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منابع آموزشي تکميلی یا )غيردرسي( به عنوان بخشی مهم از منابع آموزشي و تربيتي 
محسوب می شوند که با توجه به تفاوت های فردی فراگيران می توانند با فراهم آوردن 
موقعيت هاي جدید یادگيري به تعميق، تثبيت و توسعه یادگيري، افزایش سواد علمي 
و ارتقاي شایستگي هاي آنان کمك کرده و نقشی مؤثردر ارتقای کيفيت یاددهي-

یادگيري و برآوردن اهداف برنامه هاي آموزشي و تربيتي ایفا نمایند.
تحقق این امر منوط به همسویي محتواي منابع غيردرسي توليد شده با اهداف حوزه هاي 
تربيت و یادگيري و برنامه درسي ملي است. براساس آیين نامه اجرایی »سامان دهي 
منابع آموزشي و تربيتي )مواد و رسانه ها(« که در جلسه 828 شورای عالی آموزش 
و پرورش به تصویب رسيد، ارزیابی محصوالت توليد شده و اعطای نشان استاندارد 
به آن ها برای ورود به مدارس که نشان دهنده این همسوئی است، بر عهده سازمان 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشی  است.  
و  آموزشي  منابع  سامان دهي  آیين نامه  ماده 4  بند ب  به  توجه  با  راستا  در همين    
تربيتي و مصوبه جلسه 88 شوراي هماهنگي علمي سازمان، وظيفه تدوین معيارهاي 
ارزشيابي و اعتبارسنجي منابع آموزشي و تربيتي )عمومي و اختصاصي( براي تمام 
منابع آموزشي مکتوب و غيرمکتوب، در دستورکار معاونت سامان دهي دفتر انتشارات 

و تکنولوژي آموزشي سازمان پژوهش قرار گرفت. 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی با ارائه راهنماهاي توليد منابع آموزشي و تربيتي 
در حوزه هاي موضوعي گوناگون، درصدد ترغيب مؤلفان و ناشران به همکاری بيشتر 
با آموزش و پرورش و توليد محصوالت مناسب تر آموزشی و تربيتی غيردرسی است. 

لذا ضمن تشکر از پدید آورنده محترم خانم حوري قاهري، کار گروه بررسي سنجه ها 
خانم ها حوري قاهري، فریبا کيا، فائزه منشي و آقاي سيد مهدي باقریان )نماینده 
شوراي هماهنگي علمي( و هم چنين خانم ها زهره امينيان و مهتاب ميرایي آشتياني 
که در آماده سازي این سند براي چاپ همکاري داشته اند، اميد است بهره گيری از 
این رویکردها به اجرای ماموریت ها و وصول به اهداف متعالی تربيتی و آموزشی کشور 
یاری رساند و زمينه هاي  همراهی، همکاری، هم نوایی و تعامل عالقه مندان به نظام 
تعليم و تربيت، به ویژه فرهنگ دوستان، مؤلفان، مترجمان و ناشران با نظام آموزشی 

را گسترش دهد. 
                                                              دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
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امروزه مخاطبان کتاب های درســی با جهانی سرشار از تغيير و پيشرفت مواجه اند 
که برای نســل پيشــين قابل تصور نبود. متوليان امر آموزش در هر کشــوری نيز 
درصدد هستند از طریق برنامۀ درسی دانش آموزان را برای مواجهه با چنين شرایطی 

آماده نمایند.
شــاید گام اول این راه بر تعریف ویليام پاینار استوار باشد که معتقد است: برنامۀ 
درسی محل اندیشه ورزی اســت که در آن افراد برای تعریف خود و جهان کوشش 

می کنند .1
نيازهای درســی متنوع دانش آموزان، دل نگراني های والدین نســبت به رسيدن 
فرزندانشــان به اهداف آموزشی و نياز معلمان برای در دست داشتن ابزار و وسایلی 
که عمق یافته های کالســی دانش آموزان را ســنجيده و یا ســبب انتقال ساده تر و 
مؤثرتر مفاهيم مورد نظرشــان بــه مخاطب گردد، نيز موجب شــده که در تمامی 

حوز ه های علوم، کتاب ها و ابزارهای آموزشی متنوعی توليد گردد.
همين امر نشان می دهد که تعليم و تربيت امری گسترده و فراگير است که فقط 
به نظام آموزشی رسمی محدود نمی شود .2 در سند تحول بنيادین آموزش وپرورش 
نيز توســعۀ مشــارکت بخش های دولتی و غيردولتی در انجام امور مرتبط با توليد، 
چاپ و توزیع منابع آموزشی در چارچوب سياست های آموزش و پرورش پيش بينی 

1 . این تعریف بر شایستگی های پایه صفحه 1۷ برنامۀ درسی ملی، منطبق است.  
2 . بند ۶ از بخش هدف های عملياتی و راهکارها، سند تحول بنيادین آموزش و پرورش، آذرماه 1۳۹۰
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شده است .1 به همين منظور ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وظيفه تدوین 
راهنماي توليد منابع آموزشــي و تربيتي و نظارت بر محتوای توليد شــده توســط 

مؤلفان، مترجمان و ناشران را برعهده دارد.  
در این نوشتار به تبيين استانداردها و شاخص های توليد و ارزیابی برخی از منابع 

آموزشی حوزۀ مطالعات اجتماعی پرداخته شده است. 

منابع آموزشی

بر اســاس بند 2 از ماده 1 تعاریف که در مصوبه 828 آمده است، منابع آموزشی 
)مواد و رســانه های آموزشی و تربيتی( عبارتند از تمام ابزارها و وسایل ارتباطی که 
برای تحقق اهداف برنامه های آموزشــی و تربيتی و پيشرفت تحصيلی متربيان ابداع 
شده است یا به کار گرفته می شوند و کاربرد آن ها می تواند فرآیند یاددهی -یادگيری 

را مؤثرتر و پایدارتر و تحقق یادگيری معنادار را آسان تر سازد.
مواد و رســانه ها از قبيل بســتۀ آموزشــی، نرم  افزارهای آموزشی، فيلم آموزشی، 
رســانه های الکترونيکی، چندرســانه ای )مولتی مدیا(، دســتگاه ها، اجسام و اشيای 
مختلف، کتاب درســی، کتاب کار، مجالت، کتاب ها و نظایــر آن و هر آنچه اعم از 
محتوای سخت افزاری یا نرم افزاری که با قصد قبلی برای آموزشی خاص توليد شود، 
می تواند جزء مجموعۀ منابع آموزشی قلمداد گردد. بنابراین منابع آموزشی به موادی 
اطالق می شــود که بر اساس اهداف تعيين شده در اختيار مخاطبان قرار می گيرد تا 

آموزش را تسهيل نماید.
تنوع موضوعات مــورد مطالعه در حوزۀ مطالعات اجتماعی، ضرورت دسترســی 
معلم و دانش آموز به منابع متنوع را بيشــتر کرده اســت. این منابع می توانند شامل 
انواع کتاب ها، نرم افزارها، مدل ها و ... باشــد که معموأل در قالب بســته های آموزشی 

ارائه می شوند.
»بســتۀ آموزشــی در واقع یك مجموعه آموختاری سيستماتيك است که از 
بخش های سه گانۀ تکنولوژی نرم افزارها، سخت افزارها و فرایندهای مشکل گشایی 
بهره مند می شــود و توليد و اســتفاده از آن اقدامی عملياتــی در اجرای موفق 

برنامه های درسی توسط معلمان کارآمد و موفق است«.
1 . بند ۹ از بخش هدف های عملياتی و راهکارها، سند تحول بنيادین آموزش و پرورش، آذرماه 1۳۹۰
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باید توجه داشت که توليد یك بستۀ آموزشی، مستلزم وجود هماهنگی ذاتی ميان 
عناصر آن اســت. بستۀ آموزشــی می تواند در برگيرندۀ سه دسته از منابع آموزشی 

باشد:
1. منابع چاپی: شامل کتاب های کمك آموزشی، کتاب های کمك درسی، مجله ها، 

کاربرگ، نقشه، کتاب مرجع و ...
2. منابع ابزاری: شامل رایانه، تلویزیون، ماکت، موالژ و ...

۳. منابع رایانه ای: شامل وب سایت ها، مجله های الکترونيکی، سی دی ها و ...
در این نوشــتار به منابع چاپی مانند کتاب ها و منابع کمك آموزشی و کتاب های 

کمك درسی مطالعات اجتماعی پرداخته خواهد شد.
 

ویژگی های کتاب های آموزشی مطالعات اجتماعی

بی شــك محتواي کتاب ها و ســایر منابع آموزشی هر حوزه در جهت دستيابی به 
اهداف آموزشــی آن حوزه می باشند؛ اما اهداف آموزشــی فقط به اهداف دانشی و 
موضوعی منحصر نيستند و انتظار می رود دانش آموزان در جریان آموزش به اهداف 

فرآیندی و نگرشی نيز دست یابند.
محدودیت کتاب های درســی به لحاظ تعداد صفحات و همچنين ساعات محدود 
آموزشــی از یك ســو و ظرفيت های متفــاوت و نياز های متنــوع دانش آموزان از 
ســویی دیگر، سبب شــده مؤلفان، مترجمان و ناشران با انگيزه هایی چون کمك به 
دانش آموزان برای یادگيری آســان تر و مؤثر تر، ارائه شيوه های جدید آموزشی، ارائه 
یافته هــای جدید علمی در قالب کتاب  های آموزشــی و تأثيرگــذاری بر برنامه های 
درسی و هدایت برنامه ریزان اقدام به تاليف، ترجمه و نشر کتاب های آموزشی نمایند.

با توجه به حوزۀ وســيع مطالعات اجتماعی، کتاب های این حوزه از گســتردگی 
چشمگيری برخوردارند، به گونه ای که شناسایی این کتاب ها از سایر کتاب های علوم 

یا حتی کتاب های معلومات عمومی دشوار است.
در این نوشتار سعی شده ویژگی های کتاب های آموزشی مناسب برای دانش آموزان 
دورۀ ابتدایی و متوســطه اول تشریح گردد. جهت ایجاد اشتراک نظر و درک یکسان 
از مفاهيمی که اشــاره خواهد شد،الزم است مروری بر برخی از این مفاهيم صورت 

گيرد.
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ویژگی های محتوای آموزشی مطالعات اجتماعی

مطالعات اجتماعی یك حوزۀ یادگيری اســت که از تعامل انســان با محيط های 
اجتماعــی، فرهنگــی، طبيعی، اقتصــادی و ... ، همچنين تحوالت زندگی بشــر در 
گذشته، حال و آینده و جنبه های گوناگون آن بحث می کند. از آنجایی که این درس 
بر محور کنش متقابل انسان ها با یکدیگر و با محيطی که در آن به سر می برند - در 
روند زمانی-  اســتوار اســت، می توان ادعا نمود که جامعه، مکان و زمان سه محور 
عمدۀ این درس هســتند که باید با رویکــرد فطرت گرایی توحيدی1  مخاطبان را به 

سوی اهداف تعيين شده هدایت نمایند.
مطالعات اجتماعی با علومی چون جغرافيا، تاریخ، جامعه شناســی، علوم سياسی، 
انسان شناســی و اقتصاد ارتباطی در هم تنيده دارد و در همين گسترۀ وسيع درنظر 
دارد با مطالعۀ عملکرد جوامع انســانی در گذشــته و حال به دانش آموز کمك کند 
که کنش ها و تعامالت انســانی را درک نموده و توانایــی ایجاد رابطه با خدا؛ درک 
موقعيت و فراموقعيت و عناصر آن را در ابعاد مختلف )زمان، مکان، عوامل طبيعی و 
اجتماعی ( و سنت های الهی حاکم بر فرد و جامعه شناخته و در پی تقویت و پرورش 

کنش های مطلوب و متناسب با معيار نظام اسالمی باشد.2  
محتوایی که در این راســتا بر اســاس تبصره 1 بند ۳- 4 برنامه درسی ملی تهيه 
می شــود، می بایســت مبتنی بر ارزش های فرهنگی و تربيتی و سازگار با آموزه های 
دینی و قرآنی و مجموعه ای منســجم و هماهنــگ از فرصت ها و تجربيات یادگيری 
باشد به نحوی که زمينۀ شــکوفایی فطرت الهی، رشد عقلی و فعليت یافتن عناصر 
پنجگانــۀ تعقــل، ایمان، علم، عمل و اخــالق را در چهار عرصــۀ ارتباط مخاطبان 
کتاب های درسی و آموزشی با خود، خدا، خلق و خلقت را به صورت به هم پيوسته 

و منسجم با محوریت ارتباط با خداوند تبيين و تدوین نماید.۳  
همچنين به استناد تبصره 2 همان بند محتوای کليه متون می بایست در برگيرندۀ 
مفاهيم ومهارت های اساسی و ایده های کليدی مبتنی بر شایستگی های مورد انتظار 

مخاطبين این گونه متون باشد.
1  . برنامۀ درسی ملی، رویکرد و جهت گيری های کلی )بند4(، ص11، اسفند ۹1 

2  . بيانيۀ حوزه تربيت و یادگيری، بند ۷، ص۳1، برنامۀ درسی ملی  اسفند ۹1
۳ . رویکردها و جهت گيری های کلی، بند ۳- 4، تبصره 1، ص12، برنامۀ درسی ملی، اسفند ۹1



17

 تبصره های ۳ و 4 بند ۳- 4 که ناظر بر جهت گيری های محتواست نيز قطعا مورد 
توجه توليدکننــدگان چنين متونی خواهد بود: از جمله اعتبار علمی و تناســب با 
نيازهای حال و آینده و ویژگی های  روانشناختی مخاطبان، عالیق و انتظارات جامعۀ 

اسالمی و موضوع تناسب با توان مخاطبان.
تدوین کنندگان برنامۀ درســی جدید، توجه به شش محور زیر را در سرفصل ها و 

محتوای مطالعات اجتماعی مورد تاکيد قرار داده اند:
1. تقویت عزت و هویت ایرانی - اسالمی 

2. ترویج و درونی سازی اخالق و ارزش های اسالمی
۳. شــناخت حقوق و مســئوليت های فردی و اجتماعی و شــهروندی در سطوح 

مختلف و تقویت مهارت ها  و نگرش های مربوط به آن ها 
4. شــناخت ميراث فرهنگی، اســتعدادها و قابليت های کشور در جهان و توانایی 

برقراری ارتباط مؤثر در سطح جهانی
۵. پيشــگيری از بــروز بحران های تربيتی و آســيب های اجتماعی در کودکان و 

نوجوانان و کاهش کجروی های اجتماعی و گسترش رفتارهای بهنجار
۶. گسترش بهداشت روانی، تقویت روحيۀ خودباوری، نشاط، سازندگی و پویایی، 

اميد به آینده و اعتماد به نفس 
بر همين مبنا انتظار می رود که مؤلفين و ناشــران توليد کنندۀ محتوای آموزشی 
در حــوزۀ مطالعات اجتماعی، به اســتناد و جهت گيری کلی ســازماندهی محتوا و 
آموزش هــای این حوزه، تفکيك الزم برای توجه به شایســتگی های  مورد انتظار تا 
پایان دورۀ آموزش عمومی )ابتدایی و متوسطۀ اول( را در قالب تجربيات یادگيری و 

در هم تنيده و تلفيقی بر اساس توان مخاطب، فراهم آورند.
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هدف های کلی آموزش مطالعات اجتماعی در دورۀ آموزش عمومی 
) ابتدایی و متوسطۀ اول(

هدف کلی برنامه های درســی و تربيتی، تربيــت یکپارچه عقلی، ایمانی، علمی و 
اخالقی دانش آموزان اســت، به گونه ای که بتوانند موقعيت خود را نســبت به خود، 
خدا، دیگر انسان ها و نظام خلقت به درستی درک و توانایی اصالح مستمر موقعيت 

فردی و اجتماعی خویش را کسب نمایند.1 
موضوعات و مفاهيم طرح شــده در حوزۀ مطالعات اجتماعی با اســتناد به اهداف 

فوق به صورت زیر دسته بندی شده است.
1. در قلمرو تعقل 

 علــل و عوامــل مؤثر در دگرگونی هــا وتغييرات منابع، مکان هــا، فعاليت های 
اقتصادی و نظام های اجتماعی را در طی زمان درک کنند.

 روابــط علــت و معلولی رویدادهای مهم تاریخی ایران، قبل و بعد از اســالم را 
دریابند.

 تأثير ویژگی های جوامع انسانی و محيط های طبيعی در تنوع شيوه های زندگی 
در سطوح مختلف )محلی تا ملی، قاره ای و جهانی( را درک کنند.

 موضو عات محيطی و اجتماعی را بر مبنای استنباط و تلقی خویش نقد وبررسی 
کنند.

 بــا توجه بــه ویژگی های محيطــی و اجتماعی یك مکان، آینــدۀ ترجيحی یا 
احتمالی آن را پيش بينی کنند.

 ضمن بهره  گيری از منابع مختلف اطالعاتی، ایده ها و اطالعات را به شــکل های 
مختلف پردازش نمایند.
2. در قلمرو ایمان

 پدیده هــا و نظام های خلقــت را به عنوان مظهری از لطــف و رحمت خداوند 
بشناسند.

 نسبت به هماهنگی اجزای مختلف خلقت، باور داشته باشند.
 نســبت به نقش آموزه های دینی در پيشــرفت ایران بعد از اسالم، باور داشته 

باشند.
1  . هدف های کلی برنامه های درسی و تربيتی، بند ۶ ، ص 1۶، برنامۀ درسی ملی، اسفند ۹1
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 هدفمندی و قانونمندی خلقت را از مظاهر فعل و جمال خداوند بدانند.
3. در قلمرو علم

 بــا دگرگونی ها و تغييرات منابع و مکان هــا، فعاليت های اقتصادی و نظام های 
اجتماعی در طی زمان، آشنا شوند.

 از تغييــر، تحوالت و تداوم هــا در زندگی اجتماعی و برخــی رویدادهای مهم 
تاریخی قبل و بعد از اسالم در ایران آگاه شوند.

 چگونگی روابط متقابل جوامع انســانی با محيط های طبيعی و تنوع شيوه های 
زندگی در سطوح مختلف )محلی تا ملی ، قاره ای و جهانی( را بشناسند.

 با برخی منابع، استعدادها و قابليت های محيطی و انسانی کشور برای توسعه و 
پيشرفت آشنا شوند.

 حقوق و مســئوليت های فردی و اجتماعی را در محيط های مختلف )خانواده، 
مدرسه، محله، شهر و روستا،کشور و جهان( بشناسند.

 ســاختار، کارکرد و نحوۀ برقراری ارتباط مناسب را با برخی نهادها، مؤسسات  
و ســازمان هایی که در تأمين انواع نيازهای فردی و اجتماعی )از خانواده و مدرســه 

تا نهادهای اداره کنندۀ جامعه نظير قوای سه گانۀ حکومت( نقش دارند، بشناسند.
 ميراث فرهنگی )آداب و ســنن، آثار هنری - معماری، مفاخر و شخصيت های 
علمی، فرهنگی، مذهبی و ... ( به جا مانده از دوره های تاریخی قبل و بعد از اســالم 

را در ایران بشناسند.
 عناصر و مؤلفه های هویت را بشناسند. )تعلق و تعهد در سطوح مختلف : تعلق 
به فرهنگ بومی و محلی تا فرهنگ اســالمی - ایرانی و تعهد و احســاس مسئوليت 

تا مقياس جهانی(
 نسبت به اهميت منابع و نقش آن ها در تأمين نيازهای بشر و برخی از شيوه های 

حفاظت و بهره برداری مطلوب از آن ها آگاهی یابند.
 با انواع فعاليت های اقتصادی و برخی تحوالت مربوط به آن ها و مســائل مربوط 

به اشتغال، فرهنگ کار و بهره وری آشنا شوند.
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4. در قلمرو عمل
 به مســئوليت های فــردی و اجتماعی خود در محيط هــای مختلف )خانواده، 

مدرسه، محله و شهر و روستا، کشور و جهان( عمل کنند.
 با نهادها، ســازمان ها و مؤسساتی که در تأمين نيازهای فردی و اجتماعی آن ها 

نقش دارند، ارتباط مناسب برقرار نمایند.
 دانش و اطالعات خود را در الگوها و موقعيت های جدید به کار برند.

 روش های جدیــدی را در مورد نحوۀ مواجهه با موضوعات اجتماعی و محيطی 
ارائه دهند.

 در کارهای گروهی در محيط ها و جوامع گوناگون )خانه، مدرســه، محله و ... ( 
مشارکت نمایند.

 رابطــۀ مفيد و مؤثری با افراد در مقياس های )خانه، مدرســه، محله و ...( برقرار 
نمایند.

 از منابع محيطی  به درستی استفاده نموده و از آن ها حفاظت کنند.
5. در قلمرو اخالق

 حقوق و تکاليف اخالقی و وظایف فردی و اجتماعی و شــهروندی را در سطوح 
مختلف )خانوادگی، مدرسه، محله، کشور و جهان( رعایت کنند.

 نسبت به اعضای خانواده، اوليای مدرسه  و خدمتگزاران جامعه، رفتاری توأم با 
قدرشناسی و احترام داشته باشند.

 در زندگی فردی و اجتماعی عدالت را رعایت کرده و ظلم ستيز باشند.
 نسبت به کشور ایران و فرهنگی اسالمی - ایرانی احساس تعلق و افتخار کنند.
 منافع ملی را بر منافع گروهی و منافع جمعی را بر منافع فردی ترجيح دهند. 

 خود را ملزم به حفاظت از محيط زیست بدانند.

سر فصل های موضوعی حوزۀ آموزشی مطالعات اجتماعی   

در این بخش ســعی شــده با توجه به نياز معلمــان و دانش آموزان، موضوعات و 
مهارت هایــی که در دورۀ آموزش ابتدایی و متوســطۀ اول به آن ها پرداخته شــده 
است، ارائه گردد؛ تا مؤلفان، مترجمان و ناشران ارجمند با توجه به این موضوعات و 
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مهارت ها، خالء گریزناپذیری را که در کتاب های درســی جغرافيا وجود دارد پوشش 
دهند.

مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی

الف( مفاهیم و موضوعات
  ویژگی ها و توانایی های خود و دیگران

  نيازهای مادی و چگونگی تأمين این نيازها در خانه و اجتماع
  روند تغييرات خود و محيط

  نحوۀ وابستگی افراد و مکان ها به یکدیگر
  لزوم وجود نظم و مقررات و قوانين در محيط های مختلف

  نهادهای اجتماعی 
  مشاغل و انواع فعاليت های اقتصادی

  راه های حفاظت از محيط زیست
  شيوه های سکونت در ایران

  روابط انسان و محيط 
  محله و عناصر آن

  انواع فعاليت های اقتصادی در محله 
  نحوۀ تهيه نقشه

  شيوه های سکونت در ایران
  نحوۀ پيدایش اولين تمدن ها  

  شهرهای باستانی ایران )تخت جمشيد و کرمانشاه(
  اشکال ناهمواری ها )کوه، دشت، جلگه(

  پدیده های طبيعی )دریا، بيابان، جنگل، رود(
  مناطق آب و هوایی ایران

  پوشش گياهی
  نحوۀ برقراری ارتباط با دیگران

  احساسات فردی
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  همدلی
  مؤسسات و نهادهای یاری کننده در حوادث )هالل احمر، سازمان انتقال خون(

  مشورت و شورا 
  جمعيت و نحوۀ توزیع آن در ایران

  مهاجرت
  منابع آب در ایران

  صنایع و پراکندگی آن در ایران
  حمل و نقل

  اجزا ء حکومت در ایران 
  همسایگان ایران )آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان، پاکستان (

  حرکت وضعی و انتقالی زمين
  موقعيت و ویژگی های قاره ها 

  نحوۀ ارتباط انسان با محيط در نواحی مختلف آب و هوایی در سيارۀ زمين
  ظهور اسالم 

  سفرهای زیارتی )مکه، مدینه، کربال(
  حکومت های بعد از اسالم در ایران )تا پایان عصر مغول و تيمور(

  زندگی جانوری در ایران
  نشانه های ملّی
  تصميم گيری

  کشاورزی و عوامل مؤثر بر آن
  منابع انرژی 

  پيشرفت های علمی در دورۀ اسالمی
  صفویه

  پوشاک 
  دریاهای ایران

  نقش اقتصادی و بازرگانی دریاها 
  همسایگان ایران )ترکيه، افغانستان(
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  استعمار
  جنگ تحميلی عراق عليه ایران

ب( مهارت های مربوط به کتاب های مطالعات اجتماعی دورۀ ابتدایی
  کندوکاو در موضوعات محيطی

  به کار بستن دانش و اطالعات در موقعيت های جدید
  توانایی مشارکت در کارگروهی

  توانایی برقراری رابطۀ مؤثر و مفيد با افراد و نهادهای مختلف 
  تشخيص جهت های اصلی 

  تشخيص موقعيت پدیده ها در یك کروکی یا نقشۀ ساده
  برنامه ریزی برای خرید با ترسيم جدول بودجه

  توانایی ترسيم یك نقشۀ ساده
  تشخيص جهت های اصلی و فرعی

  توانایی خواندن خط زمان
  توانایی خواندن نمودار دما و بارش

  توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران
  مهارت کنترل احساسات 

  به کاربندی مصرف بهينۀ آب در زندگی روزمره
  رعایت نکات ایمنی در جاده ها 

  نقشه خوانی
  خواندن و ترسيم خط زمان

  انتخاب دوست
  توانایی تصميم گيری بر اساس معيارهای آموخته شده

  به کاربندی مصرف بهينۀ انرژی )نفت، گاز، برق(
  خواندن خط زمان

  نقشه خوانی
  توانایی ترسيم نمودار زمانی روزانه

  انتخاب لباس مناسب بر اساس معيارهای آموخته شده
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مطالعات اجتماعی دورۀ متوسطه اول

الف - مفاهیم و موضوعات کتاب های مطالعات اجتماعی متوسطه یک
  حقوق و مسئوليت ها

  قانون و مقررات
  قوۀ مقننه

  بيمه
  توليد، توزیع، مصرف

  ویژگی های طبيعی و انسانی سکونت گاه ها 
  منابع و وسایل مورد استفاده در مطالعات جغرافيایی

  ناهمواری های ایران ) کوه ها، دشت ها و جلگه ها(
  تقسيم بندی آب و هوایی ایران 

  زیستگاه ها
  جمعيت

  منابع آب و خاک
  گردشگری 

  ميراث فرهنگی و تاریخی 
  تمدن های ایران باستان

  حکومت های ایران باستان )مادها، هخامنشيان، سلوکيان، اشکانيان، ساسانيان(
  شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی ایران در دورۀ باستان

  تعاون
  ساختار و وظایف دولت در ایران

  آسيب های اجتماعی
  قوۀ قضائيه

  رسانه ها
  ظهور اسالم در عربستان

  ایران در دورۀ اسالمی
  شرایط اجتماعی، فرهنگی و سياسی ایران تا پایان دورۀ ایلخانان 
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  موقعيت و ویژگی های طبيعی و انسانی قاره های جهان
  منطقۀ جنوب غربی آسيا )خاورميانه(

  فلسطين
  حرکت وضعی و انتقالی زمين 

  مدارها و نصف النهارها 
  بخش های مختلف سيارۀ زمين )سنگ کره، آب کره، هوا کره(

  تأثير فعاليت های انسان بر بخش های مختلف زمين
  ویژگی های زیست بوم های جهان

  علل تخریب منابع گياهی و جانوری
  راهکارهای حفاظت از محيط زیست

  علل توزیع نامتوازن جمعيت در جهان
  نابرابری های توسعۀ انسانی در نقاط مختلف جهان

  شــرایط اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی ایران از دورۀ صفویه تا پس از 
انقالب اسالمی

  تالش برای پيشرفت و رهایی از سلطۀ خارجی
  انقالب مشروطه 

  دوران پهلوی
  تأسيس نظام جمهوری اسالمی ایران 

  فرهنگ و هویت
  ویژگی های خانوادۀ سالم

  وظایف متقابل دولت و ملت
  علل عدم بهره وری فعاليت ها در ســطوح مختلف )خانه، مدرســه، محله، شهر، 

روستا و کشور(
  راه های افزایش بهره وری
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ب- مهارت های مربوط به کتاب های مطالعات اجتماعی متوسطه یک
  انجام مسئوليت های فردی و اجتماعی

  محاسبۀ فواصل بين نقاط روی نقشه با توجه به مقياس 
  توانایی ترسيم نمودار دما و بارش

  توانایی تشخيص نوع آب و هوا با توجه به نمودار آب و هوایی هر منطقه
  استفاده از نقشۀ گردشگری در سفر

  خواندن خط زمان
  حفاظت از زیستگاه ها

  مهارت کنترل رفتار در هنگام خشم و عصبانيت
  استفادۀ مناسب از رسانه ها

  خواندن خط زمان 
  ترسيم نمودار علت و معلولی برای وقایع تاریخی 

  نقشه خوانی
  محاسبۀ مقياس

 
تعاریف انواع کتاب ها و منابع آموزشی و تربیتی )غیردرسی(

این کتاب ها و منابع به دو دســته کتاب ها و منابع کمك آموزشی و کتاب هاي 
کمك درســی تقســيم می شــوند و هر یك داراي زیر مجموعه مخصوص به خود 

مي باشد: 
1. تعریف کتاب ها و منابع کمک آموزشــي: کتاب ها و منابعي هســتند که با 
هدف ایجاد انگيزه، افزایش دانش و ســواد علمي و توسعۀ یادگيري به منظور ارتقاي 
شایســتگی های الزم در دو بعد فردي و اجتماعي تهيه و تنظيم مي شوند و الزاماً به 
برنامه هاي درسي دورۀ تحصيلي وابســته نيستند و شامل کتاب ها و منابع تکميلي 

دانش آموز )دانش افزایي( و کتاب هاي حمایتي مي شوند:
1.1. تعریف کتاب ها و منابع تكمیلي دانش آموز )دانش افزایي(: کتاب ها 
و منابعی براي دانش آموزان هستند که در گستره اي وسيع تر نسبت به کتاب هاي 

درسي، به تدارک فرصت ها و موقعيت هاي یادگيري مي پردازند.
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)دانش افزایي(:  دانش آمــوز  تكمیلي  کتاب هــاي  تعریف   .1.1.1
کتاب هایی که در گستره  وسيع تر از چارچوب برنامه درسی و گاهی فراتر از 
آن به  ارائه  اطالعات براي دانش آموزان می پردازند. انگيزه تأليف این کتاب ها، 
توليد یك اثر آموزشــی خودآموز با اســتفاده از قالب های گوناگون و متنوع 
اســت. کتاب های تاریخچه علوم مختلف و کتاب هایــی که دایرۀ اطالعات 
دانش آموز  را تکميل می کنند و یا توســعه می بخشــند، در این حوزه قرار 

می گيرند.
2.1.1. تعریف کتاب های جنبی و ســرگرمی: کتاب هایی که به یاری 
آن ها مخاطبيــن با جنبه های متفاوت  حوزه هــای یادگيری، که در برنامۀ 
درســی فرصت های کمتری برای بروز و ظهور داشــته اند، آشنا و عالقه مند 
می شــوند و شــگفتی ها و زیبایی های آن را مشــاهده و تجربــه می کنند. 
همچنين با تاریخ کشــف، بسط و گســترش مباحث متنوع آن حوزه آشنا 
می شــوند. این کتاب ها، مستقل از کتاب های درســی هستند و در صورت 
تغيير و تحول برنامۀ درســی موجودیت خــود را حفظ می کنند. اغلب این 
کتاب ها با اســتفاده از فن آوری های گوناگــون به پرورش مهارت ها در قالب 

بازی و سرگرمی می پردازند.
3.1.1. تعریف کتاب های مرجع: کتاب هایي هســتند که معموال توسط 
متخصصــان موضوعي با هدف ارائه اطالعات )حقایق علمي، تحليل حقایق( 
نگاشته می شــوند. حقایق علمي عبارتند از آن چه درستي آن ها ثابت شده 
یا قابل اثبات اســت و متن تحليلي شــامل تفسير یا تحليل این اطالعات و 

حقایق است.
4.1.1. تعریف پوســتر: نمایه های چاپی یك رویه ای که با اســتفاده از 
کلمــات، اعداد، تصاویر و غيره، ایده ها و اطالعات مختلفی از یك موضوع را 
به مخاطب ارائه می کند؛ تا به ســرعت بين مفاهيم و اطالعات ارتباط برقرار 

نماید. 
5.1.1. تعریف اطلس: اطلس مجموعه ای از نقشه هاست، مانند نقشه هایی 
از کره زمين، راه ها و ... . اطلس ها می توانند هم به عنوان منابع کمك آموزشی 
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و هم منابع کمك درسی مورد استفاده قرار گيرند.
6.1.1 تعریف نقشه: نقشه ها نيز مانند پوســترها نمایه های چاپی یك 
رویه اند که هم به عنوان ابزار آموزشی و هم کمك آموزشی می توانند اطالعات 
زیادی را به مخاطب ارائه کنند. هدف اصلی نقشــه ها آشنایی با پراکندگی 
مکانی پدیده ها و تشخيص موقعيت جغرافيایی و مختصات ریاضی پدیده ها 
می باشــد. عالوه بر این نقشــه های موضوعی می توانند اطالعات تخصصی 
در حوزه هــای مختلف طبيعی )پوشــش گياهی، زندگــی جانوری، رودها، 
ناهمواری ها و ... ( و انســانی )سکونتگاه ها، معادن، صنایع، گردشگری، راه ها 

و ... ( را در اختيار مخاطب قرار دهند.
7.1.1 تعریــف فلش کارت: کارت های چاپی که با اســتفاده از کلمات، 
اعــداد و یا تصاویر، پيام ها، ایده ها و مفاهيــم را به صورت مجزا به مخاطب 
انتقال می دهند و در به خاطر ســپاری سریع اطالعات، مفاهيم و الگوریتم ها 
بــه مخاطبين کمك می کننــد. محتوای این کارت ها کــه معموال به اندازه 
کارت های بازی هســتند شامل یك سوال در یك طرف کارت و پاسخ کوتاه 

به آن در طرف دیگر کارت می باشند.
2.1. تعریــف کتاب های حمایتــي: کتاب هایي کــه به منظــور ارتقاي 
شایســتگی های حرفه اي و تخصصي معلمان و کارشناســان و همچنين آگاهي 

والدین و همراهي آن ها با اهداف آموزش توليد مي شوند.
1.2.1. تعریــف کتاب هــای حمایتي معلم: کتاب هایی که به رشــد 
مهارت های حرفه ای معلمان و کارشناســان در آموزش حوزه های یادگيری 
و تدریس در چارچوب اهداف برنامه  درســی توجــه خاصی دارند و زمينه 
ارتقای دانــش و مهارت های معلمان و کارشناســان را فراهــم می نمایند. 
توليــد این کتاب ها با توجه به نقش محوری معلمان در راهنمایی و آموزش 

دانش آموزان ضروری به نظر می رسد.
2.2.1. تعریف کتاب های حمایتي والدین: کتاب هایی که والدین را با 
اهداف و روش های آموزش  به منظور همراهی با فعاليت های آموزشــی در 
مدرسه  آشــنا می کنند. باید توجه داشت که هدف این نوع کتاب ها سپردن 
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بخشــی یا تمام فرآیند آموزش به عهدۀ والدین نيست، بلکه قصد آن ایجاد 
فرصــت تعامل والدین بــا کودکان از طریق شناســاندن بایدها و نبایدهای 

آموزشی در محيط خارج از مدرسه است.
3.1. کتاب هاي فن آوري: کتاب هایی که با گســترش سواد علمی و فناوری، 
کاربرد فــن آوری در آموزش را بيان می کنند. همچنين از طریق آشــنا نمودن 
مخاطبين با محيط هــا و ابزار فن آوری، امکان  به کارگيری این فناوری ها را در 
جهت رشد و توسعۀ یادگيری فراهم می کنند. دانش آموزان، معلمان و متصدیان 

کارگاه های رایانه و غيره در مدارس، مخاطبين این دسته از کتاب ها می باشند.
2. تعریف کتاب های کمک درســي: کتاب هایي هستند که به منظور تسهيل، 
تثبيت و تعميق مفاهيم، مهارت هاي اساســي و ایده هــاي کليدي در جهت اهداف 
برنامه ها و کتاب هاي درسي مرتبط توليد مي شوند؛ مانند کتاب هاي کار و کتاب هاي 

تمرین.
1.2. تعریف کتاب های کار: این نوع کتاب ها شامل مجموعه اي از فرصت هاي 
یادگيري هســتند که در قلمرو مفاهيم، مهارت هاي اساسي و ایده هاي کليدي 
از برنامۀ درسي برگرفته شده اند و هدف آن ها توسعۀ صالحيت هاي الزم است. 

2.2. تعریف کتاب های تمرین: کتاب هایي که با تکرار فرصت هاي یادگيري، 
موجب تثبيت و توسعه یادگيري دانش آموزان مي شوند و مبتني بر سرفصل هاي 

کتاب  درسي است.
الزم به ذکر اســت، کتاب هایي که به حّل مســتقيم تمرین هاي کتاب هاي درسي 

مي پردازند، هيچ جایگاهي در ميان کتاب های کمك درسی نخواهند داشت.

چارت انواع کتاب های آموزشي و تربیتي )غیردرسي(

 
کتاب های آموزشی و تربيتی

)غير درسی(

کتاب های کمك درسیکتاب های کمك آموزشی

کتاب تمرینکتاب کار کتاب های حمایتی کتاب ها منابع تکميلی

کتاب های حمایتی
)معلم( فلش کارت نقشه پوستراطلس کتاب های 

مرجع
کتاب های 

تکميلی
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معیارها و استانداردهاي عمومی تولید 
و ارزشیابي منابع آموزشي و تربیتي

معیارها و استانداردهاي عمومی

درمصوبه 828  شــوراي عالي آموزش و پرورش 1۳ معيار و استاندارد عمومی زیر 
معرفي شده اند:

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

۳. سهولت به کارگيری
4. صحت و دقت علمی

۵. تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسی و رشته تحصيلی
۶. رعایت و ترویج ارزش  های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی ـ ایرانی

۷. تناسب با ویژگی ها و نيازهای مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد
8. به روز بودن و تناسب با مقتضيات زمان

۹. سادگی و روانی محتوا
1۰. سازماندهی مناسب محتوا

11. توجه به متون علمی تمدن اسالمی ـ ایرانی
12. رعایت اصول بهداشتی و ایمنی

1۳. جذابيت شکلي و ظاهری

تعاریف مفهومي و عملیاتي معیارها و استانداردهاي عمومی

1. خالقیت و نوآوری 
خالقيــت عبارت اســت از توليد ایده ها و محصوالت نو به شــيوه ای متفاوت و یا 
حل یك مســئله به شيوه نوین، خالقيت همراه با به کارگيری فرایندهای منطقی در 
حل مســئله از جمله: درک مشکل یا مسئله، به کارگيری حواس، گردآوری، بررسی 
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اطالعات مورد نياز، کاوشگری، حدس زدن و فرضيه سازی در مورد پاسخ ها، ارزیابی 
و آزمــون فرضيه ها و حدس ها، اصــالح و ارزیابی مجدد آن ها و باالخره ارائه نتایج و 
خلق چيزهــای نو. نوآوری، فرایند ایجاد یك فکر و چيزهاي نو اســت که منجر به 

خالقيت مي شود. 
2. رعایت قواعد زبان و خط فارسی 

اشاره به رعایت ضوابط دستوری، و قواعد کلي در گفتار و نوشتن مطالب با استفاده 
از خط و زبان فارســی معيار، توســط مؤلفان و مترجمان دارد. این قواعد توســط 
فرهنگســتان زبان ایران تعيين می شوند. به کارگيری این قواعد از بروز ناهماهنگی و 
اختالف در ساختار کلمات و جمالت )ترکيب واژه ها، تجزیه واژگان و ترکيب واژگان( 

و پيدایش رسم الخط های مختلف جلوگيری می کند.
3. سهولت به کارگیری 

منظور از ســهولت به کارگيری اشاره به امکان اســتفاده آسان از منابع و مواد 
آموزشــي اعم از مکتوب و یا غيرمکتوب )دیداري و شــنيداري( در موقعيت هاي 
زندگي واقعي دارد. در صورتی که مخاطب اســتفاده از منابع آموزشــی را راحت 
بداند و احســاس کند که به یادگيري و حل مشکالت یادگيري او کمك مي کند، 
در به کارگيری آن نيز ترغيب می شــود. توانایي پاســخگویي یك ماده آموزشــي 
بــه یکي از نيازهاي مخاطب نيز از جمله عواملي اســت که رغبت مخاطب را به 

استفاده از آن جلب مي کند.
4. صحت و دقت علمي 

معيــار صحت و دقــت علمی، به انطباق محتــوا با آخرین یافته هــا، تجربيات و 
روش هــای علمی، نظریات جدید، توافق و تفاهــم صاحب نظران بر روی موضوع  و 

نبود تناقض در بيان آراء و گفته ها اشاره دارد. 
5. تناسب محتوا و روش هاي ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصیلي
منظور ارتباط و تناســب مواد آموزشــي با مؤلفه های اســناد باالدستی نظير 
مبانی نظری ســند تحول بنيادین آموزش و پرورش و به ویژه سند برنامه درسی 
ملــی و عناصر راهنمــای حوزه های تربيت و یادگيــری یازده گانه )در دوره هاي 

است. تحصيلي( 
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6. رعایت و ترویج ارزش هاي دیني، فرهنگي و اجتماعي جامعه اسالمي- ایراني
به ترجيحات برگرفته از قرآن و ســنت پيامبر)ص(، معارف اســالمي، هنجارهای 
ارزشــي اجتماعی مردم ایران که از فرهنگ مشترک مردم ایران نظير آداب و رسوم، 
باورها و عقاید، تجربيات، خرده فرهنگ هاي مردم ایران برگرفته شــده است، اشاره 
دارد. این ارزش ها معموالً در اسناد باالدستي از جمله سند مهندسي فرهنگي )فصل 
دوم- ارزش ها(، نقشــه علمي کشــوري )فصل اول(، سند تحول بنيادین )فصل دوم 
بيانيه ارزش ها( و مباني ســند برنامه درسي ملي )بخش پيوست سند( تعيين شده 

است.
 7. تناسب با ویژگي ها و نیازهاي مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد

به نيازهاي  مختلف کودکان و نوجوانان در انتخاب مواد آموزشــي و با عنایت به 
تحوالت رشــدی و نظام به هم پيوسته و یکپارچه شخصيت دانش آموز که متشکل از 
خرده نظام هاي شناختي، عاطفي، ایماني، اخالقي و تجارب عملکردي او در دوره های 

مختلف سنی است، اشاره دارد. )مباني روان شناختي سند برنامه درسي ملي(
8. به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

به طراحي،  توليد و انتخاب محتواي آموزشي با توجه به یافته ها، کشفيات، نظریات 
جدید، منابع علمی و فناوري روز اشــاره دارد. در عين حال مواد آموزشــي نيازهای 

آینده کودکان و نوجوانان را نيز مورد توجه قرار داده است. 
9. سادگي و رواني محتوا

به معيارهایی در انتخاب محتواي مواد آموزشي توسط طراح، مؤلف و یا توليدکننده 
اشــاره دارد که موجب می شود مطالب آموزشی برای اکثریت دانش آموزان در گروه 
ســنی مربوطه قابل درک باشد. از ویژگي ها و بایسته هاي متن آموزشي، ساده بودن 

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

ســازمان دهي محتوا به شــيوه اي گفته مي شــود که طي آن بين اجزاء و عناصر 
محتوایي یك بســته آموزشي و یا مواد و رسانۀ آموزشــي و تربيتي از نظر طولی و 
عرضی ارتباط معني دار برقرار  شود، به گونه اي که عالوه بر انسجام منطقي و سهولت 
در یادگيری، همزمان با تداوم محتوا و رشــد سني فراگير عمق و پيچيدگي مطلب 
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بيشتر شــود و شامل دو فرایند متفاوت است، نخست تصميم گيري درباره چگونگي 
عرضه مواد و نظم واحدهاي درسي و دوم توجه به توالي است که برحسب آن مطالب 
درســي در کالس عرضه مي شــود. در سازمان دهي مواد آموزشــي توجه به ارتباط 
طولي محتواي مواد آموزشــي )رعایت اصل توالــي، مداومت و فزایندگي( و ارتباط 
عرضي محتواي مواد آموزشي با یکدیگر )از طریق برقراري ارتباط موازي، همجوشي 
رشــته اي و یا سازمان دهي به صورت بين رشــته اي از طریق سازمان دهي رشته هاي 

وسيع و یا روش تحقيق در موضوعات بين رشته اي( ضروري است. 
11. توجه به متون علمي تمدن اسالمي- ایراني

به معرفي آثار مادی و معنوي ایرانيان و مسلمانان در مواد آموزشي مختلف اشاره 
دارد. آثــار علمي و فرهنگــي بخش نرم افزاري یك تمدن و آثار ســاختماني بخش 
سخت افزاري یك تمدن را تشکيل مي دهد. توجه به این آثار و معرفي آن ها در مواد 

و رسانه هاي آموزشي و تربيتي از اهميت فراواني برخوردار است. 
12. رعایت اصول بهداشتي و ایمني

رعایت مالحظات بهداشــتي و ایمني مانند اســتفاده از مواد اوليه ســالم، سُبك، 
بي خطر، با کيفيت و مقاوم در ساخت محصوالت آموزشي موجب مي شود که به فرد 
و محيط زیســت آسيبي وارد نشود، و از طرفي بهداشت رواني مصرف کننده به خاطر 
زیبایي و یا قيمت معقول آن محصول نيز حفظ شــود. در تهيه کتاب هاي آموزشي 
توجه به مالحظات بهداشتي نيازمند استفاده از کاغذهاي مرغوب به جاي کاغذهاي 
بازیافتي اســت. همچنين رنگ کاغذ نباید کاماًل شفاف باشد و یا وزن کتاب و ماده 

آموزشي سنگين باشد. 
13. جذابیت شكلي و ظاهري 

توجه  به خصوصيات ظاهری در طراحي و ساخت مواد آموزشي و تربيتي موجب 
مي شود که کودکان، نوجوانان و یا معلمان و والدین با دیدن آن، به استفاده از ماده 

آموزشي عالقمند شوند.



