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۷

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

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

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

توليد محصوالت مناسب تر آموزشی و تربيتی غيردرسی است. 
لذا ضمن تشــکر  از پديد آورنده محترم آقاي دکتر بهنام علوي مقدم و کارگروه 
بررســي ســنجه ها آقايان دکتر بهنام علوي مقدم و ســيد مهدي باقريان )نماينده 
شوراي هماهنگي علمي( و خانم ها فريبا کيا و فائزه منشي و هم چنين خانم ها زهره 
امينيان و مهتاب ميرايي آشــتياني که در آماده سازي اين سند براي چاپ همکاري 
داشــته اند، اميد اســت بهره گيری از اين رويکردها به اجرای ماموريت ها و وصول به 
اهداف متعالی تربيتی و آموزشی کشور ياری رساند و زمينه هاي  همراهی، همکاری، 
هم نوايــی و تعامــل عالقه مندان به نظام تعليم و تربيت، به ويژه فرهنگ دوســتان، 

مؤلفان، مترجمان و ناشران با نظام آموزشی را گسترش دهد.

دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
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۱۱

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

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

کتاب، علي رغم گسترش اينترنت همچنان اهميت خود را حفظ کرده است. 

 ۱. ضرورت و اهّمـیت
در حــال حاضر، »ســازمان پژوهــش و برنامه ريزي آموزشــي وزارت آموزش و 
پرورش« ، به عنوان يکي از مؤسســات بزرگ علمي، فرهنگي و آموزشي کشور، در 
امر پژوهش، برنامه ريزي، توليد و ارزشيابي کتاب هاي آموزشي نقش عمده اي دارد. 
اين سازمان عالوه بر ســاماندهي امور توليد و نشر کتاب هاي آموزشي، در راستاي 
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توليد کتاب هاي کمك آموزشــي و کمك درسي مناسب و مورد نياز دانش آموزان، 
معلمان و کارشناسان آموزشي سراسر کشور و اوليا، راهنمايي و جهت دهي به مولفان 
و ناشــران را نيز بر عهده دارد. طرح سامان دهي منابع آموزشي و تربيتي کتاب هاي 
آموزشي،  يکي از مســئوليت هاي خطير اين سازمان،  تحت نظارت دفتر انتشارات و 
تکنولوژي آموزشــي مي باشد. هدف اصلي اين طرح، نظارت، هدايت و جهت بخشي 
صحيح به توليدات ارائه شــده مطابق با برنامه درســي حوزه هاي يادگيري اســت. 
در اين نوشــته، ابتدا به مباحث اســناد باال دستي مورد اســتناد سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشــي در حوزه آموزش زبان انگليسي مي پردازيم. اين اسناد، تعيين 
کننــده عناصر اصلي برنامه درســي از جمله اصول،  اهــداف، رويکردها و روش هاي 
تدريس و ارزشيابي و اشاعه برنامه و تربيت معلم هستند که به تبع آن مورد استفاده 
مولفان کتاب هاي کمك درسي و کمك آموزشي نيز مي باشند. همچنين به معرفي 
انواع کتاب هاي کمك درسي و کمك آموزشي و ويژگي هاي عمومي و تخصصي آن ها 
پرداخته شــده و سپس جداول ارزشيابي آن ها به تفکيك آورده شده است . با توجه 
به مطالبي که گفته شــد به منظور ارزيابي کتاب هاي آموزشي غير درسي آگاهي از 

اهداف توليد اين کتاب ها ضروري است.

2.  اهداف آموزش زبان هاي خارجي دراسناد فرادستي
در اين بخــش اهداف آموزش زبان خارجي )و يا اهــداف مرتبط ونزديك با آن( 
از چهار ســند اصلي و مهم فرادستي اســتخراج و معرفي مي شوند؛ اين اسناد که به 

ترتيب اهميت و اولويت مورد مطالعه قرارگرفته اند، عبارتند از:
  سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران 

  نقشه جامع علمي کشور 
  سند تحول بنيادين نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي جمهوري اسالمي ايران 

به عنوان بخشي از سند ملي آموزش و پرورش 
  برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران 



۱۳

۳. سند چشم انداز بیست ساله
اين سند راهبردي به عنوان مهم ترين سند توسط عالي ترين سطوح نظام تدوين 
و ابالغ شــده است که چشــم انداز ايران در افق سال 1404 هجري شمسي را اين 

گونه ترسيم مي کند:
»... ايران کشــوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در 
ســطح منطقه با هويت اســالمي و انقالبي، الهام بخش در جهان اســالم و با تعامل 

سازنده و موثر در روابط بين الملل.«
جامعه  ايراني در افق اين چشم انداز چنين ويژگي هايي خواهد داشت:

توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود و متکي بر 
اصول اخالقي و ارزش هاي اســالمي، ملي و انقالبي، با تأکيد بر مردم ساالري ديني، 
عدالت اجتماعي، آزادي هاي مشــروع، حفظ کرامت و حقوق انســان ها و بهره مند از 
امنيت اجتماعي،  قضايي و برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، 
متکي بر ســهم برتر منابع انساني و ســرمايه اجتماعي در توليد ملي. امن، مستقل 
و مقتــدر با ســازمان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوســتگي مردم و 
حکومت. برخوردار از سالمت، رفاه، امنيت غذايي، تأمين اجتماعي، فرصت هاي برابر، 
توزيع مناســب درآمد، نهاد مســتحکم خانواده، به دور از فقر، تبعيض و بهره مند از 
محيط زيست مطلوب. فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت مند، برخوردار 
از وجــدان کاري، انضباط، روحيه  تعاون و ســازگاري اجتماعي، متعهد به انقالب و 
نظام اسالمي و شــکوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن، دست يافته به جايگاه اول 
اقتصادي، علمي و فناوري در ســطح منطقه آســياي جنوب غربي )شــامل آسياي 
ميانه، قفقاز، خاورميانه و کشورهاي همسايه( با تأکيد بر جنبش نرم افزاري و توليد 
علم، رشد پرشــتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن 
به اشــتغال کامل. الهام بخش، فعال و موثر در جهان اســالم با تحکيم الگوي مردم 
ســاالري ديني،  توسعه کارآمد، جامعه اخالقي، نوانديشي و پويايي فکر و اجتماعي، 
تأثيرگذار بر همگرايي اســالمي و منطقه اي بر اســاس تعاليم اسالمي و انديشه هاي 
امام خميني )رحمت اهلل عليه ( داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول 

عزت، حکمت و مصلحت.
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سیاست هاي کلي 
سياست هاي کلي چهار برنامه توسعه آينده جمهوري اسالمي ايران

بند 9 :
سازماندهي و بسيج امکانات و ظرفيت هاي کشور در جهت افزايش سهم کشور در 

توليدات علمي جهان
تقويت نهضت نرم افزاري و ترويج پژوهش 

کســب فناوري، بويژه فناوري هاي نو شــامل : ريز فناوري و فناوري هاي زيستي، 
اطالعات و ارتباطات ، زيست محيطي، هوا فضا و هسته اي

بند 10 :
 اصالح نظام آموزشــي کشور ، شامل : آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه اي، 
آموزش عالي و کارآمد کردن آن براي تامين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق 

اهداف چشم انداز
تقويت و تســهيل حضور فرهنگي جمهوري اســالمي ايــران در مجامع جهاني و 

سازمان هاي فرهنگي بين المللي

4. سند نقشه جامع علمي کشور
نقشه جامع علمي کشــور، مجموعه اي است جامع و هماهنگ و پويا و آينده نگر 
شامل مباني، اهداف، سياست ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم 
و فناوري مبتني بر ارزش هاي اســالمي  براي دستيابي به اهداف چشم انداز بيست 
ساله کشور. در اين سند تالش شده بر مباني ارزشي و بومي کشور تجربيات گذشته 
و نظريه ها و نمونه هاي علمي و تجارب عملي تکيه شــود. در فصل دوم اين سند که 
به وضعيت مطلوب علم و فناوري اختصاص يافته اســت چشــم انداز علم و فناوري 
جمهوري اسالمي ايران در افق 1404 هجري شمسي اين گونه ترسيم گرديده است:

»توانا در توليد و توسعه علم، فناوري و نوآوري و به کارگيري دستاوردها در کليه 
حوزه ها، حائز رتبه نخســت منطقه در اولويت هاي علم و فناوري کشور، برجسته در 
حوزه فناوري هاي نوين در ســطح جهاني، داراي تمدني شــکوفا، روزآمد و حکمت 

بنيان، مبتني بر هويت اسالمي ايراني«
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 در بخش سياســت هاي کلي توسعه علم فناوري و نوآوري سند مذکور مي خوانيم:
» تعامل ســازنده با مراکز پيشــرفته علمي و فناوري جهان بــا هدف بهره گيري از 
مزيت هاي نســبي و رقابتي موجود و کشــف و آفرينش مزيت هاي جديد نســبي و 

رقابتي در بازار جهاني در حوزه سرمايه هاي دانشي، انساني و مالي«
همانطور که اشاره شد دستيابي به اين مهم ممکن نيست، مگر با دانستن زبان هاي 

خارجي .

5. سند تحول بنیادين نظام تعلیم و تربیت
مباني نظري سند ملي آموزش و پرورش شامل فلسفه تعليم و تربيت درجمهوري 
اســالمي ايران، فلسفه تعليم و تربيت رســمي عمومي در جمهوري اسالمي ايران و 
رهنامه نظام تعليم و تربيت رســمي عمومي در جمهوري اسالمي ايران که در مرداد 
ماه 1389 به تأييد کلي شــوراي عالي آموزش و پرورش رسيد در يکي از راهکارها 
به آموزش زبان خارجي در قالب بخش نيمه تجويزي برنامه درســي به شــرح ذيل 

پرداخته است:
راهکار 5/1: ارائه آموزش زبان خارجي در چارچوب بخش انتخابي )نيمه تجويزي( 

برنامة درسي، با رعايت اصل تثبيت، تقويت و هويت اسالمي ـ ايراني.
راهبردهاي علم و فناوري کشــور : توسعه جريان دانش ) آموزش و يادگيري ( در 
سطح ملي به عنوان سريع ترين راه کسب و اشاعه علم و فناوري در ابعاد ملي و بين 
المللي با تاکيد بر توسعه روش هاي روان سازي جريان رسمي و غير رسمي دانش در 
ابعاد ملي و بين المللي از طريق اجراي پروژه هاي علمي  - تحقيقاتي مشترک در ابعاد 
ملي و بين المللي، ايجاد مراکز آموزشــي و پژوهشي مشترک با کشورهاي مختلف، 
 توسعه دوره هاي تخصصي مشترک و گسترش خوشه هاي همکاري علمي - فناوري
بين المللي و منطقه اي. طراحي ساز و کارهاي الزم براي استفاده از دانش متخصصان 
و  انديشــمندان جهان در قالب انجام پروژه هاي مشــترک تحقيقاتي و توسعه اي با 
تاکيد بر ايرانيان مقيم خارج کشــور و با نقش آفريني موثر نمايندگي هاي جمهوري 
اســالمي ايران در کشورهاي هدف. به نظر مي رسد از آن جا که در درس زبان هاي 
خارجي دانش آموزان از بين زبان هاي انگليســي، آلماني و فرانســه و ديگر زبان هاي 
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مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش حق انتخاب دارند. در اين راهکار از اين درس 
با عنوان نيمه تجويزي ياد شده اســت و دانش آموزان مي توانند به صورت انتخابي، 

يکي از درس هاي مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش را برگزينند.

6. برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران
ســند برنامه درســي ملي، درمورد حوزه يادگيري زبان هاي خارجي چنين بيان 

مي دارد:
»آموزش زبان هاي خارجي بســتر مناسبي را براي درک و دريافت و انتقال ميراث 
فرهنگي و دســتاوردهاي دانش بشري در قالب هاي متنوع زباني به صورت شفاهي، 
ديداري و نوشــتاري، براي مقاصد و مخاطبان گوناگــون در مبادالت بين فرهنگي 

فراهم مي کند.«
قلمــرو حوزه: آموزش زبان هاي خارجي بايد از دايــره   تنِگ نظريه ها، رويکردها و 
روش هاي تدوين شــده در جهان فراتر رود و بســتري براي تقويت فرهنگ ملي و 
باورها و ارزش هاي خودي، در نظر گرفته  شــود و با توجه به اين که تربيت اساســاً 
آماده کننده  زمينه و بســترهاي الزم براي رشد و تعالي انســان است، بايد تدابير و 
اقدامات ســنجيده اي براي نيل به اين مقصود انديشــيده شود. امروزه آموزش زبان 
بر توانايي ارتباطي و حل مســئله تأکيد دارد به گونه اي که فرد پس از آموزش قادر 
به ايجاد ارتباط با اســتفاده از تمامي  مهارت هاي چهارگانه   زباني )گوش کردن، سخن 

گفتن، خواندن و نوشتن( براي دريافت و انتقال معنا باشد.
آموزش رســمي و عمومي زبان خارجي از ابتداي دوره    اول متوسطه آغاز مي شود 
و هــدف آن آموزش چهار مهارت زباني و آشناســازي دانش آمــوزان با مهارت هاي 
ارتباطــي در چارچوب جهت گيري هــاي کلي مورد نظر خواهد بــود. در دوره دوم 
متوســطه، دانش آموزان بايد بتوانند متن هايي در حد متوســط را بخوانند و مفاهيم 
آن ها را دريابند. در ضمن توانايي نوشــتن، در حد يك مقاله کوتاه، به زبان خارجي 
نيــز در آن ها تقويت شــود. با توجه به اين اهــداف و برنامه ريزي براي تحقق آن ها 
مي تــوان اميدوار بود که در پايان دوره  متوســطه، دانش آموزان از توانايي هاي الزم 
براي استفاده از منابع در حد متوســط برخوردار باشند و توانايي برقراري ارتباط را 
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به يکي از زبان هاي خارجي داشــته باشــند.آموزش زبان هاي خارجي در شاخه هاي 
انگليســي، فرانسه ، آلماني و ســاير زبان هايي که شــوراي عالي آموزش و پرورش 
تصويب کند،  ارائه خواهند شــد. برنامه درسي زبان عربي به مثابه  يك زبان خارجي 

براي دانش آموزاني که عالقه مند به انتخاب آن هستند، رسميت خواهد داشت.
با درنظرگرفتن همين دغدغه ها و مالحظات اســت که در برنامه ي درســي ملي 
کشورمان نيز رويکرد آموزش زبان هاي خارجي، رويکرد ارتباطي فعال و خودباورانه 
تعيين شده اســت تا عنصر خودباوري و حفظ هويت اسالمي- ايراني دانش آموزان 
در فرايند آموزش زبان خارجي حفظ شــود و ضمن کسب مهارت ارتباطي زباني با 
ســاير ملل جهان، تبعات ناخواسته و نامطلوبي همچون القاي فرهنگ سکوالر غربي 

به نسل آينده ساز ميهن اسالمي مان حذف شود.

