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منابع آموزشــي تکميلی )غيردرســي( به عنوان بخش مهمي از منابع آموزشي و 
تربيتي محســوب می شــوند که با توجه به تفاوت های فردی فراگيران می توانند با 
فراهم آوردن موقعيت هــاي جديد يادگيري به تعميق، تثبيت و توســعه يادگيري، 
افزايش سواد علمي و ارتقاي شايستگي هاي آنان کمك کرده و نقشی مؤثر در ارتقای 
کيفيت ياددهي-يادگيري و برآوردن اهداف برنامه هاي آموزشي و تربيتي ايفا نمايند.
تحقق اين امر منوط به همســويي محتواي منابع غيردرسي توليد شده با اهداف 
حوزه هاي تربيت و يادگيري و برنامه درســي ملي اســت. براساس آيين نامه اجرايی 
»ســامان دهي منابع آموزشــي و تربيتي )مواد و رســانه ها(« که در جلســه 828 
شــورای عالی آموزش و پرورش به تصويب رســيد، ارزيابی محصوالت توليد شده و 
اعطای نشــان استاندارد به آن ها برای ورود به مدارس که نشان دهنده اين همسوئی 

است،  بر عهده سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی  است. 
 در  همين  راســتا با توجه به بند ب ماده 4 آيين نامه ســامان دهي منابع آموزشي 
و تربيتــي و مصوبه جلســه 88 شــوراي هماهنگي علمي ســازمان، وظيفه تدوين 
معيارهاي ارزشــيابي و اعتبارسنجي منابع آموزشي و تربيتي )عمومي و اختصاصي( 
براي تمام منابع آموزشــي مکتوب و غيرمکتوب، در دستورکار معاونت سامان دهي 

دفتر انتشارات و تکنولوژي آموزشي سازمان پژوهش قرار گرفت.
اين دفتر با ارائه راهنماهاي توليد منابع آموزشي و تربيتي در حوزه هاي موضوعي 
گوناگون، درصدد ترغيب مؤلفان و ناشــران به همکاری بيشتر با آموزش و پرورش و 

توليد محصوالت مناسب تر آموزشی و تربيتی غيردرسی است. 
لذا ضمن تشــکر  از پديد آورنــدگان محترم  آقايان دکتر عبــاس پرتويي مقدم 
و حشــمت اله سليمی، کارگروه بررسي ســنجه ها آقايان دکتر عباس پرتويي مقدم، 
حشمت اله سليمی و سيد مهدي باقريان )نماينده شوراي هماهنگي علمي( و خانم ها 
فريبا کيا و فائزه منشي و هم چنين خانم ها زهره امينيان و مهتاب ميرايي آشتياني 
که در آماده ســازي اين ســند براي چاپ همکاري داشته اند، اميد است بهره گيري 
از اين رويکردها به اجراي ماموريت ها و  وصول به اهداف متعالي تربيتي و آموزشي 
کشور ياري رساند و زمينه هاي همراهي، همکاري، همنوايي و تعامل عالقه مندان به 
نظام تعليم و تربيت، به ويژه فرهنگ دوســتان، مؤلفان، مترجمان و ناشران با نظام 

آموزشي را گسترش دهد. 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
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مقدمه
با ورود به هزاره ســوم ميالدي، پيشرفت ها و تجربيات نوين آموزشي، اين امکان 
را فراهم ســاخته است که ســخن گهربار پيامبر اکرم)ص (،“ز گهواره تا گور دانش 
بجوي” يا به عبارت ديگر“ يادگيري مادام العمر” مصداق علمي يابد. امروزه يادگيري 
به زمان حضور در مدرسه محدود نمي شود، بلکه طبق گزارش کميسيون بين المللي 
دربــاره آموزش براي قرن بيســت و يکم بــا عنوان “ يادگيري گنــج درون”  تمام 
جنبه هاي حيات انسان را دربرمي گيرد. تحقق چنين امر خطيري بدون بازانديشي، 
بازسازي ساختارها و بازآفريني مؤلفه هاي نظام آموزشي و زيرساخت هاي آن، بعيد 

مي نمايد.
يکي از مهم ترين و رايج ترين منابع تحقق يادگيري مؤثر و پايدار در کشــورمان، 
کتاب هاي درسي،کمك درسي و کمك آموزشي هستند. يادگيري اطالعات از طريق 

کتاب، علي رغم گسترش اينترنت همچنان اهميت خود را حفظ کرده است. 
برای تدوين و تأليف راهنمای توليد کتاب های  آموزشــی رشــته تاريخ ، اســناد 
باالدســتی به ويژه سند تحول بنيادين، سند برنامه درســی ملی و راهنمای حوزه 
تربيت و يادگيری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی )نگاشت غيرمصوب(، هدايت گر 
مــا بوده اند. عالوه بر آن، پژوهش های انجام گرفته در اين حوزه و به ويژه مربوط به 

برنامه درسی تاريخ در ايران و برخی کشورهای ديگر، مورد مطالعه قرار گرفته اند.
پژوهشگران، نويســندگان و ناشران کتاب های کمك آموزشــی حوزه مطالعات و 
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پژوهش های تاريخی، مخاطبــان اصلی راهنمای توليد کتاب های  آموزشــی تاريخ 
هســتند. اين سند به مثابه نقشة راهي برای توليدکنندگان مواد و محتواي  آموزشي 
محســوب مي شود و به نويسندگان، مترجمان و ناشران اين گونه آثار کمك مي کند 
که در چارچوب برنامة درسي تاريخ و منطبق با نيازها و عاليق مخاطبان عمل کنند.

ضرورت و اهمیت تولید راهنما
با گســترش سريع حوزه های مختلف علوم و رشد فزايندة فّناوری های ارتباطات و 
اّطالعات، پرورش همه جانبة کودکان و نوجوانان برای آماده ســازی آنان جهت ورود 
به عرصه های مختلف زندگی فردی و جمعی مورد توجه بيشــتر کشــورهای جهان 
قرار گرفته اســت اما نکتة مهم اين اســت که شکوفايی همة استعدادها و قابليت ها، 
منحصر بــه پردازش اّطالعات و يادگيری داده ها نيســت. از آن جايي که همة افراد 
جامعه، بــه دليل تفاوت های فردی و محيطی، به طور تخصصی توان مشــارکت در 
توليد علم و اثرگذاری در رشــد، پيشرفت و توســعة علمی کشور را ندارند؛ می توان 
جامعه ای را ترسيم کرد که در کنار تربيت متخّصصان و نخبگان علمی، همة افراد در 
روابط صحيح اجتماعی و انسانی از سطح بسيار خوبی برخوردار باشند و انسان هايی 
سودمند و مؤثّر برای جامعه تلقی شوند. آنچه از چشم انداز بيست ساله، نقشة جامع 
علمی کشــور و همچنين ســند تحّول بنيادين در اين خصوص برداشــت می شود، 
ســاختن جامعه ای اســت که افراد آن با تعّقل و تفّکر مبتنــی بر فطرت، به تنظيم 
روابطشــان در عرصه های ارتباط با خود، خدا، خلق و خلقــت بپردازند و از رهگذر 
آن هويت و فرهنگ خود را بازيابی، بازآفرينی و متعالی کنند. بديهي اســت ساختن 
چنين جامعه اي خارج از امکانات و شــرايط موجود نظام آموزشــي اســت و نياز به 
عزمي گسترده و ملي دارد. از جمله بخش هايي که مي تواند به اين مهم ياري رساند 
استفاده از ظرفيت توليدات کتاب هاي آموزشي )غيردرسي( توسط بخش خصوصي 

است.
کتاب هاي آموزشي )غيردرسي( به عنوان بخش مهمي از منابع آموزشي و تربيتي، 
نقش کليدي در تحّقق اهداف برنامه هاي آموزشي و تربيتي دارند. اين کتاب ها ضمن 
فراهم آوردن موقعيت هاي جديد يادگيري، مهم ترين ابزار در جهت تعميق، تثبيت و 
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توســعه يادگيري، افزايش سواد علمي و ارتقاي شايستگي هاي مخاطبان در راستاي 
اهداف برنامه  درسي ملي محسوب می شوند. 

در جهان پيچيده امروز که همواره در حال تغيير و تحول اســت، شناخت گذشته 
و درک فرايندهــای تکوينی، تغييــر و تداوم زندگی اجتماعــی از ارزش و اهميت 
وااليــی برخوردار اســت. درس تاريخ يکی از دروس کليــدی و تأثيرگذار در برنامه 
درسی بسياری از کشورها و جوامع به شمار می رود؛ زيرا مطالعه و يادگيری تاريخ و 
کسب بينش تاريخی، می تواند بر قوه شناخت و تحليل دانش آموزان، تکوين و تعالی 
هويــت فردی و جمعی آنان، اصالح و انتقــال ارزش ها و ميراث فرهنگی و تمدنی و 
تقويت روحية همکاری، همزيســتی مسالمت آميز و صلح طلبی در سطوح محلی تا 

بين المللی تأثير بسزايی داشته باشد 
در اســناد تحولی از جمله ســند تحول بنيادين و به ويژه ســند برنامه درســی 
ملــی و راهنمای برنامة حوزه تربيت و يادگيری علوم انســانی و مطالعات اجتماعی، 
فراينــد ياددهی – يادگيری به انتقال دانش محدود نشــده، بلکه بر آموزش مبتنی 

بر پرسش گری نقادانه، استدالل، تحقيق و کاوش، توجه و تأکيد فراوان شده است.
تحقق رويکردها، اهداف و راهکارهای اســناد تحولی در برنامه های درسی به ويژه 
درس تاريخ، جز از طريق مطالعه و پژوهش ميسر نيست. از اين رو ضرورت دارد که به 
منظور فراهم آوردن موقعيت های يادگيری و تسهيل فرايند  مطالعه و پژوهش مفيد 
و مؤثر، در برنامه و محتوای آموزشی درس تاريخ، تمهيدات و ساز وکارهای مختلفی 
تدارک ديده شــود؛ به اين معني که ابتدا روحيه کنجکاوی و ميل به کاوشــگری را 
در فراگيران برانگيزاند؛ ســپس دانش آموزان را مجهز به مهارت های تحقيق و سواد 
تاريخی نمايد و در نهايت به منظور مطالعه و پژوهش دانش آموزی مواد و منابع الزم 

و مناسب تاريخی را فراهم آورد. 
رويدادها و تحوالت تاريخی، قلمرو و حوزه بســيار متنوع و گسترده ای از مفاهيم 
و موضوع هــا را در بر می گيرند؛ اما برنامه رســمی و محتوای کتاب های درســی به 
دليــل ويژگی های خاص خود تنها مي توانند بخش ناچيزی از آن  مفاهيم و مباحث 
را پوشــش دهند. از ســوی ديگر، بخش عمده ای از منابع و متون تاريخی به دليل 
دشــواری های گوناگون زبان نگارش و يا گستردگی و تفصيل بيش از حد مباحث و 
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مطالب، برای مطالعه و پژوهش دانش آموزی مناســب نيســتند. از اين رو، به منظور 
فراهم آمدن موقعيت و فرصت های متنوع کاوش گری برای دانش آموزان، الزم است 
منابــع و متون مذکور در چارچــوب رويکردها، اهداف و روش های برنامه درســی 
مصوب و متناســب با نياز و عالقه مخاطبان، ساده ســازی يا ترجمه شده و در قالب 
مباحث و موضوع های مختلف تدوين و تأليف شــوند. بی ترديد دست يابی به چنين 
مقصودی تنها با بهره مندی از ظرفيت ها و توانمندی های پژوهشگران و نويسندگان 
حوزه تاريخ و به کارگيری امکانات و تجربيات ناشــران بخش عمومی و خصوصی و 
بهره مندی از رسانه های پرشمار امکان پذير است. در واقع آثار و توليدات پژوهشگران، 
نويســندگان و ناشران کتاب های کمك آموزشی در شرايطی می توانند مفيد، مؤثر و 
در خدمت آموزش تاريخ و تعميق يادگيری مباحث تاريخی واقع شــوند که مکمل 
محتوای آموزشــی برنامة رســمی درس تاريخ باشــند و اين کار تنها با آشــنايی و 
همسوســازی ديدگاه هاي طراحان، تهيه کنندگان، مؤلفان و ناشران آثار و کتاب های 
کمك آموزشــی و کمك درسی رشــتة تاريخ با برنامة درسی اين رشته امکان پذير 
اســت. بي ترديد آگاهی نويسندگان و ناشران نســبت به چارچوب، رويکرد، اهداف 
و شايســتگی ها، ايده های کليدی، مفاهيم اصلی و راهبردهای تدريس و ارزشــيابی 
برنامة درســی مورد نظــر و نيز اطالع آنان از اولويت هــا و نيازهای مخاطبان اصلی 
اين برنامه، اعم از دانش آموزان، معلمان و اوليا، کمك شــايانی به ارتقای کيفيت آثار 
و توليــدات علمی آنان می نمايد. عالوه بر آن، با توجه به اين که آثار و نوشــته های 
مؤلفان و ناشــران کتاب های کمك آموزشــی توسط کارشناســان دفتر انتشارات و 
تکنولوژي  آموزشــی ارزيابی و رده بندی می شوند، ضروريست که اين ارزيابی بر پايه 
اصول، ضوابط و معيارهای علمی و آموزشــی برآمده از اســتانداردهای آموزشــی و 
اسناد باالدستی، به ويژه راهنمای برنامه درسی حوزه تربيت و يادگيری علوم انسانی 
و مطالعــات اجتماعی انجام گيرد و نويســندگان و عرضه کنندگان آثار و کتاب های 
کمك درســی، نسبت به آن آگاهی داشته باشند. راهنماي حاضر بر اساس درک اين 
ضرورت و به منظور راهنمايي توليدکنندگان منابع آموزشــي )غيردرســي(، به ارائة 
ويژگي هاي عمومي و اختصاصي منابع آموزشــي )فيلم، کتاب کمك درسي، کتاب 
کمك آموزشــي و ... ( مورد نياز حوزة تربيت و يادگيري علوم انســانی و مطالعات 
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اجتماعی و سنجه هاي مربوط پرداخته است.

اهداف تولید راهنما
اهداف ســند راهنمــای توليد کتاب های کمك آموزشــی و کمك درســی تاريخ 

عبارت اند از:
 آشنايی پژوهشــگران، نويسندگان و ناشــران کتاب های کمك درسی تاريخ با 
رويکــرد، اهداف، شايســتگی ها، ايده هــا و مفاهيم کليدی، مهارت های اساســی و 

راهبردهای ياددهی- يادگيری و ارزشيابی برنامه درسی تاريخ
 آشــنايی توليد کنندگان و عرضه کنندگان آثار و نوشــته های کمك درســی با 
اولويت ها و نيازهای مخاطبان برنامه درسی تاريخ اعم از دانش آموزان، معلمان و اوليا

 ســوق دادن آثار و نوشته های کمك درسی در راستای تقويت مهارت های سواد 
تاريخی و کاوش گری علمی

 تقريب ديدگاه ها و نگرش های نويسندگان کتاب های کمك درسی با برنامه ريزان 
و مؤلفان کتاب های درسی

 فراهم کردن چارچوب، معيارها و ضوابط علمی، آموزشی و تربيتی مناسب برای 
کارشناسی و ارزيابی کتاب های کمك درسی

برنامۀ درسی تاريخ
در برنامة درسي ملي جمهوري اســالمي ايران، يازده حوزة تربيت و يادگيري به 
عنوان نقشــة راه تعليم و تربيت، تعريف شــده است.  حوزة تربيت و يادگيري علوم 
انســاني و مطالعات اجتماعي يکي از اين حوزه ها است که دروس تاريخ را نيز شامل 
مي شــود. اين حوزه به مطالعة کنش ها، روابط و تعامالت انسانی می پردازد و در پی 
تقويــت و پرورش کنش های مطلوب و متناســب با نظام معيار اســالمی و برقراري 
رابطة مثبت و ســازنده با محيط هاي اجتماعــي و طبيعي، حول محور رابطه با خدا 
اســت. رســالت اصلي اين حوزه، تحقق تربيت مدني و آماده کردن فراگيران براي 
درک موقعيت و هويت فردي و جمعي خويش و مشــارکت آگاهانه و مســئوالنه در 
زندگي اجتماعي، از طريق ايجاد فرصت ها و تجارب يادگيري مهم، معنادار، يکپارچه 
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و مسئله محور است. 
برنامة درســي حوزة تربيت و يادگيري علوم انساني و مطالعات اجتماعي با تمرکز 
بر فرايند کاوش گري، در صدد ايجاد موقعيت هايي براي دانش آموزان اســت تا آنان 
را قادر ســازد روش هاي متعددي را براي شناخت محيط هاي اجتماعي و طبيعي و 
تجزيه و تحليل پيوستگي ها و تعامل متقابل اين محيط ها، کشف کنند و به کار گيرند. 
اين حوزه از طريق تقويت روحية کنجکاوي، ارتقاي پرسشگري، توسعة مهارت هاي 
کاوش گري و در نتيجه بسط تفکر انتقادي، به دانش آموزان کمك مي کند تا جوامعي 
را که در آن زندگي مي کنند، اعم از  محلي، ملي و جهاني بهتر بشناســند، با حقوق 
و مســئوليت هاي خود آشنا شوند و مشارکت و همکاري مؤثر و سازنده اي در عرصة 
زندگي اجتماعي داشته باشــند. اين برنامه همچنين به دنبال ايجاد موقعيت هايي 
اســت که طي آن دانش آموزان بتوانند به شــيوه ها و الگوهاي شــکل دهندة کنش 
مــردم و جوامع، به اقتضــاي ديدگاه ها، ارزش ها و نگرش هــاي متفاوت در زمان و 
مکان هــاي مختلف، پي ببرند و هويت خويش را در پيوند با تاريخ، ميراث فرهنگي، 
محيط طبيعي و زمينه هاي خاص خود شناسايي  کنند. عالوه بر اين ها، حوزة مذکور 
موقعيت هايي را ايجاد مي کند که طي آن فراگيران بتوانند روابط متقابل ساکنان کرة 
زمين را با يکديگر و نيز با محيط اطراف خود مورد توجه قرار دهند و شــيوه هايی را 

برای حل مسائل و چالش هاي محيطی و توسعة پايدار پيشنهاد کنند.
قلمرو حوزة علوم انســاني و مطالعات اجتماعي شــامل روابط و تعامالت دروني و 
بروني محيط هاي انســاني، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در پيوند با مکان و محيط 
طبيعي اســت و محتوا، فرايندها و روش هاي خــود را از دانش هاي مختلف تاريخ، 
جغرافيا، جامعه شناسي، علوم سياســي، حقوق، اقتصاد، روانشناسي، مردم شناسي، 

مطالعات فرهنگي و ... به دست مي آورد . 
در دورة اول ابتدايي، »شايســتگي« و محتواي مرتبط با حوزة تربيت و يادگيري 
علوم انســاني و مطالعات اجتماعي از طريق تلفيق با ســاير حوزه ها ارائه مي شــود. 
شايســتگي ها و محتواي اين حوزه در دورة تحصيلي دوم ابتدايي )پايه هاي چهارم، 
پنجم و ششم( به شکل تلفيق درون حوزه اي و در دورة اول متوسطه )پايه هاي هفتم، 
هشــتم و نهم( به صورت تجميع درون حوزه اي و در قالب درس مطالعات اجتماعي 
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عرضه مي شــود. اما در دورة دوم متوســطه، شايســتگي ها و محتواي مورد نظر به 
صورت نيمه تخصصي و در قالب درس هاي مســتقل ارائه مي شــوند که درس تاريخ 

يکي از اين درس هاست. 

جدول عنوان و ساعت تدريس درس تاريخ

پاية عنوان درسدورة تحصيلي/ رشتة تحصيلي
تحصيلي

ساعت تدريس 
هفتگي

دوم ابتدايي1
در قالب مطالعات اجتماعي

تلفيق 
درون حوزه اي

چهارم

پنجممطالعات اجتماعي

ششممطالعات اجتماعي

اول متوسطه2
مطالعات اجتماعي
)مدني، جغرافيا، 

تاريخ(

در قالب 
تجميع درون 

حوزه اي

3هفتم

مطالعات اجتماعي
)مدني، تاريخ، 

جغرافيا(

3هشتم

مطالعات اجتماعي
)جغرافيا، تاريخ، 

مدني(

3نهم

3
دوم متوسطه/ رشتة ادبيات و علوم 

انساني
3دهمتاريخ 1

3يازدهمتاريخ 2 

2دوازدهمتاريخ 3

4
دوم متوسطه/ رشتة علوم و معارف 

اسالمي
2دهمتاريخ 1

2يازدهمتاريخ 2

2دوازدهمتاريخ 3

دوم متوسطه/ رشته هاي علوم تجربي 5
و رياضي و فيزيك

2يازدهمتاريخ معاصر

دوم متوسطه/ رشته هاي فني و 6
حرفه اي و کاردانش

2دوازدهمتاريخ معاصر
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 منطق 
واژة تاريخ در لغت به معناي تعيين زمان اســت. دربارة ريشه و وجه اشتقاق اين 
واژه اختالف نظر وجود دارد، برخي آن را واژة اصيل عربي دانسته اند و گروهي ديگر 
گفته اند اين لغت ريشــه عربي ندارد، بلکه واژه اي ُمَعرَّب و مأخوذ از واژة "ماه روز" 
فارسي است. شمار ديگري نيز اصل اين واژه را به زبان هاي ديگري منتسب کرده اند. 
واژة تاريخ در قرآن کريم به کار نرفته اســت، امــا چندين واژه مانند: خبر، حديث، 
قصص، عبرت، نبأ، قرون و اساطير در قرآن آمده که حاوي معنا و مفهوم تاريخ اند.

تاريخ در اصطالح، بر دو معنا و مفهوم متمايز داللت دارد: 
1. رويدادهاي گذشته؛ يعني مجموعه وقايع سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي 
و طبيعي که در زندگي انسان هاي هزاره ها و قرون گذشته و يا به گونه اي در پيوند 
با زندگي آنان به وقوع پيوســته اند. در واقع اين رويدادها شامل دستاوردهاي مادي 
و معنوي بشــر و به عبارت ديگر مجموعه انديشه ها، گفته ها و کردارهاي انسان ها 

در گذشته مي شوند.
2. مطالعه و بررســي وقايع گذشــته؛ يعني معرفت به دســت آمده از بررســي 
رويدادهاي گذشته، آن چنان که در اسناد و نوشته هاي وقايع نگاران و آثار باستاني 
منعکس شده اند و به عبارت ديگر درک رويداد  هاي تاريخي، آن چنان که در ذهن 

مورخ شکل مي گيرند و پرورده مي شوند و به رشته تحرير در مي آيند. 
بنابر اين، واژة »تاريخ« هم به “علم تاريخ” و هم به موضوع آن، اطالق مي شود.