34

عی
ما

جت
ت ا

لعا
طا

( م
سی

در
یر

)غ
ی 

زش
مو

ی آ
ها

ب 
کتا

د 
ولی

ی ت
ما

هن
را

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« تولید و ارزشیابي کتاب ها و منابع 
آموزشی - تربیتی مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  خالقیت و نوآوری:

1. زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 
مهارت هاي یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر منطقي، تفکر واگرا، 

تفکر سيستمي، تفکر نقاد( را فراهم مي کند.
2

2. توليد یك محصول جدید و کاربردي را با استفاده از یك یا چند 
روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمایش کردن( فراهم 

کرده است.
1

۳. خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظير: پرورش تخيل/ طرح 
افکار تازه/ ارتباط بين پدیده ها و وقایع و کاربست آن را مورد توجه 

قرار داده است. 
2

4. موقعيت هایی برای به کارگيری ایده ها، و تبدیل آن به خدمات 
1جدید و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

۵2. محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

  رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

۶. قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ویژه در 
2ترکيب جمالت رعایت شده است.

۷. قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول 
2نشانه گذاري رعایت شده است.

8. به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان 
2زبان توجه کرده است. 

  سهولت به کارگیری:

۹. طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری آسان و 
۶راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.
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معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  صحت و دقت علمی:

1۰. محتوا با بهره گيري از یافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 
4معتبر تهيه شده است.

11. محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از یك یا چند شيء، 
پدیده، واقعيت و یا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 

چهارگانه یادگيري با محوریت خداوند مرتبط است.
2

  تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصیلي:

124. با اهداف کلي دوره یا رشته تحصيلي تناسب دارد. 

1۳. به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند برنامه 
2درسي ملي و رویکرد فطرت گرایي توحيدي توجه کرده است.

14. به شایستگی های پایه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت و 
2یادگيري مربوطه توجه کرده است.

  رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ایراني:

1۵. ارزش هاي دیني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب 
۳را رعایت نموده است.

1۶. به معرفی نمادهای هویت ملی )ایراني،  اسالمي و انقالبي( مانند 
۳پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي دیني و انقالبي توجه کرده است. 

  تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد:

1۷. به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 
۵جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

18. به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 
۳ایماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« تولید و ارزشیابي کتاب ها و منابع آموزشی - تربیتی مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹. در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي آموزشي 
2به یافته ها و دانش هاي نظري، عملي و روشي روز توجه شده است.

2۰. در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي آموزشي 
2به نيازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

  سادگی و روانی محتوا:

21. از کلمات آشنا )واژگان پایه(، با معنا، جمالت کوتاه و 
۳نشانه هاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

222. از بيان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.

  سازماندهی مناسب محتوا:

2۳2. محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 

24. محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي شده 
1است.

2۵. محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
یادگيري مربوطه سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و فزاینده را 

براي مخاطب فراهم مي کند.
2

2۶. شرایط یادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل و 
1خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

  توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ایراني:

2۷. محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي دانشمندان 
۳مسلمان توجه کرده است.

28. محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و جهان 
2اسالم توجه کرده است.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« تولید و ارزشیابي کتاب ها و منابع آموزشی - تربیتی مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  مالحظات بهداشتی و ایمنی:

2۹. در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، بي خطر و 
۶بهداشتي استفاده شده است.

  جذابیت شكلي و ظاهری:

۳۰. استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده آموزشي 
2رعایت شده است.

۳1. موازین تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوین ماده 
2آموزشي رعایت شده است.

۳2. از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

معیارها و استانداردهاي اختصاصي تولید و ارزشیابي کتاب ها و منابع آموزشي - تربیتي 
مطالعات اجتماعی

 الف.1.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« همه منابع 
آموزشی -  تربیتی )غیردرسي به جز کتاب هاي مرجع و اطلس، نقشه، 

پوستر و فلش کارت( مطالعات اجتماعی 

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. وجود پیوند آشكار بین محتوا و برنامۀ درسی یا نبود تضاد بین متن و اهداف

2به رویکردهای برنامه درسی توجه شده است.1

2در راستای تحقق اهداف برنامه درسی است.2

به شيوه های یاددهی- یادگيری برنامه درسی توجه ۳
1شده است.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« تولید و ارزشیابي کتاب ها و منابع آموزشی - تربیتی مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

2. توجه به توسعۀ شایستگی های پایۀ مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق

به پرورش قدرت تفکر و تعقل در مخاطبان توجه شده 1
2است.

2به ارزش های فرهنگی و تربيتی توجه شده است.2

به جایگاه مخاطب به عنوان شهروند مطلوب توجه شده ۳
1است.

به افزایش درک موقعيت های واقعی زندگی و بهره برداری از 4
1سواد علمی برای حل آن ها توجه شده است.

3. برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

2محتوای کتاب از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.1

2منطبق با آخرین دستاوردهای علمی روز است.2

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

اطالعات پایه مخاطب در ارائه محتوا در نظر گرفته شده 1
1است.

مطالب ارائه شده از سير منطقی و انسجام کافی برخوردار 2
1است.

از مثال ها، شواهد و ... برای درک بهتر مطالب استفاده شده ۳
1است.

1سازماندهی محتوا از ساده به مشکل انجام شده است.4

1در ارائه محتوا از شيوه تلفيقی استفاده شده است.۵

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

از انواع سبك های یادگيری در ارائه محتوا بهره گرفته شده 1
2است.

به تفاوت های توانایی های فردی در یادگيری توجه شده 2
2است.

 الف.1.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« همه منابع آموزشی -  تربیتی 
)غیردرسي به جز کتاب هاي مرجع و اطلس، نقشه، پوستر و فلش کارت( مطالعات اجتماعی
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6. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

1از ارائه یکسویه مطالب پرهيز شده است.1

1به فعاليت های فکری و عملی توجه شده است.2

به برانگيختن حس کنجکاوی و ایجاد پرسش کمك ۳
1می کند.

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

شکل ظاهری و فيزیکی کتاب برای مخاطب جذاب و 1
       1برانگيزاننده است.

        1حجم و قطع کتاب با سن مخاطب تناسب دارد.2

1اندازه قلم در متن و عنوان ها با سن مخاطب متناسب است.۳

از محرک های بصری و جذاب در طرح روی جلد استفاده 4
         1شده است.

         1عنوان مناسب و جذاب است.۵

8. بیان مشفقانۀ کتاب بر مبنای زبان فارسی معیار

2از بيانی ساده، جذاب، روان و قابل فهم برخوردار است.1

2از زبان فارسی معيار در نگارش استفاده شده است.2

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

از تصاویر، نمودارها، جدول و نقشه جهت انتقال سریع تر و 1
2مؤثرتر مطالب استفاده شده است.

1تصاویر، نمودارها و ... با سن مخاطب متناسب است.2

تصاویر، نقشه ها، جدول ها و ... با متن ارائه شده هماهنگی ۳
1دارد.

 الف.1.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« همه منابع آموزشی -  تربیتی 
)غیردرسي به جز کتاب هاي مرجع و اطلس، نقشه، پوستر و فلش کارت( مطالعات اجتماعی



40

عی
ما

جت
ت ا

لعا
طا

( م
سی

در
یر

)غ
ی 

زش
مو

ی آ
ها

ب 
کتا

د 
ولی

ی ت
ما

هن
را

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

10. تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطب

به کاربرد و سودمندی محتوا برای مخاطبان توجه شده 1
2است.

محتوای ارائه شده با نيازهای فردی و اجتماعی مخاطبان 2
1تناسب دارد.

در محتوای ارائه شده به نيازها ی حال و آینده فردی و ۳
1اجتماعی مخاطبان توجه شده است.

11. رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ  محتوای کتاب

شناسنامه کتاب و فهرست های موضوعی بر اساس 1
2طبقه بندی فيپا ارائه شده است.

2منابع و مآخذ ذکر شده است.2

جمع: 48

 الف.1.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« همه منابع آموزشی -  تربیتی
 )غیردرسي به جز کتاب هاي مرجع و اطلس، نقشه، پوستر و فلش کارت( مطالعات اجتماعی
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 ب.1.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« 
هر یک از انواع کتاب هاي آموزشی - تربیتی مطالعات اجتماعی

  ب.1.1.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« 
کتاب هاي کمک آموزشي مطالعات اجتماعی

  ب.1.1.1.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي تكمیلي 
دانش آموز )دانش افزایي( مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. مبتنی بر اهداف حوزۀ تربیت و یادگیری

4در راستای رویکرد و اهداف برنامه درسی است.1

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی را در اختيار 2
2دانش آموزان قرار داده است.

2. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

پيوستگی و انسجام موضوعی در فصل ها رعایت شده 1
2است.

2سازماندهی محتوا از ساده به مشکل رعایت شده است.2

توجه به تلفيق و رویکرد تلفيقی در سازماندهی محتوا ۳
2رعایت شده است.

محتوا و سازماندهی آن ویژگی رو به رشد بودن یادگيری 4
2را تضمين می کند.

3. ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

2انگيزه مخاطب را جهت فراگيری موضوع افزایش می دهد.1

عالقه مخاطبان را در زمينه علوم مرتبط با مطالعات 2
2اجتماعی افزایش می دهد.
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4. کمک به رشد و توسعۀ علمی مخاطب

به گسترش یادگيری از طریق فعاليت های هدفمند کمك 1
2می کند.

به پرورش سواد علمی و مهارت های یادگيری مادام العمر 2
2توجه دارد.

روحيه علمی و کاوشگری در دانش آموزان را تقویت ۳
2می کند.

موجب ایجاد سؤال های جدید، نياز به زمينه مطالعاتی 4
2بيشتر و کشف پيوندها و رابطه های گسترده تری می شود.

به پرورش مهارت های مرتبط با حوزه مطالعات اجتماعی ۵
2نظير نقشه خوانی، عکس خوانی و ... توجه شده است.

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

از مثال ها، شواهد و ... برای درک بهتر مطالب استفاده 1
2شده است.

فرصت هایی برای کشف رابطه علت و معلولی بين 2
2واقعيت ها را فراهم می کند.

6.توجه به نیازهاي اختصاصي مخاطب

محتوای ارائه شده پاسخگوی بخشی از نيازهای علمی به 1
2روز مخاطبان است.

به تفاوت های سبك زندگی ناشی از محيط جغرافيایی و 2
2وضعيت اقتصادی- اجتماعی مخاطبان توجه دارد.

2ویژگی های جنسيتی مخاطبان در نظر گرفته شده است.۳

7. افزایش گیرایي مطالب با استفاده از قالب هاي متنوعي مانند داستان، شعر و نماشنامه به صورت هاي ساده 
یا ترکیبي

در ارائه مطالب از قالب های گوناگونی مانند داستان، شعر، 1
2نمایشنامه و ... استفاده شده است.

قالب های ارائه شده با سن و نيازهای مخاطبان تناسب 2
2دارد.

بين جنبه های هنری و آموزشی در قالب مورد استفاده ۳
2تعادل برقرار شده است.

  ب.1.1.1.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزایي( مطالعات اجتماعی
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8. خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

۳از شيوه های خالقانه در ارائه مطلب بهره گرفته شده است.1

2از فعاليت های فکری و عملی متنوع استفاده شده است.2

از مثال های بدیع و سؤال های محرک در جهت وضوح و ۳
2روشن سازی مفهوم استفاده شده است.

9.استفاده از تصویر، نمودار، جدول، گراف و نقشه براي انتقال سریع تر و موثرتر مطالب به مخاطب

از تصاویر، نمودارها، جدول، نقشه و ... جهت انتقال 1
2سریع تر و مؤثرتر مطالب استفاده شده است.

تصاویر، نمودارها، جداول و ... با سن مخاطب متناسب 2
2است.

در انتخاب تصاویر به تفاوت های جنسيتی توجه شده ۳
2است.

در انتخاب تصاویر به ارزش های فرهنگی و تربيتی توجه 4
2شده است.

تصاویر، نقشه ها، نمودارها و ... با متن ارائه شده هماهنگی ۵
2دارد.

10. تقویت عالقۀ مخاطبان نسبت به مطالعۀ بیشتر دربارۀ موضوع یا موضوع های مطرح شده

1
با نگاهی تلفيقی سبب ایجاد انگيزه و عالقه جهت 

مطالعه بيشتر در حوزه علوم مرتبط با مطالعات اجتماعی 
می شود.

۳

جنبه هایی از موضوع که به عالقه دانش آموزان نزدیك تر 2
2است، انتخاب شده است.

محتوای ارائه شده مورد عالقه دانش آموزان بوده و ۳
2پاسخگوی کنجکاوی های آن هاست.

11. معرفی منابع تألیف یا ترجمۀ کتاب و نیز معرفی منابع برای مطالعۀ بیشتر

2منابع مورد استفاده در تأليف در پایان کتاب آورده شده است.1

منابعی جهت مطالعه بيشتر به مخاطبان معرفی شده 2
2است.

جمع: 72

  ب.1.1.1.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزایي( مطالعات اجتماعی
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ب.2.1.1.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« 
کتاب هاي حمایتي معّلمان و کارشناسان مطالعات اجتماعی
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حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. حاوی اطالعات نوین برای گسترش دانش معلمان و کارشناسان 

دربرگيرنده آخرین دستاوردهای حوزه مطالعات اجتماعی 1
۳است.

مهارت های نوین علوم مرتبط با حوزه مطالعات اجتماعی را 2
۳ارائه داده است.

دربرگيرنده مفاهيم و موضوعات مرتبط با مباحث کتاب های ۳
2درسی است.

سبب تقویت توانایی معلمان در رفع اشکال دانش آموزان در 4
2زمينه موضوعات مطالعات اجتماعی می شود.

2. بیان محتوا با روش های تازه و جذاب

از روش های جدید برای سازماندهی محتوا استفاده شده 1
2است.

2در سازماندهی محتوا بر روش تلفيق تاکيد دارد.2

2از ارائه یك سویه مفاهيم پرهيز نموده است.۳

3. تقویت شایستگی ها و مهارت های نوین حرفه ای، تربیتی و تخصصی در مخاطب

معلمان را با روش های جدید آموزش و طراحی دروس 1
۳مطالعات اجتماعی آشنا می کند.

2سبب آشنایی معلمان با شيوه های جدید ارزشيابی می شود.2

مهارت های ارائه شده، قابليت اجرا در کالس های درس را ۳
۳دارد.

کتاب توانایی تغيير نگرش مخاطب و اصالح دیدگاه 4
2آموزشی را دارد.
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4. ارائه مطالعات ملی و جهانی در توسعۀ مهارت های حرفه ای و تخصصی

در توسعه مهارت های حرفه    ای و تخصصی معلمان، مطالعات 1
۳ملی و جهانی را ارائه نموده است.

مطالعات جهانی را در آموزش علوم مرتبط با حوزه مطالعات 2
۳اجتماعی ارائه نموده است.

5. ارائه یافته های جدید روشی در تدریس علوم در کشورهای گوناگون جهان برای مقایسۀ تطبیقی آن ها با 
ایران

روش های جدید جهانی در آموزش مطالعات اجتماعی 1
4ارائه نموده است.

شرایط انطباق روش های جدید را با سيستم آموزشی کشور 2
۳فراهم نموده است.

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

معلمان را با روش های جدید برنامه ریزی درسی مطالعات 1
4اجتماعی در بعضی از کشورها آشنا می کند.

 روش های آموزش برنامه ریزی مطالعات اجتماعی را در 2
۳ایران با سایر کشورها مقایسه می کند.

7. آموزش مهارت ها و ارائۀ تمرین های قابل انطباق با محیط یادگیری و کتاب های درسی کشور

مهارت ها و تمرین های ارائه شده با شرایط کالس های درس 1
۳و کتاب های درسی کشور انطباق دارد.

مخاطبان را با نمونه های بيشتری از مهارت ها و تمرین های 2
2قابل انطباق با محيط یادگيری آشنا می کند.

2مثال های ارائه شده با زندگی روزمره هماهنگی دارد.۳

8. افزایش توانمندی های معلمان در زمینۀ طراحی موقعیت ها و فعالیت های کالسی

سبب افزایش توانمندی معلمان، جهت طراحی موقعيت های 1
4جدید برای ارائه بهتر محتوای درسی شده است.

بينش علمی و روحيه کنجکاوی در معلمان را تقویت 2
۳می کند.

ب.2.1.1.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي حمایتي معّلمان و کارشناسان مطالعات اجتماعی
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9. درهم تنیدگی محتوا با مسائل جامعۀ امروز، زندگی فردی دانش آموزان و فناوری های نوین

محتوای ارائه شده با نيازهای فردی و اجتماعی 1
۳دانش آموزان انطباق دارد.

۳در محتوای کتاب به کاربرد فناوری های نوین توجه شده است.2

10. تشریح، تفسیر و تبیین برنامه های درسی حوزه های تربیت و یادگیری علوم تجربی برای مخاطب

به تغيير و تبيين سياست ها و چارچوب برنامه ریزی درسی 1
۳مصوب پرداخته است.

مطابق با برنامه درسی حوزۀ یادگيری مطالعات اجتماعی بر 2
۳شيوه تلفيق تاکيد دارد.

جمع: 72

ب.2.1.  ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي کمک درسي
مطالعات اجتماعی

    ب.1.2.1.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي کار 
مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. فراهم ساختن فرصت شكوفایی فطرت و استعداد های دانش آموزان

حس قدردانی از مواهب الهی را در دانش آموزان تقویت 1
2می کند.

زمينه مناسبی برای شکوفایی استعدادهای دانش آموزان 2
2فراهم نموده است.

زمينه مناسبی برای شکوفایی فطرت اجتماعی دانش آموزان ۳
2فراهم نموده است.

مسائل چالش برانگيز به منظور درگيرکردن دانش آموزان با 4
2مفاهيم مطالعات اجتماعی را طرح کرده است.

ب.2.1.1.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي حمایتي معّلمان و کارشناسان مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

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

فعاليت ها، کاربرد یافته های گوناگون مطالعات اجتماعی را 1
۳پوشش می دهد.

۳فعاليت ها در زندگی دانش آموزان کاربرد دارند.2

۳
با توجه به ارتباط طولی و عرضی موضوع درسی با سایر 

حوزه های یادگيری کاربرد یافته های علوم مختلف را ممکن 
می سازد.

۳

3. تعمیق درك دانش آموز در ارتباط با مطالب کتاب درسی و برنامۀ درسی

به درک بهتر دانش آموزان از محتوای کتاب درسی کمك 1
۳می کند.

۳به گسترش و بسط مفاهيم برنامه درسی کمك می کند.2

۳تمرین ها و فعاليت ها از ساده به مشکل است.۳

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

با طراحی موقعيت های جدید مهارت های الزم و مرتبط با 1
4کتاب درسی را پرورش داده است.

۳فعاليت ها هماهنگ با سن و امکانات دانش آموزان است.2

5. فراهم کردن زمینۀ استحكام و استمرار فرایند یادگیری دانش آموزان 

فعاليت های کتاب سبب تحکيم، استحکام و استمرار فرایند 1
۳یادگيری در دانش آموزان می شود.

فعاليت ها سبب تکميل و تعميق محتوای کتاب درسی 2
۳می شود.

فرصت هایی را برای خودارزیابی از دانش و مهارت های ۳
۳مطالعات اجتماعی فراهم می سازد.

