبتنی بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری 

1۰با اهداف برنامه درسی عربی ارتباط دارد.14

 برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

3در محتوای هر فصل پیوستگی و انسجام موضوعی وجود دارد.15

3اطالعات با دسته بندی مناسب ارائه شده است.16

مطالب ارائه شده با توّجه به اهداف کتاب، جامعیت 17
8موضوعی دارد.
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 کمک به رشد و توسعة علمی مخاطبان 

18
با کتاب های مرجع موجود تفاوت آشکار داشته  باشد؛ 

به گونه ای که بتواند به افزایش مهارت های زبانی کمک 
کند.

6

 انتقال تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها به صورت مستدل 

مهارت های زبانی را به منظور فهم متون کهن و امروزی 1۹
5و واقعیت های زبان پرورش  دهد.

 توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان 

محتوا به کنجکاوی ها، نیازهای اطالعاتی و پرسش های 2۰
4مخاطب در زمینه درس عربی پاسخ می دهد.

3مطالب برای استفاده دبیر یا دانش آموز، کاربردی است.21

 استفاده از تصویر، نمودار، جداول، گراف و نقشه برای انتقال سریع تر و مؤثرتر مطالب به مخاطب

از جدول، تصویر، اینفوگراف و نمودار برای ساده سازی 22
6انتقال مفاهیم استفاده مناسب شده است.

 تقویت عالقة مخاطبان را به مطالعة بیشتر دربارة موضوع یا موضوع های مطرح شده 

2به کاربرد زبان عربی در زندگی روزانه توجه دارد.23

شاهد مثالهای زبانی مانند آیات، احادیث، امثال و حکم 24
5و سخن ادیبان ارائه شده است.

به جستجوگری و کسب اّطالعات از منابع یادگیری 25
2توّسط فراگیرنده توجه شده است.

مراجع و منابع مناسب و مورد نیاز مخاطب را معرفی 26
3کرده است.

برای برقراری ارتباط بین مفاهیم، ارجاع دهی مناسب 27
3دارد.
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 تنظیم محتوای کتاب مبتنی بر موازین و طبقه بندی فیپا 

6دسترسی سریع به اّطالعات امکان پذیر است.28

4واژه نامه مناسب دارد.2۹

2نمایه مناسب دارد.3۰

120جمع امتیاز ویژگی های اختصاصی

3.1.1. جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از پوستر زبان عربی
ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از پوستر زبان عربی
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 خالقیت و نوآوری:

1

زمینه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق 
پرورش مهارت های یک یا چند نوع تفکر )نظیر: 
تفکر منطقی، تفکر واگرا، تفکر سیستمی، تفکر 

نقاد( را فراهم می کند.

8

2
تولید یک محصول جدید و کاربردی را با استفاده 

از یک یا چند روش )نظیر: درگیری حواس، 
کاوشگری، آزمایش کردن( فراهم کرده است.

3
خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظیر: پرورش 

تخیل/ طرح افکار تازه/ ارتباط بین پدیده ها و وقایع 
و کاربست آن را مورد توجه قرار داده است. 

موقعیت هایی برای به کارگیری ایده ها، و تبدیل آن به 4
خدمات جدید و به شیوه ای مفید را فراهم می کند.

محصول تولیدی از خالقیت 5
و نوآوری برخوردار است.
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 رعایت قواعد و زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معیار )نوشتاری/گفتاری( 6
به ویژه در ترکیب جمالت رعایت شده است.

6 قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحیح 7
کلمات و اصول نشانه گذاری رعایت شده است.

به واژگان معادل فارسی با توجه به دستورالعمل 8
فرهنگستان زبان توجه کرده است.

 سهولت به کارگیری:

طراحی و تولید آن به گونه ای است که امکان بهره گیری ۹
6آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.

 صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گیری از یافته ها، تجربیات و روش های 1۰
علمی معتبر تهیه شده است.

6
11

محتوا توصیفی نظام مند و منطقی )از یک یا چند 
شیء، پدیده، واقعیت و یا رخداد( ارائه کرده است و 
با عرصه های چهارگانه یادگیری با محوریت خداوند 

مرتبط است.

 تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسی و رشته تحصیلی:

با اهداف کلی دوره یا رشته تحصیلی تناسب دارد. 12

8 13
به اصول حاکم بر طراحی برنامه های درسی مبتنی 
بر سند برنامه درسی ملی و رویکرد فطرت گرایی 

توحیدی توجه کرده است.

به شایستگی های پایه و مؤلفه های راهنمای حوزه ی 14
تربیت و یادگیری مربوطه توجه کرده است.

 رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی- ایرانی:

ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی مطرح در 15
اسناد مصوب را رعایت نموده است.

6
16

به معرفی نمادهای هویت ملی )ایرانی،  اسالمی و 
انقالبی( مانند پرچم، زبان فارسی، ارزش های دینی 

و انقالبی توجه کرده است.
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 تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد:

به نیازهای گروه های سنی مخاطبان و تفاوت در 17
نیازهای جنسیتی و محیطی توجه کرده است.

8
18

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختی، 
عاطفی، ایمانی، اخالقی و عملکردی آن ها کمک 

می کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹
در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و 

رسانه های آموزشی به یافته ها و دانش های نظری، 
عملی و روشی روز توجه شده است.

4

2۰
در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و 

رسانه های آموزشی به نیازهای آینده مخاطبان 
توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا:

21
از کلمات آشنا )واژگان پایه(، با معنا، جمالت 

کوتاه و نشانه های نگارشی برای فهم بهتر جمالت 
5استفاده شده است.

از بیان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.22

 سازماندهی مناسب محتوا:

محتوا از انسجام درونی و بیرونی برخوردار است. 23

6

محتوا به شکل منطقی و از ساده به پیچیده 24
سازماندهی شده است.

25

محتوا در راستای تحقق اهداف راهنمای حوزه 
تربیت و یادگیری مربوطه سازماندهی شده و 

زمینه فهم عمیق و فزاینده را برای مخاطب فراهم 
می کند.

شرایط یادگیری فعال و فرصت تعامل با محیط های 26
داخل و خارج از مدرسه را فراهم می کند.
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 توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ایرانی:

محتوا به معرفی منابع و فعالیت های علمی و ادبی 27
دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

5
محتوا به معرفی آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند 28

ایران و جهان اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ایمنی:

در طراحی و تولید ماده آموزشی از مواد اولیه سالم، 2۹
6بی خطر و بهداشتی استفاده شده است.

 جذابیت شکلی و ظاهری:

استانداردهای فنی و هنری در طراحی و ساخت 3۰
ماده آموزشی رعایت شده است.

6 موازین تربیتی و اصول آموزشی در طراحی و 31
تدوین ماده آموزشی رعایت شده است.

از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهای 32
جذاب و مرتبط استفاده شده است.

80جمع امتیاز ویژگی های عمومی

ویژگی ها و سنجه های » اختصاصی« ارزیابی از پوستر زبان عربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامة درسی یا نبود تضاد بین متن و اهداف

15همسو با اهداف برنامه درسی عربی است.1

 برخورداری محتوای پوستر به لحاظ علمی از صحت و اعتبار 

3محتوای آن از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.2

3منطبق با آخرین دستاوردهای علمی است.3

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از پوستر زبان عربی
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 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب 

2محتوا جذاب و برانگیزاننده است.4

2از محرک های بصری برای ایجاد انگیزه استفاده شده است.5

 تناسب ساختار فیزیکی پوستر و کیفیت چاپ آن، اعم از قطع، اندازه، اندازة قلم، با سن مخاطب 

3شکل ظاهری و فیزیکی برای مخاطب جذاب است.6

3قطع پوستر با سّن مخاطب تناسب دارد.7

3اندازه قلم با سّن مخاطب متناسب است.8

3از محرک های بصری و جذاب استفاده شده است.۹

مواد استفاده شده )کاغذ، نوع رنگ ها و... ( از کیفیت 1۰
3مناسب برخوردار است.

تمهیدات الزم جهت افزایش طول عمر پوستر 11
3اندیشیده شده است.

 توجه به ایده های کلیدی و شایستگی های موجود در برنامه درسی در سازمان دهی محتوا

به نکات مهم و ایده های کلیدی کتاب توّجه شده 12
4است.

به پرورش شایستگی های مورد نظر در برنامه درسی 13
3عربی توجه شده است.

 افزایش عالقه و انگیزة مخاطبان 

عالقه دانش آموزان را جهت یادگیری مطالب افزایش 14
4می دهد.

4سبب تقویت حس کنجکاوی مخاطب می گردد.15

 مبتنی بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری 

12در راستای رویکرد و اهداف برنامه درسی عربی است.16

دانش و مهارت زبانی تکمیلی مرتبط با برنامه های 17
12درسی را در اختیار دانش آموزان قرار داده است.

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

ویژگی ها و سنجه های » اختصاصی« ارزیابی از پوستر زبان عربی
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 برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

3محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.18

3عناصر به نمایش گذاشته شده مرتبط و مکمل هستند.1۹

 ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطبان

انگیزه مخاطب را جهت فراگیری موضوع افزایش 2۰
3می دهد.

عالقه مخاطبان را در زمینه علوم مرتبط با درس عربی 21
2افزایش می دهد.

 برخورداری از ویژگی های بصری مناسب

4از رنگ های استاندارد استفاده شده است.22

شکل ظاهری پوستر از جذابیت 23
4و برانگیزانندگی کافی برخوردار است.

4نحوه چینش عناصر در پوستر مناسب است.24

3اندازه قلم در متن و در حاشیه مناسب است.25

 تناسب مفاهیم و محتوای ارائه شده با نیازهای مخاطب 

دربرگیرنده محتوای مناسب جهت رفع نیازهای 26
6مخاطب است.

6محتوای ارائه شده برای مخاطب قابل درک است.27

120جمع امتیاز ویژگی های اختصاصی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات
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4.1.1. جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از فلش کارت  زبان عربی
ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از فلش کارت  زبان عربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 خالقیت و نوآوری:

1

زمینه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق 
پرورش مهارت های یک یا چند نوع تفکر )نظیر: 
تفکر منطقی، تفکر واگرا، تفکر سیستمی، تفکر 

نقاد( را فراهم می کند.

8

2

تولید یک محصول جدید و کاربردی را با 
استفاده از یک یا چند روش )نظیر: درگیری 

حواس، کاوشگری، آزمایش کردن( فراهم کرده 
است.

3

خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظیر: پرورش 
تخیل/ طرح افکار تازه/ ارتباط بین پدیده ها و 
وقایع و کاربست آن را مورد توجه قرار داده 

است. 

4
موقعیت هایی برای به کارگیری ایده ها، و تبدیل 
آن به خدمات جدید و به شیوه ای مفید را فراهم 

می کند.

محصول تولیدی از خالقیت و نوآوری برخوردار 5
است.

 رعایت قواعد و زبان و خط فارسی:

6
قواعد دستور زبان فارسی معیار )نوشتاری/

گفتاری( به ویژه در ترکیب جمالت رعایت شده 
است.

6 قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحیح 7
کلمات و اصول نشانه گذاری رعایت شده است.

