راهنمای تولید

کتابهای آموزشی
(غیردرسی) فیزیک

معاونت ساماندهی منابع آموزشی و تربیتی
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پیشگفتار
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منابع آموزشي تکمیلی (غيردرسي) بهعنوان بخش مهمي از منابع آموزشي و تربيتي
محســوب میشوند که با توجه به تفاوتهای فردی فراگیران میتوانند با فراهمآوردن
موقعيتهاي جديد يادگيري به تعميق ،تثبيت و توسعه يادگيري ،افزايش سواد علمي
و ارتقاي شايســتگيهاي آنان كمك کرده و نقشــی مؤثردر ارتقای كيفيت ياددهي-
يادگيري و برآوردن اهداف برنامههاي آموزشي و تربيتي ايفا نمایند.
تحقق اين امر منوط به همســويي محتواي منابع غيردرســي توليد شده با اهداف
حوزههاي تربيت و يادگيري و برنامه درســي ملي اســت .براساس آييننامه اجرایی
«سامان دهي منابع آموزشي و تربيتي (مواد و رسانهها)» که در جلسه  828شورایعالی
آموزش و پرورش به تصویب رســید ،ارزیابی محصوالت تولید شــده و اعطای نشان
استاندارد به آنها برای ورود به مدارس که نشاندهنده این همسوئی است ،بر عهده
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشیاست.
ن راســتا با توجه به بند ب ماده  4آييننامه ســاماندهي منابع آموزشي و
درهمي 
تربيتي و مصوبه جلسه  88شوراي هماهنگي علمي سازمان ،وظيفه تدوين معيارهاي
ارزشيابي و اعتبارسنجي منابع آموزشــي و تربيتي (عمومي و اختصاصي) براي تمام
منابع آموزشي مكتوب و غيرمكتوب ،در دستوركار معاونت ساماندهي دفتر انتشارات
و تکنولوژي آموزشي سازمان پژوهش قرار گرفت.
اين دفتر با ارائه راهنماهاي توليد منابع آموزشــي و تربيتي در حوزههاي موضوعي
گوناگون ،درصدد ترغیب مؤلفان و ناشــران به همکاری بيشتر با آموزش و پرورش و
توليد محصوالت مناسبتر آموزشی و تربیتی غیردرسی است.
لذا ضمن تشــكر از پديد آورندگان محترم آقايان دكتر ســید هدایت سجادی و
احمد احمدی ،كار گروه بررسي سنجه ها آقايان دكتر سید هدایت سجادی ،احمد
احمدی و سيد مهدي باقريان (نماينده شوراي هماهنگي علمي) و خانمها فريبا كيا و
فائزه منشي و هم چنين خانمها زهره امينيان و مهتاب ميرايي آشتياني كه در آماده
سازي اين سند براي چاپ همكاري داشته اند ،اميد است بهرهگیری از این رویکردها
به اجرای ماموریتها و وصول به اهداف متعالی تربیتی و آموزشی کشور یاری رساند
ي همراهی ،همکاری ،همنوایی و تعامل عالقهمندان به نظام تعلیم و تربیت،
و زمينهها 
به ويژه فرهنگ دوستان ،مؤلفان ،مترجمان و ناشران با نظام آموزشی را گسترش دهد.
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
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فيزيك به مثابه يكي از شــاخه هاي علوم تجربي ،دانشــي بنيادي درباره طبيعت
و جهان پيرامون اســت و زيربناي همه فناوريها ،صنعت و مهندسي است .از طرف
ديگر ،آموزش فيزيك ،دانشــي بين رشته اي است كه در بردارنده راهبردها و فنون
يادگيري آســان ،جذاب ،پايدار و معنادار فيزيك اســت و نه تنها زمينه را براي فهم
عميــق تر و بهتر طبيعت و پديده هاي طبيعي فراهم می کند ،بلكه مي تواند دانش
آموزان و دانشجويان را براي رويارويي با تحوالت و مسائل آتي در زندگي و در حوزه
فناوري و صنعت مهيا ســازد .در اين ميان كتاب ها و منابع آموزشي فيزيك نقشي
اساســي در تحقق اهداف برنامه درسي فيزيك ،هم در سطح جهاني و هم در سطح
ملي ايفا می کنند .دســتيابي به اين اهداف مســتلزم داشتن معيارها و سنجههايي
اســت كه همچون اصول راهنما ،مسير مشخصي را براي تدوين و سازماندهي محتوا
در جهت تحقق اهداف برنامه درسي فيزيك نشان می دهند.
ضرورت ،اهميت و اهداف توليد راهنما
به طور کلی اسناد ویژگیهای عمومی و اختصاصی و سنجههای مربوط برای انواع
منابع آموزشی ،به مثابه اصول راهنمایی هستند که مسیر تحقق اهداف برنامه درسی
معین شده در هر کشوری را تعیین می کنند .با توجه به ویژگیهای فرهنگی و دینی
جامعه و سیاســتهای کلی نظام جمهوری اسالمی ایران ،در راستای تقویت هویت
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اسالمی و ایرانی ،تدوین این اسناد اهمیت مضاعفی می یابند .با توجه به اینکه منابع
آموزشــی مربوط به حوزههای مختلف ،مانند علوم پایه ،علوم انسانی و  ...تمایزاتی با
همدیگر دارند ،و حتی در میان شــاخههای مختلف این حوزه ها تفاوتهایي وجود
دارد؛ از این رو تدوین اســناد اختصاصی مربوط به هر موضوع درسی خاص ضرورت
می یابد .به عنوان مثال دو حوزه فیزیک و زیســت شناسی ،اگر چه متعلق به علوم
تجربی هستند ،اما این دو از حیث موضوع مورد مطالعه با همدیگر تفاوت دارند.
تدوین اســناد اختصاصی و سنجههای مربوط برای موضوع درس فیزیک ،از چند
جهت ضرورت دارد و حائز اهمیت است.
موضوع مطالعه فیزیک ،طبیعت است و با توجه به اهمیت دستیابی به شایستگیهای
پایه در راســتای تحقق اهداف کلی برنامههای درسی و تربیتی ،يادگيري فیزیک از
اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا علم نسبت به پدیده ها ،روابط ،رویدادها و قوانین
جهان آفرینش و چگونگی برقراری ارتباط انسان با آنها و بهره برداری بهینه از آنان،
در آموزش فیزیک تحقق پذیر اســت .شناخت طبیعت به مثابه آیات الهی ،تدبر در
نظام خلقت و شــگفتیهای آن و اين که طبیعت یکی از مصادیق آن است ،در زمره
شایســتگیهای پایه قرار دارد و جهت دادن به آموزش فیزیک در این راســتا داراي
اهميت اســت .همچنین در حوزه ایمان (از دیگر شایستگیهای پایه) ،دستیابی به
نگرشــی درباره ارزشــمندی ،هدفمندی و قانونمندی خلقت و بــاور به زیباییهای
جهــان آفرینش به عنوان مظاهر فعل و جمــال خداوند ،می تواند در حوزه آموزش
فیزیک تحقق یابد .از این جهت و در راســتای دســتیابی به شایستگیهای پایه در
چارچوب اهداف ســند برنامه درسی ملی ،تدوین معیارها و استانداردهای این حوزه
اهمیت ویژه ای می یابد.
از سوي ديگر ،به جهت آنكه فرآیند یاددهی-یادگیری در حوزه آموزش فیزیک ،با
توجه به موضوع خاص خود نسبت به سایر شاخههای دانش متفاوت است ،راهبردها
و روشهای یادگیری در حوزه آموزش فیزیک ،نقش معلم ،محتوای آموزشی ،روش
ارزشیابی و اهداف حوزه آموزش فیزیک نيز با دیگر شاخه ها تفاوت دارند.
تحقق اهداف آموزش فیزیک مطابق با برنامه درســی ملی ،مستلزم تدوین اصول
راهنمایی برای تهیه منابع آموزشــی اســت که بايد در ویژگیهای اختصاصی حوزه

موضوعی فیزیک و سنجههای مربوط نمایان شوند.
برنامه درسی حوزه آموزش فیزیک :
اين برنامه شــامل مفاهيم اساســي ،ايدههــاي كليدي ،مهارتهاي اساســي و
شايســتگيهاي پايه حوزه تربيت و يادگيري آموزش فيزيك در برنامة درســی ملّی
جمهوري اسالمي ايران است كه در دو سطح به این بخش می توان پرداخت:
برنامه درســی حوزه آموزش فیزیک و اهداف برنامه درسی حوزه علوم تجربی در
اسناد تحول بنیادین و برنامه درسی ملی.
الف :برنامه درسی حوزه فیزیک
پیش نویس برنامه درسی حوزه آموزش فیزیک 1396

ايده هاي كليدي ،مفاهيم اساسي ،خرده مفاهيم و استاندارد هاي محتواي فيزيك
ايده كليدي

مفهوم اساسي

استاندارد محتوا

خرده مفاهيم

واحد
سازنده

جهان از ذره هاي ريزي به
نام اتم ساخته شده است
كه خود از اجزاي ريزتري
تشكيل شده اند.
مواد از ذره هاي گوناگوني
ساخته شده اند.
هر ذره ساختار معين
ومشخصي دارد.

انواع ذره هاي سازنده (اتم ،هسته،
نوكلئون،كوارك ،الكترون و )...
ساختار ذره هاي سازنده (ساختار اتم،
ساختار هسته ،ساختار نوكلئونها و)...
حامل هاي برهمكنش (فوتون و )...

ساختار و
عملكرد

ماده و
انرژي

جهان از ماده و انرژي
تشكيل شده است .انرژي
انواع گوناگون دارد و به
شكلهاي مختلف ظاهر
مي شود.

انواع (جنبشي ،پتانسيل) و شكل هاي
انرژي (صوتي،گرمائي ،نوراني ،دروني،
كشساني) وگرما (گرماي ويژه ،گرماي
نهان ويژه ،اثر گرما بر مواد ،انبساطها،
روشهاي انتقال گرما و )...

رفتار و
عملكرد

خواص مواد تابع نوع ذرههاي
سازنده و ساختار آن است.

رفتار ذره اي -موجي نور ،ايزوتوپها
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پیش نویس برنامه درسی حوزه آموزش فیزیک 1396
ايده هاي كليدي ،مفاهيم اساسي ،خرده مفاهيم و استاندارد هاي محتواي فيزيك
ايده كليدي

مفهوم اساسي
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هنمای

برهمكنش ها
روابط و
الگوها

الگوها

پايداري ،
تغيير و

استاندارد محتوا

خرده مفاهيم

بين ذره هاي سازنده هر
ماده نيروي مشخصي وجود
دارد.
انواع نيروهاي بين ذره اي (گرانشي،
خواص فيزيكي مواد به
الكترومغناطيسي ،هسته اي قوي و
نيروي بين ذرههاي سازنده و
ضعيف) ،حالت هاي مختلف ماده
ساختار مواد بستگي دارد.
(مايع،جامد،گاز) ،ويژگي هاي گرمايي
برهمكنش بين اجسام،
مواد ،ويژگي هاي الكتريكي مواد (رسانا،
از طريق ميدانها صورت
نيم رسانا ،نارسانا  ) ...ويژگيهاي
ميگيرد.
مغناطيسي مواد ( پارامغناطیس،
در طبيعت بين برخي از
ديامغناطيس ،فرومغناطيس و )...
كميتها در يك پديده،
انواع ميدان ها (الكتريكي ،مغناطيسي)،
قاعده مندي وجود دارد كه
قوانين (گرانش ،نیوتون ،ترموديناميك،
به آن قانون ميگويند.
حركت و )...
امواج با محيط و با يكديگر
پديده فوتوالكتريك ،پديده هاي
به روشهاي مختلفي
الكترومغناطيسي (تداخل ،پراش ،بازتاب
برهمكنش ميكنند.
و )...
ميزان اثر گذاري مواد روي
يكديگر به نيروهاي بين
مولكولي آن ها بستگي دارد.
هر عنصر طيف اتمي
مشخصي دارد.
در مقياس ساختارهاي اتمي،
انرژي گسسته است.

طيف و الگوهاي اتمي و هسته اي،
ترازهاي انرژي

مواد با گذشت زمان به
صورت فيزيكي يا شيميايي
واکنش هسته اي ،پرتوزايي ،پيدايش عالم،
تغيير مي كنند.
تغيير ،پايداري و
مواد براي رسيدن به پايداري انواع تعادل (ديناميكي ،گرمايي) ،انواع
زمان
پايستگي (انرژي  ،تكانه)
تغيير ميكنند.
در تغيير مواد مقدار جرم و
انرژي پايسته است.

اندازه گيري

تغيير و
اندازه گيري

تغيير انرژي و ماده در
واكنشهاي شيميايي قابل
ترموديناميك ،يكاهاي استاندارد اندازه
اندازه گيري است .علوم و
گيري ،انواع كميتها ،اندازه گيري كميت
مهندسي مبتني بر اندازه
ها (الكتريكي  ،گرمايي و  ،)...كميت هاي
گيري هستند و به قواعدي
كوانتومي
براي اندازه گيري و مقايسه
چيزها نيازمنديم.

استانداردهای محتوا و استانداردهای عملکرد فيزيك
براي دوره دوم متوسطه (پايه هاي  10تا )12
دوره چهارم (پايه هاي  10تا  12فیزیک)
ايده كليدي

ساختار و
عملكرد

مفهوم اساسي

واحد
سازنده

ماده
و انرژي

استاندارد محتوا

استاندارد عملكرد

سلسله مراتب اجزای سازنده
تمام مواد اطراف ما از ذرات بنیادی
بنیادی ماده را بر اساس روابط بین
ساخته شده اند.
آن ها توصیف میکند.
در بعضی از اتم ها هسته ناپایدار
است و مواد رادیم اکتیو تابش با استفاده از داده ها ،ایزوتوپ ها را
با هم مقایسه و کاربردهایی را برای
می کند.
آنها پیشنهاد می کند.
ایزوتوپ
ویژگیهای هر ایزوتوپ بستگی
به تعداد پروتون و نوترونهای
آن دارد.
انرژی از شکلی به شکل دیگر
تبدیل میشود و بین کار و تغییر
انرژی جنبشی رابطهای وجود دارد.
توان ،آهنگ انجام کار است و بازده
تعیین میکند كه در یک دستگاه
چه مقدار از کار ورودی به کار یا
انرژی مورد نظر تبدیل میشود.
بیشتر اجسام در اثر تغییر دما
افزایش حجم
پیدا میکنند و گرما به روشهای
مختلف
منتقل می شود.
موج ها انواع گوناگونی دارند که
مشخصة
همه موجهای پیشرونده ،انتقال
انرژی است ،بی آنکه در محیط
انتشار اختاللی ایجاد کنند.

مسائل مربوط به کار و انرژی را با
استفاده از داده ها ،قوانین و روابط،
تبیین و حل میکند.
با بررسی عملکرد دستگاه ها و
دادههای مورد نیاز ،توان و بازده
یک دستگاه را تبیین می کند.
تفاوت دما و گرما را تبیین کرده
و در یک موقعیت مشخص گرمای
مبادله شده را اندازه گیری و
محاسبه می کند( .گرما سنجی)
در موقعیتهای متفاوت با کنترل
متغیرها  ،اثر گرما بر مواد (مانند
تغییر شکل ،تغییر حجم ،تغییر
چگالی ،تغییر حالت و )...را بررسی
کرده و قاعدهمندی بین آن ها را
کشف و ارائه میکند.
روشهای انتقال گرما را در محیط،
بررسی و راه هایی برای بهینه
سازی مصرف انرژی پیشنهاد
میکند.
با بررسی رفتار یک نوسانگر ساده،
انرژی جنبشی و پتانسیل را در هر
لحظه تبیین و از نتایج آن برای
محاسبة انرژی یک موج پیشرونده
استفاده میکند.
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استانداردهای محتوا و استانداردهای عملکرد فيزيك براي دوره دوم متوسطه (پايه هاي  10تا )12
دوره چهارم (پايه هاي  10تا  12فیزیک)

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

ايده كليدي

مفهوم اساسي

رفتار
و عملکرد

استاندارد محتوا

استاندارد عملكرد

بسیاری از ویژگیهای مواد بر
اساس نیروهای بین مولکولی
توضیح داده میشوند و در مقیاس
نانو بسیاری از ویژگیهای فیزیکی
مواد تغییر میکنند.
شاره چیست؟
شاره ها را نميتوان به صورت
جامدها مدل سازی كرد.
ویژگیهای گاز آرمانی به
دانشمندان امکان میدهد تا رفتار
گازهای واقعی را پیش بینی کنند.
سیم حامل جریان (حرکت ذره
باردار) ،در اطراف خود خاصیت
مغناطیسی ایجاد میکند.
تغییر شار مغناطیسی عبوری از
مداری بسته ،جریان القایی در مدار
ایجاد می کند و اساس تولید برق
در جهان مبتنی بر ماشین هایی
است که با استفاده از القاي فارادي
کار میکنند.
در بسیاری از پدیدههای طبیعی با
نوسان سر و کار داریم و این نوسان
ها را می توانیم با حرکت هماهنگ
ساده تحلیل کنیم.
موجهای مکانیکی برای انتشار
به محیط مادی نیاز دارند ،اما
موجهای الکترومغناطیسی برای
انتشار ،نیاز به محیط مادی ندارند.
بسامد و طول موج صوتي كه به
شنونده ميرسد در اثر تغییر نسبی
حرکت ناظر و چشمة موج تغيير
میکند( .اثر دوپلر)

با تحلیل نتایج حاصل از مطالعه
نیروهای بین مولکولی ،ویژگیهای
مواد را در محیط پیرامون و تغییر این
ویژگی ها در مقیاس نانو را تبیین
میکند.
موقعیت هایی را برای بررسی فشار یک
شاره طراحی و اجرا میکند و بر اساس
نتایج حاصل از آن عوامل موثر بر فشار
شاره را گزارش میدهد و اثر شاره را
در حالتهای ساکن و حرکت بررسی
می نماید.
رفتار گازها را بر اساس ذرات نقطه ای،
مدل سازی میکند و از این مدل در
محاسبات و طراحی ماشینهای گرمایی
استفاده میکند.
با بررسي میدان مغناطیسی در اطراف
سیم حامل جریان ،مرکز پیچه و درون
سیملوله؛ قاعده ای برای محاسبه و
تعیین جهت میدان پیدا میکند.
موقعیت هایی را برای بررسی تغییر
شار گذرنده از یک پیچه طراحی و
اجرا میکند و از نتایج حاصل از آن
برای تبیین کاربردهای آن در زندگی
استفاده میکند.
کمیتهای مربوط به حرکت را برای
تحلیل حرکت هماهنگ ساده به کار
میگیرد و از نتایج آن در بررسی
چگونگی تولید و انتشار موج ها استفاده
میکند.
با مطالعه امواج صوتی ،ویژگیهای
مربوط به صدا را در زندگی پیرامون
تبیین میکند و کاربرد هایی برای آن
پیشنهاد میکند.
تغيير بسامد و طول موج را در اثر دوپلر
تعيين كرده و كاربردهايي براي اين اثر
پيشنهاد ميكند.

استانداردهای محتوا و استانداردهای عملکرد فيزيك براي دوره دوم متوسطه (پايه هاي  10تا )12
دوره چهارم (پايه هاي  10تا  12فیزیک)
ايده كليدي

روابط و الگوها

مفهوم اساسي

استاندارد محتوا

بارهای الکتریکی در اطراف خود
میدان
الکتریکی ایجاد میکنند.
جا به جایی بار در میدان الکتریکی
سبب تغییر انرژی پتانسیل
الکتریکی آن میشود.
از خازن ها میتوان برای ذخیره بار
و انرژی الکتریکی استفاده کرد.
نیروی خالص سبب تغییر حرکت و
شتاب میشود.
حرکت را می توان با استفاده از
نمودارها و معادلهها توصیف و
تحلیل کرد .عامل حرکت دورانی
جسم نیروی عمود بر مسیر حرکت
است .
برهمکنش ها پايستگي تكانه ،مثالي از قوانيني
است كه
هرگز نقض نميشوند.
قانون گرانش نیوتون مدلی را ایجاد
میکند که می تواند برای محاسبه
حرکت سیارات و
ماهواره ها به کار گرفته شود.
نیروی جاذبه ی هسته ای مانع از
متالشی شدن هسته بر اثردافعه ی
الکتروستاتیکی میشود.

استاندارد عملكرد

با رسم خطوط میدان الکتریکی ،نیروی
الکتریکی وارد بر یک بار را مشخص
کرده و به کمک آن تغییر انرژی
پتانسیل الکتریکی
در یک جابه جایی مشخص را تعيين
میکند.
با حل مسایل مرتبط کمینه انرژی
پتانسیل الکتریکی و انرژی پتانسیل
الکتریکی را تعیین کند.
با انجام آزمایش و تحلیل آن متوجه
می شود که ذره باردار متحرک عالوه
بر میدان الکتریکی ،میدان مغناطیسی
نیز ایجاد میکند و با میدانهای دیگر
بر هم کنش دارد.
مسائل مربوط به حالت تعادل و حرکت
را با استفاده از نیروهای وارد بر جسم
(مانند گرانشی ،اصطکاک ،کشش نخ،
عمودی سطح و  )...و قوانین حرکت و
روابط ،تفسیر و حل میکند.
با مطالعه موقعیت هایی که از خارج بر
سامانه نیرو وارد نمیشود ،به مفهوم و
رابطه ی پایستگی تکانه میرسد و با
استفاده از آن تکانههای اولیه و نهایی
ذرات را به هم مربوط ميكند.
با مطالعه نیروی گرانشی بین دو جسم،
عوامل موثر بر این نیرو را تبیین کرده و
با استفاده از آن ،بسیاری از پدیدههای
پیرامون را تفسیر میکند.
پرتو زایی ایزوتوپ ها را با استفاده
از تعادل نیروی هسته ای و
الکتروستاتیکی داخل هسته و انرژي
ترازها پیشبینی و تفسیر میکند.
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استانداردهای محتوا و استانداردهای عملکرد فيزيك براي دوره دوم متوسطه (پايه هاي  10تا )12
دوره چهارم (پايه هاي  10تا  12فیزیک)

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

ايده كليدي

مفهوم اساسي

الگوها

پايداري  ،تغيير
و اندازه گيري

تغيير،
پايداري و
زمان

استاندارد محتوا

استاندارد عملكرد

مدارهای الکتریکی از الگوهای
خاصی
پیروی میکنند و بین ولتاژ و
جریان در بسیاری از موارد رابطه
مشخصی وجود دارد.
امواج با محیط و یکدیگر به
روشهای مختلفی بر همکنش
میکنند (از جمله بازتاب ،شکست،
پراش و تداخل).
وقتی چند موج به طور هم زمان
به هم
می رسند ،بر هم نهاده میشوند و
ممکن است امواج ایستاده تشکیل
شوند.
در مقیاس ساختارهای اتمی و
هسته ای ،انرژی گسسته است.
در مقیاس ساختارهای اتمی و
کوچک تر
(هسته ای) با پدیده هایی مواجه
میشویم که
توجیه و توضیح آنها نیاز به ایده
و مفاهیم جدیدی دارد که در
فیزیک کالسیک یافت نمیشود.

اجزای یک مدار معمولی را
میشناسد ،اختالف پتانسیل و
جریان الکتریکی در مدار را اندازه
گیری میکند و با استفاده از
پایستگی بار الکتریکی و پایستگی
انرژی ،مدار را تحلیل میکند.
موقعیت هایی را برای بررسی
بازتاب ،شکست ،پراش و تداخل
نور طراحی و اجرا میکند و
با بررسی آنها به قاعده هایی
میرسد و با استفاده از آن قاعده
ها ،بسیاری از مسائل را تحلیل و
حل میکند.
شرایطی را فراهم میکند تا دو یا
چند موج بر هم نهاده شوند و طرح
موجهای به وجود آمده را تحلیل
میکند.
موقعیت هایی را بررسی میکند
که نتایج حاصل از آن با فیزیک
کالسیک قابل توضیح نباشد و در
آنجا با استفاده از اصول مکانیک
کوانتومی این آزمایشات (تابش
جسم سیاه،
پدیده فوتو الکتریک ،طیف اتمی
گسسته و )...را توصیف میکند.

کار و گرما دو روش مبادله انرژی
بین یک دستگاه و محیط است و
همه گرمای گرفته شده در یک
چرخه نمی تواند به کار مکانیکی
تبدیل شود.
در واپاشی ها و واکنشهای هسته
ای ،انرژی
آزاد شده ،نتیجه ای از رابطه ی
بین جرم و
انرژی است.

با بررسی عملکرد چرخههای ترمو
دینامیکی ماشینهای گرمایی
مختلف ،بازده آن ها را مقایسه
میکند و به قاعده هایی موسوم به
قانون دوم ترمودینامیک میرسد
و با استفاده از این نتایج ،بازده
معمولی و بيشينه یک ماشین
گرمایی و ضريب عملکرد یخچال را
تبیین میکند.
واپاشی و واکنشهای هسته ای را
با استفاده از قوانین پایستگی بار
و پایستگی جرم و انرژی تحلیل
میکند.

استانداردهای محتوا و استانداردهای عملکرد فيزيك براي دوره دوم متوسطه (پايه هاي  10تا )12
دوره چهارم (پايه هاي  10تا  12فیزیک)
ايده كليدي

مفهوم اساسي

استاندارد محتوا

استاندارد عملكرد

ابزار اندازه گیری مناسب برای
پایه و شالوده علم و مهندسی
هر کمیت را انتخاب و نتیجه
مبتنی بر اندازهگیری است و هر
اندازهگیری را بر حسب دقت و
اندازهگیری دارای دقتی است و
نتایج اندازهگیری براساس آن دقت خطای آزمایش گزارش میكند.
موقعیت هایی را ایجاد میکند که
اعتبار دارد.
با کنترل متغیرها و اندازهگیری،
دستگاه ترمو دینامیکی با
تغيير و اندازه
قاعده مندی که در یک پدیده
فرایندهای مختلفی
گيري
يا فرايند وجود دارد را کشف و
میتواند از یک حالت به حالت
گزارش میکند.
دیگر برود.
دو جسم سرد و گرم در تماس در موقعیتهای متفاوتی با استفاده
گرمایی با یکدیگر به دمای تعادل از پایستگی انرژی میتواند دمای
تعادل را پیدا کند.
می رسند.
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را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

ب :آموزش فیزیک به مثابه یکی از شاخههای علم تجربی
در برنامه درسی ملی
اهداف مندرج برنامه درســی حوزه آموزش فیزیک ،را می توان در ســه ســطح
دانشــی ،مهارتی و نگرشی طبقه بندی كرد .در حوزه دانش ،هدف ،انتقال اطالعات
و دســتیابی به دانش هایی در باب طبیعت و جهان پیرامون اســت .در حوزه دوم،
مهارت علم ورزی و تعامل با جهان پیرامون ،مهارت حل مسئله و مهارتهای وابسته
به تفکر ،تعقل و تدبر اهمیت دارد .در حوزه سوم ،دستیابی به نگرش صحیح درباره
علم ،جهان و طبیعت و نسبت آنها با خدا و انسان مهم تلقی می شود.
برنامه درســی ملی به عنوان یکی از زیر نظامهای اصلی سند تحول بنیادین و به
منزله نقشــه جامع یادگیری ،زمینه ایجاد تحول همه جانبه ،گســترده و عمیق در
مفاهیم و محتوای آموزشــی را فراهم می آورد .این برنامــه تحول آفرین با تدارک
فرصتهای تربیتی متنوع و جامع ،درصدد است تا امکان کسب شایستگیهای الزم
جهت درک و اصالح موقعیت بر اســاس نظام معیار اسالمی توسط دانش آموزان را
میسور ســازد و آنان را برای تکوین و تعالی پیوســته هویت خویش تا دستیابی به
مراتبی از حیات طیبه یاری رساند( .برنامه درسی ملی ،ص)47
قلمرو حوزه یادگیری علم تجربی شــامل مطالعه فرآیندهای حیاتی و موجودات،
زمین و پیرامون آن ،تغيیرات ماده و انرژی ،طبیعت و مواد فرآوری شــده ،علوم در
اجتماع ،علوم در زندگی روزانه و تاریخ علم در ایران و اســام اســت .تربیت علمی
فناورانــه تنها آموزش یافته ها و فرآوردههای علمی یا به عبارت دیگر تنها مفاهیم و
دانش علمی را در بر نمی گیرد؛ بلکه فرآیندهای علمی و روش علم آموزی هم چون
مهارتهای فرآیندی (مشــاهده ،جمع آوری اطالعات ،اندازه گیری ،تفسیر یافته ها،
فرضیه و مدل ســازی ،پیش بینی ،طراحی تحقیق و برقراری ارتباط) و مهارتهای
پیچیــده تفکر را نیز مورد توجه قرار می دهد .همچنین نگرشهای ناشــی از علم،
بخصــوص به محیط زیســت و نگرشهای ناظر به علم و فنــاوری از اجزای جدایی
ناپذیر فعالیتهای علمی فناورانه است و دریچه ای برای ورود مبانی فلسفی پذیرفته
شده را فراهم می کند( .برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران)1391 ،
فیزیک به مثابه دانش ،شــاخه ای از علوم تجربی اســت که به مطالعه طبیعت و

پدیدههای طبیعی پیرامون می پردازد .این دانش در عین حال که ویژگیهای علوم
تجربی به مفهوم عام را دارد و مشــمول اهداف حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی
می شــود ،تمایزاتی از حيــث موضوع مورد مطالعه با برخی شــاخههای دیگر علم
تجربی همچون زیست شناسی دارد .با توجه به این حوزه یادگیری می توان اهداف
اختصاصی را به این صورت دسته بندی كرد:
ب  -1پرورش علمی دانش آموزان و برخورداری آنان از سواد علمی فناورانه

