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من به همه مسئولین
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نوع ،بدون کسب مج ّوز ممنوع است و متخ ّلفان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
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پیشگفتار
به نام خداوند جان و خرد
پایه دهم را تدریس کنید؟ پذیرش تدریس
آیا حاضرید به صرف خواندن دو واحد ریاضی عمومی در دانشگاه ،درس ریاضیات ٔ
یک درس ،مسئولیت باالیی است که جز با اشراف بر مطالب آن درس امکان پذیر نیست .منطق نیز علمی تخصصی است که
دارای نکات و ظرایف خاصی است .تدریس آن تسلط دبیر بر مباحث آن درس را می طلبد .بنابراین خواهشمندیم در صورتی
رشته شما غیر مرتبط با منطق است ،از پذیرش این مسئولیت خودداری کنید.
که تاکنون درس منطق را تدریس نکرده اید و ٔ
مدیران مدارس می توانند در صورت نداشتن دبیران مرتبط ،تدریس این درس را به دبیران ریاضی بسپارند .زیرا منطق ساختار
رشته ریاضیات نیز به شمار می آید .در مورد مطالب این کتاب ،توجه به نکات زیر ضروری
ریاضی وار دارد و یکی از شاخه های ٔ
است:
( )1بسیاری از مطالب این کتاب برای اطالع دبیران و پاسخ به سؤاالت احتمالی دانش آموزان مطرح شده اند و نباید عیناً در
کالس تدریس شوند.
( )2به دلیل محدود بودن ساعات تدریس و تعطیالت احتمالی ،طرح درس خود را تنظیم کنید و سپس بر اساس میزان زمانی
مطالعه آزاد تنظیم شده اند بپردازید.
که دارید ،به مطالبی از کتاب که برای
ٔ
حیطه مشخص شده در هر مبحث (در کتاب راهنمای دبیران)
( )3الزم است در طراحی سؤاالت ،سطح استاندارد کتاب و
ٔ
رعایت شود.
جدی نظارت کند و مواردی را که خارج از
( )4دفتر تالیف کتاب های درسی برآن است که بر سؤاالت کنکور به صورت ّ
جدیت در این
سطح کتاب اند یا از حیطه های آزاد کتاب طراحی شده اند ،از آزمون کنکور حذف کند .همکاری شما دبیران و ّ
حیطه مشخص شده کامال ً تبعیت کنند.
امر ،سبب خواهد شد که مؤسسات کمک آموزشی نیز از
ٔ
( )5در صورتی که مثال یا تمرینی از کتاب بحث برانگیز است و این بحث را خارج از محتوای آموزشی کالس می یابید ،آن
را اعالم فرمایید تا در چاپ های بعدی کتاب اصالح شود.
( )6از همکاران تقاضا می شود ،مثال های کاربردی ،فیلم ها و عکس های مناسب ،لطیفه های مرتبط ،نمونه های جالب از
مغالطات در رسانه ها ،تبلیغات و  ...را برای ما ارسال کنند تا به نام خودشان در سایت پشتیبان کتاب درسی قرارگیرد.
( )7جهت انتقال نظرات خود می توانید به سایت گروه منطق و فلسفه به آدرس زیر مراجعه نمایید:
(سایت پشتیبان کتاب درسی)    dept.talif.sch.irــwww.philosophy
()8اجازه دهید دانش آموزان با پاسخ دادن به سؤاالت ابتدای هر درس ،در فضای بحث قرار بگیرند و سپس درس را آغاز
کنید.
( )9صفحات «آنچه در این بخش می خوانیم» فضای کلی از مباحث چند درس بعد را مشخص می کنند .بدین جهت بیان
مطالب آنها در کالس مفید است .از این صفحات در امتحان سؤالی طرح نمی شود؛ بنابراین به میزان فرصت و بر اساس هدف
آموزشی از طراحی این صفحات ،به آنها بپردازید و نه بیشتر.

( )10سطح دانش آموزان را در نظر بگیرید و به خاطر نکاتی که در کتاب های بعضاً غیراستاندارد کمک آموزشی مطرح
می شود ،مطالب غیرالزم را آموزش ندهید .زیرا باعث می شود حجم انبوه اطالعات ،عمق فهم دانش آموزان را در مطالب
ضروری کاهش دهد.
( )11دبیر موفق کسی نیست که همه چیز را آموزش می دهد؛ بلکه دبیر خوب کسی است که همه چیز مورد نیاز دانش آموزان
را در سطح آنها آموزش می دهد.
( )12معلم موفق کسی است که عشق به دانستن را در دانش آموز شعله ور می کند؛ نه آن کس که صرفاً نکاتی را به وی دیکته
می کند تا حفظ نماید .اگر در دانش آموزان
درباره آن تحقیق
انگیزه الزم را ایجاد کنیم ،جلوتر از ما درس را می خوانند و
ٔ
ٔ
می کنند.
( )13دبیر موفق انگیزه و اعتماد به نفس را در دانش آموزان ایجاد می کند و می کوشد تا مطالب پیچیده را ساده تر بیان کند.
دانش  فهمیدن  کاربرد  تجزیه و تحلیل وارزیابی
خلق و آفرینش






نمونه مغالطات توسط دانشآموزان
محتوای کتاب تالش دبیر ذکر مثال حل تمرینهای کالسی و تکمیلی آوردن ٔ
( )14با ترغیب دانش آموزان به یافتن مصادیق عینی از مغالطات در تبلیغات ،رسانه ها و عرصه های مختلف اجتماعی ،می توان
مطالب منطق را به صورت عمیق تر به آنها آموزش داد.
زمینه استفاده از روش کالس معکوس (تعیین فعالیت خارج از کالس و بررسی نتایج آن در کالس) وجود
( )15در این درس ٔ
دارد .بدین منظور تمرین ها و تحقیقات پیشنهادی در این کتاب مطرح شده اند.
شیوه تدریس دروس استقرایی است و با ذکر مثال ها در نهایت قانون کلی و سپس اصطالحات تخصصی را آموزش
(ٔ )16
می دهد .لذا اجازه دهید ابتدا ذهن دانش آموزان با بررسی مثال های ابتدای هر درس ،با مطلب درسی درگیر شود؛ سپس
محتوای اصلی را آموزش دهید.
( )17این درس می تواند در بلند مدت ،سطح شعور عقالنی و منطقی جامعه را باالتر ببرد؛ بنابراین با احساس مسئولیت این
درس را آموزش دهید.
٭ ٭ ٭
کتاب منطق به هر نحو که نوشته شود ،بدون تالش شما دبیران توانمند اثر چندانی نخواهد داشت .لذا صمیمانه دست همکاری
شیوه تدریس این درس را متحول نماییم و آن را به یکی از
به سوی شما دراز می کنیم .امید است که با همکاری یکدیگر،
ٔ
عالقه دانش آموزان تبدیل کنیم.
درس های جذاب و مورد
ٔ