تعاريف انواع کتاب ها و منابع آموزشی و تربیتی )غیردرسی(
ايــن کتاب ها و منابع به دو دســته کتاب ها و منابع کمك آموزشــي و کتاب هاي 
کمك درسي تقسيم مي شوند و هر يك داراي زير مجموعه مخصوص به خود مي باشد: 

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

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

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

2.۱.۱.تعريف کتاب هاي جنبي و ســرگرمي: کتاب هايي که به ياري 
آن هــا مخاطبين با جنبه هــاي متفاوت حوزه هاي يادگيــري، که در برنامة 
درســي فرصت هاي کمتري براي بروز و ظهور داشــته اند، آشنا و عالقه مند 
مي شــوند و شــگفتي ها و زيبايي هاي آن را مشــاهده و تجربــه مي کنند. 
همچنين با تاريخ کشــف، بسط و گســترش مباحث متنوع آن حوزه آشنا 
مي شــوند. اين کتاب ها، مستقل از کتاب هاي درســي هستند و در صورت 
تغيير و تحول برنامة درســي موجوديت خــود را حفظ مي کنند. اغلب اين 
کتاب ها با اســتفاده از فن آوري هاي گوناگــون به پرورش مهارت ها در قالب 

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

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

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

به آن، در طرف ديگر کارت مي باشند.
ارتقاي  به منظــور  کتاب هايي کــه  2.۱.تعريــف کتاب هاي حمايتــي: 
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شايســتگي هاي حرفه اي و تخصصي معلمان و کارشناســان و همچنين آگاهي 
والدين و همراهي آن ها با اهداف آموزش، توليد مي شوند.

۱.2.۱.تعريــف کتاب هاي حمايتــي معلم: کتاب هايي که به رشــد 
مهارت هاي حرفه اي معلمان و کارشناســان در آموزش حوزه هاي يادگيري 
و تدريس در چارچوب اهداف برنامه  درســي توجــه خاصي دارند و زمينه 
ارتقاي دانــش و مهارت هاي معلمان و کارشناســان را فراهــم مي نمايند. 
توليــد اين کتاب ها با توجه به نقش محوري معلمان در راهنمايي و آموزش 

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

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

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

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

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

الزم به ذکر اســت، کتاب هايي که به حّل مســتقيم تمرين هاي کتاب هاي درسي 
مي پردازند، هيچ جايگاهي در ميان کتاب هاي کمك درسي 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 تمرينکتاب کار کتاب های حمايتی کتاب ها و منابع تکميلی

کتاب های حمايتی
معلمان و کارشناسان

پوستر و فلش 
کارت

کتاب های 
افست

کتاب های 
مرجع

کتاب های 
تکميلی

معیارها و استانداردهاي عمومی مواد و رسانه هاي آموزشي و تربیتي

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

معرفي شده اند:
1. خالقيت و نوآوري

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

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

6. رعايت و ترويج ارزش هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي جامعه اسالمي ـ ايراني
7. تناسب با ويژگي ها و نيازهاي مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد

8. به روز بودن و تناسب با مقتضيات زمان
9. سادگي و رواني محتوا

10. سازماندهي مناسب محتوا
11. توجه به متون علمي تمدن اسالمي ـ ايراني

12. رعايت اصول بهداشتي و ايمني
13. جذابيت شکلي و ظاهري

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

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

خالقيت مي شود. 

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

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

نيز از جمله عواملي است که رغبت مخاطب را به استفاده از آن جلب مي کند.

4. صحت و دقت علمي 
معيــار صحت و دقــت علمي، به انطباق محتــوا با آخرين يافته هــا، تجربيات و 
روش هــاي علمي، نظريات جديد، توافق و تفاهــم صاحب نظران بر روي موضوع  و 

نبود تناقض در بيان آرا و گفته ها اشاره دارد. 

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

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

6. رعايت و ترويج ارزش هاي ديني، فرهنگي و اجتماعي جامعه اسالمي- ايراني
به ترجيحات برگرفته از قرآن و سنت پيامبر)ص(، معارف اسالمي، هنجارهاي ارزشي 
اجتماعي مردم ايران که از فرهنگ مشــترک مردم ايران نظير آداب و رســوم، باورها و 
عقايد، تجربيات، خرده فرهنگ هاي مردم ايران برگرفته شــده اســت، اشاره دارد. اين 
ارزش ها معموالً در اســناد باالدســتي از جمله ســند مهندســي فرهنگي )فصل دوم- 
ارزش ها(، نقشــه علمي کشوري )فصل اول(، ســند تحول بنيادين )فصل دوم - بيانيه 

ارزش ها( و مباني سند برنامه درسي ملي )بخش پيوست سند( تعيين شده اند.
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۷. تناسب با ويژگي ها و نیازهاي مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد
بــه نيازهاي مختلف کودکان و نوجوانان در انتخاب مواد آموزشــي و با عنايت به 
تحوالت رشــدي و نظام به هم پيوسته و يکپارچه شخصيت دانش آموز که متشکل از 
خرده نظام هاي شناختي، عاطفي، ايماني، اخالقي و تجارب عملکردي او در دوره هاي 

مختلف سني است، اشاره دارد. )مباني روان شناختي سند برنامه درسي ملي(

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

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

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

تناسب داشتن محتوا با درک و فهم مخاطب است.
 

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

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

و رسانه هاي آموزشي و تربيتي از اهميت فراواني برخوردار است. 

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

نبايد سنگين باشد. 

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

آموزشي عالقه مند شوند.
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ويژگی ها و سنجه های »عمومی« کتاب ها 
و منابع آموزشی - تربیتی زبان های خارجی

معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 خالقیت و نوآوری:

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

سيستمي، تفکر نقاد( را فراهم مي کند.
2

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

است.
1

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

قرار داده است. 
2

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

52. محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی:

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

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

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

 سهولت به کارگیری:

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

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 صحت و دقت علمی:

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

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

يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.
2

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

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

13. به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
2برنامه درسي ملي و رويکرد فطرت گرايي توحيدي توجه کرده است.

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

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

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

16. به معرفی نمادهای هويت ملی )ايراني،  اسالمي و انقالبي( مانند 
3پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي ديني و انقالبي توجه کرده است. 

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

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

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

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

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

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

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« کتاب ها و منابع آموزشی - تربیتی زبان های خارجی



2۷

معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 سادگی و روانی محتوا:

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

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

 سازماندهی مناسب محتوا:

232. محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 

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

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

براي مخاطب فراهم مي کند.
2

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

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني:

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

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

 مالحظات بهداشتی و ايمنی:

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

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« کتاب ها و منابع آموزشی - تربیتی زبان های خارجی
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معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 جذابیت شكلي و ظاهری:

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

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

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

80جمع کل

معیارها و استانداردهاي اختصاصي کتاب ها 
و منابع آموزشي - تربیتي زبان هاي خارجي

الف.۱.   ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی مشترك” 
همه منابع آموزشی -  تربیتی زبان های خارجی 

حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

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

محتواي کتاب با برنامه درسي ملي هماهنگي الزم را 1
2دارد.

محتواي کتاب با برنامه درسي زبان های خارجی 2
3هماهنگي و همسويي الزم را دارد.

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

در گزينش تصاوير و محتوا به هنجارها و ارزش هاي 1
3اسالمي - ايراني توجه شده است.

به ايجاد و تقويت توانش ارتباطي مخاطبان توجه شده 2
2است.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« کتاب ها و منابع آموزشی - تربیتی زبان های خارجی



2۹

حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

۳. برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

محتواي کتاب با مباني علمي، هماهنگي و همسويي 1
2الزم را دارد.

2در محتوا از منابع و مآخذ معتبر استفاده شده است.2

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

محتواي کتاب با رشد شناختي و عقالني مخاطبان 1
1تناسب دارد. 

1به پيش دانسته ها و اطالعات پايه توجه شده است.2

1از انسجام و پيوستگي الزم بين مطالب برخوردار است.3

1مطالب از ساده به مشکل ارائه شده  اند.  4

مقدمه کتاب، اهداف، جامعه مخاطبان و شيوه ارائه  5
1محتوا را تبيين مي کند.

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

1
در ارائه محتوا از انواع سبك هاي يادگيري )از جمله 
تعاملي، بين فردي و عيني - ذهني ( استفاده شده 

است.
2

6. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

3داراي اجزاي کمکي تعاملي چاپي است.1

2داراي اجزاي کمکي تعاملي الکترونيکي است.2

الف.۱.   ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی مشترك” همه منابع آموزشی -  تربیتی زبان های خارجی
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حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

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

طرح روي جلد از جذابيت ظاهري برخوردار است و با 1
1محتوای کتاب مرتبط می باشد.

قطع کتاب با محتوا و شرايط گروه سني متناسب 2
1است .

شکل ظاهري و استحکام فيزيکي کتاب با سن 3
1مخاطبان و نوع کاربرد آن هماهنگي الزم را دارد. 

صفحه آرايي به گونه اي است که به ايجاد انگيزه، آسان خواني 4
1و ايجاد نظم فکري در مخاطبان کمك مي کند. 

نوع حروف و اندازه آن ها با ويژگي هاي سني مخاطبان 5
1و کتاب درسي هماهنگ  است. 

حجم و تعداد صفحات با گروه سني مورد نظر 6
1هماهنگي دارد.

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

1
کتاب از رواني و صحت به لحاظ زباني و نيز از نظر 

برقراري ارتباط مناسب، با گروه سني مورد نظر تناسب 
دارد.

2

1کتاب از لحن مثبت و مناسب استفاده کرده است.2

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

تعداد تصويرها، با توجه به گروه سني مخاطبان 1
1متناسب است. 

2
شئون اجتماعي اقشار متفاوت و بهره گيري مناسب از 
عکس ها به لحاظ نوع جنسيت،  اقوام گوناگون و موارد 

مشابه رعايت شده است.
3

کيفيت تصويرها، جدول ها و موارد مشابه با محتوا 3
1تناسب دارد.

در گزينش تصاوير کتاب، هنجارهاي اسالمي - ايراني 4
3رعايت شده است.

الف.۱.   ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی مشترك” همه منابع آموزشی -  تربیتی زبان های خارجی



۳۱

حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

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

1
 به هنگام طرح يك انديشه يا مهارت، به 

پيش آموخته ها و پيش دانسته هاي احتمالي گروه 
سني توجه شده است.

1

محتوا با عالقه و نيازهاي فعلي دانش آموزان متناسب 2
2است. 

با نيازهاي علمي آتي متناسب با سطح دانش آموزان، 3
هماهنگ و همسو است. 

2

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

در تأليف کتاب به رعايت حقوق پديد آورندگان کتاب 1
1درسي مربوط توجه شده است.

کتاب و فهرست موضوعي براساس طبقه بندي فيپا 2
1ارائه شده است. 

جمع: 50

الف.۱.   ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی مشترك” همه منابع آموزشی -  تربیتی زبان های خارجی
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ب.۱.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« هر يك از انواع کتاب هاي 
آموزشی - تربیتی زبان هاي خارجي

  ب.۱.۱.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي کمك آموزشي 
زبان هاي خارجي

ب.۱.۱.۱.ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی” کتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( 
زبان هاي خارجي

ويژگیهاوسنجههارديف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

۱. مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیری

همسو و هم جهت با اصول و اهداف برنامه درسي زبان هاي 1
5خارجي و اسناد باال دستي است.

در راستاي سنديت اهداف برنامه درسي حوزه يادگيري 2
4زبان های خارجی است. 

از نظر محتوا،  هماهنگ و همسو با روش هاي غالب آموزش 3
5زبان است. 

2. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

فصول کتاب داراي انسجام و پيوستگي الزم و منطقي 1
5هستند. 

۳. ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان

به نيازهاي اطالعاتي برانگيخته شده به هنگام مرور 1
2برنامه هاي درسي پاسخ مي دهد.

به کنجکاوي هاي فراگيران درباره زبان های خارجی پاسخ 2
2مناسب مي دهد. 

4.  کمك به رشد و توسعۀ علمی مخاطبان

2به رشد و توسعه علمي فراگيران ياري مي رساند. 1

به تسهيل جريان يادگيري و پرورش مهارت هاي زباني 2
2کمك مي کند.



۳۳

ويژگیهاوسنجههارديف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

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

در بيان مفاهيم و مضامين درس، به شيوه مستدل و علمي 1
3عمل مي کند.

6. توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان

1
به چند مهارت يا ريز مهارت زباني )خواندن، نوشتن، 

صحبت کردن،گوش دادن ، دانش واژگان و دستور زبان( 
پرداخته است. 

6

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

از صورت ها و فرم هاي متفاوت و متنوعي همچون داستان، 1
4شعر و نمايش نامه در بيان مطالب استفاده کرده است.

بين جنبه هاي هنري و جنبه هاي آموزشي در قالب مورد 2
3استفاده تعادل وجود دارد. 

