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سخن آغازین



سخن آغازین

با	توجه	به	شــیوع	کرونا،	وزارت	آموزش	و	پــرورش	و	بخش	های	مختلف	آن	در	
موقعیتی	خاص،	غیرمترّقبه	و	حســاس	قرار	گرفت	و	به	تبع	آن	سازمان	پژوهش	و	

برنامه	ریزی	آموزشی	نیز	با	انتظارات	اجتماعی	کم	سابقه	ای	روبه	رو	شد.	
ـ	آموزشی	بتواند	 به	طور	طبیعی	همگان	انتظار	داشتند	که	بار	دیگر	این	سازمان	علمی	
قابلیت	های	ویژه	خود	را	نشــان	دهد	و	راست	قامت	در	میدان	طراحی	های	نوین	
راهنماهای	برنامه	درسی	و	هنجارهای	آموزشی	حاضر	شود.	بنابراین	خدای	متعال	
را	باید	از	این	بابت	شــاکر	بود	که	مجموعه	سازمان	پژوهش	با	تداوم	کوشش	های	

خستگی	ناپذیر	خود،	این	مأموریت	ویژه	را	به	انجام	رساند.
شــرایط	ویژه	پیش	رو	موجب	شد	که	قابلّیت	های	کارشناســی،	توقّعات	نوینی	را	
تجربــه	کند	و	حرکت	خود	را	در	جهت	افق	های	فناورانه	جدید	ســرعت	بخشــد.	
پیش	از	این،	طی	ســال	های	متمادی	در	شــرایط	عادی	به	سرمی	بردیم	و	قواعد	را	
بــرای	اوضاع	عادی	تهیه	کرده	بودیم.	بــا	وقوع	پدیده	جدید	کرونا	خود	را	در	یک	
فضای	تکان	دهنده	دیدیم	و	برای	پاســخ	به	نیازها	به	شور	و	مشورت	نشستیم	و	
حاصــل	آن	را	در	مجموعه	پیش	رو	مدّون	ســاختیم.	برای	نیل	به	هدف	های	مورد	
انتظار	و	عبور	از	وضع	کنونی	و	دســتیابی	به	شــرایط	مطلوب	تر	باید	به	نکات	زیر	

توّجه	کنیم:

نکته اول

همه	ما	)کارشناســان،	مدیران،	معلمان	و	خانواده(	در	یک	طرف	قرار	داریم	
و	دانش	آموزان	عزیز	ما	در	طرف	دیگر،		بنابراین	وظیفه	ماســت	هرچه	توان	
داریــم	به	این	صحنه	و	عرصــه	بیاوریم	تا	این	عزیزان	از	جهت	آموزشــی	
و	تربیتــی	لطمه	نبینند	و	از	این	مرحله	موفقیت	آمیــز	عبور	کنند.	بی	تردید	
کاســتی	هایی	خواهیم	داشت	ولی	به	یاری	خدا	نخواهیم	گذاشت	تهدیدی	

خاص	بروز	و	ظهور	یابد.
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نکته دوم

موقعیت	کنونی	را	با	همه	ابعادش	به	درستی	
درک	کنیم	و	خردمندانه	با	آن	مواجه	شویم.	در	
آموزش	های	غیرحضوری	تا	حدود	زیادی	جای	
مدرســه	و	خانه	عوض	می	شود؛	طبیعی	است	
که	با	تغییر	مکان،	مکانت	نیز	باید	تغییر	یابد.	
به	عبارت	دیگــر	هنجارها	و	قواعد	متفاوتی	را	
باید	در	رسیدگی	به	دانش	آموزان	بکار		بگیریم.	
حضور	و	ظهــور	والدین	به	عنوان	ناظم	بیدار	و	
مهربــان	در	خانه،	حضــور	متعّهدانه	همراه	با	
روحیــه	ارتباطی	معلمان	در	مدرســه،	نظارت	
هوشیارانه	مدیران	مدارس	بر	اوضاع	آموزشی	و	
تربیتی	و	نظارت	عالیه	و	گاهی	بالینی.	مدیران	
محترم	آموزش	و	پرورش	و	دیگران	باید	خود	را	
در	برابر	این	پرسش	تاریخی	ببینند	که:	چگونه	
عمل	کنیم	تا	متناسب	با	شأن	تربیت	و	مترّبی	

از	این	موقعیت	عبور	نماییم؟

نکته سوم

مجموعه	پیش	رو	را	به	دّقــت	مطالعه	کنیم	و	
سهم	و	نقش	خود	را	دقیق	تر	درک	کنیم.	حقیقتًا	
مــا	تاکنون	بــا	خانواده	ها	به	عنوان	شــریک	
تربیت	و	یادگیری،	این	گونه	صمیمی	و	شفاف	
حرف	نزده	بودیم.	انتظار	داریم	والدین	عزیز	با	
رجوع	به	ســامانه	شبکه	ملی	رشد	توصیه	های	
مربوط	به	خــود	را	دریافت	و	مطالعه	کنند.	از	
معلمان	و	مدیــران	محترم	مدارس	نیز	همین	

انتظار	را	داریم.

نکته چهارم

آنچه	که	مــا	تدارک	دیده	ایــم،	حاصل	فکر	و	
عمل	تعدادی	انســان	اســت	که	در	موقعیت	
کارشناســی	و	تألیــف	قرار	گرفته	انــد.	بدون	
شــک	این	تصمیمات	بی	نقص	نیست	و	مانند	
همیشه	تقاضای	اظهارنظر	و	ارائه	پیشنهادهای	
جدید	از	طرف	شما	داریم.	هر	قدر	از	سوی	شما	
معلمان	عزیــز،	والدین	محترم	و	دانش	آموزان	
گرامی	بازخورد	بگیریم،	به	همان	اندازه	قوی	تر	
و	بــا	انگیزه	تر	این	راه	را	ادامــه	خواهیم	داد؛	

ان	شاءاهلل.

حسن ملکی
معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش 

و برنامه ریزی آموزش
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پیشگفتار



پیش گفتار

شرایط	حاکم	بر	تعلیم	که	از	زمستان	1398	بر	اثر	شیوع	گسترده	ویروس	کرونا	حاکم	شده	است،	تمام	عناصر	برنامه	درسی	را	به	چالش	
کشیده	و	با	دگرگون	کردن	محیط	یادگیری،	کنشگران	تربیت	و	آموزش	به	ویژه	معلمان،	دانش	آموزان	و	والدین	را	در	ایفای	نقش	های	

خود	با	مشکالت	جدی	روبرو	ساخته	است.
ســال	تحصیلی	گذشــته	علی	رغم	اینکه	با	مجاهدت	های	بی	بدیل	جهادگران	عرصه	تعلیم	و	تربیت	به	ظاهر	با	موفقیت،	ســپری	شد	و	
آموزش	تعطیل	نشد،	اما	نتایج	بررسی	ها	و	پژوهش	ها	بیانگر	چالش	های	جدی	در	زمینه	افت	پنهان	تحصیلی،	مشکالت	جدی	در	زمینه	
ـ	یادگیری	است	که	عدم	جبران	آن،	مراحِل	بعدی	 ســالمت	جسمی	و	روانی	دانش	آموزان	و	زیاد	شدن	فاصله	با	استانداردهای	یاددهی	
تحصیل	را	با	چالش	های	جدی	تر	روبرو	خواهد	کرد	و	از	طرفی	شــواهد	حاکی	از	آن	اســت	که	شرایط	محیط	آموزش	در	سال	تحصیلی	
جدید	هم	چالش	های	خود	را	خواهد	داشت.	با	توجه	به	مطالب	فوق	باید	تدابیری	اندیشیده	شود	که	با	استفاده	از	تجربه	سال	قبل	و	
رفع	معایب	و	تقویت	محاســن	آن،	آموزش	و	پرورش	بتواند	ضمن	مدیریِت	چالش	ها،	نتایج	بهتری	را	برای	همه	دست	اندر	کاران	نظام	

تعلیم	و	تربیت	به	ویژه	دانش	آموزان	رقم	بزند.	

 توجه به محدودیت های ناشــی از شرایط جدید به ویژه کم شدن زمان 
آموزش و شرایط روانی معلمان، دانش آموزان و خانواده های آنان؛ 

 توجه به نقش و جایگاه معلمان به عنوان عنصر کانونی و بی بدیل برنامه 
درسی

 لزوم توســعه اختیارات و ارتقای صالحیت هــای تخصصی معلمان در 
زمینه شایستگی های اساسی مورد نیاز برای آموزش های مجازی و ایفای 

نقش تربیتی آنان؛

مهم	تریــن	عامل	برای	عبور	از	شــرایط	موجود	با	آســیب	های	کمتر	و	نتایج	بهتر،	
برخورداری	از	برنامه	درســی	مطلوب	است؛	برنامه	درســی	ای	که	تمام	عناصر	آن	

متناسب	با	شرایط	جدید	به	ویژه	آموزش		غیرحضوری	تدوین	شده	باشد.
ســازمان	پژوهش	و	برنامه	ریزی	آموزشی	با	تشکیل	ســتادی	ویژه	و	سازماندهی	
تمام	گروه	های	دفتر	تألیف	کتاب	های	درســی	آموزش	عمومی	و	متوسطه	نظری	و	
بهره	گیری	از	کارشناسان	و	صاحب	نظران	دانشگاهی	و	معلمان	خالق	و	باتجربه	و	با	
بهره	گیری	از	نتایج	پژوهش	های	انجام	شــده،	برنامه	درسی	حاضر	را	با	ویژگی	های	
خاص	آماده	نموده	و	پس	از	اعتباربخشــی	توســط	تعدادی	از	معلمان	دوره	های	

تحصیلی	در	دروس	مختلف	تقدیم	نموده	است.	این	ویژگی	ها	عبارتند	از:
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 در نظر گرفتن تغییر محیط آموزش از مدرسه به خانه و نیاز به نقش آفرینی 
خانواده به ویژه والدین در زیست بوم جدید تحصیلی فرزندان؛

 در نظر گرفتن نقش اساسی تنظیم گری، هدایت و کنترل مدیریت مدرسه 
ـ یادگیری؛  بر ارتباط معلمان، والدین، دانش آموزان و فرایندهای یاددهی 

 تمرکز بر برنامه درســی، اهداف و انتظارات کلیدی به جای توجه صرف 
به محتوای کتاب درســی که این مهم نیز مورد تأکید سند تحول بنیادین 

آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی است؛

 سوق دادن دانش آموز از عنصری منفعل و مطیع محض به یادگیرنده ای 
فعــال و دارای نقش مؤثر و خودیادگیرنده در کنار نقش تســهیل گری و 

هدایت گری معلم.

 مجموعه	تدوین	شــده،	مجموعه	ای	منسجم	از	اجزای	مختلفی	است	که	اگر	با	
یکدیگر	نگریســته	و	اشاعه	و	اجرا	گردد،	می	تواند	تاحدی	از	پیامدها	و	آسیب	های	
آموزش	غیرحضوری	در	نظام	آموزش	کشور،	بکاهد.	این	مجموعه	از	جهتی	برنامه	
درســی	متناسب	با	اقتضائات	و	شرایط	ســال	تحصیلی	پیش	رو	بوده	و	از	جهتی	
می	توان	آن	را	یاری	رســان	معلمان،	والدین	و	مسئولین	اجرایی	مدرسه،	در	فرایند	

ـ	یادگیری	در	شرایط	کنونی	قلمداد	نمود. یاددهی	

 مجموعه	مذکور،	حاوی	عناصر	برنامه	درسی،	یعنی:	اهداف	و	محتوا،	راهبردهای	
تربیت	و	یادگیری،	ســنجش	و	ارزشیابی،	معلمان،	خانواده	و	محیط	است	که	هر	
یک،	متناسب	با	شرایط	فعلی	و	آموزش	غیرحضوری،	تدوین	شده	است.	سعی	بر	
آن	بوده	تا	برنامۀ	آماده	شده،	بسیار	کاربردی	و	انضمامی	بوده	و	از	این	رو،	آمیخته	
با	مثال	های	عینی	از	کتاب	های	درسی	مختلف	و	شرایط	آموزش	غیرحضوری	است.	

 در	برنامه	درســی	حاضر،	ابتدا	اهداف	کلیدی	هر	درس	مشخص	شده	و	سپس	
نقشــه	محتوایی	بــرای	تحقق	اهداف	و	انتظارات	در	قالــب	مفاهیم،	مهارت	ها	و	
ارزش	های	اساســی	استخراج	و	ارائه	شده	اســت.	وقتی	شرایط	به	سمتی	پیش	
می	رود	که	آموزش	از	وضعیت	عادی	خود	فاصله	می	گیرد،	برنامه	ریزان	درسی	باید	
تمهیدی	بیندیشند	که	مجریان	آن	از	اهداف	و	محتوای	این	برنامه،	نه	تنها	فاصله	
نگیرند،	بلکه	با	فهم	دقیق	تر	برنامۀ	درســی،	اهــداف	آن	را	بهتر	و	دقیق	تر	پیگیری	
کنند.	برنامۀ	حاضر	ســعی	کرده	است	در	حد	توان	به	این	نکته	توجه	کند	و	شرایط	

را	برای	فهم	دقیق	تر	برنامۀ	درسی	فراهم	کند.	

ـ	یادگیری	مؤثر	آمیخته	است	با	مثال	های	کاربردی	از	دروس	  روش	های	یاددهی	
مختلف	تا	بتواند	به	شکلی	عینی	و	انضمامی،	یاری	رسان	معلم	باشد.

1

3

4

5

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

18

2

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره متوسطهپیشگفتار



 در	عنصر	ارزشــیابی،	ابتدا	مالحظات	اساســی	در	ارزشیابی	تبیین	شده	سپس	
فرایند	ارزشــیابی	در	سه	محور	»به	اشــتراک	گذاشتن	اهداف«،	»شیوه		سنجش	و	
گردآوری	شواهد«	و	«محور	بازخورد«	ارائه	شده	است	و	روش	ها	و	فنون	ارزشیابی	

در	آموزش	های	غیرحضوری	با	ذکر	مثال	های	متعدد	تشریح	شده	است.	

 در	بخش	معلمان،	ضمن	توصیه	های	عمومی	مورد	نیاز	برای	زیست	بوم	جدید	
آموزشــی،	مهارت	های	حرفــه	ای	مورد	نیاز	معلم	در	خصــوص	مهارت	های	پایه	و	
تخصصی	مورد	نیاز	در	ســواد	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات	و	نیز	صیانت	در	فضای	
مجازی	و	ســالمت	روان	و	نیز	آموزش	خودنظم	دهی	دانش	آموزان	تبیین	شــده	
و	برای	هرکدام	از	مهارت	ها،	دسترســی	بــه	آموزش	های	مورد	نیاز	معلمان	در	این	

موضوعات	فراهم	شده	است.

 در	بخش	دیگر،	خانواده	به	عنوان	عنصری	مهم	و	اثرگذار	در	برنامه	درســی	به	
ویژه	آموزش	های	مجازی	در	این	برنامه	مورد	توجه	قرار	گرفته	و	بایســته	های	الزم	
در	این	زمینه	تبیین	شــده	است.	به	بیان	دیگر	با	توجه	به	اینکه	والدین،	مهم	ترین	
یاری	گر	معلم	در	فرایند	آموزش	هســتند،	توصیه	هایی	به	آنها	شده	تا	محیط	خانه	

را	در	بهترین	وضعیت	آموزشی	برای	فرزندانشان	قرار	دهند.	

 در	بخش	محیط	تربیت	و	یادگیری،	عوض	شــدن	مــکان	تربیت	و	یادگیری	
از	مدرســه	به	خانه	و	شــرایط	و	اقتضائات	و	موقعیت	هــای	یادگیری	و	چگونگی	
غلبه	بر	چالش	های	محیط	مجازی	بیان	شــده	است.	این	بخش	شامل	محتواهای	
چندرســانه	ای	ناظر	به	افزایش	آگاهی	رســانه	ای	و	دیجیتال	مخاطبان	این	برنامه	

است.

 قســمت	پایانی	به	مدیریت	مدرسه	و	نقش	اساســی	آن	در	تنظیم	مناسبات	
معلمــان	و	اولیــا	و	فرایندهای	تعلیــم	و	تربیت	اختصاص	یافته	اســت.	درواقع	
اســتلزامات	اجرایی	این	برنامه	در	سطح	مدرســه،	مورد	توجه	قرار	گرفته	است	و	
اینکه	مســئوالن	مدرسه	و	مدیران،	چه	تمهیداتی	را	برای	اجرای	موفق	این	برنامه،	

رعایت	کنند.

 در	پایان	اعالم	می	کنیم،	ســازمان	پژوهش	و	برنامه	ریزی	آموزشــی	از	نظرات	و	
پیشنهادهای	دانش	آموزان،	معلمان	و	صاحب	نظران	در	این	زمینه	استقبال	کرده	و	

دست	تمامی	همراهان	را	در	اجرای	این	برنامه	به	گرمی	می	فشارد.

دفتر تألیف کتاب های درسی
آموزش عمومی و متوسطه نظری

1

3

4

5

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

19

2

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره متوسطهپیشگفتار



اهداف 
و محتوا

3



کاهش	زمان	آموزش	را	اگرچه	می	توان	با	حذف	بخشــی	از	محتوای	آموزشی	
جبران	نمود،	اما	مسیری	دیگر	که	می	توان	دنبال	نمود	و	در	برنامه	پیش	رو	نیز	
اتخاذ	شده	است،	توجه	به	اهداف	آموزشی	در	برنامه	درسی	و	محورهای	اصلی	
محتوا،	یعنی	مفاهیم،	مهارت	ها	و	ارزش	های	اساسی	هر	درس،	به	جای	تمرکز	

بر	کتاب	درسی	است.	
در	این	مســیر	و	با	توجه	به	زمان	و	نوع	محتوای	آموزشــی،	دبیران	و	معلمان	
محترم،	اهتمام	خود	را	بر	روی	محقق	ساختن	اهداف	کلیدی	هر	کتاب	متمرکز	
کرده	و	بخش	هایی	از	محتوا	را	که	نقشــی	جدی	در	تحقق	مفاهیم	و	مهارت	ها	
و	ارزش	های	اساسی	در	دانش	آموزان	دارد،	با	جدیت	بیشتری	مورد	توجه	قرار	
خواهند	داد.	بدیهی	اســت	در	ارزشیابی	نیز	آنچه	مدنظر	می	باشد،	ارزشیابی	از	

نقشه	محتوایی	و	انتظارات	تنظیم	شده	است.
مســیر	مذکور،	حرکتی	هرچند	آغازین	برای	چرخش	از	کتاب	محوری	به	ســوی	
برنامه	محوری	است	و	کمک	می	کند	تا	معلم	و	دبیر،	در	چگونگی	انتخاب	مصادیق	
ـ	یادگیری،	 محتوای	متناســب	با	اهداف	آموزشی	و	گزینش	شیوه	های	یاددهی	
اختیار	بیشــتری	پیدا	کند؛	چرخشی	که	مدنظر	سند	تحول	و	برنامه	درسی	ملی	
نیز	هست.	این	مهم	نیازمند	آگاهی	دوبارۀ	معلمان	و	دبیران	از	اهداف	آموزشی	
و	نقشــه	محتوایی	هر	درس	)در	ســه	محور	مفاهیم،	مهارت	ها	و	ارزش	ها(	و	

تصریح	بر	آنهاست.
بدین	منظور،	اهداف	آموزشی	و	نقشه	محتوایی	هر	موضوع	درسی،	در	صفحات	
پیش	رو،	تصریح	و	تعیین		شــده	اســت.	آنچه	ارائه	شده	است،	نمایه	ای	کامل	

محتوا	از	مهم	ترین	عناصر	برنامه	درسی	محسوب	می	شود	به	نحوی	که	حتی	برخی	
از	صاحب	نظران	،	برنامه	درسی	را	معادل	محتوای	آموزشی	در	نظر	گرفته	اند.	

در	نظام	تعلیم	و	تربیت	جمهوری	اســالمی	که	طراحی	و	تدوین	برنامه	درسی	به	
صورت	متمرکز	اســت،	محتوا	نقش	کلیدی	تری	را	ایفا	کرده	به	نحوی	که	ســایر	
عناصر	برنامه	درســی،	الجرم	باید	با	آن	هماهنگ	شود.	در	زیست	بوم	جدید	که	
حاصل	شرایط	شــیوع	ویروس	کرونا	اســت	و	اجرای	آموزش	ها	از	حضوری	به	
غیرحضوری	تغییریافته	و	به	صورت	مجازی	انجام	می	شود،	محدودیت	هایی	به	
وجود	آمده	اســت	که	ازجمله	آنها	کاهش	زمان	آموزش	و	عدم	ارتباط	مستقیم	
معلم	و	دانش	آموز	است؛	امری	که	نیاز	معلمان	و	دبیران	و	هم	چنین	دانش	آموزان	
به	آشنایی	بیشتر	با	واسط	های	کاربری	مجازی	نیز،	آن	را	در	برخی	موارد،	تشدید	

می	کند.

3.1. مقدمه
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اهداف و محتوا  مقدمه



از	هــر	درس،	البته	با	تمرکز	بر	اهداف	و	محورهای	اصلی	در	محتوای	هر	درس	
اســت.	دبیران	و	معلمان	محترم	باید	با	توجه	به	اهداف	آموزشــی	هر	درس،	
تمرکــز	اصلی	خود	را	در	فرایند	و	فعالیت	های	یادگیری	معطوف	به	آنها	کرده	و	
با	توجه	به	محدودیت	زمان	تا	جــای	ممکن،	از	ارائه	محتواهای	غیرمرتبط	یا	

کمترمرتبط	به	اهداف،	پرهیز	کنند.	
به	عبارت	دیگر،	هر	کتاب	به	عنوان	مصداقی	از	یک	بسته	آموزشی،	مجموعه	ای	
از	مثال	هــا،	فعالیت	ها	و...	را	برای	انتقال	یک	محتوا	یا	ارزش	یا	مهارت	اصلی،	
به	کار	بســته	و	ارائه	داده	اســت.	اما	معلم	و	دبیر	می	تواند	با	نظر	به	اهداف	
آموزشــی	تصریح	شــده	برای	هر	درس	)در	صفحات	پیــش	رو(	و	با	توجه	به	
موقعیت	محیطی	و	زمانی	خویش،	به	برخــی	مثال	ها	یا	فعالیت	های	کتاب،	
توجه	بیشــتری	نموده	یا	از	برخی	از	آنها،	صرف	نظر	نماید؛	یا	آنکه	بر	اســاس	
شــرایط	محیطی	و	زمانی	و	مخاطب،	تقدم	و	تأخر	محتــوای	کتاب	را	تغییر	

دهد.
عالوه	بر	این،	جداول	پیش	رو	و	اهداف	مذکور	در	ذیل	آنها،	می	تواند	به	دبیران	
و	معلمان	کمک	نموده	تا	از	اهداف	آموزشی	پایه	قبل	در	هر	درس،	آگاهی	یابند	
و	از	این	طریق،	بتوانند	در	ابتدای	سال	تحصیلی	به	ارزیابی	اولیه	دانش	آموزان	

نسبت	به	اهداف	آموزشی	سال	قبل	در	هر	درس،	اقدام	نمایند.
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اهداف و محتوا  مقدمه



3.2. اهداف به تفکیک هر درس

متوسطه اول
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اهداف و محتوا  متوسطه	اول



آموزش قرآن

پایه نهمپایه هشتمپایه هفتم
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	آموزش	قرآن 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هفتم

 ضمن	آشنایی	با	ویژگی	های	رسم	المصحف،	قرآن	را	از	روی	مصحف	آموزشی	
به	صورت	روان	می	خواند.

 ضمن	آشــنایی	با	شیوه	تلفظ	حروف	خاص	عربی،	این	حروف	را	در	عبارات	
نماز،	صحیح	تلفظ	می	کند.

 ضمــن	یادگیری	معنای	کلمات	و	ترکیب	های	پرکاربرد	قرآن،	جمالت	قرآنی	
کتاب	درسی	را	ترجمه	می	کند.

 ضمن	آشــنایی	با	برخی	از	مفاهیم	و	مضامین	تربیتــی	قرآن	کریم،	برای	
بهره	گیری	از	آموزه	های	قرآنی	در	زندگی	تالش	می	کند.

 ضمن	شــنیدن	و	خواندن	آهنگین	آیات	درســی،	به	درک	معنای	آیات	و	
خواندن	آن	عالقه	نشان	می	دهد.

اهداف آموزش قرآن

مفاهیم

 رسم	ا	لمصحف
 آیات	و	پیام	های	قرآنی
 داستان	های	کوتاه	قرآنی
 معنای	آیات	کتاب	درسی

 حروف	خاص	عربی	و	مضامین	تربیتی	و	آموزه	های	قرآن	کریم

مهارت ها

 روان	خوانی
 حفظ	اجمالی	آیات	منتخب

 درک	معنای	کلمات	و	ترکیب	های	قرآنی
 تفکر	و	تدبر	در	پیام	های	قرآنی	و	بیان	یافته	ها	به	زبان	ساده

ارزش ها و گرایش ها

 عالقه	به	شنیدن	قرآن	کریم
 رعایت	برخی	از	آداب	خواندن	قرآن	کریم

 انس	با	قرآن	کریم	و	سعی	در	بکارگیری	پیام	های	قرآن	در	زندگی
 عالقه	به	یادگیری	و	حفظ	آیات

نقشه محتوایی آموزش قرآن
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3

	پایه	هفتم 	آموزش	قرآن	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هشتم

 ضمن	آشــنایی	با	تفاوت	مصحف	آموزشــی	با	مصاحف	رایج،	آیات	کتاب	
درسی	را	همراه	با	رعایت	حروف	خاص	عربی	روان	می	خواند.

 ضمــن	یادگیری	معنای	کلمات	و	ترکیب	های	پرکاربرد	قرآن،	جمالت	قرآنی	
کتاب	درسی	را	ترجمه	می	کند.

 ضمن	آشــنایی	با	برخی	از	مفاهیم	و	مضامین	تربیتــی	قرآن	کریم،	برای	
بهره	گیری	از	آموزه	های	قرآنی	در	زندگی	تالش	می	کند.

 ضمــن	عالقه	به	تدبر	و	حفظ	پیام	های	قرآنی،	ســایر	پیام	های	قرآنی	را	از	
صفحات	قرآنی	استخراج	می	کند.

 ضمن	شــنیدن	و	خواندن	آهنگین	آیات	درســی،	به	درک	معنای	آیات	و	
خواندن	آن	عالقه	نشان	می	دهد.

اهداف آموزش قرآن

مفاهیم

	رسم	الخط	های	رایج
	آیات	و	پیام	های	قرآنی
	داستان	های	کوتاه	قرآنی
	معنای	آیات	کتاب	درسی

	حروف	خاص	عربی
	مضامین	تربیتی	و	آموزه	های	قرآن	کریم

مهارت ها

	روان	خوانی
	حفظ	اجمالی	آیات	منتخب

	درک	معنای	کلمات	و	ترکیب	های	قرآنی
	تفکر	و	تدبر	در	پیام	های	قرآنی	و	بیان	یافته	ها	به	زبان	ساده

ارزش ها و گرایش ها

	عالقه	به	شنیدن	قرآن	کریم
	رعایت	برخی	از	آداب	خواندن	قرآن	کریم

	انس	با	قرآن	کریم	و	سعی	در	بکارگیری	پیام	های	قرآن	در	زندگی
	عالقه	به	یادگیری	و	حفظ	آیات

نقشه محتوایی آموزش قرآن
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3

	پایه	هشتم 	آموزش	قرآن	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه نهم

 ضمن	روان	خوانی	مصحف	آموزشــی	به	رعایت	حروف	خاص	عربی	هنگام	
خواندن	آیات	قرآن	کریم	اهتمام	می	ورزد.

 ضمــن	یادگیری	معنای	کلمات	و	ترکیب	های	پرکاربرد	قرآن،	جمالت	قرآنی	
کتاب	درسی	را	ترجمه	می	کند.

 ضمن	آشــنایی	با	برخی	از	مفاهیم	و	مضامین	تربیتــی	قرآن	کریم،	برای	
بهره	گیری	از	آموزه	های	قرآنی	در	زندگی	تالش	می	کند.

 ضمــن	عالقه	به	تدبر	و	حفظ	پیام	های	قرآنی،	ســایر	پیام	های	قرآنی	را	از	
صفحات	قرآنی	استخراج	می	کند.

 ضمن	شــنیدن	و	خواندن	آهنگین	آیات	درســی،	به	درک	معنای	آیات	و	
خواندن	آن	عالقه	نشان	می	دهد.

اهداف آموزش قرآن

مفاهیم

 آیات	و	پیام	های	قرآنی
 داستان	های	کوتاه	قرآنی
 معنای	آیات	کتاب	درسی

 حروف	خاص	عربی
 مضامین	تربیتی	و	آموزه	های	قرآن	کریم

مهارت ها

 روان	خوانی
 حفظ	اجمالی	آیات	منتخب

 درک	معنای	کلمات	و	ترکیب	های	قرآنی
 تفکر	و	تدبر	در	پیام	های	قرآنی	و	بیان	یافته	ها	به	زبان	ساده

ارزش ها و گرایش ها

 عالقه	به	شنیدن	قرآن	کریم
 رعایت	برخی	از	آداب	خواندن	قرآن	کریم

 انس	با	قرآن	کریم	و	سعی	در	بکارگیری	پیام	های	قرآن	در	زندگی
 عالقه	به	یادگیری	و	حفظ	آیات

نقشه محتوایی آموزش قرآن
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3

	پایه	نهم 	آموزش	قرآن	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پیام های آسمان

پایه نهمپایه هشتمپایه هفتم
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	پیام	های	آسمان 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هفتم

	با	درک	معنای	نظارت	الهی،	ســعی	می	کند	مراقبت	بیشــتری	
نسبت	به	اعمال	خود	داشته	باشد.

	با	شناختی	که	از	مفهوم	اســتعانت	کسب	می	کند،	به	خداوند	
بیشتر	اّتکا	می	کند.	

	ضمــن	درک	ارتباط	تنگاتنگ	دنیا	و	آخرت،	رغبت	آنها	به	انجام	
اعمال	صالح	بیشتر	می	شود.

	با	شناختی	که	از	زندگانی	پیامبر	و	معصومین	به	دست	می	آورد،	
سعی	در	الگوگیری	از	زندگی	آنان	دارد.

	ضمن	شــناخت	احکام	الهی	)نماز،	حجاب،	طهارت(،	به	رعایت	
این	احکام	اهتمام	بیشتری	می	ورزد.

	بر	اســاس	شــناختی	که	از	معیارهای	دوست	خوب	به	دست	
می	آورد،	دقت	بیشتری	در	انتخاب	دوستان	خود	می	کند.

اهداف پیام های آسمان

مفاهیم

	نظارت	خداوند	
	استعانت	از	خدا

	رابطه	دنیا	و	آخرت
	الگوهای	دینی

	بلوغ	شرعی	و	احکام	آن
	احکام	)نجاسات	و	مطّهرات(

	اهمیت	و	جایگاه	نماز
	فلسفه	حجاب

	علم	آموزی	در	اسالم
	ویژگی	های	دوست	خوب

مهارت ها

	تاب	آوری	برای	انجام	احکام	شرعی
	رعایت	احکام	نجاسات	و	مطهرات
	تشخیص	معیارهای	دوست	خوب

	الگوگیری	از	معصومان	
	تشخیص	پوشش	مناسب	
	ارتباط	با	خدا	از	طریق	نماز	

	مراقبت	از	رفتار	خود

ارزش ها و گرایش ها

	اعتماد	به	کمک	خداوند	
	تمّسک	به	سخن	و	سیره	معصومان	)در	

حل	مسائل	فردی	و	خانوادگی(
	معادباوری

	عمل	بر	اساس	معیارهای	دینی	)احکام،	
اخالق	و...(

	اهتمام	به	علم	آموزی

نقشه محتوایی پیام های آسمان
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3

	پایه	هفتم 	پیام	های	آسمان	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هشتم

	ضمن	آشــنایی	با	صفــت	غفران	الهی،	امید	وی	برای	بازگشــت	به	درگاه	
خداوند	و	طلب	بخشش	از	گناهانش	بیشتر	می	شود.	

	بــا	آگاهی	از	ویژگی	های	اهل	بهشــت	و	جهنم،	ســعی	می	کند	رفتارهای	
بهشتیان	را	در	خود	ایجاد	کند	و	از	رفتارهای	اهل	جهنم	دوری	کند.	

	بــا	درک	اهمیت	وجود	امام	پــس	از	پیامبر،	دالیل	ضرورت	امامت	را	بیان	
می	کند.	

	ضمن	شناخت	آداب	نماز	و	نیز	فواید	روزه،	سعی	در	رعایت	آداب	نماز	دارد	
و	رغبت	بیشتری	برای	گرفتن	روزه	پیدا	می	کند.	

	با	شــناخت	فلسفه	عفاف،	تمایل	بیشــتری	برای	رعایت	حریم	های	عفاف	
دارد.	

	با	آگاهی	از	ضررهای	مصرف	گرایی،	پرهیز	بیشتری	از	مصادیق	آن	دارد.
	بر	اساس	درکی	که	از	گناهان	زبانی	و	پیامدهای	آن	پیدا	می	کند،	نسبت	به	

ترک	این	گناهان	ترغیب	می	شود.
	ضمن	شناخت	مفهوم	دعا	و	آثار	آن،	عالقه	بیشتری	به	گفت	وگو	و	مناجات	

با	خدا	پیدا	می	کند.
	با	درک	اهمیت	وحدت	میان	مسلمانان،	از	هرگونه	کالم	یا	رفتار	تفرقه	برانگیز	

پرهیز	می	کند.
	با	آگاهی	از	نتایج	ســوء	بی	توجهی	به	حق	النــاس	در	جهان	آخرت،	دقت	

بیشتری	در	رعایت	این	حق	پیدا	می	کند.

اهداف پیام های آسمان

مفاهیم

	غفران	الهی
	ویژگی	های	بهشت	و	جهنم

	رهبری	پس	از	رحلت	پیامبر	اکرم)ص(
	آداب	نماز

	روزه	و	فواید	آن
	حیا	و	عفاف	

	اسراف
	گناهان	زبانی
	دعا	و	آداب	آن

	وحدت	و	برادری	
	حق	الناس

مهارت ها

	استدالل	بر	وجود	خدا	
	مطالعه	در	مــورد	رهبری	دینی	و	

سیاسی	امامان
	تشخیص	ویژگی	های	بهشتیان	و	

جهنمیان
	مدیریت	مصرف

	مدیریت	روابط	با	نامحرم

ارزش ها و گرایش ها

	عالقــه	و	اهتمام	به	تفکر	در	مورد	
شگفتی	های	خلقت

	اهتمام	بــه	زدودن	رذائل	اخالقی	
زبان

	اهتمام	به	انجام	احکام	اســالمی		
)در	موضوع	نمــاز،	روزه،	حق	الناس	و	

ارتباط	با	نامحرم(
	اهتمام	به	حفظ	وحدت	
	اهتمام	به	کسب	حالل	

	رعایت	حق	الناس
	امیــدواری	به	بخشــش	خدا	و	

تالش	در	جهت	بخشش	دیگران

نقشه محتوایی پیام های آسمان
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	پایه	هشتم 	پیام	های	آسمان	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه نهم

	ضمن	شناخت	راه	های	معرفت	نسبت	به	صفات	الهی،	به	شناخت	کامل	تری	
از	خداوند	متعال	می	رسد.

	مفهوم	ایمان	به	خدا	را	دانســته	و	با	راه	های	افزایش	ایمان	به	خدا	و	آثار	
ایمان	آشنا	می	شود.

	با	شــناختی	که	از	ویژگی	های	پیامبران	پیدا	می	کند،	سعی	در	الگو	گرفتن	از	
این	صفات	دارد.

	پاســخ	برخی	از	ســؤاالت	مطرح	در	خصوص	امام	زمان	)علیه	الســالم(	را	
دانسته	و	با	راهکار	دین	برای	عصر	غیبت	آشنا	می	شود.

	ضمن	شناخت	احکام	غسل،	تیمم	و	وضو	و	برخی	از	احکام	نماز،	این	اعمال	
را	به	درستی	انجام	می	دهد.

	ویژگی	های	دوست	خوب	را	تبیین	می	کند	و	دوستان	خود	را	بر	اساس	این	
ویژگی	ها	ارزیابی	می	کند.

	به	شــناخت	کاملی	از	شرایط	و	روش	های	صحیح	امر	به	معروف	و	نهی	از	
منکر	دست	می	یابد.

	بــا	آگاهی	از	مفهوم	انفاق	و	انواع	آن،	نســبت	به	انجام	این	وظیفه	الهی	
راغب	می	شود.

	مفهوم	جهاد	و	انواع	آن	را	می	شناسد.

اهداف پیام های آسمان

مفاهیم

	شناخت	خداوند
	ایمان	به	خدا	

	ویژگی	های	پیامبران	
	امام	زمــان	و	راهنمایان	دین	در	

عصر	غیبت
	احکام	وضو،	غسل،	تیمم	و	نماز

	دوست	خوب
	ثمرات	انقالب	اسالمی

	امر	بــه	معروف	و	نهــی	از	منکر	
)شرایط	و	روش	ها(

	انفاق	
	جهاد	

مهارت ها

	اســتنتاج	ویژگی	های	خداوند	از	
آیات	قرآن	و	جهان	آفرینش
	الگوگیری	از	پیامبران	

و	شیوه	های	 	تشخیص	شــرایط	
انجام	امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر

	تشــخیص	وظایف	مالی	خود	در	
موقعیت	های	زندگی

	انجام	احکام	عملی	)وضو،	غسل،	
تیمم(

	گزینش	و	انتخاب	دوستان	صالح

ارزش ها و گرایش ها

	تفکر	در	ویژگی	های	الهی
	مسئولیت	پذیری	در	قبال	سرنوشت	

دیگران
	تمسک	به	خداوند	و	ایمان	به	او
	تالش	برای	آگاهی	از	احکام	دین
	پاســداری	از	ارزش	های	دینی	و	

خاک	میهن
	احسان	در	راه	خدا

نقشه محتوایی پیام های آسمان
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3

	پایه	نهم 	پیام	های	آسمان	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



فارسی

پایه نهمپایه هشتمپایه هفتم
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	فارسی 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هفتم

	بــا	خواندن،	درک	و	دریافت	پیام	اصلی	متون	نظم	
و	نثر	و	کشــف	ارتباط	معنایی	بخش	های	مختلف	یک	
متن،	به	صورت	مستدل	و	منطقی	درباره	آن	گفت	وگو	

و	آن	را	نقد	و	تحلیل	می	کند.	

	پس	از	آشــنایی	با	انواع	نوشته	ها	و	تمرکز	بر	نوع	
خوانش	و	لحــن	گوینده،	توانایی	بلندخوانی،	صامت-
خوانی	و	خواندن	با	لحن	و	آهنگ	مناسب	را	به	دست	

می	آورد.

	با	شــناخت	جمله	و	اجزای	آن،	گســترش	جمله،	
منطق	قــرار	گرفتن	اجزای	جمله	بــه	دنبال	هم،	انواع	
جملــه،	فعل	به	عنوان	محور	اصلی	جمله	و	زمان	افعال	
و...	مهارت	هــای	زبانــی	خود	را	پــرورش	می	دهد	و	

توانایی	بکارگیری	آنها	را	کسب	می	کند.

	با	تقویت	درک	شــنوایی،	مهارت	تفکر،	گفت	وگو	و	
توانایی	سخن	گفتن	مؤثر،	مناسب	و	روان	در	برابر	جمع	

سخن	می	گوید.

	با	آموختن	دانش	های	ادبی	و	شیوه	ها	و	ابزارهای	
آفرینش	زیبایی	ســخن،	توانایی	خوانــدن	نمادهای	
نوشتاری	و	تصویری	زبان	فارسی	را	به	دست	می	آورد.

	متن	هــا	را	نشــانه	گذاری	می	کند	و	بــا	به	کارگیری	
کارافزارهای	مناســب	خواندن	)مکــث،	تکیه،	درنگ،	
گسست	و	کشش	آوایی،	فراز	و	فرود،	لحن	و	آهنگ(،	
با	شــیوه	های	مناسب	خواندن	آشنا	می	شود	و	آداب	و	

عادات	پسندیده	در	خواندن	را	بکار	می	گیرد.

	با	خوانــدن	نمونه	های	خوب	نظم	و	نثر	فارســی،	
ضمن	آشــنایی	با	صاحبان	آثــار،	آموزه	های	اخالقی	و	
تربیتی	آنهــا	را	در	زندگی	بکار	می	گیــرد	و	از	خوانش	

متون	ادبی	لذت	می	برد.

	با	درک	ارزش	هایــی	چون	باور	و	ایمان	به	مفاهیم	
دینــی،	تربیتی،	اخالقی	و	فرهنگــی،	نگرش	مثبت	به	
ارزش	های	اسالمی	و	انقالب	اسالمی	از	طریق	خوانش	
متون	ادبی،	نسبت	به	ادبیات،	تاریخ	ادبیات،	ادبا،	زبان	

و	فرهنگ	فارسی	نگرش	مثبت	پیدا	می	کند.

	با	کســب	توانایی	ســخن	گفتن	مؤثر،	مناسب	و	
روان	در	برابــر	جمع	و	با	تأکیــد	بر	فن	بیان	بر	کم	رویی	
خود	غلبه	می	کند	و	اعتماد	به	نفس	بیشتری	به	دست	

می	آورد.

 اهداف فارسی
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3

	پایه	هفتم 	فارسی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 ســازه	ها	و	هنجارهای	زبان	فارســی	و	شیوه	های	
آفرینش	متن	های	ادبی

	شناخت	جمله	و	اجزای	آن،	گسترش	جمله،	منطق	
قرار	گرفتن	اجزای	جمله	به	دنبال	هم،	انواع	جمله،	فعل	

به	عنوان	محور	اصلی	جمله	و	زمان	افعال
	خداشناســی	و	تعمق	و	تفکر	در	آفرینش	پدیده	ها	

و	هستی
	علم	آموزی

	الگوپذیری	از	بزرگان	دیــن	و	انقالب	و	چهره	های	
ادبی،	علمی،	انقالبی	و	دالوران	ایران	زمین

مهارت ها

 تفکر
 تمرکز	و	دقت
 گفت	وگو

 نقد	و	تحلیل
 استدالل

 توانایی	تعمیم	یافته	ها
 خوانش	با	لحن	و	آهنگ	مناسب

 توانایی	درک	پیام	ها

ارزش ها و گرایش ها

 باور	و	ایمــان	به	مفاهیم	دینی،	تربیتی،	اخالقی	و	
فرهنگی

 نگرش	مثبت	به	ارزش	های	اسالمی	و	انقالب	اسالمی
 عالقه	به	زبان	فارسی	به	عنوان	یکی	از	ارکان	هویت	

ملی
 رعایت	اخالق	علمی	و	پژوهشــی	در	حوزه	زندگی	

فردی	و	اجتماعی
 ایجاد	نگرش	منتقدانه	)نگاه	انتقادی(

 توجه	به	زبــان	و	ادبیات	و	فرهنــگ	منطقه	ای	و	
بومی	و...

نقشه محتوایی فارسی
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	پایه	هفتم 	فارسی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هشتم

	با	خواندن،	درک	و	دریافت	پیام	اصلی	متون	ادبی	
نظم	و	نثر	و	کشف	ارتباط	معنایی	بخش	های	مختلف	
یک	متن،	به	صورت	مســتدل	و	منطقــی	درباره	آن	

گفت	وگو	می	کند	و	آن	را	نقد	و	تحلیل	می	کند.	

	با	انواع	نوشــته	ها	آشــنا	می	شــود	و	با	تمرکز	بر	
نوع	خوانش	و	لحــن	گوینده،	توانایــی	بلندخوانی،	
صامت	خوانی	و	خواندن	با	لحن	و	آهنگ	مناســب	را	

به	دست	می	آورد.

	با	شــناخت	کلمات	هم	آوا،	اجزای	جمله	و	معرفی	
اســم،	گروه	اسمی،	وابسته	های	پســین	اسم	)صفت	
بیانی(،	وابســته	های	پیشــین	اســم	)صفت	اشاره،	
صفت	شمارشــی،	صفت	پرسشــی،	صفــت	تعجبی،	
صفت	مبهم(،	فرایندهای	واجی،	واج	میانجی،	واژگان	

متون	زبانــی	و	ادبی	دوره	معاصر،	ســاختمان	نحوی	
زبان	و	روابط	همنشــینی	زبان	در	زبان	فارســی	معیار،	
مهارت	های	زبانی	خود	را	پــرورش	می	دهد	و	توانایی	

تشخیص	و	به	کارگیری	آنها	را	کسب	می	کند.

	با	آموختن	دانش	های	ادبی	و	شیوه	ها	و	ابزارهای	
آفرینش	زیبایی	ســخن،	توانایی	خوانــدن	نمادهای	
نوشتاری	و	تصویری	زبان	فارسی	را	به	دست	می	آورد.

	با	بکارگیری	کارافزارهای	مناســب	خواندن	)مکث،	
تکیه،	درنگ،	گسســت	و	کشــش	آوایی،	فراز	و	فرود،	
لحن	و	آهنگ(،	با	شــیوه	های	مناســب	خواندن	آشنا	
می	شود	و	آداب	و	عادات	پسندیده	درست	خواندن	را	

به	کار	می	گیرد.

	با	خواندن	نمونه	های	خوب	از	نظم	و	نثر	فارســی،	
ضمن	آشــنایی	با	صاحبان	آثــار،	آموزه	های	اخالقی	و	
تربیتی	آنها	را	در	زندگی	بــه	کار	می	گیرد	و	از	خوانش	

متون	ادبی	لذت	می	برد.

	با	درک	ارزش	هایــی	چون	باور	و	ایمان	به	مفاهیم	
دینــی،	تربیتی،	اخالقی	و	فرهنگــی،	نگرش	مثبت	به	
ارزش	های	اسالمی	و	انقالب		اسالمی	از	طریق	خوانش	
متون	ادبی،	نسبت	به	ادبیات،	تاریخ	ادبیات،	ادبا،	زبان	

و	فرهنگ	فارسی	نگرش	مثبت	پیدا	می	کند.

	با	کســب	توانایی	ســخن	گفتن	مؤثر،	مناسب	و	
روان	در	برابر	جمع	و	بــا	تأکید	بر	فن	بیان	بر	کم	رویی	
خود	غلبه	می	کند	و	اعتماد	به	نفس	بیشتری	به	دست	

می	آورد.

 اهداف فارسی
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3

	پایه	هشتم 	فارسی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 سازه	ها	و	هنجارهای	زبان	فارسی	و	
شیوه	های	آفرینش	متن	های	ادبی
 بایدها	و	نبایدهای	امالیی

 قالب	های	شعری
 خداشناسی

 تعمق	در	آفرینش	پدیده	ها	و	هستی
 پیام	ها	و	آموزه	های	زندگانی	مانند:	
کار	و	تــالش،	احتــرام،	خودشناســی،	
آزادگی،	امیدواری،	دوراندیشی،	آزادی،	
درســتکاری،	عزت	و	آزادگــی،	ادبیات	
پایداری،	وطن	دوستی	و	دفاع	از	میهن،	

الگوپذیری	از	شهدا	و	ایثارگران

 
 شناخت	كلمات	هم	آوا

 اجزای	جمله	و	معرفی	اسم
 گروه	اسمی

 وابســته	های	پســین	اسم	)صفت	
بیانی(

 وابسته	های	پیشــین	اسم	)صفت	
اشاره،	صفت	شمارشی،	صفت	پرسشی،	

صفت	تعجبی،	صفت	مبهم(
 فرایندهای	واجی
 واج	میانجی

 ســاختمان	نحــوی	زبــان	و	روابط	
همنشینی	واژه	ها	در	زبان	فارسی

مهارت ها

 تفکر
 تمرکز	و	دقت
 گفت	وگو

 نقد	و	تحلیل
 استدالل

 توانایی	تعمیم	یافته	ها
 خوانش	با	لحن	و	آهنگ	مناسب

 توانایی	درک	پیام	ها	و...	

ارزش ها و گرایش ها

 بــاور	و	ایمــان	به	مفاهیــم	دینی،	
تربیتی،	اخالقی	و	فرهنگی

 نگرش	مثبت	به	ارزش	های	اسالمی	
و	انقالب	اسالمی

 عالقه	به	زبان	فارسی	به	عنوان	یکی	
از	ارکان	هویت	ملی

 رعایت	اخالق	علمی	و	پژوهشــی	در	
حوزه	زندگی	فردی	و	اجتماعی

)نگاه	 منتقدانــه	 نگــرش	 ایجــاد	  
انتقادی(

 توجه	به	زبــان	و	ادبیات	و	فرهنگ	
منطقه	ای	و	بومی	

نقشه محتوایی فارسی
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3

	پایه	هشتم 	فارسی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه نهم

	بــا	نمونه	هایی	از	متون	نظم	و	نثر	ایران	و	جهان	و	
چهره	هــای	بزرگ	ادبی	و	فرهنگی	معاصر	و	کهن	ایران	
و	جهان	آشــنا		می	شود	و	توانایی	درک	و	تعمیم	معنای	
متــون	زبانی	و	ادبی	و	یافته	هــای	علمی	و	ادبی	زبان	

فارسی	را	به	دست	می	آورد.	

	پس	از	آشــنایی	با	انــواع	نوشــته	ها	و	تمرکز	بر	
نــوع	خوانش	و	لحــن	گوینده،	توانایــی	بلندخوانی،	
صامت	خوانی	و	خواندن	با	لحن	و	آهنگ	مناســب	را	

به	دست	می	آورد.

	توانایی	اســتنباط،	درک	و	دریافت	پیکره	و	اجزای	
متن	و	نقد	و	تحلیل	پیام	های	متن	دروس	را	به	دست	
	مــی	آورد	و	روحیه	نقــد	و	نقدپذیــری	در	او	تقویت	

	می	شود.

	با	آموختن	دانش	های	ادبی	و	شیوه	ها	و	ابزارهای	
آفرینش	زیبایی	ســخن،	توانایی	خوانــدن	نمادهای	
نوشتاری	و	تصویری	زبان	فارسی	را	به	دست	می	آورد.

	به	آموزه	های	نیکوی	اخالقی،	ارزش	های	اجتماعی،	
دینی،	انقالبی	و	فرهنگی	ایران	زمین	عالقمند		می	شود	
و	زبان	فارسی	را	به	عنوان	یکی	از	ارکان	هویت	ملی	به	

شمار		می	آورد.

	با	به	کارگیری	کارافزارهای	مناسب	خواندن	)مکث،	
تکیه،	درنگ،	گسســت	و	کشــش	آوایی،	فراز	و	فرود،	
لحن	و	آهنگ(،	با	شــیوه	های	مناســب	خواندن	آشنا	
می	شود	و	آداب	و	عادات	پسندیده	درست	خواندن	را	

به	کار	می	گیرد.

	با	درک	ارزش	های	اساســی	چــون	باور	و	ایمان	به	

مفاهیــم	دینی،	تربیتی،	اخالقی	و	فرهنگی،	ارزش	های	
اسالمی	و	انقالب	اسالمی	از	طریق	خوانش	متون	ادبی،	
نسبت	به	ادبیات،	زبان	و	فرهنگ	فارسی	نگرش	مثبت	

پیدا	می	کند.

	با	شــناخت	گروه	اســمی،	هســته	گروه	اســمی،	
وابسته	های	پیشین	و	پســین،	روابط	معنایی	واژگان،	
صفت	هــا،	انواع	فعل	مضارع،	ماضــی	و	آینده،	تغییر	
زمــان	و	شــمار	فعل	ها،	قید	و	پرســش	انــکاری	و...	
مهارت	های	زبانی	خود	را	پــرورش	می	دهد	و	توانایی	

تشخیص	و	به	کارگیری	آنها	را	کسب	می	کند.

	با	کســب	توانایی	ســخن	گفتن	مؤثر،	مناسب	و	
روان	در	برابــر	جمع	و	با	تأکید	بر	فن	بیان	بر	کم	رویی	
خود	غلبه	می	کند	و	اعتماد	به	نفس	بیشتری	به	دست	

می	آورد.

 اهداف فارسی
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3

	پایه	نهم 	فارسی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 ســازه	ها	و	هنجارهای	زبان	فارسی	و	
شیوه	های	آفرینش	متن	های	ادبی

 شناخت	جوهره	فعالیت	های	نوشتاری	
و	بایدها	و	نبایدهای	امالیی

 قالب	های	شعری
 خداشناسی	و	تعمق	و	تفکر	در	آفرینش	

پدیده	ها	و	هستی
 علم	آموزی

 زیســتی	مناســب	و	شایســته	بــا	
الگوپذیــری	از	بزرگان	دیــن	و	چهره	های	

ادبی	و	علمی	و	انقالبی
 درک	ادب	برجسته	جهانی

 شناخت	گروه	اسمی
 هسته	گروه	اسمی

 وابسته	های	پیشین	و	پسین
 روابط	معنایی	واژگان
 انواع	فعل	مضارع
 ماضی	و	آینده	

مهارت ها

 تفکر
 تمرکز	و	دقت
 گفت	وگو

 نقد	و	تحلیل
 استدالل

 توانایی	تعمیم	یافته	ها
 خوانش	با	لحن	و	آهنگ	مناسب

 توانایی	درک	پیام	ها	

ارزش ها و گرایش ها

 باور	و	ایمان	به	مفاهیم	دینی،	تربیتی،	
اخالقی	و	فرهنگی

 نگرش	مثبت	به	ارزش	های	اسالمی	و	
انقالب	اسالمی

 عالقه	به	زبان	فارسی	به	عنوان	یکی	از	
ارکان	هویت	ملی

 رعایت	اخالق	علمی	و	پژوهشــی	در	
حوزه	زندگی	فردی	و	اجتماعی

 ایجاد	نگرش	منتقدانه	)نگاه	انتقادی(
 توجه	بــه	زبان	و	ادبیــات	و	فرهنگ	

منطقه	ای	و	بومی

نقشه محتوایی فارسی
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3

	پایه	نهم 	فارسی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



نگارش

پایه نهمپایه هشتمپایه هفتم
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	نگارش 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هفتم

	با	ترسیم	ساختمان	نوشته،	به	ذهن	و	نوشته	خود	
نظم	می	دهد	و	آسان	تر	می	نویسد.

	با	ویژگی	های	بخش	های	مختلف	نوشــته	آشنایی	
دارد	و	هنگام	نوشــتن،	می	داند	در	مورد	چه	بنویسد،	
از	کجا	شــروع	کند	و	چگونــه	موضوع	خود	را	پرورش	
دهد،	در	هر	بند	درباره	یک	موضوع	مرتبط	با	موضوع	
اصلی	می	نویســد	و	از	پراکنده	گویی	پرهیز	می	کند	و	
در	نهایت	می	داند	که	نوشــته	خود	را	چگونه	به	پایان	

برساند.

	هنگام	نوشتن،	ابتدا	موضوع	را	به	چند	زیر	موضوع	
دســته	بندی	می	کند	و	با	نوشتن	در	مورد	هر	کدام	از	
ریزموضوع	ها	در	بخش	میانی،	به	ذهن	و	نوشته	خود	

نظم	می	دهد.

	هنگام	نوشــتن	درباره	موضوع	هــای	کلی،	برای	
ســازمان	دادن	به	ذهن	و	نوشــته	خــود،	موضوع	را	

محدود	می	کند	و	در	مــورد	موضوع	جدید	به	صورت	
دقیق	تر	می	نویسد.

	هنگام	نوشــتن	هر	یک	از	بندها،	ابتدا	به	درستی	
موضوع	بند	را	با	آوردن	جمله	موضوع	مشخص	می	کند	
و	با	نوشــتن	جمله	های	مرتبط	با	جمله	نخست،	آن	را	

تقویت	می	کند.

	در	مورد	برخــی	موضوع	ها	و	موضوع	های	ذهنی،	
با	اســتفاده	از	پرسش	و	پاسخ،	ســیر	نوشته	را	معین	

می	کند	و	به	ذهن	و	نوشته	خود	نظم	می	دهد.

	در	مواجهــه	با	یک	تصویر،	خوب	می	بیند	و	ارتباط	
بخش	های	مختلف	تصویر	را	درک	می	کند	و	پیام	های	
تصویر	را	در	می	یابد	و	تحلیــل	می	کند	و	می	تواند	در	

مورد	تصویر	متنی	بیافریند.

	هنگام	مطالعه	متون	کهــن	و	حکایات،	پیام	متن	

را	درک	می	کند	و	به	راحتی	آن	را	بازنویســی	می	کند	و	
گسترش	می	دهد.

	در	مواجهــه	بــا	ضرب	المثل	ها،	پیــام	و	محتوای	
ضرب	المثل	را	درک	می	کند	و	با	استفاده	از	ظرفیت	های	
معنایی	و	تصویری	آنها،	داستانی	کوتاه	می	آفریند.

	نکات	ویرایشی	را	رعایت	می	کند	و	قواعد	دستوری	
را	به	درستی	به	کار	می	برد،	درست	می	نویسد	و	درست	

سخن	می		گوید.

	خوب	می	شــنود	و	نوشــته	های	دیگران	را	نقد	و	
بررسی	می	کند،	بندهای	مختلف	نوشته	آنها	و	موضوع	
هــر	کدام	از	بندها	را	تشــخیص	می	دهد	و	برای	بهتر	

شدن	نوشته	پیشنهاد	می	دهد.

	به	خواندن	کتاب	های	گذشته	و	نوشته	های	دیگران	
عالقمند	است.

 اهداف نگارش
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3

	پایه	هفتم 	نگارش	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 ساختمان	و	چارچوب	نوشته
 ویژگی	بخش	های	نوشته

 طبقه	بندی	موضوع
 کوچک	کردن	موضوع

 ریزموضوع
 ویژگی	بندهای	بخش	میانی

 جمله	موضوع
 جمله	های	کامل	کننده

 کاربرد	پرسش	در	نویسندگی
 موضوع	های	ذهنی

مهارت ها

 سازمان	دهی	ذهنی
 نظم	دادن	به	ذهن	و	نوشته

 انسجام	نوشته
 بازسازی	و	بازپروری	فکر

 درست	اندیشی
 تقویت	و	توسعه	ذهن

 آسان	نویسی،	بررسی	متن
 آشنایی	با	تحلیل	و	نقدنویسی

 کاربرد	صحیح	کلمات
 نظم	دادن	به	جمالت

 گسترش	متن

 درک	و	تحلیل
 بازشناسی	)تشخیص(	متن

 فرضیه	سازی
 اســتدالل	و	نتیجه	گیــری	درباره	

محتوا	و	پیام	متن	یا	تصویر
 تفکر	و	نوشتن	خالق

 تقویت	مهارت	سخن	گفتن
 خواندن	و	شنیدن

ارزش ها و گرایش ها

 پرورش	حافظه
 خالقیت	و	نوآفرینی

 تقویــت	عالقه	و	نگــرش	مثبت	به	
مطالعه	و	کتاب	خوانی

 تقویــت	روحیه	مشــارکت	پذیری	
دانش	آموزان

 تقویت	فرهنگ	رایزنی	و	مشورت
 تقویت	فرهنگ	نقدپذیری	و	تحمل	

سخن	دیگران
 تلطیف	احساسات،	عواطف	و	التذاذ	

ادبی

نقشه محتوایی نگارش
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	پایه	هفتم 	نگارش	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هشتم

	با	ترسیم	ساختمان	نوشته،	
بــه	ذهن	و	نوشــته	خود	نظم	
می	دهد	و	آسان	تر	می	نویسد.

	بــا	ویژگی	های	بخش	های	
مختلف	نوشته	آشنایی	دارد	و	
هنگام	نوشتن،	می	داند	در	مورد	
چه	بنویسد،	از	کجا	شروع	کند،	
چگونه	موضوع	خود	را	پرورش	
دهد	و	در	نهایت	نوشته	خود	را	

چگونه	به	پایان	برساند.

	در	مورد	موضوعات	مختلف،	
افکار	 و	 فکر	می	کنــد	 راحت	تر	
خود	را	ساده	تر	بیان	می	کند.

	بیــن	فکر	کــردن،	گفتن	و	
نوشــتن،	فاصله	ای	نمی	بیند	و	

افکار	و	گفتــار	خود	را	راحت	تر	
به	نوشته	تبدیل	می	کند	و	آن	را	
به	زبان	معیار	برمی	گرداند.

	در	نوشــته	رســمی	خــود	
از	کلمــات	شکســته	و	گفتاری	
اســتفاده	نمی	کند	و	فعل	ها	و	
کلمات	را	به	صورت	کامل	به	کار	

می	گیرد.

	در	مواجهــه	بــا	پدیده	ها،	
خوب	می	بیند،	خوب	می	شنود	
و	بــرای	درک	و	دریافــت	بهتر	
و	بیشــتر،	از	دیگر	حواس	خود	
نیز	اســتفاده	می	کنــد.	گاهی	
نیز	دســت	به	تخیــل	و	تصور	

می	زند.

برخــی	 بــا	 مواجهــه	 در	 	
پدیده	هــا،	آنهــا	را	بــا	دیگر	
پدیده	های	ملموس،	می	سنجد	
و	مقایســه	می	کند	و	در	مورد	
دو	 شــباهت	های	 و	 تفاوت	ها	

موضوع	می	اندیشد.

	هنگام	نوشــتن،	به	راحتی	
خود	را	به	جای	دیگر	انسان	ها	
و	پدیده	ها	قــرار	می	دهد	و	از	
ذهن	و	زبان	آنها	می	نویسد.

	هنــگام	نوشــتن	در	مورد	
یک	موضوع،	می	اندیشــد	و	از	
دیدگاه	ها	و	دریچه	های	مختلف	

به	موضوع	نگاه	می	کند.

	در	مواجهــه	با	یک	تصویر،	

ارتبــاط	 و	 می	بینــد	 خــوب	
بخش	های	مختلــف	تصویر	را	
درک	می	کند	و	پیام	های	تصویر	
را	در	می	یابد	و	تحلیل	می	کند	و	
می	تواند	در	مورد	تصویر	متنی	

بیافریند.

	هنــگام	مطالعه	متون	کهن	
و	حکایات،	پیــام	متن	را	درک	
می	کنــد	و	بــه	راحتــی	آن	را	
بازنویســی	می	کند	و	گسترش	

می	دهد.

	در	مواجهه	با	ضرب	المثل	ها،	
پیــام	و	محتوای	ضرب	المثل	را	
درک	می	کند	و	با	اســتفاده	از	
ظرفیت	های	معنایی	و	تصویری	
آنها،	داستانی	کوتاه	می	آفریند.

	نکات	ویرایشــی	را	رعایت	
می	کند	و	قواعد	دستوری	را	به	
درســتی	به	کار	می	برد،	درست	
می	نویســد	و	درســت	سخن	

می		گوید.

	خوب	می	شنود	و	نوشته	های	
دیگران	را	نقد	و	بررسی	می	کند،	
و	 آنها	 نوشته	 مختلف	 بندهای	
موضوع	هر	کــدام	از	بندها	را	
تشخیص	می	دهد	و	برای	بهتر	
شدن	نوشته	پیشنهاد	می	دهد.

کتاب	های	 خوانــدن	 بــه	 	
گذشته	و	نوشــته	های	دیگران	

عالقمند	است.

 اهداف نگارش
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	پایه	هشتم 	نگارش	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 ساختمان	و	چارچوب	نوشته
 ارتباط	نوشتن	با	افکار	و	گفتار

 تفاوت	واژه	ها	و	شیوه	بیان	جمله	ها	در	زبان	معیار	
و	گفتار

 روش	تبدیل	گفتار	به	نوشتار
 ارتباط	خوب	دیدن

 خوب	شنیدن	با	خوب	نوشتن	و	استفاده	مناسب	
از	دیگر	حواس	برای	پرورش	ذهن	و	دقیق	تر	نوشتن
 کاربرد	روش	سنجش	و	مقایسه	در	نویسندگی
 کاربرد	شیو	ه	جانشین	سازی	در	نویسندگی

 کاربــرد	نــگاه	تــازه	و	دگرگونه	بــه	موضوع	در	
نویسندگی

مهارت ها

 سازمان	دهی	ذهنی
 نظم	دادن	به	ذهن	و	نوشته

 انسجام	نوشته،	بازسازی	و	بازپروری	فکر
 درست	اندیشی

 تقویت	و	توسعه	ذهن
 آسان	نویسی
 بررسی	متن

 آشنایی	با	تحلیل	و	نقدنویسی
 کاربرد	صحیح	کلمات
 نظم	دادن	به	جمالت

 گسترش	متن
 درک	و	تحلیل

 بازشناسی	)تشخیص(	متن
 فرضیه	سازی

 اســتدالل	و	نتیجه	گیری	درباره	محتوا	و	پیام	متن	
یا	تصویر

 تفکر	و	نوشتن	خالق
 تقویت	مهارت	سخن	گفتن

 خواندن	و	شنیدن

ارزش ها و گرایش ها

 تقویت	ذهن	و	آسان	سازی	نوشتن
 پرورش	حافظه

 خالقیت	و	نوآفرینی
 تقویــت	عالقــه	و	نگــرش	مثبت	بــه	مطالعه	و	

کتاب	خوانی
 تقویت	روحیه	مشارکت	پذیری	دانش	آموزان

 تقویت	فرهنگ	رایزنی	و	مشورت
 تقویت	فرهنگ	نقدپذیری	و	تحمل	سخن	دیگران

 تلطیف	احساسات،	عواطف	و	التذاذ	ادبی

نقشه محتوایی نگارش
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	پایه	هشتم 	نگارش	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه نهم

	با	انــواع	روش	هایی	کــه	تاکنون	
آموخته	اســت،	به	ذهن	و	نوشته	خود	

نظم	می	دهد	و	آسان	تر	می	نویسد.

	نسبت	به	بخش	های	مختلف	متن	
آشنایی	دارد	و	هنگام	نوشتن،	واژه	های	
ســنجیده	و	زیبــا	انتخــاب	می	کند،	از	
واژه	های	مترادف	و	متضاد	در	متن	خود	
به	خوبی	اســتفاده	می	کند،	نسبت	به	
ظرفیت	شــبکه	معنایی	واژه	ها	آگاهی	
دارد	و	در	جــا	به	جای	متن	خود	از	آنها	
به	درستی	استفاده	می	کند	و	با	گسترش	
واژه	ها	و	تنوع	در	کاربرد	فعل	ها	متن	را	

از	یکنواختی	بیرون	می	برد.

	نسبت	به	زبان	نوشته	عادی	و	نوشته	
ادبی	آگاهی	دارد	و	هنگام	نوشــتن،	با	
بهره	گیری	از	آرایه	ها	و	زیبایی	های	ادبی،	

متنی	خیال	انگیز	و	ادبی	می	آفریند.

	با	شــیوه	های	طنزآمیز	شدن	نوشته	
آشناســت	و	در	موارد	لزوم	از	این	شیوه	
برای	چاشــنی	دادن	به	کالم	اســتفاده	

می	کند.

	نوشــته	را	خوب	آغاز	می	کند	و	زیبا	
به	پایان	می	برد	و	عنوان	مناســبی	برای	

نوشته	های	خود	برمی	گزیند.

	برای	هر	موضوعی،	قالب	مناســب	
آن	را	تشخیص	می	دهد	و	با	نوشتن	در	
آن	قالب،	به	نوشــته	خود	سر	و	سامان	

می	دهد.

	بــه	خواندن	کتاب	های	گذشــته	و	
نوشته	های	دیگران	و	همینطور	تماشای	

فیلم	و	شــنیدن	حکایات	و...	عالقمند	
اســت	و	با	افزایش	معلومات	و	آگاهی	

خود،	نوشته	خود	را	عمق	می	دهد.

	نوشــته	خود	را	بارها	می	خواند	و	با	
ویرایش	نوشته	آن	را	بهبود	می	بخشد.

	در	مواجهــه	با	یــک	تصویر،	خوب	
می	بیند	و	ارتبــاط	بخش	های	مختلف	
تصویر	را	درک	می	کند	و	پیام	های	تصویر	
را	در	می	یابد	و	تحلیل	می	کند	و	می	تواند	

در	مورد	تصویر	متنی	بیافریند.

	هنــگام	مطالعــه	متــون	کهــن	و	
حکایات،	پیام	متــن	را	درک	می	کند	و	
بــه	راحتی	آن	را	بازنویســی	می	کند	و	

گسترش	می	دهد.

	در	مواجهه	بــا	ضرب	المثل	ها،	پیام	
و	محتــوای	ضرب	المثل	را	درک	می	کند	
و	بــا	اســتفاده	از	ظرفیت	های	معنایی	
و	تصویــری	آنهــا،	داســتانی	کوتــاه	

می	آفریند.

	نکات	ویرایشــی	را	رعایت	می	کند	
و	قواعد	دســتوری	را	به	درستی	به	کار	
می	برد،	درســت	می	نویســد	و	درست	

سخن	می		گوید.

	خوب	می	شنود	و	نوشته	های	دیگران	
را	نقد	و	بررسی	می	کند،	بندهای	مختلف	
نوشته	آنها	و	موضوع	هر	کدام	از	بندها	
را	تشخیص	می	دهد	و	برای	بهتر	شدن	

نوشته	پیشنهاد	می	دهد.

 اهداف نگارش
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	پایه	نهم 	نگارش	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 بخش	های	نوشته
 شناخت	ساختمان	و	چارچوب	نوشته

 راه	های	پرورش	ذهن	و	نظم	بخشــیدن	به	ذهن	
و	نوشته

 ارتباط	بخش	های	مختلف	یک	متن
 تأثیر	انتخاب	واژه	ها	در	زیبایی	متن

 شیوه	های	کاربرد	واژگان	و	گسترش	متن
 انواع	زبان	نوشته	)عادی	و	ادبی(

 فضای	طنز	و	غیر	طنز
 شیوه	های	آفرینش	طنز

 تأثیر	آغاز	و	پایان	مناسب	و	نامگذاری	نیکو
 روش	هــای	جذاب	کردن	آغــاز	و	تأثیرگذار	کردن	

پایان	نوشته
 قالب	های	نوشته

 تأثیر	مطالعه	هدفمند	در	وســعت	بخشــیدن	به	
نوشته

 گام	های	نوشتن

مهارت ها

 سازمان	دهی	ذهنی
 نظم	دادن	به	ذهن	و	نوشته

 انسجام	نوشته
 بازسازی	و	بازپروری	فکر

 درست	اندیشی
 تقویت	و	توسعه	ذهن

 آسان	نویسی
 بررسی	متن

 آشنایی	با	تحلیل	و	نقدنویسی
 کاربرد	صحیح	کلمات
 نظم	دادن	به	جمالت

 گسترش	متن
 درک	و	تحلیل

 بازشناسی	)تشخیص(	متن
 فرضیه	سازی

 استدالل	و	نتیجه	گیری	درباره	محتوا	و	پیام	متن	
یا	تصویر

 تفکر	و	نوشتن	خالق
 تقویت	مهارت	سخن	گفتن

 خواندن	و	شنیدن

ارزش ها و گرایش ها

 عالقه	به	زبان
 فرهنگ	و	ادبیات	ایران

 تقویت	ذهن	و	آسان	سازی	نوشتن
 پرورش	حافظه

 خالقیت	و	نوآفرینی
 تقویــت	عالقــه	و	نگــرش	مثبت	بــه	مطالعه	و	

کتاب	خوانی
 تقویت	روحیه	مشارکت	پذیری	دانش	آموزان

 تقویت	فرهنگ	رایزنی	و	مشورت
 تقویت	فرهنگ	نقدپذیری	و	تحمل	سخن	دیگران

 تلطیف	احساسات،	عواطف	و	التذاذ	ادبی

نقشه محتوایی نگارش
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	علوم	تجربی 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هفتم

	با	نقش	تجربــه	و	تفکر،	مهارت	های	علوم	و	روش	
علمی	در	تولید	علم	آشنا	می	شود	و	می	تواند	در	مواجهه	

با	مسائل	زندگی	روزمره	آنها	را	به	کار	بندد.

	بــا	نقش	ابزارهای	اندازه	گیری	آشــنا	می	شــود	و	
می	تواند	در	زندگی	و	کارهای	علمی،	یکاها	و	ابزارهای	
اندازه	گیری	را	به	طور	مناســب	بــه	کار	گیرد	و	تبدیل	
واحدهــای	متعارف	بــه	یکدیگر	را	بــه	راحتی	انجام	

دهد.

	با	مواد،	اجزای	تشــکیل	دهنده،	کاربرد	و	اهمیت	
آنها	در	زندگی	آشــنا	می	شــود	و	براساس	ویژگی	های	
مشــترک،	آنهــا	را	طبقه	بندی	می	کنــد.	هم	چنین	با	
فعالیت	های	علمی	مانند	مدل	ســازی،	انجام	آزمایش	
و...	مهارت	های	آموزش	علوم	و	روش	علمی	را	در	خود	

تقویت	می	کند.

	بــا	مواد	اولیــه	موجود	در	طبیعــت،	ویژگی	های	
مختلــف	یک	ماده،	خواص	مــواد	و	روش	های	بهبود	
خواص،	آلیاژها	و	کاربردهای	آنها	آشــنا	می		شود	و	به	

نقــش	و	اهمیت	علوم	در	بهبــود	زندگی	پی		می	برد	و	
عالوه	بــر	این	به	این	نکته	که	برخــی	از	مواد	به	طور	
مستقیم	از	طبیعت	و	برخی	با	انجام	تغییرات	شیمیایی	
و	فیزیکی	روی	مواد	طبیعی	به	دســت	می	آیند	توجه	

می	کند.

	با	منابع	خدادادی	کشــور	و	بــا	فرایند	کلی	تولید	
ســیمان،	شیشــه،	آهن،	ظــروف	ســفالی	و	برخی	
فرصت	های	شغلی	مرتبط	با	علوم	تجربی	آشنا	می	شود	
و	بــه	اهمیت	محدود	بودن	منابع	و	نقش	بازیافت	در	

زندگی	پی	می	برد.

	به	اهمیت	آب	کره	)دریاها،	دریاچه	ها،	رودخانه	ها،	
نزوالت	جــوی	و...(	در	زندگی	خود	و	دیگر	موجودات	
زنده	پی	می	برد	و	با	آگاهی	از	میزان	آب	های	شــیرین،	

راه	های	استفاده	درست	از	آنها	را	ارائه	می	دهد.

	با	اهمیت	آب	های	زیرزمینی	و	راه	های	بهره	برداری	
از	آنها	)چاه،	چشمه	و	قنات(	و	تأثیر	آنها	بر	کشاورزی،	
آب	آشــامیدنی	و...	آشنا	می	شود	و	آب	های	زیرزمینی	

و	آب	های	ســطحی	را	از	نظر	میــزان	امالح	و	آلودگی	
میکروبی	با	هم	مقایسه	می	کند.

	تبدیــل	انرژی	را	در	وســایل	و	پدیده	های	مختلف	
تشخیص	می	دهد	و	بیان	می		کند	و	مقدار	کار	را	در	یک	
جابه	جایی	مشخص	محاســبه		می	کند	و	کار	را	یکی	از	

راه	های	انتقال	انرژی	یک	سامانه	می		داند.

	نقش	منابع	انرژی	و	استفاده	درست	و	بهینه	از	آنها	
را	در	توســعه	پایدار	و	تــداوم	زندگی	توضیح	می	دهد	
و	منابــع	انــرژی	را	که	می	تواند	جایگزیــن	انرژی	های	
تجدیدناپذیر	شوند	)شــامل:	انرژی	خورشیدی،	انرژی	
باد،	انــرژی	موج	های	دریــا،	انرژی	برق	آبــی،	انرژی	

زمین	گرمایی	و	سوخت	های	زیستی(	می	شناسد.

	مفاهیــم	دما،	گرما	و	روش	های	انتقال	گرما	را	بیان	
می		کند.	نقــش	گرما	در	زندگی	را	شــرح	می	دهد	و	از	
دماســنج	های	مختلف	به	درستی	اســتفاده	می	کند	و	
طرح	هــا	و	ایده	هایی	برای	مصرف	بهینه	انرژی	و	خنک	

کردن	دستگاه	ها	ارائه	می	دهد.

 اهداف علوم تجربی
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	نقــش	هر	یک	از	بخش	هــای	اصلی	یاخته	
و	اجزای	آن	را	می	شناســد،	و	با	درک	شــباهت	
اساســی	همــه	جانداران	بــه	یکدیگــر،	تنوع	
جانداران	و	ســطوح	سازمان	یابی	را	در	جانداران	

گزارش		می	کند.	

	بر	اســاس	مفاهیم	و	اصول	تغذیه	ســالم،	
معیارهایی	بــرای	انتخاب	خوراکی	هــا	و	رفتار	
تغذیه	ای	ســالم	ارائه	می	دهد	و	در	زندگی	به	کار	

	می	گیرد.

	درک	خود	را	از	مفهوم	گوارش،	گردش	مواد،	
تنفس	و	دفع	به	راه	های	متفاوت	بیان	می	کند.

	آزمایش	ها،	طرح	هــا	و	پژوهش	هایی	برای	
بررســی	عملکرد	دســتگاه	های	گوارش،	گردش	
مواد،	تنفس	و	دفع	ارائه	و	در	صورت	امکان	اجرا	

	می	کند.

	طرح	هــا	و	پژوهش	هایــی	برای	اســتفاده	
درست	از	منابع،	پرهیز	از	تخریب	طبیعت	و	هدر	
دادن	منابع،	پاکیزه	نگه	داشــتن	محیط	زیســت	

ارائه	می	دهد	و	اجرا	می	کند.

مفاهیم

	علم	و	فنــاوری،	اندازه	گیری،	
جرم،	حجم	و	طول،	زمان،	چگالی،	
دقــت	در	اندازه	گیــری،	یکاهای	
اندازه	گیری،	انواع	مواد،	مشاهده	
مستقیم	و	غیرمستقیم،	مدل	های	
مولکولی،	ذره	های	ســازنده	اتم،	
مواد،	 مــواد،	حجم	 تراکم	پذیری	
تأثیر	دما	بر	حجم	مــواد،		بهبود	
خواص	مــواد،	آلیــاژ،	چگونگی	
یافت	شــدن	مــواد	در	طبیعت،	
سیمان،	ســفال،	شیشه	و	فرایند	
ســاخت	آنها،	اتم	ها،	مولکول	ها،	
عنصر،	ترکیب،	ساختار	اتم،	گرما	
و	تغییــر	حالت	ماده،	منبع	مواد،	
کاربرد	 مواد،	 فیزیکی	 ویژگی	های	
فرایند	 هوشــمند،	 مــواد	 مواد،	
تولید	آهن،	سرعت	مصرف	منابع	
بهره	وری	 آنهــا،	 محدودیــت	 و	
منابــع،		بازیافت،	آب،	تشــکیل	
باران،	چرخه	آب،	آب	های	جاری،	
آلودگی	آب،	مــوج	و	جزر	و	مد،	
زیرزمینی،	 آب	هــای	 یخچال	ها،	

چشــمه	و	قنــات،	کار	و	انرژی،	
شــکل	های	انرژی،	تبدیل	انرژی،	
پتانسیل	 انرژی	 جنبشــی،	 انرژی	
گرانشی،	شــیمیایی	و	کشسانی،	
شیمیایی	 انرژی	 انرژی،	 پایستگی	
مواد	غذایــی،	منابع	انرژی،	منابع	
انرژی	تجدیدناپذیر	)سوخت	های	
فسیلی	و...(	و	انرژی	تجدیدپذیر	
)انرژی	خورشیدی،	باد	و...(،	دما	و	
دماسنجی،	گرما،	روش	های	انتقال	
تابش(	 همرفت،	 )رسانش،	 گرما	
فناوری	های	مرتبط	با	گرما،	انواع،	
اجزا	و	عملکرد	یاخته	ها،	ســطوح	
ســازمان	بندی،	مفاهیم	و	اصول	
تغذیه	سالم،	دستگاه	های	گوارش،	
گردش	مواد،	ســاختار	و	عملکرد	

تنفس	و	دفع.

مهارت ها

پیش	بینــی،	 مشــاهده،	  
و	 اندازه	گیــری	 فرضیه	ســازی،	
و	 جمع	آوری	 اعــداد،	 به	کارگیری	
طبقه	بندی	داده	ها،	برقراری	ارتباط	
و	رســم	نمــودار،	توضیح	دادن	و	

نتیجه		گیری،	 تفســیر،	 استنباط،	
تعیین	متغیرها،	طراحی	و	انجام	
تحقیق،	ارزیابــی،	بیان	و	نگارش	
علمــی	یافته	هــا،	کار	گروهــی،	

استفاده	درست	از	منابع.

ارزش ها و گرایش ها

پشــتکار،	 کنجــکاوی،	  
انعطاف	پذیــری،	عــدم	تعصب،	
عالقمنــدی	به	علــم	و	فناوری	و	
دانســتن	 ارزشــمند	 مخلوقات؛	
به	 عالقمندی	 جانداران؛	 و	 حیات	
مشــارکت	در	یادگیری.	اعتقاد	به	
مســئولیت	پذیری،	 گروهی،	 کار	
طبیعــت،	 آبادانــی	 و	 تکریــم	
ارزشــمند	 منابع،	 از	 محافظــت	
دانســتن	نقش	علوم	تجربی	در	
نگاه	 دوســتی،	 طبیعت	 زندگی،	

امانت	داشتن	به	منابع

نقشه محتوایی علوم تجربی
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پایه هشتم

	چنــد	نمونه	مخلوط	از	محیط	زندگی	خود	انتخاب	
می	کند	و	برای	جداســازی	اجزای	هــر	مخلوط	روش	
مجزایی	که	برای	هر	مخلوط	مناســب	است	پیشنهاد	
می	دهــد	و	با	به	کارگیری	مهارت	هــای	یادگیری	علوم	
تجربــی	آن	را	اجــرا	و	نتیجــه	را	بــه	کالس	گزارش	

می	کند.

	یک	تغییر	شــیمیایی	را	انتخاب	می	کند	و	راه	ها	و	
روش	های	آزادســازی	انرژی	در	این	تغییر	را	بررســی،	
تجزیــه	و	تحلیل	و	ارزیابی	می	کند	و	براســاس	نتایج	
به	دست	آمده،	روش	مناسبی	برای	بهره	گیری	از	انرژی	
این	تغییر	شیمیایی	ارائه	می	دهد.	سوختن	را	به	عنوان	
یکی	از	تغییرهای	شــیمیایی	مهم	بررســی	و	تجزیه	و	
تحلیل	می	کند	و	با	اســتفاده	از	نتایج	به	دست	آمده،	
راه	های	درست	استفاده	از	این	تغییر	شیمیایی	را	ارائه	
می	دهد	و	در	زندگی	خود	به	طور	مســئوالنه	آنها	را	به	

کار	می	برد.

	ســاختار	اتمی	ارائه	شده	برای	یک	عنصر	را	بررسی	
و	عــدد	اتمی	و	عدد	جرمی	آن	را	مشــخص	می	کند.	
هم	چنین	با	بررسی	ساختارهای	اتمی	ارائه	شده،	نوع	

ذره	ها	و	ارتباط	بین	آنها	را	تبیین	می	کند.

	تنظیــم	عصبــی	و	هورمونــی	را	بــا	اســتفاده	از	
ســاختارهای	مرتبط	با	هریک	از	آنها	گزارش	می	کند	و	
این	دو	نوع	تنظیم	را	بر	اســاس	عملکرد	با	هم	مقایسه	

	می	کند.

	ســاختارهای	مرتبــط	با	حــواس	و	نقش	حواس	
متفاوت	را	در	آگاهی	از	محیط	گزارش	می	کند.

	ساختارهای	مرتبط	با	حرکت	را	گزارش	می	کند	و	با	
ابزارهای	ساده	نحوه	عملکرد	این	ساختارها	را	نمایش	

	می	دهد.

	بــا	درک	مفاهیمــی	مانند	صفــت،	ژن	و	وراثت،	
توصیف	ســاده	ای	از	بــروز	صفات	در	جانــداران	ارائه	
می	کند	و	مواردی	از	دستاوردهای	زیست	فناوری	نوین	

را	گزارش	می		دهد.

	با	اســتفاده	از	ابزار	و	مواد	ســاده،	تقسیم	رشتمان	
و	کاســتمان	را	به	نمایش		گذارند	و	با	مقایسه	این	دو	
نوع	تقســیم،	نقش	آنها	را	در	حفظ	حیاِت	فرد	و	نسل	

گزارش	می	کند.	

	انواع	و	روش	هــای	تولیدمثل	را	بــا	ارائه	مثال		با	
هم	مقایســه	می	کند	و	از	نتایــج	آن	در	تکثیر	بعضی	

جانداران،	مانند	گیاهان	و	قارچ	ها	بهره	می	برد.

	اجسام	را	با	روش	های	مختلف	باردار	می	کند	و	علت	
باردار	شــدن	را	توضیح	می	دهد،	یــک	مدار	الکتریکی	
می	ســازد	و	کمیت	هــای	جریان	و	اختالف	پتانســیل	
و	مقاومــت	الکتریکــی	را	در	آن	اندازه	گیری	می	کند،	

 اهداف علوم تجربی

ادامه

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره متوسطه49

1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

3

	پایه	هشتم 	علوم	تجربی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



با	داشتن	دو	کمیت	از	ســه	کمیت	اختالف	پتانسیل،	
جریان	الکتریکی	و	مقاومت؛	کمیت	مجهول	را	محاسبه	

می	کند.

	به	نقش	و	اهمیت	الکتریسیته	در	زندگی	روزمّره	پی	
	می	برد	و	بیشتر	از	قبل	اصول	ایمنی	و	استفاده	مناسب	

از	ابزارهای	الکتریکی	را	رعایت	می	کند.

	با	مغناطیس	و	برخی	از	قوانین	آن	آشنا	می	شود	و	
با	اســتفاده	از	خواص	مغناطیسی	و	الکتریکی؛	وسایل	
الکترومغناطیســی	مانند	آهنربــای	الکتریکی،	موتور	
الکتریکی،	مولد	برق	و...	را	طراحی	می	کند	و	می	ســازد	
و	به	نقش	و	اهمیت	آن	در	زندگی	روزمره	پی	می	برد.

	ضمن	آشــنایی	بــا	مفهوم	کانی،	نحوه	تشــکیل،	
طبقه	بندی	و	برخی	روش	های	شناسایی	و	نمونه	هایی	

از	کاربرد	کانی	ها	را	در	زندگی	خود	بیان	می	کند.

	ضمن	آشنایی	با	انواع	ســنگ	ها،	نحوه	تشکیل	و	
کاربرد	آنها	را	در	زندگی	روزمره	خود	بیان	می	کند.

	ضمن	آشــنایی	با	هوازدگی،	انواع	آن	و	آثار	زیست	
محیطــی	آن	را	بیان	می	کنــد	و	هم	چنین	ضمن	درک	
فرســایش،	اثر	آن	را	در	زندگی	خود	و	موجودات	زنده	

دیگر	شرح	می	دهد.

	با	نــور	و	مفاهیم	مرتبط	بــا	آن	و	کار	با	ابزارهای	
ساده	نوری	شــامل	چشمه	های	نور،	آینه	ها،	عدسی	ها،	
تیغه	ها	و...	آشــنا	می	شــود	و	با	اســتفاده	از	مفاهیم	
انتشــار،	بازتاب	نور،	شکســت	نور	و...	وسایل	ساده	
اپتیکی	)نوری(	را	طراحی	می	کند	و	می	ســازد	و	آن	را	
ارتقا	می	دهد	و	هم	چنین	نحوه	تشکیل	تصویر	در	برخی	

وسایل	نوری	را	رسم	می	کند.

	طرح	ها	و	پژوهش	هایی	برای	اســتفاده	درست	از	
منابع،	پرهیز	از	تخریب	طبیعــت،	هدر	دادن	منابع	و	
پاکیزه	نگه	داشــتن	محیط	زیست	ارائه	می	دهد	و	اجرا	

می	کند.

	یافته	های	یادگیری	را	در	انتخاب	رفتارهای	سالم	و	
پرهیز	از	خطر	هنگام	کار	با	ابزار	و	مواد	به	کار	می	گیرد.
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مفاهیم

	مــواد	خالص	و	مخلــوط،	مخلوط	های	همگن	و	
ناهمگــن،	محلول	ها	و	اجزای	آنها،	اســیدی	و	بازی	
بــودن	مخلوط	ها،	روش	هــای	انحالل	پذیری،	پی	اچ،	
جداسازی	اجزای	مخلوط،	تغییر	شیمیایی،	نشانه	های	
تغییر	شــیمیایی،	گازهــای	اصلی	ســازنده	هواکره،	
	روش	هــای	آزادکــردن	انرژی	ذخیره	شــده	در	مواد،	
مثلث	آتش،	معادله	واکنش	شــیمیایی،	فراورده	ها،		
واکنش	دهنده	ها،	کربن	مونوکســید،		نقش	اکسیژن	
در	ســوختن،	انرژی	شــیمیایی،	واکنش	ســوختن،	
کاتالیزگر،	باتری	میوه	ای،	برهم	کنش	فلزها	با	یکدیگر،	
برهم	کنش	جوش	شــیرین	با	اســید،		عدد	اتمی،	عدد	
جرمی،	ذره	های	زیراتمی،	نشــانه	شیمیایی	عنصرها،	
مــدل	اتمی	بور،	ایزوتوپ،	مــواد	پرتوزا،	یون	و	انواع	
آن،	کاربــرد	ایزوتوپ	ها،	تنظیــم	عصبی	و	هورمونی	
در	جانــوران:	ســاختارها	و	فرایندها؛	حس	و	حرکت	
در	انسان:	ســاختارها،	فرایندها	و	عملکرد؛	صفات	در	
جانــداران:	انواع	و	عوامــل	ایجادکننده	ها؛	اطالعات	
وراثتی:	فام	تن،	دنا،	ژن،	فناوری	زیســتی؛	تقســیم:	
انــواع،	نقش.	تولیدمثــل:	نقش،	انــواع،	روش	ها،	
ســاختارها.	بار	الکتریکی	و	روش	هــای	مختلف	باردار	

کردن،	نیروی	الکتریکی،	تشــخیص	نوع	بار	اجســام،	
چگونگی	باردار	شــدن	اجســام	بر	اساس	مدل	اتمی،	
رســاناها	و	نارســاناها،	تخلیه	الکتریکی	و	آذرخش،	
اختالف	پتانســیل،	شدت	جریان،	مقاومت	الکتریکی،	
مدار	الکتریکی،	رابطه	بین	جریان	و	اختالف	پتانسیل	و	
مقاومت،	دسته	بندی	مواد	بر	اساس	خواص	الکتریکی	
و	مغناطیسی،	القای	الکتریکی	و	مغناطیسی،	آهن	ربای	
الکتریکــی،	قطب	نما،	موتــور	الکتریکــی،	مولد	برق	
ساده،	کانی	ها،	شناســایی	کانی	ها	و	نحوه	نام	گذاری،	
ویژگی	های	سنگ	ها	 کانی	ها،	ســنگ	کره،	 طبقه	بندی	
و	گروه	بندی	آنها،	فواید	ســنگ	ها،	هوازدگی	و	انواع	
آن،	هوازدگی	فیزیکی	و	شــیمیایی،	فرسایش،	چرخه	
سنگ،	خاک،	چشمه	نور،	انتشار	نور،	سایه،	خسوف	و	
کسوف،	بازتاب	نور،	آینه	های	تخت،	کوژ	و	کاو،	کانون	
آینه،	تصویر	در	آینه	ها،	کاربرد	آینه	ها،	شکســت	نور،	
منشور،	عدســی	های	کاو	و	کوژ،	کانون	عدسی،	طیف	

نور	سفید.

مهارت ها

 مشــاهده،	پیش	بینی،	فرضیه	سازی،	اندازه	گیری	
و	به	کارگیری	اعداد،	جمــع	آوری	و	طبقه	بندی	داده	ها،	
برقراری	ارتباط	و	رسم	نمودار،	توضیح	دادن	و	استنباط،	
تفســیر،	نتیجه		گیــری،	تعیین	متغیرهــا،	طراحی	و	
انجام	تحقیق،	ارزیابی،	بیان	و	نگارش	علمی	یافته	ها،	

کارگروهی

ارزش ها و گرایش ها

	حقیقت	جویی،	مسئولیت	پذیری	و	کنجکاوی
 پشتکار

 انعطاف	پذیری
 عدم	تعصب

 عالقمندی	به	علم	و	فناوری	و	مخلوقات
 ارزشمند	دانستن	حیات	و	جانداران
 عالقمندی	به	مشارکت	در	یادگیری

 اعتقاد	به	کار	گروهی
 عالقمندی	به	زیست	فناوری.

نقشه محتوایی علوم تجربی
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پایه نهم

	با	معرفــی	نمونه	هایی	از	عنصرهــا	)فلز	یا	نافلز(	
ویژگی	هــا،	خــواص،	ترکیب	های	حاصــل	و	برخی	
کاربردهــای	آنها	را	بیان	می	کند	و	با	رســم	مدل	اتمی	
بور	بــرای	آن،	جایگاه	عنصر	مورد	نظــر	را	در	جدول	

طبقه	بندی	عنصرها	مشخص	می	کند.

	در	روبه	رو	شدن	با	یک	نمونه	الیاف	پلیمری،	طبیعی	
یا	مصنوعی	بودن	آن	را	مشخص	و	برخی	خواص	آن	

را	در	مقایسه	با	سایر	نمونه	ها	بیان	می	کند.

	با	بررسی	ساختار	ذره	های	سازنده	و	چگونگی	تشکیل	
آنها	درباره	تشــکیل	پیوندهای	یونی	و	کوواالنسی	در	
ترکیب	های	گوناگون	و	کاربرد	آنها	گزارش	ارائه	می	کند	
و	نشــان	می	دهد	که	در	هر	واکنش	شیمیایی،	قانون	

پایستگی	همواره	صادق	است.

	با	چرخه	های	طبیعــی	از	جمله	چرخه	کربن،	نفت	
خام	و	ترکیب	های	آن	آشــنا	می	شــود	و	با	تجزیه	و	

تحلیل	مفاهیم	مربوط،	راه	های	بهبود	زندگی	و	اصالح	
سبک	زندگی	و	پرهیز	از	تخریب	طبیعت	و	هدر	دادن	
منابع	را	ارائه	می	کند	و	به	این	نگرش	دســت	یابند	که	
علوم	تجربی	می	تواند	در	حل	مشــکالت	انسان	نقش	

مثبتی	داشته	باشد.

	تعریف	های	دقیقی	ازکمیت	های	مربوط	به	حرکت	
مانند	مسافت،	جابه	جایی،	تندی،	سرعت	و	شتاب	ارائه	
می	دهد	تا	شناخت	و	درک	بهتری	برای	توصیف	کیفی	
و	کمی	حرکت	اجسام	پیدا	کند	و	هم	چنین	محاسبه	و	

پیدا	کردن	برخی	از	کمیت	ها	را	انجام	می	دهد.

	نیروهای	وارد	بر	جسم	را	تشخیص	می	دهد	و	یک	
مدل	از	جســم	و	نیروهای	وارد	شــده	بر	آن	را	رسم	و	
براســاس	قانون	دوم	حرکت	نیروی	خالص	را	محاسبه	
و	تعیین	جهت	می	کند	و	ســپس	شــتابی	را	که	جسم	

می	گیرد	تعیین	می	کند.

	دالیل	و	شواهد	زمین	ساخت	ورقه	ای	و	پیامدهای	
آن	و	حرکت	قاره	ها	را	گــزارش	و	آزمایش	هایی	برای	

نمایش	آن	طراحی	و	اجرا		می	کند.

	دالیلــی	برای	تأیید	فرضیه	گســترش	اقیانوس	ها	
ارائه		می	دهد.

	با	ارائه	مثال	هایی	از	کاربرد	و	نقش	فســیل	ها	در	
شناخت	گذشته	زمین،	شرایط	و	راه	های	تشکیل	آن	را	
گزارش		می	کند	و	با	انجام	آزمایش	هایی،	راه	های	ساده	

تشکیل	فسیل	را	توصیف		می	کند.	

	انواع	اجرام	آســمانی	و	اجزای	کهکشان	و	منظومه	
شمسی	و	ارتباط	بین	آنها	را	گزارش		می	کند	و	هم	چنین	
جهت	جغرافیایی	را	در	شب	و	روز	تشخیص	می	دهد	و	

با	استفاده	از	آن	جهت	قبله	را	تعیین	می	کند.	

	نمونه	هایی	از	صورت	های	فلکی	را	توصیف		می	کند	

 اهداف علوم تجربی

ادامه
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و	مواردی	از	آنها	را	در	آسمان	شب	تشخیص	و	گزارش	
می	دهد.

	ضمن	آشــنایی	با	فشــار	و	مفاهیم	مرتبط	با	آن،	
با	ابزارهای	دم	دســتی	برای	درک	بهتر	فشار	و	آثار	آن	
آزمایش	های	ســاده	ای	انجام	می	دهــد،	هم	چنین	به	
کمک	اصل	پاسکال	وسایل	ســاده	ای	طراحی	می	کند	
و	می	ســازد	که	مدلی	کوچک	از	یک	باالبر	هیدرولیکی	

باشد.

	ضمن	آشنایی	با	نقش	ماشین	ها	در	زندگی،	مفاهیم	
گشتاور	نیرو	و	شرط	تعادل	براساس	گشتاور؛	به	درکی	
از	مزیت	مکانیکی	می	رســد	و	بر	این	اساس	می	تواند	
ماشین	های	ســاده	ای	مانند	اهرم	ها،	قرقره	ها،	سطح	
شــیب	دار	و	چرخ	دنده	ها	را	بررسی	و	مزیت	مکانیکی	

آنها	را	محاسبه	و	مقایسه	کند.

	با	استفاده	از	شباهت	ها	و	تفاوت	ها	کلید	دوراهی	
برای	جانداران	بسازند	و	تشخیص	می	دهد	که	هریک	

از	آنها	متعلق	به	کدام	گروه	کلی	از	جاندارانند.

	بــا	انتخاب	صفت	مناســب	برای	ســاختن	کلید	
دوراهی،	درک	خود	را	از	اهمیت	صفات	در	گروه	بندی	

جانداران	نشان	می	دهد.

	برای	مشــاهده	نمونه	هایــی	از	آغازیان	و	قارچ	ها	
آزمایش	هایی	طراحی	و	اجرا	می	کند.

	تفاوت	اساسی	باکتری	ها	را	با	جانداران	دیگر	گزارش	
می	کند	و	صفاتی	برای	گروه	بندی	آنها	ارائه	می	دهد.

	گیاهان	را	بر	اســاس	صفاتی	مانند	داشــتِن	آوند،	
در	گروه	هــای	متفاوتی	قرار	می	دهــد	و	برای	گیاهاِن	

پیرامون،	کلیدهای	شناسایی	دوراهی	می	سازد.	

	مثال	هایــی	از	خزه	ها،	ســرخس	ها،	بازدانگان	و	
نهان	دانگان	با	تأکید	بر	تفاوت	بین	آنها	ارائه	می	دهد.

	مثال	هایی	از	تغییر	اندام	های	رویشی	در	گیاهان	و	
کاربرد	آنها	را	در	زندگی	ارائه	می	دهد.	

	دالیلی	برای	جاندار	بــودن	یا	نبودن		ویروس	ها	و	
راه	هایی	برای	در	امان		ماندن	از	بیماری	های	واگیر	ارائه	

می	دهد.

	برای	گروه	بندی	جانوران	صفت	هایی	مانند	داشتن	
ستون	مهره،	وجود	اسکلت	خارجی	یا	داخلی	و	پوشش	
بدن	را	ارائه	می	دهد	و	از	آنها	برای	شناسایی	جانوران	

پیرامون	استفاده	می	کند.

	مثال	هایــی	از	انواع	جانوران	مهــره	دار	و	بی	مهره	
در	محیط	پیرامون	و	کاربــرد	آنها	را	در	زندگی	گزارش	

می	کند.

	ابعــاد	متفاوت	تنــوع	زیســتی	و	نمونه	هایی	از	
بوم	سازگان	و	روابط	بین	جانداران	را	در	محیط	پیرامون	

گزارش	می	کند.

	مثال	هایــی	از	نقش	جانــداران	را	در	زندگی	ارائه	
می	دهد	و	نســبت	به	مطالعه	و	حفــظ	آنها	عالقمند	

است.

	مثال	هایی	از	تنوع	زیســتی	ایران	ارائه	می	دهد	و	
دالیلی	را	برای	اهمیت	و	ضرورت	حفظ	تنوع	زیســتی	

بیان	می	کند.
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مفاهیم

	مواد	فلــزی،	واکنش	پذیری	فلزهــا،	مواد	نافلزی،	
چرخــه	نیتــروژن،	مدل	اتمی	بــور،	کاربــرد	نافلزها،	
طبقه	بندی	عنصرها	و	اساس	آن،	نقش	عنصرها	در	بدن،	
بسپار	و	درشت	مولکول،	بســپار	طبیعی	و	مصنوعی،	
بازیافت	بســپارها،	ذره	های	سازنده	مواد،	ترکیب	های	
مولکولی	و	یونی،	داد	و	ستد	الکترون،	تشکیل	ترکیب	
یونی،	رسیدن	به	آرایش	هشت	تایی،	قانون	پایستگی	
جــرم،	یون	ها	در	بــدن،	ویژگی	ترکیب	هــای	یونی،	
پیوند	اشــتراکی،	چرخه	های	طبیعــی،	چرخه	کربن،	
ســوخت	های	فســیلی،	نفت	خام	و	ترکیب	های	آن،	
جداسازی	 هیدروکربن	ها،	 ویژگی	های	 هیدروکربن	ها،	
اجزای	نفت	خام،	برج	تقطیر،	واکنش	پلیمری	شــدن،	

پلیمرهای	ماندگار،	اثرا	اقلیمی	مصرف	نفت.

 مسیرحرکت،	مسافت،	جابه	جایی،	تندی	متوسط،	
ســرعت	متوســط،	تندی		لحظه	ای،	سرعت	لحظه	ای،	
شتاب	متوســط،	اثر	متقابل	دو	جسم،	نیرو،	نیروهای	
متــوازن،	نیروی	خالــص،	اثر	نیــرو،	قوانین	حرکت،	
رابطه	قانــون	دوم	نیوتون،	نیروهای	کنش	و	واکنش،	
نیروهای؛	وزن،	عمودی	ســطح،	اصطکاک	ایستایی	و	

جنبشی.

 زمین	ســاخت	ورقــه	ای:	حرکت	هــا،	فرایندها،	
پیامدها؛	فرضیه	گسترش	بستر	اقیانوس

فسیل:	چیستی،	کاربرد،	شرایط	و	راه	های	تشکیل.

 فشار،	رابطه	فشــار	با	نیرو،	فشار	در	مایعات،	اصل	
پاســکال،	باالبر	هیدرولیکی،	فشار	در	گازها،	فشار	هوا،	
ماشین	ها،	ماشین	های	ساده،	گشــتاور	نیرو،	اهرم	ها،	
شرط	تعادل،	مزیت	مکانیکی،	نیروی	مقاوم	و	محرک،	
بازوی	مقاوم	و	محرک،	قرقره	ها،	چرخ	دنده	ها،	ســطح	
شیبدار،	کهکشان،	اجرام	آسمانی	مانند	ستاره	و	سیاره،	
منظومه	شمسی،	صورت	های	فلکی،	جهت	یابی	و	تعیین	
قبله،	گروه	های	کلی	جانداران،	کلید	شناسایی	دوراهی،	
نام	علمی،	انواع	گروه	های	کلی	گیاهان،	ســاختارهای	
رویشــی	گیاهان،	انواع	گروه	های	کلــی	جانوران،	بوم	

سازگان،	روابط	بین	جانداران،	تنوع	زیستی.	

مهارت ها

 مشــاهده،	پیش	بینی،	فرضیه	ســازی،	اندازه	گیری	
و	به	کارگیری	اعداد،	جمــع	آوری	و	طبقه	بندی	داده	ها،	
برقراری	ارتباط	و	رسم	نمودار،	توضیح	دادن	و	استنباط،	
تفســیر،	نتیجه		گیــری،	تعیین	متغیرهــا،	طراحی	و	
انجام	تحقیق،	ارزیابی،	بیان	و	نگارش	علمی	یافته	ها،	

کارگروهی،	استفاده	درست	از	منابع.

ارزش ها و گرایش ها

	حقیقت	جویی،	کنجکاوی،	پشتکار،	انعطاف	پذیری،	
عدم	تعصب،	عالقمندی	به	علم	و	فناوری	و	مخلوقات؛	
ارزشــمند	دانســتن	حیات	و	جانــداران؛	عالقمندی	
به	مشــارکت	در	یادگیــری.	اعتقاد	بــه	کار	گروهی،	
مسئولیت	پذیری،	تکریم	و	آبادانی	طبیعت،	محافظت	
از	منابع،	ارزشــمند	دانســتن	نقش	علــوم	تجربی	در	
زندگی،		طبیعت	دوستی،	منابع	را	به	چشم	امانت	نگاه	

کردن.

نقشه محتوایی علوم تجربی

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره متوسطه54

1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

3
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مطالعات اجتماعی

پایه نهمپایه هشتمپایه هفتم
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	مطالعات	اجتماعی 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هفتم

	خانــه	و	مدرســه	و	جامعــه	و	محیــط	زندگی	را	
می	شناسد	و	نسبت	به	احقاق	حقوق	ومسئولیت	های	
فردی	واجتماعی	خود	و	رعایت	آنها	حساس	می	شود.

	لزوم	رعایت	قوانین	و	مقررات	را	در	سطوح	مختلف	
بررســی	می	کند	و	نقش	و	وظایف	قوه	مقننه	را	تشریح	

می	کند.

	با	بررسی	شــواهد	و	مدارک،	عناصر	و	ویژگی	های	
تمدن	های	کهن	در	ایران	را	می	شناسد.

	شرایط	اجتماعی	دوران	تاریخ	باستان	و	تفاوت	های	
آن	را	با	شرایط	امروز	مقایسه	می	کند.

	شرایط	اقتصادی،	مشــاغل	و	تجارت	دوران	تاریخ	
باستان	را	با	شرایط	امروز	مقایسه	می	کند.

	با	اســتفاده	از	وســایل	و	روش	هــای	جغرافیایی	
پراکندگی	جمعیــت	و	منابع	در	ایران	و	عوامل	مؤثر	بر	
آن	و	نیز	ویژگی	های	انواع	و	نواحی	مهم	گردشگری	در	

ایران	را	شناسایی	و	معرفی	می	كند.

	ویژگی	های	نواحی	آب	و	هوایی	و	زیســت	بوم	های	
ایران	را	بیان،	علل	و	پیامدهای	تخریب	محیط	زیست	
بوم	ها	را	بررســی	و	راهکارهایی	را	بــرای	حفاظت	از	

زیست	بوم	محل	زندگی	خود	ارائه	می	دهد.

	نقش	برخی	مؤسســات	اجتماعــی	را	در	مقابله	با	
حوادث	بررســی	و	کارکردها	و	ویژگی	هــا	و	چگونگی	
ارتبــاط	با	برخی	از	آنها	را	مثل	بیمه	و	هالل	احمر	بیان	

می	كند.

	لزوم	حفاظــت	از	میراث	فرهنگــی	را	بیان،	نقش	
موزه	ها	را	در	حفاظت	از	میراث	فرهنگی	شناسایی	و	به	

مطالعات	درباره	میراث	فرهنگی	ارج	می	نهد.	

	مطالعاتــی	پیرامون	ویژگی	های	تولیــد،	توزیع	و	
مصــرف	در	محیط	زندگی	فراهــم	می	کنند	و	اصول	و	
الگوهــای	بهینه	مصرف	را	شناســایی	می	کنند	و	به	کار	

می	گیرند.

 اهداف مطالعات اجتماعی
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	پایه	هفتم 	مطالعات	اجتماعی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	حقــوق	و	مســئولیت	های	فردی	و	
اجتماعی

	حقوق	من
	قانون	و	اهمیت	آن

	چگونگــی	تصویب	قوانین	و	اجرای	
آنها

	همدلی	و	همیاری	در	حوادث
	مزایای	بیمه	و	تاثیر	آن	در	زندگی

	تولید
	توزیع	و	مصرف

	حقوق	مصرف	کنندگان
	شناسایی	محیط	زندگی

	ویژگی	های	ناهمواری	ها	و	تنوع	آب	
و	هوا	و	زیستگاه	ها	در	ایران

	محافظت	از	زیستگاه	های	ایران
	جمعیت	ایران	و	ویژگی	های	آن

	منابع	آب	و	خاک	در	ایران
	ویژگی	های	گردشگری

	جاذبه	های	گردشگری	در	ایران
	میراث	فرهنگی	و	تاریخ

	سکونتگاه	های	باستانی	در	ایران
	امپراتوری	هــای	قدرتمنــد	در	ایران	

باستان
	اوضاع	زندگی	اجتماعی	و	اقتصادی
	هنر	و	دانش	و	سبک	زندگی	مردم	در	

ایران	باستان

مهارت ها

 دفاع	از	حقوق	شخصی
 رعایت	قوانین

 چگونگی	کمک	و	همیاری	در	حوادث
 به	کارگیــری	عالمت	اســتاندارد	در	

مصرف	کاال
 شناسایی	محل	زندگی	خود:
روستا/شهر–شهرستان–استان

زیســتگاه	های	محل	 از	 حفاظــت	  
زندگی	خود	و	سایر	مناطق

 صرفه	جویی	و	مصرف	درست	منابع	
طبیعی	کشور

 شناسایی	مناطق	گردشگری	ایران
 بررسی	شواهد	تاریخی	در	موزه	ها

 مقایســه	مرزهای	ایــران	در	زمان	
سلسله	های	ایران	باستان

 نمایش	خط	زمان	سلسله	های	ایران	
باستان

 مقایسه	شرایط	اجتماعی	و	اقتصادی	
و	ســبک	زندگی	و	عقاید	مردم	در	ایران	

باستان	با	زمان	حال

ارزش ها و گرایش ها

 همدلی	وهمیاری	درحوادث	طبیعی
 احترام	به	قوانین	ونظم	پذیری	

 حفظ	و	تعالی	محیط	زیست،	میراث	
فرهنگی	وسرمایه	های	طبیعی

 افتخار	به	تنوع	جاذبه	های	گردشگری	
در	ایران

 افتخار	به	تاریخ	غنی	ایران
 افتخــار	به	آداب	و	رســوم	ایرانی	و	
پایبندبودن	ایرانیــان	پس	از	قرن	ها	با	

اجرای	این	مراسم
 مسئولیت	نسبت	به	حقوق	طبیعی،	

فردی	و	اجتماعی
 حمایت	از	کاال	و	سرمایه	ایرانی

 مســئولیت	نســبت	بــه	حقــوق	
مصرف	کننده

نقشه محتوایی مطالعات اجتماعی
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	پایه	هفتم 	مطالعات	اجتماعی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هشتم

	قوانین	و	مقررات	را	در	ســطوح	مختلف	بررســی	کــرده	و	نقش	و	وظایف	
دولت	و	مجلس	را	تشریح	می		کند.

	با	شــناختن	جایگاه	و	تاثیر	قانون	و	رسانه	در	زندگی	فردی	و	اجتماعی،	به	
اصالح	رفتارها	ونقش	های	خود	در	حال	و	آینده	ترغیب	می	شود.

	ویژگی	های	دوران	بلوغ	را	می	داند	و	راه	های	کنترل	خشــم	و	هیجانات	این	
دوره	را	می	شناسد.

	مهم	ترین	وقایع	و	ریدادهای	تاریخ	اسالم	را	می	شناسد	و	درباره	فلسفه	قیام	
عاشورا	به	بحث	و	گفت	وگو	می	پردازد.	

	مهم	ترین	تحوالت	دوره	غزنویان	تا	پایان	تیموریان	را	بشناسد.

	علل	شكســت	ایران	در	برابر	مغــوالن	را	تبیین	كرده	و	عوامل	غلبه	فرهنگ	
ایرانی	بر	مغولی	را	بیان	می	كند.

	ویژگی	های	طبیعی،	انسانی	و	اقتصادی	قاره	های	آسیا،	اروپا،	آفریقا،	آمریکا	
و	اقیانوســیه	را	شناخته	و	در	ســطحی	اولیه	تجزیه	و	تحلیل	کرده	و	می	تواند	

موقعیت	قاره	ها	را	برروی	اطلس	جغرافیایی	نشان	دهد.

	با	بررســی	ظرفیت	های	پنج	قاره،	راه	های	افزایــش	ارتباطات	اقتصادی	و	
انسانی	را	تحلیل	می	کند.

	با	شــناخت	از	منطقه	جنوب	غربی	آسیا	و	جایگاه	آن	در	منطقه	به	اهمیت	
ونقش	راهبردی	ایران	پی	می	برد.

 اهداف مطالعات اجتماعی

مفاهیم

	ساختار	وتشکیالت	دولت
	وظایف	دولت
	کارکرد	رسانه	ها

	تشکیل	امت	وحکومت	اسالمی	
به	رهبری	پیامبر

	قیام	امام	حسین	)	علیه	السالم(
	میراث	فرهنگی	ایــران	در	دوران	

سلجوقی
	حکومت	مغوالن	بر	ایران

	ویژگی	های	طبیعی
	انسانی

	اقتصادی	آسیا
	اروپا،	آمریکا	واقیانوسیه

	منطقه	جنوب	غربی	وجایگاه	ایران	
در	منطقه	ایران	و	جنوب	غربی	آسیا

مهارت ها

 کنترل	خشم
 تشــخیص	پیام	هــای	صحیح	از	

ناصحیح

 توصیف	وظایف	دولت	و	مجلس
 تحلیل	واقعه	عاشورا

 نشــان	دادن	وقایع	و	رخدادهای	
تاریخی	بر	روی	خط	زمان

 بررسی	و	تحلیل	اولیه	تاریخی
 مقایسه	ویژگی	های	طبیعی

 انسانی	و	سیاسی	پنج	قاره	جهان
 به	کارگیری	اطلــس	جغرافیایی	و	

نقشه	خوانی
 بررســی	علل	تنش	و	کشمکش	ها	
وجنگ	ها	در	منطقه	جنوب	غربی	آسیا

ارزش ها و گرایش ها

 اهمیت	نسبت	به	روابط	ونقش	ها	
و	وظایف	خود	و	افراد

 توجه	به	نیازهــا	و	توانمندی	ها،	
ظرفیــت	و	ابعــاد	هویــت	متعالی	

خویش
ومهارت	هــا	 آداب	 ارزشــمندی	  

ـ	ایرانی وسبک	زندگی	اسالمی	

نقشه محتوایی مطالعات اجتماعی
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	پایه	هشتم 	مطالعات	اجتماعی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه نهم

	مهمترین	رویدادهای	سیاسی	و	اجتماعی	دوران	
صفویــه	تــا	قاجاریه	را	بررســی	و	تحلیــل	و	برخی	
شــخصیت	هایی	را	که	برای	رهایی	ایران	از	ســلطه	
بیگانگان	تالش	کرده	اند	شناسایی	و	معرفی	می	کند.

	با	بررســی	شــواهد	و	مــدارک،	ویژگی	ها	و	علل	
و	عوامل	انقالب	مشــروطیت	و	انقالب	اســالمی		را	

شناسایی	و	بیان	می	کنند.

	ابعاد	فرهنگ	و	هویت	و	ارتباط	آنها	را	با	یکدیگر	
از	طریق	شناسایی	مصادیق	و	نمون	های	آنها	تحلیل	

و	ارزیابی	هایی	اولیه	ارائه	می	كند.

	ویژگی	های	هویت	ایرانــی	جغرافیایی،	تاریخی،	
اسالمی،	فرهنگی	را	شناسایی	و	معرفی	می	كند.

	نتایــج	حرکات	وضعی	و	انتقالی	ســیاره	زمین	و	
ویژگی	های	ســنگ	کره	و	آبکره	و	هواکره	را	به	عنوان	

بستر	زندگی	انسان	انسان	می	شناسد.

	الگوهــای	نامتوازن	پراکندگی	جمعیت	و	نابرابری	
توســعه	انسانی	در	مناطق	مختلف	جهان	را	بررسی	و	

علل	و	عوامل	آن	را	تشریح	می	كند.

	کارکردهای	خانواده	ســالم	و	نقش	آن	در	جامعه،	
روابط	خانوادگی	را	از	منظر	آموزه	های	دینی	و	اجتماعی	
بررســی	نموده	و	به	اصالح	رفتارها	و	نقش	های	خود	

در	حال	و	آینده	ترغیب	می	شوند.

	برخــی	حقوق	شــهروندی	را	از	قانون	اساســی	
اســتخراج	و	تکالیف	متقابل	دولت	ـ	ملت	را	تشریح	

می	كند.

 اهداف مطالعات اجتماعی
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3

	پایه	نهم 	مطالعات	اجتماعی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	مختصات	جغرافیایی
	ساعت	واقعی	و	رسمی

	کاربــرد	ماهواره	ها	در	بررســی	پدیده	های	
جغرافیایی

	حرکات	زمین
	شناخت	عوامل	مؤثر	در	آب	و	هوای	جهان

	زیست	بوم	های	جهان
	جابه	جایی	جمعیت

	شاخص	توسعه	انسانی
	اوضــاع	اقتصادی	اجتماعــی	ایران	در	عصر	

صفویه	و		نهضت	مشروطه
	ایــران	در	دوران	حکومت	پهلوی	تا	پیروزی	

انقالب	اسالمی
	ایران	و	توطئه	ها	و	دسیسه	های	دشمن	بعد	

از	پیروزی	انقالب	اسالمی
	خانواد	سالم	و	روابط	بین	والدین	و	فرزندان

	عوامل	موثر	در	آرامش	در	خانواده
	ابعاد	فردی	و	اجتماعی	هویت	ملی–ایرانی

	امت	و	هویت	اسالمی
	حکومت	در	جمهوری	اسالمی	ایران

	حقوق	و	تکالیف	شهروندی
	فرهنگ	بهره	وری
	اقتصاد	مقاومتی

مهارت ها

 جایگاه	کره	زمین	در	فضا
 حرکات	زمین

 نمایش	و	محاسبه	طول	وعرض	جغرافیایی
 محاسبه	و	تعیین	ســاعت	در	نقاط	مختلف	

زمین
 مشاهده	دقیق	محل	زندگی	خود
 شناسایی	عوامل	آلودگی	هوا

 نمایش	زیست	بوم	ها	روی	نقشه	جغرافیایی
 تحلیــل	اولیه	از	مولفه	های	ســاخت	هویت	

ملی	و	دین
 محاسبه	تراکم	جمعیت

 ارائــه	گزارش	هایــی	از	ویژگی	های	حکومت	
اسالمی

 استخراج	قوانین	مربوط	به	حقوق	شهروندی	
از	قانون	اساسی

ارزش ها و گرایش ها

 حفظ	وتعالی	محیط	زیست،	میراث	فرهنگی	
و	سرمایه	های	طبیعی	

 حفــظ	اســتقالل	و	اتحاد	سیاســی	ایران	و	
افتخار	به	انقالب	اسالمی	ایران

 ارج	نهادن	به	شهدا	و	رشادت	های	رزمندگان	
اسالم

 تقدم	بخشیدن	منافع	ملی	وگروهی	بر	منافع	
مادی	

 بكارگیری	آداب	و	مهارت	ها	و	ســبك	زندگی	
اسالمی–ایرانی	

 باور	به	نقش	دین	مبین	اسالم	به	عنوان	تنها		
مكتب	جامع	و	كارآمد	برای	تحقق	حیات	طیبه

نقشه محتوایی مطالعات اجتماعی
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	ریاضی 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هفتم

	راهبردهــای	حل	مســئله	
را	در	حل	مســائل	ریاضی	به	

درستی	به	کار	می	گیرد.

	ضمــن	درک	اعداد	صحیح	
می	توانــد	جمع،	تفریق،	ضرب	
و	تقســیم	اعداد	صحیح	را	به	

درستی	انجام	دهد.

	از	اعداد	صحیح	در	توصیف،	
طرح	و	حل	مسائل	مربوط	به	
مرتبط	 واقعی	 موقعیت	هــای	

استفاده	می	کند.

	در	حل	مســائل	مرتبط	با	
اعداد	صحیــح،	از	راهبردهای	
الگوســازی،	حذف	حالت	های	
نمادین	ســازی	 و	 نامطلــوب	

استفاده	می	کند.

	عبارت	هــای	کالمــی	را	به	

عبارت	هــای	جبــری	تبدیل	و	
ضمن	تشــکیل	معادله،	آن	را	

حل	می	کند.

	محیط	و	مساحت	شکل	ها	
را	با	عبارت	جبری	می	نویسد	و	
مقدار	عددی	یک	عبارت	جبری	

را	پیدا	می	کند.

	عبارت	های	جبری	را	با	جمع	
و	تفریق	جمالت	متشابه	ساده	
عبارت	 مقدار	 و	سپس	 می	کند	

جبری	را	محاسبه	می	کند.	

و	خط	 نیم	خط	 پاره	خــط،	 	
را	می	شناســد	و	رابطــه	بین	
پــاره	خط	هــا	و	زاویه	هــا	را	

می	نویسد.

)انتقال،	 هندسی	 تبدیالت	 	
دوران	و	تقارن(	را	روی	شکل	ها	

به	درستی	انجام	می	دهد.	

	هم	نهشــتی	اشــکال	را	با	
توجه	به	مساوی	بودن	اجزای	

متناظر	نشان	می	دهد.

	می	تواند	شمارنده	های	یک	
عــدد	را	بنویســد	و	عددهای	
اول	را	مشــخص		کند	و	ضمن	
پیدا	کردن	شــمارنده	اول	یک	
با	 مختلف	 عددهــای	 عــدد،	
شمارنده	های	اول	را	بسازد.	

بــه	 عــدد	 تجزیــه	 بــا	 	
نوشتن	 و	 اول	 شــمارنده	های	
مضرب	ها،	ب.م.م	و	ک.م.م	دو	

عدد	را	می	نویسد.

	انواع	حجم	های	هندسی	را	
می	شناســد	و	حجم	مخروطی	
و	حجم	منشــوری	را	محاسبه	

می	کند.

	قاعده،	وجــه،	یال	و	رأس	
حجم	های	منشوری	را	مشخص	
می	کند	و	با	پیدا	کردن	مساحت	
جانبی،	حجم	های	هندســی	را	

محاسبه	می	کند.	

حجم	های	 کل	 مســاحت	 	
منشوری	و	ساختن	یک	حجم	
به	کمــک	گســترده	آن	را	به	

درستی	انجام	می	دهد.

را	 تــوان	دار	 عبارت	هــای	 	
محاســبه	و	ســاده	می	کنــد.	
مفهــوم	مجــذور	و	مکعب	را	
می	داند	و	جذر	و	ریشــه	اعداد	
مربع	کامل	و	جذر	تقریبی	را	به		

دست	می	آورد.

	بــردار	انتقــال،	بردارهای	

مساوی	و	جمع	متناظر	با	بردار	
را	می	شناسد	و	مختصات	بردار	

را	به	درستی	پیدا	می	کند.

	ســازماندهی	داده	هــا	در	
نمودار	ستونی،	 جدول،	رســم	
خط	شکســته	و	تصویری	را	به	

درستی	انجام	می	دهد.

	کاربــرد	هریک	از	نمودارها	
در	مســائل	مختلف	را	می	داند	
و	نمودار	مناسب	برای	موضوع	

مورد	نظر	انتخاب	می	کند.

	تشــخیص	حتمی،	ممکن	
یا	غیرممکــن	بودن	یک	اتفاق	
و	پیدا	کردن	احتمال	رخ	دادن	
انجام	 را	به	درستی	 اتفاق	 یک	

می	دهد.

 اهداف ریاضی
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	پایه	هفتم 	ریاضی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 راهبردهای	حل	مسئله
 اعداد	صحیح	و	محاسبات	آنها

 جبر	و	معادله
 روابط	بین	پاره	خط	و	روابط	بین	زاویه	ها
 تبدیالت	هندسی	و	شکل	های	هم	نهشت

 شــمارنده	ها	و	اعداد	اول،	بزرگ	ترین	مقسوم	
علیه	مشترک	و	کوچک	ترین	مضرب	مشترک

 حجم	هــای	هندســی،	محاســبه	حجم	های	
منشوری،	مساحت	جانبی	و	کل	و	حجم	و	سطح
 تعریف	توان	و	محاســبه	و	ساده	کردن	اعداد	

توان	دار،	جذر	و	ریشه
 پاره	خط	جهت	دار،	بردارهای	مساوی	و	قرینه،	

مختصات	و	بردار	انتقال
 آمار	و	احتمال	و...

مهارت ها

 حل	مسئله
 فرضیه	سازی	و	مدل	سازی

 استدالل
 تقویت	گفتمان	ریاضی

ارزش ها و گرایش ها

 رشــد	و	توســعه	تفکر	و	کاربــرد	ریاضیات	در	
زندگی	و...

نقشه محتوایی ریاضی
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	پایه	هفتم 	ریاضی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هشتم

	اعــداد	گویا	را	معرفی	می	کند	و	قادر	به	محاســبه	
صحیح	جمع	و	تفریق	و	ضرب	و	تقسیم	اعداد	گویاست	
و	از	اعداد	گویا	و	نمایش	های	مختلف	آن	در	توصیف،	

طرح	و	حل	مسائل	مرتبط	استفاده	می	کند.	

	اعداد	اول	را	می	شناسد	و	از	خواص	آنها	برای	حل	
مسائل	روزمره	با	اســتفاده	از	راهبردهای	الگوسازی،	
حذف	حالت	های	نامطلوب	و	نمادین	ســازی	استفاده	

می	کند.

	چندضلعی	ها	از	جملــه	چند	ضلعی	های	منتظم	را	
می	شناسد	و	خط	تقارن	و	مرکز	تقارن	هر	یک	را	مشخص	
می	کند.	خط	های	موازی	و	عمود	بر	هم	و	خواص	آنها	
را	درک	می	کنــد	و	از	ویژگی	های	چهارضلعی	ها	)مربع،	
مســتطیل،	لوزی	و	متوازی	االضالع(	در	حل	مســائل	

استفاده	می	کند.

	مفهــوم	و	خواص	زاویه	هــای	داخلی	و	خارجی	را	
می	داند	و	در	حل	مسائل	از	آنها	استفاده	می	کند.

	می	تواند	با	تشخیص	جمالت	متشابه،	اعمال	جبری	
روی	عبارت	ها	را	انجام	دهد	و	با	درک	مفاهیم	متغیر	و	
جای	گذاری	اعداد،	مقدار	عبارت	های	جبری	را	به	دست	
آورد	و	آنها	را	ساده	و	تجزیه	کند،	مسائل	زندگی	واقعی	

را	مدل	سازی	و	معادالت	درجه	اول	را	حل	کند.

	بــردار	حاصل	جمع	بردارها	و	ضرب	عدد	در	بردار	را	
به	درســتی	رسم	می	کند	و	مختصات	آن	را	می	نویسد.	
بردارهای	واحد	مختصات	را	به	درســتی	درک	می	کند	

و	به	کار	می	برد.

	رابطه	فیثاغورس	را	درک	و	از	آن	در	حل	مســائل	
اســتفاده	می	کنــد.	حالت	های	هم	نهشــتی	مثلث	ها	
را	می	داند	و	در	حل	مسائل	اســتفاده	می	کند	و	برای	

درستی	آنها	استدالل	می	کند.

	به	توان	رســاندن	و	تقســیم	اعداد	توان	دار	را	به	
درستی	انجام	می	دهد	و	جذر	تقریبی	اعداد	را	به		دست	
می	آورد	و	اعداد	رادیکالی	را	روی	محور	نمایش	می	دهد	

و	ضرب	و	تقسیم	رادیکال	ها	را	انجام	می	دهد.

	داده	های	آماری	را	دســته	بندی	می	کند	و	میانگین	
آنها	را	به	دست	می	آورد.

	احتمال	یک	پیشــامد	را	پیــدا	می	کند	و	به	کمک	
جدول	و	نمــودار	درختی	همه	حالت	های	ممکن	را	به	

دست	می	آورد.

	می	توانــد	مرکز	دایره	را	پیدا	کنــد	و	بر	دایره	خط	
مماس	رســم	کند	و	به	کمک	زاویه	مرکزی	چندضلعی	
منتظم	رســم	کند.	هم	چنین	می	تواند	زاویه	محاطی	را	

با	توجه	به	کمان	روبه	روی	آن	به	دست	آورد.

 اهداف ریاضی
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	پایه	هشتم 	ریاضی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	اعداد	گویا	و	محاسبات	آن
	عددهای	اول

	چندضلعی	ها	و	تقارن
	توازی	و	تعامد

	زاویه	های	داخلی	و	خارجی
	تجزیه	و	ساده	کردن	عبارت	های	جبری	و	معادله

	جمع		بردارها
	ضرب	عدد	در	بردار	و	بردارهای	واحد	مختصات

	رابطه	فیثاغورس،	شکل	ها	و	مثلث	های	هم	نهشت
	توان	و	جــذر،	نمایش	اعداد	رادیکالــی	روی	محور	و	

خواص	ضرب	و	تقسیم	رادیکال	ها
	دسته	بندی	و	میانگین	داده	ها
	احتمال	یا	اندازه	گیری	شانس

	خط	و	دایره،	زاویه	های	مرکزی	و	محاطی	و...

مهارت ها

 حل	مسئله
 فرضیه	سازی	و	مدل	سازی

 استدالل
 تقویت	گفتمان	ریاضی

ارزش ها و گرایش ها

 رشد	و	توسعه	تفکر	و	کاربرد	ریاضیات	در	زندگی	و...

نقشه محتوایی ریاضی
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	پایه	هشتم 	ریاضی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه نهم

مختلــف	 نمایش	هــای	 	
مجموعــه	)نمایش	بــا	اعضا،	
نمادیــن،	توصیــف	و	نمودار	
َون(	را	می	دانــد	و	اعمال	بین	
اشتراک	 )اجتماع،	 مجموعه	ها	
و	تفاضــل(	را	انجام	می	دهد	
و	از	مجموعــه	برای	نمایش	و	
حل	مســائل	احتمال	استفاده	

می	کند.	

	از	اعداد	گویا	و	نمایش	های	
مختلــف	آن	در	توصیف،	طرح	
استفاده	 و	حل	مسائل	مرتبط	
می	کند.	اعداد	گنگ	را	به	عنوان	
زیر	مجموعــه	اعداد	حقیقی	از	
می	دهد	 تشخیص	 گویا	 اعداد	
و	مــکان	آنهــا	را	روی	محور	
اعداد	مشخص	می	کند.	مفهوم	
قدر	مطلــق	را	درک	می	کند	و	

خواص	آن	را	در	عملیات	جبری	
به	کار	می	برد.

را	 اســتنتاجی	 اســتدالل	 	
بکار	 مثلث	ها	 هم	نهشتی	 برای	
می	برد	و	دو	شــکل	متشابه	را	
تشــخیص	می	دهد	و	برای	آن	

استدالل	می	آورد.

	محاسبات	اعداد	توان	دار	با	
توان	صحیح	را	به	درستی	انجام	
می	دهد	و	نماد	علمی	اعداد	را	

می	نویسد.

مفهــوم	 درک	 ضمــن	 	
ریشــه	گیری،	ضرب	و	تقسیم،	
جمع	و	تفریق،	ســاده	کردن	و	
گویا	کردن	مخرج	رادیکال	ها	را	

به	درستی	انجام	می	دهد.

	بــا	تشــخیص	جمــالت	

متشــابه،	اعمــال	جبری	روی	
عبارت	هــا	را	انجام	می	دهد	و	
با	درک	مفاهیم	متغیر	و	عبارت	
جبری	و	با	جای	گــذاری	عدد،	
مقدار	عبارت	جبری	را	به	دست	

می	آورد.

	مفهوم	اتحاد	و	انواع	آن	را	
می	داند	و	می	تواند	با	استفاده	
از	مفهوم	اتحاد،	مسائل	مربوط	
به	آنها	را	حل	کند	و	از	اتحادها	
جبری	 عبارت	های	 تجزیه	 برای	

استفاده	کند.

	نابرابری	هــا،	نامعادله	ها	و	
را	می	داند	و	در	 آنهــا	 خواص	
حل	مســائل	از	آنها	اســتفاده	

می	کند.

	می	توانــد	در	معادله	خط،	

شــیب	و	عــرض	از	مبدأ	آن	را	
مشخص	و	با	نقطه	یابی	خط	را	

رسم	کند.

	می	توانــد	معادله	خطی	را	
حل		و	درســتی	جواب	های	به	

دست	آمده	را	بررسی	کند.

	می	توانــد	معادله	خطی	را	
برای	مدل	کردن	روابط	و	الگوها	
در	مسائل	واقعی	به	کار	گیرد	و	
مقدار	کمیت	خواسته	شده	در	
مســئله	را	با	حل	معادله	پیدا	
و	آن	را	از	نظــر	کمــی	و	کیفی	

تفسیر	کند.

	می	تواند	وضعیت	دو	خط	
را	نســبت	به	یکدیگر	از	طریق	
هندســی	و	جبری	گــزارش	و	
دســتگاه	معادله	های	خطی	را	

حل	کند.

	مفهــوم	عبارت	هــای	گویا	
را	درک	می	کند	و	محاســبات	
کردن،	 )ساده	 گویا	 عبارت	های	
ضرب	و	تقسیم،	جمع	و	تفریق(	
را	به	درستی	انجام	می	دهد.	

