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سخنی با دبیران گرامی

جغرافیا علمی است که برای بررسی ویژگیهای مکانها ،پراکندگی پدیدهها و روابط متقابل بین انسان
و محیط اهمیت خاصی قائل است.
امروزه آموزش جغرافیا در جهان به عنوان یک موضوع اصلی و محوری در برنامهریزیهای تحصیلی
مدارس در دورههای مختلف گنجانده شده و به عنوان وسیلهای برای ترویج آموزشهای فردی ،محیطی
و بینالمللی مورد تأکید قرار گرفته است.
درس جغرافیای ایران با توجه به قرارگیری در حوزۀ تربیت و یادگیری علوم انسانی و مطالعات اجتماعی
تأکید بر کنشها و تعامالت انسانی و توانایی برقراری رابطۀ مثبت و سازنده با خلق و خلقت حول محور
ارتباط با خالق تعریف شده است .همچنین در بیان کارکرد و ضرورت حوزۀ مذکور تصریح شده که درک
سنتهای الهی ،مطالعۀ محیط طبیعی و انسانی و تقویت روحیۀ همدلی ،نوعدوستی و احترام نسبت به
دیگران بسترهای الزم را برای نیل به زندگی توحیدی و تحقق عدالت و پیشرفت فراهم میآورد.
از این رو هدف از تألیف این کتاب تربیت افرادی مسئول و توانمند و آگاه و پایبند به اخالق دینی و
عالقهمند به شناخت ایران ،ویژگیها و مسائل آن است .مطالعۀ این کتاب به دانشآموزان عزیز کمک
میکند که نسبت به کشور عزیزمان ایران احساس مسئولیت کنند تا بتوانند آیندۀ بهتری برای ایران
ایجاد نمایند.
از جمله اهداف دیگر این کتاب ،آشنا نمودن دانشآموزان با جغرافیای طبیعی و انسانی کشور عزیزمان
ایران است.
می دانید که شناخت جغرافیای ایران دامنۀ وسیعی دارد و این کتاب نمی تواند به تنهایی همۀ نیازهای
اطالعاتی آنها را دربارۀ ایران برآورده سازد .با این حال مؤلفان این کتاب بر اساس اصول و معیارهای
علمی برنامه ریزان درسی ،سعی نموده اند تا مطالبی ارزشمند درباره کشورمان ارائه دهند .در تمامی
درس ها سعی شده است فعالیت هایی جذاب که زمینه تفکر و تعقل دانشآموزان دربارۀ کشور و
مخصوصاً استان محل زندگی شان را فراهم می آورد ،طراحی شود ،زیرا آنها معتقدند که نسل جوان
با بهره گیری از دانش جغرافیای کشور می تواند به بسیاری از نیازهای کنونی و آینده پاسخ گو باشد.
درس جغرافیای ایران درسی عمومی و مشترک است که برای همۀ رشتههای تحصیلی ارائه میگردد
و دانشآموزانی که رشتههای غیر از علوم انسانی را برمیگزینند پس از آن دیگر برنامۀ درسی جغرافیا
نخواهند داشت .بنابراین همه دانشآموزان در این پایه با ویژگیهای جغرافیایی ایران آشنا میشوند.

برای تدریس بهتر کتاب جغرافیای ایران پیشنهاد میشود همکاران عزیز به موارد زیر توجه کنند:
سازماندهی محتوا  :این کتاب شامل  3فصل و  10درس می باشد.

فصل اول شامل آشنایی با ماهیت دانش جغرافیا و چگونگی روش مطالعه آن می باشد.
فصل دوم با ویژگی های جغرافیایی طبیعی ایران آشنا می شویم.
فصل سوم با ویژگی های جغرافیایی انسانی ایران آشنا می شویم.
یکی از نکات مهم تدریس این کتاب پیوند آن با کتابهای استانشناسی میباشد .همانطور که
در متن کتاب مشاهده میکنید یک ارتباط منطقی بین فعالیتهای خواسته شده و محیط زندگی
دانشآموزان وجود دارد .بنابراین فعالیتهای مربوط به کتاب استانشناسی با دقت و جدیت انجام شود.
بخشی از فعالیت های طراحی شده در کتاب به وسیلۀ دانش آموزان در کالس و حین تدریس انجام
شود .هدف از طراحی این فعالیت ها درگیر نمودن دانش آموزان در فرایند یاددهی ـ یادگیری است.
ضروری است دبیران گرامی در انجام فعالیت های کالسی اهتمام داشته باشند .برای آگاهی بیشتر
دانش آموزان در انتهای کتاب ،کلمات و مفاهیمی که در متن با عالمت ستاره (*) مشخص شده اند
توضیح داده شده است.

شیوۀ ارزشیابی :دبیران محترم توجه داشته باشند که ارزشیابی درس جغرافیای ایران به صورت

ارزشیابی مستمر و پایانی در هر دو نوبت تحصیلی صورت بگیرد .الزم به ذکر است  5نمره ارزشیابی
این درس به کتاب استان محل زندگی دانش آموز اختصاص دارد .در آزمون های کتبی و پایانی و
همچنین آزمون های ورودی دانشگاه ها و مؤسسات ،طرح هرگونه سؤال از بخش های «بیشتر بدانیم»،
«برای مطالعه» و «  واژه نامه پیوست آخر کتاب» ممنوع می باشد.
عالوه بر کتاب درسی و راهنمای معلم ،کلیپ های آموزشی در حال طراحی و تولید می باشد که
به تدریج در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.
ما امیدواریم که دبیران عزیز با ایجاد فضایی تعاملی و بحث برانگیز زمینه های الزم را جهت تجزیه و
تحلیل ،مقایسه و تفکر(نقادی و خالق) در کالس فراهم نمایند.
گروه جغرافیای دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
سایت گروه جغرافیا http://Geography-dept.talif.sch.ir