به واژگان معادل فارسی با توجه به دستورالعمل 8
فرهنگستان زبان توجه کرده است.
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 سهولت به کارگیری:

۹
طراحی و تولید آن به گونه ای است که امکان 
بهره گیری آسان و راحت از ماده آموزشی را 

فراهم می کند.
6

 صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گیری از یافته ها، تجربیات و 1۰
روش های علمی معتبر تهیه شده است.

6
11

محتوا توصیفی نظام مند و منطقی )از یک یا 
چند شیء، پدیده، واقعیت و یا رخداد( ارائه 

کرده است و با عرصه های چهارگانه یادگیری با 
محوریت خداوند مرتبط است.

 تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسی و رشته تحصیلی:

با اهداف کلی دوره یا رشته تحصیلی تناسب دارد. 12

8
13

به اصول حاکم بر طراحی برنامه های درسی 
مبتنی بر سند برنامه درسی ملی و رویکرد 

فطرت گرایی توحیدی توجه کرده است.

به شایستگی های پایه و مؤلفه های راهنمای حوزه ی 14
تربیت و یادگیری مربوطه توجه کرده است.

 رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی- ایرانی:

ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی مطرح در 15
اسناد مصوب را رعایت نموده است.

6
16

به معرفی نمادهای هویت ملی )ایرانی،  اسالمی 
و انقالبی( مانند پرچم، زبان فارسی، ارزش های 

دینی و انقالبی توجه کرده است. 

 تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد:

به نیازهای گروه های سنی مخاطبان و تفاوت در 17
نیازهای جنسیتی و محیطی توجه کرده است.

8
18

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختی، 
عاطفی، ایمانی، اخالقی و عملکردی 

آن ها کمک می کند.

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از فلش کارت  زبان عربی
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 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹
در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و 
رسانه های آموزشی به یافته ها و دانش های 
نظری، عملی و روشی روز توجه شده است.

4

2۰
در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و 

رسانه های آموزشی به نیازهای آینده مخاطبان 
توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا:

21
از کلمات آشنا )واژگان پایه(، با معنا، جمالت 

کوتاه و نشانه های نگارشی برای فهم بهتر 
5جمالت استفاده شده است.

از بیان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده 22
است.

 سازماندهی مناسب محتوا:

محتوا از انسجام درونی و بیرونی برخوردار است. 23

6

محتوا به شکل منطقی و از ساده به پیچیده 24
سازماندهی شده است.

25

محتوا در راستای تحقق اهداف راهنمای حوزه 
تربیت و یادگیری مربوطه سازماندهی شده و 
زمینه فهم عمیق و فزاینده را برای مخاطب 

فراهم می کند.

26
شرایط یادگیری فعال و فرصت تعامل با 

محیط های داخل و خارج از مدرسه را فراهم 
می کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ایرانی:

محتوا به معرفی منابع و فعالیت های علمی و 27
ادبی دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

5
محتوا به معرفی آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند 28

ایران و جهان اسالم توجه کرده است.

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از فلش کارت  زبان عربی
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 مالحظات بهداشتی و ایمنی:

در طراحی و تولید ماده آموزشی از مواد اولیه 2۹
6سالم، بی خطر و بهداشتی استفاده شده است.

 جذابیت شکلی و ظاهری:

استانداردهای فنی و هنری در طراحی و ساخت 3۰
ماده آموزشی رعایت شده است.

6 موازین تربیتی و اصول آموزشی در طراحی و 31
تدوین ماده آموزشی رعایت شده است.

از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهای 32
جذاب و مرتبط استفاده شده است.

80جمع امتیاز ویژگی های عمومی

ویژگی ها و سنجه های » اختصاصی« ارزیابی از فلش کارت  زبان عربی

حداکثرامتیازمعیارهاوسنجههاردیف
امتیازاخذ

شده
توضیحات

 وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامة درسی یا نبود تضاد بین متن و اهداف

12همسو با اهداف برنامه درسی عربی است.1

 برخورداری محتوای فلش کارت  از صحت و اعتبارعلمی 

محتوای آن از نظر صرف و نحو، بالغت و واژگان 2
3از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.

3منطبق با آخرین دستاوردهای علمی است.3

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از فلش کارت  زبان عربی
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 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب 

2محتوا جذاب و برانگیزاننده است.4

از محرک های بصری برای ایجاد انگیزه استفاده 5
2شده است.

 تناسب ساختار فیزیکی فلش کارت  و کیفیت چاپ آن، اعم از جنس، قطع، اندازه 
و اندازة قلم، با سن مخاطب 

شکل ظاهری و فیزیکی آن برای مخاطب جذاب و 6
2برانگیزاننده است.

2قطع و تعداد کارت ها با سن مخاطب تناسب دارد.7

2اندازه قلم با سن مخاطب متناسب است.8

2از محرک های بصری و جذاب استفاده شده است.۹

مواد استفاده شده )کاغذ، نوع رنگ ها و...( کیفیت 1۰
2مناسب دارد.

تمهیدات الزم جهت افزایش عمر فلش کارت 11
2اندیشیده شده است.

به سهولت استفاده از آن در کالس یا خانه توجه 12
2شده است.

به لحاظ وزن و بسته بندی از شرایط مناسبی 13
2برخوردار است.

 توجه به ایده های کلیدی و شایستگی های موجود در برنامه درسی در سازمان دهی محتوا

نکات مهم و ایده های کلیدی برنامه درسی عربی 14
4مورد توجه قرار گرفته است.

به پرورش شایستگی های مورد نظر در برنامه 15
4درسی عربی توجه شده است.

حداکثرامتیازمعیارهاوسنجههاردیف
امتیازاخذ

شده
توضیحات

ویژگی ها و سنجه های » اختصاصی« ارزیابی از فلش کارت  زبان عربی
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 افزایش عالقه و انگیزة مخاطبان برای توسعة یادگیری 

سبب افزایش عالقه دانش آموزان جهت یادگیری 16
2مطالب بیشتر می گردد.

2سبب تقویت حس کنجکاوی مخاطب می گردد.17

 مبتنی بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری 

1۰در راستای رویکرد و اهداف برنامه درسی عربی است.18

اطالعات تکمیلی مرتبط با برنامه های درسی را در 1۹
1۰اختیار دانش آموزان قرار داده است.

 برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

3محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.2۰

عناصر به نمایش گذاشته شده مرتبط و مکمل 21
3هستند.

 ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطبان

انگیزه مخاطب را جهت فراگیری موضوع افزایش 22
2می دهد.

عالقه مخاطبان را در زمینه علوم مرتبط با درس 23
2عربی افزایش می دهد.

 برخورداری از ویژگی های بصری مناسب

5از رنگ های استاندارد استفاده شده است.24

5چیدمان عناصر در هر کارت مناسب است.25

 تناسب مفاهیم و محتوای ارائه شده با نیازهای مخاطب 

دربرگیرنده محتوای مناسب جهت رفع نیازهای 26
5مخاطب است.

5محتوای ارائه شده برای مخاطب قابل درک است.27

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

ویژگی ها و سنجه های » اختصاصی« ارزیابی از فلش کارت  زبان عربی
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 تناسب حجم محتوای ارائه شده در هر کارت با سرعت انتقال اطالعات را

تعداد کارت ها با حجم محتوای ارائه شده متناسب 28
5است.

از تعدد مفاهیم ارائه شده در هر کارت پرهیز 2۹
5شده است.

 تناسب تصاویر با محتوا 

5تصاویر با محتوای مورد نظر مرتبط است.3۰

امکان برقراری ارتباط تصویری بین کارت ها برای 31
5کشف روابط مورد توجه قرار گرفته است.

120جمع امتیاز ویژگی های اختصاصی

5.1.1. جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از کتاب های جنبی و سرگرمی زبان عربی
ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های جنبی و سرگرمی زبان عربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 خالقیت و نوآوری:

1
زمینه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 
مهارت های یک یا چند نوع تفکر )نظیر: تفکر منطقی، 
تفکر واگرا، تفکر سیستمی، تفکر نقاد( را فراهم می کند.

8

2
تولید یک محصول جدید و کاربردی را با استفاده از 
یک یا چند روش )نظیر: درگیری حواس، کاوشگری، 

آزمایش کردن( فراهم کرده است.

3
خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظیر: پرورش 

تخیل/ طرح افکار تازه/ ارتباط بین پدیده ها و وقایع و 
کاربست آن را مورد توجه قرار داده است. 

موقعیت هایی برای به کارگیری ایده ها، و تبدیل آن به 4
خدمات جدید و به شیوه ای مفید را فراهم می کند.

محصول تولیدی از خالقیت و نوآوری برخوردار است.5

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
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 رعایت قواعد و زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معیار )نوشتاری/گفتاری( به 6
ویژه در ترکیب جمالت رعایت شده است.

6 قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحیح کلمات 7
و اصول نشانه گذاری رعایت شده است.

به واژگان معادل فارسی با توجه به دستورالعمل 8
فرهنگستان زبان توجه کرده است.

 سهولت به کارگیری:

طراحی و تولید آن به گونه ای است که امکان بهره گیری ۹
6آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.

 صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گیری از یافته ها، تجربیات و روش های 1۰
علمی معتبر تهیه شده است.

6
11

محتوا توصیفی نظام مند و منطقی )از یک یا چند 
شیء، پدیده، واقعیت و یا رخداد( ارائه کرده است و 
با عرصه های چهارگانه یادگیری با محوریت خداوند 

مرتبط است.

 تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسی و رشته تحصیلی:

با اهداف کلی دوره یا رشته تحصیلی تناسب دارد. 12

8 13
به اصول حاکم بر طراحی برنامه های درسی مبتنی 
بر سند برنامه درسی ملی و رویکرد فطرت گرایی 

توحیدی توجه کرده است.

به شایستگی های پایه و مؤلفه های راهنمای حوزه ی 14
تربیت و یادگیری مربوطه توجه کرده است.

 رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی- ایرانی:

ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی مطرح در اسناد 15
مصوب را رعایت نموده است.

6
16

به معرفی نمادهای هویت ملی )ایرانی،  اسالمی و 
انقالبی( مانند پرچم، زبان فارسی، ارزش های دینی و 

انقالبی توجه کرده است.

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های جنبی و سرگرمی زبان عربی
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 تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد:

به نیازهای گروه های سنی مخاطبان و تفاوت در 17
نیازهای جنسیتی و محیطی توجه کرده است.

8
به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختی، عاطفی، 18

ایمانی، اخالقی و عملکردی آن ها کمک می کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹
در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و رسانه های 
آموزشی به یافته ها و دانش های نظری، عملی و روشی 

4روز توجه شده است.

در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و رسانه های 2۰
آموزشی به نیازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا:

21
از کلمات آشنا )واژگان پایه(، با معنا، جمالت کوتاه 
و نشانه های نگارشی برای فهم بهتر جمالت استفاده 

5شده است.

از بیان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.22

 سازماندهی مناسب محتوا:

محتوا از انسجام درونی و بیرونی برخوردار است.23

6

محتوا به شکل منطقی و از ساده به پیچیده 24
سازماندهی شده است.

25
محتوا در راستای تحقق اهداف راهنمای حوزه تربیت 

و یادگیری مربوطه سازماندهی شده و زمینه فهم 
عمیق و فزاینده را برای مخاطب فراهم می کند.