	تقســیم	یک	جملــه	ای	بر	
بر	 یک	جمله	ای،	چند	جمله	ای	
یک	جملــه	ای	و	چند	جمله	ای	
بر	چند	جمله	ای	را	به	درســتی	
انجام	می	دهد	و	برای	درستی	

آنها	استدالل	می	آورد.

	مفهوم	حجم	و	مســاحت	
کره،	هــرم	و	مخروط	و	فرمول	
می	داند	 را	 آنها	 به	دست	آوردن	
و	آنها	را	برای	حل	مسائل	به	کار	

می	گیرد.

 اهداف ریاضی
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3

	پایه	نهم 	ریاضی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	مجموعــه	و	نمایش	های	مختلف	آن	و	اعمال	
بین	مجموعه	ها	)اجتماع،	اشتراک	و	تفاضل(

	مجموعه	ها	و	احتمال
	عددهای	حقیقی	و	قدرمطلق
	استدالل	و	اثبات	در	هندسه

	هم	نهشــتی	و	تشــابه	مثلث	هــا،	تــوان	و	
ریشه	گیری

	عبارت	های	جبری	)اتحادها	و	نابرابری	ها(
	خط	و	معادله	های	خطی

	عبارت	های	گویا
	حجم	و	مساحت	و...

مهارت ها

 حل	مسئله
 فرضیه	سازی	و	مدل	سازی

 استدالل
 تقویت	گفتمان	ریاضی

ارزش ها و گرایش ها

 رشــد	و	توســعه	تفکر	و	کاربرد	ریاضیات	در	
زندگی	و...

نقشه محتوایی ریاضی
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	پایه	نهم 	ریاضی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 
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	عربی،	زبان	قرآن 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هفتم

	به	زبان	عربی	به	عنوان	زبان	قرآن	شناخت	مقدماتی	
پیدا	می	کند.	

	تالش	می	کند	با	استفاده	از	مهارت		زبانی	و	واژگانی	
آموخته	شده،	جمالت	ساده	را	در	موقعیت	هایی	مانند	

زیارت	بیان	کند.

	عبارات	آموخته	شــده	از	متون	منتخب	مانند	آیات	
و	احادیث	را	در	موقعیت	هایی	مانند	نوشــتن	انشای	

فارسی	به	کار	می	برد.

	می	تواند	خود	را	در	چند	جمله	ساده	معرفی	کند.

	معنا	و	مفهوم	بســیاری	از	کلمــات	و	اصطالحات	
هم	چنین	جمله	های	عربی	به	کار	رفته	در	زبان	فارســی	
بــا	ذخیره	واژگانی	خود	در	زمینــه	درس	عربی؛	مانند	

إن	شاءاهلل،	بالفائده	را	تشخیص	می	دهد.

	نسبت	به	زبان	عربی	به	عنوان	زبان	قرآن	احساس	
تعّلق		خاطر	می	کند	و	به	یادگیری	آن	ترغیب	می	شود.	

	با	خوانــدن	متن	آیات	و	روایات	و	متون	منتخب،	
برخی	آموزه	های	دینی	و	مفاهیم	ارزشی	را	می	شناسد	
و	برای	پایبندی	به	آنها	در	رفتارهای	فردی	و	اجتماعی	

ترغیب	می	شود.

اهداف عربی، زبان قرآن
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3

	پایه	هفتم 	عربی،	زبان	قرآن	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	دانســتن	معانــی	واژگان	ســاده	و	
پرکاربرد	عربی	)ذخیره	واژگانی(

	ســاختار	جمــالت	ســاده	و	کلمات	
پرکاربرد	آیات	ســاده	قــرآن	و	احادیث	

آسان	و	کوتاه
	مکالمه	ســاده	در	حّد	نیازهای	اّولّیه	
)در	قالب	جمله	های	ســاده	و	به	عربی	

فصیح(
اسم	های	 نظیر	 زبانی	 	ســاختارهای	
اشاره،	ضمایر،	فعل	ماضی،	اعداد	اصلی،	

اسم	های	استفهام

مهارت ها

 خواندن	واژگان	و	متن	های	ســاده	
عربی	

 تشخیص	حرکات	کلمات	عربی	
 شــناخت	قواعد	پرکاربرد	زبان	عربی	
و	بکارگیری	آنها	برای	روخوانی	درســت	
آیات	قرآنی	از	روی	رسم	الخط		های	رایج	
و	درک	برخی	مفاهیم	ســاده	آیات	قرآن	

کریم	و	متون	دینی	

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	فراگیری	زبان	عربی	به	
عنوان	زبان	قرآن	

 توجــه	به	وجود	ارتبــاط	زبانی	بین	
عربی	و	فارسی

 ارزش	نهادن	بــه	آموزه	های	دینی	و	
مفاهیــم	اخالقی	ذکر	شــده	در	آیات	و	
روایــات	و	ترغیب	به	پایبندی	به	آنها	در	

رفتارهای	فردی	و	اجتماعی

نقشه محتوایی عربی، زبان قرآن
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3

	پایه	هفتم 	عربی،	زبان	قرآن	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هشتم

	بــا	اســتفاده	از	آموخته	های	زبانی	و	
واژگانی	ســاده	در	هنگام	ارتباط	با	افراد	
عرب	زبان	می	تواند	در	چند	جمله	خودش	

را	به	زبان	عربی	معرفی	کند.

	به	معانی	و	مفهوم	برخی	اصطالحات	
و	تعبیرهای	ســاده	و	متــداول	در	زبان	
فارسی	که	ریشــه	در	زبان	عربی	دارد	پی		

می	برد.

	اطالعات	مکتوب	به	زبان	عربی	بر	روی	
برخی	محصوالت	را	می	تواند	بخواند.	

	در	موقعیت	هایــی	ماننــد	زیارت	و	
ســفر	به	عتبات	مقدســه	با	بهره	گیری	از	
مهارت	های	زبانی	آموخته	شده،	جمله	های	
ساده	و	رایج	در	محاورات	روزمره	را	به	کار	

می	برد.

	برخی	عبارات	مانند	ساعت	و	زمان	را	
به	عربی	بیان	می	کند.

	از	آیــات	و	احادیث	آموخته	شــده	
در	موقعیت	هایی	مانند	نوشــتن	انشــا	

استفاده	می	کند.

	با	اســتفاده	از	ذخیــره	واژگانی	خود	
در	درس	عربی	معنا	و	مفهوم	بســیاری	از	
کلمات	و	اصطالحات	هم	چنین	جمله	های	
عربی	به	کار	رفته	در	زبان	فارســی	مانند	
إن	شــاءاهلل،	بین	الملل،	سلســله	جبال	را	

تشخیص	می	دهد.	

	بــا	خواندن	متن	آیــات	و	روایات	و	
متون	منتخب،	برخــی	آموزه	های	دینی	
و	مفاهیم	ارزشــی	را	می	شناســد	و	برای	
پایبنــدی	به	آنهــا	در	رفتارهای	فردی	و	

اجتماعی	ترغیب	می	شود.

اهداف عربی، زبان قرآن
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3

	پایه	هشتم 	عربی،	زبان	قرآن	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	معانی	واژگان	ساده	و	پرکاربرد	عربی
	قرائت	و	فهم	متون	و	عبارات	عربی	قرآن	و	

احادیث	)کمی	پیچیده	تر	از	پایه	هفتم(
	قرائت	و	فهم	متون	فارســی	درآمیخته	با	

عبارات،	ترکیبات	و	اصطالحات	عربی
	ســخن	گفتــن	در	مــراودات	و	تعامل	با	
دیگران	در	حــّد	نیازهای	اّولّیــه	)جمله	های	

ساده	به	عربی	فصیح(
	ســاختارهای	زبانی	فعل	مضارع،	مضارع	
منفی،	فعل	مستقبل،	اعداد	ترتیبی،	اسم	های	

استفهام	

مهارت ها

 خواندن	واژگان	و	متن	های	ساده	عربی	
 تشخیص	حرکات	کلمات	عربی	

 شــناخت	قواعد	پرکاربرد	زبــان	عربی	و	
بکارگیــری	آنها	برای	روخوانی	درســت	آیات	
قرآنــی	از	روی	رســم	الخط	های	رایج	و	درک	
برخی	مفاهیم	ساده	آیات	قرآن	کریم	و	متون	

دینی
 بکارگیری	جمله	های	مکالمه	ای	پرکاربرد	و	

ساده	در	سفرهای	زیارتی

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	زبان	عربــی	به	عنوان	زبان	
قرآن	

 ایجاد	ارتباط	زبانی	بین	عربی	و	فارسی
 ارزش	نهادن	به	اصول	دینی	ذکر	شــده	در	
آیات	و	روایات	و	پیاده	کردن	آن	در	رفتارهای	

اجتماعی
 معرفــی	آموخته	هــای	قرآنــی	خود	به	

دیگران

نقشه محتوایی عربی، زبان قرآن
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3

	پایه	هشتم 	عربی،	زبان	قرآن	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه نهم

	کارکــرد	زبان	عربی	به	عنوان	زبــان	قرآن	و	زبان	
مشــترک	جهان	اسالم	را	می	شناسد	و	یادگیری	آن	را	

مفید	ارزیابی	می		کند.

	به	یادگیری	زبان	عربی	بــه	عنوان	مقدمه	فهم	و	
عمل	به	قرآن	کریم	و	متون	دینی	کتاب	درسی	)قرآن،	

احادیث،	ادعیه	و...(	باور	دارد.

	با	ذخیــره	واژگانی	خود	در	زمینــه	درس	عربی،	
معنــا	و	مفهوم	بســیاری	از	کلمــات	و	اصطالحات	
هم	چنین	جمله	های	عربی	به	کار	رفته	در	زبان	فارسی	
مانند	إن	شــاءاهلل،	مکاتبات،	انتظار	الفرج،	أمّ	الُقری	را	

تشخیص	می	دهد.

	به	معانی	و	مفهوم	برخی	اصطالحات	و	تعبیرهای	
متداول	در	زبان	فارسی	که	ریشه	آنها	عربی	است	پی	

می	برد.

	برخــی	اطالعات	مکتوب	به	زبــان	عربی	بر	روی	
برخی	محصوالت	را	می	خواند	و	برخی	از	کلمات	ساده	

و	پرتکرار	آن	را	معنا	می	کند.

	با	استفاده	از	آموخته	های	زبان	و	واژگان	عربی	در	
ارتباط	با	افراد	عرب	زبان	و	یا	در	سفر	به	عتبات	مقدسه	
می	تواند	در	چند	جمله	ساده	خودش	را	به	زبان	عربی	
معرفی	کند	و	برخی	از	عبارات	ساده	و	پرکاربرد	و	رایج	

مانند	زمان	و	ساعت	و...	را	به	عربی	بیان		کند.

	از	متون	و	عبارات	عربــی	)قرآن،	احادیث،	ادعیه	
و...(	آموخته	شــده	در	موقعیت	هایی	مانند	نوشتن	
انشا	استفاده	می	کند	و	گاهی	برخی	از	آنها	را	ارزیابی	

و	تحلیل	می	کند.

	با	خواندن	متن	آیات	و	روایات	و	متون	منتخب،	
برخی	آموزه	های	دینی	و	مفاهیم	ارزشی	را	می	شناسد	
و	برای	پایبندی	به	آنها	در	رفتارهای	فردی	و	اجتماعی	

ترغیب	می	شود.

اهداف عربی، زبان قرآن
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	پایه	نهم 	عربی،	زبان	قرآن	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	معانــی	واژگان	پرکاربــرد	عربی	)ذخیره	
واژگانی(

	متــون	عربــی	منتخب	)آیــات	قرآن،	
احادیث،	روایــات،	ادعیه(	بــا	مضامین	و	

مفاهیم	اخالقی	
	متــون	منتخب	برای	ســخن	گفتن	به	
عربی	فصیح	در	قالب	جمله	های	ساده	و	حّد	
نیازهای	اّولّیه	نظیر	گفتگوهای	ضروری	برای	

سفر،	نام	وعده	های	غذایی	و...	
	قرائت	و	فهم	متون	فارســی	درآمیخته	
با	عبــارات،	ترکیبــات	و	اصطالحات	عربی	

منتخب
	ســاختارهای	زبانی	مانند	وزن	و	حروف	
اصلــی،	فعل	امر	و	نهــی،	ترکیب	وصفی	و	

اضافی

مهارت ها

 خوانــدن	صحیح	و	روان	متون	و	عبارات	
عربی	)قرآن،	احادیث،	ادعیه	و...(

 آشنایی	با	ریشه	ها	و	ساختارهای	صرفی	
و	نحوی	پرکاربرد	ساده	و	مؤثر	در	فهم	آیات	

قرآن	و	متون	دینی	رایج
 درک	معنای	ظاهری	عموم	آیات	پرکاربرد	
و	ساده	قرآن	کریم	و	متون	دینی	منتخب

 بهره	گیــری	از	آیات	قــرآن	کریم	و	متون	
دینــی	برای	پاســخ	به	مســائل	زندگی	در	

موقعیت	های	مختلف

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	بــه	زبان	عربی	به	عنوان	زبان	
قرآن	

 بــاور	به	یادگیری	زبــان	عربی	به	عنوان	
مقدمــه	فهم	و	عمل	به	قــرآن	کریم	و	متون	
دینی	کتاب	درســی	)قرآن،	احادیث،	ادعیه	

و...(
 اهمیت	بــه	ارتباط	زبانــی	بین	عربی	و	

فارسی	
 ارزش	نهــادن	بــه	آموزه	هــای	دینی	و	
مفاهیم	ارزشــی	ذکر	شده	در	آیات	و	روایات	
منتخب	و	احساس	مسئولیت	برای	پایبندی	

به	آنها	در	رفتارهای	فردی	و	اجتماعی

نقشه محتوایی عربی، زبان قرآن
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	پایه	نهم 	عربی،	زبان	قرآن	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



زبان انگلیسی

پایه نهمپایه هشتمپایه هفتم
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	زبان	انگلیسی 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هفتم

می	تواند	در	سطح	پیش	مقدماتی	تا	مقدماتی:
	خود	را	به	دیگران	معرفی	کند	و	نام	دیگران	را	بپرسد.

	با	دیگران	سالم	و	احوال	پرسی	کند.
	دو	نفر	را	به	یکدیگر	معرفی	کند.

	سن	خود	را	بگوید	و	راجع	به	تاریخ	و	روز	های	هفته	سخن	بگوید.
	دربــاره	خانواده	خــود	و	روابط	خانوادگــی	اش	مانند	تعــداد	خواهر	یا	

برادرهایش	سخن	بگوید.
	درباره	ظاهر	افراد	ســخن	بگوید	و	بتواند	صفت	های	مربوط	به	ظاهر	افراد	

را	به	درستی	به	کار	گیرد.
	دربــاره	محــل	حضور	افراد	در	خانه	و	کاری	که	به	آن	مشــغولند	ســخن	

بگوید.
	درباره	نشانی	و	شماره	تلفن	و	رایانامه	خود	سخن	بگوید	و	بتواند	از	دیگران	

ساعت	بپرسد	و	زمان	را	بگوید.
	درباره	غذا	و	نوشیدنی	مورد	عالقه	خود	سخن	بگوید.	

	پیشنهادی	را	ارائه	و	قبول	یا	رد	کند.
	حروف	الفبای	انگلیسی	را	بخواند	و	بنویسد	و	صدا	های	آنها	را	تولید	کند.
	اعداد	یک	تا	صد	را	بخواند	و	بنویســد	و	آنها	را	در	تعامل		های	زبانی	به	کار	

ببرد.

 اهداف زبان انگلیسی

مفاهیم

	معرفی	خود	به	دیگران
	سالم	و	احوال	پرسی	با	دیگران	

	پرسیدن	نام	دیگری	و	معرفی	یک	
نفر	به	فرد	دیگر

	گفتن	ســن	خود	و	سخن	گفتن	
درباره	تاریخ	تولد

	ســخن	گفتن	دربــاره	خانواده	و	
روابط	خانوادگی

	سخن	گفتن	درباره	ظاهر	افراد
	ســخن	گفتن	درباره	اینکه	افراد	
کجا	و	مشغول	چه	کاری	هستند.

	ســخن	گفتن	درباره	نشــانی	و	
شماره	تلفن	خود	و	پرسیدن	و	گفتن	

زمان	)ساعت	چند	است(.
	ســخن	گفتن	درباره	غذای	مورد	

عالقه	
	ارائه	پیشنهاد	و	قبول	و	رد	آن

	آشــنایی	با	حــروف	الفبای	زبان	
انگلیسی

	آشنایی	با	اعداد	یک	تا	صد

مهارت ها

 مهارت		هــای	زبانــی	چهارگانه	با	
تأکید	بــر	مهارت		های	شــنیداری	و	

گفتاری

ارزش ها و گرایش ها

 ایجــاد	تعامل	مؤثــر	و	فعال	با	
دیگــران	در	چارچوب	مهارت	گفتاری	

در	سطح	پیش	مقدماتی
	نوبت	گیــری	محترمانه	و	رعایت	

اصول	ارتباط	کالمی
	خودباوری	در	تعامل	و	افتخار	به	

هویت	فردی،	اجتماعی	و	ملی

نقشه محتوایی زبان انگلیسی
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	پایه	هفتم 	زبان	انگلیسی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هشتم

در	سطح	مقدماتی:

	دربــاره	ملیت	خود	ســخن	
می	گویــد	و	دربــاره	ملّیت	های	

دیگر	سوال	می	کند.

روزمره	 فعالیت	هــای	 درباره	 	
خود	سخن	می	گوید.

توانمندی	هــای	 دربــاره	 	
خود	ســخن		می	گویــد	و	درباره	
توانمندی	های	دیگران	ســوال	و	

گفت	وگو	می	کند.

	درباره	وضعیت	سالمتی	خود	
و	مشــکالت	مربوط	به	آن	سخن	
می	گویــد	و	درباره	بهداشــت	و	

سالمت	ارائه	می	دهد.

	درباره	شهری	که	در	آن	زندگی	
می	کند،	سخن	می	گوید.

	دربــاره	روســتایی	که	در	آن	
زندگی	می	کند،	سخن	می	گوید.

	دربــاره	اوقات	فراغت	خود	و	
سرگرمی	هایش	سخن	می	گوید.

	دو	نویسه	های	زبان	انگلیسی	
را	می	خواند	و	می	نویسد	و	آنها	را	

درست	تلفظ	می	کند.

 اهداف زبان انگلیسی
مفاهیم

	ســخن	گفتــن	دربــاره	ملیت	های	
مختلف

	ســخن	گفتن	دربــاره	فعالیت	های	
معمول	روزانه

توانمندی	های	 درباره	 	ســخن	گفتن	
یک	نفر	)توانمندی	در	نقاشــی،	ورزش،	

هنر	و	غیره(	
	ســخن	گفتن	دربــاره	ســالمتی	و	
بیماری	ها	)ارائه	پیشنهاد	درباره	وضعیت	

سالمتی	و	حل	مشکالت	جسمی(
	سخن	گفتن	درباره	مکان	)شهری	که	

در	آن	زندگی	می	کنیم(
	ســخن	گفتن	درباره	مکان	)روستایی	

که	در	آن	زندگی	می	کنیم(
	ســخن	گفتن	درباره	اوقات	فراغت	و	

سرگرمی	ها
	آشــنایی	با	دونویســه	ها	و	ترکیب	

حروف	الفبا

مهارت ها

 مهارت	های	زبانی	چهارگانه	با	تاکید	بر	
مهارت	های	شنیداری	و	گفتاری

ارزش ها و گرایش ها

 ایجاد	تعامل	موثر	و	فعال	با	دیگران	
عمدتــًا	در	چارچوب	مهــارت	گفتاری	در	

سطح	مقدماتی
 نوبت	گیری	محترمانه	و	رعایت	اصول	

ارتباط	کالمی
 خودبــاوری	در	تعامــل	و	افتخار	به	

هویت	فردی،	اجتماعی	و	ملی

نقشه محتوایی زبان انگلیسی
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	پایه	هشتم 	زبان	انگلیسی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه نهم

می	تواند	در	سطح	مقدماتی	تا	پیش	متوسطه
	راجع	به	انواع	مختلف	شخصیت	های	افراد	صحبت	کند.

	با	دیگران	درباره	سفر	کردن	و	مقدمات	و	ملزومات	آن	صحبت	کند.
	درباره	جشــن	ها	و	مراسم	ملی،	مذهبی	و	سنتی	)مانند	نیمه	شعبان،	شب	یلدا،	

عید	نوروز	و...(	صحبت	کند.
	درباره	خدمات	و	مشاغل	مختلف	صحبت	کند.

	درباره	رسانه	های	مختلف	و	نحوه	استفاده	از	آنها	صحبت	کند.
	درباره	وضعیت	ســالمتی	خود،	هم	چنین	آسیب	ها	و	صدمات	جسمی	صحبت	

کند	و	نصایح	و	پیشنهاداتی	ارائه	کند.
	ســاختار	های	زمانی	حال	ســاده	و	استمراری	و	گذشته	ســاده	و	استمراری	را	

تشخیص	دهد	و	آنها	را	به	حالت	خبری	و	سؤالی	تولید	کند.
	درباره	آدرس	و	شماره	تلفن	و	رایانامه	خود	صحبت	کند	،	ساعت	بپرسد	و	زمان	

را	بگوید.
	درباره	غذا	و	نوشیدنی	مورد	عالقه	خود	صحبت	کند.

 اهداف زبان انگلیسی

مفاهیم

	صحبــت	راجع	به	شــخصیت	
افراد	و	انواع	صفات	مربوط	به	آن	
)شجاع،	پر	حرف،	خجالتی	و...(

	صحبــت	راجع	به	ســفر	کردن	
)تهیه	بلیت،	رزرو	اتاق	و...(

	صحبــت	درباره	جشــن	ها	و	
مراسم		مذهبی	و	ملی

	صحبت	کردن	درباره	مشاغل	و	
خدمات	مختلف

	صحبت	درباره	رسانه
	صحبــت	دربــاره	ســالمتی	و	

آسیب	ها	و	صدمات	جسمی
	آشنایی	با	ساختار	های	دستوری	
اســتمراری،	 حــال	 ســاده،	 حال	
گذشته	ســاده	باقاعده	و	بی	قاعده	
و	نحوه	ســؤالی	و	منفی	کردن	این	

ساختارها

مهارت ها

 مهارت	هــای	زبانی	چهارگانه	با	
تأکید	بر	مهارت	های	شــنیداری	و	
گفتاری	و	آشــنایی	با	ساختار	های	

پایه	دستوری

ارزش ها و گرایش ها

 ایجاد	تعامل	مؤثــر	و	فعال	با	
دیگران	عمدتًا	در	چارچوب	مهارت	
گفتــاری	در	ســطح	مقدماتــی	تا	

پیش	متوسطه
	نوبت	گیری	محترمانه	و	رعایت	

اصول	ارتباط	کالمی
	خودبــاوری	در	تعامل	و	افتخار	
به	هویت	فردی،	اجتماعی	و	ملی

نقشه محتوایی زبان انگلیسی
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	فرهنگ	و	هنر 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هفتم

	با	مشــاهده	و	درک	طبیعت	به	عنوان	بخشــی	از	
خلقت	پروردگار	به	زیبایی	های	آن	پی	برده	و	با	الهام	از	

آن،	آثارمختلف	فرهنگی	و	هنری	خلق	می	کند.

	با	شــناخت	عناصر	بصری	و	اصول	زیبایی	شناسی	
در	طبیعت	و	محیط	زندگی	خود،	چگونگی	اســتفاده	

وکاربرد	آنها	را	در	آثار	هنری	بیان	می	کند.

	بــا	تلفیق	مشــاهدات	حاصل	از	زندگــی	روزمره،	
خاطرات	گذشته،	تخیل،	رؤیاها	وتصورات،	و	تجربیات	
زیســته،	ایده	های	خــود	را	کشــف	و	آن	را	در	قالب	

آثارهنری	مختلف	بیان	می	کند.

	با	اســتفاده	از	تکنیک	های	ساده	و	بکارگیری	ابزارو	
وســایل	و	مواد	مناسب	و	در	دسترس	خالقیت	هنری	

داشته	باشد.

	با	ارائــه	طرح	اولیه	برای	خلــق	ایده	هنری	خود،	
راه	های	مختلف	برای	بیان	یک	ایده	را	با	اســتفاده	از	
ابزار	و	وســایل،	مواد	و	تکنیک	های	مختلف	شناسایی	

و	عرضه	می	کند.

	بــا	بررســی	نمونه	هایــی	از	بازنمایــی	واقعی	و	

غیرواقعــی	در	تاریخ	و	میراث	فرهنگــی	ایران،	آنها	را	
توصیف	می	کند.

	با	بررسی	آثار	هنری	مختلف،	چگونگی	استفاده	از	
ابــزار	و	مواد	و	تکنیک	ها	را	توصیف	و	راه	هایی	را	برای	
اســتفاده	مؤثرتر	از	ابزار،	مواد	و	تکنیک	ها	جهت	بیان	

بهتر	افکار	واحساسات	ارائه	می	کند.	

	با	آشــنایی	با	رشته	های	هنری	مختلف	و	در	پاسخ	
به	نیازهای	شخصی	،	آثار	هنری	کاربردی	خلق	می	کند.

	با	شــناخت	میراث	فرهنگی	–	هنری	محلی	خود،	
کاربردهای	آن	را	درگذشته	و	حال	توصیف	و	با	الهام	از	

آنها	آثار	هنری	مختلفی	خلق	می	کند.

	با	اســتفاده	از	قدرت	تخیــل	و	خالقیت	خود	آثار	
مختلف	هنری	خلق	و	فرایند	آفرینش	اثر	را	ارزشــیابی	

می	کند.	

	با	کشــف	چند	نمونــه	از	چگونگی	نگهــداری	از	
میراث	فرهنــگ	مادی	و	معنوی	محــل	زندگی	اش	و	
بررســی	تجربیات	دیگران	در	ایــن	زمینه،	اهمیت	آن	
را	درک	و	پیشــنهادهایی	برای	حفظ	و	نگهداری	از	آن	

ارائه	می	دهد.

	شکل	و	محتوای	آثار	فرهنگی	و	هنری	خود	و	دیگران	
را	با	اســتفاده	از	اصول	و	معیارهای	زیبایی	شناســی	

بررسی	و	نقاط	ضعف	و	قوت	آن	را	بیان	می	کند.

	در	فراینــد	خلق	آثــار	هنری	به	صــورت	فردی	و	
گروهی،	پاکیزگی	را	رعایت	کرده	و	با	استفاده	از	اصول	
زیبایی	شناسی	محیط	زندگی	خود	را	زیباتر	می	کند.

	در	فراینــد	تحقیق،	بررســی	و	تجربه	رســانه	های	
مختلف،	نحوه	اســتفاده	از	تکنیک	ها،	ابزار	و	وسایل	و	

مواد	را	درک	و	کشف	می	کند.

	با	احتــرام	و	توجه	به	افکار	و	عقاید	دیگران	درباره	
خالقیت	های	هنــری،		بازخورد	مناســب	ازخود	بروز	

می	دهد.	

	با	تعامل	مؤثر	با	دیگــران	ایده	های	هنری	خود	را	
توسعه	و	چگونگی	اجرای	آن	را	بهبود	می	بخشد.	

	بــه	اهمیت	خود	به	عنوان	بخشــی	از	خلقت	پی	
برده،	به	خود	و	دیگران	احترام	می	گذارد.

 اهداف فرهنگ و هنر
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3

	پایه	هفتم 	فرهنگ	و	هنر	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	عناصر	طبیعت	)خلقت(:	نور،	حرکت،	صدا،	شــکل،	
رنگ	و	بافت

	عناصر	بصری:	نقطه،	خط،	شکل،	بافت،	رنگ؛	
	اصول	و	معیارهای	زیبایی	شناختی:	نظم،هماهنگی،	

تنوع،	تعادل،	تقارن،	ریتم	)وزن(،	وحدت	و...
	میــراث	فرهنگی	و	هنری	)مــادی	و	معنوی(	بومی،	

ملی	و	جهانی
	هنرهای	تجسمی:	طراحی،	نقاشی،	عکاسی

	هنرهــای	ســنتی:	طراحی	ســنتی،	گلیــم	بافی،	
سفالگری

	خوشنویسی
	هنرهای	آوایی

	هنرهای	نمایشی.

مهارت ها

 مهارت	های	حسی	)حواس	پنج	گانه(
	مهارت	های	گفتاری

	مهارت	های	حرکتی	بــرای	کاربرد	مواد،	ابزار	و	فنون	
ساده	هنری

	مهارت	های	سطوح	باالی	تفکر
	بیان	افکار	و	احساسات	در	قالب	های	مختلف	هنری

	مهارت	های	اجتماعی.

ارزش ها و گرایش ها

 توجه	به	زیبایی	ها	و	پرورش	حس	زیبایی	شناسی
	تمایل	به	ابراز	افکار	و	احساسات

	توجه	به	توانایی	های	خود	و	کسب	اعتماد	به	نفس
	توجه	به	حفظ	آثار	هنری	و	میراث	فرهنگی

	عالقه	به	فعالیت	های	گروهی	)اجتماعی(	و	برقراری	
ارتباط	با	دیگران.

	رعایت	پاکیزگی،	نظم	و	انضباط	فردی	و	جمعی

نقشه محتوایی فرهنگ و هنر
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3

	پایه	هفتم 	فرهنگ	و	هنر	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هشتم

	با	مشــاهده	و	درک	طبیعت	به	عنوان	بخشــی	از	
خلقت	پروردگار	به	زیبایی	های	آن	پی	می	برد	و	با	الهام	

از	آن،	آثار	مختلف	فرهنگی	و	هنری	خلق	می	کند.

	با	کشــف	عناصر	بصری	و	اصول	زیبایی	شناسی	در	
طبیعت	و	میراث	فرهنگی	و	هنری،	چگونگی	استفاده	و	
کاربرد	آنها	را	در	آثار	هنری	مختلف	مقایسه	و	شباهت	

و	تفاوت	های	آنها	را	بیان	می	کند.

	بــا	تلفیق	مشــاهدات	حاصل	از	زندگــی	روزمره،	
خاطرات	گذشته،	تخیل،	رؤیاها	و	تصورات	و	تجربیات	
زیســته،	ایده	های	خود	را	کشــف		می	کند	و	آن	را	در	

قالب	آثارهنری	مختلف	بیان	می	کند.

	با	تجزیه	و	تحلیل	آثــار	هنری	مختلف،	چگونگی	
اســتفاده	از	ابزار،	مواد	و	تکنیک	ها	و	نحوه	اســتفاده	
مؤثرتر	از	آنها	را	جهت	بیان	بهتر	افکار	و	احساســات	

کشف	و	ارائه	می	کند.

	با	آشــنایی	با	رشته	های	هنری	مختلف	و	در	پاسخ	
به	نیازهای	شخصی	وگروهی،	آثار	هنری	کاربردی	خلق	

می	کند.

	با	کشف	چند	نمونه	از	چگونگی	نگهداری	از	میراث	
فرهنگ	مــادی	و	معنوی	محل	زندگی	اش	و	بررســی	
تجربیــات	دیگران	در	این	زمینــه،	اهمیت	آن	را	درک	
و	پیشــنهادهایی	برای	حفظ	و	نگهــداری	از	آن	ارائه	

می	دهد.

	شکل	و	محتوای	آثار	فرهنگی	و	هنری	خود	و	دیگران	
را	با	اســتفاده	از	اصول	و	معیارهای	زیبایی	شناســی	

بررسی	و	نقاط	ضعف	و	قوت	آن	را	بیان	می	کند.

	با	کشــف	میراث	فرهنگی	و	هنــری	محل	زندگی	
خود،	آنها	را	به	میراث	مــادی	و	معنوی	طبقه	بندی	و	
کاربردهای	آنها	در	گذشته	و	حال	را	با	یکدیگر	مقایسه	

	می	کند.

	میــراث	فرهنگی	و	هنری	محلی	و	ملی	و	جهانی	را	
می	شناســد	و	با	الهام	از	آنها	آثار	هنری	مختلفی	خلق	

می	کند.

	با	شناخت	ابزار	و	وسایل	و	استفاده	به	جا	و	درست	
از	آنها	آثار	هنری	متنوع	خلق	و	احساس	خود	را	در	باره	

آن	بیان	می	کند.

	با	بررسی	نمونه	هایی	از	بازنمایی	واقعی	و	غیرواقعی	
در	تاریخ	و	میراث	فرهنگی	ایران،	آنها	تجزیه	و	تحلیل	

می	کند.

	با	ارائــه	طرح	اولیه	برای	خلق	ایــده	هنری	خود،	
را	ه	های	مختلف	برای	بیان	یک	ایده	را	با	اســتفاده	از	
ابزار	و	وسایل،	مواد	و	تکنیک	های	مختلف	شناسایی	و	

عرضه	و	ارزش	یابی	می	کند.

 اهداف فرهنگ و هنر

ادامه
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3

	پایه	هشتم 	فرهنگ	و	هنر	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	عناصر	طبیعت	)خلقت(:	نور،	حرکت،	صدا،	
شکل،	رنگ	و	بافت

	عناصر	بصری:	نقطه،	خط،	شــکل،	بافت،	
رنگ	

	اصول	و	معیارهای	زیبایی	شناختی:	نظم،	
هماهنگــی،	تنوع،	تعادل،	تقارن،	ریتم	)وزن(،	

وحدت	و...
	میراث	فرهنگی	و	هنری	)مادی	و	معنوی(	

بومی،	ملی	و	جهانی
	هنرهای	تجســمی:	طراحی،	تصویرسازی،	

عکاسی
	هنرهای	ســنتی:	طراحی	ســنتی	نقوش،	

بافت	سمتی	پارچه،	چاپ	دستی
	خوشنویسی

	هنرهای	آوایی
	هنرهای	نمایشی

مهارت ها

 مهارت	های	حسی	)حواس	پنج	گانه(
	مهارت	های	گفتاری

	مهارت	های	حرکتی	برای	کاربرد	مواد،	ابزار	
و	فنون	ساده	هنری

	مهارت	های	سطوح	باالی	تفکر
	بیــان	افــکار	و	احساســات	در	قالب	های	

مختلف	هنری
	مهارت	های	اجتماعی.

ارزش ها و گرایش ها

 توجــه	بــه	زیبایی	هــا	و	پــرورش	حس	
زیبایی	شناسی

	تمایل	به	ابراز	افکار	و	احساسات
	توجه	به	توانایی	های	خود	و	کسب	اعتماد	

به	نفس
	توجــه	بــه	حفظ	آثــار	هنــری	و	میراث	

فرهنگی
	عالقه	به	فعالیت	های	گروهی	)اجتماعی(	و	

برقراری	ارتباط	با	دیگران
	رعایت	پاکیزگی،	نظــم	و	انضباط	فردی	و	

جمعی

نقشه محتوایی فرهنگ و هنر

	با	بررســی	میــراث	فرهنگــی	و	هنری	بومــی	و	ملی،	
شباهت	ها	و	تفاوت	های	آنها	را	با	یکدیگر	بیان	و	ارتباط	آنها	

را	با	ارزش	های	اجتماعی	کشف		می	کند.	

	با	اســتفاده	از	قدرت	تخیل	و	خالقیت	خود	آثار	مختلف	
هنری	خلق،	فرایند	آفرینش	اثر	را	ارزش	یابی	می	کند.	

	در	فرایند	تحقیق،	بررســی	و	تجربه	رسانه	های	مختلف،	
نحوه	اســتفاده	از	تکنیک	ها،	ابزار	و	وسایل	و	مواد	را	درک	و	

کشف	می	کند.

	بــا	احتــرام	و	توجه	به	افــکار	و	عقاید	دیگــران	درباره	
خالقیت	های	هنری،		بازخورد	مناسب	ازخود	بروز	می	دهد.	

	با	تعامل	مؤثر	با	دیگران	ایده	های	هنری	خود	را	توســعه	
و	چگونگی	اجرای	آن	را	بهبود	می	بخشد.	

	به	اهمیت	خود	به	عنوان	بخشــی	از	خلقت	پی	برده،	به	
خود	و	دیگران	احترام	می	گذارد.
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3

	پایه	هشتم 	فرهنگ	و	هنر	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه نهم

	با	مشاهده	و	ارتباط	مؤثر	با	طبیعت	
و	درک	زیبایی	های	آن	به	عنوان	بخشی	
از	خلقت	پروردگار	به	زیبایی	هایی	خالق	
خود	می	برد	و	با	الهام	از	آن	آثار	مختلف	

فرهنگی	و	هنری	خلق	می	کند.	

	با	کشــف	عناصر	بصــری	و	اصول	
زیبایی	شناســی	در	طبیعــت	و	میراث	
فرهنگــی	و	هنری،	چگونگی	اســتفاده	
وکاربرد	آنهــا	را	در	آثار	هنری	تجزیه	و	

تحلیل	و	طبقه	بندی	می	کند.

	با	تلفیق	مشاهدات	حاصل	از	زندگی	
روزمره،	خاطرات	گذشته،	تخیل،	رؤیاها	
وتصورات،	و	تجریات	زیسته،	ایده	های	
خود	را	کشف،	توسعه	و	آن	را	در	قالب	

آثار	هنری	مختلف	بیان	می	کند.

	با	اســتفاده	از	تکنیک	های	ساده	و	
بکارگیری	ابزار	و	وسایل	و	مواد	مناسب	
و	در	دســترس	خالقیت	هنری	داشــته	

باشد.

	با	ارزش	یابی	از	آثار	هنری	مختلف،	
چگونگــی	اســتفاده	از	ابــزار،	مواد	و	
تکنیک	ها	و	نحوه	استفاده	مؤثرتر	از	آنها	
را	جهت	بیان	بهتر	افکار	واحساســات	

کشف	و	ارائه	می	کند.

	با	آشنایی	با	رشته	های	هنری	مختلف	
و	در	پاسخ	به	نیازهای	شخصی	و	گروهی،	

آثار	هنری	کاربردی	خلق	می	کند.

از	بازنمایی	 	با	بررســی	نمونه	هایی	
واقعی	و	غیرواقعــی	در	تاریخ	و	میراث	

فرهنگی	ایران،	آنها	تفسیر	می	کند.

	با	ارائه	طــرح	اولیه	برای	خلق	ایده	
هنری	خود،	راه	های	مختلف	برای	بیان	
یک	ایده	را	با	استفاده	از	ابزار	و	وسایل،	
شناسایی،	 مختلف	 تکنیک	های	 و	 مواد	

عرضه	و	ارزش	یابی	می	کند.

	با	کشــف	چند	نمونــه	از	چگونگی	
نگهــداری	از	میــراث	فرهنگی	مادی	و	
و	 زندگــی	اش	وتجزیه	 معنوی	محــل	
تحلیل	تجربیات	دیگران	در	این	زمینه،	
و	شناســایی	نقاط	ضعف	و	قوت	آنها	،	
پیشــنهادهایی	برای	حفظ	و	نگه	داری	

این	آثار	ارائه	می	دهد.	

	شــکل	و	محتوای	آثــار	فرهنگی	و	
هنری	خــود	و	دیگران	را	با	اســتفاده	
از	اصــول	و	معیارهای	زیبایی	شناســی	
تجزیــه	و	تحلیل	و	نقاط	ضعف	و	قوت	

آن	را	بیان	می	کند.

	با	کشــف	میراث	فرهنگی	و	هنری	
محل	زندگــی	خود،		آنهــا	را	به	میراث	
مادی	و	معنوی	طبقه	بندی	و	کاربردهای	
آن	را	در	گذشــته	و	حــال	بــا	یکدیگر	

مقایسه		می	کند.

	با	بررســی	میراث	فرهنگی	و	هنری	
بومی	و	ملی،	شباهت	ها	و	تفاوت	های	
آنها	را	با	یکدیگر	بیان	و	ارتباط	آنها	را	با	
ارزش	های	اجتماعی	کشف		می	کند.	

	بــا	درک	اهمیت	میــراث	طبیعی	و	
فرهنگــی	و	هنری	محلــی	و	ملی	خود	
در	حفــظ	و	نگــه	داری	آن	بکوشــد	و	
پیشنهادهایی	برای	حفظ	و	نگه	داری	از	

آن	ارائه	می	دهد.	

 اهداف فرهنگ و هنر

ادامه
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	میــراث	فرهنگــی	وهنری	
محلــی	و	ملــی	و	جهانــی	را	
می	شناسد	و	با	الهام	از	آنها	آثار	
هنری	مختلفی	خلق	می	کند.

	با	استفاده	از	قدرت	تخیل	
و	خالقیت	خــود	آثار	مختلف	
هنری	خلق،	فرایند	آفرینش	اثر	

را	ارزش	یابی	می	کند.	

	در	فرایند	تحقیق،	بررســی	
و	تجربه	رســانه	های	مختلف،	
با	شــناخت	ابزار	و	وســایل	و	
استفاده	به	جا	و	درست	از	آنها	
تکنیک	ها،	 از	 اســتفاده	 نحوه	
ابزار	و	وسایل	و	مواد	را	کشف	
و	احســاس	خود	را	درباره	آنها	

بیان		می	کند.

	در	فراینــد	خلق	آثار	هنری	
بــه	صورت	فــردی	و	گروهی،	
پاکیزگی	را	رعایــت	کرده	و	با	
استفاده	از	اصول	زیبایی	شناسی	
زیباتر	 را	 زندگی	خــود	 محیط	

می	کند.

	بــا	احتــرام	و	توجــه	به	
افکار	و	عقایــد	دیگران	درباره	
خالقیت	هــای	هنری،		بازخورد	
مناسب	ازخود	بروز	می	دهد.	

	با	تعامل	مؤثــر	با	دیگران	
ایده	های	هنری	خود	را	توسعه	
و	چگونگی	اجرای	آن	را	بهبود	

می	بخشد.

	بــه	اهمیت	خود	به	عنوان	
بخشــی	از	خلقت	پــی			برده،	
بــه	خــود	و	دیگــران	احترام	

می	گذارد.

مفاهیم

	عناصر	طبیعت	)خلقــت(:	نور،	حرکت،	
صدا،	شکل،	رنگ	و	بافت

	عناصر	بصری:	نقطه،	خط،	شکل،	بافت،	
رنگ؛	

	اصــول	و	معیارهای	زیبایی	شــناختی:	
نظم،	هماهنگی،	تنوع،	تعادل،	تقارن،	ریتم	

)وزن(،	وحدت	و...
	میــراث	فرهنگــی	و	هنــری	)مادی	و	

معنوی(	بومی،	ملی	و	جهانی
	هنرهای	تجســمی:	طراحی،	نگاشــتار	

)گرافیک(،	عکاسی
	هنرهای	سنتی:	طراحی	نقوش	تزیینی،	
هنرهای	زیرالکی،	ســوزن	دوزی	های	سنتی	

ایران
	خوشنویسی

	هنرهای	آوایی
	هنرهای	نمایشی

مهارت ها

 مهارت	های	حسی	)حواس	پنج	گانه(
	مهارت	های	گفتاری

	مهارت	های	حرکتی	بــرای	کاربرد	مواد،	
ابزار	و	فنون	ساده	هنری

	مهارت	های	سطوح	باالی	تفکر
	بیان	افکار	و	احساســات	در	قالب	های	

مختلف	هنری
	مهارت	های	اجتماعی

ارزش ها و گرایش ها

 توجــه	بــه	زیبایی	ها	و	پــرورش	حس	
زیبایی	شناسی

	تمایل	به	ابراز	افکار	و	احساسات
	توجه	بــه	توانایی	های	خود	و	کســب	

اعتماد	به	نفس
	توجــه	به	حفــظ	آثار	هنــری	و	میراث	

فرهنگی	
	عالقه	به	فعالیت	های	گروهی	)اجتماعی(	

و	برقراری	ارتباط	با	دیگران
	رعایت	پاکیزگــی،	نظم	و	انضباط	فردی	

و	جمعی

نقشه محتوایی فرهنگ و هنر

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره متوسطه85

1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

3

	پایه	نهم 	فرهنگ	و	هنر	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



تربیت بدنی

پایه نهمپایه هشتمپایه هفتم
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پایه هفتم

	با	شــناخت	نکات	بهداشــتی	و	تغذیه	ای	هنگام	
فعالیت	های	جسمانی	و	ورزش	های	گوناگون،	به	این	

نکات	توجه	می	کند	و	آنها	را	به	کار	می	گیرد.

	با	شناســایی	تأثیر	شرایط	آب	و	هوایی	بر	عملکرد	
جسمانی	و	ورزشی،	فعالیت	های	بدنی	خود	را	متناسب	

با	تغییر	شرایط	جوی	تنظیم	و	اجرا	می	کند.

	با	شناسایی	برخی	از	آســیب	های	رایج	در	ورزش	
)ضرب	دیدگی،	تیر	کشیدن	پهلو،	درد	ساق	پا(،	اقدامات	

مؤثر	در	این	زمینه	را	به	کار	می	بندد.

	با	آگاهی	از	تأثیر	فعالیت	های	جسمانی	و	ورزش	بر	
دوره	قاعدگی	به	فعالیت	جسمانی	و	ورزش	منظم	خود	

در	این	دوران	ادامه	می	دهد.	)ویژه	دختران(

	با	شــناخت	وضعیت	هــای	درســت	خوابیدن،	
ایســتادن،	راه	رفتن،	حمل	اشیا،	نشستن،	عادت	های	

نادرســت	خــود	را	اصــالح	و	نتایــج	آن	را	گزارش	
می	دهد.

	با	درک	فواید	فعالیت	بدنی	و	انجام	منظم	تمرینات،	
سطح	مطلوب	آمادگی	جسمانی	)چابکی،	انعطاف	پذیری،	
اســتقامت	و	قدرت	عضالنی	و	قلبی	ـ	تنفســی(	خود	را	

متناسب	با	سن	خود	کسب	می	کند.

	با	شــناخت	انــواع	ورزش	های	رایج	در	مدرســه	
)بسکتبال،	تنیس	روی	میز،	ژیمناستیک،	دو	و	میدانی،	
طنــاب	زنی،	بدمینتــون	و...(	و	کســب	مهارت	های	
ورزشــی،	توانایی	خود	را	در	انجــام	انواع	ورزش	های	

قابل	اجرا	در	خانه	نشان	می	دهد.

	با	شناخت	انواع	ورزش	های	سنتی	و	قابل	اجرا	در	
طبیعت	)ورزش	زورخانه،	پیاده	روی	در	کوهستان	و...(	
و	کسب	مهارت	های	آنها،	توانایی	خود	را	در	اجرای	آنها	

نشان	می	دهد.

	بــا	شــرکت	در	انــواع	بازی	ها،	ماننــد	بازی	های	
بومی	ـ	محّلی	و	تفریحات	سالم	خانوادگی	و	دوستانه،	
عالقمندی	و	شــادابی	و	نشــاط	حاصل	از	آن	را	نشان	

می	دهد.

	با	رعایت	آداب	و	قوانین	کالس	درس	تربیت	بدنی	
و	پرهیز	از	ابراز	رفتارهای	ناشایست	و	هم	چنین	احترام	
بــه	حقوق	خود،	دیگران	و	معلــم،	قانونمندی	خود	را	

نشان	می	دهد.	

	بــا	حضور	منظم	و	فعــال	در	کالس	تربیت	بدنی	و	
انجام	منظــم	تکالیف	و	تمرینات	بدنــی	روزانه	خود،	
مســئولیت	پذیری	و	تعهد	خود	را	در	پیروی	از	ســبک	

زندگی	فعال	نشان	می	دهد.

	با	مشــارکت	فعال	در	کارهای	گروهی	کالس	درس	
تربیت	بدنی،	روحیه	جمع	پذیری	و	توانایی	خود	در	کار	

با	دیگران	را	نشان	می	دهد.

 اهداف تربیت بدنی
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	پایه	هفتم 	تربیت	بدنی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	بهداشت	ورزشــی	)ویژگی	های	کفش	و	لباس	
ورزشی(

	رفتارهای	تغذیه	ای	نوجوانان
	ایمنی	بازی	و	ورزش	در	شــرایط	متنوع	آب	و	

هوایی
	بلوغ	و	ورزش	)ویژه	دختران(

ورزش	 در	 رایــج	 و	 عمومــی	 آســیب	های	 	
)ضرب	دیدگی،	تیر	کشیدن	پهلو،	درد	ساق	پا(

	وضعیت		درست	بدن	در	امور	روزمره
	فوایــد	فعالیت	بدنــی	)جســمانی،	روانی	و	

اجتماعی(	

مهارت ها

  حفظ	و	توسعه	استقامت	قلبی	-	تنفسی
	حفظ	و	توسعه	انعطاف	پذیری	

	حفظ	و	توسعه	قدرت	و	استقامت	عضالنی
	چابکی

	مهارت	هــای	ســاده	انواع	ورزش	هــای	رایج	
)بســکتبال،	والیبال،	تنیس	روی	میز،	ژیمناستیک،	

دو	و	میدانی،	طناب	زنی،	بدمینتون	و...(

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	ورزش	و	فعالیت	های	جسمانی
	برخورداری	از	شادابی	و	نشاط

	رعایت	نکات	بهداشتی،	ایمنی	و	تغذیه
	قانونمندی	و	احترام	بــه	حقوق	خود،	دیگران	

و	معلم	
	کنترل	هیجانات	و	خویشتن	داری

	مشارکت	و	کارگروهی

نقشه محتوایی تربیت بدنی
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	پایه	هفتم 	تربیت	بدنی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هشتم

	با	درک	تأثیر	ورزش	بر	بهداشــت	روان	)هیجانات،	
اضطراب	و	اســترس(،	برای	حفظ	و	ارتقای	بهداشت	
روان	خود	فعالیت	های	بدنی	مناسب	را	انجام	می	دهد	

و	نتایج	آن	را	گزارش	می	کند.

	بــا	درک	اهمیــت	و	روش	هــای	محافظــت	از	
محیط	زیست	هنگام	انجام	فعالیت	بدنی	و	ورزش	در	
طبیعت،	به	کارگیری	آنها	را	در	فعالیت	های	بدنی	خود	

گزارش	می	کند.

	با	شناســایی	برخی	از	آســیب	های	رایج	مفاصل	
و	اســتخوان	ها	در	ورزش	)پیــچ	خوردگی،	دررفتگی،	
شکســتگی(،	اقدامات	مؤثری	را	بــرای	پیش	گیری	و	

کمک	های	اولیه	در	این	زمینه	به	کار	می	گیرد.

	با	شناخت	شیوه	استفاده	صحیح	از	وسایل	پرکاربرد	
)عینک،	صندلی،	وسایل	خواب(،	عادت	های	نادرست	

خود	را	اصالح	و	نتایج	آن	را	گزارش	می	کند.

	بــا	درک	مفهوم	آمادگی	جســمانی	و	انجام	منظم	
تمرین	ها،	ســطح	مطلــوب	آمادگی	جســمانی	خود	
)انعطاف	پذیــری،	اســتقامت	و	قــدرت	عضالنــی	و	
ـ	تنفسی،	توان	انفجاری	پاها(	را	کسب	می	کند. قلبی	

	با	شناخت	انواع	ورزش	های	رایج	)والیبال،	تنیس	
روی	میــز،	ژیمناســتیک،	دو	و	میدانــی،	طناب	زنی،	
بدمینتون	و...(	و	کســب	مهارت	های	ورزشی،	توانایی	
خود	را	در	انجــام	انواع	ورزش	های	قابل	اجرا	در	خانه	

نشان	می	دهد.

	با	شــناخت	انواع	ورزش	های	ســنتی	و	قابل	اجرا	
در	طبیعت	)دوچرخه	سواری	و	بازی	های	بومی		ـ	محلی	
و...(	و	کســب	مهارت	های	آنهــا،	توانایی	خود	را	در	

اجرای	آنها	نشان	می	دهد.

	بــا	شــرکت	در	انــواع	بازی	ها	ماننــد	بازی	های	
بومی	ـ	محلی	و	تفریحات	سالم	خانوادگی	و	دوستانه،	

عالقمندی	و	شــادابی	و	نشــاط	حاصل	از	آن	را	بروز	
می	دهد.

	با	رعایت	آداب	و	قوانین	کالس	درس	تربیت	بدنی	
و	پرهیز	از	رفتارهای	ناشایســت	و	هم	چنین	احترام	به	
حقوق	خود،	دیگران	و	معلم،	قانونمندی	خود	را	نشان	

می	دهد.	

	بــا	حضور	منظم	و	فعــال	در	کالس	تربیت	بدنی	و	
انجام	منظــم	تکالیف	و	تمرینات	بدنــی	روزانه	خود،	
مســئولیت	پذیری	و	تعهد	خود	را	در	پیروی	از	ســبک	

زندگی	فعال	نشان	می	دهد.

	با	مشــارکت	فعال	در	کارهای	گروهی	کالس	درس	
تربیت	بدنی،	روحیه	جمع	پذیری	و	توانایی	خود	در	کار	

با	دیگران	را	بروز	می	دهد.

 اهداف تربیت بدنی
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3

	پایه	هشتم 	تربیت	بدنی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	بهداشــت	روان	و	ورزش	)هیجانات،	اضطراب	
و	استرس(

	تغذیه	ورزشی
	محیط	زیست	و	ورزش

	آســیب	های	رایج	مفاصل	و	اســتخوان	ها	در	
ورزش	)پیچ	خوردگی،	دررفتگی،	شکستگی(

	نحوه	اســتفاده	صحیــح	از	وســایل	پرکاربرد	
)عینک،	صندلی،	وسایل	خواب(

	مفهوم	آمادگی	جسمانی	و	اجزای	آن

مهارت ها

 حفظ	و	توسعه	استقامت	قلبی	-	تنفسی
	حفظ	و	توسعه	انعطاف	پذیری	

	حفظ	و	توسعه	قدرت	و	استقامت	عضالنی
	توان	انفجاری		پاها

	مهارت	های	ســاده	در	انــواع	ورزش	های	رایج	
)والیبال،	تنیس	روی	میز،	ژیمناستیک،	دو	و	میدانی،	

طناب	زنی،	بدمینتون	و...(
	مهارت	های	ساده	در	انواع	ورزش	های	سنتی	و	
قابل	اجرا	در	طبیعت	)دوچرخه	سواری	و	بازی	های	

ـ	محلی	و...( بومی	

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	ورزش	و	فعالیت	های	جسمانی
	برخورداری	از	شادابی	و	نشاط

	رعایت	نکات	بهداشتی،	ایمنی	و	تغذیه
	قانونمنــدی	و	احترام	به	حقوق	خود،	دیگران	و	

معلم	
	کنترل	هیجانات	و	خویشتن	داری

	مشارکت	و	کارگروهی

نقشه محتوایی تربیت بدنی
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3

	پایه	هشتم 	تربیت	بدنی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه نهم

	بــا	درک	تأثیر	ورزش	بر	تندرســتی	و	ورزش	
)دســتگاه	قلب	و	عروق،	دستگاه	تنفس،	دستگاه	
گوارش(،	بــرای	حفظ	و	ارتقای	تندرســتی	خود	
فعالیت	هــای	بدنی	مناســب	را	انجام	می	دهد	و	

نتایج	آن	را	گزارش	می	کند.

	با	شناســایی	اصل	تعادل	انرژی	و	به	کارگیری	
روش	هــای	صحیــح	کنتــرل	وزن	و	تعیین	حد	
تــوده	بدنی،	وزن	خود	را	در	محدوده	ســالم	نگه	

	می	دارد.	

	با	شناسایی	نکات	ایمنی	در	استفاده	از	اماکن	
ورزشــی	و	رعایت	آنها،	از	وقــوع	حوادث	هنگام	

ورزش	جلوگیری	می	کند.

	با	شناسایی	انواع	زخم	)زخم	های	بسته	و	باز(،	
کمک	های	اولیه	و	اصول	مراقبت	از	آنها	در	ورزش،	

در	مواقع	الزم	آنها	را	به	کار	می	بندد.

	با	شناســایی	برخی	از	ناهنجاری	های	شــایع	
ســاختار	قامتــی	و	دالیــل	بروز	آن،	حــرکات	و	

تمرین	های	مناســب	جلوگیری	از	این	نارسایی	ها	
را	انجام	می	دهد.

	بــا	برنامه	ریزی	برای	حفــظ	و	ارتقای	آمادگی	
جســمانی	خود	و	انجام	منظم	تمرین	ها،	ســطح	
مطلــوب	آمادگــی	جســمانی	)انعطاف	پذیری،	
ـ	تنفســی،	 اســتقامت	و	قــدرت	عضالنی	و	قلبی	
سرعت(	متناسب	با	سن	خود	را	نشان	می	دهد.

	با	شــناخت	انواع	ورزش	های	رایج	)هندبال،	
تنیــس	روی	میــز،	ژیمناســتیک،	دو	و	میدانی،	
طناب	زنی،	بدمینتون	و...(	و	کســب	مهارت	های	
ورزشی،	توانایی	خود	را	در	انجام	انواع	ورزش	های	

قابل	اجرا	در	خانه	نشان	می	دهد.

	با	شناخت	انواع	ورزش	های	سنتی	و	قابل	اجرا	
در	طبیعت	)پیــاده	روی	و	بازی	های	بومی	ـ	محلی	
و...(	و	کسب	مهارت	های	آنها،	توانایی	خود	را	در	

اجرای	آنها	نشان	می	دهد.

	با	شــرکت	در	انواع	بــازی،	ورزش،	بازی	های	

بومی	ـ	محلی	و	تفریحات	ســالم	خانوادگی	و	گروه	
دوســتان،	عالقمندی	و	شادابی	و	نشاط	حاصل	از	

آن	را	نشان	می	دهد.

	بــا	رعایــت	آداب	و	قوانیــن	کالس	درس	
تربیت	بدنی	و	پرهیز	از	ابراز	رفتارهای	ناشایست	و	
احترام	به	حقوق	خود،	دیگران	و	معلم،	قانونمندی	

خود	را	نشان	می	دهد.	

	با	حضور	منظم	و	فعال	در	کالس	تربیت	بدنی	و	
انجام	منظم	تکالیف	و	تمرینات	بدنی	روزانه	خود،	
مسئولیت	پذیری	و	تعهد	خود	را	در	پیروی	از	سبک	

زندگی	فعال	نشان	می	دهد.

	با	مشــارکت	فعال	در	کارهای	گروهی،	کالس	
درس	تربیت	بدنــی،	روحیه	جمع	پذیری	و	توانایی	

خود	در	کار	با	دیگران	را	نشان	می	دهد.

 اهداف تربیت بدنی
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3

	پایه	نهم 	تربیت	بدنی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	تندرستی	و	ورزش	)دستگاه	قلب	و	عروق،	دستگاه	
تنفس،	دستگاه	گوارش(

	کنترل	وزن	و	ورزش	)تعادل	انرژی	در	بدن،	تعیین	
توده	بدنی(

	ایمنی	اماکن	ورزشی	
	انواع	زخم	)زخم	های	بسته	و	باز(	و	اصول	مراقبت	

از	آنها	در	ورزش
	ناهنجاری	های	شایع	ساختار	قامتی

	برنامه	ریزی	برای	حفظ	و	ارتقای	آمادگی	جسمانی

مهارت ها

ـ		تنفسی  حفظ	و	توسعه	استقامت	قلبی		
	حفظ	و	توسعه	انعطاف	پذیری

	حفظ	و	توسعه	قدرت	و	استقامت	عضالنی
	توان	انفجاری	پاها

	مهارت	هــای	ســاده	در	انواع	ورزش	هــای	رایج	
)هندبال،	تنیس	روی	میز،	ژیمناســتیک،	دوومیدانی،	

طناب	زنی،	بدمینتون	و...(
	مهارت	های	ساده	در	انواع	ورزش	های	سنتی	و	قابل	
اجــرا	درطبیعت	)پیاده	روی	و	بازی	های	بومی	ـ	محلی	

و...(

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	ورزش	و	فعالیت	های	جسمانی
	برخورداری	از	شادابی	و	نشاط

	رعایت	نکات	بهداشتی،	ایمنی	و	تغذیه
	قانونمنــدی	و	احترام	به	حقوق	خــود،	دیگران	و	

معلم	
	کنترل	هیجانات	و	خویشتن	داری

مشارکت	و	کارگروهی

نقشه محتوایی تربیت بدنی
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3

	پایه	نهم 	تربیت	بدنی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



کار و فناوری

پایه نهمپایه هشتمپایه هفتم
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3

	کار	و	فناوری 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هفتم

	بــا	الهــام	از	آفرینش	و	ارج	گذاشــتن	به	
مصنوعات	بشــری،	از	اختراعــات	موجود	بهره	

می	برد	و	طرحی	جدید	به	وجود	می	آورد.

	بــا	عالقمندی	تأثیرات	فنــاوری	اطالعات	و	
ارتباطات	در	زندگی	شناسایی	می	کند	و	عملیات	
و	فرایند	بانکداری	الکترونیــک	را	در	زندگی	با	

دقت	انجام	می	دهد.

	با	عالقمندی	به	بکارگیری	فناوری	و	شناخت	
منابــع	جمــع	آوری	اطالعــات	و	اســتفاده	از	
روش	های	جست	وجوی	اطالعات،	از	موتورهای	
جســت	وجو	برای	انجام	تحقیق	خود	استفاده	

می	کند.

	با	تالش	و	یادگیری	فنون،	مســتند	سازی	و	
مزایای	نرم	افزار	واژه	پرداز	و	ترکیب	بخش	های	

آن	را	شناسایی	می	کند	و	به	کار	می	گیرد.

	بــا	مفاهیم	کســب	وکار	)کارآفرینی،	خرید،	
فروش،	پس	انــداز،	کارت	های	اعتبــاری	و...(،	
فناوری	هــای	نو	در	زمینه	کســب	و	کار	)خرید	
اینترنتــی،	کاربرد	کارت	اعتبــاری،	برنامه	ریزی	
مالی	برای	خود	و...(	آشــنا	می	شــود	و	آنها	را	

به	کار	می	گیرد.

	با	شــناخت	مفاهیم	نقشه	کشی،	نقشه	های	
ســه	نما	و	انواع	خطوط	نقشه	کشی	را	تجزیه	و	

تحلیل	می	کند.

	با	ارزشــمند	دانستن	کســب	و	کار	حالل	و	
اســتفاده	درســت	از	ابزار	های	کار	با	چوب	در	
محیط	کارگاه،	ساختار	و	تکنیک	های	تولید	یک	

وسیله	چوبی	را	تجزیه	و	تحلیل	می	کند.

	با	ارزشــمند	دانستن	کســب	و	کار	حالل	و	
شناخت	روش	های	پرورش	و	نگهداری	گیاهان	

و	کســب	مهارت	های	تولید	سبزی،	گل	و	نهال	
َانگور،	آنها	را	در	زندگی	خود	به	کار	می	گیرد.

	با	ارزشــمند	دانستن	کســب	و	کار	حالل	و	
شناخت	صنایع	پوشــاک	و	کسب	مهارت	های	
انواع	دوخت،	جا	دکمه	و	اتو	کشــی،	آنها	را	در	

زندگی	خود	به	کار	می	گیرد.

	با	ارزشــمند	دانستن	کســب	و	کار	حالل	و	
شناخت	صنایع	و	مواد	خوراکی	و	آشامیدنی	ها،	
مهارت	های	فــرآوری	و	نگهــداری	برخی	مواد	
خوراکی	و	نوشــیدنی	را	کســب	می	کند	و	در	

زندگی	خود	به	کار	می	گیرد.

 اهداف کار و فناوری
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3

	پایه	هفتم 	کار	و	فناوری	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	فنــاوری	اطالعات	و	ارتباطــات	)مفهوم،	
ابزارها	و	کاربرد	آنها،	تأثیرات	فناوری	اطالعات	

و	ارتباطات	در	زندگی(
ابزار	مرورگــر	صفحــات	وب	)روش	های	 	
جســت	وجو	و	جمع	آوری	اطالعــات،	منابع	
جمع	آوری	اطالعــات،	به	کارگیری	موتورهای	

جست	وجو(
	مستند	سازی	و	مزایای	آن

	کســب	و	کار	)مشــاغل	در	زمینه	کسب	و	
کار،کارآفرینــی،	خریــد،	فروش،	پــس	انداز،	

کارت	های	اعتباری	و...(
	صنایع	چــوب	)فراورده	های	صنایع	چوب،	
مشاغل	صنایع	چوب	مانند	نجاری،	قاب	سازی	

و	کابینت	سازی(
	اشتراک	گذاری	و	ضرورت	های	آن

 پــرورش	و	نگهــداری	گیاهان	)شــرایط	
محیطــی	ویژگی	های	گیاهان	مراحل	پرورش.	

مشاغل	پرورش	و	نگهداری	گیاهان(
	صنایع	پوشــاک	)انواع	دوخت	دســتی،	
ماشین	دوخت،	ترســیم	الگو،مشاغل	صنایع	

پوشاک(
	صنایع	و	مواد	خوراکی	)مواد	خوراکی	سالم	

و	ناسالم	روش	نگهداری	مواد	خوراکی.	مشاغل	
صنایع	و	مواد	خوراکی(

مهارت ها

 بهره	گیری	درســت	از	فناوری	ها	)مدیریت	
زمان	و	اجرای	درســت	فرایند	کارها،	توانایی	
جمــع	آوری	اطالعــات	درســت	در	اینترنت،	
استفاده	از	نرم	افزار	واژه	پرداز	برای	تهیه	گزارش،	
توانایــی	درج	متن	جدول	و	تصویر	در	پرونده	
متنــی،	توانایی	انجام	تنظیمات	متن	جدول	و	

تصویر	در	پرونده	متنی(
	کاربــرد	فناوری	های	نو	در	زمینه	کســب	و	
کار	)خریــد	اینترنتی،	کاربــرد	کارت	اعتباری،	

برنامه	ریزی	مالی	برای	خود	و...(
	کشــیدن	نقشه	)دســتی	آزاد	)اسکچ(،	با	

وسایل	نقشه	کشی(
 کار	با	ابزارهای	نجاری	دستی	صنایع	چوب	
مانند	اره	چوب	سای	و	دریل،	تولید	محصوالت	

چوبی
	به	کارگیــری	نرم	افــزار	پاورپوینــت	)ارائه	
نمایشی	اطالعات،	ایجاد	اسالید	های	نمایشی،	
مدیریت	اسالید	های	نمایشی،	دادن	جلوه	های	

ویژه	به	اسالید	و	اجزای	آن(
	تولید	سبزی،	گل	و	نهال	انگور

	دوخت	قزن	قفلی،	جــا	دکمه	و	اتو	کردن	
لباس

	آماده	کردن	ناشتایی،	ناهار	یا	شام	و	میان	
وعده

	فرآوری	و	نگــه	داری	برخی	مواد	خوراکی	
)ماست،	کره	و	بسته	بندی	حبوبات	و...(

ارزش ها و گرایش ها

 کار	گروهی
	مسئولیت	پذیری
	اخالق	حرفه	ای

	مدیریت	منابع	)وسایل	و	زمان(
	شناخت	عالیق

	شــناخت	ارزشمند	دانســتن	کسب	و	کار	
حالل

	تالش	و	یادگیری	فنون
	ارج	گذاشتن	به	مصنوعات	بشری

	عالقمندی	بکارگیری	فناوری

نقشه محتوایی کار و فناوری
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3

	پایه	هفتم 	کار	و	فناوری	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هشتم

	با	عالقمندی	به	کار	با	فلزات،	فلزات	مختلف	و	کاربرد	
آنها	را	می	شناسد	و	می	تواند	با	خالقیت	و	مهارت	خود	

یک	وسیله	فلزی	بسازد.

	با	عالقمندی	به	کار	با	قطعات	الکترونیکی،	انواع	و	
کاربرد	انها	را	می	شناســد	و	می	تواند	یک	مدار	را	بسته	

و	در	وسایل	مختلف	بکار	بگیرد.

	با	عالقمندی	به	فناوری	و	شــناخت	مفاهیم	کار	با	
اینترنــت،	نحوه	اتصال	رایانه	به	اینترنت	و	ســاخت	
رایانامه	را	فرا	می	گیرد	و	از	انها	برای	برقراری	ارتباط	با	

معلم	و	هم	کالسی	های	خود	بهره	می	برد.

	با	ارج	گذاشــتن	به	مصنوعات	بشــری	و	کســب	
مهارت	های	بافت،	می	تواند	یک	دست	ســازه	بافتنی	

تهیه	کند.

	بــا	عالقمندی	به	فناوری	و	شــناخت	رســانه	های	
صوتی،	تصویری	و	استفاده	از	نرم	افزار	ها،	یک	اثر	چند	

رسانه	ای	تولید	می	کند.

	با	عالقمندی	به	کار	با	حیوانات	اهلی	و	شــناخت	
آنها،	می	تواند	حیوانات	اهلی	)آبزی	پروری	و	ماکیان(	

را	پرورش	دهد	و	از	آنها	نگهداری	کند.

	بــا	درک	اهمیت	مدیریــت	منابع	و	شناســایی	
انواع	اســناد	اداری،	می	تواند	نامــه	اداری	گزارش	و	

صورت	جلسه	را	تنظیم	کند.

	با	کســب	مهارت	کار	با	با	نرم	افزار	اکسل،	می	تواند	
فاکتــور	فروش	طراحی	کند	و	عملیات	حســابداری	را	

انجام	دهد.

	با	عالقمندی	به	کار	با	نقشــه	و	شناســایی	نقشه	
و	ماکت	ســاختمان،	می	تواند	یک	ماکت	ســاختمان	

بسازد.

 اهداف کار و فناوری
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3

	پایه	هشتم 	کار	و	فناوری	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	انواع	فلزات	ونقش	آنها	در	زندگی	انسان
	الکتریســیته	)شــدت	جریان،	اختالف	پتانسیل،	

واحد	اندازه	گیری،	شناخت	قطعات	الکترونیکی(
	مفاهیم	کار	با	اینترنت	

	انواع	صنایع	دستی	محلی	و	بافت	های	ساده	
	رســانه	های	صوتی	و	تصویری	)ویژگی	های	کلیپ	
یا	فیلم	کوتاه،	فرمت	های	فیلــم	صدا	و	تصویر،	چند	

رسانه	ای،	پویا	نمایی(
	حیوانــات	اهلــی	)ویژگی	های،	اســتانداردهای	
پرورش،	فضای	نگه	داری،	تجهیزات	مورد	نیاز	پرورش	

و	نگه	داری	حیوانات(
	اســناد	اداری	)انــواع	نامه	های	اداری،	اقســام	
صورت	جلســه،	انــواع	گــزارش	–شناســایی	چارت	

سازمانی-	رویدادهای	مالی-	سندهای	مالی(
	نقشــه	و	ماکت	)انواع	-وســایل	ساخت	ماکت-	

ابزارهای	متناسب	با	هر	وسیله(

مهارت ها

 انجام	کار	با	ابزارها	)ســوهان	کاری،	سوراخ	کاری،	
خم	کاری،	مونتاژ	قطعات(

	نقشه	خوانی
	ورود	به	دنیای	مجازی	)ساخت	پست	الکترونیک،	

ارسال	و	دریافت	نامه(
	بافتن	)تخت،	تارگذاری،	بافت	شیرازه	و	بند(

	کار	بــا	نرم	افزارهــای	چنــد	رســانه	ای	)ویرایش	
فیلم،صدا	و	تصویر	و	ساخت	کلیپ(

	پرورش	و	نگه	داری	حیوانات	)آبزی	پروری	و	ساخت	
آکواریوم،	پرورش،	بلدرچین،	مرغ(

	نوشتن	نامه	اداری	گزارش	و	صورت	جلسه
	کار	با	نرم	افزار	اکسل

	ســاخت	ماکت	)نقشــه	خوانی،	طراحی،	برش	و	
ساخت(

ارزش ها و گرایش ها

 کار	گروهی
	مسئولیت	پذیری
	اخالق	حرفه	ای

	مدیریت	منابع	)وسایل	و	زمان(
	شناخت	عالیق	

 ارزشمند	دانستن	کسب	و	کار	حالل
	تالش	و	یادگیری	فنون

	ارج	گذاشتن	به	مصنوعات	بشری
	عالقمندی	در	به	کارگیری	فناوری

نقشه محتوایی کار و فناوری
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3

	پایه	هشتم 	کار	و	فناوری	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه نهم

	مسائل	و	مشکالت	محیط	پیرامون	خود	
را	شناســایی	می	کنــد	و	برای	حــل	آنها	راه	

حل	هایی	ارائه	می	دهد.

	می	تواند	نقشه	هایی	ساده	طراحی	کند.

	ســازوکارهای	حرکتی	مختلف	را	شناخته	
و	می	تواند	با	خالقیت،	ســازوکارهای	جدید	

بسازد.

	به	بازیسازی	و	برنامه	نویسی	عالقه	نشان	
داده	و	می	تواند	در	این	زمینه	پیشرفت	کند.

	می	تواند	مدارهای	ساده	الکتریکی	را	بسته	
و	سیم	کشی	های	ساده	را	انجام	می	دهد.

	می	تواند	از	خودرو	بازدید	به	عمل	آورده	
و	آب	و	روغن	آن	را	چک	کند.

	می	تواند	کارهای	ساده	تعمیر	و	راه	اندازی	
تأسیسات	مکانیکی	را	انجام	دهد.

	می	تواند	دیوارهــای	مختلف	را	بچیند	و	
لوازم	گچی	را	بسازد.

	در	مورد	کارت	رشــد	و	زمان	واکسن	زدن	
کودکان	اطالعات	کافی	دارد.

	صنایع	دستی	شهر	خود	را	شناخته	و	یک	
نمونه	صنایع	دستی	می	سازد.

	توانایی	ها	اســتعدادها	و	عالقمندی	های	
خود	را	می	شناسد	و	با	توجه	به	این	شناخت	

برای	آینده	خود	تصمیم	گیری	می	کند.

 اهداف کار و فناوری

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره متوسطه98

1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

3

	پایه	نهم 	کار	و	فناوری	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	انواع	الگوریتم	)روند	نما(
	نرم	افزارهای	نقشه	کشی
 انواع	سازوکارهای	حرکتی

اســکرچ	 نرم	افــزار	 ویژگی	هــای	  
)بازی	سازی(

 خصوصیات	الکتریسیته
 برق	گرفتگی

 شــمای	حقیقــی	وفنی	مــدارات	
روشنایی

 چگونگی	بهینه	سازی	مصرف	برق
 تأسیسات	مکانیکی
 تأسیسات	گازرسانی

 آجر	چینی
 اجزای	آجر

 پیوند	در	دیوارهای	آجری
 گچ	کاری

 سیستم	های	خودرو
 بازدید	دوره	ای	خودرو

 مفهوم	رشد	و	تکامل	)عوامل	مؤثر	
بر	رشــد	و	مفهوم	پایــش-	نمایه	ها	و	

شاخص	های	رشد(

 نمایه	توده	بدن
 اضافه	وزن	و	چاقی

 کمبود	وزن
 کارت	پایش
 منحنی	رشد

 ویژگی	های	صنایع	دستی
 شناخت	خود،	محیط	و	جامعه

 شغل
 حرفه
 شاخه
 گروه
 رشته
 رغبت

 شخصیت
 توانایی
 استعداد	

 هدایت	تحصیلی
 انتخاب	رشته

مهارت ها

 ترسیم	الگوریتم
نقشه	های	 برنامه	نویسی-کشــیدن	  

فنی
 ساخت	یک	نوع	سازوکارحرکتی
 کار	با	نرم	افزارهای	بازی	سازی
 سیم	کشی	مدار	الکتریکی
 تعمیر	تأسیسات	مکانیکی

 چیدن	انواع	دیوار	و	وسایل	گچی
 بستن	زنجیر	چرخ	و	تعویض	روغن	

خودرو
 پرورش	و	مراقبت	از	کودک

 ســاخت	یک	نوع	صنایع	دســتی	
)برجسته	کاری	روی	مس(
 انتخاب	رشته	مناسب

ارزش ها و گرایش ها

 مسئولیت	پذیری
 انجام	کارهای	گروهی

 حل	مسئله
پیدا	کردن	مشکل

ارزش	گذاری	بر	علوم	جدید
 خودشناسی
 پرسشگری

 ارزشــمندی	مراقبت	و	نگهداری	از	
کودک

 ارزشمندی	مهارت	های	فنی
 ارزش	گذاری	برای	صنایع	دستی

نقشه محتوایی کار و فناوری
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3

	پایه	نهم 	کار	و	فناوری	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



تفکر و سبک زندگی

پایه هشتمپایه هفتم
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	تفکر	و	سبک	زندگی 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هفتم

	بــرای	اســتفاده	از	معیارهای	برخاســته	از	
ارزش	های	دینی	و	بروز	عمل	اخالقی	در	مراودات	
روزانة	خود	توانمند	می	شــود	و	نسبت	به	سبک	
زندگی	خود	و	دیگران	فکر	می	کند	و	مناسب	ترین	
روش	را	برای	یک	زندگی	سالم	انتخاب	می	كند.

	متناسب	با	سن	خود	به	موضوع	تفکر	و	تعقل	
در	امور	زندگی	اهمیت	می	دهد	و	موضوعاتی	را	
كه	در	زندگی	با	آنها	مواجه	می	شــود،	بررسی	و	

تحلیل	می	کند.

	ضمن	تشخیص	منابع	و	شیوه	های	مناسب	
جمع	آوری	اطالعــات	و	با	بكارگیری	مهارت	های	
تحصیلــی	و	مطالعــه	و	مدیریت	زمــان	برای	
دســت	یابی	به	پاســخ	ســؤال	های	خود	عمل	

می	كند.

	با	التزام	به	هم	فکری	با	دیگران	در	حل	مسائل	
و	مشــکالت،	آرا	و	نظریات	خود	را	با	اعتماد	به	
نفس	بیــان	می	کند	و	در	صــورت	پی	بردن	به	
اشتباه	خود،	شجاعت	تغییر	و	اعتراف	به	خطای	

خود	را	دارد.

	ضمن	تشخیص	اطالعات	درست	از	نادرست	
و	اجتناب	از	القائات	دیگران،	تأثیر	رسانه	ها	را	بر	
زندگی	فردی،	خانوادگی	و	اجتماعی	اش	تفسیر	
می	کند	و	در	امور	زندگی	شــخصی	خود	عاقالنه	

تصمیم		می	گیرد.

	با	شــناخت	آداب	معاشرت	و	حقوق	دیگران	
مهارت	هــای	ارتباط	صحیح	و	مؤّثر	را	با	دیگران	
به	کار	می	گیرد	و	بــه	ارزش	هایی	اخالقی	مانند	
راســت	گویی	و	حفظ	کرامــت	و	حقوق	دیگران	
)خصوصا	والدین	و	معلمان(	در	مناســبات	بین	

فردی	و	اجتماعی	وفادار	است.

	با	بکارگیری	مهارت	هــای	اجتماعی	و	آداب	
گفت	وگوها	با	عقاید	مخالف	دیگران	با	منطق	و	

دلیل	مواجه	می	شود.

	ضمن	شــناخت	هویت	واقعی	و	احساسات	
خود،	نقاط	قوت	و	ضعف	خود	را	بررسی	و	برای	

مدیریت	آن	برنامه	ریزی	می	کند.

	با	مسائل	و	مشکالت	خود	و	دیگران	عاقالنه	
و	مؤّثر	برخورد	می	كند،	و	ضمن	كنترل	هیجانات	
خود	تاب	آوری	خوبی	از	خود	نشان	می	دهد.

	ضمن	شــناخت	بلوغ	و	ابعاد	و	مسائل	آن،	
خــود	را	برای	مواجهــه	عاقالنه	بــا	این	دوران	
آماده	می	ســازد	و	نسبت	به	كنترل	احساسات	و	
كشــش	های	درونی	خود،	حیا	و	عفت	می	ورزد.	

)پیوست	دختران(

 اهداف تفکر و سبک زندگی

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره متوسطه101

1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

3

	پایه	هفتم 	تفکر	و	سبک	زندگی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	اخالق	معاشرت
	مغالطه	ها	و	خطاهای	ذهن

	حقوق	والدین،	معلم	و	همسایه
	آداب	برخورد	با	دیگران	به		ویژه	بزرگساالن

	بلوغ	و	مسائل	آن	)ویژه	پسران(،		سواد	رسانه		ای	

مهارت ها

	مهارت	های	تفكر	و	تعقل
 تصمیم	گیری

 شناخت	خطاهای	ذهن
 مهارت	مطالعه	و	یادگیری	موثر

 پژوهش	در	حوزه	پدیده	های	مادی	و	انسانی
 مدیریت	زمان
 كنترل	اضطراب
 كنترل	خشم
 تاب	آوری

 قاطعیت	و	مهارت	نه	گفتن
 مهارت	انتخاب	دوست	و	همنشین

 مهارت	های	اولیه	سواد	رسانه	ای	و	بررسی	اخبار

ارزش ها و گرایش ها

 خودآگاهی
 سبك	زندگی	اسالمی

 احترام	به	حقوق	دیگران
 حساسیت	نسبت	به	محتواهای	رسانه	

نقشه محتوایی تفکر و سبک زندگی
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3

	پایه	هفتم 	تفکر	و	سبک	زندگی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه هشتم

	برای	استفاده	از	معیارهای	برخاسته	
از	ارزش	های	دینی	و	بروز	عمل	اخالقی	
در	مراودات	روزانه	خود	توانمند	شده	و	
نسبت	به	سبک	زندگی	خود	و	دیگران	
فکــر	می	کنــد	و	مناســب	ترین	روش	
متناسب	با	شــرایط	خود	را	برای	یک	

زندگی	سالم	انتخاب	می	نماید.

	در	حد	سن	خود	به	موضوع	تفکر	و	
تعقــل	در	امور	زندگی	اهمیت	می	دهد	
و	هر	موضوعی	را	همه	جانبه	بررســی	

می	کند.

	ضمن	تشخیص	منابع	و	شیوه	های	
مناســب	جمــع	آوری	اّطالعــات	و	با	
بكارگیــری	مهارت	هــای	تحصیلــی	و	
مطالعه	و	مدیریت	زمان	برای	دستیابی	
به	پاسخ	سؤال	های	خود	عمل	می	كند.	

	ضمن	تشخیص	اطالعات	درست	از	

نادرســت	و	اجتناب	از	القائات	دیگران،	
تأثیــر	رســانه	ها	را	بر	زندگــی	فردی،	
خانوادگی	و	اجتماعی	اش	تفسیر	می	کند	
و	در	امور	زندگی	شخصی	خود	عاقالنه	

تصمیم		می	گیرد.

	ضمن	التزام	به	همفکری	با	دیگران	
در	حل	مسائل	و	مشکالت،	آرا	و	نظریات	
خود	را	با	اعتماد	به	نفس	بیان	می	کند	
و	در	صورت	پی	بردن	به	اشــتباه	خود،	
شجاعت	تغییر	و	اعتراف	به	خطای	خود	

را	دارد.

	با	شناخت	رفتار	پرخطر	و	مصادیق	
مبتال	بــه	آن،	مهارت	هــای	اولیه	برای	
اجتناب	از	آنها	را	به	دست	می	آورد.

	ضمن	شناخت	عوارض	موارد	مخدر	
و	الكل	می	تواند	به	آن	نه	بگوید	و	از	آن	

فاصله	بگیرد.

	با	شــناخت	خطاهای	تصمیم	گیری	
به	 اتخاذ	مهارت	هــای	تصمیم	گیری	 و	
جاری	 اتفاقــات	 و	 مســائل	 مدیریت	

زندگی	خود	دست	بزند.

	با	كسب	خودپنداره	مثبت	از	خود،	
عزت	نفسش	را	تقویت	كرده،	از	صفات	

متكبرانه	یا	ذلیالنه	اجتناب	می	كند.

و	 احساســات	 	ضمــن	شــناخت	
فشــارهای	روانــی	مبتال	بــه	در	این	
ســن،	مهارت	مقابله	با	مشكالتی	مثل	
افسردگی،	اضطراب،	مقابله	با	سوگ	و	

فقدان	عزیزان	را	به	دست	می	آورد.

	با	شناخت	آداب	معاشرت	و	حقوق	
دیگــران،	مهارت	هــای	ارتباط	صحیح	
و	مؤّثــر	را	با	دیگران	بــکار	می	گیرد	و	
نســبت	به	افراد	ناتوان	و	پیر	احساس	

مسئولیت	می	كند.

	ضمــن	شــناخت	واقعــی	از	خود	
نســبت	به	مهار	تمایالت	نفسانی	خود،	
مهارت	های	اولیه	خویشــتن	داری	را	به	

كار	می	بندد.

	بــا	مســائل	و	مشــکالت	خود	و	
دیگران	عاقالنه	و	مؤّثر	برخورد	کرده،	و	
ضمن	كنتــرل	هیجاناتی	مثل	اضطراب	
یا	خشــم	در	مقابل	نامالیمات	روزمره	
زندگی	تاب	آوری	خوبی	از	خود	نشــان	

می	دهد.

	ضمــن	شــناخت	بلــوغ	و	ابعاد	و	
مسائل	آن	خود	را	برای	مواجهه	عاقالنه	
با	این	دوران	آماده	می	ســازد	)پیوست	

پسران(.

 اهداف تفکر و سبک زندگی
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3

	پایه	هشتم 	تفکر	و	سبک	زندگی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	اخالق	معاشرت
	مغالطه	ها	و	خطاهای	ذهن

	بلوغ	و	مسائل	آن	)ویژه	دختران(
	فشار	روانی

	آداب	معاشرت
	آداب	سفر	و	هم	نشینی	با	دیگران

	رفتارهای	پرخطر
	روش	های	تقویت	اعتماد	به	نفس	و	عزت	نفس

	چیستی	عادات	و	انواع	آن
	فواید	و	مضرات	خشم

	افسردگی	و	شادی	معقول	

مهارت ها

 مهارت	های	تفكر	و	تعقل
 جستجوی	پاسخ	سواالت	و	روش	پژوهش

 تصمیم	گیری
 شناخت	خطاهای	ذهن

 مهارت	مطالعه	و	یادگیری	موثر
 پژوهش	در	حوزه	پدیده	های	مادی	و	انسانی

 مهارت	نــه	گفتن	و	اجتنــاب	از	رفتارهای	پرخطر	
خصوصًا	اعتیاد

 كنترل	فشارهای	روانی
 مهارت	های	اولیه	سواد	رسانه	ای	و	بررسی	اخبار

 مهارت	مصرف
 مهارت	های	تقویت	اعتماد	به	نفس	و	عزت	نفس

 مهارت	خویشتن	داری
 مهارت	قضاوت	صحیح

 كنترل	افسردگی

ارزش ها و گرایش ها

 خودآگاهی
 سبك	زندگی	اسالمی

 حق	الناس	و	احترام	به	حقوق	دیگران
 تصمیم	گیری	عاقالنه

 احترام	به	دیگران	و	تكریم	و	حمایت	از	بزرگساالن

نقشه محتوایی تفکر و سبک زندگی
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	پایه	هشتم 	تفکر	و	سبک	زندگی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



آمادگی دفاعی

پایه نهم
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	آمادگی	دفاعی 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



پایه نهم

	با	بررسی	فضا	و	محیط،	برای	امنیت	خانه	و	مدرسه	
راهکار	ارائه	می	دهد.

	بــا	تامل	بر	کارکرد	نیروهای	مســلح،	آثار	ناامنی	و	
فقدان	نیروهای	مسلح	را	پیش	بینی	می	کند.

	با	مطالعه	و	تفکر	در	موضوع	امنیت	و	تهدید،	ابعاد	
و	ســطوح	امنیت	و	نیز	ســخت	و	نرم	بودن	تهدید	را	

تعریف	می	کند.

	با	بررســی	ماهیت	آمادگی	درباره	انواع	آمادگی	ها	
بحث	و	گفت	وگو	می	کند.

	با	تفکر	در	ماهیت	دفــاع،	به	اهمیت	دفاع	از	نگاه	
عقلی	و	نقلی	و	پیامدهای	دفاع	در	برابر	تهاجم	دشمنان	

پی	می	برد.

	با	ارزیابی	شــرایط	و	تاریخ	حــوادث	قبل	از	انقالب	
درباره	دالیل	انقالب	اســالمی	و	عوامل	تداوم	آن	بحث	

و	گفت	وگو	می	کند.

	با	شــناخت	دشمنی	های	آمریکا	با	ایران،	دالیل	این	
دشمنی	را	شناسایی	می	کند.	

	با	مطالعه	اهمیت	کار	گروهی	و	ملی،	نقش	بســیج	
در	ایران	و	سایر	کشورها	را	به	بحث	می	گذارد.

	با	شــناخت	خصوصیات	مورد	انتظار	در	بسیجیان،	
ویژگی	های	بسیجی	را	در	خود	ارزیابی	می	کند	و	نسبت	

به	عضویت	در	بسیج	اقدام	می	کند.	

	با	آشنایی	نســبت	به	علوم	و	معارف	دفاع	مقدس،	
دستاوردهای	دفاع	مقدس	را	معرفی	می	کند.

	با	شــناخت	ســبک	زندگی	قهرمانان	دینی،	ملی	و	
انقالبی	از	آنان	الگو	می	گیرد.

	با	دانستن	اهمیت	نظم	توانایی	ایجاد	نظم	در	خود	
و	جمع	را	پیدا	می	کند.

	با	شــناخت	مقدمــات	رزم	انفرادی،	برای	کســب	
مهارت	های	رزم	انفرادی	اقدام	می	کند.	

	با	شــناخت	اهمیت	تخمین	مسافت	و	جهت	های	
جغرافیایــی	در	جهت	یابی	و	تخمین	مســافت	مهارت	

کسب	می	کند.	

	موقعیت	خود	را	در	برابر	جنگ	نرم	تعریف	و	از	خود	
مراقبت	می	کند.

	بــا	تبیین	تفاوت	پدافند	عامــل	و	غیرعامل،	پدافند	
غیرعامل	و	اصول	آن	را	به	بحث	می	گذارد.

	با	شــناخت	مختصات	زلزله،	هنگام	زلزله	از	خود	و	
دیگران	مراقبت	می	کند.

 اهداف آمادگی دفاعی
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	پایه	نهم 	آمادگی	دفاعی	 	متوسطه	اول	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 فرهنگ	دفاعی
 دفاع	نظامی

 دفاع	غیرنظامی
 ایمنی	و	پیشگیری	

مهارت ها

 آمادگی	و	مراقبت
 ترویج
 حمایت
 دفاع
 راهکار

 نظم	پذیری
 خودارزیابی
 پیشگیری

 تعریف	و	تببین
 نقد	و	بررسی

 بحث	و	گفت	وگو
 الگوگیری

 مقدمات	رزم	انفرادی	

ارزش ها و گرایش ها

 جهاد	و	ایثار
 عالقمندی	به	دفــاع	از	ارزش	های	

ملی،	دینی	و	انقالبی
 ارزشمند	دانستن	امنیت	و	ایمنی
 دلبســتگی	بــه	مــردم	کشــور	و	

ارزش	های	دینی	و	انقالبی
 تفکر	حسینی	و	مهدوی	ظلم	ستیزی	

و	حمایت	از	مظلوم
 نظم	و	انضباط
 آرمان	گرایی

نقشه محتوایی آمادگی دفاعی
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متوسطه دوم
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	متوسطه	دوم اهداف و محتوا 



دین و زندگی

پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم
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	دین	و	زندگی 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

 ضمن	روان	خوانی	صحیح	آیات	قرآن	کریم،	با	تدبر	
در	آیات	و	روایات	هر	درس	و	درک	معانی	آنها،	پیام	ها	
و	داللت	های	مرتبط	با	موضوعات	درس	را	اســتخراج	

می	کند. 

 با	رعایــت	قواعد	گفت	وگو	پیرامــون	محورهای	
مطرح	شــده	در	کتاب،	ضمن	ارائه	مســتدل	دیدگاه	
خود،	دیدگاه	و	نظرهای	دوستان	خود	را	نقد	و	بررسی	

می	کند.

 با	اندیشــه	در	حــاالت	و	رفتارهای	خود	و	با	تفکر	
پیرامون	اســتعدادها	و	توانایی	های	خــود	و	میزان	
بهره	منــدی	از	آن	ها	و	مقایســه	آن	ها	بــا	وضعیت	

مطلوب،	به	ارزیابی	خود	می	پردازد.

 ضمن	درک	اهمیت	و	آثار	خودشناســی	و	تبیین	
ابعاد	وجودی	انســان	و	ارتباط	آن	ابعــاد	با	جایگاه	
انسان	و	اهداف	خلقتش،	ســعی	می	کند	با	استفاده	
درست	از	ظرفیت	ها	و	قابلیت	های	واالی	انسانی	برای	

دستیابی	به	اهداف	خلقتش	حرکت	کند.

 ضمن	آشــنایی	با	دالیل	امــکان	و	ضرورت	وجود	
دنیــای	دیگر	)معاد(	می	تواند	بــه	مهم	ترین	دالیل	و	

شبهات	منکرین	معاد	با	استدالل	پاسخ	دهد.

 مفهوم	برزخ،	دالیــل	و	ویژگی	های	آن	را	می	داند	
و	بــا	توجه	به	ارتباط	عالم	برزخ	و	دنیا	ســعی	می	کند	

اعمالی	که	آثار	متأخر	دارد	انجام	دهد.

 ضمــن	شــناخت	مراحــل	و	کیفیــت	قیامت	و	
ویژگی	های	بهشت	و	جهنم،	نسبت	به	ورود	به	بهشت	

شوق	داشته	و	از	ورود	به	جهنم	هراس	دارد.

 سعی	می	کند	برای	نیل	به	بهشت	الهی	و	دوری	از	
دوزخ،	عهــد	و	پیمانی	مجدد	با	خدای	خویش	بندد	و	

از	عهد	خویش	مراقبت	کند.

 با	توکل	بر	خدا	و	تالش	برای	عمق	بخشــیدن	به	
دوســتی	خود	با	وی،	به	اعمال	عبادی	خود	همچون	

نماز	و	روزه	اهتمام	می	ورزد.

 آراســتگی	را	یک	فضیلــت	دینــی	می	داند	و	با	
شناختی	که	از	حد	و	مرزهای	آن	پیدا	می	کند،	سعی	در	

رعایت	این	حدود	دارد.
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	پایه	دهم 	دین	و	زندگی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 هدف	زندگی
 سرمایه	های	انسان

 خود	حقیقی
 آثار	اعتقاد	و	عدم	اعتقاد	به	معاد

 امکان	و	ضرورت	معاد
 عالم	برزخ

 حوادث	قیامت
 محاسبه	نفس

 توکل
 محبت	الهی

 فلسفه	نماز	و	روزه
 آراستگی

 حدود	پوشش	اسالمی

مهارت ها

	روان	خوانی	صحیح	و	درک	معانی	آیات	
مربوط	به	درس

 انتخاب	هدف	زندگی
 توجه	به	توانمندی	های	خویش
 تفکر	در	زندگانی	پس	از	مرگ

 استدالل	در	اثبات	معاد
 خود	ارزیابی

 مراقبت	از	رفتار	خود
 ارتباط	با	خدا

 انتخاب	پوشش	مناسب

ارزش ها و گرایش ها

	انس	با	قرآن	کریــم،	عالقه	به	تالوت	و	
فهمیدن	معانی	آن

 هدفمندی	در	زندگی
 شناخت	حقیقت	خویش

 آخرت	باوری
 تزکیه	نفس

 عمل	بر	اساس	معیارهای	دینی
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	پایه	دهم 	دین	و	زندگی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

 ضمن	روان	خوانــی	صحیح	آیات	قرآن	کریم،	با	تدبر	
در	آیــات	و	روایات	هر	درس	و	درک	معانی	آنها،	پیام	ها	
و	داللت	هــای	مرتبط	با	موضوعات	درس	را	اســتخراج	

می	کند. 

 با	شناخت	نیازهای	برتر	و	درک	عدم	توانایی	دستگاه	
اندیشه	برای	پاسخگویی	به	آن	ها،	نقش	خداوند	و	شیوه	
پاسخگویی	به	آن	نیازها	را	با	دالیل	عقلی	و	نقلی	توضیح	

می	دهد.

 ضمــن	درک	ضــرورت	هدایت	الهــی،	ویژگی	های	
ضــروری	هادیان	الهی	برای	هدایت	بشــر	به	ســمت	

سعادت	را	تبیین	می	کند.

 با	درک	مفهوم	فطــرت،	ضرورت	دین	واحد	و	دالیل	
ارســال	پیامبران	متعدد	و	وجود	ادیان	مختلف	در	طول	

تاریخ	را	بیان	می	کند.

 با	درک	ضرورت	ارســال	مســتمر	پیامبران	در	طول	
تاریخ،	با	دالیل	قرآنی،	روایــی،	تاریخی	و	عقلی	عوامل	
ختم	نبوت	با	پیامبری	رسول	خدا)ص(	را	تشریح	می	کند.

 با	فهم	نسبت	نوع	معجزات	پیامبران	با	دوران	رسالت	
ایشان	و	وجوه	اعجاز	قرآن	کریم،	نسبت	قرآن	را	با	دوران	

رسالت	پیامبران	توضیح	می	دهد.

 با	تکیه	بر	آیات	قرآن	کریم،	مســئولیت	های	سه	گانه	
رسالت	انبیاء	الهی	را	شرح	می	دهد.

 بــا	درک	ضرورت	اســتمرار	هدایت	انســان	ها	پس	
از	رحلــت	رســول	خــدا)ص(،	شــیوه	و	کیفیــت	تداوم	
مسئولیت	های	پیامبر	اکرم)ص(	پس	از	ایشان	را	با	دالیل	

و	نشانه	های	عقلی	و	نقلی	ارائه	می	دهد.

 با	درک	نقش	متفاوت	امامان	در	احیای	دین	در	طول	
تاریخ	و	جنبه	های	گوناگون	جهاد	آن	بزرگواران،	از	ایشان	

در	موقعیت	های	مختلف	زندگی	الگو	می	گیرد.

 با	فهم	دیــدگاه	قرآن	درباره	آینــده	تاریخ	و	تفاوت	
دیــدگاه	ادیان	و	مذاهب	درباره	موعــود	و	منجی،	آثار	

اعتقاد	به	منجی	حاضر	را	بیان	می	کند.

 با	درک	حاضــر	و	ناظر	بودن	امام	عصر)عــج(	کیفیت	
رهبری	ایشان	در	دوره	غیبت	و	مسئولیت	های	منتظران،	
ســعی	می	کند	با	عمــل	به	وظایف	خــود	زمینه	را	برای	

تشکیل	جامعه	مهدوی	فراهم	کند.

 با	درک	ضرورت	تداوم	مســئولیت	های	امام	عصر)عج( 
در	عصــر	غیبــت،	دالیل	ضــرورت	و	اهمیت	تشــکیل	
حکومت	اسالمی	بر	محور	حاکمیت	مطلقه	والیت	فقیه	
را	بر	اساس	آیات،	روایات	و	ادله	عقلی	تبیین	می	کند.

 با	درک	نقش	حکومت	اسالمی	در	زمینه	سازی	ظهور،	
ویژگی	های	حکومت	اســالمی		)نقش	های	متقابل	رهبر،	

مردم	و	مسئوالن(	را	تبیین	می	کند.
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	پایه	یازدهم 	دین	و	زندگی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 هدایت	الهی
 فطرت

 ختم	نبوت
 اعجاز	قرآن

 مسئولیت	های	پیامبر
 سیره	و	سنت	رسول	خدا)ص(	و	حضرت	علی)ع(

 وحدت	جامعه	اسالمی
 امامت

 مسئولیت	های	امامان
 امام	زمان
 عصر	غیبت
 والیت	فقیه
 عزت	نفس
 ازدواج

مهارت ها

	روان	خوانی	صحیــح	و	درک	معنای	آیات	قرآن	
کریم	مربوط	به	درس

 استدالل	ورزی	بر	جنبه	های	مختلف	اعجاز	قرآن
 تفکر	در	هدایت	الهی

 الگوگیری	از	سیره	پیامبر	و	امیرالمؤمنین
 تشخیص	مسئولیت	های	معصومین

 تشخیص	وظایف	منتظران
 خودارزیابی	میزان	عزت	نفس	خویش
 تشخیص	معیارهای	همسر	مناسب

ارزش ها و گرایش ها

 انــس	با	قرآن	کریم،	عالقه	به	تالوت	و	فهمیدن	
معانی	آن

 تمسک	به	سیره	معصومان
 والیت	پذیری
 انتظار	ظهور
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	پایه	یازدهم 	دین	و	زندگی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازهم

 ضمــن	روان	خوانی	صحیح	آیات	قرآن	کریم،	با	تدبر	در	آیات	و	روایات	
هر	درس،	و	درک	معانی	آنهــا،	پیام	ها	و	داللت	های	مرتبط	با	موضوعات	

درس	را	استخراج	می	کند.

 ضمن	شناخت	شــرک	و	انواع	آن،	نمونه	های	شــرک	ورزی	در	دنیای	
معاصر	را	تشخیص	می	دهد.

 با	درک	مفهوم	و	گســتره	توحید	عبادی،	ســعی	می	کند	با	استفاده	از	
راه	های	تقویت	اخالص	از	ریا	دوری	کند.

 با	درک	درست	از	اختیار	انسان،	به	عنوان	یک	تقدیر	الهی،	رابطه	آن	را	
با	توحید	در	ربوبیت	و	علم	و	اراده	الهی	تبیین	می	کند.

 با	شــناخت	مصادیق	و	ســنن	الهی	حاکم	بر	زندگی	فردی	و	اجتماعی	
انســان،	سعی	می	کند	از	این	قوانین	در	جهت	رشد	و	اعتالی	معنوی	خود	

بهره	ببرد.

 با	درک	معنای	توبه	و	جایگاه	توبه	کنندگان	در	نزد	خداوند،	به	بازگشت	
از	گناهان	خویش	و	رحمت	واســعه	الهی	امیدوار	است	و	سعی	می	کند	در	

زمره	توبه		کنندگان	قرار	گیرد.

 فلســفه	و	حکمت	وضع	احکام	الهی	را	می	داند	و	با	رغبت	بیشتری	دل	
به	احکام	الهی	می	بندد.

 با	درک	معیارهای	تمدن	اســالمی،	به	نقد	وضعیت	فعلی	جامعه	و	نیز	
نقد	تمدن	غرب	می	پردازد.
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	پایه	دوازهم 	دین	و	زندگی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 نیازمندی	جهان	به	خداوند
	توحید	و	مراتب	آن

 توحید	عملی
 اخالص
 اختیار

 سنت	های	الهی
 گناه	و	بازگشت	از	گناه
 فلسفه	احکام	الهی

 تمدن	اسالمی	و	معیارهای	آن
 نقد	تمدن	جدید

مهارت ها

	روان	خوانی	صحیح	و	درک	معنای	آیات	
قرآن	کریم	مربوط	به	درس

 استدالل	بر	وجود	خداوند
 تشخیص	مراتب	توحید
 تفکر	در	سنت	های	الهی
 بازنگری	در	اعمال	خویش

 استنتاج	معیارهای	تمدن	اسالمی	از	قرآن	
و	روایات

 ارزیابی	تمدن	جدید

ارزش ها و گرایش ها

 انــس	با	قرآن	کریــم،	عالقه	به	تالوت	و	
فهمیدن	معانی	آن

 استعانت	از	خداوند
 خلوص	در	عمل

 توبه	به	درگاه	الهی
 اهتمام	به	احکام	الهی
 نقادی	تمدن	غرب
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	پایه	دوازهم 	دین	و	زندگی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



فارسی
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	فارسی 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

	بــا	نمونه	هایی	از	متــون	نظم	و	
نثر	ایران	و	جهان	و	چهره	های	بزرگ	
ادبی	و	فرهنگی	معاصر	و	کهن	ایران	
و	جهان	آشنا	می	شود	و	توانایی	درک	
و	تعمیم	معنای	متون	زبانی	و	ادبی	و	
یافته	های	علمی	و	ادبی	زبان	فارسی	

را	به	دست	می	آورد.

	با	خوانــدن	متون	ادبی	گوناگون	
مهارت	درک	متون،	دریافت	و	بررسی	
اســتدالل	منطقی،	 آنها،	 اصلی	 پیام	
و	کشــف	ارتباط	معنایی	بخش	های	
مختلف	یک	متن	را	کسب		می	کند.

	توانایی	استنباط،	درک	و	دریافت	
پیکــره	و	اجزای	متن	و	نقد	و	تحلیل	
پیام	هــای	متن	دروس	را	به	دســت	
	می	آورد	و	روحیه	نقد	و	نقدپذیری	در	

او	تقویت		می	شود.

	پس	از	آشنایی	با	انواع	نوشته	ها	و	
تمرکز	بر	نوع	خوانش	و	لحن	گوینده،	
و	 بلندخوانی،	صامت	خوانی	 توانایی	
خواندن	با	لحن	و	آهنگ	مناســب	را	

به	دست	می		آورد.

	با	شناخت	روابط	معنایی	واژگان	
تحول	 تناســب(،	 تضــاد،	 )ترادف،	
معیــار	 ســاختار	 واژگان،	 معنایــی	
جمله	های	فارسی،	نقش	گروه	اسمی	
در	جمله،	اهمیت	واج	های	شش	گانه	
در	امالی	فارسی،	معانی	واژگان،	ضمیر	
و	امــالی	واژگان	و	...	مهارت	هــای	
زبانی	خود	را	پرورش	داده	و	توانایی	

به	کارگیری	آنها	را	کسب		می	کند.

	بــا	فراگیری	دانش	هــای	ادبی	و	
زیبایی	 آفرینش	 ابزارهای	 و	 شیوه	ها	
نمادهای	 خواندن	 توانایی	 ســخن،	
نوشــتاری	و	تصویری	زبان	فارسی	را	

به	دست		می	آورد.

	با	خواندن	نمونه	های	خوبی	از	نظم	
و	نثر	فارســی،	با	شعرا	و	نویسندگان	
آثار	آشنا	می	شود	و	مفاهیم	ارزشمند	
متون	را	در	زندگی	فردی	و	اجتماعی	

خود	به	کار	می	گیرد.	

	بــا	درک	ارزش	های	اساســی	و	
کســب	مهارت	هــای	گوناگــون	در	
قلمروهــای	زبانــی،	ادبــی	و	فکری	
نســبت	به	ادبیات،	زبــان	و	فرهنگ	
فارسی	نگرش	مثبت	پیدا		می	کند.

	توانایی	به	کار	بردن	زبان	فارسی	
معیار	در	گفتار	را	کســب		می	کند	و	با	
تأکید	بر	فن	بیان	در	برابر	جمع،	مؤثر،	
مناسب	و	روان	سخن		می	گوید	و	در	

گفت	وگوها	مشارکت	فعال	دارد.

	بــه	آموزه	های	نیکــوی	اخالقی،	
ارزش	هــای	اجتماعی،	دینی،	انقالبی	
و	فرهنگــی	ایران	زمیــن،	عالقه	مند	
	می	شــود	و	زبان	فارسی	را	به	عنوان	
یکی	از	ارکان	هویت	ملی	به	شــمار	

	می	آورد.

	بــا	کمــک	دروس	آزاد	با	برخی	
از	نمودهــای	فرهنگــی	و	جلوه	های	
آداب	و	رســوم	و	سنت	های	بومی	و	
منطقه	ای	خود	آشنا	می	شود	و	آن	ها	

را	به	دیگران	معرفی	می	کند.

 اهداف فارسی
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3

	پایه	دهم 	فارسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 ادبیات	تعلیمی
 ادبیات	سفر	و	زندگی

 ادبیات	غنایی
 ادبیات	پایداری

 ادبیات	انقالب	اسالمی
 ادبیات	حماسی
 ادبیات	داستانی

 ادبیات	جهان	و	قلمروی	زبانی
 قلمروی	ادبــی	و	قلمروی	فکری	مرتبط	با	

آنها	

مهارت ها

 تفکر
 تمرکز	و	دقت
 گفت	وگو

 نقد	و	تحلیل
 استدالل

 توانایی	تعمیم	یافته	ها
 روان	خوانی	متون	زبانی	و	ادبی	با	لحن	و	

آهنگ	مناسب
 توانایی	درک	پیام	ها

 مشارکت	فعال
 آفرینش	تصاویر

 بررســی	متون	در	ســه	قلمرو	زبانی،	ادبی	
و	فکری	

ارزش ها و گرایش ها

 بــاور	و	ایمان	به	مفاهیــم	دینی،	تربیتی،	
اخالقی	و	فرهنگی

 نگــرش	مثبت	به	ارزش	های	اســالمی	و	
انقالب	اسالمی

 عالقه	بــه	تحقیق	و	پژوهــش	و	رعایت	
اخالق	علمی	و	پژوهشــی	در	حــوزه	زندگی	

فردی	و	اجتماعی
 توجه	به	جنبه	های	زیبایی	شــناختی	آثار	

نظم	و	نثر	فارسی
 عالقه	به	زبان	فارســی	بــه	عنوان	یکی	از	

ارکان	هویت	ملی
 به	کارگیــری	الگوهای	اخالقی	بزرگان	دینی	

و	ملی
 ایجاد	نگرش	منتقدانه	)نگاه	انتقادی(

نقشه محتوایی فارسی
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3

	پایه	دهم 	فارسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	با	نمونه	هایــی	از	متون	نظم	و	نثر	
ایران	و	جهان	و	چهره	های	بزرگ	ادبی	
و	فرهنگی	معاصر	و	کهن	ایران	و	جهان	
آشــنا	می	شود	و	توانایی	درک	و	تعمیم	
معنای	متون	زبانی	و	ادبی	و	یافته	های	
علمی	و	ادبی	زبان	فارســی	را	به	دست	

می	آورد.

	بــا	خواندن	متون	ادبــی	گوناگون	
مهارت	درک	متون،	دریافت	و	بررســی	
آنها،	اســتدالل	منطقی،	 پیام	اصلــی	
و	کشــف	ارتباط	معنایــی	بخش	های	

مختلف	یک	متن	را	کسب		می	کند.

	توانایی	اســتنباط،	درک	و	دریافت	
پیکــره	و	اجزای	متــن	و	نقد	و	تحلیل	
پیام	هــای	متــن	دروس	را	به	دســت	
	می	آورد	و	روحیه	نقد	و	نقدپذیری	در	او	

تقویت		می	شود.

	پس	از	آشنایی	با	انواع	نوشته	ها	و	

تمرکز	بر	نــوع	خوانش	و	لحن	گوینده،	
و	 صامت	خوانی	 بلندخوانــی،	 توانایی	
خوانــدن	با	لحن	و	آهنگ	مناســب	را	

به	دست	می		آورد.

	با	شــناخت	روابط	معنایی	واژه	ها	
)ترادف،	تضاد،	تناسب(،	تحول	معنایی	
تبعی	 نقش	های	 مبهم،	 واژگان،	صفات	
)معطوف،	بدل	و	تکرار(،	شــیوه	بالغی	
جملــه،	واج	و	هجا،	شــکل	و	جایگاه	
همزه	در	زبان	فارسی،	فرایندهای	واجی	
)افزایــش،	کاهش،	ابــدال	و	ادغام(،	
وابسته	های	پیشین	اسم	)صفات	اشاره،	
مبهم،	عالی،	پرسشــی،	شمارشی	اصلی	
و	ترتیبی	و	شاخص(،	صفت	های	بیانی	
)ساده،	فاعلی،	مفعولی،	لیاقت،	نسبی(،	
وضعیت	واژه	ها	در	گــذر	زمان،	کاربرد	
معنایی	افعال،	حذف	شناســه	فعل	به	
وابسته	های	پسین	)مضاف	الیه،	 قرینه،	

صفت	شمارشی	ترتیبی	و	صفت	بیانی(،	
تشخیص	واو	عطف	و	ربط،	قید،	واژگان	
دارای	اهّمیت	امالیی	و	...،	مهارت	های	
زبانی	خود	را	پرورش	می	دهد	و	توانایی	

به	کارگیری	آنها	را	کسب		می	کند.

	بــا	فراگیــری	دانش	هــای	ادبی	و	
زیبایی	 آفرینش	 ابزارهای	 و	 شــیوه	ها	
ســخن،	توانایــی	خوانــدن	نمادهای	
نوشــتاری	و	تصویری	زبان	فارســی	را	

به	دست		می	آورد.

	با	خواندن	نمونه	های	خوبی	از	نظم	
و	نثر	فارسی،	با	شعرا	و	نویسندگان	آثار	
آشنا	می	شود	و	مفاهیم	ارزشمند	متون	
را	در	زندگــی	فــردی	و	اجتماعی	خود	

به	کار	می	گیرد.

	با	درک	ارزش	های	اساسی	و	کسب	
مهارت	هــای	گوناگــون	در	قلمروهای	
زبانی،	ادبی	و	فکری	نسبت	به	ادبیات،	

زبان	و	فرهنگ	فارســی	نگرش	مثبت	
پیدا		می	کند.

	توانایی	به	کار	بردن	زبان	فارســی	
معیــار	در	گفتار	را	کســب		می	کند	و	با	
تأکیــد	بر	فن	بیان	در	برابر	جمع،	مؤثر،	
مناسب	و	روان	ســخن		می	گوید	و	در	

گفت	وگوها	مشارکت	فعال	دارد.

	بــه	آموزه	هــای	نیکــوی	اخالقی،	
ارزش	هــای	اجتماعی،	دینی،	انقالبی	و	
فرهنگی	ایران	زمین،	عالقه	مند		می	شود	
و	زبان	فارسی	را	به	عنوان	یکی	از	ارکان	

هویت	ملی	به	شمار		می	آورد.

	با	کمــک	دروس	آزاد	بــا	برخی	از	
نمودهای	فرهنگی	و	جلوه	های	آداب	و	
رسوم	و	ســنت	های	بومی	و	منطقه	ای	
خود	آشنا	می	شود	و	آن	ها	را	به	دیگران	

معرفی	می	کند.

 اهداف فارسی
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3

	پایه	یازدهم 	فارسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 ادبیات	تعلیمی
 ادبیات	سفر	و	زندگی

 ادبیات	غنایی
 ادبیات	پایداری

 ادبیات	انقالب	اسالمی
 ادبیات	حماسی
 ادبیات	داستانی

 ادبیات	جهان	و	قلمروی	زبانی
 قلمروی	ادبی	و	قلمروی	فکری	مرتبط	با	آنها	

مهارت ها

 تفکر
 تمرکز	و	دقت
 گفت	وگو

 نقد	و	تحلیل
 استدالل

 توانایی	تعمیم	یافته	ها
 روان	خوانــی	متون	زبانــی	و	ادبی	با	لحن	و	

آهنگ	مناسب
 توانایی	درک	پیام	ها

 مشارکت	فعال
 آفرینش	تصاویر

 بررســی	متون	در	ســه	قلمرو	زبانی، ادبی	و	
فکری	

ارزش ها و گرایش ها

 بــاور	و	ایمان	بــه	مفاهیم	دینــی،	تربیتی،	
اخالقی	و	فرهنگی

 نگرش	مثبت	به	ارزش	های	اسالمی	و	انقالب	
اسالمی

 عالقه	به	تحقیق	و	پژوهش	و	رعایت	اخالق	
علمــی	و	پژوهشــی	در	حوزه	زندگــی	فردی	و	

اجتماعی
 توجه	به	جنبه	های	زیبایی	شناختی	آثار	نظم	

و	نثر	فارسی
 عالقه	به	زبان	فارسی	به	عنوان	یکی	از	ارکان	

هویت	ملی
 به	کارگیــری	الگوهای	اخالقی	بزرگان	دینی	و	

ملی
 ایجاد	نگرش	منتقدانه	)نگاه	انتقادی(

نقشه محتوایی فارسی
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3

	پایه	یازدهم 	فارسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

	با	نمونه	هایــی	از	متون	نظم	و	نثر	
ایران	و	جهان	و	چهره	های	بزرگ	ادبی	
و	فرهنگی	معاصر	و	کهن	ایران	و	جهان	
آشــنا	می	شود	و	توانایی	درک	و	تعمیم	
معنای	متون	زبانی	و	ادبی	و	یافته	های	
علمی	و	ادبی	زبان	فارســی	را	به	دست	

می	آورد.

	بــا	خواندن	متون	ادبــی	گوناگون	
مهارت	درک	متون،	دریافت	و	بررســی	
آنها،	اســتدالل	منطقی،	 پیام	اصلــی	
و	کشــف	ارتباط	معنایــی	بخش	های	

مختلف	یک	متن	را	کسب		می	کند.

	توانایی	اســتنباط،	درک	و	دریافت	
پیکــره	و	اجزای	متــن	و	نقد	و	تحلیل	
پیام	هــای	متــن	دروس	را	به	دســت	
	می	آورد	و	روحیه	نقد	و	نقدپذیری	در	او	

تقویت		می	شود.

	پس	از	آشنایی	با	انواع	نوشته	ها	و	

تمرکز	بر	نــوع	خوانش	و	لحن	گوینده،	
و	 صامت	خوانی	 بلندخوانــی،	 توانایی	
خوانــدن	با	لحن	و	آهنگ	مناســب	را	

به	دست	می		آورد.

	با	شــناخت	روابــط	معنایی	واژه	ها	
)تــرادف،	تضــاد،	تناســب(،	واژه	های	
هم	آوا،	ضمیر	و	تشخیص	آن	در	متون،	
حذف	فعل	و	دیگر	اجزای	جمله،	کاربرد	
معنایــی	فعل،	معــادل	معنایــی	واژه	
)تــرادف،	هم	ریشــگی(،	ترکیب	هــای	
اضافــی	و	توصیفی،	جمالت	ســاده	و	
مرکب،	نقــش	دســتوری	واژه،	تمرین	
)مضاف	الیــِه	 وابســته	 وابســته	های	
مضاف	الیه(،	بررســی	انــواع	واو	)ربط	
و	عطف(،	شناســایی	ضمایر	پیوسته	و	
گسســته	و	مرجع	آن	ها،	رابطه	معنایی	
واژه	ها،	بررســی	معادل	تضاد	معنایی،	
اخوان،	حروف	 ویژگی	های	شعر	 بررسی	

ربط	یا	پیوند،	بررســی	واژگان	امالیی،	
انواع	نشانه	)ان(،	بررسی	شبکه	معنایی	
واژه	ها،	انواع	حــذف	و	...	مهارت	های	
زبانی	خود	را	پرورش	می	دهد	و	توانایی	

به	کارگیری	آنها	را	کسب		می	کند.

	بــا	فراگیــری	دانش	هــای	ادبی	و	
شــیوه	ها	و	ابزارهــای	آفرینش	زیبایی	
ســخن،	توانایــی	خوانــدن	نمادهای	
نوشــتاری	و	تصویری	زبان	فارســی	را	

به	دست		می	آورد.

	با	خواندن	نمونه	های	خوبی	از	نظم	
و	نثر	فارسی،	با	شعرا	و	نویسندگان	آثار	
ارزشمند	متون	 آشنا	می	شود	و	مفاهیم	
را	در	زندگی	فردی	و	اجتماعی	خود	به	کار	

می	گیرد.

	با	درک	ارزش	های	اساسی	و	کسب	
قلمروهای	 در	 گوناگــون	 مهارت	هــای	
زبانی،	ادبی	و	فکری	نسبت	به	ادبیات،	

زبــان	و	فرهنگ	فارســی	نگرش	مثبت	
پیدا		می	کند.

	توانایــی	به	کار	بردن	زبان	فارســی	
معیــار	در	گفتار	را	کســب		می	کند	و	با	
تأکید	بر	فــن	بیان	در	برابر	جمع،	مؤثر،	
مناســب	و	روان	ســخن		می	گوید	و	در	

گفت	وگوها	مشارکت	فعال	دارد.

	بــه	آموزه	هــای	نیکــوی	اخالقی،	
ارزش	های	اجتماعــی،	دینی،	انقالبی	و	
فرهنگی	ایران	زمین،	عالقه	مند		می	شود	
و	زبان	فارسی	را	به	عنوان	یکی	از	ارکان	

هویت	ملی	به	شمار		می	آورد.

	با	کمــک	دروس	آزاد	بــا	برخی	از	
نمودهای	فرهنگــی	و	جلوه	های	آداب	
و	رسوم	و	سنت	های	بومی	و	منطقه	ای	
خود	آشنا	می	شود	و	آن	ها	را	به	دیگران	

معرفی	می	کند.

 اهداف فارسی
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3

	پایه	دوازدهم 	فارسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 ادبیات	تعلیمی
 ادبیات	سفر	و	زندگی

 ادبیات	غنایی
 ادبیات	پایداری

 ادبیات	انقالب	اسالمی
 ادبیات	حماسی
 ادبیات	داستانی

 ادبیات	جهان	و	قلمروی	زبانی
 قلمروی	ادبی	و	قلمروی	فکری	مرتبط	با	آنها	

مهارت ها

 تفکر
 تمرکز	و	دقت
 گفت	وگو

 نقد	و	تحلیل
 استدالل

 توانایی	تعمیم	یافته	ها
 روان	خوانــی	متون	زبانــی	و	ادبی	با	لحن	و	

آهنگ	مناسب
 توانایی	درک	پیام	ها

 مشارکت	فعال
 آفرینش	تصاویر

 بررســی	متون	در	ســه	قلمرو	زبانی، ادبی	و	
فکری	

ارزش ها و گرایش ها

 بــاور	و	ایمان	بــه	مفاهیم	دینــی، تربیتی،	
اخالقی	و	فرهنگی

 نگرش	مثبت	به	ارزش	های	اسالمی	و	انقالب	
اسالمی

 عالقه	به	تحقیق	و	پژوهش	و	رعایت	اخالق	
علمــی	و	پژوهشــی	در	حوزه	زندگــی	فردی	و	

اجتماعی
 توجه	به	جنبه	های	زیبایی	شناختی	آثار	نظم	

و	نثر	فارسی
 عالقه	به	زبان	فارسی	به	عنوان	یکی	از	ارکان	

هویت	ملی
 به	کارگیــری	الگوهای	اخالقی	بزرگان	دینی	و	

ملی
 ایجاد	نگرش	منتقدانه	)نگاه	انتقادی(

نقشه محتوایی فارسی
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نگارش

پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم
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	نگارش 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

	پس	از	رویارویی	با	یک	نوشــته،	مهارت	تشخیص	
و	تحلیل	متون	و	توانایــی	آفرینش	و	تولید	محتوا	را	
کســب	می	کند	و	آموخته	های	خود	را	در	نوشته	خود	
بــه	کار	می	برد	و	با	توجه	به	آن	ها	آثار	دیگران	را	نقد	و	

تحلیل	می	کند.

	با	پرســش	و	پاسخ،	به	ذهن	خود	نظم	می	دهد	و	
مهارت	اظهار	نظر	درباره	افکار	و	اندیشه	های	بیان	شده	

در	نوشته	خود	و	دیگران	را	دارد.

	با	ترسیم	ساختمان	نوشته،	درست	نویسی،	رعایت	
نکات	ویرایشی	و	به	کار	بردن	قواعد	دستوری،	درست	
می	نویسد،	سخن	می		گوید	و	در	مناسبات	اجتماعی	و	
مکاتبات	از	کلمات	به	شکل	صحیح	استفاده	می	کند.

	با	انجــام	تمرین	ها	و	فعالیت	های	نگارشــی،	در	
اســتفاده	از	زبان	معیار،	مهارت	های	الزم	برای	نوشتن	
و	هم	چنین	مهارت	کافی	برای	اظهار	نظر	درباره	افکار	و	
اندیشه	های	بیان	شده	در	نوشته	ها	را	کسب	می	کند.

	با	اســتفاده	از	روش	پرسش	ســازی	و	شگردهای	
آن	)بارش	فکری،	اگر	نویســی	و	بهره	گیری	از	مثل(	و	
پاسخ	ســازی	مناسب،	مهارت	الزم	برای	تقویت	نوشته	

را	کسب	می	کند.

	با	تفکر	و	تمرکــز	بر	متون	گوناگون،	مهارت	تعیین	
فضای	حاکم	بر	نوشــته	ها،	تحلیل	و	ارزشیابی	متن	و	

شناسایی	عناصر	داستان	را	به	دست	می	آورد.

	بــا	اســتفاده	از	روش	های	پرورش	نوشــته	مانند	
خوشه	ســازی،	ســنجش	و	مقایســه	و	بهره	گیری	از	
تضاد	معنایی،	مهارت	های	الزم	برای	نوشتن	را	کسب	

می	کند.

	با	درک	ارتباط	معنایی	جمله	ها،	آموختن	نشانه	هایی	
که	به	انسجام	بیشــتر	متن	کمک	می	کنند	و	استفاده	
صحیح	از	نشانه	های	انسجام	بخش،	مهارت	الزم	برای	

ایجاد	محتوای	مطلوب	را	کسب	می	کند.

	با	پی	بردن	به	اهمیت	کاربرد	جمالت	کوتاه،	توجه	
به	بافت	جمله	و	ظرایف	معنایی،	انتخاب	پرسش	های	
مرتبــط	با	متن	و	کاربرد	درســت	آن	در	جمله	و	توجه	
بــه	ویژگی	هــای	معنایــی	و	آوایی	واژگان،	درســت	

می	نویسد.

 اهداف نگارش
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	پایه	دهم 	نگارش	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 راه	های	پرورش	موضوع
 نوع	نگاه	نویسنده	به	موضوع
 تعیین	فضای	حاکم	بر	نوشته	ها

 نوشته	های	عینی
 نوشته	های	گزارش	گونه

 نوشته	های	ذهنی
 خلق	یک	نوشته	ذهنی	با	روش	جانشین	سازی

 سنجش	و	مقایسه	و	ناسازی	معنایی
 نوشته	های	داستان	گونه

 تصویرنویسی
 حکایت	نگاری
 مثل	نویسی

مهارت ها

 پرسشگری
 درک	و	تحلیل	و	ارزیابی	منطقی

 تفکر	خالق	و	انتقادی
 سازماندهی	ذهن

 به	کارگیری	زبان	معیار	گفتاری
 خواندن	متن	همراه	با	درک	و	فهم	درونمایه	آن

 نقد	منصفانه
 بازشناسی	)تشخیص(	متون

 فرضیه	سازی
 استدالل	و	نتیجه	گیری	درباره	محتوا	و	پیام	متن

 گسترش	متن
 خلق	نوشته

ارزش ها و گرایش ها

 ارتقای	نگرش	عقالنی
 عالقه	به	زبان،	فرهنگ	و	ادبیات	ایران	اسالمی
 عالقه	و	نگرش	مثبت	به	مطالعه	و	کتاب	خوانی
 عالقه	و	نگرش	مثبت	به	کاربرد	مهارت	نوشتن

 عالقمنــدی	به	رعایت	اصول	اخالقی	و	منصفانه	در	
نقد	آثار

 فرهنگ	نقدپذیری	و	تحمل	سخن	دیگران
 تلطیف	احساسات،	عواطف	و	التذاذ	ادبی

نقشه محتوایی نگارش
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	پایه	دهم 	نگارش	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	پس	از	رویارویی	با	یک	نوشــته،	مهارت	تشخیص	
و	تحلیل	متون	و	توانایــی	آفرینش	و	تولید	محتوا	را	
کســب	می	کند	و	آموخته	های	خود	را	در	نوشته	خود	
بــه	کار	می	برد	و	با	توجه	به	آن	ها	آثار	دیگران	را	نقد	و	

تحلیل	می	کند.

	با	پرســش	و	پاسخ،	به	ذهن	خود	نظم	می	دهد	و	
مهارت	اظهار	نظر	درباره	افکار	و	اندیشه	های	بیان	شده	

در	نوشته	خود	و	دیگران	را	دارد.

	با	ترسیم	ساختمان	نوشته،	درست	نویسی،	رعایت	
نکات	ویرایشی	و	به	کار	بردن	قواعد	دستوری،	درست	
می	نویسد،	سخن	می		گوید	و	در	مناسبات	اجتماعی	و	
مکاتبات	از	کلمات	به	شکل	صحیح	استفاده	می	کند.

	با	انجــام	تمرین	ها	و	فعالیت	های	نگارشــی،	در	

اســتفاده	از	زبان	معیار،	مهارت	های	الزم	برای	نوشتن	
و	هم	چنین	مهارت	کافی	برای	اظهار	نظر	درباره	افکار	و	
اندیشه	های	بیان	شده	در	نوشته	ها	را	کسب	می	کند.

	با	افزایش	ســواد	و	درک	دیداری،	توانایی	تحلیل	
و	خوانش	تصاویر،	برقراری	ارتباط	با	تصاویر	و	تبدیل	

اطالعات	دیداری	به	نوشتاری	را	کسب	می	کند.

	با	اســتفاده	از	متون	کهن	و	حکایات	در	نوشــتن،	
مهارت	کســب	می	کند	و	در	ضمن	دست	ورزی،	با	این	

متون	و	مضامین	آنها	بیشتر	آشنا	می	شود.

	با	آموزش	طراحی	ساختار	بیرونی	و	درونی	نوشته،	
تشخیص	طرح	اولیه	نوشــته،	توصیف	زمان	و	مکان	
و	جزئیات	رویدادهای	آن،	توانایی	گســترش	متن	و	

محتوا	را	دارد.

	با	توصیف	شخصیت	ها،	مشخص	کردن	ویژگی	های	
ظاهــری	و	رفتــاری	شــخصیت	های	درون	متن	و	با	
برجســته	کردن	گفت	وگو	بین	شخصیت	ها،	متن	یک	

نوشته	را	گسترش	می	دهد.

	با	استفاده	از	مثل،	هسته	معنایی	شعر	)شعرگردانی(	
و	بازنویسی	حکایات،	یک	نوشته	را	گسترش	می	دهد	

و	در	نوشتن	مهارت	پیدا	می	کند.

	با	کوتاه	کردن	جمالت	و	عبارات	یک	نوشته،	آن	را	
خالصه	و	مفاهیم	اصلی	آن	را	بیان	می	کند.	

	با	سفرنامه	به	عنوان	یکی	از	قالب	های	نوشتن	آشنا	
می	شــود	و	با	انتخاب	موضوع،	پرسش	های	مهم	در	
ســفر،	ثبت	لحظات	و	رویدادهای	به	یادماندنی	سفر،	

طرح	اولیه	یک	سفرنامه	را	سازماندهی	می	کند.

 اهداف نگارش
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3

	پایه	یازدهم 	نگارش	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 ساختار	و	محتوای	یک	نوشته
 راه	های	گسترش	متن	و	محتوا

 راه	های	کاهش	محتوا
 سفرنامه	نویسی
 تصویرنویسی
 حکایت	نگاری
 مثل	نویسی

مهارت ها

 پرسشگری
 درک	و	تحلیل	و	ارزیابی	منطقی

 تفکر	خالق	و	انتقادی
 سازماندهی	ذهن

 به	کارگیری	زبان	معیار	گفتاری
 خواندن	متن	همراه	با	درک	و	فهم	درونمایه	آن

 نقد	منصفانه
 بازشناسی	)تشخیص(	متون

 فرضیه	سازی
 استدالل	و	نتیجه	گیری	درباره	محتوا	و	پیام	متن

 گسترش	متن
 خلق	نوشته

ارزش ها و گرایش ها

 ارتقای	نگرش	عقالنی
 عالقه	به	زبان

 فرهنگ	و	ادبیات	ایران	اسالمی
 عالقه	و	نگرش	مثبت	به	مطالعه	و	کتاب	خوانی
 عالقه	و	نگرش	مثبت	به	کاربرد	مهارت	نوشتن

 عالقه	مندی	بــه	رعایت	اصول	اخالقی	و	منصفانه	
در	نقد	آثار

 فرهنگ	نقدپذیری	و	تحمل	سخن	دیگران
 تلطیف	احساسات،	عواطف	و	التذاذ	ادبی

نقشه محتوایی نگارش
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	پایه	یازدهم 	نگارش	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

	پس	از	رویارویی	با	یک	نوشــته،	مهارت	تشخیص	
و	تحلیل	متون	و	توانایــی	آفرینش	و	تولید	محتوا	را	
کســب	می	کند	و	آموخته	های	خود	را	در	نوشته	خود	
بــه	کار	می	برد	و	با	توجه	به	آن	ها	آثار	دیگران	را	نقد	و	

تحلیل	می	کند.

	با	پرســش	و	پاسخ،	به	ذهن	خود	نظم	می	دهد	و	
مهارت	اظهار	نظر	درباره	افکار	و	اندیشه	های	بیان	شده	

در	نوشته	خود	و	دیگران	را	دارد.

	با	ترسیم	ساختمان	نوشته،	درست	نویسی،	رعایت	
نکات	ویرایشی	و	به	کار	بردن	قواعد	دستوری،	درست	
می	نویسد،	سخن	می		گوید	و	در	مناسبات	اجتماعی	و	
مکاتبات	از	کلمات	به	شکل	صحیح	استفاده	می	کند.

	با	انجــام	تمرین	ها	و	فعالیت	های	نگارشــی،	در	
اســتفاده	از	زبان	معیار،	مهارت	های	الزم	برای	نوشتن	
و	هم	چنین	مهارت	کافی	برای	اظهار	نظر	درباره	افکار	و	
اندیشه	های	بیان	شده	در	نوشته	ها	را	کسب	می	کند.

	با	افزایش	ســواد	و	درک	دیداری،	توانایی	تحلیل	
و	خوانش	تصاویر،	برقراری	ارتباط	با	تصاویر	و	تبدیل	

اطالعات	دیداری	به	نوشتاری	را	کسب	می	کند.

	پس	از	یادگیری	شگرد	تبدیل	جمله	زبانی	به	ادبی	
و	مقایســه	دو	متن	از	جنبه	عناصــر	ادبی	مهارت	الزم	

برای	تولید	نثر	ادبی	را	به	دست	می	آورد.