8. خالقیت و نوآوری در ارائه مطالب علمی

5مطالب موجود در آن به روز و جذاب است. 1

5مطالب و شيوه ارائه آن ها خالقانه و نوآورانه است. 2

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

در صورت نياز از تصاوير، نمودارها، جداول و نقشه ها براي 1
5انتقال سريعتر و موثرتر  استفاده مطلوب کرده است. 

۱0. تقويت عالقۀ مخاطبان نسبت به مطالعۀ بیشتر دربارة موضوع يا موضوع های مطرح شده

1
شيوه تنظيم محتوا به گونه اي است که عالقه و انگيزه 
مخاطبان را به مطالعه تکميلي درباره موضوع درسي 

برانگيخته است.
3

محتواي ارائه شده مورد عالقه دانش آموزان بوده و 2
3پاسخگوي کنجکاوي آن هاست.

ب.۱.۱.۱.ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی” کتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( زبان هاي خارجي
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ويژگیهاوسنجههارديف
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

مالحظات

۱۱. معرفی منابع تألیف يا ترجمۀ کتاب و منابع براي مطالعه

3ضميمه هاي الزم و کافي را دارد.1

منابع مکتوب و برخط تکميلي را در موضوع درسي معرفي 2
3می کند.

جمع: ۷0

 ب.2.۱.۱.   ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی” کتاب هاي حمايتي معّلمان 
و کارشناسان زبان هاي خارجي

توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

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

اطالعات مربوط به دانش پايه تحصيلي براي آموزش 1
5زبان های خارجی را در اختيار معلمان مي گذارد.   

2. بیان محتوا با روش های تازه و جذاب

5محتواي کتاب با شيوه اي تازه و جذاب بيان شده است. 1

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

1
مباحث کتاب به شرح تکنيك هاي روش تدريس 

مهارت هاي زباني و يا روش ارزشيابي موارد مشابه مورد 
نياز از درس زبان  های خارجی پرداخته است.

5

مهارت هاي شغلي و تخصصي و تربيتي معلمان و 2
5کارشناسان را تقويت می کند. 

ب.۱.۱.۱.ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی” کتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( زبان هاي خارجي



۳5

توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

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

در توسعه مهارت هاي حرفه اي و تخصصي به يافته هاي 1
2پژوهش هاي ملي و بين المللي توجه شده است.

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

1
براي بهبود روش هاي تدريس معلمان، از نتايج 

يافته هاي نوين آموزش زبان های خارجي در جهان،  
استفاده شده است.

3

6. ارائه يافته هاي جديد روشي در برنامه ريزي دروس با ذکر نمونه هايي از کشورهاي جهان، براي مقايسه 
تطبیقي آن ها با ايران

در صورت نياز از نمونه های يافته های جديد روشی 1
2براي بهبود برنامه ريزي استفاده می کند. 

۷. ارائه مهارت ها و تمرين هاي قابل انطباق با محیط يادگیري و کتاب هاي درسي کشور

داراي فعاليت ها و تمرين هاي بومي سازي شده و 1
6مطابق کتاب هاي درسي است.

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

محتواي کتاب از طريق حل مشکالت آموزشي دبيران 1
6به بهبود فرآيند تدريس کمك مي کند.

2
محتواي کتاب توانمندي دبيران را جهت طراحي 

 فعاليت هاي کالسي تدريس و ارزش يابي براي 
دانش آموزان افزايش مي دهد.

6

براي مرور درس هاي قبل و معرفي درس جديد 3
5پيشنهادهايي در اختيار دبيران قرار مي دهد.

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

جهت ارائه اطالعات از روش هاي به روز و فناوري هاي 1
6نوين استفاده شده است.

محتواي اين کتاب با مسائل جامعه امروزي تناسب 2
6دارد.

 ب.2.۱.۱.   ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی” کتاب هاي حمايتي معّلمان و کارشناسان زبان هاي خارجي
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توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

۱0. تشريح، تفسیر و تبیین برنامه های درسی حوزه  زبان های خارجی برای مخاطبان

با اهداف بسته آموزشي دوره تحصيلي هماهنگ و 1
2همسو است.

6به تشريح، تفسير و تبيين برنامه درسي مي پردازد.2

جمع: ۷0

ب.2.۱.  ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي کمك درسي
 زبان هاي خارجي

   ب.۱.2.۱.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« 
کتاب هاي کار )work book(  زبان های خارجی

توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

۱. توسعه مفاهیم و مهارت هاي اساسي مطرح شده در کتاب هاي درسي به منظور تسهیل، تثبیت و تقويت 
يادگیري دانش آموزان

فراگيري مهارت هاي زباني و مضامين )Theme( مربوط 1.
5به درس را تثبيت، تسهيل و تقويت مي کند. 

2. توجه به ايده هاي کلیدي و شايستگي هاي موجود در برنامه درسي در سازمان دهي محتوا

کتاب با ايده هاي اصلي و شايستگي هاي مورد انتظار  1
5برنامه درسي دوره تحصيلي هماهنگي و همسويي دارد.

با مفاهيم اصلي و اساسي کتاب درسي هماهنگي و 2
5همسويي الزم را دارد. 

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

به دسته بندي و مقوله سازي اطالعات، مهارت ها و 1
5ارزش هاي موضوعات و مضامين کتاب درسي مي پردازد.

 ب.2.۱.۱.   ويژگی ها و سنجه های “اختصاصی” کتاب هاي حمايتي معّلمان و کارشناسان زبان هاي خارجي



۳۷

توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

4. عدم ارائه تمرين هاي بي ارتباط با اهداف درس ها و نیز عدم پاسخ مستقیم به تمرين ها )حل مسائل(

5از پاسخ به تمرين ها خودداری کرده است.1

8از ارائه تمرين هاي بي مورد خودداري کرده است.2

5. خالقیت و نوآوري در ارائه تمرين ها براي تشويق يادگیرنده

6داوري تمرين ها خالقانه و نوآورانه است.1

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

از زبان تصوير به اندازه کافي و مقتضي استفاده شده 1
5است.

تصاوير،  جداول و نمودارها مرتبط، واضح و مشخص 2
5هستند.

۷. رعايت استاندارد ارزشیابي برنامۀ درسي 

هريك از آزمون ها را براساس بارم بندي مصوب طراحي 1
5کرده است. 

اصول علمي آزمون سازي رويکرد ارتباطي رعايت شده 2
5است. 

8. تاکید بر يادگیري پايدار به جاي موفقیت آني و زودگذر در ارزشیابي ها

1
رويکرد تمرين ها به گونه اي است که به جاي حصول 

نتيجه آني و سريع، به پايداري و تثبيت موضوع در ذهن 
دانش آموزان کمك مي کند.

4

۹. پرورش خالقیت هاي دانش آموزان از طريق ارائه الگوهاي مناسب يادگیري و تعامل با آن ها

با طرح نمونه سواالت باز و واگرا، دانش آموزان را به 1
3انديشيدن وا مي دارد.

الگوهاي يادگيري به گونه اي هستند که نوآوري و 2
2خالقيت را در دانش آموزان پرورش مي دهند.

   ب.۱.2.۱.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي کار )work book(  زبان های خارجی
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توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

۱0. افزايش عالقه و انگیزة مخاطبان براي توسعۀ يادگیري

با طراحي تمرين هاي متنوع و متناسب با ساليق و عاليق 1
2مخاطبان، انگيزه و عالقه را در آن ها افزايش مي دهد. 

جمع: ۷0

ب.2.2.۱. ويژگي ها و سنجه هاي »اختصاصي« کتاب هاي تمرين زبان های خارجی

معیارهاوسنجههارديف
حداکثر
امتیاز

توضیحاتامتیازاخذشده

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

براي شکوفايي توانمندي ها و استعدادهاي دانش آموزان 1.
5فرصت هاي مناسبي را فراهم مي آورد. 

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

1

با توجه به ارتباط طولي و عرضي موضوع درس با ساير 
حوزه هاي يادگيري، کاربرد يافته هاي علوم مختلف را 

5ممکن مي سازد. 

۳. تعمیق درك دانش آموزان در ارتباط با مطالب کتاب درسي و برنامۀ درسي

1
با ارائه فعاليت ها و تمرين هاي متنوع، کمبودهاي 

احتمالي کتاب هاي درسي را جبران مي کند و مطالب را 
عمق مي بخشد. 

10

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

مطالب کتاب به آموزش چهار مهارت زباني به شيوه موثر 1
10و کارآمد مي پردازد.

3به تمرين ها پاسخ مستقيم نداده است.2

   ب.۱.2.۱.   ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب هاي کار )work book(  زبان های خارجی



۳۹

معیارهاوسنجههارديف
حداکثر
امتیاز

توضیحاتامتیازاخذشده

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

محتوا سؤال برانگيز و موجب کنجکاوي و پرسشگري 1
3مخاطبان براي کسب اطالعات و مهارت هاي بيشتر است.

با فراهم آوردن فرصت هاي تعامل با محتوا و ديگران، 2
2امکان يادگيري را افزايش مي دهد. 

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

محتواي کتاب براي دانش آموزان خيلي ضعيف و خيلي 1
10قوي مطالب متناسب دارد. 

از ارائه تمرين هاي تکراري و بي مورد و حل تمرين هاي 2
3موجود در کتاب، خودداري کرده است.

5از دانش آموزان انتظار پاسخ هاي خالق و واگرا دارد. 3

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

1
داراي تمرين ها و فعاليت هاي متناسب با کارگروهي و 

5ايفاي نقش است. 

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

فعاليت هاي آن با واقعيت هاي زندگي روزمره و محيط 1
5اطراف هماهنگي و هم سويي الزم را دارند. 

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

موقعيت هاي آموزشي و تربيتي به گونه اي است که 1
4زمينه ايجاد شايستگي هاي پايه را تقويت مي کند. 

جمع: ۷0

ب.2.2.۱. ويژگي ها و سنجه هاي »اختصاصي« کتاب هاي تمرين زبان های خارجی
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ب.2. ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« 
کتاب های مرجع زبان های خارجی

حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

۱. مبتني بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیري

5با اهداف برنامه درسي دوره تحصيلي ارتباط دارد.1

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

2. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

3محتوا از سازماندهی و ساختار مناسبي برخوردار است.1

پيوستگی و انسجام موضوعی در فصل ها رعايت شده 2
3است.

۳. کمك به رشد و توسعۀ علمي مخاطبان

انگيزه و عالقه مخاطبان را براي فراگيری موضوع افزايش 1
4می دهد .

به نيازهاي اطالعاتي برانگيخته شده به هنگام مرور 2
3برنامه هاي درسي پاسخ مي دهد.

3به نيازهاي علمي دانش آموزان و مربيان توجه کافي دارد.3

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

در انتقال و تعميم مهارت هاي زباني و زير مجموعه هاي 1
3آن موثر عمل مي کند.

2
مجموعه اي مدون از مهارت ها يا زير مجموعه آن ها 

همچون دانش واژگان يا  نکات دستوري و ... به 
استفاده کنندگان ارائه مي دهد.

3



4۱

حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

5. توجه به نیازهاي اختصاصي مخاطبان

محتوا به کنجکاوي ها، نيازهاي اطالعاتي و پرسش هاي 1
3مخاطبان در سطوح مختلف توجه کافي دارد.

مراجع و منابع متناسب و مورد نياز مخاطبان را معرفي 2
3می کند.

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

1
به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از جداول، 
نمودارها، تصاوير، نقشه ها و موارد مشابه در هنگام 

ضرورت بهره الزم را برده است.
3

۷. تقويت عالقۀ مخاطبان به مطالعۀ بیشتر دربارة موضوع يا موضوع هاي مطرح شده

به کاربرد زبان هاي خارجي در موقعيت هاي واقعي و 1
3مرتبط با زندگي روزمره توجه دارد.

3از شيوه های خالقانه در ارائه اطالعات استفاده کرده است.2

8. ويژگي های اختصاصي موضوع درسي

3 از نظام ارجاع دهي مناسب و علمي برخوردار است.1

4از صحت علمي الزم برخوردار است.2

3قابليت دسترسي سريع به اطالعات را فراهم کرده است.3

3داراي واژه نامه مناسب است.4

3نمايه مناسبی دارد.5

نويسنده از اعتبار الزم براي تهيه و تدوين کتاب مرجع 6
5برخوردار است.

7
به ايجاد روحيه جستجوگري و کسب اطالعات از منابع 
يادگيري )معلم، والدين، کتاب و غيره( توسط فراگير 

پرداخته است.
3

جمع: ۷0

ب.2. ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های مرجع زبان های خارجی
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ب.۳. ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های افست زبان های خارجی

حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

۱. همسو و هم جهت بودن با اصول و اهداف برنامه درسي زبان هاي خارجي و اسناد باال دستي آن ) سند 
تحول بنیادين آموزش و پرورش ، برنامه درسي ملي و ...( 

8در راستای رويکرد و اهداف برنامه درسی است.1

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی را در اختيار 2
8دانش آموزان قرار داده است.

2. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

7محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.1

۳. ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان

انگيزه و عالقه مخاطبان را براي فراگيری موضوع افزايش 1
5می دهد .

4. برخورداری از ويژگی های بصری مناسب 

5از کيفيت فيزيکي و ديداري مناسبي برخوردار است.1

5. توجه به نیازهاي اختصاصي مخاطبان

دربرگيرنده محتوای مناسب جهت 1
6رفع نيازهای مخاطبان است.

5محتوای ارائه شده برای مخاطبان قابل درک است.2



4۳

حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

6. ويژگي های اختصاصي موضوع درسي

هماهنگ و همسو با رويکردهاي غالب آموزش زبان در 1
8دنياست.

محتوا و تصاوير با فرهنگ اسالمي - ايراني هماهنگ و 2
10همسو است .

8از انتشارات معتبر علمي انتخاب و اتخاذ شده است.3

جمع: ۷0

الف.4. ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« پوستر و فلش کارت 
زبان هاي خارجي

معیارهاوسنجههارديف
حداکثر
امتیاز

توضیحاتامتیازاخذشده

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

2محتوا با برنامه درسي ملي هماهنگي الزم را دارد. 1

محتوا با برنامه درسي زبان های خارجی هماهنگي و 2
3همسويي الزم را دارد. 

