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منابع آموزشــي تکميلي يا )غيردرسي( به عنوان بخشــي مهم از منابع آموزشي 
و تربيتي محســوب مي شــوند که باتوجه به تفاوت هاي فردي فراگيران مي 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 نقشي مؤثردر ارتقاي 
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 اجرايي 
»ســامان دهي منابع آموزشــي و تربيتي )مواد و رســانه ها(« که در جلســه 828 
شــوراي عالي آموزش و پرورش به تصويب رســيد، ارزيابي محصوالت توليد شده و 
اعطاي نشــان استاندارد به آن ها براي ورود به مدارس که نشان دهنده اين همسوئي 

است، بر عهده سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي است.  
 درهمين راســتا باتوجه به بند ب ماده 4 آيين نامه ســاماندهي منابع آموزشي و 
تربيتي و مصوبه جلسه 88 شوراي هماهنگي علمي سازمان، وظيفه تدوين معيارهاي 
ارزشــيابي و اعتبارسنجي منابع آموزشي و تربيتي )عمومي و اختصاصي( براي تمام 
منابع آموزشي مکتوب و غيرمکتوب، در دستورکار معاونت ساماندهي دفتر انتشارات 

و تکنولوژي آموزشي سازمان پژوهش قرار گرفت. 
دفتر انتشــارات و تکنولوژي آموزشــي با ارائه راهنماهاي توليد منابع آموزشي و 
تربيتي در حوزه هاي موضوعي گوناگون، درصدد ترغيب مؤلفان و ناشران به همکاري 
بيشــتر با آموزش و پرورش و توليد محصوالت مناسب آموزشي و تربيتي غيردرسي 

است. 
لــذا ضمن تشــکر از پديد آورنــدگان محترم خانم ها شــهرناز بخشــعلي زاده و 
سميه الســادات ميرمعينی و کار گروه بررسي سنجه ها خانم ها شهرناز بخشعلي زاده، 
سميه السادات ميرمعينی، فريبا کيا و فائزه منشي و آقاي سيد مهدي باقريان )نماينده 
شوراي هماهنگي علمي( 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 آموزشــي 
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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مقّدمه
 امروزه رياضی به عنوان دانشی خاص برای افرادی خاص در نظر گرفته نمی شود 
و شــعار» رياضيات برای همه « در بســياری از محافل و مجامع به گوش می رسد و 
بيش از آن که از رياضيات توقع نخبه پروری برود، انتظار می رود که بهتر زيســتن را 
برای عموم دانش آموزان در نظر داشته باشد )راهنمای برنامه درسی رياضی، ۱384(. 
به عبارت ديگر يکی از اهداف آموزش رياضی، بهتر زندگی کردن دانش آموزان است. 
بنابراين برقراری ارتباط بين رياضی و زندگی روزمره، کسب مهارت های مدل سازی 
رياضی و حل مســئله، رشــد مهارت های تفکر، برقراری ارتبــاط بين نمايش های 
مختلف رياضی و تعبير و تفسير آن ها، برقراری ارتباط بين رياضی و ساير علوم و در 
حالت کلی به کار گيری مفاهيم رياضی در محيط پيرامون و تفسير و تحليل آن ها از 
جمله اهداف اصلی آموزش رياضی است. کتاب های آموزشی )غيردرسی( رياضی هم 
می توانند به برآوردن اهداف برنامه درسی رياضی کمك کنند. اين کتاب ها می توانند 
در مخاطبان ايجاد انگيزه نمايند و به افزايش دانش و سواد علمی و توسعه يادگيری 
فراگيران کمك کنند. جهت تحقق اين امر بايد اهداف و محتوای کتاب های آموزشی 
غيردرسی رياضی توليد شده، با اهداف برنامه درسی رياضی و استانداردهای آموزش 
رياضی همسو باشند. توجه به محتوا، معيارها و سنجه های ارائه شده در اين راهنما 
به بهبود کيفيت آثار مؤلفان، ناشــران و توليدکنندگان منابع آموزشی رياضی کمك 

خواهد کرد. 
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ضرورت، اهمیت و اهداف تولید راهنما
بررسی منابع آموزشــی که در کشورهای مختلف توسط ناشران و توليدکنندگان 
آثار آموزشــی وارد بازار می شوند، نشــان می دهد که اين شرکت ها با بهره گيری از 
برنامه ريزان درســی، متخصصان علوم تربيتی، مؤلفان، تکنولوژيســت ها و طراحان، 
در بدو امر نســبت به تدوين ضوابط و معيارهايی برای توليد اين آثار اقدام می کنند. 
آن ها تالش می کننــد که ضمن مطالعه اهداف تعليم و تربيــت، اهداف برنامه های 
درسی و بررسی خط مشی های آموزشی و ضوابط تأليف و توليد رسانه ها، آثار خود را 
با رعايت اين ضوابط توليد و وارد بازار کنند. اين مؤسسات در تبليغ آثار خود اغلب 
بر روی مالحظات تربيتی که در توليد اين آثار به کار گرفته اند، تأکيد دارند. ناشــران 
و توليدکننــدگان منابع آموزشــي و تربيتي عميقاً اعتقاد دارنــد که با به کارگيری 
مالحظات تربيتی، علمی، فني و هنري و نيز همســويی با اهداف تربيتی يك کشور، 
مــدارس، خانواده ها، انجمن اوليا و مربيان، انجمن معلمان و يا مســئوالن آموزش و 
پرورش محلی و اســتاني، از آثار آن ها بيشتر اســتقبال می کنند )سند ويژگی های 

عمومی، ۱394(.
دفتر انتشــارات و تکنولوژي آموزشی در راستای مصوبه 828 جلسه شورای عالی 
آموزش و پرورش و در جهت استانداردسازی منابع آموزشی و تربيتي، طی جلسات 
مختلــف، معيارها و ســنجه هايی را که امکان رعايت آن ها در توليد آثار آموزشــی 
وجود دارد، تدوين کرده اســت. اين معيارها و سنجه ها با مراجعه به اسناد باالدستی 
آموزش و پرورش، مراجعه به منابع علمی و پژوهشي و نظرسنجی از افراد صاحب نظر 

شناسايی، تبيين و تأليف شده اند. 

برخي از مفاهیم اساسي، ايده هاي کلیدي، مهارت هاي اساسي و 
شايستگي هاي پايه حوزه تربیت و يادگیري رياضیات در برنامة درسی 

مّلی جمهوري اسالمي ايران
حوزه يادگیری رياضیات: رياضيات ريشه در قوه تعقل انسانی و نقشی مؤثر در 
درک قانونمنــدی طبيعت دارد. رياضيات به عنــوان علم مطالعه الگوها و ارتباطات، 
هنری دارای نظم و برخوردار از ســازگاری درونی، زبانــی دقيق برای تعريف دقيق 
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اصطالحات و نمادها و ابزار کار در بســياری از علوم و حرفه ها تعريف شــده است. 
وجه مهم رياضی توانمندســازی انســان برای توصيف دقيق موقعيت های پيچيده، 
پيش بينی و کنترل وضعيت های ممکن مادی، طبيعی، اقتصادی و اجتماعی اســت. 
بنابرايــن، توانايی به کارگيری رياضی در حل مســائل روزمــره و انتزاعی، از اهداف 

اساسی آموزش رياضی می باشد.
ضــرورت و کارکرد حوزه: ر ياضيات و کاربردهای آن بخشــی از زندگی روزانه 
جهت حل مشکالت زندگی در حوزه های مختلف به شمار می آ يد و دارای کاربردهای 
وســيع در  فعاليت های متفاوت انسانی است. رياضيات، موجب تربيت افرادی خواهد 
شد که در برخورد با مســائل بتوانند به طور منطقی استدالل کنند، قدرت تجزيه و 
انتزاع داشــته باشــند و درباره  پديده های پيرامونی تئوری های جامع بسازند. از ا ين 
منظر، ر ياضی علمی است که در شناخت طبيعت و دقت به مفاهيم سا ير علوم، نقش  

موثري دارد و نشان دهنده  چارچوب اصلی روش ها ی تفکر و فهم انسانی است. 
قلمــرو حوزه: قلمرو حوزه آموزش رياضيات از يك ســو، درک مفاهيم رياضی 
شــامل: اعداد و محاسبات عددي، جبر و نمايش نمادين )الگوها، رابطه ها و تابع ها(، 
هندســه و اندازه گيری، داده ها، آمار و احتمال اســت و از سوی ديگر، در اين حوزه 
دانش آموزان بايد با فرآيندهای رياضی نظير حل مسئله و به کارگيری استراتژی های 
حل مســئله، مدل سازی )مســائل واقعی و  پديده ها(، استدالل، تفکر نقاد و استدالل 
منطقی )تعميم دادن، پيش بينی، فرضيه سازی، حدسيه سازی و آزمودن حدسيه ها، 
توضيح دادن و تبيين جواب ها، تأييد و تصديق کردن جواب ها، دســته بندی کردن، 
مقايسه کردن و به کارگيری الگوها(، تفکر تجسمی يا ديداری و تفکر خاّلق )استدالل 
فضايی، حل کردن مســئله های غيرمعمول، الگوهای تجسمی، توليد مسئله در قالب 
داســتانی و بافت واقعی و تخيلی(، اتصال و پيوندهای موضوعی و مفهومی رياضی، 
گفتمــان رياضی )فرهنگــی و ارتباطی خواندن و نوشــتن رياضی(، تصميم گيری و 
تصميم ســازی، تخمين زدن و دقت يافتن آشــنا شــوند و در آن ها مهارت يابند. در 
فراينــد ياددهی-يادگيــری رياضی، دانش آموزان ياد می گيرنــد که چگونه مفاهيم 
جديــد رخ می دهد، چگونه بايد آن ها را نامگذاری کرد و چگونه می توان با آن ها کار 

کرد و آن ها را تعميم داد.
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فناوری های نوين و کاربردهای آن )حسابگرها و رايانه ها، نرم افزارهای رايانه ای( از 
نکات مورد تأکيد در استفاده از فناور ی های نوين در رياضيات است. فرهنگ و تمدن 
ايران و اسالم از طريق شرح خدمات دانشمندان و رياضيدانان ايرانی و نقش آنان در 

تاريخ رياضی، بخشی از محتوای اين حوزه را تشکيل می دهد.
جهت گیری های کلی در ســازمان دهی محتوا و آموزش حوزه: رياضيات از 
نظر ماهيت، علمی مجرد اســت، ولی بســتر رشد و توسعه آن، مشاهده و توصيف و 
تجزيه و تحليل محيط پيرامونی است. در رياضيات مدرسه ای، فعاليت های آموزشی 
بايد برخاســته از رياضيات محيط پيرامون باشــد و به دانش آمــوزان کمك کند تا 
مفاهيم و گزاره های رياضی را در محيط پيرامونی خود مشــاهده، تجزيه و تحليل و 
درک کنند و برای مفاهيم رياضی در محيط پيرامونی تعبيرهای گوناگون به دســت 
آورند. اين امر، که راهنمای عمل رياضيدانان اســت، امکان درک شــهودی آنان  را 

تقويت می کند. 
بحث شــهود، در رياضيات مدرسه ای بسيار اساسی است. يادگيری عميق مفاهيم 
رياضی وقتی رخ می دهد که دانش آموزان خودشــان در طی حل يك مســئله قابل 
توجه به آن مفاهيم رســيده و آن مفاهيم را ســاخته باشــند. اين عمل مشابه يك 
پژوهش در رياضی است. بنابراين، در فرايند ياددهی- يادگيری رياضی، دانش آموزان 
ياد می گيرند که چگونه مفاهيم جديد شکل مي گيرند، چگونه بايد آن ها را نامگذاری 

کرد و چگونه می توان با آن ها کار کرد و آن ها را تعميم داد.

اهداف حوزه تربیت و يادگیري رياضي
*اهداف فرايندي:

براي درک مناسب از رياضی، عمل در رياضی و بکارگيري رياضی در حل مسائل، 
ِصرف آموزش موضوعات رياضی کافی نيستند. در عمل رياضی، عوامل و مهارت هاي 
خاصــی درکارند که آن هــا را مهارت هاي فرآيندي می نامنــد. مفاهيم و موضوعات 
رياضی مانند جســمی هســتند که مهارت هاي فرآيندي روح آن ها هســتند. اين 
مهارت ها در همه پايه هاي تحصيلی، چه در دوره عمومی و چه در دوره متوســطه، 
با اهميت هســتند و حضور دارند؛ ولی بســته به نوع ســطح شناختی دانش آموزان 
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پياده    سازي و چگونگی کارکردن با اين فرايندها متفاوت خواهد بود. اين مهارت ها به 
شکل زير دسته بندي شده اند:

بازنمايي هاي چندگانه 
اين مهارت مربوط به نمايش داده ها و اطالعات می باشد و براي درک بهتر مطالب 
و برقراري ارتباط با ديگران کمك بسياري می کند که در موارد زير قابل بيان است:

۱. نمايش هاي مختلف رياضی براي ســازماندهی، ثبــت کردن و تبادل ايده هاي 
رياضی به کار می رود.

2. نمودارها، نقشــه ها، جدول ها، نمادها، عالئــم و...  همگی براي نمايش مفاهيم 
رياضی هستند.

3. دانش آموز هر شــکل از صورت هاي نمايشــی را بايد تشخيص دهد و در جاي 
مناسب به کار گيرد.

4. از نمايش هــاي رياضــی به عنوان ابزاري براي فهــم و درک و تجزيه و تحليل 
ايده هاي رياضی استفاده می شود.

5. براي حل مســائل مختلف و توضيح موقعيت هاي مســئله گونه از نمايش هاي 
رياضی استفاده می شود.

6. نمايش هــاي مختلف از يك مفهــوم و رابطه هاي بين آن ها، در درک مفاهيم و 
حل مسائل کارساز است.

7. نمايش هاي متفاوت رياضی براي مدل سازي، تفسير و درک پديده هاي مختلف 
به کار برده می شود.

پیوندها و اتصال ها
مفاهيم رياضی در ارتباط با يکديگرند و شــناخت اين ارتباطات، درک و يادگيري 

مفاهيم را عميق تر می سازد، بنابراين در آموزش، موارد زير بايد رعايت شوند:
۱. پيوندهاي مفهومی و مهارتی ميان ايده هاي رياضی شناسايی و ارائه شوند.

2. ارتباطات ميان نمايش هاي چندگانه از يك ايده رياضی درک و برقرار شود.
3. تناظر ميان روش ها و رويه ها براي حل مسائل مشابه رياضی درک شوند.
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4. پيوندهاي ايده هاي مختلف رياضی و کيفيت ســاخته شدن ايده هاي مرتبط با 
هم، در تشکيل يك کل يکپارچه استفاده شود.

5. با اســتفاده از ارتباطات مفهومی بين مفاهيم رياضی و غيررياضی، موقعيت ها و 
وضعيت هاي واقعی را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و در موارد مناســب مدلسازي 

شود.
6. از مفاهيــم و روش هاي يك حوزه از رياضی براي حل مســائل حوزه هاي ديگر 

رياضی استفاده شود.

ارتباطات 
زبان طبيعی محمل اصلی براي توصيف و بيان و ســخن گفتن از مفاهيم اســت. 
رياضی نيز در همين بســتر رشــد می کنــد و الزمه يك درک معنــادار از مفاهيم، 
قابليــت بيان آن ها به زبان طبيعی اســت. بنابراين به زبان درآوردن مفاهيم رياضی 
و انشانويسی در رياضی، ســهم مهمی در يادگيري دارد. از اين رو موارد زير بايد در 

آموزش مفاهيم رياضی مورد توجه قرار گيرد و دانش آموزان بتوانند:
۱. تفکرات رياضی خود را توصيف و سازماندهی کنند و استحکام بخشند.

2. براي گام هاي مورد استفاده در حل مسائل به صورت کتبی و شفاهی يك طرح 
کلی ارائه دهند.

3. زبان رياضی را  در درون زبان طبيعی گســترش دهند و از نمادها و جدول ها، 
نمودارها، اعداد و...  در تبادل اطالعات و برقراری ارتباط به درستی استفاده کنند.

4. تفکر رياضی خود را به صورت منسجم و روشن برای ديگران بيان کنند.
5. در مباحثات رياضی به صورت شفاهی يا نوشتاری شرکت کنند.

6. گزاره های رياضی و موقعيت های پيش آمده در مسائل را توضيح دهند و تبيين 
کنند.

7. اســتدالل های رياضی را با ديگران به تبادل بگذارند و نشان دهند که چرا يك 
نتيجه معنادار است يا چرا يك استدالل معتبر است.

8. استدالل ها و ســوال های ديگران را با داليل منطقی و صحيح مورد تأييد قرار 
دهند يا رد کنند.
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9. تفکــر رياضی و راهبردهای رياضی ديگــران را تجزيه و تحليل کرده و ارزيابی 
کنند.

۱0. در يك فعاليت گروهی، تفکر رياضی ارائه شده توسط ديگران را گوش دهند، 
بنويسند و درک کنند.

۱۱. در مورد راهبردهای ديگران در مقايســه با راهبرد خود تأمل، تفکر و نقادی 
کنند.

۱2. راهبردها، راه حل ها و حدســيه های ديگران را احصا کنند، تعميم دهند و به 
چالش کشند.

۱3. برای بيان دقيق ايده های رياضی، از زبان رياضی استفاده کنند.
۱4. برای طرح سوال های رياضی با هدف به چالش کشيدن حدسيه های ديگران، 

از زبان رياضی به صورت صحيح و درست استفاده کنند.
۱5. مسائل کالمی را با استفاده از نمادها و عالئم رسمی رياضی به صورت رياضی 

بيان کنند.
۱6. زبان مناسب، نمايش های مناسب و فرهنگ واژگان تخصصی رياضی را درک 
کنند و در هنگام توصيف و شرح اشيا، روابط و راه حل های رياضی، از آن ها استفاده 

کنند.
۱7. از طريق درک مطلب و تفســير نمايش ها، نمادها و عالئم رياضی و روش های 

نوشتاری، نتايج و نتيجه گيری های مربوط به ايده های رياضی را استخراج کنند.

استدالل و اثبات 
توانايی در استدالل و اثبات حدسيه ها، جزء اصلی تفکر رياضی است. بدون کسب 
اين توانايی نمی توان درک درســتی از رياضی پيدا کرد. بنابراين در آموزش رياضی 

توجه به موارد زير ضروری است:
۱. استدالل و اثبات به عنوان بخش پايه ای رياضی تشخيص و ارزش داده شود.

