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قانونی قرار می گیرند.
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به رشتٔه تحریر  تاریخ 2 را  تا کتاب راهنمای معلم  توفیق بخشید  ما  به  بی همتا را شاکریم که  بزرگ و  خداوند 
است. تشکیل شده  اصلی  بخش  سه  از  کتاب  این  درآوریم. 

رویکرد،  منطق،  قبیل  از  تاریخ  درسی  برنامٔه  عناصر  و  اجزا  تبیین  و  شرح  به  اختصاص  کتاب،  اول  بخش 
و  ُخرد  مهارت های  و  مفاهیم  شایستگی ها،  آن،  عالوه بر  دارد.  ـ  یادگیری  یاددهی  ـ راهبردهای  و  شایستگی ها 
به طور  تاریخ،  درسی  برنامٔه  با  محترم  دبیران  آشنایی شما  یقیناً  می دهد.  پوشش  نیز  را   2 تاریخ  کتاب  اساسی 
فوق العاده ای شما را در طراحی آموزشی و پیشبرد و تحقق شایستگی های قصد  شدٔه آن برنامه، یاری خواهد 

رساند.
در بخش دوم، شیؤه تدریس کتاب تاریخ 2، به صورت درس به درس تشریح شده است. در این قسمت عالوه بر 
بیان اهداف و انتظارات، شبکٔه مفهومی هر درس نیز طراحی و ترسیم شده است. اهداف، محور و ستون فقرات 
باید انجام شود. شبکٔه  برنامٔه درسی به شمار می روند و تمامی فعالیت های یاددهی ــ یادگیری به محوریت آن 
مفاهیم درس ها نیز به گونه ای ترسیم کنندٔه نقشٔه یادگیری و جهت نمای تدریس محسوب می شود. در این بخش 
همچنین راهنمایی ها و دستورالعمل های الزم برای اجرای فعالیت های کتاب ارائه شده است. با توجه به رویکرد 
کاوشگری برنامٔه درسی تاریخ و تأکید آن بر ارتقای مهارت های سواد تاریخی و یادگیری مادام العمر، فعالیت ها 
جزء کلیدی طراحی آموزشی به شمار می روند و از طریق اهتمام و توجه به آنها، شایستگی های قصد   شده، قابل 

تحقق خواهند بود.
و  حکومتی  سلسله های  فرمانروایان  از  جدول هایی  یادگیری،  ــ  یاددهی  فرایند  تعمیق  و  تسهیل  منظور  به 
رویدادهای مهم دورانشان در پایان راهنمای تدریس درس های مختلف درج شده است. این جدول ها را برای 
دورٔه  یا یک  نمودار خط زمان یک سلسله  که  بخواهید  آنان  از  و  دهید  قرار  دانش آموزان  اختیار  در  مطالعه 

کنند. ترسیم  را  مشخص  تاریخی 
یادگیری  و  آموزش  در  سودمندی  اثربخشی  که  ضمایمی  و  ملحقات  از  دیگری  مهم  بخش  می شود  یادآوری 
کتاب درسی تاریخ 2 دارد، شامل عکس ها و نقشه های تاریخی و قطعه های صوتی و ویدئویی و نیز پی دی اف 
مقاله های علمی و آموزشی و مباحثی از کتاب های مرجع تاریخی است که امکان ارائٔه آنها از طریق این راهنما 
میسر نبود، اما به منظور استفاده و بهره برداری شما بزرگواران و دانش آموزان عزیز، این اطالعات روی پورتال 
گروه تاریخ دفتر تألیف کتاب های درسی به نشانی: dept.talif.sch.ir-History، بخش گنجینۀ تاریخ 2 

بارگذاری شده اند.
بخش پایانی این راهنما، اختصاص به موضوع مهم و اساسی روش ارزشیابی کتاب درسی تاریخ  2 دارد. در 
این قسمت انواع آزمون ها به بحث گذاشته شده و برای هر گونه آزمون، نمونه پرسش های استاندارد و منطبق 
با اهداف آموزشی درس ها و کتاب و نمونه سؤاالت غیراستاندارد و نامنطبق با اهداف و رویکرد آموزشی کتاب 

معرفی شده اند.
گروه تاریخ دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطۀ نظری

سخنی با دبیران ارجمند


