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اين کتاب بر اساس نتايج ارزشيابی از اجرای کتاب در سال تحصيلی ٩٠-٨٩ بازنگری 
و اصالح شد



فهرستفهرست    مطالبمطالب 
بخش يکم ــ عربستان و سرزمين های همجوار درآستانۀ ظهور اسالم 

 ٢ درس اّول ــ شبه جزيرٔه عربستان قبل از اسالم    
١٢ درس دوم ــ امپراتوری های ايران و روم      

بخش دوم ــ اسالم در مکه 
٢٤ ؛ از والدت تا هجرت ياران به حبشه    درس سوم ــ رسول خدا 
 ٣٨ ؛ از شعب ابی طالب تا هجرت به مدينه   درس چهارم ــ رسول خدا 

 بخش سوم ــ اسالم در مدينه 
  ٤٨ درس پنجم ــ پيامبر  در مدينه (١)     
٦٢ درس ششم ــ پيامبر  در مدينه (٢)     
٧٨ درس هفتم ــ جانشينی پيامبر      

بخش چهارم ــ خلفای نخستين 
 ٨٦ درس هشتم ــ دوران خالفت ابوبکر، عمر و عثمان    
 ٩٥ درس نهم ــ مولود کعبه(امام علی  قبل از خالفت)   

 ١٠٥ ؛ حکومِت معرفت و عدالت   ـ  خالفت امام علی  درس دهم ـ

بخش پنجم ــ امويان در مسند قدرت و قيام امام حسين    
 ١١٨ درس يازدهم ــ ُصلح َحَسنی و حکومت اموی    
١٢٦ درس دوازدهم ــ حماسٔه حسينی     
١٣٨ منابع        



سخنی با دبيران
همکاران گرامی، کتاب تاريخ اسالم (١) به ارزش ٢ واحد درسی يکی از مهم ترين دوران تاريخ اسالم؛ يعنی 
دورٔه صدر اسالم از بعثت پيامبر   اکرم (ص) و ظهور اسالم تا قيام امام حسين(ع) در سال ٦١ ق را در برمی گيرد 
اهميت و حساسيت اين مقطع از تاريخ بر کسی پوشيده نيست ادامٔه تحوالت تاريخ اسالم، پس از حماسٔه حسينی تا 

سقوط خالفت عباسيان در سال ٦٥٦ ق در کتاب تاريخ اسالم (٢) خواهد آمد 
برای استفاده، تدريس و ارزشيابی مفيد و مؤثر کتاب حاضر چند نکته يادآوری می شود: 

رشته های  دانش آموختٔه  کتاب،  مدرسان  می شود  توصيه  تاريخ،  از  مقطع  اين  حساسيت  و  اهميت  بنابر  ١ ــ 
تاريخ، فرهنگ و تمدن اسالمی و يا خبره در تاريخ اسالم باشند 

٢ ــ مطالعٔه منابع و مآخذ اين دوره از تاريخ به دبير کمک خواهد کرد تا در ارائٔه درس و دست يابی به اهداف 
کتاب توفيق بيشتری حاصل کند 

٣ ــ تدريس و ارزشيابی کتاب براساس هدف های کلی درس تاريخ در دورٔه تحصيلی متوسطه و نيز هدف های 
کلی کتاب با رويکرد فرهنگی و تربيتی انجام گيرد 

پيشنهاد  منظور  بدين  گيرد  قرار  توجه  مورد  نيز  فرا دانشی  حيطه های  ارزشيابی،  و  تدريس  جريان  در  ٤ ــ 
می شود به جای بررسی رويدادهای تاريخی به صورت وقايع منفرد و مجزا، پديده های تاريخی در قالب فرايندی از 
تحوالت سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بررسی و تحليل شوند تا امکان شناخت و فهم آنها برای دانش آموز 

فراهم آيد 
٥ ــ دبيران محترم افزون بر روند تحوالت تاريخی اين دوره از تاريخ اسالم، ضرورت دارد سيرٔه پيامبر (ص)، 

ائمٔه معصومين   (ع) و شخصيت ساير افراد مؤثر را نيز مورد توجه قرار دهند 
ـ کتاب تاريخ اسالم (١) در قالب ١٢ درس طراحی و ساماندهی شده است ضرورت دارد فرايند تدريس در  ٦ـ

طول سال تحصيلی به صورت مستمر و يکنواخت باشد و در هر جلسه نيمی از يک درس تدريس شود 
به  زيادی  کمک  و  هستند  تاريخ  آموزش  در  مناسب  ابزارهای  جمله  از  جدول  و  نمودار  تصوير،  ـ نقشه،  ٧ ـ



تسهيل فرايند يادگيری و تعميق آن می کنند الزم است در حين تدريس توجه دانش آموزان به نکته ها و مطالب آموزشی 
مندرج در اين ابزارها جلب شود البته در آزمون های پايانی از اين مطالب در ارزشيابی استفاده نشود 

