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سخنی با دبیران گرامی
خداوند مهربان را سپاس می گوییم که توفیق تألیف کتاب تاریخ پایۀ دهم، ویژۀ دانش آموزان رشتۀ ادبیات و علوم انسانی 
را با عنوان »ایران و جهان باستان« به ما عطا کرد. پیش از ورود به متن کتاب، توجه شما همکاران گرامی را به چند نکته 

جلب می کنیم:
1 کتاب تاریخ دهم، در چارچوب رویکرد و اهداف اسناد تحولی )سند تحول بنیادین و سند برنامۀ درسی ملّی( و در 
ادامۀ برنامۀ درسی مطالعات اجتماعی دورۀ اّول متوسطه، تألیف شده است. رویکرد خاص این کتاب، توجه و تأکید بر 
توسعۀ سواد تاریخی، تحکیم هویت فردی و جمعی دانش آموزان و کمک به ارتقای تربیت سیاسی و اجتماعی آنان، به 

عنوان شهروند مطلوب است.
2  در این کتاب بر تجزیه و تحلیل و درک زمینه ها، علل و پیامد رویدادهای تاریخی، توجه و تأکید شده است و به هیچ وجه 
انباشت ذهنی و به خاطر سپردن جزئیات تجویز و توصیه نمی شود؛ بنابراین، ضروری است دبیران محترم در فرایند ارزشیابی 

مستمر، به ویژه در طراحی آزمون های کتبی پایانی، به این نکتۀ مهم توجه بسیار کنند.
3  انتظار می رود مباحث فصل اّول )تاریخ شناسی(، مقدمه ای باشد تا دانش آموزان بر مبنای آن، در فصل دوم و به ویژه 
فصل سوم، به تدریج مهارت های کاوشگری خود )شناسایی و تشخیص منابع دست اّول و دست دوم؛ جست و جوی 
شواهد و مدارک از منابع؛ کاربست شواهد و مدارک برای استنباط و تحلیل مباحث تاریخی( را ارتقا بخشند. به همین 
منظور، مطالب متنوعی از متن منابع تاریخی، با عنوان »بررسی شواهد و مدارک« در البه الی مطالب کتاب گنجانده شده 

است؛ با این هدف که دانش آموزان با منابع و نحوۀ استفاده از آنها در پژوهش تاریخی آشنا شوند.
در ارزشیابی مستمر )شفاهی یا کتبی( و پایانی، هرگز نباید از مطالبی که با عنوان بررسی شواهد و مدارک در کتاب 
آمده است، پرسشی طرح شود. ارزشیابی از این گونه مطالب تنها در صورتی مجاز است که محتوای متن مورد نظر توسط 

دبیر در کالس ارائه شود و پرسش های استنباطی و تحلیلی، در حد توان ذهنی دانش آموزان، از آن طرح شود.
برای  نیز  گوناگونی   ) ويدئويی) و   ) تصويری)  ،) قطعه های صوتی) آموزشی،  مکتوب  محتوای  بر  عالوه   4
پشتیبانی محتوای کتاب و ایجاد موقعیت های متنوع یادگیری، تهیه و پیشنهاد شده است. این قطعه ها از طریق نرم افزار 
بر فراز آسمان در اختیار شما همکار گرامی قرار می گیرد. تمّنا می شود ارائه و نمایش این قطعه ها را بخشی از فرایند 
تدریس به حساب آورید و تمام کوشش خود را برای بهره مندی دانش آموزان از این رسانه ها در برنامۀ تدریس تاریخ به کار 
بندید. با توجه به عالقۀ دانش آموزان به رسانه های ُرقمی)دیجیتالی(، آنان را تشویق و راهنمایی کنید که گزارش بخشی 

از فّعالیت های کاوش و جست و جوی خود را از طریق این رسانه ها، مثاًل در قالب پرده نگار)پاورپوینت( ارائه دهند.
5 فّعالیت های گوناگونی در متن درس طراحی شده است تا دانش آموزان را در فرایند یاددهی ــ یادگیری درگیر کند 
و موقعیت هایی برای تفکر و گفت و گوی علمی در کالس فراهم آورد؛ بنا براین، این فّعالیت ها را بخشی از فرایند تدریس 
به حساب آورید و انجام آنها را به خارج از کالس موکول نکنید. فراگیران را راهنمایی و تشویق کنید که به صورت گروهی 

