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سخنی با دبیران

همکار محترم کتابی را که پىش رو دارىد با تجدىد نظر و اصالح کلی به چاپ رسىده است دربارٔه 
تدرىس و ارزشىابی آن چند نکته ضروری به نظر می رسد

الف( تدرىس
1ــ توجه دادن دانش آموزان به موضوع و روش ىا روش های هر علمی و بىان اهمىت و هدف های 
آن شرط الزِم آموزِش هر مادٔه درسی است بنابراىن ضرورت دارد روش، اهمىت و هدف های علم تارىخ 

برای دانش آموزان تبىىن شود 
2ــ هدف از آموزش تارىخ به وىژه در مقاطع راهنماىی و متوسطه فقط انتقال پاره ای از اطالعات 
و مفاهىم تارىخی به مخاطبان نىست؛ بلکه مقصود در مرتبٔه نخست اىجاد انگىزه و عالقه در دانش آموزان 
برای مطالعه و پژوهش مستمر در تارىخ است و در مرتبٔه بعد فراهم کردن زمىنه و موقعىِت شناخت و تجزىه 

و تحلىل فراىندها و تحوالت تارىخی مبتنی بر ظرفىت و استعدادهای فردی مخاطبان است
3ــ دستىابی به هدف پىش گفته، از طرىق روش سنتی آموزش تارىخ، مانند روش سخنرانی و تبدىل 
درس های کتاب به مجموعه ای از پرسش و پاسخ های جزئی و بی ارتباط با ىکدىگر امکان پذىر نىست ،بلکه 
بىنش، ابتکار و روش های تازه را در تدرىس و ارزشىابی می طلبد، مانند روش تدرىس مشارکتی بر مبنای 
مطالعٔه دقىق کتاب و منابع کمک آموزشی، پرسشگری نقادانه، اظهار نظر و استدالل؛ توجه داشته باشىد که 
تقوىت مهارت گفت وگو، اظهارنظر و بىان تحلىل های مستند و مستدل از جمله هدف های ارزشمند آموزش 

تارىخ است که از طرىق فراىند تدرىس مشارکتی تحقق پذىر است 
4ــ مطالب و مباحث کتاب براساس نظم علّی و معلولی تنظىم شده اند و الزم است در فراىند ىاددهی 
و ىادگىری درس تارىخ، همواره تبىىن ِعلّی و معلولی پدىده ها و تحوالت تارىخی مورد توجه قرار گىرد؛ چرا 
که رخ دادهای تارىخی چون شبکه و زنجىره ای به هم پىوسته و در قالب نظم علّی و معلولی جرىان دارند و 
تبدىل درس تارىخ به گزاره های جزئی و برىده از هم در خوشبىنانه ترىن شکل، تنها به انباشت ذهنی موقت 

مجموعه ای از اسامی و تارىخ ها می انجامد و کارکرد و پىامد شناختی و نگرشی مؤثری نخواهد داشت
5  ــ فراىندها و تحوالت مهم تارىخی مانند پىداىش و نابودی تمدن ها، ظهور و سقوط حکومت ها، 
جنگ ها )شکست ها و پىروزی ها( و وقوع نهضت ها و انقالب ها، پدىده هاىی پىچىده و چند بعدی  هستند 
قرار  التفات  و  توجه  را مورد  پدىده ها  ابعاد و عوامل گوناگون  ارزشىابی  و  تدرىس  بنابراىن، در جرىان 

دهىد
6  ــ استفاده از وساىل کمک آموزشی به خصوص رسانه های دىداری مانند نقشه ها، نمودارها، 
جدول ها، تصاوىر، عکس ها، اسالىدها و فىلم های آموزشی موجب گسترش و تعمىق ىادگىری خواهد شد 



توصىه می شود نمودار ىا نمودارهاىی از تحوالت مهم تارىخ در دوران موردنظر )از صفوىان تا جمهوری 
اسالمی اىران( طراحی و هنگام تدرىس در معرض دىد دانش آموزان قرار دهىد

7ــ بازدىد علمی از آثار، بناهای تارىخی و موزه ها را در برنامٔه درسی خود بگنجانىد
8   ــ مطالعٔه مستمر و منظم منابع و پژوهش های تارىخی از جملٔه مؤثرترىن شىوهٔ دانش افزاىی و 

ارتقای کارآىی دبىران تارىخ است
پاىگاه الکترونىکی خبرگزاری کتاب اىران به نشانی:

http://ibna ir
 و پاىگاه الکترونىکی گروه تارىخ دفتر تألىف كتاب هاى درسى ابتداىی و متوسطه نظری می کوشند 

