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 ضرورت و داليل تغيير برنامه درسي -1-1

 ل عامدالي  -1-1-1

اسي  هيه در  ا ي      تغيير يك برنامه درسي  مدياتان نجي يه باردهرد يار ت ربيه برناميه درسي     ي                 

صييا   ناييراه ت ماجتييااه ت   يياپ شيهيياتاداا ت انجتيياداا دانيي   مييهراه پ دييانهاد،  يياپ دبيييراهپاررييياب 

رش م هم اججدام  در ناام يف  ر گرت، درس  ندهدار م  شهد. مههارشااساه شهرار برنامه ريزر ت تأ 

جدام    ل ار انتيب  اسيبم  در   تاريخچه ار دارد . درتس م هم اج هههر ما در دتر، مجهسطه  مهرش 

م دهمه درتس رشجه  ار تحصيي   ا جصياد اججديام  ت نر ايا ت اد  در دتر،  مهرشي  مجهسيطه ر       

مدهم  ارائه م  شا. بعا ار انتب  اسبم  در راسجار تغيير ا ااف ت محجهار برنامه ت هجا   ار درس  

تحصي   ا جصياد اججديام  ت نر ايا ت اد  ت     م هم اججدام  تبش  اي  به مدل  ما. با ت فيق دت رشجه

برنامه ت محجهار درتس مهرد باربيا   يرار گرني . در    9631شيااي  رشجه ادبياا ت م هم انسان  در سال 

با اجرار ناام جايا  مهرش مجهسطه در  ا ي  نايام ترمي  تا يار  ت تغييير جياتل سياماا         9639سال 

بيا تغييير م ياد      9639ا   ار جايا تأ يف شيا.  در سيال    مهرش  برنامه جايار ته يا ت مطابق  ه هج

يادگيرر پ نجايج نار   -جاتل رمان ار درتس ت ضرترا تهجه به اسجفاد، ار رتيكرد ار جايا يادد   

اتين شهرار برنامه ريزر ت تأ يف م هم اججدام  به طرا   ت تي     ا ت نار دها    ار ان ام شا،پسا 

اگرچه  مهرش رسد  م هم اججدام  سابته چاااه رييادر در متايسيه بيا     . برنامه جايار م ادرا ترريا

ساير  هر،  ا جاانجاد، ترم د  ناارد ت    دين ميزاه  به تيژ، دتر، شس ار انتب  اسبم  مت ه نس جان  ابل 

ههشي    اردهان   ه برار ارائه مط ه  اين  هر، دان تهجت  محسه  م  شهد هه بايا با بارهاتر ت ب

 اصل ار اجرار  درين برنامه ت شيااي  مسيايل ت   هاتاداات شي پ داترر  اتارس   ا نجايج اهاهه د.  نده

تغييير   پنيار ار بياه  پرتش  ت اججدام  جايا شيهارتر شهرار تيأ يف ت برناميه رييزر م يهم اججديام      

 برنامه درس  اين  هر، را ضرترر م  سارد.

م ت يدر نرايايا تع ي  زر  مهرش  با اتخاذ رتيكرد نر اگ  ي تربيج  باا دارد  يرماه شژت   ت برنامه رسا 

ر رتيكرد يا  تربيجي  را ن اييا در مير     _تيكرد نر اگ  ر .ايف ندايتعر تيژ،برار دهد رسا ج     يترب

ا بايياه  يار   مجااسي  بي  تحتيق انسياه ت جامعيه مط يه       بر اساس اين رتيكرد نارر ت تخصص   رار داد.

را ارهاه نراياا تع يم ت تربيي    مااصر ت  هي   دهاس  هه  اساس   ان  پاسبم  ايراه نر اگ  جامعه

اين رتيكيرد در تديام    .تع يم ت تربي  ت ت  م  شهد به م ارت  دال برتر مااهمهيا  ت تعيين م  هاا تعريف
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در ت انتي  بيا سياير درتس ت متياط      بر رارر ارت اط مديه  .ضرترار درس  ندهدار دها ا شابرنامه  ا

ضيرترر  را پ بارنگرر برنامه درس  م يهم اججديام    تربيج  سارماه -تحصي   مجااس  با رتيكرد نر اگ 

تربيج  به ماهاه دط تمه  جايا سارماه شژت   در ايا ا به ماهاه  _اگر چه رتيكرد نر اگ   .م  ندايا

 ميهرش داني  اججديام  بيه د ييل      هيا ندهد اين رتيكرد با ه درس  معرن  شا بايا تأد يل مام تغيير برنام

 بر رار م  هاا. تيژ، نس   تأثير  هي  سار محجهار  ه

 ل خاص:يدال -2-1-1

تغيير برنامه درس  م هم اججدام  ناظر به تغيير مهضهع اين م هم اس . شايا،  ار اججدام  بيه مايهاه   

دچار تغييراا مااتم م  شهنا. نيار ا ت مسائل اججدام  تار، ت ضرترا تهصييف  مهضهع م هم اججدام  

ت ت يين مااس   ه  يا شايياار مي  شيهنا. هجيا  درسي  باييا نياظر بيه ريسي  جتياه ت محييط رنياگ               

  مهراه باشا.به ت   تغييراا اججدام  ناگزير ار بارانايه  ت بارنهيس  اس .دان 

 

ت ربيه نهياه    باياه  ار نارر م هم اججدام  باا به م ل تجهدر ت شاادج  به سرم  تغيير مي  يابايا.        

مت هل در  هر، م يهم اججديام  در د يه  يار مخج يف تغييير هيرد، ت شيجا          داد، هه ناريه  ار رايج ت 

دهان  ت بارهاتر اين تغييراا نارر برار ج هگيرر ار بار تغييراا در د ه  ار ادير نيز بيهجر شا، اس .

  تغييير برناميه درسي  م يهم اججديام  اسي .       ه ادبياا نايرر راييج ار دلييل   تأدير ت شس انجادگ  نس   ب

ا دي  اين تجه با مااي  به اين امر هه تيژگ  هجيا  درسي  رسيه  ت ان دياد داني  اسي  ندايياه تير         

أ ه ت باردهان  مكرر  ه ار رسه   ا    ار ذ ا  معيين در اذ ياه   شهد. دهد گا   نس   به اين مسم 

مخاط اه برنامه درس  ج هگيرر م  هاا ت  ه  ا را برار مهاجته نعّال با جتاه امرتر ت دان  مهجهد متيا 

 .م  سارد

 

ر اا مدهم  ت  هي  جامعه رابطه ديا كجيك دارنيا . تيأثير ت تيأثر    ناريه  ار م هم اججدام  با  هر، ن 

اين دت )ناريه ت نر اا( ضرترا ته يا ت تهري  ناريه  ار بهم  ت بر ما، ار نر اا جامعيه را اي يا    

م  هاا.   هي  ديا  ت انتبب  جامعه ما ت ناص ه تضعي  مهجهد م هم ت تضعي  مط ه   ه ت ايا نار 

ا برار  بر ماه ار بايياه  يار هايهن  م يهم ت رسيياه بيه رتيكيرد نايرر دياي  ضيرترر           مسجدر ت نعّال ر

ت ايين   هرد،را در محيط بهم  ايراه بيهيجر شجا  تحهلا نارر م هم اججدام   ضرترا اين امرسارد م 

شجا  به ستم دهد د يل مضامف  را برار شهياي  مجهه درس  اين رشجه نرا م م   ترد. شرهرده شيكاف  

تضعي  مهجهد ت مط ه  م هم اججدام  مسج زم بردهرد نعال نخ گاه برار ته يا ناريه ت تهريي   ه  بين 

در سطهح مخج ف  مهرش  ت  گا، ندهده ت تهجه داده  ياا، ساراه جامعه به اين رسا   بيزر  اسي .   
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دم مسي داه  باگذش  سه د ه ار شيرترر انتب  اسبم  تبش ما دانه ت م اانه برار تحتق اين  رماه مير 

هجا  درس  بايا به ستم دهد در ياد ترر ايراه ضرترت  گريز ناشذيراس  ت ماتل ار  ه تهجيه ناشذير. 

 ضرترا نضج ت رتنق يك جامعه دهد گا، ديا  نت  ايفا ندايا.

 فلسفه وجودي دروس علوم اجتماعي -2-1

م  م  شرداريم. دليل بسييارر  در تهريح اين باا برنامه به چراي  ت  ثار مجرت  بر مهرش م هم اججدا

 ار ار  ه  ا اشار، م  هايم مهرش م هم اججدام  را در دتر، مجهسطه تهجيه م  سارد هه به شار،

 متيم ت تأثيرگيذار   شياده  يار   را ) جامعه شااس پ مردم شااس پ م هم سياسي  .....( اججدام دان   -9

ه  اس .  شااي  دان   مهراه با اين  هر، دان  مط دان  بهرر اس  

مي  تيهاه    ك دارد مهضهع دهد را تغيير م  د انر اا مدهم  رابطه ديا كجي با اججدام   دان   -2

    .جامعه نرا م ندهد اا اججدام  را درتغييراا ت اصبرمياه  به هدك  ه 

اججديام    مطا عياا    شااي  دان   مهراه با  ار ا ااف اي اد تدتيا برار دتر،  ار  مهرش ما  -6

هسطه اس . يك  ار  سي  شااس   ار  تضعي  امرترين م هم انسان  در دانهگا،  ا مام در دتر، مج

مااس  اين  هر، دان  بيه  داني     معرن ار برتر جامعه به اين  هر، اس . تدايل ت را ياب  اسجعااد 

سهق م  د ا. انسان  به سد  م هماسجعااد ار برتر را در سطهح بالتر پدر دتر، مجهسطه   مهراه 

اججديام   داني   اصبح ناام  مهرش  م  تهانيا ار هارهرد يار ديگر ميهرش    رمياه سارر برار  -4

باشا. ناام  مهرش  هههر ما مجأثر ار نضا ار معرنج  غر  اس  هه م  تيهاه بيا رتيكيرد انجتيادر ت     

تهجه داده به ضرترا دان  اججدام  بهم  به بارانايه  ت اصيبح  ه م يادرا تررييا. بايياه  يار      

اججدام  ريهه در رمياه  ار نكرر دنيار غر  دارد. دان   مهراه نخسجين مهاجتياا ديهد را    م هم

در گذار ار نر اا  مدهم  جامعه به نر اا م د  ماره در اين درس  يا ت ربيه مي  هاايا  هيي       

نس   به دان  جايا ار  تجهدر اين درس  ا بايا به گهنه ار باشا هه دب ي  ذ ا  دان   مهراه را

درتس پت مان  تص   ت مط ق شاه دان  ماره گردد. در صهرت  هه در نخسجين مهاجتياا   ن رد بين

مزبهر به صهرا دان  مجص   ت تغيير ناشذيرارايه شهد ظرني   ار ذ ا  برار برديهرد نعيال بيا ايين     

 بيا رتيكيرد بياردهان  ت بارسيارر     ايين درتس باييا   شااي  بيا  تر رايل م  شهد . درتس در متاط  بال

.صهرا گيرددان  ماره 

ار دلييل ارائيه   تياريخ  ت بيهم  داني  اججديام       ت شيهيياه  يار    شااي  دان   مهراه با رمياه  ا -5

 نعال  ين  شااي   م در اي اد م ته ت مب ه  ت   م بردهرددر دتر، مجهسطه اس . ا مطا عاا اججدام 

   اججدام  نت  ايفا م  هاا. ت دبق دان   مهراه نس   به دان 
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نهاه داده شيهنا تثيق رناگ  اججدام  با معاهي  ت دين م  تهانيا ار دلييل متيم  ميهرش م يهم       -3

ل ا ج يا  ت اسيجال   هبمي  ت ن سيف    عضي  ار شاييه  يار   بر جامعه ما باشا. به ماهاه مثال اججدام  د

س .انسانتا پ رناگ  جدع  ت رتابط اججدام ن ها

 يي  اججديام  دياي  ار ا يااف متيم  ميهرش داني        ييق ترب بم  ت تعد شااي  با ابعاد اججدام  اس -3

جدام  ترين ديين ته ييار ماايي  بسييار بيه ابعياد       اسبم به ماهاه اج اججدام  در دتر، مجهسطه اس .

رش  ييا  ت تعديييق ار بييرار دييياگا، اسييبم  ت م  فييه  ييار  ه شييااد  .دارد اججدييام  رنيياگ  بهيير

 ين  شااي  اس . ا ار ار ديا  ضرترر ت دان  اججدام  بسجر ا

ت بيال    دهد گيا   اججديام  اسي .   ايران  ار ديگر دليل  مهرش دان  - هي  بخه  اسبم   -3

اججدام  اس   دان جامعه ار هارهرد ار متم  ت  هي  بخه  به برده  ساسي   ار اججدام  انراد

م ت برسادجن انتي   در بارياب  ت ا يار  هي  تدان  دنيار اسب  هر، دان اين  بايا ار  اب ي   ار . 

    ايراه بتر، برد.رتشن شيهارتر جامعه 

 اصول حاكم بر برنامه درسي-3-1

اس  هيه بيه ادجصيار بيه     دح نار مط اصه  م هم اججدام   مااصر ت م  فه  ار برنامه درس درتاتين   

 اساس  ترين  ه  ا اشار، م  شهد:

ش  ار نر اگ  جامعه پ اف ب اار اس  رتيكرد تربيج  داشجه باشا. تربي  اججدام  م جا  بر ارر -9

به د ييل ارت ياط مسيجتيم داني  ت بييا        هه  مهرش دان  اججدام  معطهف به  ه صهرا م  گيرد.

اججدام  با شخصي  ت ما  دان   مهراه رسا   نارر ت تربيج  اين درس غير ابل تفكيك  سجاا . 

رسا   دان  اججدام  در دتر، مجهسطه تربي  اججدام  اس .

باشا  ت ناظر به مسايل اججدام  اججدام  اگرچه بايا به رباه بهم  مطا عااجتان  داشجه باشا:  ا،نگ -2

ت ار م ان  نر اگ  بهم  اسجفاد، هاا بايا نگا، جتان  داشجه باشا. تعريف جغرانيار جتان  بير اسياس   

.اس  اججدام  دان تدان  ار هارهرد ار ب  بايل  محهري  دنيار اسبم به ماهاه يك  ط 

اسبم  داشجه باشيا ت بيا اسيجفاد، ار شيها ا ت  يرائن بيهم         -به ابعاد نر اگ  ت تاريخ  ايران نار  -6

تاتين شا، باشا.

