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حضرت امام خمىنى (رحمة الله علیه)

سخنى با دبىران گرامى

رشته ادبىات و علوم انسانى به ارزش چهار واحد
همکاران گرامى ،کتاب حاضر نخستىن کتاب از سه کتاب درسى تارىخ دانش آموزان ٔ
است که تارىخ تطبىقى اىران و جهان را از ابتدا تا حدود قرن نهم هجرى   /پانزدهم مىالدى در بر دارد که البته با توجه به محدودىت ساعات تدرىس
ادامه تحوالت تارىخ جهان نىز در کتاب
و نىز ظرفىت ذهنى فراگىران ،خالصه نوىسى و ساده نگارى در آن مورد اهتمام مؤلفان قرار داشته استٔ .
«تارىخ اىران و جهان ( »)2ارائه شده است.
براى استفاده ،تدرىس و ارزشىابى مطالب کتاب حاضر ،توجه به چند نکته خالى از فاىده نىست:
دوره متوسطه اهداف ،اصول و ساىر مطالب مفىد و ضرورى براى همکاران محترم ارائه شده است.
1ــ در راهنماى ٔ
برنامه درس تارىخ ٔ
مطالعه اىن مـوارد مى توانند به شماره هاى دهم و ىازدهم مجله رشد آموزش تارىخ و ىا ساىت گروه درسى تارىخ به آدرس
عالقـه مندان جهت
ٔ
 http://history-  dept.talif.sch.irمراجعه کنند.
2ــ در تألىف کتاب حاضر تالش شده است ــ جز در موارد ضرورى ــ از ذکر سال وقوع حوادث و موضوعات تارىخى اجتناب گردد.
شىوه ارزىابى آموخته هاى
گرچه در مواردى مؤلفان ــ به اقتضاى تألىف ىک متن تارىخى ــ از ذکر سنوات ناگزىر بوده اند ،اما ىقىناً چنىن ضرورتى در ٔ
دانش آموزان وجود ندارد و باىد تنها اطالع دانش آموزان از سال وقوع حوادث بسىار مهم که مبدأ ىک دوران تارىخى ،تحولى اساسى و نظاىر
آن بوده است ،مورد ارزىابى قرار گىرد.
3ــ هر چند تالش فراوانى براى کاستن از حجم کتاب صورت گرفته است ،اما به مالحظه ارزش چهار واحدى اىن درس ،حجم موجود
منطقى است .از آنجا که مطالبى که با عنوان «ىک توضىح»« ،براى مطالعه» ىا داخل کادر ارائه شده و نىز تصاوىر ،جدول ها ،نقشه ها و نظاىر آن
مطالعه بىشتر تهىه شده است ،حجم واقعى کتاب بسىار کمتر
تنها به منظور جذاب کردن مطالب و تعمىق آموخته ها به خصوص براى عالقه مندان به
ٔ
از چىزى است که در نگاه نخست به نظر مى رسد.
مطالعه
4ــ شاىسته است که دبىران محترم ،با مطالعه و آمادگى کافى به تدرىس بخش هاى مختلف کتاب بپردازند .براى تدرىس کتاب حاضر
ٔ
مستمر و مراجعه به منابع معتبر و مرتبط با محتواى آن الزم است .فهرست منابع کتاب مى تواند راهنماى مناسبى براى عالقه مندان در اىن باره باشد.
شىوه تدرىس متن و ارزىابى دانش آموزان به گونه اى سامان داده
  5ــ با توجه به اهمىت آموختن تدرىجى مطالب کتاب ،ضرورى است ٔ
مطالعه متن در شب امتحان اکتفا نکنند.
مطالعه مستمر و تدرىجى کتاب بپردازند و به
شود که آنان در طول سال تحصىلى به
مطالعه ىک باره و
ٔ
ٔ
ٔ
حافظه عالى ،تحقق اهداف آموزشى را مىسر نخواهد ساخت.
ىک جا هر چند با هوش فراوان و
ٔ
 6ــ «پرسش هاى نمونه» ــ همان گونه که از نام آن پىداست ــ ارزىابى مىزان تحقق تمام هدف هاى آموزشى مورد نظر را در  برندارد .ىقىناً
تهىه پرسش هاىى دىگر اقدام خواهند نمود.
همکاران محترم به اقتضاى شراىط کالس و به
مالحظه زمانى که در اختىار دارند خود به طرح و ٔ
ٔ
 7ــ فعالىت هاىى که با عنوان «اندىشه و جست وجو» عرضه گردىده ،به منظور تکمىل و تحکىم ىادگىرى مطالب طراحى شده است .انجام هر
ىک از آنها ،بسته به عواملى چون تعداد دانش آموزان در کالس و مىزان دسترسى آنان به کتابخانه ،مى تواند به شکل فردى ىا با تقسىم دانش آموزان
به چند گروه و انجام فعالىت به شکل گروهى انجام شود.
زمىنه شىوه هاى آموزش
وىژه دبىران تارىخ است که در آن مطالب متنوعى در ٔ
  8ــ ٔ
مجله «رشد آموزش تارىخ» فصلنامه اى تخصصى ٔ
تارىخ ،تفصىل نکاتى که در کتاب درسى به اشاره آمده است ،معرفى کتاب و گفت وگو با صاحب نظران و نىز تازه هاى خبر و گزارش در ارتباط با
مطالعه مستمر اىن مجله مى تواند در ارتقاى کىفى فعالىت هاى ارزشمند آموزشى آنان مؤثر باشد.
مسائل حرفه اى همکاران محترم ارائه مى شود.
ٔ
همکاران شما در گروه تارىخ دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتدایی و متوسطه نظری و نىز اعضاى شوراى برنامه رىزى و مؤلفان محترم
متن حاضر امىدوارند حاصل تالش فراوان آنان در برنامه رىزى ،تألىف و ارزىابى مکرر اىن اثر ،مورد توجه و رضاىت دبىران محترم و استفاده هر
چه بىشتر دانش آموزان عزىز قرار گىرد.
     