2. توجه به توسعه شايستگي هاي پايه مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

در گزينش تصاوير و محتوا به هنجارها و ارزش هاي 1
3اسالمي - ايراني توجه شده است.

به ايجاد و تقويت توانش ارتباطي مخاطبان توجه شده 2
2است. 

ب.۳. ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« کتاب های افست زبان های خارجی
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معیارهاوسنجههارديف
حداکثر
امتیاز

توضیحاتامتیازاخذشده

۳. برخورداری محتوای پوستر و فلش کارت از صحت و اعتبار علمی

2محتوا با مباني علمي، هماهنگي و همسويي الزم را دارد.1

2در محتوا از منابع و مآخذ معتبر استفاده شده است.2

4. تناسب کیفیت سازمان دهي محتواي پوستر و فلش کارت با میزان درك و فهم مخاطبان

1محتوا با رشد شناختي و عقالني مخاطبان تناسب دارد.1

1به پيش دانسته ها و اطالعات پايه توجه شده است.2

1از انسجام و پيوستگي الزم بين مطالب برخوردار است.3

1مطالب از ساده به مشکل ارائه شده  اند.  4

1محتوا با اهداف و جامعه مخاطب متناسب است.5

5. توجه به تفاوت سبك هاي يادگیري مخاطبان در فرايند يادگیري

در ارائه محتوا از انواع سبك هاي يادگيري )از جمله 1
2تعاملي، بين فردي و عيني - ذهني ( استفاده شده است. 

6. فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

3داراي اجزاي کمکي تعاملي چاپي است. 1

2داراي اجزاي کمکي تعاملي الکترونيکي است.2

الف.4. ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« پوستر و فلش کارت زبان هاي خارجي
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معیارهاوسنجههارديف
حداکثر
امتیاز

توضیحاتامتیازاخذشده

۷. تناسب ساختار فیزيكي پوستر و فلش کارت و کیفیت چاپ آن ها با سن مخاطبان

از جذابيت ظاهري و ارتباط با محتواي کتاب برخوردار 1
1است.

قطع پوستر و فلش کارت با محتوا و شرايط گروه سني 2
1متناسب است . 

شکل ظاهري و استحکام فيزيکي با سن مخاطبان و نوع 3
1کاربرد آن هماهنگي الزم را دارد. 

صفحه آرايي به گونه اي است که به ايجاد انگيزه، آسان خواني 4
1و ايجاد نظم فکري در مخاطبان کمك مي کند.

نوع حروف و اندازه آن ها با ويژگي هاي سني مخاطبان و 5
1کتاب درسي هماهنگ  است. 

1حجم مطالب با گروه سني مورد نظر هماهنگي دارد.  6

8. لحن مشفقانه و برمبنای زبان فارسی معیار

1
محتوای پوستر و فلش کارت از رواني و صحت به لحاظ 
زباني و نيز از نظر برقراري ارتباط مناسب، با گروه سني 

مورد نظر تناسب دارد.
2

1محتوا از لحن مثبت و مناسب استفاده کرده است.   2

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

تعداد تصويرها با توجه به گروه سني مخاطبان متناسب 1
1است. 

2
شئون اجتماعي اقشار متفاوت و بهره گيري مناسب از 
عکس ها به لحاظ نوع جنسيت،  اقوام گوناگون و موارد 

مشابه رعايت شده است.   
3

کيفيت تصويرها، جدول ها و موارد مشابه با محتوا تناسب 3
1دارد.    

در گزينش تصاوير، هنجارهای اسالمی- ايرانی رعايت 4
3شده است.

الف.4. ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« پوستر و فلش کارت زبان هاي خارجي
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معیارهاوسنجههارديف
حداکثر
امتیاز

توضیحاتامتیازاخذشده

۱0. تناسب محتوای پوستر و فلش کارت با نیازهاي فردي، اجتماعي و فني و حرفه اي مخاطبان

به هنگام طرح يك انديشه يا مهارت، به پيش آموخته ها و 1
1پيش دانسته هاي احتمالي گروه سني توجه شده است.

2محتوا با عالقه و نيازهاي فعلي دانش آموزان متناسب است. 2

با نيازهاي علمي آتي متناسب با سطح دانش آموزان 3
2هماهنگ و همسو است.   

۱۱. رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیۀ  محتوای پوستر و فلش کارت

به رعايت حقوق پديد آورندگان کتاب درسي مربوط، توجه 1
2شده است. 

جمع: 50

ب.4. ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« پوستر و فلش کارت 
زبان هاي خارجي

حداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
توضیحات

۱. مبتني بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیري

5در راستای رويکرد و اهداف برنامه درسی است.1

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

2. برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

5محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.1

5عناصر به نمايش گذاشته شده مرتبط و مکمل هستند.2

الف.4. ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی مشترك« پوستر و فلش کارت زبان هاي خارجي



4۷

حداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
توضیحات

۳. ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان

انگيزه و عالقه مخاطبان را جهت فراگيری موضوع 1
5افزايش می دهد .

4. برخورداري از ويژگی های بصری مناسب

5از رنگ های مناسب و استاندارد استفاده شده است.1

5از قطع مناسبي برخوردار است. 2

5. تناسب مفاهیم و محتوای ارائه شده با نیازهای مخاطبان

دربرگيرنده محتوای مناسب جهت رفع نيازهای 1
5مخاطبان است.

5محتوای ارائه شده برای مخاطبان قابل درک است.2

6. تناسب حجم محتوای ارائه شده با سرعت انتقال اطالعات

تعداد کارت ها و حجم محتوای پوستر با حجم محتوای 1
5کتاب متناسب است.

5از تعدد مفاهيم ارائه شده پرهيز شده است.2

۷. تناسب تصاوير با محتوا

تصاوير و محتوا هماهنگي و همسويي الزم را دارا 1
5مي باشند. 

8. ويژگي هاي تخصصي موضوع درسی

مواد اوليه استفاده شده داراي کيفيت مناسب گروه سني 1
5مربوط است.

5دارای جنس مقاوم و بسته بندی مناسب است.2

جمع: ۷0

ب.4. ويژگی ها و سنجه های »اختصاصی« پوستر و فلش کارت زبان هاي خارجي
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5۱

فرم های ارزشیابی و جداول ارزيابي از انواع کتاب ها و منابع آموزشی و 
تربیتي زبان هاي خارجي

۱. جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب ها و منابع کمك آموزشي 
زبان هاي خارجي

۱. ۱. جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب ها و منابع تكمیلي دانش آموز 
)دانش افزايي( زبان هاي خارجي

۱.۱.۱.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( 
زبان هاي خارجي

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي ازکتاب هاي تكمیلي دانش آموز 
)دانش افزايي( زبان هاي خارجي

معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 خالقیت و نوآوری:

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

سيستمي، تفکر نقاد( را فراهم مي کند.
2

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

کرده است.
1

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

قرار داده است. 
2

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

52. محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.
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امتیازاخذ
شده

توضیحات

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی:

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

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

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

 سهولت به کارگیری:

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

 صحت و دقت علمی:

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

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

يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.
2

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

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

13. به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
2برنامه درسي ملي و رويکرد فطرت گرايي توحيدي توجه کرده است.

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

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

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

16. به معرفی نمادهای هويت ملی )ايراني،  اسالمي و انقالبي( مانند 
3پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي ديني و انقالبي توجه کرده است. 

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي ازکتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( زبان هاي خارجي



5۳

معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

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

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

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

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

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

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

 سادگی و روانی محتوا:

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

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

 سازماندهی مناسب محتوا:

232. محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 

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

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

براي مخاطب فراهم مي کند.
2

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

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني:

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

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

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي ازکتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( زبان هاي خارجي
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امتیازاخذ
شده

توضیحات

 مالحظات بهداشتی و ايمنی:

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

 جذابیت شكلي و ظاهری:

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

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

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

80جمع کل

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

ويژگیهاوسنجههارديف
حداکثر
امتیاز

مالحظاتامتیازاخذشده

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

محتواي کتاب با برنامه درسي ملي هماهنگي الزم را 1
2دارد.

محتواي کتاب با برنامه درسي زبان های خارجی 2
3هماهنگي و همسويي الزم را دارد.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي ازکتاب هاي تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( زبان هاي خارجي
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ويژگیهاوسنجههارديف
حداکثر
امتیاز

مالحظاتامتیازاخذشده

 توجه به توسعه شايستگی های پايه مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

در گزينش تصاوير و محتوا به هنجارها و ارزش هاي 3
3اسالمي - ايراني توجه شده است.

به ايجاد و تقويت توانش ارتباطي مخاطبان توجه شده 4
2است.

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

محتواي کتاب با مباني علمي، هماهنگي و همسويي الزم 5
2را دارد.

2در محتوا از منابع و مآخذ معتبر استفاده شده است.6

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

محتواي کتاب با رشد شناختي و عقالني مخاطبان 7
1تناسب دارد. 

1به پيش دانسته ها و اطالعات پايه توجه شده است.8

1از انسجام و پيوستگي الزم بين مطالب برخوردار است.9

1مطالب از ساده به مشکل ارائه شده  اند.  10

مقدمه کتاب، اهداف، جامعه مخاطبان و شيوه ارائه  محتوا 11
1را تبيين مي کند.

 توجه به تفاوت سبك های يادگیری مخاطبان در فرايند يادگیری

در ارائه محتوا از انواع سبك هاي يادگيري )از جمله 12
2تعاملي، بين فردي و عيني - ذهني ( استفاده شده است.

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

3داراي اجزاي کمکي تعاملي چاپي است.13

2داراي اجزاي کمکي تعاملي الکترونيکي است.14

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( زبان های خارجی«
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ويژگیهاوسنجههارديف
حداکثر
امتیاز

مالحظاتامتیازاخذشده

 تناسب ساختار فیزيكي کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان

طرح روي جلد از جذابيت ظاهري برخوردار است و با 15
1محتوای کتاب مرتبط می باشد.

1قطع کتاب با محتوا و شرايط گروه سني متناسب است .16

شکل ظاهري و استحکام فيزيکي کتاب با سن مخاطبان 17
1و نوع کاربرد آن هماهنگي الزم را دارد. 

صفحه آرايي به گونه اي است که به ايجاد انگيزه، آسان 18
1خواني و ايجاد نظم فکري در مخاطبان کمك مي کند. 

نوع حروف و اندازه آن ها با ويژگي هاي سني مخاطبان و 19
1کتاب درسي هماهنگ  است. 

حجم و تعداد صفحات با گروه سني مورد نظر هماهنگي 20
1دارد.

 نگارش کتاب با لحن مشفقانه و برمبنای زبان فارسی معیار

21
کتاب از رواني و صحت به لحاظ زباني و نيز از نظر 

برقراري ارتباط مناسب، با گروه سني مورد نظر تناسب 
دارد.

2

1کتاب از لحن مثبت و مناسب استفاده کرده است.22

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

تعداد تصويرها، با توجه به گروه سني مخاطبان متناسب 23
1است. 

24
شئون اجتماعي اقشار متفاوت و بهره گيري مناسب از 
عکس ها به لحاظ نوع جنسيت،  اقوام گوناگون و موارد 

مشابه رعايت شده است.
3

کيفيت تصويرها، جدول ها و موارد مشابه با محتوا تناسب 25
1دارد.

در گزينش تصاوير کتاب، هنجارهاي اسالمي - ايراني 26
3رعايت شده است.

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



5۷

ويژگیهاوسنجههارديف
حداکثر
امتیاز

مالحظاتامتیازاخذشده

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

به هنگام طرح يك انديشه يا مهارت، به پيش آموخته ها 27
1و پيش دانسته هاي احتمالي گروه سني توجه شده است.

محتوا با عالقه و نيازهاي فعلي دانش آموزان متناسب 28
2است. 

با نيازهاي علمي آتي متناسب با سطح دانش آموزان، 29
هماهنگ و همسو است. 

2

 رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیۀ  محتوای کتاب

در تأليف کتاب به رعايت حقوق پديد آورندگان کتاب 30
1درسي مربوط توجه شده است.

کتاب و فهرست موضوعي براساس طبقه بندي فيپا ارائه 31
1شده است. 

 مبتنی بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیری

همسو و هم جهت با اصول و اهداف برنامه درسي 32
5زبان هاي خارجي و اسناد باال دستي است.

33
در راستاي سنديت اهداف برنامه درسي حوزه يادگيري 

4زبان های خارجی است. 

از نظر محتوا،  هماهنگ و همسو با روش هاي غالب 34
5آموزش زبان است. 

 برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

35
فصول کتاب داراي انسجام و پيوستگي الزم و منطقي 

5هستند.

 ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان

به نيازهاي اطالعاتي برانگيخته شده به هنگام مرور 36
2برنامه هاي درسي پاسخ مي دهد.

به کنجکاوي هاي فراگيران درباره زبان های خارجی پاسخ 37
2مناسب مي دهد. 

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



58

م(
ده

واز
ا د

م ت
هفت

د 
جدی

ی 
ب ها

کتا
ی )

رج
خا

ی 
ها

ان 
 زب

شی
وز

 آم
ای

ب ه
کتا

د 
ولی

ی ت
ما

هن
را

حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

 کمك به رشد و توسعۀ علمی مخاطبان

2به رشد و توسعه علمي فراگيران ياري مي رساند. 38

به تسهيل جريان يادگيري و پرورش مهارت هاي زباني 39
2کمك مي کند.

 ارائه تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها به صورت مستدل

در بيان مفاهيم و مضامين درس، به شيوه مستدل و 40
3علمي عمل مي کند.

 توجه به نیازهای اختصاصی مخاطبان

41
به چند مهارت يا ريز مهارت زباني )خواندن، نوشتن، 

صحبت کردن،گوش دادن ، دانش واژگان و دستور زبان( 
پرداخته است. 

