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

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

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

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

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

ناشران با نظام آموزشی را گسترش دهد. 

                                                              دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
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امــروزه تحوالت سياســی، اقتصادی و اجتماعی به شــکل جدایــی ناپذیری با 
پيامدهای حاصل از پيشــرفت دانش و فناوری به هم آميخته اند و جهان هر روز به 
واســطۀ تغيير و تحول در علم و فناوری چهره ای تــازه به خود می گيرد. در چنين 
شرایطی، تربيت شهروندانی مجهز به دانش، مهارت و نگرش الزم برای دست یابی به 
زندگی فردی و اجتماعی مطلوب باید ســرلوحۀ فعاليت های همۀ نهادهای دولتی و 

خصوصی دست اندرکار آموزش و پرورش قرار گيرد.
گسترش ســواد علمی ـ فّناورانه و به عبارت دیگر، »آموزش یادگيری« در بستر 
فراهم آمده از دانســتنی های ضروری، از جملۀ مهم ترین هدف های برنامۀ درســی 
علــوم تجربی در همۀ دوره ها و پایه هاســت. این هدف بر تربيت شــهروندانی آگاه 
و یادگيرندگانی مادام العمر تأکيد دارد و رســالت دســت یابی به آن بر عهدۀ وزارت 
آموزش و پرورش نهاده شــده اســت؛ گرچه بی تردید بدون یاری بخش خصوصی، 
چنين امر خطيری محقق نخواهد شــد. از این رو، به نظر می رســد همســو شدن 
تالش های بخش خصوصی با برنامه های مصوب دســتگاه های دولتی متولی آموزش 
و پرورش، دســت یابی به ســواد علمیـ  فّناورانه را، ورای یادگيری مدرســه ای و از 
طریق مطالعۀ کتاب های جانبی )که به عنوان کمك آموزشی یا کمك درسی شناخته 

می شوند(، دست یافتنی تر می سازد.
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راهنمای عمل در تولید مواد آموزشی

هــدف، روش، محتوای آموزشــی و ارزش یابی، چهار عنصر مهــم در برنامه ریزی 
درســی هســتند. انتخاب راهبردهای یاددهی- یادگيری مناســب نيز بخشــی از 
فرایند برنامه ریزی اســت. از این رو، انتخاب فعاليت های یاددهی- یادگيری و شيوۀ 
ســازمان دهی آن ها و همچنين تعداد، نوع و حجم مفاهيم و مطالب دانشی و شيوۀ 
ارائه و سازمان دهی آن ها و. . . تحت تأثير برنامه ریزی درسی قرار می گيرند. به همين 
دليل، در طراحی و توليد مواد آموزشی، آگاهی از جنبه های گوناگون برنامۀ درسی، 

پيش دانسته ای ضروری به شمار می آید.
از آن جا که هدف از طراحی و توليد این ســند، تهيۀ راهنمای عمل برای ناشران 
و پدیدآورندگانی اســت که عالقه دارند هم راســتا با هدف های نظام آموزشی کشور 
و هم گام با اســتانداردهای جهانی آموزش علوم تجربی، به توليد مواد آموزشــی در 
این شــاخۀ مهم از دانش بشری بپردازند، پيشنهاد می شود پس از مطالعۀ راهنمای 
برنامۀ درســی علوم تجربی و آشــنایی با هدف ها و سرفصل های مصوب، به این امر 
همت گمارند. با مطالعۀ جزئيات راهنمای برنامۀ درسی می توان دریافت که مخاطب 
باید چه مطالب و موضوعاتی را بداند، چه کارهایی را باید بتواند انجام دهد و به چه 

نکته هایی توجه نشان دهد.

ابعاد پنج گانۀ آموزش علوم تجربی

در آموزش علوم باید کوشيد هم زمان به پنج بعد توجه شود:
  بعد مفهومی؛ شــامل مفاهيم، قوانين، اصول، اندیشــه ها و دیدگاه های علمی 
است و ناظر است بر طبقه بندی جهان قابل مشاهده به واحدها و موضوعات کوچك 
کنترل شــده، مانند ماده، حرکت، رشد گياه، زلزله و. . . به منظور مطالعه و توصيف 

آن ها.
  بعد فرایندی؛ این بعد دربرگيرندۀ فرایند توليد دانش و مهارت های مورد نياز 
است. در این بعد، مهارت هایی چون مشاهده، طبقه بندی و سازمان دهی، اندازه گيری، 
مدل سازی، برقراری ارتباط، تفسير و نتيجه گيری، پيش بينی کردن و فرضيه سازی، 
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آزمایش، شناسایی و کنترل متغيرها و ابزارسازی مورد توجه قرار می گيرد.
  بعد خالقیت و نوآوری؛ تقویت قوۀ تخّيل، حس کنجکاوی و پرســش گری، 
تفکــر خالق و نيز توان به کارگيــری ایده ها و ابزارهــا در موقعيت های نامتعارف و 
همچنيــن طراحِی تحقيــق، آزمون یا آزمایش برای توضيــح و تبيين مفاهيم، حل 

مسئله و معما در این بعد مطمح نظر قرار می گيرد.
  بعد نگرشــی؛ ایجاد نگرش مثبت در مخاطب نسبت به علوم تجربی و توانایی 
یادگيری آن ها، بيان احساسات شخصی به شکل سازنده، اتخاذ تصميم در خصوص 
زندگی شــخصی و مســائل اجتماعی و محيطی، پذیرش کاوشگری علمی به عنوان 
روشی برای اندیشيدن، عالقه به علم و فعاليت های علمی، دست زدن به تجربه برای 
یادگيری علم، توجه به جنبه های انســانی علم و نقش آن در گسترش فرهنگ ها و 
تمدن ها، ایجاد تفکر علمی متکی بر آموزه های دینی، شناســایی احساسات انسانی 

و احترام به احساسات دیگران، انتقاد کردن و نقدپذیری و . . . مشمول این بعدند.
  بعد کاربردی و ارتباطی؛ نيز شــامل هر آن چيزی اســت که به بهره گيری از 
علــوم در زندگی بازمی گردد؛ مانند به کارگيری مفاهيم علمی و مهارت های ذهنی و 
عملی در زندگی روزانه، درک اصول فنی و علمی، به کارگيری وسایل و ابزار موجود 
در خانــه، تلفيق موضوعات علوم تجربی با دیگــر موضوع ها از جمله اقتصاد، محيط 
زیســت، فرهنگ و باورهای دینی، درک و ارزیابی خبرهای اعالم شده در رسانه های 
جمعی درباره پيشــرفت های علمی، به کارگيری فعاليت های علمی در حل مســائل 
زندگی روزانه، اتخاذ تصميم مرتبط با بهداشــت شخصی، اتخاذ روش مناسب تغذیه 

و سبك زندگی براساس اطالعات علمی به جای حرف های دیگران.

راهنمای برنامۀ علوم تجربی

همان طور که ذکر شــد به منظور همســویی محتوای کتاب های کمك آموزشی و 
کمك درسی با برنامه های درسی آموزش و پرورش، ضروری است مؤلفان، مترجمان 
و ناشــران از محتوای برنامۀ درســی علوم تجربی اطالع کافی پيدا کنند. این کار با 
مراجعه به ســایت گروه درســی امکان پذیر اســت؛ با وجود این در ادامه، به منظور 
آشنایی با این برنامه، اشاره ای بسيار کوتاه به برخی از مؤلفه های برنامۀ درسی علوم 

تجربی خواهيم داشت.
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رویکرد برنامۀ درسی

رویکرد برنامۀ درسی علوم تجربی به طور خالصه، کسب شایستگی )صالحيت(  های 
مادام العمر برای ســواد علمی ـ فّناورانه است. بر اســاس این رویکرد انتظار می رود 
فراگيرندگان در آینده، از یك زندگی رضایت بخش، سازنده و توأم با مسئوليت پذیری 

در برابر خود، خلق و خلقت و خدا برخوردار شوند.

اهداف اصلی آموزش علوم تجربی

 اهداف اصلی آموزش علوم تجربی عبارت است از:
1. کسب دانستنی های ضروری یا ایده های اساسی. ایده های اساسی برنامۀ 

درسی علوم تجربی در این حيطه را می توان در سه سطح طبقه بندی کرد: 
- فهم اطالعات ساده؛

- درک اطالعات پيچيده؛
- بهره گيری از اطالعات برای ساختن نظریه، تجزیه و تحليل و حل مسئله.

2. کسب مهارت های یادگیری، که در پنج سطح طبقه بندی شده اند:
- مهارت های جمع آوری اطالعات اوليه؛ شــامل مشاهده، به کارگيری ابزار، روشن 

ساختن تعاریف، اندازه گيری و بررسی دانسته های قبلی؛
- مهارت های تشــکيل مفاهيم؛ شامل مقوله بندی، اســتنباط، استدالل، حدس 

علمی، طرح سوال؛
- مهارت های پژوهشــی و بازنگری؛ شامل ســاختن فرضيه های نظری و عملی، 

آزمودن فرضيه های عملی، تجزیه و تحليل داده ها، طرح آزمایش و. . . ؛
- مهارت های حل مسئله؛ شامل شناخت مفروضات و مجهوالت مسئله، مشخص 

کردن راهکارها، ساده نمودن مسئله، مدل سازی و. . . ؛
- مهارت های ایجاد ارتباط و گزارشــگری؛ شامل تبيين و توضيح و توجيه علمی، 

انتشار مطالب علمی، تنظيم گزارش علمی و. . . .
3. کسب نگرش های ضروری؛ این نگرش ها شامل نگرش نسبت به خود، نگرش 

نسبت به علم و نگرش نسبت به محيط است.
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محتوای برنامۀ درسی علوم تجربی

محتوای برنامۀ درسی علوم تجربی چهار دسته از علوم را دربرمی گيرد:
- علوم زیستی: گياهان، جانوران و اکولوژی؛

- علوم فیزیکی: ماده، انرژی و فناوری؛
- علوم زمین: فضا، زمين، آب و هوا؛

- علوم بهداشتی: بدن انسان و بهداشت.

شیوه و فعالیت های مناسب یاددهی - یادگیری

یادگيری علوم فرایندی فعال اســت که در تعامل با محيط و کاوشــگری شــکل 
می گيرد. شــيوه های این فرایند شامل کاوشگری، طرح پرســش های برانگيزاننده، 
مهارت های فرایندی )مشــاهده، برقراری ارتباط، گــردآوری اطالعات، اندازه گيری، 
فرضيه سازی، پيش بينی، طراحی تحقيق، تفسير یافته ها و نتيجه گيری( و یادگيری 

مشارکتی است.

تعریف منابع آموزشی و تربیتی مکتوب 

منابع آموزشی و تربيتی اعم از مکتوب و غيرمکتوب به دو دستۀ کلی کمك آموزشی 
و کمك درسی تقسيم می شوند که هر گروه نيز دارای زیرمجموعۀ مخصوص به خود 
است. کتاب مهم ترین و رایج ترین شکل منابع مکتوب است که در این سند این قالب 

مورد توجه قرار گرفته است: 
1. کتاب های کمك آموزشــی: کتاب هایی هســتند که با هدف ایجاد انگيزه، 
افزایش دانش و ســواد علمی و توسعۀ یادگيری به منظور ارتقای شایستگی های الزم 
در دو بعد فردی و اجتماعی تهيه و توليد می شــوند و الزاماً به کتاب درســی دورۀ 
تحصيلی وابسته نيستند و خود شامل کتاب های تکميلی دانش آموز )دانش افزایی( و 

کتاب های حمایتی )ویژۀ معلمان( می شوند:
1-1. کتاب های تکمیلی دانش آموز: کتاب ها و منابعی برای دانش آموزان 
هستند که در گستره ای وسيع تر نسبت به کتاب های درسی، به تدارک فرصت ها 
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و موقعيت های یادگيری می پردازند.
اطالعاتی  که  کتاب هایی  1-1-1. کتاب های دانش افزایی دانش آموز: 
وسيع تر از کتاب درســی به دانش آموز ارائه می دهند. این کتاب ها، یك اثر 
آموزشی خودآموزند که ممکن اســت در قالب های گوناگون و متنوع توليد 
شــده باشند. کتاب های حاوی تاریخچۀ علوم مختلف و کتاب هایی که دایرۀ 
اطالعات دانش آموز را تکميل می کنند یا توســعه می بخشند، در این حوزه 

قرار می گيرند.
1-1-2. کتاب های جنبی و سرگرمی: کتاب هایی اند که به یاری آن ها 
مخاطــب با جنبه های متفــاوت حوزه های یادگيری، که در برنامۀ درســی 
فرصت های کمتری برای بروز و ظهور داشــته اند، آشنا و به آن ها عالقه مند 
می شــود و شــگفتی ها و زیبایی های آن هــا را مشــاهده و تجربه می کند. 
همچنين با تاریخ کشــف، بسط و گســترش مباحث متنوع آن حوزه آشنا 
می شود. این کتاب ها، مســتقل از کتاب های درسی اند و در صورت تغيير و 
تحول کتاب های درسی موجودیت خود را حفظ می کنند. اغلب این کتاب ها 
با اســتفاده از فناوری هــای گوناگون به پرورش مهارت هــا در قالب بازی و 

سرگرمی می پردازند.
1-1-3. کتاب هــای مرجع: کتاب هایی هســتند که معموالً توســط 
متخصصــان موضوعی با هدف ارائۀ اطالعات )حقایق علمی، تحليل حقایق( 
نگاشــته می شــوند. حقایق علمی یعنی آن چه که درستی آن ها ثابت شده 
یا قابل اثبات اســت و متن تحليلی شــامل تفسير یا تحليل این اطالعات و 

حقایق است.
1-1-4. پوســتر: صفحات چاپی یك رویه ای هســتند که با استفاده از 
تصاویــر، کلمات، اعداد و غيره، ایده ها و اطالعات مختلفی از یك موضوع را 
به مخاطب ارائه می کنند؛ به نحوی که مخاطب قادر اســت به ســرعت بين 

مفاهيم و اطالعات ارتباط برقرار نماید.
1-2. کتاب هــای حمایتــی: کتاب هایی هســتند که به منظــور ارتقای 
شایســتگی های حرفه ای و تخصصی معلمان و مربيان، کارشناسان و همچنين 
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آگاهی والدین و همراهی آن ها با اهداف آموزش توليد می شوند.
1-2-1. کتاب های حمایتی معلم: کتاب هایی  که به رشــد مهارت های 
حرفه ای معلمان و کارشناســان در آموزش حوزه های یادگيری و تدریس در 
چارچوب اهداف برنامۀ درســی توجه خاصی دارند و زمينۀ ارتقای دانش و 
مهارت های معلمان و کارشناســان را فراهم می نمایند. توليد این کتاب ها با 
توجه به نقش محوری معلمان در راهنمایی و آموزش دانش آموزان ضروری 