	با	به	کارگیری	شــیوه	نامه	نگاری	و	شــناخت	انواع	
نامه	به	نگارش	نامه	می	پردازد.

	با	خاطره	نگاری	و	عناصر	خاطره	آشــنا	می	شــود	و	
از	این	قالب	ادبی	برای	بیان	خاطرات	خود	اســتفاده	

می	کند.

	با	تحلیــل	مقاالت	تحقیقی	براســاس	معیارهای	
آموخته	شــده	در	درس،	در	نــگارش	مقاله	تحقیقی	

خالقانه	و	توانمندتر	گام	برمی	دارد.

	در	جریان	آشنایی	با	آغازهای	مناسب	و	پایان	های	
منحصر	به	فرد	در	نوشتن،	خالقانه	می	نویسد.

 اهداف نگارش
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3

	پایه	دوازدهم 	نگارش	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 خاطره	نگاری
 نثر	ادبی

 قطعه	ادبی
 نامه	نگاری
 مقاله	نویسی
 تصویرنویسی
 حکایت	نگاری
 مثل	نویسی

مهارت ها

 پرسشگری
 درک	و	تحلیل	و	ارزیابی	منطقی

 تفکر	خالق	و	انتقادی
 سازماندهی	ذهن

 به	کارگیری	زبان	معیار	گفتاری
 خواندن	متن	همراه	با	درک	و	فهم	درونمایه	آن
 نقد	منصفانه؛	بازشناسی	)تشخیص(	متون

 فرضیه	سازی،	استدالل	و	نتیجه	گیری	درباره	محتوا	
و	پیام	متن

 گسترش	متن
 خلق	نوشته

ارزش ها و گرایش ها

 ارتقای	نگرش	عقالنی
 عالقه	به	زبان،	فرهنگ	و	ادبیات	ایران	اسالمی
 عالقه	و	نگرش	مثبت	به	مطالعه	و	کتاب	خوانی
 عالقه	و	نگرش	مثبت	به	کاربرد	مهارت	نوشتن

 عالقمنــدی	به	رعایت	اصول	اخالقی	و	منصفانه	در	
نقد	آثار

 فرهنگ	نقدپذیری	و	تحمل	سخن	دیگران
 تلطیف	احساسات،	عواطف	و	التذاذ	ادبی

نقشه محتوایی نگارش
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3

	پایه	دوازدهم 	نگارش	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



علوم و فنون ادبی

پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم
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3

	علوم	و	فنون	ادبی 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

	با	مبانی	تحلیل	متن	آشــنا	می	شود	و	مفاهیم	و	
مضامین	متون	ادبی	را	به	خوبی	درک	می	کند.

	متون	ادبی	را	صحیح	می	خواند	و	متن	را	در	سه	
قلمرو	زبانی،	ادبی	و	فکری	نقد	و	بررسی	می	کند.

	سیر	تاریخی	ادبیات	فارســی	پیش	از	اسالم	تا	
قرن	هفتم	را	بیان	می	کند.

	مهارت	بررسی	سبک	شناختی	و	مقایسه		آثار	نظم	
و	نثر	فارسی	را	کسب	می	کند.

	با	ویژگی	های	ســبک	خراسانی	آشنا	می	شود	و	
آثاری	راکه	به	این	ســبک	نوشته	شده	اند،	شناسایی	

کرده	و	آنها	را	تحلیل	و	بررسی	می	کند.

	با	خوانش	صحیح	متون	نظم	و	نثر،	نکات	زبانی،	
ادبی	و	فکری	آن	ها	را	استخراج	می	کند.

	با	عوامل	تأثیرگذار	در	شعر	فارسی	»لحن،	عاطفه،	
وزن	و	قافیه«	آشنا	می	شود	و	»زیبایی	های	سخن«	و	
»بدیع	لفظی،	واج	آرایی،	سجع،	موازنه	و	جناس«	را	

تشخیص	می	دهد.

	چهره	های	شاخص	ادبی	)شاعران	و	نویسندگان(	
این	دوره	را	می	شناسد	و	ویژگی	های	آثار	آنان،	احوال	

شخصی	و	مسائل	روحی	آنان	را	بیان	می	کند.	

	با	تقویت	حس	شنیداری	خود،	آهنگ	و	موسیقی	
برخاســته	از	کالم	را	درک	کــرده	و	وزن	عروضی	هر	

بیت	را	تنها	با	خوانش	آن	بیان	می	کند.	

	به	مطالعــه	متون	نظم	و	نثر	فارســی	عالقمند		
می	شــود	و	برای	رسیدن	به	درک	متن	و	لذت	بردن	
از	آن	مهارت	بالغــت	و	فصاحت	در	کالم	را	پرورش	

می	دهد.

 اهداف علوم و فنون ادبی
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3

	پایه	دهم 	علوم	و	فنون	ادبی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 مبانی	تحلیل	متن
 سازه	ها	و	عوامل	تاثیرگذار	در	شعر	فارسی

 سیر	تاریخی	زبان	و	ادبیات	فارسی	از	پیش	از	
اسالم	تا	قرن	هفتم
 سبک	خراسانی

 قافیه
 برخی	از	آرایه	های	لفظی	ادبیات	فارسی

 هماهنگی	پاره	های	کالم
 موسیقی	شعر

مهارت ها

 درک	مفاهیم	و	مضامین	متون	ادبی
 خوانش	صحیح	متون

 نقد،	بررســی	و	تحلیل	متن	در	سه	قلمروی	
زبانی

 ادبی	و	فکری
 بررسی	سبک	شناختی	آثار

 مقایسه	انواع	نثر
 دریافت	آهنگ	و	موسیقی	برخاسته	از	کالم

 بالغت	و	فصاحت	در	سخن
 تشخیص	زیبایی	های	سخن	

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	مطالعه	متون	نظم	و	نثر
 بهره	گیری	از	التذاذ	ادبی	و	رســیدن	به	درک	

متن

نقشه محتوایی علوم و فنون ادبی
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3

	پایه	دهم 	علوم	و	فنون	ادبی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	با	مطالعه	آثار	ادبــی	و	»خوانش	صحیح«	متون	
نظم	و	نثر	فارســی،	مفاهیــم	و	مضامین	آنها	را	درک	
و	در	ســه	قلمرو	زبانی،	ادبی	و	فکری	کالبد	شکافی	و	

تحلیل	می	کند.

	سیر	تاریخی	زبان	و	ادبیات	فارسی	و	آثار	ادبی»قرن	
هفتم	تا	قرن	یازدهم«	را	بیان	می	کند.

	مهارت	بررسی	سبک	شناختی	و	مقایسه		آثار	نظم	و	
نثر	فارسی	را	کسب	می	کند.

	با	ویژگی	های	سبک	عراقی	و	هندی	آشنا	می	شود	
و	آثاری	راکه	به	این	سبک		ها	نوشته	شده	اند،	شناسایی		

می		کند	و	مورد	نقد	و	تحلیل	قرار	می	دهد.

	چهره	های	شــاخص	ادبی	)شاعران	و	نویسندگان(	
این	دوره	را	می	شناسد	و	ویژگی	های	آثار	آنان،	احوال	

شخصی	و	مسائل	روحی	آنان	را	بیان	می	کند.	

	دالیل	تغییر	ســبک	خراسانی	به	عراقی	و	هندی	را	
فراکاوی	می	کند	و	تأثیــرات	حمالت	مغول	بر	فرهنگ	
و	ادبیــات،	وضعیــت	فرهنگ،	هنــر	و	ادب	در	دوره	

تیموریان	را	بیان	می	کند.	

	بــا	مطالعــه	تاریخ	ایــن	دوران،	بــا	جریان	های	
نثرنویسی	در	این	دوره	های	تاریخی	آشنا	می	شود.	

	با	تقویت	حس	شنیداری	خود،	آهنگ	و	موسیقی	
برخاسته	از	کالم	را	درک	و	وزن	عروضی	هر	بیت	را	تنها	

با	خوانش	آن	بیان	می	کند.	)عروض	سماعی(

	مرزهای	بین	پایه	های	آوایی،	خوشه	های	آوایی	و	
نشانه	های	هجایی	را	تشخیص	می	دهد.	

	زیبایی	های	سخن،	»تشبیه،	مجاز،	استعاره	و	کنایه«	
را	می	شناسد	و	آنها	را	در	متون	ادبی	می	یابد.

	آثار	نظم	و	نثر	فارســی	را	مطالعه	و	با	هم	مقایسه	
می	کند.	

	به	مطالعه	متون	نظم	و	نثر	فارسی	عالقمند	می	شود	
و	برای	رسیدن	به	درک	متن	و	لذت	بردن	از	آن	مهارت	

بالغت	و	فصاحت	در	کالم	را	پرورش	می	دهد.

 اهداف علوم و فنون ادبی
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3

	پایه	یازدهم 	علوم	و	فنون	ادبی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 ســیر	تاریخی	زبان	و	ادبیات	فارسی	در	قرن	های	
هفتم،	هشتم،	نهم،	دهم	و	یازدهم

 سبک	شناســی	قرن	های	هفتم،	هشتم،	نهم،	دهم	
و	یازدهم

 سبک	عراقی	و	هندی
 بیان	)تشبیه،	استعاره،	مجاز	و	کنایه(

 پایه	های	آوایی
 هماهنگی	پاره	های	کالم

مهارت ها

 درک	مفاهیم	و	مضامین	متون	ادبی
 خوانش	صحیح	متون

 نقد،	بررســی	و	تحلیل	متن	در	سه	قلمروی	زبانی،	
ادبی	و	فکری

 بررسی	سبک	شناختی	آثار
 مقایسه	انواع	نثر

 درک	و	تشــخیص	پایه	های	آوایی،	خوشــه	های	
آوایی	و	وزن	واژه	ها

 بالغت	و	فصاحت	در	سخن	
 تشخیص	زیبایی	های	سخن

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	مطالعه	متون	نظم	و	نثر
 بهره	گیری	از	التذاذ	ادبی	و	رسیدن	به	درک	متن

 عالقمندی	به	تحلیل	و	بررسی	آثار	ادبی

نقشه محتوایی علوم و فنون ادبی
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3

	پایه	یازدهم 	علوم	و	فنون	ادبی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

	بــا	مطالعه	آثار	ادبی	و	»خوانش	صحیح«	متون	
نظم	و	نثر	فارســی،	مفاهیم	و	مضامین	آنها	را	درک	
کرده	و	در	ســه	قلمــرو	زبانی،	ادبــی	و	فکری	کالبد	

شکافی	و	تحلیل	می	کند.

	با	ســیر	تاریخــی	زبان	و	ادبیات	فارســی	و	آثار	
ادبی	»دوره	معاصر	و	دوره	انقالب	اســالمی«	آشــنا	

می	شود.

	مهارت	بررسی	سبک	شناختی	و	مقایسه		آثار	نظم	
و	نثر	فارسی	را	کسب	می	کند.

	با	ویژگی	های	سبک	دوره	بازگشت	ادبی،	معاصر	
و	دوره	انقالب	اسالمی	آشنا	می	شود	و	آثاری	را	که	به	
این	سبک	ها	نوشته	شده	اند،	شناسایی	کرده	و	مورد	

نقد	و	تحلیل	قرار	می	دهد.

	با	تحلیل	تاریخ	ادبیــات	این	ادوار،	دالیل	تغییر	
سبک	های	ادبی	را	بیان	می	کند.

	چهره	های	شاخص	ادبی	)شاعران	و	نویسندگان(	
این	دوره	را	می	شناسد	و	ویژگی	های	آثار	آنان،	احوال	

شخصی	و	مسائل	روحی	آنان	را	بیان	می	کند.	

	با	ویژگی	های	سبکی	دوره	بازگشت	ادبی،	معاصر	
و	انقالب	اسالمی	آشنا	می	شود		و	آثاری	را	که	به	این	
سبک	ها	نوشته	شده	اند،	شناسایی	کرده	و	مورد	نقد	

و	تحلیل	قرار	می	دهد.

	زیبایی	های	سخن	»مراعات	نظیر،	تلمیح	و	تضمین،	
اغراق،	ایهام،	مراعات	النظیر،	حســن	تعلیل	و...«	را	

می	شناسد	و	آن	ها	را	در	متون	ادبی	می	یابد.	

	پایه	های	آوایی	همسان	و	ناهمسان	را	می	شناسد؛	
آهنگ	و	موسیقی	برخاســته	از	کالم	را	درک	کرده	و	
وزن	عروضــی	هر	بیت	را	تنها	بــا	خوانش	آن	بیان	

می	کند.

	اختیارات	شــاعری	در	دو	بخش	زبانی	و	وزنی	را	
مشخص	کرده	و	آن	را	تحلیل	می	کند.

	بــه	مطالعه	متــون	نظم	و	نثر	فارســی	عالقمند	
می	شود	و	برای	رســیدن	به	درک	متن	و	لذت	بردن	
از	آن	مهارت	بالغت	و	فصاحــت	در	کالم	را	پرورش	

می	دهد.

 اهداف علوم و فنون ادبی
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3

	پایه	دوازدهم 	علوم	و	فنون	ادبی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 ســیر	تاریخی	زبان	و	ادبیات	فارسی	در	قرن	
چهاردهم	)دوره	معاصر	و	انقالب	اسالمی(

 سبک	شناسی	دوره	معاصر	و	انقالب	اسالمی
 سبک	دوره	معاصر	و	انقالب	اسالمی

 برخی	از	آرایه	های	معنوی	ادبیات	فارسی
 اختیارات	شاعری

 وزن	در	شعر	نیمایی

مهارت ها

 درک	مفاهیم	و	مضامین	متون	ادبی
 خوانش	صحیح	متون

 نقد،	بررســی	و	تحلیل	متن	در	ســه	قلمرو	
زبانی،	ادبی	و	فکری

 بررسی	سبک	شناختی	آثار
 مقایسه	انواع	نثر

 درک	و	تشخیص	پایه	های	آوایی،	خوشه	های	
آوایی	و	وزن	واژه	ها

 بالغت	و	فصاحت	در	سخن
 تشخیص	زیبایی	های	سخن	

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	مطالعه	متون	نظم	و	نثر
 بهره	گیری	از	التذاذ	ادبی	و	رســیدن	به	درک	

متن
 عالقمندی	به	تحلیل	و	بررسی	آثار	ادبی

نقشه محتوایی علوم و فنون ادبی
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3

	پایه	دوازدهم 	علوم	و	فنون	ادبی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



عربی، زبان قرآن

پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم
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3

	عربی،	زبان	قرآن 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
)رشته ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم و معارف اسالمی

و ادبیات و علوم انسانی(

 از	آیــات	و	احادیــث	آموختــه	شــده	در	
موقعّیت	هایــی	مانند	نوشــتن	انشــا	یا	انجام	

سخنرانی	استفاده	می	کند.

 بــا	اســتفاده	از	مهارت	زبانی	آموخته	شــده	
می	تواند	جمالتی	ساده	را	در	موقعّیت	هایی	مانند	
زیارت	یا	مسافرت	به	کار	ببرد	و	مشکل	خود	را	در	
موقعّیت	هایی	مانند	در	وسیله	نقلیه،	در	بازار،	در	
رستوران	و	در	هتل	تا	حدودی	حل	کند.	)بدیهی	
اســت	این	در	حّد	آموخته	های	کتاب	اســت	و	
مکالمــه	از	اهداف	اصلی	کتاب	نیســت	و	صرفًا	
جهت	ایجاد	عالقه	و	انگیــزه	به	زبان	عربی	بوده	

است.(

 با	ذخیــره	واژگانی	خود	در	زمینه	درس	عربی	
می	توانــد	معنــا	و	مفهوم	بســیاری	از	کلمات	و	
اصطالحات	و	هم	چنیــن	جمله	های	عربی	به	کار	

رفته	در	زبان	فارسی	را	تشخیص	دهد

 نســبت	به	زبان	عربی	احساس	تعّلق	خاطر	و	
مسئولیت	می	کند	و	عالقمندی	خویش	را	نسبت	
بهزبان	قرآن	در	قالب	رفتارهایی	نشان	می	دهد.

اهداف عربی، زبان قرآن

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	زبان	عربی	به	عنوان	زبان	قرآن	و	کلید	
فهم	بهتر	زبان	و	ادبیات	فارسی	

	بهره	مندی	از	دانش	زبانی	عربی	برای	فهم	بهتر	زبان	
و	ادب	فارسی

	بهره	مندی	از	آموخته	های	واژگانی	و	ســاختار	زبان	
در	پژوهش	های	زبانی	یا	عقیدتی

	عالقمنــدی	به	ایجاد	ارتباط	کالمی	با	مســلمانان	
عرب	زبان	در	سراسر	جهان

	تعلق	خاطر	نسبت	به	فرهنگ	غنی	اسالمی

نقشه محتوایی عربی، زبان قرآن
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	پایه	دهم،	یازدهم	و	دوازدهم 	عربی،	زبان	قرآن	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



 قرائت	و	فهم	متون	و	عبارات	عربی	)قرآن،	
احادیث،	روایات،	ادعیه(

 قرائت	و	فهم	متون	فارســی	درآمیخته	با	
عبارات،	ترکیبات	و	اصطالحات	عربی

 ســخن	گفتــن	در	حــّد	نیازهــای	اولّیه	
)جمله	های	ساده	به	عربی	فصیح(

 ذخیره	واژگانی
 تشــخیص	عبارت	اصــّح	و	ادّق	به	هنگام	

کتابت	یا	ایراد	سخن
 ساختارهایی	مانند	اشــکال	افعال،	جمله	
اســمیه	و	فعلیه،	اسم	فاعل،	اسم	مفعول،	اسم	

مبالغه،	جار	و	مجرور

مهارت ها و مفاهیم عربی، زبان قرآن

پایه دهم
)رشته ریاضی فیزیک

و علوم تجربی(

 قرائــت	و	فهم	متون	و	عبارات	عربی	)قــرآن،	نهج	البالغه،	
احادیث،	روایات،	ادعیه(

 قرائت	و	فهم	متون	فارســی	درآمیخته	با	عبارات،	ترکیبات	
و	اصطالحات	عربی

 سخن	گفتن	در	حّد	آموزش	کتاب
 ذخیره	واژگانی

 تشــخیص	عبارت	اصّح	و	ادّق	به	هنــگام	کتابت	یا	ایراد	
سخن

 مهارت	نحو	و	قدرت	فهم	جمالت	با	استفاده	از	ِاعراب
 آشنایی	با	واژگان	پرکاربرد	و	اساسی	قرآنی

 تجزیه	و	ترکیب	متون	دینی
 ســاختارهایی	مانند	صیغ	االفعال،	ثالثــی	مزید	و	معانی	
ابواب،	تعدیه،	اعراب	و	بناء،	جار	و	مجرور،	اسم	فاعل	و	مفعول،	
اســم	زمان	و	مکان،	اسم	آلت،	اســم	تفضیل،	صفت	مشبهه،	

حروف	مشبهه،	الی	نفی	جنس،	معرفه	و	نکره

مهارت ها و مفاهیم عربی، زبان قرآن

پایه دهم
)رشته علوم و معارف اسالمی(

	روان	خوانــی	و	توانایی	فهم	متن	و	عبارت	
عربی	)قــرآن،	نهج	البالغــه،	احادیث،	روایات،	

ادعیه(
	فهم	متون	فارسی	درآمیخته	با	عربی

	توانمندی	در	تحلیل	و	شناخت	بهتر	واژه	در	
جمله	با	بهره	گیری	از	دانسته	های	علم	نحو

	قــدرت	تفهیم	و	تفّهم	نســبی	در	برخورد	با	
نیازهای	روزمّره	در	سفرهای	زیارتی

	واژگان	کاربردی	وپربسامد
	واژگان	و	ترکیبات	درست	در	حّد	آموخته	های	

کتاب
	ســاختارهایی	ماننــد	افعــال	ثالثی	مزید،	

مشتقات،	جملۀ	اسمیه	و	فعلیه،	حروف
	تشخیص	امالی	درست	با	استفاده	از	مهارت	

شناخت	وزن	و	حروف	اصلی

مهارت ها و مفاهیم عربی، زبان قرآن

پایه دهم
)رشته ادبیات و علوم انسانی(
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	پایه	دهم،	یازدهم	و	دوازدهم 	عربی،	زبان	قرآن	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



	قرائت	و	فهم	متون	و	عبارات	عربی	)قرآن،	نهج	البالغه،	
احادیث،	روایات،	ادعیه(

	قرائــت	و	فهم	متون	فارســی	درآمیختــه	با	عبارات،	
ترکیبات	و	اصطالحات	عربی

	سخن	گفتن	در	حّد	آموزش	کتاب

	ذخیره	واژگانی

	تشخیص	عبارت	اصّح	و	ادّق	به	هنگام	کتابت	یا	ایراد	
سخن

	مهارت	نحو	و	قدرت	فهم	جمالت	با	استفاده	از	ِاعراب

	واژگان	پرکاربرد	و	اساسی	قرآنی

	تجزیه	و	ترکیب	متون	دینی

	ســاختارهایی	مانند	افعال	ناقصــه،	ترکیب	وصفی	و	
اضافــی،	فعل	مضاعف	و	مهموز	و	رباعی،	تحلیل	صرفی	و	
اعراب،	اعراب	فرعی	و	محلی	و	تقدیری،	معتالت،	مضارع	

مرفوع	و	منصوب	و	مجزوم،	اسلوب	شرط

مهارت ها و مفاهیم عربی، زبان قرآن

پایه یازدهم
)رشته علوم و معارف اسالمی(

	قرائــت	و	فهم	متــون	و	عبارات	عربــی	)قرآن،	
نهج	البالغه،	احادیث،	روایات،	ادعیه(

	قرائت	و	فهم	متون	فارســی	درآمیخته	با	عبارات،	
ترکیبات	و	اصطالحات	عربی

	سخن	گفتن	در	حّد	آموزش	کتاب

	ذخیره	واژگانی

	تشــخیص	عبارت	اصّح	و	ادّق	به	هنگام	کتابت	یا	
ایراد	سخن

	مهــارت	نحو	و	قدرت	فهم	جمالت	با	اســتفاده	از	
ِاعراب

	شناخت	بیش	تر	و	عمیق	تر	فرهنگ	غنی	اسالمی

	واژگان	پرکاربرد	و	اساسی	قرآنی

	ارتباط	تنگاتنگ	زبان	عربی	و	معارف	اســالمی	با	
زبان	و	ادبیات	فارسی

	ســاختارهایی	مانند	اســم	تفضیل،	اسم	مکان،	
اسلوب	شرط،	معرفه	و	نکره،	افعال	ناقصه

مهارت ها و مفاهیم عربی، زبان قرآن

پایه یازدهم
)رشته ادبیات و علوم انسانی(

	قرائت	و	فهم	متون	و	عبارات	عربی	)قرآن،	
احادیث،	روایات،	ادعیه(

	قرائت	و	فهم	متون	فارســی	درآمیخته	با	
عبارات،	ترکیبات	و	اصطالحات	عربی

	ســخن	گفتن	در	حــّد	نیازهــای	اولّیه	
)جمله	های	ساده	به	عربی	فصیح(

	ذخیره	واژگانی

	تشــخیص	عبارت	اصّح	و	ادّق	به	هنگام	
کتابت	یا	ایراد	سخن

	فهم	بسیاری	از	اسماء	مشتق	عربی	به	کار	
رفته	در	فارسی

	توان	استماع	صحیح	عبارات	و	مصطلحات	
عربی

	ســاختارهایی	مانند	اســم	تفضیل،	اسم	
مکان،	اســلوب	شــرط،	معرفه	و	نکره،	افعال	

ناقصه،	اشکال	فعل	مضارع

مهارت ها و مفاهیم عربی، زبان قرآن

پایه یازدهم
)رشته ریاضی فیزیک

و علوم تجربی(
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	پایه	دهم،	یازدهم	و	دوازدهم 	عربی،	زبان	قرآن	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



	قرائــت	و	فهم	متون	و	عبــارات	عربی	)قرآن،	
احادیث،	روایات،	ادعیه(

	قرائت	و	فهم	متون	فارسی	درآمیخته	با	عبارات،	
ترکیبات	و	اصطالحات	عربی

	ســخن	گفتن	در	حّد	نیازهای	اولّیه	)جمله	های	
ساده	به	عربی	فصیح(
	ذخیره	واژگانی

	تشخیص	عبارت	اصّح	و	ادّق	به	هنگام	کتابت	
یا	ایراد	سخن

	فهم	بسیاری	از	اسماء	مشتق	عربی	به	کار	رفته	
در	فارسی

	استماع	صحیح	عبارات	و	مصطلحات	عربی
	ارزشیابی	و	نقد	نسبی	متون	و	عبارات

	تشخیص	کلمات	فارسی	و	عربی	از	همدیگر
	تشــخیص	معنای	مفــردات	و	مصطلحات	و	
عبــارات	دارای	ریشــه	عربی	در	متــون	کهن	ادب	

فارسی
	ساختارهایی	مانند	انواع	فعل،	حروف	مشبهه	و	

الی	نفی	جنس،	استثناء،	مفعول	مطلق

مهارت ها و مفاهیم عربی، زبان قرآن

پایه دوازدهم
)رشته ریاضی فیزیک

و علوم تجربی(

	قرائــت	و	فهــم	متون	و	عبــارات	عربی	)قرآن،	
نهج	البالغه،	احادیث،	روایات،	ادعیه(

	قرائت	و	فهم	متون	فارسی	درآمیخته	با	عبارات،	
ترکیبات	و	اصطالحات	عربی

	سخن	گفتن	در	حّد	آموزش	کتاب
	ذخیره	واژگانی

	تشــخیص	عبارت	اصّح	و	ادّق	به	هنگام	کتابت	
یا	ایراد	سخن

	مهــارت	نحو	و	قدرت	فهم	جمالت	با	اســتفاده	
از	ِاعراب

	واژگان	پرکاربرد	و	اساسی	قرآنی
	تجزیه	و	ترکیب	متون	دینی

	ســاختارهایی	ماننــد	وزن	فعل	مجــرد،	فعل	
مجهول،	مصادر،	اســم	مره	و	نوع،	اســم	مقصور	و	
ممدود	و	منقوص،	انــواع	مذکر	و	مؤنث،	ضمایر	و	
موصــوالت،	مرتبه	مبتدا	و	خبــر،	انواع	خبر،	ضمیر	
فصل،	افعال	مقاربه،	مفعــول	مطلق،	افعال	قلوب،	
منادا،	تعجب،	مــدح	و	ذم،	اغراء	و	تحذیر،	مفعول	
له،	مفعول	فیه،	حال،	تمییز،	استثناء،	اضافه،	توابع،	

اعراب	و	تحلیل	صرفی

مهارت ها و مفاهیم عربی، زبان قرآن

پایه دوازدهم
)رشته علوم و معارف اسالمی(

	قرائــت	و	فهــم	متــون	و	عبارات	عربــی	)قرآن،	
نهج	البالغه،	احادیث،	روایات،	ادعیه(

	قرائت	و	فهم	متون	فارســی	درآمیخته	با	عبارات،	
ترکیبات	و	اصطالحات	عربی

	سخن	گفتن	در	حّد	آموزش	کتاب
	ذخیره	واژگانی

	تشــخیص	عبارت	اصّح	و	ادّق	به	هنگام	کتابت	یا	
ایراد	سخن

	مهــارت	نحو	و	قدرت	فهم	جمالت	با	اســتفاده	از	
ِاعراب

	واژگان	پرکاربرد	و	اساسی	قرآنی
	ســاختارهایی	مانند	صیغ	االفعــال،	ثالثی	مزید،	

جمله	فعلیه	و	اسمیه	و	اعراب	آنها،	جار	و	مجرور

مهارت ها و مفاهیم عربی، زبان قرآن

پایه دوازدهم
)رشته ادبیات و علوم انسانی(
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	پایه	دهم،	یازدهم	و	دوازدهم 	عربی،	زبان	قرآن	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



زبان انگلیسی

پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم
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	زبان	انگلیسی 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

	در	حیطه	هــای	فردی،	بیــن	فردی،	اجتماعــی،	علمی	و	
شغلی	ـ	حرفه	ای	در	مفاهیم	تدریس	شده	با	چهار	مهارت	زبانی	

تعامل	و	ارتباط	زبانی	مؤثر	ایجاد	می	کند.

	واژه	های	مربوط	به	مفاهیم	و	مضمون	های	تدریس	شــده	
را	می	فهمد	و	در	تعامل	های	زبانی	به	کار	می	برد.

	ســاختارهای	دستوری	مد	نظر	را	به	شیوه	ارتباطی	فعاالنه	
به	کار	می	گیرد.

	اجزای	تشــکیل	دهنده	جمالت	ســاده	زبان	انگلیسی	را	
می	شناسد	و	جمالت	ساده	زبان	انگلیسی	را	به	شیوه	ارتباطی	

تولید	می	کند.	

	الگوهای	رایــج	و	مهم	آهنگ	جمالت	زبان	انگلیســی	را	
تشخیص	می	دهد	و	تولید	می	کند.

 اهداف زبان انگلیسی

مفاهیم

	عناوین	دروس	و	مفاهیم	ارتباطی	مرتبط	
با	آنها

	حفاظت	از	محیط	زیســت،	شگفتی	های	
آفرینــش،	ارزش	دانش،	ســفر	بــه	مناطق	

مختلف	جهان
	حرکــت	از	حیطه	های	فردی	و	بین	فردی	
به	حیطه	هــای	اجتماعی،	علمی	و	شــغلی	

حرفه	ای
	آشــنایی	با	واژگان	مربوط	به	هر	یک	از	

مفاهیم	باال
	آشنایی	با	ساختارهای	دستوری	زیر:

Future tense, be going to, 
adjectives and types of adjectives, 
past progressive, modals and 
prepositions

 آشنایی	با	الگوهای	مهم	و	پرکاربرد	آهنگ	
جمالت	)افتان،	خیزان	و	تکیه	تأکیدی(:

Raising and falling intonation and 
emphatic stress

	آشــنایی	با	مقوالت	دســتوری	مختلف	
به	منظــور	تولیــد	جمله	ســاده	در	مهارت	

نوشتاری:
Nouns, adjectives, verbs, adverbs

مهارت ها

 مهارت	هــای	زبانی	چهارگانه	)با	تأکید	بر	
مهارت	های	خوانداری	و	نوشتاری(

ارزش ها و گرایش ها

 ایجاد	تعامل	مؤثــر،	فعال	و	خودباورانه	
تــا	 مقدماتــی	 ســطح	 در	 دیگــران	 بــا	

پیش	متوسطه
	خودباوری	در	تعامل	و	افتخار	به	هویت	

فردی،	اجتماعی	و	ملی
	آشــنایی	با	ابعــادی	از	ســبک	زندگی	
ـ	ایرانی	و	دســتاوردهای	ملــی	در	 اســالمی	

مقیاس	بین	المللی

نقشه محتوایی زبان انگلیسی
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	پایه	دهم 	زبان	انگلیسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	در	حیطه	هــای	فردی،	بیــن	فردی،	اجتماعــی،	علمی	و	
ـ		حرفه	ای	در	مفاهیم	تدریس	شده	با	چهار	مهارت	زبانی	 شغلی	

تعامل	و	ارتباط	زبانی	مؤثر	ایجاد	می	کند.
	واژه	های	مربوط	به	مفاهیم	و	مضمون	های	تدریس	شــده	

را	می	فهمد	و	در	تعامل	های	زبانی	به	کار	می	برد.
	ســاختارهای	دستوری	مد	نظر	را	به	شیوه	ارتباطی	فعاالنه	

به	کار	می	گیرد.
	اجزای	تشــکیل	دهنده	جمالت	ســاده	زبان	انگلیسی	را	
می	شناسد	و	جمالت	ساده	زبان	انگلیسی	را	به	شیوه	ارتباطی	
تولید	می	کند،	هم	چنین	کاربرد	مصدر	و	اسم	مصدر	را	می	شناسد	

و	در	تعامالت	کالمی	به	کار	می	برد.
	راهبردهای	تدریس	شــده	بــرای	درک	متن	را	می	فهمد	و	

به	کار	می	گیرد.
	الگوهای	رایج	و	مهم	تدریس	شده	در	بیان	جمالت	شرطی،	
هشدارها	و	بیان	اعداد	را	تشخیص	می	دهد	و	تولید	می	کند.
	روابط	واژگانی	تدریس	شــده	)هم	معنایی،	تضاد	معنایی،	
پسوندها	و	پیشوندها(	را	تشــخیص	می	دهد	و	در	تعامالت	

زبانی	به	کار	می	برد.

 اهداف زبان انگلیسی

مفاهیم

	عناوین	دروس	و	مفاهیم	ارتباطی	مرتبط	
با	آنها

	صحبت	درباره	زبان	های	دیگر
	صحبت	درباره	سبک	زندگی	سالم
	صحبت	درباره	صنایع	دستی	ایران

	)حرکــت	از	حیطه	هــای	فــردی	و	بیــن	
فــردی	به	حیطه	هــای	اجتماعــی،	علمی	و	

شغلی	ـ	حرفه	ای(
	آشــنایی	با	واژگان	مربوط	به	هر	یک	از	

مفاهیم	باال
	آشنایی	با	راهبردهای	درک	متن	

Skimming, Scanning, Recognizing 
Reference Words 

	آشنایی	با	ساختارهای	دستوری	زیر:
Countable and uncountable nouns, 
numbers, present perfect, phrasal 
verbs, conditionals type1, past 
participles 

	آشنایی	با	روابط	واژگانی:	
Synonyms, antonyms, prefixes and 
suffixes

	توانایی	تولید	جمالت	ساده	زبان	انگلیسی	
و	آشــنایی	با	ارکان	آن،	کاربرد	مصدر	و	اسم	

مصدر	
	آشــنایی	با	آهنگ	بیان	جمالت	شرطی،	

ten	و	teen	اعداد	بیان	و	هشدارها،

مهارت ها

 مهارت	هــای	زبانی	چهارگانه	)با	تأکید	بر	
مهارت	های	خوانداری	و	نوشتاری(

ارزش ها و گرایش ها

 ایجاد	تعامل	مؤثر،	فعال	و	خودباورانه	با	
دیگران	در	سطح	پیش	متوسط

	خودباوری	در	تعامل	و	افتخار	به	هویت	
فردی،	اجتماعی	و	ملی

	آشــنایی	با	ابعــادی	از	ســبک	زندگی	
ـ	ایرانی	و	دســتاوردهای	ملــی	در	 اســالمی	

مقیاس	بین	المللی
	ایجاد	انگیزه	مثبت	نســبت	به	یادگیری	

زبان	های	خارجی

نقشه محتوایی زبان انگلیسی
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	پایه	یازدهم 	زبان	انگلیسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

	در	حیطه	های	فردی،	بین	فردی،	اجتماعی،	علمی	و	شغلی،	
حرفه	ای	در	مفاهیم	تدریس	شده	با	چهار	مهارت	زبانی	تعامل	

و	ارتباط	زبانی	مؤثر	ایجاد	می	کند.
	واژه	های	مربوط	به	مفاهیم	و	مضمون	های	تدریس	شــده	

را	می	فهمد	و	در	تعامل	های	زبانی	به	کار	می	برد.
	ســاختارهای	دستوری	مد	نظر	را	به	شیوه	ارتباطی	فعاالنه	

به	کار	می	گیرد.
	اجزای	تشــکیل	دهنده	جمالت	مرّکب	و	پاراگراف	ســاده	
زبان	انگلیســی	را	می	شناسد	و	آنها	را	به	شیوه	ارتباطی	تولید	

می	کند.
	راهبردهای	تدریس	شــده	بــرای	درک	متن	را	می	فهمد	و	

به	کار	می	گیرد.
	مفاهیم	ضرب	المثل،	باهم	آیی	و	خانواده	کلمات	را	تشخیص	

داده	و	در	تعامالت	زبانی	به	کار	می	برد.

 اهداف زبان انگلیسی

مفاهیم

	عناوین	دروس	و	مفاهیم	ارتباطی	مرتبط	
با	آنها

	صحبت	دربــاره	مشــاهیر	و	چهره	های	
برجســته،	صحبــت	دربــاره	فرهنگ	لغت	
و	انــواع	و	کاربــرد	آنهــا،	صحبــت	درباره	
انرژی	های	پاک	)حرکت	از	حیطه	های	فردی	
و	بین	فردی	به	حیطه	های	اجتماعی،	علمی	و	

شغلی	ـ	حرفه	ای(
	آشــنایی	با	واژگان	مربوط	به	هر	یک	از	

مفاهیم	باال
	آشنایی	با	راهبردهای	درک	متن	

Question generation, highlighting, 
note taking 

	آشنایی	با	ساختارهای	دستوری	زیر:
Passive	voice	)with	modals(,	
tag questions, relative clauses, 
conditional type 2, past perfect 
tense

	آشنایی	با	روابط	واژگانی:	
Collocations, word part families, 
proverbs

و	 تولیــد	جمــالت	مرّکــب	 توانایــی	 	
پاراگراف	های	ساده

مهارت ها

 مهارت	هــای	زبانی	چهارگانه	)با	تأکید	بر	
مهارت	های	خوانداری	و	نوشتاری(

ارزش ها و گرایش ها

 ایجاد	تعامل	مؤثر،	فعال	و	خودباورانه	با	
دیگران	در	سطح	متوسط

 خودباوری	در	تعامل	و	افتخار	به	هویت	
فردی،	اجتماعی	و	ملی

 آشــنایی	با	ابعــادی	از	ســبک	زندگی	
ـ	ایرانی	و	دســتاوردهای	ملــی	در	 اســالمی	

مقیاس	بین	المللی

نقشه محتوایی زبان انگلیسی
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	پایه	دوازدهم 	زبان	انگلیسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



زمین شناسی

پایه یازدهم
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	زمین	شناسی 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	با	رصد	آسمان	و	جایگاه	زمین،	انواع	
حرکت		آن	را	می	شناســد	و	پیامدهایی	
مانند	ایجــاد	شــبانه	روز	و	فصل	ها	را	

توضیح	می	دهد.

	بــا	جمع	آوری	مدارک	و	شــواهدی	
مربوط	بــه	تغییرات	زمیــن	و	محیط	
پیرامــون	آن،	فرایند	تکویــن	زمین	را	

درک	می	کند.

	با	استفاده	از	الگوی	چرخه	ویلسون،	
رویدادهای	مهمــی	مانند	نحوه	ایجاد	
را	تفسیر	 اقیانوس	ها	و	حرکت	ورقه	ها	

می	کند.

ســنگ	های	 و	 کانی	هــا	 انــواع	 	
تشکیل	دهنده	مناسب	و	نامناسب	برای	
پی	سنگ	سازه	های	مختلف	را	می	شناسد	
و	به	طور	مستدل	و	با	استفاده	از	منابع	
از	عواقب	 و	داده	های	معتبر	گزارشــی	
بی	توجهی	به	این	مهم	را	ارزیابی	و	ارائه	

	می	کند.	

	سطوح	ســازمان	یابی	را	در	اکتشاف	
و	اســتخراج	معادن	توصیف	و	گزارش	

	می	کند.

	تنوع	سامانه	ها	و	فرایندهای	مرتبط	
با	نقــش	عناصــر	زمیــن	زاد	در	ایجاد	
مناطق	 بعضی	 در	 بیماری	های	خــاص	
را	گزارش	می	کنــد	و	یافته	های	خود	را	
از	این	 در	ایده	پردازی	بــرای	الگوگیری	
سامانه	ها	و	فرایندها	به	کار	می	گیرد.

	از	محدودیت	های	علم	زمین	شناسی	
در	حل	مســائل	آگاه		است	و	می	تواند	
مسائلی	عنوان		کند	که	در	زمین	شناسی	

قابل	حل	و	بررسی	اند.

	درک	خــود	از	مفاهیــم	حاکــم	بر	
تغییرات	پوســته	زمین	)عوامل	بیرونی	
و	درونی(	و	ارتبــاط	بین	آنها	را	به	طور	

خالصه،	دقیق	و	شــفاف	در	قالب	های	
گفتاری،	نوشــتاری	یا	تصویــری	ارائه	

می	دهد.

	درک	خود	از	مفاهیم	آب	کره	و	اجزای	
آن	را	بــا	طراحــی	آزمایش	و	پژوهش	
نشــان	داده	و	با	تهیــه	ماکت	یا	ابداِع	
ابزار	و	مــواد	مورد	نیاز،	اثــرات	آن	در	

سنگ	ها	را	نمایش	دهند.

	به	دنبال	یافتن	شواهدی	از	مفاهیم	
و	موضوعــات	کتاب	درســی	در	زندگی	
واقعی	و	محیط	است	و	تجارب	خود	از	
مشاهده	محیط	پیرامون	را	به	مشارکت	

می	گذارد.

	با	توجه	به	عالیق	خود	در	شاخه	های	
مختلف	علم	زمین	شناسی،	فعالیت	هایی	
برای	ارتقای	یادگیری	خود	و	کارآفرینی	

بیان	می	کند.

	بــا	توجه	بــه	مفهــوم	زمــان	در	
مهارت	 به	کارگیــری	 با	 زمین	شناســی،	
تفکر،	فرایندهای	مختلف	در	شکل	گیری	
آن	پهنه	زمین	شــناختی	ایران	را	تفسیر	

می	کند.	

	با	حفظ	شادابی	و	نشاط	با	عالقمندی	
بــه	جاذبه	های	ژئوتوریســم	در	مناطق	
مختلف	کشورمان،	بازدید	و	شناخت	از	

آن	ها	را	ترویج	و	حمایت	می	کند.

	با	درک	موقعیت	قرارگیری	کشورمان	
روی	کمربند	لرزه	خیز،	مفاهیم	مرتبط	با	
لرزه	و	امواج	آن	را	می	شناسد	و	آمادگی	
قبــل	از	لرزه،	هنگام	وقــوع		لرزه	و	پس	
از	لــرزه	را	دارد	و	آن	را	به	خانواده	خود	
نیز	آموزش	می	دهــد	و	بدین	طریق	از	
خود	و	خانواده	در	برابر	حوادث	احتمالی	

مراقبت	می	کند.

 اهداف زمین شناسی
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	پایه	یازدهم 	زمین	شناسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	ســاختار	الیه	هــای	درونــی	
زمین

	روابــط	و	برهــم	کنش	های	
اجرام	آسمانی

	الگوی	حرکت	های	ورقه	ای
و	 شــیمیایی	 ویژگی	هــای	 	

درمانی	سنگ	ها
	زمان	در	زمین	شناسی

	تغییر	و	پایداری	ســنگ	ها	با	
نگاهی	به	آینده	زمین	و	نگاهی	به	
گذشته	توسط	بررسی	فسیل	ها

	پیدایــش	و	نابودی	پدیده	ها	
در	طول	زمان

	تشکیل	خاک	و	افق	های	آن
انــواع	کمیت	ها	 اندازه	گیری	 	
و	تعییــن	ســن	مطلــق	)مواد	

رادیواکتیو(

منابع	 و	 معــادن	 	شــناخت	
طبیعی

	عملکرد	انرژی	زمین	گرمایی
	مقایسه	اجزا	و	عناصر	خاک	ها	

با	غلظت	کالرک
	حفظ	میراث	زمین	شناختی

مهارت ها

 نقد
 استدالل
 کاربرد

 مفهوم	سازی
 فرضیه	سازی
 درک	روابط

 طراحی	و	اجرای	آزمایش
 مشاهده؛	تفسیر	داده	ها

 طبقه	بندی
 حل	مسئله

 درک	سیستمی
 خالقیت
 ترسیم

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمنــدی	بــه	کاربرد	علم	و	
فناوری	نوین	در	شــناخت	سیاره	

زمین	و	اجرام	آسمانی
 ارزشــمند	دانســتن	مواهب	
الهــی	و	منابع	طبیعــی	باارزش	

موجود	در	کشورمان
 عالقمنــدی	به	مشــارکت	در	

یادگیری
 درک	نظام	منــدی	حاکــم	بر	

آفرینش	جهان

نقشه محتوایی زمین شناسی
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	پایه	یازدهم 	زمین	شناسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



زیست شناسی

پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم
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	زیست	شناسی 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

	انواعی	از	یاخته	های	تشکیل	دهنده	پیکر	جانداران،	
و	ارتباط	بین	شکل	یاخته	و	کار	آنها	را	به	طور	مستدل	و	
با	استفاده	از	منابع	و	داده	های	معتبر	گزارش	می	کند.	

	مثال	هایی	از	ســطوح	ســازمان	یابی	در	جانداران	
توصیف	و	گزارش	می	کند.

	تنوع	ســامانه	ها	و	فرایندهــای	مرتبط	با	جذب	و	
تأمین	مواد،	گوارش،	گردش	مواد،	تنفس	و	دفع	مواد	
زائــد	را	در	انواعی	از	جانــداران،	با	تأکید	بر	اهمیت	و	
نقش	هر	یک	از	این	سامانه	ها	در	حفظ	حیات	گزارش	

می	کند.

	از	محدودیت	هــای	علم	زیست	شناســی	در	حل	

مســائل	آگاه		است	و	می	تواند	مسائلی	عنوان		کند	که	
در	زیست	شناسی	قابل	حل	و	بررسی	اند.

	درک	خــود	از	مفاهیم	و	ارتباط	بین	آنها	را	به	طور	
خالصه،	دقیق	و	شفاف	در	قالب	های	گفتاری،	نوشتاری	

یا	تصویری	ارائه	می	دهد.	

	درک	خــود	از	مفاهیــم	را	با	طراحــی	آزمایش	و	
پژوهش	نشان	می	دهد	و	با	تهیه	یا	ابداِع	ابزار	و	مواد	

مورد	نیاز،	آن	را	انجام	می	دهد.

	پرسش	های	خود	را	ثبت	می	کند	و	می	کوشد	قبل	از	
اینکه	از	معلم	بپرسد،	با	مراجعه	به	منابع	معتبر،	پاسخ	

یا	اطالعاتی	درباره	آن	بیابد.

	به	دنبال	یافتن	شــواهدی	از	مفاهیم	و	موضوعات	
کتاب	درسی	در	زندگی	واقعی	و	محیط	است	و	تجارب	
خود	از	مشــاهده	محیــط	پیرامون	را	به	مشــارکت	

می	گذارد.

	با	شــناختی	که	از	توانمندی	ها	و	عالیق	خود	دارد،	
فعالیت	هایی	برای	ارتقای	یادگیری	خود	و	هم	کالس	ها	

پیشنهاد	و	انجام	می	دهد.

	ادعاها	و	شنیده	های	مرتبط	با	موضوع	ها	و	مفاهیم	
کتاب	درســی	را	کــه	در	زندگی	روزانه	بــا	آن	مواجه	
می	شود،	به	طور	علمی	و	مستدل،	بدون	دخالت	دادن	

عواطف	و	احساسات	قضاوت	می	کند.	

 اهداف زیست شناسی
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3

	پایه	دهم 	زیست	شناسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	ساختار،	اجزا،	انواع	و	سطوح	سازمان	یابی	یاخته
	عملکرد	اجزای	یاخته

	تناســب	بیــن	ســاختار	و	عملکــرد	یاخته	ها	در	
ســامانه	های	متفاوت،	ســامانه	های	مرتبط	با	تأمین	
مواد	موردنیاز	در	گیاهان	و	جانوران:	ویژگی	و	عملکرد	
آنها،	ســامانه	های	مرتبط	با	دفع	مواد	زائد:	ویژگی	و	

عملکرد	آنها
	حفظ	سالمت

مهارت ها

 نقد
 استدالل

 مفهوم	سازی
 فرضیه	سازی
 درک	روابط

 طراحی	و	اجرای	آزمایش
 مشاهده
 طبقه	بندی
 حل	مسئله

 درک	سیستمی

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	علم	و	فناوری،	مخلوقات
 ارزشمند	دانستن	حیات	و	جانداران
 عالقمندی	به	مشارکت	در	یادگیری

نقشه محتوایی زیست شناسی
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3

	پایه	دهم 	زیست	شناسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	مثال	هایــی	از	تنظیــم	عصبــی	
و	شــیمیایی	در	انســان	با	توصیف	
ساختارها	و	فرایندهای	مرتبط،	به	طور	

مستدل	ارائه	می	دهد.

	مثال	هایی	از	تنظیم	شــیمیایی	و	
عصبی	را	با	تاکید	بر	نقش	و	اهمیت	
هر	نوع	از	این	تنظیم	ها	ارائه	و	آنها	را	

مقایسه	می	کند.

مرتبط	 و	سازوکارهای	 	ساختارها	
با	دریافت	محرک	های	محیطی	را	در	
نمونه	هایی	 و	 می	کند	 گزارش	 انسان	
درک	 در	 جانــوران	 توانمنــدی	 از	
محرک	های	محیطی	ارائه	می	دهد.

	نمونه	هایی	از	تنظیم	رشد	و	نمو	در	
گیاهان	ارائه	و	مثال	هایی	از	توانایی	

گیاهان	در	پاســخ	بــه	محرک	های	
محیطی	گزارش	می	دهد.

ســازوکارها،	 تقســیم،	 انــواع	 	
ســاختارها	و	نتیجه	هریک	از	انواع	
تقســیم	یاختــه	را	گــزارش	و	باهم	

مقایسه	می	کند.

	ســاختارهای	مرتبط	با	تولیدمثل	
در	انسان	و	عملکرد	هریک	را	مقایسه	

و	گزارش	می	کند.

	تولید	مثــل	در	گیاهان	را	با	ارائه	
نقش	هریــک	از	اجزای	گل	گزارش	و	
مثال	هایی	از	نقش	جانوران	در	تولید	

مثل	گیاهان	ارائه	می	دهد.	

	با	مقایسه	انواع	ایمنی،	ساختارها	
و	سازوکارهای	مرتبط	با	آن	را	گزارش	

می	کند.

	درک	خود	از	مفاهیم	و	ارتباط	بین	
آنها	را	به	طور	خالصه،	دقیق	و	شفاف	
یا	 نوشــتاری	 گفتاری،	 قالب	های	 در	

تصویری	ارائه	می	دهد.	

	درک	خود	از	مفاهیم	را	با	طراحی	
آزمایش	و	پژوهش	نشــان	می	دهند	
و	با	تهیه	یــا	ابداِع	ابزار	و	مواد	مورد	

نیاز،	آن	را	انجام	می	دهد.

	پرسش	های	خود	را	ثبت	و	سعی	
می	کند	قبل	از	اینکه	از	معلم	بپرســد،	
با	مراجعه	به	منابع	معتبر،	پاســخ	یا	

اطالعاتی	در	باره	آن	بیابد.

	بــه	دنبــال	یافتن	شــواهدی	از	
مفاهیم	و	موضوعات	کتاب	درســی	
در	زندگی	واقعی	و	محیط	اســت	و	
تجــارب	خود	را	از	مشــاهده	محیط	

پیرامون	به	مشارکت	می	گذارد.

	با	شــناختی	که	از	توانمندی	ها	و	
برای	 عالیق	خود	دارد،	فعالیت	هایی	
و	همکالس	ها	 خــود	 یادگیری	 ارتقا	

پیشنهاد	و	انجام	می	دهد.

	ادعاها	و	شــنیده	های	مرتبط	با	
موضوع	ها	و	مفاهیم	کتاب	درســی	
را	که	در	زندگــی	روزانه	با	آن	مواجه	
می	شــود،	به	طور	علمی	و	مستدل،	
و	 عواطــف	 دخالــت	دادن	 بــدون	

احساسات	قضاوت	می	کند.			

 اهداف زیست شناسی
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	پایه	یازدهم 	زیست	شناسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	تنظیم	فرایندهای	زیستی:	ســاختارها،	عملکرد	و	
سازوکارها

	دریافت	محرک	های	محیطی:	ســاختارها،	عملکرد	
و	سازوکارها

	تقسیم	یاخته:	انواع،	سازوکار،	نتایج
	تولیدمثل:	ساختارها	و	سازوکارها

 رشدونمو
	ایمنی:	ساختارها،	عملکرد،	سازوکارها

رشدونمو	دانه	درگیاهان

مهارت ها

 نقد
 استدالل

 مفهوم	سازی
 فرضیه	سازی
 درک	روابط

 طراحی	و	اجرای	آزمایش
 مشاهده
 طبقه	بندی
 حل	مسئله

 درک	سیستمی	به	منظور	درک	پیوستگی	حیات
 تدوین	و	ارائه	گزارش

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	علم	و	فناوری
 عالقمندی	به	مخلوقات

 ارزشمند	دانستن	حیات	و	جانداران
 عالقمندی	به	مشارکت	در	یادگیری

نقشه محتوایی زیست شناسی
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3

	پایه	یازدهم 	زیست	شناسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

	مولکول	های	اطالعاتی	را		بر	اساس	
ساختار	و	عملکرد	با	هم	مقایسه	می	کند	
و	مثال	هایی	از	نقش	آنها	در	دنیای	زنده	

ارائه	می	دهد.	

	اهمیت	فرایندهای	همانندســازی،	
رونویسی	و	ترجمه	اطالعات	را	در	یاخته	
با	تاکید	بر	مراحل	اساسی	و	ساختارهای	

مرتبط	ارائه	می	دهد.	

	بــا	آگاهــی	از	مفهــوم	ژن،	تنظیم	
بیان	ژن	و	اهمیــت	تنظیم	را	همراه	با	

نمونه	هایی	ارائه	می	دهد.	

	با	استفاده	از	مفاهیم	و	سازوکارهای	
پایه،	چگونگی	وراثت	صفت	را	از	نسلی	
به	نســل	دیگر	با	توجه	به	مفهوم	دگره	

)الل(	ارائه	می	دهد.	

	با	استفاده	از	مفاهیم	و	سازوکارهای	
پایه،	مثال	هایی	از	عوامل	موثر	در	تغییر	

گونه		ها	ارائه	می	دهد.

ارائــه	مفاهیم	و	ســازوکارهای	 با	 	
اساسی	در	فرایندهای	تنفس	و	فتوسنتز،	
این	دو	فرایند	را	باهم	مقایسه	می	کند،	
و	مثال	هایــی	از	تنوع	و	اهمیت	آنها	در	

دنیای	زنده	ارائه	می	دهد.		

	با	ارائه	مفاهیــم	و	روش	های	پایه	
در	فناوری	زیســتی،	مثال	هایی	از	نقش	
و	اهمیت	ایــن	فناوری	در	پاســخ	به	
نیازهای	جوامع	انسانی	و	حل	مشکالت	

ارائه	می	دهد.

	با	ارائه	مفاهیم	پایــه	در	رفتارهای	
جانوری،	مثال	هایی	از	انواع	این	رفتارها	

را	بــا	تاکید	بر	نقش	آنها	در	بقای	قرد	و	
گونه	ارائه	می	دهد.

	درک	خود	از	مفاهیم		و	ارتباط	بین	
آنها	را	به	طور	خالصه	،	دقیق	و	شفاف	در	
قالب	های	گفتاری،	نوشتاری	یا	تصویری	

ارائه	می	دهد.	

	درک	خــود	از	مفاهیم	را	با	طراحی	
آزمایش	و	پژوهش	نشان	می	دهد	و	با	
تهیه	یا	ابداِع	ابزار	و	مواد	مورد	نیاز،	آن	

را	انجام	می	دهد.

	پرســش	های	خود	را	ثبت	و	سعی	
می	کنــد	قبل	از	اینکه	از	معلم	بپرســد،	
با	مراجعــه	به	منابع	معتبر،	پاســخ	یا	

اطالعاتی	در	باره	آن	بیابد.

	به	دنبال	یافتن	شواهدی	از	مفاهیم	
و	موضوعــات	کتاب	درســی	در	زندگی	
واقعی	و	محیط	است	و	تجارب	خود	را	
از	مشاهده	محیط	پیرامون	به	مشارکت	

می	گذارد.

	با	شــناختی	کــه	از	توانمندی	ها	و	
برای	 فعالیت	هایی	 دارد،	 خــود	 عالیق	
ارتقــا	یادگیــری	خــود	و	همکالس	ها	

پیشنهاد	و	انجام	می	دهد.

	ادعاهــا	و	شــنیده	های	مرتبــط	با	
موضوع	ها	و	مفاهیم	کتاب	درسی	را	که	
در	زندگی	روزانه	با	آن	مواجه	می	شود،	
به	طور	علمی	و	مستدل،	بدون	دخالت	
دادن	عواطــف	و	احساســات	قضاوت	

می	کند.
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3

	پایه	دوازدهم 	زیست	شناسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	مولکول	های	اطالعاتی:	ساختار	و	عملکرد
 همانندسازی

 رونویسی	و	ترجمه	اطالعات	در	یاخته
 تنظیم	بیان	ژن

	وراثت	صفات:	مفاهیم	و	سازوکارها
	تعییر	گونه	ها:	مفاهیم	و	سازوکارها

 فرایندهــای	تامین	انرژی	و	ماده	در	حیات:	تنفس	
و	فتوسنتز

	فناوری	های	زیستی:	مفاهیم	و	روش	ها
	رفتارهای	جانوری:	مفاهیم	و	انواع

مهارت ها

 نقد
 استدالل

 مفهوم	سازی
 فرضیه	سازی
 درک	روابط

 طراحی	و	اجرای	آزمایش
 مشاهده
 طبقه	بندی
 حل	مسئله

 درک	سیستمی	به	منظور	درک	پیوستگی	حیات
 تدوین	و	ارائه	گزارش

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	علم	و	فناوری،	و	مخلوقات
 ارزشمند	دانستن	حیات	و	جانداران
 عالقمندی	به	مشارکت	در	یادگیری

نقشه محتوایی زیست شناسی
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شیمی

پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم
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	شیمی 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

	ضمن	شناســایی	عنصرها	و	ایزوتوپ	ها	و	تعیین	
خانــه	آنها	در	جــدول	دوره	ای	عنصرها	مبتنی	بر	عدد	
اتمی،	نقش	آنها	را	در	شناســایی	و	درمان	بیماری	ها	

گزارش	می	کند.

	بــا	توجه	به	اصل	آفبا،	آرایــش	الکترونی	اتم	ها	تا	
عنصر	شماره	36،	را	رسم	و	شماره	دوره،	گروه	و	تعداد	

الکترون	های	ظرفیت	آنها	را	تعیین	می	کند.

	برهم	کنش	نــور	و	پرتوهــای	الکترومغناطیس	با	
اتم	ها	را	درک	می	کند	و	چگونگی	تشکیل	طیف	نشری	
خطی	و	تشــخیص	ســاختار	اتم	ها	را	بر	اســاس	آن	

توضیح	می	دهد.

	با	رســم	آرایش	الکترون	نقطه	ای	اتم	ها،	رفتار	آنها	
را	در	برهم	کنش	با	ســایر	اتم	ها	بر	مبنای	داد	و	ســتد	
الکترون	یا	به	اشــتراک	گذاشتن	و	رسیدن	به	آرایش	
هشت	تایی	تشخیص	می	دهد	و	پیش	بینی	می	کند.

	ضمن	آشنا	شدن	با	واحد	شمارش	ذره	ها،	محاسبات	
مربوط	به	استوکیومتری	مولی،	جرمی	و	تعداد	ذره	ها	

به	مول	را	انجام	می	دهد.

	حقایق	و	مفاهیم	مربوط	به	مواد،	واکنش	شیمیایی	
و	روابط	بین	کمیت	های	گوناگون	را	فرموله	می	کند	و	با	
استفاده	از	روابط	ریاضی	خواص	فیزیکی	و	شیمیایی،	

رفتار	و	عملکرد	مواد	را	پیش	بینی	می	کند.

	ویژگی	هــای	مولکول	هــای	قطبــی	و	ناقطبــی	
را	می	شناســد	و	ارتبــاط	میان	گشــتاور	دوقطبی	و	
جهت	گیری	در	میدان	الکتریکی	را	با	قطبیت	مولکول	ها	

درک	می	کند.

	فرایند	انحالل	مــواد	و	نمک	ها	در	آب	و	هم	چنین	
علت	تشکیل	محلول	ها	را	از	دیدگاه	مولکولی	توضیح		
داده	و	تشــخیص	می	دهــد	کدام	مــواد	در	آب	حل	

می	شوند.

	ضمن	درک	مفهوم	مقیاس	نســبی	جرم	اتمی	و	با	
توجه	بــه	درصد	فراوانی	ایزوتوپ	های	هر	عنصر،	جرم	

اتمی	میانگین	اتم	ها	را	حساب	می	کند.	

	با	ساختار	هواکره	و	اجزای	سازنده	آن	آشنا	می	شود	
و	روش	تهیه	گازهای	اکســیژن،	نیتروژن	و	آرگون	را	از	

هوا	توضیح	می	دهد.

	با	توجه	به	ساختار	اکسیژن	و	اوزون،	رفتار	و	خواص	
آنها	را	با	هم	مقایســه	کرده	و	برهم	کنش	اکســیژن	با	

فلزها	و	نافلزها	را	بررسی	و	گزارش	می	کند.

	ساختار	لوویس	مولکول	هایی	را	که	اتم	های	آنها	از	
قاعده	هشت	تایی	تبعیت		می	کند	رسم	می	کند.

	فرمول	و	نام	ترکیب	هــای	مولکولی	تک	مرکزی	و	
ترکیب	های	یونی	را	در	محدوده	اهداف	آموزشی	کتاب	

درسی	می	نویسد.

 اهداف شیمی

ادامه
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	پایه	دهم 	شیمی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



	ضمن	آشنایی	با	آالینده	های	هواکره	و	ردپای	کربن،	
تأثیر	آالینده	ها	بر	کره	زمین	و	زندگی	روزانه	ما	را	تبیین	
می	کند	و	نقش	ما	انسان	ها	و	عملکرد	آالینده	ها	را	در	
گرمایش	جهانی	تفســیر	و	روش	های	کاهش	ردپای	

کربن	را	توضیح	می	دهد.

	رفتــار	گازها	را	در	دما	و	فشــار	گوناگون	توضیح	
داده	و	محاســبات	مرتبط	با	استوکیومتری	واکنش	را	
 STP	شرایط	در	و	درســی	کتاب	اهداف	محدوده	در

انجام	می	دهد.

	با	بررسی	پویایی	شیمیایی	کره	زمین،	نقش	آب	کره	
را	به	عنوان	منبعی	برای	تهیه	مواد	شــیمیایی	مفید	و	

ارزشمند	تبیین	می	کند.

	بــا	توجه	به	روش	های	گوناگــون	بیان	مقدار	حل	
شــونده	در	محلول	های،	غلظت	حل	شــونده	ها	را	در	
انواع	محلول	ها	و	در	محدوده	اهداف	آموزشی	کتاب	

درسی	حساب	می	کند.	

	بــا	بررســی	داده	های	تجربی	رابطــه	ریاضی	دما	
و	انحالل	پذیــری	نمک	ها	در	آب	را	به	دســت	می	آورد	
و	با	اســتفاده	از	این	روابــط	و	نمودارهای	مربوطه،	
انحالل	پذیری	نمک	ها	را	در	دماهای	گوناگون	حساب	

می	کند	و	تغییرات	آنها	را	توضیح	می	دهد.	

	نقــش	مایعات	و	محلول	هــای	یونی	را	در	زندگی	
بررســی	می	کند	و	از	یافته	های	خود	در	بهبود	ســطح	

زندگی	فردی	و	سالمت	خود	بهره	می	برد.

	ضمــن	آشــنایی	با	مفهــوم	ردپــای	آب	و	نقش	
انسان	ها	در	بزرگی	این	ردپا،	روش	تهیه	آب	آشامیدنی	

را	براساس	خاصیت	گذرندگی	تشریح	می	کند.

	ضمن	شناســایی	نیروهای	بین	مولکولی	و	عوامل	
مؤثر	بر	انــدازه	این	نیروها،	تأثیر	آنهــا	را	بر	خواص	
فیزیکی	مواد	گوناگون	در	محدوده	اهداف	آموزشــی	
کتاب	درسی	توضیح	می	دهد	و	پیش	بینی	می	کند.	
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	پایه	دهم 	شیمی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	کیهان	زادگاه	الفبای	هستی
انواع،	ساختار(:	 واحد	ســازنده	)اجزا،	
نماد	 کلــی	تشــکیل	عنصرهــا،	 روند	
شــیمیایی،	عــدد	اتمی،	جــرم	اتمی،	
ایزوتوپ	ها،	طیف	نشری	و	ساختار	اتم،	
مدل	کوانتومی	اتم،	یون	ها	و	مولکول	ها،	
مولکول	 چند	 ـ	نقطه	ای	 الکترون	 ساختار	

ساده،	آرایش	الکترونی،	ظرفیت
رفتــار	و	عملکــرد	)خــواص،	رفتــار،	
اتمی،	 جــرم	 ذره	ها(:	 واکنش	پذیــری	
دادوستد	الکترون	و	تشکیل	ترکیب	های	
یونــی،	اشــتراک	الکترون	و	تشــکیل	

مولکول	ها،	رادیوایزوتوپ	ها	
تغییر	و	اندازه	گیری:	شــمارش	ذره	ها	از	
روی	جرم	آنها،	واحد	شــمارش	ذره	ها،	
مول،	جرم	مولی	ترکیب	های	ساده،	عدد	

آووگادرو
	ردپای	گازها	در	زندگی

انواع،	ساختار(:  واحد	ســازنده	)اجزا،	
ســاختار	الیه	ای	هواکره،	اجزای	سازنده	
هواکــره،	ترکیب	های	مولکولی،	آرایش	

لوویس،	آالینده	های	هواکره،	دگر	شکل،	
نام	گذاری	ترکیب	های	مولکولی

رفتــار	و	عملکــرد	)خــواص،	رفتــار،	
اوزون	و	 واکنش	پذیری	ذره	هــا(:		رفتار	
اثر	گلخانه	ای،	رفتــار	فلزها	 اکســیژن،	
با	اکســیژن،	رفتار	نافلزها	با	اکســیژن،	
نیتروژن	گازی	بی	اثــر	در	هواکره،	رفتار	
گازهــا،	قانــون	آووگادرو،	جداســازی	

گازهای	هواکره
تغییر	و	اندازه	گیری:	واکنش	ســوختن،	
قانون	پایستگی	جرم،	موازنه	معادله	های	
شیمیایی،	استوکیومتری	واکنش،	تولید	

آمونیاک	از	نیتروژن
	آب،	آهنگ	زندگی

انواع،	ساختار(:  )اجزا،	 واحد	ســازنده	
نام	گــذاری	 حــالل،	 و	 حل	شــونده	

ترکیب	های	یونی
رفتــار	و	عملکــرد	)خــواص،	رفتــار،	
واکنش	پذیری	ذره	ها(:	شناسایی	یون	ها،	

رفتار	مولکول	ها	در	میدان	الکتریکی
تغییــر	و	اندازه	گیــری:	پویایی	زمین	از	
درصد	 مولی،	 دیدگاه	شیمیایی،	غلظت	

جرمی،	قسمت	در	میلیون،	انحالل	پذیری
برهم	کنش	ها:	نیروهــای	بین	مولکول،	
فرایند	انحالل	نمک	هــا	در	آب،	انحالل	

گازها	در	آب،		قانون	هنری،	اسمز

مهارت ها

 مهارت	های	فرایندی	علوم:	مشاهده،	
اندازه	گیری	 فرضیه	ســازی،	 پیش	بینی،	
و	 جمــع	آوری	 اعــداد،	 به	کارگیــری	 و	
طبقه	بنــدی	داده	ها،	برقــراری	ارتباط	و	
رســم	نمودار،	توضیح	دادن	و	استنباط،	
نتیجه	گیری،	تعیین	متغیرها،	 تفســیر،	

طراحی	و	انجام	تحقیق،	مدل	سازی
 مهارت	هــای	تفکــر	خــالق	و	نقاد،	

کاوشگری	و	حل	مسئله

ارزش ها و گرایش ها

 مسئولیت	پذیری
 حقیقت	جویی
 علم	دوستی
 علم	ورزی

 دوستدار	طبیعت	بودن

 امانت	دانستن	منابع	خدادادی
 رعایــت	اخالق	و	صداقــت	در	ارائه	

یافته	ها
 مشارکت	پذیری

 خودباوری
 توجه	به	هویت	ملی

 توجه	به	نقش	دانشمندان	ایرانی	و	
اسالمی	در	گسترش	علم

 ارزشمند	دانستن	علوم	تجربی
 سالم	زیستی

 تالش	مشفقانه
 آینده	نگری
 خداباوری
 خیرخواهی

 جهان	اندیشی
 نوع	دوستی

 خوشنامی	در	علم،	صنعت	و...
 آبادانی	طبیعت

نقشه محتوایی شیمی
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	پایه	دهم 	شیمی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	نقش	مواد	شیمیایی	در	توسعه	جوامع	و	تمدن	های	
بشــری	را	تبیین	و	بهره	وری	در	بهره	بــرداری	از	منابع	

خدادادی	را	گزارش	می	کند.

	ضمن	مقایسه	خواص	فلزها،	شبه	فلزها	و	نافلزها،	
گزارشــی	درباره	روندهای	تناوبی	مانند	روند	تغییرات	
شــعاع	اتمی	و	خصلت	فلزی	و	نافلــزی	و	دالیل	آنها	

ارائه	می	دهد.

	واکنش	پذیری	فلزها	و	نافلزها	را	برمبنای	شــعاع	
اتمی	و	آرایش	الکترونی	آنها	مقایسه	می	کند	و	تفاوت	

میان	آنها	را	توضیح	می	دهد.

	آرایش	الکترونی	یون	های	فلزهای	واســطه	دوره	
چهارم	جدول	دوره	ای	را	رسم	و	با	آرایش	اتم	های	آنها	

مقایسه	می	کند.	

	بــا	شــکل	های	گوناگــون	یافت	شــدن	عنصرها	

در	طبیعت	آشــنا	می	شــود	و	گزارشــی	درباره	روش	
تهیه	برخــی	از	فلزها	براســاس	واکنش	پذیری	آنها	و	
هم	چنین	چگونگی	حفظ	این	منابع	برای	آیندگان	ارائه	

می	دهد.

	بازده	درصدی	واکنش	هــا	و	همچنین	کمّیت	های	
گوناگــون	مرتبط	با	اســتوکیومتری	واکنش	ها	را	با	در	
نظر	گرفتن	بازده	درصدی	و	درصد	خلوص	در	شــرایط	

واقعی	حساب	می	کند.	

	ساختار	هیدروکربن	های	ســاده	را	رسم	و	خواص	
فیزیکی	آنها	و	هم	چنیــن	واکنش	پذیری	آنها	را	با	ذکر	
مثال	های	ساده	مطابق	با	اهداف	کتاب	بررسی	و	تبیین	

می	کند.

	ضمن	تشــخیص	تفاوت	انواع	نفــت	خام	از	نظر	
ترکیب	درصد	اجزای	سازنده	آنها،	تأثیر	این	ماده	و	زغال	
ســنگ	را	در	اقتصاد	جهان،	زندگی	ما	و	محیط	زیست	

تبیین	می	کند	و	راهکارهایی	برای	کاهش	ردپای	کربن	
و	آالیندگی	آنها	ارائه	می	دهد.	

	نقــش	مواد	غذایی	را	در	زندگی	جوامع	بشــری	از	
دیدگاه	تأمین	انرژی	بررسی	می	کند	و	ضمن	تشخیص	
عوامــل	مؤثر	بر	فســاد	مواد	غذایــی،		راه	هایی	برای	
نگهداری	ســالم	و	طوالنی	مدت	آنهــا	مبتنی	بر	دانش	

شیمی	ارائه	می	دهد.

	ضمن	تشخیص	تفاوت	گرما،	دما	و	انرژی	گرمایی،	
چگونگی	جاری	شــدن	انرژی	گرمایی	را	در	یک	سامانه	

توضیح	می	دهد.

	منشــأ	داد	و	ستد	گرما	در	واکنش	های	شیمیایی	را	
تبیین	و	با	توجه	به	گرمای	مبادله	شده	در	واکنش	ها،	
پایــداری	مواد	شــرکت			کننده	را	با	یکدیگر	مقایســه	

می	کند.

 اهداف شیمی

ادامه
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	ضمن	توضیح	آنتالپی	واکنش	و	روش	های	تعیین	
و	اندازه	گیری	آن،		آنتالپــی	واکنش	های	گوناگون	را	با	
اســتفاده	از	آنتالپی	پیوند	و	قانون	هس	حســاب	و	

تفاوت	بین	آنها	را	توجیه	می	کند.

	ارتباط	انرژی	ذخیره	شده	در	مواد	با	ساختار	آنها	و	
پیوندهای	شــیمیایی	موجود	در	آنها	را	درک	می	کند	و	
توجه	به	واکنش	سوختن،	ارزش	سوختی	مواد	غذایی	
و	آنتالپی	سوختن	مواد	شیمیایی	را	بررسی	و	مقایسه	

می	کند.	

	ضمن	درک	آهنگ	تغییرات	شیمیایی	در	انواع	مواد	
غذایی	و	شیمیایی	عوامل	مؤثر	در	سرعت	واکنش	های	

شیمیایی	را	گزارش	و	تبیین	می	کند.

	ضمن	درک	مفهوم	ســرعت	متوســط	مصرف	یا	
تولید	مواد	و	سرعت	واکنش،	محاسبات	مرتبط	با	این	
کمّیت	ها	را	بر	اســاس	داده	ها	و	نمودارهای	مربوطه	

انجام	می	دهد.

	بازدارنده	ها	و	نقش	آنهــا	را	در	ماندگاری	طوالنی	
مدت	مواد	غذایی	می	شناســد	و	گزارشی	از	ساختار	و	
عملکرد	آنهــا	را	به	طور	کلی	و	مبتنی	بر	واکنش	پذیری	

ذره	های	شیمیایی	تبیین	می	کند.

	گزارشــی	از	ردپای	کربن	در	فراینــد	تهیه،	تولید	و	
مصــرف	مواد	غذایی	ارائه	می	دهــد	و	با	بهره	گیری	از	
شیمی	سبز	راهکارهایی	برای	کاهش	این	ردپا	معرفی	

می	کند.

	با	انواع	پوشــاک	و	تنوع	آنها	از	نظر	مواد	سازنده،	
کاربرد	و	نحوه	محافظت	از	بدن	انســان	آشنا	می	شود	
و	نقــش	دانش	شــیمی	را	در	تأمین	پوشــاک	مورد	
نیاز	جوامع	بشــری	و	هم	چنین	پوشش	های	گوناگون	

صنعتی	و	بهداشتی	و...	گزارش	می	کند.

	با	تشــخیص	درشــت	مولکول	ها	از	مولکول	های	
ســاده	تر	و	بــا	درنظرگرفتن	نوع	و	قــدرت	نیروهای	
بین	مولکولــی	آنها	خواص	فیزیکــی	برخی	پلیمرها	را	

توضیح	می	دهد.

	ضمن	شناخت	الیاف	طبیعی	و	مصنوعی،	واکنش	
پلیمری	شدن	آلکن	ها	را	بررسی	و	ساختار	مونومرها	و	

پلیمرهای	ایجاد	شده	را	شناسایی	و	رسم	می	کند.

	گزارشی	از	کاربرد	گسترده	پلی	استرها	و	پلی	آمیدها	
در	زندگی	ارائه	و	واکنش	کلی	تشکیل	آنها	و	هم	چنین	

ساختار	کلی	این	پلیمرها	را	مشخص	می	کند.

	تأثیر	پلیمرهای	ســاختگی	را	در	زندگی	انسان	ها	و	
محیط	زیست	بررسی	و	راه	های	کاهش	ردپای	کربن	و	
حفاظت	محیط	زیست	و	منابع	خدادادی	را	با	توجه	به	

دانش	شیمی	سبز	گزارش	می	کند.

	ضمن	بررســی	نقش	الکل	ها،	اسیدها	و	استرها	در	
زندگی	روزانه،	گزارشــی	از	خــواص	فیزیکی	الکل	ها	و	
اسیدهای	آلی	و	واکنش	شــیمیایی	بین	آنها	با	توجه	
به	ســاختار	آنها	و	تعداد	اتم	های	کربن	ســازنده	ارائه	
می	دهد	و	معادله	شــیمیایی	مربوطــه	را	در	محدوده	

اهداف	آموزشی	کتاب	درسی	می	نویسد.
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مفاهیم

	قدر	هدایای	زمینی	را	بدانیم
انواع،	ساختار(:	 واحد	ســازنده	)اجزا،	
فلزهای	واسطه	و	یون	های	آنها،	آرایش	
الکترونــی	یون	های	فلزهای	واســطه،	
انــواع	هیدروکربن	ها	و	ســاختار	آنها،	

نام	گذاری	آلکن	ها
فلزها	 واکنش	پذیری	 عملکــرد:	 و	 رفتار	
و	نافلزهــا،	رفتــار	مولکول	ها،	شــعاع	
هیدروکربن	ها،	 واکنش	پذیــری	 اتم	ها،	

گیاه	پاالیی،	تجدیدپذیری	منابع
برهم	کنش	هــا	و	الگوهــا:	رفتار	تناوبی	
اتم	هــا،	نیــروی	بیــن	مولکولــی	در	

هیدروکربن	ها	
تغییــر	و	اندازه	گیــری:	درصد	خلوص،	
بازده	درصدی،	استوکیومتری	واکنش	

	در	پی	غذای	سالم
انرژی:	انرژی	پتانسیل	و	جنبشی	مواد،	
عوامــل	مؤثر	بر	میزان	انرژی	ماده،	گرما	

و	دما
سرعت	واکنش،	 تغییر،	پایداری،	زمان:	

ترموشــیمی،	قانون	هــس،	مدت	زمان	
فاسد	شدن	مواد	غذایی	

تغییــر	و	اندازه	گیری:	گرمــای	واکنش		
اندازه	گیری	تغییر	 انرژی	مواد	غذایــی		،	

جرم،		حجم	و	مول	در	واحد	زمان	
رفتار	و	عملکرد:	ظرفیت	گرمایی	و	گرمای	
ویژه،	افزودنی	ها	و	زمان	ماندگاری	مواد	

غذایی

	پوشاک،		نیاز	پایان	ناپذیر
واحد	سازنده:	انواع	مونومرها	و	ساختار	

آنها،	انواع	پلیمرها	و	ساختار	آنها
رفتار	و	عملکــرد:	واکنش	پذیری	و	رفتار	
مولکول	ها،	واکنش	اسید	آلی	با	الکل	ها	

و	آمین	ها،	واکنش	پلیمری	شدن
برهم	کنش	ها:	نیــروی	بین	مولکولی	در	

اسیدها،	الکل	ها	و	پلیمرها
تغییــر	و	اندازه	گیری:	ســرعت	تجزیه	

مواد،		زیست	تخریب	پذیری

مهارت ها

 مهارت	های	فرایندی	علوم
فرضیه	ســازی،	 پیش	بینی،	 مشــاهده،	
اعــداد،	 به	کارگیــری	 و	 اندازه	گیــری	
جمع	آوری	و	طبقه	بندی	داده	ها،	برقراری	
ارتباط	و	رســم	نمودار،	توضیح	دادن	و	
تعیین	 نتیجه	گیری،	 تفســیر،	 استنباط،	
متغیرهــا،	طراحــی	و	انجــام	تحقیق،	

مدل	سازی
 مهارت	هــای	تفکــر	خــالق	و	نقاد،	

کاوشگری	و	حل	مسئله

ارزش ها و گرایش ها

 مسئولیت	پذیری
 حقیقت	جویی
 علم	دوستی
 علم	ورزی

 دوستدار	طبیعت	بودن
 امانت	دانستن	منابع	خدادادی

 رعایــت	اخالق	و	صداقــت	در	ارائه	
یافته	ها

 مشارکت	پذیری
 خودباوری

 توجه	به	هویت	ملی
 توجه	به	نقش	دانشمندان	ایرانی	و	

اسالمی	در	گسترش	علم
 ارزشمند	دانستن	علوم	تجربی

 سالم	زیستی
 تالش	مشفقانه

 آینده	نگری
 خداباوری
 خیرخواهی

 جهان	اندیشی
 نوع	دوستی

 خوشنامی	در	علم،	صنعت	و...
 آبادانی	طبیعت

نقشه محتوایی شیمی
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پایه دوازدهم

	مفهوم	امید	به	زندگی	را	می	شناسد	و	نقش	دانش	
شــیمی	را	با	توجه	به	شوینده	ها	و	داروهای	شیمیایی	
در	بهبود	سطح	سالمت	و	بهداشت	جامعه	و	افزایش	

امید	به	زندگی	گزارش	می	کند.

	ضمن	شناسایی	ســاختار	صابون	و	چربی	و	رفتار	
آن	هــا	در	برابر	آب،	گزارشــی	از	خاصیــت	و	قدرت	
پاک	کنندگی	صابون	ها	و	پاک	کننده	های	غیر	صابونی	
بر	اســاس	ســاختار	آن	ها	و	هم	چنین	عوامل	مؤثر	بر	

آن	ها	را	ارائه	می	دهد.

	انواع	مخلوط	ها	را	شناسایی	و	دسته	بندی	می	کند	
و	خواص	آن	ها	را	بررسی	و	مقایسه	می	کند.

	با	تعریف	اســید	و	باز	مطابق	نظریه	آرنیوس	آشنا	
می	شــود	و	رســانایی	الکتریکی	محلول	های	اسیدی،	
درجه	تفکیک	اسیدها	و	میزان	اسیدی	بودن	محلول	ها	

را	بررسی	می	کند.

	معادلــه	یونــش	اســیدهای	تک	پروتــون	دار	را	
می	نویسد	و	محاســبات	کمی	مربوط	به	درجه	یونش	
و	درصد	یونش،	ثابت	اســیدی	و	غلظت	های	تعادلی	

را	انجام	می	دهد.	

	محاســبات	کمی	مربوط	به	استوکیومتری	واکنش	
و	محاسبه	کمیت	هایی	مانند	پی	اچ،	غلظت	یون	های	
هیدرونیوم	و	هیدروکسید	را	در	محلول	های	اسیدی	و	

بازی	به	درستی	انجام	می	دهد.

	نقــش	دانــش	الکتروشــیمی	را	در	بهبود	خواص	
مواد،	تولید	مواد	با	ویژگی	های	مطلوب	و	تأمین	انرژی	
بررســی	می	کند	و	تأثیر	آن	را	بر	روی	رفاه	و	آســایش	

زندگی	مردم	گزارش	می	کند.	

	داد	و	ســتد	الکترون	در	واکنش	های	اکســایش	و	
کاهش	و	نقش	هر	واکنش	دهنده	را	در	آن	ها	بررســی	
می	کند	و	روش	های	جاری	شدن	انرژی	در	این	واکنش	ها	

را	گزارش	می	کند.

	با	درک	سفر	هدایت	شده	الکترون	ها	در	واکنش	های	
شیمیایی،	سلول	گالوانی	را	شناسایی	می	کند	و	ساختار	

و	عملکرد	آن	را	توضیح	می	دهد.

	ضمن	آشــنایی	با	نیم	سلول	اســتاندارد	هیدروژن	
و	روش	اندازه	گیری	پتانســیل	کاهشی	استاندارد	و	با	
توجه	به	مقادیر	پتانسیل	کاهشی	استاندارد	آند	و	کاتد	
را	در	ســلول	های	گالوانی	تشخیص	می	دهد	و	نیروی	

الکتروموتوری	سلول	را	حساب	می	کند.

	ضمن	بررســی	نقش	باتری	های	گوناگون	از	جمله	
باتری	لیتیمی	در	زندگی،	ســاختار	و	عملکرد	ســلول	

سوختی	را	توضیح	می	دهد.

	با	ساختار	و	عملکرد	سلول	الکترولیتی	آشنا	می	شود	
و	روش	تهیــه	فلزهای	ســدیم،	منیزیــم	و	آلومینیم	

 اهداف شیمی

ادامه
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)فرایند	هال(	را	از	طریــق	برقکافت	نمک	مذاب	آن	ها	
توضیح	می	دهد.

	خوردگی	فلز	آهن	در	وسایل	آهنی،	آهن	گالوانیزه	
و	حلبی	را	در	طبیعت	بررســی	می	کنــد	و	روش	های	
فیزیکی	و	شیمیایی	محافظت	از	فلز	آهن	را	در	وسایل	

و	موقعیت	های	گوناگون	گزارش	می	کند.

	گزارشــی	از	نقش	دانش	الکتروشیمی	را	در	تولید	
انرژی	الکتریکی،	ســوخت	های	پاک،	بازیافت	فلزها،	
حفــظ	منابع	خــدادادی	و	طبیعی	و	تولیــد	مواد	با	
ویژگی	های	مطلوب	بر	اســاس	فراینــد	آب	کاری	ارائه	

می	دهد.

	گزارشــی	از	زیبایــی،	ماندگاری	و	پایــداری	مواد	
گوناگــون	را	در	طبیعــت	و	زندگی	روزانــه	خود	ارائه	
می	دهد	و	علت	پایداری	مواد	را	از	نگاه	شیمیایی	و	به	

طور	کلی	توضیح	می	دهد.

	ساختار	مواد	مولکولی	و	کواالنسی	و	برخی	خواص	
فیزیکی	آنها	را	مطابق	با	اهداف	آموزشی	کتاب	درسی	
بررسی	و	با	یکدیگر	مقایسه	می	کند	و	علت	این	تفاوت	

را	توضیح	می	دهد.

	توزیع	بارالکتریکی	روی	گونه	های	شــیمیایی	را	با	
استفاده	از	نقشه	های	پتانسیل	الکترواستاتیکی	بررسی	
می	کند	و	مولکول	های	قطبی	را	از	ناقطبی	تشــخیص	

می	دهد.

	ساختار	ترکیب	های	یونی	و	خواص	آن	ها	را	بررسی	
می	کند	و	آنتالپی	فروپاشــی	شــبکه	بلور	ترکیب	های	
یونی	را	باهم	مقایســه	می	کند	و	علت	تفاوت	ها	را	بر	

اساس	چگالی	بار	یون	ها	توضیح	می	دهد.

	مدل	دریای	الکترون	برای	فلزها	را	توصیف	می	کند	
و	بر	اساس	آن	خواص،	رفتار	و	اهمیت	فلزها	و	به	ویژه	
تیتانیم	را	در	زندگی	روزانه	و	مطابق	با	اهداف	آموزشی	

کتاب	توضیح	می	دهد.	

	ضمن	شناخت	رنگدانه	و	رنگ،	برهم	کنش	نور	مرئی	
با	مواد،		اجسام	و	چشم	بیننده	را	توضیح	می	دهد.

	با	انواع	آالینده	های	هوا،	کره	و	منشــأ	تولید	آنها	
آشنا	می	شود	و	با	توجه	به	رفتار	آنها	در	برابر	پرتوهای	
الکترومغناطیســی	روش	شناســایی	انواع	آالینده	ها	
و	اندازه	گیــری	مقــدار	آن	ها	را	به	طــور	کلی	توضیح	

می	دهد.

	با	درک	مفهوم	انرژی	فعال	سازی	و	بر	اساس	نمودار	
آن	ها	 شیمیایی	،	سرعت	 واکنش	های	 ـ	پیشرفت	 انرژی	
را	با	هم	مقایســه	می	کند	و	علــت	اختالف	را	توضیح	

می	دهد.

	با	بررسی	نقش	کاتالیزگرها	بر	سرعت	واکنش	های	
شیمیایی،	گزارشی	از	عملکرد	مبدل	های	کاتالیستی	در	
کاهش	آالینده	های	خروجی	از	اگــزوز	خودروها	ارائه	

می	دهد.
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	مفهــوم	تعادل	در	واکنش	های	شــیمیایی	را	درک	
می	کند	و	تأثیر	عوامل	گوناگونــی	مانند	حجم،	دما	و	
غلظت	مــواد	را	بر	جابه	جایی	تعادل	و	ثابت	تعادل	با	

توجه	به	اصل	لوشاتلیه	توضیح	می	دهد.

	نقش	دانش	شیمی	را	در	افزایش	بازده	واکنش	های	
تعادلی	بیان	می	کند	و	چگونگی	رســیدن	به	شــرایط	
بهینه	را	برای	تولید	آمونیــاک	در	فرایند	هابر	با	بازده	

باال	را	گزارش	می	کند.

	گزارشــی	از	نقــش	دانــش	شــیمی	را	در	ایجاد	
انواع	فناوری	های	شــیمیایی،	افزایــش	بهره	وری	در	
فعالیت	های	اقتصادی،	کاهش	آلودگی	هوا	و	افزایش	
سطح	سالمت،	بهداشت	و	رفاه	زندگی	مردم	دنیا	ارائه	

می	دهد.	

	با	فرایند	و	چگونگی	تبدیل	یک	ماده	به	مواد	دیگر	و	
سنتز	مواد	آلی	جدید	آشنا	می	شود	و	معادله	شیمیایی	
واکنش	های	ساده	اتن	با	مواد	شیمیایی	دیگر	را	مطابق	

با	اهداف	آموزشی	کتاب	می	نویسد.	

	بــا	بررســی	ســاختار	پــت	)PET(،	واکنش	های	
شــیمیایی	تهیه	مواد	اولیه	را	بــرای	واکنش	پلیمری	
شدن	تولید	پت	می	نویسد	و	شرایط	انجام	شدن	آنها	

را	توضیح	می	دهد.

	ضمن	بررســی	خواص	پلیمرها	و	دلیل	ماندگاری	
آن	ها	در	طبیعت،	روش	هایی	برای	بازیافت	پسماندهای	

پالستیکی	به	ویژه	پت	)PET(	توضیح	می	دهد.

	با	روش	های	تولید	متانول	آشــنا	می	شود	و	تغییر	

عدد	اکســایش	مواد	شرکت	کننده	در	این	واکنش	ها	و	
هم	چنین	سایر	واکنش	های	آلی	مطابق	با	اهداف	کتاب	

درسی	حساب	می	کند.

	نقش	شیمی	سبز	در	کاهش	ردپای	کربن	و	حفاظت	
از	محیط	زیســت	و	انواع	منابع	خــدادادی	را	توضیح	

می	دهد.
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مفاهیم

	مولکول	ها	در	خدمت	تندرستی
واحد	ســازنده:	اجزا،	انواع،	ساختار-	اتم،	مولکول	های	
اسیدهای	چرب،	اســترها،	چربی	ها،	اسیدها	و	بازها،	

انواع	مخلوط	ها
رفتــار	و	عملکرد:	رفتــار	مولکول	صابــون،	خاصیت	
اسیدی	و	بازی،	رسانایی	محلول	ها،		خاصیت	و	قدرت	
پاک	کنندگی	صابون	و	ساختار	آن،		رفتار	مخلوط	ها	در	

برابر	نور،	قدرت	اسیدها	و	بازها،	پی	اچ	محلول	ها
برهم	کنش	هــا	و	الگوهــا:	واکنش	اســید	ها	با	بازها،	
واکنش	اســترها	بــا	آب	در	محیط	اســیدی	و	بازی،	

واکنش	اسیدها	با	الکل	ها،	خودیونشی	آب
تغییــر	و	اندازه	گیــری:	واکنش	هــای	تعادلی،	ثابت	
تعادل،		غلظت	های	تعادلی،	استوکیومتری	واکنش	در	

)PH(اچ	پی	ها،	محلول

	آسایش	و	رفاه	در	سایه	شیمی
انرژی	پتانســیل	و	جنبشی	در	مواد،	راه	های	آزادسازی	
انرژی	مواد،	جاری	شدن	انرژی	با	سفر	الکترون،	پتانسیل	

کاهشی	نیم	سلول،	نیروی	الکتروموتوری،	باتری
تغییر،	پایداری،	زمان:	خوردگی	فلزات،	ماندگاری	مواد،	

روش	های	بهبود	خواص	مواد	
تغییر	و	اندازه	گیــری:	اندازه	گیری	تغییر	جرم،		حجم	و	
مول	در	واکنش	های	الکتروشــیمیایی،	درصدخلوص،	

بازده	درصدی	
رفتار	و	عملکرد:	داد	و	ستد	الکترون،		رفتار	مواد	در	برابر	
انرژی	الکتریکی،	سری	الکتروشیمیایی،	قدرت	کاهندگی	
فلزها،	قدرت	اکســندگی	مواد،	ســلول	گالوانی،	سلول	

الکترولیتی،	سلول	سوختی،	عدد	اکسایش
الکتروشــیمیایی،	 انــواع	واکنش	های	 برهم	کنش	ها:	

خوردگی،	استخراج	آلومینیم

	شیمی	جلوه	ای	از	هنر،	زیبایی	و	ماندگاری
واحد	ســازنده:	اجزا،	انواع	و	ســاختار	مــواد	یونی،	
مولکولی،	کوواالنسی،	مواد	هوشمند،		انواع	جامدها	و	

رنگ	دانه	ها،	عدد	کوئوردیناسیون،	دگرشکل	ها
رفتار	و	عملکرد:	توزیع	الکترون	و	رفتار	مولکول	ها،	رفتار	
مواد	در	برابر	نور،	خــواص	ترکیب	های	یونی،	خواص	

فلزها
برهم	کنش	ها:	پیوند	یونی،	پیوند	فلزی

نقشه محتوایی شیمی
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تغییر،	پایــداری،	زمان:	پایداری	مواد	و	ماندگاری	آنها	
در	طبیعت

تغییر	و	اندازه	گیری:	آنتالپی	فروپاشی	شبکه	بلور	یونی،	
تغییر	شعاع	یونی

	شیمی،	راهی	به	سوی	آینده	روشن	تر	
انرژی:	آنتالپی	واکنش	ها،	انرژی	فعال	سازی

واحد	ســازنده:	اجزا،	انواع	و	ساختار	آالینده	های	هوا،	
گروه	های	عاملی	

رفتــار	و	عملکــرد:	رفتار	مــواد	در	برابر	نــور،	مبدل	
کاتالیستی،	کاتالیزگر

تغییر	و	اندازه	گیری:	ثابت	تعادل،	غلظت	های	تعادلی،	
اقتصاد	اتمی

تغییر،	پایداری،	زمان:	سرعت	واکنش	ها،	عوامل	مؤثر	
بر	تعادل	

برهم	کنش	ها:	اکسایش	اتن،	اکسایش	زایلن،	واکنش	
تولید	پت	)PET(،	تولید	متانول	

مهارت ها

 مهارت	های	فرایندی	علوم:	مشــاهده،	پیش	بینی،	
فرضیه	سازی،	اندازه	گیری	و	به	کارگیری	اعداد،	جمع	آوری	
و	طبقه	بندی	داده	ها،	برقراری	ارتباط	و	رســم	نمودار،	
توضیح	دادن	و	اســتنباط،	تفسیر،	نتیجه	گیری،		تعیین	

متغیرها،	طراحی	و	انجام	تحقیق،	مدل	سازی.
 مهارت	هــای	تفکر	خالق	و	نقاد،	کاوشــگری	و	حل	

مسئله

ارزش ها و گرایش ها

 مسئولیت	پذیری
 حقیقت	جویی
 علم	دوستی
 علم	ورزی

 دوستدار	طبیعت	بودن
 تالش	بــرای	حفظ	منابــع	خدادادی	بــه	عنوان	

ودیعه	ای	برای	نسل	های	آینده

 رعایت	اخالق	و	صداقت	در	ارائه	یافته	ها
 مشارکت	پذیری

 خودباوری،	توجه	به	هویت	ملی
 توجه	به	نقش	دانشــمندان	ایرانی	و	اســالمی	در	

گسترش	علم
 ارزشمند	دانستن	علوم	تجربی

 سالم	زیستی
 تالش	مشفقانه

 آینده	نگری
 خداباوری
 خیرخواهی

 جهان	اندیشی
 نوع	دوستی

 خوشنامی	در	اقتصاد
 علم

 صنعت	و	...
 آبادانی	طبیعت
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فیزیک
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پایه دهم
)رشته علوم تجربی(

	با	درک	مفاهیم	اساسی	در	فیزیک	و	اندازه	گیری	به	
این	شناخت	می	رسد	که	فیزیک	علمی	تجربی	است	و	
اندازه	گیری	در	آن	اهمیت	بســیاری	دارد	و	پدیده	های	
فیزیکــی	را	به	طور	کّمی	توســط	کمّیت	های	فیزیکی	

توصیف	می	کند.

	پدیده	ها	و	مســائل	ساده	را	در	فیزیک	مد	ل	سازی	
می	کند.

	درکی	از	نقش	علم	فیزیک	در	زندگی	و	فناوری	های	
به	روز	و	پیشرفته	پیدا	می	کند.

	کمّیت	های	برداری	و	نرده	ای	و	کمیت	های	اصلی	و	
فرعی	را	تشخیص	می	دهد.	

	به	کمک	ابزارهای	ســاده،	اندازه	گیری	های	فیزیکی	
درستی	انجام	می	دهد	و	دقت	ابزار	را	در	گزارش	خود	
مشخص	می	کند	و	نتایج	اندازه	گیری	ها	و	محاسبات	را	

به	صورت	نمادگذاری	علمی	گزارش	می	دهد.	

	محاســبات	مربوط	به	چگالی	یک	جسم	را	انجام	و	
کاربردهایی	برای	آن	ارائه	می	دهد.

	ویژگی	های	فیزیکی	مــواد	در	حالت	های	مختلف	
را	بر	حسب	نیروی	بین	مولکولی	پیش	بینی	و	توضیح	

می	دهد.

	یکاهای	مختلف	فشار	را	به	یکدیگر	تبدیل	می	کند	
و	حسی	از	مقدار	آن	دارد.

	فشار	شاره	ساکن	را	در	عمق	های	مختلف	محاسبه	
و	مقایسه	می	کند.

	نیروی	شناوری	وارد	بریک	جسم	شناور	در	یک	شاره	
ساکن	را	می	شناســد	و	چگونگی	حرکت	جسم	تحت	

تأثیر	نیروی	شناوری	و	وزن	را	پیش	بینی	می	کند.

	به	کمک	معادله	پیوستگی	تندی	یک	شاره	در	حال	
حرکت	را	در	نقاط	مختلف	مســیر	محاسبه	و	به	کمک	
اصل	برنولی،	فشار	شاره	در	این	نقاط	را	با	هم	مقایسه	

می	کند.	

	اصل	برنولی	را	بیان	می	کند	و	کاربرد	آن	را	در	چند	
پدیده	و	وسیله	توضیح	می	دهد.

	انرژی	جنبشی	جسم	های	در	حال	حرکت	را	محاسبه	
و	مقایسه	می	کند.

	کار	نیروهای	ثابت	وارد	شــده	بر	یک	جســم	را	در	
یک	جابه	جایی	مشــخص،	محاسبه	و	کار	کل	را	تعیین	

می	کند.

	به	کمک	محاســبه	کار	کل،	تغییر	انرژی	جنبشــی	
را	محاســبه	می	کند	یا	بالعکس،	به	کمک	تغییر	انرژی	

جنبشی،	کار	کل	را	تعیین	می	کند.

 اهداف فیزیک

ادامه
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	انرژی	پتانسیل	گرانشی	جســم		را	در	ارتفاع	های	
مختلف	محاســبه	و	مقایســه	می	کنــد	و	ارتباط	کار	
نیروی	وزن	با	تغییر	انرژی	پتانسیل	گرانشی	را	توضیح	

می	دهد.

	با	کمک	اصل	پایســتگی	انرژی	مکانیکی	و	قانون	
پایســتگی	انرژی،	بســیاری	از	حرکت	ها	یا	پدیده	ها	
را	تفســیر،	پیش	بینی	یا	کمّیت	مجهولی	را	تعیین	و	

محاسبه	می	کند.

	تــوان	ورودی	و	خروجی	یک	دســتگاه	را	توضیح	
می	دهد	و	این	توان	ها	را	محاسبه	می	کند.

	به	کمک	انرژی	یا	کار	ورودی	و	خروجی	یک	سامانه،	

بازده	سامانه	ها	را	محاسبه	و	برای	سامانه	های	مختلف	
با	هم	مقایسه	می	کند.	

	چگونگی	اندازه	گیری	دما	با	دماسنج	های	مختلف	
را	توضیح	و	تبدیل	مقیاس	های	مختلف	دما	به	یکدیگر	

را	انجام	می	دهد.

	تغییر	طول،	سطح	و	حجم	یک	جسم	جامد	و	تغییر	
حجم	یک	مایع	را	در	تغییر	دمای	مشــخص	محاسبه	
می	کند	و	هم	چنین	ضریب	انبساط	طولی	جسم	جامد	

و	حجمی	مایع	را	با	آزمایش	تعیین	می	کند.

	گرمای	منتقل	شــده	به	یک	جسم	یا	گرفته	شده	از	
آن	در	یک	تغییر	دمای	معّین	را	محاسبه	می	کند.

	در	تماس	چند	جســم	با	دماهای	مختلف،	دمای	
تعــادل	را	محاســبه	می	کند	و	به	کمک	گرماســنجی	
گرمای	ویژه	یک	جســم	یا	گرمای	نهــان	ذوب	آن	را	

تعیین	می	کند.

	گرمای	الزم	برای	تغییر	حالت	یک	جسم	را	محاسبه	
و	آن	را	بــرای	اجســام	مختلف	و	تغییــر	حالت	های	

متفاوت	با	هم	مقایسه	می	کند.

	روش	های	مختلف	انتقال	گرما	را	با	هم	مقایسه	و	
کاربرد	هایی	را	برای	آنها	طراحی	و	ارائه	می	کند.
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مفاهیم

 پدیده	فیزیکی،	مدل	ها	و	نظریه	های	فیزیکی،	رابطه	
فیزیک	با	علوم	و	مهندســی،	مدل	سازی،	کمّیت	های	
فیزیکی،	کمیت	های	برداری	و	نــرده	ای،	اندازه	گیری،	
دستگاه	بین	المللی	یکاها،	کمیت	های	اصلی	و	فرعی،	
تبدیل	یکاها	به	روش	زنجیــره	ای،	نمادگذاری	علمی،	

دقت	علمی	وسیله	اندازه	گیری،	چگالی.
 حالت	هــای	ماده:	جامدهــای	بلورین	و	آمورف،	
مایع،	پدیــده	پخش،	گاز،	نیروهــای	بین	مولکولی:	
نیروی	هم	چســبی	و	دگرچســبی،	کشش	سطحی،	
ترشوندگی،	اثر	موئینگی،	فشار	در	شاره	ها،	فشارسنج	
هوا	)بارومتر(،	فشار	مطلق	و	فشار	پیمانه	ای	،	فشارسنج	
شــاره	ها	)مانومتر(،	فشارســنج	بوردون،	شناوری	و	
نیروی	شــناوری،	آهنگ	شارش	حجمی	شاره،	معادله	

پیوستگی،	اصل	برنولی.
 شــکل	های	انرژی،	انرژی	جنبشــی،	کار،	کار	کل،	
قضیه	کار	و	انرژی	جنبشــی،	کار	و	انرژی	پتانســیل،	
انرژی	پتانسیل	گرانشــی،	پایستگی	انرژی	مکانیکی،	
انرژی	درونی،	قانون	پایستگی	انرژی،	نیروهای	اتالفی،	

توان	و	بازده.
 دما،	دماســنجی،	کمّیت	دماســنجی،	رابطه	بین	
مقیاس	های	مختلف	دماسنجی،	دماسنج	ترموکوپل،	

انبساط	گرمایی،	انبســاط	طولی،	سطحی	و	حجمی،	
دماســنج	نــواری	دوفلزه،	انبســاط	غیر	عــادی	آب،	
گرما،	ظرفیــت	گرمایی،	گرمای	ویــژه،	دمای	تعادل،	
گرماسنجی،	تغییر	حالت	های	ماده،	گرمای	نهان	تبخیر	
و	ذوب،	روش	هــای	انتقال	گرما	)رســانش	گرمایی،	

همرفت	و	تابش(.

مهارت ها

 مشاهده
 پیش	بینی
 فرضیه	سازی

 اندازه	گیری	و	به	کارگیری	مقادیر	به	دست	آمده	از	آن
 جمع	آوری	و	طبقه	بندی	داده	ها

 برقراری	ارتباط	بین	کمّیت	های	فیزیکی	وابسته	به	
هم	و	رسم	نمودار

 توضیح	دادن	و	استنباط
 تفسیر

 نتیجه		گیری
 تعیین	و	کنترل	متغیرها

 طراحــی	و	انجام	آزمایش	و	تحقیق	و	ارزیابی	روند	
و	نتایج	آن

 فرایند	علمی	رسیدن	به	یک	رابطه
 بیان	و	نگارش	علمی	یافته	ها

 استفاده	درست	از	منابع	تحقیق
 مدل	سازی	و	توصیف	مســئله	و	تعیین	داده	ها	و	

مجهوالت	آن
 رسم	مدل	برای	مسئله

 تبدیل	یکاها
 برآورد	پاسخ	نهایی

 کارگروهی

ارزش ها و گرایش ها

	حقیقت	جویی
 کنجکاوی
 پشتکار

 انعطاف	پذیری
 عدم	تعصب

 عالقمندی	به	علم	و	فناوری	و	مخلوقات
 عالقمندی	به	مشارکت	در	یادگیری

 اعتقاد	به	کار	گروهی
 مسئولیت	پذیری

 تکریم	و	آبادانی	طبیعت
 محافظت	از	منابع	طبیعی

 ارزشمند	دانستن	نقش	فیزیک	در	زندگی
 	طبیعت	دوستی

 نگاه	امانت	داشتن	به	منابع

نقشه محتوایی فیزیک
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پایه یازدهم
)رشته علوم تجربی(

	با	الکتروســکوپ	کار		می	کند	و	توســط	آن	،	باردار	
بودن	یک	جسم	و	نوع	بار	آن	را	تعیین		می	کند.

	کوانتیده	بودن	و	پایستگی	بار	را	توضیح		می	دهد	
و	در	محاسبه	های	مربوط	به	مبادله	بار	الکتریکی	از		آنها	

استفاده		می	کند.

	بــرای	تعییــن	نیــروی	الکتریکی	بیــن	دو	بار	،	
آزمایش	های	کّمی	طراحی		می	کند.

	نیروی	الکتریکی	بین	دو	بار	نقطه	ای	را	محاســبه	
و	نمــودار	نیرو	بر	حســب	فاصله	بین	دو	بار	را	رســم	

	می	کند.

	اندازه	و	جهت	نیروی	الکتریکی	خالص	وارد	بر	یک	
ذره	باردار	را	از	طــرف	بارهای	الکتریکی	نقطه	ای	دیگر	

تعیین		می	کند.

	با	آزمایش	طرحی	از	خطــوط	میدان	الکتریکی	را	

تشکیل		می	دهد.	

	انــدازه	و	جهت	میدان	الکتریکی	را	در	یک	نقطه	از	
فضا	به	دست		می	آورد.

	اندازه	و	جهت	میدان	الکتریکی	ناشــی	از	یک	ذره	
بــاردار	را	در	یک	نقطه	از	فضــا	تعیین	و	نمودار	اندازه	
میدان	بر	حســب	فاصله	از	ذره	باردار	را	رسم	و	تفسیر	

	می	کند.	

	اندازه	و	جهت	میدان	الکتریکی	ناشــی	از	چند	ذره	
باردار	را	در	یک	نقطه	از	فضا	تعیین		می	کند.

	خطــوط	میدان	الکتریکــی	یکنواخت	و	هم	چنین	
خطوط	میدان	الکتریکی	ایجاد	شــده	توســط	دو	ذره	

باردار	را	به	طور	کیفی	رسم		می	کند.

	تغییر	انرژی	پتانســیل	الکتریکی	یــک	ذره	باردار	
و	اختالف	پتانســیل	الکتریکی	بیــن	دو	نقطه	در	یک	

میدان	در	حالت	های	هم	راســتا	بــا	میدان	یا	عمود	بر	
میدان	را	محاسبه	و	تفسیر		می	کند.

	بــا	طراحی	و	انجام	آزمایش،	نحــوه	توزیع	بار	در	
رسانا	را	تعیین		می	کند.

	عوامــل	مؤثر	بر	ظرفیت	خــازن	تخت	و	برخی	از	
کاربردهــای	خــازن	را	بیان		می	کند،	خازن	ســاده	ای	
	می	ســازد،	و	ظرفیت،	بار	و	انرژی	ذخیره	شده	در	آن	را	
در	حالتی	که	به	ولتاژ	مشــخصی	وصل	باشد،	محاسبه	

	می	کند.

	فروریــزش	را	توضیح		می	دهد	و	نقــش	آن	را	در	
خازن	بیان		می	کند.

	مدار	الکتریکی	ساده	ای	برای	بررسی	ُاهمی	بودن	یا	
نبودن	یک	وســیله	می	بندد	و	آمپرسنج	و	ولت	سنج	را	
در	جای	مناسب	در	مدار	قرار		می	دهد	و	پیروی	وسیله	

از	قانون	ُاهم	را	با	آن	مدار	تحقیق		می	کند.

 اهداف فیزیک

ادامه
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	عوامل	مؤثر	بر	مقاومت	سیم	های	فلزی	را	شناسایی	
	می	کند	و	توضیح		می	دهد	و	تغییر	مقاومت	ویژه		آنها	

را	با	تغییر	دما	تفسیر		می	کند.

	نقش	رئوستا	را	در	مدارها	توضیح		می	دهد.

	آثار	تخریبی	الکتریســیته	بر	بدن	را	تشــخیص	و	
مراقبت	های	الزم	برای	پیش	گیری	از	این	آثار	را	انجام	

	می	دهد.

	با	آزمایش،	نیروی	محرکه	باتری	و	مقاومت	داخلی	
آن	را	اندازه	گیری	و	محاسبه		می	کند	و	هم	چنین	باتری	

نو	و	فرسوده	را	از	هم	تشخیص		می	دهد.

	توان	هــای	خروجی	باتــری	و	مصرفی	و	اختالف	
پتانسیل	بین	هر	دو	نقطه	از	مدار	را	تعیین		می	کند.

	مقاومــت	معادل	بیــن	دو	نقطه	از	یک	شــبکه	
مقاومتی	را	در	حالت	اتصال	متوالی،	موازی	یا	ترکیب	

	آنها	تعیین		می	کند.

	برق	مصرفــی	منزل	و	قیمــت	آن	را	در	یک	دوره	
زمانی	مشخص	محاسبه		می	کند.

	وجــود	میدان	مغناطیســی	را	در	فضــای	اطراف	

آهن	ربا،	کره	زمین،	ســیم	حامل	جریان،	پیچه	مسطح	
حامل	جریان	و	ســیم	لوله	حامل	جریان	با	استفاده	از	
عقربه	مغناطیسی	تشخیص		می	دهد	و	خطوط	میدان	

هر	یک	را	رسم		می	کند.

	مفهوم	شیب	مغناطیسی	را	توضیح		می	دهد	و	آن	
را	اندازه	گیری	می	کند.

	با	طراحی	و	اجرای	آزمایش	نشان		می	دهد	بر	سیم	
حامل	جریان	در	میدان	مغناطیسی	نیرو	وارد	می	شود.

	اندازه	و	جهت	نیروی	مغناطیسی	وارد	بر	ذرۀ	باردار	
متحرک	در	میدان	مغناطیسی	و	سیم	حامل	جریان	را	
در	یک	میدان	مغناطیسی	یکنواخت	محاسبه	و	تعیین	

می	کند.

	علت	نیروی	مغناطیســی	بین	دو	ســیم	راست	و	
موازی	حامل	جریــان	را	توضیح		می	دهد	و	جهت	این	

نیرو	را	تعیین		می	کند.

	انــدازه	و	جهــت	میدان	مغناطیســی	را	در	داخل	
سیم	لوله	حامل	جریان	محاسبه	و	تعیین		می	کند.

	یک	آهن	ربای	الکتریکی		می	سازد	و	اثر	تعداد	دور،	
شــعاع	و	جریان	عبوری	از	سیم	لوله	را	بر	اندازه	میدان	

مغناطیسی	آهن	ربا	بررسی		می	کند.

	مواد	را	از	نظر	مغناطیسی	طبقه	بندی		می	کند	و	اثر	
میدان	مغناطیسی	بر	هر	دسته	از	مواد	را	شرح		می	دهد	
و	هم	چنین	برخی	کاربردهای	مواد	فرومغناطیسی	نرم	

و	سخت	را	بیان		می	کند.

	با	طراحــی	و	اجرای	آزمایش	های	ســاده،	پدیده	
القای	الکترومغناطیسی	را	نشان		می	دهد.

	با	اســتفاده	از	قانون	القای	فاراده،	نیروی	محرکه	
القایی	متوســط	و	جریان	القایی	متوســط	را	محاسبه	
	می	کنــد	و	به	کمک	قانون	لنز	جهــت	جریان	القایی	را	

تعیین		می	کند.

	اثر	خودالقاوری	و	ضریب	القاوری	القاگر	را	توضیح	
	می	دهد	و	کاربرد		آنها	را	بیان		می	کند	و	هم	چنین	انرژی	

ذخیره	شده	در	القاگر	را	محاسبه		می	کند.

	نحوه	تولید	جریان	متناوب	را	شرح		می	دهد،	جریان	
متناوب	در	هر	لحظه	را	محاسبه		می	کند،	نمودار	جریان	

متناوب	بر	حسب	زمان	را	رسم		می	کند.

	مبدل	ها	و	نقش		آنها	را	توضیح		می	دهد.
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مفاهیم

 بار	الکتریکی،	پایستگی	و	کوانتیده	
بودن	بار	الکتریکی،	ســری	الکتریسیته	
مالشی،	قانون	کولن،	برهم	نهی	نیروهای	
الکتروســتاتیکی،	میــدان	الکتریکی	و	
بارآزمــون،	میدان	الکتریکی	ذره	باردار،	
برهم	نهی	مید	ان	های	الکتریکی،	خطوط	
میــدان	الکتریکی،	میــدان	الکتریکی	
یکنواخت،	نیروی	الکتریکی	وارد	بر	بار	
الکتریکی،	 پتانســیل	 انرژی	 الکتریکی،	
باتری	ها،	میدان	 الکتریکی،	 پتانســیل	
الکتریکی	داخل	رســاناها	و	پدیده	القا،	
توزیع	بار	در	رســاناها،	خازن	و	ظرفیت	
الکتریکی،	 فروریزش	 دی	الکتریک،	 آن،	

انرژی	خازن.

 جریان	الکتریکی،	ســرعت	ســوق،	
مقاومــت	الکتریکی،	وســیله	اهمی	و	
غیر	اهمی	و	قانــون	اهم،	عوامل	مؤثر	
بر	مقاومــت	الکتریکی،	مقاومت	ویژه،	
تغییــر	مقاومــت	رســاناهای	فلزی	و	
ابررسانایی،	 دما،	 تغییر	 با	 نیم	ســاناها	

رئوســتا،	منبع	نیروی	محرکه	الکتریکی	
واقعــی	و	آرمانی،	توان	خروجی	باتری	
و	توان	مصرفی	در	مدارهای	الکتریکی،	
ترکیــب	مقاومت	ها	و	تعیین	مقاومت	
معادل	در	اتصال	های	متوالی	و	موازی.

 آهن	ربــا	و	قطب	هــای	آن،	میدان	
مغناطیســی،	اندازه	و	جهــت	میدان	
مغناطیســی،	نیروی	وارد	بر	ذره	باردار	
نیروی	 مغناطیسی،	 میدان	 در	 متحرک	
وارد	بر	ســیم	حامل	جریــان	در	میدان	
مغناطیســی،	میدان	مغناطیسی	سیم	
راست	حامل	جریان،	میدان	مغناطیسی	
پیچه	مسطح	و	سیم	لوله	حامل	جریان،	
مواد	فرومغناطیس،	مواد	دیامغناطیس	
و	مــواد	پارامغناطیــس،	پدیده	القای	
الکترومغناطیســی،	شــار	مغناطیسی،	
قانون	القای	الکترومغناطیســی	فاراده،	
قانــون	لنــز،	القاگرها،	خــود	القاوری،	
ضریب	القاوری،	انــرژی	القاگر،	جریان	
متناوب،	دوره	و	بســامد،	مولد	جریان	

متناوب،	مبدل	ها.

مهارت ها

 مشاهده
 پیش	بینی
 فرضیه	سازی

اندازه	گیری	و	به	کارگیــری	مقادیر	به	  
دست	آمده	از	آن

 جمع	آوری	و	طبقه	بندی	داده	ها
ارتباط	بیــن	کمّیت	های	  برقــراری	
فیزیکی	وابسته	به	هم	و	رسم	نمودار

 توضیح	دادن	و	استنباط
 تفسیر

 نتیجه		گیری
 تعیین	و	کنترل	متغیرها

 طراحی	و	انجام	آزمایش	و	تحقیق	و	
ارزیابی	روند	و	نتایج	آن

 فرایند	علمی	رسیدن	به	یک	رابطه
 بیان	و	نگارش	علمی	یافته	ها

 استفاده	درست	از	منابع	تحقیق
مدل	ســازی	و	توصیف	مســئله	و	  

تعیین	داده	ها	و	مجهوالت	آن
 تبدیل	یکاها

 برآورد	پاسخ	نهایی
 کارگروهی

ارزش ها و گرایش ها

	حقیقت	جویی
 کنجکاوی
 پشتکار

 انعطاف	پذیری
 عدم	تعصب

 عالقمنــدی	بــه	علم	و	فنــاوری	و	
مخلوقات

 عالقمندی	به	مشارکت	در	یادگیری
 اعتقاد	به	کار	گروهی
 مسئولیت	پذیری

 تکریم	و	آبادانی	طبیعت
 محافظت	از	منابع	طبیعی

 ارزشمند	دانســتن	نقش	فیزیک	در	
زندگی

 	طبیعت	دوستی
 نگاه	امانت	داشتن	به	منابع

نقشه محتوایی فیزیک
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پایه دوازدهم
)رشته علوم تجربی(

	به	کمک	چند	کمیت	فیزیکی	که	تعریف	مشخصی	
دارنــد،	حرکت	تعــدادی	از	اجســام	پیرامون	خود	را	

توصیف	و	بررسی	می	کند.

	حرکت	برخی	از	اجسام	پیرامون	خود	را	به	صورت	
حرکت	با	ســرعت	ثابت	یا		شــتاب	ثابت	مدل	سازی	

می	کند.

	نمودارهــای	حرکت	را	تجزیه	و	تحلیل	می	کند	و	از	
روی	آنها	برخی	از	کمیت	ها	را	به	دست	می	آورد.

	برای	حالتی	که	جسم	بر	خط	راست	حرکت	می	کند،	
نوع	حرکت	جسم	را	تشخیص	می	دهد	و	کمیت	های	

مرتبط	با	آن	را	محاسبه	می	کند.

	مفهوم	لختی	و	نقش	کمربند	ایمنی	را	درک	می	کند	
و	به	ایمنی	خود	و	دیگران	کمک	می	نماید.

	با	تشخیص	نیروهای	وارد	بر	جسم،	مدلی	از	جسم	
و	نیروهای	وارد	بر	آن	را	رسم	و		نیروی	خالص	وارد	بر	

جسم	را	تعیین	می	کند.

	به	کمک	قانون	دوم	نیوتون	شــتاب	یک	جسم	را	
به	دســت	می	آورد	و	ســپس	به	کمک	روابط	حرکت،	

سرعت،	جابه	جایی	و	...	را	تعیین	می	کند.

	نیروی	اصطکاک	جنبشی	و	ایستایی	را	از	هم	تمیز	
می	دهد	و	بسته	به	شرایط	مسئله	و	براساس	نیروهای	
وارد	بر	جســم،	حرکت	جسم	را	تحلیل	و	شتاب	آن	را	

تعیین	می	کند.

	آزمایش	هایــی	بــرای	تعیین	ضریــب	اصطکاک	
ایستایی	و	جنبشی	طراحی	و	اجرا	می	کند.

	نیروی	ســطح	را	از	برایند	نیروی	عمودی	ســطح	
و	نیــروی	اصطکاک	که	عمود	بر	هم	هســتند،	تعیین	

می	کند.

	از		نمودار	نیروی	کشســانی	برحسب	تغییر	طول	
فنر،	ثابت	فنر	را	به	دست	می	آورد.

	نیروی	گرانشی	بین	دو	جسم،	مثاًل	ماهواره	و	زمین	
را	محاسبه	و	تعیین	جهت	می	نماید.

	در	حرکت	روی	خط	راســت،	از	روی	نمودار	نیرو	-	
زمان،	تغییر	تکانه	یک	جسم	و	نیروی	خالص	متوسط	

وارد	بر	آن	را	تعیین	می	کند.

	شتاب	گرانشی	را	در	اطراف	زمین	و	در	ارتفاع	های	
مختلف	تعیین	می	کند.

	پدیده	های	نوسانی	دنیای	اطراف	خود	را	براساس	
مفاهیــم	این	فصل	توضیح	می	دهد	و	با	اســتفاده	از	
معادله	مکان-زمان	در	حرکت	هماهنگ	ســاده،	مکان	
نوسانگر	را	در	هر	لحظه	محاسبه	و	نمودار	مکان-زمان	
آن	را	رســم	می	کند	و	با	استفاده	از	نمودار	به	توصیف	

حرکت	آن	می	پردازد.		

 اهداف فیزیک

ادامه
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	تبدیل	انرژی	های	جنبشــی	و	پتانسیل	را	برای	هر	
گونه	نوسانگر	هماهنگ	ساده	توضیح	می	دهد.

	کارکــرد	ســامانه	جرم-فنر	و	آونگ	ســاده	را	بیان	
می	کند	و	دوره	تناوب	آنها	را	به	دست	می	آورد.	

	شرایط	ایجاد	تشدید	را	شرح	می	دهد	و	مثال	هایی	
از	تشدید	را	در	زندگی	ارائه	می	کند.	

	نحوه	تولید	امواج	عرضی	و	مشــخصه	های	آنها	را	
شرح	می	دهد	و	تندی	انتشار	موج	عرضی	در	تار	یا	فنر	
را	محاسبه	می	کند	و	کاربرد	مفاهیم	موج	را	دربرخی	از	

ابزار	آالت	موسیقایی	توضیح	می	دهد.	

	امواج	الکترومغناطیسی،	تولید	و	ویژگی	های	آنها،	
طیف	این	امواج	و	کاربردهایشان	را	توضیح	می	دهد.

	نحوه	تولید	امواج	طولی،	مشخصه	های	آنها	و	موج	
صوتی	را	شــرح	می	دهد	و	با	آزمایش	تندی	صوت	را	
انداز	ه	گیری	می	کند	و	شدت	و	تراز	شدت	صوت	صداها	

را	محاسبه	و	مقایسه	می	کند.

		نــوع	و	علت	تغییر	بســامد	را	در	پدیده	دوپلر	در	
امواج	صوتی	با	استدالل	بیان	می	کند.

	قانون	بازتاب	عمومی	مــوج	را	بیان	و	برای	امواج	
صوتی	تحقیق	می	کند	و	تندی	صوت	را	با	اســتفاده	از	

پژواک	به	دست	می	آورد.

	قانون	شکســت	عمومی،	ضریب	شکست	و	قانون	
اســنل	را	برای	شکست	موج	توضیح	می	دهد	و	از	آنها	
برای	تعیین	ادامه	مســیر	نور	در	عبور	از	یک	محیط	به	

محیط	دیگر	استفاده	می	کند.	

	از	قوانین	بازتاب	و	شکســت	و	روابــط	آنها	برای	
بررسی	پدیده	های	طبیعی	و	فناوری	استفاده	می	کند.

	ضریب	شکســت	یک	تیغــه	را	اندازه	گیری	و	زاویه	
شکست	یک	پرتو	را	در	گذر	از	هوا	به	این	تیغه		محاسبه	

می	کند.

	پدیده	ســراب	را	به	کمک	جبهه	های	موج	و	تفاوت	
ضریب	شکســت	الیه	های	هوای	نزدیک	سطح	زمین	

توضیح	می	دهد.	

	تغییــر	نظریه	هــای	فیزیکی	در	طول	زمــان	را	که	
منجر	به	تبیین	درست	پدیده	های	فیزیکی	شده	است	

توضیح	می	دهد.

	اثر	فوتوالکتریک	و	نتایج	آن	را	توضیح	می	دهد.

	طیف	گسیلی	پیوســته	و	خطی	را	شرح	می	دهد	و	
بــه	کمک	رابطه	ریدبرگ،	طول	موج	رشــته	های	طیف	
گســیلی	هیدروژن	را	محاســبه	و	ناحیه	طیفی	آن	را	

تعیین	می	کند.	

	مدل	های	اتمی	تامسون	و	رادرفورد	و	ناتوانی	آنها	را	
در	توضیح	طیف	های	گسیلی	خطی	اتم	هیدروژن	شرح	
می	دهد	و	سپس	فرضیات	و	اصالحات	پیشنهادی	بور	

را	بیان	می	کند.

	در	اتــم	هیدروژن،	انــرژی	الکتــرون	را	در	هر	تراز	
محاســبه	می	کند	و	نمودار	ترازهای	انرژی	آن	را	رســم	

می	نماید.

	جذب	و	گسیل	را	در	مدل	اتمی	بور	توضیح	می	دهد	
و	همچنیــن	انرژی،	طول	موج	و	بســامد	فوتون	های	
گسیلی	و	جذبی	را	در	اتم	هیدروژن،	محاسبه	می	کند.

	موفقیت	ها	و	نارسایی	های	مدل	اتمی	بور	را	توضیح	
می	دهد.

	وارونی	جمعیت	و	گســیل	القایی	را	در	لیزر	شــرح	
می	دهد	و	کاربردهای	لیزر	را	بیان	می	کند.

ادامه
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	پایداری	هســته	را	برحســب	نیروی	هسته	ای	
تحلیل	و	شرح	می	دهد	و	نمودار	عدد	اتمی	بر	حسب	
عدد	نوترونی	را	برای	هســته	های	پایــدار	و	پرتوزا	

تفسیر	می	کند.

	انرژی	بستگی	هسته	ای	و	ترازهای	انرژی	هسته	
را	شرح	می	دهد	و	توضیح	می	دهد؛	انرژی	ای	معادل	
انرژی	بستگی	هسته	ای	باید	تأمین	شود	تا	هسته	به	

نوکلئون	های	تشکیل	دهنده	آن	تبدیل	شود.

	پرتوزایی	طبیعی	را	شــرح	می	دهد،	واپاشی	های	
آلفــا،	بتا	و	گاما	را	بر	حســب	هســته	مادر	و	دختر	
می	نویســد	و	بــرای	جلوگیری	و	نفوذ	هــر	کدام	از	
پرتوهای	آلفــا،	بتا	و	گاما	راه	های	عملی	پیشــنهاد	

می	کند.

	نحوه	کار	آشکارساز	دود	را	شرح	می	دهد.

	نیمه	عمر	ایزوتوپ	های	پرتوزا	را	شــرح	می	دهد،	
نمودار	تعداد	هسته	های	مادر	پرتوزا	را	در	یک	نمونه	
بر	حسب	زمان	رسم	می	کند	و	تعداد	هسته	های	مادر	
پرتوزای	فعال	باقی	مانده	در	یک	زمان	مشخص	را	به	

کمک	نیمه	عمر	ایزوتوپ	محاسبه	می	نماید.

مفاهیم

 مســیر،	مســافت،	مکان،	جابه	جایــی،	تندی	
متوسط،	ســرعت	متوسط،	تندی	لحظه	ای،	سرعت	
لحظه	ای،	نمودار	مکان-زمان،	نمودار	سرعت-زمان،	
شتاب	متوسط،	شتاب	لحظه	ای،	حرکت	با	سرعت	

ثابت،	حرکت	بر	خط	راست	با	شتاب	ثابت.
 

 نیرو،	اثر	نیرو،	مرکز	جرم	جسم،	قوانین	حرکت	
نیوتون،	لختی،	نیروی	خالــص،	نیروهای	متوازن،	
شــتاب،	نیروهای	کنش	و	واکنــش،	وزن،	نیروی	
مقاومت	شاره،	نیروی	عمودی	سطح،	نیروی	کشش	
طناب،	نیروی	اصطکاک		ایستایی	و	جنبشی،	نیروی	
کشســانی	و	قانون	هوک،	تکانــه،	تکانه	و	نمودار	

نیرو-زمان.

 نوســان	دوره	ای،	دوره	تناوب،	بســامد،	دامنه،	
حرکت	هماهنگ	ســاده	و	معادله	مکان-زمان	آن،	
بســامد	زاویه	ای،	دوره	تناوب	جــرم		فنر	و	آونگ	
ســاده،	انرژی	در	حرکت	هماهنگ	ســاده،	بسامد	
طبیعی	و	تشدید،	نوسان	واداشته،	موج	و	انواع	آن	
)مکانیکی	و	الکترومغناطیسی(،	تپ،	موج	عرضی،	
موج	طولی،	موج	های	پیش	رونده،	مشــخصه	های	

موج	)طول	مــوج،	دامنه،	قلــه،	دره،	جبهه	موج،	
دوره،	بســامد،	تندی	انتشــار(،	تندی	انتشار	موج	
عرضی	در	تــار	یا	فنر،	انتقال	انرژی	در	موج	عرضی،	
موج	های	الکترومغناطیســی	و	تندی	آن	در	خالء،	
الکترومغناطیســی	 موج	های	 بارز	 مشــخصه	های	
الکترومغناطیسی،	موج	 سینوسی،	طیف	موج	های	
طولی	و	مشــخصه	های	آن،	موج	صوتی،	شدت	و	
تراز	شــدت	صوت،	تندی	صوت،	ادراک	شــنوایی،	
تــن،	ارتفاع	و	بلندی	صــوت،	اثر	دوپلــر،	بازتاب	
امواج،	زاویه	تابش	و	زاویه	بازتابش،	قانون	بازتاب	
عمومــی،	پژواک،	مکان	یابــی	پژواکی،	بازتاب	های	
آینه	ای	و	پخشنده،	شکست	امواج،	قانون	شکست	
عمومی،	زاویه	تابش	و	زاویه	شکســت،	شکســت	
امواج	الکترومغناطیســی،	ضریب	شکست،	قانون	

شکست	اسنل،	پدیده	سراب،	پاشندگی	نور.

 فیزیــک	کالســیک	و	فیزیــک	جدیــد،	اثــر	
فوتوالکتریــک،	فوتوالکترون،	فوتون،	ثابت	پالنک،	
بســامد	آســتانه،	الکترون	ولت،	تابــش	گرمایی،	
طیف	گسیلی	پیوسته،	طیف	گسیلی	خطی،	معادله	
بالمــر،	معادله	ریدبــرگ،	مدل	اتمی	تامســون	و	
رادرفورد،	مدل	اتمی	بور،	مدار	مانا،	تراز	انرژی،	عدد	

نقشه محتوایی فیزیک

ادامه
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کوانتومی،	یک	ریدبــرگ،	حالت	های	برانگیخته،	حالت	
مانا،	نمودار	ترازهای	انرژی	بــرای	اتم	هیدروژن،	انرژی	
یونــش	الکترون،	طیف	جذبی،	اتم	هیدروژن	گونه،	لیزر،	
گسیل	خود	به	خود	و	گسیل	القایی،	ترازهای	شبه	پایدار،	
وارونی	جمعی،	ساختار	هســته،	نوکلئون،	عدد	جرمی،	
عدد	اتمی،	عدد	نوترونی،	ایزوتوپ	ها،	پایداری	هســته،	
نیروی	هســته	ای،	انرژی	بستگی	هسته	ای،	کاستی	جرم	
هسته،	پرتوزایی	طبیعی،	واپاشی	آلفا،	بتا	و	گاما،	هسته	
مادر	و	دختر،	آشکارســازهای	دود،	پوزیترون،	نیمه	عمر،	
نمودار	تعداد	هسته	های	مادر	پرتوزا	بر	حسب	زمان.

مهارت ها

 مشاهده
 پیش	بینی
 فرضیه	سازی

 اندازه	گیری	و	بکارگیری	مقادیر	به	دست	آمده	از	آن
 جمع	آوری	و	طبقه	بندی	داده	ها

 برقراری	ارتباط	بین	کمیت	های	فیزیکی	وابســته	به	
هم	و	رسم	نمودار

 توضیح	دادن	و	استنباط
 تفسیر

 نتیجه		گیری
 تعیین	و	کنترل	متغیرها

 طراحی	و	انجام	آزمایــش	و	تحقیق	و	ارزیابی	روند	
و	نتایج	آن

 فرایند	علمی	رسیدن	به	یک	رابطه
 بیان	و	نگارش	علمی	یافته	ها

 استفاده	درست	از	منابع	تحقیق
 مدل	ســازی	و	توصیف	مســئله	و	تعیین	داده	ها	و	

مجهوالت	آن
 تبدیل	یکاها

 برآورد	پاسخ	نهایی
 کارگروهی

ارزش ها و گرایش ها

	حقیقت	جویی
	کنجکاوی
	پشتکار

	انعطاف	پذیری
	عدم	تعصب

	عالقمندی	به	علم	و	فناوری	و	مخلوقات
	عالقمندی	به	مشارکت	در	یادگیری

	اعتقاد	به	کار	گروهی
	مسئولیت	پذیری

	تکریم	و	آبادانی	طبیعت
	محافظت	از	منابع	طبیعی

	ارزشمند	دانستن	نقش	فیزیک	در	زندگی
	طبیعت	دوستی

	نگاه	امانت	داشتن	به	منابع

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره متوسطه178

1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

3

	پایه	دوازدهم	)رشته	علوم	تجربی( 	فیزیک	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم
)رشته ریاضی فیزیک(

	با	درک	مفاهیم	اساسی	در	فیزیک	و	اندازه	گیری	به	
این	شناخت	می	رسد	که	فیزیک	علمی	تجربی	است	و	
اندازه	گیری	در	آن	اهمیت	بســیاری	دارد.	پدیده	های	
فیزیکــی	را	به	طور	کمی	توســط	کمّیت	های	فیزیکی	

توصیف	می	کند.