این هدف در دو بعد فردی و اجتماعی و نيز از منظر دانشــی و مهارتی قابل بحث
اســت .در بعد فردی دستیابی به ســواد علمی و فناورانه از لوازم یک زندگی سالم و
موفقیت آمیز تلقی می شــود .یک زندگی سالم شــامل داشتن روان و جسم سالم،
شــغل مناسب ،موقعیت و جایگاه مناســب و پرورش تفکر و قابلیت حل مسئله در
زندگی اســت .از این رو نه تنها آشنایی با دانش فیزیک ،بلکه آشنایی با علم و روش
علمی و نیز کسب مهارتهای فرآیندی علم حائز اهمیت است .بدين ترتيب آشنایی
با علم (فیزیک) و ماهیت آن و کســب مهارت روش علمی می تواند زمینه ساز یک
زندگی سالم و موفقیت آمیز باشد؛ زیرا به تعبیر پوپر زندگی سراسر حل مساله است
و مهارت حل مســاله به عنوان یکی از مهارتهــای فرآیندی علم اهمیت دارد .هم
چنين در بعد اجتماعی الزمه بقای عزت مدار و توســعه پایدار ایران اســامی است
(برنامه درســی )80 ،از این حیث تقویت هویت اسالمی و ایرانی حائز اهمیت است
و به عنوان بخشــی از پروژه ،آشــنایی با تاریخ علم در اسالم و ایران اهمیت شایانی
دارد .در ضمن تقویت هویت ملی از اصول ناظر بر برنامه درسی ملی تلقی می شود.
ب -2برخورداری از نگرش صحیح (و توحیدی)
در باب جهان پیرامون ،طبیعت و خالق طبیعت
در آموزههــای دینــی ،علم نه از منظر روش و یا موضــوع ،بلکه از منظر هدف به
عنوان دانش ،زمینه ساز خضوع و خشوع در پيشگاه باریتعالی توصیف شده است و
عالمان همانا خاشعان به درگاه پروردگار تلقی می شوند( .انما یخشی اهلل من عباده
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العلمــاء) از این رو تعمیق و تعالی نگرش توحیدی و دســتیابی به درک غایتمند از
خلقت و به عبارتی باز کشــف و کشف رمز و راز الیههای مادی هستی ،از محورهای
اصلی تربیت است( .برنامه درسی ملی ،ص )80
فیزیک به مثابه دانش شــناخت طبیعت در این میان نقش بسیار مهمی ایفا می
کند .اما فیزیک کنونی طبیعت به مفهوم ســکوالر آن را پیش فرض گرفته است .با
ایــن وصف تغییر نگرش در باب طبیعت از ســکوالر به دینی از اهداف اصلی برنامه
درسی است.
در ضمن پایبندی به اصول و ارزشهای اخالقی و دینی بر مسیر علم ،فناوری و به
طور کلی یک زیست جهانی اثرگذار است .در برنامه درسی هم آمده است که :رشد
و ارتقا توانمندی ها و شایستگیهای دانش آموزان در عرصه علوم تجربی به شناخت
و استفاده مسئوالنه از طبیعت به مثابه بخشی از خلقت الهی با هدف تکریم ،آبادانی
و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی ،خانوادگی،
ملی و جهانی میانجامد( .برنامه درسی ملی ،ص )81-80
برنامه درســی باید شــرط جامعیت را دارا باشــد به این مفهوم که برنامههای
درســی و تربیتی باید به نیازهای گوناگون دانشآموزان و جامعه در سطوح محلی،
منطقهای ،ملی و جهانی در کلیه ســاحتهای تعلیــم و تربیت تاکید کند( .برنامه
درســی ملی ،ص .)54این ســاحتهای تعلیم و تربیت شامل ساحتهای تعلیم و
تربیت اعتقادی ،عبادی و اخالقی ،اجتماعی و سیاســی ،زیســتی و بدنی ،زیبایی
شــناختی و هنری ،اقتصادی و حرفه ای و علمی و فناورانه اســت( .ســند تحول
بنیادیــن آموزش و پرورش مصوب شــورای عالی انقــاب فرهنگی -آذر ماه )90
همچنین برنامه درســی و تربیتی باید به رعایت تعادل و پرهیز از افراط و تفریط
و رعایت تناســب و توازن در توجه به ساحتهای تعلیم و تربیت ،هدف و محتوا و
بهــره گیری از روشهای متفاوت در طراحی ،تولید ،اجرا و ارزش یابی از برنامه ها
پایبند باشد( .برنامه درسی ملی)54 ،
در برنامه درســی ملی اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی-یادگیری نیز
آمده است( .صص  85و  )86با توجه به رویکرد و جهت گیری کلی برنامههای درسی
و تربیتی در جمهوری اســامی ایران که رویکرد برنامههای درسی و تربیتی فطرت

گرایی توحیدی است ،اتخاذ این رویکرد به معنای زمینه سازی الزم جهت شکوفایی
فطــرت الهی دانش آموزان از طریق درک و اصالح مــداوم موقعیت آنان به منظور
دســت یابی به مراحلی از حیات طیبه اســت( .برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی
ایران ،1391 ،ص )55
تعاريف انواع کتابها و منابع آموزشی و تربیتی (غیردرسی)
ایــن کتابها و منابع به دو دســته کتابها و منابع كمكآموزشــی و كتابهاي
كمكدرسی تقسیم میشوند و هر يك داراي زير مجموعه مخصوص به خود ميباشد:
 .1تعريف کتابها و منابع كمكآموزشــي :کتابها و منابعي هســتند كه با
هدف ايجاد انگيزه ،افزايش دانش و ســواد علمي و توسعة يادگيري بهمنظور ارتقاي
شايســتگيهاي الزم در دو بعد فردي و اجتماعي تهيه و تنظيم ميشوند و الزاماً به
برنامههاي درسي دورة تحصيلي وابســته نيستند و شامل کتابها و منابع تكميلي
دانشآموز (دانشافزايي) و كتابهاي حمايتي ميشوند:
 .1.1تعريف کتابها و منابع تكميلي دانشآموز (دانشافزايي) :كتابها
و منابعی براي دانشآموزان هستند كه در گسترهاي وسيعتر نسبت به كتابهاي
درسي ،به تدارك فرصتها و موقعيتهاي يادگيري ميپردازند.
 .1.1.1تعريف كتابهــاي تكميلي دانشآمــوز (دانشافزايي):
کتابهایی که در گستره وسيعتر از چارچوب برنامه درسی و گاهی فراتر از
آن به ارائ ه اطالعات براي دانشآموزان میپردازند .انگيزه تأليف این کتابها،
توليد یک اثر آموزشــی خودآموز با اســتفاده از قالبهای گوناگون و متنوع
اســت .کتابهای تاریخچه علوم مختلف و کتابهایــی که دایرۀ اطالعات
دانشآمــوز را تکمیل میکنند و یا توســعه میبخشــند ،در این حوزه قرار
میگیرند.
.2.1.1تعريف کتابهای جنبی و ســرگرمی :کتابهایی که به یاری
آنهــا مخاطبین با جنبههــای متفاوت حوزههای یادگیــری ،که در برنامۀ
درســی فرصتهای کمتری برای بروز و ظهور داشــتهاند ،آشنا و عالقهمند
میشــوند و شــگفتیها و زیباییهای آن را مشــاهده و تجربــه میکنند.
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همچنین با تاریخ کشــف ،بسط و گســترش مباحث متنوع آن حوزه آشنا
میشــوند .این کتابها ،مستقل از کتابهای درســی هستند و در صورت
تغییر و تحول برنامۀ درســی موجودیت خــود را حفظ میکنند .اغلب این
کتابها با اســتفاده از فنآوریهای گوناگــون به پرورش مهارتها در قالب
بازی و سرگرمی میپردازند.
.3.1.1تعريف کتابهای مرجع :كتابهايي هســتند كه معموال توسط
متخصصــان موضوعي با هدف ارائه اطالعات (حقايق علمي ،تحليل حقايق)
نگاشته میشــوند .حقايق علمي عبارتند از آنچه درستي آنها ثابت شده
يا قابل اثبات اســت و متن تحليلي شــامل تفسير يا تحليل اين اطالعات و
حقايق است.
.4.1.1تعريف پوســتر :نمایههای چاپی یک رویهای که با اســتفاده از
کلمــات ،اعداد ،تصاویر و غیره ،ایدهها و اطالعات مختلفی از یک موضوع را
به مخاطب ارائه میکند تا به ســرعت بین مفاهیم و اطالعات ارتباط برقرار
نماید.
.5.1.1تعریف فلشکارت :کارتهای چاپی که با اســتفاده از کلمات،
اعــداد و یا تصاویر ،پیامها ،ایدهها و مفاهیــم را به صورت مجزا به مخاطب
انتقال میدهند و در بهخاطر ســپاری سریع اطالعات ،مفاهیم و الگوریتمها
بــه مخاطبین کمک میکننــد .محتوای این کارتها کــه معموأل به اندازه
کارتهای بازی هستند ،شامل یک سوال در یک طرف کارت و پاسخ کوتاه
به آن ،در طرف دیگر کارت میباشند.
.2.1تعريــف کتابهای حمايتــي :كتابهايي كــه بهمنظــور ارتقاي
شايســتگيهاي حرفهاي و تخصصي معلمان و كارشناســان و همچنین آگاهي
والدين و همراهي آنها با اهداف آموزش ،توليد ميشوند.
.1.2.1تعريــف کتابهای حمايتــي معلم :کتابهایی که به رشــد
مهارتهای حرفهای معلمان و کارشناســان در آموزش حوزههای یادگیری
و تدریس در چارچوب اهداف برنامه درســی توجــه خاصی دارند و زمینه
ارتقای دانــش و مهارتهای معلمان و کارشناســان را فراهــم مینمایند.

تولیــد این کتابها با توجه به نقش محوری معلمان در راهنمایی و آموزش
دانشآموزان ضروری بهنظر میرسد.
.2.2.1تعريف کتابهای حمايتي والدين :کتابهایی که والدین را با
اهــداف و روشهای آموزش به منظور همراهی با فعالیتهای آموزشــی در
مدرسه آشــنا میکنند .باید توجه داشت که هدف این نوع کتابها سپردن
بخشــی یا تمام فرآیند آموزش به عهدۀ والدین نیست ،بلکه قصد آن ایجاد
فرصــت تعامل والدین بــا کودکان از طریق شناســاندن بایدها و نبایدهای
آموزشی در محیط خارج از مدرسه است.
 .3.1كتابهاي فنآوري :کتابهایی که با گسترش سواد علمی و فناوری،
کاربرد فــنآوری در آموزش را بیان میکنند .همچنین از طریق آشــنا نمودن
مخاطبیــن با محیطها و ابزار فنآوری ،امــکان به کارگیری این فناوریها را در
جهت رشــد و توسعۀ ياگیری فراهم میکنند .دانشآموزان ،معلمان و متصدیان
کارگاههای رایانه و غیره در مدارس ،مخاطبین این دسته از کتابها میباشند.
 .2تعريف انواع کتابهای كمكدرســي :كتابهايي هســتند كه به منظور
تســهيل ،تثبيت و تعميق مفاهيم ،مهارتهاي اساسي و ايده هاي كليدي در جهت
اهداف برنامهها و كتابهاي درســي مرتبط توليد ميشــوند؛ مانند كتابهاي كار و
كتابهاي تمرين.
.1.2تعريف کتابهای كار :این نوع كتابها شامل مجموعهاي از فرصتهاي
يادگيري هســتند که در قلمرو مفاهيم ،مهارتهاي اساسي و ايدههاي كليدي
از برنامة درسي برگرفته شدهاند و هدف آنها توسعة صالحيتهاي الزم است.
 .2.2تعريف کتابهای تمرين :كتابهايي كه با تكرار فرصتهاي يادگيري،
موجب تثبيت و توسعه يادگيري دانشآموزان ميشوند و مبتني بر سرفصلهاي
ب درسي هستند.
كتا 
الزم به ذكر اســت ،كتابهايي كه به ّ
حل مســتقيم تمرينهاي
كتابهاي درســي ميپردازند ،هيچ جايگاهي در میان کتابهای
کمکدرسی نخواهند داشت.
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کتابهای آموزشی و تربیتی
(غیر درسی)
کتابهای کمک آموزشی
کتابهای حمایتی
کتابهای

حمایتی(معلم)

کتابهای

حمایتی(والدین)

کتابها و منابع تکمیلی

کتابهای کتابهای
مرجع
تکمیلی

کتابهای کمک درسی
کتابهای فنآوری

کتابهای جنبی
و سرگرمی

پوستر

کتاب کار

کتاب تمرین

فلش کارت

معیارها و استانداردهاي عمومی توليد و ارزشيابي منابع آموزشي و تربيتي

معیارها و استانداردهاي عمومی
در مصوبه  828شــورايعالي آموزش و پرورش  13معیار و استاندارد عمومی زیر
معرفي شدهاند:
 .1خالقیت و نوآوری
 .2رعایت قواعد زبان و خط فارسی
 .3سهولت بهکارگیری
 .4صحت و دقت علمی
 .5تناسب محتوا و روشهای ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسی و رشته تحصیلی
 .6رعایت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی ـ ایرانی
 .7تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد
 .8به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان
 .9سادگی و روانی محتوا
 .10سازماندهی مناسب محتوا
 .11توجه به متون علمی تمدن اسالمی ـ ایرانی

 .12رعایت اصول بهداشتی و ایمنی
 .13جذابیت شکلي و ظاهری
تعاريف مفهومي و عملياتي معیارها و استانداردهاي عمومی
 .1خالقیت و نوآوری
خالقیــت عبارت اســت از تولید ایدهها و محصوالت نو به شــیوهای متفاوت و یا
حل یک مســئله به شیوه نوین .خالقیت همراه با بهکارگیری فرایندهای منطقی در
حل مســئله از جمله :درک مشکل یا مسئله ،بهکارگیری حواس ،گردآوری ،بررسی
اطالعات مورد نیاز ،کاوشگری ،حدس زدن و فرضیهسازی در مورد پاسخها ،ارزیابی
و آزمــون فرضیهها و حدسها ،اصــاح و ارزیابی مجدد آنها و باالخره ارائه نتایج و
خلق چیزهــای نو .نوآوری ،فرايند ايجاد يك فكر و چيزهاي نو اســت كه منجر به
خالقيت ميشود.
 .2رعایت قواعد زبان و خط فارسی
به رعایت ضوابط دســتوری و قواعد كلي در گفتار و نوشــتن مطالب با استفاده از
خط و زبان فارســی معیار ،توســط مؤلفان و مترجمان اشاره دارد .این قواعد توسط
فرهنگســتان زبان ایران تعیین میشوند .بهکارگیری این قواعد از بروز ناهماهنگی و
اختالف در ساختار کلمات و جمالت (ترکیب واژهها ،تجزیه واژگان و ترکیب واژگان)
و پیدایش رسم الخطهای مختلف جلوگیری میکند.
 .3سهولت بهکارگیری
منظور از سهولت بهکارگیری اشاره به امكان استفاده آسان از منابع و مواد آموزشي
اعم از مكتوب و يا غيرمكتوب (ديداري و شــنيداري) در موقعيتهاي زندگي واقعي
است .در صورتی که مخاطب استفاده از منابع آموزشی را راحت بداند و احساس كند
كه به يادگيري و حل مشــكالت يادگيــري او كمك ميكند ،در بهکارگیری آن نیز
ترغیب میشود .توانايي پاســخگويي يك ماده آموزشي به يكي از نيازهاي مخاطب
نيز از جمله عواملي است كه رغبت مخاطب را به استفاده از آن جلب ميكند.
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 .4صحت و دقت علمي
معیــار صحت و دقــت علمی ،به انطباق محتــوا با آخرین یافتههــا ،تجربيات و
روشهــای علمی ،نظریات جدید ،توافق و تفاهــم صاحب نظران بر روی موضوع و
نبود تناقض در بیان آراء و گفتهها اشاره دارد.
.5تناسبمحتواوروشهايارائهبامشخصاتواهدافبرنامهدرسيورشتهتحصيلي
منظور ،ارتباط و تناســب مواد آموزشي با مؤلفههای اسناد باالدستی نظیر مبانی
نظری ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به ویژه ســند برنامه درسی ملی و
عناصر راهنمای حوزههای تربیت و یادگیری يازدهگانه (در دورههاي تحصيلي) است.
 .6رعايت و ترويج ارزشهاي ديني ،فرهنگي و اجتماعي جامعه اسالمي -ايراني
به ترجیحات برگرفته از قرآن و ســنت پيامبر(ص) ،معارف اســامي ،هنجارهای
ارزشــي اجتماعی مردم ایران كه از فرهنگ مشترک مردم ایران نظیر آداب و رسوم،
باورها و عقاید ،تجربیات ،خرده فرهنگهاي مردم ايران برگرفته شــده است ،اشاره
دارد .این ارزش ها معموالً در اســناد باالدســتي از جمله ســند مهندسي فرهنگي
(فصل دوم -ارزشها) ،نقشــه علمي كشوري (فصل اول) ،سند تحول بنيادين (فصل
دوم  -بيانيه ارزشها) و مباني ســند برنامه درسي ملي (بخش پيوست سند) تعيين
شده است.
 .7تناسب با ويژگيها و نيازهاي مخاطبان مبتني بر روانشناسي رشد
بــه نيازهاي مختلف كودكان و نوجوانان در انتخاب مواد آموزشــي و با عنايت به
تحوالت رشــدی و نظام به همپيوسته و يكپارچه شخصيت دانشآموز كه متشكل از
خردهنظامهاي شناختي ،عاطفي ،ايماني ،اخالقي و تجارب عملكردي او در دورههای
مختلف سنی است ،اشاره دارد( .مباني روانشناختي سند برنامه درسي ملي)

 .8بهروز بودن و تناسب با مقتضيات زمان
به طراحي ،توليد و انتخاب محتواي آموزشي با توجه به یافتهها ،کشفیات ،نظریات
جدید ،منابع علمی و فناوري روز اشــاره دارد .در عین حال در تهيه مواد آموزشي،
نیازهای آينده کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته شده است.
 .9سادگي و رواني محتوا
به معیارهایی در انتخاب محتواي مواد آموزشي توسط طراح ،مؤلف و يا توليدكننده
اشــاره دارد که موجب میشود مطالب آموزشی برای اکثریت دانشآموزان در گروه
سنی مربوط قابل درک باشد .از ويژگيها و بايستههاي متن آموزشي ،ساده بودن و
تناسب داشتن محتوا با درك وفهم مخاطب است.
 .10سازماندهي مناسب محتوا
ســازماندهي محتوا به شــيوهاي گفته ميشــود كه طي آن بين اجزا و عناصر
محتوايي یک بســته آموزشي و يا مواد و رسانة آموزشــي و تربيتي از نظر طولی و
عرضی ارتباط معنيدار برقرارشود؛ بهگونهاي که عالوه بر انسجام منطقي و سهولت
در یادگیری ،همزمان با تداوم محتوا و رشــد سني فراگير ،عمق و پيچيدگي مطلب
بيشتر شود كه شامل دو فرايند متفاوت است :نخست تصميمگيري درباره چگونگي
عرضه مواد و نظم واحدهاي درسي است و دوم توجه به توالي كه برحسب آن مطالب
درســي در كالس عرضه ميشود .در سازماندهي مواد آموزشــي ،توجه به ارتباط
طولي محتواي مواد آموزشــي (رعايت اصل توالــي ،مداومت و فزايندگي) و ارتباط
عرضي محتواي مواد آموزشي با يكديگر (از طريق برقراري ارتباط موازي ،همجوشي
رشــتهاي و يا سازماندهي بهصورت بين رشــتهاي از طريق سازماندهي رشتههاي
وسيع و يا روش تحقيق در موضوعات بينرشتهاي) ضروري است.
 .11توجه به متون علمي تمدن اسالمي -ايراني
به معرفي آثار مادی و معنوي ايرانيان و مسلمانان در مواد آموزشي مختلف اشاره
دارد .آثــار علمي و فرهنگي ،بخش نرمافزاري يك تمدن و آثار ســاختماني ،بخش
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سختافزاري يك تمدن را تشكيل ميدهد .توجه به اين آثار و معرفي آنها در مواد
و رسانههاي آموزشي و تربيتي از اهميت فراواني برخوردار است.
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 .12رعايت اصول بهداشتي و ايمني
سبك،
رعايت مالحظات بهداشــتي و ايمني مانند اســتفاده از مواد اوليه ســالمُ ،
بيخطر ،با كيفيت و مقاوم در ساخت محصوالت آموزشي ،موجب ميشود كه به فرد
و محيطزيســت آسيبي وارد نشود و از طرفي بهداشت رواني مصرفكننده به خاطر
زيبايي و يا قيمت معقول آن محصول نيز حفظ شــود .در تهيه كتابهاي آموزشي،
توجه به مالحظات بهداشتي نيازمند استفاده از كاغذهاي مرغوب به جاي كاغذهاي
بازيافتي است .همچنين رنگ كاغذ نبايد كام ً
ال شفاف و يا وزن كتاب و ماده آموزشي
نبايد سنگين باشد.
 .13جذابيت شكلي و ظاهري
توجه به خصوصیات ظاهری در طراحي و ســاخت مواد آموزشي و تربيتي موجب
ميشــود که کودکان ،نوجوانان یا معلمان و والدین با دیدن آن ،به استفاده از ماده
آموزشي عالقهمند شوند.
ج .تعاريف مفهومي و عملياتي ويژگيهای اختصاصي حوزة تربيت و
يادگيري و سنجههاي آنها
دبیرخانه شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی براساس
مصوبه جلسه  88شورای هماهنگی علمی سازمان ،ساختاری برای تدوین ویژگیهای
اختصاصی حوزههای موضوعی و سنجههای مربوط کتابهای آموزشی (غیر درسی)
پیشــنهاد كرده اســت که حاوی برخی معیارهای کلی در تولید و ارزشــیابی منابع
آموزشــی و تربیتی در حوزه موضوعی تخصصی اســت .ایــن ویژگیها برای منابع
متفاوت ،شــامل کتابهای کمک آموزشی و کمک درسی ،تدوین شده اند .در میان
این مجموعه ،برخی از ویژگیها با معیارها و اســتاندارهای عمومی مشــترک اند :از
جمله ساختار فیزیکی کتاب ها ،لحن مشفقانه و تنظیم بر مبنای زبان فارسی معیار،

رعایــت حقوق و مالکیت معنــوی و  ...در موارد دیگر ،با توجــه به حوزه موضوعی
فیزیک ،تعاریف مفهومی و عملیاتی و نیز ســنجههای مربوط تنظیم می شوند .الزم
به ذکر است که در جداول سنجه ها ،مواردی که با ویژگیهای عمومی مشترک اند،
با توجه به اختصاصات حوزه درسی مربوط ،تنظیم شده اند.
برای وضوح بیشــتر تعاریــف مفهومی و عملیاتی ،برخی از مفاهیم مشــترک و
اساسی از میان این ویژگیها به شرح زیر ارائه می شوند:
ج.1-پیوند بین محتوا و اهداف برنامه درسی ملی
مبانی مفهومی :رعایت اولویتهای مندرج در اســناد باالدســتی از جمله برنامه
درســی در طراحی و تدوین محتواهای آموزشی از سیاستهای مهم وزارت آموزش
و پرورش است .هدف کلی برنامه درســی و تربیتی ،تربیت یکپارچه عقلی ،ایمانی،
علمی ،عملی و اخالقی دانش آموزان به گونه ای که بتوانند موقعیت خود را نســبت
به خود ،خدا ،دیگر انســانها و نظام خلقت به درستی درک و توانایی اصالح مستمر
موقعیت فردی و اجتماعی خویش را کســب نمایند( .برنامه درســی )60 ،منظور از
پیوند محتوا و اهداف برنامه درســی ،ارتباط و تناســب مواد آموزشي با مؤلفههای
اســناد باالدستی نظیر مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به ویژه
سند برنامه درسی ملی و عناصر راهنمای حوزههای تربیت و یادگیری (در دورههاي
تحصيلي) است.
مفاهیم مرتبط ( :)1اتخاذ رویکرد فطرت گرایی توحیدی
مبانــی مفهومی :رویکــرد و جهت گیری کلی برنامه درســی ملی ،اتخاذ رویکرد
«فطــرت گرایی توحیدی» اســت .از این رو یکی از مفاهیم کلیــدی در این حوزه
اصطالح فطرت گرایی توحیدی و اساسا مفهوم فطرت است.
فطــرت گرایی توحیدی :اتخــاذ این رویکرد به معنای زمینه ســازی الزم جهت
شــکوفایی فطرت الهی دانش آموزان از طریق درک و اصالح مداوم موقعیت آنان به
منظور دست یابی به مراتبی از حيات طیبه است.
مفهوم فطرت :فطرت سرشــتی الهی در وجود آدمی است؛ یعنی آدمی نسبت به
مبدا عالم هستی ،معرفت و گرایش اصیل (غیر اکتسابی) دارد .این فطرت می تواند
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فعلیت یافته ،صیقل بخورد و توســعه پذیرد يا می تواند به فراموشــی سپرده شود.
فطرت در جنبه معرفتی آن ،معرفت حضوری انســان به خداست و در بعد گرایش،
میل به پرستش ،حقیقت جویی ،فضیلت خواهی و زیبایی دوستی از اهم گرایشهای
فطری انســان اســت( .مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی
جمهوری اسالمی ایران -آذر  1390صص  58و )59
در این رویکرد دانش آمــوز ،معلم ،محتوا ،فرآیند ياددهی-یادگیری ،ارزش یابی،
محیــط یادگیری و مدیریت مدرســه ،جایگاه و نقش متفاوتــی می یابند .فرصت
شــکوفایی فطرت و استعدادهای دانش آموزان از جمله اهداف کارکردی محتواهای
آموزشی است.
مفاهیم مرتبط ( :)2توجه به توسعه شایستگیهای پایه
انتظار می رود که دانش آموزان در طی دوران تحصیل مدرسه ای خود به مرتبهای
از شایستگیهای پایه برسند .این شایستگیهای پایه شامل تعقل ،ایمان ،علم ،عمل
و اخالق اســت .هر چند این شایستگیهای پایه بیان تفصیل یافته ای از هدف کلی
برنامههای درســی و تربیتی است  ،اما به سبب اهمیت آن در برنامه درسی ملی در
جایگاه مســتقلی آمده است .در این میان درس فیزیک در دوران متوسطه می تواند
متناسب با موضوع خود در دستیابی به این شایستگیهای پایه موثر باشد.
با توجه به موضوع اختصاصی حوزه آموزش فیزیک ،نگرش درباره طبیعت و خلقت
و تدبر در آن اهمیت ویژهای می یابد که منابع آموزشــی باید در شــکل گیری این
نگرش دینی و توحیدی سهیم باشند.
مفاهیم مرتبط ( :)3مبتنی بودن بر اهداف حوزه تربیت و یادگیری علوم تجربی
اهداف اساســی حوزه تربیــت و یادگیری علوم تجربی ،شــامل پرورش علمی
دانشآمــوزان و فراهم نمودن زمینه برخورداری آنان از ســواد علمی فناورانه و
از ســوی دیگــر تعمیق و تعالی نگرش توحیــدی و درک غایتمند از خلقت و به
عبارتی باز کشــف و کشــف رمز و رازهای الیههای مادی هســتی است( .برنامه
درســی ملی ،ص  )81همچنین جهت گیریهای کلی در ســازماندهی محتوا و
آمــوزش حوزه علم تجربی از این قرارند :توجه به اصل همهجانبهنگری و رویکرد
تلفیقــی ،عدم اکتفا به انتقال صرف فرآوردههای دانشــی ،پرورش علمی با توجه

بــه تلفیق نظر و عمــل و پرورش مهارت فرآیندی علم ،آموختن روش و مســیر
کســب علم ،آگاهی و توانایی از اهــداف اصلی آموزش ،ارتباط با زندگی واقعی و
کاربرد و (. ...برنامه درسی ،ص )81
رویکرد عملیاتی :پیوند بین محتوا و برنامه درسی و یا عدم مغایرت اهداف برنامه
درســی با محتوا در مواد آموزشــي در حوزه فیزیک به صورت عملیاتی ،به مفهوم
همسویی با اصول حاكم بر طراحي برنامهها و رويكرد فطرتگرايي توحيدي ،همسویی
با ساير مؤلفهها نظير شايستگيهاي پايه ،بيانيه حوزههاي تربيت و يادگيري ،اصول
حاكم بر انتخاب راهبردهاي ياددهي-يادگيري و شيوههاي ارزشيابي متناسب است.
مخصوصا اهداف كلي برنامه درسي را در پنج عنصر تربيتي تعقل ،ايمان ،علم ،عمل
و اخالق و در ارتباط با چهار عرصه يادگيري خود ،خداوند ،خلق و خلقت با محوريت
خداوند تقويت ميكند .به ویژه در منابع آموزشــی درس فیزیک ،نگاه خداباورانه به
طبیعت ،رابطه خداوند ،طبیعت و انســان ،پرورش تعقــل و خردورزی و نیز نگرش
صحیح در باره علم اهمیت دارد.
منابع آموزشــی در حوزه فیزیک ،مي بايســت در راستای پرورش و ارتقای سواد
علمــی فناورانه ،اتخاذ رویکرد تلفیقی و رعایت اصــل همه جانبه نگری ،تلفیق نظر
و عمل ،توجه به زندگی واقعی و نگرش صحیح در باب علم و روش علمی باشند.
ج .-2صحت و اعتبار علمی
محتوا برگرفته از یافتههای علمی و معتبر بشــری است( .برنامه درسی ،ص )57
معیــار صحت و دقت علمی ،منوط به انطبــاق محتوا با آخرین یافته ها ،تجربيات و
روشهای علمــی ،نظریههای جدید ،منابع اصیل و معتبــر ،توافق و تفاهم صاحب
نظران بر روی موضوع ،نبود تناقض در بیان آرا و گفته ها و  ...است.
رویکرد عملیاتی:
توجه به رشد و توســعه علمی مخاطب ،بهره گیری از اطالعات و یافتههای نوین
و روز آمد و گســترش و بســط دانش و اطالعات نوین با توجه به یافتههای جديد و
مطالعات ملی و جهانی ،ضامن صحت و اعتبار علمی محتوا اســت .همچنین انسجام
اطالعات و واقعیات علمی ،به مفهوم رعایت توصیف نظام مند ،منطقی ،بدون تناقض
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و نیز عاری بودن از مفاهیم نامرتبط اســت .يك ماده آموزشــي به لحاظ محتوايي،
توصيفــي نظاممند و منطقي از يك موضوع اســت كــه در آن از منابع و روشهاي
معتبرعلمی و دقيق اســتفاده شده است و افراد صاحبنظر بر روی آن تفاهم دارند.
تناقض در يافتههاي آن كمتر اســت و از روشهــاي معتبر در جمعآوری اطالعات
استفاده شده است.
ج .-3مفاهیم مربوط به فرآیند یادگیری-یاددهی
با توجه به رویکرد کلی برنامه درســی ملی بــه فرآیند یاددهی-یادگیری ،نگرش
نســبت عناصر اصلی فرآیند یاددهی-یادگیری شــامل دانش آمــوز ،معلم و مدیر
مدرسه ،محتوا ،فرآیند یاددهی-یادگیری ،ارزشیابی و محیط یادگیری تغییر میکند.
در این رویکرد ،فرآیند یاددهی-یادگیری دارای ســه جنبه اساسی است؛ نخست،
فرآیندی زمینه ســاز برای ابراز گرایشهای فطری ،شــناخت موقعیت یادگیرنده و
اصالح مداوم آن است .دوم ،یادگیری حاصل تعامل خالق ،هدفمند و فعال یادگیرنده
با محیطهای متنوع یادگیری اســت و سوم ،دیدگاه دانش آموزان را به طور معنادار
نسبت به ارتباط با خود ،خداوند ،دیگران و مخلوقات ،تحت تاثیر قرار مي دهد.
مفاهیم مرتبط ( :)1راهبردها و فنون یاددهی -یادگیری:
راهبردهای متعددی برای فرآیند یاددهی -یادگیری وجود دارند .از جمله :راهبرد
زمینه محور ،راهبرد تعاملی و مشــارکتی و راهبــرد انتقالی روشهای متعددی در
زيــر این راهبردها قرار می گیرند از جمله در فرآیند انتقالی ،روشهاي ســخنرانی،
توصیفی ،نمایشی ،تکرار و تمرین و  ...قرار دارند .یکی از اجزای مهم فرآیند یاددهی-
یادگیری ،چگونگي انتقال مطالب ،مفاهیم و به طور کلی محتوای آموزشــی اســت.
بیان محتوا با روشهای نو و جذاب ،ایجاد انگیزه در مخاطب ،مســتدل بودن تعمیم
هــا ،مفاهیم و واقعیت ها و  ...از ویژگیهای مورد نیاز فرآیند انتقال محســوب می
شوند.
رویکرد عملیاتی:
از این منظر ،راهبرد کلی اتخاذ شده در کتاب باید تشخیص داده شود و روشها و

فنون بکار رفته در آن مشخص شوند .این راهبرد و روشهای اتخاذ شده باید جذاب
و نو باشند و در مخاطب ایجاد انگیزه کنند .مخاطبان ،در فرآیند یادگیری و معنادار
کردن يادگیری خود دخیل باشــند و ترتیب ها و توالی ها در سازماندهی محتوا بر
مبنای استانداردهای برساخت گرایانه رعایت شده باشند.
مفاهیم مرتبط ( :)2یادگیری پایدار
یادگیری مادام العمر از اصول ناظر بر برنامههای درسی است .منظور از یادگیری
مادام العمر این اســت که برنامه درســی و تربیتی باید زمینه کسب شایستگی ها و
مهارتهای الزم برای استمرار و معنادارشدن یادگیری و پیوستگی تجارب یادگیری
در زندگــی را برای دانش آموزان فراهم کنــد .این مفهوم با فرآیند تثبیت و تقویت
یادگیری مرتبط است.
رویکرد عملیاتی:
منابع آموزشی باید به اطالعات پیشین مخاطب توجه نشان داده و اطالعات نوین
را با آموختههای پیشــین آنان مرتبط سازند .هم چنين به پرورش مهارتهای الزم
و مرتبط با کتاب درســی ،مهارت ها و تمرینهــای قابل انطباق با محیط یادگیری
و پرورش مهارتهای متنوع و فراتر از کتاب درســی هم پرداخته شود و در انتخاب
محتوا به دانشهای پایه برای یادگیریهاي بعدی نیز توجه شود.
مفاهیم مرتبط ( :)3جلب مشارکت و تعامل
فرآیند برنامه ریزی درســی و تربیتی باید زمینه مشارکت و تعامل موثر معلمان،
دانش آموزان ،خانواده ها و ســایر گروههای ذینفع ،ذیربط و ذیصالح را در طراحی،
تولید ،اجرا و ارزش یابی برنامه ها فراهم نماید( .برنامه درسی ملی)54 ،
مفهوم آموزش تعاملی متکی بر چاپ در سالهای  1960با ظهور آموزش برنامهای
متداول شــد .به تدریج پس از سال  ،1970تالشهای زیادی برای گنجاندن تعامل
در مواد متکی بر چاپ شده است( .لشین و دیگران)1394،
تعریف عملیاتی:
منابع آموزشی باید این فرصت را فراهم كنند که مخاطب خود را به واکنش وادارد
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و زمینه مشارکت بیشتر وی فراهم شود .این فرآیند می تواند از گنجاندن فعالیتها
در متن درسي تا افزدودن تکنولوژیهای نوین به کتاب درسی را شامل شود.
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ج .-4خالقیت و نوآوری
رویکــرد مفهومي :خالقیت عبــارت از تولید ایدهها و محصوالت نو به شــیوهای
متفاوت و یا حل یک مســئله به شــیوه نوین اســت .خالقیت همراه با بهکارگیری
فرایندهای منطقی در حل مســئله از جمله :درک مشــکل یا مســئله ،بهکارگیری
حواس ،گردآوری ،بررسی اطالعات مورد نیاز ،کاوشگری ،حدس زدن و فرضیهسازی
در مورد پاسخها ،ارزیابی و آزمون فرضیهها و حدسها ،اصالح و ارزیابی مجدد آنها
و باالخره ارائه نتایج و خلق چیزهای نو اســت .ممکن است محصوالت جدید ،مانند
یک عقیده و یا یک نظریه ،انتزاعی باشــند و یا یک محصول مادی مانند یک وسیله
فناورانه ،یک نقاشــی ،یک مد لباس و  ...باشــد .عمل خالقیــت و نوآوری عالوه بر
فعالیت ذهنی نظیر تخیل ،تجسم و طرح افکار جدید ،برقراری ارتباط مابین پدیدهها
و نقادی ،به تولید محصول نیز توجه دارد و معموالً رضایتخاطر فرد خالق و یا سایر
افراد را فراهم ميكند( .میرکمالی و خورشیدی  ،1387اریک ادر  ،1391حائری زاده
و محمدحسین )1381
نوآوری ،فرايند ايجاد يك فكر و چيزهاي نو اســت كه منجر به خالقيت ميشود.
عــدهاي ،نوآوري را فرايند اخذ يك ايده خالق و تبديل آن به محصوالت ،خدمات و
روشهاي جديد ،تعريف كردهاند.
رویکــرد عملياتــي :در حوزه آموزش فیزیک ،به رعایت معیارها و شــاخصههای
خالقيت و نوآوري توســط مؤلفان و توليدكنندگان مواد آموزشــی اشــاره دارد که
تشــویق دانشآموزان به توليد ايدههاي نو ،راه حلهای نو ،بهکارگیری انواع تفکر،
راهبردها و روشهای نوین در حل مســایل ،خلق یک اثر جدید و یا بهکارگیری يك
ایــدة خالق و تبديل آن به محصوالت ،وســایل ،روشها و  ...به شــیوهای جدید را
موجب مي شود.