ـ  مباحثی از محتوای کتاب به شکل يک توضيح، بيشتر بدانيد و يا داخل کادر قرار گرفته است، که ارزش  ٨  ـ
و اعتباری همانند ساير مباحث کتاب دارند تا دانش آموزان به مطالعٔه آنها ترغيب و تشويق شوند استفاده از اين گونه 
موضوعات در ارزشيابی های ميان دوره ای و کالسی از اختيارات دبيران است اما در ارزشيابی پايانی نبايد از آنها سؤال 

طرح شود 
٩ ــ در البالی متن هر درس، پرسش هايی در قالب فکر کنيد و پاسخ دهيد طراحی شده است تا دانش آموزان با 
تأمل و تفکر در مباحث مطروحه، در فرايند تدريس مشارکت فعال داشته باشند انتظار نمی رود دانش آموزان به پرسش ها 
پاسخ صحيح و کامل بدهند، بلکه هدف آن است که آنان وادار به تأمل و فکر شوند و نظر خود را بيان کنند و تمرينی برای 
شده،  بيان  نکته های  جمع بندی  ضمن  دبير  يافت،  پايان  دانش آموزان  پاسخ  که  آن  از  پس  باشد  علمی  مذاکرٔه  و  مباحثه 

کامل ترين پاسخ را عرضه می دارد 
١ ــ پرسش های نمونه  در پايان هر درس، فقط بخشی از مطالب از آن درس را پوشش می دهد نبايد در فرايند 
ارزشيابی فقط به پرسش های نمونه بسنده کرد در ارزشيابی به ويژه ارزشيابی پايانی بر مباحث و موضوعات اصلی و کلی 

کتاب نظير زمينه ها، علل، اهداف، نتايج و پيامد ها تأکيد بيشتری شود 
١١ــ به منظور تعميق فهم و درک تحوالت تاريخی، در پايان هر درس فعاليت هايی در شکل انديشه و جست وجو 

عرضه شده است با عنايت به امکانات موجود، دانش آموزان را برای انجام فعاليت، گروه بندی و راهنمايی کنيد 
کارشناسان و اعضای شورای برنامه ريزی گروه تاريخ دفتر برنامه ريزی و تأليف کتاب های درسی و مؤلف کتاب 

همواره پذيرای پيشنهادها و انتقادهای شما خواهند بود از طريق:
  history - dept@ talif  sch ir                   (ايميل)پيام نگار 

http: //history - dept talif sch ir   (وب سايت) وب گاه  
 پيشنهادها و انتقا دات خود را ارسال کنيد 

گروه تاريخ دفتر تأليف كتاب هاى درسى ابتدايی و متوسطه نظری 



 
سخنیسخنی بابا دانشدانش آموزانآموزان عزيزعزيز

درسدرس تاريختاريخ و بهبه خصوصخصوص تاريختاريخ اسالماسالم ازاز درسدرس هایهای اصلیاصلی رشتٔهرشتٔه علومعلوم و معارفمعارف اسالمیاسالمی استاست کهکه برایبرای پايهپايه هایهای 
تحصيلیتحصيلی دومدوم و سومسوم متوسطهمتوسطه پيشپيش بينیبينی شدهشده استاست . دردر ايناين درسدرس هاها شماشما مهممهم ترينترين تحوالتتحوالت سياسیسياسی، ، اجتماعیاجتماعی، ، فرهنگیفرهنگی 
تاريختاريخ رارا بابا تأکيدتأکيد بربر تاريختاريخ ايرانايران و اسالماسالم میمی خوانيدخوانيد . هدفهدف ايناين درسدرس هاها انباشتنانباشتن ذهنذهن شماشما ازاز پارهپاره ایای اسامیاسامی، ، سالسال هاها و 
روزهاروزها نيستنيست، ، بلکهبلکه مقصودمقصود شناختشناخت و درک جرياندرک جريان مهممهم ترينترين تحوالتتحوالت تاريخیتاريخی ازاز گذشتهگذشته هایهای دوردور تاتا زمانزمان کنونیکنونی استاست . 
شناختیشناختی کهکه موردمورد نيازنياز و ضروریضروری هر انسانیهر انسانی است؛است؛ زيرازيرا هرهر چهچه دردر گذشتهگذشته بيشتربيشتر تأملتأمل کنيمکنيم، ، همهم خودخود و همهم جامعٔهجامعٔه خويشخويش 
رارا بهتربهتر میمی شناسيمشناسيم . همٔههمٔه پديدهپديده هاها و رفتارهایرفتارهای فردیفردی و اجتماعیاجتماعی، ، ريشهريشه دردر گذشتهگذشته دارددارد و بابا شناختشناخت درستدرست و دقيقدقيق ايناين 
ريشهريشه هاها، ، میمی توانيمتوانيم خود را واقعی تر ارزيابی کنخود را واقعی تر ارزيابی کنيميم . بهبه همينهمين دليلدليل استاست کهکه بخشبخش هایهای قابلقابل توجهیتوجهی ازاز آياتآيات قرآنقرآن کريمکريم و 