    ب.1.2.1.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي کار مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

6. فراهم کردن و ارائه موقعیت ها و فعالیت هاي یادگیري و مهارت هاي متنوع و فراتر از کتاب درسي 

 موقعيت های طراحی شده سبب یادگيری مهارت هایی فراتر 1
4از کتاب درسی شده است.

زمينه طراحی فعاليت های جدید توسط دانش آموزان فراهم 2
۳شده است.

7. فراهم کردن زمینۀ پرورش مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان 
از طریق پیش بیني کارهاي گروهي در فعالیت ها 

به تربيت اجتماعی دانش آموزان با تقویت حس همياری، 1
4تعاون، مشارکت جویی و مسئوليت پذیری کمك کرده است.

۳دانش آموزان را به انجام کار گروهی تشویق می کند.2

8. بسط و توسعه فعالیت هاي یادگیري دانش آموزان در محیط متنوع محل زندگي آن ها 

محتوای کتاب مورد عالقه دانش آموزان بوده و پاسخگوی 1
۳کنجکاوی آن هاست.

فعاليت های یادگيری هماهنگ با ویژگی های محيطی بوده و 2
2بومی سازی شده است.

9. ایجاد شایستگی های پایه در مخاطبان از طریق طراحي موقعیت هاي آموزشي و تربیتي مناسب 

2مهارت های ارتباطی در دانش آموزان را تقویت کرده است.1

2
در حوزه جغرافيا به مهارت هایی چون نقشه خوانی، 

عکس خوانی، جهت یابی، تعيين مسافت و ... توجه نموده 
است.

۳

در حوزه مباحث اجتماعی به پرورش مهارت هایی چون ۳
۳برقراری ارتباط، مسئوليت پذیری و ... توجه نموده است.

در حوزه تاریخ به پرورش مهارت هایی چون خواندن خط 4
۳زمان، ترسيم نمودار علت و معلول و ... توجه نموده است.

جمع: 72

    ب.1.2.1.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي کار مطالعات اجتماعی
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ب.2.2.1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي تمرین
 مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. توسعه مفاهیم و مهارت هاي اساسي مطرح شده در کتاب هاي درسي به منظور تسهیل، تثبیت و تقویت 
یادگیري دانش آموزان 

فعاليت ها و تمرین های ارائه شده سبب تقویت و تسهيل 1
۳جریان یادگيری شده است.

تمرین های طرح شده سبب تثبيت و تقویت مفاهيم و 2
۳مهارت های مطرح شده در برنامه درسی شده است.

2. توجه به ایده هاي کلیدي و شایستگی های موجود در کتاب هاي درسي درحین  سازماندهي محتوا 

در شيوه ارائه فعاليت ها و تمرین ها، نکات مهم و ایده های 1
۳کليدی کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

به پرورش شایستگی های مورد نظر در کتاب درسی توجه 2
۳شده است.

3. طبقه بندي اطالعات، مهارت ها و ارزش هاي موجود در کتاب درسي به منظور تسهیل یادگیري 

به دسته بندی و مقوله سازی اطالعات، مهارت ها و ارزش های 1
۳موضوعات درسی کتاب پرداخته است.

سير منطقی اندیشه ها و توالی مفاهيم کتاب جریان یادگيری 2
۳را تسهيل می کند.

4. ارائه نكردن تمرین هاي بي ارتباط با اهداف درس ها و پاسخ ندادن مستقیم تمرین )حل مسائل( کتاب ها 

4تمرین ها، پرسش ها و مسائل جدید ارائه کرده است.1

۳از پاسخ مستقيم به تمرین های کتاب اجتناب شده است.2

5. خالقیت و نوآوري در ارائۀ تمرین ها، براي تشویق یادگیرنده 

در ارائه تمرین ها و فعاليت ها خالقيت و نوآوری دیده 1
4می شود.

ترغيب به یادگيری بيشتر و روحيه کنجکاوی را در 2
4دانش آموزان تقویت می کند.



50

عی
ما

جت
ت ا

لعا
طا

( م
سی

در
یر

)غ
ی 

زش
مو

ی آ
ها

ب 
کتا

د 
ولی

ی ت
ما

هن
را

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

6. بهره گیري از نمودارها، نقشه ها و تصویرها و جدول هاي مناسب، براي انتقال مؤثرتر مطالب کتاب هاي درسي 

از نمودارها، نقشه ها و تصاویر متناسب با سن مخاطب برای 1
4تسهيل جریان یادگيری استفاده شده است.

۳تصاویر، نقشه ها و ... متناسب با محتوای ارائه شده است.2

7. رعایت استاندارد ارزشیابي برنامۀ درسي 

فعاليت های ارائه شده با تمرین های کتاب درسی همسویی 1
4الزم را دارند.

تمرین ها و فعاليت های طراحی شده تمامی سطوح یادگيری 2
4را در برمی گيرند.

8. تاکید بر یادگیري پایدار، به جاي موفقیت آني و زودگذر در ارزشیابي ها 

4فعاليت ها و تمرین ها به توسعه یادگيری و تحکيم آن کمك می کند.1

۳هر تمرین و فعاليت، زمينه را برای فعاليت بعدی فراهم می کند.2

9. پرورش خالقیت هاي دانش آموزان از طریق ارائۀ الگوهاي مناسب یادگیري و تعامل با آنان 

پرسش ها خالقانه بوده و پاسخ به آن ها مستلزم تفکر، 1
4تحقيق و کاوشگری است.

2
با ارائه شيوه های متنوعی چون رسم شکل، تکميل جدول 
یا نقشه در طراحی تمرین ها و فعاليت ها موجب تعامل با 

مخاطب می شود.
4

10. افزایش عالقه و انگیزۀ مخاطبان براي توسعۀ یادگیري 

درک و فهم نکات پيچيده درس را از طریق ارائه تمرین های 1
۳ساده فراهم می کند.

سبب افزایش عالقه دانش آموزان جهت یادگيری مطالب 2
۳بيشتر می شود.

۳
با پرورش مهارت هایی چون نقشه خوانی، عکس خوانی، 
مسئوليت پذیری و ... در حوزه مطالعات اجتماعی سبب 

عالقه مندی مخاطب به این حوزه شده است.
۳

جمع: 72

ب.2.2.1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي تمرین مطالعات اجتماعی



51

  الف.2. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« 
کتاب هاي مرجع و اطلس  مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. وجود پیوند آشكار بین محتوا و برنامۀ درسی یا نبود تضاد بین متن و اهداف

4در راستای تحقق اهداف برنامه درسی است.1

2. برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

۳محتوا از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.1

2منطبق با آخرین دستاوردهای علمی روز است.2

3. تناسب کیفیت سازمان دهی محتوای کتاب، با میزان درك و فهم مخاطب

2محتوا با اهداف آن هماهنگ است.1

2محتوا از روال منطقی تبعيت کرده است.2

2محتوا از جامعيت موضوعی برخوردار است.۳

4. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

۳به سهولت استفاده توجه شده است.1

بر اساس الگوی مشخص کتاب های مرجع و اطلس تهيه 2
۳شده است.

2از محرک های بصری برای ایجاد انگيزه استفاده شده است.۳
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

5. تناسب ساختار فیزیكی کتاب و کیفیت چاپ آن، اعم از قطع، اندازه، تعداد صفحات و اندازه قلم با سن 
مخاطب 

شکل ظاهری و فيزیکی برای مخاطب جذاب و برانگيزاننده 1
2است.

1حجم و قطع با سن مخاطب تناسب دارد.2

اندازه قلم در متن و عنوان ها با سن مخاطب متناسب ۳
1است.

از محرک های بصری و جذاب در طرح روی جلد استفاده 4
1شده است.

1عنوان مناسب و جذاب است.۵

6. بیان مشفقانۀ کتاب بر مبنای زبان فارسی معیار

2از بيانی ساده، جذاب، روان و قابل فهم برخوردار است.1

2از زبان فارسی معيار در نگارش استفاده شده است.2

واژگان و جمالت استفاده شده با سن مخاطب متناسب ۳
2است.

1توضيحات منظم و منطقی است.4

7. استفاده از شكل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

از شکل ها، تصاویر، نمودارها و ... به منظور سهولت درک 1
2مفهوم استفاده شده است.

تنوع هنری در استفاده از تصاویر و شکل ها رعایت شده 2
1است.

تصاویر و شکل های استفاده شده از کيفيت و وضوح کافی ۳
1برخوردار است.

تصاویر، نقشه ها، جدول ها و ... با متن ارائه شده هماهنگی 4
1دارد.

الف.2. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« کتاب هاي مرجع و اطلس  مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

8. تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطب

به کاربرد و سودمندی محتوا برای مخاطبان توجه شده 1
2است.

محتوای ارائه شده با نيازهای فردی و اجتماعی  مخاطبان 2
2تناسب دارد.

در محتوای ارائه شده به نيازهای حال و آینده فردی و ۳
1اجتماعی مخاطبان توجه شده است.

9. رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ  محتوای کتاب

شناسنامه کتاب و فهرست های موضوعی بر اساس 1
2طبقه بندی فيپا ارائه شده است.

2منابع و مآخذ ذکر شده است.2

جمع: 50

 ب.2. 1.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« 
کتاب هاي مرجع مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. مبتنی بر اهداف حوزۀ تربیت و یادگیری

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی را در اختيار 1
8دانش آموزان قرار داده است.

2. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

۵محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.1

۵پيوستگی و انسجام موضوعی در فصل ها رعایت شده است.2

الف.2. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« کتاب هاي مرجع و اطلس  مطالعات اجتماعی
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توضیحات

3. ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

۵انگيزه مخاطب را جهت فراگيری موضوع افزایش می دهد.1

عالقه مخاطبان را در زمينه علوم مرتبط با مطالعات 2
۵اجتماعی افزایش می دهد.

4. کمک به رشد و توسعۀ علمی مخاطب

به پرورش سواد علمی و مهارت های یادگيری مادام العمر 1
۵توجه دارد.

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

۵مفاهيم و واقعيت ها به شکل مستدل ارائه شده است.1

6. توجه به نیازهای اختصاصی مخاطب

محتوای ارائه شده پاسخگوی بخشی از نيازهای علمی 1
4مخاطبان است.

منابع و مراجع مناسب و مورد نياز دانش آموزان و معلمان 2
4معرفی کرده است.

4در تهيه محتوا از نگاه تلفيقی بهره گرفته شده است.۳

4
به پرورش مهارت های مرتبط با حوزه مطالعات اجتماعی 

نظير نقشه خوانی، عکس خوانی و برقراری ارتباط و ... توجه 
شده است.

4

7. خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

از شيوه های خالقانه در ارائه اطالعات بهره گرفته شده 1
8است.

8. تقویت عالقۀ مخاطبان به مطالعۀ بیشتر دربارۀ موضوع یا موضوع هاي مطرح شده 

سبب ایجاد انگيزه و عالقه جهت مطالعه بيشتر در حوزه 1
4علوم مرتبط با مطالعات اجتماعی می شود.

محتوای ارائه شده مورد عالقه دانش آموزان بوده و 2
4پاسخگوی کنجکاوی های آن هاست.

جمع: 70

ب.2. 1.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي مرجع مطالعات اجتماعی



55

ب.2. 2.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« 

کتاب هاي اطلس  مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. مبتنی بر اهداف حوزۀ تربیت و یادگیری

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی را در اختيار 1
۵دانش آموزان قرار داده است.

2. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

۵پيوستگی و انسجام موضوعی در فصل ها رعایت شده است.1

3. ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

4انگيزه مخاطب را جهت فراگيری موضوع افزایش می دهد .1

عالقه مخاطبان را در زمينه علوم مرتبط با مطالعات 2
4اجتماعی افزایش می دهد.

4. کمک به رشد و توسعۀ علمی مخاطب

به پرورش سواد علمی و مهارت های یادگيری مادام العمر 1
۵توجه دارد.

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

4سبب پروراندن مفاهيم و مهارت های بنيادی می شود.1

4سبب تعميق یادگيری موضوعات درسی می شود.2

6. توجه به نیازهای اختصاصی مخاطب

محتوای ارائه شده پاسخگوی نيازهای علمی مخاطبان 1
۵است.

منابع و مراجع مناسب و مورد نياز دانش آموزان و معلمان 2
4معرفی شده است.
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

7. خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

از شيوه های خالقانه در ارائه مطالب و نقشه ها بهره گرفته 1
۵شده است.

8. تقویت عالقۀ مخاطبان به مطالعۀ بیشتر دربارۀ موضوع یا موضوع هاي مطرح شده 

سبب ایجاد انگيزه و عالقه جهت مطالعه بيشتر در حوزه 1
۵علوم مرتبط با مطالعات اجتماعی می شود.

محتوای ارائه شده مورد عالقه دانش آموزان بوده و 2
4پاسخگوی کنجکاوی های آن هاست.

9. برخورداري از ویژگی های  بصری مناسب و استانداردهای الزم در ارائه نقشه ها

در تهيه نقشه ها از رنگ و اندازه های استاندارد استفاده 1
۳شده است.

شکل ظاهری نقشه ها از جذابيت و برانگيزانندگی کافی 2
۳برخوردار است.

2اندازه قلم در متن و در حاشيه مناسب است.۳

2عنوان نقشه ها با محتوای آن ها تناسب دارد.4

2از مقياس مناسب استفاده شده است.۵

2محل قرار گرفتن راهنما و مقياس ها مناسب است.۶

راهنمای نقشه از وضوح کامل در انتقال مفاهيم برخوردار ۷
2است.

جمع: 70

ب.2. 2.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي اطلس  مطالعات اجتماعی
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 الف.3.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« 
نقشه های مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. وجود پیوند آشكار بین محتوا و برنامۀ درسی یا نبود تضاد بین متن و اهداف

۵در راستای تحقق اهداف برنامه درسی است.1

2. برخورداري محتوای نقشه از صحت و اعتبار علمی 

4محتوای نقشه از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.1

4منطبق با آخرین دستاوردهای علمی است.2

3. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

۳زمينه ایجاد پرسش برای مخاطب فراهم شده است.1

۳محتوا جذاب و برانگيزاننده است.2

4. تناسب ساختار فیزیكی نقشه و کیفیت چاپ آن، اعم از قطع، اندازه، 
تعداد صفحات و اندازه قلم با سن مخاطب

شکل ظاهری و فيزیکی نقشه برای مخاطب جذاب و 1
۳برانگيزاننده است.

۳قطع نقشه با سن مخاطب تناسب دارد.2

2اندازه قلم در متن و عنوان ها با سن مخاطب متناسب است.۳

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

مواد استفاده شده )کاغذ، آویز و نوع رنگ ها( از کيفيت ۵
۳مناسب برخوردار است.

تمهيدات الزم جهت افزایش طول عمر نقشه در نظر ۶
۳گرفته شده است.
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

5. رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ  محتوای نقشه 

۳نقشه از مرجع معتبری تهيه شده است.1

۳از ارجاع دهی مناسب برخوردار است.2

6. افزایش عالقه و انگیزۀ مخاطبان براي توسعۀ یادگیري  

سبب افزایش عالقه و انگيزه دانش آموزان جهت یادگيری 1
4مطالب بيشتر می شود.

جمع: 45

 ب.3.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« نقشه های مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. مبتني بر اهداف حوزۀ تربیت و یادگیري 

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی را در اختيار 1
8دانش آموزان قرار داده است.

2. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

۵محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.1

۵عناصر به نمایش گذاشته شده مرتبط و مکمل هستند.2

3. ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطبان 

۵انگيزه مخاطب را جهت فراگيری موضوع افزایش می دهد.1

عالقه مخاطبان را در زمينه علوم مرتبط با مطالعات 2
۵اجتماعی افزایش می دهد.

الف.3.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« نقشه های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

4. برخورداري از ساختار فیزیكی مناسب 

۵اندازه نقشه با نوع کاربرد آن متناسب است.1

به سهولت استفاده از آن در کالس یا خانه توجه شده 2
۵است.

4اندازه نقشه با سن مخاطب تناسب دارد.۳

5. برخورداري از ویژگی های بصری مناسب 

4از رنگ های استاندارد استفاده شده است.1

شکل ظاهری نقشه از جذابيت و برانگيزانندگی کافی 2
4برخوردار است.

4اندازه قلم در متن و در حاشيه نقشه مناسب است.۳

6. رعایت استانداردهای الزم در تهیه نقشه 

۳عنوان نقشه با محتوای آن متناسب است.1

۳از مقياس مناسب استفاده شده است.2

راهنمای نقشه از وضوح کامل جهت انتقال مفاهيم ۳
۳برخوردار است.

 محل قرار گرفتن راهنما، مقياس و سایر عناصر مناسب 4
۳است. 

7. تناسب مفاهیم و محتوای ارائه شده با نیازهای مخاطب 

در برگيرنده مفاهيم مورد نياز دانش آموز و برنامه درسی 1
۵مطالعات اجتماعی است.

مفاهيم ارائه شده سبب افزایش توانمندی مخاطب نسبت 2
4به نحوه توزیع پدیده های مکانی می شود.

جمع: 75

ب.3.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« نقشه های مطالعات اجتماعی



60

عی
ما

جت
ت ا

لعا
طا

( م
سی

در
یر

)غ
ی 

زش
مو

ی آ
ها

ب 
کتا

د 
ولی

ی ت
ما

هن
را

الف.4.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« 
پوستر های مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1.  وجود پیوند آشكار بین محتوا و برنامۀ درسی یا نبود تضاد بین متن و اهداف

۶همسو با اهداف برنامه درسی است.1

2. برخورداري محتوای پوستر  از صحت و اعتبار علمي

4محتوای آن از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.1

4منطبق با آخرین دستاوردهای علمی است.2

3. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

۵محتوا جذاب و برانگيزاننده است.1

۵از محرک های بصری برای ایجاد انگيزه استفاده شده است.2

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

شکل ظاهری و فيزیکی آن برای مخاطب جذاب و 1
۳برانگيزاننده است.

۳قطع پوستر با سن مخاطب تناسب دارد.2

۳اندازه قلم در متن و عنوان ها با سن مخاطب متناسب است.۳

۳از محرک های بصری و جذاب استفاده شده است.4

مواد استفاده شده )کاغذ، نوع رنگ ها و ...( از کيفيت مناسب ۵
۳برخوردار است.

تمهيدات الزم جهت افزایش طول عمر پوستر اندیشيده ۶
۳شده است.
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

5. توجه  به ایده هاي کلیدي و شایستگی های موجود دربرنامه درسي در سازمان دهي محتوا

نکات مهم و ایده های کليدی کتاب مورد توجه قرار گرفته 1
4است.

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

6.  افزایش عالقه و انگیزۀ مخاطبان براي توسعۀ یادگیري 

سبب افزایش عالقه دانش آموزان جهت یادگيری مطالب 1
4بيشتر می شود.

4سبب تقویت حس کنجکاوی مخاطب می شود.2

جمع: 58

ب.4.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« پوستر های مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. مبتني بر اهداف حوزۀ تربیت و یادگیري 

۵در راستای رویکرد و اهداف برنامه درسی است.1

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی را در اختيار 2
۵دانش آموزان قرار داده است.

2. برخورداري از انسجام اطالعات و واقعیت هاي علمی 

۶محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.1

۶عناصر به نمایش گذاشته شده مرتبط و مکمل هستند.2

الف.4.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« پوستر های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

3. ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

۶انگيزه مخاطب را جهت فراگيری موضوع افزایش می دهد .1

عالقه مخاطبان را در زمينه علوم مرتبط با مطالعات 2
۵اجتماعی افزایش می دهد.

4.  برخورداري از ویژگی های بصری مناسب 

4از رنگ های استاندارد استفاده شده است.1

شکل ظاهری پوستر از جذابيت و برانگيزانندگی کافی 2
۵برخوردار است.

4نحوه چينش عناصر در پوستر مناسب است.۳

4اندازه قلم در متن و در حاشيه مناسب است.4

5.  تناسب مفاهیم و محتوای ارائه شده با نیازهای مخاطب 

دربرگيرنده محتوای مناسب جهت رفع نيازهای مخاطب 1
۶است.

۶محتوای ارائه شده برای مخاطب قابل درک است.2

جمع: 62

 الف.5.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« 
فلش کارت های مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1.  وجود پیوند آشكار بین محتوا و برنامۀ درسی )نبود تضادی بین متن و اهداف(

4همسو با اهداف برنامه درسی است.1

ب.4.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« پوستر های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

2.  برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

4محتوای آن از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.1

4منطبق با آخرین دستاوردهای علمی است.2

3. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

۳محتوا جذاب و برانگيزاننده است.1

۳از محرک های بصری برای ایجاد انگيزه استفاده شده است.2

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

شکل ظاهری و فيزیکی آن برای مخاطب جذاب و 1
2برانگيزاننده است.

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

2اندازه قلم با سن مخاطب متناسب است.۳

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

مواد استفاده شده )کاغذ، نوع رنگ ها و ...( از کيفيت ۵
2مناسب برخوردار است.

تمهيدات الزم جهت افزایش عمر فلش کارت ها اندیشيده ۶
2شده است.

2به سهولت استفاده از آن در کالس یا خانه توجه شده است.۷

به لحاظ وزن و بسته بندی از شرایط مناسبی برخوردار 8
2است.

الف.5.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« فلش کارت های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

5.  توجه به ایده هاي کلیدي و شایستگی های موجود در کتاب هاي درسي در سازماندهي محتوا

نکات مهم و ایده های کليدی برنامه درسی مطالعات 1
4اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

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

6.  افزایش عالقه و انگیزۀ مخاطبان براي توسعۀ یادگیري 

سبب افزایش عالقه دانش آموزان جهت یادگيری مطالب 1
4بيشتر می شود.

4سبب تقویت حس کنجکاوی مخاطب می شود.2

جمع: 50

ب.5. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« فلش کارت های
 مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1.  مبتني بر اهداف حوزۀ تربیت و یادگیري 

۵در راستای رویکرد و اهداف برنامه درسی است.1

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی را در اختيار 2
۵دانش آموزان قرار داده است.