	پدیده	ها	و	مســائل	ساده	را	در	فیزیک	مدل	سازی	
می	کند.

	درکی	از	نقش	علم	فیزیک	در	زندگی	و	فناوری	های	
به	روز	و	پیشرفته	پیدا	می	کند.

	کمّیت	های	برداری	و	نرده	ای	و	کمیت	های	اصلی	و	
فرعی	را	تشخیص	می	دهد.	

	به	کمک	ابزارهای	ســاده،	اندازه	گیری	های	فیزیکی	
درستی	انجام	می	دهد	و	دقت	ابزار	را	در	گزارش	خود	
مشخص	می	کند	و	نتایج	اندازه	گیری	ها	و	محاسبات	را	

به	صورت	نمادگذاری	علمی	گزارش	می	دهد.	

	محاســبات	مربوط	به	چگالی	یک	جسم	را	انجام	و	
کاربردهایی	برای	آن	ارائه	می	دهد.

	ویژگی	های	فیزیکی	مــواد	در	حالت	های	مختلف	
را	بر	حسب	نیروی	بین	مولکولی	پیش	بینی	و	توضیح	

می	دهد.

	یکاهای	مختلف	فشار	را	به	یکدیگر	تبدیل	می	کند	
و	حسی	از	مقدار	آن	دارد.

	فشار	شاره	ساکن	را	در	عمق	های	مختلف	محاسبه	
و	مقایسه	می	کند.

	نیروی	شناوری	وارد	بر	یک	جسم	شناور	در	یک	شاره	
ساکن	را	می	شناســد	و	چگونگی	حرکت	جسم	تحت	

تأثیر	نیروی	شناوری	و	وزن	را	پیش	بینی	می	کند.

	به	کمک	معادله	پیوستگی	تندی	یک	شاره	در	حال	
حرکت	را	در	نقاط	مختلف	مســیر	محاسبه	و	به	کمک	
اصل	برنولی،	فشار	شاره	در	این	نقاط	را	با	هم	مقایسه	

می	کند.	

	اصل	برنولی	را	بیان	می	کند	و	کاربرد	آن	را	در	چند	
پدیده	و	وسیله	توضیح	می	دهد.

	انرژی	جنبشی	جسم	های	درحال	حرکت	را	محاسبه	
و	مقایسه	می	کند.

	کار	نیروهای	ثابت	وارد	شــده	بر	یک	جســم	را	در	
یک	جابه	جایی	مشــخص،	محاسبه	و	کار	کل	را	تعیین	

می	کند.

	به	کمک	محاســبه	کار	کل،	تغییر	انرژی	جنبشــی	
را	محاســبه	می	کند	یا	بالعکس،	به	کمک	تغییر	انرژی	

جنبشی،	کار	کل	را	تعیین	می	کند.

 اهداف فیزیک

ادامه
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	انرژی	پتانسیل	گرانشی	جســم		را	در	ارتفاع	های	
مختلف	محاســبه	و	مقایســه	می	کنــد	و	ارتباط	کار	
نیروی	وزن	با	تغییر	انرژی	پتانسیل	گرانشی	را	توضیح	

می	دهد.

	با	کمک	اصل	پایســتگی	انرژی	مکانیکی	و	قانون	
پایســتگی	انرژی،	بســیاری	از	حرکت	ها	یا	پدیده	ها	
را	تفســیر،	پیش	بینی	یا	کمّیت	مجهولی	را	تعیین	و	

محاسبه	می	کند.

	تــوان	ورودی	و	خروجی	یک	دســتگاه	را	توضیح	
می	دهد	و	این	توان	ها	را	محاسبه	می	کند.

	به	کمک	انرژی	یا	کار	ورودی	و	خروجی	یک	سامانه،	
بازده	سامانه	ها	را	محاسبه	و	برای	سامانه	های	مختلف	

با	هم	مقایسه	می	کند.

	چگونگی	اندازه	گیری	دما	با	دماسنج	های	مختلف	
را	توضیــح	می	دهد	و	مقیاس	هــای	مختلف	دما	به	

یکدیگر	را	تبدیل	می	کند.	

	تغییر	طول،	سطح	و	حجم	یک	جسم	جامد	و	تغییر	
حجم	یک	مایع	را	در	تغییر	دمای	مشخص	محاسبه	و	
هم	چنین	ضریب	انبساط	طولی	جسم	جامد	و	حجمی	

مایع	را	با	آزمایش	تعیین	می	کند.

	گرمای	منتقل	شــده	به	یک	جسم	یا	گرفته	شده	از	
آن	در	یک	تغییر	دمای	معّین	را	محاسبه	می	کند.

	در	تماس	چند	جســم	با	دماهای	مختلف،	دمای	
تعــادل	را	محاســبه	می	کند	و	به	کمک	گرماســنجی	
گرمای	ویژه	یک	جســم	یا	گرمای	نهــان	ذوب	آن	را	

تعیین	می	کند.

	گرمای	الزم	برای	تغییر	حالت	یک	جسم	را	محاسبه	
و	آن	را	بــرای	اجســام	مختلف	و	تغییــر	حالت	های	

متفاوت	با	هم	مقایسه	می	کند.

	روش	های	مختلف	انتقال	گرما	را	با	هم	مقایسه	و	
کاربرد	هایی	را	برای	آنها	طراحی	و	ارائه	می	کند.

	با	بررســی	تغییرات	فشار،	حجم،	دما	و	مقدار	گاز،	
به	رابطه	بین	این	کمّیت	ها	که	توصیف			کننده	رفتار	گاز	
)قانونمندی	در	رفتار	گازها(	اســت	پی	می	برد	)روش	

کنترل	متغیرها(.

	دستگاه	و	محیط	را	تشــخیص	می	دهد	و	نمودار	
یک	فرایند	ایستاوار	را	رسم	و	یا	تفسیر	می	کند.

	تغییر	انرژی	درونی	یک	دستگاه	در	یک	فرایند	را	بر	
اساس	کار	و	گرمای	مبادله	شده	در	آن	فرایند،	محاسبه	

و	تفسیر	می	کند.

	نمــودار	فرایندهای	خــاص	را	رســم	و	کار	را	در	
فرایندهای	هم	حجم	و	هم	فشار	محاسبه	می	کند.

	تغییــر	انرژی	درونی	در	گازهــای	آرمانی	را	در	هر	
فرایندی	به	کمک	نمودار	فشــار	-	حجم	و	با	استفاده	از	

نمودارهای	هم	دما	به	طور	کیفی	بررسی	می	کند.	

	کار	و	گرمای	مبادله	شده	در	یک	چرخه	ترمودینامیکی	
را	به	کمک	نمودار	فشار	-	حجم	محاسبه	می	کند.

	نحوه	عملکرد	ماشــین	بخار	و	فرایندهای	ماشین	
بنزینی	را	توصیف	می	کند	و	بازده	ماشین	های	گرمایی	

را	محاسبه	و	مقایسه	می	کند.

	قانون	دوم	ترمودینامیک	را	به	بیان	های	ماشــین	
گرمایی	و	بیان	یخچالی	شــرح	می	دهد	و	کاربرد	آن	را	

در	بررسی	پدیده	های	فیزیکی	بیان	می	کند.
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مفاهیم

 پدیده	فیزیکی،	مدل	ها	و	نظریه	های	
فیزیکــی،	رابطــه	فیزیک	بــا	علوم	و	
کمیت	های	 مدل	ســازی،	 مهندســی،	
فیزیکی،	کمیت	های	برداری	و	نرده	ای،	
یکاها،	 بین	المللی	 اندازه	گیری،	دستگاه	
تبدیل	 فرعــی،	 و	 اصلــی	 کمیت	های	
یکاها	بــه	روش	زنجیره	ای،	نمادگذاری	
اندازه	گیری،	 علمی،	دقت	علمی	وسیله	

چگالی.
جامدهــای	 مــاده:	 حالت	هــای	  
بلورین	و	آمورف،	مایع،	پدیده	پخش		،	
گاز،	نیروهــای	بیــن	مولکولی:	نیروی	
دگرچســبی،	کشــش	 و	 هم	چســبی	
ســطحی،	ترشــوندگی،	اثر	مویینگی،	
فشــار	در	شــاره	ها،	فشارســنج	هوا	
)بارومتر(،	فشار	مطلق	و	فشار	پیمانه	ای	،	
فشارسنج	شاره	ها	)مانومتر(،	فشارسنج	
بوردون،	شــناوری	و	نیروی	شــناوری،	
معادله	 شــاره،	 آهنگ	شارش	حجمی	

پیوستگی،	اصل	برنولی.
 شــکل	های	انرژی،	انرژی	جنبشی،	
کار،	کار	کل،	قضیه	کار	و	انرژی	جنبشی،	

کار	و	انرژی	پتانســیل،	انرژی	پتانسیل	
گرانشــی،	پایســتگی	انرژی	مکانیکی،	
انرژی	درونی،	قانون	پایســتگی	انرژی،	

نیروهای	اتالفی،	توان	و	بازده.
 دما،	دماسنجی،	کمیت	دماسنجی،	
مختلف	 مقیاس	هــای	 بیــن	 رابطــه	
دماسنجی،	دماسنج	ترموکوپل،	انبساط	
گرمایی،	انبســاط	طولی،	ســطحی	و	
حجمی،	دماسنج	نواری	دوفلزه،	انبساط	
غیرعادی	آب،	گرمــا،	ظرفیت	گرمایی،	
گرمای	ویژه،	دمای	تعادل،	گرماسنجی،	
تغییــر	حالت	های	مــاده،	گرمای	نهان	
تبخیــر	و	ذوب،	روش	های	انتقال	گرما	
)رســانش	گرمایی،	همرفت	و	تابش(،	
قوانین	گازها	و	گازهای	آرمانی،	قانون	

آووگادرو،	قانون	گازهای	آرمانی.
 دستگاه،	محیط،	تعادل	ترمودینامیکی،	
متغیرهــای	ترمودینامیکــی،	معادلــه	
ترمودینامیکی،	 فرایندهــای	 حالــت،	
فرایند	ایستاوار،	تبادل	انرژی،	منبع	گرما،	
انرژی	درونی،	قانون	اول	ترمودینامیک،	
فرایندهــای	هم	حجم،	هم	فشــار،	هم	
دما	و	بی	دررو،	چرخــه	ترمودینامیکی،	
و	 برون	ســوز	 گرمایــی	 ماشــین	های	

درون	سوز،	ماشــین	بخار	وات،	ماشین	
بنزینی،	بازده	ماشین	گرمایی،	قانون	دوم	
گرمایی،	 ماشین	 بیان	 به	 ترمودینامیک	
یخچال	ها،	قانون	دوم	ترمودینامیک	به	

بیان	یخچالی.

مهارت ها

 مشاهده
 پیش	بینی
 فرضیه	سازی

اندازه	گیری	و	به	کارگیــری	مقادیر	به	  
دست	آمده	از	آن

 جمع	آوری	و	طبقه	بندی	داده	ها
ارتباط	بیــن	کمّیت	های	  برقــراری	
فیزیکی	وابسته	به	هم	و	رسم	نمودار

 توضیح	دادن	و	استنباط
 تفسیر

 نتیجه		گیری
 تعیین	و	کنترل	متغیرها

 طراحی	و	انجام	آزمایش	و	تحقیق	و	
ارزیابی	روند	و	نتایج	آن

 فرایند	علمی	رسیدن	به	یک	رابطه
 بیان	و	نگارش	علمی	یافته	ها

 استفاده	درست	از	منابع	تحقیق

 مدل	ســازی	و	توصیف	مســئله	و	
تعیین	داده	ها	و	مجهوالت	آن

 تبدیل	یکاها
 برآورد	پاسخ	نهایی

 کارگروهی

ارزش ها و گرایش ها

 حقیقت	جویی
 کنجکاوی
 پشتکار

 انعطاف	پذیری
 عدم	تعصب

 عالقمنــدی	بــه	علم	و	فنــاوری	و	
مخلوقات

 عالقمندی	به	مشارکت	در	یادگیری
 اعتقاد	به	کار	گروهی
 مسئولیت	پذیری

 تکریم	و	آبادانی	طبیعت
 محافظت	از	منابع	طبیعی

 ارزشمند	دانســتن	نقش	فیزیک	در	
زندگی

 	طبیعت	دوستی
 نگاه	امانت	داشتن	به	منابع

نقشه محتوایی فیزیک
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پایه یازدهم
)رشته ریاضی فیزیک(

	با	الکتروســکوپ	کار	می	کند	و	توســط	آن	،	باردار	
بودن	یک	جسم	و	نوع	بار	آن	را	تعیین	می	کند.

	کوانتیده	بودن	و	پایستگی	بار	را	توضیح	می	دهد	
و	در	محاسبه	های	مربوط	به	مبادله	بار	الکتریکی	از	آنها	

استفاده	می	کند.

	بــرای	تعییــن	نیــروی	الکتریکی	بیــن	دو	بار،	
آزمایش	های	کّمی	طراحی	می	کند.

	نیروی	الکتریکی	بین	دو	بار	نقطه	ای	را	محاســبه	
و	نمــودار	نیرو	بر	حســب	فاصله	بین	دو	بار	را	رســم	

می	کند.

	اندازه	و	جهت	نیروی	الکتریکی	خالص	وارد	بر	یک	
ذره	باردار	را	از	طــرف	بارهای	الکتریکی	نقطه	ای	دیگر	

تعیین	می	کند.

	با	آزمایش	طرحی	از	خطــوط	میدان	الکتریکی	را	
تشکیل	می	دهد.	

	انــدازه	و	جهت	میدان	الکتریکی	را	در	یک	نقطه	از	
فضا	به	دست	می	آورد.

	اندازه	و	جهت	میدان	الکتریکی	ناشــی	از	یک	ذره	
بــاردار	را	در	یک	نقطه	از	فضــا	تعیین	و	نمودار	اندازه	
میدان	بر	حســب	فاصله	از	ذره	باردار	را	رسم	و	تفسیر	

می	کند.	

	اندازه	و	جهت	میدان	الکتریکی	ناشــی	از	چند	ذره	
باردار	را	در	یک	نقطه	از	فضا	تعیین	می	کند.

	خطــوط	میدان	الکتریکــی	یکنواخت	و	هم	چنین	
خطوط	میدان	الکتریکی	ایجاد	شــده	توســط	دو	ذره	

باردار	را	به	طور	کیفی	رسم	می	کند.

	تغییر	انرژی	پتانســیل	الکتریکی	یــک	ذره	باردار	
و	اختالف	پتانســیل	الکتریکی	بیــن	دو	نقطه	در	یک	
میدان	در	حالت	های	هم	راســتا	بــا	میدان	یا	عمود	بر	

میدان	را	محاسبه	و	تفسیر	می	کند.

	بــا	طراحی	و	انجام	آزمایش،	نحــوه	توزیع	بار	در	
رســانا	را	تعیین	و	چگالی	ســطحی	بار	الکتریکی	روی	

سطح	رسانا	را	محاسبه	می	کند.

	بــه	کمک	پدیده	القای	بار	الکتریکی،	رنگ	پاشــی	
الکتروســتاتیکی	را	توضیح	و	پیشــنهاد	های	کاربردی	

ارائه	می	دهد.

	عوامــل	مؤثر	بر	ظرفیت	خــازن	تخت	و	برخی	از	
کاربردهــای	خــازن	را	بیان	می	کند،	خازن	ســاده	ای	
می	ســازد،	و	ظرفیت،	بار	و	انرژی	ذخیره	شده	در	آن	را	
در	حالتی	که	به	ولتاژ	مشــخصی	وصل	باشد،	محاسبه	

می	کند.

 اهداف فیزیک

ادامه
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	قطبیدگی	و	فروریزش	را	توضیح	می	دهد	و	نقش	
آنها	را	در	خازن	بیان	می	کند.

	مدار	الکتریکی	ساده	ای	برای	بررسی	ُاهمی	بودن	یا	
نبودن	یک	وسیله	می	بندد	و	آمپرسنج	و	ولت	سنج	را	
در	جای	مناسب	در	مدار	قرار	می	دهد	و	پیروی	وسیله	

از	قانون	ُاهم	را	با	آن	مدار	تحقیق	می	کند.

	عوامل	مؤثر	بر	مقاومت	سیم	های	فلزی	را	شناسایی	
می	کند	و	توضیح	می	دهد	و	تغییر	مقاومت	ویژه	آنها	

را	با	تغییر	دما	محاسبه	و	تفسیر	می	کند.

	انواع	مقاومت	ها	و	کاربرد	آنها	را	بیان	و	مدارهایی	
را	با	استفاده	از	نماد	های	ویژه	آنها	رسم	و	عملکرد	مدار	

را	تفسیر	می	کند.

	آثار	تخریبی	الکتریســیته	بر	بدن	را	تشــخیص	و	
مراقبت	های	الزم	برای	پیش	گیری	از	این	آثار	را	انجام	

می	دهد.

	با	آزمایش،	نیروی	محرکه	باتری	و	مقاومت	داخلی	
آن	را	اندازه	گیری	و	محاسبه	می	کند	و	هم	چنین	باتری	

نو	و	فرسوده	را	از	هم	تشخیص	می	دهد.

	به	کمک	قاعده	حلقه	و	انشعاب،	جریان	در	هرشاخه،	
توان	های	تولیدی	و	مصرفی	و	اختالف	پتانســیل	بین	

هر	دونقطه	از	مدار	را	تعیین	می	کند.

	مقاومــت	معادل	بیــن	دو	نقطه	از	یک	شــبکه	
مقاومتی	را	در	حالت	های	اتصــال	متوالی،	موازی	یا	

ترکیب	آنها	تعیین	می	کند.

	با	اســتفاده	از	قطعه	های	مداری	که	می	شناســد	
مدارهای	ســاده	ای	برحســب	نیاز	طراحی	می	کند	و	
می	ســازد	و	کارکرد	آنها	را	ارزیابی	و	اصالح	می	کند	و	

ارتقا	می	دهد.

	بــرق	مصرفی	منزل	و	قیمــت	آن	را	در	یک	دوره	
زمانی	مشخص	محاسبه	می	کند.

	وجــود	میــدان	مغناطیســی	را	در	فضای	اطراف	
آهن	ربا،	کره	زمین،	ســیم	حامل	جریان،	پیچه	مسطح	
حامل	جریان	و	سیم	لوله	حامل	جریان	را	با	استفاده	از	
عقربه	مغناطیسی	تشخیص	می	دهد	و	خطوط	میدان	

هر	یک	را	رسم	می	کند.

	مفهوم	شیب	مغناطیسی	را	توضیح	می	دهد	و	آن	
را	اندازه	گیری	می	کند.

	با	طراحــی	و	اجرای	آزمایش	نشــان	می	دهد	بر	
ســیم	حامل	جریان	در	میدان	مغناطیســی	نیرو	وارد	

می	شود.

	اندازه	و	جهت	نیروی	مغناطیسی	وارد	بر	ذرۀ	باردار	
متحرک	در	میدان	مغناطیسی	و	سیم	حامل	جریان	را	
در	یک	میدان	مغناطیسی	یکنواخت	محاسبه	و	تعیین	

می	کند.

	علت	نیروی	مغناطیســی	بین	دو	ســیم	راست	و	
مــوازی	حامل	جریان	را	توضیح	می	دهد	و	جهت	این	

نیرو	را	تعیین	می	کند.

	اندازه	و	جهت	میدان	مغناطیسی	را	در	مرکز	پیچه	
و	داخل	ســیم	لوله	حامل	جریان	محاســبه	و	تعیین	

می	کند.
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	یک	آهن	ربای	الکتریکی	می	سازد	و	اثر	تعداد	دور،	
شــعاع	و	جریان	عبوری	از	سیم	لوله	را	بر	اندازه	میدان	

مغناطیسی	آهن	ربا	بررسی	می	کند.

	مواد	را	از	نظر	مغناطیسی	طبقه	بندی	می	کند	و	اثر	
میدان	مغناطیسی	بر	هر	دسته	از	مواد	را	شرح	می	دهد	
و	هم	چنین	برخی	کاربردهای	مواد	فرومغناطیسی	نرم	

و	سخت	را	بیان	می	کند.

	بــا	طراحی	و	اجرای	آزمایش	های	ســاده،	پدیده	
القای	الکترومغناطیسی	را	نشان	می	دهد.

	با	اســتفاده	از	قانون	القای	فاراده،	نیروی	محرکه	

القایی	متوســط	و	جریان	القایی	متوسط	را	محاسبه	
می	کند	و	به	کمک	قانون	لنــز	جهت	جریان	القایی	را	

تعیین	می	کند.

	اثر	خودالقاوری،	ضریب	القاوری	سیم	لوله	و	القای	
متقابل	را	توضیح	می	دهد	و	کاربرد	آنها	را	بیان	می	کند	
و	هم	چنین	ضریب	القاوری	ســیم	لوله	و	انرژی	ذخیره	

شده	در	القاگر	را	محاسبه	می	کند.

	نحوه	تولید	جریان	متناوب	را	شرح	می	دهد،	نیروی	
محرکه	و	جریــان	متناوب	را	در	هر	لحظه	محاســبه	
می	کند،	نمودار	جریان	متناوب	بر	حسب	زمان	را	رسم	
می	کند	و	در	مورد	یکســو	کننده	ساده	جریان	متناوب	

توضیح	می	دهد	و	نمودار	جریان	یکسو	شده	بر	حسب	
زمان	را	رسم	می	کند.

	با	طراحی	نظری	و	محاسبه	یک	مبدل	با	تعداد	دور	
اولیه	و	ثانویه	مناسب،	ولتاژ	برق	متناوب	شهری	را	به	
گونه	ای	تغییر	می	دهد	که	مناسب	مصرف	کننده	باشد.	
)توجه:	ساخت	عملی	مبدل	با	استفاده	از	برق	شهری،	
به	مالحظه	ایمنی،	نیاز	به	همراهی	حضوری	و	قطعی	

مربی	ورزیده	دارد.(
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مفاهیم

 بار	الکتریکی،	پایســتگی	و	کوانتیده	
بودن	بار	الکتریکی،	ســری	الکتریســیته	
مالشی،	قانون	کولن،	برهم	نهی	نیروهای	
الکتروســتاتیکی،	میــدان	الکتریکــی	و	
باردار،	 ذره	 الکتریکــی	 میدان	 بارآزمون،	
برهم	نهی	میدان	های	الکتریکی،	خطوط	
میــدان	الکتریکــی،	میــدان	الکتریکی	
یکنواخت،	نیــروی	الکتریکی	وارد	بر	بار	
الکتریکــی،	انرژی	پتانســیل	الکتریکی،	
پتانســیل	الکتریکی،	باتری	هــا،	میدان	
الکتریکی	داخل	رســاناها	و	پدیده	القا،	
توزیع	بار	در	رساناها،	چگالی	سطحی	بار،	
خازن	و	ظرفیت	آن،	دی	الکتریک،	قطبش	
فروریزش	 دی	الکتریــک،	 مولکول	هــای	

الکتریکی،	انرژی	خازن.
ســوق،	 الکتریکی،	ســرعت	 جریان	  
مقاومــت	الکتریکــی،	وســیله	ُاهمی	و	
غیر	ُاهمی،	قانون	ُاهــم،	عوامل	مؤثر	در	
مقاومت	الکتریکی،	مقاومت	ویژه،	تغییر	
مقاومت	رساناهای	فلزی	و	نیم	رساناها	با	
تغییر	دما،	انواع	مقاومت	ها	و	کدگذاری	

رنگی	مقاومت	های	کربنی،	مقاومت	های	
خاص	از	جمله	ترمیستور	و	مقاومت	های	
نــوری،	و	دیودها،	منبع	نیــروی	محرکه	
قاعده	های	 آرمانی،	 و	 واقعــی	 الکتریکی	
حلقه	و	انشــعاب،	توان	تولیدی	و	توان	
مصرفــی	در	مدارهــای	الکتریکی،	توان	
خروجی	یک	منبع	نیروی	محرکه	واقعی،	
مقاومت	 تعیین	 و	 مقاومت	هــا	 ترکیب	
معادل	در	اتصال	های	متوالی	و	موازی.

آهن	ربــا	و	قطب	هــای	آن،	میدان	  
مغناطیســی،	انــدازه	و	جهــت	میدان	
مغناطیســی،	نیروی	وارد	بــر	ذره	باردار	
نیروی	 متحرک	در	میدان	مغناطیســی،	
وارد	بر	ســیم	حامل	جریــان	در	میدان	
مغناطیســی،	میدان	مغناطیســی	سیم	
راست	حامل	جریان،	میدان	مغناطیسی	
پیچه	مسطح	و	ســیم	لوله	حامل	جریان،	
دیامغناطیس	 مواد	 فرومغناطیس،	 مواد	

و	مواد	پارامغناطیس.
 پدیده	القای	الکترومغناطیســی،	شار	
مغناطیسی،	قانون	القای	الکترومغناطیسی	
فاراده،	قانون	لنز،	القاگرها،	خود	القاوری،	
ضریب	القــاوری،	القــای	متقابل،	انرژی	

القاگر،	جریان	متناوب،	دوره	و	بســامد،	
مولد	جریان	متناوب،	مبدل	ها.

مهارت ها

 مشاهده
 پیش	بینی
 فرضیه	سازی

 اندازه	گیری	و	به	کارگیری	مقادیر	به	دست	
آمده	از	آن

 جمع	آوری	و	طبقه	بندی	داده	ها
 برقــراری	ارتبــاط	بیــن	کمّیت	های	

فیزیکی	وابسته	به	هم	و	رسم	نمودار
 توضیح	دادن	و	استنباط

 تفسیر
 نتیجه		گیری

 تعیین	و	کنترل	متغیرها
 طراحــی	و	انجام	آزمایش	و	تحقیق	و	

ارزیابی	روند	و	نتایج	آن
 فرایند	علمی	رسیدن	به	یک	رابطه

 بیان	و	نگارش	علمی	یافته	ها
 استفاده	درست	از	منابع	تحقیق

 مدل	سازی	و	توصیف	مسئله	و	تعیین	
داده	ها	و	مجهوالت	آن

 تبدیل	یکاها
 برآورد	پاسخ	نهایی

 کارگروهی

ارزش ها و گرایش ها

	حقیقت	جویی
 کنجکاوی
 پشتکار

 انعطاف	پذیری
 عدم	تعصب

 عالقمندی	به	علم	و	فناوری	و	مخلوقات
 عالقمندی	به	مشارکت	در	یادگیری

 اعتقاد	به	کار	گروهی
 مسئولیت	پذیری

 تکریم	و	آبادانی	طبیعت
 محافظت	از	منابع	طبیعی

 ارزشــمند	دانســتن	نقش	فیزیک	در	
زندگی

 	طبیعت	دوستی
 نگاه	امانت	داشتن	به	منابع

نقشه محتوایی فیزیک
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پایه دوازدهم
)رشته ریاضی فیزیک(

	به	کمک	چند	کمّیت	فیزیکی	که	تعریف	مشخصی	
دارنــد،	حرکت	تعدادی	از	اجســام	پیرامــون	خود	را	

توصیف	و	بررسی		می	کند.

	حرکت	برخی	از	اجسام	پیرامون	خود	را	به	صورت	
حرکت	با	ســرعت	ثابت	یا	شــتاب	ثابت	مدل	سازی	

	می	کند.

	نمودارهــای	حرکت	را	تجزیه	و	تحلیل	می	کند	و	از	
روی		آنها	برخی	از	کمیت	ها	را	به	دست	می	آورد.

	برای	حالتی	که	جسم	بر	خط	راست	حرکت		می	کند،	
نوع	حرکت	جســم	را	تشخیص		می	دهد	و	کمیت	های	

مرتبط	با	آن	را	محاسبه		می	کند.

	حرکت	ســقوط	آزاد	اجسام	را	به	صورت	نمونه	ای	از	
حرکت	با	شتاب	ثابت	مدل	ســازی	و	بررسی		می	کند	و	
کمیت	های	سرعت،	جابه	جایی	و...	را	محاسبه		می	کند.	

	مفهــوم	لختی	و	نقش	کمربنــد	ایمنی	را	درک	و	به	
ایمنی	خود	و	دیگران	کمک	می	کند.

	با	تشخیص	نیروهای	وارد	بر	جسم،	مدلی	از	جسم	
و	نیروهای	وارد	بر	آن	را	رســم	و	نیروی	خالص	وارد	بر	

جسم	را	تعیین		می	کند.

	به	کمک	قانون	دوم	نیوتون	شتاب	یک	جسم	را	به	
دست		می	آورد	و	سپس	به	کمک	روابط	حرکت،	سرعت	

و	جابه	جایی	را	تعیین		می	کند.

	نیروی	اصطکاک	جنبشــی	و	ایستایی	را	از	هم	تمیز	
	می	دهد	و	بسته	به	شرایط	مسئله	و	بر	اساس	نیروهای	
وارد	بر	جسم،	حرکت	جســم	را	تحلیل	و	شتاب	آن	را	

تعیین		می	کند.

	آزمایش	هایــی	بــرای	تعیین	ضریــب	اصطکاک	
ایستایی	و	جنبشی	طراحی	و	اجرا		می	کند.

	نیروی	ســطح	را	از	برآیند	نیروی	عمودی	ســطح	
و	نیــروی	اصطکاک	که	عمود	بر	هم	هســتند،	تعیین	

	می	کند.

	از	نمودار	نیروی	کشسانی	برحسب	تغییر	طول	فنر،	
ثابت	فنر	را	به	دست		می	آورد.

	نیروی	گرانشی	بین	دو	جسم،	مثاًل	ماهواره	و	زمین	
را	محاسبه	و	تعیین	جهت		می	کند.

	در	حرکت	روی	خط	راست،	از	روی	نمودار	نیرو-	زمان،	
تغییر	تکانه	یک	جسم	و	نیروی	خالص	متوسط	وارد	بر	

آن	را	تعیین		می	کند.

	در	حرکت	دایــره	ای	یکنواخت،	با	دانســتن	دوره	
حرکت	و	شعاع	دایره،	تندی	و	شتاب	مرکزگرا	را	تعیین	

	می	کند.

 اهداف فیزیک

ادامه
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	منشــأ	نیــروی	مرکزگــرای	وارد	بر	
یک	جســم	در	حال	حرکــت	دایره	ای	
را	تشــخیص		می	دهد	و	مقــدار	آن	را	

محاسبه		می	کند.

	شتاب	گرانشی	را	در	اطراف	زمین	و	
در	ارتفاع	های	مختلف	تعیین		می	کند.

	پدیده	های	نوســانی	دنیای	اطراف	
خود	را	براســاس	مفاهیــم	این	فصل	
توضیح		می	دهد	و	با	استفاده	از	معادله	
مکان	-	زمان	در	حرکت	هماهنگ	ساده،	
مکان	نوسانگر	را	در	هر	لحظه	محاسبه	و	
نمودار	مکان	-	زمان	آن	را	رسم		می	کند	و	
با	استفاده	از	نمودار	به	توصیف	حرکت	

آن	می	پردازد.	

	تبدیل	انرژی	های	جنبشی	و	پتانسیل	
را	برای	هر	گونه	نوسانگر	هماهنگ	ساده	

توضیح		می	دهد.

	کارکرد	ســامانه	جرم-فنــر	و	آونگ	
ساده	را	بیان		می	کند	و	دوره	تناوب		آنها	

را	به	دست		می	آورد.

	شــرایط	ایجاد	تشــدید	را	شــرح	
	می	دهد	و	مثال	هایی	از	تشــدید	را	در	

زندگی	ارائه		می	کند.

	نحــوه	تولیــد	امــواج	عرضــی	و	
مشــخصه	های		آنها	را	شرح		می	دهد	و	
تندی	انتشار	موج	عرضی	در	تار	یا	فنر	را	
محاسبه		می	کند	و	کاربرد	مفاهیم	موج	را	
در	برخی	از	ابزار	آالت	موسیقایی	توضیح	

	می	دهد.	

تولید	و	 الکترومغناطیســی،	 امواج	 	
ویژگی	هــای		آنها،	طیف	ایــن	امواج	و	

کاربردهایشان	را	توضیح		می	دهد.

طولــی،	 امــواج	 تولیــد	 نحــوه	 	
مشــخصه	های		آنها	و	مــوج	صوتی	را	
شــرح		می	دهــد	و	با	آزمایــش،	تندی	
صوت	را	اندازه	گیری		می	کند	و	شــدت	
و	تراز	شدت	صوت	صداها	را	محاسبه	و	

مقایسه		می	کند.

	نوع	و	علت	تغییر	بسامد	را	در	پدیده	
دوپلر	در	امواج	صوتی	با	استدالل	بیان	

	می	کند.

	اثــر	پدیده	دوپلر	بــر	طول	موج	نور	
دریافتی	از	ستارگان	و	اجرام	سماوی	و	نیز	
پدیده	دوپلر	در	امواج	الکترومغناطیسی	
رادیویی	و	کاربرد	آن	را	توضیح		می	دهد.

	توضیح		می	دهد	که	امواج	اعم	از	اینکه	
الکترومغناطیسی،	 یا	 باشــند	 مکانیکی	
برهم	کنش	های	مشابهی	با	محیط	و	نیز	

با	خود	دارند.

	قانون	بازتــاب	عمومی	موج	را	بیان	
و	برای	امــواج	صوتی	تحقیق		می	کند	و	
تندی	صوت	را	با	اســتفاده	از	پژواک	به	

دست		می	آورد.

	قانون	شکســت	عمومــی،	ضریب	
شکست	و	قانون	اسنل	را	برای	شکست	
مــوج	توضیح		می	دهــد	و	از		آنها	برای	
تعیین	ادامه	مســیر	نور	در	عبور	از	یک	
محیط	به	محیط	دیگر	استفاده		می	کند.	

	از	قوانین	بازتاب	و	شکست	و	روابط	

	آنها	برای	بررســی	پدیده	های	طبیعی	و	
فناوری	استفاده		می	کند.

	ضریــب	شکســت	یک	تیغــه	را	
اندازه	گیری	و	زاویه	شکســت	یک	پرتو	
را	در	گذر	از	هوا	به	این	تیغه	محاســبه	

	می	کند.

	پدیده	سراب	را	به	کمک	جبهه	های	
موج	و	تفاوت	ضریب	شکست	الیه	های	
هوای	نزدیک	ســطح	زمیــن	توضیح	

	می	دهد.

	پدیــده	پراش	و	پدیــده	تداخل	را	
شــرح	و	برخی	از	کاربردهــای	آن	را	در	

فناوری	توضیح		می	دهد.

	شــرایط	تشکیل	موج	ایستاده	را	در	
تارهــا	و	لوله	ها	و...	توضیح		می	دهد	و	
بســامدهای	تشــدیدی	تار	را	محاسبه	

	می	کند.
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	تغییر	نظریه	هــای	فیزیکی	در	طول	
زمــان	را	کــه	منجر	به	تبیین	درســت	
پدیده	های	فیزیکی	شده	است	توضیح	

	می	دهد.

	اثر	فوتوالکتریک	را	توضیح		می	دهد	
و	با	استفاده	از	تابع	کار	فلز	و	بسامد	نور	
فرودی،	بسامد	آستانه	و	انرژی	جنبشی	
بیشینه	و	تندی	بیشینه	فوتوالکترون	ها	

را	محاسبه		می	کند.

	طیف	گســیلی	پیوســته	و	خطی	را	
شرح		می	دهد	و	به	کمک	رابطه	ریدبرگ،	
طول	موج	رشــته	های	طیف	گســیلی	
هیدروژن	را	محاسبه	و	ناحیه	طیفی	آن	

را	تعیین		می	کند.	

	مدل	های	اتمی	تامسون	و	رادرفورد	
و	ناتوانــی		آنها	را	در	توضیح	طیف	های	
گســیلی	خطی	اتــم	هیدروژن	شــرح	
	می	دهد	و	سپس	فرضیات	و	اصالحات	

پیشنهادی	بور	را	بیان		می	کند.

	در	اتم	هیــدروژن،	انرژی	الکترون	را	

در	هر	تراز	محاســبه	می	کنــد	و	نمودار	
ترازهای	انرژی	آن	را	رسم		می	کند.

	جذب	و	گســیل	را	در	مــدل	اتمی	
بور	توضیح		می	دهد	و	هم	چنین	انرژی،	
طول	موج	و	بسامد	فوتون	های	گسیلی	
و	جذبــی	را	در	اتم	هیدروژن	محاســبه	

	می	کند.

	موفقیت	هــا	و	نارســایی	های	مدل	
اتمی	بور	را	توضیح		می	دهد.

	وارونی	جمعیت	و	گســیل	القایی	را	
در	لیزر	شــرح		می	دهد	و	کاربردهای	لیزر	

را	بیان		می	کند.

	کاربردهــای	فیزیــک		هســته	ای	را	
زندگی	شــرح	 زمینه	هــای	مختلف	 در	
	می	دهد	و	اهمیت	رعایت	نکات	ایمنی	
و	اســتانداردهای	الزم	در	ایــن	حوزه	را	

بیان		می	کند.

	پایداری	هســته	را	برحسب	نیروی	
هســته	ای	تحلیل	و	شــرح		می	دهد	و	

نمودار	عدد	اتمی	بر	حسب	عدد	نوترونی	
را	برای	هسته	های	پایدار	و	پرتوزا	تفسیر	

	می	کند.

	انرژی	بســتگی		هسته	ای	و	ترازهای	
انرژی	هسته	را	شرح		می	دهد	و	توضیح	
انرژی	بستگی	 انرژی	ای	معادل	 	می	دهد	
	هســته	ای	باید	تأمین	شود	تا	هسته	به	
نوکلئون	های	تشکیل	دهنده	آن	تبدیل	

شود.

	پرتوزایی	طبیعی	را	شــرح		می	دهد،	
واپاشی	های	آلفا،	بتا	و	گاما	را	بر	حسب	
هســته	مادر	و	دختر	می	نویسد	و	برای	
جلوگیری	و	نفوذ	هــر	کدام	از	پرتوهای	
آلفا،	بتا	و	گاما	راه	های	عملی	پیشــنهاد	

می	کند.

	نحوه	کار	آشکارســاز	دود	را	شــرح	
	می	دهد.

	نیمه	عمــر	ایزوتوپ	هــای	پرتوزا	را	
شرح		می	دهد،	نمودار	تعداد	هسته	های	
مادر	پرتوزا	را	در	یک	نمونه	بر	حســب	

زمان	رســم	می	کند	و	تعداد	هسته	های	
مادر	پرتوزای	فعــال	باقی	مانده	در	یک	
زمان	مشــخص	را	به	کمــک	نیمه	عمر	

ایزوتوپ	محاسبه		می	کند.

	شکافت	هسته	ای	را	شرح		می	دهد	و	
معادله	واکنش	شکافت	اورانیم	235	را	

تحلیل		می	کند.

	واکنــش	زنجیره	ای	و	غنی	ســازی	
اورانیم	را	شرح		می	دهد.

	رآکتورهای	شــکافت		هســته	ای	را	
شــرح		می	دهد	و	نقش	ماده		کندساز	و	
میله	های	کنترل	و	سوخت	هسته	ای	را	

بیان		می	کند.

	گداخت	یا	همجوشــی		هسته	ای	را	
شــرح		می	دهد	و	معادله	واکنش	آن	را	
می	نویســد	و	علت	آزاد	شدن	انرژی	در	

آن	را	بیان	می	کند.
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مفاهیم

 مسیر،	مسافت،	جا	به	جایی،	تندی	متوسط،	سرعت	
متوســط،	تندی	لحظه	ای،	ســرعت	لحظه	ای،	نمودار	
مکان	–	زمان،	نموار	ســرعت	-زمان،	شتاب	متوسط،	
شتاب	لحظه	ای،	حرکت	با	ســرعت	ثابت،	حرکت	بر	

خط	راست	با	شتاب	ثابت،	سقوط	آزاد.

 نیــرو،	اثر	نیرو،	مرکز	جرم	جســم،	قوانین	حرکت	
نیوتون،	لختــی،	نیروی	خالص،	نیروهــای	متوازن،	
شــتاب،	نیروهای	کنــش	و	واکنــش،	وزن،	نیروی	
مقاومت	شــاره،	نیروی	عمودی	سطح،	نیروی	کشش	
طناب،	نیروی	اصطکاک		ایســتایی	و	جنبشی،	نیروی	
کشســانی	و	قانون	هوک،	تکانه،	تکانه	و	نمودار	نیرو	
-	زمان،	حرکت	دایره	ای	یکنواخــت،	نیروی	مرکزگرا،	
شــتاب	مرکزگرا،	دوره	حرکت،	نیروی	گرانشی،گردش	

ماهواره	ها،	مدار	همگام	با	زمین.

 نوســان	دوره	ای،	دوره	تنــاوب،	بســامد،	دامنه،	
حرکت	هماهنگ	ســاده	و	معادله	مــکان	-	زمان	آن،	
ـ	فنر	و	آونگ	ساده،	 بسامد	زاویه	ای،	دوره	تناوب	جرم	
انرژی	در	حرکت	هماهنگ	ســاده،	بســامد	طبیعی	و	
تشــدید،	نوسان	واداشته،	موج	و	انواع	آن	)مکانیکی	

و	الکترومغناطیســی(،	تپ،	موج	عرضی،	موج	طولی،	
موج	های	پیش	رونــده،	مشــخصه	های	موج	)طول	
موج،دامنه،	قله،	دره،	جبهه	موج،	دوره،	بسامد،	تندی	
انتشار(،	تندی	انتشار	موج	عرضی	در	تار	یا	فنر،	انتقال	
انــرژی	در	موج	عرضی،	موج	های	الکترومغناطیســی	
و	تنــدی	آن	در	خأل،	مشــخصه	های	بــارز	موج	های	
موج	هــای	 طیــف	 سینوســی،	 الکترومغناطیســی	
الکترومغناطیســی،	موج	طولی	و	مشخصه	های	آن،	
موج	صوتی،	شدت	و	تراز	شدت	صوت،	تندی	صوت،	
ادراک	شنوایی،	تن،	ارتفاع	و	بلندی	صوت،	اثر	دوپلر،	
اثر	دوپلر	در	امواج	الکترومغناطیسی،	انتقال	به	سرخ،	

انتقال	به	آبی.

 برهم	کنش	موج	بــا	محیط،	برهم	کنش	امواج	با	
یکدیگر،	بازتاب	امواج،	زاویه	تابش	و	زاویه	بازتابش،	
قانــون	بازتاب	عمومی،	پژواک،	مــکان	یابی	پژواکی،	
بازتاب	های	آینه	ای	و	پخشنده،	شکست	امواج،	قانون	
شکســت	عمومی،	زاویــه	تابش	و	زاویه	شکســت،	
شکســت	امواج	الکترومغناطیسی،	ضریب	شکست،	
قانون	شکست	اسنل،	پدیده	ســراب،	پاشندگی	نور،	
پــراش	امواج،	نقــش	پراش،	تداخل	امــواج	و	اصل	
برهم	نهی	امواج،	تداخل	ســازنده	و	ویرانگر،	آزمایش	

یانگ،	موج	ایســتاده،	گره،	شکم،	هم	فاز	بودن	و	کاماًل	
ناهم	فاز	بــودن	دو	موج	در	یک	نقطه،	بســامدهای	
تشــدیدی،	مدهای	نوســان،	عدد	هماهنگ	در	موج	
ایســتاده	تار،	لوله	های	صوتی	و	تشدیدگر	هلمهولتز،	

امواج	ایستاده	در	اجاق	های	میکروموج.

 فیزیک	کالسیک	و	فیزیک	جدید،	اثر	فوتوالکتریک،	
فوتوالکترون،	فوتون،	ثابت	پالنک،	تابع	کار	فلز،	بسامد	
آســتانه،	الکترون	ولت،	تابش	گرمایی،	طیف	گسیلی	
پیوسته،	طیف	گســیلی	خطی،	معادله	بالمر،	معادله	
ریدبرگ،	مدل	اتمی	تامســون	و	رادرفورد،	مدل	اتمی	
بور،	مدار	مانا،	تراز	انرژی،	عدد	کوانتومی،	یک	ریدبرگ،	
حالت	هــای	برانگیخته،	حالت	مانــا،	نمودار	ترازهای	
انرژی	برای	اتم	هیدروژن،	انرژی	یونش	الکترون،	طیف	
جذبی،	اتم	هیدروژن	گونه،	لیزر،	گسیل	خود	به	خود	و	
گسیل	القایی،	ترازهای	شبه	پایدار	و	وارونی	جمعیت.

 ســاختار	هسته،	نوکلئون،	عدد	جرمی،	عدد	اتمی،	
عــدد	نوترونی،	ایزوتوپ	ها،	پایداری	هســته،	نیروی	
هسته	ای،	انرژی	بستگی		هسته	ای،	کاستی	جرم	هسته،	
پرتوزایی	طبیعی،	واپاشی	آلفا،	بتا	و	گاما،	هسته	مادر	
و	دختر،	آشکارســازهای	دود،	پوزیتــرون،	نیمه	عمر،	

نقشه محتوایی فیزیک

ادامه
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نمودار	تعداد	هسته	های	مادر	پرتوزا	بر	حسب	زمان،	
شکافت	هسته	ای،	واکنش	شکافت	هسته	ای،	واکنش	
زنجیری،	غنی	ســازی،	راکتورهای	شکافت		هسته	ای،	

	کندساز،	گداخت	یا	همجوشی		هسته	ای.

مهارت ها

 مشاهده
 پیش	بینی
 فرضیه	سازی

 اندازه	گیری	و	به	کارگیری	مقادیر	به	دست	آمده	از	آن
 جمع	آوری	و	طبقه	بندی	داده	ها

 برقراری	ارتباط	بین	کمّیت	های	فیزیکی	وابسته	به	
هم	و	رسم	نمودار

 توضیح	دادن	و	استنباط
 تفسیر

 نتیجه		گیری

 تعیین	و	کنترل	متغیرها
 طراحــی	و	انجام	آزمایش	و	تحقیق	و	ارزیابی	روند	

و	نتایج	آن
 فرایند	علمی	رسیدن	به	یک	رابطه

 بیان	و	نگارش	علمی	یافته	ها
 استفاده	درست	از	منابع	تحقیق

 مدل	سازی	و	توصیف	مســئله	و	تعیین	داده	ها	و	
مجهوالت	آن

 تبدیل	یکاها
 برآورد	پاسخ	نهایی

 کارگروهی

ارزش ها و گرایش ها

	حقیقت	جویی
 کنجکاوی
 پشتکار

 انعطاف	پذیری
 عدم	تعصب

 عالقمندی	به	علم	و	فناوری	و	مخلوقات
 عالقمندی	به	مشارکت	در	یادگیری

 اعتقاد	به	کار	گروهی
 مسئولیت	پذیری

 تکریم	و	آبادانی	طبیعت
 محافظت	از	منابع	طبیعی

 ارزشمند	دانستن	نقش	فیزیک	در	زندگی
 	طبیعت	دوستی

 نگاه	امانت	داشتن	به	منابع
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آزمایشگاه علوم تجربی

پایه یازدهمپایه دهم
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اهداف و محتوا  متوسطه دوم  آزمایشگاه علوم تجربی



پایه دهم
)رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک(

 ابــزار و مواد مورد نیاز بــرای انجام آزمایش  های 
متفاوت را می شناسد و با رعایت ایمنی به كار می گیرد. 

 با شــناخت محیط آزمایشــگاه، عالئم و نشانه  ها 
آزمایش هــا،  انجــام  را تشــخیص می دهــد و در 
دســتورالعمل های  انجام آزمایش و باالخص ایمنی را 

با دقت به كار می گیرد.

 در فعالیت های عملی، دســت ورزی های ســاده  و 
پیچیده انجام می دهــد و تجربه های هیجان انگیزی 
كســب و حتی مطالب جدیدی را كشف و یا بازكشف 

می كند .

 مهارت های فرایندی علوم را می شناسد و در انجام 
فعالیت های علمی به درستی به كار می گیرد.

 برای یافتن پاســخ  پرسش های علمی و یا توضیح 
پدیده های علمی، مشــاهده/ آزمایش و یا پژوهش 

پیشــنهاد می دهد و با شناسایی متغیرها، برای انجام 
آنها طرح های ســاده ای پیشنهاد می دهد و در صورت 

امكان اجرا می كند.  

 با انجام فعالیت های تجربی، حس جست وجوگری 
و مهارت های طراحی و ساخت ابزار را در خود تقویت 
می كنــد و درک عمیق تری از حقایــق و مفاهیم علمی 

به دست می آورد.

 در طراحــی و گزارش فعالیت های آزمایشــگاهی 
و پژوهشــی از فناوری اطالعات و ارتباطات به خوبی 

استفاده می كند.

 با گزارش نتایج حاصل از فعالیت های آزمایشگاهی 
و پژوهشی، ارائه علمی را تجربه می كند.  

 در كارهــای آزمایشــگاهی به طــور گروهی  و با 
تقســیم وظایف مشخص و گردشــی ، رعایت نوبت، 

همكاری فكــری و عملی می كند و خــود را در انجام 
درست آزمایش، رعایت نكات ایمنی و بهداشتی، حفظ 
و مراقبت از وسایل، نتیجه گیری و ...  مسئول می داند.

 ضمــن احترام به عقاید دیگران، یافته های خود را 
عینًا و بدون كم كردن یا اضافه كردن و تغییر دادن آنها 

گزارش می كند.

 در مواجهــه با مســائل زندگی، پرســش هایی را 
مطرح و با كاوشگری پاسخ آنها را پیدا می كند. 

 در مواجهــه با حــوادث گوناگون در آزمایشــگاه، 
ضمن حفظ خونسری خود، روش های درست مقابله 
و برطــرف كردن آنها را به كار می گیــرد، و آن را برای 
اجســام مختلف و تغییر حالت هــای متفاوت با هم 

مقایسه می کند.

 اهداف آزمایشگاه علوم تجربی)1(
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اهداف و محتوا  متوسطه دوم  آزمایشگاه علوم تجربی  پایه دهم )رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک(



مفاهیم

  نمک آبدار، هوای بازدم، انحالل پذیری،  برقكافت، 
 غلظت،  شناساگرها،  واكنش شیمیایی،  كروماتوگرافی، 
 شناســایی مواد و یون ها،  اندازه گیــری مقدار مواد،  
خالص ســازی،  انحالل مواد در آب، واكنش برگشت 

پذیر،نشانه های تغییر شیمیایی، كاتالیزگر.
 جهــت یابی،حركت ماه و هالل های آن، نقشــه 
ومقیاس ، بلورها، زمین لــرزه، امواج اس و پی، لرزه 
نگاشــت، تخلخل، آب های زیر زمینی، قندیل، فسیل، 
چین خوردگی، نقشــه های عارضه نگاری، مســافت، 

كیفیت آب.
  یاخته هــای خونــی، گروه خونی، مــواد مغذی، 
تعرق، ساخته شدن نشاسته، رقابت در گیاهان، بافت 

ماهیچه ای، بافت استخوانی، تقسیم یاخته، تخمیر،
دما   و گرما، دم.

 دماسنجی، شــناوری، انرژی، فشــار، انتقال گرما، 
همرفــت، چگالی، ماشــین بخار، اصل ارشــمیدس، 
ظرفیــت گرمایی، گرمای ویژه، گرمــای نهان ذوب و 
تبخیر، گاز آرمانی، دماپا، فشار مایع، قطر و ضخامت، 

ضریب انبساط طولی.

مهارت ها

 مشاهده
 پیش بینی

 فرضیه سازی
 كار با  ابزار، وسایل و دستگاه ها

 اندازه گیری كمیت ها
 به كارگیری اعداد

 جمع آوری و طبقه بندی داده ها
 برقراری ارتباط و رسم نمودار

 توضیح دادن و استنباط
 تجزیه وتحلیل

  نتیجه  گیری
 تعیین و كنترل متغیرها

 طراحی و انجام  آزمایش و تحقیق
 ارزیابی

 بیان و نگارش علمی یافته ها
 كارگروهی

 تشخیص منابع معتبر و استفاده درست از آنها
 مدل سازی

  توصیف مسئله
 محاسبات كمی و تبدیل یكاها

 برآورد پاسخ نهایی

 ساخت وسیله

ارزش ها و گرایش ها

 حقیقت جویی
 کنجکاوی

 اشتیاق
 پشتکار

 انعطاف پذیری
 عدم تعصب

 عالقمندی به علم و فناوری
 عالقمندی به مشارکت در یادگیری

 اعتقاد به کار گروهی
 مسئولیت پذیری

 تکریم و آبادانی طبیعت
 ارزشمند دانستن نقش علوم در زندگی

 نگاه امانت داشتن به منابع طبیعی
  رعایت اخالق علمی
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اهداف و محتوا  متوسطه دوم  آزمایشگاه علوم تجربی  پایه دهم )رشته علوم تجربی و ریاضی و فیزیک(



پایه یازدهم
)رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک(

 ابــزار و مواد مورد نیاز بــرای انجام آزمایش  های 
متفاوت را می شناسد و با رعایت ایمنی به كار می گیرد. 

 با شــناخت محیط آزمایشــگاه، عالئم و نشانه  ها 
آزمایش هــا،  انجــام  را تشــخیص می دهــد و در 
دســتورالعمل های  انجام آزمایش و باالخص ایمنی را 

با دقت به كار می گیرد.

 در فعالیت های عملی علوم تجربی ، دست ورزی های 
ســاده  و پیچیده انجام می دهد و تجربه های هیجان 
انگیزی كســب و حتی مطالب جدیدی را كشف و یا 

بازكشف می كند .

 مهارت های فرایندی علوم را می شناسد و در انجام 
فعالیت های علمی به درستی به كار می گیرد.

 برای یافتن پاســخ  پرسش های علمی و یا توضیح 
پدیده های علمی، مشــاهده/ آزمایش و یا پژوهش 

پیشــنهاد می دهد و با شناسایی متغیرها، برای انجام 
آنها طرح های ســاده ای پیشنهاد می دهد و در صورت 

امكان اجرا می كند.  

 با انجام فعالیت های تجربی، حس جست وجوگری 
و مهارت های طراحی و ساخت ابزار را در خود تقویت 
می كنــد و درک عمیق تری از حقایــق و مفاهیم علمی 

به دست می آورد.

 در طراحــی و گزارش فعالیت های آزمایشــگاهی 
و پژوهشــی از فناوری اطالعات و ارتباطات به خوبی 

استفاده می كند.

 با گزارش نتایج حاصل از فعالیت های آزمایشگاهی 
و پژوهشی، ارائه علمی را تجربه می كند.  

 در كارهــای آزمایشــگاهی به طــور گروهی  و با 
تقســیم وظایف مشخص و گردشــی ، رعایت نوبت، 

همكاری فكــری و عملی می كند و خــود را در انجام 
درست آزمایش، رعایت نكات ایمنی و بهداشتی، حفظ 
و مراقبت از وسایل، نتیجه گیری و ...  مسئول می داند.

 ضمــن احترام به عقاید دیگران، یافته های خود را 
عینًا و بدون كم كردن یا اضافه كردن و تغییر دادن آنها 

گزارش می كند.

 در مواجهــه با مســائل زندگی، پرســش هایی را 
مطرح و با كاوشگری پاسخ آنها را پیدا می كند. 

 در مواجهه با حوادث گوناگون در آزمایشگاه، ضمن 
حفظ خونســری خود، روش های درســت مقابله و 

برطرف كردن آنها را به كار می گیرد.

 اهداف آزمایشگاه علوم تجربی)2(
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اهداف و محتوا  متوسطه دوم  آزمایشگاه علوم تجربی  پایه یازدهم )رشته علوم تجربی و ریاضی فییک(



مفاهیم

 اســتخراج مواد، واكنــش پذیری، 
از قند،   انحالل مواد، واكنــش آبگیری 
اكســایش  واكنش نوســانی، واكنش 
– كاهــش،  تعییــن درصــد خلوص،  
شناســایی یون ها، آنتالپــی انحالل، 
كاتالیزگر، تهیه اتین،  خواص كولیگاتیو، 
باتری هــا،  آبكاری،  انــرژی مواد، تولید 
مواد سازگار با محیط زیست،  سنجش 

حجمی، تعادل، برقكافت.

 مقاومــت الكتریكــی ســنگ ها و 
كانی ها، تخلخل آبخوان، نیم رخ عارضه 
آلوده،  كانی ها، آب  نگاری، شناســایی 
اختالف ساعت، درجه سختی كانی ها، 

سرزمین های قطبی.

 اســمز درگیاهــان، عوامــل موثر 
بــر فعالیت آنزیم، دیســه )پالســت( 
انعــكاس، مراحل رشــد  درگیاهــان، 
مگس ســركه، انواع كرک در گیاهان، 
رویش دانه، كشــت باكتری، فتوسنتز، 

رنگیزه های گیاهی.

 میدان و نیروی الكتریكی، مقاومت 
وجریان الكتریكی،نیروی مغناطیســی،
موتور الكتریكی، ســیملوله، ســیم پیچ، 
قطارمغناطیسی، مولد جریان برق، دیود 
نور گسیل، اختالف پتانسیل الكتریكی، 
ظرفیــت خازن، انــرژی و بــار خازن، 
الكتریكی و  نمادهــای  الكتریكی،  مدار 
الكترونیكی، مقاومت ویژه، قانون  اهم، 
الكتروسكوپ، چگالی سطحی بار، موتور 
الكتروستاتیک ،ضریب دمایی مقاومت، 
مقاومت متغیر، نیروی محركه ، بلندگو، 
مبــدل ، انتقال انــرژی الكتریكی بدون 

سیم.

مهارت ها

 مشاهده
 پیش بینی

 فرضیه سازی
 كار با  ابزار، وسایل و دستگاه ها

 اندازه گیری كمیت ها
 به كارگیری اعداد

 جمع آوری و طبقه بندی داده ها
 برقراری ارتباط و رسم نمودار

 توضیح دادن و استنباط
 تجزیه وتحلیل

  نتیجه  گیری
 تعیین و كنترل متغیرها

 طراحی و انجام  آزمایش و تحقیق
 ارزیابی

 بیان و نگارش علمی یافته ها
 كارگروهی

 تشــخیص منابع معتبر و استفاده 
درست از آنها

 مدل سازی
  توصیف مسئله

 محاسبات كمی و تبدیل یكاها

 برآورد پاسخ نهایی
 ساخت وسیله

ارزش ها و گرایش ها

 حقیقت جویی
 کنجکاوی

 اشتیاق
 پشتکار

 انعطاف پذیری
 عدم تعصب

 عالقمندی به علم و فناوری
 عالقمندی به مشارکت در یادگیری

 اعتقاد به کار گروهی
 مسئولیت پذیری

 تکریم و آبادانی طبیعت
 ارزشــمند دانســتن نقش علوم در 

زندگی
 نگاه امانت داشتن به منابع طبیعی

  رعایت اخالق علمی

نقشه محتوایی آزمایشگاه علوم تجربی)2(
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انسان و محیط زیست

پایه یازدهم
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	انسان	و	محیط	زیست 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	با	آگاهــی	از	ابعــاد	مختلف	
راهکارهای	 مســئله	بحران	آب	و	
حساســیت	 و	 آب	 بازچرخانــی	
نسبت	به	مصرف	نامناسب	آن	در	
عملی	 شــیوه	های	 محیط	زیست،	
مصرف	بهینــه	و	بازچرخانی	آب	را	
در	سطوح	مختلف	به	کار	می	بندد	
و	پیشــنهادهایی	بــرای	مدیریت	
ارائــه	 خردمندانــه	مصــرف	آب	

می	کند.
	با	خاک	و	اهمیت	آن	در	تولید	
راهکارهای	حفظ	 و	 کافــی	 غذای	
خاک	آشنا	شــده	و	با	حساسیت	
نسبت	به	آلودگی	و	نامناسب	شدن	
خاک،	می	تواند	پیشنهادهایی	برای	
حفظ	خاک	و	تولید	غذای	کافی	و	

مناسب	ارائه	نماید.
	بــا	آگاهــی	از	ابعــاد	مختلف	
مســئله	آلودگی	هوا	و	راهکارهای	

آن،	 و	کاهش	 کنتــرل	 مدیریــت	
شــیوه	های	عملی	کاهش	آلودگی	
هوا	را	در	ســطوح	مختلف	به	کار	
می	بنــدد	و	پیشــنهادهایی	برای	
مدیریــت	خردمندانه	آلودگی	هوا	

ارائه	می	کند.
	با	شــناخت	و	بررســی	منابع	
انــرژی،	می	توانــد	در	 گوناگــون	
موقعیت	هــای	گوناگــون	زندگی،	
برای	اســتفاده	بهینــه	از	انرژی	و	
راهکارهایی	 حفظ	محیط	زیســت	
ارائه	دهــد	و	راهکارهای	عملی	و	

مؤثر	را	به	کار	می	گیرد.
	بــا	آگاهــی	از	ابعــاد	مختلف	
مسئله	زباله	و	راهکارهای	مدیریت	
پسماند،	شیوه	های	عملی	بازکاهی	
در	 را	 بازیافــت	 و	 بازمصــرف	 و	
ســطوح	مختلف	بــه	کار	می	بندد	
و	پیشــنهادهایی	بــرای	مدیریت	

خردمندانــه	زباله	ارائــه	می	کند	و	
نســبت	به	انتشار	نامناسب	آن	در	
محیط	زیست	حساس	می	شود.

	با	شــناخت	نسبت	به	مفاهیم	
و	ابعاد	تنوع	زیســتی	می	تواند	در	
جهــت	شــناخت	و	توصیف	تنوع	
زیســتی	منطقه	محل	زندگی	خود	
ایده	هایــی	برای	حفظ	و	 اقدام	و	
ایران	 ارتقای	گنجینه	تنوع	زیستی	

ارائه	دهد	و	به	کار	گیرد.
	با	آگاهی	از	مفاهیم	گردشگری	و	
انواع	آن،	مالحظات	محیط	زیستی	
را	در	سفر	به	مناطق	تحت	حفاظت	
بیان	می	کنــد	و	راهِ	حل	هایی	برای	
حفــظ	محیط	زیســت	در	رابطــه	
بــا	فعالیت	های	گردشــگری	ارائه	
و	تــدارکات	یک	ســفر	دوســتدار	
طراحــی،	 را	 محیط	زیســتی	

برنامه	ریزی	و	اجرا	می	نماید.

 اهداف انسان و محیط زیست

مفاهیم

	آب
	خاک
	هوا
	انرژی
	پسماند

	تنوع	زیستی	و	گردشگری

مهارت ها

 صرفه	جویی	در	مصرف	آب	و	انرژی
 ارائه	راهکارهایی	برای	پاک	نگه	داشتن	

خاک	و	هوا	و	مناطق	گردشگری
 تفکیک	زباله

 حفاظت	از	پوشــش	گیاهــی	و	زندگی	
جانوری	در	حد	توان	براســاس	فعالیت	های	

کتاب
 عضویــت	و	فعالیت	در	گروه	های	حافظ	

محیط	زیست

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	محیط	زیست
 احساس	مسئولیت	در	برابر	حفاظت	از	آن

نقشه محتوایی انسان و محیط زیست
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	پایه	یازدهم 	انسان	و	محیط	زیست	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



تربیت بدنی

پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم
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	تربیت	بدنی 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

 با	درک	اهمیت	و	شناســایی	ویژگی	های	فعالیت	
جسمانی	افراد	دارای	بیماری	های	مزمن	)نارسایی	های	
قلبی،	چاقی،	دیابت،	آســم،	نمونه	ای	از	فعالیت	های	
مناســب	برای	این	دســته	از	افراد	تهیه	کرده	و	ارائه	

می	کند.

 با	تشــخیص	ویژگی	های	ســبک	زندگــی	فعال	
و	غیرفعال،	ســبک	زندگــی	خود	را	بررســی	کرده	و	

پیشنهاداتی	برای	بهبود	آن	ارائه	می	کند.

 با	درک	مفهوم	استقامت	قلبی	-	تنفسی	و	بکارگیری	
اصــول	انجام	ورزش	های	هوازی،	در	ورزش	های	مورد	
عالقه	خود	شرکت	کرده	و	سطح	ارتقایافته	استقامت	

قلبی	–	تنفسی	خود	را	نشان	می	دهد.	

 بــا	درک	مفهــوم	قدرت	و	اســتقامت	عضالنی	و	
بکارگیری	اصول	انجــام	تمرینات	قدرتی،	در	تمرینات	
مناسب	خود	شرکت	کرده	و	سطح	ارتقایافته	قدرت	و	

استقامت	عضالنی	خود	را	نشان	می	دهد.	

 با	درک	مفهــوم	انعطاف	پذیری	و	بکارگیری	اصول	

انجام	تمرینات	کششــی،	در	تمرینات	مناســب	خود	
شرکت	کرده	و	سطح	ارتقایافته	انعطاف	پذیری	خود	را	

نشان	می	دهد.	

 با	تشخیص	قابلیت	های	امادگی	جسمانی	مرتبط	
با	ورزش	مورد	عالقه	خود،	در	تمرینات	مناســب	خود	
شــرکت	کرده	و	سطح	ارتقاء	آمادگی	جسمانی	خود	را	

نشان	می	دهد.	

 با	بررســی	قوانیــن	و	مقررات	و	اســتراتژی	های	
عمومی	در	انواع	ورزش	های	رایج	)والیبال،	بســکتبال،	
هندبال،	تنیس	روی	میز،	بدمینتون	،	فوتسال	و	....(،	
آنها	را	ورزش	مورد	عالقه	خود	شناسایی	کرده	و	گزارش	

می	کند.

 با	شــناخت	مهارت	های	ورزش	های	رایج	)هندبال،	
تنیس	روی	میز،	ژیمناستیک،	دو	و	میدانی،	طناب	زنی،	
بدمینتون	و	....(و	کســب	مهارت	هــای	ورزش	مورد	
عالقه	خود،	توانایی	خود	را	در	انجام	انواع	مهارت	های	

قابل	اجرا	در	خانه	نشان	می	دهد.

 بــا	درک	فوایــد	گشــت	وگذار	در	طبیعت	و	نحوه	
استفاده	صحیح	از	آن،	تفرجگاه	های	طبیعی	موجود	در	
محل	زندگی	خود	را	شناسایی	کرده	و	گزارش	می	کند.

 با	شــرکت	در	انواع	بازی،	ورزش	و	تفریحات	سالم	
خانوادگی	و	گروه	دوســتان،	عالقمندی	و	شــادابی	و	

نشاط	حاصل	از	آن	را	نشان	می	دهد.

 بــا	رعایــت	آداب	و	قوانیــن	کالس	درس	تربیت	
بدنی	و	پرهیز	از	ابراز	رفتارهای	ناشایست	و	احترام	به	
حقوق	خود،	دیگران	و	معلم،	قانونمندی	خود	را	نشان	

می	دهد.	

 بــا	حضور	منظم	و	فعــال	در	کالس	تربیت	بدنی	و	
انجام	منظــم	تکالیف	و	تمرینات	بدنــی	روزانه	خود،	
مســئولیت	پذیری	و	تعهد	خود	را	در	پیروی	از	ســبک	

زندگی	فعال	نشان	می	دهد.

 با	مشــارکت	فعال	در	کارهای	گروهی	کالس	درس	
تربیت	بدنی،	روحیه	جمع	پذیری	و	توانایی	خود	در	کار	

با	دیگران	را	نشان	می	دهد.

 اهداف تربیت بدنی
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3

	پایه	دهم 	تربیت	بدنی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 فعالیت	جســمانی	افراد	دارای	بیماری	های	مزمن	
)نارسایی	های	قلبی،	چاقی،	دیابت،	آسم(

 ویژگی	های	سبک	زندگی	فعال
 مفهوم	اســتقامت	قلبی-	تنفســی	و	ورزش	های	

هوازی
 مفهوم	قدرت	و	استقامت	عضالنی	و	انواع	تمرینات	

قدرتی
 مفهوم	انعطاف	پذیری	و	انواع	تمرینات	کششی

 قوانین	و	مقررات	و	استراتژی	های	عمومی	در	انواع	
ورزش	های	رایج)والیبال،	بســکتبال،	هندبال،	تنیس	

روی	میز،	بدمینتون	،	فوتسال	و	....(
 تفریحات	سالم	)گشت	و	گذار	در	طبیعت(	

مهارت ها

 حفظ	و	توسعه	استقامت	قلبی	تنفسی
 حفظ	و	توسعه	انعطاف	پذیری

 حفظ	و	توسعه	قدرت	و	استقامت	عضالنی
 حفظ	و	توسعه	قابلیت	های	آمادگی	جسمانی	

 مرتبط	با	اجرا	
 مهارت	های	انواع	ورزش	های	رایج	)هندبال،	

تنیس	روی	میز،	ژیمناستیک،	دو	و	میدانی،	طناب	زنی،	
بدمینتون	و	....(	

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	ورزش	و	فعالیت	های	جسمانی
 برخورداری	از	شادابی	و	نشاط

 رعایت	نکات	بهداشتی،	ایمنی	و	تغذیه
 قانونمنــدی	و	احترام	به	حقوق	خــود،	دیگران	و	

معلم	
 کنترل	هیجانات	و	خویشتن	داری

-مشارکت	و	کارگروهی

نقشه محتوایی تربیت بدنی
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3

	پایه	دهم 	تربیت	بدنی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	با	بررســی	و	مطالعــه	درباره	کمــردرد	)دالیل	و	
پیشــگیری(،	حرکات	ویژه	مراقبت	از	کمر	را	شناسایی	
می	کنــد	و	بــه	کار	می	گیــرد	و	نتایــج	آن	را	گزارش	

می	کند.

	با	بررسی	و	مطالعه	دالیل	مشارکت	افراد	در	ورزش	
و	شناســایی	دالیل	خود	برای	مشــارکت	در	ورزش،	
کمیت	و	کیفیت	فعالیت	های	ورزشی	خود	را	بررسی	و	

گزارش	می	کند.

	با	شناســایی	روش	های	ارزیابی	اســتقامت	قلبی-
تنفســی	و	به	کارگیــری	آنها،	در	برنامه	هــای	تمرینی	
مناسب	شــرکت	می	کند	و	سطح	ارتقایافته	استقامت	

قلبی-تنفسی	خود	را	نشان	می	دهد.	

	با	شناسایی	روش	های	ارزیابی	قدرت	و	استقامت	
عضالنی	و	به	کارگیــری	آنهــا،	در	برنامه	های	تمرینی	
مناســب	شرکت	می	کند	و	ســطح	ارتقایافته	قدرت	و	

استقامت	عضالنی	خود	را	نشان	می	دهد.	

	با	شناســایی	روش	های	ارزیابی	انعطاف	پذیری	و	

به	کارگیری	آنها،	در	برنامه	های	تمرینی	مناسب	شرکت	
می	کند	و	سطح	ارتقایافته	انعطاف	پذیری	خود	را	نشان	

می	دهد.	

	با	تشخیص	قابلیت	های	آمادگی	جسمانی	مرتبط	
با	ورزش	مورد	عالقه	خود،	در	تمرینات	مناسب	شرکت	
می	کند	و	ســطح	ارتقایافته	آمادگی	جسمانی	خود	را	

نشان	می	دهد.	

	با	بررسی	قوانین	و	مقررات	و	استراتژی	های	عمومی	
در	انواع	ورزش	های	رایج	)والیبال،	بسکتبال،	هندبال،	
تنیس	روی	میز،	بدمینتون،	فوتسال	و...(،	ورزش	مورد	

عالقه	خود	را	شناسایی	کرده	و	گزارش	می	کند.

	با	شناخت	مهارت	های	ورزش	های	رایج	)هندبال،	
تنیس	روی	میز،	ژیمناستیک،	دو	و	میدانی،	طناب	زنی،	
بدمینتون	و...(	و	کسب	مهارت	های	ورزش	مورد	عالقه	
خود،	توانایی	خود	را	در	انجام	انواع	مهارت	های	قابل	

اجرا	در	خانه	نشان	می	دهد.

	با	شناســایی	وســایل	و	تجهیزات	مورد	نیاز	برای	

برگزاری	یک	اردوی	کوتاه،	تجربیات	خود	یا	نزدیکانش	
را	دربــاره	نحوه	برپایی	یــک	اردوی	کوتــاه	گزارش	

می	کند.

	باشــرکت	در	انواع	بازی،	ورزش	وتفریحات	سالم	
خانوادگی	و	گروه	دوســتان،	عالقمندی	وشــادابی	و	

نشاط	حاصل	ازآن	را	نشان	می	دهد.

	با	رعایت	آداب	وقوانین	کالس	درس	تربیت	بدنی	
و	پرهیز	از	ابراز	رفتارهای	ناشایست	و	هم	چنین	احترام	
بــه	حقوق	خود،	دیگران	و	معلــم،	قانونمندی	خود	را	

نشان	می	دهد.	

	بــا	حضور	منظم	و	فعــال	در	کالس	تربیت	بدنی	و	
انجام	منظــم	تکالیف	و	تمرینات	بدنــی	روزانه	خود،	
مســئولیت	پذیری	و	تعهد	خود	را	در	پیروی	از	ســبک	

زندگی	فعال	نشان	می	دهد.

	با	مشــارکت	فعال	در	کار	های	گروهی	کالس	درس	
تربیت	بدنی،	روحیه		جمع	پذیری	و	توانایی	خود	در	کار	

با	دیگران	را	نشان	می	دهد.

 اهداف تربیت بدنی
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3

	پایه	یازدهم 	تربیت	بدنی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	مراقبت	از	کمر	)دالیل	کمردرد،	پیشگیری	از	کمردرد،	
حرکات	ویژه	مراقبت	از	کمر(

	دالیل	مشارکت	افراد	در	ورزش
	ارزیابی	استقامت	قلبی-تنفسی

	ارزیابی	قدرت	و	استقامت	عضالنی
	ارزیابی	انعطاف	پذیری

	قوانین	و	مقررات	و	استراتژی	های	عمومی	در	انواع	
ورزش	های	رایج	)والیبال،	بســکتبال،	هندبال،	تنیس	

روی	میز،	بدمینتون،	فوتسال	و...(
	وســایل	و	تجهیزات	مورد	نیاز	یــک	اردو	)کوله،	

زیرانداز،	غذا،	چادر،	لوازم	فرعی(

مهارت ها

 حفظ	و	توسعه	استقامت	قلبی-تنفسی
 حفظ	و	توسعه	انعطاف	پذیری

 حفظ	و	توسعه	قدرت	واستقامت	عضالنی
 حفظ	و	توســعه	قابلیت	های	آمادگی	جســمانی	

مرتبط	با	اجرا
 مهارت	هــای	انــواع	ورزش	های	رایــج	)هندبال،	
تنیس	روی	میز،	ژیمناستیک،	دو	و	میدانی،	طناب	زنی،	

بدمینتون	و...(

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	ورزش	و	فعالیت	های	جسمانی
 برخورداری	از	شادابی	و	نشاط

 رعایت	نکات	بهداشتی
 ایمنی	و	تغذیه

 قانونمندی	واحتــرام	به	حقوق	خــود	و	دیگران	و	
معلم

 کنترل	هیجانات	و	خویشتنداری
 مشارکت	و	کارگروهی

نقشه محتوایی تربیت بدنی
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	پایه	یازدهم 	تربیت	بدنی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

	با	بررســی	دالیل	مصرف	مکمل	ها	
و	مواد	انــرژی	زا	در	ورزش	و	انواع	آنها،	
عوارض	مصــرف	آنها	را	شناســایی	و	

گزارش	می	کند.
	با	بررسی	و	مطالعه	عوامل	تأثیرگذار	
بــر	فعالیت	بدنــی	و	ورزش،	آنها	را	در	
زندگی	خود	شناسایی	و	برای	رفع	عوامل	
مزاحم	و	افزایش	میــزان	فعالیت	های	

ورزشی	پیشنهاد	ارائه	می	کند.
	با	شناســایی	روش	هــای	طراحی	
قلبی-تنفسی	 استقامت	 تمرینی	 برنامه	
برنامه	هــای	 آنهــا،	در	 به	کارگیــری	 و	
تمرینی	مناسب	شرکت	می	کند	و	سطح	
ارتقایافته	استقامت	قلبی-تنفسی	خود	

را	نشان	می	دهد.	
	با	شناســایی	روش	هــای	طراحی	
برنامــه	تمرینــی	قدرت	و	اســتقامت	
عضالنی	و	به	کارگیری	آنها،	در	برنامه	های	

تمرینی	مناسب	شرکت	می	کند	و	سطح	
ارتقایافته	قدرت	و	اســتقامت	عضالنی	

خود	را	نشان	می	دهد.	
	با	شناسایی	روش	های	طراحی	برنامه	
تمرینــی	انعطاف	پذیــری	و	به	کارگیری	
آنهــا،	در	برنامه	های	تمرینی	مناســب	
شــرکت	می	کنــد	و	ســطح	ارتقایافته	
انعطاف	پذیری	خود	را	نشان	می	دهد.	
	با	تشــخیص	قابلیت	های	آمادگی	
جســمانی	مرتبط	با	ورزش	مورد	عالقه	
خــود،	در	تمرینات	مناســب	شــرکت	
آمادگی	 ارتقایافتــه	 می	کند	و	ســطح	

جسمانی	خود	را	نشان	می	دهد.	
	بــا	بررســی	قوانین	و	مقــررات	و	
انــواع	 در	 عمومــی	 اســتراتژی	های	
بســکتبال،	 )والیبال،	 رایج	 ورزش	های	
هندبال،	تنیس	روی	میــز،	بدمینتون،	
فوتســال	و...(،	ورزش	مورد	عالقه	خود	

را	شناسایی	کرده	و	گزارش	می	کند.
	با	شــناخت	مهارت	های	ورزش	های	
رایــج	)هندبــال،	تنیــس	روی	میــز،	
ژیمناســتیک،	دو	و	میدانی،	طناب	زنی،	
مهارت	های	 کســب	 و	 و...(	 بدمینتون	
ورزش	مورد	عالقه	خود،	توانایی	خود	را	
در	انجام	انواع	مهارت	های	قابل	اجرا	در	

خانه	نشان	می	دهد.
	با	شناســایی	مهارت	های	مورد	نیاز	
برای	برگزاری	یک	اردوی	کوتاه	)انتخاب	
مکان	استراحت،	برپایی	چادر	و	سایبان،	
تهیه	آتش،	گره	زدن(	تجربیات	خود	یا	
نزدیکانش	را	دربــاره	نحوه	برپایی	یک	

اردوی	کوتاه	گزارش	می	کند.
	باشــرکت	در	انواع	بــازی،	ورزش	
وتفریحات	ســالم	خانوادگــی	و	گروه	
دوســتان،	عالقمندی	وشادابی	و	نشاط	

حاصل	از	آن	را	نشان	می	دهد.

	با	رعایت	آداب	وقوانین	کالس	درس	
تربیت	بدنی	و	پرهیــز	از	ابراز	رفتارهای	
ناشایست	و	هم	چنین	احترام	به	حقوق	
خود،	دیگران	و	معلم،	قانونمندی	خود	

را	نشان	می	دهد.	
	بــا	حضور	منظــم	و	فعال	در	کالس	
تربیت	بدنــی	و	انجام	منظــم	تکالیف	
خــود،	 روزانــه	 بدنــی	 تمرینــات	 و	
مســئولیت	پذیری	و	تعهد	خــود	را	در	
پیروی	از	ســبک	زندگی	فعال	نشــان	

می	دهد.
	با	مشارکت	فعال	در	کار	های	گروهی	
روحیــه		 تربیت	بدنــی،	 درس	 کالس	
جمع	پذیــری	و	توانایی	خــود	در	کار	با	

دیگران	را	نشان	می	دهد.

 اهداف تربیت بدنی
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3

	پایه	دوازدهم 	تربیت	بدنی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	تغذیه	ورزشی	)مکمل	ها،	مواد	انرژی	زا(
	عوامل	تأثیرگذار	بر	فعالیت	بدنی	و	ورزش

	طراحی	برنامه	تمرینی	استقامت	قلبی-تنفسی
	طراحــی	برنامــه	تمرینــی	قدرت	و	اســتقامت	

عضالنی
	طراحی	برنامه	تمرینی	انعطاف	پذیری

	قوانین	و	مقررات	و	استراتژی	های	عمومی	در	انواع	
ورزش	های	رایج	)والیبال،	بســکتبال،	هندبال،	تنیس	

روی	میز،	بدمینتون،	فوتسال	و...(
	مهارت	هــای	اردویی	)انتخاب	مکان	اســتراحت،	

برپایی	چادر	و	سایبان،	تهیه	آتش،	گره	زدن	و...(

مهارت ها

ـ	تنفسی  حفظ	و	توسعه	استقامت	قلبی	
 حفظ	و	توسعه	انعطاف	پذیری

 حفظ	و	توسعه	قدرت	واستقامت	عضالنی
 حفظ	و	توســعه	قابلیت	های	آمادگی	جســمانی	
مرتبط	با	اجــرا،	مهارت	های	انــواع	ورزش	های	رایج	
)هندبال،	تنیس	روی	میز،	ژیمناستیک،	دو	و	میدانی،	

طناب	زنی،	بدمینتون	و...(

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	ورزش	و	فعالیت	های	جسمانی
 برخــورداری	از	شــادابی	و	نشــاط،	رعایت	نکات	

بهداشتی
 ایمنی	و	تغذیه

 قانونمندی	واحتــرام	به	حقوق	خــود	و	دیگران	و	
معلم

 کنترل	هیجانات	وخویشتنداری
 مشارکت	و	کارگروهی

نقشه محتوایی تربیت بدنی
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	پایه	دوازدهم 	تربیت	بدنی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 
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پایه دوازدهم
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	سالمت	و	بهداشت 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

	بــا	درک	مفاهیم	ســالمت	و	عوامل	
موثــر	بر	آن،	وضعیت	ســالمت	خود	را	
تحلیل	و	نقد	می	کند	و	برای	بهبود	آن	با	

ارائه	راهکار،	اقدام	می	کند.

	با	مقایســه	ســبک	زندگی	سالم	و	
ناســالم	و	اســتنباط	ارزش	ها،	ویژگی	ها	
و	کارکردهای	ســبک	زندگی	سالم،	یک	
برنامه	خودمراقبتــی	برنامه	ریزی	و	اجرا	

می	کند.	

	با	تحلیل	و	نقــد	برنامه	غذایی	خود	
و	خانواده	بر	اســاس	درک	و	شــناخت	
ویژگی	هــای	الگــوی	تغذیــه	ســالم	و	
یک	 گروه	های	مختلف،	 غذایی	 نیازهای	
برنامه	غذایی	متناسب	با	نیازمندی	های	
تغذیه	ای	و	فرهنگ	غذایی	خانواده	تهیه	

و	ارائه	می	کند.	

	با	اندازه	گیری	و	محاسبه	نمایه	توده	
بــدن		BMI	خود	و	خانواده	و	مقایســه	

آن	بــا	وضعیت	وزن	ســالم،	در	صورت	
نیاز	با	تحلیــل	و	نقد	روش	های	کاهش	
وزن،	روش	مناســب	را	شناسایی	و	ارایه	

می	کند.	

	بــا	تحلیل	و	شناســایی	عوامل	مؤثر	
در	مدیریت	وزن	)چاقی	و	الغری	مفرط(	
و	آثــار	و	عواقــب	آن،	درباره	روش	های	
صحیــح	مدیریــت	وزن	خــود	تأمل	و	

تصمیم	گیری	مسئوالنه	می	کند.	

	با	بررســی	انواع	بیماری	های	واگیر	و	
غیرواگیر	شــایع	در	محل	زندگی	خود	و	
علل	آن،	روش	های	مناســب	پیشگیری	
از	آنها	را	شناســایی	کرده	و	برای	ترویج	
و	حمایــت	از	آنهــا	در	برنامه	های	بهبود	

سالمت	مشارکت	می	کند.

	با	بررسی	و	ارزیابی	مستمر	وضعیت	
بهداشــت	فردی	خود	و	اعضای	خانواده	
توجه	به	عالئم،	نشــانه	ها	و	روش	های	

صحیح،	ضمن	آراستگی	و	حفظ	شادابی	
و	نشاط،	سطح	سالمت	خود	و	خانواده	

را	حفظ	و	ارتقا	می	بخشد.

	با	درک	اهمیت	بهداشــت	ازدواج	و	
بهداشتی	 مشــکالت	 و	 مسایل	 باروری،	
مربــوط	به	ازدواج	و	بــاروری	و	راه	های	
پیشــگیری	از	آنهــا	را	در	زندگــی	خود	

شناسایی	و	بکار	می	گیرد.

	با	بررسی	وضعیت	بهداشت	روان	خود	
با	توجه	به	عالیم،	نشانه	ها	و	روش	های	
صحیح،	در	صورت	نیاز	بــرای	مقابله	با	
فشارهای	روانی	و	پیشگیری	از	اختالالت	
آن،	روش	های	مناسب	خود	را	بکار	گرفته	

و	نتایج	آن	را	ارزیابی	می	کند.

	با	بررسی	آثار	زیانبار	مصرف	دخانیات	
و	الکل،	علــل	گرایش	برخی	از	نوجوانان	
به	مصرف	آنها	و	روش	های	پیشگیری	از	
آنها	را	در	محل	زندگی	خود	شناســایی،	

ترویج	و	حمایت	می	کند.

	با	شناخت	مفاهیم	اعتیاد،	اختالالت	
مصرف	و	وابستگی	به	مواد	و	انواع	مواد	
اعتیاد	آور،عوامل	موثر	در	شروع	مصرف	
مواد	در	نوجوانان	و	روش	های	پیشگیری	
از	آنها	را	در	محل	زندگی	خود	شناسایی،	

ترویج	و	حمایت	می	کند.

	با	درک	اهمیت	برخورداری	از	وضعیت	
مناســب	بدنی	و	بکارگیــری	روش	های	
صحیــح	و	اصول	ارگونومــی،	وضعیت	
بدنی	خــود	را	در	موقعیت	های	مختلف	
ارزیابی	کرده	و	در	صورت	نیاز	روش	های	

اصالحی	را	بکار	می	گیرد.

	با	بررسی	انواع	مخاطرات	و	حوادث	
خانگی	موجــود	در	محیط	زندگی	خود،	
روش	های	پیشگیری	از	آنها	را	بکار	گرفته	
و	با	مسئولیت	پذیری	از	خود	و	خانواده	در	
برابر	حوادث	احتمالی	مراقبت	می	کند.

 اهداف سالمت و بهداشت
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	پایه	دوازدهم 	سالمت	و	بهداشت	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 سالمت	و	ابعاد	آن
 سبک	زندگی	سالم

 خودمراقبتی
 تغذیه	سالم	

 کنترل	وزن	و	رژیم	های	غذایی	
 بهداشت	و	ایمنی	مواد	غذایی

 پیشگیری	از	بیماری	های	غیرواگیر	
 پیشگیری	از	بیماری	های	واگیر

 بهداشت	فردی	
 بهداشت	باروری	و	ازدواج

 بهداشت	روان

 پیشــگیری	از	استعمال	دخانیات	و	
الکل

 پیشگیری	از	استعمال	مواد	و	اعتیاد	
به	مواد	مخدر

 پیشــگیری	از	اختالالت	اســکلتی-	
عضالنی	و	اصول	ارگونومی	

 پیشگیری	از	حوادث	خانگی

مهارت ها

 ارزیابی	و	اصالح	
 پیشگیری	و	مراقبت	

 حفظ	و	ارتقا
 ترویج	و	حمایت

 اندازه	گیری	و	محاسبه
 تجزیه	و	تحلیل	
 تحلیل	و	نقد	

 مقایسه	و	استنباط
 تأمل	و	تصمیم	گیری	مسئوالنه

 خودارزیابی
 برنامه	ریزی	

ارزش ها و گرایش ها

 مســئولیت	پذیری	در	قبــال	حفظ	
سالمت	و	بهداشــت	خود،	خانواده	و	

اجتماع
 همکاری	و	مشارکت	در	برنامه	های	

فردی	و	اجتماعی	بهبود	سالمت
 حفــظ	و	ارتقاء	ســالمت	فردی	و	

اجتماعی
 آراستگی	و	حفظ	شادابی	و	نشاط

نقشه محتوایی سالمت و بهداشت
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	پایه	دوازدهم 	سالمت	و	بهداشت	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



آمادگی دفاعی

پایه دهم
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	آمادگی	دفاعی 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

	دربــاره	تفاوت	امنیــت	پایــدار	و	ناپایدار	بحث	
می	کند.

	مختصات	نیروهای	مسلح	را	معرفی	می	کند.

	می	توانــد	تحلیلی	از	امنیت	ملــی	و	حفاظت	از	
اطالعات،	ارائه	دهد.

	منابــع	تأمین	اقتــدار	ملی	را	معرفــی	می	کند	و	
دستاوردهای	دفاعی	را	برمی	شمرد.

	فرهنگ	دفاع	را	در	خود	و	دیگران	ترویج	و	حمایت	
می	کند.

	از	دستاوردهای	انقالب	تحلیلی	ارائه	می	دهد.

	نسبت	به	گام	دوم	انقالب	اسالمی	درک	سیستمی	
و	راهبردی	کسب	می	کند.

	تحقق	شــاخص	های	بســیجی	بودن	را	در	خود	
ارزیابی	می	کند.	

	از	دفــاع	همه	جانبه	و	نیــز	مراحل	دفاع	مقدس	
تحلیلی	ارائه	می	دهد.

	بــه	مطالعه	علوم	و	معــارف	دفاع	مقدس	اهتمام	
می	ورزد.

	از	حماسه	ســازان	دفاع	مقــدس	و	مدافعان	حرم	
الگوگیری	می	کند.	

	سلســله	مراتب	و	ویژگی	های	نیروهای	مسلح	را	
تعریف	می	کند	و	خدمت	سربازی	را	یک	وظیفه	دینی	

و	ملی	می	داند.

	حرکات	نظام	جمع	و	آداب	نظامی	را	اجرا	می	کند.

	عوارض	زمین	را	معرفی	می	کند	و	توانایی	بهره	گیری	

از	آنها	را	در	رزم	دارد.	

	انــواع	جنگ	افزارها	را	توصیف	می	کند	و	کاربرد	و	
انواع	سالح	ها	و	جنگ	افزارهایی	را	که	در	کتاب	معرفی	

شده	اند،	می	داند.

	مهارت	هــای	رزم	و	پشــتیبانی	از	رزم	را	در	حــد	
انتظارات	از	یک	سرباز	اجرا	می	کند.	

	در	دفاع	غیرنظامی	به	ویژه	در	جنگ	نرم	و	پدافند	
غیرعامل	مسئوالنه	و	هوشمندانه	عمل	می	کند.

	نقشــه	آسیب	پذیری	محل	ســکونت	و	مدرسه	و	
محله	خود	را	ترسیم	می	کند.

	ضمن	کاربرد	نکات	ایمنی	و	پیشــگیری،	از	خود	و	
دیگران،	در	برابر	بالیا	و	خطرات	محافظت	می	کند.

	می	تواند	از	کمک	های	اولیه	استفاده	کند.

 اهداف آمادگی دفاعی
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3

	پایه	دهم 	آمادگی	دفاعی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	حفظ	امنیت
	دفاع	و	ابعاد	آن
	زیست	دفاعی

	ایمنی	و	پیشگیری
	دفاع	نظامی

	دفاع	غیرنظامی
	مخاطرات

	آداب	و	فرهنگ	دفاعی
	نقش	امنیت	در	توسعه	کشور

	هوّیت	ملی
	ارزش	های	دینی،	ملی	و	انقالبی
	انقالب	اسالمی	و	گام	دوم	انقالب

	دفاع	مقدس

مهارت ها

 آمادگی	و	حمایت
 تجزیه	و	تحلیل

 برآورد	و	ارائه	راهکار
 تصمیم	گیری	مسئوالنه

 خودارزیابی
 برنامه	ریزی

 نقد
 درک	سیستمی	و	راهبردی

 جمع	آوری	اطالعات
 تحلیل	و	گزارش	و	ارائه	یافته	ها

 گفت	وگو	در	کالس
 مهارت	رزم	و	پشتیبانی	از	رزم	و	ایمنی

ارزش ها و گرایش ها

 مسئولیت	پذیری	در	قبال	امنیت
 آمادگی	و	ایمنی	در	برابر	حوادث

 حفظ	آمادگی	برای	دفاع	در	برابر	دشمنان	کشور	و	
ایمنی	در	برابر	حوادث

 همکاری	و	مشارکت	در	برنامه	های	دفاعی	و	حفظ	
منافع	ملی

 هوشیاری	در	برابر	توطئه	های	دشمن
 عالقمندی	به	دفاع

 ارزشمند	دانستن	امنیت	و	ایمنی
 تعلق	خاطر	و	دلبستگی	نسبت	به	میهن	و	مردم

 ظلم	ستیزی
 آرمان	گرایی
 مؤمن	بودن
 انقالبی	بودن

 داشتن	تفکر	حسینی	و	مهدوی

نقشه محتوایی آمادگی دفاعی

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره متوسطه205

1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

3

	پایه	دهم 	آمادگی	دفاعی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



کارآفرینی و تولید

پایه دهم

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره متوسطه206

1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

3

	کارآفرینی	و	تولید 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

	با	بهره	گیری	از	مهارت	های	پایه	یادگیری،	به	صورت	
تیمی	پدیده	های	طبیعی	را	مطالعه	و	یافته	های	خود	

را	با	دیگران	به	اشتراک	می	گذارد.

	با	کســب	مهارت	های	پایه	فناوری،	پرسشــگری	
و	خالقیــت	فراینــد	تولید	یک	محصــول	را	طراحی	

می	کند.

	با	الهام	از	آفرینش	و	ارج	گذاشــتن	به	مصنوعات	
بشــری،	از	اختراعات	موجود	بهره	می	برد	و	با	طرحی	
جدید	توام	با	ضابطه	مندی	از	بحران	ناشی	از	طوفان	و	

تغییر	ناگهانی	عبور	می	کند.

	با	بررسی	فرایندها،	قوانین،	اصول	علمی	و	فناورانه	
به	کار	گرفته	شــده	در	تولید	یک	محصول	یا	خدمات،	

روش	هایی	را	برای	بهینه	سازی	آن	بکار	می	گیرد.

	با	بهره	گیری	از	ســواد	فناوری	و	بررســی	وضعیت	
آینده	و	تحوالت	علمی	و	فناوری،	اهداف	را	مشخص	و	
در	خصوص	ایده	خود	در	قالب	یک	طرح	یا	محصول	

تصمیم	گیری	می	کند.

	بــا	شناســایی	تیپ	های	شــخصیتی	گوناگون	و	
درک	ویژگی	های	شــخصیتی،	توانایی	ها،	مهارت	ها	و	
قابلیت	های	خود	رشته	تحصیلی	و	مسیر	شغلی	آینده	

خود	را	طراحی	می	کند.

	با	اســتفاده	از	قدرت	تفکر	نسبت	به	زندگی،	کار،	
مســائل	و	مشــکالت	خود	دیدگاه	متفاوتی	داشته	و	
با	روش	خالقیت	اســکمپر،	یک	مســئله	واقعی	حل	

می	کند.

	با	شناسایی	مشکالت	و	نیازهای	جدید،	می	تواند	

ایده	خود	را	به	کســب	وکار	یا	یــک	ارزش	اقتصادی	
تبدیل	کند.

	بــا	نوآوری،	افکار	و	ایده	هــای	جدید	و	خالقانه	را	
بــه	ابزار	و	فناوری	تبدیل	نموده	و	آن	را	به	صورت	یک	

محصول	یا	خدمت	عرضه	می	کند.

	بــا	مطالعه،	تحقیق	و	بررســی	در	خصوص	نحوه	
راه	اندازی	یک	نوع	کسب	و	کار	از	نظر	مجوزهای	الزم	و	
شرایط	قانونی	آن	اطالعات	الزم	را	جمع	آوری	می	کند.

	بــا	طراحــی	مــدل	کســب	وکار،	مولفه	هــای	
مشتری	شناســی،	طراحی	ارزش	پیشــنهادی،	تعیین	
کانال	توزیع،	ارتباط	با	مشتریان،	درآمدزایی،	منبع	یابی،	
فعالیت	کلیدی،	شریک	یابی،	برآورد	هزینه...	برای	یک	

ایده	کسب	و	کار	تهیه	می	کند.

 اهداف کارآفرینی و تولید
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	پایه	دهم 	کارآفرینی	و	تولید	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 تشــکیل	تیم	)نکات	مهم	کار	تیمی،	
مراحل	تشکیل	و	توســعه	تیم،	راهنمای	
تیم	و	ویژگی	های	آن،	تفاوت	تیم	وگروه(
 برشــماری	محدودیت	ها	و	موانع	کار	
تیمــی	)عوامل	فردی	و	تیمی(،	طوفان	یا	

تغییر	ناگهانی
 برشــمردن	تیپ	های	شخصیتی	برای	

خودشناسی
 توسعه	شخصی	)نقاط	ضعف	و	قوت	
خود	شــخص	و	فرصت	ها	و	تهدیدهای	

پیرامونی(
 انواع	تفکر	)تفکر	همگرا،	تفکر	انتقاد،	

تفکر	واگرا...(
 روش	های	توسعه	خالقیت	فردی

منابع	فرصت،	روش	هــای	ایده	پردازی	و	
معیارهای	سنجش	ایده	

 کارآفرینــی	و	انــواع	آن،	کارآفرین	و	
مهارت	های	کارآفرینی
 انواع	کسب	و	کار
 مدل	کسب	و	کار

طرح	کسب	و	کار	)کجا	–به	کجا	و	چگونه(

مهارت ها

 تشــکیل	یــک	تیم	ورزشــی	)دالیل	
شکست	و	موفقیت	تیم(

 بازی	تیمــی	برج	روزنامــه	)طراحی	
بازی	های	مشابه(

 تکمیل	فرم،	بوم	کار	تیمی	)شناسایی	
افــراد	و	تعیین	نقش	هر	یــک،	تعیین	
اهداف	تیم،	تعیین	ارزش	های	تیم،	تعیین	
اهــداف	شــخصی،	نیازهــا	و	انتظارات	

اعضا...(
 تعیین	سختی	کارهای	فراتر	از	تصور
تعیین	تشــخیص	چگونگــی	تغییر	  

ناگهانی...
 مساله	یابی	به	روش	5	چرا؟

 شــرح	اهداف	یک	شــرکت	یا	رشته	
تحصیلی	براســاس	ویژگی	هــا	و	تکمیل	

کاربرگ	تصمیم	گیری
 انتخاب	افراد	مناسب	برای	هر	شغل
 طراحی	مسیر	شــغلی	آینده	)تعیین	
نگرش	ها،	ارزش	هــا	و	نیازها،	مهارت	ها،	

استعدادها	و	عالیق	و	گرایش	ها(
 تهیــه	مدل	تفکر	انتقــادی،	همگرا	و	

واگرا	برای	یک	مساله	واقعی	
 حل	یــک	مســاله	واقعی	بــا	روش	

خالقیت	اسکمپر
 تشــخیص	فرصت	ها	در	یک	مساله	
واقعــی،	تعییــن	چالش	هــا،	مخاطب،	
راهکارهــای	جدیــد	و	پیش	نیازهــا	در	

ایده	پردازی،	ارزیابی	ایده	ها
 ایده	یابــی	برای	چند	کســب	و	کار	و	

الگوبرداری	از	کسب	وکارهای	جدید
 شناســایی	یک	کارآفریــن	و	تحلیل	

مهارت	های	آن
 تقســیم	بندی	چند	شــغل	بر	مبنای	
خــط	تولید،	نوع	فعالیت،	اندازه،	مکان	و	

مالکیت
ارزش	 شناســی-طراحی	 مشــتری	  
پیشنهادی،	تعیین	کانال	توزیع،	ارتباط	با	

مشتریان،	درآمدزایی،	
کلیــدی،	 فعالیــت	 منبع	یابــی،	  

شریک	یابی،	برآورد	هزینه
 معرفی	کسب	وکار،	سر	و	سامان	دادن	

نیروی	انسانی
 تهیه	برنامه	بازار	و	بازاریابی	

 تهیه	برنامه	تولید	و	تهیه	برنامه	مالی	
و	زمان	بندی

ارزش ها و گرایش ها

 حفظ	محیط	زیست
 کار	گروهی
 تفکر	انتقادی

 مسئولیت	پذیری
 اخالق	حرفه	ای

 مدیریت	منابع	)وسایل	و	زمان(
 شناخت	عالیق

 شناخت	ارزشمند	دانستن	کسب	وکار	
حالل

 تالش	و	یادگیری	فنون
 ارج	گذاشتن	به	مصنوعات	بشری
 عالقمندی	به	بکارگیری	فناوری

نقشه محتوایی کارآفرینی و تولید
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	اقتصاد 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم و یازدهم

 ویژگی	های	کارآفرینی	را	شناسایی	و	نسبت	به	آنها		
احساس	همدلی	می	کند.

 با	مفهوم	کار	جمعی،	شرکت	و	شرکت	های	سهامی	
و	حقوق	و	تعهدات	آن	آشنا	می	شود.

 درآمد،	سود	و	زیان	را	محاسبه	می	کند	و	ارتباط	آن	
را	با	عوامل	تولید	توضیح	می	دهد.

 مفاهیم	کمیابی	و	هزینه	فرصت	و	هزینه	هدررفته	
را	در	اقتصاد	توضیح	می	دهد.

 هزینه	هــا	و	منافــع	گزینه	های	مــورد	انتخاب	را	
شناسایی	و	مقایسه	می	کند.

 بده	–	بستان	و	مفهوم	تخصیص	بهینه	منابع	و	نیز	
کارایی	یا	ناکارایی	را	با	توجه	به	منحنی	امکانات	تولید	

شناسایی	و	محاسبه	می	کند.

 جریان	چرخشــی	میان	خریداران	و	فروشندگان	
را	با	مفهوم	بــازار	و	تعامل	دوطرفــه	)عرضه	کننده	و	

تقاضاکننده(	ارتباط	می	دهد.

 قیمــت	کاال	را	)با	توجه	به	نمودار	عرضه	و	تقاضا(	
بــا	مقادیر	مورد	عرضه	یا	مورد	تقاضا	ارتباط	داده	و	با	

مقدار	و	قیمت	تعادلی	آشنا	می	شود.

 دلیــل	نیاز	به	حضور	دولــت	در	کنار	بازار	را	جهت	
ایجــاد	تخصیص	های	بهینه	در	اقتصاد،	شناســایی	و	
تحلیل	کرده	و	ضرورت	پرداخت	ماالیات	را	در	اقتصاد	

درک	می	کند.

 با	درک	مفهوم	مزیــت	اقتصادی،	نقش	تعامل	با	
دیگر	کشورها	را	به	همراه	بهره	بردن	از	مزایای	تجارت	
خارجی	و	بر	اساس	الگوی	استقالل		اقتصادی	توضیح	

می	دهد.

 نقش	تحریم	های	اقتصادی	را	در	تعامالت	تجاری	
توضیح	می	دهد.

 با	مفهوم	بیکاری	و	رکود	آشنا	شده،	پیامدها	و	علل	
آن	را	اجمااًل	شناسایی	کرده	و	نرخ	بیکاری	را	در	مثالی	

فرضی	محاسبه	می	کند.

 سیر	تحول	پول،	مفهوم	قدرت	خرید	و	رابطه	آن	را	
با	تورم	توضیح	می	دهد.

 نرخ	تورم	را	از	طریق	بكار	گیری	مفهوم	سبد	کاالها	و	
cpi،	محاسبه	و	آن	را	در	نمودار	تحلیل	می	کند.

 نقش	مقاوم	ســازی	اقتصادی	را	در	پیشــگیری	از	
آســیب	ها	و	آفت	های	احتمالی	پیشرفت	ملی	تحلیل	

می	کند.

 بر	اســاس	مفهوم	ضمنی	رشد	و	توسعه	در	کسب		
و	کار،	اهمیت	رشد	و	توسعه	ملی	را	شناسایی	کرده	و	
وابستگی	رشد	اقتصاد	شرکتی	را	به	رشد	اقتصاد	ملی،	

توضیح	می	دهد.

 نرخ	رشــد	تولیــد	را	از	طریــق	مثال	های	عددی،	
محاسبه	کرده	و	آن	را	در	نمودار	تحلیل	می	کند.

 مفهوم	توزیع	درآمد	را	از	طریق	محاســبه	ســهم	

اهداف اقتصاد

ادامه
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	پایه	دهم	و	یازدهم 	اقتصاد	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



دهک	های	درآمدی،	توضیح	می	دهد	و	ارتباط	
آن	را	با	رشد	تولید	و	درآمد	شناسایی	می	کند.

 تمایز	میان	رشــد	و	پیشرفت	اقتصاد	ملی	را	
با	توجه	به	شاخص	های	توسعه	انسانی	و	الگوی	

پیشرفت	اسالمی-ایرانی	توضیح	می	دهد.

 از	طریق	ثبت	درآمدهــا	و	هزینه	های	قابل	
پیش	بینــی	و	ارزیابی	مخارج،	مدیریت	صحیح	

مالی	را	تمرین	می	کند.

 با	آگاهی	از	ویژگی	های	خرید	هوشــمندانه	
و	نیز	شــیوه	های	فروش،	برنامه	بودجه	ای	خود	
را	بــا	برنامه	خرید	خود	انطباق	می	دهد	و	آن	را	

ارزیابی	می	کند.

 بــا	آگاهــی	از	برنامه	پس	انــداز	و	تعیین	
دوره	های	زمانی،	برنامه	پس	اندازی	برای	تأمین	
نیازهای	آتی	خود،	طراحی	و	تمرین	می	کند.

 مزایــا	و	معایب	ســرمایه	گذاری	در	بانک،	
بورس	و	دارایی	ها	را	توضیح	می	دهد.

 ضمن	آشــنایی	با	مفهوم	پوشــش	ریسک،	
اهمیت	بیمه	را	در	فرایند	سرمایه	گذاری،	توضیح	

می	دهد.

مفاهیم

 کار	و	کارآفرینی
 درآمد

 سود	و	زیان
 عوامل	و	مولفه	های	تولید

 هزینه	فرصت	و	انتخاب	بهینه
 مرز	امکانات	تولید

 بازار	و	قوانین	عرضه	و	تقاضا
 دولت	و	کاالهای	عمومی

 مزیت	مطلق	و	نسبی	در	تجارت
 تحریم	و	استقالل	اقتصادی

 بیکاری	و	رکود
 تورم،	پول	و	قدرت	خرید

 رشد،	توسعه	و	پیشرفت	اقتصادی
 توزیع	درآمد

 اقتصاد	مقاومتی
 برنامه	ریــزی	و	مدیریت	مالی	)مصرف،	پس	انداز	

و	سرمایه	گذاری(
 نهادهای	اقتصادی	)بانک،	بورس	و	بیمه(

مهارت ها

 شناســایی	و	تحلیــل	مولفه	ها	و	شــاخص	ها	و	
فرایندهای	اقتصادی

 محاسبه،	مقایسه	و	بهینه	یابی	در	امور	اقتصادی
 برنامه	ریزی	و	تدبیر	اقتصادی

ارزش ها و گرایش ها

 کارآفرینی	و	تولیدمحوری
 مسئولیت	پذیری	و	رعایت	حقوق

 مشارکت	پذیری	و	تقویت	کار	جمعی
 منافع	ملی	و	استقالل	اقتصادی

 اخــالق	و	ارزش	های	اقتصاد	اســالمی	و	اقتصاد	
مقاومتی

نقشه محتوایی تاریخ اسالم
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	پایه	دهم	و	یازدهم 	اقتصاد	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



تاریخ

پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم
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3

	تاریخ 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم
)رشته ادبیات و علوم انسانی(

	بــا	فهم	اجمالی	از	معنای	زمــان	و	تاریخ	می	تواند	
درباره	آن	پرسش	هایی	مطرح	کند.

	حوادث	را	به	زمان	و	مکان	ارتباط	می	دهد.

	خالصه	ای	از	چیســتی،	تاریخچــه،	ابزارها	و	کار	
باستان	شناسی	ارائه	می	دهد.

	علــل	و	پیامدهای	رویدادهای	سرنوشت	ســاز	در	
ایران	باستان	را	تجزیه	و	تحلیل	می	کند.

	تأثیر	جوامع	و	تمدن	های	بشری	در	عصر	باستان	را	
بر	یکدیگر	می	شناسد.

	به	درکی	از	مفهوم	زمان	و	تاریخ	می	رسد.

	مردم	و	رویدادهــا	را	در	یک	نظم،	ترتیب	و	توالی	
تاریخی	مناسب	بازنمایی	و	جانمایی	می	کند.

	می	تواند	از	نمودار	خط	زمان	برای	نشان	دادن	نظم	
تاریخــی،	ترتیب	و	توالی	رویدادها،	شــخصیت	ها	و	

سلسله	ها	در	عهد	باستان	استفاده	کند.

	بــا	برخی	از	شــواهد	و	مدارک	تاریخی،	شــامل	
سنگ	نوشــته	ها،	ِگل	نوشته	ها،	نوشــته	ها،	گزارش	ها،	

اشیاء،	آثار	و	بناهای	باستانی	آشنا	می	شود.

	به	میــراث	فرهنگی	و	تاریخی	ایــران	تعلق	خاطر	
می	یابد.

	تمدن	ایران	باستان	را	با	تمدن	های	باستانی	دیگر	
مقایسه	و	ارزیابی	می	کند.

	از	عناصر	مطلوب	در	ایران	باســتان،	کسب	هویت	
می	کند	و	در	می	یابد	که	کیست.

	تجارب	و	فنون	و	شیوه	زندگی	مردم	ایران	و	جهان	
را	در	زمان	های	دور	می	شناسد.

	نقش	علــم	و	اراده	را	در	اوج	و	فــرود	تمدن	های	
باستانی	درک	می	کند.

 اهداف تاریخ
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3

	پایه	دهم	)رشته	ادبیات	و	علوم	انسانی( 	تاریخ	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	ماهیت	و	چیستی	تاریخ
	پژوهش	در	تاریخ
	زمان	و	گاه	شماری

	ظرف	مکانی	رویدادها
	دوران	باستان
	تمدن	های	کهن

	تولد	و	مرگ	تمدن	ها
	زبان	های	باستانی

	دین
	هنر	و	زندگی	در	عهد	باستان

	افسانه
	اسطوره	و	واقعیت

مهارت ها

 پرسشگری
 کاوشگری
 نقادی

 تجزیه	و	تحلیل
 خواندن	و	فهمیدن	خّط	زمان

 ترتیب	دادن	حوادث	در	توالی	و	نظم	زمانی
 مقایسه	و	تطبیق	زمانی	و	مکانی

ارزش ها و گرایش ها

 عالقه	به	تاریخ	دانی
 اعتنا	به	زمان	و	مکان
 احساس	هویت	ایرانی

 تعلق	خاطر	به	میراث	فرهنگی	و	تاریخی	ایران
 احساس	نیازمندی	به	کوشش	برای	بقا	و	پیشرفت

 احساس	افتخار	به	خود
 احساس	مسئولیت	در	قبال	تالش	نیاکان

نقشه محتوایی تاریخ
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3

	پایه	دهم	)رشته	ادبیات	و	علوم	انسانی( 	تاریخ	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم
)رشته ادبیات و علوم انسانی(

	رویدادهــای	مهم	تاریخ	اســالم	و	ایران	در	فاصله	
بعثت	پیامبر	گرامی	اســالم	تا	پایــان	عصر	صفوی	را	

تجزیه	و	تحلیل	می	کند.

	میان	گذشته	و	حال	و	آینده	در	تاریخ	اسالم	ارتباط	
و	پیوند	برقرار	می	کند.

	تمایز	تمدن	اسالمی	از	تمدن	های	پیش	از	خود	را	
نشان	می	دهد.

	با	انواع	منابع	مختلف	پژوهش	در	تاریخ	اســالم	و	
ایراِن	دوران	اسالمی	آشنا	می	شود.

	با	شــیوه	های	سنجش	اعتبار	شــواهد	و	مدارک	
تاریخی	آشنا	می	شود.

	با	وضعیــت	سیاســی،	اجتماعــی،	اقتصادی	و	
فرهنگی	شبه	جزیره	عربستان	در	آستانه	بعثت	پیامبر	

آشنا	می	شود.

	آثــار	و	نتایج	تالش	های	رســول	خدا	و	پیروانش	
برای	دعوت	به	اسالم	و	هم	چنین	عکس	العمل	دشمنان	

آنان	را	در	مکه	بررسی	و	تحلیل	می	کند.

	هجــرت	پیامبر	و	مســلمانان	از	مکه	بــه	مدینه،	
تأسیس	امت	و	حکومت	اسالمی	و	گسترش	و	عملکرد	

آن	را	بررسی	و	تحلیل	می	کند.

	علل،	آثار	و	پیامدهای	شــکل	گیری	نظام	خالفت	و	
فتوحات	مسلمانان	را	تحلیل	می	کند.

	روند	به	قدرت	رسیدن	امویان،	گرایش	و	ویژگی	های	
خالفت	آنان	و	نیز	علل	و	پیامدهای	قیام	های	ضداموی	

را	شناسایی	و	تجزیه	و	تحلیل	می	کند.

	فراز	و	فرود	تحوالت	سیاســی،	فرهنگی	و	تمدنی	
دوران	خالفت	عباسیان	و	فاطمیان	را	ارزیابی	و	تحلیل	

می	کند.

	زمینه	هــا	و	روند	فتــح	ایــران	و	مهم	ترین	آثار	و	
پیامدهای	سیاســی،	اجتماعی	و	دینی	تسلط	اعراب	
مســلمان	را	بر	ایران	در	دو	قرن	نخست	هجری	قمری	

ارزیابی	می	کند.

	زمینه	ها،	علــل،	آثار	و	پیامدهــای	تحوالت	مهم	
سیاسی،	علمی،	فرهنگی	و	اقتصادی	ایران	از	تأسیس	
سلســله	طاهریان	تا	پایان	خوارزمشاهیان	را	تحلیل	

می	کند.

	واقعــه	هجوم	مغــول	و	تیمــور	و	فــراز	و	فرود	
حکومت	هــای	ایلخانان	و	تیموریــان	و	نتایج	آنها	را	

تحلیل	می	کند.

	تحوالت	و	دســتاوردهای	فکری	و	فرهنگی	جامعه	
ایرانــی	در	عصر	مغول	تیمــوری	را	برای	امروز	و	آینده	

ایران	تجزیه	و	تحلیل	می	کند.

	تحوالت	سرنوشت	ســاز	دوران	زمامداری	صفویان	
و	دســتاوردهای	علمــی	و	فرهنگــی	ایــن	دوره	را	

می	شناسد.

	می	تواند	تحوالت	سیاســی،	اجتماعی،	اقتصادی	و	
فرهنگی	اروپا	در	دوران	قرون	وســطا	و	رنسانس	را	با	

اوضاع	عالم	اسالم	در	آن	زمان	تطبیق	دهد.

 اهداف تاریخ
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3

	پایه	یازدهم	)رشته	ادبیات	و	علوم	انسانی( 	تاریخ	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	روش	پژوهش	در	تاریخ
	اسالم	در	مکه

	جامعه	و	فرهنگ	جاهلی
	جامعه	و	فرهنگ	توحیدی

	دعوت	و	تبلیغ
	اسالم	در	مدینه

	حکومت
	جهاد
	خالفت

	سلطنت	اموی	و	عباسی
	جنبش	های	ضد	عباسی

	ورود	اســالم	به	ایــران	)فتح	ایــران،	اداره	ایران،	
گرایش	ایرانیان	به	اسالم(

	فرهنگ	و	تمدن	اسالمی		ـ		ایرانی
	نخستین	حکومت	های	شیعی	در	ایران

	استقالل	ایران	از	سلطنت	عباسی
	ایران	پیش	و	پس	از	حمله	مغول
	تحوالت	ایران	در	دوره	صفوی

	جلوه	های	فرهنگی	و	هنری	ایران	در	عصر	صفوی
	قرون	وسطای	مسیحی	)کلیسا،	اشراف،	زمین	داری(

	رنسانس	و	دوره	مدرن	)زمینه	ها،	تحوالت	و	نتایج	
رنسانس	علمی	و	فرهنگی(

مهارت ها

 بررسی	منابع
 سنجش	اجمالی	اعتبار	و	صحت	منابع

 گزینش	منبع
 نظم	دادن	به	حوادث

 تجزیه	و	تحلیل
 پرسشگری
 کاوشگری
 نقادی

ارزش ها و گرایش ها

 عالقه	به	تاریخ	اسالم
 امید	به	ســاختن	جامعه	و	جهانــی	نو	با	حداقل	

امکانات	و	نیروها
 ارزشمندی	صبر	و	مجاهده	در	راه	خدا

 برائت	از	کفر	و	شرک	و	نفاق
 بیزاری	از	خوی	اشرافی	اموی	و	عباسی	و	سالطین	

ایرانی
 تکریم	علم	و	عالم

ـ	ایرانی  افتخار	به	شکوفایی	تمدن	اسالمی	
 خودآگاهی	به	جایگاه	غرب	جدید	در	جهان	امروز
 بیداری	و	احساس	حرکت	در	رقابت	تمدنی	با	غرب

نقشه محتوایی تاریخ
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	پایه	یازدهم	)رشته	ادبیات	و	علوم	انسانی( 	تاریخ	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم
)رشته ادبیات و علوم انسانی(

	از	ســیر	تاریخ	نــگاری	اطــالع	می	یابد	و	
می	توانــد	میان	منابــع	دوره	معاصر	و	منابع	

سنتی	فرق	بگذارد.
	علل	و	آثار	و	پیامد	تحوالت	معاصر	جهان	
را	می	شناســد	و	می	تواند	تصویری	کلی	از	آن	
را	در	مقایســه	با	ایران	دوره	افشاری	و	زندی	

ارائه	کند.
	ویژگی	های	کلی	انقالب	های	مدرن	را	درک	
می	کند	و	نســبت	به	انقالب	اســالمی	ایران	
احساس	هویت	می	کند	و	مصصم	است	این	

اساس	را	در	خود	ارتقا	بخشد.
	موقعیت	فرهنگی،	اقتصادی	و	سیاســی	
ایران	در	دوره	قاجار	را	می	شناسد	و	می	تواند	
عوامل	موفقیت	و	ناکامی	مســئوالن	و	مردم	

آن	دوره	را	ارزیابی	کند.
	زمینه	ها	و	علل	و	نتایج	انقالب	مشــروطه	
را	تجزیه	و	تحلیل	می	کند	و	نسبت	به	وقایع	

مهم	روزگارش	دغدغه	و	تعهد	می	یابد.

	با	آگاهــی	از	مدارک	تاریخی	درباره	جنگ	
بین	الملــل	اول	و	دوم،	می	تواند	شــماری	از	
رویدادهای	اصلــی	در	دو	جنگ	بین	الملل	و	

علل	و	پیامدهایشان	را	بیان	کند.
	از	ماجرای	انتقال	قدرت	از	قاجار	به	پهلوی	
اطالع	می	یابد	و	می	تواند	مهم	ترین	اقدامات	
و	نتایج	ســلطنت	پهلوی	را	ارزیابی	و	تحلیل	

کند.
	بســتر	شــکل	گیری	و	فرجام	نهضت	ملی	
شــدن	صنعت	نفت	و	بانیان	شکســت	این	

نهضت	را	می	شناسد.
	بــا	آگاهی	از	علل	مؤثــر	در	ظهور	انقالب	
اســالمی	ایران،	می	تواند	پیروزی	این	نهضت	
را	تحلیل	کند	و	در	قبال	آرمان	های	اصیل	آن	

متعهد	و	مسئول	باشد.
	مؤلفه	های	استقرار	نظام	جمهوی	اسالمی	
را	می	شناسد	و	می	تواند	دشمنان	و	دشمنی	ها	
در	برابر	نظام	اسالمی	را	تجزیه	و	تحلیل	کند.

 اهداف تاریخ
مفاهیم

	تاریخ	نگاری
	تاریخ	نویسی	سنتی
	تاریخ	نویسی	معاصر

مــدرن	 انقالب	هــای	 	
آمریکا،	 فرانســه،	 )انگلیس،	

روسیه(
	انقالب	صنعتی
	دوره	قاجار

	مواجهه	ایران	با	تجدد
	انقالب	مشروطه

	جنگ	های	بین	الملل
	سلطنت	پهلوی

	جهان	پس	از	جنگ
	انقالب	اسالمی

مهارت ها

 پرسشگری
 کاوشگری
 نقادی

 تجزیه	و	تحلیل
 ارزیابی	تاریخی
 مقایسه	و	تطبیق

ارزش ها و گرایش ها

 احساس	هویت
 احساس	مسئولیت
 توّلی	و	تبرای	تاریخی

 دغدغه	مندی
 تعهد

نقشه محتوایی تاریخ
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	پایه	دوازدهم	)رشته	ادبیات	و	علوم	انسانی( 	تاریخ	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



تاریخ معاصر

پایه یازدهم
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	تاریخ	معاصر 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	رویدادهای	مهم	تاریخ	ایران	از	پیش	از	اســالم	تا	
پایان	دوران	قاجار	را	تجزیه	و	تحلیل	کرده	و	می	تواند	

خصوصیات	کلی	این	زمان	را	بیان	کند.

	موقعیت	فرهنگی،	اقتصادی	و	سیاســی	ایران	در	
دوره	قاجار	را	شــناخته	و	می	تواند	پرسش	های	خوبی	
درباره	موفقیت	و	ناکامی	مســئوالن	و	مردم	آن	دوره	

را	مطرح	کند.

	زمینه	ها	و	علل	و	نتایج	انقالب	مشروطه	را	تجزیه	
و	تحلیــل	کرده	و	به	وقایع	مهــم	روزگارش	دغدغه	و	

تعهد	پیدا	می	کند.

	از	ماجــرای	انتقال	قدرت	از	قاجار	به	پهلوی	اطالع	
پیدا	کــرده	و	می	تواند	آن	را	با	برآمدن	سلســله	های	

پادشاهی	پیشین	مقایسه	کند.

	بستر	شکل	گیری	و	فرجام	نهضت	ملی	شدن	نفت	
را	شــناخته	و	از	بانیان	شکســت	این	نهضت	بیزاری	

می	جوید.

	زمینه	های	پادشاهی	محمدرضا	پهلوی	را	می	شناسد	
و	می	تواند	وضع	مملکت	در	سلطنت	وی	را	ارزیابی	و	

تحلیل	کند.

	بــا	آگاهی	از	علل	موثر	در	ظهور	انقالب	اســالمی	

ایران،	می	تواند	پیروزی	این	نهضت	را	تحلیل	کند	و	در	
قبال	آرمان	های	اصیل	آن	متعهد	و	مسئول	باشد.

	مولفه	هــای	اســتقرار	نظام	جمهوی	اســالمی	را	
می	شناسد	و	می	تواند	دشــمنان	و	دشمنی	ها	در	برابر	

نظام	اسالمی	را	تجزیه	و	تحلیل	کند.

	از	رویدادها	و	نیروهای	دفاع	مقدس	آگاه	است	و	
نقش	و	هویت	خود	را	در	این	راه	بازیابی	می	کند.

	تاریخ	بیداری	اسالمی	در	دوره	معاصر	را	شناخته	و	
می	تواند	از	ضعف	ها	و	کاستی	های	این	جنبش	عبرت	

گرفته	و	قوت	های	آن	را	بیان	کند.

 اهداف تاریخ معاصر
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3

	پایه	یازدهم 	تاریخ	معاصر	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 ایران	پیش	از	اسالم
 دوره	قاجار

 انقالب	مشروطه
 جنگ	های	بین	الملل

 سلطنت	رضا	شاه	و	محمدرضا	شاه
 جهان	پس	از	جنگ
 انقالب	اسالمی
 دفاع	مقدس

 بیداری	اسالمی	

مهارت ها

 مقایسه	و	تطبیق
 پرسشگری
 کاوشگری
 نقادی

 تجزیه	و	تحلیل
 ارزیابی	تاریخی	

ارزش ها و گرایش ها

 احساس	هویت
 احساس	مسئولیت
 تولی	و	تبری	تاریخی

 دغدغه	مندی
 تعهد

 عبرت	آموزی

نقشه محتوایی تاریخ معاصر

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره متوسطه220

1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

3

	پایه	یازدهم 	تاریخ	معاصر	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



تاریخ اسالم

پایه یازدهمپایه دهم
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	تاریخ	اسالم 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

 ضمن	شناخت	زمینه	ها،	علل،	اهداف،	نتایج	
و	پیامدهای	حوادث	تاریخی	در	اســالم،	ســعی	

می	کند	رویدادهای	عصر	خود	را	تحلیل	کند.
 با	شناخت	وضعیت	شبه	جزیره	عربستان	در	
ابعاد	مختلف	)اقتصادی،	فرهنگی	و	...(،	عظمت	
تالش	پیامبر	خدا	در	پی	ریزی	تمدن	اســالمی	را	

درک	می	کند.
 با	شناخت	وضعیت	امپراتوری	روم	و	ایران	در	
ابعاد	مختلف،	نسبت	آن	ها	با	اوضاع	عصر	نزول	
و	نظام	اجتماعی	اســالم	را	با	بیان	شباهت	ها	و	

تفاوت	ها	بیان	می	کند.
 با	شــناخت	تبار	رســول	خدا،	چگونگی	آغاز	
نبوت	و	گســترش	دعوت	و	حوادث	دوران	مکه	
)حلف	الفضول،	هجرت	به	حبشــه،	تحریم	و	...(	
می	تواند	تحلیل	درســتی	از	چرایــی	و	آثار	این	

حوادث	را	ارائه	نماید.
 با	شــناخت	اقدامــات	پیامبــر	در	بنا	نهادن	
حکومت	اسالمی	و	شــیوه	مواجهه	با	تهدیدها،	

جنگ	ها	و	غزوات،	می	تواند	سیره	و	دستاوردهای	
رســول	خدا	را	در	ابعــاد	اعتقــادی،	حکومتی،	

اجتماعی	و	...	بیان	کند.
 با	شــناخت	حوادث	پس	از	رســول	خدا	در	
موضوع	جانشــینی،	می	تواند	تحلیل	درستی	از	

جریان	سقیفه	ارائه	دهد.
 ضمن	آشنایی	با	حوادث	مهم	تاریخی	دوران	
خلفای	ســه	گانه،	روش	آنان	را	با	توجه	به	سیره	

پیامبر	اکرم،	نقد	و	بررسی	می	کند.
 ضمن	شــناخت	تاریخ	زندگی	امــام	علی)ع( 
می	تواند	با	تحلیل	جریانات	و	اتفاقات،	مهم	ترین	

ویژگی	های	حکمرانی	علوی	را	تبیین	کند.
 با	شناخت	عملکرد	و	شیوه	حکمرانی	معاویه	و	
وضعیت	مسلمانان	در	زمان	حکومت	او،	تحلیل	

درستی	از	صلح	امام	حسن)ع(	ارائه	می	دهد.
 با	درک	درست	از	دوره	امامت	امام	حسین)ع(،	
می	توانــد	زمینه	های	قیام	و	آثــار	تاریخی	آن	را	

تبیین	کند.

اهداف تاریخ اسالم

مفاهیم

 عصر	نــزول	)اوضاع	
اقتصــادی،	 اجتماعــی،	
و	 سیاســی	 فرهنگــی،	
جغرافیایی	عربستان(

ایران	و	 امپراطــوری	  
روم،	تاریخ	اسالم	)مکه	و	
مدینه،	تبارشناسی	پیامبر،	
بعثت،	دعــوت،	هجرت،	
تبلیغ	و	حوادث(	 تحریم،	

تهدیدها	و	فرصت	ها
 حجة	الوداع

 خالفت	و	خلفا
 امامت	و	امامان

 امام	علی)ع(
 امام	حسن)ع(
 امام	حسین)ع(

مهارت ها

 تحقیق	تاریخی
 نقد	و	بررسی

 ارائه
 بحث	و	گفت	وگو
 تحلیل	مستند

ارزش ها و گرایش ها

 والیتمداری
 حق	گرایی

 تولی	و	تبری
 تعهد

نقشه محتوایی تاریخ اسالم
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	پایه	دهم 	تاریخ	اسالم	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

 با	شــناخت	حوادث	دوران	امام	ســجاد)ع(	و	
اقدامات	خلفای	هم	عصر	ایشان،	می	تواند	راهبرد	
امــام	در	حفظ	قیام	عاشــورا	و	نقش	ایشــان	در	
بازآفرینی	فرهنگ	اصیل	اسالمی	را	تبیین	نماید.

 با	شــناخت	شــرایط	فکری	و	فرهنگی	عصر	
امام	باقر)ع(	و	اقدامات	خلفا،	می	تواند	فعالیت	ها	
و	مواضع	ایشــان	در	مواجهه	با	این	شــرایط	و	

جریانات	را	با	ذکر	نمونه	تبیین	کند.
 ضمن	شــناخت	عوامل	انحطــاط	بنی	امیه	و	
حکومت	بنی	عباس	می	تواند	مواضع	و	ویژگی	های	
اقدامات	امام	صادق)ع(	در	برابر	جریان	های	سیاسی	

و	فرهنگی	و	علمی	را	تبیین	نماید.
 ضمن	شناخت	ویژگی	های	دوران	امامت	امام	
کاظم)ع(،	راهبردهای	امام	برای	حفظ	و	گسترش	

شیعه	در	فضای	استبدادی	را	ارائه	می	دهد.
 با	درک	شــرایط	فکری	و	فرهنگی	و	سیاسی	
دوران	امــام	رضا)ع(،	تحلیل	تاریخی	مســتند	از	
موضوع	والیتعهدی	ایشان	و	تالش	های	علمی	و	
فرهنگی	ایشان	در	مقابل	جریان	های	فکری	ارائه	

می	دهد.
 ضمــن	درک	اوضاع	سیاســی	و	فکری	زمانه	
امام	جواد)ع(،	فعالیت	های	ایشان	که	سبب	تثبیت	
امامت	و	استمرار	تشیع	شد	را	توضیح	می	دهد.

 با	شناخت	اوضاع	سیاسی	و	فکری	جامعه	اسالمی	
در	زمان	امام	هادی)ع(	فعالیت	های	مروج	معارف	دین	

و	تثبیت	شبکه	وکالت	را	بیان	می	کند.
 با	شناخت	اوضاع	سیاسی	و	اجتماعی	دوران	
امام	حسن	عســگری)ع(،	موقعیت	ایشان	و	نوع	
مواجهه	خلفا،	تدابیر	و	فعالیت	های	ایشــان	در	
جهت	ترویج	معارف	و	آماده	سازی	شیعیان	جهت	
پذیرش	امامت	امام	زمان)عج(	را	بیان	می	کند.

 با	شناخت	وضعیت	شیعه	در	دوره	غیبت	صغرا،	
شیوه	و	چگونگی	رهبری	امام	عصر	را	تبیین	می	کند.
 زمینه	هــا،	عوامــل	شــکل	گیری	و	چگونگی	
شکوفایی	فرهنگ	و	تمدن	اسالمی،	تشکیالت	و	
سازمان	های	اداری،	اجتماعی	و	...،	علل	رکود	آن	
و	در	ادامه	عوامل	خیزش	و	رشــد	مجدد	تمدن	

اسالمی	را	بررسی	و	تحلیل	می	کند.

اهداف تاریخ اسالم

مفاهیم

 امامت
 اوضاع	سیاسی

فرهنگی	 و	 اجتماعی	  
خلفای	هم	عصر	امامان
 اقدامات	و	فعالیت	ها

 رخدادها
 قیام	ها
 تشیع

 جریان	های	فکری
 مواضع

 ســیره	امام	سجاد	تا	
امام	زمان	)علیهم	السالم(

 وکالت
 والیتعهدی
 غیبت	صغرا

تمــدن	 و	 فرهنــگ	  
رشد	 )زمینه	های	 اسالمی	
و	آثار	و	عوامل	سقوط(

مهارت ها

 گفت	وگو
 تحلیل	مستند

 تحقیق
 ارائه	و	اظهار	نظر

ارزش ها و گرایش ها

 حق	گرایی
 تولی	و	تبری
 والیت	مداری

 تعهد

نقشه محتوایی تاریخ اسالم
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	پایه	یازدهم 	تاریخ	اسالم	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



جامعه شناسی

پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم
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	جامعه	شناسی 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

	به	معنــاداری	کنــش	اجتماعی	پی	
می	برد		و	می	توانــد	پیامدهای	احتمالی	

کنش	ها	را	پیش	بینی	کند.
	اثرگذاری	اعضای	جامعه	بر	پدیده	های	
اجتماعــی	و	هم	چنین	اثرپذیری	آنها	را	از	
این	پدیده	ها	می	شناســد	و	می	تواند	در	

رویارویی	با	آن	کنشگری	آگاه	باشد.
	جایگاه	فرهنگ	را	در	جهان	اجتماعی	
می	شناســد	و	بــرای	پدیده	های	تکوینی	
و	اعتبــاری	جهــان	اجتماعــی	مصداق	

می	آورد.
	الیه	های	مختلــف	جهان	اجتماعی	را	
از	هم	تشخیص	می	دهد	و	می	تواند	برای	

آنها	نمونه	بیاورد.
	گوناگونــی	جهان	هــای	اجتماعی	را	
درک	می	کنــد	و	با	شــناخت	فرصت	ها	
این	 و	محدودیت	هــای	آن،	می	توانــد	
محدودیت	هــا	را	نقــد	و	ارزیابی	کند	و	

نسبت	به	گسترش	فرهنگ	حق	و	تحقق	
آرمان	های	آن	احساس	مسئولیت	نماید.
	عوامل	مؤثر	بر	شــکل	گیری	هویت	را	
می	شناســد.	درباره	ابعاد	مختلف	هویت	
و	بازتولید	هویت	اجتماعی	می	اندیشد	و	
برای	هویت	یابی	مطلوب	تالش	می	کند.
	علل	درونی	و	بیرونی	تحوالت	فرهنگی	
را	می	شناسد.	توانایی	ارزیابی	این	تحوالت	
را	دارد	و	نسبت	به	آن	احساس	مسئولیت	

می	کند.
	نســبت	به	هویت	ایرانی،	اسالمی	و	
انقالبی	احســاس	ارزشــمندی	و	افتخار	
می	کند	و	کنشگری	صحیح	و	مسئول	برای	

تداوم	این	موضوعات	است.
	به	اهمیت	ابعاد	جمعیتی	و	اقتصادی	
و	سیاســی	هویت	ایرانی	پــی	می	برد	و	
برای	اصالح	و	بهبــود	آن	راهکارهایی	را	

پیشنهاد	می	دهد.

