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سخنی با مع ّلامن عزیز
خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم ابتدایی را تألیف و به شما تقدیم کنیم.
مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف (حال ،گذشته و آینده) و جنبه های
مطالعات اجتماعی یک حوزه ی ّ
متعدد و مختلفی چون
گوناگون این تعامل (سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،محیطی و…) بحث می کند .به همین دلیل این حوزه ،مفاهیم رشته های ّ
تاریخ ،جغرافیا ،مدنی ،اقتصاد ،علوم سیاسی ،حقوق ،مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد .در برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی کشور ما به منظور
سازماندهی تلفیقی محتوا ،پنج حوزه ی موضوعی انتخاب شده است:
١ــ فضا و مکان           ٢ــ زمان ،تداوم و تغییر           ٣ــ فرهنگ و هویت           ٤ــ نظام اجتماعی             ٥ــ منابع و ّفعالیت های اقتصادی
هریک از این حوزه ها ناظر به تعدادی از رشته های مذکور بوده و تعدادی از مفاهیم کلیدی مربوط را پوشش می دهند .به عالوه ،مطالعات اجتماعی یکی
مهم حامل «آداب و مهارت های زندگی» محسوب می شود.
از دروس ّ
توجه به رویکرد کلّی برنامه ی درسی ملّی مبتنی بر فطرت گرایی  توحیدی و اهتمام به شکوفایی آن ،سعی می کند
برنامه ی درسی مطالعات اجتماعی با ّ
زمینه های تربیت فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان را فراهم آورد .از این روی ،هدف غایی مطالعات اجتماعی تربیت افرادی مؤمن ،مسئول ،آگاه و
توانمند در زندگی فردی و اجتماعی ،پای بند به اخالق و ارزش های دینی و عالقه مند به ایران و هویت اسالمی ــ ایرانی است.
توجه و تأکید کنید و دانستنی ها
به منظور تحقّق قابلیت کاربردی دروس و پیوند آن با زندگی واقعی الزم است که شما معلّم عزیز به اهداف اصلی این درس ّ
توجه بدون شک بر الگوهای تدریس،
و اطّالعات کتاب را به عنوان بستری برای تحقّق اهداف اصلی و منبعی برای کاوشگری دانش آموزان قلمداد کنید .این ّ
انتظارات یادگیری و شیوه های ارزشیابی شما تأثیر خواهد گذاشت.
این کتاب درسی شامل  6فصل است که در هر فصل دو یا چند حوزهی موضوعی ــکه در باال اشاره شد ــ و مفاهیم کلیدی مربوط به آنها ،با یکدیگر تلفیق میشوند.
سال گذشته ،دانش آموزان آموزش این درس را از خانه و خانواده شروع کردند و تا مدرسه ادامه دادند .امسال این آموزش ها از محلّه ،شهر و روستا
دنبال می شود و تا سطح کشور ادامه دارد.
ِ
این کتاب ،همچنین شامل کاربرگه هایی است که در پایان آن آمده است .این کاربرگه ها جزء کتاب درسی و دربرگیرنده ی بخشی از محتوا هستند که باید در
توسط دانش آموزان انجام شوند .اغلب این کاربرگه ها در کالس تکمیل می شوند.
حین فرایند تدریسّ ،فعالیت های آن ّ
برای تدریس بهتر این کتاب:
١ــ کتاب راهنمای معلّم را به د ّقت بخوانید.

به همراه این کتاب ،راهنمای تدریس تألیف شده است .در این راهنما ،برای هر فصل و درس ،شناسنامه ای تنظیم شده است که شما را با چگونگی و میزان
تلفیق مفاهیم آشنا می کند .همچنین جداول مربوط به اهداف ،نحوه ی پوشش دادن به مهارت ها یا «هوش های چندگانه» و نظایر آنها به شما کمک می کند
مکرر مطالعه کنید و اگر این کتاب
تا به آسانی ارتباط میان اجزاء و عناصر موضوعی هر درس را دریابید .به شما توصیه می کنیم که کتاب راهنمای معلّم را ّ
٭
به دست شما نرسیده ،برای دریافت آن به سایت اینترنتی گروه مراجعه کنید.
توجه کنید.
٢ــ به پرورش مهارت ها و نگرش ها ّ

