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يف کتاب درس يتعر 



ن به مجموعه مطالبي که بر اساس برنامه درس ي و براي رسيد”•
و اهداف آموزش ي و تربيتي به شکل خاص ي تأليف مي شود

“.مهمترين وسيله آموزش ي معلم به شمار مي رود

يف  ديگرکتاب درسيتعر



يت کتاب درس ياهم
و آموزشي ر يادگين منبع يمهمتر •
منبع مورد مطالعه دانش آموزان در مورد موضوعات مختلف •

يعلم
يتيو تربيموثر در تحقق اهداف آموزش •
يبرنامه درس يسازماندهيابزار اصل•
ي ر يادگيل امکان يش و تسهيافزا•
يابيدر ارزشيمنبع اصل•
جاديايبراي ر يم گيتفکر و تصميت مهارتهايتقو •

مهارت 



ف نقديتعر 
ي يا درست)بررس ي و قضاوت در مورد جنبه هاي مثبت و منفي •

و يک پديده يا موضوع مبتني بر داليل مستدل( نادرستي

“.معيارهاي پذيرفته شده



اب نقادي امري جهت ارتقاء کمي و کيفي کت•
درسي است

(مختصر)اشاره به نکات مثبت کتاب •



د نقادي در سه بخش خالصه مي شو

سازمان دهي و ساختار کتاب درسي-1•
يارزشيابي و ارزيابي عملکرد کتاب درس-2•
اهداف وحيطه هاي يادگيري-3•



هي نقادي نسبت به ساختار و سازمان د
(جزوه درسي ياسرفصل درسي)کتاب

ویژگی های صوری کتاب 1-1•

جلد ، پشت جلد ، تایپ و چاپ ، صفحه آرایی ، •

ویراستاری ،تناسب تصویربا متن ، زیر نویس،



اب مطابقت یا عدم مطابقت با اهداف کت2-1

مطابقت با نیازهای دانش آموزان ،آمارمناسب یا •
یر نامناسب،ضرورت یا عدم ضرورت محتوای متن، وجودتصاو

ا عنوانو جداول ،تناسب سنی و رشته ی تحصیلی ، مطابقت ب



تگيتسلسل ،تناسب ،پيوس3-1
ی ارتباط عمودی و افقی ،ساده به مشکل ، سیر منطق•

ک و پیوستگی مطالب ، تناسب با زمان ، عدم القا و ی
سونگری، استفاده از مصادیق،



اعتبار و روایی4-1
وايي تطابق با نظريه ها ، منابع و آمار ، روايي ظاهري و محت•

ا و با ارزش ه( مثال ها،جدول ها ، تصاوير ) مطالب، تناسب 
، (ي جامعهتناسب محتوا با مسايل  وموقعيت ها)فرهنگ جامعه

و جذابيت هاي ديداري ،



ابی نقادی نسبت به ارزشیابی و ارزی-2
عملکرد کتاب درسی

تناسب با توانایی دانش آموز1-2•
تنوع سواالت در پایان درس یا فصل2-2•
روایی و وضوح سواالت3-2•



مشارکت دانش آموز 4-2•

امکان به کار گيري روش هاي فعال5-2•
(دانش آموزان عزيز)ضرورت درج مطالب داخل کادر 6-2•
آموزتناسب فعاليت هاي کتاب با متن و توانايي دانش7-2•



تناسب سواالت با حيطه هاي يادگيري8-2•
امکان فراهم ساختن ابزار و وسايل کمک9-2•

آموزشي
امکان طرح سواالت و فعاليت هامتناسب10-2•

باامکانات

شیوه ی

نقد نویسی

بر کتب 
درسی



تناسب  سواالت با روش:11-2•
تقاديهاي تقويت تفکرخالق وان

تناسب شيوه هاي 12-2•
ارزشيابي با اهداف آموزشي 

کتاب 



يطه نقادي نسبت به اهداف و ح-3
هاي يادگيري

«شناختي ،نگرشي،مهارتي»
ابيان اهداف کلي درابتداي فصول وبخش ه-•
صول تناسب اهداف باامکانات موجود،قابليت ح-•

اهداف
هماهنگي اهداف بايکديگر-•
تناسب اهداف بانيازهاوتوانايي هاي دانش -•

آموزان 
انتخاب اهداف با يافته هاي جديدعلمي-•



ينقادي نسبت به حيطه هاي يادگير-3
«شناختي ،نگرشي،مهارتي»

ی انتقال مفاهیم اساس: رعایت حیطه های شناختی 1-3•
،وضوح تعاریف ، درک اهمیت موضوع توسط دانش آموز

،واقع بینانه ، توان درک،



یه تغییر نگرش ،روح: رعایت حیطه ی نگرشی2-3•
، ...ی نقادی، تقویت هویت های دینی و اجتماعی و

نهادمندی ارزش ها، ایجاد حساسیت، ایجاد اعتقاد، 
، تعلق انگیزه ی مثبت یا منفی،همدلی، رشد اجتماعی

و تعهد

کتاب و نقادی آن



روحيه ي پژوهشي : رعايت حيطه ي مهارتي3-3•
ونوآوري ،حرکت و تحرک، کاربرد مفاهيم در 
ن تحليل زندگي،دادن فرصت تجزيه و تحليل ، کسب توا
آموز،،توانايي محاسبه ،انطباق با نيازهاي مهارتي دانش



تابنتیجه گیری کلی نقد و بررسی ک
اولويت تکيه بر موارد فوري و با اهميت به ترتيب•
وتاشاره مختصر به قوي ترين نقاط ضعف و ق•
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