ج . -5طراحی موقعیت ها و فعالیتهای کالسی
در حوزه طراحی آموزشــی ،بسیار مهم است که در راستای اهداف نظام آموزشی،
فرصتهــای یادگیری نظام مندی طراحی شــوند که تفاوتهــای فردی ،عالیق و
روشهــای یادگیری دانش آموزان و نیز تاثیرات بافت و زمینه اجتماعی بر یادگیری
را مد نظر قرار داده و بتواند موفقیت یادگیرندگان را تضمین کند.
در حــوزه فیزیک ،در زمينه فهــم و یادگیری تعاریف ،مفاهیــم ،اصول و قوانین
فیزیکی ،روشهای حل مســئله ،بکار بســتن اصول ،قوانیــن و معادالت و تجزیه و
تحلیل مفاهیم ،مسائل و مشکالتی رخ می دهند که باید موقعیت ها و فعالیت هایی
ایجاد شوند تا به فهم بهتر موضوع بیانجامد.
تعریف عملیاتی:
در منابــع آموزشــی فیزیک ،تصویر درســتی از کج فهمی هــا ،موانع یادگیری،
پیچیدگیهای مربوط به درک مفاهیم و قوانین ،موانع به کاربستن مفاهیم در موارد
واقعی و تجزیه و تحلیل آنها ارائه شده است و الگوهای مناسب یادگیری در سطوح
دانش ،به کاربستن ،حل مسئله ،تجزیه و تحلیل و  ...آمده اند.
ج .-6شایستگی ها و مهارتهای نوین حرفه ای ،تربیتی و تخصصی مخاطبان

در موضوع دســتیابی به شایســتگی ها و مهارتهای نوین حرفــه ای ،تربیتی و
تخصصی ،مخاطبان کتاب ها اهمیت می یابند و باید از هم تفکیک شوند.
 .1شایستگی ها ی معلمان:
صاحبنظــران تعلیم و تربیــت در مورد صالحیت و مهــارت حرفه ای معلمان
نظریات مختلفی ارائــه داده اند .برخی از صاحبنظران مولفههای روشهای تدریس
و ارزیابی و برخی دیگر نقش مهارتهای حرفه ای معلم را در تغییر نظام آموزشــی
بســیار ضروری دانسته اند .در این رابطه به مولفههای روشهای نوین تدریس ،بهره
گیری معلمان از تکنولوژی آموزشــی و ارزش یابی پرداخته شده است .از جمله این
مهارت ها میتوان به طرح و اجرای روشهای کارآمد تدریس ،سازماندهی و مدیریت
کالس ،مهارت مشاوره و راهنمایی ،طراحی آموزشی و ارزشیابی اشاره كرد.
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به طور کلی کتابهای آموزشــی باید زمینه دستیابی به شایستگیهای معطوف
به دانش موضوعی فیزیک ،دانــش تربیتی ،دانش تربیتی موضوعی و دانش عمومی
را فراهم كنند.
رویکرد عملیاتی:
منابع آموزشــی مورد اســتفاده معلمــان ،باید به معیارهــای معلم اثربخش و
دســتیابی به شایســتگیهای مورد نیاز آنها توجه نشــان دهند .شایستگیهای
معطوف به دانش فیزیک ،به مفهوم داشــتن دانش الزم در حوزه فیزیک و به روز
بودن اطالعات مورد نیاز وی در حوزه فیزیک اســت .شایستگی معطوف به دانش
تربیتی ،به مفهوم داشــتن دانش و مهارتهای روان شناختی و عاطفی در ارتباط
با شــغل و حرفه معلمی اســت .شایســتگی معطوف به دانش تربیتی موضوعی،
به مفهوم دســتیابی معلمان به روش ها و مهارتهاي آموزش فیزیک اســت که
مــی تواند در بردارنده دانش و مهارت برنامه ریزی و طراحی آموزشــی در حوزه
فیزیــک ،راهبردها و روشهای تدریس فیزیک ،ســازماندهی و مدیریت کالس و
 ...باشد .همچنین از حیث شایستگیهای معطوف به دانش عمومی ،معلمان باید
درباره موضوعات عمومی ،دانش وســیعتری داشته باشند.
 .2شایستگیهای دانش آموزان
ازکتاب هایی که مخاطبان آن دانش آموزان هســتند ،شایستگی ها و مهارتهای
نویــن حرفه ای ،تربیتی و تخصصی متفاوتی طلب می شــود .از جنبه تخصصی در
درس فیزیــک ،دانش آموز باید به یادگیری مفاهیم ،تعاریف ،مفهوم متغیرها ،روش
تشــخیص و یافتن قوانین و معادالت حاکم بر موضوع ،یادگیری روش حل مسئله و
کاربرد در موقعيت هاي واقعی دســت یابد ،همچنین دانش آموز متناسب با موضوع
درســی ،با ابزارها ،آزمایش ها ،چینش ها ،مهارتهای آزمایشــگری و نرم افزارهای
مناسب آشنا شــود .از حیث تربیتی نيز ميبايست به پرورش مهارتهای اجتماعی
دانش آموز توجه نشان داده شود.
رویکرد عملیاتی:
قابلیت دســتیابی دانش آموزان به شایســتگیهای مربوط در منابع آموزشی به
مفهــوم توجه این منابع به یادگیری مفاهیــم ،تعاریف ،اصول و قوانین ،مهارت حل

مســئله ،مهارت آزمایشــگری ،کاربرد در موارد واقعی ،پــرورش مهارت اجتماعی و
فردی و ...است.
ج .-7تناسب سازماندهی محتوا
در رویکرد کلی برنامه درسی ملی ،محتوا متناسب با نیازهای حال و آینده ،عالیق،
ویژگیهای روان شــناختی دانش آموزان ،انتظارات جامعه اسالمی و زمان آموزش
اســت .برخی معیارها و اصول برای انتخاب محتواي یک برنامه درسی اهمیت دارند:
از جمله این معیارها می توان به تناسب محتوا با اهداف تعیین شده برنامه ،تناسب
با نیازها و عالیق یادگیرنده ،تناســب با نیازها و موضوعات مهم جامعه ،تناســب با
پیشــرفتهای علمی و فناوری ،پایه اي برای یادگیری مستمر و آموزشهای بعدی،
فرصت دادن به انواع فعالیتهای یادگیری ،کمک به رشد همه جانبه فرد و همخواني
با معرفت دینی اشــاره كرد( .موسی پور )1395 ،تناسب با درک و فهم مخاطب هم
یکی دیگر از مواردی اســت که باید به این معیارها اضافه كرد .از این میان توجه به
تفاوتهای ســبکهای یادگیری و نیز فرهنگ ،جامعه و شرایط محیطی مخاطبان
حائز اهميت اســت .به طور کلی می توان تعاریف عملیاتی را در ســطوح زیر دسته
بندی كرد:
الف) تناسب با نیازها ،عالیق ،درک و فهم مخاطب
همخوانی ســازماندهی محتوا با مخاطب می تواند شامل همخوانی با درک و فهم
مخاطب ،تناســب با نیازهای روانی و عاطفی مخاطب و رعایت تفاوت ســبکهای
یادگیری مخاطبان باشد.
ب) تناســب محتوا با مســائل جامعه و زندگی فــردی دانش آموزان و
فناوریهای نوین
محتوا باید با نیازهای فردی و اجتماعی و کاربرد در این حوزه ها تناســب داشته
باشــد .از جهت توجه به تفاوت هاي برنامههای درســی و تربیتی باید ضمن تاکید
بر ویژگیهای مشــترک ،به تفاوتهای ناشــی از محیط زندگی (شهری ،روستایی،
عشــایری ،فرهنگی و جغرافیایی) ،جنســیتی و فردی دانش آموزان (اســتعدادها،
تواناییها ،نیازها و عالیق) توجه كند و از انعطاف الزم برخوردار باشد( .برنامه درسی

41

42
را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

ملی )54 ،همچنین با در نظر گرفتن تحوالت در حوزه فناوری ،توجه به فناوریهای
نوین ،به مثابه بخش گریزناپذیری از زندگی بشری اهمیت می یابد.
ج) انطباق و تناسب فرهنگی و محیط یادگیری کشور
در رویکرد توحیدی ،محتوا باید مبتنی بر ارزشهای فرهنگی و تربیتی و ســازگار
با آموزههای دینی و قرآنی ،مجموعه ای منســجم و هماهنگ از فرصت ها و تجارب
یادگیری باشد که زمینه شکوفایی فطرت الهی ،رشد عقلی و فعلیت یافتن عناصر و
عرصه ها را به صورت پیوسته فراهم آورد.
رویکرد عملیاتی:
تناســب محتوا يعني محتوا به گونه ای اســت که از جهت سن و از جنبه عاطفی
و روانی با مخاطب متناســب است و کاربردهای محسوس و ملموسی برای وی دارد.
همچنین در ارائه مطالب درک و فهم وی ،شــرایط فرهنگی ،تناسب محیط زندگی
شــهری و یا روســتایی و ســبکهای مختلف یادگیری درنظرگرفته شده است و با
آموزههای دینی و عرف فرهنگی نیز همخوانی دارد.
ج .-8رعایت استاندارد ارزشیابی برنامه درسی
ســنجش در برنامه درسی ،فعالیت مستمر و برنامه ریزی شده اي است که نتایج
آن نه تنها انعکاس دهنده سطح تواناییهای کسب شده از سوی دانش آموزان است
بلکــه باید بتواند اطالعات الزم را برای ارزیابی برنامه درســی ،فرصتهای یادگیری
و قضاوت حرفه ای از ســوی معلم تدارک ببیند( .برنامه درسی کارشناسی آموزش
فیزیک )1394 ،در برنامه درسی ملی ،به اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
و تربیتی دانش آموزان اشــاره شده اســت( .صص  86و )87ارزشیابی بايد توانایی
دانشآموزان در بهره گیری از شایستگیهای پایه در موقعیتهای مختلف ،با استفاده
از انواع روش ها و ابزارها را منعكس كند .امکان قضاوت درباره سطح دستیابی دانش
آموزان به اهداف برنامه درسی را با ارائه شواهد متنوع و کافی ،تعيين كند .با تأکید
بر خودآگاهی ،خود ارزیابی و تصمیم گیری از سوی دانشآموزان ،چگونگی جبران،
رفع کاســتی ها و دســتیابی به ســطوح باالتر شایســتگی در هر یک از حوزههای

یادگیری را تدارک ببیند .برای حفظ شــأن و کرامت انسانی دانشآموزان و تقویت
خــود پنداره مثبت آنان از بکارگیری روش ها و ابزارهای ارزش یابی اضطراب آور و
مأیوس کننده ،پرهیز شــود .به صورت منعطف و مستمر ،با توجه به وجوه متفاوت
یادگیری هریک از دانش آموزان ،فرآیند دســتیابی به اهداف و چگونگی اقدام مؤثر
را منعکس ســازد .برای تبیین و انعكاس ظرفیتهــای وجودی و وجوه تواناییهای
متفاوت هر یک از دانش آموزان ،امکان مشــارکت سایر دانش آموزان ،مربیان و اولیا
در امر ســنجش را فراهم کند .با تأکید بر کار گروهی و فعالیتهای جمعی و روش
حل مســئله ،وجه رقابت زایی یا رقابت جویی را به حداقل برساند و زمینه شکوفایی
دانش آموزان را فراهم کند .تاکید بر بهرهگیری از تکالیف عملکردی و ارزشــیابی به
مثابــه بخش جدایی ناپذیر فرآیند یاددهی-یادگیری از جمله مهمترین اصول حاکم
بر ارزش یابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در برنامه درسی ملی تلقی می شوند.
رویکرد عملیاتی:
ارزشــیابی ها قابلیت ها و ســطح تواناییهای دانش آمــوزان را از حیث دانش و
مهارت مشــخص می کنند و زمینه قضاوت و ارزیابی درســتی را برای دانش آموز،
معلم و اولیا فراهم ميسازند .ارزشیابی ها زمینه یادگیری را ايجاد ميكنند و امکان
جبران کاســتی ها را دربر دارند .همچنين اهداف حوزه آموزش فیزیک را پوشــش
میدهند و میزان تحقق آنها را میسنجند.
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ويژگيهاياختصاصيكتابهايآموزشي(غيردرسي)
حوزه تربيت و یادگیری و سنجههاي آنها
این بخش شامل زیر بخش هایی است که در جداول مربوط نشان داده شده اند:
الف :ويژگيهاي اختصاصي (مشترک همه) كتابهاي آموزشي
ب :ويژگيهاي اختصاصي هریک از منابع آموزشی
ب :1.ویژگیهای اختصاصي کتابها و منابع تكميلي:
كتابهاي تکمیلی
كتابهاي مرجع
کتابهای جنبی و سرگرمی (درصورت نیاز)
پوستر (درصورت نیاز)
فلشکارت
ب .2.ويژگيهاي اختصاصي كتابهاي حمايتي
کتابهای حمايتي معلم
کتابهای حمايتي والدين (درصورت نیاز)
ب .3.ويژگيهاي اختصاصي كتابهاي فنآوري (درصورت نیاز)
ب .4.ويژگيهاي اختصاصي كتابهاي كمك درسي:
كتابهاي کار
کتابهای تمرين

ویژگیها و سنجههای «عمومی» توليد و ارزشيابي كتابها و منابع
آموزشی  -تربیتی فيزيك
حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

خالقیت و نوآوری:

 .1زمينه حل مسئله بهصورت مبتكرانه از طريق پرورش
مهارتهاي يك يا چند نوع تفكر (نظير :تفكر منطقي ،تفكر واگرا،
تفكر سيستمي ،تفكر نقاد) را فراهم ميكند.

2

 .2توليد يك محصول جدید و كاربردي را با استفاده از يك يا چند
روش (نظير :درگيري حواس ،كاوشگري ،آزمايش كردن) فراهم
کرده است.

1

 .3خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير :پرورش تخیل /طرح
افکار تازه /ارتباط بین پدیدهها و وقایع و كاربست آن را مورد توجه
قرار داده است.

2

 .4موقعیتهایی برای به کارگیری ایدهها و تبديل آن به خدمات
جدید و به شیوهای مفيد را فراهم میکند.

1

 .5محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

2

رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

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

2

 .7قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول
نشانهگذاري رعایت شده است.

2

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

2

سهولت به کارگیری:

 .9طراحی و تولید آن بهگونهاي است كه امکان بهرهگیری آسان و
راحت از ماده آموزشی را فراهم میکند.

6
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ویژگیها و سنجههای «عمومی» توليد و ارزشيابي كتابها و منابع آموزشی  -تربیتی فيزيك
حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده
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صحت و دقت علمی:

 .10محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي علمي
معتبر تهيه شده است.
 .11محتوا توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند شيء،
پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است و با عرصههاي
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

4
2

تناسب محتوا و روشهای ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي

 .12با اهداف كلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد.

4

 .13به اصول حاكم بر طراحي برنامههاي درسي مبتني بر سند برنامه
درسي ملي و رويكرد فطرتگرايي توحيدي توجه كرده است.

2

 .14به شايستگيهاي پايه و مؤلفههاي راهنماي حوزهي تربيت و
يادگيري مربوط توجه كرده است.

2

رعايت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي -ايراني:

 .15ارزشهاي ديني ،فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب
را رعايت نموده است.
 .16به معرفی نمادهای هويت ملی (ايراني،اسالمي و انقالبي)
مانند پرچم ،زبان فارسي ،ارزشهاي ديني و انقالبي توجه کرده
است.

3
3

تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روانشناسي رشد:

 .17به نيازهاي گروههاي سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای
جنسیتی و محيطي توجه كرده است.
 .18به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي ،عاطفي،
ايماني ،اخالقي و عملكردي آنها كمك ميكند.

5
3

به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

 .19در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به يافتهها و دانشهاي نظري ،عملي و روشي روز توجه
شده است.

2

 .20در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به نیازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

2

توضیحات

ویژگیها و سنجههای «عمومی» توليد و ارزشيابي كتابها و منابع آموزشی  -تربیتی فيزيك
حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

سادگی و روانی محتوا:

 .21از كلمات آشنا (واژگان پایه) ،با معنا ،جمالت كوتاه و
نشانههاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

3

 .22از بيان روشن ،گويا و قابل فهم استفاده كرده است.

2

سازماندهی مناسب محتوا:

 .23محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است.

2

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

1

 .25محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و فزاينده را
براي مخاطب فراهم ميكند.
 .26شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيطهاي داخل و
خارج از مدرسه را فراهم ميكند.

2
1

توجه به متون علمی تمدن اسالمي -ايراني:

 .27محتوا به معرفي منابع و فعاليتهاي علمي و ادبي دانشمندان
مسلمان توجه كرده است.
 .28محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و جهان
اسالم توجه كرده است.

3
2

مالحظات بهداشتی و ایمنی:

 .29در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم ،بيخطر و
بهداشتي استفاده شده است.

6

جذابيت شكلي و ظاهری:

 .30استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده آموزشي
رعايت شده است.

 .31موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده
آموزشي رعايت شده است.

 .32از رنگها ،تصاوير ،عكسها ،نقشهها و نمودارهاي جذاب و
مرتبط استفاده شده است.
جمع کل

2
2
2
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را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

معیارها و استانداردهاي اختصاصي توليد و ارزشيابي كتابها و منابع
آموزشي  -تربيتي فیزیک
الف .1.ویژگیها و سنجههای» اختصاصی مشترک « همه کتابهای
آموزشی-تربیتی فیزیک

رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

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

1

محتوای انتخاب شده با ایدههای کلیدی ،مفاهیم
و مهارتهای اساسی برنامه درسی فیزیک تناسب
دارد.

2

2

محتوای کتاب موجب اشاعه و گسترش برنامه
درسی فیزیک شده است.

1

3

رویکرد انتخاب شده با رویکردهای حاکم بر برنامه
درسی فیزیک انطباق دارد.

2

 .2توجه به توسعة شایستگیهای پایة مخاطبان از منظر تفكر و تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق

1

نگاه به طبیعت به مثابه صنع الهی در متن گنجانده
شده است و محتوا سبب تدبر در طبیعت مي شود.
همچنین حس احترام به طبیعت ،حفظ محیط
زیست و تلقی آن به عنوان نعمت الهی را ایجاد
می کند.

1

2

بین متن و ارزشهای دینی و توحیدی و نیز
ارزشهای اخالقی ،تعارضی وجود ندارد.

1

3

در محتوا ،درک درستی از علم ارائه شده است.

1

4

به ابعاد عملی ،مهارتی و فناوری ،توجه شده است.

1

5

محتوا داراي قابلیت تربیت افراد چند بعدی و دارای
انسجام فکری از حیث علمی ،اخالقی ،دینی ،عملی
و  ...است.

1

الف .1.ویژگیها و سنجههای» اختصاصی مشترک « همه کتابهای آموزشی-تربیتی فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .3برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

1

در بیان و توضیح مفاهیم ،اصول ،قوانین و عناصر
دیگر فیزیکی دقت و صحت علمی رعایت شده و از
جمالت و گزارههای دقیق ,درست و گویا استفاده
شده است.

2

2

محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي
علمي معتبر تهيه شده است.

2

3

محتوا ،توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند
شيء ،پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است.

1

 .4تناسب کیفیت سازماندهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطب

1

متن کتاب متناسب با رشد شناختی و عقالنی دانش
آموز است.

2

2

تناسب عرضی و طولی با سایر آموختههای دانش
آموز رعایت شده است.

2

 .5توجه به تفاوت سبكهای یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

1

درکتاب به سبکهای یادگیری و شناختی متفاوت
مخاطبان توجه شده است و تفاوتهای دیگر نيز در
نظر گرفته شده اند.

3

 .6فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

1

در کنار متن امکان بهره گیری از نرم افزارها و یا
برنامههای تعاملی دیگر فراهم شده است.

1

2

محتوا باعث برانگيختن حس كنجكاوي و پرسشگري
در مخاطب مي شود.

1

3

از پرسش ها ،تمرین ها و فعالیت هایی استفاده شده
است که مستلزم ایفای نقش دانش آموز ،مطالعه
موردی یا آموزش حین کار است.

1
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الف .1.ویژگیها و سنجههای» اختصاصی مشترک « همه کتابهای آموزشی-تربیتی فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

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

1

2
3
4

قطع کتاب به گونه ای طراحی شده که محتواهای
مربوط به یک موضوع فیزیک در صفحات آن جای
داده شده است.
نمودارها ،عکس ها و تصاویر ،حاشیه ها ،جداول و
 ...مربوط به یک محتوای خاص ،متناسب با قطع
کتاب ،منظم و منسجم هستند.
خواننده متن پيوسته از موقعیت خود در متن آگاه
است.
برای اجزای متن از رنگهای مناسب و به صورت
یکدست استفاده شده است.

1

1
1
1

 .8بیان مشفقانه برمبنای زبان فارسی معیار

1
2

3

لحن کتاب در بکار بردن جمالت و استفاده از
تیترها به گونه ای است که شوق خواننده را برای
خواندن متن برمی انگیزاند.
از اصطالحات فارسی معادل ،رایج و مناسب واژگان
فیزیک استفاده شده است.
از جمالت ساده ،روان ،واضح ،رسا و گویا استفاده
شده است و دانش آموز بدون آنكه درگير معانی
لغات و جمالت به کار رفته شود ،به راحتي با محتوا
ارتباط برقرار مي كند.

1
1

1

 .9استفاده از شكل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم ،پیامها و پرورش مهارتها

1
2

شکل ها و تصاویر زیبا ،دقیق و متناسب با متن
استفاده شده اند و مخاطب را درگیر می کنند.

از شکل ها و تصاویر در تسهیل و سرعت بخشیدن
به انتقال پیام استفاده شده است.

2
1

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

1
2

محتواي کتاب مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی
و حرفه ای مخاطبان است.
به پرسشهای روزمره و کنونی مخاطبان پرداخته
است.

2
2

الف .1.ویژگیها و سنجههای» اختصاصی مشترک « همه کتابهای آموزشی-تربیتی فیزیک
رديف

حداکثر امتیاز

ویژگیها و سنجهها

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

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

1

شناسنامه کتاب و فهرستهای موضوعی بر اساس
طبقه بندیهای استاندارد است و در تالیف کتاب به
رعایت حقوق پدیدآورندگان همه کتاب ها به ویژه
کتابهای درسی توجه شده است.

1

جمع40 :

ب .1.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی»
هر يك از انواع كتابهاي آموزشی  -تربیتی فیزیک
ب .1.1.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی» كتابهاي كمكآموزشي فیزیک

ب .1.1.1.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی» كتابهاي تكميلي
دانشآموز (دانشافزايي) فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .1مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری

1

به پرورش سواد علمی فناورانه در بعد فردی و
اجتماعی توجه شده است.

2

2

به ایجاد نگرش صحیح درباره طبیعت به مثابه
بخشی از خلقت الهی و تعالی نگرش غایتمند و
توحیدی توجه شده است.

2

3

به ایجاد نگرش صحیح درباره علم ،روش علمی،
اهداف و محدودیتهای علم تجربی توجه شده است.

2

4

به ایجاد ارتباط میان آموزههای علمی و زندگی
واقعی توجه شده است.

2

5

به پرورش انسانهای خالق و مسئولیت پذیر توجه
شده است.

2
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ب .1.1.1.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی» كتابهاي تكميلي دانشآموز (دانشافزايي) فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

 .2برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیتهای علمی

1

اطالعات علمی سندیت الزم را دارند و در انتخاب
رویکردها در مواجهه با مفاهیم ،از سالیق شخصی
پرهیز شده است.

3

2

در محتوای تدوین شده تناقض وجود ندارد و محتوا
داری ساختاری منطقی و منسجم است.

3

 .3ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

1

کتاب انگیزه دانش آموز را برای گسترش دانش و
مهارت فراهم می کند.

4

2

کتاب به نیازهای عاطفی دانش آموز در فرآیند
یادگیری توجه نشان داده است.

3

 .4كمك به رشد و توسعۀ علمی مخاطب

1

قابلیت گسترش دانش و مهارتهای الزم را برای
فرد فراهم می كند.

3

2

دانش آموز را در فرآیند یادگیری درگیر می کند
و زمینه تسهیل یادگیری و ايجاد پرسش را فراهم
می سازد.

4

 .5ارائه تعمیمها ،مفاهیم و واقعیتها به صورت مستدل

1

در روش انتقال مطالب فیزیک به دانش آموز ,تقدم و
تاخر منطقی رعايت شده است.

2

2

در جهت انتقال بهتر ،مفاهيم از ساده به پیچیده ،یا
برعکس تنظيم شده است.

2

3

در جهت انتقال بهتر ،سیر مطالب فیزیک از
موقعیتهای واقعی و عینی به فرضی و ذهنی یا
برعکس تنظيم شده است.

2

4

در جهت انتقال بهترمفاهيم ،مطالب از کل به جزء یا
برعکس ،تنظيم شده است.

2

مالحظات

ب .1.1.1.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی» كتابهاي تكميلي دانشآموز (دانشافزايي) فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .6توجه به نیازهای اختصاصی مخاطب

1

محتوا با مسائل روزمره و زندگی واقعی و اجتماعی
مخاطب مرتبط است.

2

2

مطالب به پرورش مهارتهای مورد نیاز فرد در
زندگی کمک می کند.

3

3

کتاب در طرح موضوع ،به سبک زندگی ناشی از
محیط جغرافیایی ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی و
تفاوتهای جنسیتی مخاطبان توجه كرده است.

1

از قالبهای هنری و زیبایی شناختی متناسب با
محتوای فیزیک استفاده شده است و قالبهای بکار
رفته جذاب و گیرا هستند.

3

 .7افزایش گیرایی مطالب با استفاده از قالبهای متنوعی مانند داستان ،شعر و نمایشنامه ،به صورتهای
ساده یا تركیبی

2

متن و قالبهای متنوع ديگر ،يك مجموعه منسجم،
متناسب و یکپارچه تشکیل داده اند.

4
4

 .8خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

1

موقعیتهایی برای به کارگیری و درک و فهم ایدهها
و مفاهیم جدید فراهم كرده است.

3

2

از روشهای نوین ،مبتکرانه و خالقانه که صحت و
دقت علمی دارند ،نظير درگيري حواس ،كاوشگري و
آزمايش كردن استفاده شده كه منجر به یک راه حل
و روش جدید و كاربردي شده است.

3

3

از مثالهای بدیع و سواالت برانگیزاننده در جهت
وضوح و روشن سازی مفاهیم فیزیک و نیز از
سبکهای متعدد يادگيري استفاده شده است.

3

 .9برخورداري از تصوير ،نمودار ،جدول ،گراف و نقشه ،براي انتقال سريعتر و مؤثرتر مطالب به مخاطبان

1

از تصاویر ،نمودارها ،جداول ،گراف ها و نقشههای
مناسب ,زیبا و جذاب استفاده شده است كه به فهم
سریع تر و عمیق تر مطالب کمک می کند.

3

2

این موارد از دقت ،صحت و تناسب با موضوعات
مطرح شده در فیزیک برخوردارند ،همچنين گویا،
روشن و بدون ابهام ،مطالب را قابل فهم می سازند.

3
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ب .1.1.1.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی» كتابهاي تكميلي دانشآموز (دانشافزايي) فیزیک
رديف

حداکثر

ویژگیها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ

مالحظات

شده

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

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

1

کتاب حاوی مطالب دانشی و مهارتی بیشتر و مرتبط
با موضوعات مطرح شده است.

2

2

مطالب تکمیلی از تازگی و جذابیت الزم برخوردارند.

2

3

مطالب تکمیلی با کاربرد دانش در حوزههای مختلف
زندگی و حوزه صنعت و فناوری مرتبط اند.