و با همفکری، فّعالیت ها را انجام دهند.
6 نمودار خط زمان و نقشه های تاريخی، از جمله ابزارهای مهم آموزشی در فرایند تدریس درس تاریخ به شمار 
می روند. در این کتاب، بخشی از محتوا، به خصوص زمان رویدادها و نام های اشخاص و مکان های تاریخی، از طریق آنها 
ارائه شده و فّعالیت هایی بر اساس آنها طراحی شده  است. الزم است در جریان یاددهی ــ یادگیری، از این ابزارها استفاده 
شود، اما هرگز نباید دانش آموزان را وادار به حفظ اطالعات مندرج در این ابزارها کرد. دانش آموزان را تشویق کنید که 
با مرور دقیق نمودارها و نقشه ها، فّعالیت های مربوط به آنها را انجام دهند. به منظور ایجاد انگیزه و تعمیق یادگیری، 
فراگیران را ترغیب و راهنمایی بفرمایید که نمودارهایی با موضوع های متنوع، طّراحی کنند؛ مثاًل جدول سلسله ها و یا 
فرمانروایان یک سلسله، آثار و بناهای شاخص دوران باستان تاریخ ایران را در اختیار آنان قرار دهید و از آنها بخواهید 



از مندرجات نقشه ها، نمودارها و  نمودارهای ساده یا مصّور ترسیم کنند. توجه داشته باشید که در آزمون های پایانی، 
جدول ها هیچ پرسشی طرح نشود.

7 مطالبی که با عنوان يك توضیح در کتاب آمده، ارزش و اهمیتی همانند سایر مطالب و مباحث کتاب دارند و توجه 
به آنها در تدریس و ارزشیابی ضروری است، اما در آزمون های پایانی، نباید پرسشی از محتوای يك  توضیح طرح شود.

8 همکاران ارجمند! مجدداً تأکید می شود که هدف این کتاب، فراهم آوردن موقعیت هایی برای فرزندان این مرز و بوم 
است که به مطالعه و شناخت گذشتۀ کشور خویش عالقه یابند و مهارت کاوشگری خود را ارتقا دهند. از  این رو، اساس 
ـ یاددهی را بر تشویق و راهنمایی پیوستۀ دانش آموزان به مطالعه و جست و جو در منابع و مآخذ تاریخی  فرایند یادگیری ـ
قرار دهید و مراقبت کنید که توجه و تمرکز فراگیران صرفاً به انباشت ذهنی واژه ها و جمله های کتاب درسی، محدود 
نشود. خالصۀ کالم، هدف از تألیف کتاب درسی تاریخ این نیست که یادگیران فقط مجموعه ای از گزاره های تاریخی را 
به شکلی مستقل و مجزا از هم به ذهن بسپارند، بلکه مقصود آن است که دانش آموزان با جست وجو و بررسی شواهد و 
منابع، همفکری، گفت و گو و کار گروهی، علل و نتایج رویدادهای مهم و نقش شخصیت های تاریخی را بررسی و تحلیل 

و موقعیت کشور خویش را در دوران مختلف ارزیابی کنند. 
9 بستۀ آموزشی نرم افزار برفراز آسمان، حاوی نکاتی در بارۀ کتاب درسی تاریخ دهم و نیز مجموعه ای از مواد پشتیبان 
کتاب از قبیل: قطعه های صوتی، تصویری و ویدئویی و نیز نسخۀ پی دی اف تعدادی از مقاله های علمی دربارۀ موضوع های 
مختلف تاریخ شناسی و تحوالت تاریخ باستان است. تقاضا می شود که این مجموعه را به دّقت مالحظه فرمایید. بخشی از 
این مجموعه، شامل منابع و مواد پشتیبان کتاب، بر روی وبگاه های دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری 
و گروه درسی تاریخ آن دفتر نیز بارگذاری شده است. این نرم افزار را می توانید از طریق وبگاه پخش انتشارات مدرسه به 

نشانی en-madreseh.ir تهیه کنید.
www.talif.sch.ir  :آدرس وبگاه دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

آدرس وبگاه گروه درسی تاریخ دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری:
www.history-dept.talif.sch.ir

10 فهرست منابع و مآخذی که در تدوین و تألیف محتوا و تصاویر کتاب از آنها استفاده شده، در بسته آموزشی نرم افزار 
بر فراز آسمان و کتاب راهنمای معلم آمده است.