شرایط یادگیری فعال و فرصت تعامل با محیط های 26
داخل و خارج از مدرسه را فراهم می کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ایرانی:

محتوا به معرفی منابع و فعالیت های علمی و ادبی 27
دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

5
محتوا به معرفی آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و 28

جهان اسالم توجه کرده است.

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز
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ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های جنبی و سرگرمی زبان عربی
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 مالحظات بهداشتی و ایمنی:

در طراحی و تولید ماده آموزشی از مواد اولیه سالم، 2۹
6بی خطر و بهداشتی استفاده شده است.

 جذابیت شکلی و ظاهری:

استانداردهای فنی و هنری در طراحی و ساخت ماده 3۰
آموزشی رعایت شده است.

6 موازین تربیتی و اصول آموزشی در طراحی و تدوین 31
ماده آموزشی رعایت شده است.

از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهای 32
جذاب و مرتبط استفاده شده است.

80جمع امتیاز ویژگی های عمومی

ویژگی ها و سنجه های » اختصاصی« 
ارزیابی از کتاب های جنبی و سرگرمی زبان عربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامة درسی یا نبود تضاد بین متن و اهداف

بین محتوای کتاب با برنامه درسی عربی 1
6هماهنگی وجود دارد.

5موجب تقویت و اشاعه برنامه درسی عربی است.2

 توجه به توسعة شایستگی های پایة مخاطبان از منظر تفکر و تعقل،ایمان، علم، عمل و اخالق 

3
به فّعالّیت های مختلف فکری در چارچوب مهارت های 
چهارگانه زبانی برای درگیر کردن حواّس فراگیر توّجه 

نموده است.
2

در محتوای استفاده شده به باورهای دینی و فرهنگی به 4
2منظور تقویت ایمان و اخالق توّجه شده است.

معیارهاوسنجههاردیف
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 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

متون و عبارت های کتاب از نظر صرف و نحو و کاربرد 5
2واژگان صحیح و معتبر است.

 تناسب کیفیت سازمان دهی محتوا با میزان درک و فهم مخاطب 

2به پیش دانسته های پایۀ مخاطب توّجه شده است.6

سازمان دهی محتوای کتاب با رشد عقالنی مخاطب 7
2سازگاری دارد.

 توجه به تفاوت سبک های یادگیری مخاطبان در فرایند یادگیری

از انواع سبک های یادگیری، در ارائه محتوا استفاده شده 8
2است.

کتاب در زمینه آموزش و انتقال اّطالعات، نگارشی ساده ۹
2و به دور از پیچیدگی ها دارد.

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب 

به برانگیختن حّس کنجکاوی و ایجاد پرسش کمک 1۰
2می کند.

بخش های کمکی تعاملی مانند لوح فشرده، وبگاه 11
2پشتیبان، شبکه موبایلی و موارد همانند دارد.

 تناسب ساختار فیزیکی کتاب و کیفیت چاپ آن، اعم از قطع، اندازه، تعداد صفحات 
و اندازة قلم، با سن مخاطب 

2طرح رو و پشت جلد و عنوان کتاب جّذاب و پرمعناست.12

2قطع و حجم کتاب متناسب با مخاطب است.13

نوع قلم، اندازه و صفحه آرایی، به گونه ای است که موجب 14
2جّذابّیت، انگیزه و ایجاد نظم فکری می گردد.

معیارهاوسنجههاردیف
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 بیان مشفقانة کتاب بر مبنای زبان فارسی معیار

2محتوا برای تفهیم مطالب گویا، خالصه و جّذاب است.15

1رسم الخّط مصّوب آموزش و پرورش رعایت شده است.16

واژگان مناسب به کار گرفته شده و معادل مصّوِب 17
1واژه های بیگانه نیز آورده شده است.

 استفاده از شکل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

شکل ها و تصویرها گیرایی، زیبایی و کیفّیت مناسب 18
2دارند.

1در تصاویر تعادل جنسّیتی رعایت شده است.1۹

در تصویرها به مسائل فرهنگی توّجه شایسته و بایسته 2۰
2شده است.

تصاویر و شکل ها به انتقال سریعتر و مؤثّرتِر مفاهیم 21
1کمک می کنند.

 تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطبان 

4در زندگی حال و آینده مخاطب کاربرد دارد.22

2به توانایی فهم متون دینی و ادبی کمک می کند.23

 رعایت حقوق مالکیت و آفرینش فکری در تهیة محتوای کتاب

با ذکر منابع و مآخذ، حقوق کتاب درسی و دیگر کتاب ها 24
2رعایت شده است.

شناسنامه کتاب و فهرست موضوعی بر اساس طبقه بندی 25
2فیپا ارائه شده است.

 مبتنی بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری 

از دانش افزایی و توانمندسازی فکری برای تغییر نگرش و 26
7فرهنگ سازی استفاده شده است. 
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 برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

4سطح دشواری سرگرمی ها، منطقی است.27

4پیش نیازهای مفهومی، مهارتی مخاطب رعایت شده است.28

 ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

از طریق ارائه  مطالب چالش برانگیز، کنجکاوی مخاطب 2۹
5برانگیخته می شود.

3۰
برای رسیدن به پاسخ پرسش های مطرح شده بدون ارائه 
پاسخ های سهل الوصول راهنمایی های مناسب ارائه شده 

است.
5

 توجه به نیازهای اختصاصی مخاطب

مهارت های مورد نیاز در سرگرمی ها با مخاطب تناسب 31
3دارند.

3محتوا به کنجکاوی های مخاطب، پاسخ می دهد.32

 افزایش  گیرایی مطالب، با استفاده از قالب های متنوعی 
مانند داستان، شعر و نمایشنامه، به صورت های ساده یا ترکیبی

فرصت انجام فعالیت های عملی و قابل اجرا را فراهم 33
5کرده است. 

3در ارائه مطالب، تنوع وجود دارد.34

برای ایجاد انگیزه در مخاطب، از سرگرمی های جذاب و 35
3به روز استفاده شده است. 
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 خالقیت و نوآوری در ارائة مطالب علمی

4در سرگرمی ها، خالقیت و نوآوری وجود دارد. 36

3مطالب تکراری و کلیشه ای نیست.37

 استفاده از تصویر، نمودار، جداول، گراف و نقشه برای انتقال سریع تر و مؤثرتر مطالب به مخاطب

4از جداول، نمودارها و تصاویر، استفاده شده است.38

 تقویت عالقة مخاطبان به مطالعة بیشتر دربارة موضوع یا موضوع های مطرح شده 

به منظور ایجاد عالقه نسبت به درس عربی، کاربردهای 3۹
6زبان آموزی در قالب سرگرمی ارائه شده است.

به جستجوگری و کسب اطالعات از منابع یادگیری 4۰
2توسط فراگیرنده، توجه شده است.

 فراهم کردن زمینة پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان 
از طریق پیش بینی کارهای گروهی در فعالیت ها 

4سرگرمی ها فرصت تعامل را ایجاد کرده است.41

120جمع امتیاز ویژگی های اختصاصی
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2.1. جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از کتاب های حمایتی )معلم و ...( زبان عربی
 1.2.1. جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از کتاب های حمایتی معلمان 

و کارشناسان زبان عربی
 ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های حمایتی معلمان 

و کارشناسان زبان عربی
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 خالقیت و نوآوری:

1

زمینه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 
مهارت های یک یا چند نوع تفکر )نظیر: تفکر منطقی، 

تفکر واگرا، تفکر سیستمی، تفکر نقاد( را فراهم 
می کند.

8

2
تولید یک محصول جدید و کاربردی را با استفاده از 
یک یا چند روش )نظیر: درگیری حواس، کاوشگری، 

آزمایش کردن( فراهم کرده است.

3
خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظیر: پرورش 

تخیل/ طرح افکار تازه/ ارتباط بین پدیده ها و وقایع و 
کاربست آن را مورد توجه قرار داده است. 

موقعیت هایی برای به کارگیری ایده ها، و تبدیل آن به 4
خدمات جدید و به شیوه ای مفید را فراهم می کند.

محصول تولیدی از خالقیت و نوآوری برخوردار است.5

 رعایت قواعد و زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معیار )نوشتاری/گفتاری( به 6
ویژه در ترکیب جمالت رعایت شده است.

6 قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحیح کلمات و 7
اصول نشانه گذاری رعایت شده است.

به واژگان معادل فارسی با توجه به دستورالعمل 8
فرهنگستان زبان توجه کرده است.

 سهولت به کارگیری:

طراحی و تولید آن به گونه ای است که امکان بهره گیری ۹
6آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.
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 صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گیری از یافته ها، تجربیات و روش های 1۰
علمی معتبر تهیه شده است.

6
11

محتوا توصیفی نظام مند و منطقی )از یک یا چند 
شیء، پدیده، واقعیت و یا رخداد( ارائه کرده است و 
با عرصه های چهارگانه یادگیری با محوریت خداوند 

مرتبط است.

 تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسی و رشته تحصیلی:

با اهداف کلی دوره یا رشته تحصیلی تناسب دارد. 12

8 13
به اصول حاکم بر طراحی برنامه های درسی مبتنی بر 

سند برنامه درسی ملی و رویکرد فطرت گرایی توحیدی 
توجه کرده است.

به شایستگی های پایه و مؤلفه های راهنمای حوزه ی 14
تربیت و یادگیری مربوطه توجه کرده است.

 رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی- ایرانی:

ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی مطرح در اسناد 15
مصوب را رعایت نموده است.

6
16

به معرفی نمادهای هویت ملی )ایرانی،  اسالمی و 
انقالبی( مانند پرچم، زبان فارسی، ارزش های دینی و 

انقالبی توجه کرده است. 

 تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد:

به نیازهای گروه های سنی مخاطبان و تفاوت در 17
نیازهای جنسیتی و محیطی توجه کرده است.

8
18

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختی، 
عاطفی، ایمانی، اخالقی و عملکردی آن ها کمک 

می کند.
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 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹
در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و رسانه های 
آموزشی به یافته ها و دانش های نظری، عملی و روشی 

4روز توجه شده است.

در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و رسانه های 2۰
آموزشی به نیازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا:

21
از کلمات آشنا )واژگان پایه(، با معنا، جمالت کوتاه 
و نشانه های نگارشی برای فهم بهتر جمالت استفاده 

5شده است.

از بیان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.22

 سازماندهی مناسب محتوا:

محتوا از انسجام درونی و بیرونی برخوردار است.23

6

محتوا به شکل منطقی و از ساده به پیچیده 24
سازماندهی شده است.

25
محتوا در راستای تحقق اهداف راهنمای حوزه تربیت و 
یادگیری مربوطه سازماندهی شده و زمینه فهم عمیق 

و فزاینده را برای مخاطب فراهم می کند.

شرایط یادگیری فعال و فرصت تعامل با محیط های 26
داخل و خارج از مدرسه را فراهم می کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ایرانی:

محتوا به معرفی منابع و فعالیت های علمی و ادبی 27
دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

5
محتوا به معرفی آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و 28

جهان اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ایمنی:

در طراحی و تولید ماده آموزشی از مواد اولیه سالم، 2۹
6بی خطر و بهداشتی استفاده شده است.
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 جذابیت شکلی و ظاهری:

استانداردهای فنی و هنری در طراحی و ساخت ماده 3۰
آموزشی رعایت شده است.

