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انتظار فرج ،انتظار قدرت اسالم است .ما باید
کوشش کنیم تا قدرت اسالم در عالم تحقق
پیدا کند و مقدمات ظهور انشاءاهلل فراهم
شود :من با تأیید خداوند متعال و تمسک
به مکتب پر افتخار قرآن ،به شما فرزندان
عزیز اسالم ،مژده پیروزی نهایی میدهم؛
به شرط اینکه نهضت بزرگ اسالمی و ملی
ادامه یابد و پیوند بین شما جوانان برومند
اسالم ،ناگسستنی باشد و به شرط آگاهی از
حیلههای استعمارگران راست و چپ و جنود
ابلیسی آنان.
»
امامخميني «

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن
به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی ،نمایش ،اقتباس ،تلخیص،
تبدیل ،ترجمه ،عکس برداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع ،بدون
کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
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سخنی با دانشآموز
باسمه تعالی
دانش آموزان عزیز
با سالم و تحیت
کم و کیف
بیشک آیندة ایران و اسالم در گرو وضعیت علوم انسانی و وضعیت علوم انسانی نیز مرهون ّ
کوشش شما در رشته ادبیات و علوم انسانی است! جامعهشناسی یکی از دروس این رشته میباشد که در
آن تولید ،تداوم و تغییر پدیدههای اجتماعی مورد مطالعه قرار میگیرد .در این کتاب ،کالنترین پدیدة
اجتماعی یعنی «  نظام جهانی» بررسی میشود .اثرگذاری نظام جهانی بر زندگی افراد ،گروهها ،جوامع و
فرهنگ  ها و اثرپذیری آن از این عوامل به خوبی نشان میدهد که چرا باید این پدیده مورد مطالعه قرار گیرد.
کتاب حاضر در چهار فصل و پانزده درس تنظیم شده است.
فصل اول به مفاهیم «جهان فرهنگی» و «فرهنگ جهانی» میپردازد و به برخی از فرهنگهایی که گسترش
جهانی پیدا کردهاند ،به ویژه اسالم و غرب جدید اشاره میکند.
فصل دوم چگونگی شکلگیری فرهنگ جدید غرب و نظام جهانی برآمده از آن را بررسی میکند.
فصل سوم به چالشها و بحرانهای نظام جهانی میپردازد.
و فصل چهارم خیزش فرهنگی ـ تمدنی جهان اسالم برای عبور از چالشهای جهانی و فرصتها و
محدودیتهای پیشروی بیداری اسالمی را مورد کنکاش قرار میدهد.
استفادة مطلوب از کتابی که در دست دارید ،مستلزم حضور فعال و خالق شما در موقعیتهای
یاددهی    ـ    یادگیری آن در بیرون و درون مدرسه و بهره بردن از دانستهها و تجربههای ارزشمند تمام کسانی
است که با آنها تعامل دارید .تالش کنید تا با همدلی و همراهی با دوستان و دبیران خود در مباحث کالس
شرکت کنید .سعی کنید خوب بشنوید ،خوب بخوانید ،خوب بگویید ،خوب بپرسید و خوب بنویسید .برای
کسب این شایستگیها ،فعالیتهایی در کتاب گنجانده شده است:
هر درس به دو یا سه بخش تقسیم شده است .هر درس ،هر بخش و همچنین هر فصل مقدمهای دارد .این
مقدمهها نشان میدهند که هر فصل ،درس یا بخش به دنبال پاسخ به چه پرسشهایی است .پرسشهای
مطرح شده را با دقت بخوانید و با استفاده از دانستهها و تجربههای خود به آنها پاسخ دهید .پس از مطالعه
درس ،پاسخهای اولیه خود را با پاسخهای کتاب مقایسه کنید و برای عمق بخشیدن به پرسشها و پاسخها
تالش نمایید.

در هر درس ،فعالیتهایی با عناوین مختلف مانند «گفتوگو کنید»« ،نمونه بیاورید»« ،بیندیشید» و ...وجود
دارد .این فعالیتها را با نظارت و هدایت دبیران محترم انجام دهید تا بتوانید:
یافتههای خود را در هر بخش تحکیم و تثبیت کنید یعنی همان یافتهها را بهگونة دیگری دریافت کنید.
یافتههای خود را عمق ببخشید و برداشت عمیقتری از موضوع یا مسئله مورد بررسی بهدست آورید .یافتههای
خود را وسعت ببخشید و برداشت وسیعتری از موضوع یا مسئله مورد بررسی کسب کنید.
«بخوانیم و بدانیم» راهی است برای عالقهمند کردن شما به مطالعة بیشتر .چه خوب است بهجای مراجعه
به کتابهای کمک درسی غیرمفید از کتابهای غیردرسی مفید استفاده کنید تا در دانستهها و تجربههای
علما و اندیشمندان شریک شوید« .ببینیم و بدانیم» نیز چنین هدفی را دنبال میکند .فیلم خوب میتواند
منبع مفید و مفرح دانش باشد.
تصویرها ،جدولها و نمودارها بخشی از محتوای درسها هستند و شما را برای رسیدن به اهداف درس
یاری می رسانند .در آنها تأمل کنید ،آنها را نقد و ارزیابی کنید و اگر عالقهمند بودید تصویرهایی که مناسب
میدانید به ما پیشنهاد دهید.
صفحه پایانی هر درس شامل سه بخش «مفاهیم کلیدی»« ،خالصه کنید» و «آنچه از این درس آموختیم»
است .با تکمیل این صفحه میتوانید مهارتهای بسیاری را کسب نمایید و تواناییهای خود را ارتقا ببخشید.
ارزشیابی این درس ،به دو شکل ارزشیابی مستمر و ارزشیابی پایانی صورت میگیرد.
ارزشیابی مستمر شامل موارد زیر است:
حضور فعال و پرشور در کالس و شرکت در بحث و گفتوگوهای کالسی.
انجام فعالیتهای آموزشی درون و بیرون کالس.
همکاری در کارهای گروهی.
انجام فعالیتهای پژوهشی ،نوآوریها ،خالقیتهای علمی ،ادبی و هنری.
پرسش های کالسی به صورت کتبی و شفاهی از تمام کتاب از جمله «بخوانیم و بدانیم».
ارزشیابی پایانی در پایان هر نیم سال به صورت کتبی و براساس بارمبندی مشخص انجام میشود.این ارزشیابی
از تمامی کتاب به جز «  بخوانیم و بدانیم» و «  ببینیم و بدانیم» صورت میگیرد.
گروه علوم اجتماعی دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