2

4

مطالب تکمیلی انگيزش دانش آموزان براي گسترش
دانش و مهارت را افزايش مي دهد.

2

 .11معرفی منابع تأليف يا ترجمة كتاب و منابع براي مطالعه

1

منابع و مراجع بیشتر ،روزآمد ،برخط و به صورت
استاندارد براي مطالعه معرفي شده اند.

3

جمع80 :

ب .2.1.1.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی»
كتابهاي حمايتي مع ّلمان و كارشناسان فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ

.1برخورداری از اطالعات نوین برای گسترش دانش معلمان و كارشناسان

1

براساس تازه ترین اطالعات تخصصی درس فیزیک ،روزآمد
شده است.

6

2

کتاب حاوی دانش مرتبط و عمیق تر برای مخاطبان است.

6

شده

مالحظات

ب .2.1.1.ویژگیها و سنجههای “اختصاصی” كتابهاي حمايتي مع ّلمان و كارشناسان فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

.2بیان محتوا با روشهای تازه و جذاب

.1

در بیان و انتقال مطالب در حوزه آموزش فیزیک و در حوزه
دانش تخصصی آن ،روشهای ساده ,جذاب و نوین بکار گرفته
شده است.

5

.2

در کتاب از روشهای خالقانه و مبتکرانه استفاده شده است.

5

.3تقویت شایستگیها و مهارتهای نوین حرفهای ،تربیتی و تخصصی مخاطب

1
2
3
4

معلمان را در طراحی ،انتخاب و اجرای روش تدریس مناسب
راهنمایی می کند.
به معلمان در برقراري ارتباط موثرتر با دانش آموزان كمك
مي كند.
در ارتقای مهارتهای حوزه تکنولوژی آموزشی به معلمان
کمک می کند.

در طراحی و انتخاب روشهای ارزشیابی به معلمان کمک می
کند.

4
4
3
4

.4ارائه مطالعات ملی و جهانی در توسعة مهارتهای حرفهای و تخصصی

1
2

به یافتههای پژوهشی ملی ارزشمند و نوین و معرفی روشهای
نو در حوزه توسعه مهارت ها توجه نشان داده است.
به یافتههای پژوهشی ارزشمند و نوین و معرفی روشهای نو
در سطح جهانی در توسعه مهارت ها توجه نشان داده است.

4
4

.5ارائۀ یافتههای جدید روشی در تدریس علوم كشورهای گوناگون جهان و مقایسة تطبیقی آنها با ایران

1

از روشهای نوین تدریس و آموزش فیزیک در سطح جهانی
استفاده شده است و همچنين زمینههای بومی مورد توجه قرار
گرفته است.

1

کتاب حاوی معرفی نمونه هایی از برنامه ریزی درسی در
کشورهای جهان است.

3

2

در روشهای معرفی شده ،سازگاری یا عدم سازگاری با
ویژگیهای بومی بررسی شده است.

3

6

.6ارائه نمونههایی از یافتههای جدید روشی در برنامهریزی دروس كشورهای جهان و مقایسة تطبیقی آنها
با ایران
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ب .2.1.1.ویژگیها و سنجههای “اختصاصی” كتابهاي حمايتي مع ّلمان و كارشناسان فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

.7ارائه مهارتها و تمرينهاي قابل انطباق با محيط يادگيري و كتابهاي درسي كشور

1

در ارایه مهارت ها و فعالیتهای یادگیری حوزه درسی فیزیک،
تناسب با شرایط اقلیمی ,فرهنگی و شرایط آموزشی رعایت
شده است.

5

.8افزایش توانمندیهای معلمان در زمینة طراحی موقعیتها و فعالیتهای كالسی مناسب برای دانشآموزان

1

محتوا حاوی الگوها و فرآیندهایی برای طراحی موقعیت ها و
فعالیتهای کالسی معلمان است.

5

.9درهمتنیدگی محتوای کتاب با مسائل جامعة امروز ،زندگی فردی دانشآموزان و فناوریهای نوین

1

در کتاب ،به فناوریهای نوین متناسب و مرتبط با محتوای
مطالب پرداخته شده است.

3

2

محتوا معطوف به نیازهای کنونی جامعه و حل مسائل مرتبط با
زندگی و فناوری است.

4

.10تشریح ،تفسیر و تبیین برنامههای درسی حوزههای تربیت و یادگیری برنامه درسی برای مخاطب

1

برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری درس فیزیک را تشريح و
تبیین کرده است.

3

2

اهداف ,رویکردها ,شایستگی ها و انتظارات عملکردی برنامه
درسی حوزه تربیت و یادگیری درس فیزیک را تشریح ,تفسیر
و تبیین می کند.

3

جمع80 :

ب .3.1.1.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی» كتابهاي حمايتي والدین فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز

اخذ شده

مالحظات

 .1مبتني بودن بر اهداف حوزة تربيت و يادگيري

1

زمینه آشنایی والدین با اهداف و رويكردهاي
آموزشي حوزه فیزیک را فراهم كرده است.

8

2

محتوا در راستای تحقق اهداف برنامه درسی
فیزیک و شایستگیهای مورد نظر آن است.

7

 .2فراهم كردن زمينة پرورش مهارتهاي اجتماعي دانشآموزان از طريق پيشبيني كارهاي گروهي در
فعاليتها

1

محتوا ،فعالیت ها و فرصت تعامل با اعضای
خانواده در حوزه هاي آموزشی و اجتماعی را
فراهم می كند.

12

 .3كمك به رشد و توسعة علمي مخاطبان

1

به منظور ملموس كردن اهداف ،رويكردها،
بايدها و نبايدهاي آموزشي براي والدين،
مثالها و مصداقهاي مناسب را بیان کرده
است.

7

2

راهکارها و روش هایی را در جهت رشد و
توسعه علمی دانش آموزان به والدین ارائه
می کند.

7

 .4توجه به نيازهاي اختصاصي مخاطبان

1

محتوا پاسخگوي كنجكاويها ،نيازهاي
اطالعاتي و پرسشهاي والدين در ارتباط با
برنامه درسي پايه است.

7

2

مراجع و منابع مناسب و مورد نياز دانشآموزان
را به والدين معرفي می کند.

4

3

فعاليتها با توانايي دانشآموزان و امكانات
خانوادهها متناسب است.

4
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ب .3.1.1.ویژگیها و سنجههای “اختصاصی” كتابهاي حمايتي والدین فیزیک
رديف

حداکثر

ویژگیها و سنجهها

امتیاز

امتیاز

مالحظات

اخذ شده

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

 .5استفاده از تصویر ،نمودار ،جدول ،گراف و نقشه برای انتقال سریعتر و مؤثرتر مطالب به مخاطب

استفاده مناسب از جداول ،نمودارها ،گرافها
و نقشه ها به منظور سهولت درك پيامها،
مفاهيم و فنون تعامل با دانش آموز در آن
صورت گرفته است.

1

10

 .6تقويت عالقة مخاطبان به مطالعة بيشتر دربارة موضوع يا موضوعهاي مطرح شده

1

در جهت توجه والدین به كاربرد فیزیک در
زندگي روزانه ،فعاليتهاي مناسب طراحي و
ارائه شده است.

8

2

كتاب به گونه اي است كه والدين را به ايجاد
فرصتهاي لذت بخش مطالعه بيشتر براي
دانش آموزان ،ترغيب مي كند.

6

جمع80 :

ب .2.1.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی» كتابهاي كمكدرسي فیزیک
ب .1.2.1.ویژگیها و سنجههای “اختصاصی” كتابهاي كار فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

.1فراهم كردن فرصت شكوفايي فطرت و استعدادهاي دانشآموزان

1

فرصت تعامل خالق ،هدفمند و فعال یادگیرنده با
محیطهای متنوع را فراهم می کند.

3

2

بر دیدگاه دانش آموزان نسبت به ارتباط با خود،
خداوند ،دیگران و مخلوقات دیگر به طور معنادار
اثرگذار است.

3

3

موجب پرورش و تقویت روحیه حقیقت جویی در
دانش آموز مي شود.

3

مالحظات

ب .1.2.1.ویژگیها و سنجههای “اختصاصی” كتابهاي كار فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .2ايجاد فرصت كاربرد يافتههاي علوم گوناگون در زندگي فردي و اجتماعي دانشآموز

1

به کاربردهای متنوع مباحث فیزیک در زندگی توجه
شده است.

5

2

به کاربردهای مباحث فيزيك در حوزه صنعت و
فناوری توجه شده است.

4

 .3تعميق درك دانشآموزان در ارتباط با مطالب كتاب درسي و برنامة درسي

1

2

محتوا مرتبط با کتاب درسی و در جهت عمق بخشی
به مطالب آن تدوین شده است.
محتوا ،مطالب مصوب برنامه درسی فیزیک را پوشش
می دهد.

4

4

 .4پرورش مهارتهاي الزم و مرتبط با كتابهاي درسي

1
2
3

فعالیت ها و تمرین ها همسو با تمرین ها و اهداف
کتابهای درسی فیزیک هستند.
تمرین ها کج فهمیهای دانش آموزان را تصحیح
می کنند.
بر فهم نکات اساسی در فعالیت ها تاکید شده است.

3
4
4

 .5فراهم كردن زمينة استحكام و استمرار فرايند يادگيري دانشآموزان

1

در تدوین محتوای فیزیک به پیش دانستههای دانش
آموز و پیش نیازهای درسی توجه شده است.

4

2

در تدوین محتوای فیزیك ،زمینه مناسب برای
یادگیریهای بعدی فراهم شده است.

4

3

از فنون و راهبردهای یادگیری اثربخش حوزه آموزش
فیزیک ،بهره گرفته شده است.

4
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ب .1.2.1.ویژگیها و سنجههای “اختصاصی” كتابهاي كار فیزیک
رديف

حداکثر

ویژگیها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

 .6ارائه موقعيتها و ف ّعاليتهاي يادگيري و مهارتهاي متن ّوع و فراتر از كتاب درسي

1

2
3

برای دستیابی به مهارتهای وسیعتر ،از قالبهای
متنوع مانند بازی و سرگرمی ,نقشه ها و نمودارها,
تصاویر و جداول بهره گرفته شده است.
در فعالیت ها به مهارتهای مربوط به روش علمی
از قبیل مشاهده و توضیح ,مهارت حل مساله و سایر
موارد پرداخته شده است.
محتوا ضمن رعايت چارچوب برنامه درسي ،فراتر از
کتاب درسی است.

3

3
3

 .7فراهم كردن زمينة پرورش مهارتهاي اجتماعي دانشآموزان از طريق پيشبيني كارهاي گروهي در
فعاليتها

1

با طرح فعالیتهای مناسب ،دانش آموزان را به
مشارکت در کار گروهی و کسب مهارتهای عمومی
همچون مباحثه ،گفتگو ,انتخاب کردن ,اظهار نظر,
گوش دادن ,مقایسه کردن و دیگر موارد ترغيب
میکند.

4

2

از طریق پیش بینی فعالیتهای گروهی و ثبت نتایج
آن ،امکان توجه به آرا و نظرات دیگران و زمینه
همفکری در حل مسائل را فراهم می سازد.

4

ّ
محل زندگي آنها
 .8بسط و توسعه ف ّعاليتهاي يادگيري دانشآموزان در محيط متن ّوع

1
2
3

فعالیت ها با ابزارها و وسایل پیرامون (دم دستی)
انجام پذیر هستند.
در فعالیت ها شرایط بومی و جغرافیایی گنجانده
شده است.

فعالیت هاي یادگیری برای تعامل با محیط طبیعی و
بومی طراحی شده است.

3
3
3

 .9فراهم كردن شايستگيهاي پايه در مخاطبان از طريق طراحي موقعيتهاي آموزشي و تربيتي مناسب

1

کتاب حاوی موقعیتهای آموزشی و تربیتی است
که زمینه تحقق شایستگیهای پایه مربوط به برنامه
درسی فیزیک را در دانش آموزان فراهم میکند.

جمع80 :

5

ب .2.2.1.ویژگیها و سنجههای “اختصاصی” كتابهاي تمرین فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .1توسعه مفاهيم و مهارتهاي اساسي مطرح شده در كتابهاي درسي بهمنظور تسهيل ،تثبيت و تقويت
يادگيري دانشآموزان

1

در راستای تسهیل یادگیری ،تمرین ها از ساده به
مشکل ارائه شده اند.

3

2

در راستای تثبیت یادگیری ،توالی تمرین ها بر اساس
بهره بردن از نکات آموخته شده در تمرین هاي پیشین
است.

3

3

ترتیب ارائه تمرین ها در راستای تقویت یادگیری است.

2

4

تمرین ها ،مفاهیم و مهارتهای اساسی کتاب درسی
حوزه تخصصی را پوشش می دهند.

3

 .2توجه به ايدههاي كليدي و شايستگيهاي موجود در برنامه درسي در سازماندهي محتوا

1

محتوا به فهم بهتر مفاهیم فیزیک ،فرمول ها ،اصول و
قوانین فیزیکی مندرج در کتاب درسی منجر می شود.

5

2

به تکنیک ها و مهارتهای الزم جهت کاربرد اصول و
قوانین در حل مسائل پرداخته است.

4

 .3طبقه بندی اطالعات ،مهارتها و ارزشهاي موجود در كتاب درسي ،بهمنظور تسهيل يادگيري

1

از نقشههای مفهومی برای دسته بندی مطالب بهره
برده است.

3

2

از روشهای متنوع دیگر برای طبقه بندی مطالب بهره
گرفته است.

4

 .4ارائه نکردن تمرينهاي بيارتباط با اهداف درسها و پاسخ مستقيم تمرين (حل مسائل) كتابها

1

از پاسخ مستقیم به تمرینهای کتاب اجتناب شده
است.

3

2

کتاب حاوی تمرینهای بی ارتباط با اهداف درس
نیست.

4
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ب .2.2.1.ویژگیها و سنجههای “اختصاصی” كتابهاي تمرین فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

 .5خالقیت و نوآوری در ارائة تمرينها ،براي تشويق يادگيرنده

1

کتاب حاوی تمرین هایی است که کج فهمیهای حوزه
تخصصی را نمایان میکند.

4

2

کتاب حاوی تمرین هایی است که خالقیت و
ابتکار دانش آموز را می طلبد و مستلزم بهره گیری
دانشآموزان از روشهای نوین و ایدههای نو هستند.

4

 .6استفاده از از نمودارها ،نقشهها و تصويرها و جدولهاي مناسب ،براي انتقال مؤثرتر مطالب كتابهاي
درسي

1

از تصاویر ،نمودارها ،جداول ،گراف ها و نقشههای
مناسب ,زیبا و جذاب استفاده شده است که به فهم
سریعتر و عمیق تر مطالب درسی فیزیک کمک
میکنند.

4

2

این موارد از دقت و صحت و تناسب با موضوعات مطرح
شده برخوردارند و به صورت گویا ،روشن و بدون ابهام،
مطالب درسی فیزیک را قابل فهم می سازند.

4

 .7رعایت استاندارد ارزشيابي برنامة درسي

1

بارم بندی و اصول علمی آزمون سازی در طراحی
تمرین و فعالیتهای یادگیری رعایت شده اند.

4

2

تمرین ها و فعالیتهای یادگیری ،تمامی سطوح
یادگیری را پوشش می دهند.

4

 .8تأكيد بر يادگيري پايدار بهجاي موفقيت آني و زودگذر در ارزشيابيها

1

در ارزشیابی ها ،نکات مورد نیاز برای یادگیریهای
بعدی مورد سنجش قرار گرفته اند.

4

2

پرسش ها و مسائل به گونه ای طراحی شده اند که
سبب تثبیت نکتههای کلیدی آموخته شده پیشین
می شوند.

4

3

پیوستگی و توالی میان نکات مندرج در پاسخ پرسشها
رعايت شده است.

4

ب .2.2.1.ویژگیها و سنجههای “اختصاصی” كتابهاي تمرین فیزیک
رديف

حداکثر

ویژگیها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .9پرورش خالقيتهاي دانشآموزان از طريق ارائة الگوهاي مناسب يادگيري و تعامل با آنان

1

پرسش ها خالقانه و پاسخ به پرسش ها مستلزم تفکر,
تحقیق ,کاوشگری و ارایه راه حلهای نو و خالقانه
هستند.

5

 .10افزایش عالقه و انگيزة مخاطبان براي توسعة يادگيري

1

سبب ایجاد اشتیاق برای مطالعه بیشتر ،انجام
فعالیتهای بیشتر یا انجام آزمایشهای بیشتر در
خواننده می شود.

5

جمع80 :

ب .3.1.ویژگیها و سنجههای اختصاصی» كتابهاي كاربرد فنآوري فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .1مبتني بودن بر اهداف حوزة تربيت و يادگيري

1
2
3

اهداف و رویکردهای حاکم بر کتاب همسو با اهداف
برنامه درسي فیزیک است.
کتاب سبب گسترش سواد علمی-فناورانه می شود.

کتاب سبب می شود فرآیند آموزش فیزیک مطابق برنامه
درسی دوره ،تقویت و تکمیل شود.

4
4
4

 .2برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیتهای علمی

1

محتوای کتاب از حیث چگونگی آموزش مفاهیم و اصول
فیزیک و کاربردهای آن دارای پیوستگی و انسجام است.

8

 .3ايجاد انگيزه و تقويت آن در مخاطبان

1

محتوای کتاب کاربرد فن آوری ،به گونه ای است که
منجر به ایجاد انگیزه و افزایش عالقه دانش آموز نسبت
به یادگیری بیشتر درس فیزیک می شود.

8
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ب .3.1.ویژگیها و سنجههای اختصاصی» كتابهاي كاربرد فنآوري فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

 .4كمك به رشد و توسعة علمي مخاطبان

1
2
3
4

محتوا در جهت تسهیل جريان يادگيري و پرورش
مهارتهای مورد نیاز برنامه درسی فیزیک است.

محتوا به فهم سریعتر و عمیق تر مطالب درسی فیزیک
کمک می کند.

فرهنگورويكردبهكارگيريفنآوريدرفرايندياددهي-يادگيري
ترویج شده است.
به مصاديق بهكارگيري فنآوري در برنامه درسي فیزیک
دوره مربوط توجه شده است.

3
3
3
3

 .5توجه به نيازهاي اختصاصي مخاطبان

1
2

فعاليتهای یادگیری با رشد شناختي و عاطفی
دانشآموزان متناسب است.

محتواي كتاب قابليت پاسخگويي به كنجكاويها،
نيازهاي اطالعاتي و پرسشهاي مخاطب را دارد.

3
3

3

به امكانات فنآوري که در اختيار دانشآموز است ،توجه
شده است.

1

برای ارائه مطالب ،قالبهای مناسب بکار گرفته شده است.

4

2

فرصت انجام فعاليتهاي عملي و قابل اجرا فراهم شده
است.

4

3

 .6افزايشگيرايي مطالب ،با استفاده از قالبهاي متنوعي مانند داستان ،شعر و نمايشنامه ،به صورتهاي
ساده يا تركيبي

 .7خالقيت و نوآوري در ارائة مطالب علمي

1

در بکارگیری فن آوری ،از روشهای نوین و خالقانه بهره
گرفته شده است.

4

2

همگام با تغييرات كاربرد فنآوري در آموزش است.

4

 .8استفاده از تصویر ،نمودار ،جدول ،گراف و نقشه برای انتقال سریعتر و مؤثرتر مطالب به مخاطب

1

به منظور سهولت درك پيامها و مفاهيم و اثربخشی
بیشتر روشهای یادگیری از جداول ،نمودارها ،تصاوير،
گراف ها و نقشه ها بهره گرفته شده است.

7

ب .3.1.ویژگیها و سنجههای اختصاصی» كتابهاي كاربرد فنآوري فیزیک”
رديف

حداکثر

ویژگیها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ

مالحظات

شده

 .9تقويت عالقة مخاطبان به مطالعة بيشتر دربارة موضوع يا موضوعهاي مطرح شده

به منظور ايجاد عالقه در مخاطب و ترغیب او به
اندیشیدن درباره روشهای نوین در مورد موضوع،
ويژگيهاي محيط فنآورانه به کارگرفته شده است.

1

5

در فرايند يادگيري به جستجوگري و كسب اطالعات
از منابع يادگيري (معلم ،والدين ،كتاب و غيره) توسط
فراگير توجه شده است.

2

3

جمع80 :

ب .2.ویژگیها و سنجههای “اختصاصی” كتابهاي مرجع فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .1مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری

1
2

محتوا با عناصر برنامه درسی فیزیک مرتبط است.
محتوا همسو با اهداف برنامه درسي دوره است.

5
5

 .2برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیتهای علمی

1

پيوستگي و انسجام موضوعي در محتواي هر فصل
رعایت شده است.

4

2

دستهبندي مناسب اطالعات صورت گرفته است.

3

3

پيشنيازهاي مفهومي رعايت شده اند.

3

 .3كمك به رشد و توسعۀ علمی مخاطب

1

حاوی اطالعات علمی دقیق ،مفید و مناسب برای
مخاطب است.

5

2

به خودآموز بودن محتوا توجه شده است.

5
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ب .2.ویژگیها و سنجههای “اختصاصی” كتابهاي مرجع فیزیک
رديف

حداکثر امتیاز

ویژگیها و سنجهها

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را

 .4ارائه تعمیمها ،مفاهیم و واقعیتها به صورت مستدل

تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

1
2
3

در بیان و ارائه محتوا ساختار استداللی رعایت شده است.

مفاهيم بنيادي قابل تعميم و مهارتهاي مرتبط را
پرورش داده است.
براي نشان دادن صحت مطالب ،توضيحات و
شواهدكافي ارائه شده است.

4
3
3

 .5توجه به نیازهای اختصاصی مخاطب

1
2

محتوا پاسخگوی كنجكاويها ،نيازهاي اطالعاتي و
پرسشهاي مخاطب در زمينه فیزیک است.
مراجع و منابع مناسب و مورد نياز دانشآموزان و
معلمان را معرفي كرده است.

6
4

 .6برخورداري از تصوير ،نمودار ،جدول ،گراف و نقشه ،براي انتقال سريعتر و مؤثرتر مطالب به مخاطبان

1

به منظور سهولت درك پيامهای متن و فهم بهتر و
عمیق تر مفاهيم ،اصول و قوانین فیزیک ،از جداول،
نمودارها ،گراف ها و نقشه ها استفاده شده است.

7

 .7تقویت عالقۀ مخاطبان نسبت به مطالعۀ بیشتر دربارۀ موضوع یا موضوعهای مطرح شده

1
2

به کاربرد دانش فیزیک در زندگی روزانه و در حوزه
فناوری توجه شده است.
محتوا دارای وجه انگیزشی است و قابلیت اثرگذاری
بر مخاطب را دارد.

5
5

 .8ويژگيهای اختصاصي موضوع درسي

1

متن دارای بيان واضح و دقیق در جهت دسترسي
سریع تر و بیشتر به اطالعات است.

3

2

با توجه به اهداف كتاب ،موضوعات و مطالب به صورت
كامل ارائه شده است.

3

3

کتاب دارای واژهنامه ،نمایه مناسب ،مراجع و منابع
مناسب است.

2

4

سوابق علمي ،پژوهشي و آموزشي مولف در کتاب
آمده است.

1

5

براي نوشتن كتاب مرجع ،مولف از اعتبار الزم
برخوردار است.

4

جمع80 :

الف .3.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی مشترک» پوسترهای فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

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

1

محتوای پوستر با اهداف و رویکردهای حاکم بر برنامه
درسی فیزیک همسو است.

4

2

محتوای پوستر با ایدههای کلیدی ،مفاهیم و
مهارتهای برنامه درسی فیزیک تناسب دارد.

4

 .2برخورداری محتوای پوستر از صحت و اعتبار علمی

1

در بیان و توضیح مفاهیم ،اصول ،قوانین و دیگر عناصر
فیزیک دقت و صحت علمی رعایت شده است.

3

2

محتوای پوستر با بهره گیری از یافته ها ،تجربیات و
روشهای علمی معتبر تهیه شده است.

3

 .3فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

1

محتوای آموزشی پوستر ،جذاب و برانگیزاننده و تقویت
کننده حس کنجکاوی و پرسشگری مخاطب است.

3

2

سرعت الزم جهت تبادل اطالعات و انتقال مفاهیم
را دارد.

3

 .4تناسب ساختار فیزیکی پوستر و كیفیت چاپ آن ،اعم از قطع و اندازة قلم با سن مخاطب

1

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

2

2

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

1

3

قطع پوستر براي استفاده در کالس و آزمایشگاه
مناسب است.

1

4

تمهیدات الزم جهت افزایش طول عمر پوستر
اندیشیده شده و مواد استفاده شده (کاغذ ،نوع رنگ ها
و )...از کیفیت مناسب برخوردار است.

2
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الف .3.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی مشترک» پوسترهای فیزیک
رديف

حداکثر

ویژگیها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

 .5توجه به ايدههاي كليدي و شايستگيهاي موجود در كتابهاي درسي ،در سازماندهي محتوا

1
2
3

در پوستر نکات مهم و ایدههای کلیدی کتاب درسی
فیزیک مورد توجه قرار گرفته اند و برجسته شده اند.

3

به پرورش شایستگیهای مورد نظر در برنامه درسی
توجه شده است.

2

طرح ها و تصاویر مورد استفاده در پوستر با طرح ها و
تصاویر کتاب درسی هماهنگ است.

3

 .6افزايش عالقه و انگيزة مخاطبان براي توسعة يادگيري

1
2

سبب افزایش عالقه دانش آموزان جهت یادگیری
مطالب بیشتر می شود.
فرصتهای یادگیری جدیدی را در اختیار دانش
آموزان قرار می دهد و به بسط و تثبیت یادگیری
مخاطب کمک می کند.

3
3

جمع40 :

ب .3.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی» پوسترهای فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

 .1مبتني بودن بر اهداف حوزة تربيت و يادگيري

1

محتوای پوستر در راستای ارتقای سواد علمی-فناورانه
است.

9

2

محتوای پوستر در راستای تحقق اهداف ،رویکردها و
نگرشهای برنامه درسی فیزیک است.

9

 .2برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیتهای علمی

1

محتوای پوستر و عناصر به نمایش گذاشته شده در
آن از سازماندهی مناسب و منسجم در جهت رسیدن
به هدف آموزشی موردنظر برخوردار است.

14

مالحظات

ب .3.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی» پوسترهای فیزیک
رديف

حداکثر

ویژگیها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .3ايجاد انگيزه و تقويت آن در مخاطبان

1

انگیزه و عالقه مخاطب را جهت فراگیری موضوع و
گسترش دانش و مهارت افزایش می دهد.

14

 .4برخورداري از ویژگیهای بصری مناسب

1

2

از محرکهای بصری همچون شکل ظاهری و
رنگهای جذاب و متناسب برای ایجاد انگیزه استفاده
شده است.
اجزای پوستر و ارتباط بین آنها به خوبی نشان داده
شده است و نحوه چینش عناصر در پوستر مناسب
است.

8

8

 .5تناسب مفاهیم و محتوای ارائه شده با نیازهای مخاطب

1
2
3

در برگیرنده محتوای مناسب جهت رفع نیازهای
فردی دانش آموز در حوزه آموزش است.

به نیازهای عاطفی و شناختی دانش آموزان توجه
شده است.

به مسائل روزمره زندگی مخاطبان در سطح فردی و
اجتماعی توجه نشان داده است.

6
6
6

جمع80 :

69

70
را

الف .4.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی مشترک»
فلشکارتهای فیزیک

تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

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

1

محتوای فلش کارت همسو با اهداف برنامه درسی
است.

6

 .2برخورداری محتوای فلش کارت از صحت و اعتبار علمی

.1

محتوای فلش کارت از دقت ،صحت و اعتبار علمی
برخوردار است.

4

.2

محتوای فلش کارت منطبق با آخرین دستاوردهای
علمی است.

3

 .3فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

1

محتوا جذاب و برانگیزاننده است و حس کنجکاوی
مخاطب را برمی انگیزد.

3

2

از محرکهای بصری برای ایجاد انگیزه استفاده شده
است.

3

 .4تناسب ساختار فیزیکی فلش کارت و كیفیت چاپ آن ،اعم از قطع و اندازة قلم با سن مخاطب

1

از محرکهای بصری و جذاب و شکل ظاهری و
فیزیکی مناسب برخوردار است.

2

2

اندازه قلم ،قطع و تعداد کارت ها با سن مخاطب
تناسب دارد.

2

3

مواد استفاده شده (کاغذ ،نوع رنگ ها و ) ...از کیفیت
مناسب برخوردار است و جهت افزایش عمر فلش
کارت ها ،تمهیدات الزم اندیشیده شده است.

1

4

به لحاظ وزن و بسته بندی از شرایط مناسبی
برخوردار است و به سهولت استفاده از آن در کالس یا
خانه توجه شده است.

1

الف .4.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی مشترک» فلشکارتهای فیزیک
رديف

حداکثر

ویژگیها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .5توجه به ايدههاي كليدي و شايستگيهاي موجود در كتابهاي درسي ،در سازماندهي محتوا

1
2

نکات مهم و ایدههای کلیدی برنامه درسی فیزیک
مورد توجه قرار گرفته است.

به پرورش شایستگیهای مورد نظر در برنامه درسی
فیزیک توجه شده است.

4
4

 .6افزايش عالقه و انگيزة مخاطبان براي توسعة يادگيري

1

سبب افزایش عالقه دانش آموزان جهت یادگیری
مطالب بیشتر می شود.

4

2

سبب تقویت حس کنجکاوی مخاطب مي شود.

3

جمع40 :

ب .4.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی» فلشکارتهای فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .1مبتني بودن بر اهداف حوزة تربيت و يادگيري

1

در راستای رویکرد و اهداف برنامه درسی است.

6

2

اطالعات کارت ها مرتبط با برنامه درسی است.

6

.2برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیتهای علمی

1

محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.

5

2

عناصر به نمایش گذاشته شده ،مرتبط ،متناظر و
مکمل هستند.

6

71

72

ب .4.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی» فلشکارتهای فیزیک
رديف

حداکثر

ویژگیها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

 .3ايجاد انگيزه و تقويت آن در مخاطبان

1

انگیزه مخاطب را جهت فراگیری موضوع مندرج در
کارت افزایش می دهد .

5

2

عالقه مخاطبان را در زمینه موضوعهای مرتبط با
فیزیک افزایش می دهد.

6

 .4برخورداري از ویژگیهای بصری مناسب

1

از رنگهای استاندارد و تصاویر زیبا و جذاب استفاده
شده است.

5

2

چیدمان عناصر در هر کارت مناسب است.

6

 .5تناسب مفاهیم و محتوای ارائه شده با نیازهای مخاطب

1

در برگیرنده محتوای مناسب جهت رفع نیازهای
درسی ،فردی و اجتماعی مخاطب است.

6

2

محتوای ارائه شده برای مخاطب قابل درک است.

6

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

1

تعداد کارت ها با حجم محتوای ارائه شده متناسب
است.

5

2

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

6

 .7تناسب تصاویر با محتوا

1

تصاویر و کلمات با محتوای مورد نظر مرتبط است.

6

2

برای کشف روابط ،امکان برقراری ارتباط تصویری بین
کارت ها وجود دارد .

6

جمع80 :

مالحظات

ب .5.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی» کتابهای جنبي و سرگرمي فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

 .1مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری

1

محتوا در راستای ارتقای سواد علمی-فناورانه و
همچنین توجه به زندگی واقعی در بعد فردی و
اجتماعی است.

3

2

محتوای کتاب ها در راستای پرورش تدبر ،تعقل و
اندیشه ورزی است.

3

3

محتوا در راستای پرورش نگرش صحیح درباره علم
و طبیعت است و اهداف برنامه درسي را برآورده مي
سازد.

3

 .2برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیتهای علمی

1

محتوا از سازماندهی مناسب در جهت رسیدن به
اهداف آموزشی مطلوب برخوردار است.