 اهداف جامعه شناسی

مفاهیم

	کنش	اجتماعی
	پدیده	های	اجتماعی

	فرهنگ
	جهان	اجتماعی

	هویت	فردی	و	اجتماعی
	تحوالت	فرهنگی

	هویت	ایرانی	و	اسالمی	و	انقالبی
	هویت	جمعیتی	ـ	اقتصادی	ـ	سیاسی	و	فرهنگی

مهارت ها

 تشخیص	و	پیش	بینی
 نقد	و	ارزیابی

 تفکر
 کنشگری
 کاوشگری
 تبیین

ارزش ها و گرایش ها

ـ	ایرانی  ارزشمندی	هویت	اسالمی	
 احساس	مسئولیت	نسبت	به	گسترش	فرهنگ	حق

 تالش	در	جهت	هویت	یابی	مطلوب

نقشه محتوایی جامعه  شناسی
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	پایه	دهم 	جامعه	شناسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	چگونگی	تمایز	و	تعامل	جهان	های	تکوینی،	ذهنی	
و	فرهنگی	را	تشــریح	می	کند.	ضمن	آگاهی	به	نقش	
خود	در	اثرگذاری	بر	جامعه،	فرهنگ،	طبیعت	و	ماوراء	
طبیعــت	و	هم	چنین	اثرپذیری	از	آنهــا،	همواره	برای	
اصالح	و	بهبود	روابط	خود	با	این	عرصه	ها	احســاس	

مسئولیت	می	کند.

	ضمن	شــناخت	فرهنگ	جهانــی	به	ظرفیت	دین	
اسالم	برای	ســاختن	یک	فرهنگ	جهانِی	مطلوب	پی	
می	بــرد	و	بر	مبنای	آن،	توانایی	نقد	و	ارزیابی	فرهنگ	
ســلطه	را	کسب	می	کند	و	نسبت	به	گسترش	فرهنگ	
سلطه	در	جهان	حســاس	است،	کنشگری	مسئول	در	
رویارویی	با	این	موضوعات	اســت	و	در	این	زمینه	ها	

راه	حل	پیشنهاد	می	دهد.

	ضمن	شناخت	باورها	و	ارزش	های	بنیادین	فرهنگ	
غرب	)سکوالریســم،	اومانیســم	و...(،	تأثیر	آن	را	بر	
شــکل	گیری	نظام	نوین	جهانی	و	تحوالت	اقتصادی،	
سیاســی	و	فرهنگی	می	داند.	توان	مواجهه	آگاهانه	و	
فعال	با	فرهنگ	غرب	را	به	دســت	می	آورد	و	نســبت	
به	دفاع	از	هویت	فرهنگی	خود	احســاس	مسئولیت	

می	کند.

	مهم	تریــن	معضــالت	جهانی	)اعــم	از	جنگ	های	
جهانی،	فقر	و...(	و	علت	اصلی	بروز	آنها	را	می	شناسد	
و	نسبت	به	سرنوشت	جهان	و	صلح	جهانی	احساس	
ارزشمندی	دارد	و	نســبت	به	آن	احساس	مسئولیت	

می	کند.

	نقش	متفاوت	فرهنگ	هــا	و	رویکرد	های	مختلف	
را	در	پیدایش	بحران	زیســت	محیطی	می	شناســد	و	

برای	مقابله	با	این	بحران	احساس	مسئولیت	می	کند	
و	در	ســطوح	محلی،	ملی،	منطقه	ای	و	جهانی	راهکار	

پیشنهاد	می	دهد.

	انقالب	اسالمی	ایران	را	با	جنبش	ها	و	انقالب	های	
دیگر	مقایســه	می	کند	و	نســبت	به	جایگاه	و	رسالت	
انقالب	اســالمی	ایران	در	جهان	اسالم	و	جهان	معاصر	
شــناخت	دارد.	کنشگری	مسئول	نســبت	به	تحقق	
آرمان	های	بلند	انقالب	اســالمی	است	و	نسبت	به	آن	

احساس	ارزشمندی	می	کند.

	درک	روشــنی	از	بیداری	اســالمی	دارد	و	نسبت	
به	سرنوشــت	بیداری	اسالمی	احســاس	مسئولیت	
می	کند	و	برای	استفاده	مطلوب	از	فرصت	ها	و	عبور	از	

محدودیت	های	آن	چاره	اندیشی	می	کند.

 اهداف جامعه شناسی
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3

	پایه	یازدهم 	جامعه	شناسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	جهان	تکوینی		ـ		ذهنی	و	فرهنگی
	فرهنگ	جهانی
	فرهنگ	سلطه

	ارزش	های	بنیادین	فرهنگ	غرب
	نظام	نوین	جهانی
	معضالت	جهانی

	بحران	زیست		محیطی
	انقالب	اسالمی	ایران

	بیداری	اسالمی

مهارت ها

 تشخیص	و	تبیین
 نقد	و	ارزیابی

 تفکر
 چاره	اندیشی
 کنشگری
 کاوشگری

ارزش ها و گرایش ها

 احســاس	مســئولیت	نســبت	به	نقش	خود	در	
اثرگذاری	بر	جامعه	و...

 حساسیت	نسبت	به	گسترش	فرهنگ	سلطه
 احساس	مسئولیت	نسبت	به	هویت	فرهنگی

 ارزش	گذاشتن	به	صلح	جهانی
 ارزش	گذاشتن	به	رسالت	و	جایگاه	انقالب	اسالمی	

ایران
 احساس	مســئولیت	نســبت	به	جنبش	بیداری	

اسالمی

نقشه محتوایی جامعه  شناسی
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	پایه	یازدهم 	جامعه	شناسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

	نقش	دانش	عمومی	و	دانش	علمی	را	
در	زندگی	اجتماعی	می	شناسد	و	با	آگاهی	
از	تعامــل	دانش	عمومــی	و	دانش	علمی	
با	یکدیگر،	فوائد،	جایگاه	و	رســالت	علوم	
اجتماعی	را	تشخیص	می	دهد	و	به	مطالعه	
و	تحقیق	در	علوم	اجتماعی	عالقمند	است.
	ضمن	شناخت	ظرفیت	جامعه	شناسی	
تبیینــی	در	مطالعــه	زندگــی	اجتماعی،	
می	تواند	از	این	رویکرد	برای	بررســی	یک	
پدیده	اجتماعی	)ترافیک	و...(	اســتفاده	

کند.
	ضمن	شناخت	ظرفیت	جامعه	شناسی	
تفســیری	در	مطالعه	زندگــی	اجتماعی،	
می	توانــد	از	ایــن	رویکرد	برای	بررســی	
یک	پدیده	اجتماعــی	)زنگ	تفریح	و...(	

استفاده	کند.
	ضمن	شناخت	ظرفیت	جامعه	شناسی	
انتقــادی	در	مطالعه	زندگــی	اجتماعی،	

می	تواند	از	این	رویکرد	برای	بررســی	یک	
پدیده	اجتماعی	)نابرابری	اجتماعی	و...(	

استفاده	کند.
	مفهوم	قدرت	اجتماعی	و	کنش	سیاسی	
را	درک	می	کند	و	کنشــگری	مســئول	در	

رویارویی	با	جنگ	نرم	است.
	مفهوم	بعد	سیاسی	هویت	را	می	شناسد	
و	در	رویارویی	با	هویتی	که	فرایند	جهانی	
شدن	به	آنها	تحمیل	کرده	است	مقاومت	
می	کند	و	در	جهــت	حفظ	هویت	واقعی	

خویش	احساس	مسئولیت	می	کند.
	ویژگی	های	علوم	اجتماعی	جهان	اسالم	
را	در	مقایسه	با	رویکردهای	مختلف	علوم	
اجتماعــی	مدرن	می	شناســد	و	می	تواند	
شــباهت	ها	و	تفاوت	های	آنها	را	تجزیه	
و	تحلیل	کند	و	نسبت	به	علوم	اجتماعی	
جهان	اســالم	و	اندیشمندان	مسلمان	آن	

احساس	ارزشمندی	و	افتخار	می	کند.

اهداف جامعه شناسی

مفاهیم

	دانش	عمومی	و	دانش	علمی
	جامعه	شناسی	تبیینی	ـ	تفسیری	و	انتقادی

	قدرت	اجتماعی
	کنش	سیاسی

	نابرابری	اجتماعی
	هویت

	علوم	اجتماعی	جهان	اسالم	و	جهان	مدرن

مهارت ها

 تشخیص	و	تبیین
 تحقیق	و	پژوهش

 نقد	و	ارزیابی
 تفکر

 چاره	اندیشی
 کنشگری
 کاوشگری

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	مطالعه	و	تحقیق
 حساسیت	و	احساس	مسئولیت	نسبت	به	هویت	واقعی	خویش
 احساس	ارزشمندی	و	افتخار	نسبت	به	اندیشمندان	جهان	اسالم

نقشه محتوایی جامعه  شناسی
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	جغرافیای	ایران 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

	مفهــوم	و	ماهیــت	دانش	جغرافیــا،	نحوه	
مطالعه	و	پژوهش	در	جغرافیا	و	نقش	آن	در	حل	
مســائل	محیطی	را	درک	می	کند	و	پس	از	طی	
مراحل	علمی	نســبت	مســئله	یا	مسائلی	که	در	
پیرامونش	رخ	می	دهد،	می	تواند	گزارشــی	از	آن	

را	در	کالس	ارائه	دهد.

	موقعیــت	جغرافیایــی	)نســبی	و	ریاضی(	
ایــران	را	درک	می	کند	و	می	توانــد	با	تغییر	در	
این	موقعیت	ها	شرایط	آب	و	هوایی	جدید	و	یا	

موقعیت	سیاسی	آن	را	به	کالس	ارائه	دهد.

	ناهمــواری،	آب	و	هوا	و	منابــع	آب	ایران	را	
می	شناسد	و	ضمن	آشنایی	با	ساختار	و	پراکندگی	
طبیعی	ایران،	می	تواند	با	بررســی	راهِ	حل	هایی	
جهت	رفع	مشــکالت	محیطی	و	ارائــه	آنها	به	

سایرین،	اقدام	کند.

	با	مقایسه	آمارهای	سرشماری	جمعیت	ایران،	
رشد	آن	را	محاسبه	می	کند	و	برای	رفع	سالمندی	

جمعیت	آن	راهکارهایی	ارائه	می	دهد.

	ویژگی	های	جمعیت،	تقســیمات	کشــوری	
ســکونت	گاه	ها	و	توان	های	اقتصــادی	ایران	را	
می	شناســد	و	ضمن	آشنایی	با	پراکندگی	جوامع	
انســانی	ویژگی	ها،	فعالیت	ها	و	رابطه	با	محیط	
طبیعی	و	انسانی،	نکات	مورد	توجه	را	در	هر	یک	

از	موارد	فوق	با	سایرین	در	میان	می	گذارد.

	بــا	توجه	به	جاذبه	های	گردشــگری	در	ایران	
راهکارهایی	را	برای	کســب	درآمد	بیشتر	در	این	

زمینه	پیشنهاد	می	کند.

	با	توجه	به	فعالیت	های	خواسته	شده	در	متن	
کتاب	یک	ارتباط	منطقی	بین	جغرافیای	ایران	و	

جغرافیای	استان	خود	برقرار	می	کند.

اهداف جغرافیای ایران

مفاهیم

	مفهــوم	جغرافیا	و	نحوه	مطالعه	در	آن	و	رابطه	متقابل	
انسان	و	طبیعت

	ویژگی	های	طبیعی	و	انسانی	ایران

مهارت ها

 انجام	یک	پژوهش	جغرافیایی
 تعیین	موقعیت	نسبی	و	ریاضی	ایران

 ترسیم	نمودارهای	آب	و	هوایی	و	هرم	سنی	جمعیت
 نقشــه	خوانی	و	پیدا	کردن	پدیده	هــای	مختلف	روی	

نقشه

ارزش ها و گرایش ها

 عالقمندی	به	ایران	و	احساس	مسئولیت	و	حفاظت	از	
منابع	آن	مانند	آب،	خاک،	جمعیت،	میراث	فرهنگی	و...

نقشه محتوایی جغرافیای ایران
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	پایه	دهم 	جغرافیای	ایران	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	معنا	و	مفهوم	ناحیه	را	در	ســطح	جهان	درک	
می	کنــد	و	تفاوت	های	مناطــق	مختلف	را	بیان	
می	کند	و	ایــن	پدیده	ها	را	بر	روی	اطلس	جهان	

می	یابد.

	معنا	و	مفهوم	نواحی	طبیعی	شــامل	نواحی	
آب	و	هوایــی،	ناهمواری	هــا،	اشــکال	زمین	و	
نواحی	زیستی	را	در	ســطح	جهان	درک	می	کند	
و	با	ترسیم	نمودارهای	آب	و	هوایی	منحنی	های	
هم	فشــار	و	رســم	نیمرخ	های	توپوگرافی	به	این	
تفاوت	ها	پــی	می	برد	و	در	مقابــل	این	نواحی	
احساس	مسئولیت	و	از	آنها	حفاظت	می	کند.

	معنا	و	مفهوم	نواحی	انســانی	شامل	نواحی	
فرهنگی،	نواحی	اقتصادی	)کشاورزی	و	صنعت،	
تجارت	و	اقتصــاد	جهانی(	را	می	شناســد	و	به	

قدرت	پروردگار	بزرگ	برای	خلقت	این	همه	تنوع	
در	جوامع	بشــری	پی	می	برد.	علــل	نابرابری	در	
اقتصاد	جهانی	را	درک	می	کند	و	متوجه	تأثیر	آن	

در	فضاهای	جغرافیایی	می	شود.

	معنا	و	مفهوم	نواحی	سیاســی	و	ویژگی	های	
کشــورها	را	بــا	توجه	بــه	موقعیت	نســبی	و	
ریاضــی	آنها	درک	می	کند	و	مفهــوم	ژئوپلیتیک	
و	ویژگی	های	آن	را	متوجه	می	شــود	و	با	یافتن	
کشورهای	مختلف	بر	روی	اطلس	جغرافیایی	به	

تفاوت	های	آنها	پی	می	برد.

	دو	منطقه	ژئوپلیتیکی	خلیج	فارس	و	اتحادیه	
اروپا	را	مطالعه	و	ویژگی	های	طبیعی	و	انســانی	
ایــن	دو	منطقه	را	با	یکدیگر	مقایســه	و	عوامل	

واگرایی	و	همگرایی	را	فهرست	می	کند.

مفاهیماهداف جغرافیای ناحیه ای

	معنا	و	مفهوم	ناحیه
	نواحی	طبیعی،	انسانی	و	سیاسی

مهارت ها

 نقشــه	خوانی	و	پیدا	کردن	پدیده	هــای	مختلف	روی	
نقشه

 ترســیم	منحنی	هــای	هم	فشــار	و	رســم	نیمرخ	های	
توپوگرافی

کار	با	اطلس	جغرافیایی

ارزش ها و گرایش ها

 احساس	مسئولیت	و	حفاظت	از	نواحی	زیستی	جهان
 تفکر	درباره	تنوع	در	آفرینش	الهی	شامل	تنوع	اقلیمی

 ناهمواری	ها
 نژادها
 زبان	ها

 ادیان	و	اقوام	مختلف

نقشه محتوایی جغرافیای ایران
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3

	پایه	یازدهم 	جغرافیای	ایران	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

	بــا	مطالعــه	عوامل	تأثیرگــذار	بر	
روش	هایی	 محیط	زیســتی	 نظام	های	
را	برای	اصالح	ســبک	زندگی	انتخاب	
می	کنــد	و	بــرای	حفظ	و	بهبــود	این	
نظام	ها	در	جامعه	محلی،	ملی	و	جهانی	

پیشنهادهایی	را	ارائه	می	دهد.

	با	استفاده	از	مهارت	های	کاوشگری	
مســائل	و	معضالت	اجتماعــی	را	در	
ســطوح	مختلف	محلی،	ملی	و	جهانی	
نقد	و	بررسی	می	کند	و	راه	حل	هایی	را	

پیشنهاد	می	دهد.

ارزیابی	روش	به	کارگیری	قوانین	 با	 	
و	اصول	علمــی	در	تولید	محصوالت	و	
زندگی،	 در	 اســتفاده	 فرایندهای	مورد	
ایده	هایی	را	مبتنی	بر	معیارهای	ارزشی	

بــرای	بهبود	این	فرایندها	و	محصوالت	
ارائه	می	دهد.

	با	پیش	بینی	وضعیت	آینده	جهان،	
وضعیت	گذشــته،	حــال	و	آینده	یک	
مسئله	را	بررسی	می	کند	و	پیشنهادهای	
خود	را	بر	اســاس	اصول	توسعه	پایدار	

ارائه	می	دهد.	

	با	ارزیابی	الگوهای	فضایی	نظام	های	
طبیعی	و	انســانی	در	سطوح	محلی	تا	
برای	مدیریت	 را	 جهانی،	شــیوه	هایی	
منابع	و	ایجاد	تعادل	میان	فعالیت	های	
انســانی	و	اقتصادی	تا	پایداری	محیط	
ارائه	می	دهــد	و	در	زندگی	خود	به	کار	

می	بندد.

اهداف جغرافیای کاربردی

مفاهیم

	سکونت	گاه	های	روستایی	و	شهری	به	عنوان	کانون	تمرکز	زندگی	
و	فعالیت	های	جوامع	انسانی

	شــبکه	های	حمل	و	نقل	و	ارتباط	بین	کانون	های	روســتایی	و	
شهری

مخاطرات	طبیعی	و	سکونت	گاه	های	انسانی

مهارت ها

 کاوشگری	در	موضوعات	روابط	انسان	و	محیط
 اســتفاده	از	ابزارها،	فناوری	های	جغرافیایی	به	منظور	دریافت	و	

)GPS	و	دور	از	سنجش	GIS	،خوانی	)نقشه	اطالعات	تفسیر
 به	دست	آوردن	سرانه	کاربری

 ترســیم	ماتریس	بر	روی	شــبکه	راه	ها	و	هیدروگراف	و	تعیین	
انحراف	معیار

ارزش ها و گرایش ها

 ایجاد	دلبســتگی	به	محل	زندگی	و	آگاهی	از	پیشــینه	تاریخی	
آن

 اهمیت	دادن	به	ایمنی	در	حمل	و	نقل	و	آگاهی	از	اصول	آن	در	
زمان	سفر	و	احساس	مسئولیت	و	حفاظت	از	پدیده	های	طبیعی

 ممانعــت	از	نابودی	آنها	بــرای	ممانعت	از	هرگونه	آســیب	و	
مخاطره	طبیعی

نقشه محتوایی جغرافیای ایران
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	استان	شناسی 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

	قابلیت	های	محیطی،	اقتصادی،	
موقعیت	های	 و	 مذهبــی	 فرهنگی،	
را	 خویــش	 اســتان	 اســتراتژیک	
می	شناسد	و	می	تواند	گزارشی	از	آن	
با	تحلیل	هایی	اولیه	تهیه	و	در	کالس	

ارائه	دهد.
	از	موقعیت	طبیعی	و	جغرافیایی	
اســتان	خویــش	و	مســائل	مکان	
فرهنگی	 تاریخی،	 زندگی	وپیشــینه	
و...	محل	زندگی	خود	آگاه	اســت	و	
می	تواند	تصویری	کلــی	از	آن	را	در	
مسیر	وضعیت	کنونی	و	آینده	کشور	

بیان	کند.
و	 فرهنگــی	 توانمندی	هــای	 	
اقتصادی	و	بومی	ســرزمین	خود	را	
می	شناسد	و	نسبت	به	حفظ	و	ارتقاء	
آنها	در	مقابل	مخاطرات	و	سودجویان	
داخلی	و	بیگانه،	احساس	مسئولیت	

دارد.
	با	آگاهی	از	ظرفیت	ها	و	معضالت	
استان	خویش،	می	تواند	چشم	اندازی	
از	اســتان	خود	بــرای	فراهم	 اولیه	
اقتصادی،	 برنامه	ریزی	 فرصت	 کردن	
ارائه	 راهبردی،	 فرهنگی،	اجتماعی	و	

دهد.
و	 فرصت	هــا	 از	 آگاهــی	 بــا	 	
جذابیت	هــای	شــهرهای	اســتان،	
می	توانــد	فعالیت	هایــی	را	بــرای	
معرفی	و	شناســاندن	آنهــا	به	دیگر	
افــراد	غیربومی	اســتان	خودش،	به	

نمایش	بگذارد.
	نســبت	به	زادگاه	و	کشور	خود،	
و	مسئولیت	 تعلق	خاطر	 احســاس	
می	کند	و	ارزش	گذاری	خویش	نسبت	
به	آداب	و	رســوم	محلی	خود	را	در	

قالب	رفتارهایی	نشان	می	دهد.

 اهداف استان شناسی
مفاهیم

	وضعیــت	جغرافیایی	روســتا	و	
)موقعیت،	 اســتان	 زادگاه	 یا	شــهر	
خاص	 پدیده	هــای	 ناهمواری	هــا،	
جغرافیایــی،	آب	و	هــوا،	رودهــا،	
پوشــش	گیاهی	و	تأثیــرات	آنها	بر	

زندگی	انسان(
	اطالعات	تاریخی،	اقتصادی،	علمی	
و	ادبی،	اجتماعی	و	مردم	شناسی	شهر	

یا	روستا
	مخاطرات	محیطی	و	مسائل	مهم	

در	روستا	یا	شهر	زادگاه
	قابلیت	های	طبیعی	و	اقتصادی	و	
علمی	و	فرهنگی	استان	و	پیشرفت	و	

چشم	انداز	آینده	آن	
	پیشینه	تاریخی	روستا	و	استان

	آداب	و	رسوم،	هنرها	و	سنت	های	
محلی	و	همبستگی	های	اجتماعی

	نقش	استان	در	توسعه	سیاسی،	
اقتصادی	و	فرهنگی	واستقالل	کشور	

بعد	از	انقالب	اسالمی	ایران

مهارت ها

 جمع	آوری،	تحلیل	و	گزارش
 ارائه	و	گفت	وگوی	علمی		در	کالس
 ترسیم	نقشه	های	جغرافیایی

ارزش ها و گرایش ها

 مســئولیت	پذیری	در	برابر	زادگاه	
خویش	و	کشور	و	مسائل	آن

 تعلق	خاطر	نســبت	به	پیشرفت	
و	توســعه	زادگاه	و	استان	و	کشور	در	

زمینه	های	مختلف
 ارزش	گذاری	برای	آداب	و	رســوم	

محلی
 عالقه	به	زادگاه	و	سرزمین	مادری	

و	احساس	مسئولیت	در	برابر	آن

نقشه محتوایی استان شناسی
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	روان	شناسی 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	بــا	درک	اهمیــت	و	اهداف	علم	روان	شناســی،	فواید	و	کاربردهــای	آن	را	در	زندگی	
شخصی	بیان	می	کند.

	با	شــناخت	ویژگی	ها	و	اهمیت	دوره	ها	و	ابعاد	مختلف	رشد،	پیامدهای	تغییرات	هر	
جنبه	از	رشد	را	در	هر	دوره	تحلیل	می	کند.

	با	تحلیل	فرایند	و	مراحل	شناخت	و	ارزیابی	نقش	آنها	در	یادگیری	مفاهیم،	راهکارهایی	
را	برای	بهبود	آنها	ارائه	می	کند.

	با	مقایســه	انواع	حافظه	و	مراحل	آن	،	راهکارهای	مناســب	را	بــرای	بهبود	آنها	ارائه	
می	دهد.

	با	شناخت	مراحل	حل	مسئله	و	عوامل	مؤثر	بر	آن	و	درک	پیامدهای	منفی	ناتوانی	در	
حل	مسئله،	راه	های	درست	حل	مسئله	را	تشخیص	می	دهد	و	عماًل	به	کار	می	گیرد.

	با	شــناخت	انواع	ســبک	های	تصمیم	گیری	و	کارآمدی	آنها	و	فهم	موانع	و	پیامدهای	
ناتوانی	در	تصمیم	گیری،	پیشنهادهایی	را	برای	تصمیم	گیری	بهتر	ارائه	می	کند.

	بــا	تحلیل	تأثیر	انگیزه	درونی	و	بیرونی	و	عوامل	نگرشــی	مثبت	و	منفی	بر	تجربیات	
تحصیلی،	انگیزه	درونی	را	ترجیح	می	دهد	و	راهکارهای	مناسب	را	برای	کاهش	پیامدهای	

منفی	نگرش	به	کار	می	بندد.
	با	شــناخت	انواع	روش	های	مقابله	با	فشارهای	روانی	و	پیامدهای	آنها	و	درک	تأثیر	
مذهب	بر	ســالمت،	مقابله	های	سازگارانه	را	برای	فشارهای	روانی	به	کار	می	بندد	و	برای	

حفظ	و	ارتقای	سالمت	روان،	از	مذهب	و	باورهای	دینی	کمک	می	گیرد.

اهداف روان شناسی

مفاهیم

	روان	شناسی
	رشد

	شناخت
	حافظه

	حل	مسئله
	تصمیم	گیری

	انگیزه
	نگرش

	مقابله	با	فشارهای	روانی

مهارت ها

 بیان	فواید
 تحلیل
 ارزیابی
 ارائه

 مقایسه
 به	کارگیری
 نشان	دادن

ارزش ها و گرایش ها

 تمایل	به	آگاهی
 بهبود	و	تقویت	حافظه

 تکمیــل	و	حــل	درســت	
مسئله

در	 شایســتگی	 افزایــش	  
تصمیم	گیری

 اداره	و	برنامه	ریزی	کردن
 مشورت	و	راهنمایی	گرفتن

 ترجیح	انگیزه	درونی
 احساس	حمایت	اجتماعی

 تاب	آوری
 حفــظ	و	ارتقای	ســالمت	

روان
 عبادت	و	توّکل	بر	خدا	
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	هویت	اجتماعی 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

 بــه	معناداری	کنش	اجتماعی	پی	می	بــرد،	پیامدهای	احتمالی	کنش	ها	را	
پیش	بینــی	می	کند	و	از	اثرگذاری	اعضای	جامعه،	بــر	پدیده	های	اجتماعی	و	

هم	چنین	اثرپذیری	آنها	از	این	پدیده	ها	آگاهی	می	یابد.
 مفاهیم	جامعه	و	فرهنگ	و	تنوع	آن	را	می	شناســد،	فرهنگ	ها	را	براساس	
مالک	های	صحیح،	نقد	و	ارزیابی	می	کند	و	نســبت	به	گسترش	فرهنگ	حق	و	

تحّقق	آرمان	های	آن	احساس	مسئولیت	می	کند.
 عوامل	مؤثر	بر	شکل	گیری	هویت	را	می	شناسد.	درباره	ابعاد	مختلف	هویت	

خود	می	اندیشد	و	برای	هویت	یابی	مطلوب	تالش	می	کند.
 نقش	جامعه	پذیری	و	کنترل	اجتماعی	را	در	بازتولید	هویت	فرهنگی	جامعه	
درمی	یابد	و	فرصت	ها	و	محدودیت	های	جوامع	مختلف	برای	تحرک	اجتماعی	

را	نقد	و	ارزیابی	می	کند.
 علل	درونی	و	بیرونی	تحوالت	فرهنگی	را	می	شناسد.	این	تحوالت	را	ارزیابی	

می	کند	و	خود	را	نسبت	به	سرنوشت	تحوالت	هویتی	مسئول	می	داند.
 نســبت	به	هویت	ایرانی،	اســالمی	و	انقالبی	احســاس	افتخار	می	کند	و	

کنشگری	صحیح	و	مسئول	برای	تداوم	و	تقویت	این	مقوله	ها	می	باشد.
 با	ابعاد	فرهنگی،	سیاسی،	جمعیتی	و	اقتصادی	هویت	ایرانی	آشنا	می	شود	

و	نمونه	های	آن	را	بیان	می	کند.

اهداف هویت اجتماعی

مفاهیم

 کنش	اجتماعی
 فرهنگ

 هویت	فردی	و	اجتماعی
 تحوالت	فرهنگی

 هویــت	ایرانــی	و	اســالمی	و	
انقالبی

 هویت	جمعیتی	ـ	اقتصادی	ـ	سیاسی	
و	فرهنگی

مهارت ها

 تشخیص	و	پیش	بینی
 نقد	و	ارزیابی

 تفکر
 کنشگری
 کاوشگری
 تبیین

ارزش ها و گرایش ها

 احســاس	مســئولیت	نســبت	
گسترش	فرهنگ	حق

 تالش	جهت	هویت	یابی	مطلوب
ـ	ایرانی  ارزشمندی	هویت	اسالمی	

 خودباوری	فرهنگی

نقشه محتوایی هویت اجتماعی
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3

	پایه	دوازدهم 	هویت	اجتماعی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



تحلیل فرهنگی

پایه دوازدهم
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محیط

3

	تحلیل	فرهنگی 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

	فرهنــگ	و	مصادیــق	آن	را	می	شناســد	و	
می	تواند	مناســبات	ســطوح	فرهنگ	را	از	هم	

تشخیص	دهد	و	طبقه	بندی	کند.

	نســبت	به	میراث	فرهنگــی	و	ویژگی	های	
مثبــت	فرهنگــی	ایرانیان	احســاس	احترام	و	
عالقمنــدی	می	کند	و	روحیه	خودباوری	فرهنگی	

را	در	خود	تقویت	می	کند.

	به	هویت	اســالمی-ایرانی	تعلق	خاطر	دارد	
و	نســبت	به	آن	احساس	ارزشــمندی	می	کند.	
)خداباوری،	آخرت	گرایــی،	وحدت	ملی،	اخالق	

مداری	و...(

	نقش	رســانه	ها	را	در	تحــوالت	فرهنگی	و	
مفاهیم	مرتبط	با	آن	)سواد	رسانه	ای،	امپریالیسم	
رســانه	ای	و...(	می	شناسد	و	در	رویارویی	با	آنها	

کنشگری	فعال	است.	

	با	مراحل	مهم	تاریــخ	میراث	فرهنگی	ایران	
)قبل	از	اســالم	و	پس	از	اســالم(	آشناســت	و	
می	تواند	مناســبات	فرهنگ	اســالم	و	ایران	را	

تبیین	کند.

	نقش	فرهنگ	را	دردســت	یابی	به	پیشرفت	
اقتصادی	درک	می	کنــد	و	می	تواند	برای	تحقق	

اقتصاد	مقاومتی	راه	حل	پیشنهاد	دهد.

	ریشه	های	فرهنگی	مسائل	اخالقی	جامعه	را	
می	شناسد.	)آسیب	های	اخالق	شهروندی،	فضای	
مجازی،	اعتماد	اجتماعی	و	صداقت(	و	می	تواند	

برای	درمان	آن،	راه	حل	پیشنهاد	دهد.

 اهداف تحلیل فرهنگی

مفاهیم

	فرهنگ	و	سطوح	فرهنگی
	تحوالت	فرهنگی

	رسانه	ها
	ارتباطات	فرهنگی

	فرهنگ	و	اقتصاد	مقاومتی
	مسائل	اخالقی	جامعه

مهارت ها

 تشخیص	و	طبقه	بندی
 تجزیه	و	تحلیل
 کنشگری	فعال
 ارائه	راه	حل
 کاوشگری
 تبیین

ارزش ها و گرایش ها

ـ	ایرانی  ارزشمندی	هویت	اسالمی	
 خودباوری	فرهنگی

نقشه محتوایی تحلیل فرهنگی
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3

	پایه	دوازدهم 	تحلیل	فرهنگی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مدیریت خانواده و سبک زندگی

پایه دوازدهمپایه دوازدهم
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3

	مدیریت	خانواده	و	سبک	زندگی 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

 هویت	جنســیتی	خــود	را	به	عنوان	پســر	
می	پذیرد	و	با	آن	کنار	می	آید.

 هویت	خود	را	بر	اساس	یک	آرمان	شخصی	و	
بزرگ	سامان	می	دهد.

 رفتارهــای	مخالف	با	هویــت	خود	را	اصالح	
می	کند	و	اجــازه	نمی	دهد	هویتش	خدشــه	دار	

شود.	

 معضالت	احساس	گناه	و	مهارت	های	حیاورزانه	
را	به	درستی	مدیریت	می	کند.

 قطع	ارتباط	با	دوستان	جنس	مخالف	خود	را	
به	درستی	سازماندهی	می	کند.

 روابــط	احترام	آمیــز	با	والدین	را	بر	اســاس	
آموزه	های	متعالی	اســالم	و	نه	بر	اســاس	عرف	

همساالن	شکل	می	دهد.

 ازدواج	در	اولیــن	فرصــت	را	بــه	عنوان	یک	
فرصت	تلقی	می	کند.

 مســیرهای	مختلف	ورود	به	زندگی	مســتقل	
و	انتخاب	همســر	را	بــه	همــراه	پیامدهای	آن	

بازشناسی	می	کند.

 با	مفهوم	ازدواج	اجباری	ناشی	از	دوستی	های	
پیش	از	ازدواج	به	درستی	آشنا	می	شود.

 پختگی	هــای	الزم	را	بــرای	ورود	بــه	زندگی	
مستقل	کسب	می	کند.	

 مالک	هــای	دو	مؤلفــه		انتخــاب	همســر	را	
می	شناسد:	زن	زندگی؛	همتایی

 مهارت	های	پیشــگیری	از	بروز	اختالف	و	حل	
اختالف	را	می	شناسد.

اهداف مدیریت خانواده و سبک زندگی؛ پسران
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3

	پسران 	پایه	دوازدهم	 	مدیریت	خانواده	و	سبک	زندگی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 حیا	و	عقل
 درک	پیامدهای	ارتباطــات	پیش	از	ازدواج	با	

جنس	مخالف
 شــناخت	انــواع	راه	حل	های	پیــش	رو	برای	

برون	رفت	از	معضالت	جنسی
 پختگی	های	الزم	برای	ازدواج	و	زندگی	مستقل	
)پختگی	عقلی،	پختگی	اجتماعی،	پختگی	عاطفی،	

پختگی	اقتصادی(
 مهارت	ها	و	آداب	زندگی

 مهارت	هــای	حل	اختالف	و	پیشــگیری	از	بروز	
اختالف

 اهمیت	ازدواج	و	آمادگی	های	قبل	از	آن
 انتخاب	همسر	بر	اســاس	الگوی	دو	مؤلفه	ای	

)زن	زندگی،	همتایی(

مهارت ها

 خودآگاهی
 خویشتن	داری

 کاربرد	فنون	انتخاب	و	تصمیم	گیری
 پرسشــگری	و	کاوشگری	مســتمر	در	مسائل	

مرتبط	با	خانواده
 تحلیل	و	به	کارگیری	روش	های	حل	مســئله	و	

تعارض
 پیش	بینــی	پیامدهای	انتخاب	ســبک	زندگی	

سالم	و	ناسالم
 ایفای	نقش	و	مسئولیت	پذیری	در	خانواده

 رعایت	حقوق	یکدیگر
 برقــراری	ارتباط	مناســب	و	مؤثر	بــا	اعضای	

خانواده	و	دیگران
 مدیریت	هزینه	و	مصرف

 هدف	گزینی	و	برنامه	ریزی	در	مسائل	خانوادگی

ارزش ها و گرایش ها

 هویت	جنسیتی	پذیرفته	شده
 هویت	شخصی	آرمان	مدار

 ارتباطات	احترام	آمیز	با	والدین
 در	نظر	گرفتن	پیامدها	در	انتخاب	های	ارتباطی	

مختلف
 کســب	پختگی	هــای	مورد	نیاز	بــرای	زندگی	

مستقل
 پختگــی	عقلی	و	پختگــی	اجتماعی	و	پختگی	

عاطفی
 ارزشــمندی	انتخاب	همسر	بر	اساس	الگوی	دو	
مؤلفه	ای	)الف:	پختگی	فرد	مقابل،	ب:	همتایی	دو	

نفر	با	هم(

نقشه محتوایی مدیریت خانواده و سبک زندگی؛ پسران
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3

	پسران 	پایه	دوازدهم	 	مدیریت	خانواده	و	سبک	زندگی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

 هویت	جنســیتی	خــود	را	به	عنــوان	دختر	
می	پذیرد	و	با	آن	کنار	می	آید	و	کمترین	اصطکاک	

را	با	آن	تجربه	می	کند.

 هویت	خود	را	بر	اساس	یک	آرمان	شخصی	و	
بزرگ	سامان	می	دهد.

 رفتارهــای	مخالف	با	هویــت	خود	را	اصالح	
می	کند	و	اجــازه	نمی	دهد	هویتش	خدشــه	دار	

شود.	

 روابــط	احترام	آمیز	بــا	والدین	را	براســاس	

آموزه	های	متعالی	اســالم	و	نه	بر	اســاس	عرف	
همساالن	شکل	می	دهد.

 ازدواج	در	اولیــن	فرصــت	را	بــه	عنوان	یک	
فرصت	تلقی	می	کند.

 مســیرهای	مختلف	ورود	به	زندگی	مســتقل	
و	انتخاب	همســر	را	بــه	همــراه	پیامدهای	آن	

بازشناسی	می	کند.

 با	مفهوم	ازدواج	اجباری	ناشی	از	دوستی	های	
پیش	از	ازدواج	به	درستی	آشنا	می	شود.

 پختگی	هــای	الزم	را	بــرای	ورود	بــه	زندگی	
مستقل	کسب	می	کند.	

 مالک	هــای	دو	مؤلفــه	انتخــاب	همســر	را	
می	شناسد:	مرد	زندگی؛	همتایی

 مهارت	های	پیشــگیری	از	بروز	اختالف	و	حل	
اختالف	را	می	شناسد.

 معضالت	اشتغال	زنان	و	فرصت	های	مناسب	
اشــتغال	را	با	توجه	بــه	اهمیــت	زندگی	کردن	

بازشناسی	می	کند.

اهداف مدیریت خانواده و سبک زندگی؛ دختران
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3

	دختران 	پایه	دوازدهم	 	مدیریت	خانواده	و	سبک	زندگی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 اهمیت	ازدواج	و	آمادگی	های	قبل	از	آن
 آشنایی	های	قبل	از	ازدواج	و	حفاظت	از	خود

 تفاوت	های	روان	شــناختی	مــرد	و	زن	و	درک	
متقابل

 ازدواج	به	هنگام	و	معیارهای	انتخاب	آگاهانه	
همسر

 حقــوق	و	تکالیف	همســران	و	ســایر	اعضای	
خانواده

 نقش	و	روابط	اعضای	خانواده
 مشــکالت	و	معضــالت	ازدواج	و	تهدیدهای	

خانواده	و	شیوه	های	مواجهه	با	آنها
 اقتصاد	و	معیشت	خانواده

مهارت ها

 خودآگاهی
 خویشتن	داری

 کاربرد	فنون	انتخاب	و	تصمیم	گیری
 پرسشــگری	و	کاوشگری	مســتمر	در	مسائل	

مرتبط	با	خانواده
 تحلیل	و	به	کارگیری	روش	های	حل	مســئله	و	

تعارض
 پیش	بینــی	پیامدهای	انتخاب	ســبک	زندگی	

سالم	و	ناسالم
 ایفای	نقش	و	مسئولیت	پذیری	در	خانواده

 رعایت	حقوق	یکدیگر
 برقــراری	ارتباط	مناســب	و	مؤثر	بــا	اعضای	

خانواده	و	دیگران
 مدیریت	هزینه	و	مصرف

 هدف	گزینی	و	برنامه	ریزی	در	مسائل	خانوادگی

ارزش ها و گرایش ها

 هویت	جنسیتی	پذیرفته	شده
 هویت	شخصی	آرمان	مدار

 ارتباطات	احترام	آمیز	با	والدین
 در	نظر	گرفتن	پیامدها	در	انتخاب	های	ارتباطی	

مختلف
 کســب	پختگی	هــای	مورد	نیاز	بــرای	زندگی	

مستقل
 پختگــی	عقلی	و	پختگــی	اجتماعی	و	پختگی	

عاطفی
 ارزشمندی	انتخاب	همسر		بر	اساس	الگوی	دو	
مؤلفه	ای	)الف:	پختگی	فرد	مقابل	ب:	همتایی	دو	

نفر	با	هم(

نقشه محتوایی مدیریت خانواده و سبک زندگی؛ دختران
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	دختران 	پایه	دوازدهم	 	مدیریت	خانواده	و	سبک	زندگی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



فرهنگ و هنر

پایه دهم
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	فرهنگ	و	هنر 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

	با	مشــاهده	چند	حسی	و	ارتباط	مؤثر	با	طبیعت،	
زیبایی	های	آن	را	به	عنوان	بخشــی	از	خلقت	پروردگار	
درک	و	بــا	الهام	از	آن	آثــار	مختلف	فرهنگی	و	هنری	

خلق	می	کند.	

	با	شناخت	مفهوم	زیبایی،	هنر	و	اصول	و	معیارهای	
آن،	درک	خود	از	زیبایی	ها	را	بازنمایی	می	کند.

	با	شــناخت	مفهــوم	خالقیت	و	عوامــل	مؤثر	در	
ایجاد	و	پرورش	آن،	فضای	الزم	برای	پرورش	خالقیت	
را	فراهــم	می	آورد	و	می	تواند	آفرینش	هنری	داشــته	

باشد.

	با	عناصر	ســاختاری	آثار	هنری	آشــنا	می	شود	و	
ارزش	های	زیبایی	شناختی	آنها	را	درک	و	آثار	هنری	را	

تجزیه	و	تحلیل	می		کند.

	با	ارزیابی	نقش	میراث	فرهنگی	و	هنری	را	در	انتقال	
و	ارتقای	ارزش	ها،	باورها	و	سنت	ها،	به	نقش	آنها	در	
شکل	دهی	هویت	خود	پی	می	برد	و	با	ارزش	گذاری	به	
آنها،	برای	حفظ	و	ارتقای	ارزش	های	فرهنگی	کوشش	

و	تالش	می	کند.

	با	بررسی	آثار	هنری	مختلف،	چگونگی	استفاده	از	
ابزار،	مواد	و	تکنیک	ها	را	شناسایی	می	کند	و	با	استفاده	
مؤثرتر	از	آنها	جهت	بیان	بهتر	افکار	واحساسات	خود،	

خالقیت	هنری	دارد.

	با	بررســی	نمونه	هایی	ازآثار	فرهنگی	و	هنری	آنها	
تفسیر	و	ارزیابی	می	کند.

	با	ارائــه	طرح	اولیه	برای	خلق	ایــده	هنری	خود،	
راه	های	مختلف	برای	بیان	یک	ایده	را	با	اســتفاده	از	
ابزار	و	وسایل،	مواد	و	تکنیک	های	مختلف	شناسایی،	

عرضه	و	ارزشیابی	می	کند.

	با	قدرشناسی	نسبت	به	میراث	طبیعی	و	فرهنگی	
و	هنــری	خــود	در	حفظ	و	نگهداری	آن	می	کوشــد	و	
پیشــنهادهایی	برای	حفــظ	و	نگهــداری	از	آن	ارائه	

می	دهد.	

	در	فرایند	خلق	آثار	هنری	به	صورت	فردی	و	گروهی،	
پاکیزگــی	را	رعایــت	می	کند	و	با	اســتفاده	از	اصول	

زیبایی	شناسی	محیط	زندگی	خود	را	زیباتر	می	کند.

	با	شناخت	فرم	های	گوناگون	هنری،	بستر	فرهنگی	
و	تاریخی	آنها	را	تجزیه	و	تحلیل	و	ارزیابی	می	کند.

	در	فراینــد	تحقیق،	بررســی	و	تجربه	رســانه	های	
مختلف،	نحوه	اســتفاده	از	تکنیک	ها،	ابزار	و	وسایل	و	

مواد	را	کشف	و	ارزیابی	می	کند.

	با	اســتفاده	از	تفکر	واگرا	در	فرایند	خلق	آثار	هنری	
مختلــف،	مهارت	ها	و	قابلیت	هــای	خود	در	خالقیت	

هنری	را	توسعه	می	دهد.

	با	احتــرام	و	توّجه	به	افکار	و	عقاید	دیگران	درباره	
خالقیت	های	هنــری،		بازخورد	مناســب	ازخود	بروز	

می	دهد.	

	با	تعامل	مؤثر	با	دیگــران	ایده	های	هنری	خود	را	
توسعه	و	چگونگی	اجرای	آن	را	بهبود	می	بخشد.

	بــه	اهمیت	خود	به	عنوان	بخشــی	از	خلقت	پی	
	می	برد	و	به	خود	و	دیگران	احترام	می	گذارد.

 اهداف هنر
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	پایه	دهم 	فرهنگ	و	هنر	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 عناصر	طبیعت	)خلقت(:	نور،	حرکت،	صدا،	شکل،	
رنگ	و	بافت	
 زیبایی
 هنر

 عناصر	ســاختاری	هنر	های	مختلف	)فضا،	صدا	و	
حرکت(

 عناصر	بصری:	نقطه،	خط،شکل،	بافت،	رنگ
 اصــول	و	معیارهــای	زیبایــی	شــناختی:	نظم،	
هماهنگی،	تنوع،	تعادل،	تقارن،	ریتم	)وزن(،	وحدت	

و...(
 میراث	فرهنگی	و	هنری	)ملموس	و	غیر	ملموس(

 فرهنگ	)ایرانی	-	اسالمی(
 هویت
 تخیل

 خالقیت

مهارت ها

 مشاهده	چند	حسی
 نقد	هنری

 مهارت	های	حرکتی	برای	کاربرد	مواد،	ابزار	و	فنون	
ساده	هنری

 مهارت	های	تفکر
 بیان	افــکار	و	احساســات	در	قالب	های	مختلف	

هنری
 مهارت	های	اجتماعی

ارزش ها و گرایش ها

 توجه	به	زیبایی	ها	و	پرورش	حس	زیبایی	شناسی
 تمایل	به	ابراز	افکار	و	احساسات

 توجه	بــه	توانایی	های	خود	و	کســب	اعتماد	به	
نفس

 توجه	به	حفظ	آثار	هنری	و	میراث	فرهنگی
 عالقه	به	فعالیت	های	گروهی	)اجتماعی(	و	برقراری	

ارتباط	با	دیگران
 رعایت	پاکیزگی،	نظم	و	انضباط	فردی	و	جمعی

نقشه محتوایی هنر
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تفکر و سواد رسانه ای

پایه دهم
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	تفکر	و	سواد	رسانه	ای 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

	نسبت	به	آینده	رسانه	ها	و	نقش	
آنها	در	دنیای	جدید	آگاهی	کســب	
می	کنــد	و	از	مزایــا	و	معضالت	این	

رسانه	ها	آگاهی	دارد.
	پیام	های	آشکار	و	پنهان	تولیدات	
رســانه	ای	را	بــه	خوبی	تشــخیص	

می	دهد	و	تفسیر	می	کند.
	مخاطب	و	تماشاگر	صرف	نیست	
و	می	تواند	پیام	های	رســانه	ای	را	به	
الیه	ها	و	عناصر	ارتباطی	تجزیه	کند.
	بازنمایی	ها	و	کلیشه	سازی	ها	را	در	
تولیدات	مختلف	رسانه	ای	تشخیص	
می	دهــد	و	میــزان	انطبــاق	آن	با	

واقعیت	را	بررسی	می	کند.
	ضمن	تشخیص	شیوه	های	اقناع	
به	کار	رفته	در	تولیدات	رسانه	ای،	به	

این	تولیدات	نگاه	انتقادی	دارد.
	به	اهداف	و	انگیزه	های	آشــکار	

ارسال	کنندگان	 پنهان	رســانه	ها	و	 و	
پیام	توجه	می	کند	و	آنها	را	تشخیص	

می	دهد.
	ارزش	هــا،	ســبک	های		زندگی		و	
ایدئولوژی	های	منــدرج	در	تولیدات	
رسانه	ای	را	تشخیص	می	دهد	و	آنها	

را	تحلیل	می	کند.
	بــرای	مصــرف	و	کاربــرد	بهینه	
رســانه	ها	در	زندگی	خود	برنامه	ریزی	

می	کند.
ابزار،	محتــوا،	زمــان	و	کاربری	 	
هر	رســانه	را	متناســب	با	اهداف	و	
نیازهای	خود	انتخــاب	می	کند	و	به	

کار	می	بندد.
	درباره	آثار	مثبت	و	منفی	رسانه	ها	
با	اطرافیان	خود	گفت	وگو	می	کند.

 اهداف تفکر و سواد رسانه ای

مفاهیم

	متن،	زیرمتن	و	فرامتن	رسانه
	بازنمایی
	کلیشه

	فنون	اقناع
	مخاطب	فعال
	صنعت	رسانه
	حقوق	مخاطب
	دروازه	بانی	خبر

	اخبار	زرد
	رژیم	مصرف	رسانه	ای

	اعتیاد	رسانه	ای
	اخالق	رسانه	ای

مهارت ها

 مشــاهده	عمیــق،	اســتنباط	و	
توصیف	مشاهدات

 گفت	وگوی	انتقادی	و	مشارکتی
 پرسشگری،	ارائه،	بیان	یافته	ها	به	

زبان	علمی
 شناسایی	مصادیق
 تجزیه	و	تحلیل	پیام

 داوری	علمی

ارزش ها و گرایش ها

 تفکر	انتقادی	نسبت	به	محتواهای	
رسانه	ای

 کنشــگری	فعاالنه	در	مواجهه	با	
محتواها	و	ابزارهای	رسانه	ای

 کاربری	هوشــمندانه	و	مدیریت	
مصرف	در	رسانه	های	جدید

نقشه محتوایی تفکر و سواد رسانه ای
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	پایه	دهم 	تفکر	و	سواد	رسانه	ای	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



منطق

پایه دهم
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	منطق 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

	با	علم	منطق	و	کاربردهای	آن	آشــنا	می	شــود	و	آن	را	در	
زندگی	به	کار	می	گیرد.	

	با	ارتباط	زبان	و	ذهن	آشنا	می	شود.
	با	ارتباط	ذهن	و	خارج	و	رابطه	مفهوم	و	مصداق	آشــنایی	

دارد.
	انــواع	تعریف	را	می	آمــوزد	و	حیطه	کاربــرد	آنها	را	درک	

می	کند.	
	با	سه	نوع	استدالل	)تمثیل،	استقرار	و	قیاس(	آشنا	می	شود	

و	تفاوت	آن	ها	را	درک	می	کند.
	با	انواع	قضیه	)حملی	و	شرطی(	آشنایی	دارد.

	روابط	تقابل	را	درک	می	کند.
	بــا	قیاس	اقترانی	حملی	و	اشــکال	چهارگانه	آن	آشــنایی	

دارد.

اهداف منطق
مفاهیم

	علم	منطق	و	کاربردهای	
آن	در	زندگی

	تعریف	و	استدالل
	ارتباط	زبان	و	ذهن	)لفظ	

و	معنا(
	رابطه	مفهوم	و	مصداق

	انواع	تعریف
	انواع	اســتدالل	)تمثیل،	

استقرا	و	قیاس(
	انواع	قضایا
	احکام	قضایا

	قیاس	اقترانی	حملی
اقترانی	 قیاس	 اشــکال	 	

حملی

مهارت ها

کاربــرد	 در	 توانمنــدی	 	
منطق	در	زندگی

	تعریف	کردن	مفاهیم
	استدالل	کردن

	بیان	ارتباط	زبان	و	ذهن
	بیــان	رابطــه	مفهوم	و	

مصداق
	بیان	تفاوت	تمثیل
	استقرا	و	قیاس

	تشخیص	انواع	قضایا
	بیــان	روابــط	تقابل	در	

قضایا
اشکال	 تبیین	 و	 توضیح	 	

چهارگانه	قیاس	اقترانی

ارزش ها و گرایش ها

	عالقه	به	درس	منطق
	توجه	به	اهمیت	زبان

تعریف	 به	جایگاه	 توجه	 	
مفاهیم	در	زندگی	و	علوم

	توجه	به	اهمیت	استقرا	
در	زندگی	و	علوم

قیاس	 اهمیت	 به	 توجه	 	
اقترانی	و	نقش	حد	وســط	

در	آن

نقشه محتوایی منطق
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	پایه	دهم 	منطق	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



فلسفه

پایه دوازدهمپایه یازدهم
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	فلسفه 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	جایگاه	دانش	فلســفه	در	میان	
سایر	دانش	ها	را	تشخیص	می	دهد	و	
آن	را	از	سایر	علوم	متمایز	می	کند.

	ریشــه	فلسفه	)فلسفه	اولی(	را	از	
مضاف(	 )فلسفه	های	 آن	 شاخه	های	
تفکیک	و	تفاوت	آنها	را	با	ذکر	نمونه	

بیان	می	کند.

	به	ایــن	نکته	پی	می	برد	که	برای	
اصالح	ســبک	زندگی	ابتدا	باید	فهم	

فلسفی	اصالح	شود.

	امکان	معرفت	در	انسان	را	تبیین	
می	کند.

	بداند	و	بپذیرد	که	ابزار	شــناخت	
انســان	منحصر	در	حــس	و	تجربه	
نیست،	بلکه	ابزار	دیگری	هم	هست.

	با	مقایســه	دیدگاه	هــا	به	درک	
درستی	از	انسان	می	رسد.

	میان	انسان	شناسی	و	فعل	اخالقی	
ارتباط	برقرار	می	کند.

 اهداف فلسفه

مفاهیم

 ماهیت	و	چیستی	فلسفه
 ریشه	و	شاخه	های	فلسفه
 رابطه	فلسفه	با	زندگی

 امکان	شناخت
 ابزارهای	شناخت

 چیستی	و	حقیقت	انسان
 فلســفه	اخــالق	و	مــالک	فعل	

اخالقی

مهارت ها

 تبیین	ماهیت	و	چیستی	فلسفه
 تفکیــک	ریشــه	و	شــاخه	های	

فلسفه
 تحلیل	رابطه	فلسفه	با	زندگی
 توضیح	چرایی	امکان	شناخت

 تبیین	ابزارهای	شناخت
 درک	و	بیان	حقیقت	انسان

 تشــخیص	و	توضیــح	ارتبــاط	
انسان	شناسی	و	فعل	اخالقی

ارزش ها و گرایش ها

 توجه	به	دانش	فلســفه	به	عنوان	
ریشه	سایر	دانش	ها

بــاور	بــه	شــناخت	و	معرفت	  
غیرتجربی

توجه	به	انتخاب	ســبک	زندگی	  
براساس	فهم	فلسفی

 توجه	و	باور	به	دو	ساحتی	بودن	
انسان

 توجه	به	مالک	فعل	اخالقی

نقشه محتوایی فلسفه
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	پایه	یازدهم 	فلسفه	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

	دو	مفهوم	»هستی«	و	»چیستی«	را	در	موجودات	تشخیص	
می	دهد	و	نحوه	حمل	وجود	بر	ماهیت	را	تعیین	می	کند.

	مفاهیم	سه	گانه	امکان،	ضرورت	و	امتناع	را	تبیین	می	کند.
	دیدگاه	فالســفه	نســبت	به	ممکن	الوجود	بودن	موجودات	

جهان	را	بیان	می	کند.
	اصل	علیت	و	آثار	و	نتایج	آن	را	در	جهان	تبیین	می	کند.

	دیدگاه	فالسفه	غرب	درباره	خدا	را	بیان	کند.
	دیدگاه	فالســفه	مســلمان	درباره	خدا	و	معناداری	زندگی	و	

مقایسه	آن	با	دیدگاه	فالسفه	اروپایی	را	توضیح	می	دهد.
	معنا	و	مقصود	از	عقل	نزد	فالســفه	را	بیان	می	کند،	و	دیدگاه	

فالسفه	باستان	و	دوره	جدید	را	مقایسه	می	کند.
	دیدگاه	فیلســوفان	اســالمی	درباره	عقل	را	تبیین	می	کند	و	

جایگاه	عقل	درفرهنگ	اسالمی	را	می	شناسد.

 اهداف فلسفه

مفاهیم

 چیستی	و	هستی
 امکان	و	وجوب	و	امتناع

 ممکن	الوجود	و	واجب	الوجود
 علت	و	معلول	و	لوازم	آن	مانند	سنخیت	

و	وجوب	بخشی	علت	به	معلول
 امکان	اثبات	عقلی	وجود	خدا

 براهین	اصلی	فالســفه	در	اثبات	وجود	
خدا

 خدا	و	معناداری	جهان
 محدوده	کارآمدی	عقل	نزد	فالسفه

 عقل	نزد	حکمای	باستان
 فالسفه	جدید	و	اسالمی

مهارت ها

 تشخیص	دو	مفهوم	هستی	و	چیستی
 تبیین	حمل	وجود	بر	ماهیت

 درک	و	تبیین	مفاهیم	سه	گا	نه	ضرورت
 امکان	و	امتناع

 تبیین	اصل	علیت	و	لوازم	آن
 تبیین	ممکن	الوجود	بودن	جهان

 مقایســه	دیدگاه	فالســفه	مسلمان	با	

دیــدگاه	فالســفه	اروپایی	دربــاره	معنای	
زندگی

 تبیین	معنای	عقل	نزد	فالسفه
 مقایسه	معنای	عقل	در	اندیشه	فالسفه	

یونان	باستان	با	دوره	جدید
 تبیین	جایگاه	عقل	در	فرهنگ	و	اندیشه	

اسالمی

ارزش ها و گرایش ها

 توجــه	بــه	تفکیک	ذهنــی	دو	مفهوم	
هستی	و	چیستی

 باور	به	ممکن	الوجود	بودن	جهان
 توجه	به	اصل	علیت	به	عنوان	یک	اصل	

جهان	شمول
 عالقه	به	معنای	زندگی	براساس	حکمت	

اسالمی
 توجه	به	معنای	عقل	نزد	فالسفه

 عالقمندی	به	مقایســه	معنای	عقل	در	
اندیشه	فالسفه

 توجه	بــه	جایــگاه	عقل	در	اندیشــه	
اسالمی

نقشه محتوایی فلسفه
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	پایه	دوازدهم 	فلسفه	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



جریان شناسی

پایه دوازدهم
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	جریان	شناسی 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

 ضمن	آشنایی	با	مفهوم	جریان	شناسی	
اجتماعی،	چگونگی	شکل	گیری،	 نظام	 در	
شــناخت	 و	 آن	 الگوهــای	 و	 فوایــد	
جریان	هــای	فکری	دوره	معاصر	می	تواند	
با	تفکر	در	منابع	قدرت،	فکر	و	آرمان	های	
مشترکشان	تفاوت	آنها	را	با	یکدیگر	بیان	

کند.

 با	شــناخت	زمینه	ها	و	مبانی	فکری	
جامعه	ایران،	نقش	آن	ها	در	شــکل	گیری	
تشــیع	به	عنــوان	یک	نیروی	مســتقل	
اجتماعــی	و	رفتار	سیاســی	آن	در	تاریخ	

معاصر	را	توضیح	می	دهد.

 ضمن	شــناخت	ویژگی	های	عملکرد	
جریان	تشــیع	تا	قرن	چهــارم،	می	تواند	
چرایی	تفــاوت	این	عملکردها	را	توضیح	

دهد	و	از	آنها	الگو	بگیرد.

 بــا	شــناخت	ویژگیهــای	»ایــل«	و	
»اســتبداد	ایــل«	و	جریان	هــای	درون	
جریان	شیعه	)اصولی	و	اخباری(	می	تواند	
رابطه	جریان	شیعی	و	نیروهای	»استبداد	
ایل«	به	ویژه	»ایل	صفوی«	را	نقد،	بررسی	

و	بیان	کند.

 ضمن	شناخت	منشأ	شکل	گیری	جریان	
منورالفکــری	و	ویژگی	ها	و	پیامدهای	آن	
می	توانــد	زمینه	هــا	و	چگونگی	مواجهه	
متقابل	سه	جریان	مذهبی،	استبداد	ایل	
و	این	جریان	را	نقد،	بررسی	و	بیان	کند.	

 بــا	آگاهــی	از	نقــش	منورالفکران	
در	ایجــاد	اســتبداد	جدیــد،	تفاوت	و	
شــباهت	های	اســتبداد	جدید	و	قدیم،	
دالیل	پیروزی	جریان	منورالفکری	در	برابر	

جریان	مذهبی	را	ارائه	می	دهد.

 ضمن	شــناخت	خاستگاه	روشنفکری	
غیر	دینــی	و	طیف	هــای	مختلف	آن	و	
تفاوت	آن	بــا	منورالفکری،	عدم	موفقیت	
ایــن	جریان	را	با	دالیل	روشــن	توضیح	

می	دهد.	

 با	شناخت	شاخصه	های	فکری	جریان	
تحول	خــواه،	عملکرد	نیــروی	مذهبی	و	
جریان	های	درونی	آن	در	زمان	اســتبداد	
انگلیسی	و	آمریکایی	را	تحلیل	می	کند.

 ضمــن	شــناخت	تاریــخ	و	تحوالت	
جریان	روشنفکری	دینی،	رابطه	متقابل	دو	
جریان	»نیروی	مذهبی«	و	»روشــنفکری	
دینی«	را	در	تاریخ	معاصر	ارائه	می	دهد.

 با	شناخت	تفاوت	حکومت	های	دینی	
جایگاه	ها،	 اســتبدادی،	 حکومت	های	 و	

اقدامات	و	تحوالت	در	نیروی	اســتبداد،	
نیروهای	تحول	خواه	و	روشــنفکران	پس	
از	انقالب	و	تشــکیل	حکومت	اسالمی	را	

تبیین	می	کند.	

 ضمــن	آشــنایی	با	شــیوه	مواجهه	
روشنفکران	با	انقالب	اسالمی	و	زمینه	های	
شکل	گیری	روشنفکری	جدید	)امپریالیسم	
متأخر(	می	تواند	ویژگی	های	لیبرالیســم	
شــکل	گرفته	در	ایران	پــس	از	انقالب	را	

ارائه	دهد.

اهداف جریان شناسی
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	پایه	دوازدهم 	جریان	شناسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 جریان	شناسی	)چیستی،	فواید،	الگو(
 جریان	های	فکری	معاصر	)مذهبی،	اســتبدادی	و	

منورالفکری(
 باورهای	شیعی

 عملکرد	سیاسی	تشیع
 رابطه	علما	با	حکومت	صفویه

 منورالفکــری	)خاســتگاه،	اندیشــه	ها،	اقدامات،	
پیامدها(

 استبداد	جدید	)زمینه	ها،	تفاوت	ها	و	شباهت	ها،	
شاخصه	ها(

 روشنفکری	)اندیشه	ها،	اقسام	و	فرجام	آن(
 نیروی	جنبش	مذهبی	)ویژگی	ها	و	افراد	شاخص	

آن	و	اندیشه	آنان(
 روشــنفکری	دینی	)تاریخچــه،	ویژگی	ها	و	انواع	

آن(
 حکومت	دینی	و	ویژگی	های	آن	)رابطه	آن	با	سایر	

جریان	ها(
 لیبرالیسم	متأخر	)اندیشه،	خاستگاه،	ارتباط	آن	با	

روشنفکری	غیردینی	و	منورالفکری(

مهارت ها

 تبیین
 تفکر
 نقد
 ارائه

 تشخیص

ارزش ها و گرایش ها

 اندیشه	ورزی
 هوشمندی

نقشه محتوایی جریان شناسی
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	پایه	دوازدهم 	جریان	شناسی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



علوم و معارف قرآنی

پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم
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	علوم	و	معارف	قرآنی 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

 آیات	قرآن	)به	خصــوص	آیات	دروس(	را	با	
رعایت	نکات	تجویدی	به	صورت	صحیح	قرائت	

می	کند.

 نام	های	مختلف	قرآن	و	حکمت	نامیده	شدن	
به	این	نام	ها	را	بیان	و	به	آیات	مربوط	اســتدالل	

می	کند.

 با	خواندن	درســت	متن	عربــی	خطبه	176 
نهج	البالغه،	تعدادی	از	ویژگی	های	هدایتی	قرآن	

را	بیان	می	کند.

 حکمت	های	نزول	تدریجی	قرآن	را	بیان	و	در	
این	رابطه	به	آیات	مربوط	استدالل	می	کند.

 مفهوم	ســبب	نزول	و	شأن	نزول	و	تفاوت	آن	
را	با	اشاره	به	مصادیق	هر	یک	توضیح	می	دهد.

 مفهــوم	آیات	مکــی	و	مدنــی،	مالک	های	
تشخیص	آن	ها	و	فایده	شــناخت	آن	را	با	مثال	

توضیح	می	دهد.

 مفهوم	کتابت	قرآن	و	کیفیت	آن	را	با	استناد	
به	نقل	های	تاریخی	بیان	می	کند.

 ویژگی	های	زبان	قرآن	)بــه	زبان	قوم	و	البته	
جهانی(	را	توضیح	داده	و	به	آیات	مربوط	استدالل	

می	کند.

 ادله	قرآنی	قابل	فهم	بودن	قرآن	برای	همگان	
را	توضیح	داده	و	به	آیات	مربوط	استدالل	می	کند.

 معنای	انس	با	قرآن	و	مراحل	آن	را	با	اشــاره	
به	برخی	آیات	و	روایات	مربوط	توضیح	می	دهد.

 معنای	تمثیل	و	نیز	الگوسازی	و	فوائد	آن	دو	
برای	هدایت	را	توضیح	داده	و	مصادیقی	از	قرآن	

در	این	خصوص	را	توضیح	می	دهد.

 روش	هــای	قرائــت	را	توضیــح	داده	و	به	
ویژگی	های	آن	ها	اشاره	می	کند.

 مفهوم	تفسیر	قرآن	را	با	توجه	به	ویژگی	های	
آن	توضیح	داده	و	انواع	آن	به	همراه	نمونه	هایی	

از	هر	یک	را	بیان	می	کند.

اهداف علوم و معارف قرآنی
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	پایه	دهم 	علوم	و	معارف	قرآنی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 روان	خوانی	آیات
 شــرایط	قرائت	)تلفظ	فصیح،	رعایت	وقف	و	

ابتدا(
 تلفظ	فصیح	حروف

 فصاحت	حرکات	کوتاه
 قواعد	نون	ساکن
 فصاحت	»اهلل«

 قلقله
 روش	های	قرائت	)تحقیق،	تدویر،	تحدیر(

 نام	های	قرآن	)قرآن،	کتاب،	ذکر،	فرقان،	نور(،
 ویژگی	های	هدایتی	قرآن
 حکمت	های	نزول	تدریجی

 سبب	نزول

 شأن	نزول
 آیات	و	سور	مکی	و	مدنی

 کتابت	قرآن
 زبان	جهانی	قرآن

 قابل	فهم	بودن	قرآن
 انس	با	قرآن

 تمثیــل	و	الگوســازِی	قــرآن	بــرای	هدایت	
انسان	ها

 تفسیر	قرآن	و	انواع	آن.

مهارت ها

 روخوانی	و	روان	خوانی	آیات
 تدبر	و	برداشت	از	آیات
 مقایسه	و	استدالل

 حفظ	قرآن
 توصیف	و	تبیین.

ارزش ها و گرایش ها

 انس	با	قرآن	کریم
 تمایــل	به	تالوت	و	بهره	مندی	از	برکات	و	فوائد	

قرآن	کریم
 عالقــه	به	قرائــت	قرآن	به	صــورت	صحیح	و	

مجّود
 اشتیاق	به	حفظ	آیات.

نقشه محتوایی علوم و معارف قرآنی
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	پایه	دهم 	علوم	و	معارف	قرآنی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

 آیــات	قرآن	)به	خصوص	آیات	دروس(	را	با	
رعایت	نکات	تجویدی	به	صورت	صحیح	قرائت	

می	کند.

 آداب	ظاهــری	و	باطنی	قرائــت	قرآن	را	با	
استناد	به	آیات	و	روایات	مربوطه	توضیح	داده	و	

برای	رعایت	آن	ها	در	قرائت	تالش	می	کند.

 مفهــوم	علوم	قرآن	و	انــواع	گوناگون	آن	از	
جوانب	مختلف	را	توضیح	داده	و	نســبت	آن	را	

با	مفهوم	معارف	قرآنی	بیان	می	کند.

 مفهوم	آیه	و	سوره،	آیات	نامدار،	توقیفی	بودن	
آیات	سوره	و	انواع	ارتباط	و	هماهنگی	آیات	در	

سوره	را	با	بیان	نمونه	توضیح	می	دهد.

 اصطالح	فواتح	ســور	و	انواع	آن	را	با	استناد	
به	آیــات	مربوط	توضیح	می	دهــد	و	به	فایده	
پرداختن	بــه	برخی	فواتح	)حــروف	مقطعه	و	

قسم	ها(	اشاره	می	کند.

 مفهــوم	جمع	قرآن،	انواع	نوشــت	افزارها	و	
مراحل	تدوین	قرآن	را	توضیح	می	دهد.

 مفهوم	»اقراء«	به	عنوان	الگوی	آموزش	قرآن	
در	ســیره	پیامبر	و	ویژگی	های	آن	را	با	استناد	به	

منابع	توضیح	می	دهد.

 ویژگی	های	مترجم	قــرآن،	مفهوم	ترجمه	و	
انــواع	آن	را	با	بیان	نمونه	توضیح	می	دهد	و	به	
چالش	هایی	که	در	مقابل	آن	مطرح	اســت،	به	

صورت	مستدل	پاسخ	می	دهد.

 ضمــن	توضیــح	اصطــالح	تفســیر	مأثور	
و	اجتهــادی،	انگیزه	هــای	تفســیر	اجتهادی	و	
رویکردهای	مختلف	آن	را	با	اشــاره	به	مصادیق	

هر	یک	توضیح	می	دهد.

 گام	های	فهم	روشمند	آیات	قرآن	)تشخیص	
معنــای	ریشــه	و	واژه،	توجه	به	صــرف	و	نحو	
عبارات،	تشــخیص	قرائن	لفظی	و	حالی	معنا،		
اســتفاده	از	آیات	نظیر	در	فهم(	را	با	اشــاره	به	
مصادیق	آن	از	آیــات،	توضیح	می	دهد	و	برای	
بهره	مندی	از	این	گام	ها	در	عمل	تالش	می	کند.

 ضرورت	تفسیر	قرآن	به	قرآن	و	ادله	قرآنی	و	
حدیثی	آن	را	بیان	می	کند.

اهداف علوم و معارف قرآنی
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	پایه	یازدهم 	علوم	و	معارف	قرآنی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 روان	خوانی	آیات
 تلفظ	فصیح	حروف

 فصاحت	حرکات	کشیده
 آداب	و	احکام	ظاهری	و	باطنی	قرائت	قرآن

 علوم	قرآن
 معارف	قرآن
 آیه	و	سوره

 توقیفی	بودن	ترتیب	آیات
 فواتح	سور

 جمع	و	کتابت	قرآن
 اقراء	)الگوی	آموزش	قرآن(
 ترجمه	قرآن	و	انواع	آن

 تفسیر	مأثور
 تفسیر	اجتهادی	و	انواع	آن

 گام	های	فهم	روشــمند	قرآن	)لغت	شناســی،	ادبیات	عرب،	سیاق	و	تفسیر	
قرآن	به	قرآن(

مهارت ها

 روخوانی	و	روان	خوانی	آیات
 تدبر	و	برداشت	از	آیات

 استفاده	از	لغت	نامه	های	قرآنی
 مقایسه	و	استدالل

 حفظ	قرآن
 توصیف	و	تبیین

 فهم	روشمند	قرآن	کریم.

ارزش ها و گرایش ها

 انس	با	قرآن	کریم
 تمایل	به	تالوت	و	بهره	مندی	از	برکات	و	فوائد	قرآن	کریم

 عالقه	به	قرائت	قرآن	به	صورت	صحیح	و	مجّود
 اشتیاق	به	حفظ	آیات.

نقشه محتوایی علوم و معارف قرآنی
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	پایه	یازدهم 	علوم	و	معارف	قرآنی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

 مفهوم	جانشینی	انسان	و	حقیقت	
او	)روح	الهــی(	را	با	اســتناد	به	آیات	
قــرآن	تبیین	نموده	و	درباره	ظرفیت	او	
برای	جانشــینی	خدا	در	زمین،	توضیح	

می	دهد.

 انواع	و	نحوه	ارتباط	سه	گانه	انسان	
به	عنوان	جانشــین	خدا	با	نعمت	های	
زمینی	را	مســتند	به	آیات	قرآن	تبیین	
نموده	و	درباره	مفهــوم	»زینت«	برای	
انســان	مســتند	بــه	آیــات	توضیح	

می	دهد.

 اصطالح	»الحیاة	الدنیا«	را	تعریف	و	
ویژگی	های	آن	را	مستند	به	آیات	قرآن	

تبیین	می	نماید.

 خودفراموشــی	و	اهمیت	آن	و	نیز	

تأثیر	شــناخت	خود	در	انتخاب	سبک	
زندگی	را	به	اســتناد	آیات	قرآن	تبیین	

می	نماید.

 اصطالح	حیات	طیبــه	را	تعریف	و	
رابطه	آن	را	با	دو	مفهوم	»حیات	دنیا«	

و	»قلب	قرآنی«	تبیین	می	نماید.

 »قلب«	و	ویژگی	های	آن	را	مستند	
به	آیات	قرآن	توضیح	می	دهد.

 ویژگی	های	ســه	گانه	حیات	طیبه	را	
مستند	به	آیات	قرآن	توضیح	می	دهد.

 درباره	اجتماعی	بودن	انسان	)نحوه	
زندگی	و	تقســیم	معیشت(	مستند	به	

آیات	قرآن	توضیح	می	دهد.	

 اجتماع	را	به	عنوان	بستر	شکل	گیری	

حیات	دنیا	یا	حیات	طیبه	معرفی	کرده	
و	مستند	به	قرآن،	سامان	بخشی	به	آن	
را	به	عنوان	یکی	از	اهداف	انبیاء	تبیین	

می	نماید.

 مســتند	به	آیه	)آل	عمــران/200(،	
اسالم	را	دینی	اجتماعی	معرفی	نموده	
و	کیفیت	هویت	مستقل	جامعه	نسبت	
به	افراد	)روح	جمعی	جامعه(	در	ادبیات	
قــرآن	را	مســتند	به	آیــات	آن	تبیین	

می	نماید.

 مفهــوم	»والیت«	را	تعریف	و	آن	را	
بــه	عنوان	محور	اجتمــاع	حق	و	باطل	
در	جامعه	مستند	به	آیات	قرآن	تبیین	

می	نماید.

 انواع	تعامــل	اولیاء	حق	و	باطل	را	

در	برخورد	با	انســان	ها	در	جهت	دادن	
کلی	جامعه	مستند	به	آیات	قرآن	تبیین	
نموده	و	دربــاره	اختیار	انســان	ها	در	

انتخاب	ولی	توضیح	می	دهد.

 ویژگی	های	جبهه	حق	برای	پیروزی	
در	مقابل	جبهه	باطل	را	مستند	به	آیات	
قرآن	تبییــن	نموده	و	دربــاره	مفهوم	
قرآنی	اخوت	)جنبه	اخباری	و	انشائی(	
و	رابطــه	آن	با	والیــت	و	نیز	ضرورت	
اجتنــاب	از	طاغــوت	از	دیــدگاه	قرآن	

توضیح	می	دهد.

اهداف علوم و معارف قرآنی
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	پایه	دوازدهم 	علوم	و	معارف	قرآنی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 روان	خوانی	آیات
 مقام	و	منزلت	حقیقی	انسان	)خلیفة	اللهی(

 ابعاد	و	ظرفیت	های	انسان
 انسان	مسجود	مالئکه

 جایگاه	جانشین	الهی	در	ارتباط	با	زمین
 زینت	حقیقی	انسان

 »الحیاة	الدنیا«	و	ویژگی	های	آن
 خود	فراموشــی	و	تأثیر	آن	در	انتخاب	ســبک	

زندگی
 آسیب	های	عدم	شناخت	خود

 حیات	طیبه	)حیات	قلبی	انســان(	و	رابطه	آن	
با	حیات	دنیا

 ویژگی	های	قلب	در	قرآن
 ویژگی	ها	و	آثار	حیات	طیبه

 زندگی	اجتماعی	انسان	در	قرآن
 اجتماع	بستر	حیات	طیبه

 اسالم	دین	اجتماعی

 رابطه	فرد	و	جامعه	در	قرآن
 حیات	و	هویت	مســتقل	جامعه	)روح	جمعی	

جامعه(
 »والیت«	محور	اجتماع	حق	و	باطل	در	جامعه
 شــیوه	اولیــاء	حــق	و	باطــل	در	برخــورد	با	

انسان	ها
 ویژگی	های	جبهه	حق	و	جایگاه	ولی	در	آن

 اخوت	و	رابطه	آن	با	والیت	در	قرآن.

مهارت ها

 روخوانی	و	روان	خوانی	آیات
 تدبر	و	برداشت	از	آیات

 استفاده	از	لغت	نامه	های	قرآنی
 مقایسه	و	استدالل

 توصیف	و	تبیین	مفاهیم
 فهم	روشمند	قرآن	کریم.

ارزش ها و گرایش ها

 انس	با	قرآن	کریم
 عالقــه	به	قرائــت	قرآن	به	صــورت	صحیح	و	

مجّود
 اشــتیاق	به	بهره	مندی	از	آثــار	و	برکات	حیات	
طیبه	)جایگاه	حقیقی	انســان	متناســب	با	مقام	

خلیفة	اللهی(
 پرهیز	از	وابستگی	به	»الحیاة	الدنیا«

 تمایــل	به	حضور	فعال	در	جامعه	و	جهت	دهی	
روح	جمعی	در	مسیر	حیات	طیبه

 محبت	و	اطاعت	نسبت	به	ولی	حق	و	اجتناب	
از	ولی	طاغوت

نقشه محتوایی علوم و معارف قرآنی
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	پایه	دوازدهم 	علوم	و	معارف	قرآنی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



اصول عقاید

پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم
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	اصول	عقاید 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

 بــا	تدبر	در	آیات	قرآن	کریم	و	روایات،	ضمن	
درک	آن	هــا،	پیام	هــا	و	داللت	هــای	مرتبط	با	

موضوعات	دروس	را	استخراج	می	کند.
 با	رعایت	قواعــد	گفتگو	پیرامون	محورهای	
مطرح	شده	در	کتاب،	ضمن	ارائه	مستدل	دیدگاه	
خود،	دیدگاه	و	نظرات	دوســتان	خود	را	نقد	و	

بررسی	می	نماید.
 بــا	مراجعه	به	قرآن	کریــم	می	تواند	آیات	با	
موضوعــات	از	پیش	تعیین	شــده	را	یافته	و	به	

کالس	ارائه	دهد.
 با	اندیشــه	در	حاالت،	رفتارها،	استعدادها	و	
توانایی	های	خود،	به	ارزیابی	خود	می	پردازد.

 ضمن	درک	اهمیت	و	آثار	انسان	شناســی	و	
تبیین	دقیق	از	حقیقت	و	سرشــت	ویژه	انسان	
)فطرت(،	کرامت	و	ارزش	انسان،	ابعاد	وجودی	
انسان،	ارتباط	آن	ابعاد	و	توانمندی	ها	و	اهداف	
خلقتش	مبتنی	بر	شواهد	قرآنی،	روایی	و	عقلی	
سعی	می	کند	با	اســتفاده	درست	از	ظرفیت	ها	

و	قابلیت	های	واالی	انســانی	برای	دستیابی	به	
اهداف	خلقتش	حرکت	کند.

 ضمن	آشــنایی	با	دالیل	امــکان	و	ضرورت	
وجود	دنیای	دیگر	)معاد(	می	تواند	به	مهمترین	
دالیل	و	شبهات	منکرین	معاد	با	استدالل	پاسخ	

دهد.
 ماهیــت	مرگ	و	قبــض	روح،	دالیل	تفاوت	
مرگ	انســان	ها	و	دلیل	هراس	برخی	از	مرگ	را	

تبیین	می	کند.
 مفهوم	برزخ،	دالیل	و	ویژگی	های	آن	را	می	داند	
و	با	توجه	به	ارتباط	عالم	برزخ	و	دنیا	سعی	می	کند	

اعمالی	که	آثار	متأخر	دارد	را	انجام	دهد.	
 ضمن	شــناخت	مراحل	و	کیفیت	قیامت	و	
ویژگی	های	بهشــت	و	جهنم،	نسبت	به	ورود	به	
بهشت	شوق	و	از	ورود	به	جهنم	هراس	دارد.

 با	معنای	شــفاعت	)مفهوم،	ادله،	شــفیعان	
و	ویژگی	های	مشمولین	شــفاعت(	می	تواند	به	

برخی	شبهات	شفاعت	پاسخ	دهد.

اهداف اصول عقاید

مفاهیم

 انسان	شناسی	)حقیقت	و	سرشت	ویژه	انسان،	ابعاد	
وجود	و	ارتباط	آن	ها	با	هم،	فطرت،	اهداف	خلقت(

 معادشناســی	)امکان	و	ضرورت	وجود	معاد،	انواع	
مرگ	و	دالیل	آن،	برزخ،	قیامت،	شفاعت(

مهارت ها

 گفت	وگو
 نقد

 تحلیل
 تدبر

 خودارزیابی
 استدالل
 تفکر

ارزش ها و گرایش ها

 نقدپذیری
 اندیشه	ورزی

 باور	به	جهان	دیگر
 هدفمندی	خلقت

 خوف	و	رجا
 انس	با	قرآن	کریم

نقشه محتوایی اصول عقاید
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3

	پایه	دهم 	اصول	عقاید	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	بــا	شــناخت	نیازهای	برتر	و	درک	عــدم	توانایی	
دســتگاه	اندیشه	برای	پاســخگویی	به	آن	ها،	نقش	
خداوند	و	شــیوه	پاسخگویی	به	آن	نیازها	را	با	دالیل	

عقلی	و	نقلی	توضیح	می	دهد.

	ضمــن	درک	ضرورت	هدایت	الهــی،	ویژگی	های	
ضروری	هادیــان	الهی	برای	هدایت	بشــر	را	تبیین	

می	کند.

	بــا	درک	مفهوم	فطرت،	ضرورت	دیــن	واحد	و	با	
شــناخت	دالیل	ارســال	پیامبران	متعدد	وجود	ادیان	

مختلف	در	طول	تاریخ	را	تبیین	می	کند.

	با	درک	ضرورت	ارسال	مســتمر	پیامبران	در	طول	
تاریخ،	با	دالیل	قرآنی،	روایی،	تاریخی	و	عقلی،	عوامل	
ختم	نبــوت	همزمان	با	پیامبری	رســول	خدا	)ص(	را	

تشریح	می	کند.

	با	فهم	تناسب	معجزات	پیامبران	با	دوران	رسالت	
ایشــان،	وجوه	اعجاز	قرآن	کریم	و	نسبت	آن	با	عصر	

رسالت	ایشان	را	توضیح	می	دهد.

	با	تکیه	بر	آیات	قرآن	کریم،	مسئولیت	های	سه	گانه	
رسالت	ایشان	را	شرح	می	دهد.

	با	درک	ضرورت	اســتمرار	هدایت	انســان	ها	پس	
از	رحلت	رســول	خــدا)ص(،	شــیوه	و	کیفیت	تداوم	
مســئولیت	های	پیامبر	اکرم)ص(	پس	از	ایشان	را	با	

دالیل	و	نشانه	های	عقلی	و	نقلی	ارائه	می	دهد.

	با	درک	نقش	متفاوت	امامــان	در	احیای	دین	در	
طول	تاریخ	و	انجام	مســئولیت	های	ایشان،	از	ایشان	

در	موقعیت	های	مختلف	زندگی	الگو	می	گیرد.

	با	فهم	دیدگاه	قرآن	دربــاره	آینده	تاریخ	و	تفاوت	

دیدگاه	ادیان	و	مذاهــب	درباره	موعود	و	منجی،	آثار	
اعتقاد	به	منجی	حاضر	را	بیان	می	کند.

	بــا	درک	حاضر	و	ناظــر	بودن	امــام	عصر)عج(،	
کیفیت	رهبری	ایشان	در	دوره	غیبت	و	مسئولیت	های	
منتظران،	ســعی	می	کند	با	عمل	به	وظایف	خود	زمینه	

را	برای	تشکیل	جامعه	مهدوی	فراهم	کند.

	با	درک	ضرورت	تداوم	مسئولیت	های	امام	عصر)عج(	
در	عصر	غیبت،	ضرورت	تشــکیل	حکومت	اسالمی	و	
کیفیت	آن	را	بر	اســاس	آیــات	و	روایات	و	هم	چنین	
نقش	وجود	حکومت	اسالمی	در	ظهور	امام	عصر)عج(	

را	تبیین	می	کند.

	با	درک	نقش	حکومت	اســالمی	در	زمینه	ســازی	
ظهور،	ویژگی	های	حکومت	اسالمی	)نقش	های	متقابل	

رهبر،	مردم	و	مسئوالن(	را	تبیین	می	کند.

اهداف اصول عقاید
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	پایه	یازدهم 	اصول	عقاید	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 هدایت	الهی	)ضرورت	و	شیوه	آن(
 ویژگی	های	پیامبران	)وحی،عصمت،	اعجاز(

 رابطه	فطرت	و	دین
 دالیل	استمرار	نبوت

 علل	وجود	ادیان	مختلف
 چرایی	ختم	نبوت

 قرآن	کریم	و	جنبه	های	اعجاز	آن
 مسئولیت	های	پیامبر

 امامت	)نشانه	های	عقلی	و	نقلی(
 نقش	امامان	در	احیاء	دین

 امــام	زمــان	)موعود	در	ادیــان،	عصر	غیبــت،	وظیفه	
منتظران(

 تداوم	امامت	در	عصرغیبت	)چرایی	و	چگونگی(
 ویژگی	های	حکومت	اسالمی	

مهارت ها

 استدالل
 تدبر

 خودارزیابی
 نقد

 گفت	وگو

ارزش ها و گرایش ها

 تبعیت	از	معصومان
 انتظار	ظهور
 عدالت	طلبی
 حق	خواهی
 خیرخواهی

 انس	با	قرآن	و	برداشت	از	آیات	و	روایات
 والیت	پذیری
 نقدپذیری

نقشه محتوایی اصول عقاید
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	پایه	یازدهم 	اصول	عقاید	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

 با	درک	مفهوم	ایمان،	مؤلفه	ها،	گستره	و	
مراتــب	آن	می	تواند	کیفیت	و	میزان	ایمان	
خود	را	ارزیابی	نماید	و	آســیب	های	ایمان	
خود	و	ســایر	مؤمنین	در	جامعه	را	بررســی	

نماید.
 با	تفکر	در	آیات	الهی،	میان	آیات،	مفاهیم	
و	موضوعات	درس	ارتباط	برقرار	می	کند.

ضمن	شــناخت	بت	پرســتی	)اشکال،	  
انگیزه	ها(	و	نقش	شرکا	در	اندیشه	مشرکان،	
نمونه	های	بت	پرســتی	در	دنیای	معاصر	را	

تشخیص	می	دهد.
 با	درک	جایگاه	توحید	در	ادیان	و	اضالع	
آن،	می	تواند	ابعاد	توحید	و	برخی	شــبهات	
را	به	شــکل	مستدل	و	مستند	به	آیات	قرآن	

کریم	ارائه	دهد.
 با	درک	مفهوم	عبادت،	مفهوم	و	گســتره	
توحید	عبادی،	ســعی	می	کند	با	استفاده	از	
راه	های	تقویت	اخالص	از	ریا	دوری	نماید.

 با	شــناخت	آثار	و	نشانه	های	اعتقاد	به	
توحید	در	ابعاد	فردی	و	اجتماعی،	می	تواند	
وضعیت	کنونی	جامعه	را	نقد	و	بررسی	کند.
 با	درک	درست	از	اختیار	انسان،	به	عنوان	
یــک	تقدیر	الهی	رابطــه	آن	را	به	توحید	در	
ربوبیت	و	علم	و	اراده	الهی	تبیین	می	کند.

 با	شــناخت	مصادیق	و	سنن	الهی	حاکم	
بر	زندگی	فردی	و	اجتماعی	انســان،	سعی	
می	کند	از	این	قوانین	در	جهت	رشد	و	اعتالی	

معنوی	خود	بهره	ببرد.
 با	درک	درســت	مفهوم	»حکمت	الهی«	
می	تواند	فلســفه،	آفت	ها،	بالهــا،	رنج	ها،	
ناراحتی	هــا	و	به	طور	کلی	شــرور	را	بدون	
ایجاد	خلل	در	حکمت	خداوند	تبیین	کند.

 با	درک	مفهوم	عدل،	اثبات	و	اقســام	آن	
می	تواند	برخی	شبهات	از	جمله	تفاوت	ها	و	
تبعیض	های	حاکم	بر	زندگی	انسان	را	پاسخ	

دهد.

اهداف اصول عقاید

مفاهیم

 ایمان	)مؤلفه	ها،	متعلقات	و	گستره(
 بت	پرستی	)انگیزه،	نقش	و	مصادیق	آن(

 توحید	و	اضالع	آن	)خالقیت،	ربوبیت	و	عبودیت(
 لوازم	و	نشانه	ها	و	آثار	اعتقاد	به	توحید

 جبر	و	اختیار	)شواهد،	جایگاه،	آثار	و	روابط	آن	با	توحید(
 سنت	های	الهی

 صفات	الهی	)حکمت	و	عدل(

مهارت ها

 ایمان
 اعتقاد	به	توحید

 خداباوری
 قانونمندی
 هدفمندی

ارزش ها و گرایش ها

 انس	با	قرآن	کریم
 نقد	و	بررسی
 تشخیص

 تفکر
 برداشت	از	آیات	و	روایات

 استدالل

نقشه محتوایی اصول عقاید
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	پایه	دوازدهم 	اصول	عقاید	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



اخالق

پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم
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	اخالق 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

 ارتباط	با	خود
 خدا
 خلق
 تعادل
 اختیار

 سرشت	و	ذات
 رذایل	و	فضایل

 استعداد
 ملکه

 کیفیت	نفس
 انسان	اخالقی
 حسن	خلق

 معیار	و	مالک	اخالقی
 کمال
 والیت

مهارت ها

 نقد
 تحلیل
 ارزیابی

 تعادل	بخشی
 تفکر

 محاسبه	نفس
 برنامه	ریزی

 تشــخیص	صــواب	از	
ناصواب

 انتخاب	الگوی	مناسب
 تحلیل	آیات	و	روایات

ارزش ها و گرایش ها

 کمال	طلبی
 هدایت	پذیری

 تعادل
 حق	خواهی

 تبعیت	از	حق
 محبت	به	خدا
 تولی	و	تبری

نقشه محتوایی اخالق

پایه دهم

 بــا	فهم	جایــگاه	علم	اخــالق	)معنای	خلق،	
انســان	متخلق،	گســتره	اخالق(	به	عنوان	علم	
چگونه	زیســتن	می	کوشد	با	نیکو	زیستن	فطرت	
الهی	خویش	را	شکوفا	کند	تا	به	کمال	واقعی	اش	

راه	یابد.
 با	درک	ویژگی	های	انسان،	کمال	برتر	و	مناسب	
او	)قــرب	الهی(	و	کیفیت	وصــول	به	آن	تالش	
می	کند	عوامل	دستیابی	به	آن	را	به	کار	گیرد.	

 با	شــناخت	محدودیت	اندیشه	و	علم	برای	
هدایت	انسان	به	کمال	و	ضرورت	وجود	هدایت	
الهی	در	این	مســیر	و	آگاهــی	از	کیفیت	آن	در	
این	موضوع،	می	تواند	روش	ها	و	الگوهای	جدید	
اخالقی	)سبک	زندگی(	توسط	افراد	یا	گروه	ها	را	

ارزیابی	نماید.
 ضمن	آشــنایی	با	معیارهای	»هادیان	واقعی	
و	پنداری«	با	اســتفاده	از	آنها	می	تواند	هادیان	
واقعــی	از	پنداری	را	در	زندگی	خود	تشــخیص	

دهد.
 با	تفکر	در	آیات	آفاقی	و	انفسی	برای	دستیابی	

به	حق	ســعی	می	کند	از	عواملی	کــه	مانع	تفکر	
صحیح	در	زندگی	می	شوند	اجتناب	کند.

 با	الگوگیری	از	رسول	خدا)ص(	و	اهل	بیت)ع(	و	
توجه	به	رمزهای	موفقیت	)عزم،	مشارطه،	مراقبه،	
محاســبه،	معاقبه(	در	انجــام	برنامه	های	معنوی	
می	تواند	برنامه	ای	ویژه	برای	خود	طراحی	کند.	

 بــا	درک	نقش	محبت	و	شــناخت	محبوب	
حقیقی	)خداوند(	ســعی	می	کند	عشق	به	خدا	را	
در	زندگی	با	تبعیت	از	او	و	تولی	و	تبری	)دوستی	
با	دوســتانش	و	بیزاری	و	مبارزه	با	دشــمنانش(	

نشان	دهد.
 ضمن	آشــنایی	با	برخی	مفاهیم،	مصادیق	و	
آثار	فردی	و	اجتماعــی،	فضایل	اخالقی	)امانت	
داری،	وفــای	به	عهد	و	...(	و	رذایل	اخالقی	)تکبر	
و...(	در	تثبیــت	این	فضایل	و	ریشــه	کنی	رذایل	

می	کوشد.
 بــا	توجه	به	جایگاه	معصومین)ع(	در	مســیر	
کمال	بــر	وظایف	خود	در	قبال	ایشــان	اهتمام	

می	ورزد.

اهداف اخالق
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	پایه	دهم 	اخالق	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

 با	رابطه	عمیق	و	متقابل	عقیده	و	اخالق	به	ویژه	اثرات	متقابل	خداشناســی	
و	اخالق	آشناست.

 ضمن	درک	درســت	از	خود	عالی	و	خود	دانی	تــالش	می	کند	به	تمایالت	
مربوط	به	خود	عالی	پاسخ	مثبت	دهد.

 با	شــناخت	موانع	رشــد	و	کمــال	به	راهکارهــای	کم	اثر	کــردن	آنها	در	
موقعیت	های	مختلف	زندگی	توجه	نشان	می	دهد.

 با	دریافتی	درســت	از	خوف	و	رجا	سعی	می	کند	میان	بیم	و	امید	در	زندگی	
تعادل	برقرار	کند.

 با	درک	مفاهیــم	اخالص،	تقوا،	کرامت	نفس،	مراتــب	و	آثار	آنها،	اعمال	
خود	را	با	معیارهای	اخالص،	تقوا	و	کرامت	نفس	می	ســنجد	و	می	کوشــد	با	

به	کارگیری	راهکارهای	تقویت	آنها	به	مراتب	باالتری	دست	یابد.

 ضمن	درک	اهمیت	تکریم	شخصیت	انسان	و	برخی	مصادیق	آن	)رازداری،	
پرهیز	از	غیبت،	ســخن	چینی،	چشم	پوشی	از	عیوب،	گذشت	از	خطا(	با	ارزیابی	
رفتارهای	خود	و	جامعه	تالش	می	کند	آنها	را	در	خود	و	جامعه	تقویت	کند.

 ضمن	آشــنایی	با	برخی	از	مصادیق	فضایل	اخالقی	)صله	رحم،	بخشندگی،	
ازخودگذشتگی(	و	آثار	آنها	برای	تثبیت	این	فضایل	در	خود	می	کوشد.

اهداف اخالق
مفاهیم

 روابــط	متقابل	)اخــالق	با	دین،	
با	اخالق،	 اخالق	با	خداشناسی،	تقوا	

تقوا	با	کرامت	نفس(
 فضایل	و	رذایل	اخالقی	)صله	رحم،	
بخشندگی،	احسان،	رازداری،	غیبت	و	

سخن	چینی(
 اخالق	فردی،	اجتماعی	و	الهی

 ضرورت	خودشناسی
 انواع	حاالت	نفس

 اخالص

مهارت ها

 خودشناسی
 تغییر	خود	به	سمت	مثبت

 ایجاد	تعادل	بین	خوف	و	رجا
	ترجیح	تمایالت	عالی	بر	دانی

 خودنگهداری
 ارزیابی	خود	و	جامعه

 تفکر	در	روایات
 	استدالل

ارزش ها و گرایش ها

 خداباوری
 عبودیت

 دین	باوری
 ذکر	خدا
 اخالص

 داشتن	خوف	و	رجا
 بخشندگی
 رازداری

 تکریم	خود	و	دیگران

نقشه محتوایی اخالق
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3

	پایه	یازدهم 	اخالق	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

	رابطه	متقابل	اخالق	و	جهان	بینی	را	ارائه	می	دهد.
	با	تکیه	بر	آیات	و	روایات	و	اســتدالل	عقالنی	رابطه	متقابل	اخالق	و	اعتقاد	

به	معاد	را	تبیین	می	کند.
	با	درک	درســت	از	»معیار	فعل	اخالقی«	و	»نسبیت	در	اخالق«،	نظریه	های	

مربوط	به	این	موضوع	را	با	بیان	پیامدهای	هر	یک	از	آنها	نقد	می	کند.	
	ضمن	آشــنایی	با	مفهوم	توکل،	آثار	و	راهکارهای	ارتقای	آن،	سعی	می	کند	

راهکارهای	علمی	و	عملی	ارتقای	توکل	را	در	زندگی	به	کار	گیرد.
	با	توجه	به	فلســفه	شــکر	و	شناخت	انواع	آن،	ســعی	می	کند	راهکارهای	
کیفیت	بخشی	به	مهم	ترین	و	محبوب	ترین	نوع	شکر	)اقامه	نماز(	را	به	کار	گیرد.
	با	فهم	جایگاه	توبه	حقیقی،	مراحل،	آثار	و	برکات	آن،	مشــتاقانه	به	هنگام	

لغزش	با	شوق	اقدام	به	توبه	می	کند.	
	ضمن	آشنایی	با	مفهوم	و	فلسفه	زهد	و	توانایی	تشخیص	آن	سعی	می	کند	

در	زندگی	بر	این	فضیلت	اخالقی	پایبند	باشد.
	ضمن	درک	چیستی	و	چرایی	صبر	و	حیا،	راهکارهای	علمی	و	عملی	تقویت	

آنها	را	در	زندگی	به	کار	می	گیرد.
	حسد	را	به	عنوان	یکی	از	رذائل	اخالقی	شناخته	و	تالش	می	کند	با	کاربست	

راهکارهای	علمی	و	عملی،	حسد	را	از	زندگی	شخصی	خود	دور	کند.

اهداف اخالق

مفاهیم

 ابعاد	وجود	انسان
 جهان	بینی	و	اخالق
 اخالق	و	اعتقاد
 معاد	و	اخالق

 فضایل	)تــوکل،	توبه،	صبر،	حیا،	
حسد(

 رذایل	اخالقی
 اخالق	نسبی	و	مطلق
 مالک	فعل	اخالقی

مهارت ها

 کشف	روابط
 تفکر	در	روایات	و	حدیث

 تحلیل	متون	روایی	–	اخالقی
 استدالل

 نقد

ارزش ها و گرایش ها

 هدفمندی
 آینده	نگری

 مسئولیت	پذیری
 باورمندی
 سپاسگزاری

 توکل
 زهد

 قناعت
 صبر
 حیا

نقشه محتوایی اخالق
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	پایه	دوازدهم 	اخالق	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 
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	احکام 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

	جایگاه	احکام	در	نظــام	معارف	دینی،	منابع	
تعیین	آنها	و	ویژگی	های	آنها	را	تبیین	می	کند.	
	با	رابطه	تقلید	و	تخصص	مبتنی	بر	قرآن	کریم	
و	شــرایط	تکلیف	و	روش	های	به	دست	آوردن	

فتاوی	آگاه	است.
	با	شناخت	اصطالحات	فقهی	)تکالیف	خمسه،	
انواع	احکام	و	واجبــات(	می	تواند	نمونه	هایی	از	

هرکدام	را	در	زندگی	تشخیص	و	ارائه	دهد.
	بــا	شــناخت	دســتورالعمل	های	جامــع	در	
خصوص	نظافت	و	بهداشــت	)احکام	نجاست	و	
مطهرات(	می	تواند	مصادیق	آنها	را	تعیین	کرده	و	

احکام	مربوطه	را	در	زندگی	به	کار	گیرد.
	ضمن	آشــنایی	با	احکام	و	انــواع	مطهرات	
معنوی	)وضو،	غسل،	تیمم(	می	تواند	مصداق	هر	
یک	از	احــکام	را	در	موقعیت	های	روزمره	تعیین	

کند	و	مطابق	آن	عمل	نماید.
	با	شــناخت	نماز	به	عنوان	ســتون	دین،	آثار،	
انواع،	کیفیت،	احکام	و	مسائل	آن	)مقدمات	نماز،	

مقارنات	و	مبطــالت(	می	تواند	وظیفه	خود	را	در	
مواجهه	با	مســائل	پیش	رو	به	درستی	تشخیص	

داده	و	عمل	نماید.
	با	آگاهی	از	جایگاه	مســجد،	نماز	جماعت	و	
نماز	جمعه،	ضمن	حضور	در	این	عبادات،	مسائل	

مربوط	را	رعایت	می	کند.
	ضمن	آشــنایی	با	جایگاه	روزه،	انواع،	آثار	و	
احکام	آنها،	وظیفه	خود	را	در	مواجهه	با	مســائل	
پیش	رو	به	درســتی	تشــخیص	می	دهد	و	عمل	

می	نماید.
	با	جایــگاه	حج	،	انواع،	اعمــال	و	احکام	آن	

آشناست.
	با	شناخت	آداب	و	احکام	خوردنی	ها	و	آشامیدنی	ها،	
مصادیق	آنها	را	در	خوردن	و	آشــامیدنی	های	خود	

تشخیص	می	دهد	و	رعایت	می	کند.
	با	شــناخت	رابطه	میان	اخالق	و	احکام،	آن	
را	در	قالب	نمونه	هایــی	از	امور	اخالقی	)تهمت،	

غیبت،	دروغ(	تبیین	می	کند.

 اهداف احکام

مفاهیم

 نظام	جامع	دین
 منابع	احکام	و	ویژگی	های	آن

 رابطه	اجتهاد	و	تقلید
 اخالق	و	احکام

 اصطالحات	فقهی
 احکام	نماز

 نجاسات	و	مطهرات	)انواع	احکام	و	مسائل(
 روزه،	خوردنی	ها	و	آشامیدنی	ها،	حج

مهارت ها

 اندیشه	ورزی
 تحقیق

 تشخیص
 تفکر	در	آیات	و	روایات

 ارائه

ارزش ها و گرایش ها

 دین	باوری
 التزام	به	احکام
 اخالق	مداری

نقشه محتوایی احکام
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	پایه	دهم 	احکام	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	با	شناخت	امر	به	معروف	و	نهی	
از	منکر	)مفهــوم،	اهمیت،	روش،	
مراتب،	شــرایط	وجوب(	و	ضمن	
بررسی	و	نقد	جایگاه	و	شیوه	های	
انجام	آن	در	جامعه،	عالوه	بر	آن	که	
خود	را	موظف	به	انجام	درست	آن	
می	داند،	راه	هایی	برای	گســترش	
آن	در	جامعه	پیشنهاد	می	نماید.

	ضمن	آشــنایی	با	مفهوم	جهاد	
و	دفاع	و	انواع	آن	مبتنی	بر	قرآن	
کریم،	احــکام	آنها	و	آمادگی	برای	
دفاع	از	خود،	قــدرت	تعیین	نوع	
جنگ	های	دوره	معاصر	را	دارد.	

	با	آگاهی	از	فلسفه	احکام	و	حدود	
معاشرت	محرم	و	نامحرم،	موقعیت	
و	میــزان	توجه	به	آن	را	در	جامعه	و	
رفتار	فردی	خود	بررسی	می	نماید	و	

سعی	در	مراعات	آنها	دارد.	

	ضمن	آگاهی	از	فلسفه	پوشش	
و	نــگاه	از	طریق	تدبــر	در	آیات	و	
رعایــت	آنها،	آثــار	بی	توجهی	به	
این	احکام	را	در	محیط	خانواده	و	

اجتماع	بررسی	می	نماید.
	ضمن	آشــنایی	با	احکام	و	آثار	
تفریح	و	اســتراحت	)موســیقی،	
ورزش	و	...(	طبــق	آیات	و	روایات	
از	 اســتفاده	 با	 مرتبــط	می	تواند	
معیارهای	حلیت	و	یا	حرمت،	آنها	

را	تشخیص	دهد.	
	با	شناخت	مفهوم	زکات،	فواید	
فــردی	و	اجتماعی،	انــواع،	موارد	
تعلق	و	مصرف	و	احکام	آن	می	تواند	
تشــخیص	دهد	که	کدام	بخش	از	
اموال	او	شــامل	احکام	مربوط	به	

خمس	و	زکات	می	شود.
	با	شــناخت	احکام	مربوط	به	

وصیت،	توانایی	نوشتن	وصیت	و	
تشخیص	وصیت	باطل	از	غیر	آن	

را	دارد.
	با	شناخت	جایگاه	ارث،	انواع	و	
طبقات	ارث	و	احــکام	آن	می	تواند	
حق	هر	وارث	را	از	ارث	مشخص	کند.	
	با	آشنایی	نســبت	به	جایگاه	
کســب	حالل	و	احکام	کســب	و	
کار،	توانایی	تشخیص	بیع	باطل	و	

معامله	حرام	و	ربوی	را	دارد.
اصطالحــات	 از	 برخــی	 بــا	 	
اقتصادی	در	فقه	اسالمی	آشناست.	
)انفال،	وقــف،	هبه،	قرض،	رهن،	
اجــاره،	وکالت،	مضاربــه،	صلح،	
ضمــان	و...(	و	با	مقایســه	آنها،	
تفاوت	ها،	مصادیق	و	موارد	کاربرد	
هر	یک	از	آنها	را	ارائه	می	دهد.

 اهداف احکام

مفاهیم

 امر	به	معروف	و	نهی	از	منکر	)اهمیت،	روش،	
مراتب(

 جهاد	و	دفاع
 حدود	معاشرت

 تفریح	و	معیارهای	حلیت
 احکام	اجتماعی

 احکام	اقتصــادی	)زکات،	خمس،	وصیت،	
کســب	وکار،	معامــالت	حــرام	و	اصطالحات	

اقتصادی(

مهارت ها

 نقد	و	بررسی
 تحقیق
 تفکر

 تعیین	مصداق
 تدبر	در	آیات	و	روایات

 تشخیص	و	ارائه

ارزش ها و گرایش ها

 خیرخواهی
 تسلیم	ناپذیری
 کسب	حالل
 تکلیف	گرا

نقشه محتوایی احکام
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	روش	استنباط	احکام 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازهم

 با	دریافت	عمیــق	از	جایگاه	فقه	و	فقاهت	بر	
اســاس	دالیل	قرآنی	و	روایی،	ضرورت	روشــمند	
بودن	استنباط	احکام	شرعی	را	توضیح	می	دهد.	
 با	تاریخچه	پیدایش	و	سیر	تحول	فقه	و	اصول	

فقه	آشناست.
 با	فهم	درست	از	»اصول	فقه«،	نقش	این	علم	
در	دستیابی	به	احکام	شرعی	را	تبیین	می	کند.	

 نقش	قــرآن	کریــم	)کتاب(	به	عنــوان	یکی	
از	ادله	ها	و	منابع	دســتیابی	به	احکام	شــرعی	را	
می	داند	و	می	توانــد	نمونه	ای	از	آیات	االحکام	را	
ترجمه	کند	و	چگونگی	استفاده	از	آن	آیه	در	تعیین	

حکم	شرعی	را	تبیین	نماید.
 با	درک	درست	از	مفهوم	سنت	به	عنوان	یکی	
از	ادله	ها	و	منابع	دستیابی	به	احکام	شرعی،	اعتبار	
سنت	و	راه	های	وصول	به	آن	و	»نص«	و	»ظاهر«	
را	می	تواند	در	بیان	حکم	شرعی	تشخیص	دهد.
 با	فهم	معنــای	»امر	و	نهــی«	و	انواع	آن	در	
علم	اصول	می	تواند	مصادیقی	از	آن	ها	را	با	ترجمه	
آیــات	و	متون	فقهی	در	قــرآن	کریم	ارائه	دهد	و	

داللت	آن	ها	را	بیان	کند.
 با	درک	عمیق	معنــای	»مفهوم«	و	تفاوت	آن	
با	»منطــوق«	و	انواع	آن	می	توانــد	حکم	فقهی	
اســتنباط	شده	بر	اســاس	مفهوم	شرط	و	مفهوم	

وصف	در	متون	فقه	را	تعیین	کند.
 با	فهم	عمیق	مفهوم	»عام	و	خاص«	و	»مطلق	
و	مقید«،	نحوه	اســتدالل	به	عمــوم	الفاظ	اطالق	

لفظ	را	در	متون	فقه	بیان	می	کند.
 با	درک	درســت	از	مفهوم	اجماع	و	اقسام	آن،	
متــون	فقهی	را	ترجمه	و	مــواردی	را	که	از	اجماع	

استفاده	شده	مشخص	می	کند.
 با	درک	درســت	از	مفهوم	»عقــل«	در	قاعده	
مالزمه،	نمونــه	ای	از	آن	ها	را	در	متون	فقهی	ارائه	

می	دهد.	)تالزم	میان	نهی	و	بطالن(
 ضمــن	درک	جایگاه	»ادله	فقاهتی«،	اقســام	
و	حجیت	آن	ها،	محل	جریــان	هر	کدام	از	آن	ها	
را	در	متــون	فقهی	و	موقعیت	های	ســاده	زندگی	

تشخیص	می	دهد.

اهداف روش استنباط احکام

مفاهیم

 روشمند	بودن	فقه	و	جایگاه	فقه	و	فقاهت
 استنباط	حکم	شرعی	و	تاریخ	آن

 ادله	و	منابع	فقه	)قرآن،	سنت،	اجماع	و	عقل(
 ادلــه	فقاهتــی	)اســتصحاب،	برائــت،	تخییر،	

احتیاط(

مهارت ها

 ارائه
 نقد

 تفکر	در	آیات	و	روایات
 تحقیق
 ترجمه

ارزش ها و گرایش ها

 اندیشه	ورزی
 تکلیف	گرایی

نقشه محتوایی روش استنباط احکام
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	ریاضی 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

	مجموعه	هــای	متناهی	و	نامتناهی	را	تشــخیص	
می		دهد	و	برای	هر	کدام	مثــال	ارائه	می	کند	و	متّمم	

یک	مجموعه	را	مشخص	می	کند.

	دنباله	های	حسابی	و	هندسی	را	تشخیص	می	دهد	
و	با	اســتفاده	از	نمودار	و	عبارت	های	جبری	می	تواند	
جملــه	n	ُام	دنبالــه	را	نمایش	می	دهد	و	به	دســت	

می	آورد.

	می	تواند	مسائل	دنیای	واقعی	مرتبط	با	دنباله	های	
حسابی	و	هندسی	را	مدل	سازی	و	حل	می	کند.

	قواعد	توان	رسانی	و	ریشه	گیری	را	می	داند	و	مسائل	
مرتبط	با	توان	و	ریشه	گیری	را	به	درستی	حل	می	کند.

	ریشــه	n	ُام	اعداد	حقیقی	را	به	دســت	می	آورد	و	
محاسبات	مربوط	را	انجام	می	دهد.	توان	گویای	اعداد	

را	محاسبه	می	کند.	

	اتحادهــای	جدید	را	درک	و	از	آنهــا	برای	تجزیه	
عبارت	های	جبری	و	گویا	کردن	مخرج	کسرها	استفاده	

می	کند.

	ضمن	مدل	سازی	مسائل	دنیای	واقعی،	روش	های	
مختلف	حل	معادله	درجه	دوم	را	استفاده	می	کند.

	معادله	سهمی	را	می	نویسد	و	نمودار	سهمی	را	رسم	
می	کند.	عالمت	چند	جملــه	ای	را	در	بازه	های	مختلف	

تعیین	می	کند.

	با	برقراری	ارتبــاط	بین	بازنمایی	های	مختلِف	یک	
تابــع،	آن	را	نمایش	می	دهد	و	هر	یــک	از	آنها	را	به	

دیگری	تبدیل	می	کند.

	دامنه	و	ُبرد	انواع	تابع	را	در	بازنمایی	های	مختلف	
آن	مشخص	می	کند	و	نمودار	توابع	را	رسم	می	کند.

	مسائل	مرتبط	در	زندگی	را	به	کمک	اصول	شمارش	
)اصل	جمع	و	ضرب،	جایگشت	و	ترکیب(	حل	و	پاسخ	

مستدل	ارائه	می	کند.

	آزمایشی	تصادفی	طراحی	می	کند	و	فضای	نمونه	ای	
آن	را	تشــکیل	می	دهد	و	احتمال	رخداد	پیشامدهای	
تصادفی	را	در	مسائل	مختلف	از	طریق	قوانین	احتمال	

محاسبه	می	کند.

	بــا	درک	صحیحــی	از	مفاهیم	جامعــه،	مثال	ها	
و	ایده	هایــی	در	محیط	پیرامونی	خــود	می	یابد	و	به	

تجزیه	و	تحلیل	آنها	می	پردازد.

	نــوع	متغیرها	)کّمی،	کیفی	و	انواع	آنها(	را	تعیین	
می	کند	و	مثال	هایی	برای	هر	یک	ارائه	می	کند.

 اهداف ریاضی
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	پایه	دهم 	ریاضی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

و	 متناهــی	 مجموعه	هــای	 	
نامتناهی

	متّمم	یک	مجموعه
	الگو	و	دنباله

	دنباله	های	حسابی	و	هندسی
	نسبت	های	مثلثاتی

	دایــره	مثلثاتــی	و	روابط	بین	
نسبت	های	مثلثاتی
	ریشه	و	توان
	ریشه	n	ُام

	توان	گویا	و	عبارت	های	جبری
	معادله	درجه	دوم	و	روش	های	

مختلف	آن
	سهمی	و	تعیین	عالمت

	مفهوم	تابع	و	بازنمایی	های	آن
	دامنه	و	ُبرد
	انواع	تابع
	شمارش

	جایگشت	و	ترکیب
	احتمال

	جامعه	و	نمونه	و	متغیر	و	انواع	
آن.

مهارت ها

 حل	مسئله
 فرضیه	سازی	و	مدل	سازی

 استدالل
 تقویت	گفتمان	ریاضی
 ارتباط	و	اتصاالت	ریاضی

ارزش ها و گرایش ها

 رشد	و	توســعه	تفکر	و	کاربرد	
ریاضیات	در	زندگی،	و...

نقشه محتوایی ریاضی
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	پایه	دهم 	ریاضی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	بــا	درک	مفاهیم	فاصله	دو	نقطه	و	فاصله	
نقطــه	از	خط	در	صفحه	و	مختصات	وســط	
پاره	خط	و	معادله	خط	در	فضاهای	دو	بعدی	

به	حل	و	تحلیل	مسائل	می	پردازد.

ریشــه	های	 حاصلضــرب	 و	 مجمــوع	 	
معادلــه	درجه	دوم	را	محاســبه	می	کند	و	به	
تجزیــه	و	تحلیل	رفتار	تابــع	درجه	دو	و	حل	
مسائل	بهینه	ســازی	مرتبط	با	تابع	درجه	دو	

می	پردازد.

	معادالت	گویا	و	گنگ	را	به	درســتی	حل	
می	کند	و	مســائل	کالمی	مرتبط	با	معادالت	

گویا	و	گنگ	را	حل	می	نماید.

	با	بکارگیری	ابزار	مناســب	نظیر	خط	کش	
و	پــرگار،	بر	روی	کاغذ	یــا	در	محیط	های	نرم	
افزاری	مناســب،	برخی	اشکال	نظیر	نیمساز،	

عمودمنصــف	و	خطــوط	مــوازی	و	عمود	و	
مثلث	را	با	داشتن	سه	ضلع	آن	رسم	می	کند،	
طریقه	رسم	را	با	سازماندهی	منطقی،	توضیح	
می	دهــد،	ایده	های	دیگران	را	مــورد	نقد	و	
قضــاوت	قرار	داده	و	در	صــورت	لزوم	آنها	را	

ویرایش	می	کند.

	به	کمک	اســتدالل	و	قضیه	تالس	به	حل	
مســائل	می	پردازد	و	از	قضیه	اساسی	تشابه	
مثلث	ها	برای	درستی	تشابه	استفاده	می	کند.

	با	انــواع	تابع	رادیکالی،	گویــا،	پله	ای	و	
وارون	تابع	و	تابع	یک	به	یک	آشــنا	می	شود	
و	اعمال	جبری	روی	توابع	را	انجام	می	دهد	و	
در	مــورد	وارون	پذیری	توابع	بحث	می	کند	و	
در	صورت	وجود،	وارون	یک	تابع	را	به	دست	

می	آورد	و	مسائل	مرتبط	را	حل	می	کند.

	واحدهای	اندازه	گیری	زاویه	و	ارتباط	بین	
آنها	را	می	داند،	نسبت	های	مثلثاتی	زاویه	های	
قرینه،	مکمل،	متمم	و	هم	انتها؛	و	ویژگی	های	
توابع	مثلثاتی	سینوس	و	کسینوس	را	می	داند	

و	نمودار	آنها	را	رسم	می-کند.

	با	تابع	نمایی،	ویژگی	ها	و	نمودار	آن،	تابع	
لگاریتمی،	ویژگی	ها	و	نمودار	آن،	آشنا	می	شود	

و	نمودارها	را	رسم	می	کند.

	از	ویژگی	های	توابع	بــرای	حل	معادالت	
نمایی	و	لگاریتمی	استفاده	می	کند	و	کاربردهای	
توابع	نمایی	و	لگاریتمی	را	در	مســائل	نشان	

می	دهد.

	ضمن	آشــنایی	با	فرایندهای	حدی،	رفتار	
یک	تابع	در	نزدیکی	یک	نقطه	را	بررســی	و	با	

درک	شهودی	مفهوم	حد	را	می	داند.

 اهداف ریاضی

ادامه
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	پایه	پایه	یازدهم 	ریاضی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



	تفاوت	مقدار	تابع	و	حد	تابع	در	یک	نقطه	را	می	داند	
و	به	کمک	نمودار	حد	داشــتن	توابع	را	بررسی	می-کند	و	
حد	انواع	توابع	شامل	تابع	ثابت،	همانی،	چند	جمله	ای،	
گویا،	جزء	صحیــح	و	برخی	توابع	مثلثاتی	و	رادیکالی	را	

محاسبه	می	کند.

	قوانین	محاسبه	حد	توابع	)حد	مجموع،	حد	تفاضل	
و	..(	را	می	داند	و	ضمن	درک	مفهوم	پیوســتگی	به	طور	
شهودی	تعریف	پیوستگی	تابع	در	یک	نقطه	و	پیوستگی	
روی	بــازه	را	ارائــه	و	برخــی	توابع	پیوســته	را	معرفی	

می	کند.

	احتمال	شرطی	را	درک	می	کند	و	توانایی	حل	مسائل	
مربوط	به	آن	را	دارد.

	استقالل	و	عدم	استقالل	دو	پیشامد	را	درک	و	مسائل	
مربوط	به	آن	را	حل	می	کند.

	مفاهیــم	میانگین،	میانه،	چارکهــا،	دامنه	تغییرات،	
واریانــس،	انحراف	معیار	و	ضریــب	تغییرات	را	درک	و	
محاسبه	می	کند	و	از	آنها	در	حل	مسائل	مربوطه	استفاده	

می	کند.

مفاهیم

	هندسه	تحلیلی
	معادله	درجه	دوم	و	تابع	درجه2
	معادالت	گویا	و	معادالت	رادیکالی

	ترسیم	های	هندسی
	استدالل	و	قضیه	تالس

	تشابه	مثلث	ها
	انواع	تابع

	وارون	تابع	و	تابع	یک	به	یک
	اعمال	جبری	روی	توابع

	واحدهای	اندازه	گیری	زاویه
	نسبت	ها	و	توابع	مثلثاتی
	تابع	نمایی	و	ویژگی	های	آن

	تابع	لگاریتمی	و	ویژگی	های	آن
	نمودارهــا	و	کاربردهــای	توابــع	نمایی	و	

لگاریتمی
	فرایندهای	حدی

	حد	توابع
	پیوستگی

	احتمال	شرطی	و	پیشامدهای	مستقل
	آمار	توصیفی

مهارت ها

 حل	مسئله
 فرضیه	سازی	و	مدل	سازی

 استدالل
 تقویت	گفتمان	ریاضی
 ارتباط	و	اتصاالت	ریاضی

ارزش ها و گرایش ها

 رشد	و	توســعه	تفکر	و	کاربرد	ریاضیات	در	
زندگی،	...

نقشه محتوایی ریاضی
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	پایه	پایه	یازدهم 	ریاضی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

	تابــع	درجه	ســوم	و	حالت	های	مختلــف	آن	را	
می	شناسد،	دامنه	و	ُبرد	را	تعیین	و	نمودار	آن	را	ضمن	

رسم	تفسیر	و	تحلیل	می	کند.

	صعــودی	و	یا	نزولی	بودن	توابع	از	روی	ضابطه	و	
نمودار	را	در	دامنه	توابع	مشخص	می	کند.	

	اعمــال	جبری	روی	توابع	و	ترکیــب	آنها	را	انجام	
می	دهــد	و	توابع	مناســب	را	در	مســائل	مرتبط	به	
کار	می	گیرد	و	به	صورت	نمــوداری	)گرافیکی(	آنها	را	

نمایش	می	دهد.

	درباره	وارون	پذیری	توابع	بحث	می	کند	و	در	صورت	
وجود،	وارون	یک	تابع	را	به	دست	می	آورد.

	خصوصیات	توابع	متناوب	را	می	داند،	دوره	تناوب	و	
ماکزیمم	و	مینیمم	آنها	را	مشخص	می	کند.	ویژگی	های	
تابــع	تانژانت	را	می	داند	و	رفتار	و	نمودار	آن	را	تجزیه	

و	تحلیل	می	کند.	پاســخ	های	معادالت	مثلثاتی	را	به	
دست	می	آورد.

	مفهــوم	حدهای	بی	نهایت	و	حــد	در	بی	نهایت	را	
می	داند	و	محاســبه	می	کند.	درک	درســتی	از	مفهوم	
مشــتق	و	رابطه	آن	با	شــیب	خط	و	سرعت	لحظه	ای	
دارد	و	بــه	کمــک	قضایای	مربوط	به	حد	و	مشــتق،	
مشتق	توابع	را	به	دســت	می	آورد	و	تبیین	درستی	از	

کاربردهای	مشتق	دارد.

	پیوســته	بودن	توابع	را	بررسی	و	نقاط	ناپیوستگی	
را	تعیین	می	کند.

	با	کمک	مفاهیم	حد،	پیوســتگی	و	مشــتق	پذیری	
برخی	از	مســائل	واقعی	را	مدل	سازی	و	حل	می	کند	و	
از	مشتق	برای	محاسبه	آهنگ	لحظه	ای	تغییر،	سرعت	

متوسط	و	سرعت	لحظه	ای	استفاده	می	کند.

	صعــودی	و	نزولی	بودن	توابع	و	اکســترمم	های	
توابع	را	به	کمک	مشــتق	و	آزمون	های	مشتق	تعیین	

می	کند.

	مســائل	واقعی	بهینه	ســازی	را	از	طریق	مشــتق	
و	قضایــای	آن	حل	و	مثال	هایی	از	کاربرد	مشــتق	در	

زندگی	ارائه	می	کند.

	تغییرات	در	اشکال	و	حالت	های	مختلف	َدَوران	را	به	
درستی	تجسم	می	کند	و	معادله،	نمودار	و	ویژگی	های	
مقاطــع	مخروطی	از	جمله	بیضی	و	دایره	را	می	داند	و	

به	دست	می	آورد.

	از	مفاهیم	احتمال	که	در	سال	های	قبل	آموخته	اند	
و	قانون	احتمال	کل	برای	حل	مسائل	کاربردی	زندگی	

استفاده	می	کند.

 اهداف ریاضی
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3

	پایه	پایه	دوازدهم 	ریاضی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	توابع	چندجمله	ای
	توابع	صعودی	و	نزولی

	ترکیب	توابع	و	وارون	تابع
	تناوب	و	تانژانت
	معادالت	مثلثاتی

	حد	بی	نهایت	و	حد	در	بی	نهایت
	مفهوم	مشتق

	مشتق	پذیری	و	پیوستگی
	آهنگ	تغییر

	اکسترمم	های	تابع	و	بهینه	سازی
	تفکر	تجسمی	و	مقاطع	مخروطی

	دایره	و	قانون	احتمال	کل.

مهارت ها

 حل	مسئله
 فرضیه	سازی	و	مدل	سازی

 استدالل
 تقویت	گفتمان	ریاضی
 ارتباط	و	اتصاالت	ریاضی

ارزش ها و گرایش ها

 رشــد	و	توسعه	تفکر	و	کاربرد	ریاضیات	در	
زندگی،	و...

نقشه محتوایی ریاضی
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	پایه	پایه	دوازدهم 	ریاضی	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



ریاضی و آمار

پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم
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	ریاضی	و	آمار 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

	می	تواند	مسائل	واقعی	را	به	معادله	درجه	اول	و	یا	درجه	دوم	مدل	سازی	
کرده	و	با	استفاده	از	روش	های	مختلف	مطرح	شده	حل	نماید	و	جواب	های	به	
دست	آمده	را	با	واقعیت	بیرونی	مطابقت	دهد	و	با	استدالل	در	مورد	درستی	

یا	نادرستی	آن	ها	با	دیگران	گفت	وگو	نماید.
	مفهوم	معادالت	شــامل	عبارت	های	گویا	را	درک	کرده،	مســائل	طبیعی	را	
که	به	صورت	معادالت	شــامل	عبارت	های	گویا	هستند	به	درستی	مدل	سازی	

می	کند	و	با	روش	های	مورد	نظر	حل	می	نماید.
	می	تواند	بین	متغیرهای	مستقل	و	وابسته	تمایز	قائل	شود،	مفهوم	تابع	را	

درک	کند	و	ضابطه	جبری	تابع	را	بنویسد.
	با	برقــراری	ارتباط	بیــن	بازنمایی	های	مختلِف	یک	تابــع،	آن	را	نمایش	

می	دهد	و	هر	یک	از	آن	ها	را	به	دیگری	تبدیل	می	کند.
	می	تواند	نمودار	توابع	خطی	و	درجه	دوم	را	رســم	نماید	و	ارتباط	نمودار	و	
ضابطه	را	درک	کند	و	می	تواند	به	کمک	تابع،	مســائل	واقعی	را	مدل	سازی	و	

آنها	را	حل	کند.
	نوع	متغیرها	)کمی،	کیفی	و	انــواع	آن	ها(	را	تعیین	می	کند	و	مثال	هایی	

برای	هر	یک	ارائه	می	کند.
	با	تشــخیص	و	محاسبه	شاخص	های	مرکزی	و	پراکندگی	در	مسائل	آماری	

مرتبط	این	مسائل	را	حل	می	کند.
	نمودارهای	مختلف	آماری	)میله	ای،	بافت	نگار،	دایره	ای	و	نمودار	جعبه	ای(	

را	ترسیم	و	تفسیر	می	کند.

 اهداف ریاضی و آمار

مفاهیم

	معادله	درجه	اول	و	دوم	و	کاربرد	
آن	ها

	معادله	شامل	عبارت	های	گویا
	مفهوم	تابع

	ضابطه	جبری	تابع
	نمــودار	تابع	خطی	و	نمودار	تابع	

درجه	دوم
	گردآوری	داده	ها

	معیارهــای	گرایش	بــه	مرکز	و	
پراکندگی

و	 متغیــره	 یــک	 نمودارهــای	 	
چندمتغیره

مهارت ها

 حل	مسئله
 فرضیه	سازی	و	مدل	سازی

 استدالل
 تقویت	گفتمان	ریاضی
 ارتباط	و	اتصاالت	ریاضی

ارزش ها و گرایش ها

 رشــد	و	توســعه	تفکر	و	کاربرد	
ریاضیات	در	زندگی	و...

نقشه محتوایی ریاضی و آمار
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3

	پایه	دهم 	ریاضی	و	آمار	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	با	برقراری	تمایز	بین	گــزاره	و	غیر	گزاره،	ارزش	گزاره	ها	را	تعیین	می	کند	و	
گزاره	های	ســاده	را	بر	اســاس	ترکیب	های	مختلف،	مرّکب	و	ارزش	گزاره	های	

مرّکب	را	تعیین	می	کند.

	با	اســتفاده	از	جدول	ارزش	گزاره		ها،	هم	ارزی	بین	دو	گزاره	را	اثبات	می	کند	
و	با	اســتفاده	از	سورها،	گزاره		نماها	را	به	گزاره	تبدیل	و	ارزش	آنها	را	مشخص	

می	کند.	

	با	اســتفاده	از	جبر	گزاره	ها،	استدالل	درست	)معتبر(	را	از	استدالل	نادرست	
)نامعتبر(	در	زندگی	روزمره	تمیز	می	دهد.

	انــواع	تابع	)ثابت،	چندضابطه	ای	و	همانی،	توابع	پلکانی	و	قدرمطلقی(	را	
بشناسد	و	ویژگی	های	آنها	را	بیان	و	نمودار	آنها	را	رسم	می	کند.	

	اعمال	جبری	روی	توابع	را	انجام	می	دهد	و	توابع	مناسب	را	در	مسائل	مرتبط	
به	کار	می	گیرد	و	به	صورت	نموداری	)گرافیکی(	آنها	را	نمایش	می	دهد.

	با	تشــخیص	و	محاسبه	شاخص	های	آماری	در	مسائل	آماری	مرتبط،	این	
مسائل	را	حل	می	کند.

 اهداف ریاضی و آمار

مفاهیم

	گزاره	ها	و	ترکیب	گزاره	ها
	استدالل	ریاضی
	توابع	ثابت

	چندضابطه	ای	و	همانی
	توابع	پلکانی	و	قدرمطلقی

	اعمال	بر	روی	توابع
	شاخص	های	آماری
	سری	های	زمانی

مهارت ها

 حل	مسئله
 فرضیه	سازی	و	مدل	سازی

 استدالل
 تقویت	گفتمان	ریاضی
 ارتباط	و	اتصاالت	ریاضی

ارزش ها و گرایش ها

 رشــد	و	توســعه	تفکر	و	کاربرد	
ریاضیات	در	زندگی	و...

نقشه محتوایی ریاضی و آمار
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3

	پایه	یازدهم 	ریاضی	و	آمار	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

	مســائل	مرتبط	در	زندگی	را	به	کمک	اصول	
شــمارش	)اصل	جمــع	و	ضرب،	جایگشــت	و	

ترکیب(	حل	و	پاسخ	مستدل	ارائه	می	کند.

	بــا	تشــخیص	دادن	پیشــامدهای	غیــر	
هم	شــانس	از	هم	شــانس	یک	بــازی	طراحی	
می	کند	که	در	آن	از	پیشــامدهای	غیر	هم	شانس	
استفاده	شود	و	می	تواند	پیشامدهای	هم	شانس	
را	در	آزمایش	هایی	نظیر	چرخنده	و	پرتاب	سکه	
و	تاس	مشــخص	کند	و	راجع	بــه	آنها	توضیح	

دهد.

	آزمایشــی	تصادفی	طراحی	می	کند	و	فضای	
نمونه	ای	آن	را	تشکیل	می	دهد	و	احتمال	رخداد	
پیشــامدهای	تصادفی	را	در	مسائل	مختلف	از	

طریق	قوانین	احتمال	محاسبه	می	کند.	

	تمامی	گام	های	حل	مســئله	مرتبط	با	آمار	را	

به	کار	می	گیرد	و	در	مسئله	مورد	بررسی،	متغیرها	
و	عوامل	مرتبط	با	آنها	را	خوب	می	شناسد.

	دنباله	های	بازگشــتی،	حســابی	و	هندسی	
را	تشــخیص	می	دهد	و	با	اســتفاده	از	نمودار	و	
عبارت	های	جبری	می	توانــد	جمله	n	ُام	دنباله	را	
نمایــش	دهد	و	مجموع	n	جمله	از	یک	دنباله	را	

به	دست	آورد.

	مســائل	دنیای	واقعی	مرتبط	با	دنباله	های	
حسابی	و	هندسی	را	مدل	سازی	و	حل	می	کند.

	ریشه	n	ُام	اعداد	حقیقی	را	به	دست	می	آورد	
و	محاسبات	مربوط	را	انجام	می	دهد.

	تابــع	نمایی	و	پدیده	هــای	دارای	الگوهای	
نمایی	را	می	شناســد	و	ضمن	رسم	نمودار	مقدار	

تابع	نمایی	را	محاسبه	می	کند.

