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سخنی با مع ّلامن عزیز
و والدین گرامی
خداوند متعال را سپاس میگوییم که به لطف او توانستیم کتاب جدید مطالعات اجتماعی را تولید و به شما تقدیم کنیم .این کتاب بر
مبنای راهنمای جدید مطالعات اجتماعی برای دورهی آموزشی عمومی 1نوشته شده است.
طی زمان های مختلف (گذشته،
مطالعات اجتماعی یک حوزهی مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیطهای گوناگون در ّ

حال و آینده) و جنبههای گوناگون این تعامل (سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،محیطی و …) بحث می کند و رشتههای مختلفی چون تاریخ،
جغرافیا ،اقتصاد ،مردمشناسی ،حقوق ،علوم سیاسی ،مطالعات زیست محیطی و نظایر آن را دربر میگیرد .رویکرد اصلی برنامهی جدید مطالعات
اجتماعی« ،رویکرد فرهنگی ــ تربیتی» است .این برنامه سعی میکند زمینههای تربیت فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را در بستر عناصر
و عرصه های برنامه ی درسی ملّی مبتنی بر رویکرد فطرت گرایی توحیدی فراهم آورد .به عبارت دیگر ،تربیت شهروندانی مؤمن و مسئول و
آگاه و توانمند در زندگی فردی و اجتماعی و پایبند به اخالق و ارزشهای دینی و عالقهمند به ایران و هویت اسالمی ــ ایرانی ،هدف اصلی
این برنامهی درسی است .بر طبق برنامه ی درسی ملّی روابط انسان در چهار عرصه تعریف می گردد :ارتباط با خود ،ارتباط با عالم خلقت،
ارتباط با خلق (دیگر انسان ها) و ارتباط با خدا .در این کتاب دانش آموز ابتدا از خود شروع می کند؛ سپس ارتباط با اعضای خانواده و مدرسه
مطرح می شود .دانش  آموزان از راه یادگیری مفاهیمی چون منابع طبیعی ،جهت های جغرافیایی و نظایر آن آموزش های الزم را در زمینه ی
توجه نمایند.
ارتباط با محیطی که در آن زندگی می کنند ،فرا می گیرند و البته تالش می شود که در همه ی این روابط به وجود خالق هستی ّ
رویکرد سازماندهی محتوا در این برنامه تلفیقی است .بهطوری که دو یا چند حوزه و مفاهیم کلیدی آنها از مباحث اقتصادی ،اجتماعی،
تاریخی ،جغرافیایی ،فرهنگی و … متناسب با موضوع درس با یکدیگر تلفیق میشوند.
توجه به
رویکرد اصلی یاددهی ــ یادگیری نیز رویکرد مبتنی بر پرورش مهارتهای کاوشگری است .از آنجایی که در دنیای امروز با ّ
گستردگی علوم و فنون ،امکان آموزش تمام و کمال همهی موضوعات وجود ندارد ،پس باید به دانشآموزان چگونگی یادگرفتن را یاد داد و
این امر با پرورش مهارتهای کاوشگری (بررسی و کاوش ،برقراری ارتباط ،مشارکت،
خالقیت و اظهارنظر) محقق میشود.
ّ
برای آموزش بهتر این برنامهی جدید از شما میخواهیم که موارد زیر را رعایت کنید:
١ـ کتاب راهنمای معلّم را به د ّقت بخوانید.

به همراه این کتاب ،راهنمای تدریس تولید شده است .در این راهنما ،برای هر فصل و درس ،شناسنامهای تنظیم شده است که
شما را با چگونگی و میزان تلفیق مفاهیم آشنا میکند .همچنین جداول مربوط به اهداف ،نحوهی پوشش دادن به مهارتها یا «هوشهای
چندگانه» و نظایر آنها به شما کمک میکند تا به آسانی ارتباط میان اجزاء و عناصر موضوعی هر درس را دریابید .به شما توصیه میکنیم
که کتاب راهنمای معلّم را مکرر مطالعه کنید.
توجه کنید.
٢ـ به پرورش مهارتها و نگرشها ّ

کسب مهارت های زندگی اجتماعی یکی از اهداف مهم این کتاب است .دانش آموزان باید بتوانند آموخته ها را در زندگی واقعی به کار
ببرند .آموزش مطالعات اجتماعی زمانی به اهداف خود دست می یابد که در نگرش ها و باورهای دانش آموزان نیز تغییرات مطلوب بوجود
طراحی شده تا فضایی برای پرورش مهارت ها و درونی سازی
آید .برای این مقصود در این کتاب ف ّعالیت های دروس و کاربرگ ها طوری ّ

ارزش ها به وجود بیاید ،لذا از طراحی سؤال و جواب های کلیشه ای خودداری کنید .از کتاب های تست و تمرین متداول بپرهیزید و به انجام

ف ّعالیت های کتاب بها بدهید.

انجام ف ّعالیت های بکار ببندیم ،در پایان هر فصل بسیار ضروری است و سعی کنید همه ی آن ها انجام شود .البته نیازی نیست

که در همان جلسه انجام شود و ممکن است برای اجرای بعضی از آن ها چند هفته به دانش آموزان فرصت بدهید.
٣ـ تدریس محتوای کتاب را با شرایط محلّی و بومی منطبق کنید.