   
برنامة درسی تاريخ  داراي مبانی هستی شناسي و معرفت شناسي ذيل است:

الف( مبانی هستی شناختي
 تاريخ جريانی زنده و پويا اســت که وضعيت کنوني را ساخته و به سوی آينده 

در حرکت است.
 انسان در تاريخ، موجودی صاحب اراده و اختيار است و اساساً تاريخ چيزی جز 

سرگذشت رشد و تعالی مادی و معنوی انسان ها نيست.
 تاريخ عبارت از سلســله رويدادهايي است که ميان آن ها روابط ِعلّی و معلولی 

برقرار است.
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ب( مباني معرفت شناختي
از منظر معرفت شناســی، برنامة درســی تاريخ، نگاهي جامع، متوازن و متعادل 
به رويدادهاي گذشــته دارد و علم تاريخ را صرفاً به حوزة سياسي _ نظامي و شرح 
زندگاني و اقدامات فرمانروايــان و صاحبان قدرت، محدود و محصور نمي داند، بلکه 
گذشــتة تاريخي را در تمام وجوه سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آن، از دو 
بعد فردي و اجتماعي مورد مطالعه قرار مي دهد. از چشــم انداز اين برنامه، عينيت 
و ذهنيت به يك اندازه اهميت دارند و معرفت تاريخي، محصول ارتباط روشــمند و 
منطقی مورخ و رويداد و تعامل مستمر حال و گذشته تلقي مي شود. مورخ بدون اتکا 
و اعتنا به واقعيت و شواهد و مدارک تاريخي، قادر به شناخت نخواهد بود و واقعيات 
تاريخي نيز بدون اِعمال تفکر، تأمالت ذهني و عقلي و استفاده از روش علمي مورخ، 

خود به سخن درنمي آيند و رازهاي سر به مهر خود را عيان نمي کنند. 
براين اساس تاريخ علمی است که:

 متکي بر منابع، مدارک، شــواهد و داده هاي معتبر و متقن باشــد که از صافي 
گزينش، پااليش و نگاه انتقادي مورخ عبور کرده باشند.

 تمامي شــئون )فرهنگ، اجتماع، سياســت و اقتصــاد( زندگي فردي و جمعي 
انسان هاي گذشته را به شکلي متعادل و متوازن مورد اعتنا قرار دهد.

 مبتني بر روش شناسي علمي و يك الگوي تحليلي – تفسيري باشد.
 از نظم منطقي، مضموني و محتوايي برخوردار باشــد و مجموعه اي منســجم، 

معنادار و مسئله محور را شکل دهد.
 به دور از پيش داوري، غرض ورزي، تعصب و تصلب باشد.  

فلسفۀ درس تاريخ
همانطــور که اشــاره کرديــم تاريخ عبــارت از دانش و درک تجربيــات مهم و 
سرنوشت ســاز بشــر در گذشته اســت و فرايندي را بيان می کند که به وسيلة آن، 
فعاليت هاي انســان هاي پيشين، گزينش، بررسي و تحليل مي شوند. بنابراين، تاريخ 
داســتان گذشته نيست، بلکه کوششي براي بازســازي و تفسير عناصري از گذشته 

است که براي مورخان جالب و با اهميت تلقي مي شوند.
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درس تاريخ از زمان )گاهشــماري(، نظم و ترتيب تاريخــي )کرنولوژي(، تغيير و 
تداوم و علت و معلول، درک و فهمي متناســب با ســن و رشد ذهني فراگيران ارائه 
مي دهد. آموزش تاريخ، دانش آموزان را قادر مي ســازد تا رويدادها و تحوالت گذشته 
جامعة خود و ســاير جوامع را، مطالعه و بررسي و آثار و پيامدهاي گوناگون آن ها را 
ارزيابي کنند. آنان همچنين ياد مي گيرند که نقش و ميزان اثرگذاري شــخصيت ها 
را در روند رخدادهاي تاريخي وارســي و تحليل نمايند. دانش آموزان از طريق مواجه 
شدن با ابعاد و عناصري از تاريخ محلي، ملي و جهاني، درک و فهم خود را از جامعه 
و کشــور خويش و ساير جوامع و کشورها گسترش و ارتقا مي بخشند و به ميزاني از 
توانمندي دســت مي يابند که جهاني را که در آن زندگي مي کنند، بهتر بشناسند و 

هويت و موقعيت فردي و جمعي خويش را به نحو مطلوب درک نمايند. 
دانش آموزان با مطالعة رويدادهاي گذشــته، عالوه بر کسب دانش و درک مفاهيم 
تاريخي، استعدادها و مهارت هاي کاوش گري خود را شکوفا ساخته و اعتال مي دهند 
و نيز ياد مي گيرند که پرسش هاي مناسب طرح کنند، به جستجوي شواهد و مدارک 
بپردازند و آن ها را بســنجند  و ارزيابي کنند، دليل بياورند و ديدگاه خود را وسعت 

بخشند و نيروي قضاوت خود را تقويت کنند.
دســت يابي دانش آموزان به فهم و درک منســجم و متعــادل از تاريخ، عالوه بر 
بينش و اشــرافي کــه در درک موقعيت و هويت فردي و جمعــي به آنان مي دهد، 
باعث ايجاد اعتماد به نفس و مســئوليت پذيري در آنان نيز مي شود. انس و آشنايي 
با زمينه ها و موضوع هاي تاريخي، احساس همدلي و فهم عميق را در ذهن و ضمير 
فراگيران نسبت به انسان ها و تعامالت اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي آن ها 

با يکديگر، برمي انگيزد.
عالوه بر اين، از آنجا که اغلب مدارک و متون تاريخي به زبان فارســي نگاشــته 
شــده اند، آموزش تاريــخ فرصت ها و ظرفيت هاي درخور توجهــي در اختيار دانش 
آموزان قرار مي دهد که از رهگذر آشــنايي با متون تاريخي، دانش و مهارت خود را 
در قلمرو زبان و ادب فارســي تقويت کنند و دريافت هاي خود را از بررسي رويدادها 
و تحوالت تاريخي و بطور کلي تجربيات گذشتة بشري با زبان فارسي معيار توصيف، 

تفسير و تحرير نمايند.
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رويكرد
رويکــرد، روح حاکــم و جهت گيري کلي برنامة درســي را نشــان مي دهد و در 
نتيجــه در تمام اجزا و عناصر برنامه )اهداف، محتوا، روش هاي ياددهي – يادگيري، 
شيوه هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و ويژگي ها و صالحيت هاي حرفه اي مربيان( 
نمود می يابد و حضور مؤثري دارد. رويکرد برنامة درســي تاريخ در دورة متوســطه 

برپاية هويت جويي )هويت يابي( تعريف شده است.
به نظر مي رسد اساسي ترين مسئله و دغدغة بشر در طول تاريخ، جستجوي هويت 
و کيســتي خود بوده است. انسان ها با طرح پرسش از هويت در پي آن بوده اند که 
ضمن بازنمايي ويژگي ها، امتيازات و توانايي هاي خود، وجوه تمايزشان را از ديگران 
تبيين نمايند. تاريخ، بستر و عرصة اساسي براي بروز، ظهور، استمرار و تحول هويت 
اســت؛ ازاين رو، علم تاريخ ابزار مناسبي براي شناخت آگاهانة هويت به ويژه در بعد 
جمعي آن است. علمي که ادعاي قدرت شناخت گذشته  اجتماعی انسان را دارد علم 
تاريخ اســت. معرفت  تاريخی که پيوند عميقی با شناخت گذشتة فردی و اجتماعی 
يك جامعه دارد، بخش  مهمی از هويت و اصالت هر جامعه را مشخص مي کند. علم 
تاريخ، هويت انســان ها را در معرض شناخت و ســنجش قرار مي دهد و اين طومار 
درهم پيچيده هرچه بيشتر گشوده مي شود، هويت آدميان نيز به همان اندازه برمال 
و آشکار مي شود. انسان زمانی می تواند بداند کيست که از گذشته خود با خبر باشد 
و در صورتی می تواند بداند به کجا می رود که از موقعيت کنونی خود مطلع باشد و 

بداند که چگونه به اين جا رسيده است.
از منظــر اين برنامه، هويــت، يك مقولة چند اليه و  در عيــن حال در بردارندة 
عناصري ايســتا و پويا است. اليه هاي زيرين هويت، ماهيتي جوهري دارند و حاوي 
مؤلفه هاي بنيادين و ثابت هستند که استمرار و تداوم تاريخي را نشان مي دهند. اما 
اليه هاي ســطحي، خاصيتي پويا داشته، يعني ناظر بر بودن و شدن هستند و متأثر 
از شرايط و نيازهاي زمانه، متحول مي شوند و در معرض فرايند بازتعريف و بازتوليد 
قــرار مي گيرند. از اين  رو هويت، دو مفهوم تداوم و تحول تاريخي را بازتاب مي دهد 
که اّولي مؤلفه هاي جوهري را نمايندگي مي کند و دومي ناظر بر مؤلفه هاي ســيال 

و تحول يابنده است.  
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بنابرايــن، از طريق توجه و اعتنا به ايــن پايدارترين مؤلفة هويتي،  مي توان تاريخ 
گذشــتة ايرانيان را فهــم و موقعيت آنان را در مقاطع مختلــف تاريخي رصد کرد؛ 
زيرا جهان بيني و هســتي شناسي يك اجتماع است که ابعاد و وجوه متعدد زندگي 
اجتماعي از قبيل فرهنگ، سياســت و اقتصاد آن اجتماع را تعين بخشــيده، به آن  
جهــت داده و يا دســت کم آن  را تحت تأثير قرار مي دهد. بر اين اســاس، رويکرد 

هويت جويي به شناخت صحيح و فهم عميق گذشته رهنمون مي شود.
رويکرد هويت جويي، پيوند وثيقي با رويکرد فرهنگي – تربيتي دارد؛ زيرا فرهنگ 
يا عناصر فرهنگي در مقايسه با ساير وجوه زندگي اجتماعي، پيوستگي و همبستگي 
بيشــتر و کامل تري با حوزة بينش و نگرش دارند. از اين  رو، در تاريخ ايران، عناصر 

فرهنگي نسبت به ديگر عناصر، دوام و پيوستگي شاخص و محسوسي داشته اند.
الگــوي هدف گذاري، انتخاب و ســاماندهي محتواي آموزشــي درس تاريخ دورة 
متوســطه با تصريح و تأکيد بر مؤلفه هــاي هويتي و کارکرد تاريخي آن ها طراحي و 
تدوين مي شوند. اين رويکرد، رسالت کتاب درسي و معلم را صرفاً به انتقال مجموعه 
اي از اطالعات جزيي و منفصل تاريخي به شــکلي پراکنده، نامنســجم و فاقد معنا، 
منحصــر و محدود نمي کند و ضرورتي نمي بيند که بــدون توجه به نياز مخاطبان، 
توصيفــي حداکثري از وقايع غالباً سياســي - نظامي بر حســب زمان وقوع، عرضه 
نمايد؛ بلکه مي کوشــد محتوا را به گونه اي هدفمند گزينش، طراحي و ســاماندهي 
کند که  مجموعه اي منســجم و معنادار از توصيــف و تحليل )البته با رعايت نظم و 
توالــي تاريخي( را که ناظر بر مؤلفه هاي هويتــي ايرانيان و نقش و کارکرد تاريخي 
آن ها است، تشکيل بدهد. در واقع شاکلة اصلي محتوا، بايد دربردارندة روايتي جامع، 
متعادل و متوازن )حاوي تمامي جوانب و جهات تاريخي( از تاريخ ايران و اســالم با 
محوريت مفهوم هويت باشــد که مخاطب را به شکلي هدفدار و روشمند به مطالعه، 
تأمل و تفکر در تاريخ، به شــکلی فراتر از زمان و مکان رســمي آموزش، ترغيب و 

راهنمايي کند.
  رويکــرد هويت جويي، دانش آمــوز را عنصري فعال تلقي مي کند که در ســايه 
هدايت و راهنمايي هاي محتواي آموزشــي و معلم به هويت تاريخي خود عالقه مند 
شــده و به جست و جوي آن برمي خيزد. در اين رويکرد، هدف و محتواي ارزشيابي، 
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سنجش ميزان و حجم انباشــِت ذهنِي دانش آموز از اسامي مختلف، واژه ها، عبارات 
و ســطرهاي کتاب درسي نيست، بلکه ارزيابي کّم و کيف عالقه و کوششي است که 

او از خود نشان مي دهد. 
در مجموع ويژگي هاي اين رويکرد را در چند نکته مي توان خالصه کرد:

1. مي خواهد به يك مسئلة اساسي و نياز مهم، يعني موضوع هويت پاسخ دهد.
2. موجب و مبنايي براي درک صحيح و عميق تاريخ فراهم  آورد.

3. در روند برنامه ريزي و توســعة فرهنگي، اجتماعي، سياســي و اقتصادي تأثير 
شايان توجهي دارد.

4. با رويکرد برنامة درسي ملي هماهنگي و انطباق کاملي دارد.

اهداف و شايستگی ها
اهــداف و شايســتگی های برنامه درســی تاريخ از اهداف دوره هــای تحصيلی و 
شايستگی های حوزه تربيت و يادگيری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استخراج و 

در قالب دوره های تحصيلی به شرح جدول زير تنظيم و تدوين شده است.

جدول شايستگی های برنامه درسی تاريخ

شرح هدف )شايستگی(دوره تحصيلی

دوم ابتدايی
جنبه هايی از ميراث فرهنگی و تاريخی را در سطوح محلی و ملی شناسايی کرده و نسبت به 

آن ها احساس تعلق و تعهد می کند.

مهارت های کاوشگری را در درک و فهم فرايند تکوين، تداوم و تحول زندگی اجتماعی مردم اول متوسطه
ايران در گذشته و تجزيه و تحليل الگوها و روابط آن به کار می گيرد.

دوم 
متوسطه

از طريق بررسی و ارزيابی شواهد و مدارک، گذشته جوامع بشری و به ويژه تحوالت تاريخ 
ايران، اسالم و جهان را مورد تجزيه و تحليل قرار می دهد و از نتايج آن برای برقراری 

ارتباط ميان گذشته، حال و آينده، تعالی هويت و بسط تعامل ميان فرهنگی بهره می گيرد.
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با توجه به اين که درس تاريخ در دوره دوم متوســطه به صورت نيمه تخصصی و 
مســتقل در رشــته ها و پايه های تحصيلی مختلف ارائه می شود، مي توان اهداف و 
شايســتگی های اين درس را در پايه ها و رشته های مختلف تحصيلی در جدول زير 

مالحظه کرد.

 جدول اهداف درس تاريخ در پايه ها و رشته های مختلف تحصیلی 
در دوره دوم متوسطه

شرح هدف )شايستگی(پايه و رشته تحصيلی

پايه دهم، رشته 
ادبيات و علوم انسانی

محتوای آموزشی، موقعيت هايی را فراهم خواهد  آورد که دانش آموزان با استفاده از 
شواهد و مدارک، جنبه های کليدی جوامع و فراز و فرود تمدن های کهن را با تأکيد 

و توجه بر جامعه و تمدن ايرانی در عصر باستان، مطالعه و بررسی کنند و بتوانند:
مهارت های کاوش گری خود را در تاريخ، بسط و ارتقا دهند و نگرش تاريخی خويش 

را تقويت نمايند.
علل و پيامدهای رويدادهای سرنوشت ساز و فرايندهای تغيير و تداوم را در ايران 

باستان تجزيه و تحليل کنند.
تأثير جوامع و تمدن های بشری را در عصر باستان، بر نگرش و عملکرد مردمان و 

جوامع پس از آن ارزيابی نمايند.

پايه يازدهم، رشته 
ادبيات و علوم انسانی

محتوای آموزشی، موقعيت هايی را فراهم خواهد آورد که دانش آموزان با کاربست 
شواهد و مدارک، رويدادها و تحوالت مهم تاريخ صدر اسالم، ايران در قرون 

نخستين و ميانه اسالمی و اروپا در قرون وسطا و جديد را با تأکيد و توجه بر 
جنبه های فرهنگی و تمدنی، مطالعه و بررسی کنند و بتوانند:

سواد و بينش تاريخی خود را تقويت کنند و ارتقا بخشند.
علل، آثار و نتايج رويدادهای مهم تاريخ اسالم، ايران و اروپا را از ظهور اسالم تا 

پايان دوره صفوی تجزيه و تحليل کنند.
زمينه ها، علل و عوامل شکل گيری و گسترش تمدن ايرانی – اسالمی، دستاوردها و 

تأثير آن را بر هويت انسان و جامعه ايرانی ارزيابی نمايند. 
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شرح هدف )شايستگی(پايه و رشته تحصيلی

پايه دوازدهم، 
رشته های علوم 
تجربی، رياضی 
و فيزيك، فنی و 

حرفه ای و کاردانش؛
پايه دوازدهم، رشته 
ادبيات و علوم انسانی؛

محتوای آموزشی، موقعيت هايی را فراهم خواهد آورد که دانش آموزان با به کارگيری 
شواهد و مدارک، رويدادها و تحوالت سرنوشت ساز تاريخ معاصر ايران و جهان را 

مطالعه و بررسی کنند و بتوانند:
سواد و بينش تاريخی خود را بسط و ارتقا دهند.

آثار و پيامدهای سياسی، دينی، فکری و فرهنگی ناشی از تحوالت و پيشرفت های 
جوامع و کشورهای اروپايی در عصر روشنگري و انقالب هاي بزرگ )انقالب صنعتي 

و انقالب کبير فرانسه( را بررسی و تشريح کنند.
زمينه ها، علل، نتايج و پيامدهای مواجهه سياسی – نظامی، اقتصادی و فکری و 

فرهنگی ايران با کشورهای اروپايی را در دوره قاجار تجزيه و تحليل نمايند.
زمينه ها، عوامل، علل و پيامدهای جنبش ها و نهضت های سياسی و اجتماعی تاريخ 
معاصر ايران به ويژه انقالب مشروطه و نهضت ملی شدن نفت را بررسی، مقايسه و 

تحليل کنند.
زمينه ها، علل، عوامل و نقش جريان ها، احزاب سياسی و مذهبی و قشرهاي مختلف 
مردم در انقالب اسالمی را با تأکيد بر نقش رهبری امام خمينی، ارزيابی و پيامدها 
و دستاوردهای گوناگون اين انقالب را در ابعاد داخلی و بين المللی تجزيه و تحليل 

نمايند.
روند تأسيس و استقرار نظام جمهوري اسالمي را در پرتو نقش و مشارکت 

همه جانبة ملت و رهبري امام خميني ارزيابي و تحليل کنند.
رويدادها و تحوالت مهم دوران جنگ تحميلي و دفاع مقدس را با تأکيد بر فرهنگ 

ايثار و مقاومت بررسي و تحليل نمايند.
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ايده های کلیدی، مفاهیم و مهارت های اساسی

مهارت های اساسیمفاهيم اساسیايده های كليدی

هويت يابی تاريخی و 
فرهنگی؛

تغيير و تداوم؛
روابط علي و معلولي؛

شواهد و مدارک؛

زمان و گاهشماري؛
گذشتة ايران و ساير 

جوامع بشري)تحوالت 
سياسي، اجتماعي و 

اقتصادي(؛
ميراث فرهنگی و 

تمدنی ايران، اسالم 
و جهان؛

توانايی کاربست فرايندهای سواد تاريخی )کاوشگری(:
جست و جو، شناسايی و استخراج شواهد و مدارک از 

منابع دست اول و دست دوم
کاربست شواهد و مدارک برای کشف روابط علی و 

معلولی رويدادها، تحوالت و پديده های تاريخی و فهم 
فرايندهای تغيير و تدوام در زمان های گذشته

کسب بينش تاريخی، درک و ارتقای هويت فردی و 
جمعی

عالقه و اهتمام به حفظ و حراست از ميراث تاريخی و 
فرهنگی

راهبردهای ياددهی – يادگیری
راهبردهای ياددهی – يادگيری برنامه درســی تاريــخ و حوزه تربيت و يادگيری 
علــوم انســانی و مطالعات اجتماعی، متخذ از مفروضات و اصولی می باشــند که در 
اسناد تحولی به ويژه سند برنامه درسی ملی مورد توجه و تأکيد قرار گرفته اند. اهم 

اين اصول عبارتند از:
اعتبار نقش ياد گیرنده؛ برنامه درســی بايد به نقش فعال، داوطلبانه و آگاهانه 
دانش آموزان در فرايند يادگيری و تربيت پذيری توجه کند و آنان را به فعاليت، تفکر 
و ادراک عميق مطالب و مفاهيم رهنمون ســازد. بنا  بر اين، برنامه درسی نبايد صرفاً 
به انتقال دانش و انباشتن ذهن از معلومات و مطالب کتاب های درسی محدود شود، 
بلکه الزم است زمينه توليد علم را از سوی دانش آموزان با ايجاد موقعيت های متنوع 
يادگيری و تعامل مؤثر متربيان با معلم، همساالن و انواع محيط های يادگيری فراهم 

آورد. 
راهبردهای ياددهی – يادگيری فعال و مشــارکتی در برنامه درسی تاريخ بايد به 
شــکل های متنوع و مختلفی مانند: مطالعه موردی و پروژه تحقيق، پرسش و پاسخ، 
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بحث و گفت و گو، ايفای نقش، گردش و بازديد علمی، گردآوری تصاوير و برگزاری 
نمايشــگاه، نمايش فيلم، تهيه گزارش و روزنامه ديواری، مصاحبه با افراد سالخورده 

و يا دخيل در رويدادهای گذشته، برگزاری کنفرانس و همايش و ... انجام شوند.
در فرآيند ياددهی – ياد گيری فعال و مشارکتی، دانش آموز، محور اصلی يادگيری 
بوده و معلم نقش تســهيل گر را بازی می کند و اجازه می دهد دانش آموزان خود به 
دريافت موضوعات نائل شــوند. با توجه به رشــد ذهنی و سطح مخاطبان در دوره 
آمــوزش ابتدايی، نقش معلم حمايتی تر بوده و به موازات حرکت به دوره متوســطه 
اول و دوم، نقش وی به عنوان تسهيل کننده آموزش پررنگ تر می شود. اين راهبرد به 
متربيان کمك می کند که مديريت يادگيری خود را به دست گيرند و به طور مستمر 

آموخته ها و روند يادگيری خود و همساالنشان را ارزيابی و نقد کنند.
اعتبار نقش مرجعیــت معلم؛ معلم در هدايت جريــان ياددهی – يادگيری،  
غنی سازی محيط تربيتی و يادگيری، فعال سازی دانش آموزان در فرايند يادگيری و 
تربيت پذيری و ترغيب آنان نسبت به يادگيری مستمر، مرجعيت و نقش بی همتايی 
دارد. از اين رو، برنامه های درســی بايد زمينة ارتقاء صالحيت های اعتقادی، اخالقی، 

حرفه ای و تخصصی معلم را فراهم کند.
يادگیری مــداوم و مادام العمر؛ برنامه درســی و تربيتی بايد زمينه کســب 
شايســتگی و مهارت های الزم را به منظور اســتمرار و معنادار شــدن يادگيری و 
پيوســتگی تجارب يادگيری برای دانش آموزان در طول زندگی تأمين کند. مطالعه 
تاريخ از کشــش و جذابيت فراوانی در ميان عموم مردم برخوردار اســت و ظرفيت 
مناســبی برای يادگيری فراتر از کالس و برنامه درسی رسمی دارد. کافی است که 
محتوای آموزشــی روحيه کنجکاوی و عالقه به شناخت گذشته و مهارت های سواد 

تاريخی )فرايند کاوشگری( را در فراگيران تقويت کند.
آزادی، اختیــار و انتخــاب آگاهانه؛ انســان موجودی مختار آفريده شــده 
 اســت و به طور ذاتــی ميل به آزادی و حق انتخاب دارد. آن دســته از راهبردهای 
ياددهــی – يادگيری که بر عالقه، آزادی و اختيار عمل متربی در جريان آموزش و 
تربيت توجه و تأکيد می کنند به مراتب توفيق بيشــتری نسبت به روش هايی دارند 
که بر اقتدارگرايی صرف و اجبار متمرکز هستند. از اين رو، موقعيت های يادگيری و 
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تربيتی بايد سرشــار از فرصت هايی باشند که متربيان بر اساس ميل و رغبت درونی 
و داوطلبانه به انتخاب و گزينش دست بزنند تا انواع شايستگی ها از جمله آزادگی به 

مثابة فضيلت اخالقی در آنان توسعه و تعالی يابد.
بهره گیری هوشــمندانه از فناوری های نوين آموزشــی؛ امــروزه فناوری 
 اطالعات و ارتباطات و رســانه های پرشــمار، نقش و کارکرد فوق العاده ای در فرايند 
ياددهــی – يادگيــری درس های مختلــف از جمله درس تاريخ دارنــد. پايگاه ها و 
ســايت های گوناگون اينترنتی و ساير فناوری های اطالعات و ارتباطات، منبع و ابزار 
مفيد و مناســبی برای کاوشــگری تاريخی )جســت و جو، گردآوری، طبقه بندی و 
تحليل و ارائه و ارتباط( محسوب می شوند. عالوه بر آن، قطعه های ويدئويی، تصويری 
و صوتی به همراه نقشه های تاريخی و نمودارهای خط زمان، تأثير بسزايی بر آموزش 
و يادگيری درســی مانند تاريخ دارند. مهم تر اين که دانش آموزان عالقه و توانمندی 
قابل توجهی برای کاربســت اين فناوری ها و رسانه های جديد در فرايند يادگيری از 
خود نشــان می دهند. بنابراين، برنامه های درسی بايد زمينه و شرايط استفاده از اين 
فناوری ها را با  نگرش تقويتی و تکميلی يا توانمندسازی )به جای نگرش جايگزينی 

و واگذاری( فراهم آورند.