6

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

42
از صورت ها و فرم هاي متفاوت و متنوعي همچون 

داستان، شعر و نمايش نامه در بيان مطالب استفاده کرده 
است.

4

بين جنبه هاي هنري و جنبه هاي آموزشي در قالب مورد 43
3استفاده تعادل وجود دارد. 

 خالقیت و نوآوری در ارائه مطالب علمی

5مطالب موجود در آن به روز و جذاب است. 44

5مطالب و شيوه ارائه آن ها خالقانه و نوآورانه است. 45

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

در صورت نياز از تصاوير، نمودارها، جداول و نقشه ها براي 46
5انتقال سريعتر و موثرتر  استفاده مطلوب کرده است. 

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



5۹

حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

 تقويت عالقۀ مخاطبان نسبت به مطالعۀ بیشتر دربارة موضوع يا موضوع های مطرح شده

47
شيوه تنظيم محتوا به گونه اي است که عالقه و انگيزه 
مخاطبان را به مطالعه تکميلي درباره موضوع درسي 

برانگيخته است.
3

محتواي ارائه شده مورد عالقه دانش آموزان بوده و 48
3پاسخگوي کنجکاوي آن هاست.

 معرفی منابع تألیف يا ترجمۀ کتاب و منابع براي مطالعه

3ضميمه هاي الزم و کافي را دارد.49

منابع مکتوب و برخط تکميلي را در موضوع درسي معرفي 50
3می کند.

۱20جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب های تكمیلي دانش آموز )دانش افزايي( زبان های خارجی«
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2.۱.۱.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب هاي مرجع زبان هاي خارجي

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي مرجع زبان هاي خارجي

معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 خالقیت و نوآوری:

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

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

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

فراهم کرده است.
1

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

توجه قرار داده است. 
2

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

52. محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی:

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

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

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

 سهولت به کارگیری:

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



6۱

معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 صحت و دقت علمی:

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

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

چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.
2

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

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

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

است.
2

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

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

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

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

است. 
3

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

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

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

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي مرجع زبان هاي خارجي
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معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

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

شده است.
2

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

 سادگی و روانی محتوا:

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

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

 سازماندهی مناسب محتوا:

232. محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 

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

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

براي مخاطب فراهم مي کند.
2

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

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني:

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

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

 مالحظات بهداشتی و ايمنی:

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

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي مرجع زبان هاي خارجي
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معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 جذابیت شكلي و ظاهری:

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

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

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

80جمع کل

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي ازکتاب های مرجع 
زبان های خارجی«

حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

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

محتواي کتاب با برنامه درسي ملي هماهنگي الزم را 1
2دارد.

محتواي کتاب با برنامه درسي زبان های خارجی 2
3هماهنگي و همسويي الزم را دارد.

 توجه به توسعۀ شايستگي هاي پايۀ مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

در گزينش تصاوير و محتوا به هنجارها و ارزش هاي 3
3اسالمي - ايراني توجه شده است.

به ايجاد و تقويت توانش ارتباطي مخاطبان توجه شده 4
2است.

 برخورداری محتواي کتاب از صحت و اعتبار علمی

محتواي کتاب با مباني علمي، هماهنگي و همسويي 5
2الزم را دارد.

2در محتوا از منابع و مآخذ معتبر استفاده شده است. 6

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي مرجع زبان هاي خارجي
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حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

 تناسب کیفیت سازمان دهي محتواي کتاب با میزان درك و فهم مخاطبان

محتواي کتاب با رشد شناختي و عقالني مخاطبان 7
1تناسب دارد.

1به پيش دانسته ها و اطالعات پايه توجه شده است8

1از انسجام و پيوستگي الزم بين مطالب برخوردار است.9

1مطالب از ساده به مشکل ارائه شده  اند.  10

مقدمه کتاب، اهداف، جامعه مخاطبان و شيوه ارائه  11
1محتوا را تبيين مي کند.

 توجه به تفاوت سبك هاي يادگیري مخاطبان در فرايند يادگیري

در ارائه محتوا از انواع سبك هاي يادگيري )از جمله 12
2تعاملي، بين فردي و عيني- ذهني ( استفاده شده است. 

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

3داراي اجزاي کمکي تعاملي چاپي است.13

2داراي اجزاي کمکي تعاملي الکترونيکي است.14

 تناسب ساختار فیزيكي کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان

طرح روي جلد از جذابيت ظاهري برخوردار است و با 15
1محتوای کتاب مرتبط می باشد.

1قطع کتاب با محتوا و شرايط گروه سني متناسب است .16

شکل ظاهري و استحکام فيزيکي کتاب با سن مخاطبان 17
1و نوع کاربرد آن هماهنگي الزم را دارد.

صفحه آرايي به گونه اي است که به ايجاد انگيزه، آسان خواني و 18
1ايجاد نظم فکري در مخاطبان کمك مي کند.

نوع حروف و اندازه آن ها با ويژگي هاي سني مخاطبان 19
1و کتاب درسي هماهنگ  است.

حجم و تعداد صفحات با گروه سني مورد نظر هماهنگي 20
1دارد.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي ازکتاب های مرجع زبان های خارجی«
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حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

 نگارش کتاب با لحن مشفقانۀ کتاب و بر مبنای زبان فارسی معیار

کتاب از رواني و صحت به لحاظ زباني و برقراري ارتباط 21
2مناسب، با گروه سني مورد نظر تناسب دارد. 

1کتاب از لحن مثبت و مناسب استفاده کرده است.22

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

تعداد تصويرها، با توجه به گروه سني مخاطبان متناسب 23
1است. 

24
شئون اجتماعي اقشار متفاوت و بهره گيري مناسب از 
عکس ها به لحاظ نوع جنسيت،  اقوام گوناگون و موارد 

مشابه رعايت شده است.
3

کيفيت تصويرها، جدول ها و موارد مشابه با محتوا تناسب 25
1دارد.

در گزينش تصاوير کتاب، هنجارهاي اسالمي - ايراني 26
3رعايت شده است.

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

به هنگام طرح يك انديشه يا مهارت، به پيش آموخته ها 27
1و پيش دانسته هاي احتمالي گروه سني توجه شده است.

محتوا با عالقه و نيازهاي فعلي دانش آموزان متناسب 28
2است. 

با نيازهاي علمي آتي متناسب با سطح دانش آموزان 29
2هماهنگ و همسو است . 

 رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكري در تهیۀ  محتواي کتاب

در تأليف کتاب به رعايت حقوق پديد آورندگان کتاب 30
1درسي مربوط توجه شده است.

کتاب و فهرست موضوعي براساس طبقه بندي فيپا ارائه 31
1شده است. 

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي ازکتاب های مرجع زبان های خارجی«
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حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

 مبتني بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیري

5با اهداف برنامه درسي دوره تحصيلي ارتباط دارد.32

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی زبان های 33
4خارجی را در اختيار دانش آموزان قرار داده است.

 برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

3محتوا از سازماندهی و ساختار مناسبي برخوردار است.34

پيوستگی و انسجام موضوعی در فصل ها رعايت شده 35
3است.

 کمك به رشد و توسعۀ علمي مخاطبان

انگيزه و عالقه مخاطبان را براي فراگيری موضوع افزايش 36
4می دهد .

به نيازهاي اطالعاتي برانگيخته شده به هنگام مرور 37
3برنامه هاي درسي پاسخ مي دهد.

3به نيازهاي علمي دانش آموزان و مربيان توجه کافي دارد.38

 انتقال تعمیم ها، مفاهیم و واقعیت ها به صورت مستدل

در انتقال و تعميم مهارت هاي زباني و زير مجموعه هاي 39
3آن موثر عمل مي کند.

40
مجموعه اي مدون از مهارت ها يا زير مجموعه آن ها 

همچون دانش واژگان يا  نکات دستوري و ... به 
استفاده کنندگان ارائه مي دهد.

3

 توجه به نیازهاي اختصاصي مخاطبان

محتوا به کنجکاوي ها، نيازهاي اطالعاتي و پرسش هاي 41
3مخاطبان در سطوح مختلف توجه کافي دارد.

مراجع و منابع متناسب و مورد نياز مخاطبان را معرفي 42
3می کند.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي ازکتاب های مرجع زبان های خارجی«
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حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

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

43
به منظور سهولت درک پيام ها و مفاهيم، از جداول، 
نمودارها، تصاوير، نقشه ها و موارد مشابه در هنگام 

ضرورت بهره الزم را برده است.
3

 تقويت عالقۀ مخاطبان به مطالعۀ بیشتر دربارة موضوع يا موضوع هاي مطرح شده

به کاربرد زبان هاي خارجي در موقعيت هاي واقعي و 44
3مرتبط با زندگي روزمره توجه دارد.

از شيوه های خالقانه در ارائه اطالعات استفاده کرده 45
3است.

 ويژگي های اختصاصي موضوع درسي

3 از نظام ارجاع دهي مناسب و علمي برخوردار است.46

4از صحت علمي الزم برخوردار است.47

3قابليت دسترسي سريع به اطالعات را فراهم کرده است.48

3داراي واژه نامه مناسب است.49

3نمايه مناسبی دارد.50

نويسنده از اعتبار الزم براي تهيه و تدوين کتاب مرجع 51
5برخوردار است.

52
به ايجاد روحيه جستجوگري و کسب اطالعات از منابع 
يادگيري )معلم، والدين، کتاب و غيره( توسط فراگير 

پرداخته است.
3

۱20جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي ازکتاب های مرجع زبان های خارجی«
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۳.۱.۱.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب هاي افست زبان هاي خارجي

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي افست زبان هاي خارجي

معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 خالقیت و نوآوری:

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

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

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

فراهم کرده است.
1

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

توجه قرار داده است. 
2

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

52. محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی:

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

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

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



6۹

معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 سهولت به کارگیری:

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

 صحت و دقت علمی:

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

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

چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.
2

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

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

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

است.
2

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

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

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

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

است. 
3

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

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

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

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي افست زبان هاي خارجي
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معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

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

شده است.
2

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

 سادگی و روانی محتوا:

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

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

 سازماندهی مناسب محتوا:

232. محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 

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

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

براي مخاطب فراهم مي کند.
2

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

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني:

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

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

 مالحظات بهداشتی و ايمنی:

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

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي افست زبان هاي خارجي



۷۱

معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 جذابیت شكلي و ظاهری:

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

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

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

80جمع کل

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي ازکتاب های افست 
زبان های خارجی«

حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

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

محتواي کتاب با برنامه درسي ملي هماهنگي الزم را 1
2دارد.

محتواي کتاب با برنامه درسي زبان های خارجی 2
3هماهنگي و همسويي الزم را دارد.

 توجه به توسعه شايستگي هاي پايه مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

در گزينش تصاوير و محتوا به هنجارها و ارزش هاي 3
3اسالمي - ايراني توجه شده است.

به ايجاد و تقويت توانش ارتباطي مخاطبان توجه شده 4
2است.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي افست زبان هاي خارجي
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حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

 برخورداری محتواي کتاب از صحت و اعتبار علمی

محتواي کتاب با مباني علمي، هماهنگي و همسويي 5
2الزم را دارد.

2در محتوا از منابع و مآخذ معتبر استفاده شده است. 6

 تناسب کیفیت سازمان دهي محتواي کتاب با میزان درك و فهم مخاطبان

محتواي کتاب با رشد شناختي و عقالني مخاطبان 7
1تناسب دارد.

1به پيش دانسته ها و اطالعات پايه توجه شده است.8

1از انسجام و پيوستگي الزم بين مطالب برخوردار است.9

1مطالب از ساده به مشکل ارائه شده  اند.  10

مقدمه کتاب، اهداف، جامعه مخاطب و شيوه ارائه  11
1محتوا را تبيين مي کند.

 توجه به تفاوت سبك هاي يادگیري مخاطبان در فرايند يادگیري

12
در ارائه محتوا از انواع سبك هاي يادگيري )از جمله 
تعاملي، بين فردي و عيني- ذهني ( استفاده شده 

است.
2

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

3داراي اجزاي کمکي تعاملي چاپي است.13

2داراي اجزاي کمکي تعاملي الکترونيکي است.14

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي ازکتاب های افست زبان های خارجی«



۷۳

حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

 تناسب ساختار فیزيكي کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان

طرح روي جلد از جذابيت ظاهري برخوردار است و با 15
1محتوای کتاب مرتبط می باشد.

قطع کتاب با محتوا و شرايط گروه سني متناسب 16
1است .

شکل ظاهري و استحکام فيزيکي کتاب با سن 17
1مخاطبان و نوع کاربرد آن هماهنگي الزم را دارد.

صفحه آرايي به گونه اي است که به ايجاد انگيزه، آسان 18
1خواني و ايجاد نظم فکري در مخاطبان کمك مي کند.

نوع حروف و اندازه آن ها با ويژگي هاي سني مخاطبان 19
1و کتاب درسي هماهنگ  است.

20
حجم و تعداد صفحات با گروه سني مورد نظر 

1هماهنگي دارد.

 نگارش کتاب با لحن مشفقانه و برمبنای زبان فارسی معیار

21
کتاب از رواني و صحت به لحاظ زباني و نيز از نظر 

برقراري ارتباط مناسب، با گروه سني مورد نظر تناسب 
دارد. 

2

1کتاب از لحن مثبت و مناسب استفاده کرده است.22

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

تعداد تصويرها، با توجه به گروه سني مخاطبان متناسب 23
1است. 

24
شئون اجتماعي اقشار متفاوت و بهره گيري مناسب از 
عکس ها به لحاظ نوع جنسيت،  اقوام گوناگون و موارد 

مشابه رعايت شده است.
3

کيفيت تصويرها، جدول ها و موارد مشابه با محتوا 25
1تناسب دارد.