5

2

محتوا دارای ساختاری منطقی و منسجم است و
تناقضی در محتوای تدوین شده وجود ندارد.

4

 .3ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

1

محتوا سبب برانگيختن كنجكاوي دانشآموزان از
طريق ارائه عناصر جذاب و مهیج است.

8

 .4توجه به نيازهاي اختصاصي مخاطبان

1

مهارت هاي مورد نياز در محتوای کتاب و سرگرميها
با رشد شناختي و عاطفی دانشآموزان متناسب
هستند.

6

2

محتوا قابلیت پاسخگويی به كنجكاويهای مخاطب
را دارد.

4

73
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ب .5.ویژگیها و سنجههای «اختصاصی» کتابهای جنبي و سرگرمي فیزیک
رديف

حداکثر

ویژگیها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

 .5افزایش گیرایی مطالب با استفاده از قالبهای متنوعی مانند داستان ،شعر و نمایشنامه ،به صورتهای
ساده یا تركیبی

1

از قالبهای هنری و زیبایی شناختی جذاب و گیرا
استفاده شده است.

6

2

قالب هاي متنوع و متناسب با محتوا ارائه شده است.

4

 .6خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

1

خالقيت و نوآوري در انتخاب سرگرميها و نیز
محتوای کتابهای جنبی وجود دارد.

9

 .7برخورداري از تصوير ،نمودار ،جدول ،گراف و نقشه ،براي انتقال سريعتر و مؤثرتر مطالب به مخاطبان

1

از جداول ،نمودارها ،تصاوير و نقشههای مناسب به
منظور فهم سریع تر و عمیقتر مطالب استفاده شده
است.

8

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

1

کتاب ،زيبايي ها و شگفتيهای فیزیک به ویژه در
حوزه مطالعه طبیعت را نشان می دهد.

5

2

كاربردهاي فیزیک در حوزه زندگی و فناوری و به طور
کلی در محیط پیرامون را نشان می دهد.

5

 .9فراهمکردن زمينة پرورش مهارتهاي اجتماعي دانشآموزان
از طريق پيشبيني كارهاي گروهي در فعاليتها

1

محتوای کتاب جنبی و نیز سرگرميهای فیزیک،
فرصت تعامل ،مشارکت و کار گروهی را ایجاد کرده
است.

جمع80 :

7

ضمیمه1
77

فرمهای ارزشیابی و جداول ارزيابي
از انواع کتابها و منابع آموزشی و تربيتي فیزیک
 .1جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از كتابها و منابع كمكآموزشي فیزیک
 .1.1جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از كتابها

و منابع تكميلي دانشآموز (دانشافزايي) فیزیک

 .1.1.1جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از كتابهاي تكميلي دانشآموز (دانشافزايي)

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي
ازكتابهاي تكميلي دانشآموز (دانشافزايي) فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

خالقیت و نوآوری:

1

زمينه حل مسئله بهصورت مبتكرانه از طريق پرورش
مهارتهاي يك يا چند نوع تفكر (نظير :تفكر منطقي ،تفكر
واگرا ،تفكر سيستمي ،تفكر نقاد) را فراهم ميكند.

2

2

توليد يك محصول جدید و كاربردي را با استفاده از يك يا
چند روش (نظير :درگيري حواس ،كاوشگري ،آزمايش كردن)
فراهم کرده است.

1

خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير :پرورش تخیل /طرح
افکار تازه /ارتباط بین پدیدهها و وقایع و كاربست آن را مورد
توجه قرار داده است.

2

4

موقعیتهایی برای به کارگیری ایدهها و تبديل آن به خدمات
جدید و به شیوهای مفيد را فراهم می کند.

1

5

محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

2

3

79

80

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي ازكتابهاي تكميلي دانشآموز (دانشافزايي) فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

6
7
8

قواعد دستور زبان فارسی معیار (نوشتاري/گفتاري) به ویژه در
ترکیب جمالت رعایت شده است.
قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول
نشانهگذاري رعایت شده است.
به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان
زبان توجه كرده است.

2
2
2

سهولت به کارگیری:

9

طراحی و تولید آن بهگونهاي است كه امکان بهرهگیری آسان
و راحت از ماده آموزشی را فراهم میکند.

6

صحت و دقت علمی:

10
11

محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي علمي
معتبر تهيه شده است.
محتوا توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند شيء،
پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است و با عرصههاي
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

4
2

تناسب محتوا و روشهای ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي:

12
13
14

با اهداف كلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد.
به اصول حاكم بر طراحي برنامههاي درسي مبتني بر سند
برنامه درسي ملي و رويكرد فطرتگرايي توحيدي توجه كرده
است.
به شايستگيهاي پايه و مؤلفههاي راهنماي حوزهي تربيت و
يادگيري مربوط توجه كرده است.

4
2
2

رعايت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي -ايراني:

15
16

ارزشهاي ديني ،فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب
را رعايت نموده است.
به معرفی نمادهای هويت ملی (ايراني،اسالمي و انقالبي)
مانند پرچم ،زبان فارسي ،ارزشهاي ديني و انقالبي توجه
کرده است.

3
3

توضیحات

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي ازكتابهاي تكميلي دانشآموز (دانشافزايي) فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روانشناسي رشد:

17
18

به نيازهاي گروههاي سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای
جنسیتی و محيطي توجه كرده است.
به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي ،عاطفي،
ايماني ،اخالقي و عملكردي آنها كمك ميكند.

5
3

به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19
20

در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به يافتهها و دانشهاي نظري ،عملي و روشي روز
توجه شده است.
در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به نیازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

2
2

سادگی و روانی محتوا:

21

از كلمات آشنا (واژگان پایه) ،با معنا ،جمالت كوتاه و
نشانههاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

3

22

از بيان روشن ،گويا و قابل فهم استفاده كرده است.

2

سازماندهی مناسب محتوا:

23
24
25
26

محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است.
محتوا به شكل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي شده
است.
محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و
فزاينده را براي مخاطب فراهم ميكند.
شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيطهاي داخل و
خارج از مدرسه را فراهم ميكند.

2
1
2
1

توجه به متون علمی تمدن اسالمي -ايراني:

27
28

محتوا به معرفي منابع و فعاليتهاي علمي و ادبي دانشمندان
مسلمان توجه كرده است.
محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و جهان
اسالم توجه كرده است.

3
2
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ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي ازكتابهاي تكميلي دانشآموز (دانشافزايي) فیزیک
ردیف

حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

مالحظات بهداشتی و ایمنی:

29

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم ،بيخطر و
بهداشتي استفاده شده است.

6

جذابيت شكلي و ظاهری:

30

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده آموزشي
رعايت شده است.

2

31

موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده
آموزشي رعايت شده است.

2

32

از رنگها ،تصاوير ،عكسها ،نقشهها و نمودارهاي جذاب و
مرتبط استفاده شده است.

2
80

جمع کل

ویژگیها و سنجههای اختصاصی
«ارزيابي از کتابهای تكميلي دانشآموز (دانشافزايي) فیزیک»
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

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

1

محتوای انتخاب شده با ایدههای کلیدی ،مفاهیم و
مهارتهای اساسی برنامه درسی فیزیک تناسب دارد.

2

2

محتوای کتاب موجب اشاعه و گسترش برنامه درسی
فیزیک شده است.

1

3

رویکرد انتخاب شده با رویکردهای حاکم بر برنامه
درسی فیزیک انطباق دارد.

2

مالحظات

ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي از کتابهای تكميلي دانشآموز (دانشافزايي) فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

توجه به توسعة شایستگیهای پایة مخاطبان از منظر تفكر و تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق

4

5

نگاه به طبیعت به مثابه صنع الهی در متن گنجانده
شده است و محتوا سبب تدبر در طبیعت مي شود.
همچنین حس احترام به طبیعت ،حفظ محیط زیست
و تلقی آن به عنوان نعمت الهی را ایجاد می کند.
بین متن و ارزشهای دینی و توحیدی و نیز ارزشهای
اخالقی ،تعارضی وجود ندارد.

1

1

6

در محتوا ،درک درستی از علم ارائه شده است.

1

7

به ابعاد عملی ،مهارتی و فناوری توجه شده است.

1

8

محتوا داراي قابلیت تربیت افراد چندبعدی و دارای
انسجام فکری از حیث علمی ،اخالقی ،دینی ،عملی و
 ...است.

1

برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

9
10
11

در بیان و توضیح مفاهیم ،اصول ،قوانین و عناصر دیگر
فیزیکی دقت و صحت علمی رعایت شده و از جمالت
و گزارههای دقیق ,درست و گویا استفاده شده است.
محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي
علمي معتبر تهيه شده است.
محتوا ،توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند
شيء ،پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است.

2
2
1

تناسب کیفیت سازماندهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطب

12
13

متن کتاب متناسب با رشد شناختی و عقالنی
دانشآموز است.

تناسب عرضی و طولی با سایر آموختههای دانش آموز
رعایت شده است.

2
2

توجه به تفاوت سبكهای یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

14

درکتاب به سبکهای یادگیری و شناختی متفاوت
مخاطبان توجه شده است و تفاوتهای دیگر نيز در
نظر گرفته شده اند.

3

83
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ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي از کتابهای تكميلي دانشآموز (دانشافزايي) فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

15

در کنار متن ،امکان بهره گیری از نرم افزارها و یا
برنامههای تعاملی دیگر فراهم شده است.

1

16

محتوا باعث برانگيختن حس كنجكاوي و پرسشگري
در مخاطب مي شود.

1

17

ازپرسش ها ،تمرین ها و فعالیت هایی استفاده شده
است که مستلزم ایفای نقش دانش آموز ،مطالعه
موردی یا آموزش حین کار است.

1

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

قطع کتاب به گونه ای طراحی شده که محتواهای
 18مربوط به یک موضوع فیزیک در صفحات آن جای داده
شده است.
نمودارها ،عکس ها و تصاویر ،حاشیه ها ،جداول و ...
 19مربوط به یک محتوای خاص ،متناسب با قطع کتاب،
منظم و منسجم هستند.

1

1

20

خواننده متن پيوسته از موقعیت خود در متن آگاه
است.

1

21

برای اجزای متن از رنگهای مناسب و به صورت
یکدست استفاده شده است.

1

بیان مشفقانه برمبنای زبان فارسی معیار

لحن کتاب در بکار بردن جمالت و استفاده از تیترها به
 22گونه ای است که شوق خواننده را برای خواندن متن
برمی انگیزاند.

1

23

از اصطالحات فارسی معادل ،رایج و مناسب واژگان
فیزیک استفاده شده است.

1

24

از جمالت ساده ،روان ،واضح ،رسا و گویا استفاده شده
است و دانش آموز بدون آنكه درگير معانی لغات و
جمالت به کار رفته شود ،به راحتي با محتوا ارتباط
برقرارمي كند.

1

ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي از کتابهای تكميلي دانشآموز (دانشافزايي) فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

استفاده از شكل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم ،پیامها و پرورش مهارتها

25

شکل ها و تصاویر زیبا ،دقیق و متناسب با متن
استفاده شده اند و مخاطب را درگیر می کنند.

2

26

از شکل ها و تصاویر در تسهیل و سرعت بخشیدن به
انتقال پیام استفاده شده است.

1

تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی ،اجتماعی و فنی و حرفهای مخاطب

27

کتاب ها مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی و حرفه
ای مخاطبان است.

2

28

به پرسشهای روزمره و کنونی مخاطبان پرداخته
است.

2

رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ محتوای كتاب

29

شناسنامه کتاب و فهرستهای موضوعی بر اساس
طبقه بندیهای استاندارد است و در تالیف کتاب به
رعایت حقوق پدیدآورندگان همه کتاب ها به ویژه
کتابهای درسی توجه شده است.

1

مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری

30

به پرورش سواد علمی فناورانه در بعد فردی و
اجتماعی توجه شده است.

2

31

به ایجاد نگرش صحیح درباره طبیعت به مثابه بخشی
از خلقت الهی و تعالی نگرش غایتمند و توحیدی توجه
شده است.

2

32

به ایجاد نگرش صحیح درباره علم ،روش علمی ،اهداف
و محدودیتهای علم تجربی توجه شده است.

2

33

به ایجاد ارتباط میان آموزههای علمی و زندگی واقعی
توجه شده است.

2

34

به پرورش انسانهای خالق و مسئولیت پذیر توجه
شده است.

2
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86

ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي از کتابهای تكميلي دانشآموز (دانشافزايي) فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیتهای علمی

35

اطالعات علمی سندیت الزم را دارند و در انتخاب
رویکردها در مواجهه با مفاهیم ،از سالیق شخصی
پرهیز شده است.

3

36

در محتوای تدوین شده تناقض وجود ندارد و محتوا
داری ساختاری منطقی و منسجم است.

3

ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

37

کتاب انگیزه دانش آموز را برای گسترش دانش و
مهارت فراهم میکند.

4

38

کتاب به نیازهای عاطفی دانش آموز در فرآیند
یادگیری توجه نشان داده است.

3

كمك به رشد و توسعۀ علمی مخاطب

39

قابلیت گسترش دانش و مهارتهای الزم را برای فرد
فراهم می كند.

3

40

دانش آموز را در فرآیند یادگیری درگیر میکند و
زمینه تسهیل یادگیری و ايجاد پرسش را فراهم
میسازد.

4

ارائه تعمیمها ،مفاهیم و واقعیتها به صورت مستدل

41

در روش انتقال مطالب فیزیک به دانش آموز ,تقدم و
تاخر منطقی رعايت شده است.

2

42

در جهت انتقال بهتر ،مفاهيم از ساده به پیچیده ،یا
برعکس تنظيم شده است.

2

43

در جهت انتقال بهتر ،سیر مطالب فیزیک از
موقعیتهای واقعی و عینی به فرضی و ذهنی یا
برعکس تنظيم شده است.

2

44

در جهت انتقال بهترمفاهيم ،مطالب از کل به جزء یا
برعکس ،تنظيم شده است.

2

شده

مالحظات

ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي از کتابهای تكميلي دانشآموز (دانشافزايي) فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

توجه به نیازهای اختصاصی مخاطب

45
46
47

محتوا با مسائل روزمره و زندگی واقعی و اجتماعی
مخاطب مرتبط است.

مطالب به پرورش مهارتهای مورد نیاز فرد در زندگی
کمک می کند.
کتاب در طرح موضوع ،به سبک زندگی ناشی از محیط
جغرافیایی ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی و تفاوتهای
جنسیتی مخاطبان توجه كرده است.

2
3
3

افزایش گیرایی مطالب با استفاده از قالبهای متنوعی مانند داستان ،شعر و نمایشنامه ،به صورتهای
ساده یا تركیبی

48
49

از قالبهای هنری و زیبایی شناختی متناسب با
محتوای فیزیک استفاده شده است و قالبهای بهکار
رفته جذاب و گیرا هستند.
متن و قالبهای متنوع ديگر ،يك مجموعه منسجم،
متناسب و یکپارچه تشکیل داده اند.

4
4

خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

50

51

52

موقعیتهایی برای به کارگیری و درک و فهم ایدهها و
مفاهیم جدید فراهم كرده است.
از روشهای نوین ،مبتکرانه و خالقانه که صحت و
دقت علمی دارند ،نظير درگيري حواس ،كاوشگري و
آزمايش كردن استفاده شده كه منجر به یک راه حل و
روش جدید و كاربردي شده است.
از مثالهای بدیع و سواالت برانگیزاننده در جهت
وضوح و روشن سازی مفاهیم فیزیک و نیز از
سبکهای متعدد يادگيري استفاده شده است.

3

3

3

برخورداري از تصوير ،نمودار ،جدول ،گراف و نقشه ،براي انتقال سريعتر و مؤثرتر مطالب به مخاطبان

53

54

از تصاویر ،نمودارها ،جداول ،گراف ها و نقشههای
مناسب ,زیبا و جذاب استفاده شده است كه به فهم
سریع تر و عمیق تر مطالب کمک می کند.

این موارد از دقت ،صحت و تناسب با موضوعات مطرح
شده در فیزیک برخوردارند ،همچنين گویا ،روشن و
بدون ابهام ،مطالب را قابل فهم می سازند.

3

3
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ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي از کتابهای تكميلي دانشآموز (دانشافزايي) فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

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

55

کتاب حاوی مطالب دانشی و مهارتی بیشتر و مرتبط با
موضوعات مطرح شده است.

2

56

مطالب تکمیلی از تازگی و جذابیت الزم برخوردارند.

2

57

مطالب تکمیلی با کاربرد دانش در حوزههای مختلف
زندگی و حوزه صنعت و فناوری مرتبط اند.

2

58

مطالب تکمیلی انگيزش دانش آموزان براي گسترش
دانش و مهارت را افزايش مي دهد.

2

معرفی منابع تأليف يا ترجمة كتاب و منابع براي مطالعه

59

منابع و مراجع بیشتر ،روزآمد ،برخط و به صورت
استاندارد براي مطالعه معرفي شده اند.
جمع امتياز ويژگيهاي اختصاصي

3
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.2.1.1جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از كتابهاي مرجع فیزیک

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از كتابهاي مرجع فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

خالقیت و نوآوری:

1

2

3

زمينه حل مسئله بهصورت مبتكرانه از طريق پرورش
مهارتهاي يك يا چند نوع تفكر (نظير :تفكر منطقي ،تفكر
واگرا ،تفكر سيستمي ،تفكر نقاد) را فراهم ميكند.
توليد يك محصول جدید و كاربردي را با استفاده از يك
يا چند روش (نظير :درگيري حواس ،كاوشگري ،آزمايش
كردن) فراهم کرده است.
خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير :پرورش تخیل/
طرح افکار تازه /ارتباط بین پدیدهها و وقایع و كاربست آن
را مورد توجه قرار داده است.

2

1

2

4

موقعیتهایی برای به کارگیری ایدهها و تبديل آن به
خدمات جدید و به شیوهای مفيد را فراهم میکند.

1

5

محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

2

رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

6

قواعد دستور زبان فارسی معیار (نوشتاري/گفتاري) به ویژه
در ترکیب جمالت رعایت شده است.

2

7

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و
اصول نشانهگذاري رعایت شده است.

2

8

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل
فرهنگستان زبان توجه كرده است.

2

سهولت به کارگیری:

9

طراحی و تولید آن بهگونهاي است كه امکان بهرهگیری
آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم میکند.

6

89

90

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از كتابهاي مرجع فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

صحت و دقت علمی:

10
11

محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي علمي
معتبر تهيه شده است.
محتوا توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند شيء،
پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است و با عرصههاي
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

4
2

تناسب محتوا و روشهای ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي:

12

با اهداف كلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد.

4

13

به اصول حاكم بر طراحي برنامههاي درسي مبتني بر سند برنامه
درسي ملي و رويكرد فطرتگرايي توحيدي توجه كرده است.

2

14

به شايستگيهاي پايه و مؤلفههاي راهنماي حوزهي تربيت
و يادگيري مربوط توجه كرده است.

2

رعايت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي -ايراني:

15
16

ارزشهاي ديني ،فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد
مصوب را رعايت نموده است.
به معرفی نمادهای هويت ملی (ايراني،اسالمي و انقالبي)
مانند پرچم ،زبان فارسي ،ارزشهاي ديني و انقالبي توجه
کرده است.

3
3

تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روانشناسي رشد:

17
18

به نيازهاي گروههاي سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای
جنسیتی و محيطي توجه كرده است.
به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي ،عاطفي،
ايماني ،اخالقي و عملكردي آنها كمك ميكند.

5
3

به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19

در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به يافتهها و دانشهاي نظري ،عملي و روشي روز
توجه شده است.

2

20

در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به نیازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

2

توضیحات

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از كتابهاي مرجع فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

سادگی و روانی محتوا:

21

از كلمات آشنا (واژگان پایه) ،با معنا ،جمالت كوتاه و نشانههاي
نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

3

22

از بيان روشن ،گويا و قابل فهم استفاده كرده است.

2

سازماندهی مناسب محتوا:

23
24
25
26

محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است.
محتوا به شكل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي شده است.

محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و
فزاينده را براي مخاطب فراهم ميكند.
شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيطهاي داخل و
خارج از مدرسه را فراهم ميكند.

2

1
2
1

توجه به متون علمی تمدن اسالمي -ايراني:

27
28

محتوا به معرفي منابع و فعاليتهاي علمي و ادبي
دانشمندان مسلمان توجه كرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و
جهان اسالم توجه كرده است.

3
2

مالحظات بهداشتی و ایمنی:

29

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم ،بيخطر
و بهداشتي استفاده شده است.

6

جذابيت شكلي و ظاهری:

30
31
32

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده
آموزشي رعايت شده است.

موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده
آموزشي رعايت شده است.

از رنگها ،تصاوير ،عكسها ،نقشهها و نمودارهاي جذاب و
مرتبط استفاده شده است.
جمع کل

2
2
2
80
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ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي ازکتابهای مرجع فیزیک”

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

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

1
2
3

محتوای انتخاب شده با ایدههای کلیدی ،مفاهیم و
مهارتهای اساسی برنامه درسی فیزیک تناسب دارد.
محتوای کتاب موجب اشاعه و گسترش برنامه درسی
فیزیک شده است.
رویکرد انتخاب شده با رویکردهای حاکم بر برنامه
درسی فیزیک انطباق دارد.

2
1
2

توجه به توسعة شایستگیهای پایة مخاطبان از منظر تفكر و تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق

4

5

نگاه به طبیعت به مثابه صنع الهی در متن گنجانده
شده است و محتوا سبب تدبر در طبیعت مي شود.
همچنین حس احترام به طبیعت ،حفظ محیط زیست
و تلقی آن به عنوان نعمت الهی را ایجاد می كند.
بین متن و ارزشهای دینی و توحیدی و نیز
ارزشهای اخالقی ،تعارضی وجود ندارد.

1

1

6

در محتوا درک درستی از علم ارائه شده است.

1

7

به ابعاد عملی ،مهارتی و فناوری توجه شده است.

1

8

محتوا داراي قابلیت تربیت افراد چندبعدی و دارای
انسجام فکری از حیث علمی ،اخالقی ،دینی ،عملی
و  ...است.

1

برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

9
10
11

در بیان و توضیح مفاهیم ،اصول ،قوانین و عناصر دیگر
فیزیک ،دقت و صحت علمی رعایت شده و از جمالت
و گزارههای دقیق ,درست و گویا استفاده شده است.
محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي
علمي معتبر تهيه شده است.
محتوا ،توصيفي نظاممند و منطقي از يك يا چند
شيء ،پديده ،واقعيت و يا رخداد ارائه كرده است.

2
2
1

ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي ازکتابهای مرجع فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

تناسب کیفیت سازماندهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطب

12
13

متن کتاب متناسب با رشد شناختی و عقالنی دانش
آموز است.

تناسب عرضی و طولی با سایر آموختههای دانشآموز
رعایت شده است.

2
2

توجه به تفاوت سبكهای یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

14

درکتاب به سبکهای یادگیری و شناختی متفاوت
مخاطبان توجه شده است و تفاوتهای دیگر نيز در
نظر گرفته شده اند.

3

فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

15

در کنار متن ،امکان بهره گیری از نرم افزارها و یا
برنامههای تعاملی دیگر فراهم شده است.

1

16

محتوا باعث برانگيختن حس كنجكاوي و پرسشگري
در مخاطب مي شود.

1

17

ازپرسش ها ،تمرین ها و فعالیت هایی استفاده شده
است که مستلزم ایفای نقش دانش آموز ،مطالعه
موردی یا آموزش حین کار است.

1

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

18

قطع کتاب به گونه ای طراحی شده که محتواهای
مربوط به یک موضوع فیزیک در صفحات آن جای
داده شده است.

1

19

نمودارها ،عکس ها و تصاویر ،حاشیه ها ،جداول و ...
مربوط به یک محتوای خاص ،متناسب با قطع کتاب،
منظم و منسجم هستند.

1

20

خواننده متن پيوسته از موقعیت خود در متن آگاه
است.

1

21

برای اجزای متن از رنگهای مناسب و به صورت
یکدست استفاده شده است.

1

93

94

ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي ازکتابهای مرجع فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

بیان مشفقانه برمبنای زبان فارسی معیار

22
23

24

لحن کتاب در بکار بردن جمالت و استفاده از تیترها
به گونه ای است که شوق خواننده را برای خواندن
متن برمی انگیزاند.
از اصطالحات فارسی معادل ،رایج و مناسب واژگان
فیزیک استفاده شده است.
از جمالت ساده ،روان ،واضح ،رسا و گویا استفاده شده
است و دانش آموز بدون آنكه درگير معانی لغات و
جمالت به کار رفته شود ،به راحتي با محتوا ارتباط
برقرارمي كند.

1
1

1

استفاده از شكل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم ،پیامها و پرورش مهارتها

25
26

شکل ها و تصاویر زیبا ،دقیق و متناسب با متن
استفاده شده اند و مخاطب را درگیر می کنند.

2

از شکل ها و تصاویر در تسهیل و سرعت بخشیدن به
انتقال پیام استفاده شده است.

1

تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی ،اجتماعی و فنی و حرفهای مخاطب

27

کتاب ها مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی و
حرفهای مخاطبان است.

2

28

به پرسشهای روزمره و کنونی مخاطبان پرداخته است.

2

رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ محتوای كتاب

29

شناسنامه کتاب و فهرستهای موضوعی بر اساس
طبقه بندیهای استاندارد است و در تالیف کتاب به
رعایت حقوق پدیدآورندگان همه کتاب ها به ویژه
کتابهای درسی توجه شده است.

1

مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری

30
31

محتوا با عناصر برنامه درسی فیزیک مرتبط است.
محتوا همسو با اهداف برنامه درسي دوره است.

5
5

مالحظات

ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي ازکتابهای مرجع فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیتهای علمی

32

پيوستگي و انسجام موضوعي در محتواي هر فصل
رعایت شده است.

4

33

دستهبندي مناسب اطالعات صورت گرفته است.

3

34

پيشنيازهاي مفهومي رعايت شده اند.

3

كمك به رشد و توسعۀ علمی مخاطب

35

حاوی اطالعات علمی دقیق ،مفید و مناسب برای
مخاطب است.

5

36

به خودآموز بودن محتوا توجه شده است.

5

ارائه تعمیمها ،مفاهیم و واقعیتها به صورت مستدل

37

در بیان و ارائه محتوا ساختار استداللی رعایت شده
است.

4

38

مفاهيم بنيادي قابل تعميم و مهارتهاي مرتبط را
پرورش داده است.

3

39

براي نشان دادن صحت مطالب ،توضيحات و
شواهدكافي ارائه شده است.

3

توجه به نیازهای اختصاصی مخاطب

40

محتوا پاسخگوی كنجكاويها ،نيازهاي اطالعاتي و
پرسشهاي مخاطب در زمينه فیزیک است.

6

41

مراجع و منابع مناسب و مورد نياز دانشآموزان و
معلمان را معرفي كرده است.

4

برخورداري از تصوير ،نمودار ،جدول ،گراف و نقشه ،براي انتقال سريعتر و مؤثرتر مطالب به مخاطبان

42

به منظور سهولت درك پيامهای متن و فهم بهتر و
عمیق تر مفاهيم ،اصول و قوانین فیزیک ،از جداول،
نمودارها ،گراف ها و نقشه ها استفاده شده است.

7

95

96

ویژگیها و سنجههای اختصاصی” ارزيابي ازکتابهای مرجع فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

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

43
44

به کاربرد دانش فیزیک در زندگی روزانه و در حوزه
فناوری توجه شده است.
محتوا دارای وجه انگیزشی است و قابلیت اثرگذاری
بر مخاطب را دارد.

5
5

ويژگيهای اختصاصي موضوع درسي

45

متن دارای بيان واضح و دقیق در جهت دسترسي
سریع تر و بیشتر به اطالعات است.

47

کتاب دارای واژهنامه ،نمایه مناسب ،مراجع و منابع
مناسب است.

با توجه به اهداف كتاب ،موضوعات و مطالب به صورت
46
كامل ارائه شده است.

48
49

سوابق علمي ،پژوهشي و آموزشي مولف در کتاب
آمده است.
براي نوشتن كتاب مرجع ،مولف از اعتبار الزم
برخوردار است.
جمع امتياز ويژگيهاي اختصاصي

3
3
2
1
4
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 .3.1.1جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از پوستر فیزیک

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از پوستر فیزیک
حداکثر

ردیف

معیارها و سنجهها

1

زمينه حل مسئله بهصورت مبتكرانه از طريق پرورش
مهارتهاي يك يا چند نوع تفكر (نظير :تفكر منطقي ،تفكر
واگرا ،تفكر سيستمي ،تفكر نقاد) را فراهم ميكند.

2

2

توليد يك محصول جدید و كاربردي را با استفاده از يك
يا چند روش (نظير :درگيري حواس ،كاوشگري ،آزمايش
كردن) فراهم کرده است.

1

خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير :پرورش تخیل /طرح
افکار تازه /ارتباط بین پدیدهها و وقایع و كاربست آن را مورد
توجه قرار داده است.

2

4

موقعیتهایی برای به کارگیری ایدهها و تبديل آن به
خدمات جدید و به شیوهای مفيد را فراهم می کند.

1

5

محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

2

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

خالقیت و نوآوری:

3

رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

6

قواعد دستور زبان فارسی معیار (نوشتاري /گفتاري) به ویژه
در ترکیب جمالت رعایت شده است.

2

7

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول
نشانهگذاري رعایت شده است.

2

8

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان
زبان توجه كرده است.

2

سهولت به کارگیری:

9

طراحی و تولید آن بهگونهاي است كه امکان بهرهگیری آسان
و راحت از ماده آموزشی را فراهم میکند.

6

97

98

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از پوستر فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

صحت و دقت علمی:

10
11

محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي علمي
معتبر تهيه شده است.
محتوا توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند شيء،
پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است و با عرصههاي
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

4
2

تناسب محتوا و روشهای ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي:

12

با اهداف كلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد.

به اصول حاكم بر طراحي برنامههاي درسي مبتني بر سند برنامه
13
درسي ملي و رويكرد فطرتگرايي توحيدي توجه كرده است.

14

به شايستگيهاي پايه و مؤلفههاي راهنماي حوزهي تربيت و
يادگيري مربوط توجه كرده است.

4
2
2

رعايت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي -ايراني:

ارزشهاي ديني ،فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب
15
را رعايت نموده است.
به معرفی نمادهای هويت ملی (ايراني،اسالمي و انقالبي)
 16مانند پرچم ،زبان فارسي ،ارزشهاي ديني و انقالبي توجه
کرده است.

3
3

تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روانشناسي رشد:

17
18

به نيازهاي گروههاي سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای
جنسیتی و محيطي توجه كرده است.
به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي ،عاطفي،
ايماني ،اخالقي و عملكردي آنها كمك ميكند.

5
3

به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19

در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به يافتهها و دانشهاي نظري ،عملي و روشي روز
توجه شده است.

2

20

در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به نیازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

2

توضیحات

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از پوستر فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

سادگی و روانی محتوا:

از كلمات آشنا (واژگان پایه) ،با معنا ،جمالت كوتاه و
21
نشانههاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.
22

از بيان روشن ،گويا و قابل فهم استفاده كرده است.

3
2

سازماندهی مناسب محتوا:

23
24
25
26

محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است.

محتوا به شكل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي
شده است.
محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و
فزاينده را براي مخاطب فراهم ميكند.
شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيطهاي داخل و
خارج از مدرسه را فراهم ميكند.