ناظر به مسايل اججدام  باشا: در  ر جامعه ار  باا به شرايط ت اتضاع اججدام پ نر اگي پ سياسي      -4

اين مسايل ت رتش  يار برديهرد    ت ا جصادر داص  ه مسائل اججدام  تيژ، ار تجهد دارد. شااد 

. اججدام  اس  دان رن پ ار دغاغه  ار جار  مهرش مااس  با  ه  ا برار يانجن را،  ار برته 

ترسيم گر انق رتشا  باشا. هجا  درس  بايا انق رتشن ت رنيع  شي  رتر جامعه ت نررنااه ايين   -5

ي  نيار يار بييا  تهيا  اججديام      مرر ت بهم ترسيم ندايا.تصهير  ياا، رتشن پانگيز، بخ  ت ار ش
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مثدرثدر م  باشا. تعريف ا ااف ههتا، مااپ مياه ماا ت ب اا ماا برار جامعيه مي  تهانيا متصيا     

دييزش تدياه اسيبم  در ايين     ت ت ييين  دردهان  برار  ره  رت به شي  انراد جامعه باشا . تهيريح  

مهرد را گهاس .

ناير داشيجه باشيا. بيه ماياب  ت مجيهه تياريخ          اججديام  را مطديح   داني  شيهياه تياريخ  ت تديان     -3

هبسيكپ  ياا پ رتاياا ارجاع د ا ت ار  ه  ا بتر، ب رد.

اججدام  بايا بردهرد انجتادر ت نعا   با نضار م م ماره داشجه باشيا. ت در  دان  م م رد، ن اشا:  -3

اه  ار لرم برار مهجهد دريغ نكاا ت در راسجار اي اد رمي دان   ارداده  هي  ايائه هژيك نهاه 

باياد نتاده  هي  م م ديا  اججدام  گام بردارد.

 داني  ايا در ترني  ماز   ت جايگيا،  اججدام  ب دان باشا.  مهرش  اججدام  دان  ماز   بخ  -3

نت  متد  ايفا هاا. معارف بهرراججدام  در رابطه با ساير 

ترر م د  باشا.  ت اگير ذ اي  ت   ترغي  هااا، ت ته ي  هااا، برار ناريه شرداررپ دب ي  تنه  -1

ميا  در  ياا، ساراه جامعه هه  ياا، ناريه اججدام   در گرت ته يا م م ت ناريه شردارر  ه  اس  

رتيكرد انجتادر داشجه باشا: رتيكرد انجتادر متامه ت شي  نييار برديهرد اصيب   بيه جتياه پ       -91

ت نتم اين سه نيز تأثيراا غيير  ابيل    جامعه ت دهيهجن اس . ت باته شك رتيكرد انجتادر در شااد 

انكارر دارد. تتهي  رتيكرد انجتادر ار متييا شياه غيير  گا انيه مخاط ياه برناميه بيه تخجيه بايا ار          

اججدام  ت شاادج  ج هگيرر م  هاا.

نس   به مسائل اججدام  اصبح گر باشا:  مهرش برديهرد مسيالهلنه ت مجعتاانيه بيه جامعيه ت       -99

يل اججدييام  ار اه شيياادج  ت نگرشيي  در دانيي   مييهراه بييرار اصييبح مسييا مسييائل  ه ت اي يياد تييه

اججدام  اس .  دان هارهرد ار متم 

اججديام  در برديهرد بيا جامعيه ت مهضيهماا       داني  مهضهع ديهد ضياي  نااشيجه باشيا:     با  -92

هاا. مدل با  فظ رتيكرد انجتادر ت اصب   دهد ن ايا شرداشگرانه اججدام  

انيراد جامعيه   در اين اصل اساسي  را  رمياه درتن  سارر اججدام  بايا   داناميا بخ  باشا:   -96

.هه اميا را در  يچ شرايط  ن ايا ار دس  داد ت  ياا يك جامعه در گرت اميا اس نرا م  ترد

ناظر به  اب ي   ا پ نيار ا ت مبيق دان   مهراه باشا. مخاط اه اص   نيراترد،  يار  مهرشي      -94

دان   مهراه  سجاا.

ر به ساا چهم اناار ناام جدتهرر اسبم  اييراه باشيا. سياا چهيم انياار نايام جدتيهرر        ناظ -95

اججدام  در دتر، مجهسطه اس  ت هدك به تحتيق   اسااد بالدسج  برنامه درس  دان  اسبم  ايراه ار

 ا ااف ساا مزبهر مطدح نار  مهرش م هم اججدام  اس .
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 رويكرد برنامه -4-1

 اسياس  بر  ار اججدام  اس . ل ت شايا،به مسائبرنامه  نس    ا، ت تصهر بايان دياگناظر به  پ رتيكرد  

شكل گرنجيه ت   ت در چارچه  رتش شااس  بايادين  ه داص دهد    سج  شااس  ت معرن  شااس م ان

اججدام  ضدن اشراف بر ناريه  ار مياره   نامه اس . برنامه درس  مطا عاا اهم بر چارچه  نارر بر

چيارچه  نايرر ت تح ي ي  ديهد را مجااسي  بيا         يا گيرنجن ار مفيا يم ت م ا ين  ه   ر ت بتير، گيرت ا تام

 شااس  ت معرن  شااس  ديا  ت اسبم  سارماه م  بخها.  سج 

اتكيا بيه رتش  ييار    اسييجفاد، ار دسيجاترد ار ت ربي  ت رتش  يار مييياان  ار   چايين رتيكيردر ضيدن      

تبش م  هاا با تهجه به  ياا پ  گا   ت مساله ي  انسان    هبا انجتاد ار  هرد، تشهريجهيسج  دهد دارر 

 شايا،  ار اججدام  را نراتر ار امهر ط يع    دچهه  سج   ار انسان  معاادار تهصيف ت ت يين هاا.

ت  يار اسيبم  ت  ر ني     اين رتيكرد م ان  انجه هژيك ت انسياه شياادج  ديهد را مجااسي  بيا  ميهر،           

ت رب پ ناررپ مد ي  ت اسيجا اط  هيه     ار سطهح مخج ف متبني ، ت براين اساس ا دا اا با  ه برگزي

  ناظر به  مهر،  ار ت يان  اس  اسجفاد، م  هاا.

ت سارنا،  پتاريخ ت نر اا بهرر ت نت  تأثيرگذارتفاتا  ار ت ربه  اين رتيكرد ضدن تهجه بهدر       

،  يار  شاييا  ت بيا   يهل ت ييين شيذيرر      مي  شيهد   ه به نطرا انسان  ت  هي  مهجرك ت ا ت   ه تأهييا  

به سطهح دنيهر ت مادر شر يز دارد ت  ضهر سا    ار مجعا   ت معاهر ما م را  اججدام  ار تت يل م ل 

ار متيل  با اسجااد به  مهر،  ار اسبم  ت ن سفه  يار ايراني    ضدن اسجفاد، ار متل ت رب   در نار دارد. ت 

ار  مهر،  ار دين ت متيل   ، برد، ت با تأهيا بر نت  معرنج  ت شاادج  ت  بتر ناررپ مجانيزيك  ت مد  

هه ناظر به مجن م  باشا نيز اسجفاد، م  هايا. ايين رتيكيرد بعيا  ا يارر ت انجتيادر ديهد را بيا          اسجا اط 

 اسجفاد، ار مااب  معرنج  دهد سارماه م  بخها.

ا عات  مس داناه در  هر، مسائل اججديام  اسيجفاد،   اين رتيكرد ار رمياه  ار ن سف  ت ذدير،  ار مط      

 هرد، ت باين ترتي  انق  ار تاتين ت شكل گيرر ناريياا بيهم  ت اسيبم  را بيه رتر داني   ميهراه      

  گهايا.م 
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 اهداف كلي برنامه  -1-2
 . ابل ارائه اس ا ااف برنامه دان  اججدام  در سه سطح دانه پ نگرش  ت متارت  

 دانشي 

ت بيا  اججدام   ي  با مفا يم شاا .9

  اججدام شااي  با مسائل ت مهضهماا  .2

 شااد   رماه  ار اججدام  اسبم .6

 نگرشي 

ت هاربرد  ه در رناگ  اججدام  بردهرد نعال نس   به دان  اي اد مب ه  درا، با  .9

مسائل اججدام  اب جعتاانهمت مهاجته اصب    تعديق رت يه  .2

رماه  ار اججدام  اسبمتتهي  نگرش مث   نس   به   .6

تعديق تربي  ت ادبق اججدام  ت بال برده  ساسي   ار اججدام  دان   مهراه .4

ايران ( -تتهي  ت تعديق  هي  م  )اسبم  .5

 مهارتي 

اججدام   ت مسائل در تح يل مهضهماا مفا يم اججدام  در اسجفاد، ارتهاناي   .9

جدام تهاناي  ان ام تحتيتاا ساد، در مهضهماا م هم اج .2

نعال در مرصه  ار مخج ف اججدام  به مااهر تحتق  رماه  ار اججدام  ضهر   .6

 مههراپ ) اي اد ارت اط با ديگراهپ دكاررپا جرام به ديگراهپت ارت اط  تتهي  متارا  ار اججدام  .4

 تحدل  رار ديگراه ت ...(

 دوره متوسطه علوم اجتماعيتحليل اهداف 
 ريير امه درس  مسيج زم مطا عيه مدييق ت د ييق مراجي  ت ماياب  چتارگانيه        تعيين ت تأمين ا ااف يك برن    

 ، دانش.انريفراگ ، جامعه  ،  ات و ارزش هااعتقاداس .

 هاشو ارز اتاعتقاد 

 در چتار محهر رير با برنامه درس  جامعه شااس  تب   ت تعاط  دارد. امجتاداا 

لييه   ه  ترين مديق ه ت در تا   امجتاداا ت اررش  ار يك جامعه بخه  ار نر اا  ه جامع -9

محسه  م  شهد. نس   برنامه درس  ت نر اا جامعه ضرترا تهجه بيه ايين بعيا را ندايياه مي       

 سارد.

ناريه  ار م د  را تعييين مي  هايا.     سادجارنارر م م دديل م  شهد ت   هي  در  امجتاداا  -2

 م  سارد. را مضامفيه ت  هارم معرنج  ت م د   ه به اين لتهجه  اين نس   ضرترا
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جت  د   اررش  ت نگرش  برنامه را تعيين م  هاا.  ر برنامه درسي  اررش  اررش  ار اججدام   -6

 ار اين رت  ند  تهانا نس   به اررش  ار اججدام  ب  تهجه باشا.  ا ت نگرش  اي  را تعتي  م  هاا

تيادر سيا   مجانيزييك    ليه امجدر تصهل ت ههف  تيت  نت  بايادين ت م ااي  دارد.  مجتادااا -4

م م را تأمين هرد، پاصهل ت م ان  رتش شاادج  بايادين م م را شايا  ترد، ت انق مهاجتيه بيا  تيتي  را    

 مهخص م  هاا.

ته يا ت  رماه  ا ت اررش  ار بر ميا، ار  ه بايياه ايين لييه ر نر ايا در جامعيه اييراه را شيكل          

رن  شاادج  برنامه ار اين ليه امجتادر اتخاذ م  شهد ت د ا. م ان   سج  شاادج پانساه شاادج  ت معم 

امجتياداا ت اررش  يا    برنامه در تدام جت  گيريتار اساس  دهدار  ه مجأثر دها ا شا. تأهيا مي  شيهد  

 .در ا ااف ريرپ نداياه اس  به طهرداص .  ثار امجتاداا ت اررش  ا پ شاتاه ترين ليه برنامه درس  اس 

  برداسجه ار م ان  ت باياد ار امجتادر اسبم .ت بيا  اججدام   شااي  با مفا يم  .9

 .اه  ار اججدام  اسبم رماررش  ا تشااد   .2

  ر اججدام . رماه  ا اررش  ا ت  بهنس   راه تتهي  نگرش نراگي .6

 .برار تحتق ت شيگيرر اين  رماه  ا در مرصه  ار اججدام  نعال   ضهر .4

 جامعه 

 با برنامه درس  جامعه شااس  دتر، مجهسطه ارت اط م  يابا:جامعه در دت محهر مدا، رير  

 مطا عياا اججديام   ر تظيايف  برناميه درسي     رن  شار، ار ار نيار ار جامعه پ انيازهاي اجتماعي:  .9

دتر، مجهسطه با  انجتال اررش  ا ت  ا ار ا به نراگيراهپ در نراياا جامعه شذيرر  به  دان  اججدام اس . 

رمياه  با تربي  نيرتر انسان  ينهاا.  دچام  ين نيار ار جامعه ت انراد  ه ايفار نت  ماهاه يك  ار برتر

داني     شااي را نرا م م   ترد . ار اين ماارا دي  به شار، ار ار نيار ار تخصص  جامعه   شاسخ گهي 

 .ت بيا  اججدام   شكار م  گردد مفا يم  مهراه با

بيه معايار ميام     ااساي  ت گر، گهاي  ار مسائل اججدام ش دان  اججدام رسا    مسائل اجتماعي: .2

 ر جامعه ار مسائل اججدام  داص دهد را دارد  شااد  مسائل جامعه بهيژ، مسائل مربهط   ه م  باشا.