6 موازین تربیتی و اصول آموزشی در طراحی و تدوین 31
ماده آموزشی رعایت شده است.

از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهای 32
جذاب و مرتبط استفاده شده است.

80جمع امتیاز ویژگی های عمومی

ویژگی ها و سنجه های » اختصاصی« ارزیابی از کتاب های حمایتی 
معلمان و کارشناسان زبان عربی
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 وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامة درسی یا نبود تضاد بین متن و اهداف

بین محتوای کتاب با برنامه درسی عربی هماهنگی وجود 1
6دارد.

5موجب تقویت و اشاعه برنامه درسی عربی است.2

 توجه به توسعة شایستگی های پایة مخاطبان از منظر تفکر و تعقل،ایمان، علم، عمل و اخالق 

3
به فّعالّیت های مختلف فکری در چارچوب مهارت های 
چهارگانه زبانی برای درگیر کردن حواّس فراگیر توّجه 

نموده است.
2

در محتوای استفاده شده به باورهای دینی و فرهنگی به 4
2منظور تقویت ایمان و اخالق توّجه شده است.

 برخورداری محتوای کتاب از صحت و اعتبار علمی

متون و عبارت های کتاب از نظر صرف و نحو و کاربرد 5
2واژگان صحیح و معتبر است.

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز
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شده
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 تناسب کیفیت سازمان دهی محتوای کتاب، با میزان درک و فهم مخاطب 

2به پیش دانسته های پایۀ مخاطب توّجه شده است.6

سازمان دهی محتوای کتاب با رشد عقالنی مخاطب 7
2سازگاری دارد.

 توجه به تفاوت سبک های یادگیری مخاطبان در فرایند یادگیری

2از انواع سبک های یادگیری، در ارائه محتوا استفاده شده است.8

کتاب در زمینه آموزش و انتقال اّطالعات، نگارشی ساده و ۹
2به دور از پیچیدگی ها دارد.

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب 

2به برانگیختن حّس کنجکاوی و ایجاد پرسش کمک می کند.1۰

بخش های کمکی تعاملی مانند لوح فشرده، وبگاه 11
2پشتیبان، شبکه موبایلی و موارد همانند دارد.

 تناسب ساختار فیزیکی کتاب و کیفیت چاپ آن، اعم 
از قطع، اندازه، تعداد صفحات و اندازة قلم، با سن مخاطب 

2طرح رو و پشت جلد و عنوان کتاب جّذاب و پرمعناست12

2قطع و حجم کتاب متناسب با مخاطب است.13

نوع قلم، اندازه و صفحه آرایی، به گونه ای است که موجب 14
2جّذابّیت، انگیزه و ایجاد نظم فکری می گردد.

 بیان مشفقانة کتاب بر مبنای زبان فارسی معیار

2محتوا برای تفهیم مطالب گویا، خالصه و جّذاب است.15

1رسم الخّط مصّوب آموزش و پرورش رعایت شده است.16

واژگان مناسب به کار گرفته شده و معادل مصّوِب واژه های 17
1بیگانه نیز آورده شده است.

با ذکر منابع و مآخذ، حقوق کتاب درسی و دیگر کتاب ها 18
2رعایت شده است.

شناسنامه کتاب و فهرست موضوعی بر اساس طبقه بندی 1۹
2فیپا ارائه شده است.
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 استفاده از شکل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

2شکل ها و تصویرها گیرایی، زیبایی و کیفّیت مناسب دارند.2۰

1در تصاویر تعادل جنسّیتی رعایت شده است.21

در تصویرها به مسائل فرهنگی توّجه شایسته و بایسته 22
2شده است.

تصاویر و شکل ها به انتقال سریعتر و مؤثّرتِر مفاهیم کمک 23
1می کنند.

 تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطبان 

4در زندگی حال و آینده مخاطب کاربرد دارد.24

2به توانایی فهم متون دینی و ادبی کمک می کند.25

 برخورداری از اطالعات نوین برای گسترش دانش معلمان و کارشناسان 

مباحث تخّصصی زبان و ادبیات عربی مانند صرف و نحو، 26
6بالغت و فقه اللغه را با طرحی نو بیان کرده است.

اّطالعات نوین و به روز در آموزش زبان عربی مطرح نموده 27
6است.

 بیان محتوا با روش های تازه و جذاب

مباحث زبان عربی را در قالب و طرحی نو و ابتکاری بیان 28
5کرده است.

در عین به روز بودن، به متون کهن نیز توّجه کرده و یا متون 2۹
5کهن را به شیوهای نوین برای مخاطبین ارائه کرده است.

5اّطالعات جدید در شیوۀ تدریس دبیر تأثیرگذار است.3۰

 تقویت شایستگی ها و مهارت های نوین حرفه ای، تربیتی و تخصصی مخاطبان 

مهارت شناخت مفردات، ترجمه و مکالمه مخاطب را 31
5افزایش داده است.

شایستگی مخاطب را در تدریس، ارزشیابی و کالسداری 32
5تقویت کرده است.

کتاب توانایی تغییر نگرش مخاطب و اصالح دیدگاه 33
5آموزشی او را دارد.
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 تقویت شایستگی ها و مهارت های نوین حرفه ای، تربیتی و تخصصی مخاطبان

34
با استناد به پژوهش های محلّی، منطقه ای و کشوری 

مهارت های حرفه ای و تخّصصی مخاطب را در زبان آموزی 
افزایش داده است.

2

با استناد به پژوهش های جهانی مهارت های حرفه ای و 35
2تخّصصی مخاطب را در زبان آموزی افزایش داده است.

 ارائه یافته های جدید روشی در تدریس علوم 
در کشورهای گوناگون جهان برای مقایسة تطبیقی آن ها با ایران 

از نتایج یافته های نوین آموزش زبان خارجی در جهان برای 36
3اصالح روش تدریس عربی در ایران استفاده کرده است.

 ارائه یافته های جدید روشی در برنامه ریزی دروس با ذکر نمونه هایی 
از کشورهای جهان، برای مقایسة تطبیقی آن ها با ایران

37
یافته های نوین برنامه ریزی درسی آموزش زبان خارجی 
سایر کشورها را با برنامه ریزی درسی آموزش عربی در 

ایران مقایسه کرده است.
2

 ارائه مهارت ها و تمرین هایی قابل انطباق با محیط یادگیری و کتاب های درسی کشور 

عبارات، متون و تمرینات، مناسب رویکرد برنامۀ درسی 38
2عربی و شیوۀ متن محوری است.

 افزایش توانمندی های معلمان در زمینة طراحی موقعیت ها و فعالیت های کالسی برای دانش آموزان 

سبب افزایش توانایی های معلّمان در طّراحی موقعّیت های 3۹
2یادگیری شده است.

 درهم تنیدگی محتوای کتاب با مسائل جامعة امروز، زندگی فردی دانش آموزان و فناوری های نوین

محتوای متون و عبارات به تناسب از متون کهن و جدید 4۰
2هستند.

محتوای متون و عبارات در زندگی مخاطب تأثیرگذار 41
2هستند.

محتوای متون و عبارات با استفاده از یافته های علم روز و 42
2فناوری هستند.
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 تشریح، تفسیر و تبیین برنامه های درسی حوزه  عربی برای مخاطب

برنامۀ درسی حوزۀ تربیتی و یادگیری عربی را شرح و 43
2تبیین کرده است.

با اهداف بستۀ آموزشی دورۀ تحصیلی، هماهنگی و 44
2همسویی دارد.

120جمع امتیاز ویژگی های اختصاصی

2.2.1. جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از کتاب های حمایتی والدین زبان عربی
ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های حمایتی والدین زبان عربی
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 خالقیت و نوآوری:

1
زمینه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 
مهارت های یک یا چند نوع تفکر )نظیر: تفکر منطقی، 
تفکر واگرا، تفکر سیستمی، تفکر نقاد( را فراهم می کند.

8

2
تولید یک محصول جدید و کاربردی را با استفاده از یک 
یا چند روش )نظیر: درگیری حواس، کاوشگری، آزمایش 

کردن( فراهم کرده است.

3
خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظیر: پرورش تخیل/ 

طرح افکار تازه/ ارتباط بین پدیده ها و وقایع و کاربست آن 
را مورد توجه قرار داده است. 

موقعیت هایی برای به کارگیری ایده ها، و تبدیل آن به 4
خدمات جدید و به شیوه ای مفید را فراهم می کند.

محصول تولیدی از خالقیت و نوآوری برخوردار است.5
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 رعایت قواعد و زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معیار )نوشتاری/گفتاری( به ویژه 6
در ترکیب جمالت رعایت شده است.

6 قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحیح کلمات و 7
اصول نشانه گذاری رعایت شده است.

به واژگان معادل فارسی با توجه به دستورالعمل 8
فرهنگستان زبان توجه کرده است.

 سهولت به کارگیری:

طراحی و تولید آن به گونه ای است که امکان بهره گیری ۹
6آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.

 صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گیری از یافته ها، تجربیات و روش های علمی 1۰
معتبر تهیه شده است.

6
11

محتوا توصیفی نظام مند و منطقی )از یک یا چند شیء، 
پدیده، واقعیت و یا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه های 

چهارگانه یادگیری با محوریت خداوند مرتبط است.

 تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسی و رشته تحصیلی:

با اهداف کلی دوره یا رشته تحصیلی تناسب دارد. 12

8
13

به اصول حاکم بر طراحی برنامه های درسی مبتنی بر سند 
برنامه درسی ملی و رویکرد فطرت گرایی توحیدی توجه 

کرده است.

به شایستگی های پایه و مؤلفه های راهنمای حوزه ی تربیت 14
و یادگیری مربوطه توجه کرده است.

 رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی- ایرانی:

ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی مطرح در اسناد 15
مصوب را رعایت نموده است.

6
16

به معرفی نمادهای هویت ملی )ایرانی،  اسالمی و انقالبی( 
مانند پرچم، زبان فارسی، ارزش های دینی و انقالبی توجه 

کرده است. 
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 تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد:

به نیازهای گروه های سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای 17
جنسیتی و محیطی توجه کرده است.

8

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختی، عاطفی، 18
ایمانی، اخالقی و عملکردی آن ها کمک می کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹
در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و رسانه های 

آموزشی به یافته ها و دانش های نظری، عملی و روشی روز 
4توجه شده است.

در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و رسانه های 2۰
آموزشی به نیازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا:

21
از کلمات آشنا )واژگان پایه(، با معنا، جمالت کوتاه و 

نشانه های نگارشی برای فهم بهتر جمالت استفاده شده 
5است.

از بیان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.22

 سازماندهی مناسب محتوا:

محتوا از انسجام درونی و بیرونی برخوردار است. 23

6

محتوا به شکل منطقی و از ساده به پیچیده سازماندهی 24
شده است.

25
محتوا در راستای تحقق اهداف راهنمای حوزه تربیت و 
یادگیری مربوطه سازماندهی شده و زمینه فهم عمیق و 

فزاینده را برای مخاطب فراهم می کند.