 اهداف ریاضی و آمار
مفاهیم

	شمارش
	احتمال	و	چرخه	آمار	در	حل	مسائل

	مدل	سازی	و	دنباله	و	دنباله	های	حسابی
	دنباله	هندسی

	ریشه	n	ُام	و	توان	گویا	و	تابع	نمایی

مهارت ها

 حل	مسئله
	فرضیه	سازی	و	مدل	سازی

	استدالل
	تقویت	گفتمان	ریاضی
	ارتباط	و	اتصاالت	ریاضی

ارزش ها و گرایش ها

 رشــد	و	توســعه	تفکر	و	کاربرد	ریاضیات	در	زندگی	
و...

نقشه محتوایی ریاضی و آمار
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	پایه	دوازدهم 	ریاضی	و	آمار	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



هندسه

پایه دوازدهمپایه یازدهمپایه دهم
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	هندسه 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دهم

	مجموعــه	نقاطی	کــه	از	یک	یا	دو	نقطــه	به	فاصله	
مشخصی	باشــند	را	می یابد	و	با	نیم	ساز	و	مهارت	در	رسم	
نیم	ساز	یک	زاویه	داده	شده	آشنایی	دارد	و	عکس	خاصیت	
نیمســاز	را	درک	می	کند،  	در	رســم	عمود	منصف	یک	پاره	
خط	دلخواه	آشنایی	و  مهارت	دارد	و	عکس	خاصیت	عمود	

منصف	را	درک	می	کند.
	خطی	عمود	بر	یک	خط	در	نقطه	ای	روی	خط	یا	بیرون	
خط	رسم	می	کند	و	بر	آن	تسلط	دارد،	خطی	موازی	با	یک	
خط	از	نقطه	ای	خارج	آن	خط	رســم	می	کند	و	بر	آن	تسلط	
دارد،	هم	چنین  در	رسم	چندضلعی		ها	و	یافتن	مرکز	دایره	با	

داشتن	کمانی	از	دایره	مهارت	دارد.
	ضمن	دانســتن	نسبت	ها	و	تناســب،	قضیه	تالس	و	
عکس	آن	را	درک	و	ثابت	می	کند.	ضمن	استفاده	از	قضیه	
تالس،	قضایای	تشــابه	مثلث	ها	را	اثبات	و	مسائل	مرتبط	
با		آن	را	حل	می	کند؛	هم	چنین	قضیه	فیثاغورث	را	به	کمک	
تشابه	مثلث	ها	اثبات	می	کند.	تشابه	مثلث	ها	را	در	نسبت	
ارتفاع	ها،	میانه	ها،	نیم	ســازها،	محیط	ها	و	مساحت	های	

دو	مثلث	متشابه	به	کار	می	برد.
	تعریف	چندضلعــی،	ُقطر	و	چندضلعی	محدب	و	مقعر	
را	می	دانــد	و	انواع	چهارضلعی	های	مهم	و	برخی	از	ویژگی	

آنها	را،	می	شناسد	و	به	صورت	فعاالنه	روش	های	استدالل	
را	می	آموزد.	مساحت	شــکل	های	پرکاربرد	و	کاربردهایی	
از	مســاحت	را	می	داند	و	نقاط	شبکه	ای	و	روش	محاسبه	
شــبکه	بندی	شــده	را	درک	می	کنــد	و	بــه	کار	می	گیرد.	
اســتدالل		های	معتبر	و	قابل	اعتماد	بــرای	اثبات	برخی	از	

ویژگی	های	چهارضلعی		ها	ارائه	می	کند.
	نقطه،	خط	و	صفحه	و	نحــوه	نمایش	و	نام	گذاری	هر	
کدام	را	می	شناســد.	نقاط	هم	راســتا،	نقاطــی	که	در	یک	
صفحه	هســتند	ولی	در	یک	راستا	نیستند	و	نقاطی	که	در	
یک	صفحه	نیســتند	را	می	شناسد.	حالت	های	مختلف	دو	
خط	در	صفحه	و	در	فضا،	هم	چنین	حالت	های	مختلف	خط	
و	صفحه	و	دو	صفحه	را	می	شناسد.	مفهوم	تعامد	و	عمود	
بودن	خط	بر	صفحه	و	دو	صفحه	عمود	برهم	را	می	داند.

	مفهوم	دیــد	از	جهات	مختلف	را	می	داند	و	شــکل	با	
نماهای	مختلف	را	رســم	می	کند.	در	برش	های	یک	جسم	
فضایی	مهارت	دارد	و	ســطح	مقطع	ایجاد	شــده	در	آن	را	
تجســم	می	کند.	سطح	مقطع	های	ایجاد	شده	در	استوانه،	
کره،	منشور	و	مخروط	با	برش	های	مختلف	عمودی،	افق	و	
مایل	را	می	شناسد.	دوران	حول	محور	و	تجسم	شکل	ایجاد	

شده	توسط	آن	را	می	شناسد.

 اهداف هندسه

مفاهیم

 ترسیم	های	هندسی	و	استدالل
 قضیه	تالس	تشابه	و	کاربردهای	آن
 چندضلعی		ها	و	ویژگی	هایی	از	آن
 مساحت	و	کاربردهایی	از	آن

 خط
 نقطه	و	صفحه
 تفکر	تجسمی

مهارت ها

 حل	مسئله
 فرضیه	سازی	و	مدل	سازی

 استدالل
 به	کارگیری	زبان	هندسی	و	تقویت	

گفتمان	ریاضی
 ارتباط	و	اتصاالت	ریاضی

ارزش ها و گرایش ها

 رشــد	و	توســعه	تفکــر	و	کاربرد	
ریاضیات	در	زندگی

 پرورش	ذهن	خالق	و	ارتقای	درک	
فضایی	دانش	آموزان

نقشه محتوایی هندسه
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	پایه	دهم 	هندسه	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	وضعیت	های	مختلف	خط	و	دایره	نسبت	به	هم	را	
	می	داند	و	برخی	قضایای	مربوط	به	آنها	را	اثبات		می	کند؛	
زوایای	مرکزی،	محاطی،	ظلی	را		می	شناسد	و	قضایایی	
در	خصــوص	ارتباط	بین	اندازه	زوایــای	مذکور	و	اندازه	
کمان	های	متقابــل	یا	محصور	بیــن	آن	زوایا	را	اثبات	

	می	کند.
	قضایایی	دربــاره	روابط	طولی	در	دایــره	را	اثبات	
	می	کند	و	از	آن	روابط	در	حل	مســائل	استفاده		می	کند؛	
چندضلعی	هــا	و	دایره	هــای	محاطــی	و	محیطی	را	
	می	شناســد	و	ویژگی	های	آنها	را	با	تأکید	بر	مثلث	ها،	

چهارضلعی	ها	و	چندضلعی	های	منتظم		می	داند.
	تبدیل	به	عنوان	تابع	را	می	شناسد؛	مفهوم	طول	پایی	
)ایزومتــری(	را	درک	و	آن	را	تعریف	می	کند؛	ویژگی	های	
تبدیل	های	طول	پــا؛	بازتاب،	انتقال،	دوران	و	تجانس	و	
ویژگی	های	هر	یک	از	آنها	را	می	شناسد؛	نقطه	ثابت	تبدیل	
و	تعریف	آن	را	می	داند؛	ویژگی	های	تجانس	مســتقیم	و	
معکوس،	انقباض	و	انبساط،	تبدیل	همانی	و	تعریف	آن	و	

کاربردهای	تبدیل	در	محیط	اطراف	را		می	داند.
	روابط	طولــی	در	مثلث	قائم	الزاویه	را	بیان	می	کند؛	

با	استفاده	از	روابط	طولی	در	مثلث	قائم	الزاویه،	مسائل	
مرتبط	را	حل	می	کند؛	قضیه	ســینوس	ها	و	کسینوس	ها	
در	هر	مثلــث	دلخواه	را	بیان	می	کند؛	نشــان	می	دهد	
قضیه	سینوس	ها	و	کســینوس	ها	در	هر	مثلث	دلخواه	
برقرار	است؛	در	حل	مسائل	مرتبط	از	قضیه	سینوس	ها	و	
کسینوس	ها	استفاده	می	کند؛	نمونه	هایی	از	کاربرد	قضیه	

سینوس	ها	و	کسینوس	ها	را	در	زندگی	مثال	می	زند.
	قضیه	نیم	ســازهای	زاویه	هــای	داخلی	هر	مثلث	را	
بیان	و	اثبات	می	کند؛	با	اســتفاده	از	قضیه	نیم	سازهای	
زاویه	هــای	داخلی	هــر	مثلث،	مســائل	مرتبط	را	حل	
می	کند؛	قضیه	طول	نیم	سازهای	زاویه	های	داخلی	مثلث	
را	بیان	می	کند	و	با	استفاده	از	این	قضیه،	مسائل	مرتبط	

را	حل	می	کند.
	قضیه	هرون	را	تبیین	می	کند	و	توضیح	می	دهد	چه	
موقع	از	قضیه	هرون	استفاده	می	شود؛	نشان	می	دهد	
مساحت	هر	مثلث	برابر	اســت	با	نصف	حاصل	ضرب	
اندازه	های	هر	دو	ضلع	در	ســینوس	زاویه	بین	آنها؛	با	
معلوم	بودن	اندازه	مســاحت	هر	مثلــث	و	اندازه	هر	
ضلع،	اندازه	ارتفاع	نظیر	آن	ضلع	را	به	دست	می	آورد.

 اهداف هندسه

مفاهیم

 مفاهیم	اولیه	و	زاویه	ها	در	دایره
 رابطه	طولی	در	دایره	و	چندضلعی	های	

محاطی	و	محیطی
 تبدیل	های	هندسی	و	کاربرد	تبدیل	ها
 قضیه	سینوس	ها	و	قضیه	کسینوس	ها

 قضیه	نیمسازهای	زاویه	های	داخلی	
و	محاسبه	طول	نیمسازها

 قضیه	هرون

مهارت ها

 حل	مسئله
 فرضیه	سازی	و	مدل	سازی

 استدالل
 به	کارگیری	زبان	هندســی	و	تقویت	

گفتمان	ریاضی
 ارتباط	و	اتصاالت	ریاضی

ارزش ها و گرایش ها

 رشد	و	توسعه	تفکر	و	کاربرد	ریاضیات	
در	زندگی

 پرورش	ذهن	خــالق	و	ارتقای	درک	
فضایی	دانش	آموزان

نقشه محتوایی هندسه

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره متوسطه293

1

2

4

5

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

3

	پایه	یازدهم 	هندسه	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

	بــه	کمــک	مفهــوم	ماتریس	و	
اســتفاده	از	نمادهای	ریاضی،	ضمن	
انجام	عملیات	بین	ماتریس	ها	)اعم	
از	جمــع	و	تفریق،	ضــرب	و	وارون	
ماتریــس(	به	حل	مســائل	مختلف	
ازجمله	دستگاه	معادالت	دو	مجهولی	

می	پردازد.
	مفهوم	دترمینان	را	به	کمک	ماتریس	
درک	و	دترمینان	ماتریس	های	3×3 

را	محاسبه	می	کند.
	مفهــوم	مکان	هندســی،	مکان	
هندســی	های	مهــم	و	کاربرد	مکان	

هندسی	را	می	داند.
	ضمن	درک	دایــره	به	عنوان	یک	
مکان	هندسی	و	شناخت	معادله	دایره	
و	ارتباطات	بین	درون،	بیرون	یا	روی	
دایره	بودن	نقطه	را	با	مختصات	نقطه	
و	معادله	دایره	مشخص	می	کند.	

	مفهوم	ســهمی	و	بیضی	را	درک	
می	کند	و	معادله	هــا	و	اجزای	آنها	را	
می	نویسد	و	در	نهایت	نمودار	آنها	را	

رسم	می	کند.
	ضمن	شناخت	فضای	سه	بعدی	
و	دو	بعــدی،	حاصل	جمــع،	تفریق،	
قرینه	و	بردارهــای	یکه	بردارها	را	در	

این	فضاها	به	دست	می	آورد.
	عــالوه	بر	انجــام	صحیح	ضرب	
داخلی	و	خارجی	بردارها،	با	استفاده	
از	خــواص	ضرب	داخلــی	و	خارجی	
ارتباطات	بین	این	 بردارهــا	و	درک	
مفاهیم	با	هم	خط	و	هم	صفحه	بودن	
بردارها	و	حجم	متوازی	الســطوح	به	

حل	مسائل	می	پردازد.

 اهداف هندسه
مفاهیم

 ماتریس	و	اعمال	روی	ماتریس	ها
 وارون	ماتریس	و	دترمینان

 مقاطع	مخروطی	و	مکان	هندسی
 دایره

 بیضی	و	سهمی
 فضای	سه		بعدی	و	ضرب	داخلی	و	خارجی	بردارها

مهارت ها

 حل	مسئله
 فرضیه	سازی	و	مدل	سازی

 استدالل
 به	کارگیری	زبان	هندسی	و	تقویت	گفتمان	ریاضی

 ارتباط	و	اتصاالت	ریاضی

ارزش ها و گرایش ها

 رشد	و	توسعه	تفکر	و	کاربرد	ریاضیات	در	زندگی
 پرورش	ذهن	خالق	و	ارتقای	درک	فضایی	دانش	آموزان

نقشه محتوایی هندسه
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حسابان

پایه دوازدهمپایه یازدهم
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	حسابان 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	مجموع	جمالت	دنباله	های	حســابی	و	هندسی	را	
به	دســت	می	آورد	و	در	حل	مسائل	از	آن	ها	استفاده	
می	کند،	روابط	بین	ضرایب	و	ریشه	ها	در	معادله	درجه	
دوم	را	می	شناســد	و	با	استفاده	از	آنها	معادالت	درجه	
دوم	را	حل	می	کند	و	ارتباط	بین	آنها	و	نمودار	هندسی	

درجه	دوم	را	درک	می	کند.

	مســائل	واقعی	را	به	زبان	معادالت	می	نویســد	و	
معادالت	شــامل	عبارت	های	گویــا	و	گنگ	را	به	روش	
جبری	حــل	می	کند	و	جواب	های	به	دســت	آمده	را	
تفســیر	می	کند،	ویژگی	های	قدرمطلق	را	می	شناســد	
و	در	حل	مســائل	از	آنها	اســتفاده	می	کند،	توابع	قدر	
مطلقی	را	رســم	می	کند،	معادالت	قدرمطلقی	ساده	را	

حل	می	کند.

	از	طریق	نمودار،	تعداد	و	مقدار	تقریبی	جواب	های	
معادالتــی	را	که	با	رســم	تابع	آن	آشــنایی	دارد	پیدا	
می	کند،	در	مواجهه	با	مسائل	جدید	از	تجربیات	خود	

استفاده	می	کند	و	استراتژی	هایی	مانند	رسم	شکل،	حل	
مسائل	در	حالت	خاص	و	تعمیم	آن	را	به	کار	می	برد	و	

مسائل	را	به	روش	های	مختلف	بررسی	می	کند.

	با	تابــع	و	بازنمایی	های	آن	و	برخی	از	انواع	توابع	
آشناست،	مفهوم	وارون	تابع	را	درک	می	کند	و	می	تواند	
تابع	وارون	را	محاسبه	کند	و	اعمال	روی	توابع	و	ترکیب	

توابع	را	به	درستی	انجام	می	دهد.

	تابــع	نمایی،	تابع	لگاریتمی،	لگاریتم	و	ویژگی	های	
لگاریتــم	را	می	داند	و	معادله	هــای	لگاریتمی	را	حل	

می	کند.

	مفهــوم	رادیان	را	درک	می	کنــد،	رابطه	بین	طول	
کمان،	شــعاع	دایره	و	اندازه	زاویه	برحسب	رادیان	و	
تبدیل	واحدهای	اندازه	گیری	زاویه	)رادیان	و	درجه(	به	

یکدیگر	را	درک	می	کند	و	از	آن	استفاده	می	برد.

	نسبت	های	مثلثاتی،	زوایای	متمم،	قرینه	و	مکمل	
را	به	دست	می	آورد.

	مفهــوم	تابع	مثلثاتی	و	رفتــار	آن	از	روی	نمودار	و	
رســم	توابع	مثلثاتی	سینوســی	و	کسینوسی	را	درک	
می	کنــد	و	روابط	مثلثاتی	مجموع	و	تفاضل	زوایا	را	به	

دست	می	آورد.

	مفهوم	حد	تابع	در	یک	نقطه	و	حد	چپ	و	راســت	
از	روی	نمــودار	را	درک	می	کنــد،	قضایای	حد	در	حل	
مســائل	حد	را	درک	و	از	آن	اســتفاده	می	کند،	نحوه	
محاسبه	حد	توابع	کسری	که	هم	حد	صورت	و	هم	حد	

مخرج	در	نقطه	مورد	نظر	صفر	است	را	می	داند.

	مفاهیم	پیوستگی	و	تعیین	نقاط	ناپیوستگی	یک	
تابع	با	استفاده	از	نمودار	تابع	و	هم	چنین	تعیین	نقاط	
ناپیوستگی	دسته	های	خاصی	از	توابع	را	درک	می	کند	

و	به	دست	می	آورد.

 اهداف حسابان
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	پایه	یازدهم 	حسابان	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

دنباله	های	 جمالت	 مجموع	 	
حسابی	و	هندسی

	معادالت	درجه	دوم
	معادالت	گویا	و	گنگ

	قدرمطلق	و	ویژگی	های	آن
	هندسه	تحلیلی

	انواع	تابع
	وارون	توابع

	اعمال	روی	توابع
	تابع	نمایی

	تابع	لگاریتمی	و	لگاریتم
	ویژگی	هــای	لگاریتم	و	حل	

معادله	های	لگاریتمی

	رادیان
	نســبت	های	مثلثاتی	برخی	

زوایا
	توابع	مثلثاتی

و	 مجموع	 مثلثاتــی	 روابط	 	
تفاضل	زوایا

	مفهــوم	حــد	و	فرایندهای	
حدی

	حدهای	یک	طرفه
	قضایای	حد

	حد	توابع	کسری
	پیوستگی

مهارت ها

 حل	مسئله
 فرضیه	سازی	و	مدل	سازی

 استدالل
 تقویت	گفتمان	ریاضی
 ارتباط	و	اتصاالت	ریاضی

ارزش ها و گرایش ها

 رشد	و	توسعه	تفکر	و	کاربرد	
ریاضیات	در	زندگی	و	...

نقشه محتوایی حسابان
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	پایه	یازدهم 	حسابان	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

	با	داشتن	نمودار	یک	تابع،	به	کمک	
تبدیل	هــا،	نمودار	توابع	دیگر	را	رســم	
می	کنــد	و	توابع	چندجملــه	ای	درجه	
سوم	را	می	شناسند	و	نمودار	آن	را	رسم	

می	کند.

	نمــودار	توابــع	را	رســم	می	کند	و	
مشخص	می	کند	در	چه	بازه	ای	صعودی	
)اکیدًا	صعودی(	و	در	چه	بازه	ای	نزولی	

)اکیدًا	نزولی(	است.

	تقسیم	چندجمله	ای	بر	چندجمله	ای	
را	به	درستی	انجام	می	دهد،	بخش	پذیر	
بــودن	را	بررســی	می	کند	و	ســؤاالت	

مربوطه	را	پاسخ	می	دهد.

	خصوصیات	توابع	متناوب	را	می	داند،	
دوره	تناوب	و	ماکزیمم	و	مینیمم	آن	ها	

تابع	 را	مشــخص	می	کند.	ویژگی	های	
تانژانت	را	می	داند	و	رفتار	و	نمودار	آن	
را	تجزیــه	و	تحلیل	می	کند.	جواب	های	
معادالت	مثلثاتی	را	به	دست	می	آورد.

نامتناهی،	مجانب	 مفهوم	حدهای	 	
قائــم	و	حــد	در	بی	نهایــت،	حدهای	
نامتناهــی	در	بی	نهایــت	و	مجانــب	
افقــی	را	می	داند	و	محاســبه	می	کند.	
مجانب	های	قائم	و	افقــی	توابع	را	به	
دست	می	آورد	و	ارتباط	آنها	را	با	نمودار	

تابع	درک	می	کند.

	درک	درستی	از	مفهوم	مشتق	و	رابطه	
آن	با	شیب	خط	و	سرعت	لحظه	ای	دارد	
و	می	تواند	به	کمک	قضایای	مربوط	به	
حد	و	مشتق،	مشتق	توابع	را	به	دست	

آورد.

	رابطه	بین	مشتق	پذیری	و	پیوستگی	
توابع	را	می	داند	و	مشتق	چپ	و	راست	

را	به	دست	می	آورد.

	دامنه	و	ضابطه	تابع	مشتق	توابع	را	
مشــخص	و	نمودار	تابع	مشتق	را	رسم	

می	کند.

	مشتق	توابع	مثلثاتی	و	توابع	مرّکب	
را	به	دست	می	آورد	و	از	قاعده	زنجیره	ای	
اســتفاده	می	کند	و	مشتق	پذیری	توابع	
روی	بازه	را	بررســی	می	کند	و	مشــتق	
مرتبه	دوم	توابع	را	به	دست	می	آورد.

	پیوســته	بودن	توابع	را	بررســی	و	
نقاط	ناپیوستگی	را	تعیین	می	کند.

	برخی	از	مسائل	واقعی	را	مدل	سازی	

و	از	مشتق	برای	محاسبه	آهنگ	لحظه	ای	
و	آهنگ	متوسط	تغییر،	سرعت	لحظه	ای	

و	سرعت	متوسط	استفاده	می	کند.

	صعــودی	و	نزولی	بــودن	توابع	و	
اکسترمم	های	توابع	را	به	کمک	مشتق	و	

آزمون	های	مشتق	تعیین	می	کند.

	جهت	تقعر	نمودار	توابع	را	مشخص	
می	کند	و	نقاط	عطف	آنها	را	به	دســت	
می	آورد	و	به	کمک	کاربردهای	مشــتق	
جدول	تغییرات	و	نمودار	توابع	را	رســم	

می	کند.	

	مسائل	واقعی	بهینه	سازی	را	از	طریق	
مشتق	و	قضایای	آن	حل	و	مثال	هایی	
از	کاربرد	مشتق	در	زندگی	ارائه	می	کند.

 اهداف حسابان
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	پایه	دوازدهم 	حسابان	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	تبدیل	نمودار	توابع
	تابع	درجه	سوم

	توابع	یک	نوا	و	بخش	پذیری	و	تقسیم
	تناوب	و	تانژانت
	معادالت	مثلثاتی

	حدهای	نامتناهی	و	حد	در	بی	نهایت
	مفهوم	مشتق

	مشتق	پذیری	و	پیوستگی
	آهنگ	متوسط	و	لحظه	ای	تغییر

	اکسترمم	های	تابع
	توابع	صعودی	و	نزولی

	جهت	تقعر	نمودار	یک	تابع	و	نقطه	عطف	آن
	نمودار	توابع

مهارت ها

 حل	مسئله
 فرضیه	سازی	و	مدل	سازی

 استدالل
 تقویت	گفتمان	ریاضی
 ارتباط	و	اتصاالت	ریاضی

ارزش ها و گرایش ها

 رشد	و	توسعه	تفکر	و	کاربرد	ریاضیات	در	زندگی	
و	...

نقشه محتوایی حسابان
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پایه یازدهم
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	آمار	و	احتمال 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه یازدهم

	مفهوم	ارزش	گــزاره	را	درک	می	کند	و	جدول	ارزش	
گزاره	های	مرّکب	را	تشکیل	می	دهد.	سورها	را	می	شناسد	
و	صدق	و	کذب	گزاره	های	ســوری	را	تشخیص	می	دهد	
و	در	بیان	گزاره	های	ســوری	یا	زبان	طبیعی	به	صورت	

درست	از	سورها	استفاده	می	کند.

	با	استفاده	از	جدول	ارزش	گزاره	ها،	گزاره	های	هم	ارز	
را	شناســایی	می	کند	و	با	اســتفاده	از	ارزش	گزاره	ها	و	
ادات	ربط	می	تواند	ارزش	یک	گزاره	مرّکب	را	تعیین	کند	
و	بــا	توجه	به	ارزش	گزاره	هــای	مرّکب،	می	تواند	راجع	
به	ارزش	گزاره	های	ســاده	بحث	کند.	با	استفاده	از	جبر	
گزاره	ها،	استدالل	درست	)معتبر(	را	از	استدالل	نادرست	

)نامعتبر(	در	زندگی	روزمره	تشخیص	می	دهد.

	می	تواند	مســائل	مربوط	به	تعداد	زیرمجموعه	های	
یــک	مجموعــه	را	حل	کند	و	قادر	اســت	بــرای	یک	
مجموعه،	افرازهای	متفاوتی	را	تشــکیل	دهد.	توانایی	
بیان	ریاضی	زیرمجموعه	را	دارد	و	از	گزاره	های	سوری	و	

نقیض	آنها	در	بیان	ریاضی	مفاهیم	مجموعه	ها	استفاده	
می	کند	و	می	تواند	با	استفاده	از	روش	عضوگیری	دلخواه	
زیرمجموعه	بودن	و	تســاوی	بین	دو	مجموعه	را	اثبات	

کند.

	اعمال	اجتماع،	اشتراک،	تفاضل	و	ضرب	دکارتی	بین	
مجموعه	هــا	و	قوانین	جذب	و	دمورگان	را	به	درســتی	
انجام	می	دهــد	و	از	نمودار	ون	و	روش	عضوگیری	برای	
اثبات	درستی	تســاوی	های	جبری	مجموعه	ها	استفاده	

می	کند.

	عبارت	ها	را	ســاده	می	کند	و	درســتی	تساوی	های	
جبــری	را	به	کمــک	قوانین	و	اعمال	بیــن	مجموعه	ها	
بررســی	می	کند	و	ضمن	تشکیل	مجموعه	و	رسم	نمودار	
مختصاتــی،	عمل	ضرب	دکارتی	بیــن	مجموعه	ها	را	به	

درستی	انجام	می	دهد.

	علم	آمــار	را	از	علــم	احتمال	در	مســائل	کاربردی	

تشــخیص	می	دهد	و	گزاره	های	یک	مسئله	را	به	زبان	
مجموعه	ها	در	مسائل	احتمال	تبدیل	می	کند.

	ضمن	بیــان	فضای	نمونه	به	شــکل	حاصل	ضرب	
دکارتی	و	جایگشت	در	مســائل	خاص	احتمال،	اصول	
احتمال	و	استفاده	از	آنها	در	اثبات	مسائل	را	می	داند	و	از	
قضایا	و	اصول	احتمال	در	حل	مسائل	کاربردی	استفاده	

می	کند.

	پیشامدهای	غیرهم	شانس	در	زندگی	روزمره	)و	لزوم	
توجه	به	آنها(	و	پیشــامدهای	غیرهم	شانس	در	فضای	
نمونه	ای	گسســته	را	می	شناسد	و	احتمال	پیشامدهای	
غیرهم	شــانس	را	بــه	کمک	قوانین	احتمال	محاســبه	
می	کنــد.	می	تواند	احتمال	شــرطی	و	احتمال	وقوع	دو	
یا	ســه	پیشامد	به	طور	هم	زمان	را	به	کمک	قانون	ضرب	

احتمال	محاسبه	کند.

	فضــای	نمونه	را	به	چند	قســمت	افــراز	می	کند	و	

 اهداف آمار و احتمال
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	پایه	دوازدهم 	آمار	و	احتمال	 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



مفاهیم

	منطق	ریاضی
	مجموعه	و	زیرمجموعه

	جبــر	مجموعه	هــا	و	قوانیــن	
دمورگان	و	ضــرب	دکارتی	بین	دو	

مجموعه
	احتمال	و	فضای	نمونه

	اصول	احتمال
	احتمال	غیرهم	شانس

	احتمال	شرطی
	قانون	ضرب	احتمال

	قانون	احتمال	کل	و	قانون	بیز
	پیشامدهای	مستقل	و	وابسته
	آمــار	توصیفــی	)توصیــف	و	
نمایش	داده	ها،	معیارهای	گرایش	

به	مرکز،	معیارهای	پراکندگی(
	آمــار	اســتنباطی	)گــردآوری	

داده	ها	و	برآورد(

مهارت ها

 حل	مسئله
 فرضیه	سازی	و	مدل	سازی

 استدالل
 تقویت	گفتمان	ریاضی
 ارتباط	و	اتصاالت	ریاضی

ارزش ها و گرایش ها

 رشد	و	توســعه	تفکر	و	کاربرد	
ریاضیات	در	زندگی

نقشه محتوایی آمار و احتمال
احتمال	یک	پیشامد	در	هر	قســمت	را	به	کمک	قانون	احتمال	کل	محاسبه	می	کند	و	
نمودار	درختی	در	مســائل	مربوط	به	قانون	احتمال	کل	را	رســم	می	کند.	قانون	بیز	را	
درک	می	کنــد	و	احتمال	قبل	از	وقوع	را	به	احتمال	بعــد	از	وقوع	به	کمک	این	قانون	

تبدیل	می	کند.

	مســتقل	یا	وابســته	بودن	دو	یا	چند	پیشامد	را	بررسی	می	کند	و	از	مستقل	بودن	
پیشامدها	در	حل	مســائل	استفاده	می	کند.	احتمال	را	در	انتخاب	های	با	جایگزینی	و	

بدون	جایگزینی	محاسبه	می	کند.

	داده	هــای	آماری	را	توصیف	و	در	قالــب	نمودارهای	آماری	مانند	نمودار	میله	ای	و	
نمودار	دایره	ای	برای	متغیرهای	گسســته	و	نمودار	بافت	نگاشــت	برای	متغیر	پیوسته	

نمایش	می	دهد	و	نمودارها	را	تحلیل	می	کند.

	ضمن	یادآوری	معیارهای	گرایش	به	مرکز	مانند	میانگین	و	میانه	داده	ها،	با	مفهوم	
میانگین	موزون	داده	ها،	مد	یا	نما	داده	ها،	چارک	اول	و	چارک	ســوم	آشناست	و	از	سه	

شاخص	گرایش	به	مرکز	میانگین،	میانه	و	مد	استفاده	می	کند.

	ضمن	یادآوری	مفهوم	انحراف	معیار	و	واریانس	داده	ها،	با	مفهوم	ضریب	تغییرات	
داده	ها	و	نمودار	جعبه	ای	آشناســت.	ضمن	شــناخت	مفهوم	آمار	اســتنباطی،	دالیل	
استفاده	از	نمونه	گیری	و	محدودیت	های	بررسی	کل	جامعه	یا	سرشماری	را	می	داند.

	با	مفهوم	برآورد	آشناســت	و	بــرآورد	نقطه	ای	)برآورد(	و	بــرآورد	بازه	ای	)فاصله	
اطمینان(	را	تعریــف	می	کند.	توزیع	نمونه	گیری	)نمونــه	ای(	میانگین	نمونه،	انحراف	

معیار	میانگین	نمونه	و	اندازه	نمونه	برای	برآورد	درصد	را	مشخص	می	کند.
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ریاضیات گسسته

پایه دوازدهم
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	ریاضیات	گسسته 	متوسطه	دوم	 اهداف و محتوا 



پایه دوازدهم

 با	برخی	از	روش	های	استدالل	و	اثبات	در	ریاضی	آشنا	می	شود	و	استدالل	
درست	)معتبر(	را	از	استدالل	نادرســت	)نامعتبر(	در	ریاضی	و	زندگی	روزمره	

تمیز	می	دهد.
 قادر	به	انجام	و	تشــخیص	درستی	محاسبات	مربوط	به	بخش	پذیری	)عاد	

کردن(	اعداد	صحیح	است	و	مسائل	آن	را	به	درستی	حل	می	کند.	
 خواص	هم	نهشــتی	را	می	داند	و	معادله	های	مرتبط	را	حل	می	کند	و	برای	
درستی	آنها	استدالل	می	آورد.	هم	نهشتی	را	برای	مسائل	روزمره	به	درستی	به	

کار	می	برد.
 با	مدل	ســازی	برخی	مســائل	کاربردی،	گراف	آنها	را	ترســیم	می	کند	و	با	

استدالل	کالمی	و	استنتاجی	به	حل	مسائل	واقعیت	مدار	می	پردازد.
 مســائل	و	معادالت	مرتبط	با	مفهوم	جایگشــت	با	تکرار	را	به	درستی	حل	

می	کند.
 ضمن	درک	مفهوم	مربع	های	التین،	متعامد	بودن	دو	مربع	التین	را	نشان	

می	دهد	و	از	این	مفهوم	برای	مسائل	مرتبط	واقعی	استفاده	می	کند.
 اصل	شــمول	و	عدم	شمول	را	می	داند	و	مســائل	مرتبط	را	حل	می	کند	و	
ضمــن	ارائه	تبیین	درســتی	از	اصل	النه	کبوتری	به	کمــک	اصل	النه	کبوتری	

مسائل	شمارش	مربوط	را	حل	می	کند.

اهداف ریاضیات گسسته

مفاهیم

 استدالل	ریاضی
 بخش	پذیری	در	اعداد	صحیح

 هم	نهشتی	در	اعداد	صحیح	و	کاربردها
 گراف	و	مدل	سازی	با	آن

 مباحثی	در	ترکیّبیات	و	روش	هایی	در	شمارش

مهارت ها

 حل	مسئله
 فرضیه	سازی	و	مدل	سازی

 استدالل
 تقویت	گفتمان	ریاضی
 ارتباط	و	اتصاالت	ریاضی

ارزش ها و گرایش ها

 رشد	و	توسعه	تفکر	و	کاربرد	ریاضیات	در	زندگی

نقشه محتوایی ریاضیات گسسته
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3.3. رمزینه های سریع پاسخ در کتاب های درسی

پیشرفت	فناوری	در	سالیان	اخیر	فرصت	های	فراوانی	
را	برای	گســترش	و	توسعه	مرزهای	سایر	علوم	فراهم	
آورده	اســت	به	طوری	که	کمتــر	عرصه	ای	را	می	توان	
یافت	که	با	حیطه	فناوری	ارتباط	تنگاتنگ	پیدا	نکرده	
باشــد.	اکنون	اســتفاده	از	فناوری	دیگر	یک	مسئله	
نیست،	بلکه	مهم	آن	است	که	چگونه	از	فناوری	برای	

رسیدن	به	اهداف	سازمانی	استفاده	شود.	
دانش	آموزان،	معلمان	و	کسانی	که	در	ارتباط	با	آموزش	
هستند	از	انواع	تکنولوژی	ها	جهت	فهم	بهتر	و	آسان	تر	
موضوعات	درسی	اســتفاده	می	کنند	و	حوزه	آموزش	
مانند	دیگر	حوزه	ها	از	جمله	تجارت،	ارتباطات	و	غیره	
به	شــدت	متأثر	از	فناوری	های	نوین	بوده	است.	یکی	
از	ابزارهایی	که	فناوری	نوین	در	اختیار	هر	اســتفاده	
 )QR Code(	پاسخ	سریع	رمزینه	دهد	می	قرار	ای	کننده
اســت	که	امکان	دسترسی	سریع	به	انواع	محتواهای	

الکترونیکی	را	فراهم	می	کند.	
»محتــوای	الکترونیکی	به	مجموعــه	ای	از	عکس	ها،	
متن	هــا	و	انیمیشــن	های	صوتــی	و	تصویری	گفته	

می	شود	که	به	کمک	برنامه	های	ساخت	و	تولید	محتوا	
به	وجــود	آمده	اند	تا	یک	مبحث	درســی	را	آموزش	

دهند«.	
در	تعریفی	دیگر	»محتــوای	الکترونیکی	به	مجموعه	
مستنداتی	اطالق	می	شود	که	شکل	دهنده	تعامل	بین	
یادگیرنده	و	یاددهنده	باشد	به	گونه	ای	که	بتوان	آنها	
را	به	فرمت	های	الکترونیکی	تبدیل	کرد	و	با	گستره	ای	
غنی	از	آموزش	های	رایانه	ای،	شبیه	سازها	و	ابزار	تولید،	

نمایش	و	بازنمایی	ارائه	کرد.«	
گروهــی	دیگر	از	متخصصان،	تولیــد	محتوا	از	طریق	
عناصر	پنج گانه	متن،	صدا،	تصویر،	پویانمایی	و	فیلم،	
انتقــال	بخشــی	از	محتوا	و	مفاهیــم	درس	از	طریق	
الکترونیکی،	 پیام	هــای	 متنــی،	صوتی،	 گفت	وگوی	
ســمینارهای	مجازی	برخط،	تعامل	هــای	دوطرفه	و	
شبیه	ســازی،	استفاده	از	معماری	ســاده	و	پویا	برای	
پیگیری	مؤثر	و	خستگی	ناپذیر	محتوای	درس،	استفاده	
از	طراحی	گرافیکی	شــامل	تصاویر	و	قطعه	های	کوتاه	
پویانمایی	برای	افزایش	نشــاط،	استفاده	از	اتصاالت	

همواره	یکی	از	آرزوهای	بزرگ	صاحب	نظران	و	دســت	اندرکاران	تعلیم	و	تربیت،	دســتیابی	به	رســانه	ای	اســت	که	بتواند	چالش	های	موجود	در	عرصه	طراحی	و	اجرای	
برنامه	ها	و	فعالیت	های	آموزشی	و	پرورشی	را	به	نحو	مطلوب	پوشش	داده	و	فاصله	میان	حوزه	های	ستاد	و	صف	را	به	حداقل	برساند،	به	صورتی	که	امکان	تحقق	عدالت	

آموزشی	فراهم	شود.

رمزینه	سریع	پاسخ

	)Code	Response	)Quick	code(	QR(	یــا	
کیوآرکــد	نیز،	یک	رمزینه	ماتریســی	)یا	بارکد	
دوُبعدی(	است	که	می	توان	آن	را	با	پوینده	های	
کیوآر،	تلفن	همراه	دوربین	دار	و	تلفن	هوشمند	
بازخوانی	کرد.	این	کیوآر	دربردارنده	چیدمانی	
از	نقطه	های	مربع		شــکل	ســیاه		رنگ	)با	نام	
ماژول(	بر	روی	زمینه	ســفید	است.	داده	نهفته	
می	تواند	نوشته،	نشــانی	وب،	پیامک،	شماره	
تلفن،	اطالعات	کارت	ویزیــت	یا	داده	دیگری	

باشد.

الزم	بین	صفحات	به	منظور	رشد	روحیه	جستجوگری	
را	فرایند	تولید	محتوای	الکترونیکی	می	گویند.

QR Code
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 )QR Code(	درسی	های	کتاب	در	ها	رمزینه

کارآیی	این	تکنولوژی	و	قابلیت	فراوان	آن	برای	استفاده	
در	محیط	های	آموزشی،	سهولت	دسترسی	به	آموزش	
برای	همــگان،	از	بین	بردن	نابرابری	های	آموزشــی	
از	طریــق	ایجاد	فرصت	برای	تولیــد	و	ارائه	محتوای	
آموزشی	برتر	،	باعث	شد	که	در	شرایط	آموزش	مجازی	
مورد	توجه	قرار	گیرد.	طراحی	و	برنامه	ریزی	استفاده	از	
این	فناوری	برای	درج	در	کتاب	های	درسی	سال	1400،	
در	ســازمان	پژوهش	و	برنامه	ریزی	آموزشــی	شروع	
شــده	است	و	هر	گروه	درســی	برای	توضیح	مطالب	
کتاب	های	درســی	)در	صورت	نیاز(	فیلم	و	انیمیشن	و	
یا	کلیپ	آموزشی	مورد	نظر	را	تأمین	یا	تولید	نموده	و	

در	سامانه	قرار	داده	است.	
دانش	آموزان	با	استفاده	از	نرم	افزار	کیوآرکدخواِن	موبایل	خود	یا	خانواده،	می	توانند	
محتوای	مربوطه	را	مشاهده	نمایند.	در	این	راستا	معلمان	نیز	می	توانند	با	استفاده	
از	موبایل	و	یا	ابــزار	کدخوان	در	کالس	های	درس،	محتوای	مورد	نظر	را	در	کالس	
بــه	نمایش	بگذارند	و	توضیحات	بیشــتری	در	مورد	موضوع	درســی	کتاب	برای	

دانش	آموزان	ارائه	نمایند.	
به	عنوان	مثال	در	تدریس	درس	قرآن	با	اســتفاده	از	کد	QR،	فیلمی	از	قاریانی	که	
آیــه	مورد	نظر	را	تالوت	کرده اند،	در	دســترس	قرار	گرفته	و	روش	صحیح	خواندن	
آیه	به	دانش	آموزان	آموزش	داده	شــده	اســت	و	یــا	در	کتاب	های	علوم	تجربی،	
شــیمی	و	فیزیک	مطالبی	وجود	دارد	که	برای	فهم	بیشــتر	دانش	آموزان	نیازمند	
انجام	آزمایش	و	یا	توضیحات	تفصیلی	بوده	که	این	موارد	با	اســتفاده	از	محتوای	

الکترونیکی	در	کتاب	ها	افزوده	شده	است.
به	طور	کلی	در	مورد	هر	یک	از	موضوعات	درســی	کتاب	ها	در	هر	مقطع	تحصیلی،	
فیلم،	انیمیشن	و	کلیپ	های	متناسب	با	موضوعات	درسی	تولید	و	بارگذاری	شده	و	
کد	QR	آن	فیلم	ها	در	صفحات	مربوطه	در	کتاب	های	درسی	قرار	گرفته	است.	انجام	
این	طرح	در	سیستم	آموزشی	کشور	سبب	می	شود	که	دانش	آموزان	عالوه بر	کتاب	
با	پدیده	ای	به	نام	فیلم	و	یا	انیمیشن	داخل	کتاب	مواجه	شوند	که	تولید	محتوای	
جدید	با	رویکرد	نوین	و	جذاب	در	کنار	متن	درسی	باعث	توضیح	بیشتر	و	یادگیری	

عمیق	تر	موضوع	درسی	برای	دانش	آموزان	می	شود.

چند	نکته	در	استفاده	از	محتواهای	افزوده	شده،	حائز	اهمیت	است:

 اجرای	این	طرح	آزمایشی	بوده	و	با	بازخوردهایی	که	دریافت	خواهد	شد،	
به	تکمیل	یا	اصالح	آن،	اقدام	خواهد	شد.

 محتوای	افزوده	شــده،	نباید	مورد	ارزشــیابی	اجباری	از	سوی	معلمان	و	
دبیران	محترم	قرار	گیرد.

 کارکــرد	هریک	از	رمزینه	هــا	در	درس	ها	و	کتاب	های	مختلف،	یکســان	
نیســت.	برخی	مکمل	های	آموزشــی	بوده	و	برخی،	برای	جذابیت	محتوای	
آموزش	درج	شــده	اند.	بعضی	از	رمزینه	ها	نیز	برای	توسعه	دانش	مخاطبان	
و	ارائه	محتوایی	افزون	بر	آنچه	در	کتاب	قصد	شــده،	تأمین	و	تولید	شــده	

است.
 برخــی	از	رمزینه	ها،	ناظر	به	کل	محتوای	یک	درس	یا	فصل	بوده	و	برخی	

نیز،	تنها	به	یک	یا	چند	نکته	از	هر	درس	اشاره	دارند.
 محتــوای	رمزینه	هــای	مندرج	در	کتاب	ها،	دارای	تنــوع	ُفرمی	و	تکثر	در	

اهداف	آموزشی	هستند.
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راهبردهای 
تربیت و یادگیری

4
راهبردهای تربیت و یادگیری



4.1. تدریس اثربخش در آموزش غیرحضوری

همه	گیری	جهانی	کووید-19	ســبب	شده	است	بسیاری	از	نظام	های	تعلیم	و	تربیت،	به	طور	ناگهانی	
با	چالش	بسته	شدن	مدارس،	غافلگیر	شوند	و	با	توجه	به	ظرفیت	های	بالقوه	خود	برای	پیشگیری	از	
توقف	یادگیری،	به	ابداع	شیوه	های	مناسب	و	اثربخش	تدریس	و	یادگیری	در	این	شرایط	بحران	زده،	
بی	ثبات	و	مبهم	بپردازند.	طراحی	زیســت	بوم	جدید	یادگیری	از	راه	دور،	به	عنوان	یکی	از	شیوه	های	
عام،	ناگزیر	و	نسبتًا	مطمئن	برای	یادگیری،	در	بیشتر	نظام	های	آموزشی	معرفی	و	به	کار	گرفته	شده	

است.	
بدیهی	است	در	زیست	بوم	جدید	راهبردها	و	روش	هایی	که	در	کالس	های	حضوری	استفاده	می	شد	
جوابگو	نمی	باشــد	و	الزم	اســت	از	روش	های	تربیت	و	یادگیری	فعال	)دانش	آموز-	محور(	بیشــتر	
اســتفاده	شود	و	معلم	نقش	تســهیل	گری،	هدایت	گری	و	برانگیزانندگی	را	داشته	و	نقش	اساسی	را	

دانش	آموز	ایفا	کند.	در	ادامه،	برخی	از	الگوها	را	مرور	خواهیم	کرد.

در	چرخه	یادگیری	شناختی،	
مرحله	توصیف	و	شرح	و	بسط،	
تلفیق	شده	است.	لذا	چرخه	
یادگیری	شناختی	شامل	چهار	

گام	به	این	شرح	است:

گام	اول:	درگیری

گام	دوم:	جستجوگری

گام	سوم:	توصیف	و	تبیین	

گام	چهارم:	ارزشیابی

1.	الگوی	تدریس	در	آموزش	غیرحضوری،	با	توجه	به	چرخه	یادگیری	شناختی

با	توجــه	به	اهمیــت	یادگیری	عمیــق	الگوی	
تدریس	واحدی	را	براســاس	چرخــه	یادگیری	
شناختی	پیشنهاد	می	کنیم	که	در	تدریس	تمامی	
دروس	قابل	استفاده	است؛	این	چرخه	برگرفته	از	

روش	تدریس	5Eاست.
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5E	تدریس	الگوی

5
4

3
2

1
درگیر	کردن

کاوش

توصیف

شرح	و	بسط

ارزشیابی

در	آموزش	غیرحضوری	الزم	اســت	با	کوتاهترین	و	بــه	صرفه	ترین	روش،	یادگیری	عمیق	اتفاق	بیافتد	و	
معلم	از	بارگذاری	فایل	های	متعدد	پرهیز	کند؛	این	امر	موجب	خستگی	جسمی	و	روانی	معلم،	دانش	آموز	
و	والدین	می	شود	و	بار	اقتصادی	نیز	دارد.	در	آموزش	از	راه	دور	الزم	است	معلم	برای	آموزش	هر	مفهوم	
ابتدا	سناریوی	آموزشی	منطبق	بر	چرخه	یادگیری	بنویسد،	سپس	ابزارهای	چهار	گام	چرخه	را	متناسب	با	
مفهوم	مورد	آموزش	آماده	کند.	برای	آشنایی	بیشتر	در	ادامه	چهار	گام	بطور	مختصر	معرفی	می	شود.

گام اول: درگیری

یادگیری	هر	مفهوم	آموزشی	)جزئی	و	کلی(	با	
این	گام	آغاز	می	شــود	که	نزد	معلمان	به	ایجاد	
انگیزه	معروف	اســت.	در	این	گام	معلم	از	هر	
ابزاری	که	متناســب	با	ســناریوی	آموزشی	او	
باشد،	استفاده	می	کند	تا	ذهن	دانش	آموز	را	با	
مفهوم	آموزشی	مورد	نظر	درگیر	کند.	به	عنوان	
نمونه	با	خواندن	یک	داســتان	و	طرح	ســؤال	
درباره	محتوای	آن	می	تواند	مفهوم	ســازی	در	
ذهــن	دانش	آموز	را	کلید	بزند	یا	با	پخش	یک	
کلیپ	یا	نمایش	چند	اسالید،	آموزش	را	شروع	

کند.
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گام سوم: توصیف و تبیین 
به	نوعی	مرحله	اصلی	آموزش	اســت	
کــه	معلم	آن	را	بر	دو	گام	قبل	اســتوار	
می	کند.	در	مرحله	قبــل	دانش	آموزان	
پاســخ	به	سؤال	ها	را	برای	معلم	ارسال	
کرده	اند،	در	این	گام	معلم	از	پاسخ	های	
ارسالی	آنها	در	توصیف	و	تبیین	مفهوم	
درس	اســتفاده	می	کند.	الزم	است	تا	
جای	امکان	از	ارائه	مستقیم	موضوع	به	

شیوه	سخنرانی	پرهیز	شود.

گام چهارم: ارزشیابی
اگرچه	در	ســه	مرحله	قبل	ارزشــیابی	فرایندی	در	
جریان	بود	و	به	عنوان	ابزار	یادگیری	از	آن	استفاده	
می	شــد	اما	در	پایــان	چرخه	یادگیــری	به	منظور	
تثبیت	مفاهیــم	و	توجه	به	نقــاط	ضعف	و	قوت	
دانش	آموزان	ارزشــیابی	انجام	می	شود.	ارزشیابی	
ابزارهای	متنوعی	دارد،	از	یک	کاربرگ	ساده	شروع	
می	شــود	تا	ارزشــیابی	تکلیف	محــور	مثل	اینکه	
وقتی	می	خواهید	لحن	خواندن	شــعر	را	بسنجید،	
از	دانش	آموز	بخواهید	بــه	همراه	اعضای	خانواده	
شب	شعری	داشــته	باشند	و	همه	اعضای	خانواده	
یک	بار	از	روی	شــعر	بخوانند	و	فایل	صوتی	آن	را	

برای	معلم	ارسال	کنند.

گام دوم: جستجوگری
مرحله	دوم	به	نوعی	شبیه	مرحله	اول	است	اما	هدفمندتر	و	هدایت	شده	به	سوی	مفهوم	آموزشی	
مورد	نظر،	در	این	گام	به	دنبال	آن	هســتیم	که	مفهوم	ســازی	در	ذهن	دانش	آموز	وسعت	یابد.	به	
بیان	دیگر	در	این	مرحله	دانش	آموز	در	جســتجوی	پاسخ	به	پرسش	هایی	است	که	در	مرحله	اول	
)درگیری(	در	ذهن	او	ایجاد	شد.	در	این	گام	نیز	معلم	از	هر	ابزاری	که	متناسب	با	سناریوی	آموزشی	
او	باشد،	استفاده	می	کند؛	ممکن	است	خواندن	یک	متن،	پیدا	کردن	رمز	یک	جدول،	کاربرگ،	گفتگو	

با	والدین	یا	جستجوی	اینترنتی	ابزار	معلم	برای	این	گام	باشد.
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1.1. نمونه نخست: الگوی آموزش غیرحضوری درس پیام های آسمان

الگوی	آموزش	مجازی	درس	پیام		های	آســمان	بر	مبنای	»چرخه	یادگیری«	تنظیم	می	گردد.	دبیران	محترم	براســاس	این	چرخه	یادگیری،	هر	درس	را	در	چهار	مرحله	به	
ترتیب	زیر	تدریس	می	نمایند:

 با	هدف	جلب	توجه	و	ایجاد	انگیزه	در	دانش	آموزان	نسبت	به	موضوع.

 با	توجه	به	ماهیت	درس	دینی،	معمواًل	با	تبیین	بخشی	از	محتوای	درس	همراه	است.

 با	هدف	بسط	محتوای	مطرح	شده	در	مرحله	قبل.

 دانش	آموز	تکلیف	خواسته	شده	را	انجام	و	برای	معلم	ارسال	می	کند.

 با	هدف	تبیین	اهداف	اصلی	مطرح	شده	در	درس.

 معلم	براساس	بازخوردهای	گرفته	شده	از	مرحله	قبل	به	ادامه	آموزش	می	پردازد.

 ارزشیابی	تا	قبل	از	این	به	عنوان	ابزار	یادگیری.

 ارزشیابی	در	این	مرحله	با	هدف	تثبیت	مفاهیم	و	توجه	به	نقاط	قوت	و	ضعف.

درگیری

جست وجوگری

توصیف و تبیین

ارزشیابی

جلسه	اول

فاصله	جلسه	اول	و	دوم

جلسه	دوم

ارزشیابی	از	آموزش
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تکنیک های آموزش غیرحضوری درس پیام های آسمان

تا	اینجا	الگوی	آموزش	غیرحضوری	در	درس	پیام	های	آســمان	تبیین	شــد.	حال	سؤالی	که	برای	معلمان	پیش	خواهد	آمد	این	است،	که	هر	یک	از	مراحل	چهارگانه	باال	
چگونه	انجام	خواهد	شــد؟	الزم	به	ذکر	اســت	که	از	میان	روش	های	تدریس	معرفی	شــده	در	کتاب	راهنمای	معلم	برای	طی	مراحل	فوق،	همه	روش	ها	امکان	انجام	در	

حالت	غیرحضوری	را	ندارند؛		از	این	رو	در	ادامه	تعدادی	از	روش	های	پیشنهادی	برای	هر	یک	از	این	مراحل	معرفی	می	گردد:

الف-	درگیری
و	 توجه	 با	هدف	جلــب	
ایجاد	انگیزه	فیلم	کوتاه	3 
اینفوگرافی	 یا	 و	 دقیقه	ای	
بــا	موضــوع	رابطــه	دوســتی	برای	
دانش	آموزان	ارســال	می	کنیم	پس	از	
دیدن	فیلم	از	دانش	آموزان	می	خواهیم	
ویژگی	هــای	یک	دوســت	خــوب	را	
بنویســند	و	در	نوشــتن	ویژگی	هــا،	
مهمترین	و	شــاخص	ترین	مالک	ها	را	
برای	داشتن	یک	دوست	خوب	عنوان	

کنند.

ب-	جست	وجوگری
در	این	گام	از	دانش	آموزان	
می	خواهیــم	احادیــث،	
اشــعار	و	یا	ضرب	المثلی	
مرتبط	با	موضوع	درس	و	ویژگی	های	
دوســت	را	بگویند	و	یــا	ویژگی	های	
خوِب	دوستان	خود	را	بعد	از	بررسی	و	
تحلیل	نوشته	و	به	گروه	مجازی	کالس	

انتقال	دهند.
بــه	منظــور	بررســی	فعالیت	هــای	
دانش	آمــوزان	و	دریافت	بازخورد	آنها	
ضمن	ادامه		تدریس	بــه	علت	کمبود	
وقت،	می	توان	5	الــی	7	دقیقه	زمان	
بــرای	بررســی		در	هر	جلســه	در	نظر	

گرفت.

ج-	توصیف	و	تبیین
در	ایــن	گام	بــا	توجــه	
از	 کــه	 بازخــوردی	 بــه	
دانش	آمــوزان	دریافــت	
می	کنیم	و	ویژگی	هایــی	که	به	عنوان	
مــالک	انتخــاب	دوســت	از	ســوی	
دانش	آموزان	معرفی	می	شــود	و	بیان	
اهمیت	این	ویژگی	ها	از	سوی	قرآن	و	
احادیــث	امامان	و	بزرگان	دین	مابقی	
محتــوای	درس	را	بــه	دانش	آموزان	
انتقــال	می	دهیم	که	می	توان	در	پایان	
بــه	روش	قصه	گویی	به	حدود	وظایف	
دوســتی	و	انتظارتــی	که	از	دوســت	
می	رود	اشاره	کنیم	و	همچنین	می	توان	
از	تصاویــری	کــه	مفاهیمــی	درباره	
ویژگی	های	دوست	دارند	استفاده	کنیم	
و	بخواهیــم	پیام	تصویر	و	یا	خصیصه	

مد	نظر	در	دوستی	را	بازگو	کنند.

د-	ارزشیابی
در	 درس	 مهــم	 هــدف	
و	 اهمیــت	 راســتای	
تأثیــر	انتخاب	دوســت	
از	 اســت.	 انســان	 سرنوشــت	 در	
دانش	آمــوزان	می	خواهيم	با	توجه	به	
مالک	های	منتخــب	از	جانب	امامان	
دربــاره	این	موضــوع	توضیح	دهند.	
همچنین	میزان	تأثیرپذیری	های	مثبت	
خود	را	از	دوستانشان	تحلیل	و	بررسی	
و	به	صورت	پیام	صوتی	در	گروه	ارسال	

کنند.
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1.2. نمونه دوم: الگوی آموزش غیرحضوری درس آموزش دفاعی

الف-	درگیری
در	ایــن	گام	بــا	توجه	به	
با	 معلم	 درس	 موضــوع	
آیات	قرآن	در	 اشــاره	به	
مورد	دفاع،	اهمیت	و	نقش	کمک	های	
مردم	در	مواجهه	با	مشکالت،	تعریف	و	
مفهوم	بسیج	و	طرح	سؤاالت	هدفمند،	
پخــش	کلیــپ	و	اســالید	می	تواند	
مفهوم	ســازی	را	در	ذهــن	دانش	آموز	

کلید	بزند.

ب-	جست	وجوگری
در	این	مرحله	به	دنبال	آن	
هستیم	که	مفهوم	سازی	در	
وسعت	 دانش	آموز	 ذهن	
یابد	لذا	به	دانش	آموزان	گفته	می	شود	
در	مــورد	نقش	نیروهــای	مردمی	در	
سایر	کشورها،	ویژگی	های	یک	بسیجی	
و	سازمان	بسیج	دانش	آموزی	تحقیق	
کنند	و	در	گروه	کالس	مجازی	ارســال	

نمایند.

ج-	توصیــف	و	تبییــن-
نمایش	و	اجرای	حرکات
در	ایــن	مرحلــه	معلم	با	
که	 بازخــوردی	 به	 توجه	
دانش	آموزان	 فعالیت	های	 ارســال	 از	
دریافــت	نمــوده	و	بــا	اســتفاده	از	
پاسخ	های	دانش	آموزان	در	مرحله	دوم	
به	تدریس	ادامه	درس	)از	طریق	پخش	
زنده	)الیو(،	ارسال	پیام	صوتی،	ارسال	
کلیــپ	آموزشــی	و...(	و	تبیین	نقش	
بسیج	در	دفاع	مقدس	و	فعالیت	های	
بسیج	پس	از	دفاع	مقدس	می	پردازد.

د-	یادگیری	)ارزشیابی(
در	این	مرحله	می	بایست	
یادگیری	دانش	آموز	مورد	
لذا	 گیــرد	 قرار	 ارزیابــی	
چند	موقعیت	برای	دانش	آموز	تعریف	
می	شود	و	از	او	خواسته	می	شود	در	آن	
موقعیت	مثل	یک	بسیجی	فکر	کند	و	
در	قالب	کاربرگ،	پادکســت،	به	صورت	
متن	نوشــتاری	و...	به	آن	پاسخ	دهد	
و	بــرای	دبیر	بفرســتد.	بــرای	نمونه:	
نقطه	ای	از	کشــور	گرفتار	زلزله	شده	و	
آســیب	زیادی	دیده.	یک	بسیجی	در	

این	شرایط	چه	می	کند؟
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1.3. نمونه سوم: الگوی آموزش غیرحضوری درس زبان عربی

الف-	درگیری
کــردن	 درگیــر	 بــرای	
دانش	آمــوز	در	این	درس	
در	ابتــدای	کالس	با	چند	
جمله	عربی	و	ســالم	و	احوال	پرسی	به	
زبان	عربی	ذهــن	دانش	آموز	را	درگیر	
می	کنیم.	ســپس	با	طرح	چند	پرسش	
ســاده	درباره	قوانین	عبــور	و	مرور	)با	
توجه	به	موضــوع	درس(	دانش	آموز	
را	وادار	به	فکر	کــردن	درباره	آن	کرده	
و	با	ایجاد	انگیزه	بــا	یادآوری	واژگان	
مرتبــط	بــه	درس	جدید	کــه	در	پایه	
هفتــم	آموخته	اند	ماننــد	»گردش	به	
چپ«	و	»گردش	به	راست	ممنوع«	از	
دانش	آموزان	می	خواهیم	آن	واژگان	را	
به	زبان	عربی	در	گروه	کالســی	ارسال	

نمایند.

ب-	جست	وجوگری
در	ایــن	بخش	با	پخش	
قرائــت	واژگان	و	متــن	
)از	 گویا	 کتــاب	 از	 درس	
طریق	پخش	زنده	یا	الیو	و	یا	بارگذاری	
فایــل	mp3	به	صورت	آفالین	پیش	از	
تدریس(،	از	دانش	آموزان	می	خواهیم	
چند	واژه	منتخب	را	به	طور	تصادفی	در	
متن	درس	پیدا	کنند	و	هر	دانش	آموز	
یک	یا	دو	خط	از	متن	درس	را	بخواند	
و	با	توجــه	به	معجم	)واژه	نامه(	آن	را	
به	زبان	فارســی	ترجمه	کــرده	و	برای	

دبیر	ارسال	نماید.

ج-	توصیف	و	تبیین
با	گفتــن	چند	مثــال	از	
می	خواهیم	 دانش	آموزان	
بــه	وزن	و	آهنگ	واژگان	
:	حاکم/محکوم	–	 توجه	کننــد.	مثــاًلً
عالم/معلوم	و...	ســپس	بــا	توضیح	
کوتاهــی	درباره	قواعــد	درس	از	آنها	
می	خواهیم	)در	قالب	تکلیف(	خودشان	
سه	حرف	اصلی	کلمات	را	پیدا	کرده	و	
با	سه	حرف	اصلی	دیگر	جایگزین	کنند	
و	کلمــات	جدید	بســازند	و	به	عنوان	

تکلیف	برای	دبیر	بفرستند.

د-	یادگیری	)ارزشیابی(
از	 بخــش	 ایــن	 در	
دانش	آموزان	می	خواهیم	
تمارین	درس	را	حل	کرده	
و	برای	دبیر	ارســال	نمایند	)انفرادی	یا	
گروهی(	سپس	با	بررسی	پاسخ	ها	میزان	
معلومات	و	اشــکاالت	دانش	آموزان	را	
برآورد	می	کنیــم.	همچنین	می	توانیم	
معلومات	 کوتــاه	 آزمونک	 قالــب	 در	
دانش	آموزان	را	در	ترجمه	و	شــناخت	
وزن	و	ریشه	کلمات	به	صورت	فرایندی	

ارزیابی	نماییم.
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1.4. نمونه چهارم: الگوی آموزش غیرحضوری درس کار و فناوری

الف-	درگیری	با	مسئله:
در	ایــن	فرایند	همزمان	با	تدریس	پودمان	اداری	و	مالی	کتاب	کار	و	
فناوری	پایه	هشتم	و	پس	از	آموزش	های	مقدماتی	نرم	افزارهایی	چون	
اکســل	)محاسبه	جمع،	میانگین	گرفتن،	پیدا	کردن	حداقل	و	حداکثر	
اعداد،	ترســیم	جدول	و	نمودار	و...(،	همچنین	نحوه	کار	با	ماشین	حســاب	های	
مهندسی	و	نرم	افزارهای	محاسباتی	مانند	Calc،	دبیر	ذهن	دانش	آموز	را	با	مطرح	
کردن	چند	ســؤال	به	ســمت	یک	مثال	کاربردی	و	عملی	ســاده	از	این	دانسته	ها	

معطوف	می	کند.	از	جمله	اینکه:

 برای یک حسابداِر خوب شدن چه توانایی هایی الزم است؟ 
 اگر شما حسابدار شوید فکر می کنید موفق خواهید شد؟ 

 برای پاسخ مثبت یا منفی خود دلیل بیاورید. 
 چگونه می توانید به مدت یک هفتــه مدیریت امور مالی منزل خود را 

به عهده بگیرید؟ 
 چقدر شما می توانید به کاهش هزینه های مالی خانواده کمک کنید؟ 

 چه راه حل هایی به ذهن شــما می رسد که در راســتای صرفه جویی در 
هزینه های خانواده قابلیت اجرا دارد؟

پــروژه	را	با	نام	دلخواه	برای	دانش	آموزان	تعریــف	کنید	مانند:	»آیا	من	می	توانم	
حسابدار	موفقی	باشم؟«	و	این	پروژه	را	به	گونه	ای	طراحی	کنید	که	برای	دانش	آموز	
ایجاد	انگیزه	و	رغبت	کند	و	یک	مســئله	را	به	چالش	بکشد	و	ضمن	ارسال	راهکار	
اجرایــی	خود	در	گروه	درســی	به	ارزیابی	راهکارهای	دیگر	همکالســی	های	خود	
بپردازد.	به	دانش	آموزان	اطمینان	دهید	که	نتایج	مثبت	یا	منفی	این	پروژه	مبنای	
ارزشیابی	نیست.	ارزیابی	براساس	تالش	برای	اجرای	صحیح	پروژه	خواهد	بود.
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ب-	جستجوگری	برای	حل	مسئله:
در	ایــن	گام	چارچوب	های	انتظــارات	خود	را	در	انجــام	این	پروژه	
مشخص	کنید	تا	دانش	آموز	براساس	انتظارات	دبیر	به	دنبال	جستجو	
و	پیدا	کردن	راهکارها	باشــد	و	فرصت	دانش	آموز	را	در	نظر	بگیرید.	
به	طور	مثال	معیارهای	جســتجو	و	انجام	پروژه	می	تواند	این	موارد	باشد:	
نحوه	مدیریــت	دانش	آموز	برای	کاهش	هزینه	هــای	منزل	در	طول	مدت	
انجام	پروژه	و	مقایســه	با	میانگین	هزینه	های	مصرفی	عادی	خانواده	در	هر	
هفته،	ترســیم	جدول	هزینه	ها	در	طول	مدت	یک	هفته	در	محیط	اکسل	یا	
هر	نرم	افزاری	که	آموزش	داده	شــده	اســت	و	در	توانایی	دانش	آموز	باشد،	
مشخص	کردن	عنوان	های	جدول	و	روش	محاسبه	هزینه	ها،	درصد	اختالف	
هزینه	ها،	بیان	راهکارهایی	برای	دانش	آمــوز	جهت	هزینه	های	پیش	بینی	
نشده،	پس	انداز،	راه	های	منطقی	صرفه	جویی	و	...	که	براساس	یک	محاسبه	

درست	و	قابل	قبول	باشند.

ج-	توصیف	و	تبیین	روش	حل	مسئله:
نتیجه	پرس	و	جو	در	مورد	یافتن	بهترین	راه	حل	های	کاربردی	کاهش	
هزینه	ها	مانند	خرید	از	فروشگاه	های	خاص،	خرید	به	اندازه	مصرف،	
کاهــش	مصرف	انــرژی	و	تأمین	هزینه	ها	با	درآمدزایی	مناســب	با	
ارائه	راه	کارها	توســط	دانش	آموزان	در	فایلی	به	کمک	نرم	افزار	حسابداری	
مانند	نرم	افزار	اکســل	که	قبال	آموزش	الزم	را	دیده	اند،	ارائه	می	شود.	چنانچه	
دانش	آموز	وســیله	و	ابزار	الزم	را	در	اختیار	ندارد	می	تواند	به	روش	سنتی	با	
ترســیم	دستی	جدول	و	استفاده	از	چرتکه	یا	ماشین	حساب	معمولی	نتیجه	
کار	خود	را	به	دبیر	ارائه	دهد.	در	پایان	کار	پروژه	طبق	زمان	خواســته	شده،	
هرکــدام	از	دانش	آموزان	به	مدت	چند	دقیقه	همراه	با	نمایش	فایل	خود	به	
بیــان	خالصه	راه	حل	های	اجرایی	کار	خود	پرداخته	و	نتایج	را	با	دوســتان	

خود	به	اشتراک	می	گذارند.

د-	توصیف	و	تبیین	روش	حل	مسئله:
دبیر	در	کنار	ارزیابی	فرایندی	حین	حل	مســئله،	جهت	ارزیابی	نهایی	
این	پروژه	نقاط	ضعف	و	قوت	هر	پروژه	را	پس	از	جمع	آوری	مشخص	
می	کند	به	خصوص	در	اســتفاده	از	محاسبه	درســت	اعداد	به	کمک	
نرم	افزارهایی	که	به	کار	برده	است	و	نتایج	را	به	دانش	آموز	بازخورد	می	دهد.	
پس	از	اصالح	در	صورت	امکان	دبیر	پروژه	های	دانش	آموزان	را	در	نمایشگاه	
مجازی	مدرسه	که	تمام	پایه	های	هشتم	حضور	دارند	به	اشتراک	می	گذارد.
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1.5. نمونه پنجم:

الگوی آموزش غیرحضوری درس
علوم تجربی

ب-	جستجوگری	برای	حل	مسئله
در	این	مرحله		تدریس،	بهتر	اســت	جهت	رسیدن	به	لذت	یادگیری،	
مثال	هــای	همراه	با	بازی	و	باز	هم	کاربــرد	و	تلفیق	علم	و	زندگی	به	
کار	ببریم	و	از	دانش	آموزان	بخواهیم	که	برای	ما	بازی	با	مفهوم	فشار	
طراحی	کنند	و	از	همه	مهم	تر	شــنونده		خوبی	برای	توضیحاتشان	در	فضای	

مجازی	باشیم.

از	دانش	آموزان	خواسته	شود	طراحی	بازی	یا	مثالی	از	کاربرد	آن	را	در	زندگی	
خود	و	یا	به	صورت	عکس،	متن،	فیلم	و...	برای	معلم	خود	همراه	با	توضیح	

و	بیان	ساده		خود	ارسال	نمایند.

الف-	درگیری	با	مسئله
در	شروع	تدریس	توجه	دانش	آموزان	را	به	تصاویری	مشابه	شکل	های	
زیر	جلب	می	کنیم،	ســپس	از	آنها	خواسته	می	شود	مثال	هایی	از	این	

دست	بزنند.

در	ادامه	حتمًا	بایســتی	برای	انتخاب	مثال	ها	و	شکل	های	خود	توضیحی	را	بیان	
کنند،	در	این	قسمت	معلم	فقط	شنونده	و	بیننده		خوبی	است.
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ج-	توصیف	و	تبیین	روش	حل	مسئله
در	ایــن	مرحله	با	مثال	هایی	که	می	زنیم	
از	دانش	آموزان	علــت	و	توضیح	علمی	
تصاویر	)که	ممکن	است	به	صورت	فیلم،	
پادکســت	و...(	را	جویا	می	شــویم	و	در	این	مرحله	
همراه	دانش	آمــوزان	خود	به	بیــان	کامل	و	مفهوم	

علمی	آن	می	پردازیم.

د-	ارزشیابی	حل	مسئله
در	این	مرحله	بــه	راحتی	و	با	اطمینان	
خاطر	بــا	توجه	به	مرور	و	گذر	از	مراحل	
قبلی	دانش	آموزان،	قادر	به	پاسخگویی	
بــه	مفاهیم	کتاب	و	حل	مســائل	مربوط	به	فشــار	
خواهنــد	بود.	زیرا	در	طی	فراینــد	تدریس	آنها	را	با	
مفاهیم	ساده		نیرو	و	سطح	آشنا	کردیم	و	در	نهایت	با	
همراهی آنها در طول مسیر تدریس به کشف فرمول 
فشار رسیده ایم	و	در	شروع	تدریس	به	هیچ	عنوان	به	
فرمول	یا	حتی	تعریف	آن	اشاره		مستقیم	نشده	بود.

ارزشــیابی	پایانی:	برای	جلســه		آینده		تدریس	خود	
می	توانیم	با	مشارکت	مستقیم	دانش	آموزان	تکالیف	
جــذاب	و	واگرایی	طراحــی	و	برنامه	ریزی	نماییم	که	

برای	معلم	خود،	عکس،	فیلم	یا...	ارسال	نمایند.

)البته	بدون	استرس	و	دوری	از	هر	گونه	رتبه	بندی	فعالیت	های	
ارســالی	بچه	ها.	چــون	در	نهایت	تمامی	فعالیــت	آنها	مورد	
ارزیابی	خودشــان	قــرار	گرفته	و	نقاط	ضعف	و	قوت	توســط	
گروه	های	دانش	آموزی	بیان	می	گردد.	در	نتیجه	باعث	تقویت	

اعتماد	به	نفس	و	انتقاد	سازنده		بچه	ها	می	گردد.(

چرا	در	ته	کفش	بازیکنان	فوتبال،	
تعدادی	گل	میخ	وجود	دارد؟	
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1.6. نمونه ششم: الگوی آموزش غیرحضوری درس زبان انگلیسی

الف-	درگیری	با	مسئله:
با	استفاده	از	امکانات	گفت	وگوی	جمعی	
)Chat(	)چت(	در	ســامانه	شاد،	معلم	
چند	تصویر	برگرفتــه	از	صفحات	کتاب	
درسی	دانش	آموز	)Students book(	را	در	گروه	
کالسی	)شاد(	به	اشتراک	می	گذارد	و	به	ترتیب	
لیست	کالســی	از	دانش	آموزان	می	خواهد	که	
برای	هر	تصویر	)شماره(	یک	توصیف	شخصیت	
به	زبان	فارسی	در	گروه	به	صورت	پیام	نوشتاری	

به	اشتراک	بگذارند.	
کــه	 می	خواهــد	 دانش	آمــوزان	 از	 ســپس	
نزدیک	ترین	توصیف	)صفت	شــخصیتی(	را	از	
میان	پیام	های	نوشتاری،	انتخاب	و	به	اشتراک	
بگذارند	و	براساس	نزدیک	یا	دور	بودن	مفهوم	
یا	عنوان	شــخصیت	های	معرفی	شده	از	سوی	
دانش	آمــوزان،	کالس	را	به	دو	یــا	چند	گروه	
تقســیم	بندی	می	کند.	)ترکیبی	از	دانش	آموزان	
موفق	یا	کمی	موفق	در	حدس	و	انتخاب	عناوین	

شخصیتی	برای	تصاویر(

ب-	جستجوگری	برای	حل	مسئله
معلم	در	این	مرحله	همان	تصاویر	قبلی	را	به	همراه	واژگان	انگلیســی	مرتبط	به	اشتراک	می	گذارد	
و	برای	هر	گروه	یک	تصویر	را	در	نظر	می	گیرد	)شــماره	تصویر(	و	از	آنها	می	خواهد	واژه		توصیفی	
شــخصیت	موجود	در	تصویر	را	به	زبان	فارســی	به	صورت	پیام	نوشتاری	)شــماره	تصویر	و	واژه	
فارســی(	به	اشتراک	بگذارند.	بعد	از	نظرخواهی	از	سایر	گروه	ها	نسبت	به	انتخاب	واژه		فارسی	برای	هر	تصویر،	
در	مرحله	ســوم؛	فقط	تصویر	واژه	انگلیســی	را	به	تنهایی	به	اشتراک	گذاشته	و	از	هر	گروه	جداگانه	می	خواهد	
برای	هر	یک	از	واژه	های	انگلیســی	)بدون	تصویر	شخصیتی(	واژه		فارسی	مناسب	را	انتخاب	کند	و	به	اشتراک	
بگذارند.	پس	از	نظرخواهی	و	اصالح	تدریجی	توســط	ســایر	گروه	ها	)نهایی	سازی	انتخاب	واژه	های	هماهنگ	
فارسی	با	واژه	های	انگلیسی،		این	بار،	)مرحله	چهارم(	فقط	واژه	های	فارسی	منتخب	کالس	را	به	اشتراک	گذاشته	
و	از	هر	گروه	جداگانه	می	خواهد	که	تصویر	و	واژه	انگلیســی	مناســب	با	آن	را	به	صورت	پیام	نوشتاری	)شماره	

تصویر	و	واژه	انگلیسی	از	قبل	معرفی	شده(	ارسال	کنند.
در	ادامه	معلم	ضمن	نظرخواهی	)مشــارکتی	تمــام	گروه	های	کالس(	و	
اصالح	تدریجی	توســط	آنهــا،	مرحله	پنجم	)5(	را	بــا	تصاویری	جدید	
)مرتبط	با	واژگان	مطرح	شــده	در	کالس(	در	گروه	به	اشــتراک	می	گذارد	
و	از	هر	گروه	جداگانه	و	به	ترتیب	می	خواهد	واژگان	مناســب	)هماهنگ	
را	به	صورت	پیام	نوشتاری)توســط	نماینده	گروه(	به	اشتراک	بگذارند.	در	
اینجا	دو	مهارت	دیداری	و	نوشــتاری	دانش	آموزان	به	صورت	گروهی	تا	
حد	مطلوب	شــدن	توانایی	کالس	تقویــت	می	گردد.	در	نهایت	معلم	در	
تأیید	یا	اصالح	نظرات	گروه	ها	پیام	تکمیلی	ارسال	می	نماید	تا	اشکاالت	

و	ابهامات	احتمالی	رفع	گردد.	
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ج-	توصیف	و	تبیین
در	این	بخــش	معلم،	همان	تصاویــر	اولیه	را	در	گروه	به	اشــتراک	
می	گذارد	و	از	هر	گــروه	می	خواهد	جداگانه	تلفظ	پیشــنهادی	واژه	
همراه	هر	تصویــر	را	به	صورت	فایل	صوتی	با	اعالم	شــماره	تصویر	

ارسال	کند.	)توسط	نماینده	گروه(
در	نهایت	با	نظرخواهی	)مشــارکتی(	هر	گروه	نسبت	به	گروه	دیگر	به	جمع	بندی	
اصالحات	احتمالی	می	پردازد	و	فایل	های	صوتی	)تلفظ	های	صحیح	هر	واژه(	را	در	

گروه	به	اشتراک	می	گذارد.

سپس	در	این	مرحله:
معلم،	تصاویر	جدیدی	را	مرتبط	با	مفاهیم	واژگان	درس	1	کتاب	درسی	به	اشتراک	
می	گــذارد	و	از	هر	گــروه	می	خواهد	برای	هر	تصویر	واژه	انگلیســی	مرتبط	)پیام	
نوشتاری(	یافته	و	تلفظ	هر	واژه	را	)پیام	صوتی(	در	گروه	به	اشتراک	بگذارند.	

د-	ارزشیابی
در	ایــن	بخش	)مرحله(	معلم	برخالف	مراحل	پیشــین	که	به	صورت	
گروهی	بازخورد	یادگیــری	را	انجام	می	داد،	به	صورت	انفرادی	)از	هر	
دانش	آموز(	مراحل	هفت	گانه	را	اجرا	کرده	و	ســپس	با	بهره	گیری	از	
کتاب	تمرین	)Work Book(،		تمرین	هایی	را	که	براساس	معلومات	واژگانی	طراحی	
شده	اند،	به	صورت	چکیده	و	گلچین	شــده	از	هر	دانش	آموز	درخواست	می	کند	تا	

براساس	شماره	هر	تمرین	به	صورت	پیام	نوشتاری	پاسخ	دهد.	
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1.7. نمونه هفتم: الگوی آموزش غیرحضوری درس فارسی

الف-	درگیری
مختلــف	 گروه	هــای	 از	
می	خواهیم	 دانش	آموزان	
به	فعل	های	زیر	توجه	کنند	
و	اینکه	چه	مشابهت	ها	و	تفاوت	هایی	

در	میان	آنها	وجود	دارد.
فعل	ها:	می	رفتم،	نوشتند،	گفتی،	رفتم،	

می	گفتی،	می	نوشتند

ب-	جست	وجوگری
گروه	هــای	 از	 ســپس	
مختلــف	دانش	آمــوزان	
را	 فعل	ها	 که	 می	خواهیم	
در	دو	گروه	مجزا	دســته	بندی	کنند	و	
مبنای	این	دسته	بندی	را	بیان	کنند.

دسته	اول:
می	رفتم،	می	گفتی،	می	نوشتند

دسته	دوم:
رفتم،	گفتی،	نوشتند

ج-	توصیف	و	تبیین
بعد	از	دسته	بندی	فعل	ها	
در	دو	دســته	از	گروه	های	
مختلــف	از	دانش	آموزان	
می	خواهیم	زمان	انجام	فعل	ها	را	بیان	
کنند	و	همچنین	دالیــل	خود	را	برای	

این	دسته	بندی	بیان	کنند.
زمــان:	زمان	همــه	فعل	هــا	ماضی	

)گذشته(	است.
دلیل	ساختاری:	ابتدای	همه		فعل	های	
دسته	اول	با	»می«	شروع	شده	است	
ولی	فعل	های	دسته	دوم	نشانه		خاصی	

ندارند.
عالوه	بر	 دانش	آمــوزان	می	خواهیم	 از	
تفاوت	های	ســاختاری	)شروع	با	یک	
حرف	خاص(	به	مفاهیمی	که	در	خود	
فعل	ها	وجــود	دارد	و	کاربرد	متفاوت	

آنها	اشاره	نمایند.

د-	یادگیری	)ارزشیابی(
مختلــف	 گروه	هــای	 از	
دانش	آموزان	می	خواهیم	
دو	نمونه	فعل	به	هر	کدام	
از	دسته	های	باال	بیفزایند	و	هر	کدام	از	

آنها	را	در	یک	جمله	بیان	کنند.
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2.	راهبرد	آموزش	معکوس

یکی	از	روش	های	مناسب	برای	آموزش	غیرحضوری	آموزش	معکوس	است؛	کالس	
درس	معکوس	شــیوه	ای	از	آموزش	اســت	که	یادگیری	را	به	دانش	آموز	می	سپارد	
و	بــه	معلم	این	امکان	را	می	دهد	که	یادگیری	تک	تک	دانش	آموزان	را	با	توجه	به	
نیازهای	فردی	آنها	تسهیل	کند.	در	این	روش	ساختارهای	سنتی	و	متداول	فرایند	
یادگیری	وارونه	می	شــود؛	یعنی،	در	یک	کالم،	آنچه	پیش	تر	به	صورت	متداول	در	
کالس	درس	انجام	می	شد،	به	خانه	محول	شده	و	فرایندهایی	که	قباًل	دانش	آموزان	

در	منزل	انجام	می	دادند	به	کالس	درس	منتقل	می	شود.

محتوای	 دانش	آمــوزان	 معکــوس،	 کالس	 در	
آموزشــی	را	پیش	از	آمدن	بــه	کالس	از	طریق	
	برخــط/	آنالین( فیلم	های	آموزشــی	)معمواًلً
ضبط	شده	توسط	معلم،	مشاهده	می	کنند	و	با	
آمادگی	و	آشنایی	نســبی	از	موضوع	به	کالس	
درس	می	آینــد؛	در	نتیجه	زمــان	کالس	درس	
صــرف	فعالیت	هایی	می	شــود	که	قبــاًل	با	نام	
تکلیف	منزل	شناخته	می	شد.	در	اینجا	معلم	این	
امکان	را	دارد	تا	زمان	محدود	کالس	درس	را	به		
جای	ارائه	سخنرانی	و	تدریس	محتوا،	به	تعامل	
با	دانش	آموزان،	حل	فعالیت	های	مشــارکتی	و	
تعاملی،	به	ویژه	در	سطوح	باالی	هرم	یادگیری	

اختصاص	دهد.

چرخه یادگیری در مدل آموزش معکوس

چرخــه	یادگیری	در	مدل	آموزش	معکوس	شــامل	آمادگی،	بحث	گروهی	و	
کاربرد	است.	در	این	فرایند	معکوس	کردن	یادگیری	حاصل	می	شود.

 در	مرحلــه	اول	دانش	آمــوزان	در	خانه	با	مشــاهده	فایل	های	صوتی	و	
تصویری	با	توجه	به	سرعت	یادگیری	خودشان	به	آمادگی	می	رسند.

 در	مرحله	دوم	در	کالس	درس	حضوری	یا	برخط	)آنالین(	با	تعامل	و	بحث	
گروهی	به	سطوح	باالتر	شناخت	دست	پیدا	می	کنند.	در	اینجا	معلم	به	جای	
ایراد	سخنرانی	این	فرصت	را	دارد	که	با	توجه	به	نیاز	هر	یک	از	دانش	آموزان،	

راهنمایی	ها	و	آموزش	های	الزم	را	بدهد	و	با	آنان	ارتباط	ایجاد	کند.

 در	مرحله	کاربرد	دانش	آموزان	از	طریق	انجام	تکالیف	واقعی	و	چالش	برانگیز	
در	زندگی	روزمره	یادگیری	های	خود	را	به	کار	می	بندند.	

کاربردآمادگی

بحث	
گروهی
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 درس	و	مفاهیمی	
را	کــه	می	خواهید	آموزش	
دهیــد	و	نیــز	پیامدهای	
یادگیری	را	تعیین	کنید.

	با	توجــه	به	محدودیت	در	
آموزش	 در	 با	دانش	آمــوزان	 تعامل	
مجازی	و	سن	آنها،	مناسب	است	یک	
قطعه	فیلم	یا	پویانمایی	کوتاه	آماده	
کنید	که	دربردارنده	مفاهیمی	باشد	که	
می	خواهید	آمــوزش	دهید.محتوای	
درس	می	تواند	شامل	داستان،	تصویر،	
بازی	یا	حداقل	همان	کتاب	درســی	
و	جذابیت	 بودن	 برانگیزاننده	 باشد.	

محتوا	ضروری	است.	

	محتوا	را	برای	دانش	آموزان	ارســال	
کنید.	فعالیتی	که	انتظــار	دارید	دانش	آموزان	
انجــام	دهند	بــه	وضوح	برای	آنهــا	توضیح	
دهید.	بــه	آنها	بگویید	که	در	جلســه	بعد	به	
درس	می	پردازید.	تکالیفی	برای	جلســه	بعد	
تعیین	کنید	تا	اطمینــان	یابید،	دانش	آموزان	

فعالیت		های	مورد	انتظار	را	انجام	داده	اند.

	در	آموزش	
برخط	از	دانش	آموزان	
بخواهید	تا	یافته	های	
خــود	را	ارائه	دهند.	
بخشی	دیگر	از	زمان	
به	جمع	بندی	و	ارائه	
از	 الزم	 توضیحــات	
سوی	معلم	اختصاص	

می	یابد.

	بــه	منظــور	تعامــل	بیشــتر	
دانش	آمــوزان	باهم	دیگــر،	کالس	را	بــه	
گروه		هــای	3	یا	5	نفره	تفســیم	کنید.	هر	
گروه،	زیرگروه	کالس	مجازی	خواهد	بود.	
توجه	داشته	باشــید	گروه	بندی	در	جهت	
هم	افزایی	دانش	آمــوزان	و	ایجاد	رفاقت	
بیــن	آنها	باشــد.فعالیت	ها	بــه	صورت	
انفرادی،	امــا	جمع	بندی	و	ارائه	به	صورت	
گروهی	و	هر	بار	از	سوی	یکی	از	افراد	گروه	

انجام	می	شود.

کالس معکوس 
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2.1. یک نمونه: الگوی آموزش غیرحضوری درس عربی

کاربرد3بحث	گروهی2آمادگی1

الگوی	تدریس	مجازی،	به	روش	یادگیری	معکوس

مرحله	آمادگی
جهــت	جلب	توجه	و	ایجــاد	انگیزه	
کلیپ	مربــوط	به	متــن	درس	را	به	
صورت	قصه	گویی	برای	دانش	آموزان	
پخش	می	کنیم	ســپس	فیلم	تدریس	
که	شامل	ســه	بخش	می	باشد	برای	
بخش	 می	کنیم.	 ارسال	 دانش	آموزان	
اول	شامل	قرائت	المعجم	و	واژه	ها	و	
بخش	دوم	قرائت	متن	و	بخش	سوم	
قواعد	و	 درباره	 مختصری	توضیحات	

ساختار	فعل	امر	می	باشد.
	در	این	مرحله	تکالیف	مورد	انتظار	را	
به	وضوح	برای	دانش	آموزان	توضیح	
داده	و	از	آنها	می	خواهیم	برای	جلسه	
بعد	پس	از	دیدن	فیلم	تدریس	آنها	را	

انجام	دهند.

مرحله	بحث	گروهی
این	مرحلــه	که	در	جلســه	بعد	این	
موضــوع	رخ	می	دهــد	ترجمــه	هر	
پاراگراف	به	گروهی	ســپرده	می	شود	
که	هر	فرد	به	طــور	مجزا	دو	جمله	از	
پارگراف	را	ترجمه	کرده	و	با	هماهنگی	
در	گروه	در	بحث	های	گروهی	خود	به	
یک	ترجمــه	صحیح	و	در	نهایت	یک	
ترجمه	خوب	و	روان	که	رســیدند	به	
گروه	مجازی	کالس	ارســال	می	کنند.	
گروه	بنــدی	کالس	به	جهــت	ایجاد	
دانسته	های	 وهم	افزایی	 سالم	 رقابت	
گروه	می	باشد،	اما	ترجمه	هر	قسمت	
که	بــرای	فرد	به	فــرد	دانش	آموزان	
ارائه	می	شود	به	عنوان	فعالیت	فردی	

دانش	آموز	ثبت	می	گردد.

مرحله	پایانی	)کاربرد(
از	دانش	آموزان	می	خواهیم	منطبق	بر	
قواعد	درس	مثال	هایی	جدید	را	بیابند	
و	در	برگه	ای	نوشــته	و	ارسال	کنند	که	
معلم	به	آنها	رسیدگی	می	نماید	البته	
این	نمونه	کارهای	بچه	ها	می	تواند	با	
نرم	افزارهــای	مختلف	کاربردی	انجام	
شود	که	باعث	یادگیری	بهتر	می	شود.	
در	پایان	برای	ارزشیابی	از	آموختنی	ها،	
تمارین	کتاب	را	به	صورت	گروهی	حل	

می	کنند.

نمونه	تدریس	خالقانه	که	می	توان	
در	برخی	از	دروس	از	آن	استفاده	
کرد	ازجمله	عربی	پایه	هفتم	درس	

هفتم	و	درس	نهم

دانش	آمــوز	 از	 شــیوه	 ایــن	 در	
می	خواهیم	کــه	دروس	مکالمات	
ســاده	عربی	هفتــم	را	به	صورت	
نرم	افزارهای	 با	 انیمیشــن	 دوبله	
ضبط	فیلم	کار	کنند	که	خود	ایجاد	
انگیزه	ای	فوق	العــاده	برای	جذب	
دانش	آمــوزان	بــه	درس	عربی	و	

زبان	عربی	می	باشد.
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4.2. گونه های ارتباط در کالس

از	نگاه	بسیاری	از	صاحب	نظران،	یادگیری	به	عنوان	نوعی	تعامل	و	ارتباط	انسانی	تعریف	شده	است	و	بدون	ارتباط	سازنده	میان	شرکای	اصلی	یادگیری	یعنی	معلم،	
دانش	آموزان	و	والدین،	یادگیری	اثربخشــی	رخ	نخواهد	داد.	در	این	شــرایط	بحران	زده	که	به	علت	رعایت	شیوه	نامه	های	بهداشتی	و	قرنطینه،	احساس	انزوا	همه	

افراد	را	تهدید	می	کند،	این	ارتباط	سازنده	اهمیت	بیشتری	پیدا	کرده	است.	

دست	کم	می	توان	سه	نوع	رابطه	را	در	کالس	تعریف	کرد:

13
2

ارتباط	معلم	
با	دانش	آموز

ارتباط	دانش	آموز
با	دانش	آموزان	

دیگر

ارتباط	دانش	آموز
با	فرایندهای	یادگیری	
و	کتاب	درسی

در	ادامه	به	شرح	هریک	خواهیم	پرداخت.

325

1

2

3

5

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

4

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره متوسطه راهبردهای تربیت و یادگیری  گونه های ارتباط در کالس



4.2.1.	ارتباط	معلم	با	دانش	آموز

به	باور	برخی	از	صاحب	نظران،	قلِب	عمل	تربیتی	»رابطه	میان	معلم	و	دانش	آموزان«	
است.	در	شرایط	کنونی	که	ضربه	روانی	ناشی	از	همه	گیری	کووید-19	به	شیوه	های	
مختلفی	اعم	از	مرگ	دوســتان	و	عزیزان،	از	دســت	دادن	شــغل	والدین،	تجربه	
احساســات	منفی	و	اختالالت	روانی	مانند:	ترس	و	وحشــت،	ناامیدی،	استرس،	
اضطراب،	عصبانیت	و	ناتوانی	در	ابراز	درســت	این	احساسات؛	احساس	تنهایی	و	
تکراری	بودن	روزها	و	کســالت	بر	زندگی	دانش	آموزان	اثر	گذاشته	است،	کیفیت	

رابطه		معلم	با	دانش	آموز	بیش	از	پیش	اهمیت	پیدا	کرده	است.

	پژوهش	ها	نشان	داده	است	در	شرایط	بحران،	تدریس	و	یادگیری	مبتنی	بر	ارتباط	
می	تواند	به	پیشــرفت	تحصیلی	و	رشــد	اجتماعی	و	عاطفی	دانش	آموزان	منجر	
شود.	در	این	شیوه	از	تدریس،	نوع	نگاه	معلم	به	دانش	آموزان	بسیار	تعیین	کننده	
اســت.	آیا	وقتی	دانش	آموزانتان	وارد	کالس	)حضوری	یا	غیرحضوری(	می	شوند،	
از	نظر	شما	انسان	هایی	هستند	که	افکار،	احساسات،	نیازها،	ظرفیت	ها،	ویژگی	ها،	
عالئــق	و	آرزوهای	مربوط	به	خــود	را	دارند	که	می	توانند	با	دیگران	به	اشــتراک	
بگذارنــد؟	آیا	آنها	را	به	عنوان	موجــودی	اجتماعی	در	نظر	می	گیرید	که	می	توانند	
موقعیتی	را	که	در	آن	قرار	گرفته	اند،	درک	و	در	صورت	لزوم	تغییر	دهند؟	اگر	چنین	
باشــد	شما	از	تعامل	با	آنان	احساس	لذت	خواهید	کرد	و	شرایطی	برای	یادگیرنده	
فراهم	می	کنید	که	در	نهایت	امنیت،	بتواند	عمیقًا	در	فرایند	یادگیری	درگیر	شود	و	

از	فرصت	های	یادگیرِی	چالش	برانگیز	استقبال	کند.	
همچنیــن	آیا	می	پذیرید	که	دانش	آموزان	با	خزانه	هایی	منحصر	به	فرد	از	دانش	و	
درک	به	مدرســه	گام	نهاده	اند	و	این	خزانه	باارزش	است.	شاید	این	دانش	و	درک	
منطبق	با	دانش	موجود	در	کتاب	درســی	نباشد،	اما	برای	دانش	آموزان،	واقعی	و	

معنادار	است	و	به	آنها	کمک	می	کند	در	مدرسه	و	در	میان	دوستان	عملکرد	مثبتی	
داشــته	باشند.	یکی	از	وظایف	مهم	معلم	این	است	که	جهاِن	این	دو	دانش،	یعنی	
دانش	موجود	در	دنیای	فرد	و	دانش	موجود	در	کتاب	درسی	را	به	هم	نزدیک	کند	
یا	به	عبارتی	دیگر	کتاب	درســی	را	با	معنا	و	مفهوم	شــخصی	دانش	آموزان	پیوند	
بزند	و	شخصی	ســازی	یادگیری	را	محقق	سازد.	بنابراین	برای	به	هم	نزدیک	کردن	
این	دو	جهان،	باید	معلمان	بتوانند	رابطه	ای	محکم	و	سازنده	با	دانش	آموزان	خود	

برقرار	کنند.
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معلمان	برای	این	که	بتوانند	رابطه	سازنده	ای	با	دانش		آموزان	خود	برقرار	کنند	باید	از	سه	ویژگی	یکرنگی،	همدلی	و	احترام	برخوردار	باشند:	

یکرنگی

یعنی	آنچه	در	باطن	شماست	با	
آنچه	دیگران	از	شــما	می	بینند،	
یکسان	باشد،	یعنی	میان	باطن	
و	ظاهر	شــما	همخوانی	وجود	
داشته	باشد.	فردی	که	یکرنگ	و	
بی	غل	و	غش	است	هرگز	به	آن	
چیزی	که	نیست	تظاهر	نمی	کند.	
او	آنچه	نمی	تواند	انجام	دهد	را	
متعهد	نمی	شود.	به	این	منظور:

	احساسات	خود	را	بپذیرید.	
	اشتباهات	خود	و	دانش	آموزان	

را	بپذیرید.
	تظاهــر	به	دانســتن	همه	
چیز	نکنیــد	و	با	قطعیت	درباره	

رویدادها	قضاوت	نکنید.	

احترام

بــا	توانایــی	معلم	بــرای	انتقال	حــس	محترم	
شمردن	دانش	آموزان	و	اســتعداد	آنها	برای	رشد	
ســر	وکار	دارد.	این	مفهوم	با	محترم	شمردن	حق	
دانش	آمــوزان	برای	تصمیم	گیــری	در	مواردی	که	
در	رشــد	آنها	مؤثر	است	نیز	ارتباط	دارد.	وقتی	ما	
دیگران	را	مهم،	باارزش	و	منحصر	به	فرد	می	شماریم	

به	آنان	احترام	گذاشته	ایم.
	نسبت	به	دانش	آموزان،	توجه	مثبت،	بی	قید	
و	شرط	و	مستقل	از	رفتار	آنان	نشان	دهید.	یعنی	
محبت	شــما	به	دانش	آموز	مشــروط	به	رفتار	او	
نباشد	بلکه	آزادانه،	کامل،	از	سر	اخالص	و	بی	دریغ	

باشد.
	دانش	آمــوزان	را	در	تصمیم	گیری	ها	در	موارد	
مختلف،	مشــارکت	دهید	و	گاهی	در	کالس	برای	
تصمیم	گیری،	رأی	گیری	کنید	و	به	نتیجه	رای	احترام	
بگذارید.	در	ســامانه	شــاد	به	راحتــی	می	توانید	

نظرسنجی	برگزار	کنید.
	به	خاطر	داشــته	باشــید	احترام	بــه	معنای	
از	دســت	دادن	اقتدار	نیســت	بلکه	به	معنای	به	
رســمیت	شناختن	دل	مشــغولی	ها،	احساسات	و	

ارزش	های	دانش	آموزان	است.

همدلی

یعنی	جهان	را	از	دیدگاه	دیگران	دیدن	و	خود	را	به	جای	دیگران	
گذاشتن.	بخش	مهم	همدلی	تشخیص	این	نکته	است	که	شاید	
احساس	فرد	مقابل	نسبت	به	چیزی	یا	امری	بسیار	متفاوت	از	
شما	باشــد؛	اما	با	وجود	این	تفاوت	او	شایسته	دریافت	درک	
و	توجه	شما	اســت.	همدلی	به	توانایی	معلم	در	فهم	ادراکات	
دانش	آموزان	و	انتقال	این	درک	و	فهم	مربوط	می	شــود.	این	
مفهوم	به	معنای	تالش	برای	قرار	گرفتن	در	موقعیت	دانش	آموز	

و	دیدن	موقعیت	از	نگاه	اوست.	به	این	منظور:
	وقتی	با	دانش	آموزانی	روبرو	می	شوید	که	مخل	نظم	کالس	
هستند،	همدلی،	بســیار	به	کار	می	آید.	در	چنین	مواردی	نیاز	
دارید	معنای	نهفته	در	پس	رفتار	دانش	آموز	را	دریابید	و	تالش	
کنید	علل	ریشــه	ای	آن	را	بیابید،	اگرچه	رفتارهای	اخالل	گرانه	
در	نگاه	اول،	برای	شما	بی	معنا	به	نظر	می	رسد.	بزرگترین	مانع	
همدلــی	با	چنین	دانش	آموزی	این	اســت	که	معلم	عمل	این	
دانش	آمــوز	را	درک	نمی	کند	و	رفتــار	او	را	در	دامنه	رفتارهای	
معقول	انســانی	نمی	بیند.	یک	معلم	خردمند	چنین	می	پندارد	
که	دانش	آموز	بــرای	رفتار	خود	نوعی	منطــق	دارد،	از	این	رو	

تالش	می	کند	آن	را	بیابد.	
	شنونده	و	نظاره	گر	خوبی	باشید	و	سعی	کنید	قضاوت	را	به	

تعویق	بیاندازید.
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آغاز کردن و تحکیم رابطه سازنده

رابطه	ســازنده	رابطه	ای	اســت	که	در	آن	سخن	از	دوستی	هست،	اما	سخن	از	وابستگی	نیست،	یعنی	بدون	آنکه	شأن	یادگیری	کاسته	شود	از	یادگیری	لذت	برده		شود.	
معلمانی	که	از	علم	و	هنر	برقراری	و	تحکیم	چنین	رابطه	ای	برخوردارند،	تدریس	اثربخش	تری	دارند.	در	ادامه	برخی	از	پیشنهادهایی	که	می	تواند	در	این	زمینه	به	معلمان	

کمک	کند،	بیان	می	شود.

توجه به فردیت
به	این	معنا،	که	برای	افراد	کالس	خود،	شــأنی	فراتــر	از	نام	و	نام	خانوادگی	و	عکس	آنها،	قائل	

شویم	و	سعی	کنیم	ویژگی	های	منحصر	به	فرد	آنها	را	شناسایی	کنیم.
	زودتر	از	دانش	آموزان	وارد	ســامانه	شوید	و	با	هر	دانش	آموزی	که	وارد	کالس	شد،	سالم	و	
احوالپرسی	کنید	)با	توجه	به	محدودیت	زمان،	دست	کم	در	جلسات	اول	به	این	امر	بپردازید(.	

	با	نام	کوچک	آنها	را	مورد	خطاب	قرار	دهید.
	اگر	معلم	دوره	ابتدایی	هســتید	و	تنها	با	یک	کالس	سروکار	دارید،	قبل	از	سال	تحصیلی	به	
دانش	آموزان	زنگ	بزنید	و	با	پرســیدن	سؤال	هایی	با	آنان	رابطه	برقرار	کنید	)در	سال	گذشته	در	
برخی	از	مدارس،	معلمان	هفته	نخست	سال	تحصیلی	را	به	دیدن	دانش	آموز	اختصاص	دادند	و	
با	خانواده	هر	دانش	آموز	هماهنگ	کرده	و	به	دیدار	او	رفتند	و	در	فضایی	باز	با	همدیگر	مالقات	

کردند.(
	برای	آغاز	کردن	این	رابطه	اگر	امکان	دیدار	حضوری	نبود،	معلم	می	تواند	به	کالس	خود	برود	
و	ویدئویــی	از	کالس	تهیه	و	خود	را	در	محیــط	کالس	به	بچه	ها	معرفی	کند	تا	بچه	ها	با	دیدن	

فضای	کالس	و	معلم،	ارتباط	قوی	تری	پیدا	کنند	و	کالس	و	معلم	را	حس	کنند.
	از	مدیر	مدرســه	بخواهید	امکان	برگزاری	جلســات	آنالین	با	والدین	را	فراهم	کند	تا	در	آن	
جلســات	حکایات		و	اتفاقات	کالسی	که	والدین	و	دانش	آموزان	می	توانند	به	آن	افتخار	کنند	را	با	

آنها	در	میان	بگذارید.

انعطاف پذیری
	انعطاف	پذیری	داشته	باشید	و	وقتی	موقعیتی	پدید	می	آید	که	استثناست،	
تغییر	را	بپذیرید	و	دلیل	این	اســتثنا	را	حتمًا	برای	دانش	آموزان	به	روشــنی	
تبیین	کنید،	چون	دانش	آموزان	نسبت	به	رعایت	انصاف	و	عدالت	در	کالس	

بسیار	حساس	و	آسیب	پذیرند.	
	وقتی	بــه	دانش	آموزان	در	مورد	رفتارهایشــان	بازخورد	می	دهید،	رفتار	
خاصی	را	که	همســاز	با	قوانین	کالس	است،	شناســایی	کنید.	افزون	بر	آن،	
اجــازه	دهید	دانش	آموزان	بدانند	چگونه	بــه	موفقیت	خود	و	دیگران	کمک	

می	کنند.	
	قوانین	را	خیلی	به	موقع،	منصفانه	و	مداوم	اعمال	کنید.

مشارکت
	از	دانش	آموزان	بخواهید	درباره	قوانین	و	روندهای	مناســب	کالس،	نظر	
دهند	و	سپس	با	مشارکت	آنها	قوانین	و	استانداردهایی	را	برای	کالس	تعیین	
کنید.	یک	فهرســت	نوشتاری	روشــن	از	قوانین	با	کمک	خود	دانش	آموزان	
فراهم	کنید.	مشخص	کنید	که	قوانین	چه	زمانی	اعمال	می	شود	و	با	توجه	به	

موقعیت	چگونه	تغییر	می	کنند	)در	آغاز	کالس،	در	طول	آزمون	و	غیره(.

آغاز کردن رابطه
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حفظ و تحکیم رابطه

برای	این	که	بتوانید	رابطه	خود	را	با	دانش	آموزانتان		حفظ	و	تقویت	کنید،	می	توانید	گام	های	زیر	را	بردارید:

قاطعیت و امنیت 

امنیت	در	کالس	را	افزایش	دهید.	از	اذیت	و	آزارها	و	تهدیدهای	مســموم	داخل	و	خارج	
کالس	خود	آگاه	باشــید	و	برای	توقف	چنین	رفتاری	گام	بردارید.	امنیت	فردی	نخســتین	
دل	مشــغولی	هر	فردی	است.	اگر	از	نظر	جسمانی	یا	روانی	احساس	ناامنی	کنیم	آموختن	
امری	دشوار	می	شــود.	کارهای	متعددی	را	می	توان	به	منظور	تأمین	امنیت	کالس	انجام	

داد:

	برای	امنیت	دانش	آموزانتان	در	فضای	مجازی،	سیاســت	های	روشنی	را	تعیین	کنید.	
هرچه	این	سیاست	ها	روشن	تر	باشــد،	پیام	محکم	تری	را	به	دانش	آموزان	می	رسانید.	در	
میان	سیاســت	ها	و	قوانین	بایــد	توصیفی	از	عواقب	تهدید	یا	آســیب	دیگران	گنجانده	

شود.
	اطمینان	یابید	دانش	آموزان	شــما	می	دانند	شما	به	دنبال	تأمین	امنیت	و	رفاه	ایشان	

هستید.	خاطرجمع	شوید	که	آنان	می	دانند	که	شما	به	نفع	آنان	اقدام	می	کنید.
	دانش	آموزانی	که	تهدید	و	آزار	می	رسانند	و	آنهایی	که	مورد	این	اقدامات	قرار	می	گیرند	

را	شناسایی	کنید.	با	آنها	صحبت	کنید	تا	بدانید	چرا	چنین	اتفاقی	رخ	داده	است.	
	بــرای	بحث	درباره	امنیت	در	فضای	مجازی	با	والدین	نشســت	بگذارید	و	یا	از	مدیر	
بخواهیــد	از	متخصصان	این	حوزه	دعوت	کند	و	برای	دانش	آموزان	و	والدین	جلســاتی	

برگزار	نماید.	
	محیطی	بسازید	که	در	آن	هیچ	توهینی	پذیرفتنی	نباشد.
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	دانش	آموزان	را	برای	دســتاوردهای	مهم	شــان	در	داخل	و	خارج	مدرســه	
تحسین	کنید.

	زمان	هایی	را	اختصاص	دهید	که	با	هر	یک	از	آنان	در	مورد	فعالیت	هایی	که	
انجام	می	دهند	و	عالئق	آنها	گفتگو	کنید	و	تکالیفی	که	از	آنان	می	خواهید	را	با	

عالئق	و	فعالیت	های	آنان	پیوند	دهید.

بــه	 مناســب	 بازخوردهــای	 	
از	 بســیاری	 بدهید.	 دانش	آموزان	
معلمان	بازخوردی	به	دانش	آموزان	
می	دهند	که	مشوق	است	و	توانایی	
آنان	را	به	ایشان	بیان	می	کنند؛	اما	
گاهی	نیاز	دارنــد	بازخورد	خاصی	
دهند	تا	دقیقًا	بفهمند	چه	چیزی	را	
خوب	انجــام	دادند	و	چه	چیزی	را	
باید	بهبود	ببخشند.	شاید	نیاز	باشد	
تکلیف	را	به	اجــزای	خردتر	تبدیل	
کرد	و	اجازه	داد	دانش	آموزان	نقاط	
ضعف	و	قوت	خود	را	دریابند.	برای	

مثال	به	ایشان	بگویید:

	در	بند	مقدمه	به	صورت	آشــکار	ایده	اصلــی	مقاله	را	بیان	
کرده	ای.	به	خوبــی	آن	را	جمع	بندی	کــرده	ای.	حاال	نگاهی	به	
جزئیاتی	که	ایده	اصلی	را	در	بند	ســوم	حمایت	می	کند،	داشته	

باشیم.«
	»این	بخش	از	تکلیف	خیلی	قوی	بود.	زیرا	از	این	استدالل....	

به	خوبی	استفاده	کرده	ای	و	در	این	بخش	شما...«
	»	تا	اینجا	مســئله	را	درســت	حل	کردی،	از	اینجا	به	بعد	را	
یکبار	بلند	بگو	یا	بنویس	که	به	چه	صورت	پیش	رفتی	که	به	این	

نتیجه	رسیدی...«
	بــا	اســتفاده	از	کالم	و	جمــالت	زیبا،	ایده	هــا	و	نظرات	و	
پاسخ	های	آنها	را	به	سمت	بهتر	شدن	و	کامل	شدن	سوق	دهیم:	
پســرم	عالی	گفتی،	این	قســمت	را	کمی	تغییر	بده.	دخترم		تو	
نویسنده	خوبی	هســتی	و	خیلی	خالقانه	می	نویسی،	از	تشبیه	
هم	در	نوشــته	هایت	اســتفاده	کن.	وقتی	انشای	تو	را	خواندم	
لذت	بــردم،	خیلی	زیباتر	از	حد	انتظار	من	بود.	اگر	خوش	خط	تر	
بنویسی	عالی	می	شود.	پسرم	جوابی	که	دادی	عالی	بود،	دوباره	
آرام	و	شمرده	تکرار	کن	تا	دوستانت	نکات	مهم	آن	را	یادداشت	

کنند.

بازخورد و تحسین
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	موفقیت	هــای	قبلی	دانش	آموز	را	با	شــواهدی	که	داریــد	به	او	یادآور	
شوید.

	تکلیف	را	به	بخش	های	کوچک	تر	تقســیم	کنید	تا	دانش	آموزان	ببینند	
دانش	الزم	برای	هر	مرحله	را	دارند	و	می	توانند	آن	تکلیف	را	کامل	کنند.

	آزمون	های	کوچکی	برگزار	کنید	که	در	آن	دانش	آموزان	می	توانند	دانش	
خود	را	به	نمایش	بگذارند.	اگر	موفق	شــدند،	روی	تکالیف	دشــوارتر	تمرکز	

کنید.

	مالکیــت	ایده	هایی	که	دانش	آموزان	مطرح	کرده	اند	را	به	آنان	نســبت	
دهید.	برای	مثال،	در	یک	بحث	می	توان	گفت	»لیال	نکته	ای	به	نظرات	مریم	

اضافه	کرد	و	گفت	که...«
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	در	کالس	های	غیرحضوری	اســتفاده	از	صورتک	ها	)ایموجی	ها(	می	تواند	بر	
کیفیــت	تعامل	معلم	و	دانش	آموزان	اثر	گــذارد.	می	توان	برخی	از	صورتک	ها	
را	انتخــاب	و	به	عنوان	زبان	مشــترک	از	آنها	اســتفاده	کرد.	بــرای	مثال،	اگر	
دانش	آمــوزان	مطلبی	را	نفهیدند،	صورتک	خاصی	را	ارســال	نمایند	یا	این	که	
در	آغاز	کالس	از	دانش	آموزان	بخواهید	احساســی	کــه	دارند	را	از	طریق	این	

صورتک	ها	با	کالس	به	اشتراک	بگذارند.

	بــه	دانش	آموزان	حق	انتخــاب	بدهید	تا	همزمان	با	به	نمایش	گذاشــتن	
یادگیری،	از	توانایی	ها	و	عالئق	خویش	استفاده	کنند.	برای	مثال	می	توانید	چند	
تکلیف	به	آنان	بدهید	تا	از	میان	آنها	دست	به	انتخاب	بزنند	یا	این	که	محتوای	
خاص	خود	را	انتخاب	کنند	و	از	درون	آن	اصول	و	تعمیم	ها	را	بیرون	بکشند.

	نسبت	به	مواد	آموزشــی	که	تولید	می	کنید	حس	اشتیاق	نشان	دهید.	اگر	
شــما	نسبت	به	محتوا	مشتاق	باشــید،	دانش	آموزان	هم	ممکن	است	اشتیاق	

خود	را	به	اشتراک	بگذارند.

	دانش	آموزان	)به	ویژه	دانش	آموزان	دوره	دبســتان(	شــنیدن	داستان	های	
مختلف،	حتی	داســتان	های	تاریخی	و	حماسی	را	دوســت	دارند.	سعی	کنید	
متناسب	با	موضوع	درس،	داستان	هایی	را	انتخاب	کنید	و	در	کالس	بخوانید	و	
به	روابط	خود	با	آنان	عمق	بیشــتری	ببخشید.	هنگامی	که	می	خواهید	داستان	
را	بخوانید	چند	پرســش	)به	ویژه	پرســش	های	اساسی	که	در	صفحات	بعدی	
توضیح	داده	شده	است(	طراحی	کنید	و	پیش	از	شروع	داستان	به	دانش	آموزان	

بگویید	که	به	پاسخ	این	پرسش	ها	فکر	کنند.

	در	ابتدای	ســال	فهرســتی	از	تاریخ	تولد	دانش	آموزان	تهیه	کنید	و	در	آغاز	
هر	ماه	با	اســتفاده	از	فیلم	های	کوتاه	و	تصاویری	که	برایشان	می	سازید،	تولد	
متولدین	ماه	را	یادآوری	کنید	و	تبریک	بگویید	و	حتی	به	عنوان	هدیه	می	توانید	

ایجاد شور و اشتیاق و انگیزه 
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عکــس	آنهــا	را	در	آن	روز	پروفایل	گــروه	کالس	قرار	دهید	یــا...	)	ویژه	دوره	
دبستان(.	

	در	کالس	های	آنالین	با	توجه	به	شــرایط	کنونی	ممکن	است	خبری	از	مبتال	
	پیگیر	 شدن	دانش	آموزان	یا	افراد	خانواده	آنها	به	کرونا	به	دست	ما	برسد.	حتمًاً
و	جویای	احوال	آنها	شوید	و	از	دوستانشان	بخواهید	در	کالس	برای	شفای	آنها	

صلوات	بفرستند	یا	حمد	شفا	بخوانند.
	مناســبت	هایی	مانند	روز	کودک،	روز	دانش	آمــوز	و	هر	آنچه	که	مربوط	به	
دانش	آموزان	است	را	در	کالس	یاد	کنید	و	در	آن	روز	با	پخش	کلیپ	)نماهنگ(،	
آهنگ	و	تصاویر،	احترام	و	عالقه	خود	را	نسبت	به	آنها	ابراز	کنید	تا	بدانند	چقدر	

برای	شما	مهم	هستند.

	از	دانش	آموزان	)دوره	دبســتان(	بخواهید	برگه	ای	دو	ســتونی	روی	درب	
اتاقشــان	یا	روی	کمد	نصب	کنند	و	هر	روز	کارهای	خوب	خود	را	در	یک	ستون	
و	اشتباهاتشــان	را	در	ستون	مقابل	آن	بنویسند	و	در	پایان	هر	هفته	احساس	
و	افکار	خود	را	در	مورد	کارهای	خوب	و	اشتباهاتشــان	یادداشت	کنند	و	برگه	را	

با	شما	به	اشتراک	بگذارند.

333

1

2

3

5

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

4

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره متوسطه راهبردهای تربیت و یادگیری  گونه های ارتباط در کالس



شنیدن و دیدن همه دانش آموزان

	بــا	توجه	بــه	شــرایط	آمــوزش	از	راه	دور،	هیچ	
دانش	آموزی	نباید	مورد	غفلت	قــرار	بگیرد،	بنابراین	

مهم	است	که	به	موارد	زیر	توجه	کنیم:
	معلم،	تمام	وقت	کالس	را	در	اختیار	خود	نگیرد	تا	
دانش	آموزان	احســاس	کنند	کالس	متعلق	به	آنها	نیز	
هســت.	آنها	هم	مورد	خطاب	قرار		گیرند	و	بتوانند	به	
صورت	کالمی	و	غیرکالمی	به	آنچه	در	کالس	می	گذارد،	

واکنش	نشان	دهند.
	اجــازه	دهید	همــه	دانش	آمــوزان	در	مباحث	و	
تعامالت	کالســی	شــرکت	کننــد.	دانش	آموزانی	که	
معمواًل	مشــارکت	نمی	کنند	را	صدا	کنید	و	به	گفتگو	با	

آنها	بپردازید.
	نحوه	برخورد	معلم	در	مقابل	عدم	پاســخ	یا	پاسخ	
نادرست	دانش	آموزان	صبورانه	باشد	و	در	این	مورد	با	

همه	یکسان	برخورد	شود.
	در	دقایقــی	از	کالس	جای	خودمــان	را	با	بچه	ها	
	بگوییم:	»خب	حاال	قرار	اســت	شما	 عوض	کنیم،	مثاًلً
معلم	باشید	و	از	من	سؤال	کنید	یا	به	من	امال	بگویید؛	
مینا	جان	از	درس	6	اجتماعی	امروز	دو	ســؤال	از	من	
بپرس؛	علی	جــان	یک	جملــه	از	درس	که	به	نظرت	

مهم	تر	بود	را	به	من	امال	بگو	و	.....«
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4.2.2.	ارتباط	دانش	آموز	با	فرایندهای	یادگیری	و	کتاب	درسی	

هســته	اصلی	جریان	تدریس	و	یادگیری،	تدارک	شــرایط	و	محیطی	اســت	که	
یادگیرنــده	بتواند	با	آن	به	تعامل	بپردازد.	هر	یک	از	ما	فرایندهای	یادگیری	خاص	
خود	را	داریم	و	عالئق	و	اشــتیاق	هــر	یک	از	ما	به	یادگیری	بــا	عوامل	مختلفی	
برانگیخته	می	شــود؛	اما	آنچه	که	در	همه	ما	مشترک	است،	کنجکاوی،	نسبت	به	
دنیای	پیرامون	و	کاوش	آن	اســت.	همین	ویژگِی	طبیعی	انسان	می	تواند	مبنای	
فرایند	تدریس	و	یادگیری	قرار	گیرد	و	او	را	برای	رویارویی	با	موقعیت	های	غیرقابل	
پیش	بینِی	زندگی	آماده	سازد	و	به	همین	دلیل	است	که	تدریس	و	یادگیری	مبتنی	

بر	کاوشگری	موضوعیت	پیدا	می	کند.

برخــی	از	نظام	هــای	تعلیــم	و	
تربیــت	موفق،	طراحــی	فرایند	
یادگیری	و	تدریس	را	به	گونه	ای	
پیش	می	برند	که	دانش	آموز	طی	
فرایند	یادگیــری	با	فرصت	های	
روبرو	شــود.	 و	متنوعی	 متعدد	
برای	مثــال	طراحی	فرصت	های	
یادگیری	به	گونه	ای	پیش	می	رود	
که	دانش	آمــوز	بتواند	در	موارد	

روبه	رو	به	کاوش	بپردازد:

 کاوش خود	)اعم	از	باورها	و	ارزش	ها؛	سالمت	جسمانی،	روانی،	اجتماعی	
و	معنوی؛	روابط	انسانی	و	غیره(	

 کاوش زمان و مکان	)اعم	از	پیشینه	های	فردی،	اکتشافات،	مهاجرت	های	
بشر،	سفر	و	غیره(

 کاوش ســبکی که دانش آموز ایده ها، احساســات، باورها و ارزش های 
خود را ابراز می کند.

 کاوش جهان طبیعی و قوانین آن
 کاوش ارتباط میان سیســتم های ساخت بشر اعم از سازمان ها، نهادها 

و غیره با جوامع
 کاوش حقوق و مســئولیت های خود برای تالش به منظور به اشتراک 
گذاشــتن منابــع محدود موجــود در ســیاره زمین با دیگر انســان ها و 

موجودات

شایان	ذکر	اســت	طراحی	چنین	فرصت	های	یادگیری	باید	پیش	از	شروع	
کالس	از	ســوی	معلم	صــورت	گیرد.	برخی	از	معلمان	بــرای	این	که	تمرکز	
دانش	آموزان	در	کالس	های	آنالین	افزایش	یابد	پیش	از	شــروع	هر	کالس،	
بــه	صورت	مکتوب	مجموعه	فعالیت	هایی	که	قرار	اســت	در	کالس	صورت	
گیرد	را	با	دانش	آموزان	به	اشــتراک	می	گذارند.	به	خاطر	داشــته	باشید	که	
کالس	آنالین	ممکن	اســت	خسته	کننده	باشــد،	پس	فعالیت	های	متنوع	
و	جذابــی	را	طراحی	کنید.	همچنین	با	اســتفاده	از	فنــون	مختلفی	که	در	
بخش	سنجش	و	ارزشیابی	این	برنامه	آورده	شده	است	مانند	بلیط	خروج،	
می	توانید	دانش	آموزان	را	در	فعالیت	های	تأملی	و	فراشناختی	درگیر	کنید.
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کاوشگری

تدریس	و	یادگیری	به	شــیوه	کاوشــگری	اگر	به	خوبی	طراحی	شود،	می	تواند	انگیزه	دانش	آموزان	را	برای	یادگیری	افزایش	دهد	و	در	این	شرایط	کرونایی	که	پژوهش	ها	
حکایت	از	کاهش	انگیزه	دانش	آموزان	دارد،	مؤثر	به	نظر	می	رســد؛	به	همین	دلیل	از	بین	رویکردهای	مختلف	تدریس	و	یادگیری،	بر	شــیوه	کاوشــگری	تأکید	می	شود.	

تفاوت	میان	کالس	سنتی	و	کالس	مبتنی	بر	کاوشگری	در	جدول	زیر	نمایش	داده	شده	است.

کاوشگریسنتی

دانش		آموزان	به	صورت	گروهی	کار	می	کنند.دانش		آموزان	به	تنهایی	کار	می	کنند.

کالس	درس،	خوِد	زندگی	است.کالس	درس،	دانش	آموزان	را	برای	زندگی	آینده	آماده	می	کند.

تمرکز	بر	فرایند	و	برایند	یادگیری	است.تمرکز	بر	برایند	و	محصول	تدریس	و	یادگیری	است.

یادگیری	به	عنوان	وظیفه	ای	است	که	بر	دوش	آنان	گذاشته	
شده	است	و	باید	آن	را	تحمل	کرد.

یادگیری	به	عنوان	چالشی	لذت	بخش	و	مبتنی	بر	جستجوگری	دیده	
می	شود.

پرسش	هایی	که	مطرح	می	شود	بسته	هستند،	یعنی	یک	پاسخ	
درست	دارند.

پرسش	هایی	که	مطرح	می	شوند	باز	هستند،	یعنی	چندین	پاسخ	
درست	می	توان	به	آنها	داد.

تأکید	بر	درک	مفاهیم	است.تأکید	بر	تسلط	بر	دانش	در	سطح	واقعیت	است.

امکان	تعقیب	پرسش	های	دانش		آموزان	وجود	دارد.گام	به	گام	از	برنامه	درسی	پیروی	می	کند.

فعالیت	ها	به	طور	عمده	بر	کتاب	های	درسی	و	کتاب	های	کار	
فعالیت	ها	بر	انواعی	از	منابع	تکیه	دارند.تکیه	دارند.

دانش		آموزان	به	عنوان	متفکرانی	دیده	می	شوند	که	نظریات	خود	را	در	دانش		آموزان	به	عنوان	لوح	سفید	در	نظر	گرفته	می	شوند.
مورد	جهان	دارند.

	اطالعات	را	به	دانش		آموزان	انتقال	می	دهند. معلمان	تسهیل	گر	یک	محیط	یادگیری	تعاملی	هستند.معلمان	معمواًلً

	در	پی	پاسخ	های	درست	هستند. معلمان	معمواًل	در	پی	درک	یادگیری	دانش		آموزان	هستند.معلمان	معمواًلً

	از	تدریس	جداست. سنجش	در	تدریس	تنیده	شده	است.سنجش	معمواًلً
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برخالف	تصور	بســیاری	از	افراد،	کاوشــگری	منحصر	به	حوزه	علوم	تجربی	
نیســت.	حتی	در	حوزه	علوم	انســانی	ســخن	از	کاوشــگری	جغرافیایی،	
کاوشگری	تاریخی	و	کاوشگری	علوم	اجتماعی	وجود	دارد	و	در	حوزه	هنر	و	

همچنین	نگارش	و	انشاء	فارسی	نیز	به	کار	گرفته	می	شود.	
برای	مثال	در	حوزه	نگارش	و	انشاء	فارسی	در	مباحث	مربوط	به	تصویرنویسی،	
تهیه	گزارش،	تهیۀ	ســفرنامه	و	غیره	می	توان	از	روش	مبتنی	بر	کاوشــگری	
ســود	جســت.	آموزش	در	فضای	مجازی	فرصت	مناسبی	برای	کاوشگری	
فراهم	کرده	اســت.	منبع	یادگیری،	دیگر،	محدود	به	کتاب	درسی	نیست	و	
می	توان	از	فیلم	هــا،	تصاویر	و	حتی	بازدید	مجازی	از	مکان	های	تاریخی	و	

دیدنی	کمک	گرفت	و	آنها	را	به	عنوان	منابع	یادگیری	در	نظر	گرفت.

کاوشگری	در	هر	حوزه	ای	که	به	کار	بسته	شود	نیازمند	به	طراحی	پرسش	هایی	است	
که	معمواًل	با	عنوان	»پرسش	های	اساسی«	از	آنها	یاد	می	شود.	چنین	پرسش	هایی	
معناســازی	ما	را	برانگیخته	می	کنند.	استفاده	از	این	پرســش	ها،	انتقال	یادگیری	
به	دنیای	واقعی	را	نیز	آســان	می	ســازد	زیرا	در	برخورد	با	چالش	های	تازه	ما	را	به	
جســتجوی	الگوهای	مشابه،	پیوند	دادن	اندیشــه	ها	و	در	نظر	گرفتن	راهبردهای	
ســودمند	ســوق	می	دهند.	معلم	با	طرح	این	پرســش	ها	هم	می	تواند	یادگیری	
دانش	آموزان	را	سنجش	کند	و	هم	عالقه	آنان	را	به	موضوع	یادگیری	افزایش	دهد.	

پرسش	های	اساسی	معمواًل	تمام	یا	برخی	از	ویژگی	های	زیر	را	دارند:

	باز	پاسخ	هســتند	و	در	برابر	یک	پاسخ	صحیح	ساده	یا	واحد،	مقاومت	نشان	
می	دهند.

	تفکر	را	فرا	می	خوانند،	غیرمنتظره	و	یا	بحث	برانگیز	هستند.
	دانش		آمــوزان	را	ملزم	به	اســتفاده	از	محتوای	درس	و	تجربه	شــخصی	خود	
می	کنند.	همچنین	آنها	را	ملزم	می	کنند	که	جایگزین	ها	را	در	نظر	بگیرند،	شواهد	را	
سبک	و	سنگین	و	از	اندیشه	های	خود	حمایت	و	پاسخ	های	خود	را	توجیه	کنند.

	به	ایده	های	کالن	و	اصلی	موجود	در	یک	رشته	علمی	اشاره	می	کنند.
	می	توانند	مجــددًا	مورد	بازبینی	قرار	گیرند	تا	دانش		آمــوزان	را	درگیر	گفتگو	و	

بحث	کنند.
	به	طرح	پرسش	های	دیگر	از	سوی	دانش		آموزان	منجر	می	شوند.	

	تحریک	کننده		مفروضه	ها	و	آموزه	های	پیشین	هستند.
	میان	یادگیری	پیشین	و	تجربه	های	فردی،	پیوندهای	معنادار	برقرار	می	کنند.
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 مثال هایی از پرسش های اساسی در دروس مختلف

مطالعات اجتماعی
	در	این	داستان	صدای	چه	کسانی	شنیده	نشده	است؟	

	چه	چیزی	ارزش	جنگیدن	را	دارد؟	چه	کسانی	در	این	باره	تصمیم	گیرنده	
هستند؟

	مــن	چگونه	می	توانم	در	مورد	یک	مســئله	مهم	امــا	بی	اهمیت	برای	
خانواده	ام،	نقش	اثرگذاری	داشته	باشم؟	)مثاًل	مصرف	آب،	دور	ریختن	غذا	

و	غیره(.

هنر
	آیا	هنرمند	نسبت	به	مخاطبان	
دارد؟	مخاطبان	 تعهــدی	 خــود	

نسبت	به	هنرمندان	چطور؟
کارهــای	هنری	چــه	چیزی	 	
در	مــورد	فرهنگ	جامعــه	به	ما	
می	گوینــد؟	آنهــا	چگونه	ممکن	
اســت	نگاه	ما	را	نســبت	به	آن	
فرهنگ	و	جامعه	تحریف	کنند؟

	شما	اگر	جای	فیلم	ساز	بودید،	
داســتان	فیلــم	را	چــه	تغییری	

می	دادید	و	چرا؟
	بــرای	فهــم	یک	فیلــم	یک	
دقیقه	ای،	باید	بــه	چه	نکاتی	در	

فیلم	توجه	کنیم؟

علوم
	در	بــدن	موجــودات	زنده،	
کارکرد	و	ساختار	چگونه	با	هم	

مرتبط	هستند؟
	یک	ادعای	علمی	را	چگونه	

باید	ارزشیابی	کرد؟

دینی
	کــدام	بخــش	زندگی	من	
ثابت	و	کدام	بخش	قابل	تغییر	

است؟
	دین	در	زندگی	انســان	چه	

نقشی	دارد؟

ادبیات
	خوانندگان	خوب	چه	می	کنند؟

	نویسنده	یک	داســتان،	چگونه	داستان	را	شروع	
کند	تا	باعث	جذابیت	بیشتر	آن	شود؟	
	کاربرد	ادبیات	در	زندگی	ما	چیست؟

	تاریخ	و	ادبیات	چه	رابطه	ای	با	یکدیگر	دارند؟
	چگونــه	می	تــوان	ادبیــات	را	در	زندگــی	جاری	

ساخت؟
	حقیقت	باالتر	و	ارزشمندتر	است	یا	تخیل؟	چرا؟

ریاضیات
	جمع	و	تفریق	چه	شباهتی	دارند؟

	رقم	های	یک	عدد	چه	ارتباطی	با	هم	دارند؟
	چگونه	می	توان	با	استفاده	از	داده	ها	تصمیمی	را	گرفت؟
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تسهیل گری مسیر کاوشگری

افزون	بر	اســتفاده	از	پرســش	های	اساسی	برای	هدایت	فرایند	کاوشگری،	با	اســتفاده	از	گام	های	زیر	نیز	می	توان	تجربیاتی	برای	یادگیری	دانش	آموزان	طراحی	کرد	که	
مسیر	کاوشگری	تسهیل	شود:

1
چگونه	به	دانش	آموزان	
کمک	خواهید	کرد	که	
بدانند	به	کجا	می	روند	
و	چرا	به	آنجا	
می	روند؟

5
چگونه	دانش	آموزان	
درک	خود	را	نشان	
خواهند	داد؟

6
چگونه	تدریس	خود	
را	با	نیازهای	هر	یک	از	
یادگیرندگان	متناسب	

می	کنید؟

2
چگونه	توجه	

دانش	آموزان	را	جلب	
خواهید	کرد	و	آنها	را	
با	موضوع	درگیر	
می	کنید؟	

3
چگونه	به	دانش	آموزان	

کمک	خواهید	کرد	تا	ایده	ای	
را	کاوش	کنند	و	به	دانش	و	
مهارت	ها	مجهز	شوند؟

4
چگونه	به	دانش	آموزان	
کمک	خواهید	کرد	به	طور	

عمیق	تری	بر	محتوا	تأمل	کنند	و	
براساس	بازخورد	و	خودسنجی	
بتوانند	کار	خود	را	بازنگری	و	

پاالیش	کنند؟

7
تجربیات	یادگیری	را	

چگونه	سازمان	دهی	خواهید	
کرد	که	درک	یادگیرندگان	
افزایش	یابد	و	به	سوی	
یادگیرنده	مستقل	
حرکت	کنند؟
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گام	های	ذکر	شده	در	باال	در	جدول	زیر	در	قالب	پرسش	و	پاسخ	از	یک	معلم	در	یک	طراحی	آموزشی	خاص	بیان	شده	است:

پرسش	از	معلم	

	چگونه	به	دانش	آموزان	کمک	خواهید	کرد	که	
بدانند	به	کجا	می	روند	و	چرا	به	آنجا	می	روند؟

پاسخ	معلم

 اهــداف	درس	را	با	زبان	متناســب	با	دانش	آمــوزان	با	آنان	به	
اشتراک	می	گذارم.

 نمونــه	کارهای	دانش	آموزان	ســال	قبل	را	با	آنها	به	اشــتراک	
می	گذارم	تا	آنها	را	نقد	کنند.

پرسش	از	معلم	

	چگونه	به	دانش	آموزان	کمک	خواهید	کرد	تا	ایده	ای	را	
کاوش	کنند	و	به	دانش	و	مهارت	ها	مجهز	شوند؟

پاسخ	معلم

 با	اســتفاده	از	پاورپوینت	و	شکل	های	جذاب،	مفهوم	بشقاب	غذای	من	را	معرفی	
می	کنم	و	با	طرح	پرســش	هایی	به	دانش	آموزان	کمــک	می	کنم	تا	بتوانند	گروه	های	

مختلف	غذایی	را	تشخیص	دهند	و	در	نهایت	در	زندگی	خود	به	کار	گیرند.