بييا    تح ييل صيحيح  ه  يا مهجي  گسيجرش      به محيط رناگ  ت ت ار  رترمر، ر داني   ميهراه  ت  

گرايانيه   اصبح ت بردهرديل مسائل ت اي اد مب ه  ه  ا در تح اججدام  دان   مهراه ت انزاي  تهاناي  

 .برنامه مهارد رير با مسائل اججدام  مرت ط  سجاا  ا اافار  چاين مسائ   م  شهد. به
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o   شااي  با مسائل ت مهضهماا اججدام  

o  تهاناي  در اسجفاد، ار مفا يم اججدام  در تح يل مهضهماا ت مسائل اججدام 

o   درا، با بردهرد نعال نس   به دان  اججدام  ت هاربرد  ه در رناگ اي اد مب ه 

o  تعديق رت يه  اصب   ت مهاجته مجعتاانه با مسائل اججدام 

 اصول و معيارهاي گزينش و تبيين مسائل اجتماعي 

  ار مسيائل اججديام    اسجتراء  ابل   ه در راسجار شااساي  ت تعيين ميزاه ا دي  مسايل اججدام  بايا 

.  برار شااد  مسائل ت نيار يار جامعيه ت داني   ميهراه را،  يار      بگيردامعه ت دان   مهراه صهرا ج

مجفاتت  تجهد دارد. داد،  ا ت اطبماا مهرد نيار را م  شهد به دت دسجه داد،  ا مهجهد ت داد،  ياي  هيه   

اسااد پ ماارك جفاتت  چهه ت مااب  م  بايا ته يا شهنا تتسيم هرد. داد،  ار مهجهد را م  تهاه ار مراج 

پ  اهسيا   ار داني   ميهر    ناير  ترد. با  شاياه نامه  ار دانه هي   به دس  شژت    ار ان ام شا، ت پ 

بر نراياا گيزيا    صهل  اهما داد،  ا ت اطبماا مهرد نيار برنامه ته يا م  شهد. صا   ناراه ت دبيراه

     م ارتاا ار: ل اججدام ت تح يل مسائ

 مهرد انجخا  بايا مسأ ه دان   مهر باشا ت با مبيقپ نيار ا ت  ياا، ات ارت اط داشجه باشا.مسأ ه  -9

 باشا. اهمسأ ه ر مدهم دان   مهراه ت نراگير -2

ر شاييه  يا ت   ار باشا هه سرچهده ساير مسيائل اججديام  باشيا ت  جي  ا دتياتر بجيهاه د      مسأ ه -6

 اد .دسطهح مخج ف به  ه شر

 باشا. اججدام عا ت يين انجخا  مسج مسأ ه مهرد -4

 ت يين ارائه شا، بايا طهرر باشا هه در تصديم گيرر ت ها  دان   مهر اثر مث   داشجه باشيا  -5

 .ت دان   مهر دهد را در رن   ه تهانا بيابا

 باشا. ت  رماه بخ  تح يل  ه در رناگ  دان   مهراه سهدماا -3

 ر نعا ي   ار يادگيرر اي اد هاا. ارا دب ي  دان   مهر را تتهي  هاا ت نرص  مااس   برا -3

 راه باشيا ت ييادگيرر  ه  محياتد، ت ربيياا داني   ميه      ج  ا دتاتر درمسأ ه مهرد انجخا   -3

 دشهار ن اشا.

مخج ف) امجتادااپ اررش  ياپ  ا ار اپنداد ياپ رنجار يا     سطوحمسائل مهرد ت يين بايا ناظر به  -1

 ت...( اججدام  باشا.

مخج يف)نر اگ پ اججديام پ سياسي  ت ا جصيادر(      ابعااد ه مسائل مهرد بررس  بايا نياظر بي   -91

 جامعه باشا.
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يعاي  صيهرا ت    نگا، تاريخ  ت نر اگ  بر گزيا  ت تح يل مسايل اججدام   ياهم باشيا   -99

 . ما ي  تاريخ  ت نر اگ  داشجه باشاا

 در صهرا رياد بهده تعااد مسائل متدجرين  ه  ا مهرد تح يل ت بررس   رار م  گيرنا. -92

 انفراگير: 

ت محديل تيأمين ا يااف  مهرشي پ      به ماهاه مخاط  اص   نراترد،  ار  مهرشي   اهتهجه به نراگير  

ضرترت  گريز ناشذير اس . اياكه نراترد،  ار  مهرش  برار چه هس  با چيه دصهصييات  ت چيه مييزاه     

ت محجيهار    تهاناي  ذ ا  ت با چه مبيق ت نيار اي   تتيه م  شهد امرر اساس  اسي  هيه  برناميه درسي      

ر در تعييين ت تياتين    جي  اگي   مجأثر م  سارد ت بي  تيهجت  بيه  ه    نراترد،  ار  مهرش  م جا  بر  ه را

 تأمين ا ااف را نامدكن م  سارد.  ا ااف  بجهاه ار  ه چهم شهشيا

شيا.  باابراين برنامه درس  بايا  به  مبيق پ نيار ا   تتهاناي   ار ذ ا    نراگيراه تهجه داص داشجه با

تيژگ   ار  نراگيراه  مخاط  اين برنامه  داه تيژگ   ار مام نهجهاناه ت جهاناه دتر، مجهسطه  اس . 

هييه ميي  تييهاه بييه شييكل گيييرر دتر، تفكيير انجزاميي پ  دتر،  هييي  ييياب   ت نيييار ماييار بييه اميييا ت         

ييه ت تح ييل   پها كاترپ  مب ه ماار به شااد  محيط اطراف دهد بهيژ، محيط اججديام   ت  ت ز  رماه

مسائل   هپ مضهي  در گرت تار مخج ف اججدام  ت مب يه بيه ابيرار تجيهد ت ... اشيار، هيرد. بيه د ييل         

ا دي  اين  ما    سع  م  شهد  نيار ا ت مبيق نراگيراه  تا  ا امكاه شااساي   ت در نراياا تاتين برنامه 

ر سيا   ار داني   ميهراه ت  دچايين     ت ته يا نراترد،  ار  مهرش   ميهرد تهجيه  يرار گيرنيا. هيه نييا      

 دشااساي  مسائل  ه  ا   ت مهضهماا مهرد مب ه  ه  ا يك  ار اين  را،  اس  . چااه  چه گذش   تعاا

 ناظر به  تيژگ   ار نراگيراه اس .    پاراصهل  گزيا  ت ت يين مسائل اججدام   ريادر

   دانش 

برنامه درسي    اس  پ ارت اطاا ...(  هر، دانه  دان  اججدام ) مردم شااس پ جامعه شااس پ م هم سي

)امجتياداا ت اررش  ياپ جامعيه  ت    ائاا سياير ماياب     اضر اس  هه محجهار  برناميه را بيا تهجيه بيه ا جضي     

در تهريح چگهنگ  تعامل يا تعيين داد، ت سجانا،  ار دان  اججدام  ت سياير   تهكيل م  د ا.نراگيراه( 

 اس .   اافپ محهر ار رير  ابل تهجهعيين ا م  فه  ار برنامه در ت

 مهدجن تفكر ت بيا  اججديام   در دتر، مجهسطه  دان  اججدام ار ا ااف  مهرش  بينش اجتماعي:  .9

 ميهرش   اگرچيه  .نراگيراه بايا نس   به مسائل ت مهضيهماا درك ت بييا  اججديام  شيياا هاايا      :اس 

 باشيا ت ي   م  اين  هر، دانه  سا اا مخج فمفا يم ت ناظر به  شااي  دان   مهراه به  دان  اججدام 

رنجار انراد انسان  رميايه اججديام  دارد      اججدام   صهرا م  گيرد.در راسجار  صهل بيا  نيز اين امر  

 اين رت بايا رميايه  يار  اججديام  نضيج ت     م  شيرامهه دهد  ان ام ند  گيرد ارت مسجتل  ار نضار اججدا
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 يار  مد كيرد   رميايه  سيادجار اپ شيرايط ت   .اين رابطه يك طرنه نيس  ا  جه  .رتنق  رنجار را شااساي  هرد

ر شاه شرايط بارته ييا ايين   با ها   ار به نس    گا انه  مهاااپ مهامل انسان  هاهگراه را تعيين  م 

ايين سيادجار ا نييز     سادجار ا را نرا م م  سارنا. شس بايا به نت  نعال ت دبق هاهگراه درشكل گيرر

ه هرد. جامعه  به تدامه انساه را شكل ند  د يا ب كيه ديهد نيرد پنطيرا ت گرايهياا ات در تكيهين        تهج

.ت ن ايا نرد ت جامعه را به يكايگر تت يل داد ت اصبح نرد نت  دارد شخصي  نرد ت رنجار ار  اججدام 

شيك  بياته  اگر هس  بيا  اججدام  را متم ترين  اف شاادج  اين برنامه بياانيم  تربيت اجتماعي: .2

اص   برنامه  مهرش دان  اججدام  در سطح مجهسطه اس . بيا  اججديام  ارائيه   تربي  اججدام   اف 

به د يل ارت اط مسجتيم دان   شا، بايا رمياه جامعه شذيرر ت تربي  اججدام  دان   مهراه را نرا م  ترد.

ايين درس غير ابيل تفكييك     ت بيا  اججدام  با شخصي  ت ما  دان   مهراه رسا   شاادج  ت تربيج 

بايا گف   شااي  با مفا يم ت دان  اججدام  تا جاي  هه رمياه هس  بيا  اججديام  باشيا ت  ير     سجاا.

رسا   دان  اججدام   دت به  ار ظرني  شاه در رمياه سارر برار تربي  اججدام  مهرد تهجه م  باشاا.

 در دتر، مجهسطه تربي  اججدام  اس .

نر ايا بيا   جامعيه شااسي   ت     ارتباط جامعه شناسي باا ديان:   از جملهفرهنگ عمومي ارتباط علم  با  .6

 يا  ت  يكايگر رابطه ار  ديا كجيك  دارنا  ت ار يكايگر تاثير مي  شذيرنيا ت بير  يم تيأثير مي  گذارنيا.  نارييه        

د را دارنا تهصيف ت ت يين  اي  هه در  ا   م هم اججدام   ارائه م  شهد  هي  نر اگ  ت تاريخ  داص ده

هه با تغيير اين رمياه  ار تاريخ  ت نر اگ  تغيير م  ياباا به تع ير ديگرر ناريه   ا ت ت يين  ا  با تغييير شيرايط   

تجهدر ت شاادج   دهد تغيير م  ياباا   دچاانكه  دهد م   تهاناا  به تغيير  ت ت ايل  اين شرايط هدك هاايا.  

 .يهجرر در اين رابطه نرا م  دهانال ت تعدق ب دين رابطه  ديا كجيك   ما را به تأم

مطا عياا   فرهنگاي و  باومي :  )توجه به ديدگاه هاي اجتماعي تحليل مناسب براي نتخاب ديدگاها .4

 يا  هايا ت درته ديهد گهنيه   ريهيه  يار نكيرر ت معرنجي  گهنياگهن  را بيار ته ييا مي          اججدام  مرسهم

 هر، داص  م دياگا،  ار نايرر مجايهع ت مجكثيرر    متم تر اين هه  ج  در  ر  .دارد اي  تگهناگهن 

مام يگانگ  به مهامل مخج ف   دچهه تصهراا مخج يف ار  مهضيهماا ميهرد     اين تاهع  ت تجهد دارد.

 يار م دي ؛   بيه م يم ت رتش    يار مجفياتا  ؛ نگيرش داني  د بررس پ  اف ت رسا   مطا عهپ مسائل مهر

در مرصه مطا عياا    اتاهع ت تكثر دياگا، گردد.  بر م ج  ت تجهدر شكل گيرر انايهه  اشاادشرايط 

را ضيرترر  گيزيا  ديياگا، مااسي  بيرار تهصييف ت ت ييين مهضيهماا ت مسيائل اججديام           پ اججدام 

انجخا  دياگا، مااس  م  تهاه ضدن تهجه به دياگا،  ار مخج ف مهجيهدپ   اين برنامه برار در سارد.م 

 ذداير ت سرمايه  ار تاريخ  جتاه اسبم اس  بتر، گرن . ار رتيكردر نر اگ  ت تدان  هه ناظر به
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اين اصل تجيه، ت سيطهح مجعيادر دارد.     اجتماعي:موقعيت هاي متنوع  با انسان تعامل فعال قابليت .5

تهانياي  درك ت نتيم نر ايا ت ديرد،      ايفا هاا. ت مجضادر انساه م  تهانا در جامعه نت   ار مجفاتا

ر   ال  ه  ا م  تهانا نعال يا مافعل باشا. انساه در تعامل نعال با ديگر نر اا  ار ديگر را داراس  ت د

 انتببي  ت نفي  هاايا، داشيجه باشيا.     نر اا  ا م  تهانا به گزيا  شردادجهپرتيكردر نعال؛ اصب   يا 

در تهصيف  پاين ظرني  انسان  انساه  تهاناي  سارگارر با نر اا  ا ت درد، نر اا  ار ديگر را دارد.

  برنامه اس . م اار مهرد تهجه پامرتر ت چگهنگ  تعامل با  ه  جتاه تكثر نر اگ  ت تدان  ت يينت 
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 محتواي برنامه -2-2

 اه با دان   مهر   شااياهداف :

   مدهم  ت دان  اججدام تفاتا شااد -9

 نيار ار مخج ف انساه  -2

 يهاه در تأمين نيار اتفاتا انساه ت   -6

 برار تأمين نيار ار  دم ضرترا تتسيم هار  -4

 ه شرداراه دان  اججدام  به تااس  مهضهعبرد  ار صا   ناراه ت ناري -5

 ا   ار انسان  به اجدالرنجار ا ته انهاع -3

  ه ت ضرترا تعامل اججدام  مفتهم  -3

 معاار م اد ه ت  انهه به ماهاه ا جضائاا رنجار ت تعامل اججدام  -3

 

  
 تعميم ها مفاهيم عنوان

 

 

 

 

 اججدام رناگ 

  گا   م د  ت  گا   مدهم   گا   اججدام 

 

 نيار به جامعه

نيار  ار انساه:نيار ار مادر)دهراك پشهشاكپمسكن ت...( ت معاهر) م م ت 

 مح  پ اماي پ...( رن پمع

 دهد بساا، ن هده انساه برار رن  نيار ا

 تتسيم هار ضرترا  تتسيم هاراججدام 

 دياگا، ابن سيااپ دترهيم ت مبمه ط اط اي 

 

 تعامل اججدام 

 ها   ار انسان 

 رنجار ار معطهف به ديگرر

 م اد ه

  انهه
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 2واحد يادگيري شماره 

 مفتهم  ا ار ت چگهنگ  شيااي   ه در اثر تعامل اججدام  ت تفاتا  ه با تعامل اججدام   -9

 معاار نت  اججدام  ت ارت اط  ه با  ا ار ا ت اررش  ا  -2

 ا ااف ت  رماه  ا  ر ارابطه رنجار اپ  ا ار ا ت نت   ا  با اررش -6

 رش  ا ت ا ااف مخج ف جايگا، متايا بايادر ) جتاه بيا  پ انساه شااس ( درتعيين ار  -4

 مفا يم ناام اججدام پ ناام اججدام  هلپ ت درد، ناام  ا  -5

 ارت اط  ر  ناام اججدام  با متاياپ اررش  ا پ  ا ار ا  -3

 

 
 تعميم ها مفاهيم عنوان

 

 

 

 

 

 

 ناام اججدام 

 چگهنگ  تكهين ا گه ار رنجارر   ا ار ار اججدام 

 ضرترا تجهد  ا ار ا در رناگ  اججدام 

 

 نت   ار اججدام 

 معاار نت  اججدام  

 ارت اط نت   ا با  ا ار ار اججدام 

 تابسجگ  مجتابل نت   ا

نت   ار  اصل ار تتسيم هار اججدام  در راسجار تحتق اررش  ا مدل م   اررشتا ت رمانتار اججدام 

 هااا.