به نظر می رسد.
2-2-1. کتاب های حمایتی والدین: کتاب هایی که والدین را با اهداف 
و روش های آموزش به منظور همراهی با فعاليت های آموزشــی در مدرسه 
آشــنا می کنند. باید توجه داشــت که هدف این نوع کتاب ها، سپردن یك 
بخــش یا تمام فرایند آموزش به والدین نيســت؛ بلکه مقصود ایجاد فرصت 
تعامل والدین با کودکان از طریق شناســاندن بایدها و نبایدهای آموزشی به 

آن ها در محيط خارج از مدرسه است.
2. کتاب های کمك درســی: کتاب هایی هستند که به منظور تسهيل، تثبيت و 
تعميق مفاهيم، مهارت های اساســی و ایده های کليدی در جهت اهداف برنامه ها و 

کتاب های درسی مرتبط توليد می شوند؛ مانند کتاب های کار و کتاب های تمرین.
2-1. کتاب های کار: این نوع کتاب ها شــامل مجموعــه ای از فرصت های 
یادگيری هســتند که در قلمرو مفاهيم، مهارت های اساسی و ایده های کليدی، 

از برنامۀ درسی برگرفته شده اند و هدف آن ها توسعۀ صالحيت های الزم است.
2-2. کتاب های تمرین: کتاب هایی هستند که با تکرار فرصت های یادگيری، 
موجب تثبيت و توسعۀ یادگيری دانش آموزان می شوند و مبتنی بر سرفصل های 

کتاب  درسی اند.
الزم به ذکر اســت، کتاب هایی که به ارائۀ مســتقیم پاسخ تمرین های 
کتاب های درســی می پردازند، جایگاهی در میان کتاب های کمك درسی 

ندارند.
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چارت انواع کتاب های آموزشی و تربیتی

کتاب های آموزشی و تربيتی

کتاب های کمك درسیکتاب های کمك آموزشی

کتاب تمرینکتاب کار

کتاب های حمایتی کتاب ها  و منابع تکميلی

کتاب های حمایتی
)معلم(

پوستر کتاب های 
مرجع

کتاب های 
تکميلی

معیارها و استانداردهای عمومی تولید و ارزشیابی منابع آموزشی و تربیتی

در مصوبه 828 شــورای عالی آموزش و پرورش 13 معیار و اســتاندارد 
عمومی زیر معرفی شده است:

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

3. سهولت به کارگيری
4. صحت و دقت علمی

5. تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامۀ درسی و رشتۀ تحصيلی
6. رعایت و ترویج ارزش  های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعۀ اسالمی ـ ایرانی

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

9. سادگی و روانی محتوا
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10. سازمان دهی مناسب محتوا
11. توجه به متون علمی تمدن اسالمی ـ ایرانی

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

تعاریف مفهومی و عملیاتی معیارها و استانداردهای عمومی

1. خالقیت و نوآوری 
خالقيت عبارت اســت از توليد ایده های بدیع، عرضۀ محصوالت نو به شــيوه ای 
متفاوت و یا حل یك مســئله به شــيوه ای نوین. خالقيت باید تــوأم با به کارگيری 
فرایندهای منطقی در حل مسئله باشد؛ از جمله: درک مشکل یا مسئله، به کارگيری 
حواس، گردآوری و بررسی اطالعات مورد نياز، کاوشگری، حدس زدن و فرضيه سازی، 
ارزیابی و آزمون فرضيه ها و اصالح مجدد آن ها و باالخره ارائۀ نتایج و خلق چيزهای 
نو. نوآوری نيز فرایند ایجاد یك فکر و چيزهای نو است که منجر به خالقيت می شود.

2. رعایت قواعد زبان و خط فارسی 
رعایت ضوابط دســتوری و قواعد کلی در نوشتار با استفاده از خط و زبان فارسی 
معيار ضروری است. این قواعد را فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران وضع می کند 
و به کارگيــری آن ها از بــروز ناهماهنگی و اختالف در ســاختار کلمات و جمالت 
)ترکيب واژه ها، تجزیه واژگان و ترکيب واژگان( و پيدایش رســم الخط های متفاوت 

جلوگيری می کند.
3. سهولت به کارگیری 

منظور از ســهولت به کارگيری، امکان استفادۀ آسان از منابع و مواد آموزشی اعم 
از مکتوب و غيرمکتوب )دیداری و شنيداری( در موقعيت های مختلف زندگی است؛ 
هنگامی که مخاطب در اســتفاده از منبع آموزشــی دچار مشقت نشود و احساس 
کند این منبع یا کتاب به یادگيری و حل مشــکالت یادگيری او کمك می  کند، به 

استفاده از آن راغب می شود.
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4. صحت و دقت علمی 
منظور از صحت و دقت علمی، منطبق بودن محتوا با آخرین نظریات و یافته های 
علمی، تجربيات و روش هــای علمی، توافق و تفاهم صاحب نظران بر روی موضوع و 

نبود تناقض در بيان آرا و گفته هاست.
5. تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامۀ درسی و رشتۀ تحصیلی

منظور ارتباط و تناســب مواد آموزشــی با مؤلفه های اسناد باالدستی نظير مبانی 
نظری ســند تحول بنيادین آموزش و پرورش و به ویژه ســند برنامۀ درسی ملی و 
عناصر راهنمای حوزه های تربيت و یادگيری یازده گانه )در دوره های تحصيلی( است.
6. رعایت و ترویج ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی- ایرانی
به ترجيحات برگرفته از قرآن و ســنت پيامبر)ص(، معارف اســالمی، هنجارهای 
ارزشــی اجتماعی مردم ایران که از فرهنگ مشترک مردم ایران نظير آداب و رسوم، 
باورها و عقاید، تجربيات، خرده فرهنگ های مردم ایران برگرفته شــده است، اشاره 
دارد. این ارزش ها معموالً در اسناد باالدستی از جمله سند مهندسی فرهنگی )فصل 
دوم- ارزش ها(، نقشــه علمی کشــوری )فصل اول(، سند تحول بنيادین )فصل دوم 
بيانيه ارزش ها( و مبانی ســند برنامۀ درسی ملی )بخش پيوست سند( تعيين شده 

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

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

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

به طراحی، توليد و انتخاب محتوای آموزشی با توجه به یافته ها، کشفيات، نظریات 
جدید، منابع علمی و فناوری روز اشاره دارد و در عين حال نيازهای آموزشی آیندۀ 

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

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

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

ســازمان دهی محتوا به شــيوه ای گفته می شــود که طی آن بين اجزا و عناصر 
محتوایی یك بســته آموزشی و یا مواد و رسانۀ آموزشــی و تربيتی از نظر طولی و 
عرضی ارتباط معنی دار برقرار  شود، به گونه ای که عالوه بر انسجام منطقی و سهولت 
در یادگيری، همزمان با تداوم محتوا و رشــد سنی فراگير عمق و پيچيدگی مطلب 
بيشتر شــود و شامل دو فرایند متفاوت است، نخست تصميم گيری درباره چگونگی 
عرضه مواد و نظم واحدهای درسی و دوم توجه به توالی است که برحسب آن مطالب 
درســی در کالس عرضه می شــود. در سازمان دهی مواد آموزشــی توجه به ارتباط 
طولی محتوای مواد آموزشــی )رعایت اصل توالــی، مداومت و فزایندگی( و ارتباط 
عرضی محتوای مواد آموزشی با یکدیگر )از طریق برقراری ارتباط موازی، همجوشی 
رشــته ای و یا سازمان دهی به صورت بين رشــته ای از طریق سازمان دهی رشته های 

وسيع و یا روش تحقيق در موضوعات بين رشته ای( ضروری است.
11. توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ایرانی

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

و رسانه های آموزشی و تربيتی از اهميت فراوانی برخوردار است.
12. رعایت اصول بهداشتی و ایمنی

رعایت مالحظات بهداشــتی و ایمنی مانند اســتفاده از مواد اوليه ســالم، سُبك، 
بی خطر، با کيفيت و مقاوم در ساخت محصوالت آموزشی موجب می شود که به فرد 
و محيط زیســت آسيبی وارد نشود، و از طرفی بهداشت روانی مصرف کننده به خاطر 
زیبایی و یا قيمت معقول آن محصول نيز حفظ شــود. در تهيه کتاب های آموزشی 
توجه به مالحظات بهداشتی نيازمند استفاده از کاغذهای مرغوب به جای کاغذهای 
بازیافتی اســت. همچنين رنگ کاغذ نباید کاماًل شفاف باشد و یا وزن کتاب و مادۀ 
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آموزشی سنگين باشد.
13. جذابیت شکلی و ظاهری 

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

آموزشی عالقه مند شوند.
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ویژگی ها و سنجه های »عمومی« تولید و ارزشیابی کتاب ها و منابع 
آموزشی - تربیتی علوم تجربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  خالقیت و نوآوری

1
زمينۀ حل مسئله را به صورت مبتکرانه و از طریق پرورش 

مهارت های یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر منطقی، 
تفکر واگرا، تفکر سيستمی، تفکر نقاد( فراهم می کند.

2

2
توليد یك محصول جدید و کاربردی را با استفاده از یك 
یا چند روش )نظير: درگيری حواس، کاوشگری، آزمایش 

کردن( فراهم می سازد.
2

3
خلق ایدۀ نو را از طریق ایجاد شرایطی نظير پرورش 
تخيل، طرح افکار تازه، ارتباط بين پدیده ها و وقایع و 

کاربست آن،  مورد توجه قرار داده است. 
2

موقعيت هایی را برای به کارگيری ایده ها، و تبدیل آن ها 4
2به خدمات جدید، به شيوه ای مفيد فراهم می کند. 

2محصول از خالقيت و نوآوری برخوردار است. 5

  رعایت قواعد زبان و خط فارسی

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاری/ گفتاری( به 6
2ویژه در ترکيب جمالت رعایت شده است. 

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و 7
2اصول نشانه گذاری رعایت شده است.

به واژگان معادل فارسی با توجه به دستورالعمل 8
2فرهنگستان زبان توجه شده است.

  سهولت به کارگیری

طراحی و توليد اثر به گونه ای است که امکان بهره گيری 9
3آسان و راحت از مادۀ آموزشی را فراهم می کند.
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  صحت و دقت علمی

محتوا با بهره گيری از یافته ها، تجربيات و روش های 10
3علمی معتبر تهيه شده است.

11
محتوا توصيفی نظام مند و منطقی از یك یا چند شیء، 

پدیده، واقعيت یا رخداد ارائه کرده است که با عرصه های 
چهارگانۀ یادگيری با محوریت خداوند مرتبط است.

3

  تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامۀ درسی و رشتۀ تحصیلی

4با اهداف کلی دوره یا رشتۀ تحصيلی تناسب دارد.12

13
به اصول حاکم بر طراحی برنامه های درسی مبتنی بر 

سند برنامۀ درسی ملی و رویکرد فطرت گرایی توحيدی 
توجه کرده است.

4

به شایستگی های پایه و مؤلفه های راهنمای حوزۀ تربيت 14
4و یادگيری مربوطه توجه کرده است.

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

ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی مطرح در اسناد 15
3مصوب را رعایت نموده است.

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

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

3

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

به نيازهای گروه های سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 17
4جنسيتی و محيطی توجه کرده است.

به ارتقای سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختی، عاطفی، 18
4ایمانی، اخالقی و عملکردی آن ها کمك می کند.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« تولید و ارزشیابی کتاب ها و منابع آموزشی - تربیتی علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

در طراحی، توليد و انتخاب محتوا به یافته ها و دانش های 19
2نظری، عملی و روشی روز توجه شده است.

در طراحی، توليد و انتخاب محتوا به نيازهای آیندۀ 20
2مخاطبان توجه شده است.

  سادگی و روانی محتوا

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

نشانه های نگارشی برای فهم بهتر جمالت استفاده شده 
است.

2

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

  سازمان دهی مناسب محتوا

3 محتوا از انسجام درونی و بيرونی برخوردار است.23

محتوا به شکل منطقی و از ساده به پيچيده سازمان دهی 24
3شده است.

25
محتوا در راستای تحقق اهداف راهنمای حوزه تربيت و 
یادگيری مربوطه سازمان دهی شده و زمينۀ فهم عميق و 

فزاینده ای را برای مخاطب فراهم می کند.
3

شرایط یادگيری فعال و فرصت تعامل با محيط های 26
3داخل و خارج از مدرسه را فراهم می کند.

  توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ایرانی

محتوا به معرفی منابع و فعاليت های علمی و ادبی 27
3دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« تولید و ارزشیابی کتاب ها و منابع آموزشی - تربیتی علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

  جذابیت شکلی وظاهری

استانداردهای فنی و هنری در طراحی و ساخت مادۀ 28
2آموزشی رعایت شده است. 

موازین تربيتی و اصول آموزشی در طراحی و تدوین مادۀ 29
2آموزشی رعایت شده است.

از رنگ ها، تصاویر، عکس ها، نقشه ها و نمودارهای جذاب 30
2و مرتبط استفاده شده است.

80جمع امتیازهاي ویژگي هاي عمومي

معیارها و استانداردهای اختصاصی تولید و ارزشیابی کتاب ها و منابع 
آموزشی - تربیتی )غیردرسی( علوم تجربی

الف. 1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« کتاب های آموزشی - تربیتی 
علوم تجربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

مالحظاتامتیازاخذشده

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

4در راستای تحقق اهداف برنامۀ درسی است. 1

4به شيوه های یاددهی- یادگيری برنامۀ درسی توجه دارد. 2

4به رویکردهای برنامۀ درسی توجه شده است. 3

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« تولید و ارزشیابی کتاب ها و منابع آموزشی - تربیتی علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

مالحظاتامتیازاخذشده

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

دانش و مهارت الزم را برای درک بهتر موقعيت های 1
2زندگی در اختيار مخاطبان قرار می دهد. 

به پرورش مخاطب به عنوان شهروند مسئول توجه شده 2
3است. 

در مخاطبان نگرش مثبت نسبت به محيط زیست و 3
2منابع خدادادی ایجاد می کند. 

3. برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

2محتوا از اهميت و اعتبار علمی برخوردار است. 1

2محتوا منطبق با آخرین دستاوردهای علمی روز است. 2

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

در سازمان دهی کتاب به ميزان درک و فهم مخاطب 1
2توجه شده است. 

2از شيوه های تلفيق استفاده شده است. 2

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

    2در روش های ارائۀ محتوا تنوع وجود دارد. 1

6. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

    2محتوا با سن و جنس مخاطب متناسب است. 1

    2با زندگی فردی و اجتماعی مخاطب ارتباط دارد. 2

الف. 1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« کتاب های آموزشی - تربیتی علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

مالحظاتامتیازاخذشده

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

طرح روی جلد دارای جذابيت ظاهری ا ست و با 1
    2محتوای کتاب ارتباط دارد. 