2. ايده های رياضی با استفاده از راهبردهای مختلف، توجيه و تبيين شوند.
3. توانايی ســاخت حدســيه های علمی ايجاد شود و حدســيه ها مورد بررسی و 

تحقيق قرار گيرند.
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4. يك حدســيه علمی با استفاده از راهبردهای رياضی مورد تجزيه و تحليل قرار 
گيرد و يك نتيجه علمی از آن گرفته شود.

5. موقعيت هايی که در آن يك جواب تقريبی از جواب دقيق مناســب تر اســت، 
تشخيص داده شود.

6. اســتدالل ها و اثبات های رياضی خلق شــوند، رشد و توسعه داده شوند و مورد 
ارزيابی قرار گيرند.

7. برای به وجود آوردن استدالل رياضی، از ايده ها و زبان رياضی استفاده شود.
8. اســتدالل منطقی ساخته شــود و در آن ادعايی اثبات شده يا برای ابطال آن 

مثال نقضی آورده شود.
9. اســتدالل رياضی درســت در قالب و صورت های مختلف ارائه شــود و مورد 

استفاده قرار گيرد.
۱0. اســتدالل های نوشتاری برای بررسی يك حدســيه علمی مورد استفاده قرار 

گيرد.
۱۱. انواع مختلفی از استدالل ها و روش های اثبات و راه حل ها بکار گرفته شوند.

۱2. با استفاده از يك رويکرد نظام مند، استدالل های مختلف حل يك مسئله مورد 
ارزيابی قرار گيرند.

۱3. برای بررسی و اثبات نتايج، از روش های ابداعی صحيح استفاده شود هم چنين 
برای ابطال احکام نادرست از مثال نقض استفاده شود.

۱4. نتايج صحيح در حالت های کلی تر توسعه و تعميم يابند.
۱5. از نمودارهای مناسب برای حمايت از يك استدالل منطقی استفاده شود.

۱6. از اســتدالل استنتاجی برای ســاختن و پشــتيبانی از حدسيه های رياضی 
استفاده شود.

حل مسئله
کسب توانايی حل مسئله از اهداف نهايی آموزش رياضی است. اين مهارت نيازمند 
تمامی مهارت ها و توانايی هايی اســت که در رياضــی وجود دارد و به نحوی تمامی 
مهارت های رياضی را بکار می گيرد. در اين راســتا موارد زيــر بايد مورد توجه قرار 

گيرند:
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۱. از طريق حل مسئله، دانش جديد رياضی بنا شود.
2. از راهبردهای متنوع حل مســئله برای فهميــدن و درک محتوای موضوعی- 

مفهومی رياضی استفاده شوند.
3. نمايش های معادل يك مفهوم رياضی در تجزيه و تحليل مســائل به کار برده 

شوند.
4. مسائل رياضی در ارتباط با محيط پيرامونی درک و حل شوند.

5. از روش های مختلف نمايش، برای توضيح موقعيت های مســئله گونه اســتفاده 
شود. )نمايش های تصويری، عددی، جبری و نموداری(

6. راهبردهای متنوع حل مسائل بکارگرفته شوند.
7. توانايی انتخاب راهبرد موثر و کارآمد در جهت حل هر مسئله خاص ايجاد شود.

8. در يك فعاليت گروهی، برای حل يك مسئله، راهبردهای جديد پيشنهاد شوند 
و انواع راهبردها مورد نقد و ارزيابی قرار گيرند.

9. فرايند حل يك مسئله رياضی، رصد و تحليل شود.
۱0. اطالعات مورد نياز برای حل يك مسئله بررسی و تعيين شود. هم چنين برای 
بدســت آوردن اطالعات روش هايی انتخاب شده و برای جواب ها و راه حل های قابل 

قبول شاخص هايی تعريف شوند.
۱۱. راه حل های ارائه شــده در يك مســئله با توجه به موقعيت و شرايط مسئله 

تفسير شوند.
۱2. روش های گوناگون حل يك مسئله بررسی و ارزيابی شوند.

*اهداف مهارتی:
هر يك از موارد زير در دوره هاي عمومی و متوســطه قابل طرح است ولی سطح 

آن در حد همان پايه تحصيلی خواهد بود:
۱. کسب توانايی توصيف موقعيت های گوناگون با زبان و روش های رياضی

2. کسب توانايی تجزيه و تحليل موقعيت ها و يافتن مفاهيم رياضی در آن ها
3. کسب توانايی مرتبط کردن مفاهيم رياضی با وضعيت های محيط پيرامونی

4. رشد توانايی مدل سازی رياضی از موقعيت های مسئله گونه، حل مدل و يافتن 
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جواب ها در رياضی و تفسير جواب ها در مسئله واقعی
5. کسب توانايی تجزيه و تحليل منطقی جمالت و انجام استدالل در مورد آن ها

6. کسب توانايی مباحثه و دقيق شدن در مفاهيم و يافتن حقايق از طريق تحليل 
منطقی

7. کســب توانايی حل مسئله رياضی و حل مسائل واقعی و بکارگيری راهبردهای 
حل مسئله

8. کسب توانايی گمانه زنی و پذيرش يا رد آن ها
9. کسب توانايی به نمايش درآوردن مفاهيم و اطالعات و موقعيت های مسئله گونه

۱0. کسب مهارت های تفکر نقاد، خالق، ديداری يا بصری و تصميم ساز
۱۱. فرضيه سازی و بررسی فرضيه ها در يك موقعيت مسئله گونه

۱2. رشد و توسعه توانايی های تجسم، انتزاع و تعميم
۱3. کسب توانايی تقريب زدن، تحليل دقت و صحت و تخمين خطا در موقعيت های 

اندازه گيری
۱4. توانمند شدن در استفاده از فن آوری برای توسعه دانش و به کارگيری آن

۱5. به کارگيری فنون، ابزارها و فرمول های مناسب برای اندازه گيری
۱6. نمودارخوانی و تحليل نمودار

* اهداف نگرشی:
۱. يافتن نگرش مثبت به رياضی به عنوان ابزاری قدرتمند و اساســی برای درک 

و حل مسائل واقعی
2. معنادار ديدن مفاهيم رياضی از طريق مشاهده آن ها در محيط پيرامونی

3. مرتبط دانستن مفاهيم رياضی با يکديگر و با مفاهيم محيط پيرامونی
4. کسب روحيه حقيقت جويی و صداقت علمی

5. کسب روحيه نقادی و نقدپذيری نسبت به مطالب ارائه شده )گروه رياضی دفتر 
برنامه ريزي و تأليف کتاب هاي درسي، سال ۱389(
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تعاريف انواع کتاب ها و منابع آموزشی و تربیتی )غیردرسی( رياضی
ايــن کتاب ها و منابع به دو دســته کتاب ها و منابع کمك آموزشــی و کتاب هاي 
کمك درســی تقســيم می شــوند و هر يك داراي زير مجموعــه مخصوص به خود 

مي باشند: 
1. 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 درســي دورة تحصيلي وابسته نيســتند. بنابراين کتاب ها و منابع کمك 
آموزشــی رياضی، کتاب ها و منابعی هســتند که يا به تاييد و تقويت برنامه درسی 
می پردازند و يا با توجه به زمينه های آموزشــی که برنامه درسی فرصت پرداختن به 
آن ها را نداشته است، با در نظر گرفتن هدف های آموزشی خاص برای مخاطبان ويژه 
و برحســب عالقه آن ها، تهيه می شوند و شامل کتاب ها و منابع تکميلي دانش آموز 

)دانش افزايي( و کتاب هاي حمايتي مي شوند:
1.1. تعريف کتاب ها و منابع تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي(: کتاب ها 
و منابعی براي دانش آموزان هستند که در گستره اي وسيع تر نسبت به کتاب هاي 
درســي، به تدارک فرصت ها و موقعيت هاي يادگيــري مي پردازند. در واقع اين 
کتاب ها و منابع به منظور فراهم کردن زمينه های ايجاد انگيزه، آموزش جبرانی، 
افزايش دانش و ســواد علمی، پرورش و ارتقای مهارت های يادگيرنده و تسهيل، 
تقويت، تکميل و تعميق يادگيری بر اســاس برنامه رسمی مصوب و يا در کنار 

برنامه درسی برای گسترش يا تکميل برنامه درسی رياضی توليد می شوند. 
)دانش افزايي(:  دانش آمــوز  تكمیلي  کتاب هــاي  تعريف   .1.1.1
کتاب هايی که در گستره  چارچوب برنامه درسی و گاهی فراتر از آن به ارائه  
اطالعات براي دانش آموزان می پردازنــد و می توانند به عنوان منبع و مرجع 
مورد اســتفاده دانش آموزان قرار گيرند. اين کتاب ها غالبأ خودآموز هستند 
و برای تکميل و يا توســعه برنامه درســی مصوب توليد می شــوند. انگيزه 
تأليف اين کتاب ها، توليد يك اثر آموزشــی خودآموز با استفاده از قالب های 
گوناگون و متنوع است. کتاب های تاريخچه و تاريخ رياضی و کتاب هايی که 
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دايرة اطالعات رياضی دانش آموز را تکميل می کنند و يا توسعه می بخشند، 
در اين حوزه قرار می گيرند. 

اين کتاب ها ممکن اســت به انتقال و ارائه يك ســويه اطالعــات پرداخته و يا از 
قالب های فعاليتی مانند شعر، داستان، سرگرمی و بازی استفاده کنند؛ ولی آنچه بارز 

است، تأکيد بر آموزش و ارائه محتواست.
کل کتاب هايی که دايره اطالعات رياضی دانش آموز را تکميل می کنند و يا توسعه 

می بخشند، در اين حوزه قرار می گيرند.

اهداف:
 ارائه مجموعه ای مدون از دانش در حوزه رياضی، متناسب با مخاطبان

 پاسخ مناسب به کنجکاوی مخاطبان درباره رياضيات، کاربردهای آن، ارتباط با 
ساير علوم و تکميل محتوای برنامه درسي

 فراهم کردن زمينه های جديد در چارچوب برنامه درسی رياضيات و ارائه مطالب 
و محتوای جديد

 پاســخ گويی بــه برخی نيازهــای اطالعاتی برانگيخته شــده به هنــگام مرور 
برنامه درسی

 ارائــه محتوای تکميلی برای برنامه درســی و پرکردن خالءهای احتمالی و هم 
چنين بسط مطالب مطرح شده

 ارائــه محتوا، مفاهيم و اطالعاتی که به مجموعه دانش رياضی دانش آموز افزوده 
می شود.

ويژگی ها و معیارها:
 در چارچوب برنامه درسی مصوب دوره باشد و آن را توسعه دهد، تکميل، تاييد 

و تقويت کند.
 کنجکاوی و تفکر دانش آموز را تحريك کند و بر عالقه و نشــاط او نســبت به 

رياضی بيفزايد.
 به رشد سواد علمی و فناورانه دانش آموز کمك کند.

 می توانــد به عنوان مرجع و منبع مورد اســتفاده دانش آموز قرار گيرد و روحيه 
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جست و جوگری و تحقيق را در او تقويت کند.
 از ارائه تعريف ها و خالصه و دسته بندی کردن مفاهيم پرهيز کند، دانش آموزان 

را به سرعت به قواعد و دستورهای رياضی نرساند و بيان کتاب، قاعده ای نباشد.
 بر آموزش مهارت های رياضی تاکيد و آن ها را تقويت کند.

 ارتباط درونی رياضيات و شــبکه مفهومی مفاهيــم و محتوا را برای دانش آموز 
قوت بخشد و گسترش دهد.

2.1.1. تعريــف کتاب هــای جنبی و ســرگرمی: کتاب هايی که به 
يــاری آن ها مخاطبان با جنبه های متفاوت رياضيات، که در برنامة درســی 
فرصت های کمتری برای بروز و ظهور داشــته اند، آشنا می شوند. شگفتی ها 
و زيبايی های رياضيات را مشــاهده و تجربه می کنند و با تاريخ کشف، بسط 
و گســترش مباحث متنوع رياضی آشنا می شــوند. اين کتاب ها، مستقل از 
کتاب های درسی هستند و در صورت تغيير و تحول برنامة درسی موجوديت 

خود را حفظ می کنند. 
اين کتاب ها شــامل بازی، معما، سرگرمی و جدول می باشند و با عنوان هايی مثل 
تفريــح با رياضی، ســرگرمی و رياضی و بازی چاپ می شــوند. اغلب اين کتاب ها با 
اســتفاده از فن آوری های گوناگون به پرورش مهارت ها در قالب بازی و ســرگرمی 
می پردازنــد. کتاب های تاريخچه و تاريخ رياضی و يا بازی با ماشــين حســاب که 

محتوای بازی ها، رياضی است، از همين نوع هستند.

اهداف:
 عالقه مند کردن دانش آموزان به رياضيات و آشنا کردن آن ها با جنبه های ديگر 

رياضی
 نشان دادن زيبايی ها و شگفتی های رياضيات

 آشنا کردن مخاطبان با دانشمندان علوم رياضی، تالش های آن ها، اتفاقات مهم 
زندگی آن ها، تأليفات و نقشی که در علم رياضی داشته اند.

 گسترش فرهنگ رياضيات و ترويج آن بين دانش آموزان و معلمان
 ترغيب دانش آموزان به تفکر، با طرح سوال ها و معماهای جالب و جذاب
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ويژگی ها و معیارها:
 در طرح معماها، سرگرمی ها و محتوای کتاب، تنوع وجود داشته باشد.

 در طرح معماها و سرگرمی ها، رعايت توالی ساده به مشکل و سطح های متفاوت 
يادگيری و توانايی های دانش آموزان در نظر گرفته شده باشد.

 سرگرمی ها و مطالب جنبی بار آموزشی داشته باشند، به طوری که بتوان از آن ها 
در طرح فعاليت های ياددهی- يادگيری بهره جست.

 از طرح معماها و ســرگرمی هايی که خارج از حد توانايی دانش آموز هســتند، 
پرهيز شده باشد.

 به مسائل فرهنگی و ارزش های مذهبی، ملی و سنتی توجه شده باشد.
 محتوای مطرح شده جذاب باشد و دانش آموزان را به رياضی عالقه مند کند.

 زمينه تفکر را فراهم آورد.
 برای جــذاب کردن، ايجاد فهم جديد و تعميق محتــوا، از تصويرها، طرح ها و 

نقاشی ها، به خوبی بهره گرفته باشد.
3.1.1. تعريف کتاب های مرجع: کتاب هايي هســتند که معموال توسط 
متخصصــان موضوعي با هدف ارائه اطالعات )حقايق علمي، تحليل حقايق( 
نگاشته می 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.
4.1.1. تعريف پوستر: نمايه های چاپی يك رويه ای هستند که با استفاده 
از کلمــات، اعداد، تصاوير و غيره، ايده ها و اطالعات مختلفی از يك موضوع 
را به مخاطب ارائه می کنند؛ به نحوی که مخاطب قادر است به سرعت بين 

مفاهيم و اطالعات ارتباط برقرار کند. 
5.1.1. تعريف فلش کارت: کارت های چاپی که با اســتفاده از کلمات، 
اعــداد و يا تصاوير، پيام ها، ايده ها و مفاهيــم را به صورت مجزا به مخاطب 
انتقال می دهند و در به خاطر ســپاری سريع اطالعات، مفاهيم و الگوريتم ها 
بــه مخاطبين کمك می کننــد. محتوای اين کارت ها کــه معموأل به اندازه 
کارت های بازی هســتند شامل يك سوال در يك طرف کارت و پاسخ کوتاه 

به آن، در طرف ديگر کارت می باشد. 
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2.1. تعريــف کتاب های حمايتــي: کتاب هايي کــه به منظــور ارتقاي 
شايســتگي هاي حرفه اي و تخصصي معلمان و کارشناســان و همچنين آگاهي 

والدين و همراهي آن ها با اهداف آموزش توليد مي شوند.
1.2.1. تعريف کتاب های حمايتي معلمان و کارشناسان: کتاب هايی 
که به رشــد مهارت های حرفه ای معلمان و کارشناســان در زمينه آموزش 
و تدريس، در چارچوب اهداف برنامه  درســی توجــه خاصی دارند و زمينه 
ارتقای دانش و مهارت های تدريس معلمان و کارشناسان را فراهم می کنند. 
توليــد اين کتاب ها با توجه به نقش محوری معلمان در راهنمايی و آموزش 

دانش آموزان ضروری به نظر می رسد.
کتاب های روش تدريس که نحوه اســتفاده از وســايل آموزشــی، مبانی آموزش 
رياضی، مباحث علوم تربيتی متناســب با آموزش رياضی، شناســاندن بدفهمی ها و 
چگونگی يادگيری دانش آموزان و همچنين شناســاندن جايــگاه مفاهيم در برنامه 
درســی مدرســه ای با هدف افزايش توانايی معلم در به کارگيری روش های تدريس، 
طراحی و اجرای فعاليت های ياددهی- يادگيری در کالس درس را شــرح می دهند، 

از اين نوع هستند.

اهداف:
 افزايش توانايی ها و مهارت های معلم در هدايت فعاليت های ياددهی- يادگيری، 

با تاکيد بر دروس و يا برنامه درسی رياضی
 توجه دادن معلمان به اهميت علوم تربيتی و نقش آن در آموزش

 آشنا کردن معلمان با چگونگی تفکر و شکل گيری دانش در ذهن دانش آموز
 روزآمد کردن معلمان در خصوص آموزش و آشــنا کردن آن ها با مباحث جديد 

آموزش رياضی و روش های تدريس جديد
 آشنا کردن معلمان با ارتباطات افقی و عمودی بين مفاهيم برنامه درسی

 ارائه دانش پايه رياضی به منظور تعميق، توسعه و دانش موضوعی معلمان برای 
تسلط بر موضوع آموزشی و تدريس غنی تر، متناسب با سطح و دوره آموزشی
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ويژگی ها و معیارها:
 به بهبود فرآيند تدريس معلمان از طريق حل مشــکالت آموزشی آن ها کمك 

کند.
 توانمندی معلــم را به منظور طراحی فعاليت های کالســی برای دانش آموزان 

افزايش دهد.
 مواردی از درهم تنيدگی مباحث درســی با مســائل جامعــه، زندگی روزمره، 

مشاغل و فناوری روز را مطرح کند.
 به تشــريح سياست ها، هدف ها و برنامه درســی رياضی بپردازد و آن ها را برای 

معلمان تفسير و تبيين نمايد.
 با نيازهــای حرفه ای معلمان در رشــته و دوره تحصيلی که تدريس می کنند، 

هماهنگی داشته باشد.
 به معرفی مواد و منابع مورد نياز و حرفه ای در خصوص آموزش رياضی بپردازد.