 تأثيراررش  ا در شيهنا نت   ار مخج ف

 

 متايا ت باتر ار بايادين

 ا ت باتر ار هبه متاي

شااد   دم  نس ي  به دهد پ جتاه ت جايگا،  ه در جتاهپ رناگ پ مر  ت 

 سعادا ت هدال

 نس   ماطت  متايا ت باتر ا با اررش  ا ت  ا ار ا  

 ناام ت ا سام تكهيا  ت انسان   ه ناام اججدام 

 ار اررش  ار مجتابل برار تحتق  رماه  ا تناام اججدام  به ماهاه م دهمه نت 

 مهخص هه بر م اار متايا ت باتر ار داص سارماه م  ياباا.

 ناام  ار جزئ  هه بخه  ار ناام  ار هل  سجاا. درد، ناام

 ارت اط ت  دا اگ  درد، ناام  ا
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 3واحد يادگيري شماره 

 مفا يم تااتم پ بسط ت تهسعه ناام اججدام   -9

 ه نرد نيار جامعه ب -2

 مفا يم جامعه شذيرر ت هاجرل اججدام . -6

 ار  ا ت اررششذيرر ت هاجرل اججدام  در به دام  گرنجن نرد برار تحتق  رماهتأثير جامعه -4

 اججدام 

 مسأ ه رابطه نرد ت جامعه ت دياگا،  ار مخج ف در اين بار،  -5

 ناريه نطرا ت تأثير  ه در ت يين مسأ ه نرد ت جامعه  -3

 در بتار ناام اججدام  مساله ي  انساه  -3

 ندهنه  ار تاريخ  ت معاصر تاها   ار مجعتاانه ت مسالهلنه انساه  ا در تااتم ناام اججدام   -3

 

 
 تعميم ها مفاهيم عنوان

 

 

 

 

 نرد ت جامعه

 

 جامعه شذيرر

 ته يه مد كرد ناام اججدام  با ناام  ار تكهيا  در جت  تااتم ت تهسعه دهد 

 نساهنيار ناام اججدام  به ا

 مهامل جامعه شذيرر

 

 هاجرل اججدام 

 نراياا مكدل جامعه شذيرر

 جامعه شذيرر ار طريق شاداش ت تا يه)م اراا(

 نارياا مخج ف دربار، نس   نرد ت جامعه رابطه نرد ت جامعه

 

 نطرا

 ابعاد مخج ف تجهد انسان  ت نطرا ا ت 

 نساهاررش  اپ  رماه  ا پ متايا ت سعادا مطابق با نطرا ا

 ادجيار ت مساله ي 

 ادجيار ت مساله ي  انساه

 اراد،  ار مخج ف انساه  ا  گا    ا ت شكل گيرر ناام  ار مخج ف بر اساس
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 4واحد يادگيري شماره 

  ار اججدام  انهاع ناام  ار اججدام  ت تتسيم باار  ار گهناگهه ناام -9

 ا مخج ف رناگ  اججدام  امكاناا ت ا جدال -2

 مفتهم تغييراا اججدام  ت انهاع  ه  -6

 م ل نر اگ  تغييراا اججدام   -4

 مفتهم انتب  اججدام  ت صهرا  ار مخج ف  ه  -5

  ار مخج ف متايسه بين انتب  -3

  ار بزر  ت ار جد ه انتب  اسبم  ايراه انتب  -3

 
 تعميم ها مفاهيم عنوان

 

 

 

 

 

 تغييراا اججدام 

 

 ر اججدام ناام  ا

 

 انهاع ناام  ار اججدام 

 

 دياگا،  ار گهناگهه تتسيم باار ناام  ار اججدام  

 

 تغييراا اججدام 

 

 انهاع تغييراا اججدام 

 

 تغييراا اصب   ت انتبب 

 

 تضاداررش  اپ رماه  ا ت متايا

 ناام  ار  ا ارر ت اررش  مخج ف 

  دا اگ   ا ار ا ت اررش  ا

 ه  ا ت متاياتضاد ت سجيز  رما

 

 انتب  اججدام 

 

 اررش  ا ت ارماه  ار انتبب 

 انتب   ار سرههبگر ت  رادي خ 

 انتب   ار مخد   ت نارن  

 انتب  نرانسهپ انتب  رتسيهپ انتب  اسبم  ايراه
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 5واحد يادگيري شماره 
 

 رابطه تفكر ت ناام اججدام  -9

 اا تاريخ  تفكر اسبم  در شكل گيرر تداه اسبم تأثير -2

 ابعاد اججدام  تفكر اسبم  -6

 شياما ار نر اگ  ت اججدام  امجتاداا اسبم  ناير ته يا ت انساه شااس  ديا  -4

 رتيكرد متبن  اسبم -5

 انايهه  ا ت  رماه  ار اججدام  تسياس  اسبم -3

 رتيكرد جتان  ت تدان  اسبم -3

 ادر اسبمانايهه  ا ت ا ااف ا جص -3

 ناام دانهاد، در اسبم. -1

 تعميم ها مفاهيم عنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفكراججدام  اسبم

 نس   تفكر ت ناام اججدام  تفكر ت ناام اججدام 

 

تأثيراا تاريخ  اججدام  تفكر 

 اسبم 

ار   ل ار اسبم ت ناام اججدام  متايسه تفكر ت ناام   ي ه

 اسبم 

 ر اسبم شياما ار تاريخ  ت تدان  تفك

 

 ناام امجتادر اسبم

 ابعاد اججدام  ته يا ت  سج  شااس   اس 

 هرام پ دبن  ت مساله ي  انساه

 ت   ت متبني 

 انايهه اججدام  اسبم

 نگا، نعال اججدام  اسبم ت نف  ر  اني 

 رتيكرد معاهر ت  اس  به رناگ  انساه

  اهدي  ا ت  ت نف  طاغها

 ي   دگان مردم سالرر ديا  ت مساله 

 اسجتبل جامعه اسبم 

 رسا   جتان  ام  اسبم 

 

 انايهه ا جصادر اسبم

 ماا   ت  سط

 چرد  ثرتا در جامعه

 تأمين اججدام 

 داماا اججدام 

 دانهاد، در اسبم
  ااس  دانهاد،

  تهق ت تكا يف دانهاد،
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 جدول وسعت و توالي مفاهيم درس جامعه شناسي دوم دبيرستان ب:

 1ادگيري شماره واحد ي

 :شناختي اهداف

 مهضهع دان  اججدام  -9

 تفاتا مهضهع م هم انسان  با م هم ط يع  -2

 جايگا، ها   ا ت معان  در م هم انسان  -6

 تاريخچه اجدا   بحن ت دياگا،  ار مخج ف  ه -4

  كد  نارر ت  كد  مد   -5

 اهداف نگرشي:

 اججدام  برار مهاجته دبق با دان  رمياه سارر -9

 نگرش نس   به تبش  ار م د  تاريخ  -2

 اي اد  دا   با مجفكرين جتاه اسبم -6

 مصهني  بخه  نس   به تس ط نگرش اث اا گرايانه به م هم اججدام  -4

 اي اد دهد گا   اججدام  -5

 اهداف مهارتي

 تهاناي  در نگا، تاريخ  به تحهلا دان  اججدام  -9

 ججدام تهاناي  تهخيص انگار،  ار مخج ف دان  ا -2

 به هارگيرر مفا يم مخج ف اججدام  -6

  ماد، سارر ذ ا  برار  ضهر نعال ت تأثيرگذار اججدام  -4
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 تعديم  ا مفا يم ماهاه

 

 

 

 

 

ها  ت 

دان  

 اججدام 

 

 ت م هم ط يع  م هم انسان 

 م هم انسان  با م هم ط يع  تفاتا دارنا. -

 تفاتا اين م هم به نهع مهضهماا  ه  اس . -

 انسان  با اراد،  ت  گا   انساه شايا م   ياا.مهضهماا م هم  -

 

 دان  اججدام 

 

 ها  اججدام  رنجار معاادار معطهف به ديگرر اس . -

 ناام اججدام  براياا ها   ار مجتابل اججدام  اس . -

 ت ناام  اججدام  اس .ها  مهضهع دان  اججدام   -

مي  دانسيجاا.)ها  ت نيزييك    م هم انسان  را در  ره نهرد م ش يه به م يهم ط يعي     -

 اججدام (

ات ين مجفكرين ماره اس  هه به تفاتا مهضهع م هم اججدام  ت ط يعي   ار دي جار  -

 تهجه ندهد. 

 )ها پ دي جارپ ناراب پ مبمه ط اط اي ( -

 

 كد    كد  مد   ت 

 نارر

 

 انايهداااه اججدام  ار ديربار به تفاتا نهع مهضهع م هم انسان  با مهضهماا -

 ديگر م هم تا ف بهد.

مجفكرين مس داه به تفاتا نهع مهضهع م هم انسان  با مهضهماا ديگير م يهم    -

 تا ف بهدنا.

تتسيم م هم به م هم نارر ت مد   در جتاه اسيبم نياظر بيه تفياتا مهضيهم        -

 م هم انسان  ت غير  ه اس .
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 2واحد يادگيري شماره 

 اهداف شناختي:

 جتاه اججدام  هي   -9

 تاهماا جتاه اججدام  -2

  ار اججدام تتسيداا مخج ف جتاه -6

 ار معاهر ت سكهلر؛ جتاه  ار بسجه ت بار؛ جتاه  ار سه گانه ها ؛دتگانه دترهيم؛دتگانيه  جتاه -4

 سن سيدهه ؛جامعه ت اججداع تهنيس؛باتر ت  ضرر ابن د اته؛ ناض ه ت جا  ه ناراب 

 ه  ار اججدام  ار دط  ت غير دط  به جتانگا، -5

 اهداف نگرشي:

  ي  انسان  نس   به مسايل اججدام ا ساس مساله -9

 رشا رت يه اصب   ت مهاجته مجعتاانه با مسايل اججدام  رمياه سارر برار  -2

 اي اد انگيز،  ار جتان  ت تاريخ  -6

  اهداف مهارتي:

 تهاناي  نگرش هبه به مسايل اججدام  -4

 جدام تهاناي  تااس  بين جتاه  ار مخج ف اج -5

 تهاناي  شيگرر شياما ار ضرترر تا عي   ار اججدام  -3

 رمياه سارر برار  ضهر دبق در نعا ي   ار تدان  -3
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 تعديم  ا مفا يم ماهاه
-  

-  

-  

اجج ارجتاه -

 مام 

-  

-  

 جتاه اججدام  -

-  

 جتاه اججدام  دارار سطهح ت ليه  ار مخج ف اس  -

 درانا.ليه  ا ت سطهح مخج ف جتاه اججدام  با يكايگرتااس   -

 ر ناام اججدام  با اجزا ت ليه  ار دهد جتان  را هه مجفاتا با جتاه ط يع   -

 اس  شكل م  د ا.

نداد اپ اررش  اپ  رماه  ا ت متاياپها   ار انسان  اجزاء جتاه اججدام   -

  سجاا.

 جتاه اججدام   هيج  بين الذ ان  دارد. -

-  

ار  انهاع جتاه -

 اججدام 

 يج  ثاب  ت يكساه بردهردارنا.مها م غير انسان  ار  ه -

 جتاه اججدام  صهرا  ار مجاهع ت مخج ف  م  تهانا شياا هاا. -

تاهع جتاه اججدام پ به تاهع ها   اپ  ا ار اپاررش  ا ت  رماه  ا  ت متايا  -

 بار م  گردد.

 رجتاه اججدام  ا زامااپشياما ار تكهيا  ت غيرارادر مربهط به دهد را  -

 دارد.

-  

تتسيداا  -

  ار اججدام جتاه

-  

 جتاه  ار اججدام  را براساس جهام  مخج ف به انهام  تتسيم هرد، انا. -

برد  ار انايهداااه پتاهع جتاه  ار اججدام  را به صهرا محاتد ت ج رر  -

 دانسجه انا.