در گزينش تصاوير کتاب، هنجارهاي اسالمي - ايراني 26
3رعايت شده است.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي ازکتاب های افست زبان های خارجی«



۷4

م(
ده

واز
ا د

م ت
هفت

د 
جدی

ی 
ب ها

کتا
ی )

رج
خا

ی 
ها

ان 
 زب

شی
وز

 آم
ای

ب ه
کتا

د 
ولی

ی ت
ما

هن
را

حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

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

27
به هنگام طرح يك انديشه يا مهارت، به پيش آموخته ها 

و پيش دانسته هاي احتمالي گروه سني توجه شده 
است.

1

محتوا با عالقه و نيازهاي فعلي دانش آموزان متناسب 28
2است. 

با نيازهاي علمي آتي متناسب با سطح دانش آموزان 29
2هماهنگ و همسو است .

 رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكري در تهیه محتواي کتاب

در تأليف کتاب به رعايت حقوق پديد آورندگان کتاب 30
1درسي مربوط توجه شده است.

کتاب و فهرست موضوعي براساس طبقه بندي فيپا ارائه 31
1شده است.

 همسو و هم جهت بودن با اصول و اهداف برنامه درسي زبان هاي خارجي و اسناد باال دستي آن ) سند 
تحول بنیادين آموزش و پرورش ، برنامه درسي ملي و...( 

8در راستای رويکرد و اهداف برنامه درسی است.32

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی را در 33
8اختيار دانش آموزان قرار داده است.

 برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

7محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.34

 ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان

انگيزه و عالقه مخاطبان را براي فراگيری موضوع 35
5افزايش می دهد .

 برخورداری از ويژگی های بصری مناسب 

5از کيفيت فيزيکي و ديداري مناسبي برخوردار است.36

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي ازکتاب های افست زبان های خارجی«



۷5

حداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف
امتیازاخذ

شده
مالحظات

 توجه به نیازهاي اختصاصي مخاطبان

دربرگيرنده محتوای مناسب جهت رفع نيازهای 37
6مخاطبان است.

5محتوای ارائه شده برای مخاطبان قابل درک است.38

 ويژگي های اختصاصي موضوع درسي

هماهنگ و همسو با رويکردهاي غالب آموزش زبان در 39
8دنياست.

محتوا و تصاوير با فرهنگ اسالمي - ايراني هماهنگ و 40
10همسو است .

8از انتشارات معتبر علمي انتخاب و اتخاذ شده است.41

۱20جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي ازکتاب های افست زبان های خارجی«
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4.۱.۱.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از پوستر و فلش کارت زبان هاي خارجي

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از پوستر و فلش کارت 
زبان هاي خارجي

معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

توضیحاتامتیازاخذشده

 خالقیت و نوآوری:

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

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

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

فراهم کرده است.
1

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

مورد توجه قرار داده است. 
2

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

52. محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی:

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

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

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

 سهولت به کارگیری:

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



۷۷

معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

توضیحاتامتیازاخذشده

 صحت و دقت علمی:

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

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

چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.
2

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

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

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

است.
2

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

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

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

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

است. 
3

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

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

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

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از پوستر و فلش کارت زبان هاي خارجي
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معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

توضیحاتامتیازاخذشده

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

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

شده است.
2

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

 سادگی و روانی محتوا:

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

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

 سازماندهی مناسب محتوا:

232. محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 

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

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

را براي مخاطب فراهم مي کند.
2

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

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني:

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

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

 مالحظات بهداشتی و ايمنی:

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

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از پوستر و فلش کارت زبان هاي خارجي



۷۹

معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

توضیحاتامتیازاخذشده

 جذابیت شكلي و ظاهری:

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

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

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

80جمع کل

 ويژگی ها و سنجه های اختصاصی 
»ارزيابی از پوستر و فلش کارت زبان هاي خارجي«

توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

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

2محتوا با برنامه درسي ملي هماهنگي الزم را دارد. 1

محتوا با برنامه درسي زبان های خارجی هماهنگي و 2
3همسويي الزم را دارد. 

 توجه به توسعه شايستگي هاي پايه مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق

در گزينش تصاوير و محتوا به هنجارها و ارزش هاي 3
3اسالمي - ايراني توجه شده است.

به ايجاد و تقويت توانش ارتباطي مخاطبان توجه شده 4
2است. 

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از پوستر و فلش کارت زبان هاي خارجي
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توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

 برخورداری محتوای پوستر و فلش کارت از صحت و اعتبار علمی

محتوا با مباني علمي، هماهنگي و همسويي الزم را 5
2دارد.

2در محتوا از منابع و مآخذ معتبر استفاده شده است.6

 تناسب کیفیت سازمان دهي محتواي پوستر و فلش کارت با میزان درك و فهم مخاطبان

1محتوا با رشد شناختي و عقالني مخاطبان تناسب دارد.7

1به پيش دانسته ها و اطالعات پايه توجه شده است.8

1از انسجام و پيوستگي الزم بين مطالب برخوردار است.9

1مطالب از ساده به مشکل ارائه شده  اند.  10

1محتوا با اهداف و جامعه مخاطب متناسب است.11

 توجه به تفاوت سبك هاي يادگیري مخاطبان در فرايند يادگیري

12
در ارائه محتوا از انواع سبك هاي يادگيري )از جمله 
تعاملي، بين فردي و عيني - ذهني ( استفاده شده 

است. 
2

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

3داراي اجزاي کمکي تعاملي چاپي است. 13

2داراي اجزاي کمکي تعاملي الکترونيکي است. 14

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابی از پوستر و فلش کارت زبان هاي خارجي«



8۱

توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

 تناسب ساختار فیزيكي پوستر و فلش کارت و کیفیت چاپ آن ها با سن مخاطبان

از جذابيت ظاهري و ارتباط با محتواي کتاب برخوردار 15
1است.

قطع پوستر و فلش کارت با محتوا و شرايط گروه سني 16
1متناسب است . 

شکل ظاهري و استحکام فيزيکي با سن مخاطبان و نوع 17
1کاربرد آن هماهنگي الزم را دارد. 

صفحه آرايي به گونه اي است که به ايجاد انگيزه، 18
1آسان خواني و ايجاد نظم فکري در مخاطبان کمك مي کند.

نوع حروف و اندازه آن ها با ويژگي هاي سني مخاطبان 19
1و کتاب درسي هماهنگ  است. 

1حجم مطالب با گروه سني مورد نظر هماهنگي دارد.  20

 لحن مشفقانه و برمبنای زبان فارسی معیار

21
محتوای پوستر و فلش کارت از رواني و صحت به لحاظ 
زباني و نيز از نظر برقراري ارتباط مناسب، با گروه سني 

مورد نظر تناسب دارد.
2

1محتوا از لحن مثبت و مناسب استفاده کرده است.   22

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

تعداد تصويرها با توجه به گروه سني مخاطبان متناسب 23
1است. 

24
شئون اجتماعي اقشار متفاوت و بهره گيري مناسب از 
عکس ها به لحاظ نوع جنسيت،  اقوام گوناگون و موارد 

مشابه رعايت شده است.   
3

کيفيت تصويرها، جدول ها و موارد مشابه با محتوا 25
1تناسب دارد.    

در گزينش تصاوير، هنجارهای اسالمی- ايرانی رعايت 26
3شده است.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابی از پوستر و فلش کارت زبان هاي خارجي«
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توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

 تناسب محتوای پوستر و فلش کارت با نیازهاي فردي، اجتماعي و فني و حرفه اي مخاطبان

.27
به هنگام طرح يك انديشه يا مهارت، به پيش آموخته ها 

و پيش دانسته هاي احتمالي گروه سني توجه شده 
است.

1

محتوا با عالقه و نيازهاي فعلي دانش آموزان متناسب 28.
2است. 

با نيازهاي علمي آتي متناسب با سطح دانش آموزان 29.
2هماهنگ و همسو است .   

 رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیۀ  محتوای پوستر و فلش کارت

به رعايت حقوق پديد آورندگان کتاب درسي مربوط، 30.
2توجه شده است . 

 مبتني بودن بر اهداف حوزة تربیت و يادگیري

5در راستای رويکرد و اهداف برنامه درسی است.31.

اطالعات تکميلی مرتبط با برنامه های درسی را در 32.
5  اختيار دانش آموزان قرار داده است.  

 برخورداری از انسجام در اطالعات و واقعیت های علمی

5محتوا از سازماندهی مناسب برخوردار است.33.

5عناصر به نمايش گذاشته شده مرتبط و مکمل هستند.34.

 ايجاد انگیزه و تقويت آن در مخاطبان

انگيزه و عالقه مخاطبان را جهت فراگيری موضوع 35.
5افزايش می دهد .

 برخورداري از ويژگی های بصری مناسب

5از رنگ های مناسب و استاندارد استفاده شده است.36.

5از قطع مناسبي برخوردار است. 37.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابی از پوستر و فلش کارت زبان هاي خارجي«
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توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

 تناسب مفاهیم و محتوای ارائه شده با نیازهای مخاطبان

دربرگيرنده محتوای مناسب جهت رفع نيازهای 38.
5مخاطبان است.

5محتوای ارائه شده برای مخاطبان قابل درک است.39.

 تناسب حجم محتوای ارائه شده با سرعت انتقال اطالعات

تعداد کارت ها و حجم محتوای پوستر با حجم محتوای 40.
5کتاب متناسب است.

5از تعدد مفاهيم ارائه شده پرهيز شده است.41.

 تناسب تصاوير با محتوا

تصاوير و محتوا هماهنگي و همسويي الزم را دارا 42.
5مي باشند. 

 ويژگي هاي تخصصي موضوع درسی

مواد اوليه استفاده شده داراي کيفيت مناسب گروه 43.
5سني مربوط است.

5دارای جنس مقاوم و بسته بندی مناسب است.44.

۱20جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابی از پوستر و فلش کارت زبان هاي خارجي«
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2.۱.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب های حمايتی 
زبان های خارجی

۱.2.۱.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان 
زبان های خارجی

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي حمايتي معلمان و 
کارشناسان زبان هاي خارجي

معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 خالقیت و نوآوری:

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

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

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

فراهم کرده است.
1

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

مورد توجه قرار داده است. 
2

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

52. محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی:

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

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

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

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 سهولت به کارگیری:

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

 صحت و دقت علمی:

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

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

چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.
2

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

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

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

است.
2

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

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

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

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

است. 
3

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

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

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

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي حمايتي معلمان و کارشناسان زبان هاي خارجي
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معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

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

شده است.
2

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

 سادگی و روانی محتوا:

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

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

 سازماندهی مناسب محتوا:

232. محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 

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

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

را براي مخاطب فراهم مي کند.
2

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

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني:

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

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

 مالحظات بهداشتی و ايمنی:

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

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي حمايتي معلمان و کارشناسان زبان هاي خارجي



8۷

معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 جذابیت شكلي و ظاهری:

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

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

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

80جمع کل

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و 
کارشناسان زبان های خارجی«

توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

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

محتواي کتاب با برنامه درسي ملي هماهنگي الزم 1
2را دارد.

محتواي کتاب با برنامه درسي زبان های خارجی 2
3هماهنگي و همسويي الزم را دارد.

 توجه به توسعه شايستگي هاي پايه مخاطبان از منظر تفكر و تعقل، ايمان، علم، عمل و اخالق 

در گزينش تصاوير و محتوا به هنجارها و ارزش هاي 3
3اسالمي - ايراني توجه شده است.

به ايجاد و تقويت توانش ارتباطي مخاطبان توجه شده 4
2است.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي حمايتي معلمان و کارشناسان زبان هاي خارجي
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توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

محتواي کتاب با مباني علمي، هماهنگي و همسويي 5
2الزم را دارد.

2در محتوا از منابع و مآخذ معتبر استفاده شده است. 6

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

محتواي کتاب با رشد شناختي و عقالني مخاطبان 7
1تناسب دارد.

1به پيش دانسته ها و اطالعات پايه توجه شده است.8

1از انسجام و پيوستگي الزم بين مطالب برخوردار است.9

1مطالب از ساده به مشکل ارائه شده  اند.  10

مقدمه کتاب، اهداف، جامعه مخاطبان و شيوه ارائه  11
1محتوا را تبيين مي کند. 

 توجه به تفاوت سبك هاي يادگیري مخاطبان در فرايند يادگیري

12
در ارائه محتوا از انواع سبك هاي يادگيري )از جمله 
تعاملي، بين فردي و عيني- ذهني ( استفاده شده 

است.
2

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

3داراي اجزاي کمکي تعاملي چاپي است.   13

2داراي اجزاي کمکي تعاملي الکترونيکي است. 14

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان زبان های خارجی«
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توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

 تناسب ساختار فیزيكي کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان

طرح روي جلد از جذابيت ظاهري برخوردار است و با 15
1محتوای کتاب مرتبط می باشد.

1قطع کتاب با محتوا متناسب است .16

شکل ظاهري و استحکام فيزيکي کتاب با مخاطبان و 17
1نوع کاربرد آن هماهنگي الزم را دارد.

18
صفحه آرايي به گونه اي است که به ايجاد انگيزه، 

آسان خواني و ايجاد نظم فکري در مخاطبان کمك 
مي کند.

1

نوع حروف و اندازه آن ها با ويژگي هاي مخاطبان و 19
1کتاب درسي هماهنگ  است.

حجم و تعداد صفحات با ويژگی های مخاطبان مورد 20
1نظر هماهنگي دارد.

 نگارش کتاب با لحن مشفقانه و برمبنای زبان فارسی معیار

کتاب از رواني و صحت به لحاظ زباني و نيز از نظر 21
2برقراري ارتباط مناسب، با مخاطبان تناسب دارد.

1کتاب از لحن مثبت و مناسب استفاده کرده است.    22

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

تعداد تصويرها، با توجه به ويژگی های مخاطبان 23
1متناسب است.    

24
شئون اجتماعي اقشار متفاوت و بهره گيري مناسب از 
عکس ها به لحاظ نوع جنسيت،  اقوام گوناگون و موارد 

مشابه رعايت شده است.   
3

کيفيت تصويرها، جدول ها و موارد مشابه با محتوا 25
1تناسب دارد.