11 همکار گرامی! گروه برنامه ریزان و مؤلفان کتاب درسی در دفتر تألیف کتاب های درسی، آمادۀ دریافت انتقادها و 
پیشنهادهای شما دربارۀ این کتاب هستند. لطفاً دیدگاه های خود را از طریق پیام نگار )ایمیل( زیر ارسال کنید:

history-dept@talif.sch.ir
گروه تاريخ دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری



سخنی با دانش آموزان عزيز
ایران  تاریخ  در بارۀ  اجتماعی شما  از کتاب مطالعات  اّول متوسطه، بخش هایی  و  ابتدایی  عزیز! در دوره های  دانش آموز 
و اسالم بود. در دورۀ دوم متوسطه، تاریخ به صورت درسی مستقل برای دانش آموزان رشتۀ ادبیات و علوم انسانی، در 

پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. 
توجه شما عزیزان را به چند نکته در بارۀ کتاب درسی تاریخ دهم جلب می کنیم:

1 این کتاب دارای سه فصل است. در فصل اّول )تاریخ شناسی(، شما در بارۀ موضوع، منابع و روش پژوهش در علم تاریخ  
مطالعه و کاوش خواهید کرد. محتوای این فصل به شما کمک می کند که پی ببرید تاریخ چگونه و با استفاده از چه منابع 

و مآخذی، پژوهش و نوشته می شود.
فصل دوم کتاب به تاریخ جهان و فصل سوم به تاریخ ایران در دوران باستان اختصاص دارد. انتظار می رود که شما بخشی 

از آموخته هایتان در فصل اّول را در فصل های  دوم و سوم به کار بندید و  مهارت کاوشگری خود را تقویت کنید.
2 دانش آموز عزیز! این کتاب با این هدف تألیف نشده است که شما کلمه به کلمه و سطر به سطر آن را به خاطر بسپارید؛ 
بلکه یکی از اهداف این کتاب، تقویت انگیزۀ جست وجوی علمی و ارتقای مهارت کاوشگری شما در موضوع های تاریخی 
است. هدف دیگر، فراهم آوردن فرصت هایی است که شما با مطالعه و انجام دادن فّعالیت های فردی و گروهی، علل و نتایج 

رویدادهای مهم تاریخی و  نقش و تأثیر شخصیت های بزرگ را در تاریخ، بررسی و درک کنید. 
مثاًل انتظار نمی رود که در پایان سال تحصیلی، حجم عظیمی از نام های سلسله ها، فرمانروایان، کشورها، شهرها و سال ها 
را حفظ کرده باشید، اما انتظار می رود که بدانید چرا اشیا و آثار باستانی، ارزشمند و برای شناخت گذشته مفید هستند. 
همچنین انتظار می رود بتوانید علل و نتایج رویدادهای مهم تاریخی را که در کتاب مورد بحث قرار گرفته اند، شرح دهید و یا 

اینکه نقش و تأثیر شخصیت هایی مانند زرتشت، کورش و داریوش هخامنشی را در تاریخ ایران باستان ارزیابی کنید.  
3  مطالبی که با عنوان »     بررسی شواهد و مدارک« و »يك توضیح« در کتاب آمده است، ارزش و اهمیتی همچون سایر 
مطالب کتاب دارند و نادیده گرفتن آنها، یادگیری مباحث دیگر را مشکل می کند؛ بنابراین، این قسمت ها را مانند دیگر قسمت های 
کتاب جّدی بگیرید و فّعالیت های مربوط به آنها را انجام دهید. در آزمون های کتبی و پایانی، از قسمت های »یک توضیح« و 
همچنین از متن »بررسی شواهد و مدارک«، پرسشی طرح نخواهد شد؛ اما دبیر می تواند در آزمون های پایانی، متن یکی از بررسی 

شواهد و مدارک را، با اعالم قبلی، در اختیار شما قرار دهد و پرسش های استنباطی و مفهومی در بارۀ آن طرح کند.
4 در این کتاب، بخشی از محتوای آموزشی به وسیلۀ نقشه های تاريخی، نمودارهای خط زمان و دیگر نمودارها 
و جدول ها ارائه شده که الزم است با توجه کامل به آنها فّعالیت های مربوط به آنها را اجرا کنید. از مندرجات نقشه ها، 

نمودارها و جدول ها نیز در آزمون های کتبی و پایانی پرسشی طرح نخواهد شد.
5 قطعه های صوتی، تصويری و ويدئويی مختلفی با موضوع های گوناگون تاریخی، تهیه و پیشنهاد شده است که دبیر محترم 
به تناسب موضوع و موقعیت تدریس، در کالس به نمایش خواهد گذاشت. این قطعه ها به شما در یادگیری بهتر تاریخ کمک 

می کنند . 
6 دانش آموز گرامی! گروه برنامه ریزان و مؤلفان کتاب درسی در دفتر تألیف کتاب های درسی، آمادۀ دریافت انتقادها و پیشنهادهای 

شما در بارۀ این کتاب هستند. خواهشمندیم دیدگاه های خود را از طریق پیام نگار )ایمیل( زیر ارسال کنید:
history-dept@talif.sch.ir

گروه تاريخ دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری      