شرایط یادگیری فعال و فرصت تعامل با محیط های داخل 26
و خارج از مدرسه را فراهم می کند.
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 توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ایرانی:

محتوا به معرفی منابع و فعالیت های علمی و ادبی 27
دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

5
محتوا به معرفی آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و 28

جهان اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ایمنی:

در طراحی و تولید ماده آموزشی از مواد اولیه سالم، 2۹
6بی خطر و بهداشتی استفاده شده است.

 جذابیت شکلی و ظاهری:

استانداردهای فنی و هنری در طراحی و ساخت ماده 3۰
آموزشی رعایت شده است.

6 موازین تربیتی و اصول آموزشی در طراحی و تدوین ماده 31
آموزشی رعایت شده است.

از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهای جذاب و 32
مرتبط استفاده شده است.

80جمع امتیاز ویژگی های عمومی

ویژگی ها و سنجه های » اختصاصی«  ارزیابی از کتاب های حمایتی والدین زبان عربی
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 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

14محتوا اعتبار علمی دارد.1

در صورتی که 
اشتباهات به 

گونه ای باشند که 
ایجاد بدفهمی 

کنند، تا حداکثر 
15 امتیاز منفی به 
آن تعلق می گیرد.

3محتوا به روز است.2
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 کیفیت مناسب سازمان دهی محتوای کتاب

1فهرست مطالب دارد.3

2منابع و مآخذ را معرفی کرده است.4

3فصل ها، پیوستگی و انسجام موضوعی دارند.5

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب 

2محتوا، جذاب و برانگیزاننده است.6

مباحث با استفاده از رنگ و عالئم، تفکیک شده 7
1است.

از محرک های بصری برای ایجاد انگیزه، استفاده 8
1شده است.

1به سفیدخوانی، توجه شده است.۹

 بیان مشفقانة کتاب بر مبنای زبان فارسی معیار

2با توجه به مخاطب. روانی متن رعایت شده است.1۰

2توضیح منظم و منطقی دارد.11

 استفاده از شکل و تصویر برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

از شکل و تصویر برای ساده سازی انتقال مفاهیم، 12
4استفاده شده است.

2در بیان مقصود، از تصاویر واضح استفاده شده است.13

 رعایت حقوق مالکیت و آفرینش فکری در تهیة  محتوای کتاب

1ارجاع دهی مناسب صورت گرفته است.14

1شناسنامه کامل و واضح دارد.15
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 مبتنی بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری 

16
بیان اهداف و رویکردهای آموزشی به گونه ای که 
برای والدین قابل استفاده باشد و مطابق اهداف 

برنامه درسی باشد.
12

بیان شیوه های نوین آموزش زبان عربی که در 17
12کتاب های نونگاشت اجرا شده است.

 فراهم کردن زمینة پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان 
از طریق پیش بینی کارهای گروهی در فعالیت ها

2فرصت تعامل با اعضای خانواده، فراهم شده است.18

 کمک به رشد و توسعة علمی مخاطبان

1۹
به منظور ملموس کردن اهداف، رویکردها، بایدها 

و نبایدهای آموزشی برای والدین، مثال ها و 
مصداق های آموزشی بیان شده است.

4

منابع مهم )کتاب، سایت و وبالگ، مجله و ...( 2۰
3معرفی شده اند.

از تنوع فعالیت های فکری 21
4و عملی در زندگی روزمره، برخوردار است.

 توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان 

22
محتوا به کنجکاوی ها، نیازهای اطالعاتی و 

پرسش های والدین در ارتباط با برنامه های درسی، 
پاسخ می دهد.

8

مراجع و منابع مناسب و مورد نیاز دانش آموزان 23
4برای والدین، معرفی شده است.

24
ویژگی های مورد تایید آموزش و پرورش در مورد 
منابع کمک درسی و کمک آموزشی برای والدین، 

بیان شده است.
4

سرگرمی ها و فعالیت ها با امکانات خانواده ها و 25
5توانایی دانش آموزان، تناسب دارند. 
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 استفاده از تصویر، نمودار، جداول، گراف و نقشه برای انتقال سریع تر و مؤثرتر مطالب به مخاطب

از جداول و نمودارها به منظور سهولت درک پیام ها 26
4و مفاهیم، استفاده مناسب شده است.

 تقویت عالقة مخاطبان را به مطالعة بیشتر دربارة موضوع یا موضوع های مطرح شده 

به کاربرد زبان عربی در زندگی روزانه از طریق ارائه 27
1۰سرگرمی ها و فعالیت های مناسب، توجه شده است.

28
از طریق پیش بینی فعالیت ها و سرگرمی های 

جمعی، فرصت لذت بردن از دانش زبانی عربی در 
خارج از مدرسه ایجاد شده است. 

8

120جمع امتیاز ویژگی های اختصاصی

2. جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از کتاب های کمک درسی زبان عربی
1.2. جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از کتاب های کار و تمرین زبان عربی
ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های کار و تمرین زبان عربی
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 خالقیت و نوآوری:

1
زمینه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 
مهارت های یک یا چند نوع تفکر )نظیر: تفکر منطقی، 
تفکر واگرا، تفکر سیستمی، تفکر نقاد( را فراهم می کند.

8

2
تولید یک محصول جدید و کاربردی را با استفاده از 
یک یا چند روش )نظیر: درگیری حواس، کاوشگری، 

آزمایش کردن( فراهم کرده است.

3
خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظیر: پرورش 

تخیل/ طرح افکار تازه/ ارتباط بین پدیده ها و وقایع و 
کاربست آن را مورد توجه قرار داده است.

موقعیت هایی برای به کارگیری ایده ها، و تبدیل آن به 4
خدمات جدید و به شیوه ای مفید را فراهم می کند.

محصول تولیدی از خالقیت و نوآوری برخوردار است.5
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 رعایت قواعد و زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معیار )نوشتاری/گفتاری( به 6
ویژه در ترکیب جمالت رعایت شده است.

6 قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحیح کلمات و 7
اصول نشانه گذاری رعایت شده است.

به واژگان معادل فارسی با توجه به دستورالعمل 8
فرهنگستان زبان توجه کرده است.

 سهولت به کارگیری:

طراحی و تولید آن به گونه ای است که امکان بهره گیری ۹
6آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.

 صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گیری از یافته ها، تجربیات و روش های 1۰
علمی معتبر تهیه شده است.

6
11

محتوا توصیفی نظام مند و منطقی )از یک یا چند 
شیء، پدیده، واقعیت و یا رخداد( ارائه کرده است و 
با عرصه های چهارگانه یادگیری با محوریت خداوند 

مرتبط است.

 تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسی و رشته تحصیلی:

با اهداف کلی دوره یا رشته تحصیلی تناسب دارد. 12

8 13
به اصول حاکم بر طراحی برنامه های درسی مبتنی بر 

سند برنامه درسی ملی و رویکرد فطرت گرایی توحیدی 
توجه کرده است.

به شایستگی های پایه و مؤلفه های راهنمای حوزه ی 14
تربیت و یادگیری مربوطه توجه کرده است.

 رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی- ایرانی:

ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی مطرح در اسناد 15
مصوب را رعایت نموده است.

6

16
به معرفی نمادهای هویت ملی )ایرانی،  اسالمی و 

انقالبی( مانند پرچم، زبان فارسی، ارزش های دینی و 
انقالبی توجه کرده است.
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 تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد:

به نیازهای گروه های سنی مخاطبان و تفاوت در 17
نیازهای جنسیتی و محیطی توجه کرده است.

8
به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختی، عاطفی، 18

ایمانی، اخالقی و عملکردی آن ها کمک می کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹
در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و رسانه های 
آموزشی به یافته ها و دانش های نظری، عملی و روشی 

4روز توجه شده است.

در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و رسانه های 2۰
آموزشی به نیازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا:

21
از کلمات آشنا )واژگان پایه(، با معنا، جمالت کوتاه 
و نشانه های نگارشی برای فهم بهتر جمالت استفاده 

5شده است.

از بیان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.22

 سازماندهی مناسب محتوا:

محتوا از انسجام درونی و بیرونی برخوردار است. 23

6

محتوا به شکل منطقی و از ساده به پیچیده 24
سازماندهی شده است.

25
محتوا در راستای تحقق اهداف راهنمای حوزه تربیت و 
یادگیری مربوطه سازماندهی شده و زمینه فهم عمیق 

و فزاینده را برای مخاطب فراهم می کند.

شرایط یادگیری فعال و فرصت تعامل با محیط های 26
داخل و خارج از مدرسه را فراهم می کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ایرانی:

محتوا به معرفی منابع و فعالیت های علمی و ادبی 27
دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

5
محتوا به معرفی آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و 28

جهان اسالم توجه کرده است.

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های کار و تمرین زبان عربی



122

م(
ده

واز
ا د

م ت
هفت

د 
جدی

ی 
ب ها

کتا
ی )

عرب
ی 

زش
مو

ی آ
ها

ب 
کتا

د 
ولی

ی ت
ما

هن
را

 مالحظات بهداشتی و ایمنی:

در طراحی و تولید ماده آموزشی از مواد اولیه سالم، 2۹
6بی خطر و بهداشتی استفاده شده است.

 جذابیت شکلی و ظاهری:

استانداردهای فنی و هنری در طراحی و ساخت ماده 3۰
آموزشی رعایت شده است.

6 موازین تربیتی و اصول آموزشی در طراحی و تدوین 31
ماده آموزشی رعایت شده است.

از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهای 32
جذاب و مرتبط استفاده شده است.

80جمع امتیاز ویژگی های عمومی
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 وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامة درسی یا نبود تضاد بین متن و اهداف

بین محتوای کتاب با برنامه درسی عربی هماهنگی وجود 1
6دارد.

5موجب تقویت و اشاعه برنامه درسی عربی است.2

 توجه به توسعة شایستگی های پایة مخاطبان از منظر تفکر و تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق

3
به فّعالّیت های مختلف فکری در چارچوب مهارت های 
چهارگانه زبانی برای درگیر کردن حواّس فراگیر توّجه 

نموده است.
2

در محتوای استفاده شده به باورهای دینی و فرهنگی به 4
2منظور تقویت ایمان و اخالق توّجه شده است.

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

متون و عبارت های کتاب از نظر صرف و نحو و کاربرد 5
2واژگان صحیح و معتبر است.
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 تناسب کیفیت سازمان دهی محتوای کتاب، با میزان درک و فهم مخاطب 

2به پیش دانسته های پایۀ مخاطب توّجه شده است.6

سازمان دهی محتوای کتاب با رشد عقالنی مخاطب 7
2سازگاری دارد.

 توجه به تفاوت سبک های یادگیری مخاطبان در فرایند یادگیری

از انواع سبک های یادگیری، در ارائه محتوا استفاده شده 8
2است.

کتاب در زمینه آموزش و انتقال اّطالعات، نگارشی ساده ۹
2و به دور از پیچیدگی ها دارد.

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب 

به برانگیختن حّس کنجکاوی و ایجاد پرسش کمک 1۰
2می کند.

بخش های کمکی تعاملی مانند لوح فشرده، وبگاه 11
2پشتیبان، شبکه موبایلی و موارد همانند دارد.