در گزينش تصاوير، هنجارهای اسالمی- ايرانی رعايت 26
3شده است.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان زبان های خارجی«
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توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

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

27
 به هنگام طرح يك انديشه يا مهارت، به 

پيش آموخته ها و پيش دانسته هاي احتمالي مخاطبان 
توجه شده است.

1

محتوا با عالقه و نيازهاي فعلي مخاطبان متناسب 28
2است.

با نيازهاي علمي آتي متناسب با سطح مخاطبان، 29
2هماهنگ و همسو است . 

 رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیۀ  محتوای کتاب

در تأليف کتاب به رعايت حقوق پديد آورندگان کتاب 30
1درسي مربوط توجه شده است .   

کتاب و فهرست موضوعي براساس طبقه بندي فيپا 31
1ارائه شده است.

 برخورداری از اطالعات نوين برای گسترش دانش معلمان و کارشناسان 

اطالعات مربوط به دانش پايه تحصيلي براي آموزش 32
5زبان های خارجی را در اختيار معلمان مي گذارد.   

 بیان محتوا با روش های تازه و جذاب

محتواي کتاب با شيوه اي تازه و جذاب بيان شده 33
5است. 

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

34
مباحث کتاب به شرح تکنيك هاي روش تدريس 
مهارت هاي زباني و يا روش ارزشيابي موارد مشابه 
مورد نياز از درس زبان  های خارجی پرداخته است.

5

مهارت هاي شغلي و تخصصي و تربيتي معلمان و 35
5کارشناسان را تقويت می کند. 

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

36
در توسعه مهارت هاي حرفه اي و تخصصي به 

يافته هاي پژوهش هاي ملي و بين المللي توجه شده 
است.

2

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان زبان های خارجی«
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توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

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

37
براي بهبود روش هاي تدريس معلمان، از نتايج 

يافته هاي نوين آموزش زبان های خارجي در جهان،  
استفاده شده است.

3

 ارائه يافته هاي جديد روشي در برنامه ريزي دروس با ذکر نمونه هايي از کشورهاي جهان، براي مقايسه 
تطبیقي آن ها با ايران

در صورت نياز از نمونه های يافته های جديد روشی 38
2براي بهبود برنامه ريزي استفاده می کند. 

 ارائه مهارت ها و تمرين هاي قابل انطباق با محیط يادگیري و کتاب هاي درسي کشور

داراي فعاليت ها و تمرين هاي بومي سازي شده و 39
6مطابق کتاب هاي درسي است.

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

محتواي کتاب از طريق حل مشکالت آموزشي دبيران 40
6به بهبود فرآيند تدريس کمك مي کند.

41
محتواي کتاب توانمندي دبيران را جهت طراحي 
فعاليت هاي کالسي تدريس و ارزش يابي براي 

دانش آموزان افزايش مي دهد.
6

براي مرور درس هاي قبل و معرفي درس جديد 42
5پيشنهادهايي در اختيار دبيران قرار مي دهد.

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

جهت ارائه اطالعات از روش هاي به روز و فناوري هاي 43
6نوين استفاده شده است.

محتواي اين کتاب با مسائل جامعه امروزي تناسب 44
6دارد.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان زبان های خارجی«
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توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

 تشريح، تفسیر و تبیین برنامه های درسی حوزه  زبان های خارجی برای مخاطبان

با اهداف بسته آموزشي دوره تحصيلي هماهنگ و 45
2همسو است.

6به تشريح، تفسير و تبيين برنامه درسي مي پردازد.46

۱20جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب های حمايتی معلمان و کارشناسان زبان های خارجی«
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2.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب هاي کمك درسي 
زبان هاي خارجي

۱.2.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب هاي کار و تمرين زبان هاي خارجي

۱.۱.2.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب هاي کار )work book( زبان هاي خارجي

 )work book( ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي کار
زبان هاي خارجي

معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 خالقیت و نوآوری:

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

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

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

فراهم کرده است.
1

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

توجه قرار داده است. 
2

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

52. محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی:

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

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

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

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 سهولت به کارگیری:

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

 صحت و دقت علمی:

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

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

چهارگانه يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.
2

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

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

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

است.
2

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

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

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

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

است. 
3

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

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

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

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي کار )work book( زبان هاي خارجي
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معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

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

شده است.
2

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

 سادگی و روانی محتوا:

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

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

 سازماندهی مناسب محتوا:

232. محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 

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

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

براي مخاطب فراهم مي کند.
2

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

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني:

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

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

 مالحظات بهداشتی و ايمنی:

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

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي کار )work book( زبان هاي خارجي
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معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 جذابیت شكلي و ظاهری:

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

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

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

80جمع کل

 ويژگی ها و سنجه های اختصاصی 
»ارزيابي از کتاب هاي کار )work book( زبان های خارجی«

توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

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

2محتواي کتاب با برنامه درسي ملي هماهنگي الزم را دارد.1

محتواي کتاب با برنامه درسي زبان های خارجی 2
3هماهنگي و همسويي الزم را دارد.

 توجه به توسعۀ شايستگي هاي پايۀ مخاطبان از منظر تفكر و تعقل،ايمان، علم، عمل و اخالق 

در گزينش تصاوير و محتوا به هنجارها و ارزش هاي 3
3اسالمي - ايراني توجه شده است.

به ايجاد و تقويت توانش ارتباطي مخاطبان 4
2توجه شده است.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي کار )work book( زبان هاي خارجي
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توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

محتواي کتاب با مباني علمي، هماهنگي و همسويي 5
2الزم را دارد.

2در محتوا از منابع و مآخذ معتبر استفاده شده است. 6

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

محتواي کتاب با رشد شناختي و عقالني مخاطبان 7
1تناسب دارد.

1به پيش دانسته ها و اطالعات پايه توجه شده است8

1از انسجام و پيوستگي الزم بين مطالب برخوردار است.9

1مطالب از ساده به مشکل ارائه شده  اند.  10

مقدمه کتاب، اهداف، جامعه مخاطبان و شيوه ارائه  11
1محتوا را تبيين مي کند.

 توجه به تفاوت سبك هاي يادگیري مخاطبان در فرايند يادگیري

12
در ارائه محتوا از انواع سبك هاي يادگيري )از جمله 
تعاملي، بين فردي و عيني- ذهني ( استفاده شده 

است.
2

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان 

3داراي اجزاي کمکي تعاملي چاپي است.13

2داراي اجزاي کمکي تعاملي الکترونيکي است. 14

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب هاي کار )work book(  زبان های خارجی«



۹8

م(
ده

واز
ا د

م ت
هفت

د 
جدی

ی 
ب ها

کتا
ی )

رج
خا

ی 
ها

ان 
 زب

شی
وز

 آم
ای

ب ه
کتا

د 
ولی

ی ت
ما

هن
را

توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

 تناسب ساختار فیزيكي کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان

طرح روي جلد از جذابيت ظاهري برخوردار است و با 15
1محتوای کتاب مرتبط می باشد.

قطع کتاب با محتوا و شرايط گروه سني متناسب 16
1است .

شکل ظاهري و استحکام فيزيکي کتاب با سن 17
1مخاطبان و نوع کاربرد آن هماهنگي الزم را دارد.

صفحه آرايي به گونه اي است که به ايجاد انگيزه، آسان خواني و 18
1ايجاد نظم فکري در مخاطبان کمك مي کند.

نوع حروف و اندازه آن ها با ويژگي هاي سني مخاطبان 19
1و کتاب درسي هماهنگ  است.

حجم و تعداد صفحات با گروه سني مورد نظر 20
1هماهنگي دارد. 

 نگارش کتاب با لحن مشفقانه و بر مبنای زبان فارسی معیار

21
کتاب از رواني و صحت به لحاظ زباني و نيز از نظر 

برقراري ارتباط مناسب، با گروه سني مورد نظر تناسب 
دارد.

2

1کتاب از لحن مثبت و مناسب استفاده کرده است.22

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

تعداد تصويرها، با توجه به گروه سني مخاطبان 23
1متناسب است. 

24
شئون اجتماعي اقشار متفاوت و بهره گيري مناسب از 
عکس ها به لحاظ نوع جنسيت،  اقوام گوناگون و موارد 

مشابه رعايت شده است.
3

کيفيت تصويرها، جدول ها و موارد مشابه با محتوا 25
1تناسب دارد.

در گزينش تصاوير کتاب، هنجارهاي اسالمي - ايراني 26
3رعايت شده است. 

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب هاي کار )work book(  زبان های خارجی«
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توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

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

27
به هنگام طرح يك انديشه يا مهارت، به پيش آموخته ها 

و پيش دانسته هاي احتمالي گروه سني توجه شده 
است.

1

محتوا با عالقه و نيازهاي فعلي دانش آموزان متناسب 28
2است.

با نيازهاي علمي آتي متناسب با سطح دانش آموزان 29
2هماهنگ و همسو است .

 رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیۀ  محتوای کتاب

در تأليف کتاب به رعايت حقوق پديد آورندگان کتاب 30
1درسي مربوط توجه شده است

کتاب و فهرست موضوعي براساس طبقه بندي فيپا 31
1ارائه شده است.

 توسعه مفاهیم و مهارت هاي اساسي مطرح شده در کتاب هاي درسي به منظور تسهیل، تثبیت و تقويت 
يادگیري دانش آموزان

32 )Theme( فراگيري مهارت هاي زباني و مضامين
5مربوط به درس را تثبيت، تسهيل و تقويت مي کند. 

 توجه به ايده هاي کلیدي و شايستگي هاي موجود در برنامه درسي در سازمان دهي محتوا

کتاب با ايده هاي اصلي و شايستگي هاي مورد انتظار  33
5برنامه درسي دوره تحصيلي هماهنگي و همسويي دارد.

با مفاهيم اصلي و اساسي کتاب درسي هماهنگي و 34
5همسويي الزم را دارد. 

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

35
به دسته بندي و مقوله سازي اطالعات، مهارت ها 
و ارزش هاي موضوعات و مضامين کتاب درسي 

مي پردازد.
5

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب هاي کار )work book(  زبان های خارجی«
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توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

 عدم ارائه تمرين هاي بي ارتباط با اهداف درس ها و نیز عدم پاسخ مستقیم به تمرين ها )حل مسائل(

5از پاسخ به تمرين ها خودداری کرده است.36

8از ارائه تمرين هاي بي مورد خودداري کرده است.37

 خالقیت و نوآوري در ارائه تمرين ها براي تشويق يادگیرنده

6داوري تمرين ها خالقانه و نوآورانه است.38

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

از زبان تصوير به اندازه کافي و مقتضي استفاده شده 39
5است.

تصاوير،  جداول و نمودارها مرتبط، واضح و مشخص 40
5هستند.

 رعايت استاندارد ارزشیابي برنامۀ درسي 

هريك از آزمون ها را براساس بارم بندي مصوب طراحي 41
5کرده است. 

اصول علمي آزمون سازي رويکرد ارتباطي رعايت شده 42
5است. 

 تاکید بر يادگیري پايدار به جاي موفقیت آني و زودگذر در ارزشیابي ها

43
رويکرد تمرين ها به گونه اي است که به جاي حصول 
نتيجه آني و سريع، به پايداري و تثبيت موضوع در 

ذهن دانش آموزان کمك مي کند.
4

 پرورش خالقیت هاي دانش آموزان از طريق ارائه الگوهاي مناسب يادگیري و تعامل با آن ها

با طرح نمونه سواالت باز و واگرا، دانش آموزان را به 44
3انديشيدن وا مي دارد.

الگوهاي يادگيري به گونه اي هستند که نوآوري و 45
2خالقيت را در دانش آموزان پرورش مي دهند.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب هاي کار )work book(  زبان های خارجی«
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توضیحاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازمعیارهاوسنجههارديف

 افزايش عالقه و انگیزة مخاطبان براي توسعۀ يادگیري

46
با طراحي تمرين هاي متنوع و متناسب با ساليق و 
عاليق مخاطبان، انگيزه و عالقه را در آن ها افزايش 

مي دهد. 
2

۱20جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

2.۱.2.جداول عمومي و اختصاصي ارزيابي از کتاب هاي تمرين زبان هاي خارجي

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي تمرين زبان هاي خارجي

معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 خالقیت و نوآوری:

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

سيستمي، تفکر نقاد( را فراهم مي کند.
2

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

کرده است.
1

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

قرار داده است. 
2

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

52. محصول توليدي از خالقيت و نوآوري برخوردار است.

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب هاي کار )work book(  زبان های خارجی«
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معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 رعايت قواعد زبان و خط فارسی:

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

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

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

 سهولت به کارگیری:

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

 صحت و دقت علمی:

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

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

يادگيري با محوريت خداوند مرتبط است.
2

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

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

13. به اصول حاکم بر طراحي برنامه هاي درسي مبتني بر سند 
2برنامه درسي ملي و رويکرد فطرت گرايي توحيدي توجه کرده است.

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

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

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

16. به معرفی نمادهای هويت ملی )ايراني،  اسالمي و انقالبي( مانند 
3پرچم، زبان فارسي، ارزش هاي ديني و انقالبي توجه کرده است. 

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي تمرين زبان هاي خارجي
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معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

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

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

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

 به روز بودن و تناسب با مقتضیات زمان:

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

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

 سادگی و روانی محتوا:

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

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

 سازماندهی مناسب محتوا:

232. محتوا از انسجام دروني و بيروني برخوردار است. 

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

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

براي مخاطب فراهم مي کند.
2

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

 توجه به متون علمی تمدن اسالمي- ايراني:

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

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

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي تمرين زبان هاي خارجي
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معیارهاوسنجهها
حداکثر
امتیاز

امتیازاخذ
شده

توضیحات

 مالحظات بهداشتی و ايمنی:

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

 جذابیت شكلي و ظاهری:

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

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

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

80جمع کل

 ويژگی ها و سنجه های اختصاصی 
»ارزيابي از کتاب های تمرين زبان های خارجی«

مالحظاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف

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

محتواي کتاب با برنامه درسي ملي هماهنگي الزم 1
2را دارد.

