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تاريخ معلم انسان هاست.
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درگذشتد
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فعالیت های  انجام  و  جست وجوگری  بر  کتاب  اين 
و  آثار  عوامل،  علل،  زمینه ها،  فهم  برای  پژوهشی 
پیامدهای رويدادها و تحوالت تاريخی توجه و تأکید 
ويژه دارد و به خاطر سپردن جزئیات و سطر به سطر 
دبیران  به  بنابراين،  نمی دارد.  روا  را  کتاب  مطالب 
محترم درس تاريخ و طراحان سؤاالت کنکور توصیه 
توجه  مهم  نکتۀ  اين  به  ارزشیابی  در  که  می شود 
انتظارات  با اهداف و  کرده و آزمون هايی متناسب 

عملکردی درس های کتاب طراحی کنند.

کلیۀ حقوق مادی و معنوی اين کتاب متعلق به سازمان 
و  آموزش  وزارت  آموزشی  برنامه ريزی  و  پژوهش 
پرورش است و هرگونه استفاده از اين کتاب و اجزای 
آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پايگاه های 
ترجمه،  تبديل،  تلخیص،  اقتباس،  نمايش،  مجازی، 
عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل 
و نوع، بدون کسب مجوز از اين سازمان ممنوع است 

و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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سخنــی با دانــش آمــوزان عزيــز
1ــ دانش آموز گرامی شناخت جهان و کشوری که در آن زندگی می کنید به شما کمک خواهد کرد 
که شرایط و آینده بهتری را برای خود و دیگران رقم بزنید. علم تاریخ یكی از ابزارهای مناسب برای 
رسیدن به چنین شناختی است که از طریق تجزیه، تحلیل و تفسیر رویدادها و تحوالت تاریخی حاصل 

می شود. 
2ــ محتوا و مطالب کتاب تاریخ 3، اختصاص به دورۀ معاصر تاریخ ایران و جهان دارد. آثار و پیامد 
تحوالت و نیز شخصیت های تاریخی این دوره به مراتب بیش از سایر دوره ها بر زندگی فردی و جمعی 
شما تأثیر گذارند؛ بنابراین، مطالعه و کاوش در تاریخ معاصر از اهمیت و جذابیت  خاصی برخوردار 
ـ نظامی و روابط علمی و فرهنگی ایران  است. بسیاری از اتفاقات تاریخ معاصر مانند مواجهۀ سیاسیـ 

با کشورهای غربی، انقالب مشروطه و انقالب اسالمی، موضوعی زنده و مسئلۀ روز زندگی شماست.
3ــ منابع و مآخذ مطالعه در تاریخ معاصر به مراتب از سایر دوره ها، متنوع تر و در دسترس پذیرتر 
است و این امكان برای شما وجود دارد که به راحتی دربارۀ موضوع  مورد عالقۀ خویش در تاریخ معاصر 

کاوش کنید.
4ــ در دورۀ معاصر پیوندها و ارتباطات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع، ملت ها و 
دولت ها به مراتب بیشتر از گذشته است و برای فهم تحوالت کشور خود ناگزیر خواهید بود که 

رویدادهای تاریخ جهان را نیز تا حدودی بشناسید.
5 ــ دانش آموز عزیز، هدف درس و کتاب تاریخ، محدود و منحصر به انتقال و به خاطر سپردن برخی 
اطالعات مربوط به گذشته نیست، بلكه هدف تقویت عالقه به علم تاریخ، ارتقای مهارت های کاوشگری 
علمی، فراهم آوردن فرصت هایی برای مطالعه، بررسی علل، آثار و نتایج برخی رویدادها و ارزیابی نقش 

و تأثیر شخصیت های بزرگ تاریخی است.
6 ــ نقشه های تاریخی، نمودارها، جدول ها و مطالبی که با عنوان »بررسی شواهد و مدارک« و »   بیشتر 
بدانیم« آمده است، ارزش و اهمیتی همچون سایر بخش های کتاب دارد و نادیده گرفتن آنها، یادگیری 
مباحث دیگر را با مشكل مواجه می سازد. هر چند در آزمون های مستمر و پایانی و کنكور، از محفوظات 
این قسمت ها نباید پرسشی طرح شود، اما دبیر می تواند با ارائۀ نقشه های تاریخی و یا متن شواهد و 

مدارک در آزمون ها، پرسش های استنباطی و تحلیلی در بارۀ آنها طرح نماید.
7ــ دانش آموزان گرامی، گروه برنامه ریزان و مؤلفان کتاب درسی در دفتر تألیف کتاب های درسی 
آمادۀ دریافت انتقادها و پیشنهادهای شما هستند. نظر و دیدگاه خود را از طریق پیام نگار )ایمیل( زیر 

ارسال فرمایید.
history-dept@talif.sch.ir
گروه تاريخ دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری
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سخنی با دبیران ارجمند
یزدان پاک را سپاس می گوییم که توفیق تألیف کتاب تاریخ3 با عنوان ایران و جهان معاصر، ویژۀ 
دانش آموزان رشتۀ ادبیات و علوم انسانی در پایۀ دوازدهم را به گروه مؤلفان عطا کرد. همچنین از تمامی 
همكاران بزرگواری که در طرح اعتبارسنجی این کتاب مشارکت کردند، صمیمانه قدردانی می کنیم. 