2.  برخورداري از انسجام اطالعات و واقعیت هاي علمی

۵محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.1

۵عناصر به نمایش گذاشته شده مرتبط و مکمل هستند.2

الف.5.   ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« فلش کارت های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

3.  ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

۵انگيزه مخاطب را جهت فراگيری موضوع افزایش می دهد .1

عالقه مخاطبان را در زمينه علوم مرتبط با مطالعات 2
۵اجتماعی افزایش می دهد.

4.  برخورداري از ویژگی های بصری مناسب 

۵از رنگ های استاندارد استفاده شده است.1

۵چيدمان عناصر در هر کارت مناسب است.2

5.  تناسب مفاهیم و محتوای ارائه شده با نیازهای مخاطب 

دربرگيرنده محتوای مناسب جهت رفع نيازهای مخاطب 1
۵است.

۵محتوای ارائه شده برای مخاطب قابل درک است.2

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

۵تعداد کارت ها با حجم محتوای ارائه شده متناسب است.1

۵از تعدد مفاهيم ارائه شده در هر کارت پرهيز شده است.2

7. تناسب تصاویر با محتوا 

۵تصاویر وکلمات با محتوای مورد نظر مرتبط است.1

امکان برقراری ارتباط تصویری بين کارت ها برای کشف 2
۵روابط مورد توجه قرار گرفته است.

جمع: 70

ب.5. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« فلش کارت های مطالعات اجتماعی
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فرم های ارزشیابی و جداول ارزیابي از انواع کتاب ها و منابع 
آموزشی و تربیتي )غیردرسی( مطالعات اجتماعی

 1. جداول عمومي و اختصاصي ارزیابي از کتاب ها 
و منابع کمک آموزشي مطالعات اجتماعی

 1.1. جداول عمومي و اختصاصي ارزیابي از کتاب ها 
و منابع تكمیلي دانش آموز )دانش افزایي( مطالعات اجتماعی

1.1.1. جداول عمومي و اختصاصي ارزیابي 
از کتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزایي(

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از کتاب هاي تكمیلي 
دانش آموز )دانش افزایي( مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  خالقیت و نوآوری:

1
زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 

مهارت هاي یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر منطقي، تفکر 
واگرا، تفکر سيستمي، تفکر نقاد( را فراهم مي کند.

2

2
توليد یك محصول جدید و کاربردي را با استفاده از یك 
یا چند روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمایش 

کردن( فراهم کرده است.
1

خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظير: پرورش تخيل/ ۳
طرح افکار تازه/ ارتباط بين پدیده ها و وقایع و کاربست آن را 

مورد توجه قرار داده است. 
2

موقعيت هایی برای به کارگيری ایده ها، و تبدیل آن به 4
1خدمات جدید و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.۵
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  رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ویژه ۶
2در ترکيب جمالت رعایت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و ۷
2اصول نشانه گذاري رعایت شده است.

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان 8
2زبان توجه کرده است. 

  سهولت به کارگیری:

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری ۹
۶آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.

  صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گيري از یافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 1۰
4معتبر تهيه شده است.

11
محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از یك یا چند شيء، 

پدیده، واقعيت و یا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 
چهارگانه یادگيري با محوریت خداوند مرتبط است.

2

  تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصیلي:

4با اهداف کلي دوره یا رشته تحصيلي تناسب دارد. 12

1۳
به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
برنامه درسي ملي و رویکرد فطرت گرایي توحيدي توجه 

کرده است.
2

به شایستگی های پایه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت و 14
2یادگيري مربوطه توجه کرده است.

  رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ایراني:

ارزش هاي دیني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد 1۵
۳مصوب را رعایت نموده است.

1۶
به معرفی نمادهای هویت ملی )ایراني،  اسالمي و انقالبي( 
مانند پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي دیني و انقالبي توجه 

کرده است. 
۳

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از کتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزایي( مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد:

به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 1۷
۵جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 18
۳ایماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

  به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹
در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 

آموزشي به یافته ها و دانش هاي نظري، عملي و روشي روز 
توجه شده است.

2

در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 2۰
2آموزشي به نيازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

  سادگی و روانی محتوا:

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

نشانه هاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده 
است.

۳

2از بيان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.22

  سازماندهی مناسب محتوا:

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 2۳

محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي 24
1شده است.

2۵
محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
یادگيري مربوطه سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و 

فزاینده را براي مخاطب فراهم مي کند.
2

شرایط یادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل و 2۶
1خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از کتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزایي( مطالعات اجتماعی
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توضیحات

  توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ایراني:

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 2۷
۳دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و جهان 28
2اسالم توجه کرده است.

  مالحظات بهداشتی و ایمنی:

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، بي خطر 2۹
۶و بهداشتي استفاده شده است.

  جذابیت شكلي و ظاهری:

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده ۳۰
2آموزشي رعایت شده است.

موازین تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوین ماده ۳1
2آموزشي رعایت شده است.

از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و ۳2
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های تكمیلي 
دانش آموز )دانش افزایي( مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  وجود پیوند آشكار بین محتوا و برنامۀ درسی یا نبود تضاد بین متن و اهداف

2به رویکردهای برنامه درسی توجه شده است.1

2در راستای تحقق اهداف برنامه درسی است.2

به شيوه های یاددهی- یادگيری برنامه درسی توجه شده ۳
1است.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از کتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزایي( مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  توجه به توسعۀ شایستگی های پایۀ مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق 

به پرورش قدرت تفکر و تعقل در مخاطبان توجه شده 4
2است.

2به ارزش های فرهنگی و تربيتی توجه شده است.۵

به جایگاه مخاطب به عنوان شهروند مطلوب توجه شده ۶
1است.

به افزایش درک موقعيت های واقعی زندگی و بهره برداری از ۷
1سواد علمی برای حل آن ها توجه شده است.

  برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

2محتوای کتاب از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.8

2منطبق با آخرین دستاوردهای علمی روز است.۹

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

اطالعات پایه مخاطب در ارائه محتوا در نظر گرفته شده 1۰
1است.

مطالب ارائه شده از سير منطقی و انسجام کافی برخوردار 11
1است.

از مثال ها، شواهد و ... برای درک بهتر مطالب استفاده 12
1شده است.

1سازماندهی محتوا از ساده به مشکل انجام شده است.1۳

1در ارائه محتوا از شيوه تلفيقی استفاده شده است.14

  توجه  به تفاوت سبک هاي یادگیري مخاطبان در فرایند یادگیري 

از انواع سبك های یادگيری در ارائه محتوا بهره گرفته شده 1۵
2است.

به تفاوت های توانایی های فردی در یادگيری توجه شده 1۶
2است.

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزایي( مطالعات اجتماعی
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توضیحات

  فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

1از ارائه یکسویه مطالب پرهيز شده است.1۷

1به فعاليت های فکری و عملی توجه شده است.18

به برانگيختن حس کنجکاوی و ایجاد پرسش کمك 1۹
1می کند.

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

شکل ظاهری و فيزیکی کتاب برای مخاطب جذاب و 2۰
1برانگيزاننده است.

1حجم و قطع کتاب با سن مخاطب تناسب دارد.21

1اندازه قلم در متن و عنوان ها با سن مخاطب متناسب است.22

از محرک های بصری و جذاب در طرح روی جلد استفاده 2۳
1شده است.

1عنوان مناسب و جذاب است.24

  بیان مشفقانۀ کتاب بر مبنای زبان فارسی معیار

2از بيانی ساده، جذاب، روان و قابل فهم برخوردار است.2۵

2از زبان فارسی معيار در نگارش استفاده شده است.2۶

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

از تصاویر، نمودارها، جدول و نقشه جهت انتقال سریع تر و 2۷
2مؤثرتر مطالب استفاده شده است.

1تصاویر، نمودارها و ... با سن مخاطب متناسب است.28

تصاویر، نقشه ها، جدول ها و... با متن ارائه شده هماهنگی 2۹
1دارد.

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزایي( مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطب

به کاربرد و سودمندی محتوا برای مخاطبان توجه شده ۳۰
2است.

محتوای ارائه شده با نيازهای فردی و اجتماعی مخاطبان ۳1
1تناسب دارد.

در محتوای ارائه شده به نيازها ی حال و آینده فردی و ۳2
1اجتماعی مخاطبان توجه شده است.

  رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ  محتوای کتاب

شناسنامه کتاب و فهرست های موضوعی بر اساس ۳۳
2طبقه بندی فيپا ارائه شده است.

2منابع و مآخذ ذکر شده است.۳4

  مبتني بر اهداف حوزۀ تربیت و یادگیري 

4مبتني بر رویکرد و اهداف برنامه درسی است.۳۵

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی را در اختيار ۳۶
2دانش آموزان قرار داده است.

  برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

2پيوستگی و انسجام موضوعی در فصل ها رعایت شده است.۳۷

2سازماندهی محتوا از ساده به مشکل رعایت شده است.۳8

توجه به تلفيق و رویکرد تلفيقی در سازماندهی محتوا ۳۹
2رعایت شده است.

محتوا و سازماندهی آن ویژگی رو به رشد بودن یادگيری را 4۰
2تضمين می کند.

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزایي( مطالعات اجتماعی
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توضیحات

  ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

2انگيزه مخاطب را جهت فراگيری موضوع افزایش می دهد .41

عالقه مخاطبان را در زمينه علوم مرتبط با مطالعات 42
2اجتماعی افزایش می دهد.

  کمک به رشد و توسعۀ علمی مخاطب

به گسترش یادگيری از طریق فعاليت های هدفمند کمك 4۳
2می کند.

به پرورش سواد علمی و مهارت های یادگيری مادام العمر 44
2توجه دارد.

2روحيه علمی و کاوشگری در دانش آموزان را تقویت می کند.4۵

موجب ایجاد سؤال های جدید، نياز به زمينه مطالعاتی 4۶
2بيشتر و کشف پيوندها و رابطه های گسترده تری می شود.

به پرورش مهارت های مرتبط با حوزه مطالعات اجتماعی 4۷
2نظير نقشه خوانی، عکس خوانی و ... توجه شده است.

  انتقال تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها به صورت مستدل

از مثال ها، شواهد و ... برای درک بهتر مطالب استفاده 48
2شده است.

فرصت هایی برای کشف رابطه علت و معلولی بين واقعيت ها 4۹
2را فراهم می کند.

  توجه به نیازهای اختصاصی مخاطب

محتوای ارائه شده پاسخگوی بخشی از نيازهای علمی به ۵۰
2روز مخاطبان است.

به تفاوت های سبك زندگی ناشی از محيط جغرافيایی و ۵1
2وضعيت اقتصادی- اجتماعی مخاطبان توجه دارد.

2ویژگی های جنسيتی مخاطبان در نظر گرفته شده است.۵2

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزایي( مطالعات اجتماعی
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حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  افزایش  گیرایي مطالب، با استفاده از قالب هاي متنوعي مانند داستان، شعر و نمایشنامه، به صورت هاي 
ساده یا ترکیبي

در ارائه مطالب از قالب های گوناگونی مانند داستان، شعر، ۵۳
2نمایشنامه و ... استفاده شده است.

2قالب های ارائه شده با سن و نيازهای مخاطبان تناسب دارد.۵4

بين جنبه های هنری و آموزشی در قالب مورد استفاده ۵۵
2تعادل برقرار شده است.

  خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

۳از شيوه های خالقانه در ارائه مطلب بهره گرفته شده است.۵۶

2از فعاليت های فکری و عملی متنوع استفاده شده است.۵۷

از مثال های بدیع وسؤال های محرک در جهت وضوح و ۵8
2روشن سازی مفهوم استفاده شده است.

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

از تصاویر، نمودارها، جدول، نقشه و... جهت انتقال سریع تر ۵۹
2و مؤثرتر مطالب استفاده شده است.

تصاویر، نمودارها، جداول و ... با سن مخاطب متناسب ۶۰
2است.

2در انتخاب تصاویر به تفاوت های جنسيتی توجه شده است.۶1

در انتخاب تصاویر به ارزش های فرهنگی و تربيتی توجه ۶2
2شده است.

تصاویر، نقشه ها، نمودارها و... با متن ارائه شده هماهنگی ۶۳
2دارد.

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزایي( مطالعات اجتماعی
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توضیحات

  تقویت عالقۀ مخاطبان نسبت به مطالعۀ بیشتر دربارۀ موضوع یا موضوع های مطرح شده

با نگاهی تلفيقی سبب ایجاد انگيزه و عالقه جهت مطالعه ۶4
۳بيشتر در حوزه علوم مرتبط با مطالعات اجتماعی می شود.

جنبه هایی از موضوع که به عالقه دانش آموزان نزدیك تر ۶۵
2است، انتخاب شده است.

محتوای ارائه شده مورد عالقه دانش آموزان بوده و ۶۶
2پاسخگوی کنجکاوی های آن هاست.

  معرفی منابع تألیف یا ترجمۀ کتاب و نیز معرفی منابع برای مطالعۀ بیشتر

منابع مورد استفاده در تأليف در پایان کتاب آورده شده ۶۷
2است.

2منابعی جهت مطالعه بيشتر به مخاطبان معرفی شده است.۶8

120جمع کل

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزایي( مطالعات اجتماعی
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2.1.1. جداول عمومي و اختصاصي ارزیابي از کتاب هاي مرجع
 مطالعات اجتماعی

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از کتاب هاي مرجع مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  خالقیت و نوآوری:

1
زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 

مهارت هاي یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر منطقي، تفکر 
واگرا، تفکر سيستمي، تفکر نقاد( را فراهم مي کند.

2

2
توليد یك محصول جدید و کاربردي را با استفاده از یك 
یا چند روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمایش 

کردن( فراهم کرده است.
1

خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظير: پرورش تخيل/ ۳
طرح افکار تازه/ ارتباط بين پدیده ها و وقایع و کاربست آن 

را مورد توجه قرار داده است. 
2

موقعيت هایی برای به کارگيری ایده ها، و تبدیل آن به 4
1خدمات جدید و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.۵

  رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ویژه ۶
2در ترکيب جمالت رعایت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و ۷
2اصول نشانه گذاري رعایت شده است.

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان 8
2زبان توجه کرده است. 

  سهولت به کارگیری:

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری ۹
۶آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.
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  صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گيري از یافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 1۰
4معتبر تهيه شده است.

11
محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از یك یا چند شيء، 

پدیده، واقعيت و یا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 
چهارگانه یادگيري با محوریت خداوند مرتبط است.

2

  تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصیلي:

4با اهداف کلي دوره یا رشته تحصيلي تناسب دارد. 12

1۳
به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
برنامه درسي ملي و رویکرد فطرت گرایي توحيدي توجه 

کرده است.
2

به شایستگی های پایه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت 14
2و یادگيري مربوطه توجه کرده است.

  رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ایراني:

ارزش هاي دیني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد 1۵
۳مصوب را رعایت نموده است.

1۶
به معرفی نمادهای هویت ملی )ایراني،  اسالمي و انقالبي( 
مانند پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي دیني و انقالبي توجه 

کرده است. 
۳

  تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد:

به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 1۷
۵جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 18
۳ایماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از کتاب هاي مرجع مطالعات اجتماعی
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امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹
در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 

آموزشي به یافته ها و دانش هاي نظري، عملي و روشي روز 
توجه شده است.

2

در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 2۰
2آموزشي به نيازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

  سادگی و روانی محتوا:

از کلمات آشنا )واژگان پایه(، با معنا، جمالت کوتاه و نشانه هاي 21
۳نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

2از بيان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.22

  سازماندهی مناسب محتوا:

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 2۳

محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي 24
1شده است.

2۵
محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
یادگيري مربوطه سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و 

فزاینده را براي مخاطب فراهم مي کند.
2

شرایط یادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل و 2۶
1خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

  توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ایراني:

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 2۷
۳دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و 28
2جهان اسالم توجه کرده است.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از کتاب هاي مرجع مطالعات اجتماعی
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توضیحات

  مالحظات بهداشتی و ایمنی:

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، بي خطر 2۹
۶و بهداشتي استفاده شده است.

  جذابیت شكلي و ظاهری:

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده ۳۰
2آموزشي رعایت شده است.

موازین تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوین ماده ۳1
2آموزشي رعایت شده است.

از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و ۳2
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي 
ازکتاب های مرجع مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  وجود پیوند آشكار بین محتوا و برنامۀ درسی یا نبود تضاد بین متن و اهداف

4در راستای تحقق اهداف برنامه درسی است.1

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از کتاب هاي مرجع مطالعات اجتماعی
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حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  برخورداري محتوای کتاب از صحت و اعتبار علمي

۳محتوا از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.2

2منطبق با آخرین دستاوردهای علمی روز است.۳

  برخورداري از کیفیت مناسب درسازماندهی محتوا ی کتاب

2محتوا با اهداف آن هماهنگ است.4

2محتوا از روال منطقی تبعيت کرده است.۵

2محتوا از جامعيت موضوعی برخوردار است.۶

  فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

۳به سهولت استفاده توجه شده است.۷

بر اساس الگوی مشخص کتاب های مرجع و اطلس تهيه 8
۳شده است.

2از محرک های بصری برای ایجاد انگيزه استفاده شده است.۹

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

2شکل ظاهری و فيزیکی برای مخاطب جذاب و برانگيزاننده است.1۰

1حجم و قطع با سن مخاطب تناسب دارد.11

1اندازه قلم در متن و عنوان ها با سن مخاطب متناسب است.12

از محرک های بصری و جذاب در طرح روی جلد استفاده 1۳
1شده است.

1عنوان مناسب و جذاب است.14

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي ازکتاب های مرجع مطالعات اجتماعی
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توضیحات

  بیان مشفقانۀ کتاب بر مبنای زبان فارسی معیار

2از بيانی ساده، جذاب، روان و قابل فهم برخوردار است.1۵

2از زبان فارسی معيار در نگارش استفاده شده است.1۶

2واژگان و جمالت استفاده شده با سن مخاطب متناسب است.1۷

1توضيحات منظم و منطقی است.18

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

از شکل ها، تصاویر، نمودارها و... به منظور سهولت درک 1۹
2مفهوم استفاده شده است.

تنوع هنری در استفاده از تصاویر و شکل ها رعایت شده 2۰
1است.

تصاویر و شکل های استفاده شده از کيفيت و وضوح کافی 21
1برخوردار است.

تصاویر، نقشه ها، جدول ها و ... با متن ارائه شده هماهنگی 22
1دارد.

  تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطب

به کاربرد و سودمندی محتوا برای مخاطبان توجه شده 2۳
2است.

محتوای ارائه شده با نيازهای فردی و اجتماعی مخاطبان 24
2تناسب دارد.

در محتوای ارائه شده به نيازهای حال و آینده فردی و 2۵
1اجتماعی مخاطبان توجه شده است.

  رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ  محتوای کتاب

شناسنامه کتاب و فهرست های موضوعی بر اساس 2۶
2طبقه بندی فيپا ارائه شده است.

2منابع و مآخذ ذکر شده است.2۷

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي ازکتاب های مرجع مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  مبتنی بر اهداف حوزۀ تربیت و یادگیری

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی را در 28
8اختياردانش آموزان قرار داده است.

  برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

۵محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.2۹

۵پيوستگی و انسجام موضوعی در فصل ها رعایت شده است.۳۰

  ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

۵انگيزه مخاطب را جهت فراگيری موضوع افزایش می دهد.۳1

عالقه مخاطبان را در زمينه علوم مرتبط با مطالعات ۳2
۵اجتماعی افزایش می دهد.

  کمک به رشد و توسعۀ علمی مخاطب

به پرورش سواد علمی و مهارت های یادگيری مادام العمر ۳۳
۵توجه دارد.

  انتقال تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها به صورت مستدل

۵مفاهيم و واقعيت ها به شکل مستدل ارائه شده است.۳4

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي ازکتاب های مرجع مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  توجه به نیازهای اختصاصی مخاطب

محتوای ارائه شده پاسخگوی بخشی از نيازهای علمی ۳۵
4مخاطبان است.

منابع و مراجع مناسب و مورد نياز دانش آموزان و معلمان ۳۶
4معرفی کرده است.

4در تهيه محتوا از نگاه تلفيقی بهره گرفته شده است.۳۷

۳8
به پرورش مهارت های مرتبط با حوزه مطالعات اجتماعی 

نظير نقشه خوانی، عکس خوانی و برقراری ارتباط و ... توجه 
شده است.

4

  خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

از شيوه های خالقانه در ارائه اطالعات بهره گرفته شده ۳۹
8است.

  تقویت عالقۀ مخاطبان به مطالعۀ بیشتر دربارۀ موضوع یا موضوع هاي مطرح شده 

سبب ایجاد انگيزه و عالقه جهت مطالعه بيشتر در حوزه 4۰
4علوم مرتبط با مطالعات اجتماعی می شود.

محتوای ارائه شده مورد عالقه دانش آموزان بوده و 41
4پاسخگوی کنجکاوی های آن هاست.

120جمع کل

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي ازکتاب های مرجع مطالعات اجتماعی
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3.1.1. جداول عمومي و اختصاصي ارزیابي از اطلس های مطالعات اجتماعی

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از اطلس های مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  خالقیت و نوآوری:

1
زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 
مهارت هاي یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر منطقي، 
تفکر واگرا، تفکر سيستمي، تفکر نقاد( را فراهم مي کند.

2

2
توليد یك محصول جدید و کاربردي را با استفاده از یك 
یا چند روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمایش 

کردن( فراهم کرده است.
1

۳

خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظير: پرورش تخيل/ 
طرح افکار تازه/ ارتباط بين پدیده ها و وقایع و کاربست آن 

را مورد توجه قرار داده است. 
2

موقعيت هایی برای به کارگيری ایده ها، و تبدیل آن به 4
1خدمات جدید و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.۵

  رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ۶
2ویژه در ترکيب جمالت رعایت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و ۷
2اصول نشانه گذاري رعایت شده است.

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل 8
2فرهنگستان زبان توجه کرده است. 