 روش های تدريس را متناســب با نيازها و تفاوت های فردی دانش آموزان مطرح 
کند.

 معلمان را با مثال ها و نامثال های آموزشی آشنا  کند.
 بدفهمی هاي دانش آموزان را برای معلمان روشن کند و راهکارهای جلوگيری از 

شکل گيری آن ها را بيان نمايد.
 ضمن اين که عاری از غلط های علمی اســت، دانش علمی متناســب با سطح 

آموزش رياضی را در اختيار معلم قرار دهد.
 بيان آن برای معلم ساده و قابل فهم باشد و معلم را درگير انجام فعاليت   کند.

 از ارائه يك ســويه مفاهيــم پرهيز  کند و ضمن فعال کــردن معلم )به عنوان 
مخاطب(، توجه بيشتری به تعميق و بسط مفاهيم داشته باشد.

 مواد و منابع تکميلی و مورد نياز معلم را معرفی کند.
 در خصــوص موضوع های رياضی که معلم تدريس می کند، محتوای تکميلی، از 
جمله تاريخچه، ســرگرمی های مناسب، معرفی دانشمندان، زيبايی ها و شگفتی های 

رياضی را در اختيار او قرار دهد.
 روابــط بين مفاهيم درون حوزه و مرتبط با ديگر حوزه ها را برای معلم روشــن 

کند.
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2.2.1. تعريف کتاب های حمايتي والدين: کتاب هايی که والدين را با 
اهداف و روش های آموزش، به منظور همراهی با فعاليت های آموزشــی در 
مدرســه ، آشنا می کنند. بايد توجه داشت که هدف اين نوع کتاب ها سپردن 
بخشــی يا تمام فرآيند آموزش به عهدة والدين نيست، بلکه قصد آن ايجاد 
فرصــت تعامل والدين بــا کودکان از طريق شناســاندن بايدها و نبايدهای 

آموزشی در محيط خارج از مدرسه است.
کتاب هايی هســتند که رويکردها و اهداف آموزشــی پايه و يــا دوره را در قالب 

مثال ها و مصداق ها بيان می کنند.

اهداف:
 آشنا کردن والدين با اهداف و رويکردهای آموزشی

 آشنا کردن والدين با بايدها و نبايدهای آموزشی که بايد رعايت کنند
 ايجــاد فرصت های تعامل در خانواده به منظور درگيری فرزندان با نقش رياضی 

در زندگی روزمره
 ايجاد فرصت غيرمســتقيم کار با رياضی برای دانش آموزان در قالب فعاليت های 

آموزشی

ويژگی ها و معیارها:
 اهداف و رويکردها به طور ملموس برای والدين بيان شوند.

 با بيان مثال ها و مصاديق آموزشی از محتوای آموزشی پايه تحصيلی، والدين را 
با بايدها و نبايدها و رويکردهای آموزشی مدرسه همراه کند.

 والدين را با ويژگی های کتاب مطلوب کمك درســی برای دانش آموزان، آشــنا 
کند.

 با ارائه ســرگرمی ها و فعاليت های روزمره، فرصــت تعامل با رياضی در زندگی 
روزمره را برای دانش آموزان فراهم کند.

 بــا ايجاد فرصت تعامل در خانواده، روحيه مشــارکت و لذت بردن از رياضی را 
تقويت کند.
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3.1. تعريف کتاب های فن آوري: کتاب هايی که با گســترش ســواد علمی 
و فن آوری، کاربــرد و نحوه به کارگيری فن آوری در آمــوزش را بيان می کنند. 
همچنين از طريق آشــنا نمودن مخاطبان با محيط هــا و ابزار فن آوری، امکان 
به کارگيری اين فن آوری  ها را در جهت رشد و توسعه يادگيری فراهم می نمايند. 
دانش آموزان، معلمان و متصديان کارگاه های رايانه و غيره در مدارس، مخاطبان 

اين دسته از کتاب ها می باشند.

اهداف:
 آشنا کردن مخاطبان با محيط ها و ابزار فن آوری

 آشنا کردن مخاطبان با نحوه به کارگيری فن آوری و ابزار آن
 ترويج فرهنگ به کارگيری فن آوری در فرآيند ياددهی- يادگيری

 باال بردن دانش و مهارت های دانش آموزان و معلمان در استفاده از ابزار فن آوری

ويژگی ها و معیارها:
 محتوای آن به روز باشد و از صحت علمی برخوردار باشد.

 خودآموز باشد.
 در سطح معلومات و انتظارات مخاطب باشد.

 برای مخاطب فعاليت های عملی داشته باشد و او را درگير کند.
 برای اصطالحات و واژه های مورد اســتفاده، طرحی مناســب داشــته باشد، به 

طوری که هم به زبان فارسی لطمه نزند و هم فهم مخاطب را دچار اختالل نکند.
 بر اســاس پيش دانسته دانش آموز طراحی شده باشد و پيش نيازهای الزم را در 

ابتدا يادآوری کند.
 از مثال هايی برای برنامه درسی با استفاده از فن آوری استفاده شده باشد.

 موارد به کارگيری فن آوری در برنامه درسی را مشخص کند.
 نحوه ارزيابی و ارزشــيابی متناسب با رويکرد به کارگيری فن آوری در آموزش را 

بيان کند.
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2. تعريف کتاب های کمك درسي: کتاب هايي که به منظور تسهيل، تثبيت و 
تعميق مفاهيم، مهارت هاي اساســي و ايده هاي کليدي در جهت اهداف برنامه ها و 

کتاب هاي درسي مرتبط توليد مي شوند؛ مانند کتاب هاي کار و کتاب هاي تمرين
1.2. تعريف کتاب های کار و تمرين: اين نوع کتاب ها شامل مجموعه اي از 
فرصت هاي يادگيري هستند که در قلمرو مفاهيم، مهارت هاي اساسي و ايده هاي 
کليدي از برنامة درســي برگرفته شده اند. هدف آن ها توسعة صالحيت هاي الزم 
است و با تکرار فرصت هاي يادگيري باعث تثبيت و توسعه يادگيری در فراگيران 
می شــوند. آن چه اين کتاب ها را از ســاير کتاب ها متمايز می کند، هدف اصلی 
آن ها تدريس جديد و يا آموزش مجدد نيســت بلکه ايجاد فرصتی برای تمرين، 
تعميق و توسعه آموخته هاست. هر کتابی که در آن چنين هدفی پررنگ تر باشد، 

در اين طبقه بندی جای می گيرد. 
کتاب هايی که شــامل فعاليت های آموزشــی، تمرين، مســئله و نمونه سؤال در 

راستای برنامه درسی هستند، در اين دسته قرار می گيرند.

اهداف:
 تثبيت و تعميق آموخته های دانش آمــوزان در ارتباط با مطالب کتاب و برنامه 

درسی
 ايجاد زمينه برای تقويت مهارت ها و نگرش ها

 ايجــاد فرصت تازه برای آموزش با ســبك و نگاه جديــد، تمرين آموخته ها و 
غنی سازی آموزش برای مخاطبان گوناگون

 استحکام و استمرار بخشيدن به فرآيند يادگيری دانش آموزان
 ايجــاد تنوع در ارائــه تمرين ها به طوری که از آموزش کليشــه ای و يادگيری 

صوری فاصله بگيرد و به يادگيری درونی و عميق کمك کند.

ويژگی ها و معیارها:
 بــرای حيطه ها و هدف های گوناگون يادگيری، موضوعی)دانشــی و مهارتی( و 

فرآيندی، تمرين و فعاليت داشته باشد.
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 از ســوال های تکراری و يکنواخت و کليشــه ای پرهيز کرده و اصل را بر تکرار 
نگذاشته باشد.

 با سرفصل های برنامه درسی هماهنگی داشته باشد و برنامه را تقويت کند.
 فرصت هايی برای کاربرد يافته های علمی در ميدان عمل فراهم سازد.

 انواع فعاليت های متنوع از جمله: رســم شکل، تکميل جدول، طراحی و ساخت 
وسايل، رسم نمودار و جدول، فعاليت های عملی و کارورزی و هنری و... داشته باشد.

 مهارت هــای تفکر )از جمله تفکر واگرا و خــالق( را تقويت و فرصت هايی برای 
انديشيدن، فکرکردن، استدالل کردن و ارزيابی فرآيندهای فکری خود فراهم آورد.

 مخاطبان را با پرســش ها و مســئله هايی مواجه کند  که دانش آموزان برای طی 
کردن روش علمی و حل مسئله انگيزه داشته باشند.

 ارتباط درونی رياضی و ارتباط رياضيات با ساير درس ها، علوم و زندگی روزمره 
را تبيين کند.

 شامل پاسخ مســتقيم تمرين ها و مسئله ها نباشد و در صورت لزوم جهت حل 
مسائل و تمرين ها، صرفا راهنمايی و يا جواب آخر ارائه شود.

 برای رشد و توســعه ارتباطات کالمی )توضيح دادن، توصيف کردن( در زمينه 
رياضی، فرصت هايی فراهم کند.

 فرصتی برای خود ارزشيابی در اختيار دانش آموزان قرار دهد.
 از طريق انجام فعاليت ها و تمرين ها، فرصت هايی برای برطرف شدن ضعف های 

آموزشی در دانش آموزان فراهم آورد.
 برای پرورش مهارت جست وجوگری و پژوهش فرصت هايی فراهم آورد.

 از ارائه نمونه ســؤال های امتحانی ســال های قبل پرهيز کنــد و آموزش را در 
خدمت ارزش يابی قرار ندهد.

 بر سؤال های چندگزينه ای در سطح آموزش عمومی تاکيد نکند و فرهنگ تست 
زدن را ترويج ندهد.

 بــا در نظر گرفتــن تفاوت ها و توانايی هــای فردی دانش آمــوزان، تمرين ها و 
مسئله های مناسب با سطح های گوناگون فراگيران داشته باشد.
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تبصره: فرض بر اين اســت که کتاب آموزشــی فاقد غلط علمی  باشد. درصورت 
وجود موارد فاقد اعتبار علمی، ميزان تاثير آن در بروز بدفهمی دانش آموزان بررسی 

می شود. چنانچه ايجاد بدفهمی کند، کتاب مورد تاييد قرار نخواهد گرفت.
الزم به ذکر اســت، کتاب هايي که به حّل مستقيم تمرين هاي کتاب هاي درسي 

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

چارت انواع کتاب های آموزشي و تربیتي )غیردرسي(
 

کتاب های آموزشی و تربيتی
)غير درسی(

کتاب های کمك درسیکتاب های کمك آموزشی

کتاب کار و تمرينکتاب های  فن آوری کتاب های حمايتی کتاب ها و منابع تکميلی

کتاب های حمايتی
)والدين(

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

سرگرمی
کتاب های 

مرجع
کتاب های 

تکميلی

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

درمصوبه 828  شــوراي عالي آموزش و پرورش، ۱3 معيار و استاندارد عمومی زير 
معرفي شده اند:

۱. خالقيت و نوآوری
2. رعايت قواعد زبان و خط فارسی

3. سهولت به کارگيری
4. صحت و دقت علمی
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5. تناســب محتوا و روش های ارائه با مشــخصات و اهداف برنامه درسی و رشته 
تحصيلی

6. رعايت و ترويج ارزش های دينی، فرهنگی و اجتماعی جامعه اسالمی ـ ايرانی
7. تناسب با ويژگی ها و نيازهای مخاطبان مبتنی بر روان شناسی رشد

8. به روز بودن و تناسب با مقتضيات زمان
9. سادگی و روانی محتوا

۱0. سازماندهی مناسب محتوا
۱۱. توجه به متون علمی تمدن اسالمی ـ ايرانی

۱2. رعايت اصول بهداشتی و ايمنی
۱3. جذابيت شکلي و ظاهری

تعاريف مفهومي و عملیاتي معیارها و استانداردهاي عمومی
1. خالقیت و نوآوری 

خالقيــت عبارت اســت از توليد ايده ها و محصوالت نو به شــيوه ای متفاوت و يا 
حل يك مســئله به شيوه نوين، خالقيت همراه با به کارگيری فرايندهای منطقی در 
حل مســئله از جمله: درک مشکل يا مسئله، به کارگيری حواس، گردآوری، بررسی 
اطالعات مورد نياز، کاوشگری، حدس زدن و فرضيه سازی در مورد پاسخ ها، ارزيابی 
و آزمــون فرضيه ها و حدس ها، اصــالح و ارزيابی مجدد آن ها و باالخره ارائه نتايج و 
خلق چيزهــای نو. نوآوری، فرايند ايجاد يك فکر و چيزهاي نو اســت که منجر به 

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

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

و پيدايش رسم الخط های مختلف جلوگيری می کند.
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3. سهولت به کارگیری 
منظور از سهولت به کارگيری اشاره به امکان استفاده آسان از منابع و مواد آموزشي 
اعم از مکتوب و يا غيرمکتوب )ديداري و شــنيداري( در موقعيت هاي زندگي واقعي 
دارد. در صورتی که مخاطب استفاده از منابع آموزشی را راحت بداند و احساس کند 
که به يادگيري و حل مشــکالت يادگيــري او کمك مي کند، در به کارگيری آن نيز 
ترغيب می 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.
4. صحت و دقت علمي 

معيــار صحت و دقــت علمی، به انطباق محتــوا با آخرين يافته هــا، تجربيات و 
روش هــای علمی، نظريات جديد، توافق و تفاهــم صاحب نظران بر روی موضوع  و 

نبود تناقض در بيان آراء و گفته ها اشاره دارد. 
5. تناسب محتوا و روش هاي ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصیلي

منظور ارتباط و تناســب مواد آموزشــي با مؤلفه های اسناد باالدستی نظير مبانی 
نظری ســند تحول بنيادين آموزش و پرورش و به ويژه ســند برنامه درسی ملی و 
عناصر راهنمای حوزه های تربيت و يادگيری يازده گانه )در دوره هاي تحصيلي( است.
6. رعايت و ترويج ارزش هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي جامعه اسالمي- ايراني

به ترجيحاتي که از قرآن و ســنت پيامبر)ص(، معارف اسالمي، هنجارهای ارزشي 
اجتماعی مردم ايران که از فرهنگ مشــترک مردم ايران نظير آداب و رسوم، باورها 
و عقايد، تجربيات و خرده فرهنگ هاي مردم ايران برگرفته شــده است، اشاره دارد. 
اين ارزش ها معموالً در اســناد باالدستي از جمله ســند مهندسي فرهنگي )فصل 
دوم- ارزش ها(، نقشــه علمي کشــوري )فصل اول(، سند تحول بنيادين )فصل دوم 
بيانيه ارزش ها( و مباني سند برنامه درسي ملي )بخش پيوست سند( تعيين شده اند.

7. 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 رشــدی و نظام به هم پيوسته و يکپارچه شخصيت دانش آموز که متشکل از 
خرده نظام هاي شناختي، عاطفي، ايماني، اخالقي و تجارب عملکردي او در دوره های 

مختلف سنی 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 علمی و فناوري روز اشــاره دارد. در عين حال مواد آموزشــي نيازهای 

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

در انتخاب محتواي مواد آموزشــي توســط طــراح، مؤلف و يــا توليدکننده، به 
معيارهايی اشاره دارد که موجب می شود مطالب آموزشی برای اکثريت دانش آموزان 
در گروه سنی مربوط قابل درک باشد. از ويژگي ها و بايسته هاي متن آموزشي، ساده 

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

ســازمان دهي محتوا به شــيوه اي گفته مي شــود که طي آن بين اجزا و عناصر 
محتوايي يك بســته آموزشي و يا مواد و رسانة آموزشــي و تربيتي از نظر طولی و 
عرضی ارتباط معني دار برقرار  شود، به گونه اي که عالوه بر انسجام منطقي و سهولت 
در يادگيری، همزمان با تداوم محتوا و رشــد سني فراگير عمق و پيچيدگي مطلب 
بيشتر شــود و شامل دو فرايند متفاوت است، نخست تصميم گيري درباره چگونگي 
عرضه مواد و نظم واحدهاي درسي و دوم توجه به توالي است که برحسب آن مطالب 
درســي در کالس عرضه مي شــود. در سازمان دهي مواد آموزشــي توجه به ارتباط 
طولي محتواي مواد آموزشــي )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. 
11. توجه به متون علمي تمدن اسالمي- ايراني

به معرفي آثار مادی و معنوي ايرانيان و مسلمانان در مواد آموزشي مختلف اشاره 
دارد. آثــار علمي و فرهنگــي بخش نرم افزاري يك تمدن و آثار ســاختماني بخش 
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. 
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12. 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 اســت. همچنين رنگ کاغذ نبايد کاماًل شفاف باشد و يا وزن کتاب و ماده 

آموزشي سنگين باشد. 
13. جذابیت شكلي و ظاهري 

توجه به خصوصيات ظاهری در طراحي و ســاخت مواد آموزشي و تربيتي موجب 
مي شود که کودکان، نوجوانان و يا معلمان و والدين با ديدن آن، به استفاده از ماده 

آموزشي عالقمند شوند.
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  ويژگي ها و سنجه هاي »عمومی« تولید 
و ارزشیابي منابع آموزشي و تربیتي رياضي

ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 خالقیت و نوآوری

۱
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.

3

2
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 3
3خدمات جديد و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.4

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به 5
2ويژه در ترکيب جمالت رعايت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و 6
2اصول نشانه گذاري رعايت شده است.

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل 7
2فرهنگستان زبان توجه کرده است. 

 سهولت به کارگیری

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری 8
2آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.

 صحت و دقت علمی

محتوا با بهره گيري از يافته ها، تجربيات و روش هاي 9
3علمي معتبر تهيه شده است.

۱0

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.

3
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

4با اهداف کلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد. ۱۱

۱2
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 ۱3
4تربيت و 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 ۱4
3مصوب را رعايت نموده است.

