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 Vision1مساتقه نقد و تررسی کتاب زتان انگلیسی دهم  یراسگرتدستورالعمل 

 

 تسمه تعالی

احتشاهب ثِ استٌبد ثشًبهِ عولیبتی دثیشخبًِ ساّجشی کطَسی دسع صثبى اًگلیسی دسخصَظ ثشگضاسی هسبثمِ ًمذ ٍ 

دستَسالعول ٍ ضیَُ ًبهِ آى جْت ثْشُ ثشداسی  (،4)سدیف   Vision 1ثشسسی کتبة صثبى اًگلیسی دّن 

الصم ثِ یبدآٍسی است کِ  سشگشٍُ ّبی هحتشم دسع صثبى اًگلیسی استبى ّبی سشاسش کطَس اسایِ هی گشدد.

تَجِ ثِ اّذاف سٌذ هلی آهَصش ٍ پشٍسش ثَیظُ ثخص صثبى اًگلیسی هی تَاًذ ساٌّوبی ثْتشی ثشای ّوکبساى 

 هحتشم ثبضذ.
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و چه از    face validityنظر  زا  تررسی کتاب چه می تواند در فرایند نقد و شاخص هایی که

 موثر تاشد:  content validity لحاظ 

 کتة درسی )چه چیسی را تاید نقد کنیم ؟( و تررسی نقد عناصرالف( 

   اّذاف کتبة -5

         هتي کتبة -2

  فعبلیت ّب ٍ توشیي ّبی کتبة -9

  کتبة ًوَداسّبی ٍ تصبٍیش اضکبل، -4

 ُذض ُداد ظبصتخا ىبهص بث تسبٌته ةبتک نجح -1

 ؟تا توجه ته چه معیار ها و شاخص هایی کتة درسی را نقد کنیمب( 

 اًتخبة اّذاف هٌبست ثِ لحبظ ًیبص داًص آهَصاى -5

ایی ، هْبست آهَصی ٍ ایجبد ضاًتخبة اّذاف هٌبست ثِ لحبظ ضشٍست ّبی صًذگی اجتوبعی ، داًص اف -2

 کست هَفمیت ّبًگشش ّب ٍ گشایص ّبی هٌبست دس صهیٌِ تحصیل ٍ 

   اًتخبة اّذاف هٌبست ثب تَجِ ثِ یبفتِ ّبی جذیذ علوی -9

 ّوبٌّگی ثیي اّذاف کتبة -4

      ّوبٌّگی ثیي اّذاف کلی ٍ جضئی -1

 ٍ سٌذ دسع هلی )ثخص صثبى اًگلیسی( هحتَای کتبةّوبٌّگی ثیي اّذاف ٍ  -9

   تَاصى ثیي اّذاف ضٌبختی، عبطفی ٍ هْبستی -7

 استبًذاسد ّبی ًگبسضیسعبیت  -8
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   تٌَع ٍ جزاثیت اّذاف ٍ هحتَای کتبة -9

 تشغیت هخبطجبى ثِ هطبسکت دس اهش یبدگیشی -51

  تطَیك داًص آهَصاى ثِ ثحث ٍ گفتگَ ٍ کبس ٍ فعبلیت گشٍّی -55

 سعبیت اصَل تعلین ٍ تشثیت داًص آهَص هحَس ٍ اصَل یبدگیشی -52

 فشاّن ًوَدى اهکبى اسصضیبثی -59

 استجبط هجحث دسسی ثب سضذ ضٌبختی داًص آهَصاى .  -54

 ی هبًٌذ حل هسئلِیهْبست ّب تَجِ ثِ -51

 ایجبد ٍ تمَیت خاللیت ٍ اثتکبس دس داًص آهَصاى . -59

 ّوبٌّگی اّذاف هجبحث ثب ًیبصّبی اهشٍص ) کبسثشد هجحث دس صًذگی سٍصهشُ ( داًص آهَص. -57

 تصبٍیش ٍ ضکل ّبی سسن ضذُ .تٌبست ٍ ّوبٌّگی ثیي هفبّین دسع ٍ  -58

 اثش سًگ ّب، ضکل ّب، طشح ّب دس ثشاًگیختي رٍق ٍ ضَق داًص آهَصاى . -59

 سعبیت اسائِ هطبلت اص سبدُ ثِ هطکل ، اص عیٌی ثِ رٌّی دس تٌظین هحتَای دسع. -21

 تٌبست توشیي ّبی دسع ثب سضذ رٌّی داًص آهَصاى . -25

 ئلِ ّب دس هجحث دسسی .تعذاد توشیي ّب ٍ هس کبفی ثَدى  -22

 اضتجبّبت علوی دس توشیي ّب ٍ هثبل ّبی دسع . -29

 ّوبٌّگی ٍ استجبط هٌطمی ثیي هجحث هَسد ًظش دس ایي دسع ثب هطبلت کتبثْب دس سبیش پبیِ ّب . -24

 ّوبٌّگی ٍ استجبط هٌطمی هیبى هجحث هَسد ًظش دس ایي پبیِ ثب سبیش هطبلت کتبة . -21

ٍ کبسثشد ٍاطگبى دس هتي ) اص جْت لبثل فْن ثَدى ( ثب تَجِ ثِ سضذ سٌی ٍ آهَختِ ّبی  ضیَُ ی ًگبسش ، -29

 داًص آهَصاى است.

 استجبط طَلی هطبلت دس تٌظین هحتَای دسع . سعبیت -27
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