بين سن مخاطب با اندازه حروف، حجم، سفيد خوانی، 2
    2قطع و استحکام صحافی کتاب تناسبی وجود دارد. 

8. نگارش کتاب با لحنی مشفقانه و بر مبنای زبان فارسی معیار

محتوا از بيان مثبت، ساده،  روان و قابل فهم برخوردار 1
2است. 

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

انتخاب شکل ها، نمودارها وجدول ها از نظر زیبایی و 1
2ساده ترشدن درک محتوا به خوبی صورت گرفته است. 

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

2به کاربردها و سودمندی محتوا توجه شده است.1

به آشنایی مخاطبان با مسئوليت ها و آیندۀ شغلی آن ها 2
2توجه شده است. 

11. رعایت حقوق مالکیت فردی و آفرینش فکری در تهیۀ  محتوای کتاب

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

1به منابع و مآخذ تهيۀ محتوا توجه شده است. 2

جمع: 48

الف. 1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« کتاب های آموزشی - تربیتی علوم تجربی
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ب. 1. ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« هریك از انواع کتاب های 
آموزشی - تربیتی )غیردرسی( علوم تجربی

ب. 1. 1. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی »کتاب های کمك آموزشی علوم تجربی«

 ب. 1. 1. 1. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های 
» تکمیلی دانش آموز )دانش افزایی(«

حداکثرامتیازمعیارهاوسنجههاردیف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

1. مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری 

5با هدف های حوزه علوم تجربی و فناوری هماهنگ است. 1

2. منسجم بودن اطالعات و واقعیت های علمی کتاب

3محتوا از سازمان دهی مناسب برخوردار است. 1

3مطالب از انسجام کافی برخوردارند. 2

3. ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

انگيزۀ الزم را برای یادگيری بيشتر در دانش آموزان 1
3فراهم می کند. 

روحيه علمی و کاوشگری را در دانش آموزان تقویت 2
3می کند. 

4. کمك به رشد و توسعۀ علمی مخاطب 

به گسترش یادگيری از طریق فعاليت های هدفمند 1
3کمك می کند. 

ارزش علم وعلم آموزی را در دانش آموزان تقویت 2
4می کند. 

به پرورش سواد علمی و مهارت های یادگيری مادام العمر 3
3توجه دارد. 
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حداکثرامتیازمعیارهاوسنجههاردیف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

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

3سبب تعميق یادگيری مفاهيم درسی می شود. 1

3دانش آموزان را با روش های حل مسئله آشنا می کند. 2

3دانش آموزان را با کاربردهای علوم آشنا می کند. 3

6. توجه به نیازهای اختصاصی مخاطب

محتوا با توجه به نيازهای فردی واجتماعی دانش آموزان 1
3تهيه شده است. 

محتوا با توجه به رشد سنی و ذهنی دانش آموزان تهيه 2
3شده است. 

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

در ارائه محتوا از بازی و سرگرمی، متناسب با سن و 1
3توانایی های دانش آموزان استفاده شده است. 

در ارائه محتوا از طرح و قالب های متنوع استفاده شده 2
3است. 

8. خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

3در ارائه علمی مطالب، نوآوری وجود دارد. 1

3در ارائه محتوا از روش های خالقانه استفاده شده است. 2

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

در انتخاب تصاویر به تفاوت های جنسيتی توجه شده 1
2است. 

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

بين تصاویر، نمودار و طرح ها و متن کتاب هماهنگی 3
2کافی وجود دارد. 

ب. 1. 1. 1. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های » تکمیلی دانش آموز )دانش افزایی( «
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حداکثرامتیازمعیارهاوسنجههاردیف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

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

محتوا مورد عالقه دانش آموزان و پاسخگوی کنجکاوی 1
3آن ها است. 

محتوا دانش آموزان را به جست وجو و مطالعه بيشتر 2
3ترغيب می کند. 

2به نقش مکمل برای کتاب های درسی توجه دارد. 3.

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

2منابع تهيه محتوای کتاب به خوبی معرفی شده اند. 1

2برای مطالعه بيشتر منابع کافی معرفی شده اند. 2

جمع: 72

ب. 1. 1. 1. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های » تکمیلی دانش آموز )دانش افزایی( «
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 ب. 1. 1. 2. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های 
»حمایتی معلمان و کارشناسان« علوم تجربي

حداکثرامتیازمعیارهاوسنجههاردیف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

1. حاوی اطالعات نوین برای گسترش دانش معلمان و کارشناسان 

2از آخرین یافته های علوم تجربی استفاده کرده است. 1

به گسترش دانش مورد نياز معلمان در حوزه تخصصی 2
2علوم کمك می کند. 

2. بیان محتوا با روش های تازه و جذاب

از روش های جدید و جذاب برای سازمان دهی محتوا 1
3استفاده کرده است. 

3در سازمان دهی محتوا بر روش تلفيق تأکيد دارد. 2

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

3مهارت حرفه ای معلمان را تقویت می کند. 1

3راه های برقراری ارتباط با دانش آموزان را تقویت می کند. 2

3معلمان را با شيوه های نوین ارزش یابی آشنا می کند. 3

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

معلمان را با جدیدترین دستاوردهای علمی و حرفه ای آشنا 1
3می کند. 

در توسعۀ مهارت های حرفه ای معلمان ازمطالعات ملی و 2
2جهانی استفاده کرده است. 

2مطالعات جهانی در آموزش علوم را معرفی می کند. 3
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حداکثرامتیازمعیارهاوسنجههاردیف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

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

3معلمان را با روش های جدید آموزش علوم آشنا می کند. 1

3روش های نوین آموزش علوم را معرفی می کند. 2

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

3به معلمان در طراحی فعاليت های یادگيری کمك می کند. 1

 نمونه هایی از فعاليت های یادگيری سایر کشورها را ارائه 2
3می دهد. 

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

2از مثال های کاربردی و متنوع استفاده می کند. 1

3مثال های هماهنگ با محيط یادگيری را ارائه می دهد. 2

2مثال های ارائه شده با زندگی روز مره هماهنگی دارند 3

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

بينش علمی و روحيۀ کنجکاوی را در معلمان تقویت 1
3می کند. 

معلمان را با نحوۀ استفاده از مواد آموزشی در تدریس آشنا 2
3می کند. 

سبب افزایش توانایی های معلمان در طراحی موقعيت های 3
3یاد گيری می شود. 

9. درهم تنیدگی محتوا با مسائل جامعۀ امروز، زندگی فردی دانش آموزان و فناوری های نوین

3محتوای کتاب با نيازهای جامعه امروز هماهنگی دارد. 1

3محتوای کتاب با فناوری روز هم خوانی دارد. 2

ب. 1. 1. 2. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های »حمایتی معلمان و کارشناسان« علوم تجربي
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حداکثرامتیازمعیارهاوسنجههاردیف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

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

4با رویکرد برنامۀ درسی هماهنگی دارد.1

محتوای کتاب در راستای تحقق اهداف برنامۀ درسی 2
4تدوین شده است. 

4بامحتوا و روش برنامۀ درسی همسویی دارد. 3

جمع: 72

ب. 1. 2. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی »کتاب های کمك درسی علوم تجربی«

ب. 1. 2. 1. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های »کار« علوم تجربي

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

محتوا قدردانی از مواهب طبيعی را در دانش آموزان تقویت 1
3می کند. 

3محتوا خداجویی فطری را در دانش آموزان تقویت می کند. 2

3محتوا سبب شکوفایی استعدادهای دانش آموزان می شود. 3

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

فعاليت ها کاربرد یافته های گوناگون علوم را پوشش 1
3می دهند. 

3فعاليت ها دارای کاربرد در زندگی دانش آموزان هستند. 2

ب. 1. 1. 2. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های »حمایتی معلمان و کارشناسان« علوم تجربي
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

به درک بهتر دانش آموزان از محتوای کتاب درسی کمك 1
4می کند

4به گسترش و بسط مفاهيم برنامۀ درسی کمك می کند. 2

3
تمرین ها از ساده به مشکل و عالمت گذاری آن ها به 

منظور مشخص کردن سطح فعاليت برای دانش آموزان 
ضعيف، قوی و متوسط طراحی شده اند. 

3

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

با طراحی موقعيت های جدید مهارت های الزم و مرتبط با 1
3کتاب درسی را پرورش داده است. 

انجام فعاليت ها هماهنگ با محتوای کتاب درسی و 2
3امکانات مخاطب است. 

5. ایجاد زمینۀ استحکام و استمرار فرایند یادگیری دانش آموزان

فعاليت های کتاب زمينۀ الزم را برای یادآوری مطالب 1
4کتاب درسی فراهم می کند. 

فعاليت های ارائه شده سبب تکميل و تعميق محتوای 2
4کتا ب درسی شده اند. 

6. فراهم کردن موقعیت ها و فعالیت های یادگیری و مهارت های متنوع و فراتر از کتاب درسی برای دانش آموز

فعاليت های یادگيری امکان جست وجو و یادگيری بيشتر 1
4را فراهم می کند. 

راه های طراحی فعاليت های جدید را برای دانش آموزان 2
4فراهم می کند. 

ب. 1. 2. 1. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های »کار« علوم تجربي
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

4دانش آموزان را به انجام کارهای گروهی تشویق می کند. 1

4به مهارت های اجتماعی دانش آموزان توجه دارد. 2

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

فعاليت های یادگيری هماهنگ با ویژگی های محيطی و 1
4بومی سازی شده باشند. 

4فعاليت های یادگيری از تنوع الزم برخوردار باشند. 2

9. فراهم کردن شایستگی های پایه در مخاطبان از طریق طراحی موقعیت های آموزشی و تربیتی مناسب

4مهارت های ارتباطی دانش آموزان را تقویت می کند. 1

4مهارت حل مسئلۀ دانش آموزان را تقویت می کند. 2

جمع: 72

ب. 1. 2. 2. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های »تمرین« علوم تجربي

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

1. توسعۀ مفاهیم و مهارت های اساسی مطرح شده در کتاب های درسی به منظور تسهیل، تثبیت و تقویت 
یادگیری دانش آموزان 

ساختار تمرین ها و فعاليت ها هماهنگ با رویکرد و اهداف 1
5برنامۀ درسی علوم تجربی است. 

تمرین ها همسو با محتوای کتاب درسی و روش آن طراحی 2
5شده اند. 

ب. 1. 2. 1. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های »کار« علوم تجربي
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

2. توجه به ایده های کلیدی و شایستگی های موجود در کتاب های درسی در سازمان دهی محتوا 

در ارائۀ تمرین ها به نکات مهم و ایده های کليدی کتاب 1
4درسی توجه شده است. 

با ارائه تمرین های مناسب زمينه تعميق شایستگی های 2
3مورد نظر کتاب درسی فراهم شده است. 

3. طبقه بندی  اطالعات، مهارت ها و ارزش های موجود در کتاب درسی به منظور تسهیل یادگیری

تمرین ها در سه حيطۀ دانش، مهارت و نگرش طراحی 1
3شده اند. 

در طراحی تمرین ها در سه حيطۀ دانش،  مهارت و نگرش 2
3توزیع عادالنه صورت گرفته است. 

2تمرین ها از ساده به مشکل طراحی شده اند. 3

4. ارائه تمرین های مرتبط با اهداف درس ها و عدم پاسخ مستقیم تمرین )حل مسائل( کتاب ها

تمرین های هر درس در راستای تحقق اهداف آن طراحی 1
3شده اند. 

2 از پاسخ مستقيم تمرین های کتاب پرهيز شده است. 2

هنگام طراحی تمرین ها توزیع عادالنه ای بين شاخه های 3
2مختلف علوم مثل فيزیك، شيمی و... انجام گرفته است. 

5. نوآوری و خالقیت در ارائۀ تمرین ها، برای تشویق یادگیرنده 

3در ارائۀ تمرین ها و فعاليت ها نوآوری دیده می شود. 1

ترغيب به یادگيری بيشتر و روحيه کنجکاوی در 2
3دانش آموزان را تقویت می کند. 

ب. 1. 2. 2. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های »تمرین« علوم تجربي
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

6. بهره گیری از نمودارها، نقشه ها و تصویرها و جدول های مناسب، برای انتقال مؤثرتر مطالب کتاب های 
درسی

از نمودارها، تصویرها و جدول های مناسب استفاده شده 1
3است. 

2در تمرین ها از طرح های جذاب و جدید استفاده شده است. 2

از بازی و سرگرمی متناسب با سن و توانایی های 3
3دانش آموزان استفاده شده است. 

7. رعایت استاندارد ارزشیابی برنامۀ درسی

3تمرین ها با تمرین های کتاب درسی همسویی کافی دارند. 1

3تمرین ها از تنوع کافی برخوردارند. 2

8. تأکید بر یادگیری پایدار به جای موفقیت آنی و زودگذر در ارزشیابی ها

3تمرین ها به توسعۀ یادگيری و تحکيم آن کمك می کند. 1

3هر تمرین زمينه را برای حل تمرین بعدی فراهم می کند. 2

2انسجام کافی بين تمرین های ارائه شده وجود دارد. 3

9. پرورش خالقیت های دانش آموزان از طریق ارائۀ الگوهای مناسب یادگیری و تعامل با آنان 

تمرین ها و فعاليت ها خالقانه بوده و پاسخ به آن ها مستلزم 1
3تفکر، تحقيق و کاوشگری است. 

3تمرین ها به پرورش خالقيت دانش آموزان کمك می کنند. 2

10. افزایش عالقه و انگیزة مخاطبان برای توسعۀ یادگیری 

درک و فهم نکات پيچيده درس را از طریق ارائه 1
3تمرین های ساده فراهم می کند. 

دانش آموزان را به طراحی تمرین های جدید تشویق 2
3می کند.

جمع: 72

ب. 1. 2. 2. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های »تمرین« علوم تجربي
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  الف. 2. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی مشترك کتاب  های 
»مرجع« علوم تجربي

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

4در راستای تحقق اهداف برنامۀ درسی است. 1

4با محتوای برنامۀ درسی هماهنگی دارد. 2

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

دانش و مهارت الزم را برای درک بهتر موقعيت های 1
3زندگی در اختيار مخاطبان قرار می دهد. 

در مخاطبان نگرش مثبت نسبت به محيط زیست و 2
4منابع خدادادی ایجاد می کند. 

3. برخوردار بودن کتاب از صحت و اعتبار علمی

3محتوا از اهميت و اعتبار علمی برخوردار است. 1

3محتوا منطبق با آخرین دستاورد های علمی روز است. 2

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

در سازمان دهی کتاب به ميزان درک و فهم مخاطب 1
2توجه شده است. 