 تناسب ساختار فیزیکی کتاب و کیفیت چاپ آن، اعم از قطع، اندازه، تعداد صفحات 
و اندازة قلم، با سن مخاطب 

2طرح رو و پشت جلد و عنوان کتاب جّذاب و پرمعناست12

2قطع و حجم کتاب متناسب با مخاطب است.13

نوع قلم، اندازه و صفحه آرایی، به گونه ای است که موجب 14
2جّذابّیت، انگیزه و ایجاد نظم فکری می گردد.

 بیان مشفقانة کتاب بر مبنای زبان فارسی معیار

2محتوا برای تفهیم مطالب گویا، خالصه و جّذاب است.15

1رسم الخّط مصّوب آموزش و پرورش رعایت شده است.16

واژگان مناسب به کار گرفته شده و معادل مصّوِب 17
1واژه های بیگانه نیز آورده شده است.
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 استفاده از شکل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

شکل ها و تصویرها گیرایی، زیبایی و کیفّیت مناسب 18
2دارند.

1در تصاویر تعادل جنسّیتی رعایت شده است.1۹

در تصویرها به مسائل فرهنگی توّجه شایسته و بایسته 2۰
2شده است.

تصاویر و شکل ها به انتقال سریعتر و مؤثّرتِر مفاهیم 21
1کمک می کنند.

 تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطبان 

4در زندگی حال و آینده مخاطب کاربرد دارد.22

2به توانایی فهم متون دینی و ادبی کمک می کند.23

 رعایت حقوق مالکیت و آفرینش فکری در تهیة  محتوای کتاب

با ذکر منابع و مآخذ، حقوق کتاب درسی و دیگر کتاب ها 24
2رعایت شده است.

شناسنامه کتاب و فهرست موضوعی بر اساس طبقه بندی 25
2فیپا ارائه شده است.

 فراهم کردن فرصت شکوفایی فطرت و استعداد های دانش آموزان

برای شکوفایی توانمندی ها و استعدادهای دانش آموزان 26
3فرصت مناسب را فراهم کرده است.

توانایی شکوفا ساختِن سرشت زبان آموزی مخاطب را 27
4دارد.

 ایجاد فرصت کاربرد یافته های علوم گوناگون در زندگی فردی و اجتماعی دانش آموز 

متون و عبارات در تقویت دانش ومهارت زبانی مخاطب 28
4مؤثّر است.

4محتوای کتاب در زندگی دانش آموز کاربرد دارد.2۹
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 تعمیق درک دانش آموزان در ارتباط با مطالب کتاب درسی و برنامة درسی 

3محتوا موجب تثبیت آموخته ها شده است.3۰

درک دانش آموزان را در ارتباط با کتاب 31
3و برنامۀ درسی عربی تعمیق بخشیده است.

 پرورش مهارت های الزم و مرتبط با کتاب های درسی 

3مهارت ترجمه از عربی به فارسی را تقویت کرده است.32

3مهارت مکالمه را تقویت کرده است.33

در واژه شناسی و کاربرد واژگان موجب تثبیت 34
3و تعمیق آموخته هاست.

3توانایی درک مطلب را افزایش داده است.35

3قواعد را در خدمت فهم متن قرار داده است.36

 فراهم کردن زمینة استحکام و استمرار فرایند یادگیری دانش آموزان 

تمرین  بخش واژگان، فرآیند یادگیری را استمرار داده 37
2است.

2تمرینات بخش قواعد مطابق اهداف کتاب درسی هستند.38

2فّعالّیت های بخش مکالمه مفید، مؤثّر و کاربردی هستند.3۹

2تمرینات بخش درک مطلب کاربردی و مناسب هستند.4۰

فّعالّیت های بخش مهارت های زبانی ترجمه، مطابق 41
2رویکرد هستند.
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 ارائه موقعّیت ها و فّعالّیت های یادگیری و مهارت های متنّوع و فراتر از کتاب درسی 

متون و عبارات فراتر از کتاب ولی در چارچوب واژگان و 42
2ساختار آموزشی کتاب درسی هستند.

متون و عبارات کتاب متنّوع اند و از متون و عبارات 43
2تکراری و کلیشه ای استفاده نشده است.

2در نگارش محتوا نوآوری و خاّلقّیت وجود دارد.44

1جدول، نمودار یا اینفوگراف دارد.45

 فراهم کردن زمینة پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان 
از طریق پیش بینی کارهای گروهی در فعالیت ها

2فّعالّیت گروهی تنظیم شده است.46

2فّعالّیت های متناسب با کار گروهی و ایفای نقش دارد.47

 بسط و توسعه فّعالّیت های یادگیری دانش آموزان در محیط متنّوع محّل زندگی آن ها 

آموخته ها در زندگی فردی دانش آموز و در محیط های 48
2متنّوع مؤثّر است.

2آموخته های زبانی در فهم عبارت و متن سودمند است.4۹

قدرت تقویت فّعالّیت های یادگیری فراگیر را در مکالمه 5۰
2دارد. 

 فراهم کردن شایستگی های پایه در مخاطبان از طریق طراحی موقعیت های آموزشی و تربیتی مناسب

51
محتوای کتاب با سازمان دهی و طّراحی موقعّیت های 

آموزشی و تربیتی مناسب شایستگی های پایه را تقویت 
نموده است.

2
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 3. جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی  از کتاب های کاربرد فناوری   زبان عربی

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های کاربرد فناوری زبان عربی
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 خالقیت و نوآوری:

1
زمینه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 
مهارت های یک یا چند نوع تفکر )نظیر: تفکر منطقی، 
تفکر واگرا، تفکر سیستمی، تفکر نقاد( را فراهم می کند.

8

2
تولید یک محصول جدید و کاربردی را با استفاده از 
یک یا چند روش )نظیر: درگیری حواس، کاوشگری، 

آزمایش کردن( فراهم کرده است.

3
خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظیر: پرورش تخیل/ 
طرح افکار تازه/ ارتباط بین پدیده ها و وقایع و کاربست 

آن را مورد توجه قرار داده است. 

موقعیت هایی برای به کارگیری ایده ها، و تبدیل آن به 4
خدمات جدید و به شیوه ای مفید را فراهم می کند.

محصول تولیدی از خالقیت و نوآوری برخوردار است.5

 رعایت قواعد و زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معیار )نوشتاری/گفتاری( به 6
ویژه در ترکیب جمالت رعایت شده است.

6 قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحیح کلمات و 7
اصول نشانه گذاری رعایت شده است.

به واژگان معادل فارسی با توجه به دستورالعمل 8
فرهنگستان زبان توجه کرده است.

 سهولت به کارگیری:

طراحی و تولید آن به گونه ای است که امکان بهره گیری ۹
6آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.
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 صحت و دقت علمی:را

محتوا با بهره گیری از یافته ها، تجربیات و روش های 1۰
علمی معتبر تهیه شده است.

6
11

محتوا توصیفی نظام مند و منطقی )از یک یا چند شیء، 
پدیده، واقعیت و یا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه های 

چهارگانه یادگیری با محوریت خداوند مرتبط است.

 تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسی و رشته تحصیلی:

با اهداف کلی دوره یا رشته تحصیلی تناسب دارد. 12

8 13
به اصول حاکم بر طراحی برنامه های درسی مبتنی بر 

سند برنامه درسی ملی و رویکرد فطرت گرایی توحیدی 
توجه کرده است.

به شایستگی های پایه و مؤلفه های راهنمای حوزه ی 14
تربیت و یادگیری مربوطه توجه کرده است.

 رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی- ایرانی:

ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی مطرح در اسناد 15
مصوب را رعایت نموده است.

6
16

به معرفی نمادهای هویت ملی )ایرانی،  اسالمی و 
انقالبی( مانند پرچم، زبان فارسی، ارزش های دینی و 

انقالبی توجه کرده است.

 تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد:

به نیازهای گروه های سنی مخاطبان و تفاوت در 17
نیازهای جنسیتی و محیطی توجه کرده است.

8
به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختی، عاطفی، 18

ایمانی، اخالقی و عملکردی آن ها کمک می کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹
در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و رسانه های 
آموزشی به یافته ها و دانش های نظری، عملی و روشی 

4روز توجه شده است.

در طراحی، تولید و انتخاب محتوای مواد و رسانه های 2۰
آموزشی به نیازهای آینده مخاطبان توجه شده است.
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 سادگی و روانی محتوا:

21
از کلمات آشنا )واژگان پایه(، با معنا، جمالت کوتاه و 

نشانه های نگارشی برای فهم بهتر جمالت 
5استفاده شده است.

از بیان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.22

 سازماندهی مناسب محتوا:

محتوا از انسجام درونی و بیرونی برخوردار است. 23

6

محتوا به شکل منطقی و از ساده به پیچیده سازماندهی 24
شده است.

25
محتوا در راستای تحقق اهداف راهنمای حوزه تربیت و 
یادگیری مربوطه سازماندهی شده و زمینه فهم عمیق و 

فزاینده را برای مخاطب فراهم می کند.

شرایط یادگیری فعال و فرصت تعامل با محیط های 26
داخل و خارج از مدرسه را فراهم می کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ایرانی:

محتوا به معرفی منابع و فعالیت های علمی و ادبی 27
دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

5
محتوا به معرفی آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و 28

جهان اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ایمنی:

در طراحی و تولید ماده آموزشی از مواد اولیه سالم، 2۹
6بی خطر و بهداشتی استفاده شده است.

 جذابیت شکلی و ظاهری:

استانداردهای فنی و هنری در طراحی و ساخت ماده 3۰
آموزشی رعایت شده است.

6 موازین تربیتی و اصول آموزشی در طراحی و تدوین 31
ماده آموزشی رعایت شده است.

از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهای جذاب 32
و مرتبط استفاده شده است.
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 ویژگی ها و سنجه های » اختصاصی« ارزیابی
 از کتاب های کاربرد فناوری زبان عربی
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 وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامة درسی یا نبود تضاد بین متن و اهداف

بین محتوای کتاب با برنامه درسی عربی هماهنگی وجود 1
6دارد.

5موجب تقویت و اشاعه برنامه درسی عربی است.2

 توجه به توسعة شایستگی های پایة مخاطبان از منظر تفکر و تعقل،ایمان، علم، عمل و اخالق 

3
به فّعالّیت های مختلف فکری در چارچوب مهارت های 
چهارگانه زبانی برای درگیر کردن حواّس فراگیر توّجه 

نموده است.
2

در محتوای استفاده شده به باورهای دینی و فرهنگی به 4
2منظور تقویت ایمان و اخالق توّجه شده است.

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

متون و عبارت های کتاب از نظر صرف و نحو و کاربرد 5
2واژگان صحیح و معتبر است.

 تناسب کیفیت سازمان دهی محتوای کتاب، با میزان درک و فهم مخاطب 

2به پیش دانسته های پایۀ مخاطب توّجه شده است.6

سازمان دهی محتوای کتاب با رشد عقالنی مخاطب 7
2سازگاری دارد.

 توجه به تفاوت سبک های یادگیری مخاطبان در فرایند یادگیری

از انواع سبک های یادگیری، در ارائه محتوا استفاده شده 8
2است.

کتاب در زمینه آموزش و انتقال اّطالعات، نگارشی ساده ۹
2و به دور از پیچیدگی ها دارد.
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 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب 

به برانگیختن حّس کنجکاوی و ایجاد پرسش کمک 1۰
2می کند.