پیش از ورود به متن کتاب، توجه دبیران گرامی را به چند نكته جلب می نماییم.
1ــ کتاب تاریخ3، در چارچوب رویكرد و اهداف اسناد تحولی )سند تحول بنیادین و سند برنامۀ درسی 
ملی( و در ادامۀ کتاب تاریخ2 طراحی و تألیف شده است. رویكرد برنامه و کتاب درسی تاریخ، تأکید بر 
توسعۀ مهارت های سواد تاریخی، تحكیم هویت فردی، محلی، ملی و جهانی دانش آموزان و کمک به 

ارتقای تربیت سیاسی و اجتماعی آنان به مثابه شهروندان خوب است.
2ــ محتوا و مطالب کتاب تاریخ3، اختصاص به دورۀ معاصر تاریخ ایران و جهان دارد. با توجه به تأثیر 
فزایندۀ حوادث جهانی بر رویدادها و تحوالت ایران در دوران معاصر، مطالب تاریخ جهان و ایران به 
شكل درهم تنیده و بدون بخش بندی تدوین و ساماندهی شده است. این درهم تنیدگی به دانش آموزان 

کمک می کند که تأثیر متقابل رویدادهای خارجی و اتفاقات داخلی را راحت تر و بهتر درک کنند.
3ــ در این کتاب نیز همچون کتاب های تاریخ1 و تاریخ2، تجزیه و تحلیل و فهم زمینه ها، علل، آثار و 
پیامدهای رویدادها و تحوالت تاریخی مورد توجه و تأکید است و به هیچ وجه انباشت ذهنی و به خاطر 
سپردن جزئیات توصیه نمی شود. بنابراین، دبیران محترم و به خصوص طراحان آزمون نهایی حتماً در 

فرایند ارزشیابی مستمر و پایانی به این نكتۀ مهم و اساسی توجه داشته باشند.
4ــ رویكرد آموزشی برنامه و کتاب درسی تاریخ ناظر به روش های تدریس مشارکتی و تعاملی و 
تقویت روحیۀ کنجكاوی و کاوشگری دانش آموزان است. به همین منظور فعالیت های گوناگونی در 
البه الی مباحث و مطالب درس ها طراحی شده تا آنان را در فرایند یاددهی ــ یادگیری درگیر کند 
و موقعیت هایی برای تفكر و گفت وگوی علمی در کالس فراهم آورد. این فعالیت ها را به عنوان بخش 
اصلی فرایند تدریس در نظر بگیرید و انجام آن را به خارج از کالس موکول نكنید. پیشنهاد می شود 
به  منظور تشویق دانش آموزان برای مشارکت فعال در اجرای فعالیت ها، قسمتی از نمرۀ ارزشیابی 

مستمر را به انجام این نوع تكالیف اختصاص دهید و در آغاز سال تحصیلی به اطالع آنان برسانید.
5 ــ از نمودار خط زمان و نقشه های تاریخی که ابزاری سودمند در آموزش تاریخ محسوب می شوند و 
تأثیر بسزایی در یادگیری درس تاریخ دارند، استفاده کنید. البته مطلقاً دانش آموزان را تشویق و یا وادار 

به حفظ کردن محتوای نقشه و نمودار ننمایید.
6 ــ موزه ها و آرشیوهای اسناد محیطی بسیار مناسب و مؤثر برای آموزش تاریخ معاصر هستند؛ بازدید 

فراگیران از آنها، موقعیت های یادگیری مطلوبی ایجاد خواهد کرد.
7ــ با توجه به اینكه شاهدان و دست اندر کاران برخی از رویدادهای تاریخ معاصر ایران مانند نهضت ملی 



شدن نفت، کودتای 28 مرداد، قیام 15 خرداد، انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی و… در قید حیات و در 
دسترس هستند، می توانید از ظرفیت های تاریخ شفاهی به منظور تقویت مهارت های سواد تاریخی و 

توسعۀ فرایند کاوشگری دانش آموزان بهره گیری نمایید.
8 ــ همكاران ارجمند، بار دیگر تأکید می کنیم که هدف برنامۀ درسی تاریخ این نیست که دانش آموزان 
فقط مجموعه ای از گزاره های علمی را که در کتاب درسی قید شده است، به شكلی مستقل و مجزا 
از هم به ذهن بسپارند، بلكه مقصود آن است که فراگیران به تناسب ظرفیت های فردی خویش با 
مطالعۀ کتاب درسی، جست وجو، بررسی شواهد و مدارک، همفكری و کار گروهی، علل و نتایج برخی 

رویدادهای مهم تاریخی و فراز و فرود سلسله های حكومتی و تمدن ها را تحلیل و درک کنند.
9ــ گروه برنامه ریزان و مؤلفان کتاب درسی همواره پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شما دربارۀ برنامه و 

کتاب درسی تاریخ هستند. نظر و دیدگاه خود را از طریق پیام نگار )ایمیل( زیر ارسال فرمایید.
history-dept@talif.sch.ir
گروه تاريخ دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری


