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کلیۀ حقوق مادی و معنوی این کتاب متع ّلق 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 هاي مجازی ،نمایش ،اقتباس،
تلخیص ،تبدیل ،ترجمه ،عکس برداری ،نقاشی ،تهیة فیلم و تکثیر به هر شکل
و نوع ،بدون کسب مج ّوز از این سازمان ممنوع است و متخ ّلفان تحت پیگرد
قانونی قرار می گیرند.
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پیشگفتار
رساننده دبیر در رسیدن به اهداف آموزشی است .معلّمی که
برنامه درسی ،یاری
آگاهی یافتن از اهداف ٔ
ٔ
پیش از تدریس ،کتاب راهنمای معلّم را مطالعه می کند ،در تدریس موفق تر از معلّمی است که بدون بررسی
این کتاب شروع به تدریس می کند.
برنامه ریزان و مؤل ّفان کتاب درسی تالش می کنند تا رویکرد تألیف کتاب نونگاشت و نیز روش های تدریس
فاصله
نشان  دهنده
برنامه درسی را تبیین کنند ،اما گاهی نتایج ارزشیابی از برنامه های درسی
ٔ
مورد انتظار ٔ
ٔ
و  برنامه اجرا شده است .یکی از اموری که در این  باره می تواند تا حدودی مشکالت
میان برنامه قصد شده
ٔ
را حل کند« ،کتاب راهنمای معلّم» است.
مطالعه راهنمای معلم هر درس قبل از تدریس آن ،هم می توانند با هدف اصلی درس به خوبی
دبیران با
ٔ
آشنا شوند ،هم سمت و سو و هدف فعالیت های داخل درس را به خوبی درک کنند و هم نکات تکمیلی در
خصوص آن درس را فراگیرند ،نکاتی که می تواند در آموزش هر چه بهتر و یادگیری مناسب دانش آموزان
نقش مثبتی ایفا کند.

