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لطف ًا بخوانید

دوره ّاول متوسطه را به شما تقدیم کنیم.
خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم ٔ

تعدد دروس و درخواست شما معلمان عزیز از سال ها قبل و همچنین سیاست های آموزشی و
با توجه به بروز مشکالت ناشی از ّ

برنامه درسی ملّی مبنی بر تلفیق دروس مرتبط ،اکنون درس مطالعات اجتماعی در قالب یک عنوان کتاب و موضوع درسی به
خط مشی های ٔ

دانش آموزان عزیز ارائه می شود.

حوزه مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در زمان های مختلف (حال،گذشته و
مطالعات اجتماعی یک
ٔ

آینده) و جنبه های گوناگون این تعامل (سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،محیطی و…) بحث می کند .به همین دلیل ،این حوزه ،مفاهیم

متعدد و مختلف چون تاریخ ،جغرافیا ،مدنی ،اقتصاد ،حقوق ،مردم شناسی و نظایر آن را در بر می گیرد .در برنامۀ جدید در دوره
رشته های ّ

اول متوسطه از درجۀ تلفیق کاسته شده
ابتدایی از تلفیق بیشتری در سازماندهی محتوا استفاده می شود؛ اما با رسیدن به
ٔ
دوره ّ
توجه به درجه و نوع تلفیق به کار رفته ،رشته ها هویت خود را از دست نمی دهند ،بلکه یک حوزۀ موضوعی غالب بوده و در
و با ّ

جاهای مناسب از پیوند با حوزه های دیگر و مفاهیم کلیدی مربوطه استفاده می شود.

حوزه موضوعی انتخاب شده است:
برنامه درسی جدید مطالعات اجتماعی ،به منظور سازماندهی تلفیقی محتوا ،پنج
در ٔ
ٔ

فعالیت های اقتصادی.
1ــ   فضا و مکان 2ــ زمان ،تداوم و تغییر 3ــ فرهنگ و هویت 4ــ نظام اجتماعی 5ــ منابع و ّ

هریک از این حوزه ها ناظر به تعدادی از رشته های مذکور است .این کتاب شامل  12فصل و  24درس است که در هر فصل ،دو یا
چند
حوزه موضوعی و مفاهیم کلیدی مربوط به آنها با یکدیگر تلفیق شده اند.
ٔ

رویکرد و هدف اصلی برنامه

برنامه درسی ملی مبنی بر فطرت گرایی توحیدی و اهتمام به شکوفایی آن ،سعی می کند
درس مطالعات اجتماعی با توجه به رویکرد کلی ٔ

زمینه های تربیت فردی و اجتماعی نوجوانان را فراهم آورد .از این روی ،هدف غایی این درس تربیت افرادی مؤمن ،مسئول ،توانمند و آگاه
در زندگی فردی و اجتماعی ،پای بند به اخالق و ارزش های دینی و عالقه مند به ایران و هویت فرهنگی ــ تمدنی آن است.این درس پیوند
نزدیکی با مهارت های زندگی دارد.

روشهای آموزش :به همراه این کتاب راهنمای تدریس معلم تهیه شده است .به شما توصیه میکنیم این راهنما را به دقت مطالعه کنید.
ــ با توجه به رویکرد و هدف اصلی برنامه ،و به منظور کاربردی کردن دروس و پیوند آن با زندگی واقعی ،الزم است شما معلمان

عزیز ،الگو های تدریس و شیوه های ارزشیابی خود را با اهداف این درس منطبق کنید و از شیوه های سنتی تأکید بر محفوظات و دانستنی ها
غیرفعال یا تماماً سخنرانی و روش مرسوم و غلط سؤال و جواب در آوردن های قالبی (کلیشه ای) از متن
و تدریس های مبتنی بر روش های
ّ
توجه کنید که اطالعات و دانستنی های کتاب وسیله است و نه هدف .آنها را به عنوان منبعی برای کاوشگری
درس ها بپرهیزیدّ .
فعالیت ها قلمداد کنید .این کتاب شامل ّفعالیت هایی در متن و همچنین کاربرگه هایی در پایان کتاب است .این
دانش آموزان و انجام ّ
ّفعالیت ها و کاربرگه ها که عمدتاً باید در کالس و در حین تدریس (و نه بعد از تدریس) انجام شوند ،طوری طراحی شده اند که فضای الزم برای

پرورش مهارت ها و نگرش های مختلف را به وجود بیاورند .بکوشید تا دانش آموزان این ّفعالیت ها را به طور صحیح انجام دهند .چنانچه این

ّفعالیت ها به خوبی انجام شوند ،اهداف برنامه محقّق می شود .بر همین مبنا به استفاده از کتاب های آزمون (تست) و تمرین متداول در
بازار که مورد تأیید دفتر تألیف کتابهای درسی نمیباشند نیازی نیست.