تا نوشته ها و پژوهش های تازهٔ تارىخی را به شما معرفی کنند
9ــ در پاىان هر درس، فعالىتی تکمىلی طراحی شده که ناظر بر مطالب و مباحث مهم و کلىدی آن 
درس است انجام اىن فعالىت، برای تمامی دانش آموزان الزامی است و قسمتی از نمرهٔ مستمر را مشروط به 
انجام آن کنىد پىشنهاد می شود برای اجرای اىن فعالىت، اعضای کالس را به گروه های 3 تا 5 نفره تقسىم 

1 دقىقه به بحث بگذارند کرده، از آنان بخواهىد نتاىج کارشان را در جلسٔه بعد به مدت 
ب( ارزشىابی

1ــ ارزشىابی را ابزاری برای تسهىل و ترفىع فراىند ىاددهی و ىادگىری تلقی کنىد بنابراىن، چه 
در ارزشىابی مستمر هفتگی و چه در ارزشىابی پاىانی، همواره هدف های اصلی آموزش تارىخ و کتاب و 

درس ها را مّدنظر قرار دهىد
2ــ در ارزشىابی به جای سنجش تواناىی حفظ مطالب دانشی و سطحی  ، نظىر اسامی شخصىت ها، 
مکان ها و تارىخ ها، برفهم کلّىت مباحث کتاب و درک مباحث مهم درس ها مانند زمىنه ، علت  ، پىامد و 
نتىجۀ وقاىع تارىخی تأکىد شود به دانش آموزان تأکىد کنىد تا از مجموعه های کمک درسی با محتوای 

پرسش و پاسخ های سطحی استفاده نکنند
3ــ در ارزشىابی نوبت اول و پاىانی از مطالبی که تحت عنوان آىا می دانىد و نىز اطالعات مندرج 

در نقشه ها، نمودارها و جدول ها پرسشی طرح نشود
کارشناسان و اعضای شورای برنامه رىزی گروه تارىخ دفتر تألىف كتاب هاى درسى ابتداىی 

و متوسطه نظری همواره پذىرای پىشنهادها و انتقادهای شما از طرىق:
history- dept@talif sch ir  )پىام نگار )اىمىل
http://history-dept talif sch ir وب گاه )وب ساىت(  

خواهند بود
گروه تارىخ دفتر تألىف كتاب هاى درسى ابتداىی و متوسطه نظری



سخنی با دانش آموزان
دانش آموزان عزىز، علم تارىخ از جمله علومی است که هر شهروندی بدان نىازمند است و برای بسىاری 

از انسان ها جذابىت فراوان دارد
مهم ترىن دالىل اهمىت و سودمندی علم تارىخ عبارت اند از:

را  مردم  کرىم  قرآن  از  متعددی  آىات  در  دلىل خداوند  به همىن  تفکر است  و  منبع شناخت  تارىخ،  1ــ 
به عبرت گرفتن از سرنوشت امت های پىشىن فرا خوانده است و امام علی )ع( در نهج البالغه خطاب به فرزندش 
امام  حسن )ع( سفارش کرده اند که زندگی اقوام و ملت های گذشته را مطالعه و بررسی کند و از سرنوشت آنان 
عبرت بگىرد بدون تردىد، شناخت تارىخی، سنگ بنای شناخت وضع موجود است و درک شراىط و موقعّىت 
کنونی از راه فهم صحىح گذشته امکان پذىر است بدون شناخت وضع حال نىز قادر به برنامه رىزی و تصمىم گىری 

برای آىنده نخواهىم بود
2ــ تارىخ گنجىنٔه ارزشمندی از مىراث فرهنگی، ارزش ها، باورها و هنر است و شناخت چنىن گنجىنه ای 

موجب تعالی و تکامل افکار و رفتار آدمىان خواهد شد
3ــ از آنجاىی که تارىخ، دفتر تجربىات تلخ و شىرىن گذشتگان است، مطالعه و کنکاش در اىن دفتر باعث مشارکت 

مؤثر و سازندهٔ افراد در امور اجتماعی، فرهنگی و سىاسی و امکان انتخاب منطقی و معقول آنان می شود
4ــ اطالع و آگاهی مردمان ىک جامعه و سرزمىن از گذشتٔه مشترکشان به تقوىت حس مىهن دوستی و 

تحکىم پاىه های هوىت ملی آنان کمک می کند
5  ــ تارىخ، روحىٔه کنجکاوی و جست وجوگری اشخاص را تقوىت و اقناع می کند