راهبردهای ارزشیابی
- ارزش يابی به عنوان بخش جدايی ناپذير فرآيند ياددهی – يادگيری تلقی شــده 
و بايد از نتايج آن برای برنامه ريزی رشــد حرفه ای معلمان و بهبود برنامه درسی و 

نظام آموزشی استفاده شود.
- بين روش ها و ابزارهای ارزشيابی پيشرفت تحصيلی با ساير عناصر برنامه درسی 

بايد هماهنگی و تناسب وجود داشته باشد.
- تغيير رويکرد ارزشــيابی به عنوان نقطه کانونی برنامه درســی از اهميت زيادی 

برخوردار است.
ارزشیابی بايد دارای ويژگی های زير باشد:

 به صورت مستمر تصويری روشــن و همه جانبه از موقعيت کنونی دانش آموز، 
فاصلــه او با موقعيت بعدی و چگونگی اصالح آن متناســب با ظرفيت ها و نيازهای 
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وی ارائه کند.
 ضمن حفظ کرامت انســانی، کاســتی هــای يادگيری را فرصتــی برای بهبود 

موقعيت دانش آموز بداند.
 کاستی های يادگيری را فرصتی برای بهبود و اصالح نظام آموزشی بداند.                       
 با اســتفاده از انواع روش ها و ابزارها بتواند توانايی دانش آموزان را در بهره گيری 

شايستگی های پايه در موقعيت های مختلف به صورت معنادار منعکس کند.
 بــا ارائه شــواهد متنوع و کافی، امکان قضاوت در خصوص ســطح دســتيابی 

دانش آموزان به اهداف برنامه درسی را تعيين کند.
 به صورتی منعطف و مســتمر، با توجه به وجوه متفاوت يادگيری در هر يك از 

دانش آموزان، فرآيند دستيابی به اهداف و چگونگی اقدام مؤثر را منعکس کند.
 بــا تأکيد بر خودآگاهــی، خودارزيابی و تصميم گيری از ســوی دانش آموزان، 
چگونگی جبران رفع کاســتی ها و دستيابی به سطوح باالتر شايستگی در هر يك از 

حوزه های يادگيری را تدارک ببيند.
 برای حفظ شــأن و کرامت انسانی دانش آموزان و تقويت خودپنداره مثبت آنان 
از بکارگيری روش ها و ابزارهای ارزشيابی اضطراب آور و مأيوس کننده پرهيز کند.

 در فرايند ارزشيابی، نقش محوری و تصميم سازی مدرسه و معلم در چارچوب 
سياست های کلی آموزش و پرورش حفظ شود.

 با تأکيد بر کار گروهی و فعاليت های دســته جمعی و روش حل مســأله، وجه 
رقابت زايی يا رقابت جويی را به حداقل برســاند و زمينه شــکوفايی دانش آموزان را 

فراهم کند.
 ارزشــيابی به عنوان بخش جدايی ناپذيری از فرآيند ياددهی – يادگيری تلقی 
شــده و از نتايج آن برای برنامه ريزی رشد حرفه ای معلمان و بهبود برنامه درسی و 

نظام آموزشی استفاده شود.
  بــا تأکيد بــر بهره گيری از تکاليف عملکردی در ســنجش ميزان دســتيابی 
دانش آموزان به شايســتگی ها و تــالش برای تحقق جامعه عــدل مهدوی )عج( و 
دســتيابی به مراتبی از حيات طيبــه، گزارش عملکرد تحصيلــی و تربيتی آنان با 

همکاری دانش آموز، اوليای مدرسه و والدين تنظيم و ارائه شود.
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تعاريف انواع کتاب ها و منابع آموزشی و تربیتی )غیردرسی(
ايــن کتاب ها و منابع به دو دســته کتاب ها و منابع کمك آموزشــي و کتاب هاي 
کمك درسي تقسيم مي شوند و هر يك داراي زير مجموعه مخصوص به خود مي باشد: 

۱. تعريف کتاب ها و منابع کمك آموزشــي: کتاب ها و منابعي هســتند که با 
هدف ايجاد انگيزه، افزايش دانش و ســواد علمي و توسعة يادگيري به منظور ارتقاي 
شايســتگي هاي الزم در دو بعد فردي و اجتماعي تهيه و تنظيم مي شوند و الزاماً به 
برنامه هاي درسي دورة تحصيلي وابســته نيستند و شامل کتاب ها و منابع تکميلي 

دانش آموز )دانش افزايي( و کتاب هاي حمايتي مي شوند:
۱.۱. تعريف کتاب ها و منابع تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي(: کتاب ها 
و منابعي براي دانش آموزان هستند که در گستره اي وسيع تر نسبت به کتاب هاي 

درسي، به تدارک فرصت ها و موقعيت هاي يادگيري مي پردازند.
 ۱.۱.۱. تعريف کتاب هــاي تكمیلي دانش آمــوز )دانش افزايي(: 
کتاب هايي که در گستره  وسيع تر از چارچوب برنامه درسي و گاهي فراتر از 
آن به ارائه  اطالعات براي دانش آموزان مي پردازند. انگيزه تأليف اين کتاب ها، 
توليد يك اثر آموزشــي خودآموز با اســتفاده از قالب هاي گوناگون و متنوع 
اســت. کتاب هاي تاريخچه علوم مختلف و کتاب هايــي که دايرة اطالعات 
دانش آمــوز را تکميل مي کنند و يا توســعه مي بخشــند، در اين حوزه قرار 

مي گيرند.
2.۱.۱.تعريف کتاب هاي جنبي و ســرگرمي: کتاب هايي که به ياري 
آن هــا مخاطبين با جنبه هــاي متفاوت حوزه هاي يادگيــري، که در برنامة 
درســي فرصت هاي کمتري براي بروز و ظهور داشــته اند، آشنا و عالقه مند 

مي شوند و شگفتي ها و زيبايي هاي آن را مشاهده و تجربه مي کنند.
همچنين با تاريخ کشــف، بسط و گسترش مباحث متنوع آن حوزه آشنا 
مي شــوند. اين کتاب ها، مستقل از کتاب هاي درســي هستند و در صورت 
تغيير و تحول برنامة درســي موجوديت خــود را حفظ مي کنند. اغلب اين 
کتاب ها با اســتفاده از فن آوري هاي گوناگــون به پرورش مهارت ها در قالب 

بازي و سرگرمي مي پردازند.
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۳.۱.۱.تعريف کتاب هاي مرجع: کتاب هايي هســتند که معموال توسط 
متخصصــان موضوعي با هدف ارائه اطالعات )حقايق علمي، تحليل حقايق( 
نگاشته مي شــوند. حقايق علمي عبارتند از آن چه درستي آن ها ثابت شده 
يا قابل اثبات اســت و متن تحليلي شــامل تفسير يا تحليل اين اطالعات و 

حقايق است.
4.۱.۱.تعريف پوســتر: نمايه هاي چاپي يك رويه اي که با اســتفاده از 
کلمــات، اعداد، تصاوير و غيره، ايده ها و اطالعات مختلفي از يك موضوع را 
به مخاطب ارائه مي کنند تا به ســرعت بين مفاهيم و اطالعات ارتباط برقرار 

نمايند. 
5.۱.۱.تعريــف فلش کارت: کارت هاي چاپي که با اســتفاده از کلمات، 
اعــداد و يا تصاوير، پيام ها، ايده ها و مفاهيــم را به صورت مجزا به مخاطب 
انتقال مي دهند و در به خاطر ســپاري سريع اطالعات، مفاهيم و الگوريتم ها 
بــه مخاطبين کمك مي کننــد. محتواي اين کارت ها کــه معموأل به اندازه 
کارت هاي بازي هستند، شامل يك سوال در يك طرف کارت و پاسخ کوتاه 

به آن، در طرف ديگر کارت مي باشند.
ارتقاي  به منظــور  2.۱.تعريــف کتاب هاي حمايتــي: کتاب هايي کــه 
شايســتگي هاي حرفه اي و تخصصي معلمان و کارشناســان و همچنين آگاهي 

والدين و همراهي آن ها با اهداف آموزش، توليد مي شوند.
۱.2.۱.تعريــف کتاب هاي حمايتــي معلم: کتاب هايي که به رشــد 
مهارت هاي حرفه اي معلمان و کارشناسان در آموزش حوزه هاي يادگيري و 
تدريس در چارچوب اهداف برنامه  درسي توجه خاصي دارند و زمينه ارتقاي 

دانش و مهارت هاي معلمان و کارشناسان را فراهم مي نمايند. 
توليد اين کتاب ها با توجه به نقش محوري معلمان در راهنمايي و آموزش 

دانش آموزان ضروري به نظر مي رسد.
2.2.۱.تعريف کتاب هاي حمايتي والدين: کتاب هايي که والدين را با 
اهــداف و روش هاي آموزش به منظور همراهي با فعاليت هاي آموزشــي در 
مدرسه  آشــنا مي کنند. بايد توجه داشت که هدف اين نوع کتاب ها سپردن 
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بخشــي يا تمام فرآيند آموزش به عهدة والدين نيست، بلکه قصد آن ايجاد 
فرصــت تعامل والدين بــا کودکان از طريق شناســاندن بايدها و نبايدهاي 

آموزشي در محيط خارج از مدرسه است.
 ۳.۱. کتاب هاي فن آوري: کتاب هايي که با گسترش سواد علمي و فناوري، 
کاربرد فــن آوري در آموزش را بيان مي کنند. همچنين از طريق آشــنا نمودن 
مخاطبيــن با محيط ها و ابزار فن آوري، امــکان به کارگيري اين فناوري ها را در 
جهت رشــد و توسعة ياگيري فراهم مي کنند. دانش آموزان، معلمان و متصديان 

کارگاه هاي رايانه و غيره در مدارس، مخاطبين اين دسته از کتاب ها مي باشند.
2. تعريف انواع کتاب هاي کمك درســي: کتاب هايي هســتند که به منظور 
تســهيل، تثبيت و تعميق مفاهيم، مهارت هاي اساسي و ايده هاي کليدي در جهت 
اهداف برنامه ها و کتاب هاي درســي مرتبط توليد مي شــوند؛ مانند کتاب هاي کار و 

کتاب هاي تمرين.
۱.2.تعريف کتاب هاي کار: اين نوع کتاب ها شامل مجموعه اي از فرصت هاي 
يادگيري هســتند که در قلمرو مفاهيم، مهارت هاي اساسي و ايده هاي کليدي 
از برنامة درسي برگرفته شده اند و هدف آن ها توسعة صالحيت هاي الزم است. 

2.2. تعريف کتاب هاي تمرين: کتاب هايي که با تکرار فرصت هاي يادگيري، 
موجب تثبيت و توسعه يادگيري دانش آموزان مي شوند و مبتني بر سرفصل هاي 

کتاب  درسي هستند.

الزم به ذکر است، کتاب هايي که به حّل مستقيم تمرين هاي کتاب هاي درسي 
مي پردازند، هيچ جايگاهي در ميان کتاب هاي کمك درسي نخواهند داشت.
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چارت انواع کتاب های آموزشي و تربیتي )غیردرسي(

کتاب های آموزشی و تربيتی
)غير درسی(

کتاب های کمك درسیکتاب های کمك آموزشی

کتاب کار و کتاب تمرين کتاب های حمايتی کتاب ها و منابع تکميلی

کتاب های حمايتی
معلمان و کارشناسان

فرهنگنامه ها و دايره 
المعارف ها

اطلس ها و مجموعه 
عکس ها

کتاب های 
تکميلی

معیارها و استانداردهاي عمومی تولید و ارزشیابي منابع آموزشي و تربیتي

معیارها و استانداردهاي عمومی
در مصوبه 828  شــوراي عالي آموزش و پرورش 13 معيار و استاندارد عمومي زير 

معرفي شده اند:
1. خالقيت و نوآوري

2. رعايت قواعد زبان و خط فارسي
3. سهولت به کارگيري

4. صحت و دقت علمي
5. تناســب محتوا و روشــهاي ارائه با مشــخصات و اهداف برنامه درسي و رشته 

تحصيلي
6. رعايت و ترويج ارزش هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي جامعه اسالمي ـ ايراني

7. تناسب با ويژگي ها و نيازهاي مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد
8. به روز بودن و تناسب با مقتضيات زمان

9. سادگي و رواني محتوا
10. سازماندهي مناسب محتوا

11. توجه به متون علمي تمدن اسالمي ـ ايراني
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12. رعايت اصول بهداشتي و ايمني
13. جذابيت شکلي و ظاهري

تعاريف مفهومي و عملیاتي معیارها و استانداردهاي عمومی
۱. خالقیت و نوآوري 

خالقيــت عبارت اســت از توليد ايده ها و محصوالت نو به شــيوه اي متفاوت و يا 
حل يك مســئله به شيوه نوين. خالقيت همراه با به کارگيري فرايندهاي منطقي در 
حل مســئله از جمله: درک مشکل يا مسئله، به کارگيري حواس، گردآوري، بررسي 
اطالعات مورد نياز، کاوشگري، حدس زدن و فرضيه سازي در مورد پاسخ ها، ارزيابي 
و آزمــون فرضيه ها و حدس ها، اصــالح و ارزيابي مجدد آن ها و باالخره ارائه نتايج و 
خلق چيزهــاي نو. نوآوري، فرايند ايجاد يك فکر و چيزهاي نو اســت که منجر به 

خالقيت مي شود. 

2. رعايت قواعد زبان و خط فارسي 
به رعايت ضوابط دســتوري و قواعد کلي در گفتار و نوشــتن مطالب با استفاده از 
خط و زبان فارســي معيار، توســط مؤلفان و مترجمان اشاره دارد. اين قواعد توسط 
فرهنگســتان زبان ايران تعيين مي شوند. به کارگيري اين قواعد از بروز ناهماهنگي و 
اختالف در ساختار کلمات و جمالت )ترکيب واژه ها، تجزيه واژگان و ترکيب واژگان( 

و پيدايش رسم الخط هاي مختلف جلوگيري مي کند.

۳. سهولت به کارگیري 
منظور از سهولت به کارگيري اشاره به امکان استفاده آسان از منابع و مواد آموزشي 
اعم از مکتوب و يا غيرمکتوب )ديداري و شــنيداري( در موقعيت هاي زندگي واقعي 
است. در صورتي که مخاطب استفاده از منابع آموزشي را راحت بداند و احساس کند 
که به يادگيري و حل مشــکالت يادگيــري او کمك مي کند، در به کارگيري آن نيز 
ترغيب مي شود. توانايي پاســخگويي يك ماده آموزشي به يکي از نيازهاي مخاطب 

نيز از جمله عواملي است که رغبت مخاطب را به استفاده از آن جلب مي کند.
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4. صحت و دقت علمي 
معيــار صحت و دقــت علمي، به انطباق محتــوا با آخرين يافته هــا، تجربيات و 
روش هــاي علمي، نظريات جديد، توافق و تفاهــم صاحب نظران بر روي موضوع  و 

نبود تناقض در بيان آراء و گفته ها اشاره دارد. 

5. تناســب محتوا و روش هاي ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و 
رشته تحصیلي

منظور، ارتباط و تناســب مواد آموزشي با مؤلفه هاي اسناد باالدستي نظير مباني 
نظري ســند تحول بنيادين آموزش و پرورش و به ويژه ســند برنامه درسي ملي و 
عناصر راهنماي حوزه هاي تربيت و يادگيري يازده گانه )در دوره هاي تحصيلي( است.

6. رعايت و ترويج ارزش هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي جامعه اسالمي- ايراني
به ترجيحات برگرفته از قرآن و ســنت پيامبر)ص(، معارف اســالمي، هنجارهاي 
ارزشــي اجتماعي مردم ايران که از فرهنگ مشترک مردم ايران نظير آداب و رسوم، 
باورها و عقايد، تجربيات، خرده فرهنگ هاي مردم ايران برگرفته شــده است، اشاره 
دارد. اين ارزش ها معموالً در اســناد باالدســتي از جمله ســند مهندسي فرهنگي 
)فصل دوم- ارزش ها(، نقشــه علمي کشوري )فصل اول(، سند تحول بنيادين )فصل 
دوم - بيانيه ارزش ها( و مباني ســند برنامه درسي ملي )بخش پيوست سند( تعيين 

شده است.

۷. تناسب با ويژگي ها و نیازهاي مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد
بــه نيازهاي مختلف کودکان و نوجوانان در انتخاب مواد آموزشــي و با عنايت 
به تحوالت رشــدي و نظام به هم پيوســته و يکپارچه شــخصيت دانش آموز که 
متشــکل از خرده نظام هاي شناختي، عاطفي، ايماني، اخالقي و تجارب عملکردي 
او در دوره هاي مختلف ســني است، اشاره دارد. )مباني روان شناختي سند برنامه 

درسي ملي(
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8. به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان
به طراحي،  توليد و انتخاب محتواي آموزشي با توجه به يافته ها، کشفيات، نظريات 
جديد، منابع علمي و فناوري روز اشــاره دارد. در عين حال در تهيه مواد آموزشي، 

نيازهاي آينده کودکان و نوجوانان مورد توجه قرار گرفته شده است.
 

۹. سادگي و رواني محتوا
به معيارهايي در انتخاب محتواي مواد آموزشي توسط طراح، مؤلف و يا توليدکننده 
اشــاره دارد که موجب مي شود مطالب آموزشي براي اکثريت دانش آموزان در گروه 
سني مربوط قابل درک باشد. از ويژگي ها و بايسته هاي متن آموزشي، ساده بودن و 

تناسب داشتن محتوا با درک وفهم مخاطب است.
 

۱0. سازمان دهي مناسب محتوا
ســازمان دهي محتوا به شــيوه اي گفته مي شــود که طي آن بين اجزا و عناصر 
محتوايي يك بســته آموزشي و يا مواد و رسانة آموزشــي و تربيتي از نظر طولي و 
عرضي ارتباط معني دار برقرار  شود؛ به گونه اي که عالوه بر انسجام منطقي و سهولت 
در يادگيري، همزمان با تداوم محتوا و رشــد سني فراگير، عمق و پيچيدگي مطلب 
بيشتر شود که شامل دو فرايند متفاوت است: نخست تصميم گيري درباره چگونگي 
عرضه مواد و نظم واحدهاي درسي است و دوم توجه به توالي که برحسب آن مطالب 
درســي در کالس عرضه مي شود. در سازمان دهي مواد آموزشــي، توجه به ارتباط 
طولي محتواي مواد آموزشــي )رعايت اصل توالــي، مداومت و فزايندگي( و ارتباط 
عرضي محتواي مواد آموزشي با يکديگر )از طريق برقراري ارتباط موازي، همجوشي 
رشــته اي و يا سازمان دهي به صورت بين رشــته اي از طريق سازمان دهي رشته هاي 

وسيع و يا روش تحقيق در موضوعات بين رشته اي( ضروري است. 

۱۱. توجه به متون علمي تمدن اسالمي- ايراني
به معرفي آثار مادي و معنوي ايرانيان و مسلمانان در مواد آموزشي مختلف اشاره 
دارد. آثــار علمي و فرهنگي، بخش نرم افزاري يك تمدن و آثار ســاختماني، بخش 
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سخت افزاري يك تمدن را تشکيل مي دهد. توجه به اين آثار و معرفي آن ها در مواد 
و رسانه هاي آموزشي و تربيتي از اهميت فراواني برخوردار است. 

۱2. رعايت اصول بهداشتي و ايمني
رعايت مالحظات بهداشــتي و ايمني مانند اســتفاده از مواد اوليه ســالم، سُبك، 
بي خطر، با کيفيت و مقاوم در ساخت محصوالت آموزشي، موجب مي شود که به فرد 
و محيط  زيســت آسيبي وارد نشود و از طرفي بهداشت رواني مصرف کننده به خاطر 
زيبايي و يا قيمت معقول آن محصول نيز حفظ شــود. در تهيه کتاب هاي آموزشي، 
توجه به مالحظات بهداشتي نيازمند استفاده از کاغذهاي مرغوب به جاي کاغذهاي 
بازيافتي است. همچنين رنگ کاغذ نبايد کاماًل شفاف و يا وزن کتاب و ماده آموزشي 

نبايد سنگين باشد. 