برد  ار مجفكرين صهرا  ار مجاهم  ار جتاه  ار اججدام  را ترسيم هرد،  -

 انا.
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 3واحد يادگيري شماره 

 :شناختي اهداف

 ي دانش آموز با:يآشنا

 تفاتا نتم مدهم  ت نتم ما دانه ت نس    ه  ا -9

 شااد  ا سام نتم  ار ما دانه: ت يان پ متبن پ س  پاساطيرر -2

 نتم  س  ت ت رب  به ماهاه نتم م د  جتاه غر  -6

 متبني  ت م م اججدام  جتاه اسبم -4

 نتم ت رب  ت مت   در نگا، اسبم -5

 يخ  نتم ما دانه در جتاه اسبمندهنه  ار تار -3

 اهداف نگرشي:

 نس   به شااد  اججدام  نعال ت دبقانگيز، برار بردهرد  اي اد -9

 اي اد نهاط ت شهر نريا  م د  در دان   مهر -2

 اي اد انگيز، برار ته يا دان  تاريخ  ت تدان  مجااس  با جتاه اسبم -6

 اي اد نگرش انجتادر نس   به شااد  اججدام  معاصر -4

 مهارتي:هداف ا

  تهاناي  امجيارگذارده بين انهاع شااد   ار اججدام -9

 تهاناي  شااد  رتيكرد ار هبه معرنج  در دان  اججدام  -2

  رمياه سارر برار اسجفاد، ار مفا يم اججدام   ر ن  -6
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 تعميم ها مفاهيم عنوان

 نتم  ار اججدام 

 نتم ما دانه

 

 س .نتم ما دانه با نتم مدهم  مجفاتا ا -

 جتاه اججدام  ار نتم ما دانه دانهداااه تأثير م  شذيرد.

 ا سام نتم ما دانه

 

 دربار، شااد  م د  دياگا،  ار مجفاتت  تجهد دارد. -

 شااد   ار ت رب پ مت   ت ت يان  ار انهاع شااد  اججدام   سجاا. -

م م ت رب  

 اججدام 

 

 دانا. جتاه اججدام  مهجهد شااد  م د  را شااد  ت رب  م  -

نگا، ت ربه گرايانه در جتاه اججدام  مهجهد ار  ره نهرد م مس ط  -

 شا، اس .مهكل جامعه شااس  ت رب  پش   ما جتاه اججدام  اس .

 دان  ت رب   محاتدي   ار نراتان  را به دن ال م   ترد. -

 م م مت   اججدام 

 برد  ار مجفكرين شااد  م د  را محاتد به شااد  ت رب  م  هااا. -

مجفكرين دنيار اسبم مبت، بر شااد  ت رب  شااد  مت   را نيز  -

 معج ر م  دانسجاا

مطا عاا بسيارر ار انايهداااه اججدام  معاصر  به شااد  ت رب  محاتد 

 ند  شهد

ت   ت نتل پم م 

 ديا  اججدام 

 شااد  م د  جامعه ت شااد   س  ت مت   محاتد ند  شهد. -

   مسايل اججدام  م  شردارد.ت   ت نتل نيز به ت يين م د -

  ر ه هريم بسيارر ار  هانين جتاه اججدام  را بارگه م  هاا. -

 



 25 

 واحد جدول وسعت و توالي مفاهيم درس جامعه شناسي سوم دبيرستانج:

 1يادگيري شماره 
 :آشنايي دانش آموزان با :اهداف

 باردهان  ناام اججدام  براساس  مهر،  ار      -9

    ار مخج ف اججدام شااد  ابعاد ت سا  -2

تفكيك ابعاد ذ ا / ميا ؛نر اگ  تدان  ؛معاهر/ مادر جامعه ت شااد  نسي   ايين ابعياد بيا      -6

 يكايگر

 تفكيك بين سطهح درد /هبه ؛مام ي / سادجار جامعه -4

 تفكيك نام ت تغيير اججدام  -5

  تح يل نام اججدام  با تهريح نتاد ار اساس  -3
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 متارا  ا اتعديم   مفا يم جزي  مفا يم ه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناام 

 اججدام 

 

 يا

 

جتاه 

 اججدام 

 

 جتاه اججدام 

 ار ناام اججدام   با ماهاه جتاه اججدام  نيز ياد م  شهد.

 جتاه اججدام   هيج   گا انه ت ارادر دارد.

 جتاه اججدام  دارار اجزاء ت سطهح مخج ف  اس .

 ر  سجاا.اجزا ت سطهح جتاه اججدام  تابسجه ت نيارماا به يكايگ

م  تهانا به شايا،  ار اججدام  به 

ماهاه  مهضهع مطا عه ت دان  نگا، 

 هاا.

تهانا ناام اججدام  را با م  

 ارگانيسم رنا، متايسه هاا.

 

ابعاد ذ ا  جتاه 

 اججدام 

 

 

ابعاد ميا  جتاه 

 اججدام 

 بعض  ار اجزاء ت ليه  ار جتاه اججدام  محسهس ت ط يع   سجاا.

زاء ت ليه  ار جتاه اججدام  با اين هه دارار  ثار ت شياما ار بعض  ار اج

 محسهس  سجاا  تيتج  مادر ت محسهس نيسجاا.

ابعاد محسهس ت ط يع  جتاه اججدام  ار ابعاد ذ ا  ت معاهر  ه گسسجه 

 ند  باشاا.

ابعاد ذ ا  ت معاهر جتاه اججدام  دارار  ثار ت شياما ار محسهس ت 

 ط يع   سجاا.

ررش  ا ت باتر ا ا دي  برار ا

 اججدام   ايل  شهد.

 شايا،  ار اججدام  را معاادار  ب ياا.

ار رتيكرد ط يع  به م هم اججدام  

 اججاا  هاا.

 

ابعاد درد جتاه 

 اججدام 

 

ابعاد هبه جتاه 

 اججدام 

 بخه  ار اجزاء جتاه اججدام  درد ت جزي   سجاا.

 د،  سجاا.بخه  ار اجزاء جتاه اججدام  هبه ت گسجر

نرد به ماهاه يك مامل نعال ت تأثيرگذار ت ها   ار نردر ات ار اجزاء 

 درد جتاه اججدام  اس .

 نتاد  ا ت سادجار ار اججدام  ار اجزاء هبه جتاه اججدام   سجاا.

 ار تهاه تفكيك مياه شايا،

ميان  ت هبه اججدام  را  دردپ

 دارد.

 مادگ  ذ ا  برار درك مفا يم 

 ت هبه اججدام  را دارد.انجزام  

 

 

 

 

 نتاد ار اججدام 

 نتاد اججدام  شيه،  ار شذيرنجه ت مسجتر برار رن  نيار ار جامعه اس .

برد  ار نتاد ار اججدام  برار تأمين نيار ار اساس  ت  يات  در جامعه 

 شكل م  گيرنا.

 ا جصادپ مهرش ت شرترشپ سياس پ دانهاد، برد  ار نتاد ار اساس  جامعه

  سجاا.

 تغيير نتاد ار اساس  مهج  تغيير جتاه اججدام  م  شهنا.

نام مهجهد بين نتاد ار اججدام  مخج ف نام جتاه اججدام  را به تجهد 

  ترد. م 

برار تح يل اججدام )نرانردر( 

 شايا،  ار اججدام   مادگ  دارد.

نگا، سادجارر ت نتادر به جتاه 

 اججدام  ت اجزاء  ه را دارد.

  تاد ار اساس  جتاه اججدام بين ن

 تفكيك  ايل م  شهد.

برار تح يل نام اججدام   مادگ  

  دارد.
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 2واحد يادگيري شماره 
 :اهداف: آشنايي دانش آموزان با

 تأثير جامعه در تكهين  هي  نردر ار طريق ت يين رابطه نرد ت جامعه )جامعه شذيرر( -9

 ن مربهط به انهاع جتاه  ار اججدام تاهع  هي   ار جدع  ت نردر با مااي  به م ا  -2

  هي   تيت  ت ا ت  انساه با اسجفاد، ار م ا ن نطرا -6

 ظرني  نتا  هي   ار اججدام  ت ت يين مسأ ه ار دهد بيگانگ  با شااد   هي   تيت  انساه -4

  هي  هاذ  ت تا ع  -5

 يت تفاتا نر اا مهجهد پ  رمان  ت  ت -3

 ت يين درس  نر اا  ق ت باطل -3

 

 
 

هي  ت  
 نر اا

 
 
  هي 

  هي  تفسيرر اس  هه نس   به دهد يا جامعه تجهد دارد.
  هي  دت صهرا نردر ت اججدام  دارد.

  هي  جدع  در تكهين  هي  نردر تأثيرگذار اس .

 
 دهد گا   تاريخ  ت اججدام  دارد. 

 تاهع  هيج 
 دارد ت ار اين رت سيّال اس . هي  صهرا تاريخ  ت نر اگ  

  رجتاه اججدام  ار  هيج  مجااس  با دهد بردهردار اس .
 جتاه  ار مغاير  هي   ار مجفاتا دارنا.

 تهاه تهجه به  هي  ديگرر دارد.

 بحراه  هي 

 برد  ار تحهلا اججدام  مبرم با تغييراا  هيج  اس .
مااس  با دهد   ر  هي  اججدام  مسجاا به ناام معرنج  ت  گا  

 اس .
 تفسير ار ناسارگار ار نرد به بحراه  هي  ما ر م  شهد.

تتاجم نر اگ  ترتيج ت تحديل شيه،  ار  هيج  ناسارگارر اس  
 هه به بحراه اگا   ما ر م  شهد.

 تهاه تح يل چا    ار  هيج  را دارد.
تهاه تح يل مسأ ه تتاجم نر اگ  را 

 دارد. 

  هي  اججدام 
 ر هي  نطر

  هي  اججدام  در نراياا جامعه شذيرر بارته يا م  شهد.
 انساه صرف نار ار  هي  اججدام  دارار  هيج  نطرر اس .

  هي  اججدام  م  تهانا سارگار يا ناسارگار با  هي  نطرر باشا.

تهاناي  تفكيك بين  هي   ار 
 تاريخ  ت اججدام  با  هي  نطرر 

 اردهد بيگانگ 

صهرت  هه ناسارگار با  هي  نطرر باشا  هيج   هي  اججدام  در 
 هاذ  اس .

  هي   ار هاذ  به  ار دهد بيگانگ  انساه ت جامعه ما ر م  شهد.
 تفسير ار مخج ف  ار ار دهدبيگانگ  تجهد دارد.

تهاه مهض  گيرر در   ال  هي   ار 
 تاريخ  هاذ  دارد

در   ال  هي  اججدام  ا ساس 
 مساله ي  م  هاا. 

 مط ه  نر اا

 نر اا تا ع  نر اگ  اس  هه جامعه براساس  ه رنجار م  هاا.
 نر اا  رمان  نر اگ  اس  هه مط ه  جامعه اس .

 نر اا  ق نر اا مطابق با نطرا  دم  اس .

در   ال  هي  ديا  اججدام   ا ساس 
 مساله ي  م  هاا.

در   ال چا    ار  هي  ديا  
 مصهني  دارد.

 

 متارا  ا تعديم  ا مفا يم جزي  مفا يم ه  
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 3 واحد يادگيري شماره
 :اهداف: آشنايي دانش آموزآن با

 با مفا يم سياس پ ا جاارپ نتاد سياس  ت ناام سياس   -9

  دي  ناام سياس  ت جايگا،  ه در جامعه ا -2

تأثيراا ناام سياس  در تهري  ثرتا ت  اراپ  هرباار اججدام  پ داماه تحيرك اججديام  ت    -6

   هي  ت سعادا انراد

 سياس  متايا پ  رماه  ا ت اررش  ار مجاهع  -4

  انهاع ناام  ار سياس  به تااس  جتاه  ار اججدام   -5

   مناام  ار سياس  مهجهد ت  رماه  ار سياس  جتاه اسب -3

 

  

 تعديم  ا مفا يم ماهاه
 

 

 

 

 

 ناام سياس 

 مفا يم  اراپ ا جاارپ مهرتمي  ت نراياا شكل گيرر ا جاار  ارا ت ا جاار

 سياس  ت ناام سياس 
سياس  پ نس   نايام سياسي  بيا جامعيه ت جتياه  يار        مفتهم سياس پ ناام

 اججدام پ ضرترا ت ا دي  ناام سياس 

 هارهرد ار ناام سياس 
هارهرد ار ناام سياس  در تهري  ثرتاپ  اراپ  هرباارپداماه تحيرك  

 اججدام پ اف ياب پ  هي  بخه  ت سعادا

  رماه  ا ت اررش  ار سياس 

 

ل پ  يياراپ  تيتيي پادبقپ سييعاداپ  ميياا   پ  رادرپ اماييي پ اسييجتب 

 نضي   

 ن سفه ت م م سياس 
تاهع معرن   ا ت ناام  ار سياس  به تااس  متايا ت جتاه  ار اججديام   

 مخج ف

 اسج اادر/دمههراتيك؛مهرتع/نامهرتع؛ اس /سكهلر ت...  ا سام ناام  ار سياس 

 بم تالههراس پمردم سالرر ديا پجدتهرر اس ناام سياس  اسبم
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 يم درس علوم اجتماعي پيش دانشگاهد: جدول وسعت و توالي مفاه
 1واحد يادگيري شماره 

 :اهداف:آشنايي دانش آموزان با

 ظرني   ار مجفاتا جتاه  ار اججدام  گهناگهه را ار جت  مح   پماطته ار ت جتان  بهده -9

 ظرني   ار جتان  تداه غر  ت نر اا اسبم    -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ا تعديم مفا يم ماهاه

 

 

 

 

 

 نر اا  ار جتان 

 

 جتاه نر اگ 

 

  هي  نر اگ  جتاه اججدام پ

 تفاتا جتاه نر اگ  ت جتاه ط يع پ 

 تاريخ  بهده جتاه نر اگ  

 

 نر اا جتان 

 

 ظرني   ار مخج ف نر اا  اپ

 ا زاماا نر اا جتان پ

 ناام جتان 

 

 

 نر اا  ار جتان 

 

 ندهنه  ار تاريخ  نر اا جتان  

 ر اا  ار جتان پانهاع ن

 نر اا جتان  غر پ

 نر اا جتان  اسبم
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 2واحد يادگيري شماره 
 اهداف: آشنايي دانش آموز با

 نراياا جتان  شاه تداه غر   -9

 شكل گيرر ناام جتان  مهجهد -2

 ابعاد مخج ف ناام جتان ) سياس پ ا جصادر ت نر اگ  ت...( -6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعديم  ا مفا يم ماهاه

 

 

 

 

 جتان  مهجهدناام 

  هي  نر اگ 
 

 مفا يم بايادين سكهلريزمپ اتمانيسمپرتشاگرر

 نراياا تكهين ناام جتان 
(پامپريا يسيم ت  9331رنسانسپرتشاگررپ انتب  صاعج پ انتيب  سياسي )  