2
1
2
1

توجه به متون علمی تمدن اسالمي -ايراني:

27
28

محتوا به معرفي منابع و فعاليتهاي علمي و ادبي
دانشمندان مسلمان توجه كرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و جهان
اسالم توجه كرده است.

3
2

مالحظات بهداشتی و ایمنی:

29

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم ،بيخطر
و بهداشتي استفاده شده است.

6

جذابيت شكلي و ظاهری:

30
31
32

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده
آموزشي رعايت شده است.

موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده
آموزشي رعايت شده است.

از رنگها ،تصاوير ،عكسها ،نقشهها و نمودارهاي جذاب و
مرتبط استفاده شده است.
جمع کل

2
2
2
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ویژگیها و سنجههای «اختصاصی» ارزیابی از پوست ر فیزیک

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

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

1

محتوای پوستر با اهداف و رویکردهای حاکم بر
برنامه درسی فیزیک همسو است.

4

2

محتوای پوستر با ایدههای کلیدی ،مفاهیم و
مهارتهای برنامه درسی فیزیک تناسب دارد.

4

برخورداری محتوای پوستر از صحت و اعتبار علمی

3

در بیان و توضیح مفاهیم ،اصول ،قوانین و دیگر
عناصر فیزیک دقت و صحت علمی رعایت شده است.

3

4

محتوای پوستر با بهره گیری از یافته ها ،تجربیات و
روشهای علمی معتبر تهیه شده است.

3

فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

5
6

محتوای آموزشی پوستر ،جذاب و برانگیزاننده و
تقویت کننده حس کنجکاوی و پرسشگری مخاطب
است.
سرعت الزم جهت تبادل اطالعات و انتقال مفاهیم
را دارد.

3
3

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

7

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

2

8

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

1

9

قطع پوستر براي استفاده در کالس و آزمایشگاه
مناسب است.

1

10

تمهیدات الزم جهت افزایش طول عمر پوستر
اندیشیده شده و مواد استفاده شده (کاغذ ،نوع
رنگها و )...از کیفیت مناسب برخوردار است.

2

ویژگیها و سنجههای «اختصاصی” ارزیابی از پوستر فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

توجه به ايدههاي كليدي و شايستگيهاي موجود در كتابهاي درسي ،در سازماندهي محتوا

11

در پوستر نکات مهم و ایدههای کلیدی کتاب درسی
فیزیک مورد توجه قرار گرفته اند و برجسته شده اند.

3

12

به پرورش شایستگیهای مورد نظر در برنامه درسی
توجه شده است.

2

13

طرح ها و تصاویر مورد استفاده در پوستر با طرح ها
و تصاویر کتاب درسی هماهنگ است.

3

افزايش عالقه و انگيزة مخاطبان براي توسعة يادگيري

14

سبب افزایش عالقه دانش آموزان جهت یادگیری
مطالب بیشتر می شود.

3

15

فرصتهای یادگیری جدیدی را در اختیار
دانشآموزان قرار می دهد و به بسط و تثبیت
یادگیری مخاطب کمک می کند.

3

مبتني بودن بر اهداف حوزة تربيت و يادگيري

16

محتوای پوستر در راستای ارتقای سواد علمی-فناورانه
است.

9

17

محتوای پوستر در راستای تحقق اهداف ،رویکردها و
نگرشهای برنامه درسی فیزیک است.

9

برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیتهای علمی

18

محتوای پوستر و عناصر به نمایش گذاشته شده در آن
از سازماندهی مناسب و منسجم در جهت رسیدن به
هدف آموزشی موردنظر برخوردار است.

14

ايجاد انگيزه و تقويت آن در مخاطبان

19

انگیزه و عالقه مخاطب را جهت فراگیری موضوع و
گسترش دانش و مهارت افزایش می دهد.

14

101

102

ویژگیها و سنجههای «اختصاصی” ارزیابی از پوستر فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

برخورداري از ویژگیهای بصری مناسب

20

از محرکهای بصری همچون شکل ظاهری و
رنگهای جذاب و متناسب برای ایجاد انگیزه استفاده
شده است.

8

21

اجزای پوستر و ارتباط بین آنها به خوبی نشان داده
شده است و نحوه چینش عناصر در پوستر مناسب
است.

8

تناسب مفاهیم و محتوای ارائه شده با نیازهای مخاطب

22

در برگیرنده محتوای مناسب جهت رفع نیازهای فردی
دانش آموز در حوزه آموزش است.

6

23

به نیازهای عاطفی و شناختی دانش آموزان توجه
شده است.

6

24

به مسائل روزمره زندگی مخاطبان در سطح فردی و
اجتماعی توجه نشان داده است.

6

جمع امتياز ويژگيهاي اختصاصي

120

مالحظات

.4.1.1جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از فلش کارت فیزیک

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از فلش کارت فیزیک
حداکثر

ردیف

معیارها و سنجهها

1

زمينه حل مسئله بهصورت مبتكرانه از طريق پرورش
مهارتهاي يك يا چند نوع تفكر (نظير :تفكر منطقي ،تفكر
واگرا ،تفكر سيستمي ،تفكر نقاد) را فراهم ميكند.

2

2

توليد يك محصول جدید و كاربردي را با استفاده از يك
يا چند روش (نظير :درگيري حواس ،كاوشگري ،آزمايش
كردن) فراهم کرده است.

1

خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير :پرورش تخیل/
طرح افکار تازه /ارتباط بین پدیدهها و وقایع و كاربست آن را
مورد توجه قرار داده است.

2

4

موقعیتهایی برای به کارگیری ایدهها و تبديل آن به
خدمات جدید و به شیوهای مفيد را فراهم می کند.

1

5

محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

2

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

خالقیت و نوآوری:

3

رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

6

قواعد دستور زبان فارسی معیار (نوشتاري /گفتاري) به ویژه
در ترکیب جمالت رعایت شده است.

2

7

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و
اصول نشانهگذاري رعایت شده است.

2

8

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان
زبان توجه كرده است.

2

سهولت به کارگیری:

9

طراحی و تولید آن بهگونهاي است كه امکان بهرهگیری
آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم میکند.

6

103

104

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از فلش کارت فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

صحت و دقت علمی:

10
11

محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي علمي
معتبر تهيه شده است.

محتوا توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند شيء،
پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است و با عرصههاي
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

4
2

تناسب محتوا و روشهای ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي:

12

با اهداف كلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد.

4

13

به اصول حاكم بر طراحي برنامههاي درسي مبتني بر سند
برنامه درسي ملي و رويكرد فطرتگرايي توحيدي توجه
كرده است.

2

به شايستگيهاي پايه و مؤلفههاي راهنماي حوزهي تربيت و
14
يادگيري مربوط توجه كرده است.

2

رعايت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي -ايراني:

15
16

ارزشهاي ديني ،فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد
مصوب را رعايت نموده است.

به معرفی نمادهای هويت ملی (ايراني،اسالمي و انقالبي)
مانند پرچم ،زبان فارسي ،ارزشهاي ديني و انقالبي توجه
کرده است.

3
3

تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روانشناسي رشد:

17

به نيازهاي گروههاي سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای
جنسیتی و محيطي توجه كرده است.

5

18

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي ،عاطفي،
ايماني ،اخالقي و عملكردي آنها كمك ميكند.

3

به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19
20

در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به يافتهها و دانشهاي نظري ،عملي و روشي روز
توجه شده است.
در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به نیازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

2
2

توضیحات

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از فلش کارت فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

سادگی و روانی محتوا:

21

از كلمات آشنا (واژگان پایه) ،با معنا ،جمالت كوتاه و نشانههاي
نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

3

22

از بيان روشن ،گويا و قابل فهم استفاده كرده است.

2

سازماندهی مناسب محتوا:

23

محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است.

2

24

محتوا به شكل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي شده است.

1

25
26

محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و
فزاينده را براي مخاطب فراهم ميكند.
شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيطهاي داخل و
خارج از مدرسه را فراهم ميكند.

2
1

توجه به متون علمی تمدن اسالمي -ايراني:

27

محتوا به معرفي منابع و فعاليتهاي علمي و ادبي
دانشمندان مسلمان توجه كرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و جهان
28
اسالم توجه كرده است.

3
2

مالحظات بهداشتی و ایمنی:

29

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم ،بيخطر
و بهداشتي استفاده شده است.

6

جذابيت شكلي و ظاهری:

30
31
32

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده
آموزشي رعايت شده است.

موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده
آموزشي رعايت شده است.

از رنگها ،تصاوير ،عكسها ،نقشهها و نمودارهاي جذاب و
مرتبط استفاده شده است.
جمع کل

2
2
2
80
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106

ت فیزیک
ویژگیها و سنجههای» اختصاصی” ارزيابي از فلشکار 

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

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

1

محتوای فلش کارت همسو با اهداف برنامه درسی است.

6

برخورداری محتوای فلش کارت از صحت و اعتبار علمی

2
3

محتوای فلش کارت از دقت ،صحت و اعتبار علمی
برخوردار است.

محتوای فلش کارت منطبق با آخرین دستاوردهای
علمی است.

4
3

فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

4

محتوا جذاب و برانگیزاننده است و حس کنجکاوی
مخاطب را برمی انگیزد.

3

5

از محرکهای بصری برای ایجاد انگیزه استفاده شده
است.

3

تناسب ساختار فیزیکی فلش کارت و كیفیت چاپ آن ،اعم از قطع و اندازة قلم با سن مخاطب

6

از محرکهای بصری و جذاب و شکل ظاهری و
فیزیکی مناسب برخوردار است.

2

7

اندازه قلم ،قطع و تعداد کارت ها با سن مخاطب
تناسب دارد.

2

8
9

مواد استفاده شده (کاغذ ،نوع رنگ ها و ) ...از کیفیت
مناسب برخوردار است و جهت افزایش عمر فلش
کارت ها ،تمهیدات الزم اندیشیده شده است.
به لحاظ وزن و بسته بندی از شرایط مناسبی
برخوردار است و به سهولت استفاده از آن در کالس
یا خانه توجه شده است.

1
1

توجه به ايدههاي كليدي و شايستگيهاي موجود در كتابهاي درسي ،در سازماندهي محتوا

10

نکات مهم و ایدههای کلیدی برنامه درسی فیزیک
مورد توجه قرار گرفته است.

4

11

به پرورش شایستگیهای مورد نظر در برنامه درسی
فیزیک توجه شده است.

4

ویژگیها و سنجههای» اختصاصی” ارزيابي از فلشکارت فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

افزايش عالقه و انگيزة مخاطبان براي توسعة يادگيري

12

سبب افزایش عالقه دانش آموزان جهت یادگیری
مطالب بیشتر می شود.

4

13

سبب تقویت حس کنجکاوی مخاطب مي شود.

3

مبتني بودن بر اهداف حوزة تربيت و يادگيري

14

در راستای رویکرد و اهداف برنامه درسی است.

6

15

اطالعات کارت ها مرتبط با برنامه درسی است.

6

برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیتهای علمی

16

محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.

5

17

عناصر به نمایش گذاشته شده ،مرتبط ،متناظر و
مکمل هستند.

6

ايجاد انگيزه و تقويت آن در مخاطبان

18
19

انگیزه مخاطب را جهت فراگیری موضوع مندرج در
کارت افزایش می دهد .
عالقه مخاطبان را در زمینه موضوعهای مرتبط با
فیزیک افزایش می دهد.

5
6

برخورداري از ویژگیهای بصری مناسب

20

از رنگهای استاندارد و تصاویر زیبا و جذاب استفاده
شده است.

5

21

چیدمان عناصر در هر کارت مناسب است.

6

تناسب مفاهیم و محتوای ارائه شده با نیازهای مخاطب

22

در برگیرنده محتوای مناسب جهت رفع نیازهای
درسی ،فردی و اجتماعی مخاطب است.

6

23

محتوای ارائه شده برای مخاطب قابل درک است.

6

107

108

ویژگیها و سنجههای» اختصاصی” ارزيابي از فلشکارت فیزیک
رديف

حداکثر

ویژگیها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

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

24
25

تعداد کارت ها با حجم محتوای ارائه شده متناسب
است.
از تعدد مفاهیم ارائه شده در هر کارت پرهیز شده
است.

5
6

تناسب تصاویر با محتوا

26

تصاویر وکلمات با محتوای مورد نظر مرتبط است.

6

27

برای کشف روابط ،امکان برقراری ارتباط تصویری
بین کارت ها وجود دارد .

6

جمع امتياز ويژگيهاي اختصاصي
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مالحظات

.5.1.1ویژگیها و سنجههای عمومی و اختصاصي ارزيابي
از کتابهای جنبي و سرگرمي فیزیک

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي
از کتابهای جنبي و سرگرمي فیزیک
حداکثر

ردیف

معیارها و سنجهها

1

زمينه حل مسئله بهصورت مبتكرانه از طريق پرورش
مهارتهاي يك يا چند نوع تفكر (نظير :تفكر منطقي ،تفكر
واگرا ،تفكر سيستمي ،تفكر نقاد) را فراهم ميكند.

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

خالقیت و نوآوری:

2
3

4
5

توليد يك محصول جدید و كاربردي را با استفاده از يك يا
چند روش (نظير :درگيري حواس ،كاوشگري ،آزمايش كردن)
فراهم کرده است.
خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير :پرورش تخیل /طرح
افکار تازه /ارتباط بین پدیدهها و وقایع و كاربست آن را مورد
توجه قرار داده است.
موقعیتهایی برای به کارگیری ایدهها و تبديل آن به خدمات
جدید و به شیوهای مفيد را فراهم می کند.
محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

2

1

2
1
2

رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

6

قواعد دستور زبان فارسی معیار (نوشتاري /گفتاري) به ویژه
در ترکیب جمالت رعایت شده است.

2

7

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول
نشانهگذاري رعایت شده است.

2

8

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان
زبان توجه كرده است.

2

سهولت به کارگیری:

9

طراحی و تولید آن بهگونهاي است كه امکان بهرهگیری آسان
و راحت از ماده آموزشی را فراهم میکند.

6

109

110

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از کتابهای جنبي و سرگرمي فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

صحت و دقت علمی:

10
11

محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي علمي
معتبر تهيه شده است.
محتوا توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند شيء،
پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است و با عرصههاي
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

4
2

تناسب محتوا و روشهای ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي:

12

با اهداف كلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد.

به اصول حاكم بر طراحي برنامههاي درسي مبتني بر سند برنامه
13
درسي ملي و رويكرد فطرتگرايي توحيدي توجه كرده است.

14

به شايستگيهاي پايه و مؤلفههاي راهنماي حوزهي تربيت و
يادگيري مربوط توجه كرده است.

4
2
2

رعايت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي -ايراني:

ارزشهاي ديني ،فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب
15
را رعايت نموده است.
به معرفی نمادهای هويت ملی (ايراني،اسالمي و انقالبي)
 16مانند پرچم ،زبان فارسي ،ارزشهاي ديني و انقالبي توجه
کرده است.

3
3

تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روانشناسي رشد:

17
18

به نيازهاي گروههاي سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای
جنسیتی و محيطي توجه كرده است.
به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي ،عاطفي،
ايماني ،اخالقي و عملكردي آنها كمك ميكند.

5
3

به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19

در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به يافتهها و دانشهاي نظري ،عملي و روشي روز
توجه شده است.

2

20

در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به نیازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

2

توضیحات

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از کتابهای جنبي و سرگرمي فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

سادگی و روانی محتوا:

از كلمات آشنا (واژگان پایه) ،با معنا ،جمالت كوتاه و
21
نشانههاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.
22

از بيان روشن ،گويا و قابل فهم استفاده كرده است.

3
2

سازماندهی مناسب محتوا:

23

محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است.

2

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

1

25

2

26

محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و
فزاينده را براي مخاطب فراهم ميكند.
شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيطهاي داخل و
خارج از مدرسه را فراهم ميكند.

1

توجه به متون علمی تمدن اسالمي -ايراني:

محتوا به معرفي منابع و فعاليتهاي علمي و ادبي دانشمندان
27
مسلمان توجه كرده است.
28

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و جهان
اسالم توجه كرده است.

3
2

مالحظات بهداشتی و ایمنی:

29

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم ،بيخطر
و بهداشتي استفاده شده است.

6

جذابيت شكلي و ظاهری:

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده آموزشي
30
رعايت شده است.
31
32

موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده
آموزشي رعايت شده است.

از رنگها ،تصاوير ،عكسها ،نقشهها و نمودارهاي جذاب و
مرتبط استفاده شده است.
جمع کل

2
2
2
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را

ویژگیها و سنجههای «اختصاصی» ارزيابي
از کتابهای جنبي و سرگرمي فیزیک

تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

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

1
2
3

محتوای انتخاب شده با ایدههای کلیدی ،مفاهیم و
مهارتهای اساسی برنامه درسی فیزیک تناسب دارد.
محتوای کتاب موجب اشاعه و گسترش برنامه درسی
فیزیک شده است.
رویکرد انتخاب شده با رویکردهای حاکم بر برنامه
درسی فیزیک انطباق دارد.

2
1
2

توجه به توسعة شایستگیهای پایة مخاطبان از منظر تفكر و تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق

4

5

نگاه به طبیعت به مثابه صنع الهی در متن گنجانده
شده است و محتوا سبب تدبر در طبیعت مي شود.
همچنین حس احترام به طبیعت ،حفظ محیط زیست
و تلقی آن به عنوان نعمت الهی را ایجاد می کند.
بین متن و ارزشهای دینی و توحیدی و نیز
ارزشهای اخالقی ،تعارضی وجود ندارد.

1

1

6

در محتوا ،درک درستی از علم ارائه شده است.

1

7

به ابعاد عملی ،مهارتی و فناوری توجه شده است.

1

8

محتوا داراي قابلیت تربیت افراد چند بعدی و دارای
انسجام فکری از حیث علمی ،اخالقی ،دینی ،عملی
و  ...است.

1

برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

9
10
11

در بیان و توضیح مفاهیم ،اصول ،قوانین و عناصر دیگر
فیزیکی دقت و صحت علمی رعایت شده و از جمالت
و گزارههای دقیق ,درست و گویا استفاده شده است.
محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي
علمي معتبر تهيه شده است.
محتوا ،توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند
شيء ،پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است.

2
2
1

ویژگیها و سنجههای «اختصاصی” ارزيابي از کتابهای جنبي و سرگرمي فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

تناسب کیفیت سازماندهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطب

12
13

متن کتاب متناسب با رشد شناختی و عقالنی
دانشآموز است.
تناسب عرضی و طولی با سایر آموختههای دانشآموز
رعایت شده است.

2
2

توجه به تفاوت سبكهای یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

14

درکتاب به سبکهای یادگیری و شناختی متفاوت
مخاطبان توجه شده است و تفاوتهای دیگر نيز در
نظر گرفته شده اند.

3

فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

15
16

17

در کنار متن ،امکان بهره گیری از نرم افزارها و یا
برنامههای تعاملی دیگر فراهم شده است.
محتوا باعث برانگيختن حس كنجكاوي و پرسشگري
در مخاطب مي شود.
ازپرسش ها ،تمرین ها و فعالیت هایی استفاده شده
است که مستلزم ایفای نقش دانش آموز ،مطالعه
موردی یا آموزش حین کار است.

1
1

1

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

18

19
20
21

قطع کتاب به گونه ای طراحی شده که محتواهای
مربوط به یک موضوع فیزیک در صفحات آن جای
داده شده است.
نمودارها ،عکس ها و تصاویر ،حاشیه ها ،جداول و ...
مربوط به یک محتوای خاص ،متناسب با قطع کتاب،
منظم و منسجم هستند.
خواننده متن پيوسته از موقعیت خود در متن آگاه
است.
برای اجزای متن از رنگهای مناسب و به صورت
یکدست استفاده شده است.

1

1
1
1
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ویژگیها و سنجههای «اختصاصی” ارزيابي از کتابهای جنبي و سرگرمي فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

بیان مشفقانه برمبنای زبان فارسی معیار

22

لحن کتاب در بکار بردن جمالت و استفاده از تیترها
به گونه ای است که شوق خواننده را برای خواندن
متن برمی انگیزاند.

1

23

از اصطالحات فارسی معادل ،رایج و مناسب واژگان
فیزیک استفاده شده است.

1

24

از جمالت ساده ،روان ،واضح ،رسا و گویا استفاده شده
است و دانش آموز بدون آنكه درگير معانی لغات و
جمالت به کار رفته شود ،به راحتي با محتوا ارتباط
برقرارمي كند.

1

استفاده از شكل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم ،پیامها و پرورش مهارتها

25

شکل ها و تصاویر زیبا ،دقیق و متناسب با متن
استفاده شده اند و مخاطب را درگیر می کنند.

2

26

از شکل ها و تصاویر در تسهیل و سرعت بخشیدن به
انتقال پیام استفاده شده است.

1

تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی ،اجتماعی و فنی و حرفهای مخاطب

27

کتاب ها مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی و
حرفهای مخاطبان است.

2

28

به پرسشهای روزمره و کنونی مخاطبان پرداخته
است.

2

رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ محتوای كتاب

29

شناسنامه کتاب و فهرستهای موضوعی بر اساس
طبقه بندیهای استاندارد است و در تالیف کتاب به
رعایت حقوق پدیدآورندگان همه کتاب ها به ویژه
کتابهای درسی توجه شده است.

1

ویژگیها و سنجههای «اختصاصی” ارزيابي از کتابهای جنبي و سرگرمي فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری

30
31

32

محتوا در راستای ارتقای سواد علمی-فناورانه و
همچنین توجه به زندگی واقعی در بعد فردی و
اجتماعی است.
محتوای کتاب ها در راستای پرورش تدبر ،تعقل و
اندیشه ورزی است.
محتوا در راستای پرورش نگرش صحیح در باره علم
و طبیعت است و اهداف برنامه درسي را برآورده
ميسازد.

3
3

3

برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیتهای علمی

33
34

محتوا از سازماندهی مناسب در جهت رسیدن به
اهداف آموزشی مطلوب برخوردار است.
محتوا دارای ساختاری منطقی و منسجم است و
تناقضی در محتوای تدوین شده وجود ندارد.

5
4

ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

35

محتوا سبب برانگيختن كنجكاوي دانشآموزان از
طريق ارائه عناصر جذاب و مهیج است.

8

توجه به نيازهاي اختصاصي مخاطبان

مهارت هاي مورد نياز در محتوای کتاب و سرگرميها
با رشد شناختي و عاطفی دانشآموزان متناسب
36
هستند.
37

محتوا قابلیت پاسخگويی به كنجكاويهای مخاطب
را دارد.

6
4

افزایش گیرایی مطالب با استفاده از قالبهای متنوعی مانند داستان ،شعر و نمایشنامه ،به صورتهای
ساده یا تركیبی

38

از قالبهای هنری و زیبایی شناختی جذاب و گیرا
استفاده شده است.

6

39

قالب هاي متنوع و متناسب با محتوا ارائه شده است.

4
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ویژگیها و سنجههای «اختصاصی” ارزيابي از کتابهای جنبي و سرگرمي فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

40

خالقيت و نوآوري در انتخاب سرگرميها و نیز
محتوای کتابهای جنبی وجود دارد.

9

برخورداري از تصوير ،نمودار ،جدول ،گراف و نقشه ،براي انتقال سريعتر و مؤثرتر مطالب به مخاطبان

41

از جداول ،نمودارها ،تصاوير و نقشههای مناسب به
منظور فهم سریع تر و عمیقتر مطالب استفاده شده
است.

8

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

42
43

کتاب ،زيبايي ها و شگفتيهای فیزیک به ویژه در
حوزه مطالعه طبیعت را نشان می دهد.
كاربردهاي فیزیک در حوزه زندگی و فناوری و به
طور کلی در محیط پیرامون را نشان می دهد.

5
5

فراهمکردن زمينة پرورش مهارتهاي اجتماعي دانشآموزان از طريق پيشبيني كارهاي گروهي در
فعاليتها

44

محتوای کتاب جنبی و نیز سرگرميهای فیزیک،
فرصت تعامل ،مشارکت و کار گروهی را ایجاد کرده
است.
جمع امتياز ويژگيهاي اختصاصي

7
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.2.1جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتابهای حمایتی فیزیک
.1.2.1جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي

از کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان فیزیک

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي
از کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان فیزیک
حداکثر

ردیف

معیارها و سنجهها

1

زمينه حل مسئله بهصورت مبتكرانه از طريق پرورش
مهارتهاي يك يا چند نوع تفكر (نظير :تفكر منطقي ،تفكر
واگرا ،تفكر سيستمي ،تفكر نقاد) را فراهم ميكند.

2

2

توليد يك محصول جدید و كاربردي را با استفاده از يك
يا چند روش (نظير :درگيري حواس ،كاوشگري ،آزمايش
كردن) فراهم کرده است.

1

خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير :پرورش تخیل/
طرح افکار تازه /ارتباط بین پدیدهها و وقایع و كاربست آن را
مورد توجه قرار داده است.

2

4

موقعیتهایی برای به کارگیری ایدهها و تبديل آن به
خدمات جدید و به شیوهای مفيد را فراهم می کند.

1

5

محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

2

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

خالقیت و نوآوری:

3

رعایت قواعد و زبان و خط فارسی:

6

قواعد دستور زبان فارسی معیار (نوشتاري/گفتاري) به ویژه
در ترکیب جمالت رعایت شده است.

2

7

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول
نشانهگذاري رعایت شده است.

2

8

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان
زبان توجه كرده است.

2

117
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ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

سهولت به کارگیری:

9

طراحی و تولید آن بهگونهاي است كه امکان بهرهگیری
آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم میکند.

6

صحت و دقت علمی:

10

محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي علمي
معتبر تهيه شده است.

4

11

محتوا توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند شيء،
پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است و با عرصههاي
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

2

تناسب محتوا و روشهای ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي:

12
13
14

با اهداف كلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد.
به اصول حاكم بر طراحي برنامههاي درسي مبتني بر سند
برنامه درسي ملي و رويكرد فطرتگرايي توحيدي توجه
كرده است.
به شايستگيهاي پايه و مؤلفههاي راهنماي حوزهي تربيت و
يادگيري مربوط توجه كرده است.

4
2
2

رعايت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي -ايراني:

ارزشهاي ديني ،فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب
15
را رعايت نموده است.
16

به معرفی نمادهای هويت ملی (ايراني،اسالمي و انقالبي)
مانند پرچم ،زبان فارسي ،ارزشهاي ديني و انقالبي توجه
کرده است.

3
3

تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روانشناسي رشد:

17

به نيازهاي گروههاي سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای
جنسیتی و محيطي توجه كرده است.

5

18

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي ،عاطفي،
ايماني ،اخالقي و عملكردي آنها كمك ميكند.

3

توضیحات

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19

در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به يافتهها و دانشهاي نظري ،عملي و روشي روز
توجه شده است.

2

20

در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به نیازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

2

سادگی و روانی محتوا:

21

از كلمات آشنا (واژگان پایه) ،با معنا ،جمالت كوتاه و
نشانههاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده
است.

3

22

از بيان روشن ،گويا و قابل فهم استفاده كرده است.

2

سازماندهی مناسب محتوا:

23

محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است.

2

24

محتوا به شكل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي
شده است.

1

25

محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و
فزاينده را براي مخاطب فراهم ميكند.

2

26

شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيطهاي داخل و
خارج از مدرسه را فراهم ميكند.

1

توجه به متون علمی تمدن اسالمي -ايراني:

27

محتوا به معرفي منابع و فعاليتهاي علمي و ادبي
دانشمندان مسلمان توجه كرده است.

3

28

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و جهان
اسالم توجه كرده است.

2
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ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان فیزیک
ردیف

حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

مالحظات بهداشتی و ایمنی:

29

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم ،بيخطر
و بهداشتي استفاده شده است.

6

جذابيت شكلي و ظاهری:

30

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده
آموزشي رعايت شده است.

2

31

موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده
آموزشي رعايت شده است.

2

32

از رنگها ،تصاوير ،عكسها ،نقشهها و نمودارهاي جذاب و
مرتبط استفاده شده است.

2
80

جمع کل

ویژگیها و سنجههای «اختصاصی» ارزيابي
از کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ شده

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

1

محتوای انتخاب شده با ایدههای کلیدی ،مفاهیم و

مهارتهای اساسی برنامه درسی فیزیک تناسب دارد.

2

2

محتوای کتاب موجب اشاعه و گسترش برنامه درسی
فیزیک شده است.

1

3

رویکرد انتخاب شده با رویکردهای حاکم بر برنامه
درسی فیزیک انطباق دارد.

2

مالحظات

ویژگیها و سنجههای «اختصاصی” ارزيابي از کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ شده

مالحظات

توجه به توسعة شایستگیهای پایة مخاطبان از منظر تفكر و تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق

4

نگاه به طبیعت به مثابه صنع الهی در متن گنجانده شده
است و محتوا سبب تدبر در طبیعت مي شود .همچنین
حس احترام به طبیعت ،حفظ محیط زیست و تلقی آن
به عنوان نعمت الهی را ایجاد می کند.

1

5

بین متن و ارزشهای دینی و توحیدی و نیز
ارزشهای اخالقی ،تعارضی وجود ندارد.

1

6

در محتوا ،درک درستی از علم ارائه شده است.

1

7

به ابعاد عملی ،مهارتی و فناوری توجه شده است.

1

8

محتوا داراي قابلیت تربیت افراد چندبعدی و دارای
انسجام فکری از حیث علمی ،اخالقی ،دینی ،عملی
و  ...است.

1

برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

9

در بیان و توضیح مفاهیم ،اصول ،قوانین و عناصر
دیگر فیزیکی دقت و صحت علمی رعایت شده و از
جمالت و گزارههای دقیق ,درست و گویا استفاده
شده است.

2

10

محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي
علمي معتبر تهيه شده است.

2

11

محتوا ،توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند
شيء ،پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است.

1

تناسب کیفیت سازماندهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطب

12

متن کتاب متناسب با رشد شناختی و عقالنی
دانشآموز است.

2

13

تناسب عرضی و طولی با سایر آموختههای دانشآموز
رعایت شده است.

2
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ویژگیها و سنجههای «اختصاصی” ارزيابي از کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

توجه به تفاوت سبكهای یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

14

درکتاب به سبکهای یادگیری و شناختی متفاوت
مخاطبان توجه شده است و تفاوتهای دیگر نيز در
نظر گرفته شده اند.

3

فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

15

در کنار متن امکان بهره گیری از نرم افزارها و یا
برنامههای تعاملی دیگر فراهم شده است.

1

16

محتوا باعث برانگيختن حس كنجكاوي و پرسشگري
در مخاطب مي شود.

1

17

ازپرسش ها ،تمرین ها و فعالیت هایی استفاده شده
است که مستلزم ایفای نقش دانش آموز ،مطالعه
موردی یا آموزش حین کار است.

1

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

18
19

قطع کتاب به گونه ای طراحی شده که محتواهای
مربوط به یک موضوع فیزیک در صفحات آن جای
داده شده است.
نمودارها ،عکس ها و تصاویر ،حاشیه ها ،جداول و ...
مربوط به یک محتوای خاص ،متناسب با قطع کتاب،
منظم و منسجم هستند.

1
1

20

خواننده متن پيوسته از موقعیت خود در متن آگاه است.

1

21

برای اجزای متن از رنگهای مناسب و به صورت
یکدست استفاده شده است.

1

بیان مشفقانه برمبنای زبان فارسی معیار

22

لحن کتاب در بکار بردن جمالت و استفاده از تیترها
به گونه ای است که شوق خواننده را برای خواندن
متن برمی انگیزاند.

1

23

از اصطالحات فارسی معادل ،رایج و مناسب واژگان
فیزیک استفاده شده است.