۱5
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 ۱6
5نيازهای جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، ۱7
5ايماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

۱8
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 ۱9
2آموزشي به نيازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا

20
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.2۱

ويژگي ها و سنجه هاي »عمومی« تولید و ارزشیابي منابع آموزشي و تربیتي رياضي
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 سازماندهی مناسب محتوا

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 22

محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده 23
3سازماندهي شده است.

شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي 24
4داخل و خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 25
3دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و 26
2جهان اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ايمنی

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، 27
3بي خطر و بهداشتي استفاده شده است.

 جذابیت شكلي و ظاهری

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده 28
2آموزشي رعايت شده است.

از رنگ ها، تصاوير،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي 29
2جذاب و مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

ويژگي ها و سنجه هاي »عمومی« تولید و ارزشیابي منابع آموزشي و تربیتي رياضي
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معیارها و استانداردهای اختصاصی تولید و ارزشیابی کتاب ها و منابع 
آموزشی  - تربیتی )غیردرسی( رياضي

الف. 1. ويژگي ها و سنجه های »اختصاصي مشترک « کتاب هاي آموزشي رياضی 
)به جز  مرجع، والدين، پوستر و فلش کارت(

ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

1. وجود پیوند آشكار بین محتوا و برنامة درسی يا نبود تضاد بین متن و اهداف

2به رويکردهاي برنامه درسي توجه دارد.۱

به تثبيت، توسعه يا تعميق برنامه درسي 2
2مي پردازد.

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

2به سطح پيش دانسته هاي مخاطب توجه دارد.۱

فرصت برقراري ارتباط بين شگفتي هاي طبيعت 2
2و موضوع درسي را فراهم مي کند.

3. برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

3محتوا از اعتبار علمي برخوردار است.۱

در صورتي که 
اشتباهات به 
گونه اي باشند 

که ايجاد 
بدفهمي کنند، 
تا حداکثر ۱0 
امتياز منفي 
به آن تعلق 

مي گيرد.
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

۱فهرست مطالب دارد.۱

۱منابع و مآخذ را معرفي مي کند.2

۱محتوا با عنوان کتاب هماهنگی دارد.3

مباحث با استفاده از رنگ و عالئم تفکيك 4
۱شده اند.

۱به سفيدخواني توجه شده است.5

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

2از قالب هاي مختلف در ارائه محتوا استفاده مي کند.۱

2به فعاليت هاي علمي و عملي متنوع توجه دارد.2

6. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

۱محتوا جذاب و برانگيزاننده است. ۱

7. نگارش کتاب با لحن مشفقانه و بر مبنای زبان فارسی معیار

۱لحن کتاب متناسب با سن مخاطبان است.۱

توضيح به صورت منظم و منطقي ارائه شده 2
2است.

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

به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از ۱
2شکل و تصاوير استفاده شده است.

در استفاده از عکس و تصوير، تنوع هنري رعايت 2
۱شده است.

عکس ها و تصاوير در بيان مقصود از وضوح 3
2برخوردارند.

۱بر واژگان کليدي تاکيد شده است.4

الف. 1. ويژگي ها و سنجه های »اختصاصي مشترک « کتاب هاي آموزشي رياضی )به جز  مرجع، والدين، پوستر و فلش کارت(
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

با نيازهاي کنوني و آتي مخاطبان در زمينه هاي ۱
2مختلف ارتباط دارد.

۱به بومي سازي توجه شده است.2

به کاربردي بودن و سودمندي محتوا توجه 3
2شده است.

10. رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیة  محتوای کتاب

اصل امانتداري علمي رعايت و ارجاع دهي به ۱
2طور مناسب انجام شده است.

۱شناسنامه کامل و واضح دارد.2

11. تناسب ساختار فیزيكي کتاب و کیفیت چاپ آن، اعم از قطع، اندازه، تعداد صفحات و اندازة قلم، با سن 
مخاطبان

قطع و تعداد صفحات کتاب با شرايط سني ۱
۱مخاطبان تناسب دارد.

اندازه و نوع قلم با شرايط سني مخاطبان تناسب 2
۱دارد.

جمع: 40

الف. 1. ويژگي ها و سنجه های »اختصاصي مشترک « کتاب هاي آموزشي رياضی )به جز  مرجع، والدين، پوستر و فلش کارت(
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ب.1. ويژگی ها و سنجه های اختصاصي هر يك از انواع کتاب ها 
و منابع آموزشی - تربیتي رياضی

ب.1.1. ويژگی ها و سنجه های اختصاصي کتاب ها 
و منابع کمك آموزشي رياضی

     ب.1.1.1. ويژگی ها و سنجه های »اختصاصي«
 کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( رياضی

ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

1. مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیری

3برنامه درسي دوره را تقويت يا تکميل مي کند.۱

2. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

4پيش نيازهاي مفهومي رعايت شده است.۱

به ارتباط بين مفاهيم رياضي و نيز مفاهيم 2
3رياضي با ساير علوم توجه شده است.

3. ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان

از طريق ارائه سواالت چالش برانگيز، کنجکاوي ۱
5دانش آموزان را برمي انگيزد.

توجه داشته 
باشيد که ارائه 

پاسخنامه 
تشريحي فرصت 

رويارويي با 
چالش هاي 

فکري را کاهش 
مي دهد، لذا 

موجب از دست 
دادن امتياز اين 
بخش مي شود.

4. کمك به رشد و توسعة علمی مخاطبان

جريان يادگيري و پرورش مهارت هاي رياضي را ۱
4تسهيل مي کند.

2به خودآموز بودن محتوا توجه دارد.2
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

به پروراندن مفاهيم و مهارت هاي بنيادي قابل ۱
4تعميم توجه دارد.

از ارائه تعاريف صرفا به صورت مستقيم و خالصه و 2
4دسته بندي کردن مفاهيم پرهيز مي کند.

فرصت پرورش فرايندهاي رياضي را فراهم 3
5مي کند.

6. توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان

تمرين ها و فعاليت ها با پيش دانسته ها و ۱
2اطالعات دانش آموزان متناسب است.

تمرين ها و فعاليت ها با رشد شناختي و سن 2
5دانش آموزان متناسب است.

3
براي رسيدن به پاسخ پرسش هاي مطرح شده، 

بدون ارائه پاسخ هاي فوري، مخاطبان را به 
شکل مناسب راهنمايي  مي کند.

5

4
محتوا به کنجکاوي ها، نيازهاي اطالعاتي و 

پرسش هاي مخاطبان در زمينه رياضي پاسخ 
مي دهد.

3

5
براي درک بهتر مطالب توسط مخاطبان با 

نيازها و پيش دانسته هاي مختلف، از مثال  هاي 
کاربردي و شواهد گوناگون استفاده شده است.

6

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

4قالب فعال دارد.۱

فرصت انجام کارهاي دستي و قابل اجراي 2
2متناسب با مخاطب را فراهم مي کند.

فرصت رشد مهارت هاي تجربي متناسب با 3
2مخاطبان را فراهم مي کند.

 ب.1.1.1. ويژگی ها و سنجه های »اختصاصي« کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( رياضی
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8. خالقیت و نوآوری در ارائة مطالب علمی

2در ارائه مفاهيم خالقيت و نوآوري دارد.۱

براي ارائه محتوا، از قالب هاي متنوع و خالقانه 2
3استفاده شده است.

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

به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از ۱
5جداول و نمودارها استفاده مي کند.

10. تقويت عالقة مخاطبان نسبت به مطالعة بیشتر دربارة موضوع يا موضوع های مطرح شده

4به کاربرد رياضي در زندگي روزانه توجه دارد.۱

2
در فرايند يادگيري به جستجوگري و کسب 
اطالعات از منابع يادگيري )معلم، والدين، 
کتاب و غيره( توسط فراگير توجه مي کند.

3

جمع: 80     

 ب.2.1.1.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« 
کتاب هاي حمايتي معّلمان و کارشناسان رياضی

ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

دانش موضوعي را توسعه يا تعميق و مهارت ها را ۱
5پرورش مي دهد.  

2. بیان محتوا با روش های تازه و جذاب

2از ارائه يك سويه مفاهيم پرهيز شده است.۱

 ب.1.1.1. ويژگی ها و سنجه های »اختصاصي« کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( رياضی
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

4روشهاينوينتدريسمرتبطبارياضي راارائهميدهد.۱

روش هاي نوين ارزشيابي مرتبط با رياضي را ارائه 2
4مي دهد.

3فرصت تغيير نگرش را براي معلم فراهم مي کند.3

به منظور افزايش توان حرفه اي معلمان، مواد و منابع 4
3مورد نياز را معرفي مي کند.

به فن آوري هاي قابل استفاده در خدمت آموزش و 5
3مصداق هاي کاربردي آن ها توجه دارد.

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

۱
پژوهش هاي ملي و بين المللي در ارتباط با موضوعات 
و مفاهيم برنامه درسي و روش هاي تدريس آن ها را 

طرح مي کند.
2

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

نمونه هايي از روش هاي تدريس نوين و ارزشيابی را ۱
2ارائه مي کند.

روش های جديد تدريس رياضی در ايران را با ساير 2
۱کشورها مقايسه مي کند.

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

معلمان را با روش های جديد برنامه ريزی درسی رياضی ۱
2در ساير کشورها آشنا می کند.

 روش های جديد آموزش برنامه ريزی درسی رياضی 2
۱ايران در را با ساير کشورها مقايسه مي کند.

ب.2.1.1.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي حمايتي معّلمان و کارشناسان رياضی
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حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

7. افزایش توانمندی های معلمان در زمینة طراحی موقعیت ها و فعالیت های كالسی مناسب برای دانش آموزان

بهطراحيفعاليتهايياددهي–يادگيريوارزشيابي۱
8كمكميكند.

به تفاوت هاي دانش آموزان و ويژگي هاي آن ها در 2
4اجراي روش ها توجه دارد.

از مثال ها، نامثال ها و شواهد براي درک بهتر موضوع 3
8استفاده مي کند.

4
بدفهمي هاي دانش آموزان، ريشه هاي ايجاد آن ها، 

شيوه هاي جلوگيري از بروز اين بدفهمي ها و برطرف 
کردن آن ها را شناسايي مي کند.

8

مطالب جنبي که به درک مفاهيم کمك مي کنند، در 5
3کتاب وجود دارد.

روابط بين مفاهيم درون رياضي و خارج از رياضي را 6
4نشان مي دهد.

8. درهم تنیدگی محتوای کتاب با مسائل جامعة امروز، زندگی فردی مخاطبان و فناوری های نوين

به کاربردهاي رياضي در زندگي روزانه و ساير علوم ۱
3توجه دارد.

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

سياست ها و چارچوب برنامه درسي مصوب را تفسير و ۱
۱0تبيين می کند.

جمع: 80    

ب.2.1.1.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي حمايتي معّلمان و کارشناسان رياضی
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ب.2.1.  ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي کمك درسي رياضی
ب.1.2.1.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي کار و تمرين رياضی

ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

1. فراهم کردن فرصت شكوفايي فطرت و استعداد هاي دانش آموزان

۱

با طرح مسايل چالش برانگيز و درگير کردن 
دانش آموزان با مفاهيم و ايجاد سوال و چالش، 
فرصت شکوفايي توانمندي ها و استعدادهاي 

مخاطبان را فراهم مي کند.

5

2. ايجاد فرصت کاربرد يافته هاي علوم گوناگون در زندگي فردي و اجتماعي دانش آموزان

مسائل کاربردي مرتبط با زندگي روزمره يا علوم ۱
2ديگر را ارائه مي کند.

3. تعمیق درک دانش آموزان در ارتباط با مطالب کتاب درسي و برنامة درسي

تمرين ها با اهداف موضوعي و فرايندي کتاب ۱
4تناسب دارند.

فعاليت ها با اهداف موضوعي و فرايندي کتاب 2
4تناسب دارند.

به تعميق دانش، تسهيل جريان يادگيري و 3
4پرورش مهارت ها مي پردازد.

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

تمرين ها با رشد شناختي و سن دانش آموزان ۱
3تناسب دارند.

فعاليت ها با رشد شناختي و سن دانش آموزان 2
3تناسب دارند.

تمرين ها و فعاليت ها در هر بخش از ساده به 3
3مشکل ارائه شده اند.

تمرين ها و فعاليت ها با پيش دانسته ها و اطالعات 4
3دانش آموزان متناسب هستند.
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5. فراهم کردن زمینة استحكام و استمرار فرايند يادگیري دانش آموزان

از ارائه تمرين ها و سواالت تکراري، يکنواخت و ۱
5کليشه اي پرهيز شده است.

براي مثال: 
پرهيز از  ارائه 
صرف سواالت 

امتحاني 
پيشين

2
به منظور هدايت دانش آموزاني که با حل مسئله 

مشکل دارند، راهنمايي هاي مناسب يا صرفا جواب 
آخر ارائه شده است.

5

بدون حل 
مستقيم و 

کامل مسئله: 
در صورت 

ارائه پاسخ ها، 
امتياز اين 

بند 0  شده 
و 2 امتياز 
منفي داده 

مي شود.

فرصت هاي خود ارزيابي )از دانش و مهارت هاي 3
4رياضي( را فراهم ساخته است.

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

۱
يادگيري نکات پيچيده درس و برطرف کردن 

ضعف هاي آموزشي را از طريق ارائه فعاليت هاي 
آموزشي ممکن کرده است.

6

2
تمرين هاي مناسب به منظور فراهم کردن فرصت 
رشد مهارت هاي سطوح باالي تفکر ارائه شده 

است.
6

فعاليت هاي مناسب به منظور فراهم کردن فرصت 3
6رشد مهارت هاي تفکر ارائه شده است.

7. فراهم کردن زمینة پرورش مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان از طريق پیش بیني کارهاي گروهي در 
فّعالیت ها

فعاليت ها فرصت تعامل، مشارکت و کار گروهی را ۱
2ايجاد کرده اند. 

ب.1.2.1.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي کار و تمرين رياضی
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

8. بسط و توسعه فّعالیت هاي يادگیري دانش آموزان در محیط هاي متنّوع محّل زندگي آن ها

۱
در فرايند يادگيري به جستجوگري و کسب 

اطالعات از منابع يادگيري )معلم، والدين، کتاب و 
غيره( توسط فراگير توجه مي کند.

3

9. فراهم کردن شايستگي هاي پايه در مخاطبان از طريق طراحي موقعیت هاي آموزشي و تربیتي مناسب

۱
براي ايجاد فرصت هاي يادگيري موثر با توجه به 

تفاوت هاي فردي، فعاليت هاي متعدد و متنوع ارائه 
شده است.

6

2
براي ايجاد فرصت هاي يادگيري موثر با توجه به 

تفاوت هاي فردي، تمرين هاي متعدد و متنوع ارائه 
شده است.

6

       جمع: 80

 ب.3.1.   ويژگی ها و سنجه های » اختصاصی« 
کتاب های کاربرد فن آوري رياضی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. مبتني بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیري 

4با اهداف برنامه درسي دوره مرتبط است.۱

2برنامه درسي دوره را تقويت يا تکميل مي کند.2

به مصاديق به کارگيري فن آوري در برنامه درسي 3
5دوره توجه دارد.

فرهنگورويكردبهكارگيريفنآوريدرفرايند4
2ياددهي–يادگيريراترويجميدهد.

ب.1.2.1.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي کار و تمرين رياضی
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2. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

پيوستگي و انسجام موضوعي در محتواي هر فصل ۱
2ديده مي شود.

4پيش نيازهاي مفهومي رعايت شده اند.2

3. ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان

از طريق ارائه سواالت چالش برانگيز، کنجکاوي ۱
4دانش آموزان را برمي انگيزد.

4. کمك به رشد و توسعة علمي مخاطبان 

5جريان يادگيري و پرورش مهارت ها را تسهيل مي کند.۱

4به خودآموز بودن محتوا توجه شده است.2

با استفاده از فن آوري، فرصت هاي ارزيابي از 3
3مخاطب را نشان داده است.

4
براي رسيدن به پاسخ پرسش هاي مطرح شده، 

بدون ارائه پاسخ هاي فوري، مخاطبان را به شکل 
مناسب راهنمايي  مي کند.

4

5. توجه به نیازهاي اختصاصي مخاطبان 

تمرين ها و فعاليت ها با رشد شناختي و سن ۱
6دانش آموزان متناسب هستند.

محتوا به کنجکاوي ها، نيازهاي اطالعاتي و 2
2پرسش هاي مخاطبان پاسخ مي دهد.

به امکانات فن آوري در اختيار دانش آموز توجه 3
4شده است.

از اصطالحات و واژگان فني متناسب با زبان 4
4مخاطبان استفاده شده است.

6. افزايش  گیرايي مطالب، با استفاده از قالب هاي متنوعي مانند داستان، شعر و نمايشنامه به صورت هاي 
ساده يا ترکیبي

4قالب فعال دارد.۱

فرصت انجام فعاليت هاي عملي و قابل اجرا را 2
4فراهم  آورده است.

ب.3.1.   ويژگی ها و سنجه های » اختصاصی« کتاب های کاربرد فن آوري رياضی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

7. خالقیت و نوآوري در ارائة مطالب علمي

2در ارائه مفاهيم خالقيت و نوآوري ديده مي شود.۱

4با تغييرات کاربرد فن آوري در آموزش همگام است.2

8. استفاده از تصوير، نمودار، جدول، گراف و نقشه برای انتقال سريع تر و مؤثرتر مطالب به مخاطبان

به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از جداول، ۱
6نمودارها و تصاوير استفاده شده است.

9. تقويت عالقة مخاطبان به مطالعة بیشتر دربارة موضوع يا موضوع هاي مطرح شده 

براي ايجاد عالقه در مخاطبان، از ويژگي هاي ۱
3محيط فن آورانه استفاده شده است.

2
در فرايند يادگيري به جستجوگري و کسب 

اطالعات از منابع يادگيري )معلم، والدين، کتاب و 
غيره( توسط فراگير توجه مي کند.

2

       جمع: 80

 الف و ب.2.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« 
کتاب هاي مرجع رياضی

ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

1. مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیری

4با اهداف برنامه درسي دوره ارتباط دارد.۱

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی را 2
4در اختيار دانش آموزان قرار داده است.