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

4در روش های ارائۀ محتوا تنوع وجود دارد. 1
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6. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

3محتوا با سن و جنس مخاطب متناسب است. 1

3با زندگی فردی و اجتماعی مخاطب ارتباط دارد. 2

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

طرح روی جلد دارای جذابيت ظاهری است و بامحتوای 1
1کتاب ارتباط دارد. 

بين سن مخاطب با اندازه حروف،  حجم، سفيد خوانی،  2
2قطع و استحکام صحافی کتاب تناسب وجود دارد. 

8. نگارش کتاب با لحنی مشفقانه و بر مبنای زبان فارسی معیار

محتوا از بيان مثبت، ساده،  روان و قابل فهم برخوردار 1
3است. 

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

انتخاب شکل ها،  نمودار ها وجدول ها از نظر زیبایی و 1
3ساده تر شدن درک محتوا به خوبی صورت گرفته است. 

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

4به کاربردها و سودمندی محتوا توجه شده است. 1

11. رعایت حقوق مالکیت فردی و آفرینش فکری در تهیۀ  محتوای کتاب

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

1به منابع و مآخذ تهيۀ محتوا توجه شده است. 2

جمع: 48

 الف. 2. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی مشترك کتاب  های »مرجع« علوم تجربي
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ب. 2. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های »مرجع« علوم تجربی 

حداکثرامتیازمعیارهاوسنجههاردیف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

1. مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری

با هدف های حوزه علوم تجربی و فناوری هماهنگ 1
5است. 

2. منسجم بودن اطالعات و واقعیت های علمی کتاب

3مطالب از انسجام کافی برخوردارند. 1

3دسترسی به اطالعات به آسانی صورت می گيرد. 2

3. ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب 

انگيزه برای یادگيری بيشتر در دانش آموزان را فراهم 1
3می کند. 

روحيه علمی و کاوشگری در دانش آموزان را تقویت 2
3می کند. 

4. کمك به رشد و توسعۀ علمی مخاطب 

ارزش علم و علم آموزی را در دانش آموزان تقویت 1
4می کند. 

به پرورش سواد علمی و مهارت های یادگيری 2
3مادام العمر توجه دارد. 

برای نشان دادن صحت مطالب و توضيحات و شواهد 3
4کافی وجود دارد. 

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

4سبب تعميق یادگيری مفاهيم درسی می شود. 1

3دانش آموزان را با کاربردهای علوم آشنا می کند. 2

برای برقراری ارتباط بين مفاهيم ارجاع دهی مناسب 3
4صورت گرفته است. 
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شده
مالحظات

6. توجه به نیازهای اختصاصی مخاطب

محتوا با توجه به نيازهای فردی واجتماعی 1
3دانش آموزان تهيه شده است. 

محتوا با توجه به رشد سنی و ذهنی دانش آموزان 2
3تهيه شده است. 

7. افزایش  گیرایی مطالب با استفاده از قالب های متنوع 

در ارائه محتوا از طرح و قالب های متنوع استفاده 1
3شده است. 

8. خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

4نوآوری در ارائه علمی مطالب وجود دارد. 1

در ارائه محتوا از روش های خالقانه استفاده شده 2
3است. 

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

در انتخاب تصاویر به تفاوت های جنسيتی توجه 1
2شده است. 

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

بين تصاویر، نمودار و طرح ها و متن کتاب هما هنگی 3
2کافی وجود دارد. 

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

محتوا مورد عالقه دانش آموزان و پاسخگوی 1
3کنجکاوی آن ها است. 

محتوا دانش آموزان را به جست وجو و مطالعه بيشتر 2
3ترغيب می کند. 

ب. 2. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های »مرجع« علوم تجربی 
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حداکثرامتیازمعیارهاوسنجههاردیف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

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

2منابع تهيه محتوای کتاب به خوبی معرفی شده اند. 1

3از واژه نامه و نمایه مناسب برخوردار است. 2

جمع: 72

 الف. 3. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی مشترك »پوستر« علوم تجربي

حداکثرامتیازمعیارهاوسنجههاردیف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

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

6همسو با اهداف برنامۀ درسی است. 1

محتوای پوستر فرصت های یادگيری جدیدی را در 2
4اختيار دانش آموزان قرار می دهد. 

2. برخورداری محتوای پوستر از صحت و اعتبار علمی

4محتوای پوستر از اهميت و اعتبار علمی برخوردار است. 1

محتوا ی پوسترمنطبق با آخرین دستاوردهای علمی 2
4است. 

3. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

4محتوای آموزشی پوستر جذاب و برانگيزاننده است. 1

از محرک های بصری برای ایجاد انگيزه استفاده شده 2
4است. 

با رشد سنی و پيش دانسته های دانش آموزان هماهنگی 3
4دارد. 

ب. 2. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی کتاب های »مرجع« علوم تجربی 
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مالحظات

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

شکل ظاهری و فيزیکی آن برای مخاطب جذاب و 1
3برانگيزاننده است. 

توضيحات پوستر خواناست و با کتاب درسی هماهنگی 2
3دارد. 

اندازه قلم در متن و عنوان ها با سن مخاطب متناسب 3
2است. 

3قطع پوستر قابل استفاده در کالس و آزمایشگاه است. 4

مواد استفاده شده )کاغذ، نوع رنگ ها و. . . ( از کيفيت 5
2مناسب برخوردار است. 

تمهيدات الزم جهت افزایش طول عمر پوستر اندیشيده 6
3شده است. 

5. توجه به ایده هاو نکات کلیدی موجود در کتاب های درسی در سازمان دهی محتوا 

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

4هماهنگ با طرح ها و تصاویر کتاب درسی است. 2

6. افزایش عالقه و انگیزة مخاطبان به توسعۀ یادگیری

سبب افزایش عالقۀ دانش آموزان جهت یادگيری بيشتر 1
4مطالب کتاب درسی می شود. 

4سبب تقویت حس کنجکاوی مخاطب می شود. 2

جمع: 62

 الف. 3. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی مشترك »پوستر« علوم تجربي



47

 ب. 3. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی »پوستر« علوم تجربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

1. مبتنی بودن محتوای پوستر بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری

5در راستای رویکرد و اهداف برنامۀ درسی است. 1

سبب گسترش و تعميق بيشتر محتوای برنامۀ درسی 2
5می شود. 

محتوای پوستر به خوبی می تواند مفاهيم مورد نظر و 3
5ارتباط بين آن ها را نشان دهد. 

محتوای پوستر به گسترش مفاهيم و تحکيم آن ها کمك 4
5می کند. 

2. منسجم بودن اطالعات و واقعیت های علمی پوستر

4محتوای پوستر از سازمان دهی مناسب برخوردار است. 1

عناصر به نمایش گذاشته شده در پوستر مرتبط و مکمل 2
4یکدیگر هستند. 

3. ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب 

انگيزۀ دانش آموزان را جهت ارتقای دانش علوم تجربی 1
5افزایش می دهد.

سبب افزایش عالقۀ دانش آموزان در زمينه های مختلف 2
5علوم تجربی می شود. 

4. برخورداری از ویژگی های بصری مناسب

4از رنگ های جذاب و مناسب استفاده شده است. 1

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

اجزای پوستر و ارتباط بين آن ها به خوبی نشان داده شده 3
4است. 
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مالحظات

5. تناسب مفاهیم و محتوای ارائه شده با نیازهای مخاطب

پوستر دربرگيرنده محتوای مناسب جهت رفع نيازهای 1
4دانش آموزان است. 

محتوای پوستر با رشد سنی و ذهنی دانش آموزان 2
4هماهنگی دارد. 

جمع: 58

 ب. 3. ویژگی ها و سنجه های اختصاصی »پوستر« علوم تجربی
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ضمیمه1
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 فرم های ارزشیابی و جداول ارزیابی از انواع کتاب ها 
و منابع آموزشی و تربیتی )غیردرسی( علوم تجربی

1. جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از کتاب ها و منابع کمك آموزشی علوم تجربی

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

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

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

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  خالقیت و نوآوری

1

زمينۀ حل مسئله را به صورت مبتکرانه و از طریق 
پرورش مهارت های یك یا چند نوع تفکر )نظير: 
تفکر منطقی، تفکر واگرا، تفکر سيستمی، تفکر 

نقاد( فراهم می کند.

2

2
توليد یك محصول جدید و کاربردی را با استفاده 

از یك یا چند روش )نظير: درگيری حواس، 
کاوشگری، آزمایش کردن( فراهم می سازد. 

2

3
خلق ایدۀ نو از طریق ایجاد شرایطی نظير: پرورش 
تخيل، طرح افکار تازه، ارتباط بين پدیده ها و وقایع 

و کاربست آن مورد توجه قرار داده است. 
2

4
موقعيت هایی را برای به کارگيری ایده ها و تبدیل 
آن ها به خدمات جدید و به شيوه ای مفيد فراهم 

می کند. 
2

2محصول از خالقيت و نوآوری برخوردار است. 5
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  رعایت قواعد زبان و خط فارسی

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاری/ گفتاری( 6
2به ویژه در ترکيب جمالت رعایت شده است. 

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح 7
2کلمات و اصول نشانه گذاری رعایت شده است. 

به واژگان معادل فارسی با توجه به دستورالعمل 8
2فرهنگستان زبان توجه شده است. 

  سهولت به کارگیری

9
طراحی و توليد اثر به گونه ای است که امکان 

بهره گيری آسان و راحت از مادۀ آموزشی را فراهم 
می کند. 

3

  صحت و دقت علمی

محتوا با بهره گيری از یافته ها، تجربيات و روش های 10
3علمی معتبر تهيه شده است. 

11

محتوا توصيفی نظام مند و منطقی از یك یا چند 
شیء، پدیده، واقعيت یا رخداد ارائه کرده است که 
با عرصه های چهارگانه یادگيری با محوریت خداوند 

مرتبط است. 

3

  تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامۀ درسی و رشتۀ تحصیلی

4با اهداف کلی دوره یا رشتۀ تحصيلی تناسب دارد. 12

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

توحيدی توجه کرده است. 
4

به شایستگی های پایه و مؤلفه های راهنمای حوزۀ 14
4تربيت و یادگيری مربوطه توجه کرده است. 

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های تکمیلی دانش آموز )دانش افزایی( علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی مطرح در 15
3اسناد مصوب را رعایت نموده است. 

16
به معرفی نمادهای هویت ملی )ایرانی،  اسالمی و 

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

3

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

به نيازهای گروه های سنی مخاطبان و تفاوت در 17
4نيازهای جنسيتی و محيطی توجه کرده است. 

18
به ارتقای سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختی، 
عاطفی، ایمانی، اخالقی و عملکردی آن ها کمك 

می کند. 
4

  به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

19
در طراحی، توليد و انتخاب محتوا به یافته ها و 
دانش های نظری، عملی و روشی روز توجه شده 

است. 
2

20
در طراحی، توليد و انتخاب محتوای مواد و 

رسانه های آموزشی به نيازهای آیندۀ مخاطبان 
توجه شده است. 

2

  سادگی و روانی محتوا

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

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

2

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

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های تکمیلی دانش آموز )دانش افزایی( علوم تجربی
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  سازمان دهی مناسب محتوا

3محتوا از انسجام درونی و بيرونی برخوردار است. 23

محتوا به شکل منطقی و از ساده به پيچيده 24
3سازمان دهی شده است. 

25

محتوا در راستای تحقق اهداف راهنمای حوزه 
تربيت و یادگيری مربوطه سازمان دهی شده و 
زمينۀ فهم عميق و فزاینده ای را برای مخاطب 

فراهم می کند. 

3

شرایط یادگيری فعال و فرصت تعامل با محيط های 26
3داخل و خارج از مدرسه را فراهم می کند. 

  توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ایرانی

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

3

  جذابیت شکلی وظاهری

استانداردهای فنی و هنری در طراحی و ساخت 28
2مادۀ آموزشی رعایت شده است. 

موازین تربيتی و اصول آموزشی در طراحی و 29
2تدوین مادۀ آموزشی رعایت شده است. 

از رنگ ها، تصاویر، عکس ها، نقشه ها و نمودارهای 30
2جذاب و مرتبط استفاده شده است. 

80جمع امتیاز ویژگی های عمومی

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های تکمیلی دانش آموز )دانش افزایی( علوم تجربی
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ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های تکمیلی 
دانش آموز )دانش افزایی( علوم تجربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

4در راستای تحقق اهداف برنامۀ درسی است. 1

4به شيوه های یاددهی- یادگيری برنامۀ درسی توجه دارد. 2

4به رویکردهای برنامۀ درسی توجه شده است. 3

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

دانش و مهارت الزم را برای درک بهتر موقعيت های زندگی 4
2در اختيار مخاطبان قرار می دهد. 

به پرورش مخاطب به عنوان شهروند مسئول توجه شده 5
3است. 

در مخاطبان نگرش مثبت نسبت به محيط زیست و منابع 6
2خدادادی ایجاد می کند. 

  برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

2محتوا از اهميت و اعتبار علمی برخوردار است. 7

2محتوا منطبق با آخرین دستاورد های علمی روز است. 8

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

در سازمان دهی کتاب به ميزان درک و فهم مخاطب توجه 9
2شده است. 

2از شيوه های تلفيق استفاده شده است. 10
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  توجه به تفاوت سبك های یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

2در روش های ارائۀ محتوا تنوع وجود دارد. 11

  فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

2محتوا با سن و جنس مخاطب متناسب است. 12

2با زندگی فردی و اجتماعی مخاطب ارتباط دارد. 13

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

طرح روی جلد دارای جذابيت ظاهری است و بامحتوای 14
2کتاب ارتباط دارد. 

بين سن مخاطب با اندازه حروف، حجم، سفيدخوانی، قطع 15
2و استحکام صحافی کتاب تناسب وجود دارد. 

  نگارش کتاب با لحنی مشفقانه و بر مبنای زبان فارسی معیار

2محتوا از بيان مثبت، ساده، روان و قابل فهم برخوردار است. 16

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

انتخاب شکل ها، نمودار ها و جدول ها از نظر زیبایی و 17
2ساده ترشدن درک محتوا به خوبی صورت گرفته است. 

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

2به کاربردها و سودمندی محتوا توجه شده است. 18

به آشنایی مخاطبان با مسئوليت ها و آیندۀ شغلی آن ها 19
2توجه شده است. 

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های تکمیلی دانش آموز )دانش افزایی( علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  رعایت حقوق مالکیت فردی و آفرینش فکری در تهیۀ  محتوای کتاب

شناسنامه کتاب و فهرست های موضوعی براساس 20
2طبقه بندی فيپا ارائه شده است. 