  سهولت به کارگیری:

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری ۹
۶آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گيري از یافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 1۰
4معتبر تهيه شده است.

11
محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از یك یا چند شيء، 

پدیده، واقعيت و یا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 
چهارگانه یادگيري با محوریت خداوند مرتبط است.

2

  تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصیلي:

4با اهداف کلي دوره یا رشته تحصيلي تناسب دارد. 12

1۳
به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
برنامه درسي ملي و رویکرد فطرت گرایي توحيدي توجه 

کرده است.
2

به شایستگی های پایه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت 14
2و یادگيري مربوطه توجه کرده است.

  رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ایراني:

ارزش هاي دیني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد 1۵
۳مصوب را رعایت نموده است.

1۶
به معرفی نمادهای هویت ملی )ایراني،  اسالمي و انقالبي( 
مانند پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي دیني و انقالبي توجه 

کرده است. 
۳

  تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد:

به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 1۷
۵جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 18
۳ایماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از اطلس های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹
در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 

آموزشي به یافته ها و دانش هاي نظري، عملي و روشي روز 
توجه شده است.

2

در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 2۰
2آموزشي به نيازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

  سادگی و روانی محتوا:

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

نشانه هاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده 
است.

۳

2از بيان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.22

  سازماندهی مناسب محتوا:

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 2۳

محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي 24
1شده است.

2۵
محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
یادگيري مربوطه سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و 

فزاینده را براي مخاطب فراهم مي کند.
2

شرایط یادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل 2۶
1و خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

  توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ایراني:

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 2۷
۳دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و 28
2جهان اسالم توجه کرده است.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از اطلس های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  مالحظات بهداشتی و ایمنی:

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، 2۹
۶بي خطر و بهداشتي استفاده شده است.

  جذابیت شكلي و ظاهری:

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده ۳۰
2آموزشي رعایت شده است.

موازین تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوین ماده ۳1
2آموزشي رعایت شده است.

از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و ۳2
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از اطلس های 
مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  وجود پیوند آشكار بین محتوا و برنامۀ درسی یا نبود تضاد بین متن و اهداف

4در راستای تحقق اهداف برنامه درسی است.1

  برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

۳محتوا از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.2

2منطبق با آخرین دستاوردهای علمی روز است.۳

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از اطلس های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  برخورداري از کیفیت مناسب درسازماندهی محتوا 

2محتوا  با اهداف آن هماهنگ است.4

2محتوا از روال منطقی تبعيت کرده است.۵

2محتوا از جامعيت موضوعی برخوردار باشد.۶

  فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

۳به سهولت استفاده توجه شده است.۷

بر اساس الگوی مشخص کتاب های مرجع و اطلس تهيه 8
۳شده است.

از محرک های بصری برای ایجاد انگيزه استفاده شده ۹
2است.

  تناسب ساختار ظاهری و کیفیت چاپ آن، اعم از قطع، اندازه، تعداد صفحات و اندازۀ قلم، با سن مخاطب

شکل ظاهری و فيزیکی برای مخاطب جذاب و 1۰
2برانگيزاننده است.

1حجم و قطع با سن مخاطب تناسب دارد.11

اندازه قلم در متن و عنوان ها با سن مخاطب متناسب 12
1است.

از محرک های بصری و جذاب در طرح روی جلد استفاده 1۳
1شده است.

1عنوان مناسب و جذاب است.14

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از اطلس های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  بیان مشفقانه بر مبنای زبان فارسی معیار

2از بيانی ساده، جذاب، روان و قابل فهم برخوردار است.1۵

2از زبان فارسی معيار در نگارش استفاده شده است.1۶

واژگان و جمالت استفاده شده با سن مخاطب متناسب 1۷
2است.

1توضيحات منظم و منطقی است.18

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

از شکل ها، تصاویر، نمودارها و... به منظور سهولت درک 1۹
2مفهوم استفاده شده است.

تنوع هنری در استفاده از تصاویر و شکل ها رعایت شده 2۰
1است.

تصاویر و شکل های استفاده شده از کيفيت و وضوح کافی 21
1برخوردار است.

تصاویر، نقشه ها، جدول ها و... با متن ارائه شده هماهنگی 22
1دارد.

  تناسب محتوای اطلس با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطب

به کاربرد و سودمندی محتوا برای مخاطبان توجه شده 2۳
2است.

محتوای ارائه شده با نيازهای فردی و اجتماعی مخاطبان 24
2تناسب دارد.

در محتوای ارائه شده به نيازها ی حال و آینده فردی و 2۵
1اجتماعی مخاطبان توجه شده است.

  رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكري در تهیه محتوا

شناسنامه کتاب و فهرست های موضوعی بر اساس 2۶
2طبقه بندی فيپا ارائه شده است.

2منابع و مآخذ ذکر شده است.2۷

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از اطلس های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  مبتني بر اهداف حوزۀ تربیت و یادگیري 

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی را در اختيار 28
۵دانش آموزان قرار داده است.

  برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

پيوستگی و انسجام موضوعی در فصل ها رعایت شده 2۹
۵است.

  ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

4انگيزه مخاطب را جهت فراگيری موضوع افزایش می دهد.۳۰

عالقه مخاطبان را در زمينه علوم مرتبط با مطالعات ۳1
4اجتماعی افزایش می دهد.

  کمک به رشد و توسعۀ علمی مخاطب

به پرورش سواد علمی و مهارت های یادگيری مادام العمر ۳2
۵توجه دارد.

  انتقال تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها به صورت مستدل

4سبب پروراندن مفاهيم و مهارت های بنيادی می شود.۳۳

4سبب تعميق یادگيری موضوعات درسی می شود.۳4

  توجه به نیازهای اختصاصی مخاطب

محتوای ارائه شده پاسخگوی نيازهای علمی مخاطبان ۳۵
۵است.

منابع و مراجع مناسب و مورد نياز دانش آموزان و معلمان ۳۶
4معرفی شده است.

  خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

از شيوه های خالقانه در ارائه مطالب و نقشه ها بهره گرفته ۳۷
۵شده است.

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از اطلس های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  تقویت عالقۀ مخاطبان به مطالعۀ بیشتر دربارۀ موضوع یا موضوع هاي مطرح شده 

سبب ایجاد انگيزه و عالقه جهت مطالعه بيشتر در حوزه ۳8
۵علوم مرتبط با مطالعات اجتماعی می شود.

محتوای ارائه شده مورد عالقه دانش آموزان بوده و ۳۹
4پاسخگوی کنجکاوی های آن هاست.

  برخورداري از ویژگی های  بصری مناسب و استانداردهای الزم نقشه های ارائه شده

در تهيه نقشه ها از رنگ و اندازه های استاندارد استفاده 4۰
۳شده است.

شکل ظاهری نقشه ها از جذابيت و برانگيزانندگی کافی 41
۳برخوردار است.

2اندازه قلم در متن و در حاشيه مناسب است.42

2عنوان نقشه ها با محتوای آن ها تناسب دارد.4۳

2از مقياس مناسب استفاده شده است.44

2محل قرار گرفتن راهنما و مقياس ها مناسب است.4۵

راهنمای نقشه از وضوح کامل در انتقال مفاهيم برخوردار 4۶
2است.

120جمع کل

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از اطلس های مطالعات اجتماعی
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4.1.1. جداول عمومي و اختصاصي ارزیابي از نقشه های مطالعات اجتماعی

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از نقشه های مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  خالقیت و نوآوری:

1
زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 

مهارت هاي یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر منطقي، تفکر 
واگرا، تفکر سيستمي، تفکر نقاد( را فراهم مي کند.

2

2
توليد یك محصول جدید و کاربردي را با استفاده از یك 
یا چند روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمایش 

کردن( فراهم کرده است.
1

۳

خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظير: پرورش تخيل/ 
طرح افکار تازه/ ارتباط بين پدیده ها و وقایع و کاربست آن 

را مورد توجه قرار داده است. 
2

موقعيت هایی برای به کارگيری ایده ها، و تبدیل آن به 4
1خدمات جدید و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.۵

  رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/ گفتاري( به ویژه ۶
2در ترکيب جمالت رعایت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و ۷
2اصول نشانه گذاري رعایت شده است.

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل 8
2فرهنگستان زبان توجه کرده است. 

  سهولت به کارگیری:

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری ۹
۶آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گيري از یافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 1۰
4معتبر تهيه شده است.

11
محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از یك یا چند شيء، 

پدیده، واقعيت و یا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 
چهارگانه یادگيري با محوریت خداوند مرتبط است.

2

  تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصیلي:

4با اهداف کلي دوره یا رشته تحصيلي تناسب دارد. 12

1۳
به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
برنامه درسي ملي و رویکرد فطرت گرایي توحيدي توجه 

کرده است.
2

به شایستگی های پایه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت 14
2و یادگيري مربوطه توجه کرده است.

  رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ایراني:

ارزش هاي دیني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد 1۵
۳مصوب را رعایت نموده است.

1۶
به معرفی نمادهای هویت ملی )ایراني،  اسالمي و انقالبي( 
مانند پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي دیني و انقالبي توجه 

کرده است. 
۳

  تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد:

به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 1۷
۵جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 18
۳ایماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

  به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹
در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 

آموزشي به یافته ها و دانش هاي نظري، عملي و روشي روز 
توجه شده است.

2

در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 2۰
2آموزشي به نيازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از نقشه های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  سادگی و روانی محتوا:

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

نشانه هاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده 
است.

۳

2از بيان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.22

  سازماندهی مناسب محتوا:

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 2۳

محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي 24
1شده است.

2۵
محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
یادگيري مربوطه سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و 

فزاینده را براي مخاطب فراهم مي کند.
2

شرایط یادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل و 2۶
1خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

  توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ایراني:

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 2۷
۳دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و 28
2جهان اسالم توجه کرده است.

  مالحظات بهداشتی و ایمنی:

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، 2۹
۶بي خطر و بهداشتي استفاده شده است.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از نقشه های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  جذابیت شكلي و ظاهری:

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده ۳۰
2آموزشي رعایت شده است.

موازین تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوین ماده ۳1
2آموزشي رعایت شده است.

از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و ۳2
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

 ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی 
از نقشه های مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  وجود پیوند آشكار بین محتوا و برنامۀ درسی یا نبود تضاد بین متن و اهداف

۵در راستای تحقق اهداف برنامه درسی است.1

  برخورداري از صحت و اعتبار علمي

4محتوای نقشه از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.2

4منطبق با آخرین دستاوردهای علمی است.۳

  فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

۳زمينه ایجاد پرسش برای مخاطب فراهم شده است.4

۳محتوا جذاب و برانگيزاننده است.۵

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از نقشه های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  تناسب ساختار ظاهری نقشه و کیفیت چاپ آن، اعم از قطع، اندازه و اندازۀ قلم، با سن مخاطب

شکل ظاهری و فيزیکی نقشه برای مخاطب جذاب و ۶
۳برانگيزاننده است.

۳قطع نقشه با سن مخاطب تناسب دارد.۷

اندازه قلم در متن و عنوان ها با سن مخاطب متناسب 8
2است.

2از محرک های بصری و جذاب استفاده شده است.۹

مواد استفاده شده )کاغذ، آویز و نوع رنگ ها( از کيفيت 1۰
۳مناسب برخوردار است.

تمهيدات الزم جهت افزایش طول عمر نقشه در نظر 11
۳گرفته شده است.

  برخورداري از تصویر، نمودار، جداول، گراف و نقشه، براي انتقال سریع تر و مؤثرتر مطالب به مخاطبان

۳نقشه از مرجع معتبری تهيه شده است.12

۳از ارجاع دهی مناسب برخوردار است.1۳

  افزایش عالقه و انگیزۀ مخاطبان براي توسعۀ یادگیري 

سبب افزایش عالقه و انگيزه دانش آموزان جهت یادگيری 14
4مطالب بيشتر می شود.

  مبتني بر اهداف حوزۀ تربیت و یادگیري

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی را در اختيار 1۵
8دانش آموزان قرار داده است.

  برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

۵محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.1۶

۵عناصر به نمایش گذاشته شده مرتبط و مکمل هستند.1۷

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از نقشه های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

انگيزه مخاطب را جهت فراگيری موضوع افزایش 18
۵می دهد.

عالقه مخاطبان را در زمينه علوم مرتبط با مطالعات 1۹
۵اجتماعی افزایش می دهد.

  برخورداري از ساختار فیزیكی مناسب 

۵اندازه نقشه با نوع کاربرد آن متناسب است.2۰

به سهولت استفاده از آن در کالس یا خانه توجه شده 21
۵است.

4اندازه نقشه با سن مخاطب تناسب دارد.22

  برخورداري از ویژگی های بصری مناسب 

4از رنگ های استاندارد استفاده شده است.2۳

شکل ظاهری نقشه از جذابيت و برانگيزانندگی کافی 24
4برخوردار است.

4اندازه قلم در متن و در حاشيه نقشه مناسب است.2۵

  رعایت  استانداردهای الزم ، در تهیه نقشه

۳عنوان نقشه با محتوای آن متناسب است.2۶

۳از مقياس مناسب استفاده شده است.2۷

راهنمای نقشه از وضوح کامل جهت انتقال مفاهيم 28
۳برخوردار است.

 محل قرار گرفتن راهنما، مقياس و سایر عناصر مناسب 2۹
۳است. 

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از نقشه های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  تناسب مفاهیم و محتوای ارائه شده با نیازهای مخاطب 

در برگيرنده مفاهيم مورد نياز دانش آموز و برنامه درسی ۳۰
۵مطالعات اجتماعی است.

مفاهيم ارائه شده سبب افزایش توانمندی مخاطب ۳1
4نسبت به نحوه توزیع پدیده های مکانی می شود.

120جمع کل

 5.1.1. جداول عمومي و اختصاصي ارزیابي 
 از پوسترهای مطالعات اجتماعی

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از پوسترهای مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  خالقیت و نوآوری:

1
زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 

مهارت هاي یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر منطقي، تفکر 
واگرا، تفکر سيستمي، تفکر نقاد( را فراهم مي کند.

2

2
توليد یك محصول جدید و کاربردي را با استفاده از یك 
یا چند روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمایش 

کردن( فراهم کرده است.
1

۳

خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظير: پرورش تخيل/ 
طرح افکار تازه/ ارتباط بين پدیده ها و وقایع و کاربست آن 

را مورد توجه قرار داده است. 
2

موقعيت هایی برای به کارگيری ایده ها، و تبدیل آن به 4
1خدمات جدید و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.۵

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از نقشه های مطالعات اجتماعی



102

عی
ما

جت
ت ا

لعا
طا

( م
سی

در
یر

)غ
ی 

زش
مو

ی آ
ها

ب 
کتا

د 
ولی

ی ت
ما

هن
را

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/ گفتاري( به ویژه ۶
2در ترکيب جمالت رعایت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و ۷
2اصول نشانه گذاري رعایت شده است.

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان 8
2زبان توجه کرده است. 

  سهولت به کارگیری:

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری ۹
۶آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.

  صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گيري از یافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 1۰
4معتبر تهيه شده است.

11
محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از یك یا چند شيء، 

پدیده، واقعيت و یا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 
چهارگانه یادگيري با محوریت خداوند مرتبط است.

2

  تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصیلي:

4با اهداف کلي دوره یا رشته تحصيلي تناسب دارد. 12

1۳
به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
برنامه درسي ملي و رویکرد فطرت گرایي توحيدي توجه 

کرده است.
2

به شایستگی های پایه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت 14
2و یادگيري مربوطه توجه کرده است.

  رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ایراني:

ارزش هاي دیني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد 1۵
۳مصوب را رعایت نموده است.

1۶
به معرفی نمادهای هویت ملی )ایراني،  اسالمي و انقالبي( 
مانند پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي دیني و انقالبي توجه 

کرده است. 
۳

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از پوسترهای مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد:

به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 1۷
۵جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 18
۳ایماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

  به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹
در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 

آموزشي به یافته ها و دانش هاي نظري، عملي و روشي روز 
توجه شده است.

2

در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 2۰
2آموزشي به نيازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

  سادگی و روانی محتوا:

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

نشانه هاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده 
است.

۳

2از بيان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.22

  سازماندهی مناسب محتوا:

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 2۳

محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي 24
1شده است.

2۵
محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
یادگيري مربوطه سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و 

فزاینده را براي مخاطب فراهم مي کند.
2

شرایط یادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل و 2۶
1خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از پوسترهای مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ایراني:

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 2۷
۳دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و 28
2جهان اسالم توجه کرده است.

  مالحظات بهداشتی و ایمنی:

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، بي خطر 2۹
۶و بهداشتي استفاده شده است.

  جذابیت شكلي و ظاهری:

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده ۳۰
2آموزشي رعایت شده است.

موازین تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوین ماده ۳1
2آموزشي رعایت شده است.

از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و ۳2
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از پوسترهای مطالعات اجتماعی
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 ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی
 از پوستر های مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  وجود پیوند آشكار بین محتوا و برنامۀ درسی یا نبود تضاد بین متن و اهداف

۶همسو با اهداف برنامه درسی است.1

  برخورداری محتواي پوستر از صحت و اعتبار علمی

4محتوای آن از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.2

4منطبق با آخرین دستاوردهای علمی است.۳

  فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

۵محتوا جذاب و برانگيزاننده است.4

۵از محرک های بصری برای ایجاد انگيزه استفاده شده است.۵

  تناسب کیفیت سازمان دهی محتوای پوستر، با میزان درك و فهم مخاطب

شکل ظاهری و فيزیکی آن برای مخاطب جذاب و ۶
۳برانگيزاننده است.

۳قطع پوستر با سن مخاطب تناسب دارد.۷

اندازه قلم در متن و عنوان ها با سن مخاطب متناسب 8
۳است.

۳از محرک های بصری و جذاب استفاده شده است.۹

مواد استفاده شده )کاغذ، نوع رنگ ها و ...( از کيفيت 1۰
۳مناسب برخوردار است.

تمهيدات الزم جهت افزایش طول عمر پوستر اندیشيده 11
۳شده است.
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  توجه به ایده هاي كليدي و شایستگی های موجود در برنامه درسي در سازمان دهي محتوا 

نکات مهم و ایده های کليدی کتاب مورد توجه قرار گرفته 12
4است.

به پرورش شایستگی های موردنظر در برنامه درسی توجه 1۳
4شده است.

  افزایش عالقه و انگیزۀ مخاطبان براي توسعۀ یادگیري 

سبب افزایش عالقه دانش آموزان جهت یادگيری مطالب 14
4بيشتر می شود.

4سبب تقویت حس کنجکاوی مخاطب می شود.1۵

  مبتني بر اهداف حوزۀ تربیت و یادگیري 

۵در راستای رویکرد و اهداف برنامه درسی است.1۶

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی را در اختيار 1۷
۵دانش آموزان قرار داده است.

  برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

۶محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.18

۶عناصر به نمایش گذاشته شده مرتبط و مکمل هستند.1۹

  ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطبان 

۶انگيزه مخاطب را جهت فراگيری موضوع افزایش می دهد.2۰

عالقه مخاطبان را در زمينه علوم مرتبط با مطالعات 21
۵اجتماعی افزایش می دهد.

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از پوستر های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  برخورداري از ویژگی های بصری مناسب 

4از رنگ های استاندارد استفاده شده است.22

شکل ظاهری پوستر از جذابيت و برانگيزانندگی کافی 2۳
۵برخوردار است.

4نحوه چينش عناصر در پوستر مناسب است.24

4اندازه قلم در متن و در حاشيه مناسب است.2۵

  تناسب مفاهیم و محتوای ارائه شده با نیازهای مخاطب 

دربرگيرنده محتوای مناسب جهت رفع نيازهای مخاطب 2۶
۶است.

۶محتوای ارائه شده برای مخاطب قابل درک است.2۷

120جمع کل

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از پوستر های مطالعات اجتماعی
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 6.1.1. جداول عمومي و اختصاصي ارزیابي
از فلش کارت های مطالعات اجتماعی

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از فلش کارت های مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  خالقیت و نوآوری:

1
زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 

مهارت هاي یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر منطقي، تفکر 
واگرا، تفکر سيستمي، تفکر نقاد( را فراهم مي کند.

2

2
توليد یك محصول جدید و کاربردي را با استفاده از یك 
یا چند روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمایش 

کردن( فراهم کرده است.
1

۳

خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظير: پرورش تخيل/ 
طرح افکار تازه/ ارتباط بين پدیده ها و وقایع و کاربست آن 

را مورد توجه قرار داده است. 
2

موقعيت هایی برای به کارگيری ایده ها، و تبدیل آن به 4
1خدمات جدید و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.۵

  رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ویژه ۶
2در ترکيب جمالت رعایت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و ۷
2اصول نشانه گذاري رعایت شده است.

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل 8
2فرهنگستان زبان توجه کرده است. 
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  سهولت به کارگیری:

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری ۹
۶آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.

  صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گيري از یافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 1۰
4معتبر تهيه شده است.

11
محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از یك یا چند شيء، 

پدیده، واقعيت و یا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 
چهارگانه یادگيري با محوریت خداوند مرتبط است.

2

  تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصیلي:

4با اهداف کلي دوره یا رشته تحصيلي تناسب دارد. 12

1۳
به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
برنامه درسي ملي و رویکرد فطرت گرایي توحيدي توجه 

کرده است.
2

به شایستگی های پایه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت 14
2و یادگيري مربوطه توجه کرده است.

  رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ایراني:

ارزش هاي دیني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد 1۵
۳مصوب را رعایت نموده است.

1۶
به معرفی نمادهای هویت ملی )ایراني،  اسالمي و انقالبي( 
مانند پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي دیني و انقالبي توجه 

کرده است. 
۳

  تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد:

به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 1۷
۵جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 18
۳ایماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از فلش کارت های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹
در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 

آموزشي به یافته ها و دانش هاي نظري، عملي و روشي روز 
توجه شده است.