۱۳. جذابیت شكلي و ظاهري 
توجه به خصوصيات ظاهري در طراحي و ســاخت مواد آموزشي و تربيتي موجب 
مي شــود که کودکان، نوجوانان يا معلمان و والدين با ديدن آن، به استفاده از ماده 

آموزشي عالقه مند شوند.
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 ويژگی ها و سنجه های »عمومی« تولید و ارزشیابي کتاب ها 
و منابع آموزشی - تربیتی تاريخ

معيارها و سنجه ها
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 خالقیت و نوآوری:

1. زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طريق پرورش 
مهارت هاي يك يا چند نوع تفکر )نظير: تفکر منطقي، تفکر واگرا، 

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

2. توليد يك محصول جديد و کاربردي را با استفاده از يك يا چند 
روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمايش کردن( فراهم 

کرده است.
1

3. خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير: پرورش تخيل/ طرح 
افکار تازه/ ارتباط بين پديده ها و وقايع و کاربست آن را مورد توجه 

قرار داده است. 
2

4. موقعيت هايی برای به کارگيری ايده ها و تبديل آن به خدمات 
1جديد و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

52. محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی:

6. قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ويژه در 
2ترکيب جمالت رعايت شده است.

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

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

 سهولت به کارگیری:

9. طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری آسان و 
6راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.
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ويژگی ها و سنجه های »عمومی« تولید و ارزشیابي کتاب ها و منابع آموزشی - تربیتی تاريخ

معيارها و سنجه ها
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 صحت و دقت علمی:

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

11. محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از يك يا چند شيء، 
پديده، واقعيت و يا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 

چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.
2

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

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

13. به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
برنامه درسي ملي و رويکرد فطرت گرايي توحيدي توجه کرده 

است.
2

14. به شايستگي هاي پايه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت و 
2يادگيري مربوط توجه کرده است.

 رعايت و ترويج ارزش های دينی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ايراني:

15. ارزش هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد مصوب 
3را رعايت نموده است.

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

است. 
3

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

17. به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

18. به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 
3ايماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.
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معيارها و سنجه ها
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19. در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 
آموزشي به يافته ها و دانش هاي نظري، عملي و روشي روز توجه 

شده است.
2

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

 سادگی و روانی محتوا:

21. از کلمات آشنا )واژگان پايه(، با معنا، جمالت کوتاه و 
3نشانه هاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

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

 سازماندهی مناسب محتوا:

232. محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 

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

25. محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و فزاينده را 

براي مخاطب فراهم مي کند.
2

26. شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل و 
1خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني:

27. محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي دانشمندان 
3مسلمان توجه کرده است.

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

 مالحظات بهداشتی و ايمنی:

29. در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، بي خطر و 
6بهداشتي استفاده شده است.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« تولید و ارزشیابي کتاب ها و منابع آموزشی - تربیتی تاريخ
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معيارها و سنجه ها
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 جذابیت شكلي و ظاهری:

30. استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده آموزشي 
2رعايت شده است.

31. موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده 
2آموزشي رعايت شده است.

32. از رنگ ها، تصاوير،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

معیارها و استانداردهاي اختصاصي تولید و ارزشیابي کتاب ها و منابع 
آموزشي _ تربیتي تاريخ

الف.۱. ويژگی ها و سنجه های” اختصاصی مشترک “ همه کتاب های 
آموزشی_تربیتی تاريخ

حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

۱. وجود پیوند آشكار بین محتوا و برنامۀ درسی )نبود تضاد بین متن و اهداف(

1/5بين محتوا و رويکرد برنامه درسی مغايرت وجود ندارد.1

بين محتوا و اهداف و شايستگی های برنامه درسی 2
1/5مغايرت وجود ندارد.

بين محتوا و روش های ياددهی و يادگيری برنامه 3
1/5درسی مغايرت وجود ندارد.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« تولید و ارزشیابي کتاب ها و منابع آموزشی - تربیتی تاريخ
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

2. توجه به توسعۀ شايستگی های پايۀ مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

1
تفکر و تعقل نسبت به زمينه ها، علل، آثار، پيامدها و 

سرنوشت افکار و اعمال انسان ها و جوامع گذشته مورد 
توجه قرار گرفته است.

1/5

2
ايمان به انبياء الهی، قرآن، پيامبر)ص(، امامان عليهم 

السالم و واليت فقيه و نقش بی بديل آن ها در هدايت و 
رستگاری بشر مورد توجه قرار گرفته اند. 

1/5

علم و شناخت نسبت به زمينه ها، علل، آثار و پيامدهای 3
1/5رويدادها و تحوالت مهم گذشته را افزايش می دهد.

مهارت های کاوشگری تاريخی و توسعه يادگيری 4
1/5مادام العمر را تقويت می کند.

به حفظ و اعتالي ميراث فرهنگی و سبك زندگی 5
1/5ايرانی-اسالمی کمك مي کند.

۳. برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

مبتنی بر روش پژوهش علمی و الگوی 1
1/5تحليلی _ تفسيری نوشته شده است.

1/5متکی بر منابع و مآخذ متقن و معتبر است.2

1/5به دور از پيش داوری، تعصب و غرض ورزی است.3

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

در طراحی و ساماندهی محتوا به پيش آموخته های 1
1/5مخاطبان توجه شده است.

طراحی محتوا از سير منطقی و رشد دهنده تبعيت 2
1/5می کند.

هر واحد يادگيری شروع مناسب و آماده سازی انگيزشی 3
1/5دارد.

الف.۱. ويژگی ها و سنجه های” اختصاصی مشترک “ همه کتاب های آموزشی-تربیتی تاريخ
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

5. توجه به تفاوت سبك های يادگیری مخاطبان در فرايند يادگیری

فرايند يادگيری حواس چندگانه فراگيران را درگير 1
1/5می کند.

2
به راهبردهای ياددهی _ يادگيری فعال و مشارکتی 

)مطالعه موردی، پروژه تحقيق، پرسش و پاسخ، بحث و 
گفت و گو، ايفای نقش و...( توجه شده است.

1/5

6. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

محتوا با مسائل و چالش های زندگی مخاطبان ارتباط 1
1/5دارد.

محتوا حس کنجکاوی و عالقه مخاطبان را برای بيشتر 2
1/5دانستن برمی انگيزد.

۷. تناسب ساختار فیزيكی کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان

از کاغذ مناسب در جلد و صفحات کتاب استفاده شده 1
0/75است.

قطع و اندازه کتاب، عنوان و طرح روی جلد با شرايط 2
1/25سنی مخاطبان تناسب دارد.

تعداد صفحات کتاب با شرايط سنی مخاطبان تناسب 3
1دارد.

اندازه قلم، حروف، فاصله بين کلمات و سطرها با 4
1/5شرايط سنی مخاطبان تناسب دارد.

5
به کيفيت صفحه آرايی، زيباسازی متن و ميزان اثر 
سفيدخوانی بر يادگيری توجه شده و در فصل های 

کتاب از رنگ های متفاوت استفاده شده است.
1/5

8. نگارش کتاب با لحن مشفقانه و برمبنای زبان فارسی معیار

سبك نگارش کتاب ساده و روان است و با سن و سطح 1
1/5درک و فهم مخاطبان تناسب دارد.

واژه ها و اصطالحات تخصصی و دشوار توضيح داده 2
1/5شده اند. 

الف.۱. ويژگی ها و سنجه های” اختصاصی مشترک “ همه کتاب های آموزشی-تربیتی تاريخ



حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

۹. استفاده از شكل و تصوير مورد نیاز برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

از نمودار، تصوير، نقشه، جدول و... براي ارائة بخشي از 1
1/5محتوا استفاده شده است.

محتواي نمودارها، تصاوير، نقشه ها و جدول ها از اعتبار 2
1/5و کيفيت علمي الزم برخوردارند. 

نمودارها، تصويرها، نقشه ها و جدول ها به لحاظ طراحي 3
1/5هنري از کيفيت و جذابيت مناسبي برخوردارند. 

۱0. تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطبان

محتوا با مسائل تاريخي مورد نياز مخاطبان ارتباط 1
1/5برقرار می کند و به نيازهای آنان پاسخ می دهد.

محتوا امکان به کارگيری مهارت های کاوشگری در 2
1/5موضوعات تاريخي را برای مخاطبان فراهم می کند.

1/5محتوا يادگيری فعال را تقويت می کند.3

۱۱. رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیۀ  محتوای کتاب

کتاب داراي شناسنامة کامل )مؤلف، مترجم، ويراستار، 1
1/5ناشر و ...( است.

2

در استفاده از آثار و نوشته هاي ديگران، حقوق مالکيت 
و آفرينش فکري صاحبان اثر رعايت شده است )رعايت 
اصل امانت داري علمي با استنادات و ارجاعات دقيق 

و کامل(. 

1/5

48جمع

الف.۱. ويژگی ها و سنجه های” اختصاصی مشترک “ همه کتاب های آموزشی-تربیتی تاريخ
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ب.۱.   ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی” هر يك از انواع کتاب هاي 
آموزشی - تربیتی تاريخ

ب.۱.۱.   ويژگی ها و سنجه های "اختصاصی" کتاب هاي کمك آموزشي تاريخ

ب.۱.۱.۱.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي تكمیلي 
دانش آموز )دانش افزايي( تاريخ

ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

۱. مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیری

حس کنجکاوی و عالقه به کاوشگری مادام العمر را در 1
3دانش آموزان تقويت می کند.

زمينه ساز تفکر و تعقل مخاطبان نسبت به پديده های 2
3انسانی در گذشته می شود.

به درک و تعالی هويت فردی و اجتماعی مخاطبان 3
2کمك می کند.

عالقه و توانايی مخاطبان در برقراری ارتباط و تعامل 4
2با افراد و جوامع ديگر را تقويت می کند.

5
زمينه ساز شناخت و مواجهه منطقی مخاطبان با 
مسائل و تحوالت سياسی _ اجتماعی زمان خود 

می شود.
2

6
به مخاطبان کمك می کند که تأثير رويدادها و 

تحوالت تاريخی بر زندگی افراد و جوامع پس از آن 
را درک کنند.

2
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

2. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

ترتيب و توالی و نظم تاريخی رويدادها و پديده ها 1
2رعايت شده است.

2
تعادل و تناسب منطقی و معقولی ميان جنبه های 

سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گذشته وجود 
دارد.

2

3
به دستاوردها و فراز و فرود فرهنگ و تمدن 

ايرانی _ اسالمی و دستاوردها و ميراث فکری و 
فرهنگی تمدن های بشری توجه شده است.

2

به روابط و تعامل فکری و فرهنگی ميان جوامع و 4
2کشورهای مختلف در گذشته توجه شده است.

۳. ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان

انگيزه و عالقه به دانش تاريخ و مطالعه و انجام 1
2پژوهش ساده در زمينه تاريخ را افزايش  می دهد.

انگيزه و عالقه به بازديد از آثار تاريخی و حفظ آثار 2
3باستانی و فرهنگی را افزايش می دهد.

3
انگيزه و عالقه در توجه به دستاوردهاي تمدني و 

زندگی، انديشه و آثار مشاهير علمی، فرهنگی، دينی 
و قهرمانان را تقويت می کند.

2

4. کمك به رشد و توسعۀ علمی مخاطبان

مهارت های مطالعه و کاوشگری تاريخی را در 1
3دانش آموزان تقويت می کند.

2

توانايي مخاطبان در کشف و درک زمينه ها، علل، 
عوامل، آثار، نتايج، پيامدها و تحليل و تفسير 

رويدادها و تحوالت تاريخی و نقش شخصيت هاي 
مهم و تأثيرگذار در رويدادها و تحوالت تاريخي را 

تقويت مي کند.

3

به مخاطبان کمك می کند که تغيير و تداوم  در 3
2زندگی اجتماعی گذشته را به خوبی درک کنند.

4
توانايی مخاطبان در شناسايی و درک تأثير و تأثر 
متقابل تمدن ها و جوامع مختلف بر يکديگر در 

گذشته را تقويت می کند.
2

ب.۱.۱.۱.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( تاريخ
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

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

1
رويدادها و پديده هاي تاريخي در چارچوب روابط علي 

و معلولي و به صورتي مستدل و منطقي توصيف و 
تحليل شده اند.

3

2
در انتخاب و ساماندهي مطالب و محتوا، فرصت ها 
و موقعيت هايي براي تفکر، استدالل  و مفهوم سازي 

توسط مخاطبان ايجاد شده است.
3

6. توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان

فرصت به چالش کشيدن ايده هاي اجتماعی را در 1
2اختيار مخاطبان قرار مي              دهد.

2
روحيه حقيقت     جويی، عدالت خواهی، حق طلبی، 

نوع دوستي و پذيرفتن مسئوليت در قبال ديگران را 
پرورش مي دهد.

3

به درک ويژگی های تمدن و فرهنگ ايرانی - اسالمی 3
3کمك می کند.

روحيه تعامل با ديگران و مهارت های زندگي را 4
2تقويت می کند.

مؤلفه هاي هويتي ايراني - اسالمي را مورد توجه قرار 5
3مي دهد.

۷. افزايش گیرايی مطالب با استفاده از قالب های متنوعی مانند داستان، شعر و نمايشنامه به صورت های 
ساده يا ترکیبی

1
در بخش هايي از محتوا به تناسب موضوع از اسطوره، 

افسانه، داستان تاريخي، شعر و قالب هاي ادبي 
استفاده شده است.

2

ب.۱.۱.۱.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( تاريخ



ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

8. خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

1
در تيترهای اصلی و فرعی فصل ها و بخش های کتاب 

از عنوان های جذاب و تفکر برانگيز استفاده شده 
است.

2

در ارائه و ساماندهي محتوا و مفاهيم از روش هاي 2
2خالقانه استفاده شده است.

در اجرای روش ها، به تفاوت های دانش آموزان و 3
2ويژگی های آن ها توجه شده است.

برای درک بهتر موضوع از مثال ها و شواهد استفاده 4
2شده است.

۹. معرفي منابع تألیف يا ترجمه کتاب و منابع براي مطالعه بیشتر

1
در متن محتوا به منابع مورد استفاده، استناد شده و 
در فهرست منابع، مآخذ مورد استفاده و منابع ديگر 

براي مطالعه بيشتر معرفي شده اند. 
2

منابع الکترونيك و سايت های تاريخی معتبر، موزه ها 2
2و نمايشگاه های عکس تاريخی معرفی شده اند.

۷2جمع 

ب.۱.۱.۱.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( تاريخ



4۹

 ب.2.۱.۱.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي حمايتي 

معّلمان و کارشناسان تاريخ

حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

۱. برخورداری از اطالعات نوين برای گسترش دانش معلمان و کارشناسان 

3محتوا در بردارنده موضوعی تازه و مسئله محور است. 1

توانايی معلم را در زمينه رفع اشکاالت آموزشی و 2
3ابهامات و پرسش های دانش آموزان تقويت می  کند.

2. بیان محتوا با روش های تازه و جذاب

4شيوه ارائه محتوا از تنوع وجذابيت برخوردار است.1

۳. تقويت شايستگی ها و مهارت های نوين حرفه ای، تربیتی و تخصصی مخاطبان

4معلمان را با شيوه های ارزشيابی آشنا می کند.1

وسايل، تجهيزات، مواد کمك آموزشی و نحوة استفاده 2
3از آن ها را به معلم معرفی می کند. 

معلم را با راهبردهای مناسب برای ايجاد تفکر خالق 3
3در فراگيران آشنا می کند.

راهبردهای مناسب، مفيد و مؤثر برای اجرای فرايند 4
4ياددهی – يادگيری را در اختيار معلمان قرار می دهد. 

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

1
با استناد به پژوهش های جهانی، منطقه ای و محلی، 
مهارت های تخصصی معلمان و کارشناسان را تقويت 

می کند.
4
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

5. ارائۀ يافته های جديد روشی در تدريس علوم کشورهای گوناگون جهان و مقايسۀ تطبیقی آن ها با ايران

1
معلمان و کارشناسان را با نقاط ضعف و قوت و 
يافته های جديد روش تدريس تاريخ در ايران و 

کشورهای ديگر آشنا می کند.
4

6. ارائه نمونه هايی از يافته های جديد روشی در برنامه ريزی دروس کشورهای جهان و مقايسۀ تطبیقی آن ها 
با ايران

1

مؤلفه های برنامه درسی تاريخ )اهداف، رويکردها، 
انتخاب و ساماندهی محتوا( را به صورت تطبيقی 

بررسی و با برنامه درسی تاريخ کشورهای جهان مقايسه 
کرده است.

4

۷. ارائه مهارت و تمرين های قابل انطباق با محیط يادگیری و کتاب های درسی کشور

دارای فعاليت های بومی سازی شده )متناسب با 1
3محيط های يادگيری مختلف( است.

دارای فعاليت ها و تمرين های منطبق با فعاليت های 2
3کتاب درسی است.

8. افزايش توانمندی های معلمان در زمینۀ طراحی موقعیت ها و فعالیت های کالسی مناسب برای دانش آموزان

معلمان و کارشناسان را با طراحی و اجرای فعاليت های 1
3عملی برای دانش آموزان آشنا می کند.

معلمان و کارشناسان را با شيوة ارزشيابی فعاليت های 2
3آموزشی و عملی دانش آموزان آشنا می کند. 

3
معلمان و کارشناسان را با نقش هدايتی معلم در 

جريان ياددهی - يادگيری و غنی سازی محيط تربيتی 
و آموزشی آشنا می کند.

3

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

به فناوری های قابل استفاده در زمينه کاوش و آموزش 1
3تاريخ توجه شده است.

محتوا معلمان و کارشناسان را با نيازها و مسائل جامعه 2
3و حل آن ها آشنا می کند. 

 ب.2.۱.۱.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي حمايتي معّلمان و کارشناسان تاريخ
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

۱0. تشريح، تفسیر و تبیین برنامه های درسی حوزه های تربیت و يادگیری برای مخاطبان

ضرورت و کارکرد حوزة تربيت و يادگيری علوم انسانی و 1
3مطالعات اجتماعی را تشريح، تفسير و تبيين کرده است. 

قلمرو حوزة علوم انسانی و مطالعات اجتماعی را 2
3تشريح، تفسير و تبيين کرده است.

اهداف حوزة علوم انساني و مطالعات اجتماعی را 3
3تشريح، تفسير و تبيين کرده است.

رويکرد حوزة  تربيت و يادگيری علوم انسانی و مطالعات 4
3اجتماعی را تشريح، تفسير و تبيين کرده است.

5
نيازهای فراگيران در حوزة تربيت و يادگيری علوم 

انسانی و مطالعات اجتماعی را تشريح، تفسير و تبيين 
کرده است.

3

۷2جمع 

ب.2.۱.  ويژگی ها و سنجه های "اختصاصی" کتاب هاي کمك درسي تاريخ

ب.۱.2.۱.   ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی” کتاب هاي کار و تمرين تاريخ

ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

۱. تعمیق درک دانش آموزان در ارتباط با مطالب کتاب درسي و برنامۀ درسي

در طراحی پرسش ها، فعاليت ها و تمرين ها به اهداف 1
4کتاب درسی توجه شده است.

2
فعاليت ها و شواهد و مدارک تاريخی متنوع برای 

گسترش و تعميق درک مفاهيم و موضوعات تاريخی 
طراحی شده اند.

3

به موضوعات و مفاهيم اساسی هر درس توجه شده 3
3است. 

 ب.2.۱.۱.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي حمايتي معّلمان و کارشناسان تاريخ
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

2. پرورش مهارت هاي الزم و مرتبط با کتاب هاي درسي

مهارت گزارش بازديد و گزارش علمی را تقويت 1
3می کند.

مهارت تدوين مقاله و انجام پروژه علمی را تقويت 2
3می کند.

2مهارت معرفی منابع را تقويت می کند.3

مهارت کاوشگری و تهيه قطعات ويدئويی و مجموعه 4
3تصاوير را پرورش می دهد.

۳. فراهم کردن زمینۀ استحكام و استمرار فرايند يادگیري دانش آموزان

انگيزه و عاليق دانش آموزان را برای کاوش و يادگيری 1
3مداوم و مادام العمر فراهم می کند.

4. ارائه موقعیت ها و فّعالیت هاي يادگیري و مهارت هاي متنّوع و فراتر از کتاب درسي

از فعاليت ها و پرسش های صرفا حافظه  محور پرهيز 1
3شده است.

پرسش های برانگيزاننده در ارتباط با محتوا و تصاوير 2
3و نمودارها طرح شده اند.

3
تکاليف تکميلی و فعاليت های عملی فراتر از کتاب 

درسی برای دانش آموزان قوی و ضعيف طراحی شده 
است.

3

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

دارای تمرين ها و فعاليت های متناسب با کار گروهی 1
3و ايفای نقش است.

انگيزه بازديدهای گروهی از آثار تاريخی و موزه ها را 2
3تقويت می کند.

3
از طريق طراحی و پيش بينی فعاليت های گروهی و 
ثبت نتايج آن، امکان توجه به آرا و نظرات ديگران و 

همفکری با آنان در حل مسائل را فراهم می سازد.
3

امکان گفت و گو و تعامل دانش آموزان با يکديگر و با 4
3معلم را فراهم می کند.

ب.۱.2.۱.   ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی” کتاب هاي کار و تمرين تاريخ
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

6. عدم ارائه تمرين های بی ارتباط با اهداف درس ها وعدم پاسخ مستقیم تمرين )حل مسائل( کتاب ها

3تمرين ها با اهداف کتاب منطبق هستند. 1

از ارائه پاسخ تمرين ها و فعاليت ها به صورت مستقيم 2
3پرهيز شده است.

۷. رعايت استاندارد ارزشیابی برنامۀ درسی

از به کارگيری روش ها و ابزارهای ارزشيابی 1
3اضطراب آور و مأيوس کننده پرهيز شده است.

2
به جای تمرکز بر اندازه گيری ميزان محفوظات 

ذهنی، بر سنجش ميزان درک و فهم و قدرت تحليل 
توجه شده است.

3

3به خودآگاهی و خودارزيابی تأکيد دارد.3

در ارزشيابی ها به انعطاف و استمرار و تفاوت های 4
3فردی دانش آموزان توجه شده است.

به کارگروهی و فعاليت های جمعی و روش حل 5
3مسئله توجه شده است.

در طراحی تمرين ها و فعاليت ها به سطوح مختلف 6
3يادگيری توجه شده است.

رويکردها و روش های ارزشيابی موجب پايداری و 7
3تثبيت يادگيری دانش آموزان می شوند.

۷2جمع 

ب.۱.2.۱.   ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی” کتاب هاي کار و تمرين تاريخ



54

م(
ده

واز
ا د

م ت
هفت

د 
جدی

ی 
ب ها

کتا
خ )

اری
ی ت

زش
مو

ی آ
ها

ب 
کتا

د 
ولی

ی ت
ما

هن
را

 الف.2. ويژگی ها و سنجه های “اختصاصي مشترک” 
فرهنگ نامه ها و دايرة المعارف های تاريخ

حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

۱. وجود پیوند آشكار بین محتوا و برنامۀ درسی )نبود تضاد بین متن و اهداف(

1/5بين محتوا و رويکرد برنامه درسی مغايرت وجود ندارد.1

بين محتوا و اهداف و شايستگی های برنامه درسی 2
1/5مغايرت وجود ندارد.