1به منابع و مآخذ تهيۀ محتوا توجه شده است. 21

  مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری

5با هدف های حوزه علوم تجربی و فناوری هماهنگ است. 22

  منسجم بودن اطالعات و واقعیت های علمی کتاب

3محتوا از سازمان دهی مناسب برخوردار است. 23

3مطالب از انسجام کافی برخوردارند. 24

  ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب 

انگيزه برای یادگيری بيشتر در دانش آموزان را فراهم 25
3می کند. 

3روحيۀ علمی و کاوشگری در دانش آموزان را تقویت می کند. 26

  کمك به رشد و توسعۀ علمی مخاطب 

به گسترش یادگيری ازطریق فعاليت های هدفمند کمك 27
3می کند. 

4ارزش علم وعلم آموزی را در دانش آموزان تقویت می کند. 28

به پرورش سواد علمی و مهارت های یادگيری مادام العمر 29
3توجه دارد. 

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های تکمیلی دانش آموز )دانش افزایی( علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  انتقال تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها به صورت مستدل

3سبب تعميق یادگيری مفاهيم درسی می شود. 30

3دانش آموزان را با روش های حل مسئله آشنا می کند. 31

3دانش آموزان را با کاربردهای علوم آشنا می کند. 32

  توجه به نیازهای اختصاصی مخاطب

محتوا با توجه به نيازهای فردی واجتماعی دانش آموزان 33
3تهيه شده است. 

محتوا با توجه به رشد سنی و ذهنی دانش آموزان تهيه 34
3شده است. 

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

در ارائه محتوا از بازی و سرگرمی، متناسب با سن و 35
3توانایی های دانش آموزان استفاده شده است. 

3در ارائه محتوا از طرح و قالب های متنوع استفاده شده است. 36

  خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

3نوآوری در ارائه علمی مطالب وجود دارد. 37

3در ارائه محتوا از روش های خالقانه استفاده شده است. 38

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

2در انتخاب تصاویر به تفاوت های جنسيتی توجه شده است. 39

در انتخاب تصاویر به ارزش  های فرهنگی و تربيتی توجه 40
2شده است 

بين تصاویر، نمودار و طرح ها و متن کتاب هما هنگی کافی 41
2وجود دارد. 

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های تکمیلی دانش آموز )دانش افزایی( علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

محتوا مورد عالقه دانش آموزان و پاسخ گوی کنجکاوی آن ها 42
3است. 

محتوا دانش آموزان را به جست وجو و مطالعۀ بيشتر ترغيب 43
3می کند. 

2به نقش مکمل برای کتاب های درسی توجه دارد. 44

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

2منابع تهيۀ محتوای کتاب به خوبی معرفی شده اند. 45

2برای مطالعۀ بيشتر منابع کافی معرفی شده اند. 46

120جمع امتیاز ویژگی های اختصاصی

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های تکمیلی دانش آموز )دانش افزایی( علوم تجربی
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2.1.1. جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از کتاب های مرجع

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های مرجع علوم تجربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیاز
اخذشده

مالحظات

  خالقیت و نوآوری

1

زمينۀ حل مسئله را به صورت مبتکرانه و از طریق 
پرورش مهارت های یك یا چند نوع تفکر )نظير: 
تفکر منطقی، تفکر واگرا، تفکر سيستمی، تفکر 

نقاد( فراهم می کند.

2

2
توليد یك محصول جدید و کاربردی را با استفاده 

از یك یا چند روش )نظير: درگيری حواس، 
کاوشگری، آزمایش کردن( فراهم می سازد. 

2

3

خلق ایدۀ نو از طریق ایجاد شرایطی نظير: 
پرورش تخيل، طرح افکار تازه، ارتباط بين 

پدیده ها و وقایع و کاربست آن مورد توجه قرار 
داده است. 

2

4
موقعيت هایی را برای به کارگيری ایده ها و تبدیل 
آن ها به خدمات جدید و به شيوه ای مفيد فراهم 

می کند. 
2

2محصول از خالقيت و نوآوری برخوردار است. 5

  رعایت قواعد زبان و خط فارسی

6
قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاری/ 

گفتاری( به ویژه در ترکيب جمالت رعایت شده 
است. 

2

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح 7
2کلمات و اصول نشانه گذاری رعایت شده است. 

به واژگان معادل فارسی با توجه به دستورالعمل 8
2فرهنگستان زبان توجه شده است. 
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیاز
اخذشده

مالحظات

  سهولت به کارگیری

9
طراحی و توليد اثر به گونه ای است که امکان 
بهره گيری آسان و راحت از مادۀ آموزشی را 

فراهم می کند. 
3

  صحت و دقت علمی

محتوا با بهره گيری از یافته ها، تجربيات و 10
3روش های علمی معتبر تهيه شده است. 

11

محتوا توصيفی نظام مند و منطقی از یك یا چند 
شیء، پدیده، واقعيت یا رخداد ارائه کرده است 
که با عرصه های چهارگانه یادگيری با محوریت 

خداوند مرتبط است. 

3

  تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامۀ درسی و رشتۀ تحصیلی

با اهداف کلی دوره یا رشتۀ تحصيلی تناسب 12
4دارد. 

13
به اصول حاکم بر طراحی برنامه های درسی 
مبتنی بر سند برنامۀ درسی ملی و رویکرد 
فطرت گرایی توحيدی توجه کرده است. 

4

به شایستگی های پایه و مؤلفه های راهنمای حوزۀ 14
4تربيت و یادگيری مربوطه توجه کرده است. 

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

ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی مطرح در 15
3اسناد مصوب را رعایت نموده است. 

16
به معرفی نمادهای هویت ملی )ایرانی،  اسالمی 
و انقالبی( مانند پرچم، زبان فارسی، ارزش های 

دینی و انقالبی توجه کرده است. 
3

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های مرجع علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیاز
اخذشده

مالحظات

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

به نيازهای گروه های سنی مخاطبان و تفاوت در 17
4نيازهای جنسيتی و محيطی توجه کرده است. 

18
به ارتقای سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختی، 
عاطفی، ایمانی، اخالقی و عملکردی آن ها کمك 

می کند. 
4

  به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

در طراحی، توليد و انتخاب محتوا به یافته ها و 19
2دانش های نظری، عملی و روشی روز توجه شده است. 

20
در طراحی، توليد و انتخاب محتوای مواد و 

رسانه های آموزشی به نيازهای آیندۀ مخاطبان 
توجه شده است. 

2

  سادگی و روانی محتوا

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

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

2

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

  سازمان دهی مناسب محتوا

3محتوا از انسجام درونی و بيرونی برخوردار است. 23

محتوا به شکل منطقی و از ساده به پيچيده 24
3سازمان دهی شده است. 

25

محتوا در راستای تحقق اهداف راهنمای حوزه 
تربيت و یادگيری مربوطه سازمان دهی شده و 
زمينۀ فهم عميق و فزاینده ای را برای مخاطب 

فراهم می کند. 

3

26
شرایط یادگيری فعال و فرصت تعامل با 

محيط های داخل و خارج از مدرسه را فراهم 
می کند. 

3

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های مرجع علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیاز
اخذشده

مالحظات

  توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ایرانی

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

3

  جذابیت شکلی وظاهری

استانداردهای فنی و هنری در طراحی و ساخت 28
2مادۀ آموزشی رعایت شده است. 

موازین تربيتی و اصول آموزشی در طراحی و 29
2تدوین مادۀ آموزشی رعایت شده است. 

از رنگ ها، تصاویر، عکس ها، نقشه ها و نمودارهای 30
2جذاب و مرتبط استفاده شده است. 

80جمع امتیاز ویژگی های عمومی

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های مرجع علوم تجربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامۀ درسی یا نبود تضادی بین متن و اهداف

4در راستای تحقق اهداف برنامۀ درسی است.1

4به رویکردهای برنامۀ درسی توجه شده است.2

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های مرجع علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

دانش و مهارت الزم را برای درک بهتر موقعيت های 3
3زندگی در اختيار مخاطبان قرار می دهد. 

در مخاطبان نگرش مثبت نسبت به محيط زیست و 4
4منابع خدادادی ایجاد می کند. 

  برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

3محتوا از اهميت و اعتبار علمی برخوردار است. 5

3محتوا منطبق با آخرین دستاورد های علمی روز است. 6

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

در سازمان دهی کتاب به ميزان درک و فهم مخاطب 7
2توجه شده است. 

  توجه به تفاوت سبك های یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

4در روش های ارائۀ محتوا تنوع وجود دارد. 8

  فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

3محتوا با سن و جنس مخاطب متناسب است. 9

3با زندگی فردی و اجتماعی مخاطب ارتباط دارد. 10

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

طرح روی جلد دارای جذابيت ظاهری ا ست و بامحتوای 11
1کتاب ارتباط دارد. 

بين سن مخاطب با اندازه حروف، حجم، سفيدخوانی، 12
2قطع و استحکام صحافی کتاب تناسب وجود دارد. 

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های مرجع علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  نگارش کتاب با لحنی مشفقانه و بر مبنای زبان فارسی معیار

محتوا از بيان مثبت، ساده، روان و قابل فهم برخوردار 13
3است. 

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

انتخاب شکل ها، نمودار ها وجدول ها از نظر زیبایی و 14
3ساده ترشدن درک محتوا به خوبی صورت گرفته است. 

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

4به کاربردها و سودمندی محتوا توجه شده است. 15

  رعایت حقوق مالکیت فردی و آفرینش فکری در تهیۀ  محتوای کتاب

شناسنامه کتاب و فهرست های موضوعی بر اساس 16
1طبقه بندی فيپا ارائه شده است. 

1به منابع و مآخذ تهيۀ محتوا توجه شده است. 17

  بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری مبتنی باشند. 

5با هدف های حوزه علوم تجربی و فناوری هماهنگ است. 18

  منسجم بودن اطالعات و واقعیت های علمی کتاب

3مطالب از انسجام کافی برخوردارند.19

3دسترسی به اطالعات به آسانی صورت می گيرد.20

  ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب 

انگيزه برای یادگيری بيشتر در دانش آموزان را فراهم 21
3می کند. 

روحيه علمی و کاوشگری در دانش آموزان را تقویت 22
3می کند. 

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های مرجع علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
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امتیازاخذ
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مالحظات

  کمك به رشد و توسعۀ علمی مخاطب 

4ارزش علم وعلم آموزی را در دانش آموزان تقویت می کند. 23

به پرورش سواد علمی و مهارت های یادگيری مادام العمر 24
3توجه دارد. 

برای نشان دادن صحت مطالب و توضيحات، شواهد 25
4کافی وجود دارد. 

  انتقال تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها به صورت مستدل

4سبب تعميق یادگيری مفاهيم درسی می شود. 26

3دانش آموزان را با کاربردهای علوم آشنا می کند. 27

برای برقراری ارتباط بين مفاهيم، ارجاع دهی مناسب 28
4صورت گرفته است. 

  توجه به نیازهای اختصاصی مخاطب

محتوا با توجه به نيازهای فردی واجتماعی دانش آموزان 29
3تهيه شده است. 

محتوا با توجه به رشد سنی و ذهنی دانش آموزان تهيه 30
3شده است. 

  افزایش  گیرایی مطالب با استفاده از قالب های متنوع

در ارائه محتوا از طرح و قالب های متنوع استفاده شده 31
3است. 

  خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

4نوآوری در ارائه علمی مطالب وجود دارد. 32

3در ارائه محتوا از روش های خالقانه استفاده شده است. 33

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های مرجع علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

در انتخاب تصاویر به تفاوت های جنسيتی توجه شده 34
2است. 

در انتخاب تصاویر به ارزش های فرهنگی و تربيتی توجه 35
2شده است. 

بين تصاویر، نمودار و طرح ها و متن کتاب هما هنگی 36
2کافی وجود دارد. 

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

محتوا مورد عالقه دانش آموزان و پاسخگوی کنجکاوی 37
3آن ها است. 

محتوا دانش آموزان را به جست وجو و مطالعه بيشتر 38
3ترغيب می کند. 

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

2منابع تهيۀ محتوای کتاب به خوبی معرفی شده اند. 39

3از واژه نامه و نمایه مناسب برخوردار است. 40

120جمع امتیاز ویژگی های اختصاصی

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های مرجع علوم تجربی
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3.1.1.جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از پوستر 

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از پوسترهای علوم تجربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  خالقیت و نوآوری

1

زمينۀ حل مسئله را به صورت مبتکرانه و از طریق 
پرورش مهارت های یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر 
منطقی، تفکر واگرا، تفکر سيستمی، تفکر نقاد( فراهم 

می کند.

2

2
توليد یك محصول جدید و کاربردی را با استفاده از 
یك یا چند روش )نظير: درگيری حواس، کاوشگری، 

آزمایش کردن( فراهم می سازد. 
2

3
خلق ایدۀ نو از طریق ایجاد شرایطی نظير: پرورش 

تخيل، طرح افکار تازه، ارتباط بين پدیده ها و وقایع و 
کاربست آن مورد توجه قرار داده است. 

2

موقعيت هایی را برای به کارگيری ایده ها و تبدیل آن ها 4
2به خدمات جدید و به شيوه ای مفيد فراهم می کند. 

2محصول از خالقيت و نوآوری برخوردار است. 5

  رعایت قواعد زبان و خط فارسی

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاری/ گفتاری( به 6
2ویژه در ترکيب جمالت رعایت شده است. 

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و 7
2اصول نشانه گذاری رعایت شده است. 

به واژگان معادل فارسی با توجه به دستورالعمل 8
2فرهنگستان زبان توجه شده است. 

  سهولت به کارگیری

طراحی و توليد اثر به گونه ای است که امکان بهره گيری 9
3آسان و راحت از مادۀ آموزشی را فراهم می کند. 
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  صحت و دقت علمی

محتوا با بهره گيری از یافته ها، تجربيات و روش های 10
3علمی معتبر تهيه شده است. 

11

محتوا توصيفی نظام مند و منطقی از یك یا چند 
شیء، پدیده، واقعيت یا رخداد ارائه کرده است که با 

عرصه های چهارگانه یادگيری با محوریت خداوند مرتبط 
است. 

3

  تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامۀ درسی و رشتۀ تحصیلی

4با اهداف کلی دوره یا رشتۀ تحصيلی تناسب دارد. 12

13
به اصول حاکم بر طراحی برنامه های درسی مبتنی بر 

سند برنامۀ درسی ملی و رویکرد فطرت گرایی توحيدی 
توجه کرده است. 

4

به شایستگی های پایه و مؤلفه های راهنمای حوزۀ 14
4تربيت و یادگيری مربوطه توجه کرده است. 

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

ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی مطرح در اسناد 15
3مصوب را رعایت نموده است. 