گروه تارىخ
دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىى و متوسطه نظرى

دانش آموزان گرامى

برنامه درسى سال هاى دوم و سوم دبىرستان براى شما
ادبىات و علوم انسانى است که در ٔ
درس تارىخ ىکى از درس هاى اصلى در ٔ
رشته ّ
پىش بىنى شده است .در اىن دو سال ،شما با مهم ترىن تمدن ها ،روىدادها و شخصىت هاى تارىخى اىران و جهان آشنا مى شوىد .محتواى کتاب هاى
درسى تارىخ فقط شامل بىان اخبار و توصىف حوادث نىست و کوشش شده به علّت ها (ىا چراها) و نىز پىامدها و آثار مربوط به هر موضوع نىز
درباره بسىارى از موضوعات مطرح شده در اىن کتاب (از
دوره ابتداىى و یا راهنمایی مطالبى
ٔ
توجه شود .ممکن است چنىن تصور کنىد که در ٔ
دوباره آنها وجود ندارد .اما الزم است توجه داشته باشىد که اگرچه
قبىل سلسله هاى حکومتى ،جنگ ها و …) خوانده اىد و نىازى به خواندن
ٔ
دوره راهنماىى در چند سطر با
در ظاهر موضوعات مشابه اند اما محتواى مربوط به هر موضوع کامال ً متفاوت و جدىد است؛ مثالً ،اگر شما در ٔ
تارىخ مصر باستان آشنا شده اىد ،در اىنجا دانستنى هاى بىشترى در اىن باره در اختىار شما قرار مى گىرد .همچنىن در کتاب حاضر توجه بىشترى
دوره دبىرستان به طور عمىق تر و
به مسائل تمدنى و فرهنگى شده است و تارىخ حکومت ها ،تنها محور مباحث کتاب نىست .در واقع ،شما در ٔ
تحلىلى تر به
مطالعه تارىخ اىران و جهان مى پردازىد.
ٔ
براى آنکه ىادگىرى مطالب اىن کتاب براى شما آسان تر شود ،شاىسته است به نکات زىر توجه کنىد:
مطالب کتاب در چند بخش تنظىم شده است و هر بخش شامل ىک دوره از تارىخ اىران و جهان است که در قالب چند درس ارائه
مطالعه تارىخ اىران و تارىخ جهان به صورت تطبىقى است .اىن شىوه به شما کمک مى کند تا بتوانىد هر دوره از
شده است .هدف از اىن کار،
ٔ
تارىخ اىران را با اوضاع ساىر مناطق جهان در همان دوره مقاىسه کنىد و درک ِ
زمانى بهترى از مطالب تارىخى داشته باشىد.
مقدمه کوتاه آورده شده و سپس توضىحات مربوط به موضوع درس
هر درس شامل قسمت هاى مختلفى است .در ابتدا ىک
ٔ
در زىر عنوان هاى جزئى تر آمده است .مطالبى نىز با عنوان «ىک توضىح» (ىک نکته) وجود دارد که هدف از آوردن آنها تکمىل اطالعات
تارىخى شما و نىز جذّ اب تر کردن محتواى درس است .اىن مطالب در ارزشىابى هاى کالسى که معلّم انجام مى دهد ،مالک عمل هستند،
اما براى امتحانات نىم سال و پاىان سال از آنها سؤال طرح نمى شود.
در پاىان هر درس چند پرسش نمونه و فعالىت خارج از کالس (اندىشه و جست و جو) پىش بىنى شده است .توجه داشته باشىد