2. توجه به توسعۀ شايستگی های پايۀ مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

1
تفکر و تعقل نسبت به زمينه ها، علل، آثار، پيامدها و 

سرنوشت افکار و اعمال انسان ها و جوامع گذشته مورد 
توجه قرار گرفته است.

1/5

2
ايمان به انبياء الهی، قرآن، پيامبر)ص(، امامان 

عليهم السالم و واليت فقيه و نقش بی بديل آن ها در 
هدايت و رستگاری بشر مورد توجه قرار گرفته اند. 

1/5

علم و شناخت نسبت به زمينه ها، علل، آثار و پيامدهای 3
1/5رويدادها و تحوالت مهم گذشته را افزايش می دهد.

مهارت های کاوشگری تاريخی و توسعه يادگيری 4
1/5مادام العمر را تقويت می کند.

5
برای حفظ و اعتالي ميراث فرهنگی و سبك زندگی 

1/5ايرانی - اسالمی ارزش قائل شده است.

۳. برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

مبتنی بر روش پژوهش علمی و الگوی 1
1/5تحليلی _ تفسيری نوشته شده است.

1/5متکی بر منابع و مآخذ متقن و معتبر است.2

1/5به دور از پيش داوری، تعصب و غرض ورزی است.3
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

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

در طراحی و ساماندهی محتوا به پيش آموخته های 1
1/5مخاطبان توجه شده است.

طراحی محتوا از سير منطقی و رشد دهنده تبعيت 2
1/5می کند.

هر واحد يادگيری شروع مناسب و آماده سازی 3
1/5انگيزشی دارد.

5. توجه به تفاوت سبك های يادگیری مخاطبان در فرايند يادگیری

فرايند يادگيری، حواس چندگانه فراگيران را درگير 1
2می کند.

6. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

محتوا با مسائل و چالش های زندگی مخاطبان ارتباط 1
2دارد.

محتوا حس کنجکاوی و عالقه مخاطبان را برای بيشتر 2
2دانستن برمی انگيزد.

۷. تناسب ساختار فیزيكی کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان

از کاغذ مناسب در جلد و صفحات کتاب استفاده شده 1
1است.

قطع و اندازه کتاب، عنوان و طرح روی جلد با شرايط 2
2سنی مخاطبان تناسب دارد.

تعداد صفحات کتاب با شرايط سنی مخاطبان تناسب 3
1دارد.

اندازه قلم، حروف، فاصله بين کلمات و سطرها با 4
1/5شرايط سنی مخاطبان تناسب دارد.

5
به کيفيت صفحه آرايی، زيباسازی متن و ميزان اثر 
سفيدخوانی بر يادگيری توجه شده و در فصل های 

کتاب از رنگ های متفاوت استفاده شده است.
1/5

الف.2. ويژگی ها و سنجه های “اختصاصي مشترک” فرهنگ نامه ها و دايرة المعارف های تاريخ
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

8. نگارش کتاب با لحن مشفقانه و برمبنای زبان فارسی معیار

سبك نگارش کتاب ساده و روان است و با سن و سطح 1
1/5درک و فهم مخاطبان تناسب دارد.

2
واژه ها و اصطالحات تخصصی و دشوار توضيح داده 
شده اند )در صورت ترجمه بودن اثر، اصطالحات به 

درستی به زبان فارسی ترجمه شده اند(.
2

۹. استفاده از شكل و تصوير مورد نیاز برای انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

از نمودار، تصوير، نقشه، جدول و... براي ارائة بخشي از 1
1/5محتوا استفاده شده است.

محتواي نمودارها، تصاوير، نقشه ها و جدول ها از اعتبار 2
1/5و کيفيت علمي الزم برخوردارند. 

3
نمودارها، تصويرها، نقشه ها و جدول ها به لحاظ طراحي 

1/5هنري از کيفيت و جذابيت مناسبي برخوردارند.

۱0. تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطبان

محتوا با مسائل تاريخي مورد نياز مخاطبان ارتباط 1
1/5برقرار می کند و به نيازهای آنان پاسخ می دهد.

محتوا امکان به کارگيری مهارت های کاوشگری در 2
1/5موضوعات تاريخي را برای مخاطبان فراهم می کند.

1/5محتوا يادگيری فعال را تقويت می کند.3

۱۱. رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیۀ  محتوای کتاب

کتاب داراي شناسنامة کامل )مؤلف، مترجم، ويراستار، 1
1/5ناشر و ...( است.

2

در استفاده از آثار و نوشته هاي ديگران، حقوق مالکيت 
و آفرينش فکري صاحبان اثر رعايت شده است )رعايت 
اصل امانت داري علمي با استنادات و ارجاعات دقيق 

و کامل(.

1/5

48جمع

الف.2. ويژگی ها و سنجه های “اختصاصي مشترک” فرهنگ نامه ها و دايرة المعارف های تاريخ
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ب.2. ويژگی ها و سنجه های “اختصاصي” فرهنگ نامه ها و 
دايرة المعارف های تاريخ

ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

۱. مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیری

حس کنجکاوی و عالقه به کاوشگری مادام العمر را در 1
2دانش آموزان تقويت می کند.

موجب تفکر و تعقل مخاطبان نسبت به پديده های 2
2انسانی در گذشته می شود.

به درک و تعالی هويت فردی و اجتماعی مخاطبان 3
2کمك می کند.

عالقه و توانايی مخاطبان در برقراری ارتباط و تعامل با 4
2افراد و جوامع ديگر را تقويت می کند.

زمينه ساز شناخت و مواجهه منطقی مخاطبان با مسائل 5
2و تحوالت سياسی - اجتماعی زمان خود می شود.

6
به مخاطبان کمك می کند که تأثير رويدادها و تحوالت 

تاريخی بر زندگی افراد و جوامع پس از آن را درک 
کنند.

2
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

2. برخورداری از نظم، انسجام و تعادل در اطالعات و واقعیت های علمی

ترتيب، توالی و نظم رويدادها و تحوالت تاريخي رعايت 1
2شده است.

2
تعادل و تناسب منطقی و معقولی ميان جنبه های 

سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگي گذشته 
وجود دارد.

2

3
به دستاوردها و فراز و فرود فرهنگ و تمدن

 ايرانی - اسالمی و دستاوردها و ميراث فکری و 
فرهنگی تمدن های بشری توجه شده است.

2

به روابط و تعامل فکری و فرهنگی ميان جوامع و 4
2کشورهای مختلف در گذشته توجه شده است.

شواهد و مداک تاريخی مورد استناد دارای وضوح و 5
2ارتباط منطقی هستند.

مباحث به شيوه علمی مطرح شده و از صحت علمی 6
2برخوردارند.  

شيوه استناد دهی و ارجاع به منابع و مآخذ علمی 7
2است.

2منابع و مآخذ در پايان هر مدخل ذکر شده است.8

در مورد تاريخ رويدادها، اعداد سال ها با تقويم های 9
2ديگر تطبيق داده شده و معادل آن نوشته شده است.

۳. ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان

انگيزه و عالقه به دانش تاريخ و مطالعه و انجام پژوهش 1
2ساده در زمينه تاريخ را افزايش  می دهد.

انگيزه و عالقه به بازديد از آثار تاريخی و حفظ آثار 2
2باستانی و فرهنگی را افزايش می دهد.

انگيزه و عالقه در توجه به زندگی مشاهير علمی، 3
2فرهنگی، دينی و قهرمانان را تقويت می کند.

نقشه ها و تصاوير مربوط به رويدادها و شخصيت هاي 4
2سرنوشت ساز، تأثيرگذار هستند.

ب.2. ويژگی ها و سنجه های “اختصاصي” فرهنگ نامه ها و دايرة المعارف های تاريخ
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

4. کمك به رشد و توسعۀ علمی مخاطبان

مهارت های مطالعه و کاوشگری تاريخی را در 1
3دانش آموزان تقويت می کند.

2

توانايي مخاطبان در کشف و درک زمينه ها، علل، عوامل، آثار، 
نتايج، پيامدها و تحليل و تفسير رويدادها و تحوالت تاريخی 
و نقش شخصيت هاي مهم و تأثيرگذار در رويدادها و تحوالت 

تاريخي را تقويت مي کند.

2

به مخاطبان کمك می کند که تغيير و تداوم  در زندگی 3
2اجتماعی گذشته را به خوبی درک کنند.

4
توانايی مخاطبان در شناسايی و درک تأثير و تأثر 

متقابل تمدن ها و جوامع مختلف بر يکديگر در گذشته 
را تقويت می کند.

2

5
در نقشه هاي تاريخي، تغيير نام شهرها و مناطق و 

مطابقت نام هاي قديم و جديد مورد توجه قرار گرفته 
است.

2

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

1
رويدادها و پديده هاي تاريخي در چارچوب روابط علي 

و معلولي و به صورتي مستدل و منطقي توصيف و 
تحليل شده اند.

3

2
در انتخاب و ساماندهي مطالب و محتوا، فرصت ها و 

موقعيت هايي براي تفکر، استدالل  و مفهوم سازي توسط 
مخاطبان ايجاد شده است.

3

6. توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان

1
روحيه حقيقت     جويی، عدالت خواهی، حق طلبی، 

نوع دوستي و پذيرفتن مسئوليت در قبال ديگران را 
پرورش مي دهد.

3

به درک ويژگی های تمدن و فرهنگ ايرانی - اسالمی 2
2کمك می کند.

روحيه تعامل با ديگران و مهارت های زندگي را تقويت 3
2می کند.

مؤلفه هاي هويتي ايراني - اسالمي را مورد توجه قرار 4
2مي دهد.

ب.2. ويژگی ها و سنجه های “اختصاصي” فرهنگ نامه ها و دايرة المعارف های تاريخ
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

۷. خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

در تيترهای اصلی و فرعی فصل ها و بخش های کتاب از 1
2عنوان های جذاب و تفکر برانگيز استفاده شده است.

2
در ارائه نقشه ها و تصاوير و ساماندهي محتوا و مفاهيم 

مربوط به آن ها از روش هاي خالقانه استفاده شده 
است.

2

8. معرفي منابع تألیف يا ترجمه کتاب و منابع براي مطالعه بیشتر

1
در متن محتوا به منابع مورد استفاده، استناد شده و در 
فهرست منابع، مآخذ مورد استفاده و منابع ديگر براي 

مطالعه بيشتر معرفي شده اند. 
2

منابع الکترونيك و سايت های تاريخی معتبر ، موزه ها و 2
2نمايشگاه های عکس تاريخی معرفی شده اند.

۷2جمع 

 الف.۳. ويژگی ها و سنجه های “اختصاصي مشترک” 
اطلس ها و مجموعه عكس های تاريخ

حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

۱. وجود پیوند آشكار بین محتوا و برنامۀ درسی )نبود تضاد بین متن و اهداف(

2بين محتوا و رويکرد برنامه درسی مغايرت وجود ندارد.1

بين محتوا و اهداف و شايستگی های برنامه درسی 2
2مغايرت وجود ندارد.

ب.2. ويژگی ها و سنجه های “اختصاصي” فرهنگ نامه ها و دايرة المعارف های تاريخ
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

2. توجه به توسعۀ شايستگی های پايۀ مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

1
تفکر و تعقل نسبت به زمينه ها، علل، آثار، پيامدها و 

سرنوشت افکار و اعمال انسان ها و جوامع گذشته مورد 
توجه قرار گرفته است.

2

2
انبياء الهی، قرآن، پيامبر)ص(، امامان عليهم السالم 
و واليت فقيه و نقش بی بديل آن ها در هدايت و 

رستگاری بشر مورد توجه قرار گرفته اند. 
2

علم و شناخت نسبت به زمينه ها، علل، آثار و پيامدهای 3
2رويدادها و تحوالت مهم گذشته را افزايش می دهد.

مهارت های کاوشگری تاريخی و توسعه يادگيری 4
2مادام العمر را تقويت می کند.

برای حفظ و اعتالي ميراث فرهنگی و سبك زندگی 5
2ايرانی - اسالمی ارزش قائل شده است.

۳. برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

مبتنی بر روش پژوهش علمی و الگوی 1
1/5تحليلی _ تفسيری نوشته شده است.

1/5متکی بر منابع و مآخذ متقن و معتبر است.2

1/5به دور از پيش داوری، تعصب و غرض ورزی است.3

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

1
در طراحی و ساماندهی محتوا ) نقشه ها، تصاوير و 

متنهاي مرتبط با آن ها( به پيش آموخته های مخاطبان 
توجه شده است.

1/5

طراحی محتوا از سير منطقی و رشد دهنده تبعيت 2
1/5می کند.

هر واحد يادگيری شروع مناسب و آماده سازی انگيزشی 3
1/5دارد.

الف.۳. ويژگی ها و سنجه های “اختصاصي مشترک” اطلس ها و مجموعه عكس های تاريخ
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

5. توجه به تفاوت سبك های يادگیری مخاطبان در فرايند يادگیری

فرايند يادگيری، حواس چندگانه فراگيران را درگير 1
1/5می کند.

به راهبردهای ياددهی – يادگيری فعال و مشارکتی 2
1/5)مطالعه موردی، پروژه تحقيق( توجه شده است.

6. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

محتوا با مسائل و چالش های زندگی مخاطبان ارتباط 1
2دارد.

محتوا حس کنجکاوی و عالقه مخاطبان را برای بيشتر 2
2دانستن برمی انگيزد.

۷. تناسب ساختار فیزيكی کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان

از کاغذ مناسب در جلد و صفحات کتاب استفاده شده 1
1است.

قطع و اندازه کتاب، عنوان و طرح روی جلد با شرايط 2
1سنی مخاطبان تناسب دارد.

تعداد صفحات کتاب با شرايط سنی مخاطبان تناسب 3
1دارد.

اندازه قلم، حروف، فاصله بين کلمات و سطرها با 4
1/5شرايط سنی مخاطبان تناسب دارد.

5
به کيفيت صفحه آرايی، زيباسازی متن و ميزان اثر 
سفيدخوانی بر يادگيری توجه شده و در فصل های 

کتاب از رنگ های متفاوت استفاده شده است.
1/5

8. نگارش کتاب با لحن مشفقانه و برمبنای زبان فارسی معیار

سبك نگارش ساده و روان است و با سن و سطح درک 1
1/5و فهم مخاطبان تناسب دارد.

واژه ها و اصطالحات تخصصی و دشوار توضيح داده 2
1/5شده اند. 

الف.۳. ويژگی ها و سنجه های “اختصاصي مشترک” اطلس ها و مجموعه عكس های تاريخ
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

۹. تناسب محتوای کتاب با نیازهای فردی، اجتماعی و فنی و حرفه ای مخاطبان

محتوا با مسائل تاريخي مورد نياز مخاطبان ارتباط 1
2برقرار می کند و به نيازهای آنان پاسخ می دهد.

محتوا امکان به کارگيری مهارت های کاوشگری در 2
2موضوعات تاريخي را برای مخاطبان فراهم می کند.

2محتوا يادگيری فعال را تقويت می کند.3

۱0. رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیۀ  محتوای کتاب

کتاب داراي شناسنامة کامل )مؤلف، مترجم، ويراستار، 1
1/5ناشر و ...( است.

2

در استفاده از آثار و نوشته هاي ديگران، حقوق مالکيت 
و آفرينش فکري صاحبان اثر رعايت شده است )رعايت 
اصل امانت داري علمي با استنادات و ارجاعات دقيق 

و کامل(.

1/5

48جمع

الف.۳. ويژگی ها و سنجه های “اختصاصي مشترک” اطلس ها و مجموعه عكس های تاريخ



64

م(
ده

واز
ا د

م ت
هفت

د 
جدی

ی 
ب ها

کتا
خ )

اری
ی ت

زش
مو

ی آ
ها

ب 
کتا

د 
ولی

ی ت
ما

هن
را

ب.۳. ويژگی ها و سنجه های “اختصاصي” اطلس ها و مجموعه عكس های تاريخ

ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

۱. مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیری

حس کنجکاوی و عالقه به کاوشگری مادام العمر را در 1
2دانش آموزان تقويت می کند.

موجب تفکر و تعقل مخاطبان نسبت به پديده های 2
2انسانی در گذشته می شود.

به درک و تعالی هويت فردی و اجتماعی مخاطبان 3
2کمك می کند.

عالقه و توانايی مخاطبان در برقراری ارتباط و تعامل با 4
2افراد و جوامع ديگر را تقويت می کند.

زمينه ساز شناخت و مواجهه منطقی مخاطبان با مسائل 5
2و تحوالت سياسی - اجتماعی زمان خود می شود.

به مخاطبان کمك می کند که تأثير رويدادها و تحوالت 6
2تاريخی بر زندگی افراد و جوامع پس از آن را درک کنند.

2. برخورداری از نظم، انسجام و تعادل منطقي در اطالعات و واقعیت های علمی

ترتيب، توالی و نظم رويدادها و تحوالت تاريخي رعايت 1
2شده است.

2
تعادل و تناسب منطقی و معقولی ميان جنبه های 

سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگي گذشته 
وجود دارد.

2

3
به دستاوردها و فراز و فرود فرهنگ و تمدن 

ايرانی - اسالمی و دستاوردها و ميراث فکری و 
فرهنگی تمدن های بشری توجه شده است.

2

به روابط و تعامل فکری و فرهنگی ميان جوامع و 4
2کشورهای مختلف در گذشته توجه شده است.

شواهد و مداک تاريخی مورد استناد دارای وضوح و 5
2ارتباط منطقی هستند.

نقشه ها و عکس ها با توضيحات مناسب )در باره زمان، 6
2مکان و موضوع( گوياسازي شده اند.

موقعيت جغرافيايي شهرها و مکان هاي تاريخي به دقت 7
2تعيين شده است. 
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شده
مالحظات

۳. ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان

انگيزه و عالقه به دانش تاريخ و مطالعه و انجام پژوهش 1
2ساده در زمينه تاريخ را افزايش  می دهد.

انگيزه و عالقه به بازديد از آثار تاريخی و حفظ آثار 2
2باستانی و فرهنگی را افزايش می دهد.

انگيزه و عالقه در توجه به زندگی مشاهير علمی، 3
2فرهنگی، دينی و قهرمانان را تقويت می کند.

4. کمك به رشد و توسعۀ علمی مخاطبان

مهارت های مطالعه و کاوشگری تاريخی را در 1
2دانش آموزان تقويت می کند.

2

توانايي مخاطبان در کشف و درک زمينه ها، علل، 
عوامل، آثار، نتايج، پيامدها و تحليل و تفسير رويدادها 

و تحوالت تاريخی و نقش شخصيت هاي مهم و 
تأثيرگذار در رويدادها و تحوالت تاريخي را تقويت 

مي کند.

2

به مخاطبان کمك می کند که تغيير و تداوم  در زندگی 3
2اجتماعی گذشته را به خوبی درک کنند.

4
توانايی مخاطبان در شناسايی و درک تأثير و تأثر 

متقابل تمدن ها و جوامع مختلف بر يکديگر در گذشته 
را تقويت می کند.

2

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

مفاهيم و واقعيت هاي تاريخي از منابع و مآخذ معتبر و 1
2متقن اتخاذ شده اند.

2
مفاهيم و واقعيت هاي تاريخي از طريق ارتباط منطقي 
ميان داده ها و روابط علي و معلولي بين آن ها توصيف 

و تحليل شده اند.
2

ب.۳. ويژگی ها و سنجه های “اختصاصي” اطلس ها و مجموعه عكس های تاريخ
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6. توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان

1
روحيه حقيقت     جويی، عدالت خواهی، حق طلبی، 

نوع دوستي و پذيرفتن مسئوليت در قبال ديگران را 
پرورش مي دهد.

2

به درک ويژگی های تمدن و فرهنگ ايرانی-اسالمی 2
2کمك می کند.

روحيه تعامل با ديگران و مهارت های زندگي را تقويت 3
2می کند.

مؤلفه هاي هويتي ايراني - اسالمي را مورد توجه قرار 4
2مي دهد.

۷. خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

در تيترهای اصلی و فرعی فصل ها و بخش های کتاب از 1
2عنوان های جذاب و تفکر برانگيز استفاده شده است.

2
در ارائه و ساماندهي نقشه ها و تصاوير و محتوا و 

مفاهيم مربوط به آن ها از روش هاي خالقانه استفاده 
شده است.

2

8. معرفي منابع تألیف يا ترجمه کتاب و منابع براي مطالعه بیشتر

1
در متن محتوا به منابع مورد استفاده، استناد شده و در 
فهرست منابع، مآخذ مورد استفاده و منابع ديگر براي 

مطالعه بيشتر معرفي شده اند.
2

منابع الکترونيك و سايت های تاريخی معتبر، موزه ها و 2
2نمايشگاه های عکس تاريخی معرفی شده اند.

ب.۳. ويژگی ها و سنجه های “اختصاصي” اطلس ها و مجموعه عكس های تاريخ



6۷

ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

۹. ويژگی های اختصاصی موضوع درسی

1
در انتخاب موضوع نقشه ها و تصاوير و متن هاي 
مرتبط با آن ها به مسئله محور بودن و نيازهای 

مخاطبان توجه شده است.
2

2
در توجه به ابعاد مختلف سياسی، اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگي زندگی گذشته، تعادل و توازن رعايت شده 

است.
2

3
به دستاوردها و فراز و فرود فرهنگ و تمدن 

ايرانی- اسالمی و دستاوردها و ميراث فکری و فرهنگی 
تمدن های بشری توجه شده است.

2

به روابط و تعامل فکری و فرهنگی ميان جوامع و 4
2کشورهای مختلف در گذشته توجه شده است.

۱0. برخورداري نقشه ها و عكس ها از کیفیت و جذابیت الزم

در طراحي نقشه ها و انتخاب عکس ها از رنگ هاي 1
2مناسب و متنوع استفاده شده است.

2
طراحي گرافيکي )هنري( نقشه ها، تصاوير، نمودارها 
و جدول ها از جذابيت و برانگيزانندگي الزم برخوردار 

است. 
2

۷2جمع 

ب.۳. ويژگی ها و سنجه های “اختصاصي” اطلس ها و مجموعه عكس های تاريخ
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۷۱

 فرم های ارزشیابی و جداول ارزيابي از انواع کتاب ها 
و منابع آموزشی و تربیتي )غیر درسي( تاريخ

۱. جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب ها و منابع کمك آموزشي تاريخ

 ۱.۱. جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب ها و منابع تكمیلي 
دانش آموز )دانش افزايي( تاريخ

   ۱.۱.۱. جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب هاي تكمیلي 

دانش آموز )دانش افزايي( تاريخ

 ويژگی ها و سنجه های “عمومی” ارزيابي ازکتاب هاي تكمیلي 
دانش آموز )دانش افزايي( تاريخ

معيارها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 خالقیت و نوآوری:

1
زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طريق پرورش 

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

2

2
توليد يك محصول جديد و کاربردي را با استفاده از يك 
يا چند روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمايش 

کردن( فراهم کرده است.
1

3

خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير: پرورش تخيل/ 
طرح افکار تازه/ ارتباط بين پديده ها و وقايع و کاربست آن 

را مورد توجه قرار داده است. 
2

موقعيت هايی برای به کارگيری ايده ها و تبديل آن به 4
1خدمات جديد و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.5
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 رعايت قواعد زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ويژه 6
2در ترکيب جمالت رعايت شده است.