کالمکالم بزرگانبزرگان و دانشمنداندانشمندان بهبه ذکرذکر تاريختاريخ و توصئهتوصئه مطالعهمطالعه    و تأملتأمل دردر گذشتهگذشته اختصاصاختصاص دارددارد . 
دانشدانش آموزانآموزان گرامیگرامی هنگامنگام مطالعٔهمطالعٔه کتابکتاب بهبه نکتهنکته هایهای زيرزير عنايتعنايت داشتهداشته باشيدباشيد: : 

١ــــ کتابکتاب تاريختاريخ اسالماسالم ( (١) ) بهبه ارزشارزش ٢ واحدواحد درسیدرسی جريانجريان مهممهم ترينترين تحوالتتحوالت سياسیسياسی، ، اجتماعیاجتماعی و فرهنگی را ازفرهنگی را از 
بعثتبعثت رسولرسول مکرممکرم  و ظهورظهور اسالماسالم دردر شبهشبه جزيرهجزيره عربستانعربستان تاتا حماسٔهحماسٔه حسينیحسينی دردر کربالکربال دردر برمیبرمی گيردگيرد . مطالعهمطالعه و تأملتأمل 
دردر ايناين دورهدوره، ، ضمنضمن آنآن کهکه شماشما رارا بابا دورٔهدورٔه مهمیمهمی ازاز تاريختاريخ آشناآشنا میمی کندکند، ، بهبه تحکيمتحکيم و تثبيتتثبيت آگاهانٔهآگاهانٔه مبانیمبانی اعتقادیاعتقادی شماشما بهبه 
عنوانعنوان يکيک مسلمانمسلمان کمککمک شايانیشايانی خواهدخواهد کردکرد . توصيهتوصيه میمی شودشود بابا استفادهاستفاده ازاز فهرستفهرست منابعمنابع و مآخذمآخذ کتابکتاب و بابا راهنمايیراهنمايی 

دبيردبير خودخود کتابکتاب هایهای ديگریديگری رارا دربارٔهدربارٔه ايناين دورٔهدورٔه تاريخیتاريخی مطالعهمطالعه کنيدکنيد . 
تحوالتتحوالت  شناختشناخت  يادگيریيادگيری و  بهبه  میمی دهنددهند و  تشکيلتشکيل  رارا  محتوامحتوا  ازاز  بخشیبخشی  کتابکتاب  تصاويرتصاوير  نمودارهانمودارها و  ـ نقشهنقشه هاها، ،  ٢ ـــ

تاريخیتاريخی کمککمک مؤثریمؤثری میمی کنندکنند . الزمالزم استاست هنگامهنگام مطالعٔهمطالعٔه کتابکتاب نقشهنقشه و نمودارهانمودارها رارا بهبه دقتدقت موردمورد توجهتوجه قرارقرار دهيددهيد. 
توضيحتوضيح، ، بيشتربيشتر بدانيدبدانيد و داخلداخل  مطالبیمطالبی بابا عنوانعنوان يکيک  تعميقتعميق درکدرک و شناختشناخت شماشما، ،  تکميلتکميل و  منظورمنظور  ٣ ــــ بهبه 
کادرکادر طراحیطراحی شدهشده استاست . اگراگر چهچه ازاز ايناين مطالبمطالب دردر آزمونآزمون پايانیپايانی ارزشيابیارزشيابی نخواهدنخواهد شدشد، ، امااما ضرورتضرورت دارددارد بابا دقتدقت مطالعهمطالعه 

شوندشوند . 
تأملتأمل و  بهبه  رارا  شماشما  تاتا  شدهشده، ،  درجدرج  پاسخپاسخ دهيددهيد، ،  و  فکرفکر کنيدکنيد  قالبقالب  دردر  پرسشپرسش هايیهايی  درسدرس  هرهر  متنمتن  البه الیالبه الی  دردر  ٤ــــ 
تفکرتفکر دربارٔهدربارٔه برخیبرخی پديدهپديده هایهای تاريخیتاريخی واردوارد سازدسازد و نيزنيز دردر فرايندفرايند تدريستدريس مشارکتمشارکت فعالفعال داشتهداشته باشيدباشيد . مرورمرور درسدرس پيشپيش 
ازاز تدريستدريس و نيزنيز مطالعٔهمطالعٔه جانبیجانبی آمادگیآمادگی بيشتریبيشتری برایبرای شماشما ايجادايجاد میمی کندکند تاتا دردر مباحثاتمباحثات کالسیکالسی دردر حينحين تدريستدريس شرکتشرکت 

کنيدکنيد . 
٥ ــــ فعاليتفعاليت هایهای پايانیپايانی هرهر درسدرس بابا عنوانعنوان انديشهانديشه و جستجست وجووجو رارا بهبه صورتصورت گروهیگروهی و بابا هدفهدف يادگيریيادگيری عميقعميق ترتر 

انجامانجام دهيددهيد . 
                                                                                               بهبه اميداميد مطالعهمطالعه و تأملتأمل روزروز افزونافزون شماشما دردر تاريختاريخ و موضوعاتموضوعات تاريخیتاريخی
                                                 گروه                                                 گروه تاريختاريخ دفتر تأليفدفتر تأليف کتابکتاب هایهای درسی ابتدايی و متوسطه نظریدرسی ابتدايی و متوسطه نظری