با توجه به اهداف کتاب، مطالب ارائه شده از 3
8جامعيت موضوعی برخوردار است.

مفاهيم برنامه درسي را تثبيت، تعميق يا توسعه 4
4مي دهد.

ب.3.1.   ويژگی ها و سنجه های » اختصاصی« کتاب های کاربرد فن آوري رياضی
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امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

2. برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

۱0محتوا از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.۱

در صورتي 
که اشتباهات 
به گونه اي 
باشند که 

ايجاد بدفهمي 
کنند، تا 

حداکثر ۱0 
امتياز منفي 
به آن تعلق 

مي گيرد.

محتوا با آخرين دستاوردهای علمی روز منطبق 2
2است.

3. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

محتواي هر فصل پيوستگي و انسجام موضوعي ۱
4دارد.

4اطالعات به طور مناسب دسته بندي شده اند.2

4پيش نيازهاي مفهومي رعايت شده اند.3

4. کمك به رشد و توسعة علمی مخاطبان

4به خودآموز بودن محتوا توجه شده است.۱

چگونگي دسترسي به اطالعات به طور واضح 2
3بيان شده است.

براي برقراي ارتباط بين مفاهيم، ارجاع دهي به 3
4طور مناسب انجام شده است.

6قابليت دسترسي سريع به اطالعات وجود دارد.4

4واژه نامه مناسب دارد.5

2نمايه مناسب دارد.6

الف و ب.2.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي مرجع رياضی
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

به پروراندن مفاهيم و مهارت هاي بنيادي قابل ۱
4تعميم توجه شده است.

5مفاهيم و واقعيت ها به شکل مستدل ارائه شده اند.2

6. توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان

۱
محتوا به کنجکاوي ها، نيازهاي اطالعاتي و 

پرسش هاي مخاطبان در زمينه رياضي پاسخ 
مي دهد.

4

مراجع و منابع مناسب و مورد نياز دانش آموزان و 2
3معلمان معرفي شده اند.

3
در فرايند يادگيري به جستجوگري و کسب 

اطالعات از منابع يادگيري )معلم، والدين، کتاب 
و غيره( توسط فراگير توجه مي کند.

۱

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

۱
به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از 

جداول و نمودارها به طور مناسب استفاده شده 
است.

4

8. تقويت عالقة مخاطبان نسبت به مطالعة بیشتر دربارة موضوع يا موضوع های مطرح شده

به کاربرد رياضي در زندگي روزانه توجه شده ۱
2است.

9. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

2محتوا جذاب و برانگيزاننده است.۱

مباحث با استفاده از رنگ و عالئم مناسب، 2
۱تفکيك شده  اند.

از محرک هاي بصري براي ايجاد انگيزه استفاده 3
2شده است.

2به سفيدخواني توجه شده است.4

الف و ب.2.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي مرجع رياضی
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

10. نگارش کتاب با لحن مشفقانه و بر مبنای زبان فارسی معیار

6توضيحات منظم و منطقي ارائه شده اند.۱

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

به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از شکل ۱
4و تصاوير استفاده شده است.

در استفاده از عکس و تصوير، از تنوع هنري 2
۱برخوردار است.

2عکس ها و تصاوير در بيان مقصود واضح هستند.3

۱بر واژگان کليدي تاکيد شده است.4

12. رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیة  محتوای کتاب

2ارجاع دهي به شکل مناسب انجام شده است.۱

۱شناسنامه کامل و واضح دارد.2

براي تاييد اعتبار مؤلف، سوابق علمي، پژوهشي و 3
2آموزشي وي ارائه شده است.

مؤلف اعتبار الزم براي تاليف کتاب مرجع را 4
2دارد.

13. تناسب ساختار فیزيكي کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان

قطع و تعداد صفحات کتاب با شرايط سني ۱
۱مخاطبان تناسب دارد.

اندازه و نوع قلم با شرايط سني مخاطبان تناسب 2
۱دارد.

120جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

الف و ب.2.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي مرجع رياضی
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الف و ب.3.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« پوسترهای رياضی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

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

4همسو با اهداف برنامه درسی است.۱

2. برخورداری پوستر از ساختار محتوايي مناسب 

۱شناسنامه کامل و واضح دارد.۱

مباحث با استفاده از رنگ ها و عالمت های خاص 2
2تفکيك شده اند.

2به سفيدخوانی توجه شده است.3

3. برخورداری محتواي پوستر از صحت و اعتبار علمی

4محتوای آن از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.۱

4منطبق با آخرين دستاوردهاي علمی است.2

4. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

5محتوا جذاب و برانگيزاننده است.۱

از واژگان و جمالت متناسب با سن مخاطبان 2
3استفاده شده است.

5. تناسب ساختار فیزيكي پوستر و کیفیت چاپ آن، اعم از قطع، اندازه، اندازة قلم با سن مخاطبان

شکل ظاهری و فيزيکی آن برای مخاطبان جذاب و ۱
3برانگيزاننده است.

3قطع پوستر با سن مخاطبان تناسب دارد.2

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

مواد استفاده شده )کاغذ، نوع رنگ ها و ...( از 4
3کيفيت مناسب برخورداراند.

تمهيدات الزم جهت افزايش طول عمر پوستر 5
3انديشيده شده است.
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امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

6. توجه به ایده هاي كلیدي و شايستگي هاي موجود در برنامه درسي در سازمان دهي محتوا 

2عنوان و محتوا هماهنگی دارند.۱

نکات مهم و ايده های کليدی کتاب مورد توجه قرار 2
2گرفته است.

7. مبتني بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیري 

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی را در ۱
5اختيار دانش آموزان قرار داده است.

8. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

6محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.۱

6عناصر به نمايش گذاشته شده مرتبط و مکمل هستند.2

9. ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان 

6انگيزه مخاطبان را جهت فراگيری موضوع افزايش می دهد .۱

عالقه مخاطبان را در زمينه يادگيری رياضی 2
5افزايش می دهد.

2حس کنجکاوی مخاطبان را تقويت می کند.3

به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از شکل، 4
5جدول، نمودار و تصوير استفاده شده است.

2بر واژگان کليدی و نکات مهم تأکيد شده است.5

10. برخورداري از ويژگی های بصری مناسب 

4از رنگ های استاندارد استفاده شده است.۱

4نحوه چينش عناصر در پوستر مناسب است.2

3اندازه قلم در متن و حاشيه مناسب است.3

عکس ها و تصويرها در بيان مقصود از وضوح 4
2برخوردارند.

در استفاده از عکس و تصوير، تنوع هنری ديده 5
2مي شود.

الف و ب.3.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« پوسترهای رياضی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

11. تناسب مفاهیم و محتوای ارائه شده با نیازهای مخاطبان 

5توضيحات به طور منظم و منطقی ارائه شده اند.۱

از مثال ها و شواهد برای درک بهتر استفاده شده 2
5است.

2کاربري پوستر با سن مخاطبان تناسب دارد.3

دربرگيرنده محتوای مناسب جهت رفع نيازهای 4
6مخاطبان است.

6محتوای ارائه شده برای مخاطبان قابل درک است.5

120جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

الف و ب.4.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« فلش کارت های رياضی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. بعد فیزيكی

شکل ظاهری برای مخاطبان جذابيت و برانگيزاننده ۱
3است.

2اندازه فلش کارت با مخاطبان تناسب دارد.2

ازمحرکهایبصریدركارت هاورویجلداستفادهشده3
3است.

حمل و نقل آن )وزن، بسته بندی، سهولت کاربری( آسان 4
2است.

امکان استفاده مکرر )کيفيت و مناسب بودن مواد مورد 5
4استفاده( وجود دارد.

اصول بهداشتی- ايمنی با توجه به مخاطبان رعايت شده 6
3است.

الف و ب.3.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« پوسترهای رياضی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

2. ساختار فلش کارت

۱شناسنامه کامل و واضح دارد.۱

3راهنمای استفاده از کارت ها واضح است.2

2عنوان با محتوا هماهنگی دارد.3

مباحث با استفاده از رنگ ها و عالمت های خاص تفکيك 4
3شده اند.

2منابع و مراجع به طور مناسب ارجاع داده شده اند.5

2اندازه قلم با مخاطبان تناسب دارد.6
3اندازه تصاوير با مخاطبان تناسب دارد.7

3. ويژگی های محتوا

5محتوا پيوستگی دارد و از پراکنده گويی دوری شده است.۱

5محتوا با نيازهای مخاطبان ارتباط دارد.2

5محتوا کاربردی است.3

به مسايل اجتماعی، ارزشی، اخالقی، بومی و سنتی توجه 4
5شده است.

از واژگان و عبارات متناسب با سن مخاطبان استفاده 5
6شده است.

3ساده نويسی در نگارش ديده مي شود.6
7محتوا داراي اعتبار علمی و به روز است.7

حجم محتوای ارائه شده در هر کارت با سرعت انتقال 8
۱0اطالعات تناسب دارد.

5تعداد کارت ها با مخاطبان و محتوا تناسب دارد.9

6از تعدد مفاهيم ارائه شده در هر کارت پرهيز شده است.۱0

6تصاوير، کلمات و اعداد با محتوای موردنظر مرتبط است.۱۱

6تصاوير بر مفهوم موردنظر تمرکز دارند.۱2

برای کشف روابط، امکان برقراری ارتباطات تصويری بين ۱3
6کارت ها وجود دارد.

الف و ب.4.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« فلش کارت های رياضی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

4. ويژگی های تمرکزافزا

داراي وضوح و مرتبط بودن عکس ها و تصويرها در بيان ۱
4مقصود است.

4بر واژگان کليدی و نکات مهم تاکيد شده است.2

در استفاده از عکس و تصوير و جذابيت تصاوير، خالقيت 3
4هنری ديده مي شود.

120جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

 ب. 5.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« 
کتاب های جنبي و سرگرمي رياضی

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

1. مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیری

به رشد سطوح مختلف تفکر )تربيت فکر( توجه ۱
۱2شده است.

2. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

به سطح دشواري سرگرمي ها )از ساده به مشکل( ۱
4توجه شده است.

پيش نيازهاي مفهومي و مهارتي مخاطبان رعايت 2
4شده است.

الف و ب.4.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« فلش کارت های رياضی
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توضیحات

3. ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان

از طريق ارائه  سرگرمی های چالش برانگيز، ۱
6کنجکاوي دانش آموزان تحريك می شود.

4. توجه به نیازهاي اختصاصي مخاطبان 

مهارت هاي مورد نياز در سرگرمي ها با رشد ۱
5شناختي و سن دانش آموزان متناسب هستند.

2محتوا به کنجکاوي های مخاطبان پاسخ مي دهد.2

3
براي رسيدن به پاسخ پرسش هاي مطرح شده، 

بدون ارائه پاسخ هاي فوري، مخاطبان را به شکل 
مناسب راهنمايي  مي کند.

5

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

فرصت انجام فعاليت هاي عملي و قابل اجرا را ۱
6فراهم کرده است.

4در قالب هاي ارائه، تنوع ديده مي شود.2

براي ايجاد انگيزه در مخاطبان، از سرگرمي هاي 3
4جذاب استفاده شده است.

6. خالقیت و نوآوری در ارائة مطالب علمی

4در سرگرمي ها خالقيت و نوآوري ديده مي شود.۱

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

از جداول، نمودارها و تصاوير مناسب استفاده ۱
8شده است.

ب. 5.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های جنبي و سرگرمي رياضی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

8. تقويت عالقة مخاطبان نسبت به مطالعة بیشتر دربارة موضوع يا موضوع های مطرح شده

۱
به منظور ايجاد عالقه نسبت به رياضي، زيبايي، 

شگفتي ها و کاربردهاي رياضي را در قالب 
سرگرمي نشان داده است.

7

2
در فرايند يادگيري به جستجوگري و کسب 

اطالعات از منابع يادگيري )معلم، والدين، کتاب و 
غيره( توسط فراگير توجه مي کند.

3

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

سرگرمي ها فرصت تعامل، مشارکت و کار گروهی ۱
6را ايجاد کرده اند.

 جمع: 80
 الف و ب.6.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« 

کتاب هاي حمايتي والدين رياضی

سنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

1. برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

4محتوا از اعتبار علمي برخوردار است.۱

در صورتي که 
اشتباهات به 
گونه اي باشند 

که ايجاد 
بدفهمي 
کنند، تا 

حداکثر ۱0 
امتياز منفي 
به آن تعلق 

مي گيرد.

4محتوا از نظر علمی به روز است.2

ب. 5.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های جنبي و سرگرمي رياضی
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امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

2. کیفیت مناسب سازمان دهی محتوای کتاب

۱فهرست مطالب دارد.۱

4فصل ها از پيوستگي و انسجام موضوعي برخوردارند.2

3. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

2محتوا جذاب و برانگيزاننده است.۱

2مباحث با استفاده از رنگ و عالئم تفکيك شده اند.2

۱به سفيدخواني توجه دارد.3

4. نگارش کتاب با لحن مشفقانه و بر مبنای زبان فارسی معیار

3متن با توجه به مخاطبان روان است.۱

8توضيحات منظم و منطقي ارائه شده اند.2

5. استفاده از شكل و تصوير براي انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از شکل، ۱
4جدول، نمودار و تصوير استفاده شده است.

2عکس ها و تصاوير به وضوح مقصود را بيان می کنند.2

۱بر واژگان کليدي تاکيد دارد.3

6. رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیة  محتوای کتاب

۱ارجاع دهي به طور مناسب انجام شده است.۱

۱شناسنامه کامل و واضح دارد.2

2منابع و مآخذ معرفي شده اند.3

الف و ب.6.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي حمايتي والدين رياضی
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سنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

7. مبتني بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیري

اهداف و رويکردهاي آموزشي به گونه اي که براي ۱
۱0والدين قابل درک باشند، بيان شده اند. 

به تعميق دانش و پرورش مهارت هاي مورد نياز به 2
7صورت غير مستقيم پرداخته شده است.

3
ويژگي هاي مورد تأييد آموزش و پرورش درباره 

منابع کمك درسي و کمك آموزشي براي والدين 
بيان شده اند.

4

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

5فرصت تعامل با اعضاي خانواده را فراهم کرده است.۱

9. کمك به رشد و توسعة علمي مخاطبان

۱
به منظور ملموس کردن اهداف، رويکردها، بايدها و 
نبايدهاي آموزشي، مثال ها و مصداق هاي آموزشي 

براي والدين بيان شده اند.
۱2

10. توجه به نیازهاي اختصاصي مخاطبان

۱
محتوا به کنجکاوي ها، نيازهاي اطالعاتي و 

پرسش هاي والدين در ارتباط با برنامه هاي درسي 
پايه پاسخ مي دهد.

8

مراجع و منابع مناسب براي مطالعه که مورد نياز 2
4دانش آموزان و والدين است، معرفي شده اند.

سرگرمي ها و فعاليت ها با امکانات خانواده ها تناسب 3
5دارند.

سرگرمي ها و فعاليت ها با توانايي دانش آموزان 4
3تناسب دارند.

الف و ب.6.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي حمايتي والدين رياضی
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سنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

11. تقويت عالقة مخاطبان به مطالعة بیشتر دربارة موضوع يا موضوع هاي مطرح شده

به کاربرد رياضي در زندگي روزانه از طريق ارائه ۱
۱0سرگرمي ها و فعاليت هاي مناسب توجه دارد.

2
فرصت لذت بردن از رياضي در خارج از مدرسه را از 
طريق پيش بيني فعاليت ها و سرگرمي هاي جمعي 

ايجاد مي کند.
8

فعاليت هاي فکري و عملي در زندگي روزمره از تنوع 3
4برخورداراند.

120جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي
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ضمیمه 1
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 فرم های ارزشیابی و جداول ارزيابي از انواع کتاب ها 
و منابع آموزشی و تربیتي رياضی

1. جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب ها و منابع کمك آموزشي رياضی
1.1. جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب ها و منابع 

تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( رياضی
1.1.1.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب هاي 

تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( رياضی

 ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي تكمیلي 
دانش آموز )دانش افزايي( رياضی

ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 خالقیت و نوآوری

۱
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.

3

2
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 3
3خدمات جديد و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.4

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ويژه 5
2در ترکيب جمالت رعايت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و 6
2اصول نشانه گذاري رعايت شده است.

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل 7
2فرهنگستان زبان توجه کرده است. 



68

م(
ده

واز
ا د

م ت
هفت

د 
جدی

ی 
ب ها

کتا
ی )

اض
 ری

شی
وز

 آم
ای

ب ه
کتا

د 
ولی

ی ت
ما

هن
را

ویژگیهاوسنجههاردیف
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مالحظات

 سهولت به کارگیری

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری 8
2آسان 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 9
3معتبر تهيه شده است.

۱0
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.

3

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

4با اهداف کلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد. ۱۱

۱2
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 ۱3
4و 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 ۱4
3مصوب را رعايت نموده است.

۱5
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 ۱6
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، ۱7
5ايماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( رياضی
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

۱8
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 ۱9
2آموزشي به نيازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا

20
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.2۱

 سازماندهی مناسب محتوا

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 22

محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي 23
3شده است.

شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل 24
4و خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 25
3دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و 26
2جهان اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ايمنی

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، 27
3بي خطر و بهداشتي استفاده شده است.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( رياضی
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مالحظات

 جذابیت شكلي و ظاهری

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده 28
2آموزشي رعايت شده است.

از رنگ ها، تصاوير،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 29
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

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

ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

2به رويکردهاي برنامه درسي توجه دارد.۱

2به تثبيت، توسعه يا تعميق برنامه درسي مي پردازد.2

 توجه به توسعة شايستگی های پاية مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

2به سطح پيش دانسته هاي مخاطبان توجه دارد.3

فرصت برقراري ارتباط بين شگفتي هاي طبيعت و موضوع 4
2درسي را فراهم مي کند.