1

24

از جمالت ساده ،روان ،واضح ،رسا و گویا استفاده
شده است و دانش آموز بدون آنكه درگير معانی لغات
و جمالت به کار رفته شود ،به راحتي با محتوا ارتباط
برقرارمي كند.

1

ویژگیها و سنجههای «اختصاصی” ارزيابي از کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ شده

مالحظات

استفاده از شكل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم ،پیامها و پرورش مهارتها

25

شکل ها و تصاویر زیبا ،دقیق و متناسب با متن
استفاده شده اند و مخاطب را درگیر می کنند.

2

26

از شکل ها و تصاویر در تسهیل و سرعت بخشیدن به
انتقال پیام استفاده شده است.

1

تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی ،اجتماعی و فنی و حرفهای مخاطب

27
28

محتواي کتاب مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی و
حرفه ای مخاطبان است.
به پرسشهای روزمره و کنونی مخاطبان پرداخته
است.

2
2

رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ محتوای كتاب

29

شناسنامه کتاب و فهرستهای موضوعی بر اساس
طبقه بندیهای استاندارد است و در تالیف کتاب به
رعایت حقوق پدیدآورندگان همه کتاب ها به ویژه
کتابهای درسی توجه شده است.

1

برخورداری از اطالعات نوین برای گسترش دانش معلمان و كارشناسان

30

براساس تازه ترین اطالعات تخصصی درس فیزیک،
روزآمد شده است.

6

31

کتاب حاوی دانش مرتبط و عمیق تر برای مخاطبان
است.

6

بیان محتوا با روشهای تازه و جذاب

32

در بیان و انتقال مطالب در حوزه آموزش فیزیک و در
حوزه دانش تخصصی آن ،روشهای ساده ,جذاب و
نوین بکار گرفته شده است.

5

33

در کتاب از روشهای خالقانه و مبتکرانه استفاده
شده است.

5
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ویژگیها و سنجههای «اختصاصی” ارزيابي از کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

تقویت شایستگیها و مهارتهای نوین حرفهای ،تربیتی و تخصصی مخاطب

34
35
36
37

معلمان را در طراحی ،انتخاب و اجرای روش تدریس
مناسب راهنمایی می کند.
به معلمان در برقراري ارتباط موثرتر با دانش آموزان
كمك مي كند.
در ارتقای مهارتهای حوزه تکنولوژی آموزشی به
معلمان کمک می کند.

در طراحی و انتخاب روشهای ارزشیابی به معلمان
کمک می کند.

4
4
3
4

ارائه مطالعات ملی و جهانی در توسعة مهارتهای حرفهای و تخصصی

38

39

به یافتههای پژوهشی ملی ارزشمند و نوین و معرفی
روشهای نو در حوزه توسعه مهارت ها توجه نشان
داده است.
به یافتههای پژوهشی ارزشمند و نوین و معرفی
روشهای نو در سطح جهانی در توسعه مهارت ها
توجه نشان داده است.

4

4

ارائۀ یافتههای جدید روشی در تدریس علوم كشورهای گوناگون جهان و مقایسة تطبیقی آنها با ایران

40

از روشهای نوین تدریس و آموزش فیزیک در سطح
جهانی استفاده شده است وهمچنين زمینههای بومی
مورد توجه قرار گرفته است .

6

ارائه نمونههایی از یافتههای جدید روشی در برنامهریزی دروس كشورهای جهان و مقایسة تطبیقی آنها
با ایران

41
42

کتاب حاوی معرفی نمونه هایی از برنامه ریزی درسی
در کشورهای جهان است.
در روشهای معرفی شده ،سازگاری یا عدم سازگاری
با ویژگیهای بومی بررسی شده است.

3
3

ارائه مهارتها و تمرينهايي قابل انطباق با محيط يادگيري و كتابهاي درسي كشور

43

در ارایه مهارت ها و فعالیتهای یادگیری حوزه درسی
فیزیک ،تناسب با شرایط اقلیمی ,فرهنگی و شرایط
آموزشی رعایت شده است.

5

ویژگیها و سنجههای «اختصاصی” ارزيابي از کتابهای حمایتی معلمان و کارشناسان فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

افزایش توانمندیهای معلمان در زمینة طراحی موقعیتها و فعالیتهای كالسی مناسب برای دانشآموزان

44

محتوا حاوی الگوها و فرآیندهایی برای طراحی
موقعیت ها و فعالیتهای کالسی معلمان است.

5

درهمتنیدگی محتوای کتاب با مسائل جامعة امروز ،زندگی فردی دانشآموزان و فناوریهای نوین

45

در کتاب ،به فناوریهای نوین متناسب و مرتبط با
محتوای مطالب پرداخته شده است.

3

46

محتوا معطوف به نیازهای کنونی جامعه و حل مسائل
مرتبط با زندگی و فناوری است.

4

تشریح ،تفسیر و تبیین برنامههای درسی حوزههای تربیت و یادگیری برنامه درسی برای مخاطب

47

برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری درس فیزیک را
تشريح و تبیین کرده است.

3

48

اهداف ,رویکردها ,شایستگی ها و انتظارات عملکردی
برنامه درسی حوزه تربیت و یادگیری درس فیزیک را
تشریح ,تفسیر و تبیین می کند.

3

جمع امتياز ويژگيهاي اختصاصي
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.2.2.1جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از کتابهای حمایتی والدین فیزیک

را

ویژگیها و سنجههای «عمومی » ارزيابي
از کتابهای حمایتی والدین فیزیک

تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

خالقیت و نوآوری:

1

زمينه حل مسئله بهصورت مبتكرانه از طريق پرورش
مهارتهاي يك يا چند نوع تفكر (نظير :تفكر منطقي ،تفكر
واگرا ،تفكر سيستمي ،تفكر نقاد) را فراهم ميكند.

2

2

توليد يك محصول جدید و كاربردي را با استفاده از يك
يا چند روش (نظير :درگيري حواس ،كاوشگري ،آزمايش
كردن) فراهم کرده است.

1

خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير :پرورش تخیل /طرح
افکار تازه /ارتباط بین پدیدهها و وقایع و كاربست آن را مورد
توجه قرار داده است.

2

4

موقعیتهایی برای به کارگیری ایدهها و تبديل آن به خدمات
جدید و به شیوهای مفيد را فراهم می کند.

1

5

محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

2

3

رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

6

قواعد دستور زبان فارسی معیار (نوشتاري/گفتاري) به ویژه
در ترکیب جمالت رعایت شده است.

2

7

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول
نشانهگذاري رعایت شده است.

2

8

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان
زبان توجه كرده است.

2

سهولت به کارگیری:

9

طراحی و تولید آن بهگونهاي است كه امکان بهرهگیری آسان
و راحت از ماده آموزشی را فراهم میکند.

6

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

ویژگیها و سنجههای «عمومی » ارزيابي از کتابهای حمایتی والدین فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

صحت و دقت علمی:

10
11

محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي علمي
معتبر تهيه شده است.
محتوا توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند شيء،
پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است و با عرصههاي
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

4
2

تناسب محتوا و روشهای ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي:

12

با اهداف كلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد.

4

13

به اصول حاكم بر طراحي برنامههاي درسي مبتني بر سند برنامه
درسي ملي و رويكرد فطرتگرايي توحيدي توجه كرده است.

2

14

به شايستگيهاي پايه و مؤلفههاي راهنماي حوزهي تربيت و
يادگيري مربوط توجه كرده است.

2

رعايت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي -ايراني:

15
16

ارزشهاي ديني ،فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب
را رعايت نموده است.
به معرفی نمادهای هويت ملی (ايراني،اسالمي و انقالبي)
مانند پرچم ،زبان فارسي ،ارزشهاي ديني و انقالبي توجه
کرده است.

3
3

تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روانشناسي رشد:

17
18

به نيازهاي گروههاي سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای
جنسیتی و محيطي توجه كرده است.
به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي ،عاطفي،
ايماني ،اخالقي و عملكردي آنها كمك ميكند.

5
3

به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19

در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به يافتهها و دانشهاي نظري ،عملي و روشي روز
توجه شده است.

2

20

در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به نیازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

2
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ویژگیها و سنجههای «عمومی » ارزيابي از کتابهای حمایتی والدین فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

سادگی و روانی محتوا:

21

از كلمات آشنا (واژگان پایه) ،با معنا ،جمالت كوتاه و
نشانههاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

3

22

از بيان روشن ،گويا و قابل فهم استفاده كرده است.

2

سازماندهی مناسب محتوا:

23

محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است.

2

24

محتوا به شكل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي شده است.

1

25
26

محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و
فزاينده را براي مخاطب فراهم ميكند.
شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيطهاي داخل و
خارج از مدرسه را فراهم ميكند.

2
1

توجه به متون علمی تمدن اسالمي -ايراني:

27
28

محتوا به معرفي منابع و فعاليتهاي علمي و ادبي دانشمندان
مسلمان توجه كرده است.
محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و جهان
اسالم توجه كرده است.

3
2

مالحظات بهداشتی و ایمنی:

29

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم ،بيخطر
و بهداشتي استفاده شده است.

6

جذابيت شكلي و ظاهری:

30
31
32

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده
آموزشي رعايت شده است.

موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده
آموزشي رعايت شده است.

از رنگها ،تصاوير ،عكسها ،نقشهها و نمودارهاي جذاب و
مرتبط استفاده شده است.
جمع کل

2
2
2
80

توضیحات

ویژگیها و سنجههای «اختصاصی” ارزيابي از کتابهای حمایتی والدين فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

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

1

محتوای انتخاب شده با ایدههای کلیدی ،مفاهیم و
مهارتهای اساسی برنامه درسی فیزیک تناسب دارد.

2

2

محتوای کتاب موجب اشاعه و گسترش برنامه درسی
فیزیک شده است.

1

3

رویکرد انتخاب شده با رویکردهای حاکم بر برنامه
درسی فیزیک انطباق دارد.

2

توجه به توسعة شایستگیهای پایة مخاطبان از منظر تفكر و تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق

4

5

نگاه به طبیعت به مثابه صنع الهی در متن گنجانده
شده است و محتوا سبب تدبر در طبیعت مي شود.
همچنین حس احترام به طبیعت ،حفظ محیط زیست
و تلقی آن به عنوان نعمت الهی را ایجاد می کند.
بین متن و ارزشهای دینی و توحیدی و نیز
ارزشهای اخالقی ،تعارضی وجود ندارد.

1

1

6

در محتوا ،درک درستی از علم ارائه شده است.

1

7

به ابعاد عملی ،مهارتی و فناوری توجه شده است

1

8

محتوا داراي قابلیت تربیت افراد چند بعدی و دارای
انسجام فکری از حیث علمی ،اخالقی ،دینی ،عملی
و  ...است.

1

برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

9

در بیان و توضیح مفاهیم ،اصول ،قوانین و عناصر دیگر
فیزیکی دقت و صحت علمی رعایت شده و از جمالت
و گزارههای دقیق ,درست و گویا استفاده شده است.

2

10

محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي
علمي معتبر تهيه شده است.

2

11

محتوا ،توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند
شيء ،پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است.

1
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ویژگیها و سنجههای «اختصاصی” ارزيابي از کتابهای حمایتی والدين فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

تناسب کیفیت سازماندهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطب

12

متن کتاب متناسب با رشد شناختی و عقالنی
دانشآموز است.

2

13

تناسب عرضی و طولی با سایر آموختههای دانشآموز
رعایت شده است.

2

توجه به تفاوت سبكهای یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

14

درکتاب به سبکهای یادگیری و شناختی متفاوت
مخاطبان توجه شده است و تفاوتهای دیگر نيز در
نظر گرفته شده اند.

3

فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

15

در کنار متن ،امکان بهره گیری از نرم افزارها و یا
برنامههای تعاملی دیگر فراهم شده است.

1

16

محتوا باعث برانگيختن حس كنجكاوي و پرسشگري
در مخاطب مي شود.

1

17

ازپرسش ها ،تمرین ها و فعالیت هایی استفاده شده
است که مستلزم ایفای نقش دانش آموز ،مطالعه
موردی یا آموزش حین کار است.

1

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

18

قطع کتاب به گونه ای طراحی شده که محتواهای
مربوط به یک موضوع فیزیک در صفحات آن جای
داده شده است.

1

19

نمودارها ،عکس ها و تصاویر ،حاشیه ها ،جداول و ...
مربوط به یک محتوای خاص ،متناسب با قطع کتاب،
منظم و منسجم هستند.

1

20

خواننده متن پيوسته از موقعیت خود در متن آگاه
است.

1

21

برای اجزای متن از رنگهای مناسب و به صورت
یکدست استفاده شده است.

1

ویژگیها و سنجههای «اختصاصی” ارزيابي از کتابهای حمایتی والدين فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

بیان مشفقانه برمبنای زبان فارسی معیار

22
23

لحن کتاب در بکار بردن جمالت و استفاده از تیترها
به گونه ای است که شوق خواننده را برای خواندن
متن برمی انگیزاند.
از اصطالحات فارسی معادل ،رایج و مناسب واژگان
فیزیک استفاده شده است.

از جمالت ساده ،روان ،واضح ،رسا و گویا استفاده شده
است و دانش آموز بدون آنكه درگير معانی لغات و
24
جمالت به کار رفته شود ،به راحتي با محتوا ارتباط
برقرارمي كند.

1
1
1

استفاده از شكل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم ،پیامها و پرورش مهارتها

25

شکل ها و تصاویر زیبا ،دقیق و متناسب با متن
استفاده شده اند و مخاطب را درگیر می کنند.

2

26

از شکل ها و تصاویر در تسهیل و سرعت بخشیدن به
انتقال پیام استفاده شده است.

1

تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی ،اجتماعی و فنی و حرفهای مخاطب

27

محتواي کتاب مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی و
حرفه ای مخاطبان است.

2

28

به پرسشهای روزمره و کنونی مخاطبان پرداخته است.

2

رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ محتوای كتاب

29

شناسنامه کتاب و فهرستهای موضوعی بر اساس
طبقه بندیهای استاندارد است و در تالیف کتاب به
رعایت حقوق پدیدآورندگان همه کتاب ها به ویژه
کتابهای درسی توجه شده است.

1

مبتني بودن بر اهداف حوزة تربيت و يادگيري

30

زمینه آشنایی والدین با اهداف و رويكردهاي
آموزشي حوزه فیزیک را فراهم كرده است.

8

31

محتوا در راستای تحقق اهداف برنامه درسی فیزیک
و شایستگیهای مورد نظر آن است.

7
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رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را

فراهم كردن زمينة پرورش مهارتهاي اجتماعي دانشآموزان از طريق پيشبيني كارهاي گروهي در
فعاليتها

تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

32

محتوا ،فعالیت ها و فرصت تعامل با اعضای خانواده
در حوزه هاي آموزشی و اجتماعی را فراهم می كند.

12

كمك به رشد و توسعة علمي مخاطبان

33
34

به منظور ملموس كردن اهداف ،رويكردها ،بايدها
و نبايدهاي آموزشي براي والدين ،مثالها و
مصداقهاي مناسب را بیان کرده است.
راهکارها و روش هایی را در جهت رشد و توسعه
علمی دانش آموزان به والدین ارائه می کند.

7
7

توجه به نيازهاي اختصاصي مخاطبان

35
36
37

محتوا پاسخگوي كنجكاويها ،نيازهاي اطالعاتي و
پرسشهاي والدين در ارتباط با برنامه درسي پايه
است.
مراجع و منابع مناسب و مورد نياز دانشآموزان را به
والدين معرفي می کند.
فعاليتها با توانايي دانشآموزان و امكانات خانوادهها
متناسب است.

7
4
4

استفاده از تصویر ،نمودار ،جدول ،گراف و نقشه برای انتقال سریعتر و مؤثرتر مطالب به مخاطب

38

استفاده مناسب از جداول ،نمودارها ،گراف ها و نقشه
ها به منظور سهولت درك پيامها ،مفاهيم و فنون
تعامل با دانش آموز در آن صورت گرفته است.

10

تقويت عالقة مخاطبان به مطالعة بيشتر دربارة موضوع يا موضوعهاي مطرح شده

39

در جهت توجه والدین به كاربرد فیزیک در زندگي
روزانه ،فعاليتهاي مناسب طراحي و ارائه شده است.

8

40

كتاب به گونه اي است كه والدين را به ايجاد
فرصتهاي لذت بخش مطالعه بيشتر براي
دانشآموزان ،ترغيب مي كند.

6

جمع امتياز ويژگيهاي اختصاصي
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 .2جداول عمومی و اختصاصي ارزيابي از كتابهاي كمكدرسي فیزیک
.1.2جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از كتابهاي كار و تمرین فیزیک
.1.1.2جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از كتابهاي كار فیزیک

ویژگی ها و سنجههای عمومی ارزيابي از كتابهاي كار فیزیک
ردیف

حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

خالقیت و نوآوری:

1

2

3
4
5

زمينه حل مسئله بهصورت مبتكرانه از طريق پرورش
مهارتهاي يك يا چند نوع تفكر (نظير :تفكر منطقي ،تفكر
واگرا ،تفكر سيستمي ،تفكر نقاد) را فراهم ميكند.
توليد يك محصول جدید و كاربردي را با استفاده از يك
يا چند روش (نظير :درگيري حواس ،كاوشگري ،آزمايش
كردن) فراهم کرده است.
خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير :پرورش تخیل/
طرح افکار تازه /ارتباط بین پدیدهها و وقایع و كاربست آن را
مورد توجه قرار داده است.
موقعیتهایی برای به کارگیری ایدهها و تبديل آن به
خدمات جدید و به شیوهای مفيد را فراهم می کند.
محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

2

1

2
1
2

رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

6
7
8

قواعد دستور زبان فارسی معیار (نوشتاري/گفتاري) به ویژه
در ترکیب جمالت رعایت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول
نشانهگذاري رعایت شده است.
به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان
زبان توجه كرده است.

2
2
2

سهولت به کارگیری:

9

طراحی و تولید آن بهگونهاي است كه امکان بهرهگیری
آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم میکند.

6
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ویژگی ها و سنجههای عمومی ارزيابي از كتابهاي كار فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

صحت و دقت علمی:

10
11

محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي علمي
معتبر تهيه شده است.

محتوا توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند شيء،
پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است و با عرصههاي
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

4
2

تناسب محتوا و روشهای ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي:

12

با اهداف كلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد.

4

13

به اصول حاكم بر طراحي برنامههاي درسي مبتني بر سند
برنامه درسي ملي و رويكرد فطرتگرايي توحيدي توجه
كرده است.

2

14

به شايستگيهاي پايه و مؤلفههاي راهنماي حوزهي تربيت و
يادگيري مربوط توجه كرده است.

2

رعايت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي -ايراني:

ارزشهاي ديني ،فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب
15
را رعايت نموده است.
16

به معرفی نمادهای هويت ملی (ايراني،اسالمي و انقالبي)
مانند پرچم ،زبان فارسي ،ارزشهاي ديني و انقالبي توجه
کرده است.

3
3

تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روانشناسي رشد:

17

به نيازهاي گروههاي سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای
جنسیتی و محيطي توجه كرده است.

5

18

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي ،عاطفي،
ايماني ،اخالقي و عملكردي آنها كمك ميكند.

3

به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19

در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به يافتهها و دانشهاي نظري ،عملي و روشي روز
توجه شده است.

2

20

در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به نیازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

2

توضیحات

ویژگی ها و سنجههای عمومی ارزيابي از كتابهاي كار فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

سادگی و روانی محتوا:

21

از كلمات آشنا (واژگان پایه) ،با معنا ،جمالت كوتاه و نشانههاي
نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

3

22

از بيان روشن ،گويا و قابل فهم استفاده كرده است.

2

سازماندهی مناسب محتوا:

23

محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است.

2

24

محتوا به شكل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي
شده است.

1

25
26

محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و
فزاينده را براي مخاطب فراهم ميكند.

شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيطهاي داخل و
خارج از مدرسه را فراهم ميكند.

2
1

توجه به متون علمی تمدن اسالمي -ايراني:

27

محتوا به معرفي منابع و فعاليتهاي علمي و ادبي
دانشمندان مسلمان توجه كرده است.

3

28

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و جهان
اسالم توجه كرده است.

2

مالحظات بهداشتی و ایمنی:

29

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم ،بيخطر
و بهداشتي استفاده شده است.

6

جذابيت شكلي و ظاهری:

30

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده
آموزشي رعايت شده است.

2

31

موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده
آموزشي رعايت شده است.

2

32

از رنگها ،تصاوير ،عكسها ،نقشهها و نمودارهاي جذاب و
مرتبط استفاده شده است.
جمع کل

2
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ویژگیها و سنجههای اختصاصی«ارزيابي از کتابهای كار فیزیک»

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

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

1

محتوای انتخاب شده با ایدههای کلیدی ،مفاهیم و
مهارتهای اساسی برنامه درسی فیزیک تناسب دارد.

2

2

محتوای کتاب موجب اشاعه و گسترش برنامه درسی
فیزیک شده است.

1

3

رویکرد انتخاب شده با رویکردهای حاکم بر برنامه
درسی فیزیک انطباق دارد.

2

توجه به توسعة شایستگیهای پایة مخاطبان از منظر تفكر و تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق

4

نگاه به طبیعت به مثابه صنع الهی در متن گنجانده
شده است و محتوا سبب تدبر در طبیعت مي شود.
همچنین حس احترام به طبیعت ،حفظ محیط زیست
و تلقی آن به عنوان نعمت الهی را ایجاد می کند.

1

5

بین متن و ارزشهای دینی و توحیدی و نیز ارزشهای
اخالقی ،تعارضی وجود ندارد.

1

6

در محتوا ،درک درستی از علم ارائه شده است.

1

7

به ابعاد عملی ،مهارتی و فناوری توجه شده است.

1

8

محتوا داراي قابلیت تربیت افراد چندبعدی و دارای انسجام
فکری از حیث علمی ،اخالقی ،دینی ،عملی و  ...است.

1

برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

9

در بیان و توضیح مفاهیم ،اصول ،قوانین و عناصر دیگر
فیزیکی دقت و صحت علمی رعایت شده و از جمالت
و گزارههای دقیق ,درست و گویا استفاده شده است.

2

10

محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي
علمي معتبر تهيه شده است.

2

11

محتوا ،توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند
شيء ،پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است.

1

ویژگیها و سنجههای اختصاصی«ارزيابي از کتابهای كار فیزیک»
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

تناسب کیفیت سازماندهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطب

12

متن کتاب متناسب با رشد شناختی و عقالنی
دانشآموز است.

تناسب عرضی و طولی با سایر آموختههای دانشآموز
13
رعایت شده است.

2
2

توجه به تفاوت سبكهای یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

14

درکتاب به سبکهای یادگیری و شناختی متفاوت
مخاطبان توجه شده است و تفاوتهای دیگر نيز در
نظر گرفته شده اند.

3

فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

15

در کنار متن ،امکان بهره گیری از نرم افزارها و یا
برنامههای تعاملی دیگر فراهم شده است.

1

16

محتوا باعث برانگيختن حس كنجكاوي و پرسشگري
در مخاطب مي شود.

1

17

ازپرسش ها ،تمرین ها و فعالیت هایی استفاده شده
است که مستلزم ایفای نقش دانش آموز ،مطالعه
موردی یا آموزش حین کار است.

1

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

قطع کتاب به گونه ای طراحی شده که محتواهای مربوط
به یک موضوع فیزیک در صفحات آن جای داده شده
است.

1

نمودارها ،عکس ها و تصاویر ،حاشیه ها ،جداول و ...
 19مربوط به یک محتوای خاص ،متناسب با قطع کتاب ،منظم
و منسجم هستند.

1

18

20

خواننده متن پيوسته از موقعیت خود در متن آگاه
است.

1

21

برای اجزای متن از رنگهای مناسب و به صورت
یکدست استفاده شده است.

1
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ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای كار فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

بیان مشفقانه برمبنای زبان فارسی معیار

22

23

لحن کتاب در بکار بردن جمالت و استفاده از تیترها
به گونه ای است که شوق خواننده را برای خواندن
متن برمی انگیزاند.
از اصطالحات فارسی معادل ،رایج و مناسب واژگان
فیزیک استفاده شده است.

از جمالت ساده ،روان ،واضح ،رسا و گویا استفاده شده
است و دانش آموز بدون آنكه درگير معانی لغات و
24
جمالت به کار رفته شود ،به راحتي با محتوا ارتباط
برقرارمي كند.

1

1

1

استفاده از شكل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم ،پیامها و پرورش مهارتها

25

شکل ها و تصاویر زیبا ،دقیق و متناسب با متن
استفاده شده اند و مخاطب را درگیر می کنند.

2

26

از شکل ها و تصاویر در تسهیل و سرعت بخشیدن به
انتقال پیام استفاده شده است.

1

تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی ،اجتماعی و فنی و حرفهای مخاطب

27
28

محتواي کتاب مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی و
حرفه ای مخاطبان است.
به پرسشهای روزمره و کنونی مخاطبان پرداخته
است.

2
2

رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ محتوای كتاب

29

شناسنامه کتاب و فهرستهای موضوعی بر اساس
طبقه بندیهای استاندارد است و در تالیف کتاب به
رعایت حقوق پدیدآورندگان همه کتاب ها به ویژه
کتابهای درسی توجه شده است.

1

ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای كار فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

فراهم كردن فرصت شكوفايي فطرت و استعدادهاي دانشآموزان

30

فرصت تعامل خالق ،هدفمند و فعال یادگیرنده با
محیطهای متنوع را فراهم می کند.

3

31

بر دیدگاه دانش آموزان نسبت به ارتباط با خود،
خداوند ،دیگران و مخلوقات دیگر به طور معنادار
اثرگذار است.

3

32

موجب پرورش و تقویت روحیه حقیقت جویی در
دانش آموز مي شود.

3

ايجاد فرصت كاربرد يافتههاي علوم گوناگون در زندگي فردي و اجتماعي دانشآموز

33

به کاربردهای متنوع مباحث فیزیک در زندگی توجه
شده است.

5

34

به کاربردهای مباحث فيزيك در حوزه صنعت و
فناوری توجه شده است.

4

تعميق درك دانشآموزان در ارتباط با مطالب كتاب درسي و برنامة درسي

35

محتوا مرتبط با کتاب درسی و در جهت عمق بخشی
به مطالب آن تدوین شده است.

4

36

محتوا ،مطالب مصوب برنامه درسی فیزیک را پوشش
می دهد.

4

پرورش مهارتهاي الزم و مرتبط با كتابهاي درسي

37

فعالیت ها و تمرین ها همسو با تمرین ها و اهداف
کتابهای درسی فیزیک هستند.

3

38

تمرین ها کج فهمیهای دانش آموزان را تصحیح
می کنند.

4

39

بر فهم نکات اساسی در فعالیت ها تاکید شده است.

4
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ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای كار فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

فراهم كردن زمينة استحكام و استمرار فرايند يادگيري دانشآموزان

40
41
42

در تدوین محتوای فیزیک به پیش دانستههای
دانشآموز و پیش نیازهای درسی توجه شده است.
در تدوین محتوای فیزیك ،زمینه مناسب برای
یادگیریهای بعدی فراهم شده است.

از فنون و راهبردهای یادگیری اثربخش حوزه آموزش
فیزیک ،بهره گرفته شده است.

4
4
4

ارائه موقعيتها و ف ّعاليتهاي يادگيري و مهارتهاي متن ّوع و فراتر از كتاب درسي

43

44
45

برای دستیابی به مهارتهای وسیعتر ،از قالبهای
متنوع مانند بازی و سرگرمی ,نقشه ها و نمودارها,
تصاویر و جداول بهره گرفته شده است.
در فعالیت ها به مهارتهای مربوط به روش علمی
از قبیل مشاهده و توضیح ,مهارت حل مساله و سایر
موارد پرداخته شده است.
محتوا ضمن رعايت چارچوب برنامه درسي ،فراتر از
کتاب درسی است.

3

3
3

فراهم كردن زمينة پرورش مهارتهاي اجتماعي دانشآموزان از طريق پيشبيني كارهاي گروهي در
فعاليتها

46

47

با طرح فعالیتهای مناسب ،دانش آموزان را به مشارکت
در کار گروهی و کسب مهارتهای عمومی همچون
مباحثه ،گفتگو ,انتخاب کردن ,اظهار نظر ,گوش دادن,
مقایسه کردن و دیگر موارد ترغيب می کند.

از طریق پیش بینی فعالیتهای گروهی و ثبت نتایج
آن ،امکان توجه به آرا و نظرات دیگران و زمینه
همفکری در حل مسائل را فراهم می سازد.

4

4

ّ
محل زندگي آنها
بسط و توسعه ف ّعاليتهاي يادگيري دانشآموزان در محيط متن ّوع

48
49
50

فعالیت ها با ابزارها و وسایل پیرامون (دم دستی)
انجام پذیر هستند.
در فعالیت ها شرایط بومی و جغرافیایی گنجانده
شده است.

فعالیت هاي یادگیری برای تعامل با محیط طبیعی و
بومی طراحی شده است.

3
3
3

ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای كار فیزیک”
رديف

حداکثر

ویژگیها و سنجهها

امتیاز اخذ
شده

امتیاز

مالحظات

فراهم كردن شايستگيهاي پايه در مخاطبان از طريق طراحي موقعيتهاي آموزشي و تربيتي مناسب

51

کتاب حاوی موقعیتهای آموزشی و تربیتی است
که زمینه تحقق شایستگیهای پایه مربوط به برنامه
درسی فیزیک را در دانش آموزان فراهم می کند.

5
120

جمع امتياز ويژگيهاي اختصاصي

.2.1.2جداول عمومی و اختصاصی ارزيابي از كتابهاي تمرین فیزیک

ویژگی ها و سنجههای «عمومی» ارزیابی از کتابهای تمرین فیزیک
حداکثر

ردیف

معیارها و سنجهها

1

زمينه حل مسئله بهصورت مبتكرانه از طريق پرورش
مهارتهاي يك يا چند نوع تفكر (نظير :تفكر منطقي ،تفكر
واگرا ،تفكر سيستمي ،تفكر نقاد) را فراهم ميكند.

2

2

توليد يك محصول جدید و كاربردي را با استفاده از يك يا
چند روش (نظير :درگيري حواس ،كاوشگري ،آزمايش كردن)
فراهم کرده است.

1

خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير :پرورش تخیل /طرح
افکار تازه /ارتباط بین پدیدهها و وقایع و كاربست آن را مورد
توجه قرار داده است.

2

4

موقعیتهایی برای به کارگیری ایدهها و تبديل آن به خدمات
جدید و به شیوهای مفيد را فراهم می کند.

1

5

محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

2

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

خالقیت و نوآوری:

3

141
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ویژگی ها و سنجههای «عمومی» ارزیابی از کتابهای تمرین فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

رعایت قواعد زبان و خط فارسی:

6
7
8

قواعد دستور زبان فارسی معیار (نوشتاري/گفتاري) به ویژه در
ترکیب جمالت رعایت شده است.
قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول
نشانهگذاري رعایت شده است.
به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان
زبان توجه كرده است.

2
2
2

سهولت به کارگیری:

9

طراحی و تولید آن بهگونهاي است كه امکان بهرهگیری آسان
و راحت از ماده آموزشی را فراهم میکند.

6

صحت و دقت علمی:

10
11

محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي علمي
معتبر تهيه شده است.
محتوا توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند شيء،
پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است و با عرصههاي
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

4
2

تناسب محتوا و روشهای ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي:

12

با اهداف كلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد.