بخش های کمکی تعاملی مانند لوح فشرده، وبگاه 11
2پشتیبان، شبکه موبایلی و موارد همانند دارد.

 تناسب ساختار فیزیکی کتاب و کیفیت چاپ آن، اعم از قطع، اندازه، تعداد صفحات 
و اندازة قلم، با سن مخاطب 

2طرح رو و پشت جلد و عنوان کتاب جّذاب و پرمعناست12

2قطع و حجم کتاب متناسب با مخاطب است.13

نوع قلم، اندازه و صفحه آرایی، به گونه ای است که موجب 14
2جّذابّیت، انگیزه و ایجاد نظم فکری می گردد.

 بیان مشفقانة کتاب بر مبنای زبان فارسی معیار

2محتوا برای تفهیم مطالب گویا، خالصه و جّذاب است.15

1رسم الخّط مصّوب آموزش و پرورش رعایت شده است.16

واژگان مناسب به کار گرفته شده و معادل مصّوِب 17
1واژه های بیگانه نیز آورده شده است.

 استفاده از شکل و تصویر برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

شکل ها و تصویرها گیرایی، زیبایی و کیفّیت مناسب 18
2دارند.

1در تصاویر تعادل جنسّیتی رعایت شده است.1۹

در تصویرها به مسائل فرهنگی توّجه شایسته و بایسته 2۰
2شده است.

تصاویر و شکل ها به انتقال سریعتر و مؤثّرتِر مفاهیم 21
1کمک می کنند.

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

ویژگی ها و سنجه های » اختصاصی« ارزیابی از کتاب های کاربرد فناوری زبان عربی
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 تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطبان

4در زندگی حال و آینده مخاطب کاربرد دارد.22

2به توانایی فهم متون دینی و ادبی کمک می کند.23

 رعایت حقوق مالکیت و آفرینش فکری در تهیة  محتوای کتاب

با ذکر منابع و مآخذ، حقوق کتاب درسی و دیگر کتاب ها 24
2رعایت شده است.

شناسنامه کتاب و فهرست موضوعی بر اساس طبقه بندی 25
2فیپا ارائه شده است.

 مبتنی بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری 

2با اهداف برنامه درسی عربی همسویی دارد.26

3موجب تقویت و گسترش برنامه درسی عربی می شود.27

به مصادیق به کارگیری فن آوری در برنامه درسی دوره، 28
3توجه شده است.

 برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

در محتوای هر فصل، پیوستگی و انسجام موضوعی وجود 2۹
2دارد. 

4پیش نیازهای مفهومی رعایت شده است.3۰

 ایجاد انگیزه و تقویت در مخاطبان

از طریق ارائه سواالت چالش برانگیز، کنجکاوی مخاطبان 31
2را برمی انگیزد.

2موجب تقویت مهارت های چهارگانه زبانی می شود.32
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 کمک به رشد و توسعة علمی مخاطبان 

فرایند یادگیری و پرورش مهارت های چهارگانه را آسان 33
4می سازد.

3محتوا به روز است.34

برای رسیدن به پاسخ پرسش های مطرح شده بدون ارائه 35
4پاسخ های فوری، راهنمایی های مناسب ارائه شده است.

 توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان 

3تمرین ها و فعالیت ها با سطح علمی مخاطب، متناسب هستند.36

اصطالحات و واژگان متناسب با زبان مخاطب، به کار 37
3گرفته شده است.

محتوا به کنجکاوی ها، نیازهای اطالعاتی و پرسش های 38
4مخاطب پاسخ می دهد.

 افزایش  گیرایی مطالب، با استفاده از قالب های متنوعی 
مانند داستان، شعر و نمایشنامه، به صورت های ساده یا ترکیبی

4قالب فعال دارد.3۹

4فرصت انجام فعالیت های عملی و قابل اجرا را فراهم می آورد.4۰

 خالقیت و نوآوری در ارائة مطالب علمی

2در ارائه مفاهیم خالقیت و نوآوری دارد.41

 استفاده از تصویر، نمودار، جداول، گراف و نقشه برای انتقال سریع تر و مؤثرتر مطالب به مخاطب

از جداول، نمودارها و تصاویر به منظور آسان سازی درک 42
4پیام ها و مفاهیم استفاده شده است.

 تقویت عالقة مخاطبان را به مطالعة بیشتر دربارة موضوع یا موضوع های مطرح شده 

با به کارگیری ویژگی های محیط فن آورانه، در مخاطب 43
3ایجاد عالقه می کند.

44
به جستجوگری و کسب اطالعات از منابع یادگیری 

)معلم، والدین، کتاب و غیره( توسط فراگیرنده در فرایند 
یادگیری، توجه شده است.

2
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 استفاده از فن آوری برای برقراری پیوند بین مهارت های زبانی 

2با تغییرات کاربرد فن آوری در آموزش، همگام است. 45

با استفاده از فن آوری، فرصت های ارزیابی از مخاطب 46
3فراهم شده است.

فرهنگ به کارگیری فن آوری در فرایند یاددهی - 47
2یادگیری، ترویج شده است.

120جمع امتیاز ویژگی های اختصاصی
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 توصیه های اجرایی برنامه 
1( روش های ترویج و تثبیت برنامه:

برای تحقق اهداف برنامه درسی عربی و ترویج و تثبیت آن، الزم است روش هایی 
کارآمد و مؤثّر اتخاذ شــود. روشن است هریک از این روش ها مکّمل یکدیگر بوده و 

بی توّجـهی به آن ها برنامه درسی را با شکست روبه رو می سازد.
 این روش ها عبارتند از:

1.1. تربیت نیروی انسانی
آموزش نیروی انسانی به عنوان مهم ترین مؤلّـفه برنامه به شمار می رود. 

دوره های آموزشی می بایست با دعوت از مؤلّـــفان کتاب های درسی، متخصصان 
برنامه درســی و نیز معلّمان توانا برگزار گردد؛ سپس با برگزاری آزمون هایی دقیق، 
از میان شــرکت کنندگان افرادی برای تشــکیل دوره های آموزشــی در استان ها و 
شــهرهای خود انتخاب شــوند. در این دوره ها افزون بر نقد و بررسی کتاب درسی، 
اهداف، رویکرد و اصول برنامه درســی و نیز شــیوه های طّراحی آموزشی مناسب با 
برنامه درسی شامل فعالیت های قبل از تدریس، حین تدریس و بعد از تدریس بیان 

می گردد.
2.1. تهیه بسته آموزشی

به همه متون و محتواهای آموزشی که برای تحقق اهداف برنامه درسی یک درس 
تولید و در قالب های گوناگونی عرضه می شــود بســته آموزشی گفته می شود. بسته 
آموزشی شامل کتاب درسی، راهنمای تدریس معلم، کتاب کار، کتاب گویا، پوستر، 
فلش کارت، نرم افزار، وبالگ و سایت اســت بی گمان بسته آموزشی پشتیبان کتاب 

درسی به شمار می رود. 
3.1. رسانه های دیداری و شنیداری

 رسانه ها می توانند نقش به سزایی در تحّقـق اهداف برنامه ایفا کنند. در این زمینه 
نکات ذیل حایز اهّمیت است:

 شایســته است مؤسسات مختلف با هماهنگی ســازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشــی و با بهره گیری از متخّصصان و مؤلّفان کتب درسی و کارشناسان خبره به 

تولید برنامه های هم سو با برنامه درسی مصّوب مبادرت ورزند. 
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4.1. آموزش مدیران و دست اندرکاران آموزشی
برای تحّقق اهداف مورد نظر برنامه درســی، می بایست مدیران مدارس، مشاوران 
تحصیلی و سایر دست اندرکاران آموزشــی، با اهداف، رویکرد و اصول برنامه درسی 
و توصیه های برنامه آشنا باشند؛ تا بر این اساس زمینه اجرای موّفـــقیت آمیز برنامه 

درسی را فراهم آورند.
5.1. آگاه سازی اولیای دانش آموزان

آگاهــی اولیای دانش آموزان به اهمیت یادگیری زبان عربی عاملی مؤثّر در تحّقق 
و اشاعه اهداف برنامه درسی است انجمن اولیا و مربّیان در این زمینه می تواند نقش 

محوری ایفا کند.
6.1. دانشگاه فرهنگیان

در صورت برخورداری دانشــگاه فرهنگیان از استادان چیره دست و آشنا به اهداف 
برنامه درســی و بهره گیری از الگوها و روش های نوین آموزشــی و مراقبت از نحوه 
تربیت معلّمان متعّهد و متخّصص، برنامه درسی می تواند به موّفـــقیت های اساسی 

دست یابد. این استادان باید از دبیران نمونه و برتر مناطق برگزیده شوند.
 7.1. انجمن های علمی معّلمان

تشــکیل انجمن های علمی و مردم نهاد نقشــی مهم در تحقق اهداف برنامه ایفا 
می کند. دبیران به عنوان افراد آشنا با مسائل آموزشی می توانند با تشکیل انجمن های 

علمی، به عنوان بازوی اجرایی برنامه در سطح کشور ایفای نقش نمایند.
8.1. دبیرخانه کشوری درس عربی متوسطه اول و دوم:

تقویت و جهت دهــی فّعالیت های دبیرخانه ها، کمک مؤثّری به پیشــرفت برنامه 
درســی می کند. این دو مرکز به دلیل ارتباط با گروه های آموزشــی سراســر کشور 
می توانند به عنوان بازوی اجرایی بسیار نیرومند برنامه درسی عمل نمایند. هماهنگی 

میان فعالیت های دبیرخانه ها و اهداف برنامه درسی توصیه می شود.
 9.1. سایت گروه درسی عربی

گــروه عربــی دفتــر برنامه ریــزی و تألیف کتب درســی با بروزرســانی و 
توانمندســازی ســایت خــود می تواند بــا کلیــه دســت اندرکاران آموزش، 
دانش آمــوزان و اولیای آنان در ارتباط باشــد. از این طریق می توان در زمینه 



140

م(
ده

واز
ا د

م ت
هفت

د 
جدی

ی 
ب ها

کتا
ی )

عرب
ی 

زش
مو

ی آ
ها

ب 
کتا

د 
ولی

ی ت
ما

هن
را

معّرفی بهتر کتاب درســی، معّرفی روش های تدریس، ارزشــیابی کاهش افت 
تحصیلــی، باال بردن کارآیی در آموزش و آشــنایی با آخرین دســتاوردهای 
آموزشــی بــه فعالیت پرداخت. ســایت عربــی دفتر همــه وبالگ های موفق 
دبیران عربی و نیز گروه های آموزشــی و نیز ســایت های تخصصی حوزه زبان 

و ادبیــات عربی را لینک می کند. 
 http://arabic-dept.talif.sch.ir :نشانی سایت گروه عربی این است

 10.1. جشنواره کتاب رشد
این جشنواره در صورتی که در شناسایی کتاب های برتر موّفق عمل کند، می تواند 
کتاب هایی را به معلّمان، دانش آموزان و اولیای آنان توصیه نماید که برای تحّقـــق 

اهداف برنامه، مفید و مؤثّـر واقع شوند.
11.1. تهیـه و تألیف منابع درسی استاندارد

کتاب درسی می بایست از اعتبار علمی برخوردار باشد و بر پایه جدیدترین استانداردها 
و دستاوردهای علمی و آموزشی نگاشته شود و با شرایط حاکم بر آموزش وپرورش از نظر 