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

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

 سهولت به کارگیری:

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری 9
6آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.

 صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گيري از يافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 10
4معتبر تهيه شده است.

11
محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از يك يا چند شيء، 

پديده، واقعيت و يا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

2

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

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

13
به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
برنامه درسي ملي و رويکرد فطرت گرايي توحيدي توجه 

کرده است.
2

به شايستگي هاي پايه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت 14
2و يادگيري مربوط توجه کرده است.

 رعايت و ترويج ارزش های دينی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ايراني:

ارزش هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد 15
3مصوب را رعايت نموده است.

16
به معرفی نمادهای هويت ملی )ايراني،  اسالمي و انقالبي( 
مانند پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي ديني و انقالبي توجه 

کرده است. 
3

ويژگی ها و سنجه های “عمومی” ارزيابي ازکتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( تاريخ
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معيارها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

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

به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 17
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 18
3ايماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19
در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 

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

2

در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 20
2آموزشي به نيازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا:

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

نشانه هاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده 
است.

3

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

 سازماندهی مناسب محتوا:

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 23

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

25
محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و 

فزاينده را براي مخاطب فراهم مي کند.
2

شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل و 26
1خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

ويژگی ها و سنجه های “عمومی” ارزيابي ازکتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( تاريخ
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 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني:

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 27
3دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

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

 مالحظات بهداشتی و ايمنی:

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، بي خطر 29
6و بهداشتي استفاده شده است.

 جذابیت شكلي و ظاهری:

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده 30
2آموزشي رعايت شده است.

موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده 31
2آموزشي رعايت شده است.

از رنگ ها، تصاوير،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 32
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

  ويژگی ها و سنجه های اختصاصی 
»ارزيابي از کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( تاريخ«

حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

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

1/5بين محتوا و رويکرد برنامه درسی مغايرت وجود ندارد.1

بين محتوا و اهداف و شايستگی های برنامه درسی 2
1/5مغايرت وجود ندارد.

بين محتوا و روش های ياددهی و يادگيری برنامه 3
1/5درسی مغايرت وجود ندارد.

ويژگی ها و سنجه های “عمومی” ارزيابي ازکتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( تاريخ
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 توجه به توسعۀ شايستگی های پايۀ مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

4
تفکر و تعقل نسبت به زمينه ها، علل، آثار، پيامدها و 

سرنوشت افکار و اعمال انسان ها و جوامع گذشته مورد 
توجه قرار گرفته است.

1/5

5
ايمان به انبياء الهی، قرآن، پيامبر)ص(، امامان عليهم 

السالم و واليت فقيه و نقش بی بديل آن ها در هدايت و 
رستگاری بشر مورد توجه قرار گرفته اند. 

1/5

علم و شناخت نسبت به زمينه ها، علل، آثار و پيامدهای 6
1/5رويدادها و تحوالت مهم گذشته را افزايش می دهد.

مهارت های کاوشگری تاريخی و توسعه يادگيری 7
1/5مادام العمر را تقويت می کند.

به حفظ و اعتالي ميراث فرهنگی و سبك زندگی 8
1/5ايرانی-اسالمی کمك مي کند.

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

مبتنی بر روش پژوهش علمی و الگوی 9
1/5تحليلی _ تفسيری نوشته شده است.

1/5متکی بر منابع و مآخذ متقن و معتبر است.10

1/5به دور از پيش داوری، تعصب و غرض ورزی است.11

 تناسب کیفیت سازمان دهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطبان

در طراحی و ساماندهی محتوا به پيش آموخته های 12
1/5مخاطبان توجه شده است.

طراحی محتوا از سير منطقی و رشد دهنده تبعيت 13
1/5می کند.

هر واحد يادگيری شروع مناسب و آماده سازی انگيزشی 14
1/5دارد.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( تاريخ«
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 توجه به تفاوت سبك های يادگیری مخاطبان در فرايند يادگیری

فرايند يادگيری، حواس چندگانه فراگيران را درگير 15
1/5می کند.

16
به راهبردهای ياددهی _ يادگيری فعال و مشارکتی 

)مطالعه موردی، پروژه تحقيق، پرسش و پاسخ، بحث و 
گفت و گو، ايفای نقش و...( توجه شده است.

1/5

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

محتوا با مسائل و چالش های زندگی مخاطبان ارتباط 17
1/5دارد.

محتوا حس کنجکاوی و عالقه مخاطبان را برای بيشتر 18
1/5دانستن برمی انگيزد.

 تناسب ساختار فیزيكی کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان

از کاغذ مناسب در جلد و صفحات کتاب استفاده شده 19
0/75است.

قطع و اندازه کتاب، عنوان و طرح روی جلد با شرايط 20
1/25سنی مخاطبان تناسب دارد.

تعداد صفحات کتاب با شرايط سنی مخاطبان تناسب 21
1دارد.

اندازه قلم، حروف، فاصله بين کلمات و سطرها با 22
1/5شرايط سنی مخاطبان تناسب دارد.

23
به کيفيت صفحه آرايی، زيباسازی متن و ميزان اثر 
سفيدخوانی بر يادگيری توجه شده و در فصل های 

کتاب از رنگ های متفاوت استفاده شده است.
1/5

 نگارش کتاب با لحن مشفقانه و برمبنای زبان فارسی معیار

سبك نگارش کتاب ساده و روان است و با سن و سطح 24
1/5درک و فهم مخاطبان تناسب دارد.

واژه ها و اصطالحات تخصصی و دشوار توضيح داده 25
1/5شده اند. 

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( تاريخ«



۷۷

حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

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

از نمودار، تصوير، نقشه، جدول و... براي ارائة بخشي از 26
1/5محتوا استفاده شده است.

محتواي نمودارها، تصاوير، نقشه ها و جدول ها از اعتبار 27
1/5و کيفيت علمي الزم برخوردارند. 

نمودارها، تصويرها، نقشه ها و جدول ها به لحاظ طراحي 28
1/5هنري از کيفيت و جذابيت مناسبي برخوردارند. 

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

محتوا با مسائل تاريخي مورد نياز مخاطبان ارتباط 29
1/5برقرار می کند و به نيازهای آنان پاسخ می دهد.

محتوا امکان به کارگيری مهارت های کاوشگری در 30
1/5موضوعات تاريخي را برای مخاطبان فراهم می کند.

1/5محتوا يادگيری فعال را تقويت می کند.31

 رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیۀ  محتوای کتاب

کتاب داراي شناسنامة کامل )مؤلف، مترجم، ويراستار، 32
1/5ناشر و ...( است.

33

در استفاده از آثار و نوشته هاي ديگران، حقوق مالکيت 
و آفرينش فکري صاحبان اثر رعايت شده است )رعايت 
اصل امانت داري علمي با استنادات و ارجاعات دقيق 

و کامل(. 
1/5

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( تاريخ«
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیری

حس کنجکاوی و عالقه به کاوشگری مادام العمر را در 34
3دانش آموزان تقويت می کند.

زمينه ساز تفکر و تعقل مخاطبان نسبت به پديده های 35
3انسانی در گذشته می شود.

به درک و تعالی هويت فردی و اجتماعی مخاطبان 36
2کمك می کند.

عالقه و توانايی مخاطبان در برقراری ارتباط و تعامل با 37
2افراد و جوامع ديگر را تقويت می کند.

زمينه ساز شناخت و مواجهه منطقی مخاطبان با مسائل 38
2و تحوالت سياسی _ اجتماعی زمان خود می شود.

39
به مخاطبان کمك می کند که تأثير رويدادها و تحوالت 

تاريخی بر زندگی افراد و جوامع پس از آن را درک 
کنند.

2

 برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

ترتيب و توالی و نظم تاريخی رويدادها و پديده ها 40
2رعايت شده است.

41

تعادل و تناسب منطقی و معقولی ميان جنبه های 
سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گذشته وجود 

2دارد.

42
به دستاوردها و فراز و فرود فرهنگ و تمدن 

ايرانی _ اسالمی و دستاوردها و ميراث فکری و 
فرهنگی تمدن های بشری توجه شده است.

2

به روابط و تعامل فکری و فرهنگی ميان جوامع و 43
2کشورهای مختلف در گذشته توجه شده است.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( تاريخ«



۷۹

ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان

انگيزه و عالقه به دانش تاريخ و مطالعه و انجام پژوهش 44
2ساده در زمينه تاريخ را افزايش  می دهد.

انگيزه و عالقه به بازديد از آثار تاريخی و حفظ آثار 45
3باستانی و فرهنگی را افزايش می دهد.

46
انگيزه و عالقه در توجه به دستاوردهاي تمدني و 

زندگی، انديشه و آثار مشاهير علمی، فرهنگی، دينی و 
قهرمانان را تقويت می کند.

2

 کمك به رشد و توسعۀ علمی مخاطبان

مهارت های مطالعه و کاوشگری تاريخی را در 47
3دانش آموزان تقويت می کند.

48

توانايي مخاطبان در کشف و درک زمينه ها، علل، 
عوامل، آثار، نتايج، پيامدها و تحليل و تفسير رويدادها 

و تحوالت تاريخی و نقش شخصيت هاي مهم و 
تأثيرگذار در رويدادها و تحوالت تاريخي را تقويت 

مي کند.

3

به مخاطبان کمك می کند که تغيير و تداوم  در زندگی 49
2اجتماعی گذشته را به خوبی درک کنند.

50
توانايی مخاطبان در شناسايی و درک تأثير و تأثر 

متقابل تمدن ها و جوامع مختلف بر يکديگر در گذشته 
را تقويت می کند.

2

 ارائه تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها به صورت مستدل

51
رويدادها و پديده هاي تاريخي در چارچوب روابط علي 

و معلولي و به صورتي مستدل و منطقي توصيف و 
تحليل شده اند.

3

52
در انتخاب و ساماندهي مطالب و محتوا، فرصت ها و 

موقعيت هايي براي تفکر، استدالل  و مفهوم سازي توسط 
مخاطبان ايجاد شده است.

3

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( تاريخ«
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان

فرصت به چالش کشيدن ايده هاي اجتماعی را در 53
2اختيار مخاطبان قرار مي              دهد.

54
روحيه حقيقت     جويی، عدالت خواهی، حق طلبی، 

نوع دوستي و پذيرفتن مسئوليت در قبال ديگران را 
پرورش مي دهد.

3

به درک ويژگی های تمدن و فرهنگ ايرانی - اسالمی 55
3کمك می کند.

روحيه تعامل با ديگران و مهارت های زندگي را تقويت 56
2می کند.

مؤلفه هاي هويتي ايراني - اسالمي را مورد توجه قرار 57
3مي دهد.

 افزايش گیرايی مطالب با استفاده از قالب های متنوعی مانند داستان، شعر و نمايشنامه به صورت های ساده 
يا ترکیبی

58
در بخش هايي از محتوا به تناسب موضوع از اسطوره، 

افسانه، داستان تاريخي، شعر و قالب هاي ادبي استفاده 
شده است.

2

 خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

در تيترهای اصلی و فرعی فصل ها و بخش های کتاب از 59
2عنوان های جذاب و تفکر برانگيز استفاده شده است.

در ارائه و ساماندهي محتوا و مفاهيم از روش هاي 60
2خالقانه استفاده شده است.

در اجرای روش ها، به تفاوت های دانش آموزان و 61
2ويژگی های آن ها توجه شده است.

برای درک بهتر موضوع از مثال ها و شواهد استفاده 62
2شده است.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( تاريخ«
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 معرفي منابع تألیف يا ترجمه کتاب و منابع براي مطالعه بیشتر

63
در متن محتوا به منابع مورد استفاده، استناد شده و در 
فهرست منابع، مآخذ مورد استفاده و منابع ديگر براي 

مطالعه بيشتر معرفي شده اند. 
2

منابع الکترونيك و سايت های تاريخی معتبر، موزه ها و 64
2نمايشگاه های عکس تاريخی معرفی شده اند.

۱20جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

2.۱.۱. جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از فرهنگ نامه ها و 

دايرة المعارف های تاريخ

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي فرهنگ نامه ها و دايرة المعارف های تاريخ

معيارها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 خالقیت و نوآوری:

1
زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طريق پرورش 

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

2

2
توليد يك محصول جديد و کاربردي را با استفاده از يك 
يا چند روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمايش 

کردن( فراهم کرده است.
1

خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير: پرورش تخيل/ 3
طرح افکار تازه/ ارتباط بين پديده ها و وقايع و کاربست آن 

را مورد توجه قرار داده است. 
2

موقعيت هايی برای به کارگيری ايده ها و تبديل آن به 4
1خدمات جديد و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.5

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( تاريخ«
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معيارها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ويژه 6
2در ترکيب جمالت رعايت شده است.

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

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

 سهولت به کارگیری:

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری 9
6آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.

 صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گيري از يافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 10
4معتبر تهيه شده است.

11
محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از يك يا چند شيء، 

پديده، واقعيت و يا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

2

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

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

13
به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
برنامه درسي ملي و رويکرد فطرت گرايي توحيدي توجه 

کرده است.
2

به شايستگي هاي پايه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت و 14
2يادگيري مربوط توجه کرده است.

 رعايت و ترويج ارزش های دينی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ايراني:

ارزش هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد 15
3مصوب را رعايت نموده است.

16
به معرفی نمادهای هويت ملی )ايراني،  اسالمي و انقالبي( 
مانند پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي ديني و انقالبي توجه 

کرده است. 
3

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي فرهنگ نامه ها و دايرة المعارف های تاريخ
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معيارها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

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

به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 17
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 18
3ايماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19
در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 

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

2

در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 20
2آموزشي به نيازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا:

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

نشانه هاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده 
است.

3

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

 سازماندهی مناسب محتوا:

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 23

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

25
محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و 

فزاينده را براي مخاطب فراهم مي کند.
2

شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل و 26
1خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي فرهنگ نامه ها و دايرة المعارف های تاريخ
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معيارها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني:

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 27
3دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

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

 مالحظات بهداشتی و ايمنی:

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، بي خطر 29
6و بهداشتي استفاده شده است.

 جذابیت شكلي و ظاهری:

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده 30
2آموزشي رعايت شده است.

موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده 31
2آموزشي رعايت شده است.

از رنگ ها، تصاوير،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 32
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

  ويژگی ها و سنجه های اختصاصي 
»ارزيابي از فرهنگ نامه ها و دايرة المعارف های تاريخ«

حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

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

1/5بين محتوا و رويکرد برنامه درسی مغايرت وجود ندارد.1

بين محتوا و اهداف و شايستگی های برنامه درسی 2
1/5مغايرت وجود ندارد.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي فرهنگ نامه ها و دايرة المعارف های تاريخ
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 توجه به توسعۀ شايستگی های پايۀ مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

3
تفکر و تعقل نسبت به زمينه ها، علل، آثار، پيامدها و 

سرنوشت افکار و اعمال انسان ها و جوامع گذشته مورد 
توجه قرار گرفته است.

1/5

4
ايمان به انبياء الهی، قرآن، پيامبر)ص(، امامان عليهم 

السالم و واليت فقيه و نقش بی بديل آن ها در هدايت و 
رستگاری بشر مورد توجه قرار گرفته اند. 

1/5

علم و شناخت نسبت به زمينه ها، علل، آثار و پيامدهای 5
1/5رويدادها و تحوالت مهم گذشته را افزايش می دهد.

مهارت های کاوشگری تاريخی و توسعه يادگيری 6
1/5مادام العمر را تقويت می کند.

برای حفظ و اعتالي ميراث فرهنگی و سبك زندگی 7
1/5ايرانی - اسالمی ارزش قائل شده است.

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

مبتنی بر روش پژوهش علمی و الگوی 8
1/5تحليلی _ تفسيری نوشته شده است.

1/5متکی بر منابع و مآخذ متقن و معتبر است.9

1/5به دور از پيش داوری، تعصب و غرض ورزی است.10

 تناسب کیفیت سازمان دهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطبان

در طراحی و ساماندهی محتوا به پيش آموخته های 11
1/5مخاطبان توجه شده است.

طراحی محتوا از سير منطقی و رشد دهنده تبعيت 12
1/5می کند.

هر واحد يادگيری شروع مناسب و آماده سازی 13
1/5انگيزشی دارد.

 توجه به تفاوت سبك های يادگیری مخاطبان در فرايند يادگیری

فرايند يادگيری، حواس چندگانه فراگيران را درگير 14
2می کند.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصي »ارزيابي از فرهنگ نامه ها و دايرة المعارف های تاريخ«
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

محتوا با مسائل و چالش های زندگی مخاطبان ارتباط 15
2دارد.

محتوا حس کنجکاوی و عالقه مخاطبان را برای بيشتر 16
2دانستن برمی انگيزد.

 تناسب ساختار فیزيكی کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان

از کاغذ مناسب در جلد و صفحات کتاب استفاده شده 17
1است.

قطع و اندازه کتاب، عنوان و طرح روی جلد با شرايط 18
2سنی مخاطبان تناسب دارد.

تعداد صفحات کتاب با شرايط سنی مخاطبان تناسب 19
1دارد.

اندازه قلم، حروف، فاصله بين کلمات و سطرها با 20
1/5شرايط سنی مخاطبان تناسب دارد.

21
به کيفيت صفحه آرايی، زيباسازی متن و ميزان اثر 
سفيدخوانی بر يادگيری توجه شده و در فصل های 

کتاب از رنگ های متفاوت استفاده شده است.
1/5

 نگارش کتاب با لحن مشفقانه و برمبنای زبان فارسی معیار

سبك نگارش کتاب ساده و روان است و با سن و سطح 22
1/5درک و فهم مخاطبان تناسب دارد.

23
واژه ها و اصطالحات تخصصی و دشوار توضيح داده 
شده اند )در صورت ترجمه بودن اثر، اصطالحات به 

درستی به زبان فارسی ترجمه شده اند(.
2

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

از نمودار، تصوير، نقشه، جدول و... براي ارائة بخشي از 24
1/5محتوا استفاده شده است.

محتواي نمودارها، تصاوير، نقشه ها و جدول ها از اعتبار 25
1/5و کيفيت علمي الزم برخوردارند. 

نمودارها، تصويرها، نقشه ها و جدول ها به لحاظ طراحي 26
1/5هنري از کيفيت و جذابيت مناسبي برخوردارند.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصي »ارزيابي از فرهنگ نامه ها و دايرة المعارف های تاريخ«
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

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

محتوا با مسائل تاريخي مورد نياز مخاطبان ارتباط 27
1/5برقرار می کند و به نيازهای آنان پاسخ می دهد.

محتوا امکان به کارگيری مهارت های کاوشگری در 28
1/5موضوعات تاريخي را برای مخاطبان فراهم می کند.

1/5محتوا يادگيری فعال را تقويت می کند.29

 رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیۀ  محتوای کتاب

کتاب داراي شناسنامة کامل )مؤلف، مترجم، ويراستار، 30
1/5ناشر و ...( است.

31

در استفاده از آثار و نوشته هاي ديگران، حقوق مالکيت 
و آفرينش فکري صاحبان اثر رعايت شده است )رعايت 
اصل امانت داري علمي با استنادات و ارجاعات دقيق 

و کامل(.

1/5

 مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیری

حس کنجکاوی و عالقه به کاوشگری مادام العمر را در 32
2دانش آموزان تقويت می کند.

موجب تفکر و تعقل مخاطبان نسبت به پديده های 33
2انسانی در گذشته می شود.

به درک و تعالی هويت فردی و اجتماعی مخاطبان 34
2کمك می کند.

عالقه و توانايی مخاطبان در برقراری ارتباط و تعامل با 35
2افراد و جوامع ديگر را تقويت می کند.

زمينه ساز شناخت و مواجهه منطقی مخاطبان با مسائل 36
2و تحوالت سياسی - اجتماعی زمان خود می شود.

37
به مخاطبان کمك می کند که تأثير رويدادها و تحوالت 

تاريخی بر زندگی افراد و جوامع پس از آن را درک 
کنند.

2

ويژگی ها و سنجه های اختصاصي »ارزيابي از فرهنگ نامه ها و دايرة المعارف های تاريخ«
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 برخورداری از نظم، انسجام و تعادل در اطالعات و واقعیت های علمی

ترتيب، توالی و نظم رويدادها و تحوالت تاريخي رعايت 38
2شده است.

39
تعادل و تناسب منطقی و معقولی ميان جنبه های 

سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگي گذشته 
وجود دارد.

2

40
به دستاوردها و فراز و فرود فرهنگ و تمدن 

ايرانی - اسالمی و دستاوردها و ميراث فکری و 
فرهنگی تمدن های بشری توجه شده است.

2

به روابط و تعامل فکری و فرهنگی ميان جوامع و 41
2کشورهای مختلف در گذشته توجه شده است.

شواهد و مداک تاريخی مورد استناد دارای وضوح و 42
2ارتباط منطقی هستند.

مباحث به شيوه علمی مطرح شده و از صحت علمی 43
2برخوردارند.  

شيوه استناد دهی و ارجاع به منابع و مآخذ علمی 44
2است.

2منابع و مآخذ در پايان هر مدخل ذکر شده است.45

در مورد تاريخ رويدادها، اعداد سال ها با تقويم های 46
2ديگر تطبيق داده شده و معادل آن نوشته شده است.

 ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان

انگيزه و عالقه به دانش تاريخ و مطالعه و انجام پژوهش 47
2ساده در زمينه تاريخ را افزايش  می دهد.

انگيزه و عالقه به بازديد از آثار تاريخی و حفظ آثار 48
2باستانی و فرهنگی را افزايش می دهد.

انگيزه و عالقه در توجه به زندگی مشاهير علمی، 49
2فرهنگی، دينی و قهرمانان را تقويت می کند.

نقشه ها و تصاوير مربوط به رويدادها و شخصيت هاي 50
2سرنوشت ساز، تأثيرگذار هستند.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصي »ارزيابي از فرهنگ نامه ها و دايرة المعارف های تاريخ«
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 کمك به رشد و توسعۀ علمی مخاطبان

مهارت های مطالعه و کاوشگری تاريخی را در 51
3دانش آموزان تقويت می کند.

52

توانايي مخاطبان در کشف و درک زمينه ها، علل، عوامل، آثار، 
نتايج، پيامدها و تحليل و تفسير رويدادها و تحوالت تاريخی 
و نقش شخصيت هاي مهم و تأثيرگذار در رويدادها و تحوالت 

تاريخي را تقويت مي کند.

2

به مخاطبان کمك می کند که تغيير و تداوم  در زندگی 53
2اجتماعی گذشته را به خوبی درک کنند.