محتواي کتاب با برنامه درسي زبان های خارجی 2
3هماهنگي و همسويي الزم را دارد.

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

در گزينش تصاوير و محتوا به هنجارها و ارزش هاي 3
3اسالمي - ايراني توجه شده است.

به ايجاد و تقويت توانش ارتباطي مخاطبان توجه 4
2شده است.

ويژگی ها و سنجه های »عمومی« ارزيابي از کتاب هاي تمرين زبان هاي خارجي
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مالحظاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف

 برخورداری محتوا از صحت و اعتبار علمی

محتواي کتاب با مباني علمي، هماهنگي و همسويي 5
2الزم را دارد.

2در محتوا از منابع و مآخذ معتبر استفاده شده است 6

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

محتواي کتاب با رشد شناختي و عقالني مخاطبان 7
1تناسب دارد.

1به پيش دانسته ها و اطالعات پايه توجه شده است.8

1از انسجام و پيوستگي الزم بين مطالب برخوردار است.9

1مطالب از ساده به مشکل ارائه شده  اند.  10

مقدمه کتاب، اهداف، جامعه مخاطبان و شيوه ارائه  11
1محتوا را تبيين مي کند. 

 توجه به تفاوت سبك های يادگیری مخاطبان در فرايند يادگیری

12
در ارائه محتوا از انواع سبك هاي يادگيري )از جمله 
تعاملي، بين فردي و عيني- ذهني ( استفاده شده 

است.
2

 فراهم آوردن فرصت تعامل با مخاطبان

3داراي اجزاي کمکي تعاملي چاپي است.13

2داراي اجزاي کمکي تعاملي الکترونيکي است.14

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب های تمرين زبان های خارجی«
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مالحظاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف

 تناسب ساختار فیزيكي کتاب و کیفیت چاپ با سن مخاطبان

طرح روي جلد از جذابيت ظاهري برخوردار است و با 15
1محتوای کتاب مرتبط می باشد.

قطع کتاب با محتوا و شرايط گروه سني متناسب 16
1است.

شکل ظاهري و استحکام فيزيکي کتاب با سن 17
1مخاطبان و نوع کاربرد آن هماهنگي الزم را دارد.

18
صفحه آرايي به گونه اي است که به ايجاد انگيزه، 

آسان خواني و ايجاد نظم فکري در مخاطبان کمك 
مي کند.

1

نوع حروف و اندازه آن ها با ويژگي هاي سني مخاطبان 19
1و کتاب درسي هماهنگ  است.

حجم و تعداد صفحات با گروه سني مورد نظر 20
1هماهنگي دارد.

 نگارش کتاب با لحن مشفقانه و برمبنای زبان فارسی معیار

21
کتاب از رواني و صحت به لحاظ زباني و نيز از نظر 

برقراري ارتباط مناسب، با گروه سني مورد نظر تناسب 
دارد.

2

1کتاب از لحن مثبت و مناسب استفاده کرده است.22

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

تعداد تصويرها با توجه به گروه سني مخاطبان 23
1متناسب است. 

24
شئون اجتماعي اقشار متفاوت و بهره گيري مناسب از 
عکس ها به لحاظ نوع جنسيت،  اقوام گوناگون و موارد 

مشابه رعايت شده است.
3

کيفيت تصويرها، جدول ها و موارد مشابه با محتوا 25
1تناسب دارد.

در گزينش تصاوير کتاب، هنجارهاي اسالمي - ايراني 26
3رعايت شده است. 

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب های تمرين زبان های خارجی«
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مالحظاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف

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

27
به هنگام طرح يك انديشه يا مهارت، به 

پيش آموخته ها و پيش دانسته هاي احتمالي گروه 
سني توجه شده است.

1

محتوا با عالقه و نيازهاي فعلي دانش آموزان متناسب 28
2است. 

با نيازهاي علمي آتي متناسب با سطح دانش آموزان 29
2هماهنگ و همسو است. 

 رعايت حقوق مالكیت و آفرينش فكری در تهیۀ  محتوای کتاب

در تأليف کتاب به رعايت حقوق پديد آورندگان کتاب 30
1درسي مربوط توجه شده است.

کتاب و فهرست موضوعي براساس طبقه بندي فيپا 31
1ارائه شده است. 

 فراهم کردن فرصت شكوفايي فطرت و استعداد هاي دانش آموزان

براي شکوفايي توانمندي ها و استعدادهاي دانش آموزان 32
5فرصت هاي مناسبي را فراهم مي آورد. 

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

33
با توجه به ارتباط طولي و عرضي موضوع درس با ساير 
حوزه هاي يادگيري، کاربرد يافته هاي علوم مختلف را 

ممکن مي سازد. 
5

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

34
با ارائه فعاليت ها و تمرين هاي متنوع، کمبودهاي 

احتمالي کتاب هاي درسي را جبران مي کند و مطالب را 
عمق مي بخشد. 

10

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب های تمرين زبان های خارجی«
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مالحظاتامتیازاخذشدهحداکثرامتیازويژگیهاوسنجههارديف

 پرورش مهارت هاي الزم و مرتبط با کتاب هاي درسي

مطالب کتاب به آموزش چهار مهارت زباني به شيوه موثر 35
10و کارآمد مي پردازد.

3به تمرين ها پاسخ مستقيم نداده است.36

 فراهم کردن زمینۀ استحكام و استمرار فرايند يادگیري دانش آموزان

محتوا سؤال برانگيز و موجب کنجکاوي و پرسشگري 37
3مخاطبان براي کسب اطالعات و مهارت هاي بيشتر است.

با فراهم آوردن فرصت هاي تعامل با محتوا و ديگران، 38
2امکان يادگيري را افزايش مي دهد. 

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

محتواي کتاب براي دانش آموزان خيلي ضعيف و خيلي 39
10قوي مطالب متناسب دارد. 

از ارائه تمرين هاي تکراري و بي مورد و حل تمرين هاي 40
3موجود در کتاب، خودداري کرده است.

5از دانش آموزان انتظار پاسخ هاي خالق و واگرا دارد. 41

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

داراي تمرين ها و فعاليت هاي متناسب با کارگروهي و 42
5ايفاي نقش است. 

 بسط و توسعه فّعالیت هاي يادگیري دانش آموزان در محیط متنّوع محّل زندگي آ ن ها

فعاليت هاي آن با واقعيت هاي زندگي روزمره و محيط 43
5اطراف هماهنگي و هم سويي الزم را دارند. 

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

موقعيت هاي آموزشي و تربيتي به گونه اي است که 44
4زمينه ايجاد شايستگي هاي پايه را تقويت مي کند. 

۱20جمع امتیاز ويژگي هاي اختصاصي

ويژگی ها و سنجه های اختصاصی »ارزيابي از کتاب های تمرين زبان های خارجی«



۱0۹

ضمیمه 2





۱۱۱

شرح  برخي از اصطالحات:
۱. زبان فارســی معیار: منظور از زبان فارســی معيار زبانی است که به قلمرو 
ملی و فراگير اختصاص دارد و به کارگيري آن در نوشــتن و سخن گفتن ميان همه 
فارســی زبانان تحصيل کرده مشترک است. زبان فارسی معيار ورای لهجه های محلی 
و اجتماعی رايج در يك کشــور قرار دارد و وســيله ارتباط اجتماعی، علمی و ادبی 
کسانی است که ممکن است در شرايط ديگر به لهجه های محلی يا اجتماعی خاص 
خــود تکلم کنند. اين زبان معموالً همان زبان درس خوانده ها اســت و غالباً با زبان 

نوشتار يکی است.
زبان فارســی معيار بر دو گونه نوشتاری و گفتاری است. در زبان فارسی نوشتاری 
عواملی چون ساختار نحوی جمالت، واژگان، امال و دستور خط حائز اهميت بسياری 
است. از زبان معيار نوشتاری در موارد مکتوب آموزشی نظير نوشتن کتاب های درسی، 
مقاالت علمــی، روزنامه ها و مجالت، نگارش های اداری و رســمی و در برنامه های 
خبری راديو و تلويزيون مانند پخش اخبار اســتفاده می شود. زبان نوشتاری صورتی 

ثابت دارد و سنجيده تر و منسجم تر از زبان گفتاري است.
زبان گفتاری معيار، زبانی اســت که توســط افراد تحصيل کرده و قشرهای باالی 
جامعه در موقعيت های رسمی مانند دانشگاه ها، مدارس، صدا و سيما، مصاحبه های 
رســمی و سخنرانی ها اســتفاده می شود. اين زبان منعطف اســت و در طول زمان 
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متحول می شود، معيار زبان فارسی گفتاری، زبان رايج در تهران است.
2. ارزش هاي ديني: ترجيحاتي است که در قرآن، سنت پيامبر)ص( و ائمه اطهار 
عليهم الســالم مورد تأييد قرار گرفته و بدان ها توصيه شده است. براي مثال تهذيب 
نفس، عبادت خداوند،  کســب علم و معرفت، نيکي و احســان به ديگران، کمك به 
نيازمندان و فقرا، ترک گناهان، دفاع از ســرزمين و يا جهاد در راه خدا از جمله اين 
ارزش ها مي باشند. اين نوع ارزش ها مورد توجه افراد با ايمان و عالمان ديني هستند. 
۳. ارزش هاي اجتماعي: ترجيحاتي هســتند که از ســوي عموم مردم جامعه 
به دليل مفيد بودن آن پذيرفته شــده اند. از جمله مي توان به انديشــه ها،  هنجارها، 
عقايد، باورها و يا اعمالي اشــاره کرد که متکي به تجربيات مثبت افراد و يا باورهاي 
ديني آن ها هستند. اين نوع ارزش ها معموالً مورد توجه مردم و جامعه شناسان است. 

)محمد خليفه، 1378(
4. ارزش هــاي فرهنگي: ترجيحاتي هســتند که برگرفته از آداب و رســوم، 
دانش هاي علمي و عملي، خــرده فرهنگ ها، فرهنگ ملي، اخالقيات، افکار و عقايد 
و ســبك زندگي عامه مردم هستند. عده اي ارزش هاي فرهنگي را همان ارزش هاي 
اجتماعي مي دانند و معتقد هســتند که اين دو را نمي توان از يکديگر جدا کرد،  زيرا 

که هر دو در جامعه ريشه دارند. )محسنی، 1379(
5. رشد عاطفي: متشکل از نظام هاي واسطه اي مثل غرائز، صفات و فرايندهاي 
واکنشــي اکتسابي اســت که به تغييرات عاطفي و هيجاني افراد اشاره دارد. )برنامه 
درسي ملي ص 64( در دوره کودکي رفتارها و هيجانات اغلب خام و کودکانه است. 
کودکان در اين مرحله احساســات خوب را از خود بــروز مي دهند، اما به حمايت و 

هدايت عاطفي نياز دارند. )کاتلين هی وود و نانسی گچل 1390(
6. رشد ايماني: عالقه و باور قلبي همراه با محبت عميق و ثابت به خالق هستي 
و تجليات آن اســت. مراحل رشد ايماني شامل علم اليقين، عين اليقين و حق اليقين 
است. فرد با ايمان با عبور از نفس حيواني وارد نفس لوامه و در نهايت نفس مطمئنه 

)استقرار نيکي در ذات( مي شود.
۷. رشــد عملكردي: هر تالش مفيد و رفتار آگاهانه و ارادي مبتني بر مباني و 
علل و عواملي مانند علل زيستي، اجتماعي، فرهنگي و محيطي است )برنامه درسي 
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ملي ص 65( که شــامل مراحلي چون مشــاهده و تقليد، اجراي مستقل، سرعت و 
دقت در اجرا و عادي شدن مهارت است.

8. رشد اخالقي: رفتاري که وجدان همه 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. 
۹. رشد شــناختي: عمل ذهن بر روي اطالعات براي تبديل مجهول به معلوم 
مي باشــد/ مجموعه اي از فرايندهاي هوشي و عقالني است که محصول آن به شکل 
تصورات و تصديقات در ذهن انســان تجلي مي يابد/ به تغييرات شــناختي و درجه 
درک و فهم افراد اشــاره دارد. دوره کودکي )ســنين 7 تا 10 ســالگي( مصادف با 
مرحله تفکر عيني است. در اين مرحله کودک مي تواند به طور محسوس درباره اشيا 
و رويدادها تفکر کند. از ســنين 11 سالگي به بعد کودک وارد مرحله تفکر انتزاعي 
مي شــود )مرحله عمليات صوري(. نوجوان در اين مرحله مي تواند درباره موضوعات 
و گزاره هاي مجرد فکر کند و فرضيه هاي خود را آزمون کند. )کديور و شــعاري نژاد 

)1385
۱0. ســفیدخواني: منظور از اصول ســفيدخواني، در نظر گرفتن سطوح سفيد 
در حواشــي متن و حاشيه هاي صفحات کتاب است. به عبارت ديگر صفحات کتاب 
نبايد از تصوير و نوشــته کاماًل پر شوند و ســفيدي نداشته باشند. تقسيم بندي اين 
سفيدي ها در صفحات بايد با رعايت ضوابط و مباني بصري صورت گيرد و به سهولت 
خوانــدن و درک مفهوم کمك کند. ســفيدخواني کتاب هاي کودکان 6 تا 7 ســاله 

نسبت به کتاب هاي نوجوانان بايد بيشتر در نظر گرفته شود.
۱۱. صفحه آرايي: منظور از صفحه آرايي، به کارگيري عناصر بصري معقول نظير 
تعيين طول سطرها و فاصله آن ها از يکديگر، فاصله دادن متن از لبه کاغذ، توجه به 
فاصله ســتون هاي حروف از يکديگر، توجه به شبکه بندي مناسب براي هر صفحه با 
توجه به موضوع و مخاطب و حفظ تناسب و توازن بين پيام هاي نوشتاري و تصويري 

در هر صفحه است.