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

3محتوا از اعتبار علمي برخوردار است.5

در صورتي که 
اشتباهات به 
گونه اي باشند 

که ايجاد 
بدفهمي کنند، 
تا حداکثر ۱0 
امتياز منفي 
به آن تعلق 

مي گيرد.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( رياضی
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

۱فهرست مطالب دارد.6

۱منابع و مآخذ را معرفي مي کند.7

۱محتوا با عنوان کتاب هماهنگی دارد.8

۱مباحث با استفاده از رنگ و عالئم تفکيك شده اند.9

۱به سفيدخواني توجه شده است.۱0

 توجه به تفاوت سبك های يادگیری مخاطب در فرايند يادگیری

2از قالب هاي مختلف در ارائه محتوا استفاده مي کند.۱۱

2به فعاليت هاي علمي و عملي متنوع توجه دارد.۱2

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

۱محتوا جذاب و برانگيزاننده است. ۱3

 نگارش کتاب با لحن مشفقانه و بر مبنای زبان فارسی معیار

۱لحن کتاب متناسب با سن مخاطبان است.۱4

2توضيح به صورت منظم و منطقي ارائه شده است.۱5

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

به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از شکل و تصاوير ۱6
2استفاده شده است.

در استفاده از عکس و تصوير، تنوع هنري رعايت شده ۱7
۱است.

2عکس ها و تصاوير در بيان مقصود از وضوح برخوردارند.۱8

۱بر واژگان کليدي تأکيد شده است.۱9

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

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

با نيازهاي کنوني و آتي مخاطبان در زمينه هاي مختلف 20
2ارتباط دارد.

۱به بومي سازي توجه شده است.2۱

2به کاربردي بودن و سودمندي محتوا توجه شده است.22

 رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیة  محتوای کتاب

اصل امانتداري علمي رعايت و ارجاع دهي به طور مناسب 23
2انجام شده است.

۱شناسنامه کامل و واضح دارد.24

 تناسب ساختار فیزيكي کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان 

قطع و تعداد صفحات کتاب با شرايط سني مخاطب 25
۱تناسب دارد.

۱اندازه و نوع قلم با شرايط سني مخاطبان تناسب دارد.26

 مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیری

3برنامه درسي دوره را تقويت يا تکميل مي کند.27

 برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

4پيش نيازهاي مفهومي رعايت شده است.28

به ارتباط بين مفاهيم رياضي و نيز مفاهيم رياضي با ساير 29
3علوم توجه شده است.

 ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان

از طريق ارائه سواالت چالش برانگيز، کنجکاوي 30
5دانش آموزان را برمي انگيزد.

توجه داشته 
باشيد که ارائه 

پاسخنامه 
تشريحي فرصت 

رويارويي با 
چالش هاي 

فکري را کاهش 
مي دهد و لذا 

موجب از دست 
دادن امتياز اين 
بخش مي شود.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( رياضی«
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 کمك به رشد و توسعة علمی مخاطبان

جريان يادگيري و پرورش مهارت هاي رياضي را تسهيل 3۱
4مي کند.

2به خودآموز بودن محتوا توجه دارد.32

 ارائه تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها به صورت مستدل

به پروراندن مفاهيم و مهارت هاي بنيادي قابل تعميم 33
4توجه دارد.

از ارائه تعاريف صرفا به صورت مستقيم و خالصه و 34
4دسته بندي کردن مفاهيم پرهيز مي کند.

5فرصت پرورش فرايندهاي رياضي را فراهم مي کند.35

 توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان

تمرين ها و فعاليت ها با پيش دانسته ها و اطالعات 36
2دانش آموزان متناسب هستند.

تمرين ها و فعاليت ها با رشد شناختي و سن دانش آموزان 37
5متناسب هستند.

38
براي رسيدن به پاسخ پرسش هاي مطرح شده، بدون ارائه 
پاسخ هاي فوري، مخاطبان را به شکل مناسب راهنمايي  

مي کند.
5

محتوا به کنجکاوي ها، نيازهاي اطالعاتي و پرسش هاي 39
3مخاطبان در زمينه رياضي پاسخ مي دهد.

40
از مثال  هاي کاربردي و شواهد مختلف براي درک بهتر 
مطالب توسط مخاطبان با نيازها و پيش دانسته هاي 

مختلف استفاده شده است.
6

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

4قالب فعال دارد.4۱

فرصت انجام کارهاي دستي و قابل اجراي متناسب با 42
2مخاطبان را فراهم مي کند.

فرصت رشد مهارت هاي تجربي متناسب با مخاطبان را 43
2فراهم مي کند.

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

 خالقیت و نوآوری در ارائة مطالب علمی

2در ارائه مفاهيم خالقيت و نوآوري دارد.44

براي ارائه محتوا، از قالب هاي متنوع و خالقانه استفاده 45
3شده است.

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

به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از جداول و 46
5نمودارها استفاده مي کند.

 تقويت عالقة مخاطبان نسبت به مطالعة بیشتر دربارة موضوع يا موضوع های مطرح شده

4به کاربرد رياضي درزندگي روزانه توجه دارد.47

48
در فرايند يادگيري به جستجوگري و کسب اطالعات 
از منابع يادگيري )معلم، والدين، کتاب و غيره( توسط 

فراگير توجه مي کند.
3

120جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( رياضی«
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2.1.1.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب هاي مرجع رياضي
ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي مرجع رياضی

ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 خالقیت و نوآوری

۱
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.

3

2
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 3
3خدمات جديد و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.4

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ويژه 5
2در ترکيب جمالت رعايت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و 6
2اصول نشانه گذاري رعايت شده است.

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل 7
2فرهنگستان زبان توجه کرده است. 

 سهولت به کارگیری

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری 8
2آسان 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 9
3معتبر تهيه شده است.

۱0
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.

3
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 تناسب محتوا و روش های ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصیلي

4با اهداف کلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد. ۱۱

۱2
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 ۱3
4و 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 ۱4
3مصوب را رعايت نموده است.

۱5
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 ۱6
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، ۱7
5ايماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

۱8
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 ۱9
2آموزشي به نيازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا

20
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.2۱

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي مرجع رياضی
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 سازماندهی مناسب محتوا

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 22

محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي 23
3شده است.

شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل 24
4و خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 25
3دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و 26
2جهان اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ايمنی

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، 27
3بي خطر و بهداشتي استفاده شده است.

 جذابیت شكلي و ظاهری

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده 28
2آموزشي رعايت شده است.

از رنگ ها، تصاوير،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 29
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي مرجع رياضی
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیری

4با اهداف برنامه درسي دوره ارتباط دارد.۱

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی را در اختيار 2
4دانش آموزان قرار داده است.

با توجه به اهداف کتاب، مطالب ارائه شده از جامعيت 3
8موضوعی برخوردار است.

4مفاهيم برنامه درسي را تثبيت، تعميق يا توسعه مي دهد.4

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

۱0محتوا از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.5

در صورتي که 
اشتباهات به 
گونه اي باشند 

که ايجاد 
بدفهمي کنند، 
تا حداکثر ۱0 
امتياز منفي 
به آن تعلق 

مي گيرد.

2محتوا با آخرين دستاوردهای علمی روز منطبق است.6

 برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

4محتواي هر فصل پيوستگي و انسجام موضوعي دارد.7

4اطالعات به طور مناسب دسته بندي شده اند.8

4پيش نيازهاي مفهومي رعايت شده اند.9
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 کمك به رشد و توسعة علمی مخاطبان

4به خودآموز بودن محتوا توجه شده است.۱0

چگونگي دسترسي به اطالعات به طور واضح بيان شده ۱۱
3است.

براي برقراي ارتباط بين مفاهيم، ارجاع دهي به طور ۱2
4مناسب انجام شده است.

6قابليت دسترسي سريع به اطالعات وجود دارد.۱3

4واژه نامه مناسب دارد.۱4

2نمايه مناسب دارد.۱5

 ارائه تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها به صورت مستدل

به پروراندن مفاهيم و مهارت هاي بنيادي قابل تعميم ۱6
4توجه شده است.

5مفاهيم و واقعيت ها به شکل مستدل ارائه شده اند.۱7

 توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان

محتوا به کنجکاوي ها، نيازهاي اطالعاتي و پرسش هاي ۱8
4مخاطبان در زمينه رياضي پاسخ مي دهد.

مراجع و منابع مناسب و  مورد نياز دانش آموزان و ۱9
3معلمان معرفي شده اند.

20
در فرايند يادگيري به جستجوگري و کسب اطالعات 
از منابع يادگيري )معلم، والدين، کتاب و غيره( توسط 

فراگير توجه مي کند.
۱

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

به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از جداول و 2۱
4نمودارها به طور مناسب استفاده شده است.

 تقويت عالقة مخاطبان نسبت به مطالعة بیشتر دربارة موضوع يا موضوع های مطرح شده

2به کاربرد رياضي در زندگي روزانه توجه شده است.22

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي ازکتاب های مرجع رياضی«
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مالحظات

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

2محتوا جذاب و برانگيزاننده است.23

مباحث با استفاده از رنگ و عالئم مناسب، تفکيك 24
۱شده  اند.

از محرک هاي بصري براي ايجاد انگيزه استفاده شده 25
2است.

2به سفيدخواني توجه شده است.26

 نگارش کتاب با لحن مشفقانه و بر مبنای زبان فارسی معیار

6توضيحات منظم و منطقي ارائه شده اند.27

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

به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از شکل و 28
4تصاوير استفاده شده است.

در استفاده از عکس و تصوير، از تنوع هنري برخوردار 29
۱است.

2عکس ها و تصاوير در بيان مقصود واضح هستند.30

۱بر واژگان کليدي تاکيد شده است.3۱

 رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیة  محتوای کتاب

2ارجاع دهي به شکل مناسب انجام شده است.32

۱شناسنامه کامل و واضح دارد.33

براي تاييد اعتبار مؤلف، سوابق علمي، پژوهشي و 34
2آموزشي وي ارائه شده است.

2مؤلف اعتبار الزم براي تاليف کتاب مرجع را دارد.35

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي ازکتاب های مرجع رياضی«
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 تناسب ساختار فیزيكي کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان

قطع و تعداد صفحات کتاب با شرايط سني مخاطبان 36
۱تناسب دارد.

۱اندازه و نوع قلم با شرايط سني مخاطبان تناسب دارد.37

120جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

3.1.1. جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از پوسترهای رياضی

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از پوستر هاي رياضی

ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 خالقیت و نوآوری

۱
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.

3

2
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 3
3خدمات جديد و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.4

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ويژه 5
2در ترکيب جمالت رعايت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و 6
2اصول نشانه گذاري رعايت شده است.

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل 7
2فرهنگستان زبان توجه کرده است. 

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي ازکتاب های مرجع رياضی«
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 سهولت به کارگیری

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری 8
2آسان 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 9
3معتبر تهيه شده است.

۱0
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.

3

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

4با اهداف کلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد. ۱۱

۱2
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 ۱3
4و 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 ۱4
3مصوب را رعايت نموده است.

۱5
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 ۱6
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، ۱7
5ايماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از پوستر هاي رياضی
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

۱8
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 ۱9
2آموزشي به نيازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا

20
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.2۱

 سازماندهی مناسب محتوا

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 22

محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي 23
3شده است.

شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل 24
4و خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 25
3دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و 26
2جهان اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ايمنی

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، 27
3بي خطر و بهداشتي استفاده شده است.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از پوستر هاي رياضی
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 جذابیت شكلي و ظاهری

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده 28
2آموزشي رعايت شده است.

از رنگ ها، تصاوير،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 29
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی ارزيابي از پوسترهای رياضی«

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

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

4همسو با اهداف برنامه درسی است.۱

 برخورداری پوستر از ساختار محتوايي مناسب 

۱شناسنامه کامل و واضح دارد.2

مباحث با استفاده از رنگ ها و عالمت های خاص تفکيك 3
2شده اند.

2به سفيدخوانی توجه شده است.4

 برخورداری محتواي پوستر از صحت و اعتبار علمی

4محتوای آن از صحت و اعتبار علمی برخوردار است.5

4منطبق با آخرين دستاوردها علمی است.6

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

5محتوا جذاب و برانگيزاننده است.7

از واژگان و جمالت متناسب با سن مخاطبان استفاده 8
3شده است.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از پوستر هاي رياضی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 تناسب ساختار فیزيكي پوستر و کیفیت چاپ آن، با سن مخاطبان

شکل ظاهری و فيزيکی آن برای مخاطبان جذاب و 9
3برانگيزاننده است.

3قطع پوستر با سن مخاطبان تناسب دارد.۱0

3از محرک های بصری و جذاب استفاده شده است.۱۱

مواد استفاده شده )کاغذ، نوع رنگ ها و ...( از کيفيت ۱2
3مناسب برخوردارند.

تمهيدات الزم جهت افزايش طول عمر پوستر انديشيده ۱3
3شده است.

 توجه به ایده هاي كلیدي و شایستگي هاي موجود در برنامه درسي در سازمان دهي محتوا 

2عنوان و محتوا هماهنگی دارند.۱4

نکات مهم و ايده های کليدی کتاب مورد توجه قرار ۱5
2گرفته اند.

 مبتني بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیري 

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی را در اختيار ۱6
5دانش آموزان قرار داده است.

 برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

6محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.۱7

6عناصر به نمايش گذاشته شده مرتبط و مکمل هستند.۱8

 ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان 

6انگيزه مخاطبان را جهت فراگيری موضوع افزايش می دهد .۱9

عالقه مخاطبان را در زمينه يادگيری رياضی افزايش 20
5می دهد.

2حس کنجکاوی مخاطبان را تقويت می کند.2۱

به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از شکل، جدول، 22
5نمودار و تصوير استفاده شده است.

2بر واژگان کليدی و نکات مهم تأکيد شده است.23

ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی ارزيابي از پوسترهای رياضی«
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 برخورداري از ويژگی های بصری مناسب 

4از رنگ های استاندارد استفاده شده است.24

4نحوه چينش عناصر در پوستر مناسب است.25

3اندازه قلم در متن و حاشيه مناسب است.26

2عکس ها و تصويرها در بيان مقصود از وضوح برخوردارند.27

2در استفاده از عکس وتصوير، تنوع هنری ديده مي شود.28

 تناسب مفاهیم و محتوای ارائه شده با نیازهای مخاطبان 

5توضيحات به طور منظم و منطقی ارائه شده اند.29

5از مثال ها و شواهد برای درک بهتر استفاده شده است.30

2کاربري پوستر با سن مخاطبان تناسب دارد.3۱

دربرگيرنده محتوای مناسب جهت رفع نيازهای مخاطبان 32
6است.

6محتوای ارائه شده برای مخاطبان قابل درک است.33

120جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی ارزيابي از پوسترهای رياضی«
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4.1.1. جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از فلش کارت  های رياضی
ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از فلش کارت هاي رياضی

ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 خالقیت و نوآوری

۱
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.

3

2
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 3
3خدمات جديد و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.4

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ويژه 5
2در ترکيب جمالت رعايت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و 6
2اصول نشانه گذاري رعايت شده است.

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل 7
2فرهنگستان زبان توجه کرده است. 

 سهولت به کارگیری

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری 8
2آسان 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 9
3معتبر تهيه شده است.

۱0
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.

3
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

4با اهداف کلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد. ۱۱

۱2
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 ۱3
4و 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 ۱4
3مصوب را رعايت نموده است.

۱5
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 ۱6
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، ۱7
5ايماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

۱8
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 ۱9
2آموزشي به نيازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا

20
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.2۱

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از فلش کارت هاي رياضی
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 سازماندهی مناسب محتوا

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 22

محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي 23
3شده است.

شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل 24
4و خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 25
3دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و 26
2جهان اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ايمنی

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، 27
3بي خطر و بهداشتي استفاده شده است.

 جذابیت شكلي و ظاهری

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده 28
2آموزشي رعايت شده است.

از رنگ ها، تصاوير،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 29
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل
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ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از فلش کارت های رياضی«

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 بعد فیزيكی

شکل ظاهری برای مخاطبان جذابيت و برانگيزاننده ۱
3است.

2اندازه فلش کارت با مخاطبان تناسب دارد.2

از محرک های بصری در کارت ها و روی جلد استفاده 3
3شده است.

حمل و نقل آن )وزن، بسته بندی، سهولت کاربری( 4
2آسان است.

امکان استفاده مکرر )کيفيت و مناسب بودن مواد مورد 5
4استفاده( وجود دارد.

اصول بهداشتی- ايمنی با توجه به مخاطبان رعايت 6
3شده است.

 ساختار فلش کارت

۱شناسنامه کامل و واضح دارد.7

3راهنمای استفاده از کارت ها واضح است.8

2عنوان با محتوا هماهنگی دارد.9

مباحث با استفاده از رنگ ها و عالمت های خاص تفکيك ۱0
3شده اند.

2منابع و مراجع به طور مناسب ارجاع داده شده اند.۱۱

2اندازه قلم با مخاطبان تناسب دارد.۱2

3اندازه تصاوير با مخاطبان تناسب دارد.۱3
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 ويژگی های محتوا

5محتوا پيوستگی دارد و از پراکنده گويی دوری شده است.۱4

5محتوا با نيازهای مخاطبان ارتباط دارد.۱5

5محتوا کاربردی است.۱6

به مسايل اجتماعی، ارزشی، اخالقی، بومی و سنتی ۱7
5توجه شده است.

از واژگان و عبارات متناسب با سن مخاطبان استفاده ۱8
6شده است.

3ساده نويسی در نگارش ديده مي شود.۱9

7محتوا داراي اعتبار علمی و به روز است.20

حجم محتوای ارائه شده در هر کارت با سرعت انتقال 2۱
۱0اطالعات تناسب دارد.

5تعداد کارت ها با مخاطبان و محتوا تناسب دارد.22

6از تعدد مفاهيم ارائه شده در هر کارت پرهيز شده است.23

تصاوير، کلمات و اعداد با محتوای مورد نظر مرتبط 24
6است.

6تصاوير بر مفهوم مورد نظر تمرکز دارند.25

برای کشف روابط، امکان برقراری ارتباطات تصويری 26
6بين کارت ها وجود دارد.

 ويژگی های تمرکزافزا

داراي وضوح و مرتبط بودن عکس ها و تصويرها در بيان 27
4مقصود است.

4بر واژگان کليدی و نکات مهم تاکيد شده است.28

در استفاده از عکس و تصوير و جذابيت تصاوير، 29
4خالقيت هنری ديده مي شود.

120جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از فلش کارت های رياضی«
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5.1.1.جداول عمومی و اختصاصي ارزيابي از کتاب های جنبي و سرگرمي رياضي

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب های جنبي و سرگرمي رياضی

ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 خالقیت و نوآوری

۱
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.