مهم این کتاب است .دانش آموزان باید بتوانند آموخته ها را در زندگی واقعی به کار ببرند .آموزش
کسب مهارت های زندگی اجتماعی یکی از اهداف ّ
مطالعات اجتماعی زمانی به اهداف خود دست می یابد که در نگرش ها و باورهای دانش آموزان نیز تغییرات مطلوب به وجود آید .برای این مقصود در این
طراحی سؤال و
طراحی شده تا فضایی برای پرورش مهارت ها و درونی سازی ارزش ها به وجود بیاید ،لذا از ّ
کتاب ّفعالیت های دروس و کاربرگه ها طوری ّ
جواب های کلیشه ای خودداری کنید .از کتاب های تست و تمرین متداول بپرهیزید و به انجام ّفعالیت های کتاب بها بدهید.
انجام ّفعالیت های به کار ببندیم ،در پایان هر فصل بسیار ضروری است و سعی کنید همه ی آنها انجام شود .الب ّته نیازی نیست که در همان جلسه انجام
شود و ممکن است برای اجرای بعضی از آنها چند هفته به دانش آموزان فرصت بدهید.
 http:// social studies - dept.talif. sch.irــ ٭

٣ــ تدریس محتوای کتاب را با شرایط محلّی و بومی منطبق کنید.

اگرچه بخش اعظم محتوای کتاب به موضوعات مشترک و ضروری برای همه ی دانش آموزان کشور اختصاص یافته است ،با این حال شما معلّم عزیز
خاص منطقه ی زندگی خود پاسخ دهید و به گسترش آگاهی ها و مهارت های اجتماعی که به ّ
محل زندگی
طراحی ّفعالیت های مناسب به نیازهای ّ
می توانید با ّ
دانش آموز مربوط می شوند ،کمک کنید.
مطالب این کتاب ،تنها الگوها و نمونه هایی را در اختیار شما می گذارد و انطباق آنها با شرایط مح ّلی بر عهده ی شما مع ّلم عزیز است.
٤ــ تفاوت های فردی را درنظر بگیرید.

متنوع باشند تا همه ی
یادگیرندگان با درجات و سرعت مختلف رشد می کنند و به روش های مختلف یاد می گیرند .روش تدریس و ّفعالیت ها باید به اندازه ای ّ
دانش آموزان با تفاوت های ذهنی ،فرهنگی و خانوادگی بتوانند از آنها بهره برداری کنند .نباید انتظار داشته باشیم همه ی دانش آموزان به یک روش آنچه را
یاد گرفته اند ،بیان کنند .برای مثال همه ی آنها بتوانند خوب نقّاشی کنند یا خوب داستان بگویند .به عالوه دستیابی به برآیندی قابل قبول از انجام ّفعالیت ها
کافی است و لزومی ندارد که همه ی دانش آموزان همه ی ّفعالیت ها را درست و کامل انجام دهند.
 ٥ــ شیوه های مناسب ارزشیابی را به کار ببندید.

به منظور سنجش میزان تحقّق اهداف مهارتی و نگرشی کتاب باید از بهکارگیری ِصرف شیوههای مرسوم و کلیشهای آزمونهای نوشتاری و چهارگزینهای
توجه کنید .مشاهده ،گفتوگو ،مشارکت در کار گروهی ،جمعآوری اطالعات و همهی ّفعالیتهای دانشآموزان
خودداری کنید .به ارزشیابی مستمر ّفعالیتها ّ
را درنظر بگیرید .نکتهی مهم در ارزشیابی ،کشف مشکالت یادگیری ،تالش برای اصالح آنها 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.
 ٦ــ مشارکت خانواده ها را جلب کنید.

بسیاری از مهارت های زندگی که در این کتاب آورده شده باید در محیط خانواده گسترش و پرورش یابند .لذا توجیه خانواده ها 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 .خانواده های گرامی نیز باید بدانند که
بدون کمک و نظارت آنها ،مهارت های زندگی اجتماعی که در این کتاب دنبال می شود ،تحقّق 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 ّ

قصه های این کتاب یا نوشتن سؤال و جواب های کلیشه ای روی متون و درس ها ،خودداری
از انجام هرگونه مشق و رونویسی از روی متون و ّ

کنید .از زیرنویس عکس ها پرسش نکنید.

فعالیت های مربوط به نقشه تنها در محدوده ی پرسش های کتاب و کاربرگه های ضمیمه انجام شود .به هیچ وجه دانش آموزان را وادار به
ّ

فعالیت های اضافی نکنید .یافتن مکان ها بر روی نقشه کافی است.
ترسیم نقشه و ّ

فعالیت های کتاب و کاربرگه ها باید در کالس و در حین تدریس انجام شوند.
فعالیت هایی که برای منزل تعیین شده اند ،اغلب ّ
به جز برخی از ّ

امید است شما معلّمان عزیز با به کارگیری روش های مناسب ،فضایی پرنشاط و دلپذیر در کالس این درس فراهم کنید.
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