مخاطبان و زمان و مکان اجرای برنامه، انطباق الزم را داشته باشد.
12.1. انتشار مجله تخصصی رشد قرآن و معارف

انتشــار این مجله وســیله ارتباطی مناســب و مؤثری میان برنامه ریزان، مؤلفان 
و دبیران اســت ارائه مقــاالت علمی و آموزش تخصصی در ارتقای ســطح علمی و 

توانمندی های دبیران مؤثر است. 
13.1. نقد و بررسی کتب درسی

نقد و بررســی کتب درســی در قالب نشســت های تخصصی با حضور استادان، 
مؤلفان، معلمان، کارشناسان و دیگر صاحب نظران برای شناخت بهتر محتوا و مسائل 

آموزشی توصیه می شود.
14.1. شرکت ها و مؤّسسات خصوصی

آگاهی شرکت ها و مؤّسسات خصوصی از برنامه درسی عربی برای تهیه شیوه نامه 
تولید رســانه ضروری است. الزم اســت از نیروی توانای بخش خصوصی در جهت 
صحیح و همگام با اهداف آموزش وپرورش استفاده کرد و نگذاشت که آن ها از مسیر 

برنامه درسی منحرف شوند.
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دبیرخانه کشوری درس عربی، متوّسطه اّول و دوم و گروه های آموزشی
1. اعضای دبیرخانه و پایگاه دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناســی ارشــد و 
اعضای گروه های آموزشی حداقل دارای کارشناسی در رشته های زبان و ادبیات عرب، 
دینی و عربی، مترجمی عربی و الهیات و معارف اسالمی )ترجیحاً رشته های دبیری 
و تربیت معلم(. اعضای دبیرخانه و پایگاه باید دســت کم یک سال سابقه عضویت در 

گروه های آموزشی را داشته باشند.
2. برخــورداری از توانایــی علمــی و آموزشــی به منظــور نظــارت کیفــی بر 

حسن اجرای اهداف برنامه درسی؛
مدّرسان مراکز ضمن خدمت 

1. شــاغل به تدریــس در مــدارس، مراکــز ضمن خدمت فرهنگیــان و مراکز 
تربیت معلم؛

2. دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی و یا الهیات 
و معارف اسالمی؛

مواد و امکانات آموزشی 
- بسته آموزشی شــامل راهنمای معلم، کتاب کار، کتاب کمک آموزشی، نرم افزار 

و لوح فشرده آموزشی.
- به کارگیری IT در فرایند آموزش. وبالگ نویسی و تهیه نرم افزار و کتاب گویا نیز 

کار سودمندی در این زمینه است.
- فلش کارت؛

- نمودارها و تابلوهای آموزشی. 

مهم ترین محورهای پژوهشی
میزان موّفـقیت های  و  پژوهش پیرامون اهداف، رویکرد و اصول برنامه درسی   .1

به دست آمده در حوزه اجرا؛
2. پژوهش پیرامون محتوای کتب درسی و انطباق آن با برنامه؛

3. پژوهش پیرامون الگوها و روش های ارزشیابی تحصیلی مندرج در برنامه؛
4. بررســی علل افت یا پیشــرفت تحصیلی دانش آمــوزان در درس عربی و ارائه 
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راهکارهای عملی برای کاهش افت و بهبود آموزش؛
5. پژوهــش پیرامــون کارآیــی دوره های آموزش ضمن خدمــت و هم ســویی 

محتوای دوره ها با اهداف، رویکرد و اصول برنامه؛
6. بررســی راهکارهای مناســب در جهت تقویت انگیزه و عالقه دانش آموزان به 

زبان عربی؛
7. بررســی بهترین روش های تدریس در بخش های قرائت متن، ترجمه، قواعد، 

کارگاه ترجمه و تمرینات؛
8. بررســی شیوه های مناســب در زمینه کاربردی کردن آموزش عربی به گونه ای 

که دانش آموز ایمان بیابد که فراگیری این درس در زندگی برایش سودمند است.

شرح برخی از اصطالحات:
1. زبان فارســی معیار: منظور از زبان فارســی معیار زبانی است که به قلمرو 
ملی و فراگیر اختصاص دارد و به کارگیری آن در نوشــتن و سخن گفتن میان همه 
فارســی زبانان تحصیل کرده مشترک است. زبان فارسی معیار ورای لهجه های محلی 
و اجتماعی رایج در یک کشــور قرار دارد و وســیله ارتباط اجتماعی، علمی و ادبی 
کسانی است که ممکن است در شرایط دیگر به لهجه های محلی یا اجتماعی خاص 
خــود تکلم کنند. این زبان معموالً همان زبان درس خوانده ها اســت و غالباً با زبان 

نوشتار یکی است.
زبان فارســی معیار بر دو گونه نوشــتاری و گفتاری اســت. در زبان فارســی 
نوشــتاری عواملی چون ســاختار نحوی جمالت، واژگان، امالء و دستور خط حائز 
اهمیت بسیاری است. از زبان معیار نوشتاری در موارد مکتوب آموزشی نظیر نوشتن 
کتاب های درسی، مقاالت علمی، روزنامه ها و مجالت، نگارش های اداری و رسمی و 
در برنامه های خبری رادیو و تلویزیون مانند پخش اخبار استفاده می شود. نوشتاری 

صورتی ثابت دارد و سنجیده تر و منسجم تر از زبان گفتاری است.
زبان گفتاری معیار زبانی اســت که توسط افراد تحصیل کرده و قشرهای باالی 
جامعه در موقعیت های رسمی مانند دانشگاه ها، مدارس، صدا و سیما، مصاحبه های 
رســمی و سخنرانی ها اســتفاده می شود. این زبان منعطف اســت و در طول زمان 
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متحول می شود، معیار زبان فارسی گفتاری، زبان رایج در تهران است.
2. ارزش های دینی: ترجیحاتی است که در قرآن، سنت پیامبر)ص( و ائمه اطهار 
علیهم الســالم مورد تأیید قرار گرفته و بدان ها توصیه شده است. برای مثال تهذیب 
نفس، عبادت خداوند،  کســب علم و معرفت، نیکی و احســان به دیگران، کمک به 
نیازمندان و فقرا، ترک گناهان، دفاع از سرزمین، و یا جهاد در راه خدا از جمله این 
ارزش ها می باشد. این نوع از ارزش ها مورد توجه افراد با ایمان و عالمان دینی است. 
3. ارزش های اجتماعی: ترجیحاتی هســتند که از ســوی عموم مردم جامعه 
به دلیل مفید بودن آن پذیرفته شــده اند،  از جمله می توان به اندیشــه ها،  هنجارها، 
عقاید، باورها و یا اعمالی اشــاره کرد که متکی به تجربیات مثبت افراد و یا باورهای 
دینی آن ها هســتند. این نوع از ارزش ها معموالً مورد توجه مردم و جامعه شناســان 

است. )محمد خلیفه، 1378(
4. ارزش هــای فرهنگی: ترجیحاتی هســتند که برگرفته از آداب و رســوم، 
دانش های علمی و عملی، خــرده فرهنگ ها، فرهنگ ملی، اخالقیات، افکار و عقاید 
و ســبک زندگی عامه مردم هستند. عده ای ارزش های فرهنگی را همان ارزش های 
اجتماعی می دانند و معتقد هســتند که این دو را نمی توان از یکدیگر جدا کرد،  زیرا 

که هر دو در جامعه ریشه دارند. )محسنی، 137۹(
5. رشد عاطفی: متشکل از نظام های واسطه ای مثل غرائز، صفات و فرایندهای 
واکنشــی اکتسابی اســت که به تغییرات عاطفی و هیجانی افراد اشاره دارد. )برنامه 
درسی ملی ص 64( در دوره کودکی رفتارها و هیجانات اغلب خام و کودکانه است. 
کودکان در این مرحله احساســات خوب را از خود بــروز می دهند، اما به حمایت و 

هدایت عاطفی نیاز دارند. )کاتلین هی وود و نانسی گچل 13۹۰(
6. رشد ایمانی: عالقه و باور قلبی همراه با محبت عمیق و ثابت به خالق هستی 
و تجلیات آن اســت. مراحل رشد ایمانی شامل علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین 
است. فرد با ایمان با عبور از نفس حیوانی وارد نفس لوامه و در نهایت نفس مطمئنه 

)استقرار نیکی در ذات( می شود.
7. رشــد عملکردی: هر تالش مفید و رفتار آگاهانه و ارادی مبتنی بر مبانی و 
علل و عواملی مانند علل زیستی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی است. )برنامه درسی 
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ملی ص 65( که شــامل مراحلی چون مشــاهده و تقلید، اجرای مستقل، سرعت و 
دقت در اجرا و عادی شدن مهارت است.

8. رشد اخالقی: رفتاری که وجدان همه انســان ها برای آن ارزش قائل است. 
عقل و دین آن را تأیید می کند/ خلق و خو و رفتار عادت شده/ به یادگیری رفتارهای 

مبتنی بر ارزش ها در برخورد با خود و دیگران اشاره دارد. 
9. رشد شــناختی: عمل ذهن بر روی اطالعات برای تبدیل مجهول به معلوم 
می باشــد/ مجموعه ای از فرایندهای هوشی و عقالنی است که محصول آن به شکل 
تصورات و تصدیقات در ذهن انســان تجلی می یابد/ به تغییرات شــناختی و درجه 
درک و فهم افراد اشــاره دارد. دوره کودکی )ســنین 7 تا 1۰ ســالگی( مصادف با 
مرحله تفکر عینی است. در این مرحله کودک می تواند به طور محسوس درباره اشیاء 
و رویدادها تفکر کند. از ســنین 11 سالگی به بعد کودک وارد مرحله تفکر انتزاعی 
می شــود )مرحله عملیات صوری(. نوجوان در این مرحله می تواند درباره موضوعات 
و گزاره های مجرد فکر کند و فرضیه های خود را آزمون کند )کدیور و شــعاری نژاد 

)1385
10. ســفیدخوانی: منظور از اصول ســفیدخوانی، در نظر گرفتن سطوح سفید 
در حواشــی متن و حاشیه های صفحات کتاب است. به عبارت دیگر صفحات کتاب 
نباید از تصویر و نوشــته کاماًل پر شوند و ســفیدی نداشته باشند. تقسیم بندی این 
سفیدی ها در صفحات باید با رعایت ضوابط و مبانی بصری صورت گیرد و به سهولت 
خوانــدن و درک مفهوم کمک کند. ســفیدخوانی کتاب های کودکان 6 تا 7 ســاله 

نسبت به کتاب های نوجوانان باید بیشتر در نظر گرفته شود.
11. صفحه آرایی: منظور از صفحه آرایی، به کارگیری عناصر بصری معقول نظیر 
تعیین طول سطرها و فاصله آن ها از یکدیگر، فاصله دادن متن از لبه کاغذ، توجه به 
فاصله ســتون های حروف از یکدیگر، توجه به شبکه بندی مناسب برای هر صفحه با 
توجه به موضوع و مخاطب، حفظ تناسب و توازن بین پیام های نوشتاری و تصویری 

در هر صفحه است.