54
توانايی مخاطبان در شناسايی و درک تأثير و تأثر 

متقابل تمدن ها و جوامع مختلف بر يکديگر در گذشته 
را تقويت می کند.

2

55
در نقشه هاي تاريخي، تغيير نام شهرها و مناطق و مطابقت 

2نام هاي قديم و جديد مورد توجه قرار گرفته است.

 ارائه تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها به صورت مستدل

56
رويدادها و پديده هاي تاريخي در چارچوب روابط علي 

و معلولي و به صورتي مستدل و منطقي توصيف و 
تحليل شده اند.

3

57
در انتخاب و ساماندهي مطالب و محتوا، فرصت ها و 

موقعيت هايي براي تفکر، استدالل  و مفهوم سازي توسط 
مخاطبان ايجاد شده است.

3

 توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان

58
روحيه حقيقت     جويی، عدالت خواهی، حق طلبی، 

نوع دوستي و پذيرفتن مسئوليت در قبال ديگران را 
پرورش مي دهد.

3

به درک ويژگی های تمدن و فرهنگ ايرانی - اسالمی 59
2کمك می کند.

روحيه تعامل با ديگران و مهارت های زندگي را تقويت 60
2می کند.

مؤلفه هاي هويتي ايراني - اسالمي را مورد توجه قرار 61
2مي دهد.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصي »ارزيابي از فرهنگ نامه ها و دايرة المعارف های تاريخ«
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

در تيترهای اصلی و فرعی فصل ها و بخش های کتاب از 62
2عنوان های جذاب و تفکر برانگيز استفاده شده است.

63
در ارائه نقشه ها و تصاوير و ساماندهي محتوا و مفاهيم 

مربوط به آن ها از روش هاي خالقانه استفاده شده 
است.

2

 معرفي منابع تألیف يا ترجمه کتاب و منابع براي مطالعه بیشتر

64
در متن محتوا به منابع مورد استفاده، استناد شده و در 
فهرست منابع، مآخذ مورد استفاده و منابع ديگر براي 

مطالعه بيشتر معرفي شده اند. 
2

منابع الکترونيك و سايت های تاريخی معتبر ، موزه ها و 65
2نمايشگاه های عکس تاريخی معرفی شده اند.

۱20جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

ويژگی ها و سنجه های اختصاصي »ارزيابي از فرهنگ نامه ها و دايرة المعارف های تاريخ«
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معيارها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 خالقیت و نوآوری:

1
زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طريق پرورش 

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

2

2
توليد يك محصول جديد و کاربردي را با استفاده از يك 
يا چند روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمايش 

کردن( فراهم کرده است.
1

خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير: پرورش تخيل/ 3
طرح افکار تازه/ ارتباط بين پديده ها و وقايع و کاربست آن 

را مورد توجه قرار داده است. 
2

موقعيت هايی برای به کارگيری ايده ها و تبديل آن به 4
1خدمات جديد و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.5

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ويژه 6
2در ترکيب جمالت رعايت شده است.

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

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

 سهولت به کارگیری:

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری 9
6آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.
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معيارها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گيري از يافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 10
4معتبر تهيه شده است.

11
محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از يك يا چند شيء، 

پديده، واقعيت و يا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

2

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

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

13
به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
برنامه درسي ملي و رويکرد فطرت گرايي توحيدي توجه 

کرده است.
2

به شايستگي هاي پايه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت 14
2و يادگيري مربوط توجه کرده است.

 رعايت و ترويج ارزش های دينی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ايراني:

ارزش هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد 15
3مصوب را رعايت نموده است.

16
به معرفی نمادهای هويت ملی )ايراني،  اسالمي و انقالبي( 
مانند پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي ديني و انقالبي توجه 

کرده است. 
3

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

به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 17
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 18
3ايماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از اطلس ها و مجموعه عكس های تاريخ
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معيارها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19
در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 

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

2

در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 20
2آموزشي به نيازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا:

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

نشانه هاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده 
است.

3

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

 سازماندهی مناسب محتوا:

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 23

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

25
محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و 

فزاينده را براي مخاطب فراهم مي کند.
2

شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل و 26
1خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني:

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 27
3دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

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

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از اطلس ها و مجموعه عكس های تاريخ
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 مالحظات بهداشتی و ايمنی:

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، بي خطر 29
6و بهداشتي استفاده شده است.

 جذابیت شكلي و ظاهری:

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده 30
2آموزشي رعايت شده است.

موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده 31
2آموزشي رعايت شده است.

از رنگ ها، تصاوير،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 32
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

  ويژگی ها و سنجه های اختصاصي 
»ارزيابي از اطلس ها و مجموعه عكس های تاريخ«

حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

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

2بين محتوا و رويکرد برنامه درسی مغايرت وجود ندارد.1

بين محتوا و اهداف و شايستگی های برنامه درسی 2
2مغايرت وجود ندارد.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از اطلس ها و مجموعه عكس های تاريخ
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 توجه به توسعۀ شايستگی های پايۀ مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

3
تفکر و تعقل نسبت به زمينه ها، علل، آثار، پيامدها و 

سرنوشت افکار و اعمال انسان ها و جوامع گذشته مورد 
توجه قرار گرفته است.

2

4
انبياء الهی، قرآن، پيامبر)ص(، امامان عليهم السالم 
و واليت فقيه و نقش بی بديل آن ها در هدايت و 

رستگاری بشر مورد توجه قرار گرفته اند. 
2

علم و شناخت نسبت به زمينه ها، علل، آثار و پيامدهای 5
2رويدادها و تحوالت مهم گذشته را افزايش می دهد.

مهارت های کاوشگری تاريخی و توسعه يادگيری 6
2مادام العمر را تقويت می کند.

برای حفظ و اعتالي ميراث فرهنگی و سبك زندگی 7
2ايرانی - اسالمی ارزش قائل شده است.

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

مبتنی بر روش پژوهش علمی و الگوی 8
1/5تحليلی _ تفسيری نوشته شده است.

1/5متکی بر منابع و مآخذ متقن و معتبر است.9

1/5به دور از پيش داوری، تعصب و غرض ورزی است.10

 تناسب کیفیت سازمان دهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطبان

11
در طراحی و ساماندهی محتوا ) نقشه ها، تصاوير و 

متن هاي مرتبط با آن ها( به پيش آموخته های مخاطبان 
توجه شده است.

1/5

طراحی محتوا از سير منطقی و رشد دهنده تبعيت 12
1/5می کند.

هر واحد يادگيری شروع مناسب و آماده سازی انگيزشی 13
1/5دارد.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصي »ارزيابي از اطلس ها و مجموعه عكس های تاريخ«
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 توجه به تفاوت سبك های يادگیری مخاطبان در فرايند يادگیری

فرايند يادگيری، حواس چندگانه فراگيران را درگير 14
1/5می کند.

به راهبردهای ياددهی – يادگيری فعال و مشارکتی 15
1/5)مطالعه موردی، پروژه تحقيق( توجه شده است.

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

محتوا با مسائل و چالش های زندگی مخاطبان ارتباط 16
2دارد.

محتوا حس کنجکاوی و عالقه مخاطبان را برای بيشتر 17
2دانستن برمی انگيزد.

 تناسب ساختار فیزيكی کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان

از کاغذ مناسب در جلد و صفحات کتاب استفاده شده 18
1است.

قطع و اندازه کتاب، عنوان و طرح روی جلد با شرايط 19
1سنی مخاطبان تناسب دارد.

تعداد صفحات کتاب با شرايط سنی مخاطبان تناسب 20
1دارد.

اندازه قلم، حروف، فاصله بين کلمات و سطرها با 21
1/5شرايط سنی مخاطبان تناسب دارد.

22
به کيفيت صفحه آرايی، زيباسازی متن و ميزان اثر 
سفيدخوانی بر يادگيری توجه شده و در فصل های 

کتاب از رنگ های متفاوت استفاده شده است.
1/5

 نگارش کتاب با لحن مشفقانه و برمبنای زبان فارسی معیار

سبك نگارش ساده و روان است و با سن و سطح درک 23
1/5و فهم مخاطبان تناسب دارد.

واژه ها و اصطالحات تخصصی و دشوار توضيح داده 24
1/5شده اند. 

ويژگی ها و سنجه های اختصاصي »ارزيابي از اطلس ها و مجموعه عكس های تاريخ«
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

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

محتوا با مسائل تاريخي مورد نياز مخاطبان ارتباط 25
2برقرار می کند و به نيازهای آنان پاسخ می دهد.

محتوا امکان به کارگيری مهارت های کاوشگری در 26
2موضوعات تاريخي را برای مخاطبان فراهم می کند.

2محتوا يادگيری فعال را تقويت می کند.27

 رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیۀ  محتوای کتاب

کتاب داراي شناسنامة کامل )مؤلف، مترجم، ويراستار، 28
1/5ناشر و ...( است.

29

در استفاده از آثار و نوشته هاي ديگران، حقوق مالکيت 
و آفرينش فکري صاحبان اثر رعايت شده است )رعايت 
اصل امانت داري علمي با استنادات و ارجاعات دقيق 

و کامل(.

1/5

 مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیری

حس کنجکاوی و عالقه به کاوشگری مادام العمر را در 30
2دانش آموزان تقويت می کند.

موجب تفکر و تعقل مخاطبان نسبت به پديده های 31
2انسانی در گذشته می شود.

به درک و تعالی هويت فردی و اجتماعی مخاطبان 32
2کمك می کند.

عالقه و توانايی مخاطبان در برقراری ارتباط و تعامل با 33
2افراد و جوامع ديگر را تقويت می کند.

زمينه ساز شناخت و مواجهه منطقی مخاطبان با مسائل 34
2و تحوالت سياسی - اجتماعی زمان خود می شود.

35
به مخاطبان کمك می کند که تأثير رويدادها و تحوالت 

تاريخی بر زندگی افراد و جوامع پس از آن را درک 
کنند. 

2

ويژگی ها و سنجه های اختصاصي »ارزيابي از اطلس ها و مجموعه عكس های تاريخ«
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 برخورداری از نظم، انسجام و تعادل منطقي در اطالعات و واقعیت های علمی

ترتيب، توالی و نظم رويدادها و تحوالت تاريخي رعايت 36
2شده است.

37
تعادل و تناسب منطقی و معقولی ميان جنبه های 

سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زندگي گذشته 
وجود دارد.

2

38
به دستاوردها و فراز و فرود فرهنگ و تمدن 

ايرانی - اسالمی و دستاوردها و ميراث فکری و فرهنگی 
تمدن های بشری توجه شده است.

2

به روابط و تعامل فکری و فرهنگی ميان جوامع و 39
2کشورهای مختلف در گذشته توجه شده است.

شواهد و مداک تاريخی مورد استناد دارای وضوح و 40
2ارتباط منطقی هستند.

نقشه ها و عکس ها با توضيحات مناسب )درباره زمان، 41
2مکان و موضوع( گوياسازي شده اند.

موقعيت جغرافيايي شهرها و مکان هاي تاريخي به دقت 42
2تعيين شده است. 

 ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان

انگيزه و عالقه به دانش تاريخ و مطالعه و انجام پژوهش 43
2ساده در زمينه تاريخ را افزايش  می دهد.

انگيزه و عالقه به بازديد از آثار تاريخی و حفظ آثار 44
2باستانی و فرهنگی را افزايش می دهد.

انگيزه و عالقه در توجه به زندگی مشاهير علمی، 45
2فرهنگی، دينی و قهرمانان را تقويت می کند.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصي »ارزيابي از اطلس ها و مجموعه عكس های تاريخ«
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 کمك به رشد و توسعۀ علمی مخاطبان

مهارت های مطالعه و کاوشگری تاريخی را در 46
2دانش آموزان تقويت می کند.

47

توانايي مخاطبان در کشف و درک زمينه ها، علل، 
عوامل، آثار، نتايج، پيامدها و تحليل و تفسير رويدادها 

و تحوالت تاريخی و نقش شخصيت هاي مهم و 
تأثيرگذار در رويدادها و تحوالت تاريخي را تقويت 

مي کند.

2

به مخاطبان کمك می کند که تغيير و تداوم  در زندگی 48
2اجتماعی گذشته را به خوبی درک کنند.

49
توانايی مخاطبان در شناسايی و درک تأثير و تأثر 

متقابل تمدن ها و جوامع مختلف بر يکديگر در گذشته 
را تقويت می کند.

2

 ارائه تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها به صورت مستدل

مفاهيم و واقعيت هاي تاريخي از منابع و مآخذ معتبر و 50
2متقن اتخاذ شده اند.

51

مفاهيم و واقعيت هاي تاريخي از طريق ارتباط منطقي 
ميان داده ها و روابط علي و معلولي بين آن ها توصيف 

2و تحليل شده اند.

 توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان

52
روحيه حقيقت     جويی، عدالت خواهی، حق طلبی، 

نوع دوستي و پذيرفتن مسئوليت در قبال ديگران را 
پرورش مي دهد.

2

به درک ويژگی های تمدن و فرهنگ ايرانی-اسالمی 53
2کمك می کند.

روحيه تعامل با ديگران و مهارت های زندگي را تقويت 54
2می کند.

مؤلفه هاي هويتي ايراني - اسالمي را مورد توجه قرار 55
2مي دهد.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصي »ارزيابي از اطلس ها و مجموعه عكس های تاريخ«
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 خالقیت و نوآوری در ارائۀ مطالب علمی

در تيترهای اصلی و فرعی فصل ها و بخش های کتاب از 56
2عنوان های جذاب و تفکر برانگيز استفاده شده است.

57
در ارائه و ساماندهي نقشه ها و تصاوير و محتوا و 

مفاهيم مربوط به آن ها از روش هاي خالقانه استفاده 
شده است.

2

 معرفي منابع تألیف يا ترجمه کتاب و منابع براي مطالعه بیشتر

58
در متن محتوا به منابع مورد استفاده، استناد شده و در 
فهرست منابع، مآخذ مورد استفاده و منابع ديگر براي 

مطالعه بيشتر معرفي شده اند.
2

منابع الکترونيك و سايت های تاريخی معتبر، موزه ها و 59
2نمايشگاه های عکس تاريخی معرفی شده اند.

 ويژگی های اختصاصی موضوع درسی

60
در انتخاب موضوع نقشه ها و تصاوير و متن هاي 
مرتبط با آن ها به مسئله محور بودن و نيازهای 

مخاطبان توجه شده است.
2

61
در توجه به ابعاد مختلف سياسی، اجتماعی، اقتصادی و 
2فرهنگي زندگی گذشته، تعادل و توازن رعايت شده است.

62
به دستاوردها و فراز و فرود فرهنگ و تمدن 

ايرانی- اسالمی و دستاوردها و ميراث فکری و فرهنگی 
تمدن های بشری توجه شده است.

2

به روابط و تعامل فکری و فرهنگی ميان جوامع و 63
2کشورهای مختلف در گذشته توجه شده است.

 برخورداري نقشه ها و عكس ها از کیفیت و جذابیت الزم

در طراحي نقشه ها و انتخاب عکس ها از رنگ هاي 64
2مناسب و متنوع استفاده شده است.

65
طراحي گرافيکي )هنري( نقشه ها، تصاوير، نمودارها 
و جدول ها از جذابيت و برانگيزانندگي الزم برخوردار 

است. 
2

۱20جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

ويژگی ها و سنجه های اختصاصي »ارزيابي از اطلس ها و مجموعه عكس های تاريخ«
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2.۱. جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب های حمايتی تاريخ
 ۱.2.۱.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان 

و کارشناسان تاريخ

 ويژگی ها و سنجه های "عمومی" ارزيابي از کتاب های حمايتی 
معلمان و کارشناسان تاريخ

معيارها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 خالقیت و نوآوری:

1
زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طريق پرورش 

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

2

2
توليد يك محصول جديد و کاربردي را با استفاده از يك 
يا چند روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمايش 

کردن( فراهم کرده است.
1

خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير: پرورش تخيل/ 3
طرح افکار تازه/ ارتباط بين پديده ها و وقايع و کاربست آن 

را مورد توجه قرار داده است. 
2

موقعيت هايی برای به کارگيری ايده ها و تبديل آن به 4
1خدمات جديد و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.5

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ويژه 6
2در ترکيب جمالت رعايت شده است.

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

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل فرهنگستان 8
2زبان توجه کرده است. 
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معيارها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 سهولت به کارگیری:

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری 9
6آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.

 صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گيري از يافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 10
4معتبر تهيه شده است.

11
محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از يك يا چند شيء، 

پديده، واقعيت و يا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

2

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

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

13
به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
برنامه درسي ملي و رويکرد فطرت گرايي توحيدي توجه 

کرده است.
2

به شايستگي هاي پايه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت و 14
2يادگيري مربوط توجه کرده است.

 رعايت و ترويج ارزش های دينی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ايراني:

ارزش هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد 15
3مصوب را رعايت نموده است.

16
به معرفی نمادهای هويت ملی )ايراني،  اسالمي و انقالبي( 
مانند پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي ديني و انقالبي توجه 

کرده است. 
3

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

به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 17
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 18
3ايماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تاريخ
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معيارها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19
در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 

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

2

در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 20
2آموزشي به نيازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا:

از کلمات آشنا )واژگان پايه(، با معنا، جمالت کوتاه و 21
3نشانه هاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

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

 سازماندهی مناسب محتوا:

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 23

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

25
محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و 

فزاينده را براي مخاطب فراهم مي کند.
2

شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل و 26
1خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني:

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 27
3دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

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

 مالحظات بهداشتی و ايمنی:

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، بي خطر 29
6و بهداشتي استفاده شده است.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تاريخ
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معيارها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 جذابیت شكلي و ظاهری:

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده 30
2آموزشي رعايت شده است.

موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده 31
2آموزشي رعايت شده است.

از رنگ ها، تصاوير،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 32
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

 ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های 
حمايتی معلمان و کارشناسان تاريخ«

حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

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

1/5بين محتوا و رويکرد برنامه درسی مغايرت وجود ندارد.1

بين محتوا و اهداف و شايستگی های برنامه درسی 2
1/5مغايرت وجود ندارد.

بين محتوا و روش های ياددهی و يادگيری برنامه 3
1/5درسی مغايرت وجود ندارد.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تاريخ
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 توجه به توسعۀ شايستگی های پايۀ مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

4
تفکر و تعقل نسبت به زمينه ها، علل، آثار، پيامدها و 

سرنوشت افکار و اعمال انسان ها و جوامع گذشته مورد 
توجه قرار گرفته است.

1/5

5
ايمان به انبياء الهی، قرآن، پيامبر)ص(، امامان عليهم 

السالم و واليت فقيه و نقش بی بديل آن ها در هدايت و 
رستگاری بشر مورد توجه قرار گرفته اند. 

1/5

علم و شناخت نسبت به زمينه ها، علل، آثار و پيامدهای 6
1/5رويدادها و تحوالت مهم گذشته را افزايش می دهد.

مهارت های کاوشگری تاريخی و توسعه يادگيری 7
1/5مادام العمر را تقويت می کند.

به حفظ و اعتالي ميراث فرهنگی و سبك زندگی 8
1/5ايرانی -اسالمی کمك مي کند.

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

مبتنی بر روش پژوهش علمی و الگوی 9
1/5تحليلی _ تفسيری نوشته شده است.

1/5متکی بر منابع و مآخذ متقن و معتبر است.10

1/5به دور از پيش داوری، تعصب و غرض ورزی است.11

 تناسب کیفیت سازمان دهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطبان

در طراحی و ساماندهی محتوا به پيش آموخته های 12
1/5مخاطبان توجه شده است.

طراحی محتوا از سير منطقی و رشد دهنده تبعيت 13
1/5می کند.

هر واحد يادگيری شروع مناسب و آماده سازی انگيزشی 14
1/5دارد.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تاريخ«
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 توجه به تفاوت سبك های يادگیری مخاطبان در فرايند يادگیری

فرايند يادگيری، حواس چندگانه فراگيران را درگير 15
1/5می کند.

16
به راهبردهای ياددهی – يادگيری فعال و مشارکتی 

)مطالعه موردی، پروژه تحقيق، پرسش و پاسخ، بحث و 
گفت و گو، ايفای نقش و...( توجه شده است.

1/5

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

محتوا با مسائل و چالش های زندگی مخاطبان ارتباط 17
1/5دارد.

محتوا حس کنجکاوی و عالقه مخاطبان را برای بيشتر 18
1/5دانستن برمی انگيزد.

 تناسب ساختار فیزيكي کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان

از کاغذ مناسب در جلد و صفحات کتاب استفاده شده 19
0/75است.

قطع و اندازه کتاب، عنوان و طرح روی جلد با شرايط 20
1/25سنی مخاطبان تناسب دارد.

تعداد صفحات کتاب با شرايط سنی مخاطبان تناسب 21
1دارد.

اندازه قلم، حروف، فاصله بين کلمات و سطرها با 22
1/5شرايط سنی مخاطبان تناسب دارد.

23
به کيفيت صفحه آرايی، زيباسازی متن و ميزان اثر 
سفيدخوانی بر يادگيری توجه شده و در فصل های 

کتاب از رنگ های متفاوت استفاده شده است.
1/5

 نگارش کتاب با لحن مشفقانه و بر مبنای زبان فارسی معیار

سبك نگارش کتاب ساده و روان است و با سن و سطح 24
1/5درک و فهم مخاطبان تناسب دارد.

واژه ها و اصطالحات تخصصی و دشوار توضيح داده 25
1/5شده شده اند. 

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تاريخ«
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

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

از نمودار، تصوير، نقشه، جدول و... براي ارائة بخشي از 26
1/5محتوا استفاده شده است.

محتواي نمودارها، تصاوير، نقشه ها و جدول ها از اعتبار 27
1/5و کيفيت علمي الزم برخوردارند. 

نمودارها، تصويرها، نقشه ها و جدول ها به لحاظ طراحي 28
1/5هنري از کيفيت و جذابيت مناسبي برخوردارند. 

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

محتوا با مسائل تاريخي مورد نياز مخاطبان ارتباط 29
1/5برقرار می کند و به نيازهای آنان پاسخ می دهد.

محتوا امکان به کارگيری مهارت های کاوشگری در 30
1/5موضوعات تاريخي را برای مخاطبان فراهم می کند.

1/5محتوا يادگيری فعال را تقويت می کند.31

 رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیۀ  محتوای کتاب

کتاب داراي شناسنامة کامل )مؤلف، مترجم، ويراستار، 32
1/5ناشر و ...( است.

33

در استفاده از آثار و نوشته هاي ديگران، حقوق مالکيت 
و آفرينش فکري صاحبان اثر رعايت شده است )رعايت 
اصل امانت داري علمي با استنادات و ارجاعات دقيق 

و کامل(.

1/5

 برخورداری از اطالعات نوين برای گسترش دانش معلمان و کارشناسان 

3محتوا در بردارنده موضوعی تازه و مسئله محور است.34

توانايی معلم را در زمينه رفع اشکاالت آموزشی و 35
3ابهامات و پرسش های دانش آموزان تقويت می  کند.

