
کلیۀرشته ها

پایۀ یازدهم
دورۀ دوم متوسطه

راهنمای معّلم

انسان و محیط زیست 
ــــْل َفرََجُهــــْم  ــــٍد َو َعجِّ ــــٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللُّٰهــــمَّ َصـــــلِّ َعلــــٰی ُمَحمَّ



راهنمای معلّم انسان و محیط زیستـ  پایۀ یازدهم دورۀ دوم متوسطهـ  111386نام کتاب: 
پدیدآورنده: 
مدیریت برنامه ریزی درسی و تألیف:

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

محمدحسن بازوبندی )درس3(، حسن حذرخانی)درس4(، مریم عابدینی)درس 1(، الهه علوی )درس6(، شناسه افزوده برنامه ریزی و تألیف: 
فائزه فاضلی )درس2(، ناهید فالحیان )درس5( و نازیا ملک محمودی )درس7( )اعضای گروه تألیف(     ـ  

نازیا ملک محمودی )مدیریت و نظارت بر تألیف(
ادارۀ کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشیآماده سازی و نظارت برچاپ و توزیع: 
احمدرضا امینی )مدیر امور فنی و چاپ(ـ  جواد صفری )مدیر هنری(ـ  خدیجه محمدی )صفحه آرا(  ـ             شناسه افزوده آماده سازی: 

قاسم پور اقدم،  حسین  بیک محمد دلیوند،  سیف اهلل  اخالقی،  مرضیه  محسنی،  فاطمه  سیده 
زینت    بهشتی  شیرازی و ناهید خیام باشی )امور آماده سازی(

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارۀ 4 آموزش و پرورش )شهید موسوی(نشانی سازمان: 
تلفن: ٩ـ88831161، دورنگار: 883٠٩266، کد پستی: 158474735٩

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وبگاه
شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایرانـ  تهرانـ  کیلومتر 17 جادۀ مخصوص کرجـ  خیابان 61 ناشر: 

)داروپخش( تلفن: 5  ـ 44٩85161، دورنگار: 44٩8516٠، صندوق پستی: 13٩ـ  37515
شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »  سهامی خاص«چاپخانه: 
چاپ اّول 13٩8سال انتشار و نوبت چاپ: 

وزارت آموزش و پرورش 
معلمین هستند که می توانند سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي 

مملکت را حفظ کنند، استقالل 
مملکت را . جوان های ما، آنهایی 
که مقّدرات مملکت به دست آنها 
خواهد بود، زیر دست معّلمین باید 
تربیت بشوند؛ اگر تربیت صالح 
شدند، مملکت صالح به دست ما 
می افتد. 

ُه«،  )صحیفۀ امام خمیني »     ُقِدَس ِسُرّ
ج7،ص163ـ162(

شابك2ـ3418ـ05ـ964ـ978                           

ISBN: 978 ـ ـ 964  ـ  05  2   ـ 3418  



معلمین هستند که می توانند 
مملکت را حفظ کنند، استقالل 
مملکت را . جوان های ما، آنهایی 
که مقّدرات مملکت به دست آنها 
خواهد بود، زیر دست معّلمین باید 
تربیت بشوند؛ اگر تربیت صالح 
شدند، مملکت صالح به دست ما 
می افتد. 

ُه«،  )صحیفۀ امام خمیني »     ُقِدَس ِسُرّ
ج7،ص163ـ162(



کلیۀ حقوق مادی و معنوی این کتاب متعّلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن 
اقتباس،  نمایش،  مجازی،  پایگاه هاي  در  ارائه  و  الکترونیکی  و  چاپی  به صورت 
تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیۀ فیلم و تکثیر به هر شکل 
و نوع، بدون کسب مجّوز از این سازمان ممنوع است و متخّلفان تحت پیگر د 

قانونی قرار می گیرند.
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همکار گرامی
امروزه زندگی انسان ها وابسته به طبیعت است. طبیعتی که هم انسان بخشی از اوست و هم تحت 
تأثیر کنش ها و رفتارهای انسان قرار دارد. در گذشته رابطه انسان و طبیعت بر پایه ارتباط مسالمت آمیز بود 
ولی با ظهور صنعت و پیشرفت تکنولوژی این رابطه تغییر یافته و انسان برای رسیدن به رفاه بیشتر در صدد 
پیامد چنین رفتاری موجب گرم شدن زمین، کاهش  برآمده است.  از آن  بیشتر  به طبیعت و استفاده  تسلط 
تنوع زیستی، تخریب منابع آب و خاک، بیابان زایی و جنگل زدایی، آلودگی آب و هوا، انتشار گاز های سمی 

