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کلیۀ حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق 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 های مجازی ،نمایش ،اقتباس ،تلخیص ،تبدیل ،ترجمه،
عکس برداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع ،بدون کسب مجوز از این
سازمان ،ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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سخنی با دبیران ارجمند
پایه دوازدهم را به ما عنایت
شکر و سپاس خدای را که توفیق تألیف کتاب تاریخ (،)3
رشته علوم و معارف اسالمی در ٔ
ویژه دانش آموزان ٔ
ٔ
کرد .پیش از ورود به متن کتاب ،توجه شما همکاران گرامی را به چند نکته جلب می کنیم:
برنامه درسی ملی) تألیف شده است .رویکرد
  1کتاب تاریخ ( )3در چارچوب رویکرد و اهداف اسناد تحولی (سند تحول بنیادین و سند ٔ
خاص این کتاب ،توجه و تأکید بر
توسعه سواد تاریخی ،تحکیم هویت فردی و جمعی (ملی) دانش آموزان و ارتقای تربیت سیاسی
ٔ
و اجتماعی آنان است.
  2در این کتاب تجزیه و تحلیل و درک زمینه ها ،علل ،عوامل ،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 ،در فرایند ارزشیابی مستمر ،به ویژه در طراحی
نکته مهم را ّمد نظر قرار دهید.
آزمون های کتبی پایانی ،این ٔ
  3رویکرد آموزشی این کتاب ناظر به روش های تدریس مشارکتی و تعاملی است .به همین منظور ،فعالیت های گوناگونی در البه الی
مطالب طراحی شده است تا دانش آموزان را در فرایند یاددهی ــ یادگیری درگیر کند و موقعیت هایی برای تفکر و گفت و گوی علمی
در کالس فراهم آورد .این فعالیت ها را به مثابه بخشی از فرایند تدریس به حساب آورید و انجام آنها را به خارج از کالس موکول
نکنید .فراگیران را راهنمایی و تشویق کنید که به صورت گروهی و با همفکری ،فعالیت ها را انجام دهند .پیشنهاد می شود بخشی
نمره ارزشیابی مستمر را به مشارکت فعال در انجام فعالیت ها اختصاص دهید و این موضوع را در آغاز سال تحصیلی به اطالع
از ٔ
دانش آموزان برسانید.
عمده این شواهد و مدارک ،از
  4بخش مهمی از فعالیت واحدهای یادگیری ،به بررسی شواهد و مدارک تاریخی اختصاص داردٔ .
منابع اصلی و معتبر دوره های مختلف اخذ شده است .هدف این گونه فعالیت ها فقط انتقال برخی اطالعات تاریخی به فراگیران
نیست ،بلکه مقصود آن است که دانش آموزان یاد بگیرند که چگونه می توان آن اطالعات را برای تحلیل و تفسیر رویدادهای تاریخی
به کار بگیرند .عالوه بر آن ،این نوع از فعالیت ها فراگیران را با منابع تاریخی و زبان آنها آشنا می کند .پیشنهاد می شود با رجوع به
منابع اصلی ،فعالیت های دیگری مانند نمونه های کتاب طراحی کنید .الزم به یادآوری است که در ارزشیابی های مستمر و پایانی،
ارائه یک یا چند مورد
به هیچ وجه دانش آموزان را ملزم به حفظ اطالعات مندرج در متن شواهد و مدارک نکنید ،اما می توانید ،با ٔ
درباره آنها طرح کنید.
از شواهد و مدارک ،پرسش های استنباطی و تحلیلی
ٔ
  5تکلیفهایی با عنوان «کاوش خارج از کالس» برای هر یک از واحدهای یادگیری (درسها) طراحی شده است .با معرفی منابع و مآخذ
معتبر ،از دانشآموزان بخواهید که تکلیف مذکور را به صورت فردی یا گروهی در چارچوب محدودههای تعیین شده انجام دهند.

  6نمودار خط زمان و نقشه های تاریخی ،از جمله ابزارهای مهم و مؤثر در آموزش درس تاریخ محسوب می شوند .در این کتاب،
بخشی از محتوای آموزشی ،شامل پاره ای از رویدادها ،شخصیت ها ،مکان های تاریخی و  ...در قالب نقشه ،نمودار و جدول
طراحی شده است .ضرورت دارد در جریان یاددهی ــ یادگیری ،توجه دانش آموزان را به این قسمت از محتوای کتاب جلب کنید
و از آنان بخواهید که با بررسی دقیق نمودارها ،نقشه ها و جدول ها ،فعالیت های مربوط به آنها را انجام دهند .به هیچ روی ،فراگیران
را تشویق و یا ملزم به حفظ اطالعات مندرج در نمودارها ،نقشه ها و جدول ها ننمایید و در آزمون های پایانی نیز از این بخش ها هیچ
طراحی
پرسشی طرح نکنید .برای تعمیق یادگیری ،دانش آموزان را ترغیب و راهنمایی بفرمایید که نمودارهایی با موضوع های متنوع ّ
کنند؛ مثال ً جدول سلسله ها و یا فرمانروایان یک سلسله ،آثار و بناهای شاخص دوران های مختلف تاریخ ِ
ایران اسالمی را در اختیار
آنان قرار دهید و بخواهید که نمودارهای ساده یا مصور ترسیم کنند.