پرسش	از	معلم	

	چگونــه	به	دانش	آمــوزان	کمک	خواهیــد	کرد	به	طور	
عمیق	تری	بــر	محتوا	تأمــل	کنند	و	براســاس	بازخورد	و	
خودسنجی	بتوانند	کار	خود	را	بازنگری	و	پاالیش	کنند؟

پاسخ	معلم

 از	دانش	آموزان	می	خواهم	غذاها	و	خوراکی	هایی	که	در	48	ساعت	
گذشــته	خورده	اند	را	با	توجه	به	مفهوم	بشقاب	غذای	من	بررسی	و	با	
تأمل	بر	آن،	مشخص	کنند	در	هر	وعده	چه	گروه	های	غذایی	در	بشقاب	
غذایی	آنان	وجود	داشته	است؟	سپس	نتیجه	را	با	هم	گروهی	خود	به	
اشــتراک	و	از	او	بازخورد	دریافت	کنند.	در	نهایت	برخی	گروه	ها	نتیجه	

کار	خود	را	در	کالس	ارائه	دهند.

پرسش	از	معلم	

	چگونه	توجه	دانش	آموزان	را	جلب	خواهید	کرد	
و	آنها	را	با	موضوع	درگیر	می	کنید؟

پاسخ	معلم

 یک	پرســش	باز	مطرح	می	کنم	تا	دانش	آموزان	به	آن	پاسخ	دهند:	
به	نظر	شما	چه	چیزهایی	سبب	می	شود	ما	سالم	بمانیم؟

 دانش	آموزان	به	صورت	دو	نفره	با	هم	مصاحبه	می	کنند	و	غذاها	و	
خوراکی	هایی	که	در	48	ساعت	گذشته	خورده	اند	را	بررسی	می	کنند.
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پرسش	از	معلم	

	چگونه	دانش	آموزان	درک	خود	را	نشان	خواهند	
داد؟

پاسخ	معلم

 از	دانش	آموزان	می	خواهم	با	توجه	به	اصول	نامه	نویســی،	یک	
نامه	برای	مادر	خود	)کســی	که	در	خانه	بیشتر	کار	آشپزی	می	کند(	
درباره	بشــقاب	غذایی	سالم	بنویسند	و	در	کالس	برای	ما	بخوانند	یا	
ایــن	که	با	توجه	به	اصول	ارائه	اثربخش،	یک	فیلم	کوتاه	تهیه	و	در	
آن	بشــقاب	غذایی	سالم	را	به	مادر	خود	معرفی	کنند	و	در	کالس	به	

نمایش	بگذارند.

پرسش	از	معلم	

	تجربیــات	یادگیــری	را	چگونه	ســازمان	دهی	
خواهید	کرد	که	درک	یادگیرندگان	افزایش	یابد	و	به	

سوی	یادگیرنده	مستقل	حرکت	کنند؟

پاسخ	معلم

 فرصت	های	یادگیری	در	گام	های	کوچک	ارائه	می	شود	و	از	تجربیات	پیشین	دانش	آموزان	
حرکت	می	کنم	و	از	دانش	آموزان	می	خواهم	آنچه	آموخته	اند	را	از	طریق	نوشتن	نامه	در	بافت	

زندگی	خود	به	کار	ببرند.

پرسش	از	معلم	

	چگونــه	تدریس	خود	را	بــا	نیازهای	هر	یک	از	
یادگیرندگان	متناسب	می	کنید؟

پاسخ	معلم

 فرصت	هــای	یادگیری	که	طراحی	می	شــود	بــا	زندگی	واقعی	
دانش	آمــوزان	پیوند	می	زنم	و	به	این	ترتیــب	نیازهای	آنان	لحاظ	

می	شود.
 فعالیت	های	یادگیری	متنوع	برای	دانش	آموزان	طراحی	می	کنم.
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ارتباط	دانش	آموز	با	دانش	آموزان	دیگر 	.4.2.3

در	کالس	درس	)خواه	حضوری،	خواه	غیرحضوری(	معلم	تنها	کســی	نیســت	که	مســئولیت	خلق	محیطی	برای	یادگیری	را	دارد.	هر	کدام	از	دانش	آموزان،	آورده	های	
ارزشــمندی	برای	کالس	دارند	و	می	توانند	در	خلق	این	محیط	مشــارکت	داشته	باشند.	تمام	رفتارهای	انسان	ها	متأّثر	از	افراد	و	گروه	هایی	است	که	فرد	به	آن	تعلق	دارد.	
کالس	درس	هم	یک	گروه	است؛	گروهی	که	افراد	با	خصیصه	های	مشترک	)مثل	سن	و	سال	و	میزان	تحصیالت	و	رشته	تحصیلی(	در	آن	جمع	شده	اند	و	همین	اشتراکات،	
باعث	می	شــود	دانش	آموزان	به	هم	نزدیک	شــوند	و	احساس	دل	بستگی	کنند.	نوع	ارتباطی	که	معلم	میان	این	دانش	آموزان	برقرار	می	کند،	بسیار	مهم	است.	معلم	باید	
با	خود	فکر	کند	»من	می	خواهم	چه	نوع	ارتباطی	میان	دانش	آموزانم	برقرار	باشــد«.	به	باور	صاحب	نظران	تعلیم	و	تربیت	در	شــرایط	حاضر	نیاز	به	این	داریم	که	میان	

دانش	آموزان	رابطه	همدالنه،	دو	سویه،	سالم،	سازنده	و	عاری	از	وابستگی	برقرار	شود.	راهبردهای	زیر	در	این	خصوص	می	تواند	کمک	کننده	باشد:

	در	آغــاز	ســال	تحصیلــی	از	
دانش	آمــوزان	بخواهید	با	یکدیگر	
مصاحبه	کنند	و	فرد	مصاحبه	شونده	

را	به	کالس	معرفی	کنند.

	از	دانش	آمــوزان	بخواهیــد	از	
پیشینه،	سرگرمی	ها	و	عالئق	خود	
پوسترهایی	بسازند.	در	این	پوستر	
می	توانند	عکس	هایی	از	زمان	تولد	
تا	لحظه		حال	را	بگنجانند.	ســپس	
این	 بخواهیــد	 دانش	آمــوزان	 از	
پوســترها	را	در	کالس	ارائه	دهند	
)دانش	آمــوزان	دوره	ابتدایــی	و	

متوسطه	اول(.	

	همه	دانش	آموزان	را	تشــویق	
کنید	تــا	از	خود	بگویند	و	تجربه	ها	
و	خاطره	های	خود	را	برای	دیگران	
بازگو	کنند.	اگر	در	کالس	افرادی	از	

فرهنگ	ها	و	اقــوام	مختلف	وجود	
داشته	باشــند.	این	فعالیت	برای	
دانش	آموزان	جذاب	خواهد	بود.

	کمــی	کــه	از	ســال	تحصیلی	
یکدیگر	 با	 دانش	آموزان	 و	 گذشت	
آشــنا	شــدند،	هر	چند	روز	یکبار	
فضایی	پدید	آوریــد	تا	هر	یک	از	
مثبت	 ویژگی	 یــک	 دانش	آموزان	
یکی	از	همکالسی	های	خود	را	روی	
تخته	یادداشت	کنند.	آنان	باید	از	
تکرار	نظری	که	در	آن	فضا	موجود	
اســت،	پرهیــز	کننــد.	در	نهایت	
برگه		کامل	شــده	را	به	صاحب	آن	

برگردانند.

	کاِر	گروهــی	را	جدی	بگیرید	و	
تکالیفی	 بود،	 امکان	پذیر	 هر	وقت	
طراحی	کنید	کــه	دانش	آموزان	به	

صورت	گروهــی	کار	کنند	و	نقش	
افراد	گــروه	را	به	روشــنی	تعریف	
کنید.	با	قرار	گرفتن	در	گروه	ها،	خأل	
ارتباطی	ناشی	از	این	شرایط	بحران	
تا	حدی	برطرف	می	شــود.	افزون	
بر	آن،	دانش	آمــوزان	صدای	خود	
را	بــاز	می	یابند	و	به	دلیل	همکاری	
با	یکدیگر	احساس	امنیت	می	کنند	
و	یادگیری	بهبــود	می	یابد.	وقتی	
یادگیرنده	ای	با	مفهوم	ها،	مهارت	ها	
یا	نگرش	های	دشوار	کلنجار	می	رود،	
این	همســاالن	هستند	که	برای	او	
امنیت	پدید	می	آورند.	همســاالن	
با	مهارت،	شــفافیت	و	دلســوزِی	
شــگفت	آوری	بــه	همدیگر	کمک	

می	کنند.

دانش	آمــوزان	خــود	 بــرای	 	
فرصت	هایی	فراهم	کنید	تا	بتوانند	

افکار،	احساسات	و	عواطف	خود	را	
ابراز	کنند	و	با	دیگران	به	اشــتراک	

بگذارند.	

به	دانش	آمــوزان	مهارت	های	 	
الزم	مانند	مهارت	شــنیدن	فعال	را	
برای	تعامل	گروهی	آموزش	دهید.

	به	منظــور	اینکه	دانش	آموزان	
بتوانند	گروه	های	مختلف	را	تجربه	
کنند	و	وابستگی	در	بین	آنها	پیش	
نیاید،	و	روابط	محترمانه	و	همدالنه	
باشد،	اعضای	گروه	ها	و	نقش	های	

آنها	را	به	تناوب	تغییر	دهید.	

	اطمینــان	یابیــد	هــر	یک	از	
دانش	آمــوزاِن	گــروه،	مفاهیــم،	
مهارت	هــا	و	نگرش	های	مرتبط	با	
تجربه	یادگیری	مورد	نظر	را	کسب	

کرده	است.

	مشــارکت	را	ارج	نهیــد.	برای	
دانش	آموزان	فرصت	هایی	را	فراهم	
کنید	تا	از	همدیگر	کمک	بگیرند	و	
یادگیری	عمیق	تری	 ترتیب	 این	 به	

حاصل	شود.

دانش	آموزان	 کــه	 هنگامــی	 	
مشــغول	کار	کــردن	در	گروه	های	
کوچک	هستند،	با	پایش	کار	آنان،	
اطالعات،	منابع	یا	مشوق	های	الزم	

را	برایشان	فراهم	کنید.	

بخواهیــد	 دانش	آمــوزان	 از	 	
محصولی	طراحی	کنند	و	بسازند	و	
خواسته	ها	و	نارضایتی	های	خود	را	
از	طریق	یک	کالژ،	عکس	یا	نقاشی،	
فیلم،	نوشتار	و	غیره	منعکس	کنند	

و	به	کالس	ارائه	دهند.
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سنجش
و ارزشیابی

5



همه	گیری	جهانی	کووید-19	ســبب	شد	بســیاری	از	نظام	های	تعلیم	و	تربیت	به	
صورت	ناگهانی	و	غیرقابل	پیش	بینی	با	چالش	بسته	شدن	مدارس	و	نیاز	به	ابداع	
شــیوه	هایی	تازه	برای	تدریس	و	یادگیری	روبرو	شوند	تا	فرایند	یادگیری	متوقف	
نشــود.	هر	چند	بسیاری	از	مدارس	به	زیســت	بوم	تازه	ای	ورود	پیدا	کرده	اند	اما	
این	قلمرو	هنوز	برای	بسیاری	از	کنشگران	نظام	های	تعلیم	و	تربیت	ناآشناست	و	
برای	چگونگی	مواجهه	با	عناصــر	و	مؤلفه	های	مختلف	این	نظام	نیاز	به	حمایت	

پشتیبانی	دارند.	
از	جمله	مؤلفه	های	مهم	در	نظام	تعلیم	و	تربیت،	عنصر	ســنجش	است	که	در	این	
زیســت	بوم	تازه	که	یادگیــری	از	راه	دور	رخ	می	دهد،	ارزش	و	اهمیت	دوچندانی	
می	یابد.	ســنجش	به	عنوان	فرایند	گردآوری،	تحلیل	و	کاربرد	شــواهد	متنوع	و	
چندگانه	ای	از	یادگیری	دانش	آموزان،	در	نظر	گرفته	می	شــود	که	فرایند	تدریس	و	
یادگیری	را	غنی	می	کند	و	آن	را	پیش	می	برد.	به	طور	کلی	رشد	و	بالندگی	در	این	
زیســت	بوم	تازه،	نیازمند	فرهنِگ	حمایت	گِر	ســنجش	است.	در	چنین	فرهنگی،	
ذینفعان	مختلف	تعلیم	و	تربیــت	اعم	از	دانش	آموزان،	معلمان،	والدین،	مدیران	
مدارس	و	سیاســت	گذاران	برنامه	های	تعلیم	و	تربیت،	ظرفیت	های	سنجشگری	
را	در	خود	رشــد	می	دهند	تا	بتوانند	در	جهت	کمک	به	اثربخش	ســاختن	فرایند	

یادگیری،	آن	را	پایش،	مستند	و	اصالح	کنند.
نظر	به	بحران	پیش	آمده	برای	نظام	آموزشی	در	دوره		همه	گیری	جهانی	کووید-19،	
باید	انتظارات	و	شــیوه	های	سنجش	نسبت	به	شرایط	عادی	تغییر	کند.	از	این	رو،	
بر	مبنای	تجارب	زیســته		معلمان	در	سال	گذشته	و	مطالعات	ملی	و	بین	المللی	در	
خصوص	ســنجش	و	ارزشیابی	پیشــرفت	تحصیلی،	رویکرد	سنجش	و	ارزشیابی	

متناسب	با	شرایط	یادگیری	در	این	دوره		بحرانی	معرفی	می	شود.
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5/1. ویژگی های سنجش در شرایط آموزش غیرحضوری
مهم	ترین	مالحظاتی	که	در	فرایند	سنجش	به	طور	عام	و	در	آموزش	در	فضای	مجازی	به	طور	خاص	مورد	توجه	است،	به	شرح	ذیل	است:

کاهش تقلب علمی 

در	یادگیری	در	فضای	مجازی	امکان	تقلب	بیشــتر	از	آموزش	
حضوری	بوده	و	امــکان	نقض	اخالقیات	در	این	زیســت	بوم	
خیلی	فراهم	اســت.	بنابراین	برنامه	ریزی	اقدام	های	سنجشی	
که	امــکان	تقلب	را	پایین	بیاورند	و	یــا	از	بین	ببرند،	اهتمام	

زیادی	را	می	طلبد.

شفافیت در سنجش 

الزم	اســت	از	ابتدای	فرایند	آموزش،	انتظــارات	از	یادگیرنده	
مشخص	باشــد.	هرچند	در	آموزش	حضوری	نیز	یادگیرندگان	
باید	بدانند	چرا،	براســاس	چه	معیارهایی	و	چگونه	ســنجش	
می	شوند،	اما	این	مسئله	در	آموزش	در	فضای	مجازی	اهمیت	

دوچندانی	می	یابد.

اعتبار سنجش 

نتایج	ســنجش	نباید	به	گونه	ای	باشد	که	اگر	سنجشگر	دومی	
این	کار	را	انجام	داد،	نتیجه		متفاوتی	حاصل	شود	یا	یادگیرنده	
آن	را	نپذیــرد.	طراحی	روبریــک	)توضیح	در	صفحات	پایین(	

می	تواند	در	افزایش	اعتباِر	سنجش	مؤثر	باشد.

استفاده از فناوری

ســنجش	در	شــرایط	همه	گیــری	جهانی	
کووید-19	با	تکیه	بر	فناوری	انجام	می	شود	
و	ابزارهای	فناورانه،	یاری	گر	معلم	در	انجام	

اقدام	های	سنجشی	است.

تنوع و چندگانه بودن سنجش

شواهد	متعدد	یادگیری	دانش	آموزان،	باید	
از	طریق	شــیوه	ها	و	ســبک	های	سنجشی	
متنوع	)پروژه،	آزمــون	و	غیره(	و	چندگانه	
)خودســنجی،	همسال	ســنجی	و	غیــره(	

گردآوری		شوند.

سادگی در سنجش

بــرای	این	که	ســنجش	قابل	فهم	باشــد	و	
یادگیرندگان	بدون	نیاز	به	راهنمایی	بیرونی	
بتوانند	فرایند	آن	را	طی	کنند،	سنجش	باید	

ساده	و	قابل	درک	باشد.

سالمت- محور

ســنجش	 کلی	 طــور	 به	
نبایــد	بــرای	دانش	آموز	
او	 و	 ایجاد	 روانی	 فشــار	
از	صحنه		واقعی	کالس	 را	
دور	کنــد.	در	یادگیری	از	
باید	 مــورد	 این	 دور،	 راه	
با	حساســیت	بیشــتری	
و	 گیرد	 قــرار	 مورد	توجه	
مستمری	 سنجش	های	 با	
می	شــود،	 انجــام	 کــه	
نســبت	 باید	 دانش	آموز	
برای	 توانایی	خــود	 بــه	
نگاه	مثبتی	پیدا	 یادگیری	
کند	)این	مطلب	اشاره	به	
یادگیرنده	 خودکارآمــدی	

دارد(.

سنجش تکوینی 

تکوینــی	 ســنجش	 حســن	
)برای	یادگیری(	این	اســت	که	
تدریجی،	 صورت	 به	 یادگیرنده	
فرصت	 و	 بازخــورد	می	گیــرد	
را	 خود	 توانایی	هــای	 می	یابد	
یکباره	 ســنجش	 بخشد.	 ارتقا	
و	در	پایــان	ســال،	مخصوصا	
در	آمــوزش	مجــازی،	دقیق	و	

منصفانه	نیست.
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5.2. سه محور اساسی برای اجرای موفقیت آمیز سنجش

 
محور	اول:	به	اشتراک	گذارِی	هدف	های	یادگیری	و	معیارهای	موفقیت	

در	شرایطی	که	یادگیری	از	راه	دور	و	در	شرایط	بحران	انجام	می	گیرد،	دانش	آموزان	
با	چالش	های	زیادی	روبرو	هستند	که	برخی	از	آنها	عبارت	اند	از:	دشواری	در	تمرکز	
و	مدیریت	ذهن،	محدود	شــدن	مسیر	آموزشــی	به	حّس	شنوایی	به	دلیل	عدم	
امکان	ارتباط	چهره	به	چهره	در	بسیاری	از	کالس	ها،	تعاملی	نبودن	آموزش،	فقدان	
تعامل	با	همکالســی	ها	و	اثرات	منفی	این	پدیده	بر	رشــد	اجتماعی	و	شخصیتی	
دانش	آموزان	و	آثار	ســوِء	شناختی	و	روان	شناختی	ناشــی	از	فشارهای	گوناگون	
زندگــی	در	بحران	همه	گیری	جهانی	کووید-19.	معلــم	برای	غلبه	بر	این	چالش	ها	
باید	تالش	کند	مشــارکت	دانش	آموزان	را	در	فرایند	یادگیری	بیشتر	کرده	و	انگیزه	

آنها	را	افزایش	دهد.	

پژوهش	ها	نشــان	داده	اند	اگر	معلمان	در	آغاز	فراینــد	تدریس	به	زبانی	که	برای	
دانش	آموزان	قابل	فهم	اســت،	بگویند	که	قرار	اســت	آنها	چه	چیزی	را	بیاموزند	و	
این	آموخته	های	تازه،	توانایی	انجام	چه	کاری	را	به	آنها	خواهد	داد،	دانش	آموزان	
طی	فرایند	یادگیری	مســئولیت	پذیرتر	شده	و	تبدیل	به	یادگیرندگان	مستقل	تری	
می	شوند.	افزون	بر	آن،	آگاهی	و	درک	هدف	های	یادگیری	به	دانش	آموز	در	افزایش	

تمرکز	کمک	می	کند.
بــه	این	ترتیب	یکی	از	ضروری	ترین	و	نخســتین	فعالیت	هایــی	که	معلمان	باید	
انجام	دهند،	به	اشتراک	گذاشــتن	هدف	های	یادگیری	با	دانش	آموزان	و	والدین	
آنها	است.	یعنی	هدف	های	یادگیری	باید	به	صورت	روشن	و	شفاف	با	آنها	در	میان	

گذاشته	شود.	
هنگامــی	که	هدف	هــای	یادگیری	به	شــکل	عملیاتــی	و	قابل	اجــرا	به	منظور	
اشتراک	گذاری	با	دانش		آموزان	و	والدین	نوشته	می	شود،	باید	اطمینان	حاصل	شود	
که	آنچه	قرار	است	دانش	آموزان	بیاموزند	به	روشنی	ذکر	شده	باشد.	همچنین	برای	
دانش	آموزان	روشــن	شود	که	چرا	باید	این	مطلب	را	بیاموزند	و	در	زندگی	واقعی	
چه	کمکی	به	آنان	خواهد	کرد.	بهتر	اســت	اهــداف	یادگیری	در	طول	تدریس	در	
جلوی	چشمان	دانش	آموزان	قرار	گیرد	)روی	تخته،	صفحه		مجازی	و...(	تا	مقصد	
یادگیری	پیش	روی	آنان	باشــد.	در	چنین	شــرایطی	این	پرسش	برای	یادگیرنده	

موضوعیت	پیدا	می	کند:

من	در	چه	وضعیتی 
نسبت	به	مقصد	
یادگیری	هستم؟

چقدر	خوب	به	سمت	
مقصد	یادگیری
پیش	رفته	ام؟
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برای	این	که	دانش	آموز	به	پاسخ	این	سؤال	نزدیک	شود،	معلم	باید	معیارهای	موفقیت	)شواهد	یادگیری(	را	نیز	مشخص	کند	تا	دانش	آموزان	با	مراجعه	به	آن	معیارها	دریابند	
آیا	به	آنچه	که	در	هدف	های	یادگیری	آمده	اســت،	دســت	یافته	اند	یا	خیر.	معیارهای	موفقیت	براساس	هدف	های	یادگیری	نوشته	می	شوند	و	گام	های	اساسی	ای	را	نشان	
می	دهند	که	دانش	آموز	باید	بردارد	تا	هدف	های	یادگیری	مورد	نظر	را	محقق	سازد.	به	سخن	دیگر،	معیارهای	موفقیت،	»شواهد«	ویژه	ای	هستند	که	دانش	آموز	را	در	ارتباط	
با	دستیابی	به	هدف	های	یادگیری	قضاوت	می	کند.	بهتر	است	معلمان	در	آغاز	تدریس	خود	درباره	معیارهای	موفقیت	با	دانش	آموزان	بحث	و	گفتگو	و	بر	آنها	توافق	کنند.

مثال 1- از کتاب نگارش دوره اول متوسطه

هدف	یادگیری
ما	یاد	می	گیریم	یک	بند	درباره	یک	موضوع	بنویسیم.

معیارهای	موفقیت
من	موفق	خواهم	شد	اگر:

	یک	موضوع	مناسب	انتخاب	و	آن	را	محدود	کنم.
	شکل	یک	بند	را	به	کمک	خطوط	رسم	کنم.

	جمله	موضوع	را	تشخیص	دهم.
	ارتباط	موضوع	بند	و	جمله	موضوع	را	تشخیص	دهم.
	جمله	هــای	مناســبی	را	در	ارتباط	بــا	جمله	موضوع	

بنویسم.
	عالئم	نگارشی	را	در	بندنویسی	رعایت	کنم.

مثال 2- از کتاب فارسی دوره اول متوسطه

هدف	یادگیری
ما	یاد	می	گیریم	که	اجزای	تشکیل	دهنده	یک	جمله	را	تشخیص	دهیم.

معیارهای	موفقیت
من	موفق	خواهم	بود	اگر:

	اجزای	تشــکیل	دهنده	جمله	)فعل،	نهاد،	
مسند،	مفعول	و	متمم(	را	بشناسم.

	با	انواع	فعل	ها	)اســنادی،	غیر	اسنادی(	
آشنایی	داشته	باشم.

	توانایی	مرتب	کردن	جمله	به	صورت	معیار	
را	داشته	باشم.

	فعل	را	در	جمله	تشخیص	دهم.

	نهاد	را	در	جمله	تشخیص	دهم.
	نوع	فعل	جمله	)اسنادی،	غیر	اسنادی(	را	

تشخیص	دهم.

	در	صورت	اسنادی	بودن	فعل	جمله،	مسند	
را	تشخیص	دهم.

	در	صورت	غیر	اســنادی	بودن	فعل	جمله،	
تشخیص	دهم	که	آیا	جمله	به	مفعول	نیاز	دارد	

یا	نه.
	در	جمله	هــای	دارای	مفعــول،	مفعول	را	

تشخیص	دهم.
	با	حروف	اضافه	آشنایی	داشته	باشم.

	در	صــورت	وجود،	متمم	هــا	را	در	جمله	
تشخیص	دهم.
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برخی	از	معلمان	برای	به	اشتراک	گذاری	هدف	های	یادگیری	و	مالک	های	موفقیت	
با	دانش	آموزان	از	شــیوه	های	خالقانه	ای	اســتفاده	می	کنند.	یکی	از	این	شیوه	ها	
اســتفاده	از	مصداق	ها،	نمونه	ها	و	الگوها	اســت	که	به	پرورش	حّس	شــهودی	
یادگیرنده	در	مورد	این	که	کاِر	باکیفیت	چگونه	اســت	و	متشــکل	از	چه	چیزهایی	
اســت،	کمک	می	کند.	در	واقع،	وقتی	یادگیرنده	مصداق	هــا	و	الگوهای	چیزی	را	

می	بیند،	شاّمه		تشخیص	کیفیت	را	پیدا	می	کند.	
معلــم	می	تواند	مصداق	هــا	و	تکلیف	های	مرتبــط	با	هدف	هــای	یادگیری	را	با	
دانش	آموزان	به	اشــتراک	بگذارد	تا	آنها	با	بررســی	و	کاوش	دریابند	به	چه	چیزی	
باید	دســت	یابند.	برای	بررسی	تکلیف	ها	می	توان	از	دانش	آموزان	خواست	آنها	را	
از	ضعیف	به	قوی	با	ذکر	نقاط	ضعف	و	قوت	مرتب	کنند.	البته	معلمان	با	توجه	به	

یک نمونهشرایطی	که	در	آن	قرار	گرفته	اند،	می	توانند	روش	های	دیگری	را	ابداع	نمایند.

از	جمله	فعالیت	های	مهم	کتاب	نگارش	هفتم	متوســطه،	آموزش	چارچوب	و	
ساختمان	نوشته	و	ویژگی	های	هر	بند	به	دانش	آموزان	است.	در	گام	نخست	
معلــم	می	تواند	از	دانش	آموزان	بخواهد	پــس	از	انتخاب	یک	موضوع	و	در	
صورت	نیاز	محدود	کردن	آن،	یک	بند	درباره	آن	بنویســند	و	سپس	در	گروه	
کالسی	به	اشتراک	بگذارند.	در	گام	بعد	معلم	و	دانش	آموزان	درباره	نقاط	قوت	
و	ضعف	بندهای	به	اشــتراک	گذاری	شــده	با	یکدیگر	گفتگو	کنند	تا	تصویری	
روشن	از	بندنویســی	مطلوب	در	ذهن	دانش	آموزان	ایجاد	شود.	در	گام	آخر	
می	توان	از	دانش	آموزان	خواست	بندهای	به	اشتراک	گذاری	شده	را	براساس	
کیفیت	شان	و	میزان	توجه	به	اصول	بندنویسی	)معیارهای	موفقیت(	رتبه	بندی	
کرده،	بندهای	برتر	را	معرفی	کنند	و	به	اصالح	و	تقویت	بندهای	خود	براساس	

معیارهای	گفتگو	شده	بپردازند.
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محور	دوم:	شیوه	های	سنجش	و	گردآوری	شواهد

در	شــرایطی	که	ارتباط	چهره	به	چهره	معلمان	با	دانش	آموزان	محدود	شده	است،	
معلمان	می	توانند	تالش	کنند	شــیوه	های	ســنجش	مختلفی	را	بیابند	که	بتوانند	
یادگیری	دانش	آموزان	و	درک	و	فهم	آنان	را	وارســی	کننــد،	نیازهای	آنان	را	بهتر	
بفهمند	و	به	ســخنی	دیگر	نبض	فرایند	تدریس	و	یادگیری	را	در	دست	بگیرند.	به	
منظور	سنجش	یادگیری	دانش	آموزان	شیوه	های	مختلفی	به	شرح	زیر	وجود	دارد	

که	در	ادامه	هر	کدام	توضیح	داده	خواهد	شد:

1. استفاده از زبان گفتاری

	معلمــان	برای	آن	که	بتوانند	از	زبان	گفتاری	به	صورت	اثربخش	اســتفاده	کنند،	
پیش	از	هر	چیز	باید	با	شــیوه		پرسشگرِی	اثربخش	آشنا	باشند.	معلمی	که	از	هنِر	
پرسشگری	برخوردار	است،	می	تواند	تشخیص	دهد	دانش	آموزان	چه	چیزهایی	را	
می	دانند،	نیاز	دارند	چه	چیزهایی	را	بدانند	و	چه	چیزی	را	اشتباه	فهمیده	اند.	هدف	
از	پرسشــگری	این	است	که	هم	فرصتی	برای	تفکر	دانش	آموزان	ایجاد	شود	و	هم	
موقعیِت	وارســی	درک	دانش	آموزان	برای	معلم	فراهم	شود.	هنگامی	که	قرار	است	
پرسشی	طرح	شــود	که	با	استفاده	از	آن،	درک	دانش	آموزان	سنجیده	شود،	معلم	

ابتدا	باید	از	خود	بپرسد:

	هدف	از	پرسیدن	این	سؤال	چیست؟

	آیا	قرار	اســت	با	این	پرسش،	دانش	آموزان	را	به	بازشناسی	و	

تشخیص	سوق	دهم؟

	آیا	این	پرسش	از	جنس	سنجش	و	در	خدمت	آن	است؟

پس	از	آن	معلم	باید	در	مورد	»قالب	پاسخ«	بیندیشید:

	»چه	کسی«	قرار	است	پاسخ	دهد	)یک	فرد،	گروه	های	کوچک	

یا	کل	کالس؟(

	آیا	قرار	اســت	به	صورت	نوشــتاری	پاســخ	دهند	یا	کالمی	و	

غیره.
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هنگامی	که	ســؤال	طرح	می	شود،	دانش	آموزان	به	زمان	نیاز	دارند	تا	هم	سؤال	را	
در	ذهن	خود	پردازش	کنند	و	هم	با	بازیابی	اطالعات	از	حافظه	درازمدت	و	پردازش	
آن،	پاسخ	خود	را	آماده	کنند.	اگر	دانش	آموزی	موفق	نشد	پاسخ	صحیح	را	عنوان	
کند،	باید	به	دانش	آموز	در	راه	رسیدن	به	پاسخ	کمک	شود	تا	به	پاسخ	برسد.	

وقتی	دانش	آموزان	به	ســؤاالت	پاسخ	دادند،	معلم	باید	پاسخ	آنها	را	استفاده	کند	
و	تصمیــم	بگیرد	که	در	مرحله	بعد	چه	رخ	خواهــد	داد.	حتمًا	باید	به	دانش	آموز	
»بازخورد«	داده	شود	)به	اصول	بازخورد	در	محور	سوم	پرداخته	می	شود(	و	در	آخر،	

محتوای	پاسخ	های	دانش	آموزان	تحلیل	شود.

می	توان	جدولی	تهیه	کرد	که	نشــان	دهد	چه	کسی	و	چند	بار	پرسش	ها	را	پاسخ	
داده	است.	برای	تحلیل	محتوای	پاسخ	های	دانش	آموزان،	می	توان	از	شنیدن	فایل	
صوتی	کالس	اســتفاده	کرد.	هنگام	گوش	دادن	فایل	دقت	شود	که	دانش	آموزان	
چه	پاســخ	هایی	می	دهند.	در	صورتی	که	کالس	در	فضای	مجازی	همراه	با	ارتباط	
	 تصویری	اســت،	در	طی	پرسشــگری،	از	یادگیرندگان	به	صورت	غیرکالمی	)مثاًلً
با	تکان	دادن	ســر	و	برقراری	تماس	چشــمی(	حمایت	شود.	رفتارهای	غیرکالمی	

می	تواند	دانش	آموزان	را	در	پاسخ	گویی	به	پرسش،	تشویق	یا	دلسرد	کند.	
»پرسشــگری	متقابل«	روش	دیگری	است	که	چگونگی	پرسش	و	پاسخ	را	پس	از	
مطالعه	متن	به	دانش	آموزان	یاد	می	دهد.	برای	این	کار	معلم	از	تمام	دانش	آموزان	
می	خواهد	در	ســکوت،	متنی	را	بخوانند،	ســپس	ســؤاالت	خود	درباره		متن	را	از	
معلم	بپرســند.	پس	از	آن	معلم	و	دانش	آموز	جای	خود	را	تغییر	می	دهند.	بخش	
بعدی	متن	نیز	در	ســکوت،	توســط	همه		دانش	آموزان	خواند	می	شود.	زمانی	که	
مطالعه	بخش	دوم	به	اتمام	رســید،	معلم	از	دانش	آموزان	ســؤال	می	پرسد	و	به	
همین	ترتیب	پیش	می	روند	و	معلم	درک	آنان	را	از	درس	می	سنجد.	هر	چه	پیش	

می	روند،	آنها	رفتار	پرسشگری	معلم	را	تقلید	کرده	و	یاد	می	گیرند.
1. Think-Pair-Share

در	این	جا	به	تعدادی	از	فنون	گفتاری	قابل	اســتفاده	در	ســنجش	و	ارزشیابی	در	
آموزش	در	فضای	مجازی	اشــاره	می	شود.	الزم	به	ذکر	است	لزومی	ندارد	معلم	از	
همه		روش	ها	به	طور	همزمان	اســتفاده	کند،	بلکه	به	تناسب	موقعیت	آموزشی	که	

در	آن	قرار	دارد	می	تواند	از	میان	روش	های	ارائه	شده	دست	به	انتخاب	بزند:

فن	فکر	کن،	به	هم	گروهی	خود	بگو،	با	کل	کالس	به	اشتراک	بگذار1
در	برخی	از	پلت	فرم	ها	مانند	ادوبی	کانکت،	امکان	گروه	بندی	دانش	آموزان	وجود	
دارد	و	می	توان	از	آن	اســتفاده	کرد.	تشکیل	گروه	در	شــاد	نیز	امکان	پذیر	است.	
مباحثه		مشــارکتی	به	کمک	این	فــن	به	دانش	آموزان	این	امــکان	را	می	دهد	تا	
پاســخ	های	خود	را	پیش	از	به	اشتراک	گذاری	با	کل	کالس،	با	یک	یا	چند	همسال	

به	بحث	بگذارند.	
در	گام	نخســت،	معلم	با	یک	ســؤال،	پخــش	فیلم	یا	دعوت	بــه	مطالعه		متن،	
دانش	آموزان	را	به	تفکر	وامی	دارد	و	از	آنها	می	خواهد	به	مدت	چند	دقیقه	)نه	چند	
ثانیــه(	در	مورد	آن	فکر	کنند.	در	ادامه	در	گروه	های	دو	یا	چند	نفره	اندیشــه	های	
خود	را	با	هم	کالسی	هایشــان	مقایســه	کــرده	و	بهترین،	منحصر	بــه	فردترین،	

متقاعد	کننده	ترین	یا	جذاب	ترین	پاسخ	ها	را	انتخاب	کنند.	
دانش	آمــوزان	پس	از	انجام	ایــن	کار	در	گروه	های	کوچک،	آموخته	های	خود	را	با	
کل	کالس	به	اشتراک	می	گذارند.	وقتی	دانش	آموزان	درگروه	های	کوچک	با	یکدیگر	
بحــث	می	کنند	و	همچنین	وقتی	گفت	وگوهای	خــود	را	با	تمام	اعضای	کالس	به	
اشتراک	می	گذارند،	معلم	می	تواند	درک	آنان	را	از	آنچه			تدریس	شده	است،	محک	

بزند.
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یک نمونه

معلــم	ابتدا	چند	تصویر	در	ارتباط	با	موضوع	درســی	
)به	عنوان	مثال:	روند	تصویرســازی	در	فرهنگ	و	هنر	
پایه	هشتم	متوسطه(	در	گروه	کالس	بارگذاری	می	کند	
و	از	تمامی	دانش	آمــوزان	می	خواهد	با	تفکر	بر	روی	
تصاویر،	مفهوم	و	داستان	تصاویر،	مهمترین	صحنه	های	
انتخاب	شده	داستان	و	...		را	برای	هم	گروهی	ها	عنوان	
کننــد	و	اگر	تجربه	ای	در	زمینه		این	تصاویر	دارند،	بیان	
کنند.	در	مرحله	بعد	باید	با	هم	گروهی	های	خود	درباره	
درک	و	نظرات	خود	به	بحث	و	گفتگو	بپردازند	تا	با	قرار	
دادن	نظرات	یکدیگــر	در	کنار	هم،	به	درک	جامع	تری	
برسند.	سپس	هر	یک	از	دانش	آموزان	نظرات	خود	را	
بــه	همراه	نتیجه	مباحثه	در	گروه	های	کوچک	در	گروه	
کالس	قرار	می	دهند	و	تمام	دانش	آموزان	می	توانند	به	
بیان	نظرات	خود	درباره	درک	و	برداشت	اعضای	سایر	

گروه	ها	بپردازند.

یک نمونه

یکی	از	دروس	مطالعات	اجتماعی	پایه	نهم	متوسطه	به	رعایت	قوانین	و	مقررات	به	عنوان	تکالیف	
شهروندی	اشاره	دارد.	معلم	در	گام	نخست	با	توجه	به	هدف	های	درس	به	ارائه		آن	می	پردازد	و	به	
طــور	مفصل	درباره	نتایج	رعایت	یا	عدم	رعایت	قوانین	و	مقررات	توضیح	می	دهد	و	دانش	آموزان	
نیز	به	رعایت	قوانین	و	مقررات	و	اهمیت	آن	واکنش	خوبی	نشــان	می	دهند.	معلم	می	تواند	برای	
درک	بهتر	دانش	آموزان،	یک	موقعیت	آموزشــی	ایجاد	کند	تا	دانش	آموزان	خود	را	در	آن	موقعیت	
ببینند	و	بســنجند.	در	گام	دوم	معلــم	در	جهت	تدارک	یک	موقعیت	آموزشــی	به	دانش	آموزان	
خــود	توضیح	می	دهد:	»در	شــرایط	همه	گیری	جهانی	کووید-19	یــک	کالس	در	فضای	مجازی	با	
تعداد	زیادی	دانش	آموز	توســط	یک	معلم	)مانند	کالس	ما(	مدیریت	می	شود.	این	کالس	در	واقع	
نمونه	ای	اســت	از	شهر	که	در	آن	تمامی	شهروندان	باید	تکالیف	شــهروندی	خود	را	رعایت	کنند.	
معلم	در	ابتدای	ســال	قوانین	کالس	را	بیان	کرده	اســت،	تعدادی	رعایت	می	کنند،	اما	بســیاری	
از	دانش	آموزان	بــه	قوانین	کالس	توجه	نمی	کنند	و	موجب	ناراحتی	معلم	می	شــوند	و	معلم	نیز	
نمی	تواند	به	خوبی	به	آنها	درس	بدهد«.	در	گام	ســوم	از	دانش	آموزان	خواســته	می	شود	مسائل	

مهم	این	شرایط	را	بیان	کنند.

فن	طرح	مسئله
معلم	طی	این	فرایند،	موقعیت	های	آموزشی	متناسب	با	موضوع	تدریس	را	تدارک	می	بیند	که	طی	آن	
یادگیرندگان	تفکر	خود	را	با	دیگران	به	اشــتراک	می	گذارند	و	با	تمرکز	بر	آن	موقعیت،	به	طرح	مســئله	
اقدام	می	کنند.	معلم	که	نظاره	گر	این	مباحثه		پاســخگویانه	میان	دانش	آموزان	اســت،	می	تواند	درک	
دانش	آموزان	را	از	آنچه	تدریس	شــده	است	و	همچنین	توانایی	آنان	را	در	انتقال	آموخته	های	خود	به	
موقعیتی	که	تدارک	دیده	شده	است،	محک	بزند.	آنها	شباهت	ها	و	تفاوت	های	تفکرات	و	استدالل	های	
خود	و	دیگران	را	به	بحث	می	گذارند	و	تالش	می	کنند	هر	گونه	بدفهمی	و	ابهام	را	برطرف	کنند.	هدف	از	

این	فن،	رشد	تفکر	و	استدالل	در	یادگیرندگان	از	طریق	غنی	ساختن	تعامالت	آنان	است.
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در	شــرایط	تجربی	با	اجرای	همین	کار	توســط	یک	همکار	در	دوره	ابتدایی،	
مطالبی	از	پیام	های	دانش	آموزان	به	دســت	آمده	است	که	به	تعدادی	از	آنها	

اشاره	می	شود:

 معلم در ابتدای سال قوانین کالس را به ما گفته بود بچه ها. 
خیلی هاتون رعایــت نمی کنید. مثاًل من میدونم یکی از بچه ها 
نیمه شب به معلم پیام داده و سؤال پرسیده. چرا ما نمی دونیم 

که نیمه شب وقت سؤال پرسیدن نیست؟

 آره آقا. من یادمه شــما گفتید فقط تکلیف هایی که خودم 
ازتون می خوام بفرســتید، امــا خیلی از بچه ها یــا کم یا زیاد 
می فرســتن تو گروه. چرا بچه ها حواسشــون نیست که باید به 

قوانین کالس عمل کنند و به حرف معلم گوش بدن؟

 آقا شما گفته بودین که بچه ها در گروه سالم و احوالپرسی به 
همدیگه نکنید. چرا خیلی ها اینکارو می کنن. این جوری هم شما 
و هم ما اذیت می شیم و ممکنه خیلی از مطالب شما را نبینیم از 

بس که پیام زیادی میاد.

 راســتی من یه ســؤال دارم. چرا آقا گــروه رو نمی بنده؟ تا 
بچه ها پیام اضافی ندن. شاید معلم داره به قوانین مدرسه عمل 

می کنه. مدیر بهش گفته.

صندلی	معلم	یار
این	فن	به	این	صورت	اســت	که	دانش	آمــوزان	در	نقش	یک	معلم	به	ارائه		موضوع	
به	دوســتان	خود	می	پردازنــد.	معلم	یک	یا	چند	دانش	آموز	را	که	به	درس	تســلط	
دارنــد،	انتخاب	می	کند	و	از	آنها	می	خواهد	که	بــه	ارائه	بپردازند.	بقیه		دانش	آموزان	
به	عنوان	تماشــاگر	و	معلم	به	عنوان	هماهنگ	کننده	نقش	ایفا	می	کنند.	تماشــاگران	
پرســش	هایی	را	در	مورد	موضوع	درسی	از	دانش	آموزانی	که	نقش	سخنران	محوری	
دارند،	می	پرسند.	معلم	براساس	پرسش	هایی	که	تماشاگران	می	پرسند،	می	تواند	درک	

آنان	را	وارسی	کند.	
این	فن	در	موضوعات	دینی،	فرهنگی	و	اجتماعی	نیز	قابل	اســتفاده	است.	به	عنوان	
مثال	می	توان	در	روز	والدت	ها	و	شــهادت	ها،	بزرگداشــت		مشــاهیر	ایرانی	و	سایر	
مناسبت	ها	براساس	تقویم	خورشــیدی	از	دانش	آموزان	خواسته	شود	به	جای	معلم	
نکات	الزم	را	در	ارتباط	با	آن	مناسبت،	برای	معلم	و	تمام	اعضای	کالس	عنوان	کنند.

یک نمونه

تدریس مواد خالص و ناخالص از علوم تجربی پایه هشتم دوره متوسطه توسط دانش آموز:
از	دانش	آموز	خواســته	می	شود	برای	لحظاتی	معلم	کالس	شود	و	در	ارتباط	تصویری	
زنده	یا	ضبط	شــده	تعاریف	مواد	خالص	و	ناخالــص	و	نمونه	هایی	برای	هر	کدام	از	
مــواد	را	برای	دانش	آموزان	خود	توضیح	دهد.	دانش	آمــوز	در	تدریس	خود	اختیار	
کامل	دارد.	هنگامی	که	این	کار	از	دانش	آموز	طلب	می	شــود،	بهتر	اســت	راهنمای	
تدریس	نیز	به	او	داده	شود.	در	راهنمای	این	تدریس،	حتمًا	توضیح	بدهید	که	ماده	
خالص	و	ناخالص	چیســت،	انواع	مواد	ناخالص	یا	مخلوط	کدام	اند	و	حالت	فیزیکی	
هر	یک	به	چه	صورتی	است	و...	بعد	از	تدریس	چند	مثال	از	مواد	ناخالص	که	روزانه	
با	آنها	ســروکار	دارید	مثال	بزنید	-	شــما	می	توانید	از	والدین	خود	کمک	بگیرید	اما	

هنگام	تدریس	آنها	دخالتی	نداشته	باشند.
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فن	پرسش	و	پاشخ	شفاهی	کنترل	شده	
)هم	زمان	و	زنده(

ایــن	فن	به	طور	زنده	همراه	با	پرســش	و	
پاســخ	شفاهی	برگزار	می	شود	که	در	آن	به	
صورت	تصادفی	از	دانش	آموزان	خواســته	
می	شــود	به	ســؤاالت	معلم	پاسخ	دهند.	
به	علت	شــرایط	ویــژه		همه	گیری	جهانی	
ـ	19	و	تعطیلی	مدارس،	ممکن	است	 کووید	
ارتباط	عمیقی	میان	معلم	و	دانش	آموزان	ایجاد	نگردد	و	هنگام	پرسش	
و	پاسخ	شفاهی،	دانش	آموزان	دچار	استرس	شوند.	به	منظور	کاهش	
اســترس	میان	دانش	آموزان،	معلمان	می	توانند	از	روش	هایی	خالقانه		

استفاده	کنند.	
یکــی	از	این	روش	ها	به	این	صورت	اســت:	معلم	به	صورت	تصادفی	
از	یک	دانش	آموز	ســؤالی	را	می	پرســد	و	در	مرحله	بعد	از	دانش	آموز	
می	خواهــد	از	نفر	مــورد	عالقه		خود	ســؤالی	را	بپرســد	و	این	روند	
همین	طور	ادامه	دارد	و	دانش	آموزان	از	یکدیگر	ســؤال	می	پرســند	تا	
زمانی	که	پاسخ	صحیح	سؤال	توسط	دانش	آموزان	گفته	نشده	است،	

سؤال	تکرار	می	شود.	
گاهی	اوقات	می	توان	دانش	آموزان	را	محدود	کرد	تا	از	هم	گروهی	های	
خود	سؤال	هایی	را	بپرســند	تا	انتخاب	های	دانش	آموزان	محدود	به	
دانش	آموز	خاصی	نشود.	معلم	طی	این	فرایند،	جریان	پرسش	و	پاسخ	
را	هدایت	می	کند	تا	از	تمام	قســمت	های	درس	سؤال	پرسیده	شود.	
تجربه	ثابت	کرده	اســت	به	این	روش	دانش	آموزان	لحظات	جذابی	را	

تجربه	می	کنند	و	همین	طور	با	نحوه		طرح	سؤال	آشنا	می	شوند.

یک نمونه

معلم	در	گروه	کالس	مجازی	از	یکی	از	دانش	آموزان	می	پرســد	که	کدام	یک	از	جمله	های	
»مانند	زغال	است«	و	»شب	مانند	زغال	است«	درست	است؟	و	از	او	می	خواهد	دلیل	خود	
را	بیان	کند	و	تا	رســیدن	به	پاسخ	درســت،	چرخه	پرسش	و	پاسخ	ادامه	پیدا	می	کند.	در	
نهایت	دانش	آموزان	به	این	نتیجه	می	رسند	که	باید	حتما	چیزی	به	چیزی	دیگر	مانند	شود.	
سپس	از	دانش	آموزی	دیگر	به	انتخاب	خود	یا	به	انتخاب	دانش	آموزان	دیگر	می	پرسد	که	
کدام	یک	از	جمله	های	»این	خودکار	مانند	پنجره	اســت«،	»این	خودکار	مانند	میله	پرچم	
اســت«	منطقی	تر	به	نظر	می	رسد؟	و	از	او	می	خواهد،	دلیل	خود	را	بیان	کند	و	تا	رسیدن	
به	پاســخ	درست،	چرخه	پرسش	و	پاســخ	ادامه	می	یابد.	در	نهایت	دانش	آموزان	به	این	
نتیجه	می	رســند	که	باید	حتما	شــباهتی	بین	دو	چیزی	که	به	هم	مانند	شــده	اند،	وجود	
داشته	باشد.	سپس	از	دانش	آموزی	دیگر	به	انتخاب	خود	یا	به	انتخاب	دانش	آموزان	دیگر	
می	پرســد	که	کدام	یک	از	جمله	های	»این	ساعت	مانند	رنگین	کمان	است«	و	»این	ساعت	
مانند	رنگین	کمان	دارای	چندین	رنگ	است«	منطقی	تر	است؟	و	از	او	می	خواهد	دلیل	خود	

را	بیان	کند	و	تا	رسیدن	به	پاسخ	درست،	چرخه	پرسش	و	پاسخ	ادامه	می	یابد.	
در	نهایت	دانش	آموزان	به	این	نتیجه	می	رسند	که	در	برخی	موارد	باید	حتما	دلیل	شباهت	
دو	چیز	بیان	شود.	سپس	از	دانش	آموزی	دیگر	به	انتخاب	خود	یا	به	انتخاب	دانش	آموزان	
دیگر	می	پرســد	که	کدام	یک	از	جمله	های	»صورت	مادرم	مانند	ماه	روشن	است«	و	»ماه	
مانند	صورت	مادرم	روشن	اســت«	منطقی	تر	است؟	و	از	او	می	خواهد	دلیل	خود	را	بیان	

کند	و	تا	رسیدن	به	پاسخ	درست،	چرخه	پرسش	و	پاسخ	ادامه	می	یابد.	
در	نهایت	دانش	آموزان	به	این	نتیجه	می	رسند	که	حتما	دلیل	شباهت	دو	چیز	باید	در	چیز	
دوم	نمود	بیشــتری	داشته	باشد.	در	ضمِن	این	پرسش	و	پاسخ	ها،	دانش	آموزان	با	ارکان	

تشبیه	آشنا	می	شوند	و	می	توانند	خودشان	دست	به	تولید	تشبیه	های	تازه	بزنند.
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فن	ارائه		غیرهمزمان	)ضبط	شده(
در	این	فن	دانش	آموزان	ویدئو	یا	فایل	صوتی	ضبط	شــده	پاســخ	سؤاالت	را	ارائه	
می	دهند.	به	این	صورت	که	معلم	ابتدا	موضوع	و	ســؤال	ها	را	مشــخص	می	کند.	
ســپس	دانش	آموزان	ویدئو	یا	صوت	ضبط	شــده	پاســخ	های	خود	را	با	معلم	به	
اشــتراک	می	گذارند.	معلم	نهایتًا	پاسخ	ها	را	بررســی	می	کند	و	بازخورد	الزم	را	به	
صورت	شــفاهی	یا	مکتوب	ارائه	می	دهد.	ابزارهای	قابل	استفاده	متعددی	مانند	

نرم	افزار	پاورپوینت	یا	بیگ	بلوباتن	برای	اجرای	این	فن	وجود	دارند.	
تجربه	نشــان	داده	است	که	دانش	آموزان	برخوردار	از	تجهیزات	الکترونیکی	مانند	
گوشــی	همراه،	مهارت	های	ویژه	ای	در	تولید	محتــوای	الکترونیکی	دارند.	نرم	افزار	
پاورپوینت	نیز	قسمتی	برای	ضبط	صفحه	نمایش	دارد	که	دانش	آموزان	می	توانند	
هنگام	ارائه،	صدایشان	را	ضبط	کنند.	خروجی	این	فعالیت	یک	فایل	ویدئویی	کم	
حجم	اســت	که	دانش	آموزان	می	توانند	به	راحتی	برای	معلم	خود	ارسال	کنند.	این	
روش	تمرین	بسیار	مؤثری	در	تقویت	مهارت	های	ارائه	و	سخنرانی	در	دانش	آموزان	

است.
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فن	بازگویی
در	ایــن	فن،	فــرد	خالصه	ای	از	درک	خود	از	متن	یا	موضوع	درســی	را	به	صورت	
شــفاهی	ارائه	می	دهد.	به	این	منظور،	دانش	آمــوزان	باید	در	مورد	توالی	ایده	ها	
و	رویدادها	و	اهمیت	آنهــا	تفکر	کنند	و	آن	را	با	زبان	خود	بیان	کنند.	پژوهش	ها	
نشــان	داده	اســت	که	تأثیر	چنین	بازگویی	هایی	بر	افزایش	درک	دانش	آموزان	از	

سؤال	پرسیدن	معلم	اثربخش	تر	است.	
برای	برخی	از	دروس	مانند	مطالعات	اجتماعــی،	معلم	می	تواند	دانش	آموزانی	را	
که	نسبت	به	یک	موضوع	نظرات	بسیار	مخالف	و	موافق	دارند،	رو	در	روی	یکدیگر	
قرار	دهد.	ســپس	از	آنها	بخواهد	دالیل	خود	را	برای	اتخاذ	موضع	خود	بگویند	و	
به	دیدگاه	های	فرد	مقابل	گوش		دهند	تا	درک	گسترده	تری	نسبت	به	موضوع	پیدا	
کنند.	با	این	کار	آنان	نخست	ایده	های	خود	را	تحلیل	می	کنند	و	سپس	به	سخنان	
فــرد	دیگری	که	موضع	مقابل	را	دارنــد،	گوش	می	دهند.	با	این	کار	معلم	می	تواند	
مفروضه	ها	و	دانش	پیشین	دانش	آموزان	و	همچنین	کاستی	های	موجود	در	درک	

آنان	را	بسنجند.	

فن	سمینار	سقراطی
در	این	فن	از	دانش	آموزان	خواســته	می	شــود	تا	به	طرح	ســؤال	درباره	موضوع	
مشخص	شــده	بپردازند	و	با	هم	اندیشــی	با	هم	کالســی	ها	به	واکاوی	موضوع	
بپردازند.	در	این	فن	ابتدا	معلم	مطلبی	را	برای	دانش	آموزان	بیان	می	کند،	ســپس	
از	آنهــا	می	خواهد	ســؤال	هایی	را	در	ارتباط	با	این	موضــوع	طرح	کنند.	در	ادامه	
معلم	از	دانش	آموزان	می	خواهد	در	مورد	ســؤال	های	طرح	شده	با	یکدیگر	بحث	
و	گفتگو	کنند.	در	انتها	معلم	در	مورد	ســؤال	های	طرح	شده	توسط	دانش	آموزان،	
بازخوردی	مؤثر	)به	صورت	شــفاهی(	ارائه	می	دهــد	و	به	نتیجه	گیری	می	پردازد.	
نکته	مهم	در	این	فن،	پرســیدن	سؤال	به	روش	سمینار	)درس	گروهی،	هم	اندیشی	
و	هم	کاوی	حول	یک	موضوع	خاص(	است.	پلت	فرم	های	مناسب	برای	انجام	این	

فن	عبارت	اند	از:	ادوبی	کانکت،	اسکایپ،	اسکای	روم،	بیگ	بلوباتن	و	...

یک نمونه

در	درس	عربی	پایه	هفتم،	می	توان	از	دانش	آموزان	خواست	در	مدت	زمان	3-2 
دقیقه	به	ارائه	خالصه	درس	بپردازند	و	براســاس	آن،	تفاوت	های	صیغه	های	
مختلف	ماضی	را	که	تاکنون	آموخته	اند	بیان	کنند	یا	یک	فعل	آموخته	شده	را	
براســاس	شخص	های	مختلف	)اول	شخص	و	دوم	شخص(،	صرف	کنند	و	به	

صورت	فایل	های	صوتی	یا	چندرسانه	ای	ارسال	کنند.

یک نمونه

معلــم	از	دانش	آموزان	پایه	نهم	می	خواهد	با	تأمل	بر	روی	فشــار	و	آثار	آن	و	
همینطور	نیرو	و	فشــار	ســؤاالت	خود	را	در	این	زمینه	بپرسند.	سپس	بر	مبنای	
همین	سؤاالت،	دانش	آموزان	به	بحث	و	گفتگو	با	یکدیگر	می	پردازند	تا	ابهامات	
خود	را	برطرف	کنند.	بدیهی	اســت	وقتی	موضوع	آسان	باشد،	پاسخ	بسیاری	
از	ســؤاالت	حین	گفتگو	مشخص	می	شــود.	در	انتها	معلم	با	ارائه	بازخورد	به	

صحبت	های	دانش	آموزان،	کار	جمع	بندی	موضوع	را	انجام	می	دهد.
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فن	شیوه	تفکر	ناظر	به	پیوند،	بسط	و	چالش
در	این	شــیوه	از	تفکر،	به	دانش	آموز	کمک	می	شود	تا	آنچه	را	که	در	یک	موضوع	
درســی	یاد	می	گیرد،	در	بستری	وســیع	تر	قرار	دهد	و	از	آن،	معنا	کسب	کند.	پس	
از	آن	که	درس	تمام	شــد	یا	دانش	آموز	تکلیفــی	را	انجام	داد،	معلم	از	دانش	آموز	

می	خواهد	سه	پرسش	زیر	را	پاسخ	دهد:

پیوند:	بین	آنچه	که	امروز	در	این	درس	ارائه	شــد،	با	آنچه	که	از	پیش	
می	دانستید،	چگونه	پیوند	برقرار	می	کنید؟	

)	بــه	عنوان	مثال،	با	توجه	بــه	اینکه	مفاهیم	کتاب	ریاضی	هر	پایه	در	
ادامه	مفاهیم	پایه	قبلی	است،	تدریس	مفهومی	توسط	معلم	می	تواند	
بــه	دانش	آموز	بفهماند	که	قســمت	عمده	مطلــب	را	در	پایه	قبل	یاد	
گرفته	و	بر	مبنای	مفاهیم	سال	قبل،	یادگیری	مطالب	جدید	با	سهولت	
بیشــتری	صورت	می	گیرد.	دانش	آموزان	به	شــرط	تدریس	مفهومی	

معلم،	به	راحتی	قادر	به	تشخیص	این	موضوع	هستند(.

بســط:	چه	ایده	های	تازه	ای	به	دست	آوردید	که	تفکر	شما	را	در	جهات	
تازه	بسط	و	توسعه	می	دهد؟

چالش:	چه	چیزی	هنوز	برای	شما	گیج	کننده	یا	چالش	زاست؟
با	استفاده	از	این	فن،	دانش	آموزان	از	آنچه	در	حال	یادگیری	آن	هستند،	
آگاه	تر	می	شوند	و	چگونگی	ارتباط	آن	را	با	دانش	و	مهارت	های	پیشین	

در	می	یابند.

تجربه نگاری معلم

دربــاره	آموزش	مفهوم	توان	در	ریاضی	هفتم	متوســطه،	هنگامی	که	این	کار	
صورت	گرفت؛	از	آنها	خواســته	شــد	که	بگویند	آیا	قبال	با	مفهوم	توان	آشــنا	
بوده	اند	یا	خیر	)پیوند(:	یکی	از	دانش	آموزان	ســریعًا	دست	خود	را	باال	گرفت	
و	عنوان	کرد	»آقا	بله.	ما	ســال	های	قبــل	گاهی	پیش	می	آمد	که	یک	عدد	را	
چندین	بار	در	خودش	ضرب	کنیم.	این	همان	اســت	فقط	امســال	اسمش	را	

گذاشته	اند	توان.	درست	است؟!«.	
سؤال	معلم:	»بچه	ها	در	این	قسمت	آیا	مطلبی	هست	که	یاد	نگرفته	باشید؟«.	
)چالش(:	دانش	آموز:	»آقا	من	بعضی	مواقع	توان	و	ضرب	را	قاطی	می	کنم«.	
)بســط(:	یکی	دیگر	از	دانش	آموزان	گفت:	»آقــا	ما	در	توان	عدد	پایین	را	به	
تعداد	عدد	باال	کنار	هم	می	نویسیم	ودر	بین	آنها	عالمت	ضرب	می	گذاریم«.
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2. استفاده از سبک نوشتاری

نوشتن	راهی	است	که	به	معلمان	کمک	می	کند	نسبت	به	تفکر	دانش	آموزان	خود	اطالعات	تازه	ای	کسب	کنند.	برای	استفاده	از	سبک	نوشتاری	به	منظور	سنجش	و	ارائه	
بازخورد	به	دانش	آموزان	فنون	مختلفی	وجود	دارد:

فن	بخوان،	بنویس،	به	هم	گروهی	بگو،	با	کل	کالس	به	اشتراک	بگذار1
در	این	فن	دانش	آموزان	متنی	را	خوانده	یا	فیلمی	را	مشاهده	می	کنند،	در	مورد	آن	
مطلبی	می	نویسند	و	سپس	در	گروه	مجازی	چند	نفره	خود	درباره	آنچه	نوشته	اند،	
بحث	می	کنند	و	اندیشــه	های	خود	را	با	کل	کالس	به	اشتراک	می	گذارند.	در	این	
مســیرها	معلم	می	تواند	میزان	درک	آنها	را	از	محتوای	ارائه	شده	وارسی	کند.	این	
روش	دقیقًا	مانند	»فن	فکر	کن،	به	هم	گروهی	خود	بگو،	با	کل	کالس	به	اشــتراک	
بگذار«	اســت	با	این	تفاوت	که	تأکید	این	فن	بر	»نوشــتن«	توســط	دانش	آموز	

است.

تجربه نگاری معلم
انیمیشنی	با	مفهوم	باکتری	ها	در	زنگ	علوم	پایه	نهم	متوسطه	در	گروه	کالسی	
شاد	بارگذاری	شد	و	از	دانش	آموزان	خواسته	شد	تا	نظرات	و	برداشت	خود	را	
درباره	این	انیمیشــن	نوشته	و	در	گروه	های	کوچک	ارسال	کنند	)برای	این	کار	
دو	روز	زمان	داشتند(.	آنها	همچنین	می	توانستند	نامی	جدید	برای	انیمیشن	و	
بازیگران	انتخاب	کنند.	سپس	در	گروه	های	کوچک	و	در	انتها	در	کل	کالس	به	
بحث	درباره	نوشته	های	دانش	آموزان	پرداخته	شد	و	هر	یک	از	دانش	آموزان	

دیدگاه	های	خود	را	ارائه	کردند.

1. Read-Write-Pair-Share

فن	خالصه	نویسی	
فن	دیگــری	که	به	معلم	کمــک	می	کند	تــا	درک	دانش	آموزان	را	وارســی	کند،	
خالصه	نویســی	اســت.	این	فن	مشــابه	بازگویی	اســت	که	پیش	تر	بیان	شد.	
خالصه	نویسی	به	دانش	آموزان	کمک	می	کند	تا	توانایی	خود	را	با	بیان	آنچه	خوانده،	
دیده	یا	انجام	داده	اند،	نشــان	دهند.	خالصه	کردِن	دانِش	تازه	در	قالب	نوشتاری	
می	تواند	به	ســطوح	باالتری	از	درک	منتهی	شود.	رایج	ترین	شکل	خالصه	نویسی،	
چکیده	نویسی	است	که	شامل	نگارش	اندیشــه	ها	یا	مفاهیم	اصلی	یک	موضوع	
اســت.	از	آنجایی	که	چکیده،	متنی	کوتاه	است،	گزینش	کلمات	اهمیت	بسیاری	

می	یابد.	
توانایی	گزینش	کلماتی	که	به	بهترین	شــکل،	مفهومی	را	بازنمایی	می	کند،	سطح	
درک	فــرد	را	از	یک	موضوع	منعکس	می	کند.	معلمــان	گرامی	باید	کمک	کنند	تا	
دانش	آموزان	با	پی	بردن	به	مفهوم	درس،	راحت	تر	واژه	های	کلیدی	را	برگزینند.
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ارائه	های	نوشتاری	کوتاه
در	این	روش	دانش	آموزان	به	صورت	سریع	و	بالفصل	
یادگیری	خود	را	به	صورت	نوشــتاری	و	پیش	از	ترک	
کالس	منعکس	می	کنند.	این	فن	در	شناسایی	و	درک	
کج	فهمی	های	دانش	آمــوزان	به	معلم	کمک	می	کند.	
به	این	منظــور،	معلمان	می	تواننــد	از	بلیت	خروج	
استفاده	کنند.	یعنی	وقتی	دانش	آموزان	می	خواهند	

آزمون	ها
سؤاالت	بسته	پاسخ	و	بازپاسخ	در	بستر	فضای	مجازی	
نیز	سبک	نوشــتاری	شناخته	شده	ای	هستند	که	برای	
سنجش	یادگیری	و	ارائه	بازخورد	به	دانش	آموزان	به	
کار	می	رونــد.	در	زیر	چندنمونه	از	این	آزمون	ها	آورده	
شده	است	که	به	کمک	تمامی	نرم	افزارهای	آزمون	ساز،	

اجرای	آنها	امکان	پذیر	است.

آزمون باز پاسخ

 بــه	نظر	شــما	مصــرع	)گاه	از	دل	ســنگ	

چشمه	ای	می	جوشــد(	با	کدام	یک	از	درس	های	
»خــوب	جهان	را	ببیــن«،	»صورتگــر	ماهر«	و	
»جوانه	و	سنگ«	ارتباط	دارد؟	با	ذکر	جمالتی	از	

خود	دروس	توضیح	دهید.

 در	مــورد	»میرزا	کوچک	خــان	جنگلی«	چه	

چیزهایی	می	دانید؟	با	توجه	به	»قلم	سحرآمیز«	
چه	شــباهت	هایی	میان	»میرزا	کوچک	خان«	و	

»سردار«	می	بینید؟

کالس	مجازی	را	ترک	کنند،	بازتاب	یادگیری	خود	
را	در	صفحه	ای	بنویسند	و	برای	معلم	ارسال	کنند	
و	سپس	از	کالس	خارج	شوند.	این	برگه	می	تواند	
شــکل	های	مختلفی	بــه	خود	بگیــرد.	می	تواند	
صفحه	ای	سفید	باشد	که	دانش	آموز	خالصه	ای	را	
از	آنچه	آموخته	اســت	و	یا	آنچه	را	که	می	خواهد	
یاد	بگیرد	و	در	حین	کالس	یاد	نگرفته	است،	روی	

آن	بنویسد.	
همچنین	می	تواند	پرســش	هایی	را	که	در	ارتباط	
با	موضوع	درس	برای	او	مطرح	است،	یادداشت	
کنــد.	الزم	به	ذکر	اســت	کــه	این	فــن	نباید	با	
خالصه	نویسی	اشتباه	گرفته	شود.	در	حقیقت	این	
نوع	نوشــتن	خألهای	یادگیری	را	تا	حدود	زیادی	
برای	معلم	مشــخص	می	کند.	اســتفاده	از	بلیت	
ورود	یکی	دیگر	از	راه	های	پی	بردن	به	کج	فهمی	ها	
در	این	روش	اســت	که	به	بلیت	خروج	شباهت	
دارد،	اما	پیش	از	تدریس	تکمیل	می	شود	و	طوری	
است	که	اطالعات	سودمند	برای	درِس	پیش	رو	را	

فرا	می	خواند.

358

1

2

3

4

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

5

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره متوسطه سنجش و ارزشیابی  سه محور اساسی برای اجرای موفقیت آمیز سنجش



آزمون کوته پاسخ و بسته پاسخ

کوته	پاسخ	از	نوع	کامل	کردنی:

شعر	حفظی	زیر	را	کامل	کنید.

با	خودش	زیر	لب	چنین	می	گفت
آرزوهایتان	چه	...............	است
کاش	روزی	به	.........	خود	برسید

بچه	ها	آرزوی	من	این	است

جورکردنی

کتاب	ها	و	نویسنده	های	مرتبط	را	به	همدیگر	وصل	کنید.
)یک	گزینه	اضافه	است(

صحیح-غلط

صحیح	یا	غلط	بودن	موارد	زیر	را	مشخص	کنید.

	غلط 	صحیح			  احیاء	العلوم	به	زبان	فارسی	نوشته	شده	است.	

	غلط 	صحیح			  سیاوش	به	تحریک	گرسیوز	برادر	افراسیاب	کشته	شد. 

 واژه	هایی	که	از	یک	بخش	معنادار	و	یک	بخش	معناساز	تشکیل	شده	اند،	

	غلط 	صحیح			 مشتق	هستند.	

1.	کیمیای	سعادت
2.	مصیبت	نامه	
3.	مرزبان	نامه	

4.	چشمه	روشن	
5.	قابوس	نامه
6.	هفت	اورنگ

الف:	سعدالدین	وراوینی	
ب:	امام	محمد	غزالی

ج:	عنصر	المعالی	کیکاووس
د:	غالمحسین	یوسفی
ه:	عبدالرحمان	جامی
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3. استفاده از بازنمایی های دیداری )تصویری( 

ارسال	تصویر	و	صورتک
هنگامی	که	معلم	می	خواهد	بازخورد	سریعی	از	دانش	آموزان	دریافت	کند،	بازنمایی	های	دیداری	بسیار	کمک	کننده	هستند.	برای	مثال،	معلم	و	دانش	آموزان	با	هم	توافق	
می	کنند	که	اگر	نیاز	به	تکرار	دوباره	بود،	دانش	آموزان	عالمت	خاصی	را	نشان	دهند.	بازنمایی	های	تصویری،	همان	ایموجی،	استیکر	و	یا	گیف	هستند	و	معلمان	می	توانند	

بنا	بر	سلیقه	خود	به	طور	قراردادی	در	کالس	خود	از	آنها	استفاده	کنند.	استفاده	از	بازنمایی	های	تصویری	فرایند	آموزش	را	برای	دانش	آموزان	جذاب	تر	می	کند.	

هر	زمان	در	هنگام	تدریس،	
معلم	این	تصویر	را	از	سوی	
دانش	آموزی	دریافت	کرد،	
اقدام	به	تکرار	مطلب	کند.	

وقتی	دانش	آموزان	دایره		سبز	رنگ	
را	ارسال	می	کنند،	یعنی	درک	مطلب	
در	جریان	است	و	وقتی	که	نارنجی	
را	نشان	می	دهند،	یعنی	برای	درک	

مطلب	نیاز	به	کمک	دارند.

برای	کار	با	دانش	آموزان	دبستان	
می	توان	برای	درک	و	عدم	درک	
مطلب	به	ترتیب	از	تصاویری	
استفاده	کرد	که	چهره	شاد	و	
ناشاد	را	نشان	می	دهند.

برای	مثال،	می	توان	بر	عالمت	های	زیر	توافق	کرد:
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فن	مشت	تا	پنج
از	نگاه	برخی	معلمان،	یادگیری	پیوستاری	است	که	گستره	ای	از	عدم	درک	تا	درک	عمیق	و	کامل	را	در	بر	می	گیرد.	به	سخنی	دیگر،	یادگیری	مثل	شیر	یا	خط	نیست	که	یا	
یاد	می	گیریم	یا	یاد	نمی	گیریم.	پس	نباید	از	دانش	آموزان	پرسیده	شود،	فهمیدی	یا	نه،	بلکه	بهتر	است	از	دانش	آموز	این	طور	سؤال	شود:	»چقدر	فهمیدی؟	چقدر	خوب	
خواندی؟	چه	اندازه	موضوع	را	یادگرفتی؟«.	برای	این	کار	می	توان	از	فن	مشــت	تا	پنج	اســتفاده	کرد.	این	فن	در	آموزش	تصویرِی	هم	زمان	نیز	قابل	اجرا	اســت.	اما	در	

آموزش	در	فضای	مجازی	به	صورت	غیرهم	زمان	می	توان	به	جای	نشان	دادن	دست،	از	تصاویر	یا	اعداد	استفاده	کرد.	

نشان دادن مشت

یعنی	هنوز	با	این	مفهوم	یا	مهارت	
ناآشنا	هستم.

نشان دادن یک یا دو انگشت

باید	تمرین	بیشتری	کنم	تا	بفهمم.

نشان دادن سه انگشت

درک	خوبی	دارم	و	باید	بتوانم	آن	
را	در	موقعیت	های	دیگری	استفاده	

کنم.

نشان دادن چهار انگشت

درک	خوبی	دارم	و	مطمئنم	
می	توانم	آن	را	در	موقعیت	های	

دیگری	استفاده	کنم.

نشان دادن پنج انگشت

کاماًل	بر	این	مفهوم	یا	مهارت	
مسلط	شده	ام	و	می	توانم	آن	را	به	

یک	همسال	تدریس	کنم.

	روشن	باشد	تا	بتواند	به	قضاوت	 1. هدف	های	یادگیری	باید	برای	دانش	آموز	کاماًلً
خــود	پرداخته	و	بازخورد	الزم	را	درباره	میــزان	یادگیری	خود	ارائه	دهد	)در	محور	
ابتدایــی	چگونگی	به	اشــتراک	گذاری	هدف	ها	با	دانش	آمــوزان	به	تفصیل	بیان	

شد(.

2.	هنگامی	که	دانش	آموز	میزان	یادگیری	خود	را	به	یکی	از	شــیوه	های	ذکر	شده	
اعالم	می	کند،	معلم	باید	صحت	میزان	اعالم	شــده	را	بســنجد	تا	مشخص	شود	

پاسخ	دانش	آموز	حقیقی	است	یا	خیر	تا	بازخورد	مقتضی	به	وی	ارائه	شود.

این	روش	بــه	بهبود	مهارت	هــای	خودتنظیمی	و	
خودسنجی	یادگیرنده	در	یادگیری	نیز	کمک	می	کند،	
زیرا	نیازمند	آن	اســت	که	دانش	آمــوز	با	تأمل	در	
آموخته	هــای	خود،	در	واقع	فاصلــه		خود	با	هدف	

یادگیری	را	تخمین	بزند.	

دو	نکته	مهم	در	رابطه	با	این	فن	وجود	دارد:
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4. سنجش عملکردی

ســنجش	عملکردی،	درک	یادگیرنده	را	از	محتوای	یادگیری	تعیین	و	زمینه		ای	را	برای	انتقال	آن	به	موقعیت	های	جدید	فراهم	می	کند.	هدف	از	این	نوع	ســنجش	این	
است	که	دانش	آموزان	درباره		موضوع	درسی،	معنایی	را	فراخوانی	کنند	و	سپس	آن	را	با	دیگران	به	اشتراک	بگذارند.	سنجش	عملکردی	باید	در	پاسخ	به	این	سؤال	معلم	

طراحی	شود	که	در	پی	این	یادگیری،	می	خواهم	دانش	آموزانم	چه	چیزی	را	بدانند	و	چه		کاری	را	انجام	دهند؟

به زبان ساده می توان گفت سنجش عملکردی:

 دانش	آموزان	را	هدایت	می	کند	که	چگونه	کار	را	انجام	دهند	و	به	آنان	نشان	می	دهد	که	کارشان	چگونه	نمره	گذاری	و	رتبه	دهی	خواهد	

شد.

 موتور	دانش	آموزان	را	روشــن	می	کند	و	به	آنان	انگیزه	می	دهد	که	سخت	کار	کنند	تا	باالترین	سطح	پتانسیل	خود	را	بالفعل	

کنند.	تازه،	متفاوت	و	حتی	سرگرم	کننده	است.	دانش	آموزان	را	شگفت	زده	می	کند	،	آنها	را	درگیر	کار	می	کند،	انرژی	شان	را	افزایش	
و	حس	مالکیت	به	آنها	می	دهد.	افزون	بر	آن،	اگر	به	گونه	ای	طراحی	شــده	باشد	که	حق	انتخاب	به	دانش	آموزان	بدهد	برای	آنان	

برانگیزاننده	تر	خواهد	شد.

 محتوا	و	فرایند	را	به	هم	پیوند	می	زند	و	دانش	آموز	را	وادار	می	کند	تا	دانش		خود	را	کاربردی	کند.	دانش	آموزان	به	جای	نشخوار	کردن	محتوا	

باید	با	اســتفاده	از	یک	فرایند،	محتوای	تازه	آموخته	شــده	را	به	شیوه	ای	معنادار	به	کار	ببرند.	وقتی	دانش	آموزان	برای	نشان	دادن	درک	خود	از	
دانش	محتوایی،	از	فرایند	استفاده	می	کنند	یادگیری	آنها	عمیق	تر	خواهد	شد.	همیشه	به	یاد	داشته	باشیم	که	در	دنیای	واقعی	از	دانش	آموزان	

انتظار	می	رود	که	کاری	را	انجام	دهند	به	این	معنی	که	اطالعات	را	کاربردی	کنند	نه	این	که	تنها	اطالعات	را	در	ذهن	خود	انباشته	کنند.	
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	روش	های	متنوع	سنجش	عملکردی	را	می	توان	به	شکل	زیر	تقسیم	بندی	کرد:

عملکردی	کتبی
این	نوع	سنجش	عمدتًا	بر	کاربست	دانش	و	مهارت	در	موقعیت	عملی	تأکید	دارد.	
در	این	نوع	سنجش،	نوشتن	مطالب	کتاب	منظور	نیست	بلکه	دانش	آموز	باید	به	

ارائه		مهارت	های	حاصل	از	دانش	کسب	شده	بر	روی	کاغذ	اقدام	نماید.	

یک نمونه

دانش	آموز	باید	داستان	کوتاهی	را	بنویسد،	ساختار	یک	مقاله	علمی	را	طراحی	
کند،	سیم	کشی	اتاقی	را	ترسیم	نماید،	الگوی	لباسی	را	طراحی	کند.

عملکردی	شناسایی
روشی	اســت	برای	سنجش	توانایی	یادگیرنده	در	تشــخیص	ویژگی	ها	و	معایب	

موارد	مختلف،	مانند	شناسایی	یک	ابزار	یا	توصیف	نحوه	کار	آن.

یک نمونه

معلم	از	یکی	از	دانش	آموزان	می	خواهد	که	صفحه	ای	از	کتاب	قرآن	را	بخواند	
و	از	دیگر	دانش	آموزان	بخواهد	با	دقت	بر	روی	قرائت	دانش	آموز	نخســت،	
اشــتباه	او	را	بیابند	یا	در	درس	نگارش	اینکــه	معلم	متنی	حاوی	چند	غلط	را	
در	اختیار	دانش	آموزان	قرار	می	دهد	و	دانش	آموزان	باید	صحیح	شــده	امالی	

معلم	را	برای	او	بفرستند.

یک نمونه

علی	ابتدا	سه	قدم	به	سمت	راست	و	سپس	چهار	قدم	به	سمت	جلو	می	رود.	
بردار	حرکت	علی	و	بردار	جمع	حرکت	علی	را	رسم	کنید.
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موقعیت	های	شبیه	سازی	شده
در	این	روش	از	دانش	آموز	خواســته	می	شــود	که	تا	در	یک	موقعیت	شبیه	سازی	
شــده،	خیالی	و	مصنوعی	همان	اعمالی	را	انجام	دهد	که	در	موقعیت	های	واقعی	

انجام	می	دهد	مانند	یک	ضربه		خیالی	به	توپ.

یک نمونه

برای	ســنجش	یادگیری	دانش	آموز	در	نقشه	کشی	کار	و	فناوری،	نقشه	دیوار	
حیاط	منزل	خود	را	می	کشــد	و	به	همراه	یک	تصویر	از	آن	دیوار،	برای	معلم	
می	فرستد.	»ایفای	نقش«	هم	نوعی	آزمون	عملکردی	در	موقعیت	شبیه	سازی	
شــده	اســت.	در	مثالی	دیگر	دانش	آموز	می	تواند	بر	روی	صندلی	معلم	یار	به	
عنوان	یک	آتش	نشــان	با	مردم	صحبت	کند،	نکات	ایمنی	را	گوشــزد	کرده	و	

خواسته	های	خود	را	مطرح	کند.

نمونه کار

این	نوع	آزمون	نزدیک	ترین	روش	ســنجش	بــه	عملکرد	واقعی	یادگیرنده	در	
محیط	های	طبیعی	است.

گروه	هــای	مختلف	دانش	آموزان،	باید	گفت	و	گویی	خیالی	بین	دو	دانش	آموز	
ترتیب	دهند	که	در	آن،	دانش	آموز	اول	گفت	وگو	را	با	جمله	ای	شامل	عبارت	های	
کنایی	آغاز	می	کند؛	دانش	آموز	دوم	در	پاســخ	بــه	دانش	آموز	اول	از	جمله	ای	
دیگر	شــامل	کنایه	اســتفاده	می	کند	و	این	گفت	وگو	دست	کم	دو	بار	بین	دو	
دانش	آموز	ادامه	می	یابد.	در	واقع	در	این	سنجش،	گروه	های	دانش	آموزان،	در	
گفت	وگوهای	خود،	چندین	کنایه	را	به	کار	می	برند	که	عالوه	بر	آموزش	مفهوم	

کنایه،	با	نوشتن	گفت	وگوی	دو	نفره	تا	حدی	آشنایی	می	یابند.

پکــری؟	مگه	 اول:	چــرا	 دانش	آمــوز	

کشتی	هات	غرق	شده؟

دانش	آموز	دوم:	من	که	کشــتی	ندارم.	

اوضاع	درســا	و	تکالیفم	یه	کم	شــیر	تو	

شیر	شده.

دانش	آمــوز	اول:	یعنی	شــیر	ریخته	رو	

دفترت؟	عیبــی	نداره،	آقــا	معلم	ببینه	

باهات	راه	میاد.

دانش	آموز	دوم:	یعنی	قراره	با	آقا	جایی	

بریم؟	من	پیشنهاد	می	کنم	دلو	بزنیم	به	

دریا	بریم	سینما.

......
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5. پروژه

بسیاری	از	متخصصان	بر	ضرورت	استفاده	از	پروژه	آموزش	و	سنجش	در	فضای	مجازی	تأکید	کرده	اند.

پروژه	باید	ویژگی	های	زیر	را	داشته	باشد:	

 هدفی	روشن،	دست	یافتنی	و	چالش	برانگیز	داشته	باشد.

 به	دانش	آموز	این	امکان	را	دهد	که	یک	پیام	فردی	واقعی	را	بیان	کند.

 نتیجه		ابتکار،	خالقیت	و	توانایی	سازماندهی	و	برنامه	ریزی	فرد	باشد.

 بازتاب	عالیــق	،	ســرگرمی	ها،	توانایی	های	خاص	یا	دل	مشــغولی	های	
یادگیرنده	در	مورد	موضوعاتی	خاص	باشد.	

 با	یک	موضوع	یا	حوزه	که	دانش	آموز	به	آن	متعهد	است،	سروکار	داشته	
باشد.

	کار	خود	دانش	آموز	باشد.  کاماًلً

 قابل	پژوهش	باشــد	)اگر	نمی	توان	در	مورد	موضوعی	پژوهش	کرد،	این	
فعالیت	نوعی	سرگرمی	است	نه	پروژه(.

 به	پرسشی	پژوهشی	پاسخ	دهد.

پروژه	می	تواند	اشکال	مختلفی	بگیرد:

	اثر	هنری	اصلی	)دیداری،	نمایشی،	موسیقیایی	و	غیره(

	اثر	نوشــتاری	در	موضوعی	خاص	)ادبی،	اجتماعی،	روانی،	مردم	شناسی	
و	غیره(

	قطعه	داستانی	ادبی	)نگارش	خالق(

	آزمایش	علمی	اصیل

	اختراع	شیء	یا	سیستمی	که	به	صورت	ویژه	طراحی	شده	است.

کار،	 و	 کســب	 ارائــه		 	
برنامه		 ارائــه		 یا	 مدیریــت	
سازمانی	توســعه	یافته	)به	
عنوان	مثال	برای	یک	کسب	
و	کار	یــا	پــروژه	کارآفرینی،	
توســعه		 یا	 ویژه،	 رویدادی	
نهاد	اجتماعی	ویژه	ای	برنامه	

ارائه	شود.(
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همچنیــن	پــروژه		می	تواند	بــه	صورت	فــردی	یا	
خدمت	رســانی	به	دیگران	باشــد.	در	هر	دو	صورت،	
پــروژه	فرصتی	برای	دانش	آمــوز	فراهم	می	کند	تا	از	
طریق	آن	توانایی	هایی	را	که	در	طی	ســال	تحصیلی	
کســب	کرده	اســت،	به	نمایش	بگــذارد.	در	پروژه	
خدمت	رســانی	به	دیگران،	دانش	آموزان	به	صورت	
فردی	یا	در	گروه	های	دو	یا	ســه	نفره	پروژه	را	انجام	
می	دهند	و	هدف	آنها	خدمت	رسانی	به	جامعه	است.	
به	این	منظــور،	دانش	آموزان	نخســت	آنچه	را	که	
جامعه	به	آن	نیاز	دارد،	شناسایی	و	سپس	برای	پاسخ	

به	آن	برنامه	ریزی	می	کنند.	
با	توجه	به	دوران	همه	گیری	جهانی	کووید-19	می	توان	
این	خدمت	رســانی	را	از	راه	دور	یا	به	صورت	آنالین	
انجام	داد.	اقدام	هایی	مانند	آگاه	سازی	افراد	جامعه	در	
زمینه	های	مختلف،	کمک	به	یادگیری	دانش	آموزان	کم	
سن	و	سال	تر	و	..	نیازی	به	دیدار	چهره	به	چهره	ندارد.	
برخی	از	دانش	آموزان	در	ســالی	که	گذشت	اقدام	به	
تولید	فیلم	ها	و	پادکست	هایی	کردند	تا	دوستان	خود	
را	از	چگونگی	مراقبت	از	ســالمت	جسمانی	و	روانی	

طی	همه	گیری	جهانی	کووید-19	آگاه	کنند.	
برخــی	از	دانش	آمــوزان	می	تواننــد	بــا	راه	اندازی	
محفل	های	ادبی	مجازی،	ضمــن	پرداختن	به	عالقه		
خود،	با	دوســتان	خود	به	مطالعه	آثار	ارزشمند	ادبی	

بپردازند.

پروژه	ای	که	دانش	آموزان	ارائه	می	دهند،	باید	دربرگیرنده		سه	جزء	باشد:

	دفترچه	یادداشــت	فرایندی:	دانش	آموز	در	این	دفترچه	پیشــرفت	پروژه	را	مستند	می	کند؛	یعنی	تمام	

ایده	هایی	را	که	به	ذهن	او	می	رســد،	حتی	ایده	های	اولیه	که	هنوز	خام	هستند،	برنامه	های	کوتاه	مدت	و	

بلندمدت،	تأمالت	خود،	عکس	ها	و	تصاویر،	جلســاتی	که	با	راهنمای	خود	داشته	است	و	اطالعاتی	که	در	

آن	رد	و	بدل	شــده	اســت	و	به	طور	کلی	تمام	کارهایی	را	که	انجام	داده	است	تا	پروژه	را	تولید	کند،	ثبت	

می	کند.	والدینــی	که	در	زمینه	موضوع	انتخابی	دانش	آموز	تخصص	دارنــد،	می	توانند	نقش	راهنما	را	به	

عهده	گیرند.	البته	با	توجه	به	عالئق	دانش	آموز	این	کار	می	تواند	به	صورت	نوشــتاری،	تصویری،	صوتی	و	

یا	ترکیبی	از	آنها	باشد.

	گزارش	پروژه:	این	گزارش	می	تواند	به	شــکل	

ارائــه		متنی،	صوتی	یا	تصویرِی	ضبط	شــده	و	یا	

ترکیبی	از	آنها	باشــد.	قالب	نوشتاری	مقاله	بین	

1500	تا	3500	واژه	است.	گزارش	در	قالب	صوتی	و	

تصویری	نیز	حداکثر	در	ده	دقیقه	ارائه	می	شود.	

	محصــول	نهایــی:	این	محصــول	می	تواند	

محصولی	ملموس	مثل	فیلم،	مجسمه	یا	داستان	

باشــد	و	یا	محصوالتی	غیرملموس	مانند	برگزاری	

کمپین	آگاهی	رسانی	باشد.
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یک نمونه

در	پروژه		»مراقبت	جســمانی	و	روانی	در	همه	گیری	جهانی	کووید-19«	هدف	
کلی	این	اســت	که	دانش	آموزان	گروه	الف	به	صورت	تیمی	و	با	تقســیم	کار	
میان	اعضا	با	مراجعه	به	منابع	معتبر	علمی	نظیر	کتاب	،	وب	ســایت	ها	و	...	به	
تولید	محتوای	چندرســانه		ای	با	موضوع	»چگونگی	مراقبت	از	سالمت	جسم	
و	روان	در	همه	گیــری	جهانی	کووید-19«	بپردازند.	در	این	پروژه		هدف	های	زیر	

مد	نظر	است:

 دانش	آموزان	حین	انجام	این	پروژه	مهارت	های	کاِر	گروهی	را	یاد	بگیرند.

 مهارت	های	ارتباطی	خود	را	بسط	دهند.

 نیازهای	فوری	محیط	را	بازشناسند.

 اطالعات	مناسب	و	مرتبط	با	موضوع	را	جمع	آوری	کنند.

 محتوای	چندرسانه	ای	جذاب	و	گیرا	تولید	کنند.

در	این	پروژه	رعایت	نکات	زیر	توسط	دانش	آموزان	ضروریست:

 تمامی	اعضای	گروه	در	این	پروژه	شرکت	داشته	باشند.

	مشخص	شده	باشد.  وظیفه		هر	یک	از	اعضا	کاماًلً

 محصول	تهیه	شده	دارای	شناسنامه	باشد.

 در	پایــان	از	تمامی	اقدام	هایی	که	انجام	داده		و	در	دفترچه	یادداشــت	فرایندی	
ثبت	کرده	اند،	گزارشی	تهیه	کنند	و	ضمن	تشکر	از	افراد	راهنما،	آن	را	به	اعضای	کالس	

ارائه	دهند.
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6. پوشه کار الکترونیکی

پوشــه	کار	عبارت	اســت	از	مجموعه	ای	از	مستنداِت	
مبتنــی	بر	هدف	هــای	یادگیری	که	شــامل	برترین	
فعالیت	هــا	و	تکلیف	های	دانش	آمــوز	در	یک	دوره		
زمانی	معین	هستند.	پوشــه	کار	به	سنجش	عملکرد	
یادگیرنده	براساس	مستندات	در	طول	سال	تحصیلی،	

متمرکز	است.	

پوشه	کار	می	تواند	انواع	گوناگونی	از	اطالعات	مربوط	
به	رویــه		عمل	دانش	آموز	و	پیشــرفت	تدریجی	وی	
مانند	تهیه		پیش	نویســی	از	فعالیت	های	دانش	آموز	
یا	خودســنجی	آنان	از	کارهایشان		را	شامل	شود.	به	
عبارت	دیگر	پوشه	کار	مجموعه	ای	هدفمند	و	معنی	دار	
از	کارهای	یادگیرنده	اســت	که	فرایند	رشد	و	توسعه،	
موفقیت	ها	و	پیشــرفت	های	او	را	روایت	می	کند.	در	
حقیقت	نوعی	ســنجش	متمرکز	بر	یادگیرنده	است.	
پوشه	کار	انواع	گوناگون	و	هدف	های	متنوعی	دارد:

هدفانواع پوشه کار

پوشه	کار	رشد	و	توسعه	
)بر	فرایند	یادگیری	تأکید	

می	کند(

	نشان	دادن	پیشرفت	یا	تغییر	در	طول	زمان
	کمک	به	توسعه		مهارت	های	فرایندی	مانند	خودسنجی،	هدف	گذاری

	شناسایی	نقاط	قوت	و	ضعف
	پیگیری	توسعه		یک	یا	چند	محصول	یا	عملکرد

پوشه	کار	ویترین	)جعبه	آینه(	
)بر	محصوالت	یادگیری	تأکید	

می	کند(

	نشان	دادن	دستاوردهای	پایان	سال/	ترم
	تهیه		نمونه	ای	از	بهترین	اقدام	ها	به	منظور	استخدام	یا	پذیرش	در	

مؤسسات	آموزشی	و	شغلی
	نشان	دادن	درک	دانش	آموز	از	کار	مورد	عالقه،	بهترین	یا	مهم	ترین	کار	وی

	انتقال	و	مخابره		استعدادهای	فراگیر	به	معلمان	بعدی

پوشه	کار	مهارت	یا	ارزشیابی	
)بر	دستیابی	به	نتایج	و	
شایستگی	ها	تأکید	می	کند(

	مستندسازی	دستاوردها	با	هدف	درجه	بندی	)طبقه	بندی(
	مستندسازی	حرکت	و	پیشرفت	به	سوی	استانداردها

	قرار	دادن	فراگیران	به	طور	مناسب	در	جای	خود

پوشه	کار	پروژه
	نشان	دادن	روند	تکمیل	یک	پروژه

	مستندسازی	مراحل	مختلف	پروژه	و	پیشرفت	تا	اتمام	آن
	ارائه		نهایی	پروژه	

پوشه	کار	حرفه	ای

	برجسته	نمودن	جنبه	های	مهم	مقام	حرفه	ای	بودن
	حاوی	خالصه	تجربیات،	رزومه	و	مشخصات	اثر	)جلدنامه(

	حاوی	هرگونه	محصوالت	و	مصنوعات	مهم	دیگری	که	به	نظر	می	رسند	
به	مقام	)حرفه(	فراگیر	مرتبط	هستند	مانند	مقاالت،	ارائه	های	حرفه	ای	و	

موارد	مشابه
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پوشه	کار	را	می	توان	به	صورت	چاپی	یا	آنالین	)از	طریق	ایجاد	یک	وب	سایت	یا	
استفاده	از	برنامه	های	کاربردی	طراحی	شده	برای	ایجاد	پوشه	کار	الکترونیکی(	
تهیه	کرد.	مؤلفه	های	اصلی	ای	که	در	ایجاد	پوشــه	کار	باید	در	نظر	گرفته	شوند	

عبارت	اند	از:

	پوشه	کار	در	خدمت	چه	هدفی	است؟
	چه	معیارهایی	برای	سنجش	آن	در	نظر	گرفته	می	شود؟	)مالک	های	تکمیل	

موفقیت	آمیز	پوشه	کار	چیست؟(
	منابع	جمع	آوری	شواهد	کدام	اند؟

	چگونه	می	توان	شواهد	جمع	آوری	شده	را	تفسیر	و	معنابخشی	کرد؟
	برای	تصمیم	گیری	خوب	به	چه	میزان	شواهدی	نیاز	است؟

گزینه	های	زیر	برای	بررسی	پوشه	کار	می	تواند	مورد	استفاده	قرار	گیرد:

	دانش	آموز	می	تواند	درباره	پوشه	کار	خود	تأمل	کند	و	به	سؤال	های	راهنما	

به	همراه	روبریک	پاسخ	دهد	)خودسنجی(.

	پوشه	کار	را	می	توان	با	بازخوردی	که	براساس	روبریک	یا	دیگر	معیارها	تهیه	

شده	است،	جهت	بررسی	در	اختیار	همساالن	قرار	داد	)همسال	سنجی(.

	پوشــه	کار	می	تواند	به	معلم	ارائه	شود	و	مبنایی	برای	گفت	وگو	بین	معلم	

و	یادگیرنده	در	دستیابی	به	نتایج	باشد.

	پوشــه	کار	می	توانــد	در	اختیار	والدیــن	قرار	گرفته	تا	آنها	نیز	براســاس	

معیارهای	سنجش	به	بررسی	آن	بپردازند	)والدسنجی(.

می	تــوان	از	معیارهای	زیر	در	تدوین	روبریک	)در	ادامه	فایل	توضیح	داده	شــده	
است(	استفاده	و	پوشه	کار	را	بر	مبنای	آنها	ارزیابی	کرد:

ارتباط:	اجزای	پوشه	کار	باید	مســتقیمًا	به	هدف	ها،	نتایج	و	شایستگی	های	
یادگیری	بپردازند.

محدوده:	همه		جوانب	مشــارکت	در	دوره	شامل	خواندن،	مقاالت	مکتوب،	
آزمون	های	اجرا		شــده،	مشــارکت	در	فعالیت	های	تعاملی،	مشــارکت	در	

مباحثه	ها	و	غیره،	پوشش	داده	می	شوند.
دقــت	و	صحت:	مفاهیم،	اصطالحات،	اصول،	و	امثال	آنها	به	درســتی	و	با	

وضوح	مورد	استفاده	قرار	بگیرند.
انســجام:	عناصر	پوشه	کار	به	طور	منطقی	و	از	لحاظ	ساختاری	به	هم	مرتبط	
باشند.	اندیشــه	ها	به	یکدیگر	ارتباط	داشته	باشــند	و	به	طور	پیوسته	ارائه	

شوند.
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7. خودسنجی

خودسنجی	)بازخورد	به	خود(	روش	سنجش	جدید	مبتنی	بر	مفاهیمی	چون	خودتنظیمی	و	فراشناخت	است.	مطابق	این	روش،	دانش	آموز	درباره	میزان	یادگیری	خود	
از	موضوعات،	به	اظهار	نظر	می	پردازد	و	هدف	از	آن	پرورش	تأمل	یادگیرنده	و	پذیرش	مســئولیت	یادگیری	توســط	وی	است	که	بخش	عمده	ای	از	یادگیری	الکترونیکی	
را	تشــکیل	می	دهد.	از	شیوه	های	اجرای	خودســنجی	در	محیط	های	یادگیری	می	توان	به	روش	های	استفاده	از	فهرست	وارسی،	تکمیل	جمالت	ناقص،	توصیف	عملکرد،	

تصحیح	آزمون	های	تشریحی	توسط	آزمون	شونده	و	...	اشاره	کرد.

در	خودســنجی	می	توان	از	روبریک	بهره	جست.	خودسنجی	دانش	آموز	باید	قبل	
از	درج	قضاوت	های	معلم	باشــد	تا	تحت	تأثیر	انتظارها	و	پیشنهادهای	معلم	قرار	
نگیرد.	در	خودســنجی	نیــز	دانش	آموز	باید	بر	هدف	هــای	یادگیری	و	مالک	های	

موفقیت	اشراف	داشته	باشد	و	ارزیابی	از	خود	را	براساس	آنها	انجام	دهد.

خودسنجی	قســمت	مهمی	از	برنامه	ارتقای	فردی	است.	تالش	ما	این	است	
که	دانش	آموزان	را	به	ســمت	و	سویی	سوق	دهیم	که	بر	فرایندهای	شناختی	
خود	نظارت	داشته	باشند	و	بر	انگیزش	ها،	هیجانات،	رفتار	و	محیط	پیرامونی	
مربــوط	به	یادگیری	خود	آگاه	شــوند.	معلم	باید	بتوانــد	به	صورت	دوره	ای	
فرصت	هایــی	را	فراهم	آورد	و	دانش	آمــوز	را	در	جهت	تفکــر	درباره		فرایند	
یادگیری	و	میزان	پیشــرفت	خود	راهنمایی	کند.	این	مسئله	به	ویژه	در	دوران	
همه	گیری	جهانی	کووید-19	که	استقالل	دانش	آموز	در	آموزش	اهمیت	بیشتر	

می	یابد،	پررنگ	تر	است.
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مواد 
معیارهای موفقیت )شواهد یادگیری(یادگیری

بازخورد/ سطح
مالحظات

نیاز	به	تالش	قابل	قبولخوبخیلی	خوب
بیشتر

له
ــ

ــ
جم

ی 
ـزا

ــ
ج

ا

با	اجزای	تشکیل	دهنده	جمله	)فعل،	نهاد،	مسند،	مفعول	و	متمم(	آشنایی	دارم.

با	انواع	فعل	ها	)اسنادی،	غیراسنادی(	آشنایی	دارم.

توانایی	مرتب	کردن	جمله	به	صورت	معیار	را	دارم.

فعل	را	در	جمله	تشخیص	می	دهم.

نهاد	را	در	جمله	تشخیص	می	دهم.

نوع	فعل	جمله	)اسنادی،	غیر	اسنادی(	را	تشخیص	می	دهم.

در	صورت	اسنادی	بودن	فعل	جمله،	مسند	را	تشخیص	می	دهم.

در	صورت	غیراسنادی	بودن	فعل	جمله،	تشخیص	می	دهم	که	آیا	جمله	به	مفعول	نیاز	دارد	یا	نه.

در	جمله	های	دارای	مفعول،	مفعول	را	تشخیص	می	دهم.

با	حروف	اضافه	آشنایی	دارم.

در	صورت	وجود،	متمم	ها	را	در	جمله	تشخیص	می	دهم.

مثال	خودسنجی	با	روبریک:	نمونه		زیر	براساس	هدف	های	فارسی	هفتم	متوسطه	طراحی	شده	است.
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طراحی	فهرست	وارسی	به	کمک	ابزار	نظرسنجی	در	
پلتفرم	شاد،	به	راحتی	امکان	پذیر	است.	همچنین	
امکان	بارگذاری	فهرست	وارسی	در	بخش	پوشه	کار	

خیربلیانتظاراتجهت	رؤیت	دانش	آموزان	نیز	فراهم	است.

با	مفهوم	تعاون	آشنا	هستم	و	در	کارهای	خانه	به	پدر	و	مادرم	و	اعضای	خانواده	کمک	می	کنم.

وظایف	شهروندی	خود	را	می	دانم	و	به	آنها	عمل	می	کنم.

استعداد	خود	را	در	زمینه	های	مختلف	می	شناسم	و	در	شکوفایی	آنها	تالش	می	کنم

نقش	فناوری	های	نوین	را	در	زندگی	خود	می	دانم	و	از	آن	به	درستی	استفاده	می	کنم.

به	پدربزرگ	و	مادربزرگم	احترام	می	گذارم	و	به	آن	ها	محبت	می	کنم.

برای	آن	که	محبتم	را	به	پدر	و	مادرم	نشان	بدهم،	به	حرف	های	آن	ها	گوش	می	کنم.

از	وسایل	خانه	و	مدرسه	محافظت	می	کنم	و	آن	ها	را	سالم	و	تمیز	نگه	می	دارم.

نکات	ایمنی	را	در	خانه	رعایت	می	کنم.

مقررات	رفت	وآمد	و	نکات	ایمنی	را	در	کوچه	و	خیابان	رعایت	می	کنم.

به	دوستانم	کمک	می	کنم.

مقررات	خانه	و	مدرسه	را	رعایت	می	کنم	تا	خودم	و	دیگران	بهتر	زندگی	کنیم

مثال	خودســنجی	به	روش	فهرست	وارسی:	در	فرم	زیر	انتظارات	از	دانش	آموز	پس	از	اتمام	کتاب	مطالعات	اجتماعی	پایه	هشتم	متوسطه	
مدنظر	است	و	دانش	آموز	می	تواند	خود	را	مورد	سنجش	قرار	دهد.

372

1

2

3

4

6

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

5

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره متوسطه سنجش و ارزشیابی  سه محور اساسی برای اجرای موفقیت آمیز سنجش



روش	دیگری	که	برای	خودســنجی	بــه	کار	می	رود	
اســتفاده	از	توصیف	عملکرد	است	که	معلم	می	تواند	
با	طراحی	چنین	جدولی	به	صورت	کلی	)مانند	جدول	
زیر(	و	یا	به	صورت	جزئی	تر	با	ارائه	شــرح	انتظارت	
از	یادگیرنده	در	خصــوص	یک	مفهوم،	زمینه	را	برای	
خودســنجی	یادگیرنده	فراهم	کند.	برای	مثال	ممکن	
اســت	دانش	آموزی	همچنان	بخش	الگوها	در	کتاب	
ریاضی	را	به	خوبی	یاد	نگرفته	باشــد.	معلم	می	تواند	
بــا	درج	انتظارت	خود	از	یادگیرنــده	در	این	بخش،	
دانش	آموز	را	به	ســمت	تکمیل	دقیق	جدول	هدایت	

کند.	

خودســنجی	به	روش	جــای	خالی	بــه	این	صورت	
اســت	که	معلم	عباراتی	را	برای	دانش	آموزان	ارسال	
می	کند	و	با	برشــمردن	ویژگی	های	تکلیف	مناسب	و	
ذکر	هدف	های	موضوع	مدنظر،	امکان	خودسنجی	را	

فراهم	می	کند.	به	عنوان	مثال:

 خوبی	های	گزارش	)تکلیف(	من	.....................

 ضعف	های	گزارش	)تکلیف(	من	.....................

 مواردی	را	که	باید	اصالح	کنم	........................

مثال:	خودسنجی	به	روش	توصیف	عملکرد

نام	و	نام	خانوادگی:

نام	درس
عملکرد من در این هفته یا ماه

تالش		هایی	که	برای	بهتر	شدن	باید	انجام	دهمپیشرفت		هایی	که	داشته		امتالش		هایی	که	انجام	داده		ام

فارسی

نگارش

قران

ریاضی

توجــه	کنید	در	تمامــی	موارد	بــاال	دانش	آموز	
نســبت	به	هدف	هــای	یادگیــری	و	مالک	های	
موفقیت	واقف	اســت.	اگر	دانش	آموزان	فعاالنه	
در	تصمیم	گیری	در	مورد	نحــوه	یادگیری،	آنچه	
می	خواهنــد	بیاموزند،	اینکه	چرا	می	آموزند	و	در	
تصمیم	گیری	در	مورد	مالک	و	فرایند	ســنجش	و	
قضاوت	کارشان	مشارکت	داشته	باشند،	رابطه	شان	
با	آنچه	می	خوانند،	از	دیگر	دانش	آموزانی	که	به	
شکل	سنتی	و	یک	طرفه	مورد	آموزش	و	سنجش	
قرار	می	گیرند،	متفاوت	بوده،	به	شــکلی	که	این	

فعال	بودن	به	مشارکت	بیشتر	می	انجامد.
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8. همسال سنجی

در	همسال	ســنجی	)بازخورد	همساالن(	سنجش	عملکرد	دانش	آموزان	با	معلم	نیست	و	او	این	وظیفه	را	به	خودشان	محول	می	کند.	اصطالح	سنجش	توسط	همساالن	
به	فرایند	تأمل	انتقادی	فراگیران	در	مورد	یادگیری	همســاالن	خود	اشــاره	دارد.	سنجش	همساالن	از	ســنجش	گروهی	متفاوت	است	زیرا	دانش	آموزان	درگیر	در	فرایند	
یادگیری،	هنگام	ســنجش	همسال	حتی	اگر	یادگیری	شــان	جداگانه	و	یا	خارج	از	گروه	رسمی	نیز	روی	داده	باشد،	به	سنجش	یکدیگر	می	پردازند؛	به	عنوان	مثال،	ممکن	
است	دانش	آموزی	به	بررسی	و	سنجش	پوشه	کار	دوست	و	هم	پایه	خود	در	مدرسه	دیگر	برآید.	در	بسیاری	از	سیستم	های	مدیریت	یادگیری،	این	قابلیت	وجود	دارد	که	

یادگیرندگان	به	صورت	بی	نام	و	با	هویت	پنهان،	یکدیگر	را	سنجش	کنند.	

در	آموزش	در	فضای	مجازی	اســتفاده	از	همسال	ســنجی	به	شــدت	توصیه	
می	شود	زیرا	این	روش	عالوه	بر	ایجاد	فضای	همکاری،	می	تواند	به	شیوه	های	
مختلفــی،	یادگیــری	دانش	آمــوزان	را	افزایش	دهد.	ســنجش	فعالیت	و	
تکلیف	های	همســاالن	با	نگاهی	انتقادی	اما	با	مراقبت	و	احترام،	مهارت	های	

شناختی	سطح	باالتری	را	در	یادگیرندگان	درگیر	می	کند.	
همسال	ســنجی	همچنین	به	ایجاد	اعتماد	و	شکل	گیری	جامعه		عقالنی	کمک	
می	کنــد،	منجر	به	بحث	های	متفکرانه	و	تأمل	برانگیز	می	شــود	و	می	تواند	در	
پرورش	ظرفیت	برای	قضاوت	انتقادی	کمک	کند.	نکته		بسیار	مهم	در	ارتباط	با	
همسال	سنجی،	یادگرفتن	نحوه	ارائه	بازخورد	توسط	دانش	آموزان	است.	آنها	
پس	از	ســنجش	همساالن	باید	بازخورد	الزم	و	صحیح	را	به	نحوی	که	باعث	

ناراحتی	و	طرد	همساالن	نشود،	ارائه	دهند.
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معلمان	ممکن	است	از	ترس	افزایش	حجم	کاری	تمایلی	به	همسال	سنجی	نداشته	
باشند،	اما	اگر	در	ابتدای	ســال	تحصیلی	به	آماده	سازی	قالب	کار،	دستورالعمل	ها	
و	مالک	ها	بپردازند،	حجم	کار	را	به	حّد	چشــم	گیری	کاهش	می	دهند.	درگیر	کردن	
دانش	آموزان	در	ســنجش	ممکن	اســت	دلهره	آور	باشــد،	چون	ممکن	است	این	
نگرش	وجود	داشته	باشد	که	معلم	باید	همه		کارها	را	به	تنهایی	انجام	دهد.	با	این	

حال	همسال	سنجی	مزایایی	دارد	که	نمی	توان	از	آنها	چشم	پوشی	کرد:

 دانش آموزان قباًلً این کار را انجام داده اند؛ آنها به شــکل مداوم در حال 
سنجش و ارزشیابی همســاالن خود هستند و کارهای دیگران را بررسی و 
قضاوت می کنند. البته ممکن اســت فرصت بیان نظرات خود را داشــته یا 

نداشته باشند.

 دانش آموزان در مورد فرهنگ ســنجش، اطالعات بیشــتری را کســب 
می کنند.

 عمل ســنجش یکــی از عمیق ترین 
تجربه هــای یادگیری اســت. )قضاوت 
آگاهانه بر مبنای مالک ها، بسیار دقیق تر 

از خواندن، گوش دادن و تماشا است(.

 همسال سنجی به دانش آموزان اجازه 
می دهــد هم از موفقیــت دیگران و هم 

نقاط ضعف آنان درس بگیرند.

رهنمودهایی	برای	همسال	سنجی	در	شرایط	همه	گیری	جهانی	کووید-19

 معلم	باید	دســتورالعمل	های	واضح،	روشــن	و	مختصری	در	این	باره	ارائه	
دهد	و	مســئولیت	نهایی	خود	را	در	قبال	سنجش	حفظ	کند.	)معلم	می	تواند	
فهرســت	های	وارسی	را	تهیه	کند	و	نکات	مورد	سنجش	را	در	آنها	قرار	دهد.(	
پیشــنهاد	می	شود	10	الی	15	درصد	سنجش	کلی	به	همسال	سنجی	اختصاص	

یابد.

 مالک	های	سنجش	و	ارزشیابی	به	شیوه	ای	عینی	مشخص	شود	و	اطمینان	
حاصل	شــود	که	مالک	ها،	متناســب	با	ســطح	دانش	و	تجربه		دانش	آموز	
هســتند.	یک	قالب	اســتاندارد	باید	به	عنوان	قانون	عمومی	مطرح	شود	که	
فهرستی	از	مالک	ها	برای	سنجش	در	آن	وجود	داشته	باشد.	در	برابر	هر	مالک،	
فضای	کوچکی	برای	سنجش	و	بازخورد	قرار	داده	شود.	به	دانش	آموزان	تأکید	
شود	نظرات	خود	را	به	شــکل	بازخورد	سازنده	و	توصیفی	بیان	کنند؛	کلماتی	
مثــل	ضعیف،	عالی	و	...	باید	همراه	با	دالیل	و	پیشــنهادهایی	برای	بهبود	و	

اظهارنظرهای	تکمیلی	باشد.

 محیطــی	حمایت	گر	و	مشــوق	فراهم	گــردد	تا	اضطراب	هــای	طبیعی	
دانش	آموزان	از	سنجش	توسط	همساالن	کاهش	یابد.

	نمونه	هایــی	از	بازخوردهای	متفکرانــه،	محترمانه	و	ســازنده	در	اختیار	
دانش	آموزان	قرار	گیرد.

 مالک	ها	در	کالس	مجازی	به	بحث	گذارده	شود	و	پس	از	گرفتن	بازخورد،	
اصالحات	الزم	صورت	گیرد.

 دانش	آموزان	به	طور	ناشناس	یکدیگر	را	ارزیابی	کنند.
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9. والدسنجی

	بدون	آموزش	قبلی(	تبدیل	به	عامالنی	مهم	برای	یادگیری	دانش	آموزان	شــده	اند.	 یکی	از	ویژگی	های	دوران	همه	گیری	جهانی	کووید-19	این	اســت	که	والدین	)معمواًلً
اکنون	والدین	باید	به	دانش	آموزان	در	بهبود	مهارت	های	فناورانه	شان	کمک	کنند	و	در	حین	انجام	سایر	وظایف	خود،	فرایند	یادگیری	را	نیز	بشناسند	و	به	فرزندان	خود	در	
یادگیری	یاری	رسانند.	دخالت	والدین	می	تواند	به	سنجش	موفق	دانش	آموزان	در	خانه	منتهی	شود.	اهمیت	این	مسئله	به	حدی	است	که	ارتباط	بین	معلم	و	خانواده	

را	به	عنوان	اساس	یادگیری	در	فضای	مجازی	و	سنجِش	موفق	می	دانند.

والدین	همچنین	باید	به	دانش	آموزان	در	غلبه	بر	مشکالت	هیجانی	ناشی	از	عدم	
ارتباط	با	دوســتان	و	همساالن	کمک	کنند.	به	این	منظور	معلم	می	تواند	به	کمک	

راهکارهای	زیر	والدین	را	هدایت	کند:

1
دورنمایی	از	آنچه	در	سال	تحصیلی	
آموزش	داده	خواهد	شد،	برای	والدین	
ترسیم	شــود.	توضیح	دادن	برنامه		
درسی	برای	والدین	می	تواند	به	آنها	
برای	درس	های	 در	آمادگی	بیشــتر	
والدین	 کنــد.	وقتی	 جداگانه	کمک	
نسبت	به	چشــم	انداز	یادگیری	آگاه	
شــوند،	هدف	زیربنایی	فعالیت	های	
یادگیــری	را	درک	خواهنــد	کرد	و	
می	تواننــد	از	کاربرد	دانش	در	دنیای	

واقعی	استفاده	کنند.

2
به	 والدین	 بــا	 یادگیری،	 هد	ف	های	
اگر	والدین	 اشتراک	گذاشته	شــود.	
به	طور	شــفاف	بداننــد	دانش	آموز	
پس	از	آموزش	بایــد	قادر	به	انجام	
باشــد،	می	توانند	 چه	فعالیت	هایی	
موقعیت	هــای	دیگــری	نیــز	برای	
یادگیری	 مقاصد	 این	 به	 دســتیابی	

فراهم	کنند.	

3
منابــع	الزم	برای	گســترش	و	تعمیق	
یادگیــری	برای	والدین	فراهم	شــود.	
فعالیت	ها	 از	 نیازی	نیست	فهرســتی	
و	تکلیف	های	متعدد	آنالین	در	اختیار	
والدین	قرار	داده	شود.	بهترین	راه	این	
است	که	با	اختصاص	زمان	با	والدین	از	
طریق	تماس	صوتی،	تصویری	یا	ارسال	
پیــام	در	ارتباط	بوده	تا	آنها	چالش	ها،	
پیشرفت	های	خود	و	همچنین	نیازهای	
اساسی	خودشان	را	در	میان	بگذارند.	
برای	ارائه		منابع،	نیازی	نیست	دانش	
مربوط	به	هنر	برنامه	ریزی	درسی	درباره		
هر	ابزار	را	توضیح	دهید.	ممکن	است	
زیربنای	 برخی	والدین	دانــش	نظری	
یادگیــری	مبتنی	بر	پــروژه	را	ندانند،	
اما	این	بدین	معنا	نیســت	که	از	این	

روش	ها	بهره	نخواهند	برد.
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4
بر	انعطاف	پذیری	تأکید	شود.	والدین	
نیاز	دارند	تکلیف	هــا	را	طوری	انجام	
دهند	کــه	نیازهای	خود	و	دانش	آموز	
انعطاف	پذیری	 ســازند.	 بــرآورده	 را	
یعنی	تمام	اعضای	خانواده	با	یکدیگر	
می	آموزند.	بــه	عنوان	مثال،	می	توان	
پیاده	روی	 بــه	 از	خانواده	خواســت	
در	طبیعــت	بپردازنــد	و	در	حالی	که	
جالبی	 اقالم	 از	 فهرســتی	 دانش	آموز	
را	که	مشــاهده	می	کند،	بــه	همراه	
توضیــح	مختصر	آنهــا		تهیه	می	کند،	
ســایر	فرزندان	خانواده	نیز	می	توانند	
از	چیزهای	جذاب	طبیعت	 تصاویری	

بکشند	یا	از	آنها	عکس	بگیرند.	

8
به	والدین	یادآوری	کنید	هر	چند	تمرکز	
اما	 اصلی	بر	محتوای	دیجیتال	است	
کلیدی	 مهارتی	 »مطالعــه«	 همچنان	
است	که	موقعیت	های	متعددی	برای	
پرورش	آن	وجود	دارد.	کودکان	دوره		
ابتدایی	می	توانند	متن	های	ساده	را	در	
کتابخانه		منزل	بیابند	و	دانش	آموزان	
دوره		متوســطه		اول	یا	دوم	می	توانند	
متن	های	علمــی		تخیلی	را	به	توصیه		
معلم	مطالعه	کنند.	اما	تأکید	شود	که	
محتوای	 و	 الکترونیکی	 کتابخانه	های	
دیجیتالــی	متنــوع	و	متعــددی	در	
دســترس	هســتند	که	دانش	آموزان	
می	تواننــد	بــرای	مطالعــه	با	هدف	
تحصیلــی	یــا	اوقات	فراغــت	از	آن	

استفاده	کنند.	

5
برخی	والدین	با	یادگیری	در	فضای	مجازی	دچار	
کشمکش	می	شــوند	و	در	واداشتن	فرزندان	به	
تمرکز	و	مطالعه	با	مشــکالتی	مواجه	می	شوند.	
در	چنیــن	مواردی	والدیــن	می	توانند	ویدئویی	
از	معلــم	پخش	کنند	که	در	آن	به	همراه	ســایر	
دانش	آموزان	یا	بــه	تنهایی	با	دانش	آموز	درباره		
هدف	یادگیری	صحبت	می	کند.	این	فعالیت	ها	
حتی	به	طور	کوتاه	و	موقتی	می	توانند	دانش	آموز	

را	به	مسیر	یادگیری	بازگردانند.	

6
می	توان	با	برگزاری	وبینار	توسط	خود	
یا	ارســال	لینک	وبینار	مدرسان	دیگر	
و	یا	ارسال	اطالعات	بیشتر	مربوط	به	
ادبیات	و	اصول	سنجش،	والدین	را	در	

این	مسیر	هدایت	کرد.

7
بهتر	اســت	ارتبــاط	و	تعامل	مربوط	
به	سنجش	به	شــکل	حساب	شده	ای	
صورت	گیرد؛	به	شــکلی	که	مســائل	
مربــوط	به	ســنجش	ابتدا	از	ســوی	
مدیریت	مدرسه	و	سپس	معلم	مطرح	

شود.	
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9
می	توان	با	ارســال	سؤاالت	باز	پاسخ	به	والدین،	نظرات	و	پیشــنهادات	آنان	را	درباره		
یادگیری	از	راه	دوِر	فرزندشان	گردآوری	کرد.	والدین	همچنین	می	توانند	در	خودسنجی	

فرزندان	دخالت	داشته	باشند.	

10
ســاخت	فضای	یادگیــرِی	مبتنی	بر	
اعتماد	با	کمک	والدین	بسیار	اهمیت	
دارد.	والدیــن	و	دانش	آموزان	باید	به	
درک	مشــترکی	با	معلم	دست	یابند.	
دانش	آمــوزان	)به	ویــژه	در	ابتدایی(	
بایــد	به	ســمت	و	ســوی	یادگیرِی	
باکیفیت	ترغیب	شوند	و	نمره	گذاری	و	
رتبه	دهی	در	درجه		دوم	قرار	می	گیرند.	

11
والدین	)به	ویژه	از	دوره		دوم	ابتدایی(	
باید	قوانینی	مشابه	مدرسه	را	در	خانه	
	ســاعات	یادگیری	را	 بنــا	نهند	و	مثاًلً
تعیین	کنند.	قرار	نیست	خانه	به	عنوان	
مدرســه	تجربه	شــود	یا	دانش	آموز	
احساس	کند	خانه	مخصوص	تکلیف	
خانگــی	اســت،	بلکه	والدیــن	باید	
انجام	مســتقالنه		 به	 را	 دانش	آمــوز	
تکلیف	ها	و	در	صورت	وجود	ابهام	به	
یــاری	گرفتن	از	معلــم	هدایت	کنند.	
والدین	باید	به	دانش	آموز	کمک	کنند	
اما	نباید	به	جای	او	تکلیف	ها	را	انجام	
دهند	یا	برای	کسب	نمرات	بهتر	به	او	
فشار	وارد	کنند.	برای	والدین	توضیح	
داده	شــود	که	کمِک	افراطی	می	تواند	
به	احســاس	مســئولیت	و	استقالل	
دانش	آموز	آسیب	وارد	کند	و	شانس	
آنهــا	را	برای	جهت	گیری	مســتقالنه	
در	فراینــد	یادگیری	مادام	العمر	و	حّل	

مسئله		کم		کند.

12
والدین	باید	دربــاره		دالیل	اجتناب	از	
تقلب،	سرقت	ادبی	و	استفاده	از	آثار	
علمی	دیگران	با	دانش	آموزان	صحبت	
کنند	تا	اهمیت	این	مسئله	برای	آنان	

مورد	تأکید	قرار	گیرد.
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13
به	والدین	گفته	شود	سنجش	تنها	براساس	آشنایی	با	
محتوا	)به	عنوان	نشانگر	اولیه		دانش(	نخواهد	بود	و	
به	عناصر	دیگری	همانند	اســتقالل،	خالقیت،	توانایی	
اســتفاده	از	دانش،	کاِر	گروهی	و...	نیز	توجه	خواهد	
شــد.	یعنی	در	عین	حال	کــه	از	دانش	آموزان	باید	در	
سنجش	از	یادگیری	تالش	کنند،	از	آنها	انتظار	می	رود	
به	شــکل	مســتقل	روی	تکلیف	های	پیچیده	نیز	کار	

کنند.

14
برای	والدین	توضیح	داده	شــود	که	بازخورد،	مؤلفه		مهمی	در	فرایند	آموزشی	و	سنجش	است	و	هدف	از	بازخورد	این	
اســت	که	میزان	دستیابی	به	هدف	های	آموزشی	و	شیوه		بهبود	و	پیشــرفت	تعیین	شود.	به	این	منظور	والدین	باید	
فعالیت	دانش	آموزان	را	نظارت	کنند	و	فعالیت	و	همکاری	با	معلم	و	ســایر	دانش	آموزان	را	در	آنان	تشــویق	کنند.	در	

نتیجه	در	سنجش	باید	بر	محتوای	کلیدی	تأکید	شود	نه	محتواهایی	که	از	اولویت	برخوردار	نیستند.
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10. روبریک چیست؟

روبریک	یک	ابزار	ســنجش	اســت	که	با	اســتفاده	از	آن	معلم	می	تواند	انتظارات	
خاصی		را	که	از	دانش	آموز	در	انجام	یک	تکلیف	دارد،		به	روشنی	بیان	کند.	روبریک	

در	تمام	فنون	سنجشی	که	در	مطالب	پیشین	ذکر	شد،	قابل	استفاده	است.

روبریک	ها	به	سه	پرسش	پاسخ	می	دهند:	

 تکلیف	براساس	چه	معیارهایی	داوری	می	شود؟	
 دامنه		کیفیت	یک	عملکرد	چگونه	است؟	

 عملکرد	مورد	نظر	در	کجای	این	دامنه	قرار	دارد؟

روبریک	ها	یک	تکلیف	را	به	اجزای	تشــکیل	دهنده	آن	تقسیم	می	کنند	و	توصیف	
دقیقی	از	سطوح	قابل	قبول	برای	هر	یک	از	آن	اجزا	ارائه	می	دهند.

قسمت	های	مختلف	روبریک

توصیف	تکلیف

برای	نوشتن	توصیف	تکلیف،	یک	فرمول	ساده	وجود	دارد:	
 نخست	مشخص	شود	که	دانش	آموزانتان	چه	کاری	را	باید	انجام	دهند. 
 در	مرحله	بعد	باید	به	چرایی	کاری	که	دانش	آموزان	باید	انجام	دهند،	پاسخ	

داده	شود.	چرا	دانش	آموزان	باید	این	مطالب	را	بیاموزند؟
بهتر	اســت	برای	پاسخ	کامل	به	این	ســؤال	فراتر	از	متن	حرکت	کرده	و	تأمل	
صــورت	پذیرد	که	دانش	آموزان	با	آنچه	که	در	معــرض	آن	قرار	گرفته	اند،	چه	
چیزی	را	در	زندگی	واقعی	کسب	خواهند	کرد؟		تکلیف	باید	به	شیوه	ای	شفاف	
و	فشرده	)مختصر(	بازنویسی	شــود	تا	دانش	آموز	به	روشنی	متوجه	شود	که	

انجام	چه	کاری	از	او	انتظارمی	رود؛	برای	این	کار	بهتر	است:

	بیان	شود. 	منابعی	که	می	توان	از	آن	اطالعات	گرفت،	دقیقًاً
	عناصر	زمانی	)زمان	ارائه		پروژه	پایانی،	زمان	مشــاوره	دادن	به	کار	و	

	بیان	شود. غیره(	دقیقًاً
	هم	ــکاری	و	یاری	)راهنمایی	هایی	در	مورد	اینکه		کار	را	به	تنهایی	یا	
بــا	دیگران	انجام	دهند،	گزارش	اینکــه	در	چه	کارهایی	از	دیگران	کمک	
گرفته	اند	و	چه	کمک	هایی	را	می	توانند	و	چه	کمک	هایی	را	نمی	توانند	از	

دیگران	دریافت	کنند(.
	شیوه	ارائه		تکلیف	)شفاهی	یا	نوشتاری،	دیداری	بودن	ارائه	و	غیره(	

را	مشخص	کنید.
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تعیین	مقیاسی	برای	سطوح	مختلف	پیشرفت

مقیاس	به	ما	کمک	می	کند	میزان	ضعف	یا	قوت	
عملکرد	فــرد	در	یک	تکلیــف	را	توصیف	کنیم.	
واژگانی	که	برای	توصیف	سطح	عملکرد	انتخاب	
می	شوند	باید	روشن	باشند،	هر	چند	برخی	از	افراد	
ترجیح	می	دهند	از	عدد	اســتفاده	کنند.	واژگانی	

	استفاده	می	شود،	عبارت	اند	از: که	معمواًلً

 پیشــرفته،	باالتر	از	متوسط،	متوسط،	
مبتدی

 ممتاز،	عالی،	متوسط،	مبتدی
 برجسته،	ماهر،	متوسط،	مبتدی

 خبــره،	متوســط،	در	حــال	یادگیری،	
مقدماتی

 خیلی	خوب،	خوب،	قابل	قبول،	نیازمند	
تالش	بیشتر

واژگانــی	که	اســتفاده	می	شــود	دلگرم	کننده	و	
هدایتگر	باشند	و	به	هیچ	عنوان	از	واژگان	مأیوس	

کننده	استفاده	نشود.

شناسایی	ابعاد	مختلف	روبریک	و	وزن		دهی	به	هر	یک	از	ابعاد

ابعاد	مختلف	روبریک،	قســمت	های	مختلف	تکلیف	را	به	ســادگی	و	بطور	کامل	بیان	
می	کنــد.	با	دیدن	روبریک،	دانش	آمــوزان	درمی	یابند	تکلیفی	کــه	باید	انجام	دهند	
متشــکل	از	چه	بخش	هایی	اســت	و	کدام	یک	از	این	بخش	ها	مهمتر	هســتند.	در	
صفحات	پیش	شیوه	نوشتن	مالک	های	موفقیت	بیان	شد.	مالک	هایی	که	می	خواهید	
در	کار	دانش	آموزانتان	باشد؛	اینها	ابعاد	مختلف	روبریک	هستند.	در	نوشتن	این	ابعاد	
دقت	کنید	که	فقط	بر	عملکرد	تمرکز	شــود	و	به	توصیفی	از	کیفیت	آن	اشــاره	نشود.	
برای	مثال،	»ســازمان	دهی«	می	تواند	به	عنوان	یک	بعد	از	عملکرد	در	نظر	گرفته	شود	
اما	»سازمان		دهی	خوب«	خیر.	در	شناسایی	ابعاد	مختلف	روبریک،	باید	دقت	شود	که	
ابعاِد	شناسایی	شده	با	هم	همپوشانی	نداشته	باشد	و	همچنین	در	کنار	یکدیگر	بتوانند	

تمام	جنبه	های	مهم	عملکرد	دانش	آموز	را	دربرگیرند.
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توصیف	هر	یک	از	ابعاد

هر	یک	از	ابعادی	که	بــرای	یک	روبریک	
تعیین	می	شــود	باید	به	روشنی	توصیف	
شود.	برخی	از	معلمان	فقط	باالترین	سطح	
عملکرد	را	توصیف	می	کنند	اما	برخی	دیگر	
برای	هر	یک	از	ســطوح	عملکردی	که	در	
گام	دوم	شناسایی	کرده	اند،	توصیف	ارائه	
می	دهند.	در	نوشتن	توصیف	ها	نیز	دقت	
شود	که	همپوشانی	نداشته	باشند.	هنگامی	
که	سطوح	عملکردی	مختلف	مربوط	به	یک	
بعد	را	توصیف	می	کنید	از	واژگان	یکسان	
استفاده	کنید	و	فقط	سطح	پیشرفت	تغییر	
کند.	توصیفی	که	می	نویسید	اختصاصی،	
مشاهده	پذیر	و	روشن	باشد	و	جایی	برای	

تفسیر	باقی	نگذارد.

معیارهاموارد/ مهارت ها
سطح

مالحظات
1234

درباره	آنچه	مشاهده	
می	کند

*الف(	حواس	خود	را	به	کار	می	بندد.

ب(	برای	مشاهدات	خود	از	ابزارهای	مناسب	استفاده	
می	کند.

____

*پ(	ویژگی	های	پدیده	ها/جسم/ماده	را	بیان	می	کند.

*ت(	با	توجه	به	مشاهدات	خود	فرضیه	می	سازد.

در	اجرای	آزمایش/
فعالیت/کاوش

*الف(	مراحل	را	به	درستی	انجام	می	دهد.

____ب(	از	وسایل	مناسب	به	درستی،	استفاده	می	کند.

*پ(	از	مشاهده	های	خود	به	درستی	نتیجه	گیری	می	کند.

*ت(	در	تدوین	و	ارائه	گزارش	مهارت	دارد.

در	طراحی	آزمایش/
کاوش

____الف(	پرسشی	که	قابل	آزمایش	باشد،	طراحی	می	کند.

*ب(	متغیرها	را	به	درستی	تشخیص	می	دهد.

____پ(	در	نظر	گرفتن	همه	بندهای	شناسه

بیان	علمی/ساخت	
دانش	و	مفهوم

در	گفته	و	نوشته	خود	از	اصطالح	های	علمی	به	درستی	
استفاده	می	کند.

ضوابط	کارگروهی
ضوابط	کار	گروهی	را	رعایت	می	کند	)مشارکت	در	استفاده	
از	وسایل/رعایت	نوبت/فعال	بودن	حفظ	سالمت	خود	و	

دیگران	و...(
*

در	این	گروه	نظافت	و	
پاکیزگی	مورد	توجه	قرار	

نگرفته	بود.

ساختار	یک	روبریک
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محور	سوم:	ارائه	بازخورد	و	برنامه	ریزی	براساس	اقدام	های	سنجشی	

افزون	بر	طراحی	و	اجرای	اقدام	های	سنجشی،	معلمان	باید	به	شیوه	های	مختلف	
ارائه		بازخورد	به	دانش	آموزان	نیز	بیندیشــند	و	براساس	نتایج	سنجش	در	صورت	
لزوم	به	طراحی	اقدام	های	مداخلــه	ای	بپردازند	و	نهایتًا	یافته	های	خود	را	گزارش	

کنند.

1. اصول ارائه بازخورد 

به	باور	صاحب	نظــران	تعلیم	و	تربیت،	بازخورد	به	عنــوان	مؤثرترین	عامل	برای	
پیشرفت	یادگیری	در	نظر	گرفته	شده	است	و	از	توانایی	شناختی	پیشین	دانش	آموز	

و	حتی	از	کیفیت	تدریسی	که	دریافت	می	کنند،	مؤثرتر	است.