 بیان محتوا با روش های تازه و جذاب

4شيوه ارائه محتوا از تنوع وجذابيت برخوردار است.36

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تاريخ«
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حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 تقويت شايستگی ها و مهارت های نوين حرفه ای، تربیتی و تخصصی مخاطبان

4معلمان را با شيوه های ارزشيابی آشنا می کند.37

وسايل، تجهيزات، مواد کمك آموزشی و نحوة استفاده 38
3از آن ها را به معلم معرفی می کند. 

معلم را با راهبردهای مناسب برای ايجاد تفکر خالق 39
3در فراگيران آشنا می کند.

راهبردهای مناسب، مفيد و مؤثر برای اجرای فرايند 40
4ياددهی – يادگيری را در اختيار معلمان قرار می دهد. 

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

41
با استناد به پژوهش های جهانی، منطقه ای و محلی، 
مهارت های تخصصی معلمان و کارشناسان را تقويت 

می کند.
4

 ارائۀ يافته های جديد روشی در تدريس علوم کشورهای گوناگون جهان و مقايسۀ تطبیقی آن ها با ايران

42
معلمان و کارشناسان را با نقاط ضعف و قوت و 
يافته های جديد روش تدريس تاريخ در ايران و 

کشورهای ديگر آشنا می کند.
4

 ارائه نمونه هايی از يافته های جديد روشی در برنامه ريزی دروس کشورهای جهان و مقايسۀ تطبیقی آن ها 
با ايران

43

مؤلفه های برنامه درسی تاريخ )اهداف، رويکردها، 
انتخاب و ساماندهی محتوا( را به صورت تطبيقی 

بررسی و با برنامه درسی تاريخ کشورهای جهان مقايسه 
کرده است.

4

 ارائه مهارت و تمرين های قابل انطباق با محیط يادگیری و کتاب های درسی کشور

دارای فعاليت های بومی سازی شده )متناسب با 44
3محيط های يادگيری مختلف( است.

دارای فعاليت ها و تمرين های منطبق با فعاليت های 45
3کتاب درسی است.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تاريخ«



۱0۹

حداكثر امتيازويژگی ها و سنجه هارديف
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

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

معلمان و کارشناسان را با طراحی و اجرای فعاليت های 46
3عملی برای دانش آموزان آشنا می کند.

معلمان و کارشناسان را با شيوة ارزشيابی فعاليت های 47
3آموزشی و عملی دانش آموزان آشنا می کند. 

48
معلمان و کارشناسان را با نقش هدايتی معلم در 

جريان ياددهی - يادگيری و غنی سازی محيط تربيتی 
و آموزشی آشنا می کند.

3

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

به فناوری های قابل استفاده در زمينه کاوش و آموزش 49
3تاريخ توجه شده است.

محتوا معلمان و کارشناسان را با نيازها و مسائل جامعه 50
3و حل آن ها آشنا می کند. 

 تشريح، تفسیر و تبیین برنامه های درسی حوزه های تربیت و يادگیری برای مخاطبان

51
ضرورت و کارکرد حوزة تربيت و يادگيری علوم انسانی 
و مطالعات اجتماعی را تشريح، تفسير و تبيين کرده 

است. 
3

قلمرو حوزة علوم انسانی و مطالعات اجتماعی را 52
3تشريح، تفسير و تبيين کرده است.

اهداف حوزة علوم انساني و مطالعات اجتماعی را 53
3تشريح، تفسير و تبيين کرده است.

54
رويکرد حوزة  تربيت و يادگيری علوم انسانی و 

مطالعات اجتماعی را تشريح، تفسير و تبيين کرده 
است.

3

55
نيازهای فراگيران در حوزة تربيت و يادگيری علوم 

انسانی و مطالعات اجتماعی را تشريح، تفسير و تبيين 
کرده است.

3

۱20جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان تاريخ«
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2.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب هاي کمك درسي تاريخ

۱.2.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب هاي کار و تمرين تاريخ

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب های کار و تمرين تاريخ

معيارها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 خالقیت و نوآوری:

1
زمينه حل مسئله به صورت مبتکرانه از طريق پرورش 

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

2

2
توليد يك محصول جديد و کاربردي را با استفاده از يك 
يا چند روش )نظير: درگيري حواس، کاوشگري، آزمايش 

کردن( فراهم کرده است.
1

3

خلق ايده نو از طريق ايجاد شرايط نظير: پرورش تخيل/ 
طرح افکار تازه/ ارتباط بين پديده ها و وقايع و کاربست آن 

را مورد توجه قرار داده است. 
2

موقعيت هايی برای به کارگيری ايده ها و تبديل آن به 4
1خدمات جديد و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.5

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی:

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ويژه 6
2در ترکيب جمالت رعايت شده است.

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

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

 سهولت به کارگیری:

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری 9
6آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.



۱۱۱

معيارها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 صحت و دقت علمی:

محتوا با بهره گيري از يافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 10
4معتبر تهيه شده است.

11
محتوا توصيفي نظام مند و منطقي )از يك يا چند شيء، 

پديده، واقعيت و يا رخداد( ارائه کرده است و با عرصه هاي 
چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.

2

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

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

13
به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
برنامه درسي ملي و رويکرد فطرت گرايي توحيدي توجه 

کرده است.
2

به شايستگي هاي پايه و مؤلفه هاي راهنماي حوزه ي تربيت 14
2و يادگيري مربوط توجه کرده است.

 رعايت و ترويج ارزش های دينی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمي- ايراني:

ارزش هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي مطرح در اسناد 15
3مصوب را رعايت نموده است.

16
به معرفی نمادهای هويت ملی )ايراني،  اسالمي و انقالبي( 
مانند پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي ديني و انقالبي توجه 

کرده است. 
3

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

به نيازهاي گروه هاي سنی مخاطبان و تفاوت در نيازهای 17
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، 18
3ايماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب های کار و تمرين تاريخ
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معيارها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

19
در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 

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

2

در طراحی، توليد و انتخاب محتواي مواد و رسانه هاي 20
2آموزشي به نيازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا:

از کلمات آشنا )واژگان پايه(، با معنا، جمالت کوتاه و 21
3نشانه هاي نگارشي براي فهم بهتر جمالت استفاده شده است.

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

 سازماندهی مناسب محتوا:

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 23

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

25
محتوا در راستاي تحقق اهداف راهنماي حوزه تربيت و 
يادگيري مربوط سازماندهي شده و زمينه فهم عميق و 

فزاينده را براي مخاطب فراهم مي کند.
2

شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل و 26
1خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني:

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 27
3دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

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

 مالحظات بهداشتی و ايمنی:

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، بي خطر 29
6و بهداشتي استفاده شده است.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب های کار و تمرين تاريخ



۱۱۳

معيارها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
توضيحات

 جذابیت شكلي و ظاهری:

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده 30
2آموزشي رعايت شده است.

موازين تربيتي و اصول آموزشي در طراحي و تدوين ماده 31
2آموزشي رعايت شده است.

از رنگ ها، تصاوير،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 32
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

 ويژگی ها و سنجه های اختصاصی
»ارزيابي از کتاب های کار و تمرين تاريخ«

ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

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

بين محتوا و رويکرد برنامه درسی مغايرت وجود 1
1/5ندارد.

بين محتوا و اهداف و شايستگی های برنامه درسی 2
1/5مغايرت وجود ندارد.

بين محتوا و روش های ياددهی و يادگيری برنامه 3
1/5درسی مغايرت وجود ندارد.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب های کار و تمرين تاريخ
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 توجه به توسعۀ شايستگی های پايۀ مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

4
تفکر و تعقل نسبت به زمينه ها، علل، آثار، پيامدها 
و سرنوشت افکار و اعمال انسان ها و جوامع گذشته 

مورد توجه قرار گرفته است.
1/5

5
ايمان به انبياء الهی، قرآن، پيامبر)ص(، امامان عليهم 
السالم و واليت فقيه و نقش بی بديل آن ها در هدايت 

و رستگاری بشر مورد توجه قرار گرفته اند. 
1/5

6
علم و شناخت نسبت به زمينه ها، علل، آثار و 

پيامدهای رويدادها و تحوالت مهم گذشته را افزايش 
می دهد.

1/5

مهارت های کاوشگری تاريخی و توسعه يادگيری 7
1/5مادام العمر را تقويت می کند.

به حفظ و اعتالي ميراث فرهنگی و سبك زندگی 8
1/5ايرانی - اسالمی کمك مي کند.

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

مبتنی بر روش پژوهش علمی و الگوی 9
1/5تحليلی_تفسيری نوشته شده است.

1/5متکی بر منابع و مآخذ متقن و معتبر است.10

1/5به دور از پيش داوری، تعصب و غرض ورزی است.11

 تناسب کیفیت سازمان دهی محتوای کتاب با میزان درک و فهم مخاطبان

در طراحی و ساماندهی محتوا به پيش آموخته های 12
1/5مخاطبان توجه شده است.

طراحی محتوا از سير منطقی و رشد دهنده تبعيت 13
1/5می کند.

هر واحد يادگيری شروع مناسب و آماده سازی 14
1/5انگيزشی دارد.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی»ارزيابي از کتاب های کار و تمرين تاريخ«



۱۱5

ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 توجه به تفاوت سبك های يادگیری مخاطبان در فرايند يادگیری

فرايند يادگيری، حواس چندگانه فراگيران را درگير 15
1/5می کند.

16
به راهبردهای ياددهی –يادگيری فعال و مشارکتی 

)مطالعه موردی، پروژه تحقيق، پرسش و پاسخ، بحث 
و گفت و گو، ايفای نقش و...( توجه شده است.

1/5

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

محتوا با مسائل و چالش های زندگی مخاطبان ارتباط 17
1/5دارد.

محتوا حس کنجکاوی و عالقه مخاطبان را برای 18
1/5بيشتر دانستن برمی انگيزد.

 تناسب ساختار فیزيكي کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان

از کاغذ مناسب در جلد و صفحات کتاب استفاده 19
0/75شده است.

قطع و اندازه کتاب، عنوان و طرح روی جلد با شرايط 20
1/25سنی مخاطبان تناسب دارد.

تعداد صفحات کتاب با شرايط سنی مخاطبان تناسب 21
1دارد.

اندازه قلم، حروف، فاصله بين کلمات و سطرها با 22
1/5شرايط سنی مخاطبان تناسب دارد.

23
به کيفيت صفحه آرايی، زيباسازی متن و ميزان اثر 
سفيدخوانی بر يادگيری توجه شده و در فصل های 

کتاب از رنگ های متفاوت استفاده شده است.
1/5

 نگارش کتاب با لحن مشفقانه و برمبنای زبان فارسی معیار

سبك نگارش کتاب ساده و روان است و با سن و 24
1/5سطح درک و فهم مخاطبان تناسب دارد.

واژه ها و اصطالحات تخصصی و دشوار توضيح داده 25
1/5شده اند. 

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی»ارزيابي از کتاب های کار و تمرين تاريخ«
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

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

از نمودار، تصوير، نقشه، جدول و ... براي ارائه بخشي 26
1/5از محتوا استفاده شده است.

محتواي نمودارها، تصاوير، نقشه ها و جدول ها از اعتبار 27
1/5و کيفيت علمي الزم برخوردارند.

28
نمودارها، تصويرها، نقشه ها و جدول ها به لحاظ 

طراحي هنري از کيفيت و جذابيت مناسبي 
برخوردارند. 

1/5

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

محتوا با مسائل تاريخي مورد نياز مخاطبان ارتباط 29
1/5برقرار می کند و به نيازهای آنان پاسخ می دهد.

محتوا امکان به کارگيری مهارت های کاوشگری در 30
1/5موضوعات تاريخي را برای مخاطبان فراهم می کند.

1/5محتوا يادگيری فعال را تقويت می کند.31

 رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیۀ  محتوای کتاب

کتاب داراي شناسنامة کامل )مؤلف، مترجم، 32
1/5ويراستار، ناشر و ...( است.

33

در استفاده از آثار و نوشته هاي ديگران، حقوق 
مالکيت و آفرينش فکري صاحبان اثر رعايت شده 
است )رعايت اصل امانت داري علمي با استنادات و 

ارجاعات دقيق و کامل(.

1/5

 تعمیق درک دانش آموزان در ارتباط با مطالب کتاب درسي و برنامۀ درسي

در طراحی پرسش ها، فعاليت ها و تمرين ها به اهداف 34
4کتاب درسی توجه شده است.

35
فعاليت ها و شواهد و مدارک تاريخی متنوع برای 

گسترش و تعميق درک مفاهيم و موضوعات تاريخی 
طراحی شده اند.

3

به موضوعات و مفاهيم اساسی هر درس توجه شده 36
3است. 

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی»ارزيابي از کتاب های کار و تمرين تاريخ«



۱۱۷

ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 پرورش مهارت هاي الزم و مرتبط با کتاب هاي درسي

مهارت گزارش بازديد و گزارش علمی را تقويت 37
3می کند.

مهارت تدوين مقاله و انجام پروژه علمی را تقويت 38
3می کند.

2مهارت معرفی منابع را تقويت می کند.39

مهارت کاوشگری و تهيه قطعات ويدئويی و مجموعه 40
3تصاوير را پرورش می دهد.

 فراهم کردن زمینۀ استحكام و استمرار فرايند يادگیري دانش آموزان

انگيزه و عاليق دانش آموزان را برای کاوش و يادگيری 41
3مداوم و مادام العمر فراهم می کند.

 ارائه موقعیت ها و فّعالیت هاي يادگیري و مهارت هاي متنّوع و فراتر از کتاب درسي

از فعاليت ها و پرسش های صرفا حافظه  محور پرهيز 42
3شده است.

پرسش های برانگيزاننده در ارتباط با محتوا و تصاوير و 43
3نمودارها طرح شده اند.

44
تکاليف تکميلی و فعاليت های عملی فراتر از کتاب 

درسی برای دانش آموزان قوی و ضعيف طراحی شده 
است.

3

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

دارای تمرين ها و فعاليت های متناسب با کار گروهی و 45
3ايفای نقش است.

انگيزه بازديدهای گروهی از آثار تاريخی و موزه ها را 46
3تقويت می کند.

47
از طريق طراحی و پيش بينی فعاليت های گروهی و 
ثبت نتايج آن، امکان توجه به آرا و نظرات ديگران و 

همفکری با آنان در حل مسائل را فراهم می سازد.
3

امکان گفت و گو و تعامل دانش آموزان با يکديگر و با 48
3معلم را فراهم می کند.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی»ارزيابي از کتاب های کار و تمرين تاريخ«
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ويژگی ها و سنجه هارديف
حداكثر 

امتياز
امتياز اخذ 

شده
مالحظات

 عدم ارائه تمرين های بی ارتباط با اهداف درس ها وعدم پاسخ مستقیم تمرين )حل مسائل( کتاب ها

3تمرين ها با اهداف کتاب منطبق هستند. 49

از ارائه پاسخ تمرين ها و فعاليت ها به صورت مستقيم 50
3پرهيز شده است.

 رعايت استاندارد ارزشیابی برنامۀ درسی

از به کارگيری روش ها و ابزارهای ارزشيابی 51
3اضطراب آور و مأيوس کننده پرهيز شده است.

52
به جای تمرکز بر اندازه گيری ميزان محفوظات 

ذهنی، بر سنجش ميزان درک و فهم و قدرت تحليل 
توجه شده است.

3

3به خودآگاهی و خودارزيابی تأکيد دارد.53

در ارزشيابی ها به انعطاف و استمرار و تفاوت های 54
3فردی دانش آموزان توجه شده است.

به کارگروهی و فعاليت های جمعی و روش حل مسئله 55
3توجه شده است.

در طراحی تمرين ها و فعاليت ها به سطوح مختلف 56
3يادگيری توجه شده است.

رويکردها و روش های ارزشيابی موجب پايداری و 57
3تثبيت يادگيری دانش آموزان می شوند.

۱20جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی»ارزيابي از کتاب های کار و تمرين تاريخ«
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شرح  برخي از اصطالحات:
۱. زبان فارســی معیار: منظور از زبان فارســی معيار زبانی است که به قلمرو 
ملی و فراگير اختصاص دارد و به کارگيري آن در نوشــتن و سخن گفتن ميان همه 
فارســی زبانان تحصيل کرده مشترک است. زبان فارسی معيار ورای لهجه های محلی 
و اجتماعی رايج در يك کشــور قرار دارد و وســيله ارتباط اجتماعی، علمی و ادبی 
کسانی است که ممکن است در شرايط ديگر به لهجه های محلی يا اجتماعی خاص 
خــود تکلم کنند. اين زبان معموالً همان زبان درس خوانده ها اســت و غالباً با زبان 

نوشتار يکی 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 
است. از زبان معيار نوشتاری در موارد مکتوب آموزشی نظير نوشتن کتاب های درسی، 
مقاالت علمــی، روزنامه ها و مجالت، نگارش های اداری و رســمی و در برنامه های 
خبری راديو و تلويزيون مانند پخش اخبار اســتفاده می شود. زبان نوشتاری صورتی 

ثابت دارد و سنجيده تر و منسجم تر از زبان گفتاري است.
زبان گفتاری معيار، زبانی اســت که توســط افراد تحصيل کرده و قشرهای باالی 
جامعه در موقعيت های رسمی مانند دانشگاه ها، مدارس، صدا و سيما، مصاحبه های 
رســمی و سخنرانی ها اســتفاده می شود. اين زبان منعطف اســت و در طول زمان 
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متحول می شود، معيار زبان فارسی گفتاری، زبان رايج در تهران است.
2. ارزش هاي ديني: ترجيحاتي است که در قرآن، سنت پيامبر)ص( و ائمه اطهار 
عليهم الســالم مورد تأييد قرار گرفته و بدان ها توصيه شده است. براي مثال تهذيب 
نفس، عبادت خداوند،  کســب علم و معرفت، نيکي و احســان به ديگران، کمك به 
نيازمندان و فقرا، ترک گناهان، دفاع از ســرزمين و يا جهاد در راه خدا از جمله اين 
ارزش ها مي باشد. اين نوع از ارزش ها مورد توجه افراد با ايمان و عالمان ديني است. 
۳. ارزش هاي اجتماعي: ترجيحاتي هســتند که از ســوي عموم مردم جامعه 
به دليل مفيد بودن آن پذيرفته شــده اند،  از جمله مي توان به انديشــه ها،  هنجارها، 
عقايد، باورها و يا اعمالي اشــاره کرد که متکي به تجربيات مثبت افراد و يا باورهاي 
ديني آن ها هســتند. اين نوع از ارزش ها معموالً مورد توجه مردم و جامعه شناســان 

است. )محمد خليفه، 1378(
4. ارزش هــاي فرهنگي: ترجيحاتي هســتند که برگرفته از آداب و رســوم، 
دانش هاي علمي و عملي، خــرده فرهنگ ها، فرهنگ ملي، اخالقيات، افکار و عقايد 
و ســبك زندگي عامه مردم هستند. عده اي ارزش هاي فرهنگي را همان ارزش هاي 
اجتماعي مي دانند و معتقد هســتند که اين دو را نمي توان از يکديگر جدا کرد،  زيرا 

که هر دو در جامعه ريشه دارند. )محسنی، 1379(
5. رشد عاطفي: متشکل از نظام هاي واسطه اي مثل غرائز، صفات و فرايندهاي 
واکنشــي اکتسابي اســت که به تغييرات عاطفي و هيجاني افراد اشاره دارد. )برنامه 
درسي ملي ص 64( در دوره کودکي رفتارها و هيجانات اغلب خام و کودکانه است. 
کودکان در اين مرحله احساســات خوب را از خود بــروز مي دهند، اما به حمايت و 

هدايت عاطفي نياز دارند. )کاتلين هی وود و نانسی گچل 1390(
6. رشد ايماني: عالقه و باور قلبي همراه با محبت عميق و ثابت به خالق هستي 
و تجليات آن اســت. مراحل رشد ايماني شامل علم اليقين، عين اليقين و حق اليقين 
است. فرد با ايمان با عبور از نفس حيواني وارد نفس لوامه و در نهايت نفس مطمئنه 

)استقرار نيکي در ذات( مي شود.
۷. رشــد عملكردي: هر تالش مفيد و رفتار آگاهانه و ارادي مبتني بر مباني و 
علل و عواملي مانند علل زيستي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي است )برنامه درسي 
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ملي ص 65( که شــامل مراحلي چون مشــاهده و تقليد، اجراي مستقل، سرعت و 
دقت در اجرا و عادي شدن مهارت است.

8. رشد اخالقي: رفتاري که وجدان همه انسان ها براي آن ارزش قائل است. عقل 
و ديــن آن را تأييد مي کند/ خلق و خو و رفتار عادت شــده/ به يادگيري رفتارهاي 

مبتني بر ارزش ها در برخورد با خود و ديگران اشاره دارد. 
۹. رشد شــناختي: عمل ذهن بر روي اطالعات براي تبديل مجهول به معلوم 
مي باشــد/ مجموعه اي از فرايندهاي هوشي و عقالني است که محصول آن به شکل 
تصورات و تصديقات در ذهن انســان تجلي مي يابد/ به تغييرات شــناختي و درجه 
درک و فهم افراد اشــاره دارد. دوره کودکي )ســنين 7 تا 10 ســالگي( مصادف با 
مرحله تفکر عيني است. در اين مرحله کودک مي تواند به طور محسوس درباره اشيا 
و رويدادها تفکر کند. از ســنين 11 سالگي به بعد کودک وارد مرحله تفکر انتزاعي 
مي شــود )مرحله عمليات صوري(. نوجوان در اين مرحله مي تواند درباره موضوعات 
و گزاره هاي مجرد فکر کند و فرضيه هاي خود را آزمون کند. )کديور و شــعاري نژاد 

)1385
۱0. ســفیدخواني: منظور از اصول ســفيدخواني، در نظر گرفتن سطوح سفيد 
در حواشــي متن و حاشيه هاي صفحات کتاب است. به عبارت ديگر صفحات کتاب 
نبايد از تصوير و نوشــته کاماًل پر شوند و ســفيدي نداشته باشند. تقسيم بندي اين 
سفيدي ها در صفحات بايد با رعايت ضوابط و مباني بصري صورت گيرد و به سهولت 
خوانــدن و درک مفهوم کمك کند. ســفيدخواني کتاب هاي کودکان 6 تا 7 ســاله 

نسبت به کتاب هاي نوجوانان بايد بيشتر در نظر گرفته شود.
۱۱. صفحه آرايي: منظور از صفحه آرايي، به کارگيري عناصر بصري معقول نظير 
تعيين طول سطرها و فاصله آن ها از يکديگر، فاصله دادن متن از لبه کاغذ، توجه به 
فاصله ســتون هاي حروف از يکديگر، توجه به شبکه بندي مناسب براي هر صفحه با 
توجه به موضوع و مخاطب، حفظ تناسب و توازن بين پيام هاي نوشتاري و تصويري 

در هر صفحه است.
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