برنامه درسی تاریخی این نیست که دانش آموزان فقط مجموعه ای از گزاره های تاریخی را به شکلی مستقل
  7همکاران ارجمند ،هدف ٔ
مطالعه کتاب درسی،
و مجزا از هم به ذهن بسپارند ،بلکه مقصود آن است که دانش آموزان ،به تناسب ظرفیت های فردی خویش ،با
ٔ
جست وجو ،کاوشگری ،بررسی شواهد و مدارک ،همفکری ،گفت وگو و کار گروهی ،برخی علل و نتایج رویدادهای مهم تاریخی
و فراز و فرود مهم ترین تمدن ها ،به خصوص تمدن ایرانی ــ اسالمی را درک و تحلیل کنند.
درباره این کتاب
  8گروه برنامه ریزان و مؤلفان کتاب درسی در دفتر تألیف کتاب های درسی ،آماده دریافت انتقادها و پیشنهادهای شما
ٔ
ٔ
هستند .لطفاً نظرها و دیدگاه های خود را از طریق پیام نگار (ایمیل) زیر ارسال کنید.
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دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطه نظری

سخنی با دانشآموزان عزیز
دانش آموز عزیز! علم تاریخ درباره گذشته بحث می کند؛ اما متعلق به گذشته نیست .تاریخ را برای درک زمان حال و ترسیم افق های
ٔ
پیش رو باید خواند و شناخت؛ زیرا تا ندانیم که بوده ایم ،کجا بوده ایم ،و از کجا آمده ایم ،نخواهیم فهمید که هستیم و به کجا می رویم؛
بنابراین ،به تاریخ باید بیش از یک تکلیف درسی توجه کنیم.
  1کتاب تاریخ  ( )3شامل مهم ترین رویدادها و تحوالت تاریخ ایران و اسالم از ایران دوران غزنوی تا عصر حاضر است .این دوره از
تاریخ ایران ،با قرون وسطا و عصر جدید در تاریخ اروپا نیز مقارن است که به آن نیز مختصر ًا پرداخته خواهد شد.
انگیزه
کلمه آن را به خاطر بسپارید؛ بلکه یکی از اهداف این کتاب ،تقویت
  2این کتاب به این منظور تألیف نشده است که شما کلمه به ٔ
ٔ
جست وجوگری علمی و ارتقای مهارت کاوشگری شما در موضوع های تاریخی است .هدف دیگر آن ،فراهم آوردن فرصت هایی
برای مطالعه و انجام فعالیت های فردی و گروهی است تا علل و نتایج رویدادهای مهم تاریخی و نقش و تأثیر شخصیت های بزرگ
را در تاریخ ،بررسی و درک کنید.
بنابراین ،از شما انتظار نمیرود که در پایان سال تحصیلی ،حجم عظیمی از نام سلسلهها ،فرمانروایان ،کشورها ،شهرها و سالها را حفظ
کرده باشید؛ اما بهعنوان مثال انتظار میرود که بتوانید نقش و اهمیت منابع مکتوب و غیرمکتوب را در بررسی و شناخت تاریخ اسالم و
ایران در دوران اسالمی دریابید؛ علل و نتایج رویدادهای مهم تاریخی را درک و بهطور مستدل بیان کنید ،و نقش و تأثیر شخصیتهای
مهم را در رویدادها و تحوالت مهم تاریخی ،تحلیل کنید .به عبارت دیگر ،منظور از خواندن این کتاب ،فهمیدن است ،نه حفظ کردن.
  3مطالبی که با عنوان «بررسی شواهد و مدارک» و «بیشتر بدانیم» در کتاب آمده است ،ارزش و اهمیتی همچون سایر مطالب کتاب
جدی
دارند و نادیده گرفتن آنها ،یادگیری مباحث دیگر را مشکل می کند؛ بنابراین ،این قسمت ها را مانند دیگر قسمت های کتاب ّ
بگیرید و فعالیت های مربوط به آنها را انجام دهید .الزم به ذکر است که هیچ ضرورتی به حفظ کردن محتوا و اطالعات مندرج در
قسمت های « بیشتر بدانیم» و متن « شواهد و مدارک» نیست و از این قسمت ها در آزمون های شفاهی و کتبی هیچ پرسش دانشی
طرح نخواهد شد؛ اما دبیر می تواند یکی از متن های بخش « بررسی شواهد و مدارک» را در اختیار شما قرار دهد و پرسش های
درباره آن طرح کند.
استنباطی و تحلیلی
ٔ
  4در این کتاب ،بخشی از محتوای آموزشی از طریق نقشه های تاریخی ،نمودارهای خط زمان و دیگر نمودارها و جدول ها ارائه شده
است .الزم است به آنها توجه کامل کنید و فعالیت های مربوط به آنها را انجام دهید .از مندرجات نقشه ها ،نمودارها و جدول ها
نیز ،در آزمون های کتبی و پایانی ،پرسشی طرح نخواهد شد.
درباره این
  5گروه برنامه ریزان و مؤلفان کتاب های درسی در دفتر تألیف کتاب های درسی ،آماده دریافت انتقادها و پیشنهادهای شما
ٔ
ٔ
کتاب هستند.
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