16
به معرفی نمادهای هویت ملی )ایرانی،  اسالمی و 

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

3

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

به نيازهای گروه های سنی مخاطبان و تفاوت در 17
4نيازهای جنسيتی و محيطی توجه کرده است. 

18
به ارتقای سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختی، 
عاطفی، ایمانی، اخالقی و عملکردی آن ها کمك 

می کند. 
4

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از پوسترهای علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
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مالحظات

  به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

در طراحی، توليد و انتخاب محتوا به یافته ها و 19
2دانش های نظری، عملی و روشی روز توجه شده است. 

در طراحی، توليد و انتخاب محتوای مواد و رسانه های 20
2آموزشی به نيازهای آیندۀ مخاطبان توجه شده است. 

  سادگی و روانی محتوا

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

شده است. 
2

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

  سازمان دهی مناسب محتوا

3محتوا از انسجام درونی و بيرونی برخوردار است. 23

محتوا به شکل منطقی و از ساده به پيچيده 24
3سازمان دهی شده است. 

25
محتوا در راستای تحقق اهداف راهنمای حوزه تربيت و 
یادگيری مربوطه سازمان دهی شده و زمينۀ فهم عميق 

و فزاینده ای را برای مخاطب فراهم می کند. 
3

شرایط یادگيری فعال و فرصت تعامل با محيط های 26
3داخل و خارج از مدرسه را فراهم می کند. 

  توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ایرانی

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

3

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از پوسترهای علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  جذابیت شکلی وظاهری

استانداردهای فنی و هنری در طراحی و ساخت مادۀ 28
2آموزشی رعایت شده است. 

موازین تربيتی و اصول آموزشی در طراحی و تدوین 29
2مادۀ آموزشی رعایت شده است. 

از رنگ ها، تصاویر، عکس ها، نقشه ها و نمودارهای جذاب 30
2و مرتبط استفاده شده است. 

80جمع امتیاز ویژگی های عمومی

 ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از پوسترهای علوم تجربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  وجود پیوند آشکار بین محتوای پوستر و برنامۀ درسی یا نبود تضاد بین متن و اهداف

6همسو با اهداف برنامۀ درسی است. 1

محتوای پوستر فرصت های یادگيری جدیدی را در 2
4اختيار دانش آموزان قرار می دهد. 

  برخوردار محتوای پوستر از صحت و اعتبار علمی

4محتوای پوستر از اهميت و اعتبار علمی برخوردار است. 3

محتوای پوستر منطبق با آخرین دستاوردهای علمی 4
4است. 

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از پوسترهای علوم تجربی
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مالحظات

  فراهم بودن فرصت تعامل با مخاطب

4محتوای آموزشی پوستر جذاب و برانگيزاننده است. 5

از محرک های بصری برای ایجاد انگيزه استفاده شده 6
4است. 

با رشد سنی و پيش دانسته های دانش آموزان هماهنگی 7
4دارد. 

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

شکل ظاهری و فيزیکی آن برای مخاطب جذاب و 8
3برانگيزاننده است. 

توضيحات پوستر خواناست و با کتاب درسی هماهنگی 9
3دارد. 

اندازه قلم در متن و عنوان ها با سن مخاطب متناسب 10
2است. 

3قطع پوستر قابل استفاده در کالس و آزمایشگاه است. 11

مواد استفاده شده )کاغذ، نوع رنگ ها و...( از کيفيت 12
2مناسب برخوردار است. 

تمهيدات الزم جهت افزایش طول عمر پوستر اندیشيده 13
3شده است. 

  توجه به ایده ها و نکات کلیدی موجود در کتاب های درسی در سازمان دهی محتوا

نکات مهم و ایده های کليدی کتاب درسی مورد توجه 14
4قرار گرفته است. 

4هماهنگ با طرح ها و تصاویر کتاب درسی است. 15

  افزایش عالقه و انگیزة مخاطبان برای توسعۀ یادگیری

سبب افزایش عالقه دانش آموزان جهت یادگيری 16
4بيشترمطالب کتاب درسی می شود. 

4سبب تقویت حس کنجکاوی مخاطب می شود. 17

 ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از پوسترهای علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و یادگیری

5در راستای رویکرد و اهداف برنامۀ درسی است. 18

سبب گسترش و تعميق بيشتر محتوای برنامۀ درسی 19
5می شود. 

محتوای پوستر به خوبی می تواند مفاهيم مورد نظر و 20
5ارتباط بين آن ها را نشان دهد.

محتوای پوستر به گسترش مفاهيم و تحکيم آن ها کمك 21
5می کند.

  منسجم بودن اطالعات و واقعیت های علمی

4محتوای پوستر از سازمان دهی مناسب برخوردار است. 22

عناصر به نمایش گذاشته شده در پوستر مرتبط و مکمل 23
4یکدیگرهستند. 

  ایجاد انگیزه و تقویت آن در مخاطب

انگيزۀ دانش آموزان را جهت ارتقای دانش علو م تجربی 24
5افزایش می دهد. 

سبب افزایش عالقۀ دانش آموزان در زمينه های مختلف 25
5علوم تجربی می شود. 

  برخورداری از ویژگی های بصری مناسب

4از رنگ های جذاب و مناسب استفاده شده است. 26

شکل ظاهری پوستر از جذابيت و برانگيزانندگی کافی 27
4برخوردار است. 

اجزای پوستر و ارتباط بين آن ها به خوبی نشان داده 28
4شده است. 

 ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از پوسترهای علوم تجربی



74

بی
جر

م ت
لو

( ع
سی

در
یر

)غ
ی 

زش
مو

ی آ
ها

ب 
کتا

د 
ولی

ی ت
ما

هن
را

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  تناسب مفاهیم و محتوای ارئه شده با نیازهای مخاطب

پوستردربرگيرندۀ محتوای مناسب جهت رفع نيازهای 29
4دانش آموزان است. 

محتوای پوستر با رشد سنی و ذهنی دانش آموزان 30
4هماهنگی دارد. 

120جمع امتیاز ویژگی های اختصاصی

2.1.جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از کتاب های حمایتی علوم تجربی

1.2.1. جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از کتاب های حمایتی معلمان و کارشناسان 

 ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های حمایتی
)معلمان و. . .( علوم تجربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  خالقیت و نوآوری

1
زمينۀ حل مسئله را به صورت مبتکرانه و از طریق پرورش 

مهارت های یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر منطقی، 
تفکر واگرا، تفکر سيستمی، تفکر نقاد( فراهم می کند.

2

2
توليد یك محصول جدید و کاربردی را با استفاده از یك 
یا چند روش )نظير: درگيری حواس، کاوشگری، آزمایش 

کردن( فراهم می سازد. 
2

3
خلق ایدۀ نو از طریق ایجاد شرایطی نظير: پرورش تخيل، 
طرح افکار تازه، ارتباط بين پدیده ها و وقایع و کاربست 

آن مورد توجه قرار داده است. 
2

موقعيت هایی را برای به کارگيری ایده ها و تبدیل آن ها 4
2به خدمات جدید و به شيوه ای مفيد فراهم می کند. 

2محصول از خالقيت و نوآوری برخوردار است. 5

 ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از پوسترهای علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  رعایت قواعد زبان و خط فارسی

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاری/ گفتاری( به 6
2ویژه در ترکيب جمالت رعایت شده است. 

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و 7
2اصول نشانه گذاری رعایت شده است. 

به واژگان معادل فارسی با توجه به دستورالعمل 8
2فرهنگستان زبان توجه شده است. 

  سهولت به کارگیری

طراحی و توليد اثر به گونه ای است که امکان بهره گيری 9
3آسان و راحت از مادۀ آموزشی را فراهم می کند. 

  صحت و دقت علمی

محتوا با بهره گيری از یافته ها، تجربيات و روش های 10
3علمی معتبر تهيه شده است. 

11
محتوا توصيفی نظام مند و منطقی از یك یا چند شیء، 

پدیده، واقعيت یا رخداد ارائه کرده است که با عرصه های 
چهارگانه یادگيری با محوریت خداوند مرتبط است. 

3

  تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامۀ درسی و رشتۀ تحصیلی

4با اهداف کلی دوره یا رشتۀ تحصيلی تناسب دارد. 12

13
به اصول حاکم بر طراحی برنامه های درسی مبتنی بر 

سند برنامۀ درسی ملی و رویکرد فطرت گرایی توحيدی 
توجه کرده است. 

4

به شایستگی های پایه و مؤلفه های راهنمای حوزۀ تربيت 14
4و یادگيری مربوطه توجه کرده است. 

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

ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی مطرح در اسناد 15
3مصوب را رعایت نموده است. 

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

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

3

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های حمایتی )معلمان و. . . ( علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

به نيازهای گروه های سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 17
4جنسيتی و محيطی توجه کرده است. 

به ارتقای سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختی، 18
4عاطفی، ایمانی، اخالقی و عملکردی آن ها کمك می کند. 

  به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

در طراحی، توليد و انتخاب محتوا به یافته ها و دانش های 19
2نظری، عملی و روشی روز توجه شده است. 

در طراحی، توليد و انتخاب محتوای مواد و رسانه های 20
2آموزشی به نيازهای آیندۀ مخاطبان توجه شده است. 

  سادگی و روانی محتوا

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

نشانه های نگارشی برای فهم بهتر جمالت استفاده شده 
است. 

2

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

  سازمان دهی مناسب محتوا

3محتوا از انسجام درونی و بيرونی برخوردار است. 23

محتوا به شکل منطقی و از ساده به پيچيده سازمان دهی 24
3شده است. 

25
محتوا در راستای تحقق اهداف راهنمای حوزه تربيت و 
یادگيری مربوطه سازمان دهی شده و زمينۀ فهم عميق و 

فزاینده ای را برای مخاطب فراهم می کند. 
3

شرایط یادگيری فعال و فرصت تعامل با محيط های 26
3داخل و خارج از مدرسه را فراهم می کند. 

  توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ایرانی

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

3

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های حمایتی )معلمان و. . . ( علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  جذابیت شکلی وظاهری

استانداردهای فنی و هنری در طراحی و ساخت مادۀ 28
2آموزشی رعایت شده است. 

موازین تربيتی و اصول آموزشی در طراحی و تدوین مادۀ 29
2آموزشی رعایت شده است. 

از رنگ ها، تصاویر، عکس ها، نقشه ها و نمودارهای جذاب 30
2و مرتبط استفاده شده است. 

80جمع امتیاز ویژگی های عمومی

 ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های حمایتی 
)معلمان و. . . ( علوم تجربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  وجود پیوند آشکار بین محتوا و برنامۀ درسی یا نبود تضادی بین متن و اهداف

4در راستای تحقق اهداف برنامۀ درسی است. 1

4به شيوه های یاددهی- یادگيری برنامۀ درسی توجه دارد. 2

4به رویکردهای برنامۀ درسی توجه شده است. 3

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

دانش و مهارت الزم را برای درک بهتر موقعيت های 4
2زندگی در اختيار مخاطبان قرار می دهد. 

به پرورش مخاطب به عنوان شهروند مسئول توجه شده 5
3است. 

در مخاطبان نگرش مثبت نسبت به محيط زیست و 6
2منابع خدادادی ایجاد می کند. 

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های حمایتی )معلمان و. . . ( علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

2محتوا از اهميت و اعتبار علمی برخوردار است. 7

2محتوا منطبق با آخرین دستاورد های علمی روز است. 8

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

در سازمان دهی کتاب به ميزان درک و فهم مخاطب 9
2توجه شده است. 

2از شيوه های تلفيق استفاده شده است. 10

  توجه به تفاوت سبك های یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

2در روش های ارائۀ محتوا تنوع وجود دارد. 11

  فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

2محتوا با سن و جنس مخاطب متناسب است. 12

2با زندگی فردی و اجتماعی مخاطب ارتباط دارد. 13

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

طرح روی جلد دارای جذابيت ظاهری است و با محتوای 14
2کتاب ارتباط دارد. 

بين سن مخاطب با اندازه حروف،  حجم، سفيدخوانی،  15
2قطع و استحکام صحافی کتاب تناسبی وجود دارد. 

  نگارش کتاب با لحنی مشفقانه و بر مبنای زبان فارسی معیار

محتوا از بيان مثبت، ساده،  روان و قابل فهم برخوردار 16
2است. 

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های حمایتی )معلمان و. . . ( علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

انتخاب شکل ها، نمودار ها وجدول ها از نظر زیبایی و 17
2ساده تر شدن درک محتوا به خوبی صورت گرفته است. 

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

2به کاربردها و سودمندی محتوا توجه شده است. 18

به آشنایی مخاطبان با مسئوليت ها و آیندۀ شغلی آن ها 19
2توجه شده است. 

  رعایت حقوق مالکیت فردی و آفرینش فکری در تهیۀ  محتوای کتاب

شناسنامه کتاب و فهرست های موضوعی بر اساس 20
2طبقه بندی فيپا ارائه شده است. 

1به منابع و مآخذ تهيۀ محتوا توجه شده است. 21

  برخورداری از اطالعات نوین برای گسترش دانش معلمان و کارشناسان 

2از آخرین یافته های علوم تجربی استفاده کرده است. 22

به گسترش دانش مورد نياز معلمان در حوزه تخصصی 23
2علوم کمك می کند. 

  بیان محتوا با روش های تازه و جذاب

از روش های جدید و جذاب برای سازمان دهی محتوا 24
3استفاده کرده است. 

3در سازمان دهی محتوا بر روش تلفيق تأکيد دارد. 25

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

3مهارت حرفه ای معلمان را تقویت می کند. 26

3راه های برقراری ارتباط با دانش آموزان را تقویت می کند. 27

3معلمان را با شيوه های نوین ارزش یابی آشنا می کند. 28

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های حمایتی )معلمان و. . . ( علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  ارائه مطالعات ملی و جهانی در توسعۀ مهارت های حرفه ای و تخصصی

معلمان را با جدیدترین دستاوردهای علمی و حرفه ای 29
3آشنا می کند. 

در توسعه مهارت های حرفه ای معلمان از مطالعات ملی و 30
2جهانی استفاده کرده است. 

2مطالعات جهانی در آموزش علوم را معرفی می کند. 31

  ارائۀ یافته های جدید روشی در تدریس علوم در کشورهای گوناگون جهان، برای مقایسۀ تطبیقی آن ها با 
ایران

3معلمان را با روش های جدید آموزش علوم آشنا می کند. 32

3روش های نوین آموزش علوم را معرفی می کند. 33

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

به معلمان در طراحی فعاليت های یادگيری کمك 34
3می کند. 

 نمونه هایی از فعاليت های یادگيری سایر کشورها را ارائه 35
3می دهد. 