بازخورد کّمی

بازخورد	کّمی	همان	نمره	اســت	که	به		واســطه		
آن	عملکرد	دانش	آموز	با	اســتفاده	از	عدد	و	رقم	
توصیف	می	شــود	)این	رویکرد	بــه	نمره	یعنی	
استفاده	از	آن	به	عنوان	بازخورد	به	دانش	آموز	منع	
شده	است(	اما	بازخورد	کیفی	در	قالب	جمالت	و	
عبارات	ارائه	می	شود.	نوع	دیگر	بازخورد،	بازخورد	
ترکیبی	)کّمی	و	کیفی(	است.	منظور	از	بازخورد	
ترکیبی	این	اســت	که	از	بازخورد	کّمی	نسبت	به	
میزان	یادگیری	مفاهیم	و	محتوای	درســی	بهره	
برده	شود	و	بطور	موازی	با	آن،	از	بازخورد	کیفی	
یعنی	توصیــف	مهارت	هــا	و	توانایی	های	ویژه		

دانش	آموز	نیز	استفاده	شود.	
بازخــورد	کّمی	در	رصد	تحوالت	یادگیری	و	بهبود	آن	نقشــی	ندارد	و	تعیین	
نقاط	قوت	و	ضعف	یادگیری	با	بازخورد	کیفی	است.	بازخورد	کیفی	نیز	بیشتر	
در	فرایند	تدریس	مدنظر	است	تا	سنجش	پایانی.	در	این	بازخوردهای	کیفی	
اســت	که	به	کیفیت	فعالیت	های	یادگیری	و	چگونگی	تحقق	انتظارات	توجه	

می	شود.	در	بازخورد	نباید	مستقیمًا	به	نقاط	ضعف	اشاره	شود.
معلم	در	بازخورد،	شــواهد	یادگیری	را	به	دانش	آموز	برگشــت	می	دهد	تا	او	
بتواند	رفتار	خود	را	با	هدف	های	آموزشی	هماهنگ	کند.	بازخورد	از	این	جهت	
مؤلفه		مهمی	اســت	که	برای	پرکردن	خأل	ناشــی	از	حذف	نمره	بکار	می	رود	و	

ـ	یادگیری	است. هسته		اصلی	فرایند	یاددهی	

در	زیســت	بوم	دیجیتــال	نیز	
دارد.	 اهمیت	 بســیار	 بازخورد	
ارائه		بازخورد	باید	هر	دقیقه	و	
هر	روز	باشــد	و	نباید	آن	را	به	
در	 یادگیری	 گام	 آخرین	 عنوان	
نظر	گرفت	چرا	که	شرط	اساسی	
شــکل	گیری	موقعیت	یادگیری	
پویا	در	رســیدن	بــه	هدف	ها	

است.
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بسیاری	از	معلمان	به	مشکل	پرجمعیت	
بودن	کالس	و	دشواری	در	بازخورد	دادن	
اشاره	می	کنند.	در	مواجهه	با	این	مسئله	
باید	گفت	که	نیازی	نیست	به	همه		افراد	
بازخورد	داده	شــود	و	فقط	کسانی	که	به	
حد	تســلط	نرسیده	اند	و	در	تمام	ابعاد	و	
شاخص	های	هدف	های	یادگیری	مشکل	
جدی	دارند،	نیاز	به	بازخورد	کتبی	مفصل	
دارند.	بنابراین	افرادی	که	به	تسلط	دست	
یافته	اند	یــا	با	بازخورد	توصیفی	به	درک	
کاملی	از	شــرایط	خود	دست	می	یابند،	

نیاز	به	بازخورد	مفصل	ندارند.

بازخورد باید:

 پیوسته	و	مستمر	باشد.
 برای	دانش	آموز	قابل	درک	و	متناسب	با	سطح	تحولی	دانش	آموز	باشد.

 لحن	پیام	باید	مثبت	و	توأم	با	احترام	باشد.	
 توصیف	کننده،	واضح	و	شفاف	باشــد؛	نوع	مشکل	و	نارسایی	یادگیری	را	

مشخص	کند.

 راهبردهایی	برای	کاهش	فاصله	بیــن	عملکرد	جاری	و	وضعیت	مطلوب	
)معیارهای	آموزشی(	در	اختیار	دانش	آموز	قرار	دهد.	

 بر	معیارها	و	هدف	های	آموزشی	تأکید	کند.
 هم	مؤلفه	عاطفی	)انگیزشــی(	و	هم	مؤلفه	شناختی	)اطالع	رسانی	درباره	

مشکالت	یادگیری	و	ارائه	راهبردهای	اصالحی(	را	در	بر	گیرد.

 ارتباط	بین	معلم	با	دانش	آموز	را	بهبود	دهد.
 خودکارآمــدی	و	اعتماد	به	نفــس	دانش	آموز	را	ارتقا	دهــد	و	در	او	این	

احساس	را	ایجاد	کند	که	بر	یادگیری	خود	کنترل	دارد.

 هم	موفقیت	ها	و	هم	نقاط	ضعف	را	توصیف		کند.
 مشارکت	فعال	دانش	آموز	را	برانگیزد	و	مهارت	های	خودسنجی	را	از	طریق	

شرکت	دادن	دانش	آموزان	در	بازخورد	پرورش	دهد.	

 فعالیت	های	خودنظم	دهی	و	فرایندهای	فراشناخت	را	آموزش	دهد.	یعنی	
در	بازخود	به	تکلیف،	باید	به	روش	انجام	آن	و	خودنظم	دهی	اشاره	شود.

محتوای	بازخورد	حداقل	باید	سه	عنصر	را	دربرگیرد:

	درستی	یا	نادرســتی	انجام	تکلیف	با	تأکید	بر	بدفهمی	های	درسی	 1
نه	میزان	خطا

	شیوه		انجام	تکلیف	)نوع	ارتباط	بین	عمل	دانش	آموز	و	کیفیت	کار	 2
او	و	روش	های	جایگزین	انجام	تکلیف(

	روش	هایی	برای	خودنظم	دهی	)نظارت	و	کنترل	بر	یادگیری( 3
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بازخورد	تأثیری	قدرتمند	بر	یادگیری،	پیشــرفت	تحصیلی	و	موفقیت	دانش	آموز	
دارد	و	یک	جنبه	ضروری	در	هر	سیســتم	آموزش	الکترونیکی	به	شمار	می	رود.	در	
موارد	بسیاری	بازخورد	کیفیت	الزم	را	ندارد	و	باعث	می	شود	که	افراد	به	آن	توجهی	
نکننــد.	از	جمله	عواملی	که	منجر	به	عدم	توجه	افراد	به	بازخورد	می	شــود،	عبارت	

است	از:

 ارائــه  بازخورد یکســان )مثاًلً اســتیکر یا صورتک مشــابه( به تمامی 
دانش آموزان صرف نظر از اینکه افراد مرتکب چه اشتباهی می شوند.

 اســتفاده از بازخوردهــای کلی مانند »کار عالی اســت« یا »نادرســت 
است«.

 طراحی تعامالتی که در ابتدا جذاب و مشغول کننده نبوده است.

یک نمونه

علی	جان	سالم.
از	اینکه	معلِم	دانش	آموز	موفقی	مانند	شما	هستم،	خیلی	خوشحالم.	نسبت	به	
قرائت	های	جلسات	قبل	تالش	بیشتری	کرده	ای	که	قابل	تقدیر	است	و	قرائت	
شــما	خیلی	بیشتر	از	دفعات	قبل	به	سرمشــق	قاری	مشخص	شده	شباهت	
دارد.	در	بعضی	قســمت	ها	مانند	اتصال	دو	کلمه	در	هنگام	قرائت،	پیشرفت	
بسیار	خوبی	داشته	ای	اما	در	وقف	ها	نیاز	است،	دقت	بیشتری	به	خرج	دهی.	

مراقب	خود	باش.
مراقب	خود	باش.
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2.برنامه ریزی براساس نتایج سنجش

پس	از	جمع	آوری	شــواهد	سنجشــی	و	ارائه		بازخورد،	معلم	می	تواند	براســاس	
فعالیت	های	یادگیری	اقدام	به	صورت	بندی	مداخله	های	مناسب	کند.	برای	طراحی	
این	فعالیت	ها	باید	از	نتایج	ســنجش	اســتفاده	کرد	چرا	کــه	باید	بدفهمی	های	
دانش	آموز	شناســایی	شده	باشــد.	کاربرد	اطالعات	تحلیل	شــده،	برنامه	ریزی	و	
طراحی،	مداخالتی	است	که	در	فرایند	یادگیری	یا	بعد	از	یادگیری	به	بهبود	کیفیت	
یادگیری	منجر	می	شوند.	همچنین	آنها		به	منظور	تصمیم	گیری	پایانی	برای	ارتقای	
پایه	استفاده	می	شوند	و	والدین	و	دانش	آموزان	نیز	از	نتایج	آن	بهره	می	برند.	

در	برنامه	ریــزی	و	طراحی	مداخــالت	باید	از	اطالعات	فراینــدی	دانش	آموز	بهره	
جســت؛	یعنی	نباید	محتوای	درسی	تکرار	شــود	بلکه	باید	براساس	نقاط	ضعف	
دانش	آموز	طراحی	شــوند.	بنابراین	در	طراحی	مداخالت،	باید	تفاوت	های	فردی	
دانش	آموزان	از	حیث	نقایص	یادگیری	ویژه	شــان	مــورد	توجه	قرار	گیرد	نه	اینکه	
تکلیف	های	یکســانی	برای	همه		دانش	آموزان	در	نظر	گرفته	شود	بطوری		که	برای	
برخی	خسته	کننده	و	برای	برخی	دیگر	نامتناسب	با	نیازهای	یادگیری	شان	باشد.	
در	طراحی	مداخالت	از	بازخورد	جبرانی	برای	دانش	آموزان	در	سطح	نیاز	به	تالش	
بیشتر	یا	خوب	استفاده	می	شود	و	بازخورد	توسعه	ای	برای	دانش	آموزان	در	سطح	
عالی	یا	خیلی	خوب	به	کار	گرفته	می	شود.	فعالیت	های	یادگیری	سه	دسته	اند:

 ترمیمی	)این	فعالیت	ها	از	نظر	سنجش	برای	یادگیری	یا	سنجش	تکوینی	
مهم	ترین	نوع	تکلیف	هستند(

 تثبیتی
 بسط	دهنده

مثال

تکلیف	های	ترمیمی

1.	فعالیت	های	ساده	تکرار	و	تمرین	مثل	رونویسی
2.	فعالیت	های	بازنگری	در	آموخته	ها	مثل	از	خود	پرسیدن

3.	فعالیت	های	یادگیری	همیارانه؛	در	ریاضی	هفتم	متوسطه	تمام	بخش	هایی	
که	با	عنوان	»کار	در	کالس«	آمده	اســت	در	دســته	تکلیف	های	ترمیمی	قرار	

می	گیرند.

تکلیف	های	تثبیتی:

1.	مسائل	پیچیده	تمرین	و	تثبیت	مثل	خالصه	نویسی؛	
2.	در	کتاب	ریاضی	هفتم	متوســطه	تمامی	بخش	هایی	که	با	عنوان	»تمرین«	

آمده	است	در	این	دسته	قرار	می	گیرند.

تکلیف	های	بسط	دهنده:

1.	فعالیت	هــای	شــرح	و	بســط	و	تعمیق	
مطالب	آموخته	شده	مانند	مثال	زدن؛	

2.	در	کتاب	ریاضی	هفتم	متوسطه	می	توان	
از	دانش	آموزانی	که	سطوح	باالی	یادگیری	
را	تجربه	می	کنند،	خواســت	کــه	عالوه	بر	
حجم	خواسته	شده	اشکال	موجود	در	کتاب	
ریاضــی،	حجم	شــکل	های	دیگــری	را	که	
متشکل	از	چند	قسمت	است	محاسبه	کند.
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3. گزارش دهی

هــدف	از	گزارش	دهی	ارائــه		اطالعات	به	دانش	آمــوزان	و	والدین	آنها	به	صورت	
رسمی	است.	گزارش	دهی	اثربخش	به	دانش	آموزان	کمک	می	کند	تا	بدانند	به	چه	
چیزی	دست	یافته	اند،	عملکرد	آنان	نسبت	به	انتظاراتی	که	در	هر	موضوع	درسی	
داشته	اند،	چگونه	بوده	است	و	چقدر	تالش	کرده	اند.	همچنین	این	گزارش	دهی	به	
والدین	کمک	می	کند	تا	درگیر	آموزش	فرزند	خود	شــوند	و	از	آنها	حمایت	کنند	تا	

پتانسیل	های	خود	را	شکوفا	سازند.

نظراتی	که	در	بخش	گزارش	پیشــرفت	تحصیلی	ارائه	می	شود	باید	براساس	
عملکرد	فردی	دانش	آموز	باشد	و	همچنین	باید	توانایی	های	خاص	دانش	آموز	
و	پتانســیل	هایی	را	که	داردپوشــش	دهد.	در	گزارش	های	نهایی	پیشــرفت	
تحصیلی	باید	در	نظر	داشت	که	درک	گزارش	برای	دانش	آموز	و	والدین	آسان	

باشد.	

همچنیــن	باید	بــرای	والدین	
روشن	باشد	که	چه	چیزی	و	تا	
آموخته	شده	است.	 اندازه	 چه	
همچنین	باید	مشــخص	باشد	
که	دانش	آموز	در	چه	مفاهیمی	
نیاز	به	بهبــود	دارد	و	در	آینده	

باید	چه	کار	کرد.
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معلمان
و دبیران

6
معلمان و دبیران  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



معلمی	هنر	ی	است	که	نقش	آن	در	تعامل	با	دانش	آموزان	شکل	می	گیرد؛	نقشی	که	در	کالس	ها	ی	درس	با	حضور	دانش	آموز	تعر	یف	شده	بود	و	اکنون	تغییر	کرده	است.	
در	شرا	یط	پیش	رو	که	آموزش	به	شکل	مجاز	ی	صورت	می	پذیرد،	مهم	تر	ین	مسئله	معلم	ا	ین	است	که	با	عدم	حضور	دانش	آموزان	چگونه	نقش	خود	را	رقم	بزند.	

پژوهش	ها	نشان	داده	است	در	حال	حاضر	که	جهان	با	همه	گیری	جهانی	کووید-19 
روبروست،	معلمان	با	چالش	های	بسیاری	مواجه	شده	اند.	برخی	از	این	چالش	ها	

عبارت	اند	از:

	فرسودگی	شغلی	)نارضایتی،	سرخوردگی	و	کاهش	سالمت	روان(	

	نگرانی	نسبت	به	پیشرفت	تحصیلی	و	سالمت	روان	دانش	آموزان

	نگرانی	نسبت	به	سالمت	جسم	و	روان	خود	

	ترس	از	صحبت	کردن	در	برابر	دوربین

	احساس	عدم	اطمینان	نسبت	به	انجام	تعهدات	خود

	کیفیــت	پایین	تعامالت	معلم	و	دانش	آمــوز	در	برخی	از	آموزش	های	

غیرحضوری	)تعاملی	نبودن	آموزش،	تعامل	مصنوعی	و	فقدان	خودجوشی	

موجود	در	تدریس	حضوری،	از	دست	دادن	زبان	غیرکالمی	دانش	آموزان	و	

همکاران،	عدم	امکان	دریافت	بازخورد	نسبت	به	تدریس	خود(.	

	اختــالل	در	تدریس	به	علت	حضور	والدیــن	در	کنار	فرزندان	در	کالس	

مجازی

در	کنار	چالش	های	بیان	شــده،	فرصت	هایی	نیز	برای	معلمان	فراهم	شده	است.	
در	این	شــرایط	وجاهت	معلم	و	مدرســه،	افزایش	پیدا	کرده	است،	چون	والدین	
تالش	های	معلمان	و	کادر	مدرســه	برای	آموزش	فرزندانشان	را	مشاهده	و	گاهی	
خود	آنها	در	تدریس	فرزندانشان	مشارکت	کرده	اند	و	از	نزدیک	در	جریان	سختی	ها	

و	ظرافت	های	تدریس	معلمان	قرار	گرفته	اند.	
از	سوی	دیگر،	شرایط	آموزش	از	راه	دور	فرصت	ایفای	نقش	معلم-مدیر	را	به	معلمان	
اعطا	کرده	است.	معلمان	در	شرایطی	قرار	گرفته	اند	که	باید،	خود	به	تنهایی	برخی	
مسئولیت	ها	را	بپذیرند	و	خارج	از	حصار	دستورالعمل	ها	و	بخشنامه	ها	با	توجه	به	

شرایط	مقتضی،	قابل	دفاع	ترین	تصمیم	ممکن	را	اتخاذ	نمایند.	
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6.1. معلمان و سالمت روان

در	شرایط	آموزش	مجاز	ی	که	جامعه	با	تروما	)ضربه	روانی(	روبرو	شده	است	و	معلمان	چالش	ها	و	فرصت	های	تازه	ای	را	تجربه	می	کنند؛	شایسته	است	در	مورد	تدریس	
اثربخش	بازاندیشی	کنیم.	در	تدریس	اثربخش،	معلم	به	عنوان	بازیگر	اصلی	به	رسمیت	شناخته	می	شود	و	برخورداری	او	از	سالمت	روان	و	حال	خوب	اهمیت	می	یابد.	

برای	تحقق	این	امر	راهبردهای	متفاوتی	می	توان	پیشنهاد	داد	که	در	این	جا	بر	دو	راهبرد	تمرکز	می	شود:

شفقت	نسبت	به	خود	و	تأمل	حرفه	ای

شفقت	نسبت	به	خود

شفقت	نسبت	به	خود	متشکل	از	دو	مؤلفه	است:	

 مهربانی با خود   آگاهی از انسانیت مشترک

الف( مهربانی با خود 
مهربانی	با	خود	یعنی	هنگام	مواجهه	با	رنج،	ناکارآمدی	یا	شکست،	به	جای	
سرزنش	کردن	و	انتقاد	از	خود،	با	گرمی	و	فهمی	واقع	بینانه،	خود	را	بپذیریم.	
مهربانی	با	خود	یعنی	همان	طور	که	با	دیگران	مهربان	هســتیم	با	خود	نیز	
مهربان	باشــیم	و	در	مواقعی	که	با	مشکلی	روبرو	می	شویم	نسبت	به	خود	
همدردی	نشــان	دهیم.	در	اینجا	چند	راهکار	که	برخاسته	از	تجربه	زیسته	

معلمان	است،	پیشنهاد	می	شود:

بــرای	مهربانی	با	خــود	می	توانید	از	طرف	
یک	دوست	خیالی	که	بدون	قید	و	شرط	شما	را	
دوست	دارد	و	تمام	کاستی	های	شما	را	می	داند،	
برای	خود	نامه	ای	بنویسید.	سپس	نامه	را	مدتی	
کنار	بگذارید	و	دوبــاره	بخوانید.	جمالتی	که	در	
نامه	به	کار	برده	اید	احساس	مهربانی	و	پذیرش	

را	در	شما	پدید	خواهند	آورد.
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به	عنــوان	یک	معلم	هر	روز	زمانی	
را	برای	خودتــان	کنار	بگذارید	و	در	آن	
به	کاری	مشــغول	شــوید	که	دوست	
داریــد.	برای	مثال	کتــاب	مورد	عالقه	
خــود	را	بخوانید	یا	اگر	اهل	نوشــتن	
هســتید،	داستانی	بنویسید،	فیلم	نگاه	
کنید،	ورزش	کنید	و	به	داشــتن	چیزی	
به	نام	»زمان	خودم«	هر	روز	با	خودتان	

مهربان	تر	رفتار	کنید.

که	متوجه	موفقیت	های	 همانطور	
دیگران	می	شــوید	و	از	آنهــا	قدردانی	
می	کنید،	موفقیت	ها	و	دســتاوردهای	
خودتــان	را	هــم	ببینیــد	و	بابت	آنها	
از	خــود	قدردانی	کنید	و	بــرای	اینکه	
توانســتید	مطلبی	را	درســت	و	کامل	
به	دانش	آمــوزان	منتقل	کنید	و	آنها	را	
به	درک	درســتی	برســانید،	خوشحال	

باشید.

همیشه	به	ویژه	در	این	شرایط،	
مراقب	ســالمت	خودتان	 خیلــی	
باشید	یعنی	به	اندازه	کافی	بخوابید،	
نوعی	 باشید،	 تغذیه	سالم	داشــته	
ورزش	را	به	طور	مرتب	انجام	دهید	
و	به	ظاهرتان	برسید،	به	بیان	دیگر،	
تعادل	میان	زندگی	شخصی	و	کار	را	

رعایت	کنید.

که	 کاری	 روزهای	سخت	 در	
به	عنوان	مثال	آزمون	آنالین	برگزار	
کرده	اید	و	به	همه	بازخورد	داده	اید	
و	اشــکاالت	دانش	آموزانتــان	را	
رفــع	کرده	ایــد،	دوش	آب	گرم	
نوشیدنی	 خودتان	 برای	 بگیرید،	
مورد	عالقه	تــان	را	آماده	کنید	و	
یا	هر	طور	که	مناســب	روحیات	

شماست،	خود	را	آرام	کنید.

به	خودتان	هم	جایزه	بدهید.	همانطور	که	
با	اهدای	جایزه	های	مختلف	در	دانش	آموزانتان	
انگیزه	و	شــوق	ایجاد	می	کنید،	اگــر	چیزی	را	
دوســت	دارید،	صبر	نکنید	تا	کســی	آن	را	به	
شما	هدیه	بدهد	بلکه	بابت	تالشتان	در	کالس	
و	احساس	مسئولیت	پذیری،	خودتان	آن	را	به	

خودتان	جایزه	بدهید.
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فراموش	نکنیــد	تنها	فــرِد	روی	زمین	که	
همیشــه	با	او	ارتباط	خواهید	داشت،	خودتان	
هستید،	پس	بهتر	است	همراه	و	دوست	خوبی	

برای	خودتان	باشید.

در	انتهــا	بدانید	و	مدام	به	خود	تذکر	دهید	
که	موفقیت	هــا	و	خوبی	های	شــما،	لطفی	از	
جانب	پروردگار	اســت	و	نباید	به	داشته	هایتان	
مغرور	شوید،	بلکه	با	شکر	آنها،	می	توانید	لطف	و	

رحمت	پروردگار	را	بیشتر	دریافت	کنید.

خوبی	هایتان	را	به	خودتان	یادآوری	کنید.	
ممکن	اســت	شما	به	عنوان	یک	معلم	در	انجام	
آزمایش	هــای	علوم	در	فضــای	مجازی	چندان	
موفق	نبوده	باشــید	اما	در	کالس،	شوخ	طبع	و	
صمیمی	بوده	اید	و	ارتباط	شــما	با	بچه	ها	عالی	
بوده	است؛	این	خصوصیات	خوب	را	به	خودتان	
یادآوری	کنید	و	حتی	برروی	برگه	ای	بنویسید	و	

جلوی	چشمانتان	قرار	دهید.
ب( آگاهی از انسانیت مشترک

آگاهی	از	انسانیت	مشترک،	اشاره	به	آگاهی	از	این	امر	دارد	که	ما	انسانیم	و	در	نتیجه	دارای	نقص	
و	کاستی	هستیم	و	رنج	بردن،	شکست	خوردن،	اشتباه	کردن،	غمگین	شدن	و	غیره،	نیز	بخشی	از	

تجربه	مشترک	ما	انسان	هاست	و	منحصر	به	ما	نیست.	

به	عنوان	یک	معلم	بدانیم،	بپذیریم	و	به	یاد	داشــته	باشــیم	که	هر	کسی،	شکست	می	خورد	و	بار	
مصائبی	را	در	زندگی	شخصی	و	کار	حرفه	ای	به	دوش	می	کشد.	در	این	شرایط	نیز	هر	شغل	و	حرفه	ای	با	
رنج	خاصی	همراه	است	و	معلمان	تمام	دنیا	نیز	مانند	معلمان	ما	برای	اولین	بار	است	که	چنین	شرایطی	
را	تجربه	می	کنند.	پس	از	خطا	کردن	نهراسیم	و	نگران	اشتباهات	کوچک	خود	نباشیم	و	بابت	خطاهایی	
که	در	هنگام	تدریس	آنالین	از	ما	ســر	می	زند،	خود	را	سرزنش	نکنیم.	بهتر	است	به	خود	بگوییم	دست	
کم	در	کشــور	ما	معلمان	بســیار	زیادی	همانند	ما	هســتند	و	با	تمرین	کردن	و	گذشت	زمان	مسلط	تر	

می	شویم.
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اگر	گاهــی	در	کالس	یا	محیط	کار	آزرده	خاطر	یا	خســته	
می	شویم	و	با	مشکالتی	همچون	قطع	و	سرعت	پایین	اینترنت،	
مشکالت	در	دریافت	و	بارگذاری	مطالب،	فیلم	ها	و	تصاویر	دست	
و	پنجه	نرم	می	کنیم،	باید	بدانیم	که	این	واقعیت،	اجتناب	ناپذیر	
اســت	و	برای	همکاران	دیگر	هــم	در	تدریس	در	فضای	مجازی	

پیش	می	آید.	
چنین	نگاهی	باعث	می	شود	شکیبایی	ما	بیشتر	شود	و	هر	وقت	
شرایط	مدرسه،	خانه	یا	کالس	آنالین	آن	طور	که	دلمان	می	خواهد	
پیــش	نرفت	به	جای	انزوا	و	فاصله	گرفتن	از	دیگران،	پیوندهای	
اجتماعی	خود	را	گســترش	دهیم	که	این	امر	به	نوبه	خود	باعث	

تسکین	خلق	منفی	و	پیشگیری	از	فرسودگی	شغلی	می	شود.
هر	زمان	در	طول	تدریس	اشــتباهی	می	کنید،	به	خودتان	روحیه	
بدهید	و	برنامه	ای	برای	روبرو	شــدن	با	موقعیت	های	مشابه	که	
ممکن	اســت	دوباره	برایتان	اتفاق	بیفتد،	داشته	باشید	و	از	این	
پس	مطابق	با	آن	عمل	کنید.	با	خودتان	تکرار	کنید	که	اشتباه	های	
ما	گران	بها	هستند،	چرا	که	ممکن	است	به	ما	راه	ها	و	نگرش	های	
جدید	را	بیاموزند.	ممکن	است	دچار	اشتباه	شوید،	به	ویژه	جلوی	
دوربیــن	و	یا	ضبط	یک	محتوا،	امــا	همان	جا	با	دانش	آموزانتان	
روراست	باشید،	با	شــوخ	طبعی	با	اشتباه	خودتان	برخورد	کنید	
و	تأکید	کنید	اشــتباه	های	ما	گاهی	ارزشمندتر	از	کارهای	درست	
ما	هستند،	زیرا	ممکن	است	مسیرهای	جدیدتری	برایمان	فراهم	

کنند.
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تأمل	حرفه	ای

تأمل	هنگامی	صورت	می	گیرد	که	فرد	لحظه	ای	درنگ	
می	کند	تا	پــس	از	رخ	دادن	رویدادی	غیرمنتظره	
و	غیرمعمول،	با	برگشــت	به	عقب،	به	آن	رویداد	
بیندیشــد.	آن	رویداد	را	بارها	بــه	ذهن	می	آورد	
و	در	مورد	آن	بیشــتر	فکر	می	کند.	به	این	ترتیب	
ایــن	رویداد	حالت	توالی	زمانی	خود	را	از	دســت	
می	دهد	و	به	مجموعه	ای	از	افکار	پرسشگرانه	مانند	
»چه	اتفاقی	افتاد؟«	»چگونه؟«	و	»چطور؟«	تبدیل	
می	شــود.	این	افکار	در	آغاز	ممکن	است	بی	هدف	
باشند.	برای	هدفمند	کردن	آنها	طرح	پرسش	هایی	
که	تفکر	را	هدایت	می	کنند،	سودمند	است.	برخی	

از	این	پرسش	ها	عبارت	اند	از:	

	»چرا	این	رویداد	به	این	صورت	اتفاق	افتاد؟«

	»من	چگونه	می	توانستم	به	گونه	ای	متفاوت	عمل	یا	رفتار	کنم؟«

	آیا	انجام	کنش	»الف«	در	آغاز	درس	بهتر	از	انجام	کنش	»ب«	بود؟	

	»چگونه	می	توانســتم	به	دانش	آموزی	کــه	در	کالس	رفتاری	مخرب	یا	

ناشایست	از	خود	نشان	داد	به	شیوه	ای	متفاوت	واکنش	نشان	دهم؟«

یکی	از	مهمترین	کنش	های	معلمان	که	یادگیری	دانش	آموزان	را	بهبود	می	بخشــد	
این	اســت	که	بر	آنچه	انجام	داده	اند،	به	صورت	انتقــادی	تأمل	کنند	و	تأثیر	آن	
را	بر	پیشــرفت	تحصیلی	دانش	آموزان	بررسی	کنند.	طی	این	کاوشگری،	معلمان	
با	اســتفاده	از	رویکردهای	سنجشــی	مختلف،	موفقیت	تدریس	خود	را	برحسب	
یادگیری	دانش	آموزان	کاوش	می	کنند	و	از	خود	این	پرسش	مهم	را	می	پرسند:	»در	
پی	این	تدریس	چه	چیــزی	رخ	داد	و	چه	تلویحاتی	برای	تدریس	بعدی	دارد؟«.	
طــی	فرایند	تأمل،	هم	پیش	بینی	آینده	و	هم	بازنگری	گذشــته	صورت	می	گیرد	تا	
در	نهایــت	فرد	بتواند	قابل	دفاع	تریــن	اقدام	را	در	لحظه	حال	انجام	دهد.	به	این	
منظــور،	الگوهای	گوناگونی	برای	تأمل	معرفی	شده	اســت	که	در	اینجا	دو	الگوی	

مرتبط	با	تأمل	حرفه	ای	مورد	بحث	قرار	می	گیرند.

الف( الگوی چهار عدسی
در	این	الگو	معلم	در	فرایند	تأمل	حرفه	ای،	عمل	خود	را	از	روزنه	چهار	عدسی	مورد	

مطالعه	قرار	می	دهد:	

	عدسی	چشمان	خود	
	عدسی	چشمان	یادگیرندگان
	عدسی	چشمان	همکاران
	عدسی	نظری	)نظریه	ها(.	

دیدن	از	طریق	این	چهار	عدســی،	به	فرد	کمــک	می	کند	تا	با	واکاوی	و	پژوهیدن	
مفروضاتی	که	هدایت	گر	عمل	اوست	به	تأمل	انتقادی	اقدام	کند.	عدسِی	چشمان	
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خود	به	کمک	شــرح	حال	نویسی،	معلم	را	بر	تجربه	های	خود	به	عنوان	یادگیرنده	
متمرکز	می	سازد.	هنگامی	که	معلم	در	پی	آن	است	که	دریابد	یادگیرندگان	تدریس	
او	را	چگونــه	می	بینند،	از	عدســی	یادگیرندگان	نگاه	کرده	اســت.	دیدن	از	طریق	
عدســی	همکاران	هنگامی	صــورت	می	گیرد	که	معلم	از	خود	می	پرســد:	»چگونه	
باید	به	بازخوردهای	حرفه	ای	که	از	ســوی	دیگران	نســبت	به	کار	من	داده	شــده	
اســت،	پاسخ	دهم؟«	یا	این	که	»از	مشاهده	تدریس	معلمان	حرفه	ای	چگونه	باید	
بیاموزم؟«؛	وقتی	فرد	متون	تربیتی	را	می	خواند،	اعم	از	روایت	هایی	درباره	تدریس	
یا	تحلیل	های	نظری،	با	این	امید	که	این	متون	بتوانند	راهکاری	برای	مشــکلی	که	

با	آن	روبروست	ارائه	کنند،	از	روزنه	عدسی	نظری	می	بیند.

ب( الگوی تحلیل رویداد مهم
رویداد	مهم	اشــاره	به	رویدادی	می	کند	که	فرد	به	دلیلی	آن	را	به	عنوان	یک	اتفاق	
مهم	به	یاد	می	آورد.	به	این	منظور	پرسشــنامه	ای	طراحی	شــده	است	که	گاهی	
اوقات	به	یادگیرنده	داده	می	شــود.	این	پرسشنامه		بی	نام	متشکل	از	پنج	پرسش	
اســت	که	از	یادگیرندگان	می	خواهد	طی	پنج	تا	ده	دقیقه	با	تمرکز	بر	رویدادهایی	
واقعی	و	مشــخص،	جزئیاتی	را	در	مورد	کالســی	که	برگزار	شده	است	بنویسند.	

پرسش	ها	از	این	قرارند:

	امروز	چه	زمانی	احساس	کردید	غرق	در	کالس	شده	اید؟

	امروز	چه	زمانی	احساس	کردید	از	کالس	دور	افتاده	اید؟

	از	نظر	شــما	مفیدترین	رفتاری	که	معلم	یا	دوستان	شما	در	کالس	انجام	

دادند،	کدام	است؟	

	از	نظر	شــما	گیج	کننده	ترین	رفتاری	که	معلم	یا	دوســتان	شما	در	کالس	

انجام	دادند،	کدام	است؟	

	در	کالس	امروز،	چه	چیزی	بیش	از	همه	شما	را	غافلگیر	کرد؟

با	تحلیل	این	پرســش	ها،	نســبت	به	دانش	آموزان	خود	شناخت	بیشتری	کسب	
می	کنید	و	می	توانید	تدریس	خود	را	با	نیازهای	آنان	متناســب	ســازید.	افزون	بر	
آن،	نسبت	به	ابعاد	مثبت	و	همچنین	ابعاد	نیازمند	به	بهبود	هویت	حرفه	ای	خود	
شناخت	بیشتری	کسب	می	کنید	و	می	توانید	با	توجه	به	آنها	برای	توسعه	حرفه	ای	

خود	برنامه	ریزی	کنید.
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6.2. معلمان و سواد دیجیتال )واسط های کاربری در آموزش غیرحضوری(

آموزش	یا	فرایند	آموختن	بیش	از	هر	حوزه	دیگر	دچار	تغییر	و	تحول	شده	است.	تغییر	و	تحوالتی	که	اگرچه	کار	اجرایی	را	برای	کادر	آموزشی	و	
به	ویژه	مربیان	و	معلمان	ســخت	تر	و	پیچیده	تر	کرده		است	اما	فرصت	هایی	را	نیز	برای	بهبود	فرایند	آموزش	به	وجود	آورده	است.	آموزش	های	
آنالین	و	اســتفاده	از	ابزارهای	الکترونیکی	برای	آموزش	روز	به	روز	گســترده	تر	شده	و	امکاناتی	بیشتر	را	پیش	روی	معلمان	و	متعلمان	قرار	داده	
اســت.	الزمه	ورود	معلم	به	این	فضای	آموزشــی	و	نقش	آفرینی،	داشتن	سواد	دیجیتال	است	که	شامل	ســواد	پایه	رایانه،	شبکه	های	ارتباطی	

اینترنت،	تفکر	محاسباتی	و	تولید	محتوای	چندرسانه	ای	است.

سواد	پایه	رایانه

توانایی	کار	با	رایانه	و	مجموعه	نــرم	افزارهای	Office،	یکی	از	اصول	
مهم	در	حوزه	فناوری	اطالعات	اســت	که	شایســتگی	های،	بکارگیری	
مفاهیــم	اولیه	و	اساســی	کامپیوتر،	کار	با	سیســتم	عامــل	ویندوز،	
مدیریت	دسترســی	به	سیستم	عامل،	کار	با	ابزارهای	کاربردی	موجود	
در	سیستم	عامل،	کار	با	نرم	افزارMicrosoft word		جهت	تولید	اسناد	
الکترونیکی	مانند	جزوه،	ســواالت	امتحانــی،	رزومه	کاری	و	...،	کار	با	
نرم	افزارMicrosoft PowerPoint	جهت	تولید	فایل	های	ارائه	مطالب	
آموزشی	بصورت	مجازی	یا	حضوری،	تهیه	فایل	های	تعاملی	آموزشی،	
تهیه	تمرینات	الکترونیکی	آموزشــی	برای	دانش	آمــوزان	و	...،	کار	با	
نرم	افزار	Microsoft Excel	برای	تولید	نمودارهای	ارزیابی	کالســی،	
نمودارهای	پیشرفت	تحصیلی	دانش	آموزان،	تهیه	لیست	حضورغیاب	
و	کارنامه	درســی،	تولید	خروجی	مناسب	عملکرد	دانش	آموزان	جهت	

ارائه	به	اولیاء	و	...	را		شامل	می	شود.

برای	کمک	به	معلمان	محترم	در	آموزش	این	برنامه	به	دانش	آموزان	و	افزایش	همکاری	
و	مشارکت	آنها	در	فرایند	یاددهی-	یادگیری،	دیدن	بخش	های	ذیل	توصیه	می	شود:

	مفاهیم	پایه	و	سیستم	عامل	

Microsoft Word 

Microsoft PowerPoint 

Microsoft	Excel  
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شبکه	های	ارتباطی	اینترنت	و	فضای	مجازی

امروزه	اینترنت	به	طرز	غیرقابل	کنترلی	گســترش	پیدا	
کرده	است	و	انجام	بسیاری	از	کارها	وابسته	به	داشتن	
اطالعــات	در	مورد	اینترنت	اســت.	فضــای	اینترنت	
شــامل	تعداد	بســیار	زیادی	از	وب	ســایت	ها	مانند	
وب	ســایت	های	تفریحــی	تا	وب	ســایت	بانک	ها	و	
ارگان	های	دولتی	است	که	هر	کدام	از	این	وب	سایت	ها	
در	زمینه	هــای	مختلفــی	خدمات	رســانی	می	کنند.	داشــتن	یک	پســت	
الکترونیک	و	ارســال	رایانامه	و	پیام	رسانی	به	ســایر	افراد	در	نقاط	دیگر،	از	

دیگر	کاربردهای	اینترنت	است.

و	 فایل	هــا	 و	 اطالعــات	 تبــادل	
همین	طور	ارائه	و	اشــتراک	گذاری	
دانســته	ها	و	بسیاری	دیگر	از	امور	
که	همگی	به	داشــتن	آشــنایی	به	
اینترنت	احتیــاج	دارند.	همچنین	
با	توجه	به	راه	اندازی	شبکه	مجازی	
دانش	آمــوزان	در	وزارت	آموزش	و	
پرورش	و	لزوم	استفاده	معلمان	از	
این	بستر	آموزشــی	الزم	است	تا	
شیوه	کار	با	این	بستر	را	به	صورت	

تخصصی	فرابگیرند.

	آموزش	کار	با	بخش	مدیریتی	در	شبکه	اجتماعی	شاد	

	ابزارهای	کاربردی	)تبدیل	صدا	به	متن،	فرم	ساز،	آزمون	آنالین،	

گوگل	درایو	و	...(

	آموزش	کار	با	تنظیمات	جستجوی	پیشرفته	در	اینترنت	

	آموزش	کار	و	جستجو	در	سایت	رشد
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تفکر	محاسباتی

تفکر	محاســباتی،	ایده	هایی	مانند	اســتدالل	منطقی،	روش	های	
گام	بــه	گام	حل	مســئله	)الگوریتم(،	تجزیه،	انتــزاع	و	تعمیم،	
برنامه	های	گســترده	ای	برای	حل	مشــکالت	و	درک	سیستم	ها	را	
تحت	پوشش	قرار	می	دهد.		تفکر	محاسباتی	کمک	می	کند	تا	در	
کارها	بهتر	عمل	کنیم.	در	مدرسه	از	روش	های	مختلف	برای	ایجاد	
تفکر	محاسباتی	در	دانش	آموزان	استفاده	می	گردد.	به	عنوان	مثال	
وقتی	دانش	آموزان	داســتان	می	نویسند،	آنها	را	تشــویق	می	کنیم	که	ابتدا	برنامه	ریزی	
کنند	)پلن	بنویســند(،	در	مــورد	حوادث	اصلی	فکر	کرده،	موقعیت	و	شــخصیت	ها	را	
شناســایی	کنند.	در	هنر	یا	طراحی	و	تکنولوژی،	از	دانش	آموزان	خواسته	می	شود	تا	در	
مورد	چگونگی	ایجاد	آنها	و	چگونگی	کار	با	آنها	و	مراحل	الزم	برای	آن	فکر	کنند،	به	این	
ترتیب	یک	فرایند	پیچیده	را	به	تعدادی	فازهای	کوچکتر	تقسیم	می	کنیم.	در	ریاضیات،	
دانش	آموزان	قبل	از	اینکه	به	حل	آن	برسند،	اطالعات	کلیدی	را	در	یک	مسئله	شناسایی	
می	کنند.	درواقع	آموزش	محاسباتی	با	کیفیت	باال،	دانش	آموزان	را	برای	استفاده	از	تفکر	

خالقانه	و	خالقیت	برای	درک	و	تغییر	جهان	آماده	می	سازد.

تفکر	محاســباتی	نباید	به	عنوان	“مهارت	حل	مسئله”	دیده	
شــود.	در	مهارت	حل	مســئله	به	دانش	آموزان	کمک	می	کنیم	تا	
مشکالت	را	حل	کنند،	اما	مهارت	تفکر	محاسباتی	کاماًل	آشکار	است	

و	آنها	یاد	می	گیرند	به	صورت	خالقانه	مسائل	را	حل	نمایند.

)Scr(	اسکرچ   )Scr jr(	جونیور	اسکرچ	 

)app inventor(	اینِونتور	اپ	   )Python(	پایتون	 

1

2

3

4

5

7

8

مدیران مدارس9

اهداف و محتوا

پیش گفتار

سخن آغازین

راهبردهای
تربیت و یادگیری

سنجش و ارزشیابی

معلمان و دبیران

خانواده

محیط

6

برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره متوسطه398 معلمان و دبیران  معلمان و سواد دیجیتال

www.roshd.ir/1400/13
www.roshd.ir/1400/11
www.roshd.ir/1400/14
www.roshd.ir/1400/12


تولید	محتوای	چند	رسانه	ای

رســانه	و	محتوا	دو	عضو	جدایی	ناپذیرند	که	از	روزهای	ابتدایی	شیوع	ویروس	کرونا	و	تعطیلی	مدارس،	خود	را	به	شکل	های	گوناگونی	در	ذهن	
معلمان	جای	داده	اند.	تولید	محتوای	چندرسانه	ای	برای	معلم،	حکم	به	دست	گرفتن	قدرت	را	دارد؛	به	این	ترتیب	اوست	که	می	تواند	کنترل	کند	
تا	آنچه	را	می	خواهد	دانش	آموز	ببیند.	برای	تولید	محتوا	نیاز	به	آموزش	کار	با	ابزارها	و	نرم	افزارهای	تخصصی	در	این	زمینه	هســت	که	برخی	

از	آنها،	در	ادامه	ذکر	می	شود.

 نرم	افزا	رهای	موبایل:

Kinemster	تدوین	افزار	نرم	

Background eraser	عکس	دوربردی	افزار	نرم	

Pixaloop	ها	عکس	سازی	متحرک	

 pinterest		کیفیت	با	های	فیلم	و	عکس	از	پر	افزار	نرم	یک	

Vid compact	سازی	فشرده	افزار	نرم	

Xrecorder		نمایش	صفحه	ضبط	افزار	نرم	

Dolby	on	صدا	ویرایش	و	ضبط	افزار	نرم	

Apower miror	رایانه	به	موبایل	صفحه	انتقال	افزار	نرم	

Inshot	نیست	آن	به	نیازی	مستر	کاین	وجود	با	که	تدوین	افزار	نرم	

 نرم	افزارهای	رایانه	ای:

	ویدیو	اسکرایب

Photoshop		افزار	نرم	

illustrator	افزار	نرم	

 CorelVideoStudio	افزار	نرم	

 Adobe_Animate	افزار	نرم	

 Cool	Edit	Pro	افزار	نرم	

Camtasia		افزار	نرم	

Picsart	عکس	ویرایش	افزار	نرم	

SnapSeed	عکس	روتوش	افزار	نرم	

Matnnegar	متن	روی	کار	برای	افزار	نرم	

		نرم	افــزار	ویرایــش	ویدئو	و	انیمیشــن	

Alight	Motion
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نمایه	کلی	واسط	های	کاربری	پیشنهادی	برای	دانش	آموزان،	بر	اساس	دوره	های	تحصیلی

شبکه	های	ارتباطی
سواد	
رسانهای

صیانت	
سایبری

چند	رسانه	ای
موبایل

تفکر	محاسباتی
چند	رسانه	ای
رایانه

سواد	پایه	رایانه دوره

	گوگل	فرم

	سامانه	شاد

	پلتفرم	اسکای	روم

	پلتفرم	ادوبی	کانکت

	پلتفرم	بیگ	بلو	باتن

ها
ه	
ور
	د
مه
ه

ها
ه	
ور
	د
مه
ه

	نرم	افزار	تدوین  Kinemster 

	نرم	افزار	دوربردی	عکس  Background eraser 

	متحرک	سازی	عکس	ها  Pixaloop 

	یک	نرم	افزار	پر	از	عکس	و	فیلم	های	با	کیفیت  pinterest 

	نرم	افزار	فشرده	سازی  Vid compact 

	نرم	افزار	ضبط	صفحه	نمایش  Xrecorder 

	نرم	افزار	ضبط	و	ویرایش	صدا  Dolby	on 

	نرم	افزار	انتقال	صفحه	موبایل	به	رایانه  Apower miror 

	نرم	افزار	تدوین  Inshot 

	نرم	افزار	ویرایش	عکس   Picsart 

	نرم	افزار	روتوش	عکس  SnapSeed 

	نرم	افزار	برای	کار	روی	متن  Matnnegar 

	نرم	افزار	ویرایش	ویدئو	و	انیمیشن  Alight	Motion 

	اسکرچ	جی	آر ــ ــ
ابتدایی

اول

	اسکرچ ــ

Word 

Power point 

	سیستم	عامل

ابتدایی

دوم

	پایتون Cool_edit افزار	نرم	

Adobe_Animate افزار	نرم	

CorelVideoStudio	افزار	نرم	

	نرم	افزار		illustrator	مقدماتی

	نرم	افزار	Photoshop	مقدماتی

Video_scribe افزار	نرم	

	نرم	افزار	کمتاسیا

Word 

Power point 

Excel 

	سیستم	عامل

متوسطه

اول

App_inventor 

wordpress 

Word 

Power point 

Excel 

	سیستم	عامل

متوسطه

دوم
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6.3. معلمان و ارتقای خودنظم دهی در دانش آموزان

با	کمتر	شدن	ناخواسته	تعامالت	چهره	به	چهره	دانش	آموزان	و	معلمان،	امکان	بررسی	حاالت	هیجانی	و	میزان	فهم	دانش	آموزان	کمتر	شده	است.	
این	موضوع	با	همه	محدودیت	هایی	که	ایجاد	کرده	اســت	می	تواند	فرصتی	برای	ارتقای	مهارت	های	خودنظم	دهی	در	دانش	آموزان	باشد.	دوری	
دانش	آموزان	از	مدرســه،	بیش	از	هر	زمان	دیگری	ما	را	نســبت	به	اهمیت	نقش	فعال	یادگیرندگان	در	هدایت	فرایند	یادگیری	آگاه	کرده	اســت.	

خودنظم	دهی	مهارتی	است	که	در	این	شرایط	به	دانش	آموزان	برای	فرایند	یادگیری	کمک	می	کند.

در	آموزش	مجازی،	ضعف	خودنظم	دهی	
در	دانش	آموزان	به	اشــکال	مختلفی	بر	فرایند	
یادگیری	تأثیر	می	گذارد.	ممکن	اســت	بعضی	
از	دانش	آموزان	به	دلیل	نداشتن	درک	مناسب	
از	اهــداف	درس	در	مدیریت	فرایند	یادگیری 
خود	با	مشــکل	مواجه	شــوند.	در	عین	حال،	
حتی	دانش	آموزانی	که	به	نظر	می	رسد	مشکلی	
در	این	زمینه	ندارند	نیز،	با	ارتقای	این	مهارت	
می	تواننــد	به	طور	فعاالنه	تری	فرایند	یادگیری	
خــود	را	مدیریــت	کنند.	ارزیابــی	دقیق	این	
مهارت	در	دانش	آمــوزان	و	کمک	به	آنها		برای	
بهبــود	آن	می	تواند	تأثیر	مثبتــی	بر	آموزش	
مجازی	بگذارد.	برای	این	کار	شناخت	عملکرد	

خودنظم	دهی	ضرورت	دارد.

در	مورد	خودنظم	دهی	چه	باید	بدانیم؟

خودنظم	دهی	در	یادگیری	مهارتی	است	که	بر	بهبود	رویکرد	یادگیرندگان	نسبت	به	اهداف	و	فرایند	یادگیری،	تالش	برای	
اقدامات	هدفمند	و	ارزیابی	عملکرد	تمرکز	دارد.	این	مهارت	شــامل	توانایی	یادگیرنده	برای	هدایت	فرایندهای	شناختی،	
فراشناختی	و	باورهای	انگیزشی	در	جهت	رسیدن	به	اهداف	یادگیری	است.	مهارت	خودنظم	دهی	می	تواند	در	حوزه	های	

مختلف،	مانند	تولید	رفتار	هدفمند،	کنترل	هیجان،	مدیریت	یادگیری	و	…	به	فرد	کمک	کند.

بر	این	اساس	خودنظم	دهی:

	شامل	توانایی	برنامه	ریزی	برای	هدف،	نظارت	بر	عملکرد	و	ارزیابی	نتایج	فعالیت	)بازخورد	در	مورد	یادگیری(	است.

	می	تواند	در	حوزه	های	مختلف	مانند	تولید	رفتار	هدفمند،	کنترل	هیجان،	مدیریت	یادگیری	و	…	به	فرد	کمک	کند.

	مانند	یک	چرخه	عمل	می	کند	و	در	یک	فعالیت،	مهارت	های	مختلف	آن	بارها	به	کار	گرفته	می	شود.
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دانش	آموزان	نیاز	دارند	طی	سه	مرحله	
در	فرایندهای	خودنظم	دهی	درگیر	شوند:

 مرحله	تفکر	رو	به	جلو

 برنامه	ریزی،	مرحله	عملکرد

 نظارت	بر	یادگیری	و	مرحله	خودتأملی

معلمان	در	هر	یک	از	این	مراحل	به	شیوه	های	
مختلفی	می	توانند	به	دانش	آموزان	در	خالل	
آموزش	های	مجازی	و	اســتفاده	از	فناوری	

کمک	کنند.

چرخه	یادگیری	مبتنی	بر	خودنظم	دهی

استفاده	از	نتایج	عملکرد	
قبلی	برای	برنامه	ریزی	
اقدامات	بعدی

برنامه	ریزی،	هدف	گذاری
و	ارائه	راهبرد

به	کارگیری	راهبردها
و	نظارت	بر		عملکرد

بازخورد	به	عملکردها
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وظایف	معلمان	برای	ارتقای	ادراک	دانش	آموزان	از	خودنظم	دهی

	ایده	ها	و	راهکارهایی	را	بیاموزید	تا	به	دانش	آموزان	یاد	دهید	که	به	یادگیری	 1
خود	نظم	بخشند.

	عملکرد	و	تمرین	ها	را	با	حمایتی	که	به	تدریج	کنار	گذاشته	می	شود،	راهنمایی	 2
کنید،	چــرا	که	دانش	آموزان	به	عنوان	یادگیرندگان	خودنظم	ده،	به	مرور	به	مهارت		

بیشتری	دست	می	یابند.

	افکار	خود	را	درباره	فرایندهای	بدل	شــدن	به	یادگیرنده	حرفه	ای	و	راهبردهای	 3
یادگیری	در	آموزش	مجازی،	به	دانش	آموزان	بیان	کنید.

	از	راهبردهــاِی	یادگیرنــدگان	خودنظم	ده	موفــق،	آگاه	باشــید	و	آنها	را	به	 4
دانش	آموزان	بیاموزید:

 تعیین اهداف کوتاه مدت خاص
 اتخاذ راهبردهای قدرتمند برای دستیابی به اهداف

 نظارت بر عملکرد برای ردیابی عالیم پیشرفت
 بازسازی زمینه های فیزیکی و اجتماعی برای مطابقت با اهداف فرد

 مدیریت کارآمد استفاده از زمان

	از	مهارت	هــای	یادگیرنــدگان	خودنظــم	ده	موفــق	آگاه	باشــید	و	آنها	را	به	 5
دانش	آموزان	بیاموزید:

	مدیریــت	زمان:	دانش	آمــوزان	اهمیت	مدیریت	زمان	و	رشــد	فنون	
ترجیحی	خود	را	درک	کنند.

	خطرپذیری:	دانش	آموزان	برای	مدیریِت	خطرات	و	عدم	قطعیت	تشویق	
	شوند.

	مقابله	با	تغییرات:	دانش	آموزان	با	مدیریت	تغییر	و	رشد	طیف	وسیعی	
از	فنون	برای	شرایط	مختلف،	قادر	به	درک	معنی	و	مفهوم	گردند.

	احساسات	و	واکنش	ها:	دانش	آموزان	اهمیت	لذت	موفقیت	و	مدیریت	
ناامیدی	را	درک	کنند.

	اشتراک	گذاری:	دانش	آموزان	ایده	های	ذهنی،	مفاهیم	و	راهبردهای	خود	
را	برای	یادگیری	آینده	به	اشتراک	بگذارند.

	مستندسازی	تفکر:	فرصت	هایی	برای	دانش	آموزان	فراهم	گردد	تا	افکار	
خود	را	درباره	یادگیری	و	ارجاع	به	آن	در	آینده	مستندسازی	کنند.

بنابراین،	تکالیفی	را	ارائه	کنید	که	به	این	راهبردها	و	
مهارت	ها	نیاز	داشته	باشند.	میزان	و	گستره	مهارت	های	
مرتبط	با	راهبردهایی	که	آموخته	می	شوند	تا	حدودی	
وابسته	به	فرصت	هایی	است	که	به	دانش	آموزان	برای	

رشد	در	خارج	از	مدرسه	و	خانه	داده	می	دهید.	
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1 مدت فعالیت یادگیری

اگر	فعالیت	یادگیری	تنها	در	بازه	زمانی	کالس	
تکمیل	شــود،	دانش	آموزان	فرصت	نخواهند	
داشت	تا	روند	کار	خود	را	برنامه	ریزی	کنند	و	یا	
آن	را	در	چندین	پیش	نویس	یا	مرحله	به	مرحله	
بهبود	بخشــند.	بنابراین،	تعییــن	طول	زمان	
یادگیــری،	پیش	نیازی	اساســی	برای	فرصت	

خودنظم	دهی	دانش	آموزان	است.

2 برنامه ریزی برای فعالیت

وقتی	دانش	آموزان	پیش	از	شــروع	کار	خود،	اهداف	آموزشــی	و	معیار	های	موفقیت	مرتبط	را	داشــته	
باشــند،	می	توانند	پیشــرفت	و	کیفیت	کار	خود	را	در	حین	انجام	کار	بررســی	کنند.	بنابراین،	معلم	باید	
اهداف	آموزشی	و	معیارهای	موفقیت	مرتبط	را	برای	دانش	آموزان	ارائه	دهد؛	یا	در	کالس	درباره	اهداف	

آموزشی	و	معیار	های	موفقیت،	مذاکره	و	تبادل	نظر	کند.	
وقتــی	دانش	آموزان	برای	کار	خود	برنامه	ریزی	می	کنند،	در	مورد	برنامه	و	مراحلی	که	برای	انجام	تکلیف	

دنبال	می	کنند،	تصمیم	می	گیرند.	برنامه	ریزی	برای	فعالیت	باید	حاوی	چند	تصمیم	باشد:

پیش	نیازهای	خودنظم	دهی	دانش	آموزان

چنانچه	فعالیت	یادگیری	طوالنی	مدت	نباشــد	و	اهداف	آموزشــی	و	معیارهای	موفقیت	مشــخص	نباشند،	خودنظم	دهی	در	دانش	آموز	مشــاهده	نخواهد	شد.	چنانچه	فعالیت	
طوالنی	مدت	باشد	و	اهداف	و	معیارها	مشخص	باشند	اما	فرصت	برنامه	ریزی	برای	فعالیت	توسط	دانش	آموز	مهیا	نباشد	نیز،	خودنظم	دهی	به	شکل	کامل،	تحقق	نخواهد	یافت.	
اما	چنانچه	پیش	نیاز	»طوالنی	بودن	فعالیت«	و	»تعیین	اهداف«	و	»معیارهای	مشــخص«	و	»فرصت	برنامه	ریزی«	فراهم	باشــد	و	در	کنار	آن،	»امکان	تجدیدنظر«	نیز	وجود	داشته	

باشد،	دانش	آموز	به	طور	کامل	به	خودنظم	دهی	دست	می	یابد.	به	شکل	مشخص	می	توان	پیش	نیازها	را	چنین	برشمرد:

 تصمیم دربــاره چگونگی:	دانش	آموزان	یک	فعالیت	پیچیده	را	به	فعالیت	های	فرعی	ســاده	
تقسیم	می	کنند	یا	ابزارهایی	را	که	می	خواهند	مورد	استفاده	قرار	دهند،	انتخاب	می	نمایند.

 تصمیــم درباره زمان: دانش	آموزان	برنامه	ای	را	برای	فعالیــت	خود	ایجاد	کرده	و	مهلت	های	
موقتی	را	برای	آن	تعیین	می	کنند.

 تصمیم درباره چه کســی: گروهی	از	دانش	آموزان	نحوه	تقســیم	فعالیت	بین	خود	را	تعیین	
می	کنند.

 تصمیم درباره مکان: دانش	آموزان	تصمیم	می	گیرند	که	چه	قســمت	هایی	از	فعالیت	در	داخل	
یا	خارج	از	مدرسه	یا	در	روز	مدرسه	انجام	شود.
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3  فرصت بازنگری در کار بر اساس بازخورد

 چنانچه	به	دانش	آموزان	پیش	از	اتمام	یا	تکمیل	فعالیت	هایشان	
بازخــورد	داده	شــود،	آنها	این	فرصــت	را	خواهند	داشــت	که	در	

فعالیت	هایشان	بازنگری	کنند.	
 بازخورد	ممکن	اســت	از	طرف	معلم	یا	همساالن	باشد.	همچنین،	
ممکن	است	دانش	آموزان	این	فرصت	را	داشته	باشند	که	در	فعالیت	

خود	بر	اساس	فرایند	خودتأملی،	تجدیدنظر	کنند.
 بازخورد	مؤثر	به	دانش	آموزان	کمک	می	کند	تا	شکاف	بین	عملکرد	

فعلی	و	اهداف	عملکردی	را	برطرف	نمایند.

بنابراین:

بایــد	به	دانش	آموزان	فرصت	داد	تا	در	فعالیت	های	یادگیری	که	برای	آنها	
معنی	دار	است	و	در	مدت	زمانی	طوالنی	انجام	می	شود،	مشارکت	نمایند.	
ممکن	اســت	تشــخیص	دهید	که	ابتدا	باید	از	ایــن	فعالیت	ها	تا	زمانی	
که	مدیریت	و	کنترل	یادگیری	برای	یادگیرندگان	تســهیل	شــود،	حمایت	
کنید.	با	این	کار،	دانش	آموزان	از	رفتارهای	نظم	داده	شــده	توسط	دیگران	
به	ســوی	رفتارهای	خودنظم	داده	شده	حرکت	می	نمایند.	بر	این	اساس،	از	
دانش	آموزان	حمایت	می	شود	تا	کنترل	یادگیری	خود	را	به	دست	بگیرند	و	

از	خود	به	عنوان	یادگیرنده،	اطالعات	بیشتری	به	دست	آورند.
زمانی	که	دانش	آموزان	مشغول	خودنظم	دهی	هستند،	اهداف	آموزشی	را	
برای	خود	تعیین	می	کنند،	در	مورد	بهترین	راهبردها	برای	دستیابی	به	این	
اهداف	تصمیم	می	گیرند	و	این	که	آیا	این	راهبردها	مؤثر	هســتند	یا	خیر	و	
مواردی	این	چنین	را	بررسی	می	کنند.	چنین	فعالیت	هایی	معمواًل	چرخه	ای	
هستند	و	یادگیرندگان	پیشــرفت	خود	را	زیر	نظر	دارند	و	در	تصمیم	گیری	
درباره	افرادی	که	درگیر	هســتند،	آنچه	باید	انجــام	دهند،	چه	زمانی	باید	
تکلیف	به	اتمام	برسد	و	کجا	باید	راه	حلی	پیدا	کنند،	مشارکت	می	کنند.	

در	اینجــا	معلم،	نقش	مهمــی	در	ارائه	بازخورد	مؤثــر	دارد.	بازخوردی	که	
دانش	آموزان	دریافت	می	کنند	به	آنها	در	رســیدن	به	هدف	یادگیری	کمک	
می	کند.	با	طراحی	این	فعالیت	ها	به	دانش	آموزان	این	فرصت	داده	می	شود	
تا	بر	اعمال	خود	کنترل	داشــته	باشــند	و	تعهدی	قوی	نسبت	به	یادگیری	
خود	ایجاد	نمایند	و	در	نهایت،	به	یادگیرندگانی	مادام	العمر	بدل	شــوند	که	

می	توانند	در	زندگی	به	یادگیری	و	رشد	خود	ادامه	دهند.
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یک تجربه

ویژگی	های	یک	یادگیرنده	خودنظم	ده	در	دوره	متوسطه

محمد	دانش	آموز	کالس	نهم	اســت	که	اکنــون	در	محیط	آموزش	مجازی	
مشغول	به	تحصیل	اســت.	این	هفته	اول	یادگیری	مجازی	محمد	است.	
نخســتین	موضوعی	که	معلم	در	ارتباط	با	آن	با	کالس	تبادل	نظر	و	مذاکره	
کرده	اســت،	ایجاد	فضایی	برای	یادگیری،	تعییــن	برنامه		روزانه	و	تعیین	
اهداف	یادگیری	بوده	اســت.	در	اتاق	محمد،	محرک	های	متعددی	حضور	
دارنــد	که	منجر	به	حواس	پرتی	او	در	یادگیری	می	شــوند	و	به	همین	دلیل	
او	فکر	می	کند	این	اتاق	مکان	مناسبی	برای	یادگیری	نخواهد	بود.	بنابراین	
او	از	والدینــش	می	خواهد	که	به	او	کمک	کنند	تــا	این	عوامل	را	از	محیط	

یادگیری	خود	دور	کند.	
اکنون،	محمد	می	تواند	به	برنامه	روزانه	اش	بپردازد.	او	درمی	یابد	که	یادگیری	
مجازی	تغییری	بزرگ	است؛	بنابراین،	او	مصمم	می	شود	این	نوع	یادگیری	را	
آزمایش	کند	و	بر	چگونگی	پیشبرد	آن	در	هفته	نخست	نظارت		کند.	عالوه	بر	
این،	او	وقفه	ها	و	اســتراحت	هایی	را	در	جدول	زمانی	برای	دوری	از	فضای	
یادگیری	اش	درنظرمی	گیرد	و	متعهد	می	شــود	که	به	زمان	های	اســتراحتی	
که	برای	خود	درنظرگرفته،	پایبند	باشــد.	وقتی	که	محمد	با	فضای	یادگیری	
خود	راحت	و	خودمانی	شد،	فعالیت	های	منطبق	با	برنامه	درسی	و	اهداف	
یادگیری	را	آغاز	می	کند	و	در	جلسات	آتی	آموزش	آنالین	آنها	را	با	معلمانش	

به	اشتراک	می	گذارد.

عوامل	مؤثر	بر	خودنظم	دهی	موفق	دانش	آموزان	در	آموزش	مجازی

حساسیت	و	پاسخگویی
معلمان	مدارس	مجازی	موفق	نسبت	به	ایجاد	و	ارتقای	مهارت	های	خودنظم	دهی	
و	اطمینان	از	بسندگی	آنها	برای	یادگیری	آنالین	حساس	و	پاسخگو	هستند.	چنین	

معلمانی:

	عادات	مطالعه	و	راهبردهای	مؤثر	یادگیری	آنالین	را	به	طور	مســتقیم	
آموزش	می	دهند.

	انتظاراتشــان	را	برای	درگیــری	تحصیلی	و	مشــارکت	دانش	آموزان،	
به	طور	واضح	بیان	می	کنند.

	راهبردهای	فراشــناختی	)برنامه	ریزی،	کنترل	و	نظارت	و	نظم	دهی(	را	
به	طور	صریح	آموزش	می	دهند	و	برای	ترغیب	به	استفاده	از	این	راهبردها،	

حمایت	های	آموزشی	را	ارائه	می	کنند.
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نظم	دهی	به	هیجانات
نظم	دهی	هیجان	به	دانش	آموزان	امکان	پیشگیری	از	
واکنش	های	احساسی	نامناسب	را	که	مانع	از	یادگیری	
هســتند،	می	دهد.	برای	حمایــت	از	خودنظم	دهی	
هیجان،	معلمان	می	توانند	از	مربیگری	و	حمایت	های	
آموزشی	استفاده	کنند	تا	به	دانش	آموزان	کمک	کنند	
شیوه	های	مناسب	پاسخ	به	هیجاناتشان	را	بشناسند.	
برای	مثــال،	معلمان	می	تواننــد	دانش	آموزان	را	در	
موقع	تصمیم	گیری	برای	واکنش	به	هیجاناتشان،	به	

استفاده	از	سؤال	های	تأملی	سوق	دهند:

	در	این	شرایط	چه	گزینه	های	برای	واکنش	
وجود	دارد؟

	در	این	شرایط	چه	احساسی	دارم؟

	واکنــش	من	چگونه	بر	من	و	دیگران	تأثیر	
می	گذارد؟

	واکنش	مولد	و	سازنده	چیست؟

	فعالیت	های	حمایتی
اســتفاده	از	فعالیت	های	مشــارکتی	)حمایت	و	مشارکت	همســاالن(	که	منجر	به	ارتقای	خودنظم	دهی	و	

درگیری	در	آموزش	آنالین	می	شود:

	ایجاد	تاالرهای	گفت	وگوی	آنالین	که	در	آن	دانش	آموزان	می	توانند	در	مورد	یادگیری	خود	تأمل	
نمایند	و	از	همساالن	و	معلمان	بازخورد	بگیرند	و	فعاالنه	با	محتوای	آموزشی	درگیر	شوند،	مشارکت	

دانش	آموزان	را	ارتقا	می	دهد.

	آموزش	صریح	در	مورد	مهارت	های	اجتماعی	مورد	نیاز	برای	مشارکت	مؤثر	و	نیز	فراهم	ساختن	
انتظارات	برای	فعالیت	های	مشارکتی	خاص	در	آغاز	تجربیات	یادگیری.

	ارائه	تکالیفی	به	دانش	آموزان	که	بتوانند	در	مورد	کار	یکدیگر	در	گروه	های	کوچک	به	هم	بازخورد	
دهند.

	بررســی	توســط	همســاالن	که	در	آن	دانش	آموزان	فعالیت	های	یکدیگر	را	بررســی	کرده	و	به	
یکدیگر	بازخورد	می	دهند.	معلمان	باید	مشوق	هایی	مانند	نمره	یا	امتیازهای	آنالین	را	برای	تشویق	

دانش	آموزان	به	بازخورد	به	همساالن	ارائه	کنند.
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افزایش	انگیزه
انگیزه	در	کاربست	مهارت	های	خودنظم	دهی	در	یادگیری	آنالین	توسط	دانش	آموزان	
مؤثر	اســت.	راهبردهای	ایجاد	و	حفظ	انگیــزه	در	محیط	های	یادگیری	مجازی	و	

حضوری	را	می	توان	درموارد	زیر،	مشاهده	کرد:

	ایجاد	ارتباط	بین	آموزش	و	عالئق	دانش	آموزان

	بررسی	پیشــرفت	دانش	آموزان	و	یادآوری	به	آنها	برای	ادامه	دادن	به	
فعالیت	و	ماندن	در	برنامه

	تشویق	دانش	آموزان	به	فعالیت	در	صورت	عدم	موفقیت

	تشویق	و	تحسین	دانش	آموزان	به	درگیر	ماندن	در	کالس

	بررسی	نمرات	دانش	آموزان	و	در	صورت	لزوم	تمجید	و	تشویق	آنها  

	تشویق	دانش	آموزان	به	ارزیابی	پیشرفت	در	یادگیری	

	ایجاد	فرصت	انتخاب	فعالیت		های	متناسب	با	سن	برای	دانش	آموزان.	
انتخاب	فعالیت	های	یادگیری	منجر	به	ایجاد	انگیزه	درونی	و	خودکارآمدی	

در	دانش	آموزان	می	شود.

	مشخص	ساختن	استانداردهای	شفاف	عملکرد	از	ابتدا

	کمک	به	دانش	آموزان	تا	بر	فرایند	یادگیری	احســاس	مالکیت	داشــته	
باشند.

استفاده	از	برانگیزاننده	های	کالمی	برای	افزایش	انگیزه

1.	مرحله	برنامه	ریزی
فعال	کردن	دانش	قبلی:	وقتی	در	حال	ضبط	یک	فیلم	برای	دانش	آموزان	
هستید	یا	متنی	خواندنی	برای	آنها	تدارک	می	بینید	می	توانید	از	طریق	
پرسیدن	این	که:	»چه	چیزی	از	قبل	در	مورد	این	موضوع	می	دانید؟«	به	
فعال	کردن	دانش	قبلی	کمک	کنید.	اگر	هنگام	ضبط	فیلم	و	در	ابتدای	
آن	این	ســؤال	را	می	پرسید،	کمی	توقف	کنید	تا	دانش	آموزان	فرصتی	
برای	فکر	کردن	داشــته	باشند،	در	متن	های	خواندنی	جای	خالی	برای	
پاســخ	دانش	آموزان	قرار	دهید	و	یــا	در	آموزش	های	آنالین	فرصت	
دهید	تا	دانش	آموزان	پاســخ	های	خود	را	تایپ	کنند	برای	شما	ارسال	

کنند.	
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یک تجربه

تفکر رو به جلو به کمک انجام آزمایش

یکــی	از	مهم	ترین	بخش	های	کالس		مــا	مواجهه	نام	دارد.	
در	این	بخــش	بچه	ها	در	قالب	یک	آزمایش	با	یک	پدیده	
مرتبــط	با	موضوع	درس	مواجه	می	شــوند	و	از	این	طریق	
ســؤال	هایی	درباره	آن	موضوع	مطرح	می	شــود.	در	ادامه	
کالس،	کار	اصلی	این	است	که	به	کمک	هم	به	این	سؤال	ها	

پاسخ	دهیم.	
در	کالس	هــای	مجــازی	عماًل	امــکان	انجام	بســیاری	از	
آزمایش	ها	نبود.	برای	همین	پیش	از	کالس،	کاربرگی	شامل	
شرح	آزمایش	و	تعدادی	سؤال	درباره	آن،	در	اختیار	بچه	ها	
قــرار	می	گرفت.	بچه	ها	باید	قبــل	از	کالس	آن	آزمایش	را	
انجام	می	دادنــد	و	کاربرگ	را	حل	می	کردند.	این	کار	باعث	
می	شــد	که	بچه	ها	نســبت	به	اهداف	کالس	در	هر	جلسه	
آگاهی	اولیه	ای	داشته	باشند	و	نیز	دانسته	های	گذشته	خود	

درباره	موضوع	درس	را	مرور	کنند.

انتخاب	راهبرد	یادگیری	مناســب:	در	هر	یک	از	شــرایط	قبلی	)ضبط	فیلــم	و	…(	از	دانش	آموزان	
بپرســید:	»فکر	می	کنید	برای	یادگیری	بهتر	این	مطلب	چه	کارهایی	باید	انجام	دهید؟«.	همچنین،	
می	توانید	این	کار	را	با	جمالت	ناقص	انجام	دهید:	»برای	این	که	این	مطالب	را	بهتر	یاد	بگیرم	یک	

راهبرد	خوب	این	است	که…«.

2.	مرحله	نظارت
برانگیزاننده	های	کالمی	برای	سوق	دادن	دانش	آموزان	به	نظارت	بر	عملکرد	و	یادگیری	خود،	
تقریبًا	باید	در	نیمه	راه	یادگیری	ارائه	شــوند.	هدف	ایــن	کار	کمک	به	دانش	آموزان	برای	

نظارت	بر	پیشرفت	خود	است.	
از	دانش	آموزان	بپرسید:	»تا	این	جا	چه	چیزهایی	یادگرفته	اید؟«،	»آیا	از	راهبردهایی	که	فکر	

می	کردید	مؤثرند	استفاده	کردید؟«،	»آیا	راهبردها	مؤثر	بودند؟«.	
نکتــه	دیگری	کــه	از	نظر	عاطفی	در	این	مرحله	اهمیت	دارد،	ایجاد	فضایی	مســاعد	برای	
درخواست	کمک	از	جانب	دانش	آموزان	است.	برای	این	کار	می	توان	در	خالل	انجام	فعالیت	

موقعیت	هایی	را	برای	طرح	پرسش	ها	و	اشکاالت	دانش	آموزان	در	نظر	گرفت.

3.	مرحله	خودتأملی
در	پایان	کار،	دانش	آموزان	باید	وارد	فرایند	تأمل	بر	یادگیری	خود	شــوند.	این	کار	می	تواند	
	»اهدافی	که	ابتدای	جلسه	گذاشتیم	را	 با	پرســیدن	ســؤال	های	مختلفی	اتفاق	بیفتد؛	مثاًلً
مرور	کنید،	فکر	می	کنید	همه	مطالبی	را	که	قرار	بود	یاد	بگیرید،	آموخته	اید؟«،	»آیا	نیازی	به	
مرور	متون	خواندنی	یا	دیدن	مجدد	همه	یا	بخشــی	از	فیلم	دارید؟«،	»مشخص	کنید	کدام	
سؤال	ها	را	به	راحتی	می	توانید	حل	کنید	و	برای	کدام	یک	از	آنها	نیاز	به	کمک	دارید؟«،	»برای	
یادگیری	سؤال	هایی	که	در	آنها	مشکل	دارید	چه	برنامه	ای	دارید؟«.	همچنین،	در	این	مرحله،	
می	توان	توجه	دانش	آموزان	را	دوباره	به	اهداف	ابتدایی	درس	جلب	کرد	و	از	آنها	خواســت	

که	ارتباط	بین	اهداف،	راهبردهای	به	کارگرفته	شده	و	نتایج	پایانی	را	توضیح	دهند.
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ارزشیابی	و	بازخورد

ارزشــیابی	و	بازخورد	به	فعالیت	های	یادگیری،	از	عوامل	موثر	بر	خودنظم	دهی	در	
دانش	آموزان	است:

کنفرانس	ها	و	خودارزیابی	حمایت	کنید.	
	دانش	آمــوزان	را	از	طریــق	بازخورد	در	بحث	های	آنالیــن،	مصاحبه	با	آنها	در	
کنفرانس	های	فردی،	درخواست	برای	اداره	و	حفظ	یک	وبالگ	یا	مجله	ای	آنالین	و	
پاسخ	به	فهرستی	از	سؤال	ها	راهنمایی	کنید.	در	این	خصوص	از	سؤال	های	تأملی	

استفاده	کنید:
چه	کار	کردی…؟

چه	شد	وقتی	شما…؟	

شما	چطور	می	توانی	توجیه	کنی	که…؟

این	چگونه	مقایسه	می	شود	با…؟

به	چه	اهداف	یادگیری	دست	یافته	اید؟

ایده	های	شما	چگونه	تغییر	کرده	است؟

آیا	بلد	هستید	که	چطور	به	دانش	آموز	دیگر	آموزش	دهید…؟

	تشــویق	و	تغییــر	مســیر	در	
دانش	آمــوزان:	معلــم	می	تواند	با	
تماس	تلفنی،	ایمیل	یا	با	بیان	کیفیت	
تکالیف	دانش	آموزان	در	اعالن	های	
هفتگی	کالس،	آنها	را	مورد	تشویق	
قرار	دهد.	اگر	دانش	آموزان	موفق	به	
پیشرفت	یا	درگیری	در	فعالیت	های	
کالس	آنالین	نشــوند،	معلم	باید	با	
هر	یک	از	آنها	تمــاس	بگیرد	تا	در	
ایجاد	 مسیر	 تغییر	 فعالیت	هایشان	

کند.

ویژگی	های	بازخورد	صحیح	معلمان

به	موقع	به	سؤال	های	دانش	آموزان	پاسخ	دهید. پاسخگو	و	حساس

نظراتتان	را	مطابق	با	اهداف	تکلیف	ارائه	نمایید. مؤثر

از	کلماتی	که	معنی	مثبت	دارند	استفاده	کنید. مثبت

پیشنهاداتی	برای	نحوه	بهبود	تکلیف	ارائه	کنید. یادگیری

نمونه	هایی	از	وظایفی	که	معلمان	می	توانند	برای	تقویت	بازخورد	به	صورت	آنالین	
به	کار	گیرند،	عبارت	اند	از:

	با	صدای	بلند	فکر	کنید؛	اظهارات	معلمان	درباره	افکارشــان	ســبب	می	شــود	
دانش	آموزان	گام	های	مربوط	به	اهداف	یادگیری	را	درک	کنند.

	سؤال	ها	و	ابهامات	دانش	آموزان	را	ثبت	و	ضبط	کنید	و	آنها	را	در	فضای	آنالین	
بارگذاری	نمایید.

	به	موقع	به	دانش	آموزان	بازخورد	دهید.
	از	تکالیف	یادگیری	با	استفاده	از	دســتورالعمل	ها،	روبریک	ها،	چک	لیست	ها،	
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گفت وگوی فراشناختی در محیط آنالین:	گفت	وگوی	هدفمند	نه	فقط	صحبت

گفت	وگوی	فراشناختی	فرصتی	را	برای	دانش	آموزان	فراهم	می	سازد	تا	استدالل،	بحث	و	توضیح	دادن	را	یاد	بگیرند	و	تمرین	کنند.	از	آنجایی	که	معلمان	و	دانش	آموزان	
به	ســرعت	با	تاالرهای	گفت	وگوی	مجازی،	ســازگار	می	شوند،	باید	از	وجود	فرصت	های	گفت	وشــنود	غنی	اطمینان	حاصل	کرد.	برای	تحقق	این	امر،	برخی	مالحظات،	

سودمند	است:

مالحظات

 	از	فناوری	هایی	که	در	اختیار	دارید	استفاده	کنید	و	گفت	وگو	را	بر	

آموزش	مقدم	بدارید.

 	از	قابلیت	های	موجود	در	بســترهای	مجازی	برای	تکرار	و	تقویت	

راهبردهای	آموزشــی	بــا	کیفیت	باال	مانند	اســتفاده	از	اتاق	های	کاِر	
گروهی1	برای	هم	اندیشی،	همتایابی	و	یافتن	اشتراکات	در	گفت	وگوها	

استفاده	کنید.

 	سؤال	های	چالش	برانگیز	و	بازپاسخ	بپرسید.

 	از	سؤال	هایی	برای	ایجاد	تفکر	بیشتر	استفاده	کنید.

 	دانش	آموزان	را	با	بازخوردهای	شفاهی	راهنمایی	و	هدایت	کنید	

و	حمایت	ها	را	در	جایی	که	دانش	آموزان	به	آن	نیاز	دارند،	ارائه	کنید.

 	گفت	وشــنود	را	نــه	تنها	بیــن	معلم	و	دانش	آمــوزان	بلکه	بین	

دانش	آموزان	نیز	تشویق	کنید.

1. Breakout room
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خانواده
7



خانواده و والدین

وضعیتی	که	در	حال	حاضر،	ایران	و	تقریبًا	همه	کشورهای	
جهان	را	گرفتار	کرده	است،	شرایط	ویژه	ای	دارد	که	شاید	
در	گذشــته	ملت	ها،	چنین	تجربه	ای	بــا	چنین	ابهامات	
و	پیچیدگی	هــا	را	نمی	توان	یافت.	عــدم	امکان	حضور	
دانش	آمــوزان	در	مدارس،	باعث	گردیــده	تا	خانواده	ها	
وضع	و	نقش	دیگری	در	تعلیم	و	تربیت	فرزندانشان	پیدا	
کرده	و	خود	را	برای	انجام	برخی	از	وظایف	مدرسه	آماده	

سازند.	
این	وضع	اگر	چه	دشــواری	های	فراوانی	به	همراه	دارد،	
امــا	می	تواند	به	مثابه	فرصتی	گران	بها	تلقی	گردد	که	در	
آن	شایستگی	های	تربیتی	والدین	و	توانایی	دانش	آموز	
در	اداره	امــور	خود،	نمایان	گــردد	و	احتمااًل	ابتکارات	و	

نوآوری	هایی	جدید،	بروز	و	ظهور	پیدا	کنند.
همه گیــری	کرونا	به	مــا	یادآوری	می کنــد	که	به	لطف	
خداوند	حکیم،	نهاد	خانواده	و	خانواده های	ایرانی،	زنده،	
پویا	و	مستحکم اند	و	ایران	اسالمی	همواره	می تواند	با	
اتکا	و	اعتماد	به	آنها،	به	کارهایی	بزرگ	دســت	بزند	و	به	
اهدافی	بزرگ	دســت	یابد.	شرایط	جدید	می تواند	برای	
برداشتن	دیوارهای	مرئی	و	نامرئی	میان	مدرسه	و	خانه	
و	ایجاد	هماهنگی	میان	این	دو	نهاد	اساســی،	فرصتی	

مغتنم	باشد.

1
آنچه		که	در	خصوص	لزوم	همراهــی	و	هماهنگی	والدین	با	
یکدیگر	و	تعادل	در	خانواده	ذکر	می	شــود،	برای	آموزش	در	
شــرایط	همه	گیری	کرونا،	اهمیت	و	ضرورت	بیشــتری	پیدا	
می	کند.	همان	طور	که	انتظــار	داریم	فضای	روانی،	اجتماعی	
مدرســه	آرام	و	متعادل	باشــد	تا	دانش	آمــوزان	در	فضای	
متعادل	و	آرام	قرار	گیرند،	همان	انتظار	را	درخصوص	خانواده	

نیز	به	طریق	اولی	داریم.	

2
یــا	 و	 مســتقیم	 به	طــور	 خانواده	هــا	
غیرمســتقیم،	الزم	اســت	از	توصیه	ها	و	
تأکیدات	مسئوالن	تعلیم	و	تربیت	مطلع	
باشــند	و	آنهــا	را	به	درســتی	فهم	کنند.	
حقیقتًا	خانواده	ها	و	مدارس	و	مسئوالن	
به	یک	مفاهمه	جدید	محتاج	هســتند	تا	
بتواننــد	نقش	تربیتی	خــود	را	بهتر	ایفا	

نمایند.
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3
بهتر	اســت	والدین	بیش	از	گذشــته	بــه	محتوای	
کتاب	های	درســی	اشــراف	داشته	باشــند.	درست	
اســت	که	بعضی	از	کتاب	ها	در	علوم	پایه	و	ریاضی	
	در	پایه	های	باالتر	برای	والدین	قابل	فهم	 مخصوصــًاً
نیستند،	اما	ممکن	است	برخی	والدین	به	دلیل	رشته	
تخصصی	خودشان	در	بعضی	دروس	توانایی	باالیی	
داشــته	و	بتوانند	به	فرزندان	خــود	کمک	کنند.	در	
خانواده	هایی	که	ایــن	امکان	وجود	ندارد	می	توانند	
از	افراد	دیگر	به	طریق	مناسب	یاری	گیرند.	این	تأکید	
برای	آن	است	که	خانواده	ها	قادر	باشند	نقش	هایی	
را	که	متعاقبًا	طرح	خواهد	شد	به	نحو	نسبتًا	مطلوب	

ایفا	نمایند.

5
دوران	کرونــا	می	توانــد	فرصتی	مناســب	بــرای	والدین	
محتــرم	فراهم	آورد	تا	بتوانند	با	نظــارت	بر	کیفیت	ارتباط	
فرزندان	خویش	با	محتواها	و	موضوعات	متنوع	آموزشــی،	
عالئق	و	سالئق	آنان	را	شــناخته	و	مسیر	را	برای	شکوفایی	

استعدادهای	آنها	هموار	کنند.

7
والدیــن	باید	به	گونه	ای	عمل	کنند	کــه	اعضای	خانواده	در	
قبال	یادگیری	یکدیگر	احساس	مسئولیت	کنند.	یکی	از	این	
ظرفیت	ها،	اســتفاده	از	دانش	و	توانایی	فرزندان	بزرگتر	در	

ارتقای	یادگیری	فرزندان	کوچکتر	است.

6
والدین	برای	جلوگیری	از	اتالف	وقت	و	انرژی	خود	و	فرزندان،	
باید	ســعی	کنند	با	اهداف	برنامه	های	درسی	آشنا	شوند	تا	
به	راحتی	بتواننــد	فعالیت	های	مناســبی	را	برای	فرزندان	
خویش	انتخاب	کرده	و	به	یادگیری	آنها	جهت	دهند.	درک	
درست	اهداف	درس	بطور	چشمگیری	از	فشار	حجم	آموزش	
می	کاهد.	فصل	اهداف	و	محتوا	در	این	بسته،	یعنی	بخش	
ارائه	انتظارات	هر	کتاب،	می	تواند	کمک	شایانی	به	والدین	

در	این	زمینه	نماید.	
4

مطالعه	قبــل	از	تدریس	برای	دانش	آموزان	مفید	اســت.	
	چون	چون	تدریس	غیرحضوری	اســت،	مطالعه	 مخصوصًاً
پیشــین	ذهن	را	برای	دریافت	مطالب	آماده	تر	می	ســازد.	
والدین	در	ترغیب	و	تشویق	فرزندان	خود	برای	مطالعه	قبل	

از	تدریس	کوشش	کنند.
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8
ظرفیت	یادگیری	کودکان	بسیار	محدود	است،	از	سوی	دیگر	
بازی،	محور	زندگِی	دانش	آموزان	مخصوصًا	در	دوره	ابتدایی	
اســت.	بی	توجهی	به	این	محور،	میزان	یادگیری	را	بســیار	
کاهش	می	دهــد	و	آن	را	برای	کودکان	مــالل	آور	می	کند؛	
بنابرایــن	یا	باید	آموزش	در	کنار	بــازی	قرار	گیرد	یا	آنکه	در	

جریان	بازی،	زمینه	یادگیری	ایجاد	شود.

12
مطالعات	نشــان	داده	اســت	که	از	عوامل	عمده	اضطراب	دانش آمــوزان	در	یادگیری	و	
امتحان،	باورهای	نادرســتی	است	که	بر	اثر	شکست ها	در	یادگیری	مطالب	و	امتحانات	
در	طول	دوران	تحصیل	شکل	می گیرد.	چنین	دانش آموزانی	غالبًا	شکست	را	به	توانایِی	
کم	خود	و	هوش	و	اســتعداِد	ضعیف	خود	نسبت	می دهند،	در	صورتی	که	فقدان	تالش	
و	دقت	کافی	عامل	شکســت	اســت	و	تالش	مجدانه	عامل	موفقیت	است.	بنابراین	ما	
باید	باورهای	درســت	درباره	شکســت	و	موفقیت	را	جایگزین	باورهای	نادرست	کنیم.	
دانش آموزی	که	اســاس	یادگیری	را	به	تالش	مجدانه،	سخت کوشــی	و	پشتکار	نسبت	
می دهد	دچار	اضطراب	یادگیری	نمی شود.	به	عنوان	راهکار	عملی	از	دانش آموز	خواسته	
شود	به	جای	پریشان	شدن	از	ترس	تکلیف،	بر	خوِد	تکلیف	تمرکز	کند	و	تالش	مجدانه	و	

چندباره	داشته	باشد،	نه	اینکه	زود	دست	از	تالش	بردارد.

9
در	آموزش	مجازی،	والدین	همکار	جدی	معلم	در	تدریس	و	
ارزشیابی	هستند.	در	صورت	بی	توجهی	والدین،	آموزش	به	
شکل	کامل	برای	فرزندان	محقق	نخواهد	شد.	برای	موفقیت	
در	این	امر،	والدین	باید	بیش	از	گذشــته	با	معلم	فرزندشان	

ارتباط	داشته	باشند.

10
ارتقا	و	توانمندسازی	دانش آموزان	برای	یادگیری	فّعال	در	خانه،	
نه تنها	برای	دوره	اختالل	آموزش	چهره	به	چهره	در	مدرســه	
ضروری	اســت،	بلکه	برای	توسعه	مهارت های	خود	نظم	دهی	
دانش آموزان	در	همه	دوران ها	نیز	مفید	و	ضروری	است.	باید	
شــرایطی	را	برای	دانش آموزان	فراهم	کرد	تا	آنها	دریابند	که	

چگونه	می توانند	یک	یادگیرنده	فّعال	باشند.

11
از	دانش آموزان	بخواهیم	تا	با	یکدیگر	روی	فهرست	
تکلیف ها	تفکــر	و	تأمل	کنیم.	اجــازه	دهیم	آنان	
انتخاب	کنند	که	چه	موقع	باید	چه	تکلیفی	را	انجام	
داد	و	چه	زمانی	باید	کدام	محتوا	را	آموخت	)البته	
باید	برنامه	زمان بندی	آموزش	غیرحضوری	مدرسه	
را	مراعــات	کنیم(.	اجازه	دهیــم	دالیل	رفتارهایی	
چــون	»بی موقع	و	بی جا	انجــام	دادن	تکالیف	یا	
تعلل	و	به	تعویق	انداختن	کارها«	را	توضیح	دهند.	
این	کار	-به	جای	اینکه	آنها	را	موعظه،	ســرزنش	و	
مجبور	کرده	باشیم-	برای	درک	احساسات	و	پذیرش	

هیجانات	آنهاست.
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خانواده و سواد رسانه

در	آموزش	در	بستر	فضای	مجازی،	والدین	به	شدت	نیازمند	ارتقا	آگاهی	خود	و	فرزندان	در	زمینه	سواد	رسانه	هستند.	سواد	و	مهارت	های	رسانه	ای	برای	والدین	شامل	
مجموعه	گسترده	ای	می	شود	که	به	برخی	از	آنها	اشاره	می	گردد:

1
همه	افراد	چه	والدیــن	و	چه	کودک	و	نوجوان	در	
زیست	شخصی	خود	و	برای	بهره	مندی	از	رسانه	ها	
و	محتواهای	دیجیتال	و	غیردیجیتال	نیازمند	دانش	
و	مهارت	متناسب	هستند	لذا	الزم	است	سطحی	از	
سواد	اطالعاتی-رسانه	ای	را	به	دست	آورده	و	خود	
نیز	آن	را	به	کار	ببندند.	بعد	از	این	است	که	والدین	
می	توانند	به	خوبی	این	قواعد	و	آداب	بهره	مندی	از	

رسانه	ها	را	به	فرزندان	نیز	منتقل	کنند.

4
کودکان	را	در	مصرف	محصوالت	رسانه	ای	و	حضور	در	فضای	
مجازی	رها	نکنیــد.	لذا	به	صورت	طوالنی	مدت	فرزندانتان	
را	در	فضای	مجــازی	تنها	نگذارید	و	از	حضور	بدون	دلیل	و	

همراه	با	خلوت	او	در	فضای	مجازی	جلوگیری	کنید.		

3
مراقب	باشــید	فرزندانتان	بیش	از	نیاز	ضروری	و	
بدون	هدف	مشخص	از	رسانه	ها	استفاده	نکنند.	
استفاده	بدون	قاعده	و	بیش	از	حد	از	محصوالت	
رســانه	ای	آثار	منفی	بی	شماری	دارد.	لذا	حتمًا	از	
برنامه	کالســی	و	تغییرات	احتمالی	در	ســاعات	

برگزاری	کالس	های	او	مطلع	باشید.	

2
همان	طور	که	بر	رفتار	فیزیکی	فرزند	خود	در	فضای	حقیقی،	
رفت	و	آمدها،	نوع	بازی،	دوســتان	و	...	نظارت	می	کنید،	در	
فضــای	مجازی	نیز	بر	آنچه	به		عنوان	محتوا	و	بازی	کودکانه	
در	اختیــار	فرزندانتان	قرار	می	گیرد،	نظارت	دقیقی	داشــته	

باشید.	
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5
به	فرزندانتان،	اعتمــاد	نکردن	به	
افراد	ناشناس	در	فضای	مجازی	و	
باز	نکردن	پیام	هایی	را	که	از	طرف	
افراد	ناشــناس	ارســال	می	شود،	

توصیه	و	تأکید	کنید.

7
به	یاد	داشته	باشــید	که	فرزندان	ما،	
قبــل	از	آنکــه	به	حرف	هــای	ما	عمل	
کننــد	از	رفتارهای	مــا	تقلید	می	کنند،	
لذا	کمیت	و	کیفیت	اســتفاده	شــما	
از	رســانه	ها	بزرگتریــن	عامل	تربیت	

رسانه	ای	فرزندان	شماست.

6
از	چیســتی	 تــا	اطــالع	کافــی	
و	 کاربــردی	مختلف	 برنامه	هــای	
مخصوصًا	بازی	هــا	پیدا	نکرده	اید،	
فرزندان	خود	را	برای	اســتفاده	از	

آنها،	تشویق	نکنید.

8
با	رسانه	ها	و	فضای	مجازی	قهر	و	بیگانه	نباشید.	اگرچه	ممکن	
است	تا	به	حال	نیاز	جدی	به	رسانه	های	جمعی	نداشتید،	اما	
این	روزها	با	توجه	به	حضور	فرزندانتان	در	شبکه	های	اجتماعی	
و	فضای	نت،	اطالعات	خود	را	دراین	باره	به	روزرسانی	کرده	و	

فاصله	دیجیتال	خود	را	با	فرزندان	زیاد	نکنید.

9
عالوه	بر	آنچه	ذکر	شد،	شما	می	توانید	
برخی	توصیه	های	مخصوص	به	والدین	
در	زمینه	ســواد	رسانه	را	در	محتواهای	

چند	رسانه	ای	ذیل،	مشاهده	کنید:
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محیط
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پاندومی	کووید19	اجزای	نظام	آموزشــی	را	به	شــدت	تحت	تأثیر	قرار	داده	و	شرایط	متفاوتی	به	وجود	آورده	است	که	از	جمله	آن	می	توان	به	تغییر	ماهیتی	و	مأموریتی	
محیط	تربیت	و	یادگیری	به	عنوان	یکی	از	عناصر	برنامه	های	درســی	اشــاره	نمود.	تغییر	فضای	آموزشی	از	مدرسه	به	خانه	و	تغییر	اولویت	ابزارها	و	محمل	های	دانشی	
و	محتوایی	در	تربیت	و	یادگیری	به	ســمت	آموزش	های	الکترونیکی	با	محوریت	فضای	مجازی	اســت.اگر	مثلث	یادگیری	را	شــامل	معلم،	دانش	آموز	و	برنامه	درسی	در	
نظر	بگیریم،	محیط	تربیت	و	یادگیری	بســتر	تعامل	بین	این	ســه	مؤلفه	خواهد	بود.	ازجمله	تغییراتی	که	در	دوران	کووید19	در	این	مثلث	یادگیری	و	بســتر	تعامل	بین	
آنها	اتفاق	افتاد،	پررنگ	شدن	خانه	به	عنوان	بخش	اصلی	محیط	تربیت	و	یادگیری	در	کنار	مدرسه	است.	در	تبیین	محیط	تربیت	و	یادگیری	می	توان	دو	بخش	اساسی	

برای	آن	بیان	نمود:

مکان
شــامل	محیط	مادی	و	کالبدی	یادگیری	اعم	از	مدرســه،	کالس	
درس،	خانه	و	دیگر	مکان	های	مرتبط	اســت.	مکان	یادگیری	
دانش	آموز	بــا	محوریت	یادگیری	دانش	آموز	در	خانه	که	به	
صورت	انفرادی	و	تحت	نظارت	خانواده	انجام	می	شــود،	
تجهیزات،	آزمایشــگاه	مجازی،	شبیه	سازی	و	محیط	های	
واقعی	در	اختیار	خانواده	از	جمله	مکان	های	یادگیری	به	
حســاب	می	آیند.	مکان	تدریس	معلم	به	عنوان	بخش	
دیگری	از	مکان	آموزشــی	اســت	که	در	آن	آموزش	و	
تدریس	توســط	معلم	در	مدرسه	و	یا	منزل	معلم	اتفاق	

می	افتد.

فضا
شامل	ارز	ش	ها،	هنجارها،	روابط	انسانی،	روّیه	ها	و	فرهنگ	حاکم	
برتعامل	بین	معلمان،	دانش	آموزان،	مدیران	و	خانواده	هاست.	
بخشــی	از	این	فضا	به	روابــط	بین	معلــم	و	دانش	آموز،	
بیــن	اعضای	خانــواده	و	دانش	آموز،	بیــن	دانش	آموز	و	
همکالسی	ها	مربوط	می	شــود	که	از	آن	به	عنوان	فضای	

عاطفی-	اجتماعی	یاد	می	شود.	
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1
در	شرایط	و	محیط	جدید	نیز	خانه،	خانه	است	
و	مدرســه،	مدرســه.	آن	چه	که	تغییر	می	کند	
نقش	ایــن	دو	نهاد	اســت.	در	حقیقت،	خانه		
ظرفّیت	و	نقش	آموزشــی	و	پرورشــی	باالتری	
پیدا	می	کند	و	مدرســه	نیز	با	معطوف	شدن	به	
خانه،	تغییراتی	در	مناسبات	و	عملکردهای	خود	

کسب	می	نماید.

4
به			نظر	می	رسد	در	آموزش	های	غیرحضوری،	
والدیــن	می	توانند	نقش	ناظــم	را	نیز	ایفا	
نماینــد،	یعنی	آنچه	که	به	عنوان	نظم	محیط	
یادگیــری	در	ذهن	داریــم	از	طریق	والدین	
انجــام	می	گیرد؛	مواردی	ماننــد:	قرار	دادن	
مکان	و	موقعیت	مناســب	و	آرام	برای	فرزند	
جهت	استماع	درس	معّلم	و	تعامل	با	او	برای	
فهم	بهتر،	پرهیز	از	باز	و	بســته	کردن	در	اتاق	
یا	مکانی	که	دانش	آموز	در	آن	به	عنوان	کالس	
درس	قــرار	دارد،	پرهیز	از	ســر		و	صداهای	
آزار	دهنــده	در	محیــط	خانــه	و	انجام	یک	

پذیرایی	ساده	از	او	در	بین	دو	کالس.

2
در	شــرایط	عادی	نظام	تعلیم		و		تربیت،	دانش	آموزان	ســاعت	ها	در	
بیرون	از	خانه	به	ســر	می	بردند،	اما	در	شرایط	کرونایی	و	آموزش	های	
غیرحضوری،	دانش	آموزان	همه	روز	را	در	کنار	والدین	خود	هســتند.	
	 معمواًل	در	وقت	کنار	هم	بودن،	تحّمل	افراد	باید	باال	باشد،	مخصوصًاً
در	ارتبــاط	با	کــودکان	و	نوجوانان	که	به	دلیل	شــرایط	ســّنی	خود	
مطالباتشان	از	والدین	بیش	از	بدهی	های	آنان	به	والدین	می	باشد.

3
در	آموزش	های	غیرحضوری،	خانه	درحقیقت،	کالس		
درس	و	محیط	آموزشــی	دانش	آموز	اســت.	این	
فضای	جدید	شرایط	متفاوتی	از	کالس	درس	واقعی	
در	مدرســه	دارد.	در	همان	اوقاتی	که	معّلم	مشغول	
تدریس	اســت،	امکان	تشکیل	یک	مثلث	یادگیری	
در	مناســبات	بین	معلم،	والدین	و	دانش	آموز	وجود	
دارد.	البتــه	این	ارتباط	ســه		جانبه	بــه	هماهنگِی		

تاحدممکن	بین	معلم	و	خانواده	ها	نیاز	دارد.

در	شرایطی	که	خانه	به	مدرسه	و	کالس	درس	تبدیل	می شود،	خانواده	باید	سعی	
کند	تا	فضا	و	شــرایط	الزم	را	برای	آموزش	مجازی	فرزنــدان	فراهم کند،	توجه	به	

برخی	نکات	در	خانه	برای	تحقق	این	مهم،	راهگشا	خواهد	بود:
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5
والدین	باید	مدرسه	مجازی	را	به	اندازه	مدرسه	
عادی	و	حتی	بیشتر	از	آن	به	رسمیت	بشناسند	
و	در	صــورت	امکان،	قوانیــن	و	مقرراتی	برای	
آن	وضع	کنند.	فراموش	نشــود	دانش	آموزان	
در	آموزش	هــای	حضــوری	و	در	زنگ	تفریح،	
با	برخی	تنقاّلت	و	گفتگوها	به	بازســازی	خود	
می	پردازند؛	سعی	کنیم	ما	نیز	شرایطی	مشابه	

زنگ	تفریح	در	خانه	به	وجود	آوریم.

6
حتی االمــکان	جایی	از	خانه	
را	بــه	کالس	درس	بدل	کنیم.	
قبل	از	شروع	کالس	و	فرایند	
یادگیری،	باید	محیط	را	آماده	
کرد	و	همه	وســایل	سرگرمی	
مخــّل	آموزشــی	را	از	جلوی	
چشم	دانش آموز	برداشت،	و	
چیــزی	را	برای	منحرف	کردن	

حواس	او	باقی	نگذاشت.

7
برای	مقابله	با	اضطراب	فرزندان	در	یادگیری	باید	تا	جایی	که	مقدور	اســت،	محیط	خانه	
را	به	مکانی	آرام	تبدیل	کنیم.	به	فرزندان	خود	فرصت	دهیم	تا	آرام	شوند.	بیش	از	حد	به	
آنان	فشــار	نیاوریم	زیرا	باعث	افزایش	بار	یادگیری	آنها	می شود؛	عالوه	بر	اینکه	کار	زیاد،	
باعث	اضطراب	آنها	خواهد	شــد.	باید	تحمل	داشــته	باشیم،	به	فرزندانمان	اجازه	دهیم	
اشتباه	کنند	و	آنها	را	راهنمایی	کنیم	تا	در	موقع	موفقیت	و	شکست،	به	درستی	رفتار	کنند	
و	از	اضطراب	ناشــی	از	شکست	جلوگیری	کنند.	نگرانی	و	اضطراب	)استرس(	را	می توان	
مزه	زندگی	دانســت.	متأسفانه،	بیشتر	افراد	به	شــیوه	ضعیفی	با	آن	کنار	می آیند.	آنها	
بیش	از	حد	نگران	می شوند،	بیش	از	حد	انتقاد	می کنند،	غالبًا	عصبانی	می شوند	و	بیش	

از	حد	دچار	تنش	می شوند.

اگر	والدین	بتوانند	
به	کودکان	کمک	کنند	
تا	یاد	بگیرند	که	چطور	با	
فشارها	برخورد	کنند،	آنگاه	
آنها	می توانند	هم	در	مقام	یک	
دانش آموز	و	هم	در	مقام	یک	
انسان	رشد	کنند	و	تعالی	

یابند.
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8.1. فضای مجازی، محیطی متفاوت برای تربیت و یادگیری 

	یادگیری	هســتند.	آنها	دیگر	وسایلی	در	حمایت	از	آموزش	نیستند،	بلکه	خود	 در	محیط	آموزشــی	جدید،	رســانه	های	آموزشی	جزئی	تفکیک ناپذیر	از	فرایند	یاددهیـ	
حاوی	پیام	ها	و	محتواهای	آموزشــی	و	تربیتی	محســوب	می شوند	و	حتی	به	نسبت	متفاوتی	تأثیری	بیش	از	آنچه	که	از	پیام	ها	و	محتواهای	آموزشی	به	تنهایی	انتظار	

داریم،	بر	روی	افراد	می گذارند.

شناخت	رسانه	ها	و	چگونگی	کاربرد	هر	
یک	از	آنها	از	مهم	ترین	عوامل	موفقیت	
در	اســتفاده	و	بهره گیــری	صحیــح	از	
آنهاســت.	البته	این	شــناخت	باید	با	
روش	های	یاددهــی	ـ	یادگیری	همراه	
باشد.	آشــنایی	با	انواع	رسانه	ها	راه	را	
به	ســوی	بهره برداری	ثمربخش	از	آنها	
آموزشی	 هموار	می نماید.	رســانه	های	
ویژگی	هــای	متفاوتــی	دارنــد	و	این	
وظیفه	معلم	است	تا	با	آگاهی	از	آنچه	
که	در	دســترس	دارد،	نوع	یــا	انواعی	
را	که	متناســب	با	نیازهــا	و	موقعیت	

دانش	آموزان	اوست،	برگزیند.

رسانه	به	کلیه	امکاناتی	گفته	می شود	که	
می تواند	شــرایطی	را	به	وجود	آورد	که	
قادرند	 دانش	آموزان	 آن	شرایط،	 تحت	
اطالعات،	رفتارها	و	مهارت	های	جدیدی	
را	با	درک	کامل	به	دست	آورند.	مهم	این	
است	که	کدام	رســانه	ها	در	چه	شکلی	
و	در	چه	زمانــی	می	توانند	برای	ایجاد	
بهترین	و	دست	اول ترین	تجربه	ها	مؤثر	
واقع	شوند.	تجارب	مختلف	و	گوناگون	
نشان	داده	است	که	استفاده	از	رسانه	ها	
در	میــزان	یادگیــری	دانش	آموزان	اثر	
می گــذارد	و	از	طرف	دیگر	از	طول	زمان	

الزم	برای	آموزش	می کاهد.
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ایــن	دوران	را	باید	فرصت	آشــنایی	کامل	با	رســانه	های	آموزشــی	و	چگونگی	
اســتفاده	کارآمد	از	آنها	دانســت	و	در	کنار	شــناخت	و	کاربست	دقیق	روش	های	
ـ		یادگیری	غنیمت	شمرد.	به	ویژه	معلمان	و	دبیران	ارجمند	نباید	این	 فعال	یاددهی	

فرصت	کم	نظیر	را	از	دست	بدهند.	
در	شــرایط	آموزش	از	راه	دور	ذیل	استفاده	از	رســانه	های	آموزشی،	فّناوری	های	
ارتباطی	اهمیت	بیشتری	می یابند	و	توان	استفاده	بهتر	از	آنها	ضروری	تر	می شود.	
در	شرایط	آموزش	از	راه	دور	فناوری	های	ارتباطی	تنها	راه	ارتباط	معلم	و	دانش	آموز	
ـ		یادگیری	بدون	این	نوع	 و	دانش	آمــوزان	با	یکدیگرند	و	به عبارتی	فرایند	یاددهی	
رسانه	ها	امکان پذیر	نیست.	این	الزام	باعث	می شود	تا	ما	نسبت	رسانه	و	آموزش	

را	جّدی	بگیریم	و	از	این	رهگذر	شناخت	عمیق تری	به دست	آوریم.

یادگیری برخط

اصطالحی	اســت	که	برای	توصیف	دوره	های	از	راه	دور	یا	مکاتبه ای	استفاده	
می شــود	که	از	طریق	اینترنت	ارائه	می شوند.	این	موضوع	یک	تغییر	عظیم	
در	نظام	آمــوزش	ایجاد	می کند	و	برای	هر	کس	کــه	می خواهد	چیزی	یاد	
بگیرد،	فرصت	های	بزرگی	را	فراهم	می کند	و	راهی	را	که	ما	در	سراسر	جهان،	
از	طریــق	آن	دانش	را	به	دانش	آموزان	ارائــه	و	منتقل	می کنیم،	تغییر	داده	
است.	می توان	گفت	استفاده	ایمن،	اخالقی،	مسئوالنه	و	آگاهانه	از	فّناوری	
از	لوازم	ضروری	زندگی	در	جامعه	امروزی	است	که	طیف	وسیعی	از	مهارت	ها	
و	سوادهایی	همچون،	سالمتی	و	ایمنی	اینترنت،	حریم	خصوصی	و	امنیت،	

مهارت	های	ارتباطی	و	تعامل	سواد	اطالعاتی	را	شامل	می شود.

در	محیط	های	یادگیری	غنی	شــده	با	فّنــاوری،	فرایندی	
پدید	می	آید	که	طــی	آن،	یادگیرنده	از	درک	منابع	و	فهم	
ســاختار	دانــش	مرتبط	بــا	یادگیری	شــروع	می کند	و	
به تدریج	در	محتوای	دانش	کلیدی	به خبرگی	می رســد،	
به طوری	که	می تواند	بر	کل	دانش	آموخته	شــده	در	دوره	
زمانی	مشــخص،	به مهارت	و	تسلط	برســد.	امروزه	دانش	آموزان	زیادی	در	
ســن	نوجوانی	و	جوانی	به	فّناوری	دسترســی	دارند.	برای	حفظ	سالمتی	و	
امنیت	دانش	آموزان،	برای	آنها	مهم	اســت	که	نحوه	اســتفاده	از	فّناوری	با	
مســئولیت پذیری	را	بیاموزند.	در	زمانی	که	کالس	درس	در	مدرســه	برگزار	
نمی شــود	می توانیــم	در	کنار	یادگیری	مدرســه ای،	اســتفاده	متعهدانه	و	

مسئوالنه	از	فّناوری	های	ارتباطی	را	آموزش	دهیم	و	تمرین	کنیم.
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هرچند	همیشه	آموزش	و	تربیت	بهینه،	مستلزم	کسب	توانمندی	علمی	و	مهارت	های	متعدد	تربیتی	و	آموزشی	
بوده	است؛	با	این	حال	دوران	جدید	به	علت	گسترش	فضای	مجازی،	اشباع	رسانه	ای	و	پر	شدن	فضای	پیرامون	
ما	از	اطالعات	و	جذابیت	های	رنگارنگ،	احســاس	نگرانی	نســبت	به	فرایند	یادگیری	و	تربیت	دانش	آموزان	را	
افزایش	داده	است.	از	سوی	دیگر	ظهور	بیماری	منحوس	کرونا	تمام	افراد	بشر	خصوصًا	والدین	و	نظام	آموزش	
و	پرورش	را	در	موقعیت	و	دورانی	جدید	پرتاب	نموده	که	اقتضائات	فرهنگی،	تربیتی	و	آموزشی	خاص	خود	را	
داراست.	در	این	میان	بیش	از	همه،	افراد	و	ساختارهایی	که	خود	را	برای	این	دوران	جدید	آماده	نکرده	بودند	

با	چالش	های	مضاعفی	مواجه	گشتند.

آموزش	غیرحضوری	در	عین	داشتن	آسیب	ها	و	
چالش	های	متعدد،	فرصت		ها	و	موقعیت	هایی	
را	بــرای	آموزش	بهتر	مهیا	می	کند	و	معلم	مجهز	
بــه	مهارت	های	ســواد	اطالعاتی	و	رســانه	ای،	
عالوه	بر	کنترل	نســبی	این	چالش	ها،	می	تواند	
این	موقعیت	را	به	فرصتــی	برای	آموزش	بهتر	
تبدیــل	کند	و	البته	با	انتقــال	این	مهارت	ها	به	
دانش	آموزاِن	خود،	آنها	را	نیز	برای	عملکرد	بهتر	
در	شــرایط	کنونی،	مهیا	ســازد.	خصوصًا	اینکه	
بعد	از	ایام	کرونا	نیز	احتمااًل	تدریس	مجازی	به	
بخشــی	از	شیوه	ها	و	ابزارهای	آموزشی	رایج	در	

مدارس	مبدل	خواهد	شد.

در	جریــان	آموزش	مجازی،	مســائل	جدیدی	
خصوصًا	برای	ســه	گروه،	دانش	آموزان،	والدین	
و	معلمان	بروز	کرده	اســت.	از	سویی	معلمان	و	
اولیای	مدرسه	نظارت	پیشین	را	بر	روند	تربیت	
و	رشد	دانش	آموزان	از	دست	داده	اند	و	از	سویی	
اکثر	خانواده	ها	درگیر	فرایند	آموزش	شده	و	تقریبًا	
در	برخی	مقاطع	مثــل	مقاطع	ابتدایی،	والدین	
به	صورت	برجســته		ای	در	آموزش	دانش	آموزان	
نقش	آفرین	شــده	اند	و	این	در	حالی	است	که	
بســیاری	از	افراد	این	ســه	گروه	برای	شــرایط	
کنونی	دانش	و	مهارت	کافی	را	به	صورت	کامل	

کسب	نکرده	اند.
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با	وجود	ضعف	در	سواد	رسانه	ای	و	فقدان	
مهارت	کافــی	در	بهره	منــدی	از	فضا	ها	و	
ابزارهای	رسانه	ای	و	دیجیتال،	طبیعتًا	هم	
معلمــان	در	نقــش	یاددهنــده	و	هــم	
دانش	آمــوزان	در	نقــش	یادگیرنده	دچار	
اختالل	خواهند	شــد	و	این	موجب	افت	
کیفیت	یادگیری	توسط	دانش	آموزان	شده	
اســت.	فــارغ	از	این	کــه	آموزش	هــای	
غیرحضــوری	و	عدم	ارتباط	نزدیک	معلم	و	
دانش	آموز	و	نبود	نظارت	کافــی	والدین	برای	حضور	کودکان	و	نوجوانان	در	
اقیانوس	فضای	مجازی	چالش	ها	و	مســائل	تربیتــی	را	برای	همگان	پیش	
آورده	است.	تمام	این	مســائل	ما	را	به	این	سمت	سوق	می	دهد	که	هر	چه	
بیشتر	نســبت	به	توانمندسازی	ســه	گروه	معلمان،	والدین	و	دانش	آموزان	

برنامه	ریزی	نماییم.
بر	این	اساس	فراگیری	مهارت	های	ســواد	اطالعاتی-رسانه	ای	الزمه	استفاده	
هوشمندانه	و	کارآمد	از	فضای	مجازی	است	و	برای	افزایش	اثربخشی	و	کارایی	
معلمان	مدارس	و	والدین	و	در	نتیجه	بهبود	کارآیی	نظام	آموزشــی-	تربیتی	
ضروری	اســت.	برای	تحقق	این	مسئله	برگزاری	دوره	های	باکیفیت	آموزشی	
مســتمر،	تولید	و	ارائه	محصوالت	متنوع	آموزشــی	و	برگزاری	نشست	های	
همفکری	برای	انتقال	تجارب	ســازنده،	برای	معلمان	و	خانواده	ها	ضروری	به	

نظر	می	رسد.
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8.2. صیانت سایبری در محیط آموزش مجازی

با	وجود	محاســن	انــکار	ناپذیر	فضای	مجازی،	حضور	در	ایــن	محیط	همواره	با	
آســیب	ها	و	مخاطرات	متعددی	همراه	بوده	اســت،	شــیوع	ویروس	کرونا	با	به	
تعطیلی	کشاندن	مدارس	موجب	انتقال	آموزش	های	رسمی	آموزش	و	پرورش	به	
فضای	مجازی	شــد	و	زمینه	افزایش	حضور	میلیون	ها	دانش	آموز،	معلم	و	والدین	

آنها	را	در	شبکه	های	اجتماعی	فراهم	کرد.

این	افزایش	حضور	و	مواجهه	با	انواع	ارتباطات	و	تعامل	در	فضای	مجازی	نگرانی	
متخصصیــن	و	صاحب	نظران	را	به	دنبال	داشــت	تا	جایی	که	رهبر	معظم	انقالب	
اســالمی	در	ارتباط	تصویری	با	مســئوالن	آموزش	و	پرورش	)شــهریور	سال	99( 

فرمودند:

	راه	اندازی	شبکه	شاد،	اقدام	بسیار	خوبی	است	اما	آموزش	مجازی	نباید	موجب	شود	که	

دانش	آموز	در	معرض	آسیب های	فضای	مجازی	و	خطرات	اخالقی	و	اعتقادی	قرار	گیرد.	 

دانش	آموزان،	معلمان	و	حتی	والدین	دانش	آموزان	هریک	به	نوعی	در	معرض	این	
مخاطرات	و	آسیب	ها	هستند،	از	عمده	نگرانی	های	این	حوزه	می	توان	به	افزایش	
آســیب	های	ناشی	از	مواجهه	ناخواســته	با	محتوای	ناسالم،	مواجهه	ناخواسته	با	
محتوای	آسیب	رسان،	کاهش	شدید	فعالیت	جسمانی	کودکان،	اختالل	یادگیری،	
اختالالت	رفتاری	ناشی	از	انزوا،	اختالالت	ناشی	از	اضطراب،	مزاحمت	های	اینترنتی،	

سرقت	اطالعات	و	نقض	حریم	خصوصی	اشاره	کرد.

کاربران	می	تواننــد	با	بکارگیری	مجموعــه	ای	از	راهکارهای	
پیشــگیرانه،	آثار	و	تبعات	مخرب	فضای	مجازی	را	کنترل	و	
یــا	کاهش	دهند.	در	این	بین	معلمــان	به	عنوان	پایه	نظام	
آموزش	می	توانند	با	فراگیری	و	بکارگیری	مهارت	های	پیشگیری	از	مخاطرات	
فضای	مجازی	نقشــی	مؤثر	در	بهره	برداری	سالم	و	مؤثر	از	فضای	مجازی	در	

بین	دانش	آموزان	و	والدین	داشته	باشند.
در	این	عنوان	درســی	که	با	همکاری	پلیس	فتا	آماده	شده	به	موضوعات	زیر	

پرداخته	است:

	آشنایی	با	پلیس	فتا

	آشنایی	با	مخاطرات	آموزش	مجازی

	راهکارهای	پیشگیری	از	مخاطرات	آموزش	مجازی

	آشنایی	با	مخاطرات	فضای	مجازی	برای	کودکان

	راهکارهای	پیشگیری	از	مخاطرات	فضای	مجازی	برای	کودکان

	آشنایی	با	مخاطرات	فضای	مجازی	برای	نوجوانان

	راهکارهای	پیشگیری	از	مخاطرات	فضای	مجازی	برای	نوجوانان

	راهکارهای	پیشگیری	از	جرایم	سایبری
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مدیر	در	شرایط	آموزش	چهره	به	چهره	و	در	چارچوب	مدرسه	و	کالس	درس،	به	هماهنگی	عوامل	مؤثر	در	تربیت	و	ساماندهی	فعالیت	های	
یاددهی	ـ	یادگیری	می پرداخت.	اینک	در	شرایط	آموزش	از	راه	دور،	باید	در	محیطی	گسترده	تر	و	البته	پیچیده تر،	به	وظیفه	خود	عمل	کند.	
تغییر	در	مکان	و	زمان	تربیت،	هرگز	به	معنای	خروج	»اجتماع	یادگیری«	از	مدرســه	و	خانه	و	انتقال	آن	به	فضای	مجازی	نیســت.	مدرسه	
ـ یادگیری اند	و	البته	همواره	تالش	می کنند	تا	با	توجه	به	اقتضائات	خود	به	بهترین	شــیوه	 و	خانه	همواره	بســتر	اصلی	تربیت	و	یاددهی 
از	تمامی ظرفیت	فضای	مجازی	اســتفاده	کنند.	این	همان	اصل	تعطیل ناپذیری	مدرســه	و	تربیت	مدرسه ای	است	و	بسیار	آشکار	است	که	
برقراری	و	برپایی	مدرســه،	صرفًا	به	معنی	باز	بودن	درهای	فیزیکی	مدرسه	نیست،	بلکه	جاری	و	ساری	بودن	تربیت	مدرسه ای	با	شادابی	و	
بالندگی	کامل	اهمیت	دارد.	مدیر	مدرسه	ضامن	برقراری	و	دائر	بودن	مدرسه	و	تربیت	مدرسه ای	است.	عمل	به	این	وظیفه	مهم	کاری	بس	

خطیر	و	چه	بسا	دشوار	در	آموزش	مجازی	است.

در	شــرایط	کنونی،	وضعیت	تربیت	مدرســه ای	به	شکل	
کاماًل	حضوری	ناممکن	اســت	که	البته	وضعیت	مطلوبی	
نیست.	مدیر	مدرسه	باید	در	شرایط	کرونایی،	حتی االمکان	
با	رعایــت	کامل	شــیوه نامه	های	بهداشــتی،	از	تمامی	
ظرفیت	حضوری	مدرسه	برای	تعامل	مؤثر	دانش	آموزان،	

خانواده	ها	و	معلمان	استفاده	کند.	
این	ارتباط	ضرورتًا	از	طریق	تشــکیل	کالس	درس	و	اجتماع	یادگیری	مرسوم	
صورت	نمی گیرد.	بلکه	تعامل	آموزشــی	و	تربیتی	دانش	آموزان	و	خانواده	ها	
و	معلمان	می تواند	در	قالب	های	متفاوت	حضوری	زمان بندی	و	اجرا	شــود.	
ارتباط	میان	دانش	آموزان،	اولیا	و	مربیان	مدرســه	و	پیگیری	های	درســی	و	
آموزشــی،	می تواند	از	طریق	تلفن	و	یا	وســایل	ارتباط	جمعی	دیگر،	صورت	

گیرد.

فضــای	 در	 مدرســه	 مدیــر	
مجازی	و	آموزش	غیرحضوری	
نیــز	می	تواند	به	بســیاری	از	
وظایف	مدیریتــی	خود	عمل	
کنــد	و	آمــوزش	غیرحضوری	
انصراف	 محمــل	 نمی	توانــد	
مدیریتی  اساســی	 تکالیف	 از	
او	باشــد.	اگر	قرار	است	مدیر	
و	ساری	 مدرسه	ضامن	جاری	
بودن	تربیت	مدرسه ای	باشد،	
بســیاری	از	فعالیت	های	مدیر	

تعطیل ناپذیرند.
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تمامی	توصیه	هایی	که	به	خانواده ها،	دانش	آموزان	و	معلمان	می شود،	داللت هایی	
برای	مدیر	مدرسه	دارد	و	او	باید	به	اقتضای	محل	جغرافیایی	و	دانش	آموزان	خود،	
شــرایط	جدید	را	به	شکلی	مناســب،	مدیریت	نماید.	مدیر	مدرسه	می	تواند	برای	
خانواده ها،	دانش	آموزان	و	معلمان	بســته	های	مدیریتی	مســتقل	و	متناسبی	را	

طراحی	و	اجرا	کند	که	بخشی	از	آنها،	در	محتوای	پیش	رو،	آماده	شده	است.
در	هر	کدام	از	این	بسته	ها	مدیر	باید	براساس	برنامه	و	اهداف	آموزشی	و	تربیتی،	
درباره	چگونگی	استفاده	از	روش	های	یاددهی	ـ	یادگیری،	تصویر	واضح	و	صریحی	
ارائه	و	بر	اجرای	کامل	آن	نظارت	کند.	در	شرایط	کنونی	مدیران	تحول گرا	می توانند	
برای	عبور	از	ارزش یابی	کمی	به	ارزش یابی	کیفی	مشــوق	و	پشــتیبان	توانمندی	
باشــند.	برخی	موارد	می	تواند	به	برنامه	ریزی	بهتر	مدیر	برای	اداره	مدرســه،	یاری	

رساند:

1
حضور	و	غیاب	دانش	آموزان،	توجه	
به	آســیب	های	رفتــاری	و	روانی،	
رصد	فعالیت	های	یادگیری،	نظارت	
بر	پیشــرفت	تحصیلی	و	پیگیری	و	
آنها	 راهبردهای	آموزشی	 بر	 نظارت	
در	مدرســه،	از	مسائل	قابل	توجه	و	

پیگیری	از	سوی	مدیران	است.

3
بخشــی	از	خانه	به	کالس	درس	تبدیل	می شود	و	
برخی	از	مسئولیت	های	تربیتی	مدرسه	به	خانواده	
سپرده	می شود.	بنابراین،	ســزاوار	است	که	مدیر	
مدرســه	در	چگونگی	سازماندهی	آموزش	در	خانه	

به	خانواده	ها	کمک	کند.

2
شرایط	کرونایی	می	تواند	زمینه	برداشتن	دیوارهای	
مرئی	و	نامرئی	میان	خانواده	و	مدرســه	باشد.	از	
این	رو	برقراری	ارتباط	بــا	خانواده ها،	توجه	ویژه	
به	آموزش	خانواده	ها	و	جلب	مشارکت	حداکثری	
آنها،	تشــکیل	انجمــن	اولیا	و	مربیــان	و	برگزاری	
مســتمر	و	منظم	جلسات	این	انجمن	برای	هم	افق	
کردن	انتظارات	والدین،	دانش	آموزان	و	معلمان	از	
فرایندهای	یاددهی	ـ	یادگیری	در	آموزش	مجازی	

حائز	اهمیت	فراوان	است.
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4
مدیــر	دلســوز،	نســبت	بــه	بهبود	
پیشرفت	تحصیلی	دانش	آموزان	فاقد	
انگیزه	حساس	اســت	و	با	همکاری	
خانواده	آنان	در	این	زمینه	اقدام	الزم	
را	به	عمل	می	آورد.	هدایت	و	راهبری	
فعالیت	هــای	فرهنگــی	و	اجتماعی؛	
برگزاری	مناسبت	های	اسالمی،	برگزاری	
مســابقات	علمــی	و	فرهنگی	میان	
دانش	آموزان،	تشکیل	شورای	مدرسه،	
برگزاری	منظم	جلسات	دبیران،	ایجاد	
تشکل	های	دانش	آموزی	چون	انجمن	
اسالمی،	بســیج،	هالل	احمر	و ...	در	
این	شــرایط	نیز	امکان پذیر	اســت.	
این	فعالیت	هــا	باعث	تقویت	ارتباط	
دانش	آموزان	و	مدرســه	می شــود	و	
شــادابی	و	بالندگی	مدرسه	را	در	پی	

دارد.

7
اگر	وظایف	مدیر	مدرســه	را	به	چهار	دســته	
وظایف	آموزشــی،	تربیتــی،	اداری	و	مالی	
تقســیم	کنیم،	در	شرایط	جدید	مدیر	مدرسه	
باید	از	فشــار	و	ســهم	وظایف	اداری	و	مالی	
بکاهد	و	در	مقام	یک	مدیر	تربیتی	و	آموزشی	
عمــل	کنــد	و	حتی االمــکان	از	یــک	مدیر	
ســخت افزاری	به	یک	مدیر	نرم افزاری	تغییر	
موقعیت	دهد	و	بر	مســئولیت	ها	و	وظایف	
چندبعدی	آموزشــی،	ارشــادی،	فرهنگی	و	

اجتماعی	خود،	بیشتر	واقف	گردد.

5
مدیر	مدرسه	در	شرایط	حضوری	در	
ارتباط	با	تربیت	بدنی،	سالمت	روانی،	
بهداشــت	محیط	و	بهداشت	فردی	
و	گروهــی	دانش	آموزان	وظایفی	به	
عهده	دارد.	این	وظایف	در	شــرایط	
کرونایی	از	اهمیت	بیشتری	برخوردار	
اســت	و	باید	با	تعامــل	با	معلمان،	
دانش	آمــوزان	و	خانواده	ها	به	این	
وظایف	عمل	کند.	مشاورت	با	دبیران	
تربیت	بدنی	و	سالمت	و	بهداشت	و	
پیشنهادها	و	راهکارها	و	نظارت	آنان	

ضروری	و	راهگشاست.

6
بــرای	ســاماندهی	آزمایشــگاه	ها،	کارگاه	هــا	و	
کتابخانه	ها	و ...	در	فضای	مجازی	نیز	ظرفیت هایی	
وجود	دارد.	مدیر	مدرســه	می تواند	برای	عمل	به	
این	وظایف	با	دیگران	مشورت	کند	و	حتی المقدور	
از	این	ظرفیت	اســتفاده	کند.	این	شرایط	فرصت	
مجددی	بــرای	توجه،	پیگیری	و	عمــل	به	ارزش	
عدالت	آموزشی	در	همه	ارکان	آموزش	و	پرورش،	

به	ویژه	مدیران	مدارس	دولتی	است.
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8
مدیریــت	آموزش	و	یادگیری	الکترونیکی	به	عنوان	ابزاری	برای	اعمال	مدیریت	بر	
	به	دو	بخش	اصلی	تقسیم	 دوره	آموزش	و	محتوای	آن	در	ســطح	مدرســه	عمدتًاً

می شود:

	برنامه ریزی	آموزشــی	در	سطح	مدرسه	)مدیریت	بر	دوره	و	برنامه	آموزشی	
و	یادگیری	الکترونیکی(:	شامل	تعریف	درس،	زمان بندی	کالس،	انتخاب	واحد،	
گزارش گیری،	ســطح بندی	و	رتبه بندی	یادگیرندگان،	ثبت	اطالعات	کاربران	یا	
دانش	آموزان	و	ارائه	مباحث	درس	بر	اســاس	سلســله	مراتب	و	توالی	تعریف	

شده	در	برنامه.

	برنامه ریزی	درســی	در	ســطح	
مدرسه	)مدیریت	مطالب	و	محتوای	
آمــوزش	و	یادگیــری	الکترونیکی(: 
مدیریت	محتــوای	مربوط	به	انواع	
خدمات	فعالیت	هــای	جنبی	کالس	
مجازی،	جســت وجوی	هوشــمند،	
ایجــاد	امکان	بــرای	گفت وگوهای	
انباشــت	تجارب	اعضای	 گروهی	و	
کالس	درس	مجازی	و	طراحی	و	ارائه	
انواع	آزمون	و	فعالیت	های	مربوط	به	

ارزش یابی	و	دریافت	بازخورد.

9
کنشگری	صحیح	مدیران	و	مسئوالن	مدرسه	در	بستر	آموزش	مجازی

مدرسه	به	عنوان	رکن	برگزار	کننده	آموزش	مجازی	وظایف	متعددی	بر	عهده	دارد	
و	الزم	اســت	برای	نیل	به	اهداف	تربیتی	و	آموزشی	به	صورت	مداوم	به	بازسازی	
و	توانمندســازی	خود	بپردازد.	اهم	وظایف	مدارس	در	دوران	آموزش	غیرحضوری	

را	می	توان	چنین	برشمرد:

	برگزاری	کالس	های	آمــوزش	معلمان	و	ارتقای	علمی	آنان،	به	ویژه	توانایی	
استفاده	مطلوب	از	رسانه	های	آموزشی	و	آموزش	الکترونیک،	ارزش	یابی	معلمان	
و	نظارت	بر	عملکرد	آنان	در	شرایط	جدید	و	حمایت	و	پشتیبانی	مؤثر	از	آنها

	اطالع	قطعی	مدیر	از	امکانات	و	وســایل	الکترونیکــی	دانش	آموزان	برای	
دسترسی	به	آموزش	های	مجازی	و	در	صورت	عدم	دسترسی	برخی	دانش	آموزان،	

چاره اندیشی	برای	رفع	مشکل	یا	روش	های	جایگزین

	اطالع	رسانی	مناســب	و	به	موقع	برنامه	ها	و	تغییرات	و	مشکالت	احتمًالی	
در	آن	و	پشــیبانی	و	حمایت	به	جهت	آماده	سازی	ســخت	افزاری	و	نرم	افزاری	

مناسب	از	دبیران.	

	نظــارت	بر	حضــور	و	فعالیت	دانش	آمــوزان	و	نظــارت	و	ارزیابی	دبیر	در	
آموزش	های	غیرحضوری
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توجه	به	نکات	زیر،	می	تواند	در	اعمال	مدیریت	آموزشی	و	کارآمدی	و	
اثربخشی	آن	در	آموزش	مجازی،	مؤثر	باشد:

 مدیــر	مدرســه	در	آغاز	ســال	تحصیلی	از	طریق	پیام	رســان	شــاد	یک	پیام	
خوشامدگویی	برای	تمامی دانش	آموزان	ارسال	کند	و	آغاز	سال	تحصیلی	را	به	آنها	
تبریک	بگوید	و	از	اینکه	آن	مدرسه	را	برای	تحصیل	انتخاب	کرده اند،	از	آنها	تشکر	
کند	و	برای	آنها	آرزوی	ســالمتی	و	موفقیت	کند	و	ضمن	اطمینان	بخشی	به	آنها	
بــه	صراحت	انتظارات	خود	را	از	آنها	بیان	کند	و	چگونگی	ارتباط	با	خود	و	مربیان	

مدرسه	را	تشریح	کند.

 برخی	از	محتواهای	ارائه	در	این	بســته	در	بخش	ارتقا	ســواد	رسانه	ای	را	به	
شکل	یکجا	یا	در	ترتیبی	زمانی،	در	اختیار	دانش	آموزان	و	والدین	آنها	قرار	دهد	و	
با	دعوت	از	مختصصین	سواد	رسانه،	جلسات	پرسش	و	پاسخ	مجازی	بین	والدین	

و	متخصصین	تشکیل	دهد.

 از	طریق	پست	الکترونیکی	یا	بحث	های	چندجانبه،	با	دانش	آموزان	و	معلمان	
در	ارتباط	باشــد.	مدیــران	می	توانند	خالصه ای	از	پیشــرفت	کار	مدرســه	را	به	
خانواده ها،	دانش	آموزان	و	معلمان	گزارش کنند	و	درباره	برنامه	های	آینده	مدرسه	

اطالع رسانی	کرده	و	تذکرات	الزم	را	گوشزد	 کنند.

 بــا	طراحی	مناســب	آموزش	هــای	مجازی،	مشــارکت	فّعــال	خانواده ها،	
دانش	آموزان	و	معلمان،	تشــویق	آنها	به	تأمل	و	خودراهبری،	مسائل	و	مشکالت	
ناشی	از	جدا	افتادگی	را	کاهش	دهد	و	آنها	را	به	فعالیت	های	جالب	و	مفید	فردی	

و	جمعی	تشویق	کند.

همچنیــن	با	توجه	به	فرایند	پیچیده	آموزش	و	تربیت	خصوصًا	در	دوران	جدید	و	
اهمیت	توجه	به	هر	ســه	محور	دانش	آموز،	والدین	و	معلمان،	شایسته	است	که	
مدیر	و	متولیان	مدرسه	نسبت	به	توانمندسازی	نیروهای	خود	برای	انطباق	و	بهبود	
عملکرد	در	شرایط	آموزش	غیرحضوری،	دست	به	برنامه	ریزی	و	اجرای	برنامه	های	

کارآمد	بزند.	
ـ	رسانه	ای	است	که	باید	از	اهم	 یکی	از	این	حوزه	ها	ســواد	و	مهارت	های	اطالعاتی	
موضوعات	مورد	توجه	مدرســه	واقع	شــده	و	تمهیداتی	را	بــرای	افزایش	آگاهی	
نســبت	به	آنها	بیندیشد.	مدیر	و	مسئوالن	مدرســه	باید	با	هماهنگی	با	معلمان	
و	به	تناســب	مخاطبان	خود،	محتواهای	پیشــنهادی	در	جای	جای	این	برنامه	در	
ارتباط	با	ســواد	رسانه	و	دیجیتال	را،	در	اختیار	والدین	و	دانش	آموزان	قرار	داده	تا	
تأثیر	آموزش	در	فضای	مجازی،	تا	حد	ممکن	افزایش	یافته	و	از	آســیب	های	آن،	

کاسته	شود.
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برنامه درسی آموزش غیرحضوری  دوره متوسطه



وزارت آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
دفتر تاليف كتاب های درسی آموزش عمومی و متوسطه نظری