 اسجعدار

 

 ابعاد ناام جتان 

 

 ابعاد ا جصادر ت جتان  شاه ا جصاد

 ابعاد  ته   ت نتادماار ناام جتان 

 رر ت د كا، جتان  ناات

 بسط نر اگ  ت تهري   گا   ت م م ماره
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 3واحد يادگيري شماره 
 آشنايي دانش آموزان با: اهداف

 چا    ار درته تدان  ت تدان  ناام جتان  مهجهد -9

 تضعي  ديگر تداه  ا ت نر اا  ا در شرايط جتان  شاه تداه غرب  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعديم  ا مفا يم ماهاه

 

 

 

 ر جتان چا    ا

 

 

 چا    ار درته تدان 

 جتاه دت  ط  

 جاا  ار جتان 

 ر اب   ار  ارا  ار جتان  

 ر اب   ار مرهز ي شيرامهه

جا    ار سهسيا يسيج پ جاي    يار ريسي  محيطي  ت بحيراه  يار        

 معرنج 

 

 چا    ار تدان 

 اسجعدار نر اگ   

 متاتم   ار نر اگ  ت تدان 
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  4ي شماره واحد يادگير
 آشنايي دانش آموزان با: اهداف

  ره  تداه جتاه اسبم ت بياارر اسبم  -9

 نرص   ا ت تتايا  ار تداه اسبم   -2

 جايگا، انتب  اسبم  ايراه ت هههر ار اسبم  در مهاجته تدان  مهجهد -6

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 تعديم  ا مفا يم ماهاه
 

 

 

 

 

 جتاه اسبم

 ضهر اسجعدارپ ناسيهنا يسمپمارهسيسماردهدبيگانگ  نر اگ  ت   اسجعدار ت غربزدگ 

 بياارر اسبم 

 رمياه  ار تاريخ  بياارر اسبم 

 بارگه  به اسبم پ

 جا    ار اسبم  

 انتب  اسبم 

 انتب  اسبم  ايراه

 ديزش تدان  جتاه اسبم

 جغرانيار نر اگ  جتاه نهين

 نرص   ا ت تتايااا
 جتان  مهجهدا يار معاهي  ت ظرني   ار معاهر ناام 

 ا رم  ار ا جاار ناام جتان  ت رمياه  ار بحراه
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 شيوه سازمان دهي محتوا -2-2-2
 محتوا انتخاب اصول 

 رار م دهمه اس  باشا ت محجها م ارا ا م  اف به نيل ت چگهنگ  ريزربرنامه پ دسجهرا عدلاصهل  

ت محجها  شهد. برنامهم  د  ت سارماه انجخا  ريزاهبرنامه ار سهر هه  اي  ا ت گراي پ متارامفا يم

 در دت  سد  تأ يف شياا هااا. اصهل تحتق  مهرش   ار اف گردد هه تتيه نحهر بايا به اصهل براساس

 شهد.م  محجها تعيين د  سارماه محجها ت اصهل انجخا  اصهل

شهد. م  ارائه مخج ف اشكال هاا. محجها بهم  را معين مهاد تأ يف انجخا  گهنگ محجهاپ چ انجخا  اصهل  

پ ياب هاياپ مصااق )دبصه نعّا يّ  پ ندهدارپ انهاعپ جاتلپ تصهيرپ شرس پ مجنماهاه شامل اشكال اين

پ گيررپ نجي هپ متايسهباارط تهپ هرده پ تكديلتگهپ تحتيقت گف  پ بحنپ مها ا،اطّبماا  تررجد 

 به مجهسطه ردتر، اججدام م هم محجهار باشا. در انجخا ت...( م   لرا، رمعج رپ ارائه مااب  هارگيرربه

 :شهد رير تهجّه  اصهل

 باشا.  امج ار داشجه -9 

 باشا. داشجه  مهر  دا اگ  دان  ارت تهاناي  با نيار اپ مبيق -2 

  مهر بهدان  درتن  ت رغ   ميل س   در  مهرش يادگيرنا،  ارت تهاناي  نيار اپ مبيق به تهجه  

 شا، طرح رت مسال ه هاا. مهضهعداطر م  اماي  در ضدير دهد ا ساس گردد ت در مسير  مهرشم   ه

 به در نراياا  مهرش هه اس  در  ا ج  ندايا. اينبردهرد م  نعالنه  هيابا ت با دهد م  ررا مسال ه

 هاا ت برار ات بجهانا دهد بياايهاپ بپرساپ بحن هه نرصج  شهد يعا  داد، نعا ي  ر مهر اجار،دان 

 هد را شكهنا هاا.د  ارپ بجهانا تهاناي طريق شياا هاا ت ار اين مااس  دهد شاسخ نيار ا ت مبيق

  ارم ته» شهد ههم  س    مهرش  نراگير در محجهار  ارت تهاناي  نيار اپ مبيق به تهجه مام 

 نراگير ت محجها اي اد نههد. بين« ماطف 

 مبيقنيار ا ت  اين دائدان بجهانا جهابگهر باشا هه انعطان  چااه بايا دارار  مهرش  محجهار چاين م  

 تجهرت جس  ت نعا ي  مع م جايا برار اججدام  ت مسائل مهضهماا  مهرش باشا ت امكاه

يا  با نيار جهاه مجااس  هه مسائ   نيار اپ بايا ارطريق اين ت طرح در انجخا   يا. ا  جه  مهر نرا مدان 

 اس  مدكن جا گفجنت نابه ار اناار، بي  شهد ريرا هه پ دهدداررنيس   مهرش با اصهل  دا اا

  مهر گردد.دان  نكرر ت انحراف بانتد  مهج 

پ در  مهرش جامعه نيار ار به تهجهباشا. داشجه  مهر ارت اطدان  اججدام  ت محيط رترمر، با رناگ  -6  

شياا  هاربردر رجا ه گيرد ت  مهرش صهرا با رماه  مهر مجااس دان  اججدام  تربي  شهد ههم  س  



 34 

 پ مسائلد ا ت با جرياناا را تهخيص هاا تا مسير رناگ م   مهر هدكدان  پ به مهرش  هاا. چاين

 ت تأثيرشذير ن اشا. بردهرد ندايا ت صرنان مافعل دهدپ سا يا، شيرامهه  ارت شايا، اججدام 

 اججدام  ت محيط مسائل به شهد ريرا تهجه  مهر م يندان  اججدام  رناگ بايا با   مهرش چاين م  

دهد  به ارت برانگيزاناا، تجهد رنا، دها ا شا تا درس بامن  مهرش   مهر در محجهاردان  به مربهط

 ت شغ   اججدام  رناگ  برار  اي  شايا  ترد ت ت  مادگ  با رناگ  م م ت فيق برار  اي  بگيرد ت نرص 

 . ترد نرا م  ه ت بردهرد با مسائل  ياا،

 باشا. داشجه تهجّه مخج ف ت نر اگ  پ اججدام ا  يد  شرايط تاهع به المكاه ج  -4 

 امياتار هاا.  ياا،  مهر را بهدان  -5 

 .باشا داشجه تهجّه يادگيرر مخج ف سطهح  يطه  ات به -3 

پ ادجصاص  تأهيا داردپ امرر ت تدرهز بر  اناه اطبماا انجتال محاتدپ به در معاار يادگيرر  

تأهيا  تفكر ه   سادجار ار هس  پ بهتسي  در معاار پ يادگيرر. در متابلاس  تعديم ناشاياار ت غير ابل

پ اسجال   مسائل به شردادجن تهاناي  پ تفكر نهجهاهريادگير نهع . در ايناس  تعديم  ابل دارد  ذا امرر

 يادگيرر هاا. چاينشياا م  اسجااد اطبماا  ا را بهنرضيه ت رد ت اث اا ت تح يل پ ت زيهمسال ه  ل

 گردد.ميسر م  ت تفكر انجتادر نراياا تفكرپ دب ي   ارمتارا شرترش ارطريق

پ داده پ تعديممسال ه پ  لهرده پ مها ا،اطبماا  ياا تفكر ناير گرد تررنر  ارمتارا شرترش

 مجهسطه ردتر، اججدام م هم درس  برنامه اساس   ارت... ار تيژگ  پ تفسير هردههرده اسجاجا 

  ارنعا ي  ت ان ام  اججدام مسائل  اپ تح يل ا ت ندهنهناير ذهر مثال مخج ف ار طرق متم باشا. اينم 

 گيرد.م  صهرا مجعاد ت مجاهع

 د ا. اين رار م  رنا، بالتر ار ساير مهجهداا را در متام  انراد انسان  هه اس  پ  اب يج دب ي   

 ن دي . بهاس   ه ما شكهنا سادجن رانراد تجهد دارد ت تظيفه ردر  ده مجفاتا درجاا پ به اب ي 

محجها  د  ت سارماه ا ااف در تاتين هه اس  رتيكردر  ارار ديگر تيژگ  دب ي  پ شرترشجت 

  اررتش ارطريق متم . ايناس  شا، انجخا  اججدام م هم در هج   مهراهدان  يادگيرر ت ت ربياا

 شهد:م  دن ال اججدام م هم در برنامه مخج ف 

 ماناا: تحتيق ار درتس  مهر در  ريكدان  تهسط مجعاد ت مجاهع مد    ارنعّا يّ   امان -ا ف  

 د ياپ تفسير هايا ت... . نتاد هاياپ نكر هايا ت شاسخهاياپ شي 

 مااس   ار لرا، رت ارائه اججدام  مسائل تح يل -   
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 درتس نرم  مااتين در تعيين  مهراهدان  مهاره  -پ  

  ر درس  ارندهدار اپ تصاتير ت دبصه ت تكديل ان ام -ا 

 هبس ار چارچه  دار   ارنعّا يّ  ان ام -ث 

پ داترر شي ار  رگهنه نارغ د ا ههم  امكاه  مهراهدان  به هه اس  نيز  اب يج  تفكر انجتادر 

ت  ت زيه به  ا ت مفا يمطهر مسجاا درمهرد شايا،به اطبماا  ترربا جد  ذ ا   ارت ه يهه تعص 

  بپردارد. ار اسجراتژر تح يل

 در تاتين تفكر انجتادر پ شرترشد يل  دين باشا. بهم  گيررت تصديم مسال ه  ل تفكر انجتادر

 مهرد تهجه شااس جامعه نيز در درتس  مهراهدان  يادگيرر محجها ت ت ربياا د  ت سارماه ا ااف

 .اس  بهد،

 شهد:م  رير دن ال ارطرق اججدام  م هم درس  رپ در برنامهمتم اين 

 ندر بح  مهراهدان  ت مهاره  پ مب هاي اد انگيز، برار ترتدر نعا ي  با يك درس شرتع -ا ف 

 پ طرحمهجهد در مجن پ س الادرس شرسه  ماهاه ارطريق انايهياه به  مهراهدان  هرده م ا  -  

 ت... س ال يك

  ايد   ارتغيير شيه، مهردنار درجت   ارنعا ي  ارطريق  مهراهدر دان  ذ ا  تعادل اي اد مام -پ 

 تاريس نعال  ارار رتش اسجفاد، برار اي اد رمياه -ا  اتفكر در  ه

 مهارهج  يادگيرر ان ام برار اي اد رمياه -ث 

 هايا ت... ناير دبصه  اي  نعا ي   مهر ارطريقدان  ذ ا   اررشا تهاناي  برار اي اد رمياه -  

 هاا نرا م ار هبس ا دار ي  مهر در دادلدان  مخج ف  ارنعّا يّ  را برار لرم  ارنرص  -3 

پ مفتهم يك هس  باشا ت برارم  مافعل  مهرش  مهر در جرياهپ دان  مهرش ساج   اردر رتش  

 نصي  شراهاا، ريادتگا،اراطبماا ذ ن جزشرشاهنيزچيزر د اتارناريادگيررند  ار دهد نهاه نعا يج 

  مهر نخها ا شا.دان 

ب ردپ در  شي  ا ااف  مهر گردد ت ات را در جت تغيير رنجار دان  ما ر به  مهرش هه اين برار  

 سهي ت  م پ يگانگ دهد ت مفا يم نراگير بين هه اس  براين سع  اججدام م هم هج  محجهار د  سارماه

 ت تح يل ت بياه مهضهع بر طرح مبت، رتش باشا. در اين ستيم مفتهم هاا ت دهد ات نيز در هس  ا ساس

  مهر ت سپردهدان  گرنجن بارر دارد. بهتا م  نعّا يّ   مهر را بهدان  هه اس  اتخاذ شا،  اي پ را،مسائل

 ارام د ا. بهم  جايا مهردنار را در ات شكل ت مادا تغيير رنجار را داد، اين ات امكاه به در  مهرش نته 

 ت  ناه تأهيا داشجه يادگيرر ت ار  در هس   مهراهدان  مسجتيم درگيرر بايا رتر درس ديگر محجهار

 را برار هرد ت رمياه اججاا  درس  در هجا  اطبماا ر ده پ بايا ار ان اش رتش  ندايا. در چاين را نعال
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 ت جس  . بايا نرص  هرد دهددارر  اناه ار  ا رتر بي  رندهد ت ار تكيه ت ابجكار نرا م تحتيق

 ات نرا م هار برار رادامه به ت مب ه رتان  پ شادر اف  مهر اي اد هرد تا با ههفدان  را برار جهگرر

 شهدم  هار گرنجهبه اججدام م هم هج  در محجهار پ چاا رتشمتم اين تحتق شهد. برار

 شهدم  گرنجه جهاه اججدام   ار رناگ اججدام   ا ت مسائل اپ ندهنهمثال - فا  

ديگر ار  پ يك ار درتس در  ر يك  مهراهدان  تهسط مجعاد ت مجاهع  ارنعا ي  ان ام - 

 ا با نعا ي  گيررشهدپ ريرا درم  نرا م يادگيرر در جرياه يادگيرنا، نعا ي  برار هه اس   اي نرص 

 دهد را نهاه  اردب ي  طريق تهانا ار اين مهر م دان  بر  ه ت مبت، اس  يادگيرر رشيه، بتجرين

ندهدار اپ  گردد. ماناا تكديل ات  اصل برار رنجار ت شخصي  گيررشكل مااس   ارد ا ت نرص 