اگرچه بخش اعظم محتوای کتاب به موضوعات مشترک و ضروری برای همهی دانشآموزان کشور اختصاص یافته است ،با این
1ــ برای آشنایی بیشتر با راهنمای برنامهی درسی مطالعات اجتماعی رجوع کنید به http: // social studies - dept. talif. sch. ir

خاص منطقهی زندگی خود پاسخ دهید و به گسترش آگاهیها و
طراحی ف ّعالیتهای مناسب به نیازهای ّ
حال شما معلّم عزیز میتوانید با ّ
مهارتهای اجتماعی که به ّ
محل زندگی دانشآموز مربوط میشوند ،کمک کنید.
برای مثال اگر موضوع درس ،ایمنی در خانه است و شما در روستا یا منطقهای زندگی میکنید که خطرات دیگری غیر از آنچه در
بچهها محسوب می شود ،بر روی همان موارد ایمنی که در ّ
محل
کتاب گفته شده ،مانند دکلهای برق یا سقوط در چاه ،یک خطر مهم برای ّ
زندگی شما وجود دارد ،تأکید کنید.

مطالب این کتاب ،تنها الگوها و نمونه هایی را در اختیار شما میگذارد و انطباق آنها با شرایط محلّی ،برعهدهی
شما معلّم عزیز است.
٤ـ تفاوتهای فردی را درنظر بگیرید.

یادگیرندگان با درجات و سرعت مختلف رشد میکنند و به روشهای مختلف یاد میگیرند .روش تدریس و ف ّعالیتها باید به اندازه ای

متنوع باشند تا همهی دانشآموزان با تفاوتهای ذهنی ،فرهنگی و خانوادگی بتوانند از آنها بهرهبرداری کنند .نباید انتظار داشته باشیم
همه ی دانشآموزان به یک روش آنچه را یاد گرفتهاند ،بیان کنند .برای مثال همهی آن ها بتوانند خوب نقاشی کنند یا خوب داستان بگویند.
بهعالوه دستیابی به برآیندی قابل قبول از انجام ف ّعالیتها کافی است و لزومی ندارد که همهی دانشآموزان همهی ف ّعالیتها را درست و

کامل انجام دهند.

 ٥ـ شیوههای مناسب ارزشیابی را بهکار ببندید.

بهمنظور سنجش میزان تحقق اهداف مهارتی و نگرشی کتاب باید از به کارگیری صِ رف شیوههای مرسوم و کلیشهای

آزمونهای نوشتاری و چهارگزینهای خودداری کنید .به ارزشیابی مستمر ف ّعالیتها توجه کنید .مشاهده ،گفتوگو ،مشارکت در کار

گروهی ،جمعآوری اطالعات و همهی ف ّعالیتهای دانشآموزان را درنظر بگیرید .نکتهی مهم در ارزشیابی کشف مشکالت یادگیری ،تالش

برای اصالح آن ها و ارائهی بازخورد صحیح است .سعی کنید در حین ارزشیابی دریابید که مشکل و نقص آموزش کجاست و
چگونه میتوانید به دانشآموز کمک کنید تا کار خود را اصالح کند.
 ٦ـ مشارکت خانوادهها را جلب کنید.

بسیاری از مهارت های زندگی که در این کتاب آورده شده باید در محیط خانواده گسترش و پرورش یابند .لذا توجیه خانوادهها در این
زمینه ضروری است و شایسته است جلسات مداوم با آنها برگزار شود و موارد الزم که در کتاب معلّم درج شده ،در اختیار آنها قرار گیرد.
خانوادههای گرامی نیز باید بدانند که بدون کمک و نظارت آنها ،مهارت های زندگی اجتماعی که در این کتاب دنبال میشود ،تحقق نمی یابد
و لذا همکاری آنها بسیار ضروری است .خانواده را نیز در ارزشیابی این مهارت ها و نگرش ها مشارکت بدهید.
توجه کنید.
عالوه بر موارد فوق ،الزم است شما معلّم عزیز به نکات زیر نیز ّ

قصههای این کتاب یا نوشتن سؤال و جوابهای کلیشه ای
از انجام هرگونه مشق و رونویسی از روی متون و ّ

روی متون و درسها ،خودداری کنید.

ف ّعالیتهای مربوط به نقشه تنها در محدودهی پرسشهای کتاب و کاربرگهای ضمیمه انجام شود .بههیچوجه

دانشآموزان را وادار به ترسیم نقشه و ف ّعالیتهای اضافی نکنید .یافتن مکانها برروی نقشه کافی است.

بهجز برخی از ف ّعالیتهایی که برای منزل تعیین شدهاند ،اغلب ف ّعالیتهای کتاب و کار برگهها باید در کالس

و در حین تدریس انجام بگیرند.
امید است شما معلّمان عزیز با بهکارگیری روشهای مناسب ،فضایی پرنشاط و دلپذیر در کالس این درس فراهم کنید.

گروه مطالعات اجتماعی ــ دفتر تألیف کتابهای درسی ابتدایی و متوسطه نظری

دانشآموز عزیز
از اینکه با خواندن این کتاب همراه ما هستی ،خوشحالیم .در این کتاب ،تو دربارهی
بزرگ تر شدن خودت و خصوصیاتی که داری ،بیشتر یاد میگیری .بعد دربارهی خانه و
خانوادهات مطالبی میآموزی .اینکه چطور افراد خانوادهات را بیشتر دوست بداری،
به آنها احترام بگذاری و با آنها بهتر زندگی کنی.
مدرسه ،خانهی دوم ماست .یاد میگیری که بیشتر و بهتر با کسانی که در مدرسه برای
تو تالش میکنند ،همکاری کنی و از مدرسه و کالس هممانند خانهات مراقبت کنی.
همچنین با آموختن مطالب این کتاب با نکات ایمنی و مقّررات عبور و مرور

آشنا می شوی و امیدواریم این نکات را رعایت کنی تا همیشه سالمت بمانی.

ما امیدواریم درسهای این کتاب را دوست داشته باشی و از انجام فعّالیّتهای
ّ
آن لذّ ت ببری.
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