2

در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 2۰
2آموزشي به نيازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

  سادگی و روانی محتوا:

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

نشانه هاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده 
است.

۳

2از بيان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.22

  سازماندهی مناسب محتوا:

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 2۳

محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي 24
1شده است.

2۵
محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
یادگيري مربوطه سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و 

فزاینده را براي مخاطب فراهم مي کند.
2

شرایط یادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل 2۶
1و خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

  توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ایراني:

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 2۷
۳دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و 28
2جهان اسالم توجه کرده است.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از فلش کارت های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  مالحظات بهداشتی و ایمنی:

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، 2۹
۶بي خطر و بهداشتي استفاده شده است.

  جذابیت شكلي و ظاهری:

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده ۳۰
2آموزشي رعایت شده است.

موازین تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوین ماده ۳1
2آموزشي رعایت شده است.

از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و ۳2
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

 ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي
 از فلش کارت های مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  وجود پیوند آشكار بین محتوا و برنامۀ درسی )نبود تضادی بین متن و اهداف(

4همسو با اهداف برنامه درسی است.1

  برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

4محتوای آن از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.2

4منطبق با آخرین دستاوردهای علمی است.۳

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از فلش کارت های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

۳محتوا جذاب و برانگيزاننده است.4

۳از محرک های بصری برای ایجاد انگيزه استفاده شده است.۵

  برخورداری محتواي فلش کارت از صحت و اعتبار علمی

شکل ظاهری و فيزیکی آن برای مخاطب جذاب و ۶
2برانگيزاننده است.

2قطع و تعداد کارت ها با سن مخاطب تناسب دارد.۷

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 ...( از کيفيت مناسب 1۰
2برخوردار است.

تمهيدات الزم جهت افزایش عمر فلش کارت ها اندیشيده 11
2شده است.

2به سهولت استفاده از آن در کالس یا خانه توجه شده است.12

2به لحاظ وزن و بسته بندی از شرایط مناسبی برخوردار است.1۳

  توجه به ایده هاي کلیدي و شایستگی های موجود در کتاب هاي درسي در سازماندهي محتوا 

نکات مهم و ایده های کليدی برنامه درسی مطالعات 14
4اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

به پرورش شایستگی های مورد نظر در برنامه درسی مطالعات 1۵
4اجتماعی توجه شده است.

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از فلش کارت های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  افزایش عالقه و انگیزۀ مخاطبان براي توسعۀ یادگیري 

سبب افزایش عالقه دانش آموزان جهت یادگيری مطالب 1۶
4بيشتر می شود.

4سبب تقویت حس کنجکاوی مخاطب می شود.1۷

  مبتني بر اهداف حوزۀ تربیت و یادگیري 

۵در راستای رویکرد و اهداف برنامه درسی است.18

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی را در اختيار 1۹
۵دانش آموزان قرار داده است.

  برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

۵محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.2۰

۵عناصر به نمایش گذاشته شده مرتبط و مکمل هستند.21

  ایجاد انگیزه و تقویت در مخاطبان 

۵انگيزه مخاطب را جهت فراگيری موضوع افزایش می دهد .22

عالقه مخاطبان را در زمينه علوم مرتبط با مطالعات 2۳
۵اجتماعی افزایش می دهد.

  برخورداري از ویژگی های مناسب بصری

۵از رنگ های استاندارد استفاده شده است.24

۵چيدمان عناصر در هر کارت مناسب است.2۵

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از فلش کارت های مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  تناسب مفاهیم و محتوای ارائه شده با نیازهای مخاطب 

دربرگيرنده محتوای مناسب جهت رفع نيازهای مخاطب 2۶
۵است.

۵محتوای ارائه شده برای مخاطب قابل درک است.2۷

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

۵تعداد کارت ها با حجم محتوای ارائه شده متناسب است.28

۵از تعدد مفاهيم ارائه شده در هر کارت پرهيز شده است.2۹

  تناسب تصاویر با محتوا 

۵تصاویر وکلمات با محتوای مورد نظر مرتبط است.۳۰

امکان برقراری ارتباط تصویری بين کارت ها برای کشف ۳1
۵روابط مورد توجه قرار گرفته است.

120جمع کل

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از فلش کارت های مطالعات اجتماعی
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 2.1. جداول عمومي و اختصاصي ارزیابي از کتاب های حمایتی 
معلمان و کارشناسان مطالعات اجتماعی

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از کتاب های حمایتی معلمان و 
کارشناسان مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  خالقیت و نوآوری:

1
زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 

مهارت هاي یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر منطقي، تفکر 
واگرا، تفکر سيستمي، تفکر نقاد( را فراهم مي کند.

2

2
توليد یك محصول جدید و کاربردي را با استفاده از یك 
یا چند روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمایش 

کردن( فراهم کرده است.
1

۳

خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظير: پرورش تخيل/ 
طرح افکار تازه/ ارتباط بين پدیده ها و وقایع و کاربست آن 

را مورد توجه قرار داده است. 
2

موقعيت هایی برای به کارگيری ایده ها، و تبدیل آن به 4
1خدمات جدید و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.۵

  رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ویژه ۶
2در ترکيب جمالت رعایت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و ۷
2اصول نشانه گذاري رعایت شده است.

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان 8
2زبان توجه کرده است. 

  سهولت به کارگیری:

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری ۹
۶آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.
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توضیحات

  صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گيري از یافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 1۰
4معتبر تهيه شده است.

11
محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از یك یا چند شيء، 

پدیده، واقعيت و یا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 
چهارگانه یادگيري با محوریت خداوند مرتبط است.

2

  تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصیلي:

4با اهداف کلي دوره یا رشته تحصيلي تناسب دارد. 12

1۳
به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
برنامه درسي ملي و رویکرد فطرت گرایي توحيدي توجه 

کرده است.
2

به شایستگی های پایه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت و 14
2یادگيري مربوطه توجه کرده است.

  رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ایراني:

ارزش هاي دیني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد 1۵
۳مصوب را رعایت نموده است.

1۶
به معرفی نمادهای هویت ملی )ایراني،  اسالمي و انقالبي( 
مانند پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي دیني و انقالبي توجه 

کرده است. 
۳

  تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد:

به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 1۷
۵جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 18
۳ایماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از کتاب های حمایتی معلمان و کارشناسان مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹
در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 

آموزشي به یافته ها و دانش هاي نظري، عملي و روشي روز 
توجه شده است.

2

در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 2۰
2آموزشي به نيازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

  سادگی و روانی محتوا:

از کلمات آشنا )واژگان پایه(، با معنا، جمالت کوتاه و نشانه هاي 21
۳نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

2از بيان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.22

  سازماندهی مناسب محتوا:

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 2۳

محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي 24
1شده است.

2۵
محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
یادگيري مربوطه سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و 

فزاینده را براي مخاطب فراهم مي کند.
2

شرایط یادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل و 2۶
1خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

  توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ایراني:

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 2۷
۳دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و جهان 28
2اسالم توجه کرده است.

  مالحظات بهداشتی و ایمنی:

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، بي خطر 2۹
۶و بهداشتي استفاده شده است.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از کتاب های حمایتی معلمان و کارشناسان مطالعات اجتماعی
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حداکثر
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توضیحات

  جذابیت شكلي و ظاهری:

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده ۳۰
2آموزشي رعایت شده است.

موازین تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوین ماده ۳1
2آموزشي رعایت شده است.

از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و ۳2
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

 ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های حمایتی 
معلمان و کارشناسان مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  وجود پیوند آشكار بین محتوا و برنامۀ درسی )نبود تضادی بین متن و اهداف(

2به رویکردهای برنامه درسی توجه شده است.1

2در راستای تحقق اهداف برنامه درسی است.2

1به شيوه های یاددهی- یادگيری برنامه درسی توجه شده است.۳

  توجه به توسعۀ شایستگی های پایۀ مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق 

به پرورش قدرت تفکر و تعقل در مخاطبان توجه شده 4
2است.

2به ارزش های فرهنگی و تربيتی توجه شده است.۵

به جایگاه مخاطب به عنوان شهروند مطلوب توجه شده ۶
1است.

به افزایش درک موقعيت های واقعی زندگی و بهره برداری ۷
1از سواد علمی برای حل آن ها توجه شده است.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از کتاب های حمایتی معلمان و کارشناسان مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  برخورداری محتواي کتاب از صحت و اعتبار علمی

2محتوای کتاب از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.8

2منطبق با آخرین دستاوردهای علمی روز است.۹

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

اطالعات پایه مخاطب در ارائه محتوا در نظر گرفته شده 1۰
1است.

مطالب ارائه شده از سير منطقی و انسجام کافی برخوردار 11
1است.

از مثال ها، شواهد و ... برای درک بهتر مطالب استفاده 12
1شده است.

1سازماندهی محتوا از ساده به مشکل انجام شده است.1۳

1در ارائه محتوا از شيوه تلفيقی استفاده شده است.14

  توجه به تفاوت سبک هاي یادگیري مخاطبان در فرایند یادگیري

از انواع سبك های یادگيری در ارائه محتوا بهره گرفته 1۵
2شده است.

به تفاوت های توانایی های فردی در یادگيری توجه شده 1۶
2است.

  فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

1از ارائه یکسویه مطالب پرهيز شده است.1۷

1به فعاليت های فکری و عملی توجه شده است.18

به برانگيختن حس کنجکاوی و ایجاد پرسش کمك 1۹
1می کند.

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های حمایتی معلمان و کارشناسان مطالعات اجتماعی
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توضیحات

  تناسب ساختار فیزیكي کتاب و کیفیت چاپ آن، اعم از قطع، اندازه، تعداد صفحات و اندازۀ قلم، با سن 
مخاطب.

شکل ظاهری و فيزیکی کتاب برای مخاطب جذاب و 2۰
1برانگيزاننده است.

1حجم و قطع کتاب با سن مخاطب تناسب دارد.21

اندازه قلم در متن و عنوان ها با سن مخاطب متناسب 22
1است.

از محرک های بصری و جذاب در طرح روی جلد استفاده 2۳
1شده است.

1عنوان مناسب و جذاب است.24

  بیان مشفقانۀ کتاب بر مبنای زبان فارسی معیار

2از بيانی ساده، جذاب، روان و قابل فهم برخوردار است.2۵

2از زبان فارسی معيار در نگارش استفاده شده است.2۶

 استفاده از شكل و تصویر براي انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها، در صورت نیاز

از تصاویر، نمودارها، جدول و نقشه جهت انتقال سریع تر و 2۷
2مؤثرتر مطالب استفاده شده است.

1تصاویر، نمودارها و ... با سن مخاطب متناسب است.28

تصاویر، نقشه ها، جدول ها و ... با متن ارائه شده هماهنگی 2۹
1دارد.

  تناسب محتوای کتاب با نیازهاي فردي، اجتماعي و فني و حرفه اي مخاطبان 

به کاربرد و سودمندی محتوا برای مخاطبان توجه شده ۳۰
2است.

محتوای ارائه شده با نيازهای فردی و اجتماعی مخاطبان ۳1
1تناسب دارد.

در محتوای ارائه شده به نيازها ی حال و آینده فردی و ۳2
1اجتماعی مخاطبان توجه شده است.

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های حمایتی معلمان و کارشناسان مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ  محتوای کتاب

شناسنامه کتاب و فهرست های موضوعی بر اساس ۳۳
2طبقه بندی فيپا ارائه شده است.

2منابع و مآخذ ذکر شده است.۳4

  برخورداری از اطالعات نوین برای گسترش دانش معلمان و کارشناسان 

دربرگيرنده آخرین دستاوردهای حوزه مطالعات اجتماعی ۳۵
۳است.

مهارت های نوین علوم مرتبط با حوزه مطالعات اجتماعی را ۳۶
۳ارائه داده است.

دربرگيرنده مفاهيم و موضوعات مرتبط با مباحث کتاب های ۳۷
2درسی است.

سبب تقویت توانایی معلمان در رفع اشکال دانش آموزان در ۳8
2زمينه موضوعات مطالعات اجتماعی می شود.

  بیان محتوا با روش های تازه و جذاب

از روش های جدید برای سازماندهی محتوا استفاده شده ۳۹
2است.

2در سازماندهی محتوا بر روش تلفيق تاکيد دارد.4۰

2از ارائه یك سویه مفاهيم پرهيز نموده است.41

  تقویت شایستگی ها و مهارت های نوین حرفه ای، تربیتی و تخصصی مخاطب

معلمان را با روش های جدید آموزش و طراحی دروس 42
۳مطالعات اجتماعی آشنا می کند.

2سبب آشنایی معلمان با شيوه های جدید ارزشيابی می شود.4۳

مهارت های ارائه شده، قابليت اجرا در کالس های درس را 44
۳دارد.

کتاب توانایی تغيير نگرش مخاطب و اصالح دیدگاه 4۵
2آموزشی را دارد.

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های حمایتی معلمان و کارشناسان مطالعات اجتماعی
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توضیحات

  ارائه مطالعات ملی و جهانی در توسعۀ مهارت های حرفه ای و تخصصی

در توسعه مهارت های حرفه    ای و تخصصی معلمان، مطالعات 4۶
۳ملی و جهانی را ارائه نموده است.

مطالعات جهانی را در آموزش علوم مرتبط با حوزه مطالعات 4۷
۳اجتماعی ارائه نموده است.

  ارائۀ یافته های جدید روشی در تدریس علوم در کشورهای گوناگون جهان 
برای مقایسۀ تطبیقی آن ها با ایران

روش های جدید جهانی در آموزش مطالعات اجتماعی ارائه 48
4نموده است.

شرایط انطباق روش های جدید را با سيستم آموزشی کشور 4۹
۳فراهم نموده است.

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

معلمان را با روش های جدید برنامه ریزی درسی مطالعات ۵۰
4اجتماعی در بعضی از کشورها آشنا می کند.

 روش های آموزش برنامه ریزی مطالعات اجتماعی را در ۵1
۳ایران با سایر کشورها مقایسه می کند.

  ارائۀ مهارت ها و تمرین هایی قابل انطباق با محیط یادگیری و کتاب های درسی کشور

مهارت ها و تمرین های ارائه شده با شرایط کالس های درس ۵2
۳و کتاب های درسی کشور انطباق دارد.

مخاطبان را با نمونه های بيشتری از مهارت ها و تمرین های ۵۳
2قابل انطباق با محيط یادگيری آشنا می کند.

2مثال های ارائه شده با زندگی روزمره هماهنگی دارد.۵4

  افزایش توانمندی های معلمان در زمینۀ طراحی موقعیت ها و فعالیت های کالسی مناسب برای دانش آموزان

۵۵
سبب افزایش توانمندی معلمان، جهت طراحی 

موقعيت های جدید برای ارائه بهتر محتوای درسی شده 
است.

4

بينش علمی و روحيه کنجکاوی در معلمان را تقویت ۵۶
۳می کند.

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های حمایتی معلمان و کارشناسان مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  درهم تنیدگی محتوای کتاب با مسائل جامعۀ امروز، زندگی فردی دانش آموزان و فناوری های نوین

محتوای ارائه شده با نيازهای فردی و اجتماعی ۵۷
۳دانش آموزان انطباق دارد.

در محتوای کتاب به کاربرد فناوری های نوین توجه شده ۵8
۳است.

  تشریح، تفسیر و تبیین برنامه های درسی حوزه های تربیت و یادگیری علوم تجربی برای مخاطب

به تغيير و تبيين سياست ها و چارچوب برنامه ریزی درسی ۵۹
۳مصوب پرداخته است.

مطابق با برنامه درسی حوزۀیادگيری مطالعات اجتماعی بر ۶۰
۳شيوه تلفيق تاکيد دارد.

120جمع کل

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های حمایتی معلمان و کارشناسان مطالعات اجتماعی
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2. جداول عمومي و اختصاصي ارزیابي از کتاب هاي کمک درسي 
مطالعات اجتماعی

 1.2. جداول عمومي و اختصاصي ارزیابي
 از کتاب هاي کار مطالعات اجتماعی

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از کتاب های کار مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  خالقیت و نوآوری:

1
زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 

مهارت هاي یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر منطقي، تفکر 
واگرا، تفکر سيستمي، تفکر نقاد( را فراهم مي کند.

2

2
توليد یك محصول جدید و کاربردي را با استفاده از یك 
یا چند روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمایش 

کردن( فراهم کرده است.
1

۳

خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظير: پرورش تخيل/ 
طرح افکار تازه/ ارتباط بين پدیده ها و وقایع و کاربست آن را 

مورد توجه قرار داده است. 
2

موقعيت هایی برای به کارگيری ایده ها، و تبدیل آن به 4
1خدمات جدید و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.۵

  رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ویژه ۶
2در ترکيب جمالت رعایت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول ۷
2نشانه گذاري رعایت شده است.

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان 8
2زبان توجه کرده است. 
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  سهولت به کارگیری:

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری ۹
۶آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.

  صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گيري از یافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 1۰
4معتبر تهيه شده است.

11
محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از یك یا چند شيء، 

پدیده، واقعيت و یا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 
چهارگانه یادگيري با محوریت خداوند مرتبط است.

2

  تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصیلي:

4با اهداف کلي دوره یا رشته تحصيلي تناسب دارد. 12

1۳
به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
برنامه درسي ملي و رویکرد فطرت گرایي توحيدي توجه 

کرده است.
2

به شایستگی های پایه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت و 14
2یادگيري مربوطه توجه کرده است.

  رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ایراني:

ارزش هاي دیني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب 1۵
۳را رعایت نموده است.

1۶
به معرفی نمادهای هویت ملی )ایراني،  اسالمي و انقالبي( 
مانند پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي دیني و انقالبي توجه 

کرده است. 
۳

  تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد:

به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 1۷
۵جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 18
۳ایماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از کتاب های کار مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹
در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 

آموزشي به یافته ها و دانش هاي نظري، عملي و روشي روز 
توجه شده است.

2

در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 2۰
2آموزشي به نيازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

  سادگی و روانی محتوا:

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

نشانه هاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده 
است.

۳

2از بيان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.22

  سازماندهی مناسب محتوا:

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 2۳

محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي 24
1شده است.

2۵
محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
یادگيري مربوطه سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و 

فزاینده را براي مخاطب فراهم مي کند.
2

شرایط یادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل و 2۶
1خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

  توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ایراني:

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 2۷
۳دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و جهان 28
2اسالم توجه کرده است.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از کتاب های کار مطالعات اجتماعی



127

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  مالحظات بهداشتی و ایمنی:

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، بي خطر 2۹
۶و بهداشتي استفاده شده است.

  جذابیت شكلي و ظاهری:

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده ۳۰
2آموزشي رعایت شده است.

موازین تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوین ماده ۳1
2آموزشي رعایت شده است.

از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و ۳2
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

 ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي
 از کتاب های کار مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  وجود پیوند آشكار بین محتوا و برنامۀ درسی )نبود تضادی بین متن و اهداف(

2به رویکردهای برنامه درسی توجه شده است.1

2در راستای تحقق اهداف برنامه درسی است.2

به شيوه های یاددهی- یادگيری برنامه درسی توجه شده ۳
1است.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از کتاب های کار مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  توجه به توسعۀ شایستگی های پایۀ مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق

به پرورش قدرت تفکر و تعقل در مخاطبان توجه شده 4
2است.

2به ارزش های فرهنگی و تربيتی توجه شده است.۵

به جایگاه مخاطب به عنوان شهروند مطلوب توجه شده ۶
1است.

به افزایش درک موقعيت های واقعی زندگی و بهره برداری ۷
1از سواد علمی برای حل آن ها توجه شده است.

  برخورداری محتواي کتاب از صحت و اعتبار علمی

2محتوای کتاب از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.8

2منطبق با آخرین دستاوردهای علمی روز است.۹

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

اطالعات پایه مخاطب در ارائه محتوا در نظر گرفته شده 1۰
1است.

مطالب ارائه شده از سير منطقی و انسجام کافی برخوردار 11
1است.

از مثال ها، شواهد و ... برای درک بهتر مطالب استفاده 12
1شده است.

1سازماندهی محتوا از ساده به مشکل انجام شده است.1۳

1در ارائه محتوا از شيوه تلفيقی استفاده شده است.14

  توجه به تفاوت سبک های یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

از انواع سبك های یادگيری در ارائه محتوا بهره گرفته 1۵
2شده است.

به تفاوت های توانایی های فردی در یادگيری توجه شده 1۶
2است.

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های کار مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

1از ارائه یکسویه مطالب پرهيز شده است.1۷

1به فعاليت های فکری و عملی توجه شده است.18

به برانگيختن حس کنجکاوی و ایجاد پرسش کمك 1۹
1می کند.

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

شکل ظاهری و فيزیکی کتاب برای مخاطب جذاب و 2۰
1برانگيزاننده است.

1حجم و قطع کتاب با سن مخاطب تناسب دارد.21

اندازه قلم در متن و عنوان ها با سن مخاطب متناسب 22
1است.

از محرک های بصری و جذاب در طرح روی جلد استفاده 2۳
1شده است.

1عنوان مناسب و جذاب است.24

  بیان مشفقانۀ کتاب بر مبنای زبان فارسی معیار

2از بيانی ساده، جذاب، روان و قابل فهم برخوردار است.2۵

2از زبان فارسی معيار در نگارش استفاده شده است.2۶

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

از تصاویر، نمودارها، جدول و نقشه جهت انتقال سریع تر و 2۷
2مؤثرتر مطالب استفاده شده است.

1تصاویر، نمودارها و ... با سن مخاطب متناسب است.28

تصاویر، نقشه ها، جدول ها و ... با متن ارائه شده هماهنگی 2۹
1دارد.

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های کار مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطب

به کاربرد و سودمندی محتوا برای مخاطبان توجه شده ۳۰
2است.

محتوای ارائه شده با نيازهای فردی و اجتماعی مخاطبان ۳1
1تناسب دارد.