3

2
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 3
3خدمات جديد و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.4

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ويژه 5
2در ترکيب جمالت رعايت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و 6
2اصول نشانه گذاري رعايت شده است.

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل 7
2فرهنگستان زبان توجه کرده است. 

 سهولت به کارگیری

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری 8
2آسان 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 9
3معتبر تهيه شده است.

۱0
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.

3
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

4با اهداف کلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد. ۱۱

۱2
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 ۱3
4و 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 ۱4
3مصوب را رعايت نموده است.

۱5
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 ۱6
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، ۱7
5ايماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

۱8
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 ۱9
2آموزشي به نيازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا

20
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.2۱

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب های جنبي و سرگرمي رياضی
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 سازماندهی مناسب محتوا

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 22

محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي 23
3شده است.

شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل 24
4و خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 25
3دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و 26
2جهان اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ايمنی

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، 27
3بي خطر و بهداشتي استفاده شده است.

 جذابیت شكلي و ظاهری

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده 28
2آموزشي رعايت شده است.

از رنگ ها، تصاوير،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 29
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل
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ويژگی ها و سنجه های اختصاصی
» ارزيابي از کتاب های جنبي و سرگرمي رياضي«

ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

2به رويکردهاي برنامه درسي توجه دارد.۱

2به تثبيت، توسعه يا تعميق برنامه درسي مي پردازد.2

 توجه به توسعة شايستگی های پاية مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

2به سطح پيش دانسته هاي مخاطبان توجه دارد.3

فرصت برقراري ارتباط بين شگفتي هاي طبيعت و موضوع 4
2درسي را فراهم مي کند.

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

3محتوا از اعتبار علمي برخوردار است.5

در صورتي که 
اشتباهات به 
گونه اي باشند 

که ايجاد 
بدفهمي کنند، 
تا حداکثر ۱0 
امتياز منفي 
به آن تعلق 

مي گيرد.

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

۱فهرست مطالب دارد.6

۱منابع و مآخذ را معرفي مي کند.7

۱محتوا با عنوان کتاب هماهنگی دارد.8

۱مباحث با استفاده از رنگ و عالئم تفکيك شده اند.9

۱به سفيدخواني توجه شده است.۱0
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 توجه به تفاوت سبك های يادگیری مخاطبان در فرايند يادگیری

2از قالب هاي مختلف در ارائه محتوا استفاده مي کند.۱۱

2به فعاليت هاي علمي و عملي متنوع توجه دارد.۱2

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

۱محتوا جذاب و برانگيزاننده است. ۱3

 نگارش کتاب با لحن مشفقانه و بر مبنای زبان فارسی معیار

۱لحن کتاب متناسب با سن مخاطبان است.۱4

2توضيح به صورت منظم و منطقي ارائه شده است.۱5

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

به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از شکل و تصاوير ۱6
2استفاده شده است.

در استفاده از عکس و تصوير، تنوع هنري رعايت شده ۱7
۱است.

2عکس ها و تصاوير در بيان مقصود از وضوح برخوردارند.۱8

۱بر واژگان کليدي تأکيد شده است.۱9

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

با نيازهاي کنوني و آتي مخاطبان در زمينه هاي مختلف 20
2ارتباط دارد.

۱به بومي سازي توجه شده است.2۱

2به کاربردي بودن و سودمندي محتوا توجه شده است.22

 رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیة  محتوای کتاب

اصل امانتداري علمي رعايت و ارجاع دهي به طور مناسب 23
2انجام شده است.

۱شناسنامه کامل و واضح دارد.24

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های جنبي و سرگرمي رياضي«
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 تناسب ساختار فیزيكي کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان 

قطع و تعداد صفحات کتاب با شرايط سني مخاطبان 25
۱تناسب دارد.

۱اندازه و نوع قلم با شرايط سني مخاطبان تناسب دارد.26

 مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیری

به رشد سطوح مختلف تفکر )تربيت فکر( توجه شده 27
۱2است.

 برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

به سطح دشواري سرگرمي ها )از ساده به مشکل( توجه 28
4شده است.

پيش نيازهاي مفهومي و مهارتي مخاطبان رعايت شده 29
4است.

 ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان

از طريق ارائه  سرگرمی های چالش برانگيز، کنجکاوي 30
6دانش آموزان تحريك می شود.

 توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان

مهارت هاي مورد نياز در سرگرمي ها با رشد شناختي و 3۱
5سن دانش آموزان متناسب هستند.

2محتوا به کنجکاوي های مخاطبان پاسخ مي دهد.32

33
براي رسيدن به پاسخ پرسش هاي مطرح شده، بدون ارائه 
پاسخ هاي فوري، مخاطبان را به شکل مناسب راهنمايي  

مي کند.
5

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

فرصت انجام فعاليت هاي عملي و قابل اجرا را فراهم کرده 34
6است.

4در قالب هاي ارائه، تنوع ديده مي شود.35

براي ايجاد انگيزه در مخاطبان، از سرگرمي هاي جذاب 36
4استفاده شده است.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های جنبي و سرگرمي رياضي«
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 خالقیت و نوآوری در ارائة مطالب علمی

4در سرگرمي ها خالقيت و نوآوري ديده مي شود.37

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

8از جداول، نمودارها و تصاوير مناسب استفاده شده است.38

 تقويت عالقة مخاطبان نسبت به مطالعة بیشتر دربارة موضوع يا موضوع های مطرح شده

به منظور ايجاد عالقه نسبت به رياضي، زيبايي، شگفتي ها 39
7و کاربردهاي رياضي را در قالب سرگرمي نشان داده است.

40
در فرايند يادگيري به جستجوگري و کسب اطالعات از 

منابع يادگيري )معلم، والدين، کتاب و غيره( توسط فراگير 
توجه مي کند.

3

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

سرگرمي ها فرصت تعامل، مشارکت و کار گروهی را ايجاد 4۱
6کرده اند.

120 جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های جنبي و سرگرمي رياضي«
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2.1.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب های حمايتی رياضی
 1.2.1.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي 

از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان رياضی

 ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي
 از کتاب هاي حمايتی معلمان و کارشناسان رياضی

ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 خالقیت و نوآوری

۱
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.

3

2
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 3
3خدمات جديد و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.4

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ويژه 5
2در ترکيب جمالت رعايت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و 6
2اصول نشانه گذاري رعايت شده است.

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل 7
2فرهنگستان زبان توجه کرده است. 

 سهولت به کارگیری

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری 8
2آسان و راحت از ماده آموزشی را فراهم می کند.
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 صحت و دقت علمی

محتوا با بهره گيري از يافته ها، تجربيات و روش هاي علمي 9
3معتبر تهيه شده است.

۱0
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.

3

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

4با اهداف کلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد. ۱۱

۱2
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 ۱3
4و 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 ۱4
3مصوب را رعايت نموده است.

۱5
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 ۱6
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، ۱7
5ايماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

۱8
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 ۱9
2آموزشي به نيازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي حمايتی معلمان و کارشناسان رياضی
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 سادگی و روانی محتوا

20
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.2۱

 سازماندهی مناسب محتوا

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 22

محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي 23
3شده است.

شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل 24
4و خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 25
3دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و 26
2جهان اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ايمنی

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، 27
3بي خطر و بهداشتي استفاده شده است.

 جذابیت شكلي و ظاهری

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده 28
2آموزشي رعايت شده است.

از رنگ ها، تصاوير،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 29
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي حمايتی معلمان و کارشناسان رياضی
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 ويژگی ها و سنجه های اختصاصی
» ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان رياضی«

معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

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

2به رويکردهاي برنامه درسي توجه دارد.۱

2به تثبيت، توسعه يا تعميق برنامه درسي مي پردازد.2

 توجه به توسعة شايستگي هاي پاية مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق 

2به سطح پيش دانسته هاي مخاطبان توجه دارد.3

فرصت برقراري ارتباط بين شگفتي هاي طبيعت و موضوع 4
2درسي را فراهم مي کند.

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

3محتوا از اعتبار علمي برخوردار است.5

در صورتي که 
اشتباهات به 
گونه اي باشند 

که ايجاد 
بدفهمي کنند، 
تا حداکثر ۱0 
امتياز منفي 
به آن تعلق 

مي گيرد.

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

۱فهرست مطالب دارد.6

۱منابع و مآخذ را معرفي مي کند.7

۱محتوا با عنوان کتاب هماهنگی دارد.8

۱مباحث با استفاده از رنگ و عالئم تفکيك شده اند.9

۱به سفيدخواني توجه شده است.۱0
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 توجه به تفاوت سبك هاي يادگیري مخاطبان در فرايند يادگیري

2از قالب هاي مختلف در ارائه محتوا استفاده مي کند.۱۱

2به فعاليت هاي علمي و عملي متنوع توجه دارد.۱2

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

۱محتوا جذاب و برانگيزاننده است. ۱3

 نگارش کتاب با لحن مشفقانه و بر مبنای زبان فارسی معیار

۱لحن کتاب متناسب با سن مخاطبان است.۱4

2توضيح به صورت منظم و منطقي ارائه شده است.۱5

 استفاده از شكل و تصوير براي انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها، در صورت نیاز

به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از شکل و ۱6
2تصاوير استفاده شده است.

در استفاده از عکس و تصوير، تنوع هنري رعايت شده ۱7
۱است.

2عکس ها و تصاوير در بيان مقصود از وضوح برخوردارند.۱8

۱بر واژگان کليدي تأکيد شده است.۱9

 تناسب محتوای کتاب با نیازهاي فردي، اجتماعي و فني و حرفه اي مخاطبان 

با نيازهاي کنوني و آتي مخاطبان در زمينه هاي مختلف 20
2ارتباط دارد.

۱به بومي سازي توجه شده است.2۱

2به کاربردي بودن و سودمندي محتوا توجه شده است.22

 رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیة  محتوای کتاب

اصل امانتداري علمي رعايت و ارجاع دهي به طور مناسب 23
2انجام شده است.

۱شناسنامه کامل و واضح دارد.24

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان رياضی«
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 تناسب ساختار فیزيكي کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان

قطع و تعداد صفحات کتاب با شرايط سني مخاطبان 25
۱تناسب دارد.

۱اندازه و نوع قلم با شرايط سني مخاطبان تناسب دارد.26

 برخورداری از اطالعات نوين برای گسترش دانش معلمان و کارشناسان 

دانش موضوعي را توسعه يا تعميق و مهارت ها را پرورش 27
5مي دهد.  

 بیان محتوا با روش های تازه و جذاب

2از ارائه يك سويه مفاهيم پرهيز شده است.28

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

4روش هاي نوين تدريس مرتبط با رياضي را ارائه مي دهد.29

روش هاي نوين ارزشيابي مرتبط با رياضي را ارائه 30
4مي دهد.

3فرصت تغيير نگرش را براي معلمان فراهم مي کند.3۱

به منظور افزايش توان حرفه اي معلمان، مواد و منابع مورد 32
3نياز را معرفي مي کند.

به فن آوري هاي قابل استفاده در خدمت آموزش و 33
3مصداق هاي کاربردي آن ها توجه دارد.

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

34
پژوهش هاي ملي و بين المللي در ارتباط با موضوعات و 
مفاهيم برنامه درسي و روش هاي تدريس آن ها را طرح 

مي کند.
2

 ارائة يافته های جديد روشی در تدريس علوم کشورهای گوناگون جهان و مقايسة تطبیقی آن ها با ايران

نمونه هايي از روش هاي تدريس نوين و ارزشيابی را ارائه 35
2مي کند.

روش های جديد تدريس رياضی در ايران را با ساير 36
۱کشورها مقايسه مي کند.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان رياضی«
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

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

معلمان را با روش های جديد برنامه ريزی درسی رياضی 37
2در ساير کشورها آشنا می کند.

 روش های جديد آموزش برنامه ريزی درسی رياضی در 38
۱ايران را با ساير کشورها مقايسه مي کند.

 افزايش توانمندی های معلمان در زمینة طراحی موقعیت ها و فعالیت های کالسی مناسب برای دانش آموزان

به طراحي فعاليت هاي ياددهي - يادگيري و ارزشيابي 39
8کمك مي کند.

به تفاوت هاي دانش آموزان و ويژگي هاي آن ها در اجراي 40
4روش ها توجه دارد.

از مثال ها، نامثال ها و شواهد براي درک بهتر موضوع 4۱
8استفاده مي کند.

42
بدفهمي هاي دانش آموزان، ريشه هاي ايجاد آن ها، 

شيوه هاي جلوگيري از بروز اين بدفهمي ها و برطرف 
کردن آن ها را شناسايي مي کند.

8

مطالب جنبي که به درک مفاهيم کمك مي کنند، در 43
3کتاب وجود دارد.

روابط بين مفاهيم درون رياضي و خارج از رياضي را 44
4نشان مي دهد.

 درهم تنیدگی محتوای کتاب با مسائل جامعة امروز، زندگی فردی مخاطبان و فناوری های نوين

به کاربردهاي رياضي در زندگي روزانه و ساير علوم توجه 45
3دارد.

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

سياست ها و چارچوب برنامه درسي مصوب را تفسير و 46
۱0تبيين می کند.

120جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان رياضی«
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2.2.1.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب های حمايتی والدين رياضی

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي حمايتی والدين رياضی

ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 خالقیت و نوآوری

۱
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.

3

2
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 3
3خدمات جديد و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.4

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ويژه 5
2در ترکيب جمالت رعايت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و 6
2اصول نشانه گذاري رعايت شده است.

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل 7
2فرهنگستان زبان توجه کرده است. 

 سهولت به کارگیری

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری 8
2آسان 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 9
3معتبر تهيه شده است.

۱0
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.

3
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

4با اهداف کلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد. ۱۱

۱2
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 ۱3
4و 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 ۱4
3مصوب را رعايت نموده است.

۱5
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 ۱6
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، ۱7
5ايماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

۱8
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 ۱9
2آموزشي به نيازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا

20
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.2۱

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي حمايتی والدين رياضی
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 سازماندهی مناسب محتوا

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 22

محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي 23
3شده است.

شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل 24
4و خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 25
3دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و 26
2جهان اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ايمنی

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، 27
3بي خطر و بهداشتي استفاده شده است.

 جذابیت شكلي و ظاهری

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده 28
2آموزشي رعايت شده است.

از رنگ ها، تصاوير،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 29
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي حمايتی والدين رياضی
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ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های حمايتی والدين رياضی«

سنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

4محتوا از اعتبار علمي برخوردار است.۱

در صورتي که 
اشتباهات به 

گونه اي باشند که 
ايجاد بدفهمي 

کنند، تا حداکثر 
۱0 امتياز منفي 

به آن تعلق 
مي گيرد.

4محتوا از نظر علمی به روز است.2

 کیفیت مناسب سازمان دهی محتوای کتاب

۱فهرست مطالب دارد.3

4فصل ها از پيوستگي و انسجام موضوعي برخوردارند.4

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

2محتوا جذاب و برانگيزاننده است.5

2مباحث با استفاده از رنگ و عالئم تفکيك شده اند.6

۱به سفيدخواني توجه دارد.7

 نگارش کتاب با لحن مشفقانه و بر مبنای زبان فارسی معیار

3متن با توجه به مخاطبان روان است.8

8توضيحات منظم و منطقي ارائه شده اند.9



110

م(
ده

واز
ا د

م ت
هفت

د 
جدی

ی 
ب ها

کتا
ی )

اض
 ری

شی
وز

 آم
ای

ب ه
کتا

د 
ولی

ی ت
ما

هن
را

سنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 استفاده از شكل و تصوير براي انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از شکل و ۱0
4تصاوير استفاده شده است.

2عکس ها و تصاوير به وضوح مقصود را بيان می کنند.۱۱

۱بر واژگان کليدي تاکيد دارد.۱2

 رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیة  محتوای کتاب

۱ارجاع دهي به طور مناسب انجام شده است.۱3

۱شناسنامه کامل و واضح دارد.۱4

2منابع و مآخذ معرفي شده اند.۱5

 مبتني بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیري

اهداف و رويکردهاي آموزشي به گونه اي که براي ۱6
۱0والدين قابل درک باشند، بيان شده اند. 

به تعميق دانش و پرورش مهارت هاي مورد نياز به ۱7
7صورت غير مستقيم پرداخته شده است.

ويژگي هاي مورد تأييد آموزش و پرورش درباره منابع ۱8
4کمك درسي و کمك آموزشي براي والدين بيان شده اند.

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

5فرصت تعامل با اعضاي خانواده را فراهم کرده است.۱9

 کمك به رشد و توسعة علمي مخاطبان

20
به منظور ملموس کردن اهداف، رويکردها، بايدها و 

نبايدهاي آموزشي، مثال ها و مصداق هاي آموزشي براي 
والدين بيان شده اند.

۱2

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های حمايتی والدين رياضی«
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سنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 توجه به نیازهاي اختصاصي مخاطبان

2۱
محتوا به کنجکاوي ها، نيازهاي اطالعاتي و پرسش هاي 

والدين در ارتباط با برنامه هاي درسي پايه پاسخ 
مي دهد.

8

مراجع و منابع مناسب براي مطالعه، که مورد نياز 22
4دانش آموزان و والدين است، معرفي شده اند.

سرگرمي ها و فعاليت ها با امکانات خانواده ها تناسب 23
5دارند.

سرگرمي ها و فعاليت ها با توانايي دانش آموزان تناسب 24
3دارند.

 تقويت عالقة مخاطبان به مطالعة بیشتر دربارة موضوع يا موضوع هاي مطرح شده

به کاربرد رياضي در زندگي روزانه از طريق ارائه 25
۱0سرگرمي ها و فعاليت هاي مناسب توجه دارد.

26
فرصت لذت بردن از رياضي در خارج از مدرسه را از 

طريق پيش بيني فعاليت ها و سرگرمي هاي جمعي ايجاد 
مي کند.

8

فعاليت هاي فکري و عملي در زندگي روزمره از تنوع 27
4برخوردارند.

120جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های حمايتی والدين رياضی«
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2.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب هاي کمك درسي رياضی
1.2.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب هاي کار و تمرين رياضی

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي کار و تمرين رياضی

ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 خالقیت و نوآوری

۱
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.