به اصول حاكم بر طراحي برنامههاي درسي مبتني بر سند
 13برنامه درسي ملي و رويكرد فطرتگرايي توحيدي توجه كرده
است.
به شايستگيهاي پايه و مؤلفههاي راهنماي حوزهي تربيت و
14
يادگيري مربوط توجه كرده است.

4
2
2

رعايت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي -ايراني:

15

ارزشهاي ديني ،فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب
را رعايت نموده است.

3

16

به معرفی نمادهای هويت ملی (ايراني،اسالمي و انقالبي)
مانند پرچم ،زبان فارسي ،ارزشهاي ديني و انقالبي توجه
کرده است.

3

توضیحات

ویژگی ها و سنجههای «عمومی» ارزیابی از کتابهای تمرین فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روانشناسي رشد:

17
18

به نيازهاي گروههاي سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای
جنسیتی و محيطي توجه كرده است.
به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي ،عاطفي،
ايماني ،اخالقي و عملكردي آنها كمك ميكند.

5
3

به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19
20

در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به يافتهها و دانشهاي نظري ،عملي و روشي روز
توجه شده است.
در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به نیازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

2
2

سادگی و روانی محتوا:

از كلمات آشنا (واژگان پایه) ،با معنا ،جمالت كوتاه و
21
نشانههاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.
22

از بيان روشن ،گويا و قابل فهم استفاده كرده است.

3
2

سازماندهی مناسب محتوا:

23

محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است.

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

25
26

محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و
فزاينده را براي مخاطب فراهم ميكند.
شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيطهاي داخل و
خارج از مدرسه را فراهم ميكند.

2
1
2
1

توجه به متون علمی تمدن اسالمي -ايراني:

محتوا به معرفي منابع و فعاليتهاي علمي و ادبي دانشمندان
27
مسلمان توجه كرده است.
محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و جهان
اسالم توجه كرده است.
28

3
2
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ویژگی ها و سنجههای «عمومی» ارزیابی از کتابهای تمرین فیزیک
ردیف

حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

مالحظات بهداشتی و ایمنی:

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم ،بيخطر و
29
بهداشتي استفاده شده است.

6

جذابيت شكلي و ظاهری:

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده آموزشي
30
رعايت شده است.
31
32

2

موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده
آموزشي رعايت شده است.

2

از رنگها ،تصاوير ،عكسها ،نقشهها و نمودارهاي جذاب و
مرتبط استفاده شده است.

2
80

جمع کل

ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای تمرین فیزیک”

رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

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

1

محتوای انتخاب شده با ایدههای کلیدی ،مفاهیم و
مهارتهای اساسی برنامه درسی فیزیک تناسب دارد.

2

2

محتوای کتاب موجب اشاعه و گسترش برنامه درسی
فیزیک شده است.

1

3

رویکرد انتخاب شده با رویکردهای حاکم بر برنامه
درسی فیزیک انطباق دارد.

2

مالحظات

ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای تمرین فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

توجه به توسعة شایستگیهای پایة مخاطبان از منظر تفكر و تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق

4

5

نگاه به طبیعت به مثابه صنع الهی در متن گنجانده
شده است و محتوا سبب تدبر در طبیعت مي شود.
همچنین حس احترام به طبیعت ،حفظ محیط زیست
و تلقی آن به عنوان نعمت الهی را ایجاد می کند.
بین متن و ارزشهای دینی و توحیدی و نیز ارزشهای
اخالقی ،تعارضی وجود ندارد.

1

1

6

در محتوا ،درک درستی از علم ارائه شده است.

1

7

به ابعاد عملی ،مهارتی و فناوری توجه شده است

1

8

محتوا داراي قابلیت تربیت افراد چندبعدی و دارای
انسجام فکری از حیث علمی ،اخالقی ،دینی ،عملی و
 ...است.

1

برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

9
10
11

در بیان و توضیح مفاهیم ،اصول ،قوانین و عناصر دیگر
فیزیکی دقت و صحت علمی رعایت شده و از جمالت
و گزارههای دقیق ,درست و گویا استفاده شده است.
محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي
علمي معتبر تهيه شده است.
محتوا ،توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند
شيء ،پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است.

2
2
1

تناسب کیفیت سازماندهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطب

12
13

متن کتاب متناسب با رشد شناختی و عقالنی دانش
آموز است.

تناسب عرضی و طولی با سایر آموختههای دانش آموز
رعایت شده است.

2
2

توجه به تفاوت سبكهای یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

14

درکتاب به سبکهای یادگیری و شناختی متفاوت
مخاطبان توجه شده است و تفاوتهای دیگر نيز در
نظر گرفته شده اند.

3
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ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای تمرین فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

15

در کنار متن ،امکان بهره گیری از نرم افزارها و یا
برنامههای تعاملی دیگر فراهم شده است.

1

16

محتوا باعث برانگيختن حس كنجكاوي و پرسشگري
در مخاطب مي شود.

1

17

ازپرسش ها ،تمرین ها و فعالیت هایی استفاده شده
است که مستلزم ایفای نقش دانش آموز ،مطالعه
موردی یا آموزش حین کار است.

1

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

18

قطع کتاب به گونه ای طراحی شده که محتواهای
مربوط به یک موضوع فیزیک در صفحات آن جای داده
شده است.

1

19

نمودارها ،عکس ها و تصاویر ،حاشیه ها ،جداول و ...
مربوط به یک محتوای خاص ،متناسب با قطع کتاب،
منظم و منسجم هستند.

1

20

خواننده متن پيوسته از موقعیت خود در متن آگاه
است.

1

21

برای اجزای متن از رنگهای مناسب و به صورت
یکدست استفاده شده است.

1

بیان مشفقانه برمبنای زبان فارسی معیار

22
23

24

لحن کتاب در بکار بردن جمالت و استفاده از تیترها به
گونه ای است که شوق خواننده را برای خواندن متن
برمی انگیزاند.
از اصطالحات فارسی معادل ،رایج و مناسب واژگان
فیزیک استفاده شده است.
از جمالت ساده ،روان ،واضح ،رسا و گویا استفاده شده
است و دانش آموز بدون آنكه درگير معانی لغات و
جمالت به کار رفته شود ،به راحتي با محتوا ارتباط
برقرارمي كند.

1
1

1

ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای تمرین فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

استفاده از شكل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم ،پیامها و پرورش مهارتها

25
26

شکل ها و تصاویر زیبا ،دقیق و متناسب با متن
استفاده شده اند و مخاطب را درگیر می کنند.

از شکل ها و تصاویر در تسهیل و سرعت بخشیدن به
انتقال پیام استفاده شده است.

2
1

تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی ،اجتماعی و فنی و حرفهای مخاطب

27

محتواي کتاب مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی و
حرفه ای مخاطبان است.

2

28

به پرسشهای روزمره و کنونی مخاطبان پرداخته است.

2

رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ محتوای كتاب

29

شناسنامه کتاب و فهرستهای موضوعی بر اساس
طبقه بندیهای استاندارد است و در تالیف کتاب به
رعایت حقوق پدیدآورندگان همه کتاب ها به ویژه
کتابهای درسی توجه شده است.

1

توسعه مفاهيم و مهارتهاي اساسي مطرح شده در كتابهاي درسي بهمنظور تسهيل ،تثبيت و تقويت
يادگيري دانشآموزان

30
31
32
33

در راستای تسهیل یادگیری ،تمرین ها از ساده به
مشکل ارائه شده اند.
در راستای تثبیت یادگیری ،توالی تمرین ها براساس
بهره بردن از نکات آموخته شده در تمرین هاي پیشین
است.
ترتیب ارائه تمرین ها در راستای تقویت یادگیری
است.
تمرین ها ،مفاهیم و مهارتهای اساسی کتاب درسی
حوزه تخصصی را پوشش می دهند.

3
3
2
3

توجه به ايدههاي كليدي و شايستگيهاي موجود در برنامه درسي در سازماندهي محتوا

34
35

محتوا به فهم بهتر مفاهیم فیزیک ،فرمول ها ،اصول و
قوانین فیزیکی مندرج در کتاب درسی منجر می شود.
به تکنیک ها و مهارتهای الزم جهت کاربرد اصول و
قوانین در حل مسائل پرداخته است.

5
4
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ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای تمرین فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

طبقه بندی اطالعات ،مهارتها و ارزشهاي موجود در كتاب درسي ،بهمنظور تسهيل يادگيري

36
37

از نقشههای مفهومی برای دسته بندی مطالب بهره
برده است.

از روشهای متنوع دیگر برای طبقه بندی مطالب بهره
گرفته است.

3
4

ارائه نکردن تمرينهاي بيارتباط با اهداف درسها و پاسخ مستقيم تمرين (حل مسائل) كتابها

38
39

از پاسخ مستقیم به تمرینهای کتاب اجتناب شده
است.
کتاب حاوی تمرینهای بی ارتباط با اهداف درس
نیست.

3
4

خالقیت و نوآوری در ارائة تمرينها ،براي تشويق يادگيرنده

40

کتاب حاوی تمرین هایی است که کج فهمیهای حوزه
تخصصی را نمایان میکند.

4

41

کتاب حاوی تمرین هایی است که خالقیت و
ابتکار دانش آموز را می طلبد و مستلزم بهره گیری
دانشآموزان از روشهای نوین و ایدههای نو هستند.

4

استفاده از نمودارها ،نقشهها و تصويرها و جدولهاي مناسب ،براي انتقال مؤثرتر مطالب كتابهاي درسي

از تصاویر ،نمودارها ،جداول ،گراف ها و نقشههای
مناسب ,زیبا و جذاب استفاده شده است که به فهم
42
سریعتر و عمیق تر مطالب درسی فیزیک کمک
میکنند.
این موارد از دقت و صحت و تناسب با موضوعات مطرح
 43شده برخوردارند و به صورت گویا ،روشن و بدون ابهام،
مطالب درسی فیزیک را قابل فهم می سازند.

4

4

رعایت استاندارد ارزشيابي برنامة درسي

44

بارم بندی و اصول علمی آزمون سازی در طراحی
تمرین و فعالیتهای یادگیری رعایت شده اند.

4

45

تمرین ها و فعالیتهای یادگیری ،تمامی سطوح
یادگیری را پوشش می دهند.

4

ویژگیها و سنجههای اختصاصی» ارزيابي از کتابهای تمرین فیزیک”
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

تأكيد بر يادگيري پايدار بهجاي موفقيت آني و زودگذر در ارزشيابيها

46

در ارزشیابی ها ،نکات مورد نیاز برای یادگیریهای
بعدی مورد سنجش قرار گرفته اند.

4

47

پرسش ها و مسائل به گونه ای طراحی شده اند که
سبب تثبیت نکتههای کلیدی آموخته شده پیشین
می شوند.

4

پیوستگی و توالی میان نکات مندرج در پاسخ پرسشها
48
رعايت شده است.

4

پرورش خالقيتهاي دانشآموزان از طريق ارائة الگوهاي مناسب يادگيري و تعامل با آنان

49

پرسش ها خالقانه و پاسخ به پرسش ها مستلزم تفکر,
تحقیق ,کاوشگری و ارایه راه حلهای نو و خالقانه
هستند.

5

افزایش عالقه و انگيزة مخاطبان براي توسعة يادگيري

50

سبب ایجاد اشتیاق برای مطالعه بیشتر ،انجام
فعالیتهای بیشتر یا انجام آزمایشهای بیشتر در
خواننده می شود.
جمع امتياز ويژگيهاي اختصاصي

5
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 .3جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از كتابهاي کاربرد فناوری فیزیک

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از كتابهاي کاربرد فناوری فیزیک
ردیف

حداکثر

معیارها و سنجهها

امتیاز

خالقیت و نوآوری

1

زمينه حل مسئله بهصورت مبتكرانه از طريق پرورش
مهارتهاي يك يا چند نوع تفكر (نظير :تفكر منطقي ،تفكر
واگرا ،تفكر سيستمي ،تفكر نقاد) را فراهم ميكند.

2

2

توليد يك محصول جدید و كاربردي را با استفاده از يك
يا چند روش (نظير :درگيري حواس ،كاوشگري ،آزمايش
كردن) فراهم کرده است.

1

3

خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير :پرورش تخیل/
طرح افکار تازه /ارتباط بین پدیدهها و وقایع و كاربست آن را
مورد توجه قرار داده است.

2

4

موقعیتهایی برای به کارگیری ایدهها و تبديل آن به
خدمات جدید و به شیوهای مفيد را فراهم می کند.

1

5

محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

2

رعایت قواعد و زبان و خط فارسی

6

قواعد دستور زبان فارسی معیار (نوشتاري/گفتاري) به ویژه
در ترکیب جمالت رعایت شده است.

2

7

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و اصول
نشانهگذاري رعایت شده است.

2

8

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان
زبان توجه كرده است.

2

سهولت به کارگیری

9

طراحی و تولید آن بهگونهاي است كه امکان بهرهگیری
آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم میکند.

6

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از كتابهاي کاربرد فناوری فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

توضیحات

صحت و دقت علمی

10
11

محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي علمي
معتبر تهيه شده است.
محتوا توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند شيء،
پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است و با عرصههاي
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

4
2

تناسب محتوا و روشهای ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي

12

با اهداف كلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد.

4

13

به اصول حاكم بر طراحي برنامههاي درسي مبتني بر سند برنامه
درسي ملي و رويكرد فطرتگرايي توحيدي توجه كرده است.

2

به شايستگيهاي پايه و مؤلفههاي راهنماي حوزهي تربيت و
14
يادگيري مربوط توجه كرده است.

2

رعايت و ترویج ارزشهای دینی ،فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي -ايراني

ارزشهاي ديني ،فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب
15
را رعايت نموده است.
به معرفی نمادهای هويت ملی (ايراني،اسالمي و انقالبي)
 16مانند پرچم ،زبان فارسي ،ارزشهاي ديني و انقالبي توجه
کرده است.

3
3

تناسب با ویژگیها و نیازهای مخاطبان مبتني بر روانشناسي رشد

17

به نيازهاي گروههاي سنی مخاطبان و تفاوت در نیازهای
جنسیتی و محيطي توجه كرده است.

5

18

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي ،عاطفي،
ايماني ،اخالقي و عملكردي آنها كمك ميكند.

3

به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

19

در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به يافتهها و دانشهاي نظري ،عملي و روشي روز
توجه شده است.

2

20

در طراحی ،توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانههاي
آموزشي به نیازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

2
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152

ویژگیها و سنجههای «عمومی» ارزيابي از كتابهاي کاربرد فناوری فیزیک
ردیف

معیارها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

سادگی و روانی محتوا

21
22

از كلمات آشنا (واژگان پایه) ،با معنا ،جمالت كوتاه و
نشانههاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده
است.
از بيان روشن ،گويا و قابل فهم استفاده كرده است.

3
2

سازماندهی مناسب محتوا

23

محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است.

2

24

محتوا به شكل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي
شده است.

1

25
26

محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و
فزاينده را براي مخاطب فراهم ميكند.

شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيطهاي داخل و
خارج از مدرسه را فراهم ميكند.

2
1

توجه به متون علمی تمدن اسالمي -ايراني

27

محتوا به معرفي منابع و فعاليتهاي علمي و ادبي
دانشمندان مسلمان توجه كرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و جهان
28
اسالم توجه كرده است.

3
2

مالحظات بهداشتی و ایمنی

29

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم ،بيخطر
و بهداشتي استفاده شده است.

6

جذابيت شكلي و ظاهری

30

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده
آموزشي رعايت شده است.

2

31

موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده
آموزشي رعايت شده است.

2

32

از رنگها ،تصاوير ،عكسها ،نقشهها و نمودارهاي جذاب و
مرتبط استفاده شده است.

2

جمع کل

80

توضیحات

ویژگیها و سنجههای «اختصاصی” ارزيابي از كتابهاي كاربرد فنآوري فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

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

1

محتوای انتخاب شده با ایدههای کلیدی ،مفاهیم و
مهارتهای اساسی برنامه درسی فیزیک تناسب دارد.

2

2

محتوای کتاب موجب اشاعه و گسترش برنامه درسی
فیزیک شده است.

1

3

رویکرد انتخاب شده با رویکردهای حاکم بر برنامه
درسی فیزیک انطباق دارد.

2

توجه به توسعة شایستگیهای پایة مخاطبان از منظر تفكر و تعقل ،ایمان ،علم ،عمل و اخالق

4

نگاه به طبیعت به مثابه صنع الهی در متن گنجانده
شده است و محتوا سبب تدبر در طبیعت مي شود.
همچنین حس احترام به طبیعت ،حفظ محیط زیست
و تلقی آن به عنوان نعمت الهی را ایجاد می کند.

1

5

بین متن و ارزشهای دینی و توحیدی و نیز
ارزشهای اخالقی ،تعارضی وجود ندارد.

1

6

در محتوا ،درک درستی از علم ارائه شده است.

1

7

به ابعاد عملی ،مهارتی و فناوری توجه شده است

1

8

محتوا داراي قابلیت تربیت افراد چندبعدی و دارای
انسجام فکری از حیث علمی ،اخالقی ،دینی ،عملی
و  ...است.

1

برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

9

در بیان و توضیح مفاهیم ،اصول ،قوانین و عناصر
دیگر فیزیکی دقت و صحت علمی رعایت شده و از
جمالت و گزارههای دقیق ,درست و گویا استفاده
شده است.

2

10

محتوا با بهرهگيري از يافتهها ،تجربيات و روشهاي
علمي معتبر تهيه شده است.

2

11

محتوا ،توصيفي نظاممند و منطقي (از يك يا چند
شيء ،پديده ،واقعيت و يا رخداد) ارائه كرده است.

1
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154

ویژگیها و سنجههای «اختصاصی” ارزيابي از كتابهاي كاربرد فنآوري فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

تناسب کیفیت سازماندهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطب

12

متن کتاب متناسب با رشد شناختی و عقالنی دانش
آموز است.

2

13

تناسب عرضی و طولی با سایر آموختههای دانش آموز
رعایت شده است.

2

توجه به تفاوت سبكهای یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

14

درکتاب به سبکهای یادگیری و شناختی متفاوت
مخاطبان توجه شده است و تفاوتهای دیگر نيز در
نظر گرفته شده اند.

3

فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

15

در کنار متن ،امکان بهره گیری از نرم افزارها و یا
برنامههای تعاملی دیگر فراهم شده است.

1

16

محتوا باعث برانگيختن حس كنجكاوي و پرسشگري
در مخاطب مي شود.

1

17

ازپرسش ها ،تمرین ها و فعالیت هایی استفاده شده
است که مستلزم ایفای نقش دانش آموز ،مطالعه
موردی یا آموزش حین کار است.

1

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

18

19

قطع کتاب به گونه ای طراحی شده که محتواهای
مربوط به یک موضوع فیزیک در صفحات آن جای
داده شده است.
نمودارها ،عکس ها و تصاویر ،حاشیه ها ،جداول و ...
مربوط به یک محتوای خاص ،متناسب با قطع کتاب،
منظم و منسجم هستند.

1

1

20

خواننده متن پيوسته از موقعیت خود در متن آگاه
است.

1

21

برای اجزای متن از رنگهای مناسب و به صورت
یکدست استفاده شده است.

1

ویژگیها و سنجههای «اختصاصی” ارزيابي از كتابهاي كاربرد فنآوري فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

بیان مشفقانه برمبنای زبان فارسی معیار

22

لحن کتاب در بکار بردن جمالت و استفاده از تیترها
به گونه ای است که شوق خواننده را برای خواندن
متن برمی انگیزاند.

1

23

از اصطالحات فارسی معادل ،رایج و مناسب واژگان
فیزیک استفاده شده است.

1

از جمالت ساده ،روان ،واضح ،رسا و گویا استفاده شده
است و دانش آموز بدون آنكه درگير معانی لغات و
24
جمالت به کار رفته شود ،به راحتي با محتوا ارتباط
برقرارمي كند.

1

استفاده از شكل و تصویر مورد نیاز برای انتقال مفاهیم ،پیامها و پرورش مهارتها

25
26

شکل ها و تصاویر زیبا ،دقیق و متناسب با متن
استفاده شده اند و مخاطب را درگیر می کنند.
از شکل ها و تصاویر در تسهیل و سرعت بخشیدن به
انتقال پیام استفاده شده است.

2
1

تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی ،اجتماعی و فنی و حرفهای مخاطب

27

محتواي کتاب مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی و
حرفه ای مخاطبان است.

2

28

به پرسشهای روزمره و کنونی مخاطبان پرداخته
است.

2

رعایت حقوق مالكیت و آفرینش فكری در تهیۀ محتوای كتاب

29

شناسنامه کتاب و فهرستهای موضوعی بر اساس
طبقه بندیهای استاندارد است و در تالیف کتاب به
رعایت حقوق پدیدآورندگان همه کتاب ها به ویژه
کتابهای درسی توجه شده است.

1
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ویژگیها و سنجههای «اختصاصی” ارزيابي از كتابهاي كاربرد فنآوري فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

را
تولید کتابهای آموزشی (غیردرسی) فیزیک
هنمای

مبتني بودن بر اهداف حوزة تربيت و يادگيري

30

اهداف و رویکردهای حاکم بر کتاب همسو با اهداف
برنامه درسي فیزیک است.

31

کتاب سبب گسترش سواد علمی-فناورانه می شود.

32

کتاب سبب می شود فرآیند آموزش فیزیک مطابق
برنامه درسی دوره ،تقویت و تکمیل شود.

4
4
4

برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیتهای علمی

33

محتوای کتاب از حیث چگونگی آموزش مفاهیم و
اصول فیزیک و کاربردهای آن دارای پیوستگی و
انسجام است.

8

ايجاد انگيزه و تقويت آن در مخاطبان

34

محتوای کتاب کاربرد فن آوری به گونه ای است که
منجر به ایجاد انگیزه و افزایش عالقه دانش آموز
نسبت به یادگیری بیشتر درس فیزیک می شود.

8

كمك به رشد و توسعة علمي مخاطبان

35

محتوا در جهت تسهیل جريان يادگيري و پرورش
مهارتهای مورد نیاز برنامه درسی فیزیک است.

3

36

محتوا به فهم سریعتر و عمیق تر مطالب درسی
فیزیک کمک می کند.

3

37

فرهنگ و رويكرد بهكارگيري فنآوري در فرايند
ياددهي  -يادگيري ترویج شده است.

3

38

به مصاديق بهكارگيري فنآوري در برنامه درسي
فیزیک دوره مربوط توجه شده است.

3

توجه به نيازهاي اختصاصي مخاطبان

39
40
41

فعاليتهای یادگیری با رشد شناختي و عاطفی
دانشآموزان متناسب است.

محتواي كتاب قابليت پاسخگويي به كنجكاويها،
نيازهاي اطالعاتي و پرسشهاي مخاطب را دارد.

به امكانات فنآوري که در اختيار دانشآموز است،
توجه شده است.

3
3
3

مالحظات

ویژگیها و سنجههای «اختصاصی” ارزيابي از كتابهاي كاربرد فنآوري فیزیک
رديف

ویژگیها و سنجهها

حداکثر
امتیاز

امتیاز اخذ
شده

مالحظات

افزايشگيرايي مطالب ،با استفاده از قالبهاي متنوعي مانند داستان ،شعر و نمايشنامه ،به صورتهاي
ساده يا تركيبي

برای ارائه مطالب ،قالبهای مناسب بهکار گرفته شده
42
است.
43

فرصت انجام فعاليتهاي عملي و قابل اجرا فراهم
شده است.

4
4

خالقيت و نوآوري در ارائة مطالب علمي

44

در بکارگیری فن آوری ،از روشهای نوین و خالقانه
بهره گرفته شده است.

4

45

همگام با تغييرات كاربرد فنآوري در آموزش است.

4

استفاده از تصویر ،نمودار ،جدول ،گراف و نقشه برای انتقال سریعتر و مؤثرتر مطالب به مخاطب

به منظور سهولت درك پيامها و مفاهيم و اثربخشی
 46بیشتر روشهای یادگیری از جداول ،نمودارها ،تصاوير،
گراف ها و نقشه ها بهره گرفته شده است.

7

تقويت عالقة مخاطبان به مطالعة بيشتر دربارة موضوع يا موضوعهاي مطرح شده

47

به منظور ايجاد عالقه در مخاطب و ترغیب او به
اندیشیدن درباره روشهای نوین در مورد موضوع،
ويژگيهاي محيط فنآورانه به کارگرفته شده است.

در فرايند يادگيري به جستجوگري و كسب اطالعات
 48از منابع يادگيري (معلم ،والدين ،كتاب و غيره) توسط
فراگير توجه شده است.
جمع امتياز ويژگيهاي اختصاصي

5

3
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شرح برخي از اصطالحات:
 .1زبان فارســی معیار :منظور از زبان فارســی معیار زبانی است که به قلمرو
ملی و فراگیر اختصاص دارد و بهكارگيري آن در نوشــتن و سخن گفتن میان همه
فارســیزبانان تحصیلکرده مشترک است .زبان فارسی معیار ورای لهجههای محلی
و اجتماعی رایج در یک کشــور قرار دارد و وســیله ارتباط اجتماعی ،علمی و ادبی
کسانی است که ممکن است در شرایط دیگر به لهجههای محلی یا اجتماعی خاص
خــود تکلم کنند .این زبان معموالً همان زبان درسخواندهها اســت و غالباً با زبان
نوشتار یکی است.
زبان فارســی معیار بر دو گونه نوشتاری و گفتاری است .در زبان فارسی نوشتاری
عواملی چون ساختار نحوی جمالت ،واژگان ،امال و دستور خط حائز اهمیت بسیاری
اســت .از زبان معیار نوشــتاری در موارد مکتوب آموزشــی نظیر نوشتن کتابهای
درســی ،مقاالت علمــی ،روزنامهها و مجــات ،نگارشهای اداری و رســمی و در
برنامههای خبری رادیو و تلویزیون مانند پخش اخبار اســتفاده میشــود .نوشتاری
صورتی ثابت دارد و سنجیدهتر و منسجمتر از زبان گفتاري است.
زبان گفتاری معیار ،زبانی اســت که توســط افراد تحصیلکرده و قشرهای باالی
جامعه در موقعیتهای رسمی مانند دانشگاهها ،مدارس ،صدا و سیما ،مصاحبههای
رســمی و سخنرانیها اســتفاده میشود .این زبان منعطف اســت و در طول زمان
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متحول میشود ،معیار زبان فارسی گفتاری ،زبان رایج در تهران است.
 .2ارزشهاي ديني :ترجيحاتي است كه در قرآن ،سنت پيامبر(ص) و ائمه اطهار
عليهمالســام مورد تأييد قرار گرفته و بدانها توصيه شده است .براي مثال تهذيب
نفس ،عبادت خداوند ،كســب علم و معرفت ،نيكي و احســان به ديگران ،كمك به
نيازمندان و فقرا ،ترك گناهان ،دفاع از ســرزمين و يا جهاد در راه خدا از جمله اين
ارزشها ميباشد .اين نوع از ارزشها مورد توجه افراد با ايمان و عالمان ديني است.
 .3ارزشهاي اجتماعي :ترجيحاتي هســتند كه از ســوي عموم مردم جامعه
بهدليل مفيد بودن آن پذيرفته شــدهاند ،از جمله ميتوان به انديشــهها،هنجارها،
عقايد ،باورها و يا اعمالي اشــاره كرد كه متكي به تجربيات مثبت افراد و يا باورهاي
ديني آنها هســتند .اين نوع از ارزشها معموالً مورد توجه مردم و جامعهشناســان
است( .محمد خلیفه)1378 ،
 .4ارزشهــاي فرهنگي :ترجيحاتي هســتند كه برگرفته از آداب و رســوم،
دانشهاي علمي و عملي ،خــرده فرهنگها ،فرهنگ ملي ،اخالقيات ،افكار و عقايد
و ســبك زندگي عامه مردم هستند .عدهاي ارزشهاي فرهنگي را همان ارزشهاي
اجتماعي ميدانند و معتقد هســتند كه اين دو را نميتوان از يكديگر جدا كرد ،زيرا
كه هر دو در جامعه ريشه دارند( .محسنی)1379 ،
 .5رشد عاطفي :متشكل از نظامهاي واسطهاي مثل غرائز ،صفات و فرايندهاي
واكنشــي اكتسابي اســت كه به تغييرات عاطفي و هيجاني افراد اشاره دارد( .برنامه
درسي ملي ص  )64در دوره كودكي رفتارها و هيجانات اغلب خام و كودكانه است.
كودكان در اين مرحله احساســات خوب را از خود بــروز ميدهند ،اما به حمايت و
هدايت عاطفي نياز دارند( .کاتلین هی وود و نانسی گچل )1390
 .6رشد ايماني :عالقه و باور قلبي همراه با محبت عميق و ثابت به خالق هستي
و تجليات آن اســت .مراحل رشد ايماني شامل علماليقين ،عيناليقين و حقاليقين
است .فرد با ايمان با عبور از نفس حيواني وارد نفس لوامه و در نهايت نفس مطمئنه
(استقرار نيكي در ذات) ميشود.
 .7رشــد عملكردي :هر تالش مفيد و رفتار آگاهانه و ارادي مبتني بر مباني و
علل و عواملي مانند علل زيستي ،اجتماعي ،فرهنگي و محيطي است (برنامه درسي

ملي ص  )65كه شــامل مراحلي چون مشــاهده و تقليد ،اجراي مستقل ،سرعت و
دقت در اجرا و عادي شدن مهارت است.
 .8رشد اخالقي :رفتاري كه وجدان همه انســانها براي آن ارزش قائل است.
عقل و دين آن را تأييد ميكند /خلق و خو و رفتار عادت شده /به يادگيري رفتارهاي
مبتني بر ارزشها در برخورد با خود و ديگران اشاره دارد.
 .9رشد شــناختي :عمل ذهن بر روي اطالعات براي تبديل مجهول به معلوم
ميباشــد /مجموعهاي از فرايندهاي هوشي و عقالني است كه محصول آن به شكل
تصورات و تصديقات در ذهن انســان تجلي مييابد /به تغييرات شــناختي و درجه
درك و فهم افراد اشــاره دارد .دوره كودكي (ســنين  7تا  10ســالگي) مصادف با
مرحله تفكر عيني است .در اين مرحله كودك ميتواند بهطور محسوس درباره اشيا
و رويدادها تفكر كند .از ســنين  11سالگي به بعد كودك وارد مرحله تفكر انتزاعي
ميشــود (مرحله عمليات صوري) .نوجوان در اين مرحله ميتواند درباره موضوعات
و گزارههاي مجرد فكر كند و فرضيههاي خود را آزمون كند( .كديور و شــعارينژاد
)1385
 .10ســفيدخواني :منظور از اصول ســفيدخواني ،در نظر گرفتن سطوح سفيد
در حواشــي متن و حاشيههاي صفحات كتاب است .به عبارت ديگر صفحات كتاب
نبايد از تصوير و نوشــته كام ً
ال پر شوند و ســفيدي نداشته باشند .تقسيمبندي اين
سفيديها در صفحات بايد با رعايت ضوابط و مباني بصري صورت گيرد و به سهولت
خوانــدن و درك مفهوم كمك كند .ســفيدخواني كتابهاي كودكان  6تا  7ســاله
نسبت به كتابهاي نوجوانان بايد بيشتر در نظر گرفته شود.
 .11صفحهآرايي :منظور از صفحهآرايي ،به كارگيري عناصر بصري معقول نظير
تعيين طول سطرها و فاصله آنها از يكديگر ،فاصله دادن متن از لبه كاغذ ،توجه به
فاصله ســتونهاي حروف از يكديگر ،توجه به شبكهبندي مناسب براي هر صفحه با
توجه به موضوع و مخاطب ،حفظ تناسب و توازن بين پيامهاي نوشتاري و تصويري
در هر صفحه است.
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