در محتوای ارائه شده به نيازها ی حال و آینده فردی و ۳2
1اجتماعی مخاطبان توجه شده است.

  رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ  محتوای کتاب

شناسنامه کتاب و فهرست های موضوعی بر اساس ۳۳
2طبقه بندی فيپا ارائه شده است.

2منابع و مآخذ ذکر شده است.۳4

  فراهم کردن فرصت شكوفایي فطرت و استعداد هاي دانش آموزان 

حس قدردانی از مواهب الهی را در دانش آموزان تقویت ۳۵
2می کند.

زمينه مناسبی برای شکوفایی استعدادهای دانش آموزان ۳۶
2فراهم نموده است.

زمينه مناسبی برای شکوفایی فطرت اجتماعی دانش آموزان ۳۷
2فراهم نموده است.

مسائل چالش برانگيز به منظور درگيرکردن دانش آموزان با ۳8
2مفاهيم مطالعات اجتماعی را طرح کرده است.

  ایجاد فرصت کاربرد یافته هاي علوم گوناگون در زندگي فردي و اجتماعي دانش آموز 

فعاليت ها، کاربرد یافته های گوناگون مطالعات اجتماعی را ۳۹
۳پوشش می دهد.

۳فعاليت ها در زندگی دانش آموزان کاربرد دارند.4۰

41
با توجه به ارتباط طولی و عرضی موضوع درسی با سایر 

حوزه های یادگيری کاربرد یافته های علوم مختلف را ممکن 
می سازد.

۳

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های کار مطالعات اجتماعی



131

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  تعمیق درك دانش آموزان در ارتباط با مطالب کتاب درسي و برنامۀ درسي 

به درک بهتر دانش آموزان از محتوای کتاب درسی کمك 42
۳می کند.

۳به گسترش و بسط مفاهيم برنامه درسی کمك می کند.4۳

۳تمرین ها و فعاليت ها از ساده به مشکل است.44

  پرورش مهارت هاي الزم و مرتبط با کتاب هاي درسي 

با طراحی موقعيت های جدید مهارت های الزم و مرتبط با 4۵
4کتاب درسی را پرورش داده است.

۳فعاليت ها هماهنگ با سن و امکانات دانش آموزان است.4۶

  فراهم کردن زمینۀ استحكام و استمرار فرایند یادگیري دانش آموزان 

فعاليت های کتاب سبب تحکيم، استحکام و استمرار فرایند 4۷
۳یادگيری در دانش آموزان می شود.

فعاليت ها سبب تکميل و تعميق محتوای کتاب درسی 48
۳می شود.

فرصت هایی را برای خودارزیابی از دانش و مهارت های 4۹
۳مطالعات اجتماعی فراهم می سازد.

  فراهم کردن و ارائه موقعیت ها و فعالیت هاي یادگیري و مهارت هاي متنوع و فراتر از کتاب درسي 

 موقعيت های طراحی شده سبب یادگيری مهارت هایی ۵۰
4فراتر از کتاب درسی شده است.

زمينه طراحی فعاليت های جدید توسط دانش آموزان فراهم ۵1
۳شده است.

  فراهم کردن زمینۀ پرورش مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان از طریق پیش بیني کارهاي گروهي در 
فعالیت ها

به تربيت اجتماعی دانش آموزان با تقویت حس همياری، ۵2
4تعاون، مشارکت جویی و مسئوليت پذیری کمك کرده است.

۳دانش آموزان را به انجام کار گروهی تشویق می کند.۵۳

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های کار مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  بسط و توسعه فعالیت هاي یادگیري دانش آموزان در محیط متنوع محل زندگي آن ها 

محتوای کتاب مورد عالقه دانش آموزان بوده و پاسخگوی ۵4
۳کنجکاوی آن هاست.

فعاليت های یادگيری هماهنگ با ویژگی های محيطی بوده ۵۵
2و بومی سازی شده است.

  فراهم کردن شایستگی های پایه در مخاطبان از طریق طراحي موقعیت هاي آموزشي و تربیتي مناسب 

2مهارت های ارتباطی در دانش آموزان را تقویت کرده است.۵۶

۵۷
در حوزه جغرافيا به مهارت هایی چون نقشه خوانی، 

عکس خوانی، جهت یابی، تعيين مسافت و ... 
توجه نموده است.

۳

در حوزه مباحث اجتماعی به پرورش مهارت هایی چون ۵8
۳برقراری ارتباط، مسئوليت پذیری و ... توجه نموده است.

در حوزه تاریخ به پرورش مهارت هایی چون خواندن خط ۵۹
۳زمان، ترسيم نمودار علت و معلول و... توجه نموده است.

120جمع کل

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های کار مطالعات اجتماعی
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2.2. جداول عمومي و اختصاصي ارزیابي از کتاب هاي تمرین
 مطالعات اجتماعی

 ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي
 از کتاب های تمرین مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  خالقیت و نوآوری:

1
زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طریق پرورش 

مهارت هاي یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر منطقي، تفکر 
واگرا، تفکر سيستمي، تفکر نقاد( را فراهم مي کند.

2

2
توليد یك محصول جدید و کاربردي را با استفاده از یك 
یا چند روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمایش 

کردن( فراهم کرده است.
1

خلق ایده نو از طریق ایجاد شرایط نظير: پرورش تخيل/ ۳
طرح افکار تازه/ ارتباط بين پدیده ها و وقایع و کاربست آن را 

مورد توجه قرار داده است. 
2

موقعيت هایی برای به کارگيری ایده ها، و تبدیل آن به 4
1خدمات جدید و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.۵

  رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ویژه ۶
2در ترکيب جمالت رعایت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول ۷
2نشانه گذاري رعایت شده است.

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان 8
2زبان توجه کرده است. 

  سهولت به کارگیری:

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری ۹
۶آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.
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توضیحات

  صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گيري از یافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 1۰
4معتبر تهيه شده است.

11
محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از یك یا چند شيء، 

پدیده، واقعيت و یا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 
چهارگانه یادگيري با محوریت خداوند مرتبط است.

2

  تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصیلي:

4با اهداف کلي دوره یا رشته تحصيلي تناسب دارد. 12

1۳
به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
برنامه درسي ملي و رویکرد فطرت گرایي توحيدي توجه 

کرده است.
2

به شایستگی های پایه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت و 14
2یادگيري مربوطه توجه کرده است.

  رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ایراني:

ارزش هاي دیني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب 1۵
۳را رعایت نموده است.

1۶
به معرفی نمادهای هویت ملی )ایراني،  اسالمي و انقالبي( 
مانند پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي دیني و انقالبي توجه 

کرده است. 
۳

  تناسب با ویژگی ها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد:

به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 1۷
۵جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 18
۳ایماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از کتاب های تمرین مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

1۹
در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 

آموزشي به یافته ها و دانش هاي نظري، عملي و روشي روز 
توجه شده است.

2

در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 2۰
2آموزشي به نيازهای آینده مخاطبان توجه شده است.

  سادگی و روانی محتوا:

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

۳نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

2از بيان روشن، گویا و قابل فهم استفاده کرده است.22

  سازماندهی مناسب محتوا:

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 2۳

محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي 24
1شده است.

2۵
محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
یادگيري مربوطه سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و 

فزاینده را براي مخاطب فراهم مي کند.
2

شرایط یادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل و 2۶
1خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

  توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ایراني:

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 2۷
۳دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ایران و جهان 28
2اسالم توجه کرده است.

  مالحظات بهداشتی و ایمنی:

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، بي خطر 2۹
۶و بهداشتي استفاده شده است.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از کتاب های تمرین مطالعات اجتماعی
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توضیحات

  جذابیت شكلي و ظاهری:

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده ۳۰
2آموزشي رعایت شده است.

موازین تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوین ماده ۳1
2آموزشي رعایت شده است.

از رنگ ها، تصاویر،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و ۳2
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های تمرین 
مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  وجود پیوند آشكار بین محتوا و برنامۀ درسی )نبود تضادی بین متن و اهداف(

2به رویکردهای برنامه درسی توجه شده است.1

2در راستای تحقق اهداف برنامه درسی است.2

به شيوه های یاددهی- یادگيری برنامه درسی توجه ۳
1شده است.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابي از کتاب های تمرین مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  توجه به توسعۀ شایستگی های پایۀ مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق

به پرورش قدرت تفکر و تعقل در مخاطبان توجه شده 4
2است.

2به ارزش های فرهنگی و تربيتی توجه شده است.۵

به جایگاه مخاطب به عنوان شهروند مطلوب توجه شده ۶
1است.

۷
به افزایش درک موقعيت های واقعی زندگی و 

بهره برداری از سواد علمی برای حل آن ها توجه شده 
است.

1

  برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

2محتوای کتاب از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.8

2منطبق با آخرین دستاوردهای علمی روز است.۹

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

اطالعات پایه مخاطب در ارائه محتوا در نظر گرفته 1۰
1شده است.

مطالب ارائه شده از سير منطقی و انسجام کافی 11
1برخوردار است.

از مثال ها، شواهد و ... برای درک بهتر مطالب استفاده 12
1شده است.

1سازماندهی محتوا از ساده به مشکل انجام شده است.1۳

1در ارائه محتوا از شيوه تلفيقی استفاده شده است.14

  توجه به تفاوت سبک های یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

از انواع سبك های یادگيری در ارائه محتوا بهره گرفته 1۵
2شده است.

به تفاوت های توانایی های فردی در یادگيری توجه 1۶
2شده است.

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های تمرین مطالعات اجتماعی
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توضیحات

  فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

1از ارائه یکسویه مطالب پرهيز شده است.1۷

1به فعاليت های فکری و عملی توجه شده است.18

به برانگيختن حس کنجکاوی و ایجاد پرسش کمك 1۹
1می کند.

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

شکل ظاهری و فيزیکی کتاب برای مخاطب جذاب و 2۰
1برانگيزاننده است.

1حجم و قطع کتاب با سن مخاطب تناسب دارد.21

اندازه قلم در متن و عنوان ها با سن مخاطب متناسب 22
1است.

از محرک های بصری و جذاب در طرح روی جلد 2۳
1استفاده شده است.

1عنوان مناسب و جذاب است.24

  بیان مشفقانۀ کتاب بر مبنای زبان فارسی معیار

2از بيانی ساده، جذاب، روان و قابل فهم برخوردار است.2۵

2از زبان فارسی معيار در نگارش استفاده شده است.2۶

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

از تصاویر، نمودارها، جدول و نقشه جهت انتقال سریع تر 2۷
2و مؤثرتر مطالب استفاده شده است.

1تصاویر، نمودارها و ... با سن مخاطب متناسب است.28

تصاویر، نقشه ها، جدول ها و ... با متن ارائه شده 2۹
1هماهنگی دارد.

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های تمرین مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطب

به کاربرد و سودمندی محتوا برای مخاطبان توجه شده ۳۰
2است.

محتوای ارائه شده با نيازهای فردی و اجتماعی ۳1
1مخاطبان تناسب دارد.

در محتوای ارائه شده به نيازها ی حال و آینده فردی و ۳2
1اجتماعی مخاطبان توجه شده است.

  رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ  محتوای کتاب

شناسنامه کتاب و فهرست های موضوعی بر اساس ۳۳
2طبقه بندی فيپا ارائه شده است.

2منابع و مآخذ ذکر شده است.۳4

  توسعه مفاهیم و مهارت هاي اساسي مطرح شده در کتاب هاي درسي به منظور تسهیل، تثبیت و تقویت 
یادگیري دانش آموزان 

فعاليت ها و تمرین های ارائه شده سبب تقویت و تسهيل ۳۵
۳جریان یادگيری شده است.

تمرین های طرح شده سبب تثبيت و تقویت مفاهيم و ۳۶
۳مهارت های مطرح شده در برنامه درسی شده است.

  توجه به ایده هاي کلیدي و شایستگی های موجود در کتاب هاي درسي در سازماندهي محتوا

در شيوه ارائه فعاليت ها و تمرین ها، نکات مهم و ایده های ۳۷
۳کليدی کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

به پرورش شایستگی های مورد نظر در کتاب درسی ۳8
۳توجه شده است.

  طبقه بندي اطالعات، مهارت ها و ارزش هاي موجود در کتاب درسي به منظور تسهیل یادگیري 

به دسته بندی و مقوله سازی اطالعات، مهارت ها و ۳۹
۳ارزش های موضوعات درسی کتاب پرداخته است.

سير منطقی اندیشه ها و توالی مفاهيم کتاب جریان 4۰
۳یادگيری را تسهيل می کند.

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های تمرین مطالعات اجتماعی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  عدم ارائه تمرین هاي بي ارتباط با اهداف درس ها و پاسخ مستقیم تمرین )حل مسائل( 

4تمرین ها، پرسش ها و مسائل جدید ارائه کرده است.41

۳از پاسخ مستقيم به تمرین های کتاب اجتناب شده است.42

  خالقیت و نوآوري در ارائۀ تمرین ها، براي تشویق یادگیرنده

در ارائه تمرین ها و فعاليت ها خالقيت و نوآوری دیده 4۳
4می شود.

ترغيب به یادگيری بيشتر و روحيه کنجکاوی را در 44
4دانش آموزان تقویت می کند.

  استفاده از نمودارها، نقشه ها و تصویرها و جدول هاي مناسب، براي انتقال مؤثرتر مطالب کتاب هاي درسي

از نمودارها، نقشه ها و تصاویر متناسب با سن مخاطب 4۵
4برای تسهيل جریان یادگيری استفاده شده است.

۳تصاویر، نقشه ها و... متناسب با محتوای ارائه شده است.4۶

  رعایت استاندارد ارزشیابي برنامۀ درسي 

فعاليت های ارائه شده با تمرین های کتاب درسی 4۷
4همسویی الزم را دارند.

تمرین ها و فعاليت های طراحی شده تمامی سطوح 48
4یادگيری را در برمی گيرند.

  تاکید بر یادگیري پایدار به جاي موفقیت آني و زودگذر در ارزشیابي ها 

فعاليت ها و تمرین ها به توسعه یادگيری و تحکيم آن 4۹
4کمك می کند.

هر تمرین و فعاليت، زمينه را برای فعاليت بعدی فراهم ۵۰
۳می کند.

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های تمرین مطالعات اجتماعی
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ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابي از کتاب های تمرین مطالعات اجتماعی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 پرورش خالقیت هاي دانش آموزان از طریق ارائۀ الگوهاي مناسب یادگیري و تعامل با آنان 

پرسش ها خالقانه بوده و پاسخ به آن ها مستلزم تفکر، ۵1
4تحقيق و کاوشگری است.

۵2
با ارائه شيوه های متنوعی چون رسم شکل، تکميل 

جدول یا نقشه در طراحی تمرین ها و فعاليت ها موجب 
تعامل با مخاطب می شود.

4

  افزایش عالقه و انگیزۀ مخاطبان براي توسعۀ یادگیري 

درک و فهم نکات پيچيده درس را از طریق ارائه ۵۳
۳تمرین های ساده فراهم می کند.

سبب افزایش عالقه دانش آموزان جهت یادگيری مطالب ۵4
۳بيشتر می شود.

۵۵
با پرورش مهارت هایی چون نقشه خوانی، عکس خوانی، 
مسئوليت پذیری و... در حوزه مطالعات اجتماعی سبب 

عالقه مندی مخاطب به این حوزه شده است.
۳

120جمع کل
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شرح  برخي از اصطالحات:

1. زبان فارســی معیار: منظور از زبان فارســی معيار زبانی است که به قلمرو 
ملی و فراگير اختصاص دارد و به کارگيري آن در نوشــتن و سخن گفتن ميان همه 
فارســی زبانان تحصيل کرده مشترک است. زبان فارسی معيار ورای لهجه های محلی 
و اجتماعی رایج در یك کشــور قرار دارد و وســيله 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 معيار بر دو گونه نوشتاری و گفتاری است. در زبان فارسی نوشتاری 
عواملی چون ســاختار نحوی جمالت، واژگان، امالء و دســتور خــط حائز اهميت 
بســياری اســت. از زبان معيار نوشــتاری در موارد مکتوب آموزشــی نظير 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 سنجيده تر و منسجم تر از زبان گفتاري است.
زبان گفتاری معيار، زبانی اســت که توســط افراد تحصيل کرده و قشرهای باالی 
جامعه در موقعيت های رسمی مانند دانشگاه ها، مدارس، صدا و سيما، مصاحبه های 
رســمی و سخنرانی ها اســتفاده می شود. این زبان منعطف اســت و در طول زمان 

متحول می شود، معيار زبان فارسی گفتاری، زبان رایج در تهران است.
2. ارزش هاي دیني: ترجيحاتي است که در قرآن، سنت پيامبر)ص( و ائمه اطهار 
عليهم الســالم مورد تأیيد قرار گرفته و بدان ها توصيه شده است. براي مثال تهذیب 
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نفس، عبادت خداوند،  کســب علم و معرفت، نيکي و احســان به دیگران، کمك به 
نيازمندان و فقرا، ترک گناهان، دفاع از سرزمين، و یا جهاد در راه خدا از جمله این 
ارزش ها مي باشد. این نوع از ارزش ها مورد توجه افراد با ایمان و عالمان دیني است. 
3. ارزش هاي اجتماعي: ترجيحاتي هســتند که از ســوي عموم مردم جامعه 
به دليل مفيد بودن آن پذیرفته شــده اند،  از جمله مي توان به اندیشــه ها،  هنجارها، 
عقاید، باورها و یا اعمالي اشــاره کرد که متکي به تجربيات مثبت افراد و یا باورهاي 
دیني آن ها هســتند. این نوع از ارزش ها معموالً مورد توجه مردم و جامعه شناســان 

است. )محمد خليفه، 1۳۷8(
4. ارزش هــاي فرهنگي: ترجيحاتي هســتند که برگرفته از آداب و رســوم، 
دانش هاي علمي و عملي، خــرده فرهنگ ها، فرهنگ ملي، اخالقيات، افکار و عقاید 
و ســبك زندگي عامه مردم هستند. عده اي ارزش هاي فرهنگي را همان ارزش هاي 
اجتماعي مي دانند و معتقد هســتند که این دو را نمي توان از یکدیگر جدا کرد،  زیرا 

که هر دو در جامعه ریشه دارند. )محسنی، 1۳۷۹(
5. رشد عاطفي: متشکل از نظام هاي واسطه اي مثل غرائز، صفات و فرایندهاي 
واکنشــي اکتسابي اســت که به تغييرات عاطفي و هيجاني افراد اشاره دارد. )برنامه 
درسي ملي ص ۶4( در دوره کودکي رفتارها و هيجانات اغلب خام و کودکانه است. 
کودکان در این مرحله احساســات خوب را از خود بــروز مي دهند، اما به حمایت و 

هدایت عاطفي نياز دارند. )کاتلين هی وود و نانسی گچل 1۳۹۰(
6. رشد ایماني: عالقه و باور قلبي همراه با محبت عميق و ثابت به خالق هستي 
و تجليات آن اســت. مراحل رشد ایماني شامل علم اليقين، عين اليقين و حق اليقين 
است. فرد با ایمان با عبور از نفس حيواني وارد نفس لوامه و در نهایت نفس مطمئنه 

)استقرار نيکي در ذات( مي شود.
7. رشــد عملكردي: هر تالش مفيد و رفتار آگاهانه و ارادي مبتني بر مباني و 
علل و عواملي مانند علل زیستي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي است )برنامه درسي 
ملي ص ۶۵( که شــامل مراحلي چون مشــاهده و تقليد، اجراي مستقل، سرعت و 

دقت در اجرا و عادي شدن مهارت است.
8. رشد اخالقي: رفتاري که وجدان همه انســان ها براي آن ارزش قائل است. 
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عقل و دین آن را تأیيد مي کند/ خلق و خو و رفتار عادت شده/ به یادگيري رفتارهاي 
مبتني بر ارزش ها در برخورد با خود و دیگران اشاره دارد. 

9. رشد شــناختي: عمل ذهن بر روي اطالعات براي تبدیل مجهول به معلوم 
مي باشــد/ مجموعه اي از فرایندهاي هوشي و عقالني است که محصول آن به شکل 
تصورات و تصدیقات در ذهن انســان تجلي مي یابد/ به تغييرات شــناختي و درجه 
درک و فهم افراد اشــاره دارد. دوره کودکي )ســنين ۷ تا 1۰ ســالگي( مصادف با 
مرحله تفکر عيني است. در این مرحله کودک مي تواند به طور محسوس درباره اشياء 
و رویدادها تفکر کند. از ســنين 11 سالگي به بعد کودک وارد مرحله تفکر انتزاعي 
مي شــود )مرحله عمليات صوري(. نوجوان در این مرحله مي تواند درباره موضوعات 
و گزاره هاي مجرد فکر کند و فرضيه هاي خود را آزمون کند )کدیور و شــعاري نژاد 

)1۳8۵
10. ســفیدخواني: منظور از اصول ســفيدخواني، در نظر گرفتن سطوح سفيد 
در حواشــي متن و حاشيه هاي صفحات کتاب است. به عبارت دیگر صفحات کتاب 
نباید از تصویر و نوشــته کاماًل پر شوند و ســفيدي نداشته باشند. تقسيم بندي این 
سفيدي ها در صفحات باید با رعایت ضوابط و مباني بصري صورت گيرد و به سهولت 
خوانــدن و درک مفهوم کمك کند. ســفيدخواني کتاب هاي کودکان ۶ تا ۷ ســاله 

نسبت به کتاب هاي نوجوانان باید بيشتر در نظر گرفته شود.
11. صفحه آرایي: منظور از صفحه آرایي، به کارگيري عناصر بصري معقول نظير 
تعيين طول سطرها و فاصله آن ها از یکدیگر، فاصله دادن متن از لبه کاغذ، توجه به 
فاصله ســتون هاي حروف از یکدیگر، توجه به شبکه بندي مناسب براي هر صفحه با 
توجه به موضوع و مخاطب، حفظ تناسب و توازن بين پيام هاي نوشتاري و تصویري 

در هر صفحه است.