  ارائۀ مهارت ها و تمرین هایی قابل انطباق با محیط یادگیری و کتاب های درسی کشور

2از مثال ها ی کاربردی و متنوع استفاده می کند. 36

3مثال های هماهنگ با محيط یادگيری را ارائه می دهد. 37

2مثال های ارائه شده با زندگی روز مره هماهنگی دارند 38

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های حمایتی )معلمان و. . . ( علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  افزایش توانمندی های معلمان در زمینۀ طراحی موقعیت ها و فعالیت های کالسی مناسب برای دانش آموزان

بينش علمی و روحيۀ کنجکاوی را در معلمان تقویت 39
3می کند. 

معلمان را با نحوۀ استفاده از مواد آموزشی در تدریس 40
3آشنا می کند. 

سبب افزایش توانایی های معلمان در طراحی 41
3موقعيت های یادگيری می شود. 

  درهم تنیدگی محتوای کتاب با مسائل جامعۀ امروز، زندگی فردی دانش آموزان و فناوری های نوین

3محتوای کتاب با نيازهای جامعه امروز هماهنگی دارد. 42

3محتوای کتاب با فناوری روز هم خوانی دارد. 43

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

4با رویکرد برنامۀ درسی هماهنگی دارد. 44

محتوای کتاب در راستای تحقق اهداف برنامۀ درسی 45
4تدوین شده است. 

4با محتوا و روش برنامۀ درسی همسویی دارد. 46

120جمع امتیاز ویژگی های اختصاصی

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های حمایتی )معلمان و. . . ( علوم تجربی
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2. جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از کتاب های کمك درسی علوم تجربی

1.2. جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از کتاب های کار 

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های کار علوم تجربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  خالقیت و نوآوری

1
زمينۀ حل مسئله را به صورت مبتکرانه و از طریق پرورش 

مهارت های یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر منطقی، 
تفکر واگرا، تفکر سيستمی، تفکر نقاد( فراهم می کند.

2

2
توليد یك محصول جدید و کاربردی را با استفاده از یك 
یا چند روش )نظير: درگيری حواس، کاوشگری، آزمایش 

کردن( فراهم می سازد. 
2

3
خلق ایدۀ نو از طریق ایجاد شرایطی نظير: پرورش 

تخيل، طرح افکار تازه، ارتباط بين پدیده ها و وقایع و 
کاربست آن مورد توجه قرار داده است. 

2

موقعيت هایی را برای به کارگيری ایده ها و تبدیل آن ها 4
2به خدمات جدید و به شيوه ای مفيد فراهم می کند. 

2محصول از خالقيت و نوآوری برخوردار است. 5

  رعایت قواعد زبان و خط فارسی

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاری/ گفتاری( به 6
2ویژه در ترکيب جمالت رعایت شده است. 

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و 7
2اصول نشانه گذاری رعایت شده است. 

به واژگان معادل فارسی با توجه به دستورالعمل 8
2فرهنگستان زبان توجه شده است. 
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  سهولت به کارگیری

طراحی و توليد اثر به گونه ای است که امکان بهره گيری 9
3آسان و راحت از مادۀ آموزشی را فراهم می کند. 

  صحت و دقت علمی

محتوا با بهره گيری از یافته ها، تجربيات و روش های 10
3علمی معتبر تهيه شده است. 

11
محتوا توصيفی نظام مند و منطقی از یك یا چند شیء، 

پدیده، واقعيت یا رخداد ارائه کرده است که با عرصه های 
چهارگانه یادگيری با محوریت خداوند مرتبط است. 

3

  تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامۀ درسی و رشتۀ تحصیلی

4با اهداف کلی دوره یا رشتۀ تحصيلی تناسب دارد. 12

13
به اصول حاکم بر طراحی برنامه های درسی مبتنی بر 

سند برنامۀ درسی ملی و رویکرد فطرت گرایی توحيدی 
توجه کرده است. 

4

به شایستگی های پایه و مؤلفه های راهنمای حوزۀ تربيت 14
4و یادگيری مربوطه توجه کرده است. 

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

ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی مطرح در اسناد 15
3مصوب را رعایت نموده است. 

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

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

3

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

به نيازهای گروه های سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 17
4جنسيتی و محيطی توجه کرده است. 

به ارتقای سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختی، 18
4عاطفی، ایمانی، اخالقی و عملکردی آن ها کمك می کند. 

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های کار علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

در طراحی، توليد و انتخاب محتوا به یافته ها و دانش های 19
2نظری، عملی و روشی روز توجه شده است. 

در طراحی، توليد و انتخاب محتوای مواد و رسانه های 20
2آموزشی به نيازهای آیندۀ مخاطبان توجه شده است. 

  سادگی و روانی محتوا

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

نشانه های نگارشی برای فهم بهتر جمالت استفاده شده 
است. 

2

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

  سازمان دهی مناسب محتوا

3محتوا از انسجام درونی و بيرونی برخوردار است. 23

محتوا به شکل منطقی و از ساده به پيچيده سازمان دهی 24
3شده است. 

25
محتوا در راستای تحقق اهداف راهنمای حوزه تربيت و 
یادگيری مربوطه سازمان دهی شده و زمينۀ فهم عميق و 

فزاینده ای را برای مخاطب فراهم می کند. 
3

شرایط یادگيری فعال و فرصت تعامل با محيط های 26
3داخل و خارج از مدرسه را فراهم می کند. 

  توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ایرانی

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

3

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های کار علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  جذابیت شکلی وظاهری

استانداردهای فنی و هنری در طراحی و ساخت مادۀ 28
2آموزشی رعایت شده است. 

موازین تربيتی و اصول آموزشی در طراحی و تدوین مادۀ 29
2آموزشی رعایت شده است. 

از رنگ ها، تصاویر، عکس ها، نقشه ها و نمودارهای جذاب 30
2و مرتبط استفاده شده است. 

80جمع امتیاز ویژگی های عمومی

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های کار علوم تجربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

4در راستای تحقق اهداف برنامۀ درسی است. 1

4به شيوه های یاددهی-یادگيری برنامۀ درسی توجه دارد. 2

4به رویکردهای برنامۀ درسی توجه شده است. 3

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

دانش و مهارت الزم را برای درک بهتر موقعيت های 4
2زندگی در اختيار مخاطبان قرار می دهد. 

به پرورش مخاطب به عنوان شهروند مسئول توجه شده 5
3است. 

در مخاطبان نگرش مثبت نسبت به محيط زیست و 6
2منابع خدادادی ایجاد می کند. 

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های کار علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

2محتوا از اهميت و اعتبار علمی برخوردار است. 7

2محتوا منطبق با آخرین دستاورد های علمی روز است. 8

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

در سازمان دهی کتاب به ميزان درک و فهم مخاطب 9
2توجه شده است. 

2از شيوه های تلفيق استفاده شده است. 10

  توجه به تفاوت سبك های یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

2در روش های ارائۀ محتوا تنوع وجود دارد. . 11

  فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

2محتوا با سن و جنس مخاطب متناسب است. 12

2با زندگی فردی و اجتماعی مخاطب ارتباط دارد. 13

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

طرح روی جلد دارای جذابيت ظاهری است و بامحتوای 14
2کتاب ارتباط دارد. 

بين سن مخاطب با اندازه حروف،  حجم، سفيد خوانی،  15
2قطع و استحکام صحافی کتاب تناسبی وجود دارد. 

  نگارش کتاب با لحنی مشفقانه و بر مبنای زبان فارسی معیار

محتوا از بيان مثبت، ساده،  روان و قابل فهم برخوردار 16
2است. 

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های کار علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

انتخاب شکل ها، نمودار ها وجدول ها از نظر زیبایی و 17
2ساده ترشدن درک محتوا به خوبی صورت گرفته است. 

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

2به کاربردها و سودمندی محتوا توجه شده است. 18

به آشنایی مخاطبان با مسئوليت ها و آیندۀ شغلی آن ها 19
2توجه شده است. 

  رعایت حقوق مالکیت فردی و آفرینش فکری در تهیۀ  محتوای کتاب

شناسنامه کتاب و فهرست های موضوعی بر اساس 20
2طبقه بندی فيپا ارائه شده است. 

1به منابع و مآخذ تهيۀ محتوا توجه شده است. 21

  فراهم ساختن فرصت شکوفایی فطرت و استعداد های دانش آموزان

محتوا قدردانی از مواهب طبيعی را در دانش آموزان 22
3تقویت می کند. 

محتوا خداجویی فطری را در دانش آموزان تقویت 23
3می کند. 

3سبب شکوفایی استعدادهای دانش آموزان می شود. 24

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

فعاليت ها کاربرد یافته های گوناگون علوم را پوشش 25
3می دهند. 

3فعاليت ها دارای کاربرد در زندگی دانش آموزان هستند. 26

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های کار علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  تعمیق درك دانش آموزان در ارتباط با مطالب کتاب درسی و برنامۀ درسی

به درک بهتر دانش آموزان از محتوای کتاب درسی کمك 27
4می کند

4به گسترش و بسط مفاهيم برنامۀ درسی کمك می کند. 28

29
تمرین ها از ساده به مشکل و عالمت گذاری آن ها به 

منظور مشخص کردن سطح فعاليت برای دانش آموزان 
ضعيف، قوی و متوسط طراحی شده اند. 

3

  پرورش مهارت های الزم و مرتبط با کتاب های درسی

با طراحی موقعيت های جدید مهارت های الزم و مرتبط 30
3با کتاب درسی را پرورش داده است. 

انجام فعاليت ها هماهنگ با محتوای کتاب درسی و 31
3امکانات مخاطب است. 

  فراهم ساختن زمینۀ استحکام و استمرار فرایند یادگیری دانش آموزان

فعاليت های کتاب زمينه الزم برای یادآوری مطالب کتاب 32
4درسی را فراهم می کند. 

فعاليت های ارائه شده سبب تکميل و تعميق محتوای 33
4کتا ب درسی شده اند. 

  ایجاد موقعیت های جدید یادگیری، افزایش مهارت و ارائه فعالیت های متنوع و فراتر از کتاب درسی

فعاليت های یادگيری امکان جست وجو و یادگيری بيشتر 34
4را فراهم می کند. 

راه های طراحی فعاليت های جدید را برای دانش آموزان 35
4فراهم می کند. 

  ایجاد زمینۀ پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان از طریق پیش بینی کارهای گروهی در فعالیت ها

4دانش آموزان را به انجام کارهای گروهی تشویق می کند. 36

4به مهارت های اجتماعی دانش آموزان توجه دارد. 37

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های کار علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  بسط و توسعۀ فعالیت های یادگیری دانش آموزان در محیط متنوع محل زندگی آن ها

فعاليت های یادگيری هماهنگ با ویژگی های محيطی و 38
4بومی سازی شده اند. 

4فعاليت های یادگيری از تنوع الزم برخوردارند. 39

  فراهم ساختن شایستگی های پایه در مخاطبان از طریق طراحی موقعیت های آموزشی و تربیتی مناسب

4مهارت های ارتباطی دانش آموزان را تقویت می کند. 40

4مهارت حل مسئلۀ دانش آموزان را تقویت می کند. 41

120جمع امتیاز ویژگی های اختصاصی

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های کار علوم تجربی
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2.2. جداول عمومی و اختصاصی ارزیابی از کتاب های تمرین

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های تمرین علوم تجربی

توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازویژگیهاوسنجههاردیف

  خالقیت و نوآوری

1

زمينۀ حل مسئله را به صورت مبتکرانه و از طریق 
پرورش مهارت های یك یا چند نوع تفکر )نظير: تفکر 
منطقی، تفکر واگرا، تفکر سيستمی، تفکر نقاد( فراهم 

می کند. 

2

2
توليد یك محصول جدید و کاربردی را با استفاده از 
یك یا چند روش )نظير: درگيری حواس، کاوشگری، 

آزمایش کردن( فراهم می سازد. 
2

3
خلق ایدۀ نو را از طریق ایجاد شرایطی نظير پرورش 
تخيل، طرح افکار تازه، ارتباط بين پدیده ها و وقایع و 

کاربست آن مورد توجه قرار داده است. 
2

موقعيت هایی را برای به کارگيری ایده ها و تبدیل آن ها 4
2به خدمات جدید،  به شيوه ای مفيد فراهم می کند. 

2محصول از خالقيت و نوآوری برخوردار است. 5

  رعایت قواعد زبان و خط فارسی

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاری/ گفتاری( به 6
2ویژه در ترکيب جمالت رعایت شده است. 

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و 7
2اصول نشانه گذاری رعایت شده است. 

به واژگان معادل فارسی با توجه به دستورالعمل 8
2فرهنگستان زبان توجه شده است. 

  سهولت به کارگیری

طراحی و توليد اثر به گونه ای است که امکان بهره گيری 9
3آسان و راحت از مادۀ آموزشی را فراهم می کند. 
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توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازویژگیهاوسنجههاردیف

  صحت و دقت علمی

محتوا با بهره گيری از یافته ها، تجربيات و روش های 10
3علمی معتبر تهيه شده است. 

11

محتوا توصيفی نظام مند و منطقی از یك یا چند 
شیء، پدیده، واقعيت یا رخداد ارائه کرده است که 
با عرصه های چهارگانه یادگيری با محوریت خداوند 

مرتبط است. 

3

  تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامۀ درسی و رشتۀ تحصیلی

4با اهداف کلی دوره یا رشتۀ تحصيلی تناسب دارد. 12

13
به اصول حاکم بر طراحی برنامه های درسی مبتنی بر 

سند برنامۀ درسی ملی و رویکرد فطرت گرایی توحيدی 
توجه کرده است. 

4

به شایستگی های پایه و مؤلفه های راهنمای حوزۀ 14
4تربيت و یادگيری مربوطه توجه کرده است. 

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

ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی مطرح در اسناد 15
3مصوب را رعایت نموده است. 

16
به معرفی نمادهای هویت ملی )ایرانی،  اسالمی و 

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

3

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

به نيازهای گروه های سنی مخاطبان و تفاوت در 17
4نيازهای جنسيتی و محيطی توجه کرده است. 

18
به ارتقای سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختی، 
عاطفی، ایمانی، اخالقی و عملکردی آن ها کمك 

می کند. 
4

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های تمرین علوم تجربی
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توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازویژگیهاوسنجههاردیف

  به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

در طراحی، توليد و انتخاب محتوا به یافته ها و 19
2دانش های نظری، عملی و روشی روز توجه شده است. 

در طراحی، توليد و انتخاب محتوا به نيازهای آیندۀ 20
2مخاطبان توجه شده است. 

  سادگی و روانی محتوا

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

شده است. 
2

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

  سازمان دهی مناسب محتوا

3محتوا از انسجام درونی و بيرونی برخوردار است. 23

محتوا به شکل منطقی و از ساده به پيچيده 24
3سازمان دهی شده است. 