که پرسش ها «نمونه» هستند و ارزشىابى از آموخته هاى شما فقط محدود به آنها نخواهد بود .در خصوص فعالىت هاى خارج از کالس نىز
همه آنها توسط هر ىک از شما مد نظر نىست؛ بلکه بنا به انتخاب شما ىا تعىىن معلم ىکى از آنها را با توجه به امکانات موجود انجام
انجام ٔ
خواهىد داد .ضمناً مى توانىد با نظر معلم خود موضوعات دىگرى را نىز که با محتواى درس ارتباط داشته باشد براى تحقىق انتخاب کنىد.
در هر درس نقشه ها ،نمودارها و عکس هاىى نىز براى کمک به ىادگىرى بهتر آورده شده است .به آنها توجه کنىد و توضىحات
مربوط به هرىک را به دقت بخوانىد .در زىرنوىس بعضى از عکس ها ،پرسش هاىى نىز مطرح شده است که شما مى توانىد به عنوان ىک
درباره آنها بىندىشىد ىا متنى به عنوان پاسخ تهىه کنىد.
فعالىت فکرى و تحقىقى
ٔ
در هر درس ىک ىا چند فعالىت کالسى وجود دارد که با عنوان «فکر کنىد و پاسخ دهىد» مشخص شده اند .با راهنماىى و کمک
درباره آنها بپردازىد .سعى کنىد پاسخ نهاىى هر فعالىت را ىادداشت کنىد .عالوه بر اىن در بعضى
معلم خود ،به صورت فردى ىا گروهى به بحث
ٔ
نمره کالسى شما را
دروس جدول هاى تکمىل کردنى وجود دارد که براى
ٔ
جلسه بعد آنها را کامل مى کنىد .انجام اىن فعالىت ها بخش مهمى از ٔ
به خود اختصاص مى دهد و در امتحانات نىم سال و پاىان سال نىز ممکن است از آنها سؤال مطرح شود.البته از فعالیت هایی که با عالمت سؤال
ممنوع ? مشخص شده اند پرسشی در آزمون های پایانی طرح نمی شود.
سعى کنىد مطالب هر درس را در همان هفته اى که تدرىس مى شود ،ىاد بگىرىد و اىن کار را به زمان امتحان موکول
مطالعه متن درس در
نکنىد .توجه به توضىحات معلّم و بحث هاىى که در کالس مىان دانش آموزان با ىکدىگر و با معلم مطرح مى شود و
ٔ
خارج از کالس ،مهم ترىن کار شما در اىن زمىنه است.
حوصله کتاب درسى و کالس درس خارج
همه آنها از
همچنان که مى دانىد گستردگى تارىخ بشرى بسىار زىاد و بحث
ٔ
درباره ٔ
ٔ
است .به همىن جهت ،کتاب درسى شما نىز شامل گزىده اى از مهم ترىن مطالب مربوط به تارىخ اىران و جهان است .بنابراىن ،در صورتى که
درباره بعضى از روىدادها ،شخصىت ها ،آثار تارىخى و غىره چىزهاى بىشترى بدانىد ،اىن کار را به فرصتى خارج از کالس درس
عالقه مندىد
ٔ
واگذارىد و از معلم خود بخواهىد چند منبع مطالعاتى به شما معرفى کند.
     
موفق باشىد
گروه تارىخ دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىى و متوسطه نظرى