ار  بخه  برار نتاد ماهاهپ شي «د يا نكر هايا ت شاسخ»يا « س ال يك طرح» با ماهاه  اي شرس  طرح

 ت... .  ر درس هايا در شاياه پ دبصه ر درس

ت  جدع ت دسجه پ بر هار گرت  جت  دارار مد    اربر نعّا يّ  پ مبت،درس در طرا   -پ 

بايا  طرا   سارد. اين مهر  دهار م ان د محهر  رار گرنجن را برار پ را،نجي ه در هس  مهاره 

 شيهنا ناگسسجا  هه اججدام م هم ندايا. درس را نيز نرا م هبس ار چارچه  دار   ارنعّا يّ  نرص 

 درس پ اين. باابرايننيس  در هجا  نتادرشي   ارنعّا يّ  داردپ مس دان محاتد به اججدام  با رناگ 

  مهر را دربر گيرد.دان  رناگ  ت محيط شياا هرد، تهسعه تهانام 

ار  در اسجفاد، تگهپ ترغي ت گف  شها اپ بحن  مهرپ گرد ترردان   رار داده مخاط  -ا 

 هه اس   اي را، ار جد ه ديگراه ار ت ار   ا ت اسجفاد،ار رسانه پ اسجفاد،با ديگراه پ مههراهجابخانه

 هاا.م  را نرا م يادگيرنا، نعّا يّ  شهد ت امكاهم  بيا شي  هجا  در

در نراياا  يادگيرنا، به تهجه بر  زتم اججدام م هم درس ريزربرنامه تأهيا شهرار به باتهجه  

 بر نعال م جا   ار،ار شيه بر اسجفاد، ت تاريس در تأ يف ت مع داه م  فاه به ت تهصيه يادگيرر-يادد  

 :باشيم داشجه رير تهجه نكاا  ا بهنعّا يّ  اين ت ان ام در طرا   اس   مهرپ لرمدان  هرده

 شهد. تهجه هارر  ار ا در گرت،نعّا يّ  داده ان ام به - 

 باشا.  ا مهخصنعّا يّ  ان ام رتش - 

 مهردنار باشا. نعّا يّ  در طرا   ياب ت اررش پ  ضاتاگيرري هماناا نج بالتر يادگيرر سطهح - 

 باشا. داشجه ماطت  ارت اط  مهرش   ا بايا با ا اافنعّا يّ  - 

 باشا. داشجه تااس   مهرش گيردپ با رماه ان ام بايا در هبس هه  اي تعااد نعّا يّ  - 

 باشا. مهخص ياب  ا در اررشنعّا يّ  ان ام ستم - 

 شهد.  مهر تهجهدان  در دسجرس مااب   ا بايا بهنعّا يّ  در طرا   - 
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  مهر باشا.دان   ا بايا در  ا تهاناي نعّا يّ  داده ان ام - 

  مهر نگيرد.را ار دان  ريادرباشا ت ت    زياهبايا هم ار هبس دار   ارنعّا يّ  ان ام - 

  س  ا ت تحريكانگيزش باشا ت رتر را داشجه لرم جذابي   مهراهدان   ا بايا برارا يّ نعّ - 

 تأهيا ندايا. ها كاتر

 بارش تيژ،ت به مسال ه پ  لماناا  ديارر تاريس نعال  ارار رتش تهاه ا م نعّا يّ  داده در ان ام - 

 ندهد. ت... اسجفاد، مغزر

د ياپ  هاياپ نكر هايا ت شاسخ تگه هاياپ متايسهت گف  ماناا بحن ار م ارات  تهاه ا م نعّا يّ  ا  در طر - 

  پ هاياگيررنجي ه هاياپ باارهاياپ ط ته هاياپ مها ا، هاياپ تكديل هاياپ تحتيق هاياپ بررس   تررجد 

 .هرد هايا ت... اسجفاد، دبصه

 ما ر شهد. دان  رته يا دتبار، ا به ا باينعّا يّ  - 

 باشا.  مهر مرت طدان  ررترمر،  ا بايا با رناگ نعّا يّ  - 

 هاا. تهجّه يادگيرر-در نراياا يادد   مع ّم ت نت  ستم به -3 

 رتر ما باشا. -1 

 باشا.  داشجه تااس   مهرش با رماه -91 

 محتوا دهيسازمان اصول 

 ردارناپ م دهمه ددا   برنامه گيرردر شكل نهم  به هه مااصر مخج ف  درس  ررنامهدر ب  

مااصر  در  ه شهد ههم  اطبق ارشيه، به درس  ربرنامه د اا.سارماهم  را تهكيل ماس د 

 يابا.م   هاا ت تها شياا م  ارت اط  مهرش  با ناام درس  ربرنامه رد اا،تهكيل

شهنا با م  داد، ت سارماه بيا شي  ار   ل  ه به مربهط  ارنعّا يّ  هه ت در مارسه رسد  يادگيرر  

 هه اس  مارسه تظايف ار ا م . ايناس  مجفاتا ت اججدام  دانهادگ  مادر در رناگ  يادگيرر

 م ثّر در نراگيراه يادگيرر ما ر به هاا هه ت ارائه پ تاايمبيا  شي را چااه يادگيرر  ا ت ت ار نعّا يّ 

 در تعيين متد  مامل درس  ربرنامه سارماه شياا هاا. نهع تحتق ت شرترش   مهرش   ارشهد ت  اف

 نامااس  د يل هب درس  ربرنامه ت غيرم ثّر بهده هاراي  مهاردپ مام . در بعض اس  يادگيرر چگهنگ 

 را مهكل يادگيرر هه اس   ه داده ت سارماه تاايم چگهنگ  د يل به ب كه نيس   ه محجهار بهده

پ م ثّر ت اثربخ  درس  ربرنامه رتتيه پ برار ترد. باابراينبار م  تر ار انجاار بههم ارهاا يا نجي هم 

 هااا ت دارار ديگر را تتهي  م شهنا هه تاايم صهرت بايا به يادگيرر  ار ت ت  مهرش   ارنعّا يّ 

 اين تجهد  ترنا. بهبه مهردنار را در نراگيراه رنجارر باشاا تا بجهاناا ا گه ار اثر مجحا ت يكپارچه

ت  در تتيه بسيار متد  رپ مسال هيادگيرر  ا ت ت ار نعّا يّ  ت تاايم برنامه محجهار داده پ سارماهترتي 
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در رنجار  هه تغييرات  ت نهع ت ميزاه  مهرش هاراي  رتر ريرا هه اس  درس   ارت بت هد برنامه تاايم

 دارد. تجهد  ياپ اثر ريادربايا به يادگيرنا،

 شهد:م  گرنجهدرنار  پ معدهلن چتار مبكدرس  ربرنامه محجهار داده سارماه برار
 توالي برقرار كردن -1 

 ار ترتي  نهم  به يادگيرر محجهاپ مهاد يا ت ار  تاايم صهرابه تهاهرا م  در برنامه تها   بر رار هرده  

 رتي مجحاا درهزپ ت  ارپ داير،هل جزءپ جزء به به نيار اپ هلشي  پ يادگيررمهكل به )ماناا ار  ساه شياش 

 را به تها   تهاه. م ( درنار گرن تهسعه رت به  ارتعديم به  س  رت ربه پ تح يلم تهل به پ مع همرمان 

 :هرد تعريف س ال سه اين هرده مطرح رتسي ه

 هاا؟ را بايا تعيين مهاد  مهرش  تها   ترتي  چيزر چه - 

 بايا بيايا ت چرا؟ چيزر چه ن ال د به چيزر چه - 

 ؟اس  هاام معين مهضهع نراگرنجن برار رماه ترينمااس  - 

 به را باتهجّه امر يادگيرر هه اس  نحهر به يادگيرر محجها ت ت ار  پ تاايمار تها   پ غر باابراين 

 .باشا بعار  اريادگيرر برار ارا تشايهها تستيل تر تشاادج  رشاذ ا  تيژ،به يادگيرنا، رشاتتكامل
 يا استمرار مداومت -2 

طهر  ا بهت متارا مع هماا ت گسجرش تعديق برار ت مااتم درش ش   اي نرص  بيا شي  مااتم   

ترپ ديقانكار م ت نتم ترپ دركد يق  ارترپ تح يلمهكل هار ار داده . ماناا ان اماس  رتنا،شي 

 بيا ت نكجه ظران  پ داشجنمخج ف  ار ا در مه عي  ه هار بردهديگرپ بهيك  ا به ه داده ارت اط

 .طهر مااتم ا بهت مهضهع مسائل  ا به ا ت  ساسي تر در نگرشبي 

 برار  اي شهدپ طرحم  نيز ناميا، طهر مدهدربه داده سارماه گا   هه داده سارماه نهع در اين  

 هه صهرا اين شهد بهم  بيا شي        ارار يادگيرر مااتم رت اسجفاد، برنامه تكرار مااصر اص  

 ا در  ه هار برده ا ت بهت متارا ت تكرار مع هماا تدرين برار ت مااتم درش ش   ارنرص 

ت  شايه هاا.  دچاين  ا هس را در  ه لرم تس ط شهد تا يادگيرنا،م  درنار گرنجه مخج ف  ارمه عي 

 در يك پ تكرار مااصر برنامه ار مااتم  . غر  باشا بعار ت ار  هس  ت مطا   درك برار م ااي 

دتپ معاا   ه ي ار تره هه طهرربه اس       رت ربه رتر بعار رت ربه باا هرده  باشا ب كهند  سطح

 ت مد كرد ار شااد  ت مدق داماه تاريجاي اد شهد ت به يادگيرنا، تر در ذ نتر ت تسي رتشن ت مفتهم

 تر گردد.يابا ت د يق گسجرش تر

 و يكپارچگي وحدت -3 

 ديگر  ه ر،با  هر بهرر ار معرن   هر، يك ت اصهل  تايق داده پ ارت اطمااهر ار يكپارچگ   

 مجفاتت   ارصهرابه درس  ربرنامه داده سارماه برار مبه  ماهاهبه يكپارچگ  . اصطبحاس 
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ديگر تأهيا با يك درس  ربرنامه  ا ت محجهار هر، انت  رتابط رتر تعاريف . بعض اس  شا، تعريف

 معاار . ايناس  شا، د ا نيز تعريفم  نرد رتر درته در هه چيزر صهرابه هاا اما يكپارچگ م 

شهد ت درگير م  نعال صهرابه انساه در  ه دارد ههم  معطهف ادراه  يادگيرر ما را به اديرپ تهجّه

 د ا. ماهسار معاادارر شكل رسااپ بهنار م به ارت اط ب  در اتّل را هه ت ت ارب  هاا معرن م  ههش 

 به هه صهرت  به يادگيرر  ارمحجها ت نعّا يّ  داده سارماه دارد به دل   يگانگ  پ مبكباابراين  

طهر  ا سرتهار داردپ بهبا  ه هه با مااصرر نار ت رنجارپ در رابطه ت اا  ترده دس در به يادگيرنا،

 هاا. هدك ارنزاياا،

 تعااااادل -4 

 رماه  ه  مهرش  نيار ار ت براساس معين رماه پ در ماانراگير معين برار مجعادل درس  ربرنامه  

 هاا:شياا م  مخج ف   ارجا ه درس  ردر برنامه شهد. تعادلم  تعيين

  مهراهدان  ت اججدام  نردر نيار ار مياه اي اد تعادل -

پ مسال ه  ل  ارپ نرص ارت اط   ارماناا متارا انسان  صب ي  اص    ار يطه مياه اي اد تعادل - 

 ت... شترتنار صب ي 

 ت مد   نارر  ارجا ه مياه اي اد تعادل - 

 محجها ت رتش مياه اي اد تعادل - 

 شهد: رير تهجّه نكاا محجها به د  ت سارماه در انجخا  

 مهابه مه عي  يا تعاادر ار تدثيل پ اسجفاد،ت مهكبا مسائل طرح -

  مهردان  ت... تهسط تصهيرپ مكس پ ارائهس ال پ طرحنعّا يّ  پ طرا  م تهلا بررس  - 

 ار دهد اررياب   مهر جت دان  به نرص  ارائه -

 ارمهارد  اشيه به ار شردادجن ت دهددارر  ر مهضهع به مربهط  ا ت نكااپ تح يلاطّبماا ترينمتم ارائه - 

 ا ديّ  ت هم

  ا ه بر م اار  اي نعّا يّ  بيا تصاتير ت شي  در ريرنهيس هان  تهضيحاا رارائه -

 هجا  در شاياه  مهراهتر دان بي  رمطا عه برار مااس   ارار هجا  نترسج  رارائه - 

 در  ه تهضيحات  رت ارائه هجا  در ابجاار«  مهربا دان  سخا » ماهاه تح  مطا    گرنجندرنار  - 

 . مهر ت مهارد مهابهدان  پ تكا يفمطا عه پ رتشهجا  محجهار دردصهص
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 روش هاي تدريس
 يادگيري -اصول ياددهي -3-2-1

 ار رمهر مهنّتيّ  ت ابااع ت نه ترر اس  ت ت رب  رابجكار هارر پ ار جتج تاريس هه با تجهد اين  

تأهيا  نه ت مااس   ارشيه، جايا به محجهار  مهرش ت برار اس  ت  ساس متم رمرصه در اين

ماناا  ار م هم  تجهد دارد هه م د  اصهل پ بعض در تاريس هرد هه شهد اما ن ايا نرامهشم 

 ا در  ه ت رماي  اس  شا، ت... گرنجه درس  ريزرپ برنامهيادگيرر شااس پ رتاهج تربي شااس رتاه

ندايا. م  مهردانجاار را تضدين ا ااف هاا ت تحتقاي اد م  درس  گيررت جت  پ نامنراياا تاريس

 :اس  رير ضرترر يار ارت مع اصهل به تهجّه تاريس  اررتش د  ت سارماه پ در انجخا باابراين