ابنیه
ــ به محیط های آموزشی و روش های یاددهی ــ یادگیری تنوع ببخشید و از بازدید دانش آموزان از محیط های جغرافیاییٔ ،
تاریخی ،موزه ها ،فرهنگ سراها و مؤسسات اجتماعی و نظایر آن غفلت نورزید.
ــ مشارکت خانواده ها را جلب کنید و از همراهی آنها در تحقق اهداف تربیتی برنامه و حتی ارزشیابی استفاده کنید.
همه دانش آموزان کشور اختصاص دارد ،اما این کتاب تنها کلیاتی را در
ــ اگرچه بخش اعظم کتاب به موضوعات ضروری برای ٔ

اختیار شما می گذارد .از شما معلم عزیز انتظار می رود در موارد مقتضی ،تدریس موضوعات را با شرایط بومی و محلّی منطبق کنید و به
نیاز های خاص منطقه خودتان پاسخ دهید.
محدوده کتاب و کاربرگه ها انجام می گیرد .دانش آموزان را وادار به ترسیم نقشه های
ــ ّفعالیت های مربوط به نقشه و نمودار ،تنها در
ٔ

اضافی یا ّفعالیت های بیش از این نکنید.

ــ فصول این کتاب باید به ترتیب تدریس و در هر نوبت تحصیلی تقریباً نیمی از کتاب آموزش داده شود.

شیوۀ ارزشیابی :با توجه به رویکرد تربیت اجتماعی و مهارت های زندگی و هدف واالی آماده کردن دانش آموزان برای زندگی
شایسته ،ارزشیابی این درس به هیچ عنوان نباید احساس سرخوردگی یا شکست در دانش آموزان پدید آورد.
ارزشیابی درس مطالعات اجتماعی ،به صورت جمع ارزشیابی مستمر و ارزشیابی کتبی پایانی در هر دو نوبت تحصیلی صورت می گیرد
توجه کنید که منظور از ارزشیابی مستمر آزمون های
و در هر نوبت  20نمره به ارزشیابی مستمر و  20نمره به آزمون پایانی اختصاص می یابدّ .
محوله ،شرکت در بحث و گفت وگو،
مکرر نیست .ارزشیابی مستمر کلیه ّفعالیت های خارج از کالس و داخل کالس نظیر انجام ّفعالیت های ّ
ّ

درست کردن روزنامه دیواری و مدل و نمونک (ماکت) ،پرسوجو و تحقیق و نوشتن مطلب و گزارش ،جمعآوری عکس یا نمونهها و… را
دربر میگیرد .شمارک (بارم بندی) مربوط به هریک از ّفعالیت ها را رعایت کنید .به ارزشیابی مستمر بها بدهید .شایسته است به این منظور
پوشه کار را فراهم نمایید .فراموش نکنید ارزشیابی باید به منظور اصالح
بازبینه های (چک لیست های) ثبت مشاهدات و بررسی ّفعالیت ها و ٔ

نواقص آموزش و یادگیری و ایجاد فرصت های مناسب تر برای یادگیری دانش آموزان صورت بگیرد .در ارزشیابی کتبی پایانی ،اهداف و

انتظارات یادگیری اصلی درس را در نظر بگیرید.
بخش «واژه ها» در پایان هر فصل ،به منظور پرورش مهارت
مراجعه دانش آموزان به اصطالحات و تعاریف و فهم بهتر مطالب صورت
ٔ

گرفته است و درج عالمت

؟

بر روی آن ،به این معنا است که در ارزشیابی مستمر و کتبی نباید از این بخش سؤال طرح شود.

دانشآموزان را مجبور به حفظ تعاریف واژهها  نکنید.
همچنین عالمت

؟

در بخش های دیگری از کتاب مشاهده می شود .این عالمت به معنای آن است که این بخش ها ،به منظور دانستن

یا انجام ّفعالیت در کالس طراحی شده و در ارزشیابی های کتبی پایانی نباید از آنها سؤالی طرح شود.
از طرح سؤال از زیرنویس عکس ها یا نقشه ها بپرهیزید.

طراحی و تولید می باشد که
عالوه بر کتاب درسی و راهنمای معلم ،سایر اجزای ٔ
بسته آموزشی نظیر فیلم و اسالید و نقشه و… در حال ّ

به تدریج در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
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