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دانش آموز عزىز 
مطالعات اجتماعى ىکى از دروس عمومى سال اّول متوسطه است. دروس عمومى 
دروسى اند که آموختن آنها براى ارتقاى بىنش علمى، اجتماعى، اقتصادى، سىاسى و 
اىن کتاب  بنابراىن، محتواى  فارغ التحصىل دورٔه متوسطه ضرورت دارد؛  فرهنگى هر 
طورى تهىه و سازماندهى شده است که صالحىت هاى اجتماعى، اقتصادى، سىاسى 

و فرهنگى شما را تقوىت مى کند. 
با توجه به اىن هدف کلّى، شوراى برنامه رىزى علوم اجتماعى دورهٔ متوسطه، اهداف 
آموزشى و اصول و شىؤه تألىف اىن کتاب را تدوىن کرد و براساس آن، تألىف کتاب انجام 

گرفت. محورهاى اساسى که مبناى تألىف اىن کتاب قرار گرفته است، عبارت اند از: 
الف ــ رابطٔه فرد با گروه، خانواده، نظام هاى اقتصادى و سىاسى جامعه

ب ــ رابطٔه هرىک از اىن نظام ها با نظام اجتماعى کل 
پ ــ آثار و نتاىج هرىک از اىن نظام ها 

ت ــ مسائل و مشکالت هرىک از اىن نظام ها. 
براى اىنکه بهتر بتوانىد به اهداف کتاب دست ىابىد، به موارد زىر توجه کنىد. 

٭ در ابتداى هر فصل، اهداف مورد انتظار بىان شده است. هنگام مطالعٔه هرىک 
آگاهى از  اىن اهداف توجه کنىد؛ زىرا  به  از هرچىز الزم است  از فصول کتاب، قبل 
اهداف، در شما نسبت به موضوع مورد بحث، انگىزه و عالقه اىجاد مى کند و 

به مطالعۀ شما جهت مى دهد. 
به  دارد؛  وجود  انسجام  و  ارتباط  کتاب  مختلف  درس هاى  و  فصل ها  مىان  ٭ 
عبارت دىگر، مطالب هر فصل ىا درس، با تکىه بر فصل ها ىا درس هاى پىش از آن تهىه 
شده است. براى فهم بهتر هر درس، الزم است درس ىا درس هاى قبل از آن را 

به خوبى درک کرده باشىد. 
٭ در هر فصل، مجموعه اى از مفاهىم اساسى آموزش داده مى شود. اىن مفاهىم، 
نکات اساسى فصل اند و بقىٔه مطالب و فعالىت ها براى ىادگىرى آنها تنظىم شده اند. قسمت 
»مرورى بر فصل« در پاىان هرىک از فصول دربرگىرندهٔ اىن مفاهىم است. پس از مطالعٔه هر 
فصل، تأمل در قسمت »مرورى بر فصل« مى تواند به تعمىق ىادگىرى در شما کمک کند. توجه 
داشته باشىد که مطالب اىن قسمت، براى حفظ کردن و ىادگىرى طوطى وار نىست. 



برنامه رىزان و مؤلفان، در تهىه و سازماندهى محتواى اىن کتاب بر  ٭ 
کارگىرى  به  براى  تواناىى  کسب  و  اساسى  مفاهىم  ىادگىرى  در  شما  مشارکت 
آنها بسىار تأکىد داشته و آن را به مثابه ىک اصل مورد توجه قرار داده اند؛ به 
همىن منظور، در متن هر درس فعالىت هاى متنوعى در زمىنٔه مفاهىم اساسى آن درس، 
آنها  به  الزم  توجه  که  است  ىادگىرى  فرصت  نوعى  فعالىت ها  اىن  است.  شده  طراحى 
مشارکت  فعالىت ها،  اىن  اغلب  دادن  انجام  مى شود.  مفاهىم  عمىق تر  ىادگىرى  موجب 
فّعال شما را در جرىان بحث هاى کالسى مى طلبد. اىن نوع فعالىت ها، باىد در کالس، با 
مشارکت دانش آموزان و نظارت و هداىت دبىر محترم در مسىر نىل به اهداف آموزشى 

کتاب انجام گىرد. 
از کالس  باىد در خارج  پىش بىنى شده در کتاب،  فعالىت هاى  از  بخش دىگرى 

به صورت فردى ىا گروهى انجام پذىرد. 
مىزان  به  درس،  اىن  ارزش ىابى  نمرۀ  از  بخشى  که  باشىد  داشته  توجه 

مشارکت شما در بحث هاى گروهى و انجام اىن فعالىت ها اختصاص  دارد. 
٭ سازماندهى محتوا به گونه اى است که شما را به تفکر دربارهٔ  مسائل و پدىده هاى 
اجتماعى و تحلىل آنها وا مى دارد. هدف اىن بوده است که شما بتوانىد آموخته هاىتان را در 
زندگى فردى و اجتماعى خود به کار گىرىد. بدىهى است تکىۀ صرف بر محفوظات، 

شما را به اىن هدف نمى رساند. 
٭ در پاىان هر درس، چند پرسش نمونه مطرح شده است که پاسخ بعضى از آنها 
عىناً در متن کتاب نىست؛ زىرا چنان که گفته شد، هدف اىن نبوده است که شما مطالب را 
صرفاً حفظ کنىد و در برابر پرسش ها، پاسخ هاى ىکسانى داشته باشىد بلکه منظور اىن 
بوده است که با درک مفاهىم اساسى، به تجزىه و تحلىل و ارزش ىابى مسائل 

اجتماعى بپردازىد. 
»گروه علوم اجتماعى دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىی و متوسطه نظری« 
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