
:ساختار کتاب درسی
ي علوم انسانی است و با توجه به اهمیت درس تاریخ در نگارش این هاي تخصصی رشتهدرس تاریخ از درس

کتاب تالش شده ابزار کمکی مناسب و متنوع آموزشی در اختیار شما بزرگواران قرار داده شود هرچند که نباید 
.برد که مبناي اصلی کتاب درسی استاز یاد 
:باشددرس می16فصل و 4شامل 

: فصل سوم/ درس5شامل در تاریخ بشرحرکتی تازه؛ظهور اسالم: فصل دوم/ درس 2شناسی شامل تاریخ:فصل اول
درس2شامل اروپا در قرون وسطا و عصر جدید: فصل چهارم/ درس 7شامل از ورود اسالم تا پایان صفویهایران 

:طراحی مفهومی
. داردکیفیت و محتواي زیباي هر کتابی بستگی به رعایت تناسب و توازن در آن کتاب :تناسب و توازن

و یک نکته مهم دیگر اینکه شودلف به یک فصل و بازماندن از فصل دیگر میؤمانع پرداختن م=تناسب و توازن
هاي کتاب، طبق قاعده و فرمول الؤها و سشود و تعداد صفحهدور میلیف کتاب از سلیقه و نظر شخصی طراح تأ

.شودلیف میأخاصی ت
ضریب توازن و تناسب . نامیمکتاب به ازاي هر درس را ضریب توازن و تناسب آن کتاب میسوال موجود درتعداد

هاي هر مبحث به طور ناموزون، کم یا زیاد نباشند، بلکه هدفمند ایم که تعداد سؤالرا به این خاطر در نظر گرفته
. بندي همان مبحث تعیین شده باشندو متناسب با بودجه

ي شوید که در هر مبحث به اندازهکند و شما مطمئن میزن، تعداد سؤاالت را بهینه میرعایت این تناسب و توا
روي توجهی نشده و یا در هیچ مبحثی افراط و زیادهکافی ومتناسب  تمرین وجود دارد  و به هیچ مبحثی کم

.ي مطالعاتی شما به حداکثر خواهد رسیدصورت نگرفته است  بنابراین بازده
ها، تعداد ي کتاب درسی، تعداد فعالیتبرمبناي تعداد صفحه) سؤال1190(وجود در این کتاب تعداد سؤال م

.تصاویر و جداول مهم هر درس لحاظ شده است
.سؤال تشریحی است36سؤال تستی و 38طور میانگین ازاي هر درس بهبنابراین ضریب توازن و تناسب به

:آیدمیي زیر به دست ضریب توازن از رابطه

617 3916  ضریب توازن و تناسب این کتاب

573 3616  ضریب توازن و تناسب این کتاب

:کتاب فعلیساختار 

هاي شامل موضوع.راهی است که در آن اهداف آموزشی هر درس ترسیم شده استنقشه:درخت دانش) 1

شود وبه دانش آموز در تري تقسیم میها و شاخه هاي فرعیاصلی و سپس با توجه و نیاز موضوع، به زیر موضوع

.بندي مطالب هر فصل کمک خواهد کردبه یاد سپردن و طبقه
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این کتابايهاي چهارگزینهپرسشتعداد کل 
هاتعداد درس

این کتابهاي تشریحیپرسشتعداد کل 
هاتعداد درس



هاي مهم و گویایی است که توانایی بیان هدف اصلی ي محتوایی درس در قالب واژهحیطه:مفاهیم کلیدي) 2
شامل عبارات و کلمات جدیدي است که براي درك بهتر مفاهیم در ابتداي هر درس مشخص . درس را داراست

.شتآموزان را در پی خواهد دااین مفاهیم ماندگاري مفاهیم اصلی وکلیدي را در ذهن دانش. شده است
آموز هاي کلی از آنچه  که در پایان درس از دانشههدف اصلی هر درس، طرح و نقش:اهداف کلی درس) 3

.این اهداف در یک یا چندین جمله خالصه شده است. شودانتظار دانستن آن را داریم در ابتداي درس مطرح می
تواند فرایند آموزشی فعالی کارگیري این بخش میبهي نکات مهم درس است و معلم با دربردارنده:نامهدرس) 4

.آموزان در کالس پیش ببردرا با یاري دانش
آموز را برطرف اي است که با در اختیار نداشتن کتاب درسی، نیاز دانشنامهنامه قوي و کاربردي، درسیک درس

ه این مناهر دو این موضوع در درس. طراحی شده ارتباط مفهومی داشته باشدايچهارگزینهکند و با سوال هاي 
.لفان محترم لحاظ شده استؤکتاب از سوي م

آموز و االت استاندارد مطابق امتحانات هماهنگ مدارس است و به دانشؤشامل س:هاي تشریحیپرسش) 5
نظر نکته حائز اهمیت اینکه هیچ قسمتی از. معلم براي امکان بهبود امر یادگیري و یاددهی کمک خواهد کرد

ها، بیشتر بدانیمها،ها،  فعالیتمانند جدول. ال فراموش نشده و به تمام مطالب پرداخته شده استؤطراحان س
ي هاي مختلف یک برگهمشابه تیپهاي تشریحی پرسش... مهارت هاي جغرافیایی، گفت و گو کنید و تصاویر،

ا پاسخ ؤال بصل کردنی، انتخاب گزینه صحیح، سدرست و نادرست، جاي خالی، و:شامل. امتحانی تنظیم شده است
.ا پاسخ بلند استبال ؤکوتاه و س

و در ذیل هر موضوع هاي درخت دانش  هاي این بخش براساس موضوعسؤال:ايهاي چهارگزینهپرسش) 6
نکاشی، اي، کهاي حافظهها بر اساس سؤالالؤترتیب قرار گرفتن این س.هاي مرتبط با آن قرار گرفته استالسؤ

.باشدزنی میآموزان بر کسب مهارت در تستمفهومی، و ترکیبی است و هدف، تسلط دانش
اي هاي تشریحی و چهارگزینهگویی به پرسشبه شرح و تحلیل و پاسخنامهدر پاسخ:کاملنامهپاسخ)7

کلیدي با رنگ نکاتپاسخ و . شودمیدار نیز اشاره و عالوه بر پاسخ کوتاه، به تحلیل نکات کلیدي و دامیمپردازمی
درس کتاب درسی نیز مقابل پاسخ آدر. خاص مشخص شده تا توجه دانش آموز را بیشتر به نکته جواب جلب کند

.ذکر شده است
و سالسال اول و دوم جهت آمادگی براي امتحانات پایان هر نیمهاي جامع نیمدر نهایت آزمون) 8

سال اول و یک دو آزمون جامع یک آزمون براي نیم:اي جهت آمادگی در کنکور سراسرينیز آزمون چهارگزینه
بندي اعالم شده از سوي آموزش و پرورش به صورت تشریحیمطابق با بارم) کل کتاب(آزمون براي امتحانات پایان سال 

ت مؤلفانهیأ
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