و افزایش زباله های خطرناک شده است.
به عنوان یک موضوع اصلی و محوری  از محیط زیست و آموزش آن در جهان  امروزه حفاظت 
ترویج  برای  به عنوان وسیله ای  و  گنجانده شده  دوره های مختلف  در  مدارس  تحصیلی  برنامه ریزی های  در 

آموزش های فردی،محیطی و بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است.
به قرارگیری در حوزه های تربیت و یادگیری علوم انسانی و  با توجه  درس انسان و محیط زیست 
مطالعات اجتماعی و آداب و مهارت های زندگی و بنیان خانواده تأکید بر کنش ها و تعامالت انسانی و توانایی 
برقراری رابطه مثبت و سازنده با خلق و خلقت حول محور ارتباط با خالق تعریف شده است. از این رو هدف 
از تألیف این کتاب تربیت افرادی مسئول و توانمند و آگاه و پایبند به اخالق دینی و عالقه مند به محیط زیست، 

مراقبت و حفاظت از آن است.
یعنی »راهنمای تدریس« در اختیار شما عزیزان  این درس  بسته آموزشی  از  اکنون بخش دیگری 
قرار می گیرد. معلمان، محور اصلی اجرای هر برنامٔه درسی جدید هستند و هرچه میزان آگاهی و تسلط آنها 
بیشتر  اهداف  تحقق  میزان  و  برنامه  موفقیت  باشد،  بیشتر  برنامه  محتوای  و  روش ها  رویکردها،  اهداف،  به 

خواهد بود.
کتاب راهنمای معلم یکی از عناصر اصلی بسته آموزشی است که عالوه بر کمک به معلمان کم سابقه 
واقع  در  بود.  مفید خواهد  نیز  می شوند  روبه رو  محتوای جدید  با  بار  اولین  برای  که  باتجربه  معلمان  برای 
از  جلوگیری  آن  اصلی  کارکرد  و  است  درسی  برنامه  صندوقچه  به  ورود  کلیدهای  از  یکی  معلم  راهنمای 
از  معلم  راهنمای  کتاب  هر  است.  درسی  برنامه  قلمرو  و  اهداف  رویکرد،  فلسفه،  از  متفاوت  برداشت های 
باید این اجزا را در خود داشته باشد. اگر کتاب  نیز  باید برخوردار باشد. بالطبع هر بخش آن  چندین جزء 
راهنمای معلمی فاقد این عناصر باشد بر عهده معلم است خود پیش از شروع استفاده نسبت به تکمیل آن 

اقدام نماید.
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اجزای اصلی کتاب راهنمای معلم عبارت اند از:
1ــ آشنایی با فلسفه برنامه درسی )رویکرد، دیدگاه و اصول حاکم بر انتخاب و سازماندهی محتوا(

2ــ معرفی اهداف )کلی، جزئی و رفتاری برنامه(
3ــ جداول زمان بندی و نحؤه ارزشیابی

4ــ تبیین تک تک واحدهای یادگیری
5 ــ معرفی وسایل مورد نیاز در آموزش

6 ــ ارائه راهبردهای تدریس
7ــ معرفی فعالیت های پیش، حین و پس از تدریس

8 ــ نمونه سؤاالت آزمون تشخیصی، تکوینی و پایانی
9ــ بودجه بندی پیشنهادی

10ــ دانستنی های معلم
این کتاب به شما کمک می کند تا درک و آگاهی بهتر و بیشتری از ضرورت ها و رویکردهای حاکم 
بر محتوای دروس کتاب درسی به دست بیاورید و به این ترتیب بتوانید فرایندهای یاددهی ــ  یادگیری را به 

نحو مطلوب تر سازماندهی کنید.
برنامه  این کتاب در دو بخش تنظیم شده است: بخش اول کلیات که شامل اصول و رویکردهای 
درسی کتاب انسان و محیط زیست و بخش دوم راهنمای تدریس هر درس است. راهنما به تبع کتاب از هفت 

درس تشکیل شده است.
و وسایل مورد  مواد  یادگیری،  انتظارات  و  اهداف  با  راهنمای هر درس  دبیر گرامی می توانید در 
نیاز، روش ها و مراحل تدریس و محورهای ارزشیابی آن درس آشنا شوید. در پایان هر درس مطالبی برای 

دانش افزایی معلمان معرفی شده است.