3

2
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 3
3خدمات جديد و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.4

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ويژه 5
2در ترکيب جمالت رعايت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و 6
2اصول نشانه گذاري رعايت شده است.

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل 7
2فرهنگستان زبان توجه کرده است. 

 سهولت به کارگیری

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری 8
2آسان 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 9
3معتبر تهيه شده است.

۱0
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.

3
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

4با اهداف کلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد. ۱۱

۱2
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 ۱3
4و 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 ۱4
3مصوب را رعايت نموده است.

۱5
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 ۱6
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، ۱7
5ايماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

۱8
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 ۱9
2آموزشي به نيازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا

20
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.2۱

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي کار و تمرين رياضی
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 سازماندهی مناسب محتوا

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 22

محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي 23
3شده است.

شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل 24
4و خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 25
3دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و 26
2جهان اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ايمنی

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، 27
3بي خطر و بهداشتي استفاده شده است.

 جذابیت شكلي و ظاهری

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده 28
2آموزشي رعايت شده است.

از رنگ ها، تصاوير،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 29
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

2به رويکردهاي برنامه درسي توجه دارد.۱

2به تثبيت، توسعه يا تعميق برنامه درسي مي پردازد.2
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 توجه به توسعة شايستگی های پاية مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

2به سطح پيش دانسته هاي مخاطبان توجه دارد.3

فرصت برقراري ارتباط بين شگفتي هاي طبيعت و موضوع 4
2درسي را فراهم مي کند.

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

3محتوا از اعتبار علمي برخوردار است.5

در صورتي که 
اشتباهات به 
گونه اي باشند 

که ايجاد 
بدفهمي کنند، 
تا حداکثر ۱0 
امتياز منفي 
به آن تعلق 

مي گيرد.

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

۱فهرست مطالب دارد.6

۱منابع و مآخذ را معرفي مي کند.7

۱محتوا با عنوان کتاب هماهنگی دارد.8

۱مباحث با استفاده از رنگ و عالئم تفکيك شده اند.9

۱به سفيدخواني توجه شده است.۱0

 توجه به تفاوت سبك های يادگیری مخاطبان در فرايند يادگیری

2از قالب هاي مختلف در ارائه محتوا استفاده مي کند.۱۱

2به فعاليت هاي علمي و عملي متنوع توجه دارد.۱2

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

۱محتوا جذاب و برانگيزاننده است. ۱3
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 نگارش کتاب با لحن مشفقانه و بر مبنای زبان فارسی معیار

۱لحن کتاب متناسب با سن مخاطبان است.۱4

2توضيح به صورت منظم و منطقي ارائه شده است.۱5

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

به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از شکل و ۱6
2تصاوير استفاده شده است.

در استفاده از عکس و تصوير، تنوع هنري رعايت شده ۱7
۱است.

2عکس ها و تصاوير در بيان مقصود از وضوح برخوردارند.۱8

۱بر واژگان کليدي تأکيد شده است.۱9

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

با نيازهاي کنوني و آتي مخاطبان در زمينه هاي مختلف 20
2ارتباط دارد.

۱به بومي سازي توجه شده است.2۱

2به کاربردي بودن و سودمندي محتوا توجه شده است.22

 رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیة  محتوای کتاب

اصل امانتداري علمي رعايت و ارجاع دهي به طور مناسب 23
2انجام شده است.

۱شناسنامه کامل و واضح دارد.24

 تناسب ساختار فیزيكي کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان 

قطع و تعداد صفحات کتاب با شرايط سني مخاطبان 25
۱تناسب دارد.

۱اندازه و نوع قلم با شرايط سني مخاطبان تناسب دارد.26

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های کار و تمرين رياضی«
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 فراهم کردن فرصت شكوفايي فطرت و استعداد هاي دانش آموزان

27
با طرح مسائل چالش برانگيز و درگيرکردن دانش آموزان 

با مفاهيم و ايجاد سؤال و چالش، فرصت شکوفايي 
توانمندي ها و استعدادهاي مخاطبان را فراهم مي کند.

5

 ايجاد فرصت کاربرد يافته هاي علوم گوناگون در زندگي فردي و اجتماعي دانش آموزان

مسائل کاربردي مرتبط با زندگي روزمره يا علوم ديگر را 28
2ارائه مي کند.

 تعمیق درک دانش آموزان در ارتباط با مطالب کتاب درسي و برنامة درسي

تمرين ها با اهداف موضوعي و فرايندي کتاب تناسب 29
4دارند.

فعاليت ها با اهداف موضوعي و فرايندي کتاب تناسب 30
4دارند.

به تعميق دانش، تسهيل جريان يادگيري و پرورش 3۱
4مهارت ها مي پردازد.

 پرورش مهارت هاي الزم و مرتبط با کتاب هاي درسي

تمرين ها با رشد شناختي و سن دانش آموزان تناسب 32
3دارند.

فعاليت ها با رشد شناختي و سن دانش آموزان تناسب 33
3دارند.

تمرين ها و فعاليت ها در هر بخش از ساده به مشکل ارائه 34
3شده اند.

تمرين ها و فعاليت ها با پيش دانسته ها و اطالعات 35
3دانش آموزان متناسب هستند.
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مالحظات

 فراهم کردن زمینة استحكام و استمرار فرايند يادگیري دانش آموزان

از ارائه تمرين ها و سواالت تکراري، يکنواخت و کليشه اي 36
5پرهيز شده است.

براي مثال: پرهيز 
از  ارائه صرف 

سواالت امتحاني 
پيشين

37
به منظور هدايت دانش آموزاني که با حل مسئله مشکل 
دارند، راهنمايي هاي مناسب يا صرفا جواب آخر ارائه 

شده است.
5

بدون حل 
مستقيم و 

کامل مسئله: 
در صورت ارائه 
پاسخ ها، امتياز 
اين بند 0 و 2 

امتياز منفي داده 
مي شود.

فرصت هاي خود ارزيابي )از دانش و مهارت هاي رياضي( 38
4را فراهم ساخته است.

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

39
يادگيري نکات پيچيده درس و برطرف کردن ضعف هاي 

آموزشي را از طريق ارائه فعاليت هاي آموزشي ممکن 
کرده است.

6

تمرين هاي مناسب به منظور فراهم کردن فرصت رشد 40
6مهارت هاي سطوح باالي تفکر ارائه شده است.

فعاليت هاي مناسب به منظور فراهم کردن فرصت رشد 4۱
6مهارت هاي تفکر ارائه شده است.

 فراهم کردن زمینة پرورش مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان از طريق پیش بیني کارهاي گروهي در 
فّعالیت ها

فّعاليت ها فرصت تعامل، مشارکت و کار گروهی را ايجاد 42
2کرده اند. 

 بسط و توسعه فّعالیت هاي يادگیري دانش آموزان در محیط هاي متنّوع محّل زندگي آن ها

43
در فرايند يادگيري به جستجوگري و کسب اطالعات 
از منابع يادگيري )معلم، والدين، کتاب و غيره( توسط 

فراگير توجه مي کند.
3
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 فراهم کردن شايستگي هاي پايه در مخاطبان از طريق طراحي موقعیت هاي آموزشي و تربیتي مناسب

44
براي ايجاد فرصت هاي يادگيري موثر با توجه به 

تفاوت هاي فردي، فعاليت هاي متعدد و متنوع ارائه شده 
است.

6

45
براي ايجاد فرصت هاي يادگيري موثر با توجه به 

تفاوت هاي فردي، تمرين هاي متعدد و متنوع ارائه شده 
است.

6

120جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

3. جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب هاي کاربرد فن آوري
ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي کاربرد فن آوري رياضی

ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 خالقیت و نوآوری

۱
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.

3

2
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 3
3خدمات جديد و به شيوه ای مفيد را فراهم می کند.

2محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.4

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی

قواعد دستور زبان فارسی معيار )نوشتاري/گفتاري( به ويژه 5
2در ترکيب جمالت رعايت شده است.

قواعد کلی و عمومی در نوشتن امالی صحيح کلمات و 6
2اصول نشانه گذاري رعايت شده است.

به واژگان معادل فارسي با توجه به دستورالعمل 7
2فرهنگستان زبان توجه کرده است. 
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مالحظات

 سهولت به کارگیری

طراحی و توليد آن به گونه اي است که امکان بهره گيری 8
2آسان 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 9
3معتبر تهيه شده است.

۱0
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.

3

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

4با اهداف کلي دوره يا رشته تحصيلي تناسب دارد. ۱۱

۱2
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 ۱3
4و 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 ۱4
3مصوب را رعايت نموده است.

۱5
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 ۱6
5جنسيتی و محيطي توجه کرده است.

به ارتقاء سطح رشد مخاطبان در ابعاد شناختي، عاطفي، ۱7
5ايماني، اخالقي و عملکردي آن ها کمك مي کند.
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ویژگیهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان

۱8
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 ۱9
2آموزشي به نيازهای آينده مخاطبان توجه شده است.

 سادگی و روانی محتوا

20
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.2۱

 سازماندهی مناسب محتوا

2محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 22

محتوا به شکل منطقي و از ساده به پيچيده سازماندهي 23
3شده است.

شرايط يادگيري فعال و فرصت تعامل با محيط هاي داخل 24
4و خارج از مدرسه را فراهم مي کند.

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني

محتوا به معرفي منابع و فعاليت هاي علمي و ادبي 25
3دانشمندان مسلمان توجه کرده است.

محتوا به معرفي آثار تمدن و فرهنگ ارزشمند ايران و 26
2جهان اسالم توجه کرده است.

 مالحظات بهداشتی و ايمنی

در طراحي و توليد ماده آموزشي از مواد اوليه سالم، 27
3بي خطر و بهداشتي استفاده شده است.
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مالحظات

 جذابیت شكلي و ظاهری

استانداردهاي فني و هنري در طراحي و ساخت ماده 28
2آموزشي رعايت شده است.

از رنگ ها، تصاوير،  عکس ها، نقشه ها و نمودارهاي جذاب و 29
2مرتبط استفاده شده است.

80جمع کل
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

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

2به رويکردهاي برنامه درسي توجه دارد.۱

2به تثبيت، توسعه يا تعميق برنامه درسي مي پردازد.2

 توجه به توسعة شايستگي هاي پاية مخاطبان از منظر تفكر و تعقل،ايمان، علم، عمل و اخالق 

2به سطح پيش دانسته هاي مخاطبان توجه دارد.3

فرصت برقراري ارتباط بين شگفتي هاي طبيعت و 4
2موضوع درسي را فراهم مي کند.

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

3محتوا از اعتبار علمي برخوردار است.5

در صورتي که 
اشتباهات به 
گونه اي باشند 

که ايجاد 
بدفهمي کنند، 
تا حداکثر ۱0 
امتياز منفي 
به آن تعلق 

مي گيرد.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي کاربرد فن آوري رياضی
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

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

۱فهرست مطالب دارد.6

۱منابع و مآخذ را معرفي مي کند.7

۱محتوا با عنوان کتاب هماهنگی دارد.8

۱مباحث با استفاده از رنگ و عالئم تفکيك شده اند.9

۱به سفيدخواني توجه شده است.۱0

 توجه به تفاوت سبك هاي يادگیري مخاطبان در فرايند يادگیري

2از قالب هاي مختلف در ارائه محتوا استفاده مي کند.۱۱

2به فعاليت هاي علمي و عملي متنوع توجه دارد.۱2

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان 

۱محتوا جذاب و برانگيزاننده است. ۱3

 نگارش کتاب با لحن مشفقانه و بر مبنای زبان فارسی معیار

۱لحن کتاب متناسب با سن مخاطبان است.۱4

2توضيح به صورت منظم و منطقي ارائه شده است.۱5

 استفاده از شكل و تصوير براي انتقال مفاهیم، پیام ها و پرورش مهارت ها

به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از شکل و ۱6
2تصاوير استفاده شده است.

در استفاده از عکس و تصوير، تنوع هنري رعايت شده ۱7
۱است.

2عکس ها و تصاوير در بيان مقصود از وضوح برخوردارند.۱8

۱بر واژگان کليدي تأکيد شده است.۱9

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های کاربرد فن آوري رياضی«
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 تناسب محتوای کتاب با نیازهاي فردي، اجتماعي و فني و حرفه اي مخاطبان

با نيازهاي کنوني و آتي مخاطبان در زمينه هاي 20
2مختلف ارتباط دارد.

۱به بومي سازي توجه شده است.2۱

2به کاربردي بودن و سودمندي محتوا توجه شده است.22

 رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیة  محتوای کتاب

اصل امانتداري علمي رعايت و ارجاع دهي به طور 23
2مناسب انجام شده است.

۱شناسنامه کامل و واضح دارد.24

 تناسب ساختار فیزيكي کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان

قطع و تعداد صفحات کتاب با شرايط سني مخاطبان 25
۱تناسب دارد.

۱اندازه و نوع قلم با شرايط سني مخاطبان تناسب دارد.26

 مبتني بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیري 

4با اهداف برنامه درسي دوره مرتبط است.27

2برنامه درسي دوره را تقويت يا تکميل مي کند.28

به مصاديق به کارگيري فن آوري در برنامه درسي دوره 29
5توجه دارد.

فرهنگ و رويکرد به کارگيري فن آوري در فرايند 30
2ياددهي - يادگيري را ترويج مي دهد.

 برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

پيوستگي و انسجام موضوعي در محتواي هر فصل 3۱
2ديده مي شود.

4پيش نيازهاي مفهومي رعايت شده اند.32

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های کاربرد فن آوري رياضی«
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان

از طريق ارائه سواالت چالش برانگيز، کنجکاوي 33
4دانش آموزان را برمي انگيزد.

 کمك به رشد و توسعة علمي مخاطبان 

5جريان يادگيري و پرورش مهارت ها را تسهيل مي کند.34

4به خودآموز بودن محتوا توجه شده است.35

فرصت هاي ارزيابي از مخاطبان با استفاده از فن آوري 36
3را نشان داده است.

37
براي رسيدن به پاسخ پرسش هاي مطرح شده، بدون 
ارائه پاسخ هاي فوري، مخاطبان را به شکل مناسب 

راهنمايي  مي کند.
4

 توجه به نیازهاي اختصاصي مخاطبان 

تمرين ها و فعاليت ها با رشد شناختي و سن 38
6دانش آموزان متناسب هستند.

محتوا به کنجکاوي ها، نيازهاي اطالعاتي و پرسش هاي 39
2مخاطبان پاسخ مي دهد.

به امکانات فن آوري در اختيار دانش آموز توجه شده 40
4است.

از اصطالحات و واژگان فني متناسب با زبان مخاطبان 4۱
4استفاده شده است.

 افزايش  گیرايي مطالب، با استفاده از قالب هاي متنوعي مانند داستان، شعر و نمايشنامه به صورت هاي 
ساده يا ترکیبي

4قالب فعال دارد.42

فرصت انجام فعاليت هاي عملي و قابل اجرا را فراهم 43
4 آورده است.

 خالقیت و نوآوري در ارائة مطالب علمي

2در ارائه مفاهيم خالقيت و نوآوري ديده مي شود.44

4با تغييرات کاربرد فن آوري در آموزش همگام است.45

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های کاربرد فن آوري رياضی«
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معیارهاوسنجههاردیف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 استفاده از تصوير، نمودار، جدول، گراف و نقشه برای انتقال سريع تر و مؤثرتر مطالب به مخاطبان

به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از جداول، 46
6نمودارها و تصاوير استفاده شده است.

 تقويت عالقة مخاطبان به مطالعة بیشتر دربارة موضوع يا موضوع هاي مطرح شده 

براي ايجاد عالقه در مخاطبان، از ويژگي هاي محيط 47
3فن آورانه استفاده شده است.

48
در فرايند يادگيري به جستجوگري و کسب اطالعات 
از منابع يادگيري )معلم، والدين، کتاب و غيره( توسط 

فراگير توجه مي کند.
2

120جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی» ارزيابي از کتاب های کاربرد فن آوري رياضی«
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شرح  برخي از اصطالحات:

1. زبان فارســی معیار: منظور از زبان فارســی معيار زبانی است که به قلمرو 
ملی و فراگير اختصاص دارد و به کارگيري آن در نوشــتن و سخن گفتن ميان همه 
فارســی زبانان تحصيل کرده مشترک است. زبان فارسی معيار ورای لهجه های محلی 
و اجتماعی 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 معیار بر دو گونه نوشــتاری و گفتاری اســت. در زبان فارســی 
نوشــتاری عواملی چون ســاختار نحوی جمالت، واژگان، امال و دســتور خط حائز 
اهميت بسياری است. از زبان معيار نوشتاری در موارد مکتوب آموزشی نظير نوشتن 
کتاب های درســی، مقاالت علمی، روزنامه ها و مجالت، نگارش های اداری و رسمی 
و در برنامه های خبری راديو و تلويزيون مانند پخش اخبار اســتفاده می شــود. زبان 

نوشتاری صورتی ثابت دارد و سنجيده تر و منسجم تر از زبان گفتاري است.
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زبان گفتاری معیار زبانی اســت که توسط 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 

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 باشند. اين نوع ارزش ها مورد توجه افراد با ايمان و عالمان ديني هستند. 

3. 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 هستند. اين نوع ارزش ها معموالً مورد توجه مردم و جامعه شناسان است. 

)محمد خليفه، ۱378(

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، ۱379(

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 
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هدايت عاطفي نياز دارند. )کاتلين هی وود و نانسی گچل ۱390(

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.

7. 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 
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 انســان ها براي آن ارزش قائل است. 
عقل و دين آن را تأييد مي کند/ خلق و خو و رفتار عادت شده/ به يادگيري رفتارهاي 

مبتني بر ارزش ها در برخورد با خود و ديگران اشاره دارد. 

9. 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 ۱0 ســالگي( مصادف با 
مرحله تفکر عيني است. در اين مرحله کودک مي تواند به طور محسوس درباره اشيا 
و رويدادها تفکر کند. از ســنين ۱۱ 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 

)۱385

10. ســفیدخواني: منظور از اصول ســفيدخواني، در نظر گرفتن سطوح سفيد 
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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.

11. 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 و حفظ تناسب و توازن بين پيام هاي نوشتاري و تصويري 

در هر صفحه است.