25
محتوا در راستای تحقق اهداف راهنمای حوزه تربيت و 
یادگيری مربوطه سازمان دهی شده و زمينۀ فهم عميق 

و فزاینده ای را برای مخاطب فراهم می کند. 
3

شرایط یادگيری فعال و فرصت تعامل با محيط های 26
3داخل و خارج از مدرسه را فراهم می کند. 

  توجه به متون علمی تمدن اسالمی- ایرانی

محتوا به معرفی منابع و فعاليت های علمی و ادبی 27
3دانشمندان مسلمان توجه کرده است. 

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های تمرین علوم تجربی
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توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازویژگیهاوسنجههاردیف

  جذابیت شکلی و ظاهری

استانداردهای فنی و هنری در طراحی و ساخت مادۀ 28
2آموزشی رعایت شده است. 

موازین تربيتی و اصول آموزشی در طراحی و تدوین 29
2مادۀ آموزشی رعایت شده است. 

از رنگ ها، تصاویر، عکس ها، نقشه ها و نمودارهای 30
2جذاب و مرتبط استفاده شده است. 

80جمع امتیاز ویژگی های عمومی

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های تمرین علوم تجربی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

4در راستای تحقق اهداف برنامۀ درسی است. 1

4به شيوه های یاددهی- یادگيری برنامۀ درسی توجه دارد. 2

4به رویکردهای برنامۀ درسی توجه شده است. 3

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

دانش و مهارت الزم را برای درک بهتر موقعيت های 4
2زندگی در اختيار مخاطبان قرار می دهد. 

به پرورش مخاطب به عنوان شهروند مسئول توجه شده 5
3است. 

در مخاطبان نگرش مثبت نسبت به محيط زیست و منابع 6
2خدادادی ایجاد می کند. 

ویژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزیابی از کتاب های تمرین علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

2محتوا از اهميت و اعتبار علمی برخوردار است. 7

2محتوا منطبق با آخرین دستاورد های علمی روز است. 8

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

در سازمان دهی کتاب به ميزان درک و فهم مخاطب توجه 9
2شده است. 

2از شيوه های تلفيق استفاده شده است. 10

  توجه به تفاوت سبك های یادگیری مخاطب در فرایند یادگیری

2در روش های ارائۀ محتوا تنوع وجود دارد. 11

  فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطب

2محتوا با سن و جنس مخاطب متناسب است. 12

2با زندگی فردی و اجتماعی مخاطب ارتباط دارد. 13

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

طرح روی جلد دارای جذابيت ظاهری است و با محتوای 14
2کتاب ارتباط دارد. 

بين سن مخاطب با اندازه حروف،  حجم، سفيد خوانی،  15
2قطع و استحکام صحافی کتاب تناسبی وجود دارد. 

  نگارش کتاب با لحنی مشفقانه و بر مبنای زبان فارسی معیار

محتوا از بيان مثبت، ساده،  روان و قابل فهم برخوردار 16
2است. 

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های تمرین علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

انتخاب شکل ها، نمودار ها و جدول ها از نظر زیبایی و 17
2ساده تر کردن درک محتوا به خوبی صورت گرفته است. 

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

2به کاربردها و سودمندی محتوا توجه شده است. 18

به آشنایی مخاطبان با مسئوليت ها و آیندۀ شغلی آن ها 19
2توجه شده است. 

  رعایت حقوق مالکیت فردی و آفرینش فکری در تهیۀ  محتوای کتاب

شناسنامه کتاب و فهرست های موضوعی بر اساس 20
2طبقه بندی فيپا ارائه شده است. 

1به منابع و مآخذ تهيۀ محتوا توجه شده است.21

  توسعۀ مفاهیم و مهارت های اساسی مطرح شده در کتاب های درسی به منظور تسهیل، تثبیت و تقویت 
یادگیری دانش آموزان 

ساختار تمرین ها و فعاليت ها هماهنگ با رویکرد و اهداف 22
5برنامۀ درسی علوم تجربی است.

تمرین ها همسو با محتوای کتاب درسی و روش آن 23
5طراحی شده اند.

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

در ارائۀ تمرین ها به نکات مهم و ایده های کليدی کتاب 24
4درسی توجه شده است.

با ارائه تمرین های مناسب زمينه تعميق شایستگی های 25
3مورد نظر کتاب درسی فراهم شده است. 

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های تمرین علوم تجربی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  طبقه بندی اطالعات، مهارت ها و ارزش های موجود در کتاب درسی به منظور تسهیل یادگیری

تمرین ها در سه حيطۀ دانش، مهارت و نگرش طراحی 26
3شده اند. 

در طراحی تمرین ها در سه حيطۀ دانش، مهارت و نگرش 27
3توزیع عادالنه صورت گرفته است.

2تمرین ها از ساده به مشکل طراحی شده اند.28

  ارائه تمرین های مرتبط با اهداف درس ها و عدم پاسخ مستقیم تمرین )حل مسائل( کتاب ها

تمرین های هر درس در راستای تحقق اهداف آن طراحی 29
3شده اند. 

2از پاسخ مستقيم تمرین های کتاب پرهيز شده است. 30

هنگام طراحی تمرین ها توزیع عادالنه ای بين شاخه های 31
2مختلف علوم مثل فيزیك، شيمی و... انجام گرفته است.

  نوآوری و خالقیت در ارائۀ تمرین ها، برای تشویق یادگیرنده

3در ارائۀ تمرین ها و فعاليت ها نوآوری دیده می شود. 32

ترغيب به یادگيري بيشتر و روحيۀ کنجکاوي در 33
3دانش آموزان را تقویت مي کند. 

  بهره گیری از نمودارها، نقشه ها و تصویرها و جدول های مناسب، برای انتقال مؤثرتر مطالب کتاب های 
درسی

از نمودارها، تصویرها و جدول های مناسب استفاده شده 34
3است. 

در تمرین ها از طرح های جذاب و جدید استفاده شده 35
2است. 

از بازی و سرگرمی متناسب با سن و توانایی های 36
3دانش آموزان استفاده شده است. 

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های تمرین علوم تجربی



97

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

  رعایت استاندارد ارزشیابی برنامۀ درسی

3تمرین ها با تمرین های کتاب درسی همسویی کافی دارند. 37

3تمرین ها از تنوع کافی برخوردارند. 38

  تأکید بر یادگیری پایدار به جای موفقیت آنی و زودگذر در ارزشیابی ها

3تمرین ها به توسعۀ یادگيری و تحکيم آن کمك می کند. 39

3هر تمرین زمينه را برای حل تمرین بعدی فراهم می کند. 40

2انسجام کافی بين تمرین های ارائه شده وجود دارد. 41

  پرورش خالقیت های دانش آموزان از طریق ارائۀ الگوهای مناسب یادگیری و تعامل با آنان

تمرین ها و فعاليت ها خالقانه بوده و پاسخ به آن ها مستلزم 42
3تفکر، تحقيق و کاوشگری است.

3تمرین ها به پرورش خالقيت دانش آموزان کمك می کنند. 43

  افزایش عالقه و انگیزة مخاطبان برای توسعۀ یادگیری

درک و فهم نکات پيچيده درس را از طریق ارائه 44
3تمرین های ساده فراهم می کند. 

دانش آموزان را به طراحی تمرین های جدید تشویق 45
3می کند. 

120جمع امتیاز ویژگي هاي اختصاصي

ویژگی ها و سنجه های »اختصاصی« ارزیابی از کتاب های تمرین علوم تجربی
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شرح برخي از اصطالحات

1. زبان فارســی معیار: منظور از زبان فارســی معيار زبانی است که به قلمرو 
ملی و فراگير اختصاص دارد و به کارگيری آن در نوشــتن و سخن گفتن ميان همه 
فارســی زبانان تحصيل کرده مشترک است. زبان فارسی معيار ورای لهجه های محلی 
و اجتماعی رایج در یك کشــور قرار دارد و وســيله ارتباط اجتماعی، علمی و ادبی 
کسانی است که ممکن است در شرایط دیگر به لهجه های محلی یا اجتماعی خاص 
خــود تکلم کنند. این زبان معموالً همان زبان درس خوانده ها اســت و غالباً با زبان 

نوشتار یکی است.
زبان فارســی معيار بر دو گونه نوشتاری و گفتاری است. در زبان فارسی نوشتاری 
عواملی چون ساختار نحوی جمالت، واژگان، امال و دستور خط حائز اهميت بسياری 
اســت. از زبان معيار نوشــتاری در موارد مکتوب آموزشــی نظير نوشتن کتاب های 
درســی، مقاالت علمــی، روزنامه ها و مجــالت، نگارش های اداری و رســمی و در 
برنامه های خبری رادیو و تلویزیون مانند پخش اخبار اســتفاده می شــود. نوشتاری 

صورتی ثابت دارد و سنجيده تر و منسجم تر از زبان گفتاری است.
زبان گفتاری معيار، زبانی اســت که توســط افراد تحصيل کرده و قشرهای باالی 
جامعه در موقعيت های رسمی مانند دانشگاه ها، مدارس، صدا و سيما، مصاحبه های 
رســمی و سخنرانی ها اســتفاده می شود. این زبان منعطف اســت و در طول زمان 
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متحول می شود، معيار زبان فارسی گفتاری، زبان رایج در تهران است.
2. ارزش های دینی: ترجيحاتی است که در قرآن، سنت پيامبر)ص( و ائمه اطهار 
عليهم الســالم مورد تأیيد قرار گرفته و بدان ها توصيه شده است. برای مثال تهذیب 
نفس، عبادت خداوند، کســب علم و معرفت، نيکی و احســان به دیگران، کمك به 
نيازمندان و فقرا، ترک گناهان، دفاع از سرزمين، و یا جهاد در راه خدا از جمله این 
ارزش ها می باشد. این نوع از ارزش ها مورد توجه افراد با ایمان و عالمان دینی است. 
3. ارزش های اجتماعی: ترجيحاتی هســتند که از ســوی عموم مردم جامعه 
به دليل مفيد بودن آن پذیرفته شــده اند، از جمله می توان به اندیشــه ها،  هنجارها، 
عقاید، باورها و یا اعمالی اشــاره کرد که متکی به تجربيات مثبت افراد و یا باورهای 
دینی آن ها هســتند. این نوع از ارزش ها معموالً مورد توجه مردم و جامعه شناســان 

است. )محمد خليفه، 1378(
4. ارزش هــای فرهنگی: ترجيحاتی هســتند که برگرفته از آداب و رســوم، 
دانش های علمی و عملی، خــرده فرهنگ ها، فرهنگ ملی، اخالقيات، افکار و عقاید 
و ســبك زندگی عامه مردم هستند. عده ای ارزش های فرهنگی را همان ارزش های 
اجتماعی می دانند و معتقد هســتند که این دو را نمی توان از یکدیگر جدا کرد، زیرا 

که هر دو در جامعه ریشه دارند. )محسنی، 1379(
5. رشد عاطفی: متشکل از نظام های واسطه ای مثل غرائز، صفات و فرایندهای 
واکنشی اکتسابی اســت که به تغييرات عاطفی و هيجانی افراد اشاره دارد. ) برنامۀ 
درسی ملی ص 64( در دوره کودکی رفتارها و هيجانات اغلب خام و کودکانه است. 
کودکان در این مرحله احساســات خوب را از خود بــروز می دهند، اما به حمایت و 

هدایت عاطفی نياز دارند. )کاتلين هی وود و نانسی گچل 1390(
6. رشد ایمانی: عالقه و باور قلبی همراه با محبت عميق و ثابت به خالق هستی 
و تجليات آن اســت. مراحل رشد ایمانی شامل علم اليقين، عين اليقين و حق اليقين 
است. فرد با ایمان با عبور از نفس حيوانی وارد نفس لوامه و در نهایت نفس مطمئنه 

)استقرار نيکی در ذات( می شود.
7. رشــد عملکردی: هر تالش مفيد و رفتار آگاهانه و ارادی مبتنی بر مبانی و 
علل و عواملی مانند علل زیستی، اجتماعی، فرهنگی و محيطی است ) برنامۀ درسی 
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ملی ص 65( که شــامل مراحلی چون مشــاهده و تقليد، اجرای مستقل، سرعت و 
دقت در اجرا و عادی شدن مهارت است.

8. رشد اخالقی: رفتاری که وجدان همه انســان ها برای آن ارزش قائل است. 
عقل و دین آن را تأیيد می کند/ خلق و خو و رفتار عادت شده/ به یادگيری رفتارهای 

مبتنی بر ارزش ها در برخورد با خود و دیگران اشاره دارد.
9. رشد شــناختی: عمل ذهن بر روی اطالعات برای تبدیل مجهول به معلوم 
می باشــد/ مجموعه ای از فرایندهای هوشی و عقالنی است که محصول آن به شکل 
تصورات و تصدیقات در ذهن انســان تجلی می یابد/ به تغييرات شــناختی و درجه 
درک و فهم افراد اشــاره دارد. دوره کودکی )ســنين 7 تا 10 ســالگی( مصادف با 
مرحله تفکر عينی است. در این مرحله کودک می تواند به طور محسوس درباره اشيا 
و رویدادها تفکر کند. از ســنين 11 سالگی به بعد کودک وارد مرحله تفکر انتزاعی 
می شــود )مرحله عمليات صوری(. نوجوان در این مرحله می تواند درباره موضوعات 
و گزاره های مجرد فکر کند و فرضيه های خود را آزمون کند )کدیور و شــعاری نژاد 

)1385
10. ســفیدخوانی: منظور از اصول ســفيدخوانی، در نظر گرفتن سطوح سفيد 
در حواشــی متن و حاشيه های صفحات کتاب است. به عبارت دیگر صفحات کتاب 
نباید از تصویر و نوشــته کاماًل پر شوند و ســفيدی نداشته باشند. تقسيم بندی این 
سفيدی ها در صفحات باید با رعایت ضوابط و مبانی بصری صورت گيرد و به سهولت 
خوانــدن و درک مفهوم کمك کند. ســفيدخوانی کتاب های کودکان 6 تا 7 ســاله 

نسبت به کتاب های نوجوانان باید بيشتر در نظر گرفته شود.
11. صفحه آرایی: منظور از صفحه آرایی، به کارگيری عناصر بصری معقول نظير 
تعيين طول سطرها و فاصله آن ها از یکدیگر، فاصله دادن متن از لبه کاغذ، توجه به 
فاصله ســتون های حروف از یکدیگر، توجه به شبکه بندی مناسب برای هر صفحه با 
توجه به موضوع و مخاطب، حفظ تناسب و توازن بين پيام های نوشتاری و تصویری 

در هر صفحه است.