 ت ا ااف تاريس رتش مياه  دا اگ  اصل -  

 ت محجها تاريس رتش مياه  دا اگ  اصل -

 ياب ت اررش تاريس رتش مياه  دا اگ  اصل -  

 تاريس رتش در انجخا   ثار شرترش  به تهجّه اصل -  

 با امكاناا تاريس رتش تااس  اصل -  

  مهراهدان  با دصهصياا تاريس رتش  دا اگ  اصل -  

 تاريس رتش در انجخا  يادگيرنا، مهاره  امكاه به تهجّه اصل -  

 مع داه ار رنه  ارمتارا به تهجّه اصل -  

 هبس با جدعي  تاريس رتش تااس  اصل -  

 ريستا با رماه تاريس رتش تااس  اصل -  

 با نضا تاريس رتش تااس  اصل -  

 تاريس رتش در انجخا  نگررجام  اصل به تهجّه -  

 هاام ؟ برارمااهرر چه برار بايا ار دهد بپرسا: تاريس رتش در انجخا  مع ّم طهر ه ّ به 

 ؟هام ا اام  مهرش  رتش انجخا  بايا به شرايط  چه تح ت؟  مهراهدان 

 درتس در تاريس هه اس  اين اس  مس م چهبپردارد.  ه مااس  تاريس رتش انجخا  به سپس 

 اپ ار رتش ندهد ريرا  ريك تهصيه دبيراه هرد ت به را انجخا  داص رتش يك تهاهند  اججدام م هم

ت   مهرش  ا ااف به رسياه برار اس هاا ت بتجر م  را اي ا  داص   ارت محاتدي  دصهصياا

 درس  رت رتيكرد برنامه پ ا اافرا، شهد ت در اين اسجفاد، تاريس مخج ف  ارار رتش تربيج 

 برار مااس   اررتش انجخا  را برار ريرپ را،  اربر تيژگ  ت تأهيا  ه مجهسطه ردتر، اججدام م هم

 دايا.نبار م  مع ّداه
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 تاريس نعال  ارار رتش اسجفاد، به مع ّم با تأهيا بر تهجّه ت گرت   نردر مجاهع  ارنعّا يّ  طرح -9 

  مهراهدان  دب ي  با تأهيا بر شرترش ت گرت   نردر مجاهع  ارنعّا يّ  طرح -2 

 رناگ  ضرترر  ارمتارا ت شرترش هس  با تأهيا بر ت گرت   نردر مجاهع  ارنعّا يّ  طرح -6 

 تأهيا بر اصل ت... با ت گرت   نردر مجاهع  ارپ نعّا يّ اججدام  پ مسائلپ ندهنهمثال رارائه -4 

 ه مهار يادگيرر

 ر مهدان  ذ ا   اربر نعّا يّ با تأهيا  در مجن س الت  طرح -5 

  مهردان  مد    اربا تأهيا بر نعّا يّ  ت هار گرت   مطا عه ت ان ام مد    ارنعّا يّ  طرح -3 
 آموزش فعال هاياز روش تأكيد بر استفاده 

 مفتهم نراگير دهد در هس  هه اس  بر اين محجهاپ سع  د  ت سارماه پ انجخا ا ااف در تعيين  

ديگرپ  م ارا تادار شهد. به ت گرت   پ نردرپ مد  ذ ا  ر انعّا يّ  به مخج ف باشا ت ار طرق ستيم

 را نعال ت  ناه تأهيا داشجه يادگيرر ت ار  در هس   مهراهدان  مسجتيم درگيرر محجها رتر

تر تأهيا بي «  مهرش رتش» بر  مهرش اججدام م هم  مهرش رپ در برنامهد يل  دين ندايا. بهم 

 ت رتش را،  مهراهدان  رت بايا به  اپ ار اينت دانسجا  ار اطّبماا ارم دهمه هد تا  مهرششم 

در  هه تاريس نعال  ارار رتش پ بر اسجفاد، اف اين تحتق . براررا  مهد  مسال ه ت  ل يادگيرر

 شهد.أهيا م دارناپ ت نعال مهاره  يادگيرر در جرياه  مهراه ا دان  ه

  يادگيري -شيوه هاي ياددهي  -3-2-1
  ا اسجفاد،ار  ه تهاهم  اججدام م هم درتس در  مهرش هه تاريس نعال  اررتش ترينار متم

 شهد:م  مهارد رير اشار، هردپ به

 مسال ه  ل -9  

 گرت   بحن -2 

 ت شاسخ شرس  -6  

 ر () ذ ن انگيز مغزر بارش -4  

 تيم امضار تاريس ارطريق  ديارر -5  

 تيم هاراي  طرح ارطريق  ديارر -3  

 مسئله حل روش -1 
گيرنا ت يا دار  رار م مسال ه در مه عيج  پ يادگيرناگاهمع ّم ار طرف س الت  رپ با ارائهرتش در اين  

اناپ نجهاناا   بن ياد گرنجه  مهراهدان  هه چهبا تكرار  ه هه ياباا. س الت م  مه عيج  دهد را در چاين

 تهاهرا م  مسال ه  ل تادار هاا. انايهياه را به  مهراهدان  هه س الت  د اا يعا   ا را جها  ه
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را  شا، هدجهتر  مار  هاما شي  ترهي   پ يادگيرنا، ه رتسي ه به هه درنار گرن  نراياار صهرابه

 گيرد ت در ط   ا بتر،جايا ار  ه مه عي  يك برار     را، به رسياه تهانا برارهاا ت م م  ههف

بالتر  ررد، يا  انهه  اما، پ يكشا،  مهدجه تار، مهضهع شهد. اين جايا نايل يادگيرر نراياا به اين

 هاا. را  ل نهع ار اين ارد ساير مسائلسرا  ادر م  يادگيرنا، هه اس 

 :تدريس مراحل

 مسال ه ت بياه ارائه -9 

 نرضيه رارائه -2  

  ار لرا، ت بررس  ارائه برار انفرادر صهرايا به چاانفر،  ارگرت، به  مهراهدان  تتسيم -6 

 مهجهد

 يهاتادرش  لدر مهرد را،  ر گرت، گزارش رارائه -4

 (گيررنجي ه ر ا )مر  هگرت، تهسط شا، مطرح م ا ن به باتهجّه تأييا يا رد نرضياا -5 

 مهارد مهابه به تأييا شا، نرضياا تعديم -3 
 :گروهي بحث روش -2

 ركمهج ةت مهرد مب  داص مهضهم  ردربار، ت ماام سا يا، تگهي پ گف گرت   بحن رتش  

 ت ت ربياا با اطّبماا پ بايا مجااس بحن برار شا، مطرح . مهضهعاس  در بحن هاااگاهشره 

 بحن مهارد اسجفاد، ار بتجرين يك  چاينهاا.  م دهد را مطرح  مهر باشا تا ات بجهانا نارياادان 

 ا  ه ت هاربرد مخج ف معان  هثرا م   به اس  مدكن هه اس  ت مفا يد  در مهضهماا گرت  

 دچار شيهااترر بار، در  ه  مهراهدان  هه باشا يا اين تجهد  ما،به  مهراهدان  در ذ ن ابتام 

را مهرد  مسال ه يك پ ابعاد مخج فهبم   اردر نعّا يّ  نعال با شره   مهراهپ دان رتش باشاا. در اين

هااا م  درك چاين ترنا.  مم  دس به تررمديق شااد   ه به نس   د اا ت در شاياه رار م  بحن

 به داده ت گهش هرده . اسجاللگذاش  ا جرام  ناه نارياا دارنا ت بايا به نيز ناريات  ديگراه هه

پ گرت   بحن ارطريق چايندنا.  مگر راء م  تحدل ررت يه  مهرنا ت داراررا م  ديگراه  ار رف

پ بحن جرياه ياب ت اررش پ تح يلمع ّم اص   رپ تظيفهرتش هااا. در اينم  را تدرين گرت   رتابط

باشا  را داشجه بحن رهااا، ااي  تهانا نت ات م  . ا  جهاس  شا، گفجه مطا   ت صح  پ سارماهماطق

 چاينهاا.  م  ااي  مسير اص   را به شهدپ  ه دار  برسا يا ار مسير اص   بس بن به نبح ت  رجا هه

بايا  ديگرپ مع ّم م ارا نا اا. به دهد ادجصاص را به پ بحندصهص  انراد به باشا هه بايا مرا  

 هاا. تگه تههيقت گف  در بحن شره  را به  مهراهدان  ر ده
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 تدريس راحلم 

 مهرد بحن مهضهع انجخا  -9

 بحن  مهرش   ار اف بياه -2

 مهردبحن مهضهع رامضا دربار، رابرار نار  ده -6 

با  دترتر اس  تر ت ديگررنزديك مهرد بحن رمسال ه شاسخ به يك  هه شاسخ دت ندهنه انجخا  -4 

 .هااا،مطرح  مهراهدان  تهسط ذهر د يل

تگه در ت گف  بحن ت ان ام اس  نار مااس  به هه شاسخ  ردربار،  مهراهار دان  ناردها   -5 

 .رمياه اين

 ار بحن گيررت نجي ه مااس  شاسخ سهر به بحن جرياه  ااي  -3 

 .در بحن هااا،شره   مهراهدان   ارنعّا يّ  ياب اررش -3 
 و پاسخ شپرس -3 

جايا يا  مفتهم  رتفكّر دربار، پ شاگرد را به ه رتسي ه به مع ّم هه اس  پ رتش ت شاسخ شرس   

 م تهل به پ ار مع همذ ا   ارهاا با ههش م  پ شاگرد تبشرتش هاا. در اينم  تههيق مط    بياه

پ مسجتيدان  ه جايا ت تاريس يا درس مط   شاگرد به تهجّه ج    اگام رتش در اين هاا. مع ّم  ره 

را در مسير  شاگرداه ذ ا  پ نعّا يّ شا، ريزربرنامه  ارس ال با طرح شردارد ب كهند  مطا   بياه به

ياباا.  تهنيق جايا مفا يم ههف به هاا تا دهدشاهم  را  ااي  پ  هجايا  رار داد، ت مفا يم مطا عه

 ار مفتهم شاگرداه هه دره  ميزاه ياب ت يا اررش شا،   بن  مهدجه هه مرتر مطا    پ براررتش اين

 بايا باتهجّه اما س الا اس  م ثرر  ا بسيار رتش ه تفكّر ت اسجالل  ارا شرترش دارنا ت برار درس

 را به را برانگيزد ت ذ ن  ناه تهجّه شهنا هه مطرح ارگهنهگردنا ت به حطر شاگرداه م د   اررمياه به

 در جرياه شاگرداه ر ده اتخاذ هاا هه بايا ترتي   پ مع ّمشرجدعي   اردر ترد. در هبس  ره 

 بايا به ديگرپ مع ّم ار طرفبپردارنا.  ت شاسخ ت شرس  انايهه به  رار گيرنا ت نعالنه  مهرش   ارنعّا يّ 

 با ا. داده ت شاسخ تفكّر ت تأمل برار هان  نرص  شاگرداه

 :اس  مجك  اصل 6بر  ت شاسخ شرس  رتش 

 يا مسال ه تجهد س ال -9 

  مهراهت دان  مع ّم تهسط ذ ا   ارنعّا يّ  تااتم برار مجها    ارس ال طرح -2 

 دان  ت هس  نكرر دب ي  به  ه رنجي ه هه طهرربه مسال ه  گا انه ههف پ برارذ ن تبش  ااي  -6 

 ما ر شهد.
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 تدريس راحلم

 اين نهيسا. مهنّتيّ م  سيا، تخجه را بر رتر پ س ا  مر  ه در اين : مع ّممع ّم تهسط ماهاه انجخا  -9  

 تههيق برار هاا. معدهلن مع ّداهم  ديگر مطرحيك در ش  مع ّم دارد هه بسجگ  س الت  به اغ   رتش

 هه هااا يا ار س الت م  شرتع شا انجاد،شي  پ ابجاا ار س الابحن ترتد به به  مهراهدان  ت درگيرر

ت  شاادج  سطهح به رسا ههم  ت س ال به پ نهب داناا سپس ا را م  ه شاسخ  مهراهدان  ر ده

 دارنا. رنيا تررتر ت تسي مديق ادراه 

 مهضهع ردربار، هام ّ  ذ ا  پ  مادگ  مهراه: اگر دان  مهراهدان  ار سهر شاسخ رارائه -2  

هااا ت   تررجد  مات يا اطب نكر هرد، مهضهع رداد تا دربار،  ا نرصج  ه به تهاهباشااپ م  نااشجه

 گيرد. تگه صهرات گف  ( بحنبعار ر)مثبن ج سه معين رماه در يك

مهارد بر  گيرد ت اينمهرد مرتر  رار م  دتبار، س الا متم پ نكاامر  ه : در اينگيررنجي ه -6  

هرد.  بااردر تاب ه دسجه اهتهرا م  يا ماف  مث   شهد. نكاام  يادداش  هبس تاب هر رتر

 تاب ه نهشجه رتر هه نكات  به ت باتهجّه داد، را دهد ان ام گيررشهنا تا نجي ه بايا تههيق  مهراهدان 

  ترنا. مدلبه  اي پ تعديماس  شا،

 مغزي بارش روش -4 

با   مهراهپ دان م گفجه م  شهدهه به  ه رتش ايا،  ار  ن  يا رتش ذ ن انگيزر   رتش در اين  

 مهر پ دان هااا. باابراينم  رساپ نهران بياهم  ذ اهاه به درمهرد مهضهع را هه مطا    رپ ه يهتدام  رادر

ا ت د م  ارائه هبس  ا را بههاا ت  هم  دهد اسجفاد،       ار ا ت دانسجهار يانجه ت نهرر طهر نادهد گا،به

ديگر  ا در هاار يك هتدام  هااا ههم  را بياه ت ه دات  جدبا رپ م دهمه مهراهدان  تاريجبه

را   ن   ارانكار ت ايا، بياه د ا. رتش را ارائه مربهطه با سرنصل مرت ط ار مطا   ارمدا، تهانا بخ م 

 ترربي  را غاار درس  هجا  بردپ مجن ش   مط   ار يك  مهراهن دا  اردانسجه برد تا به هار به تهاهم 

ندهد تا  را تههيق  مهراهدان  ت بالدر، هرد، ياب پ اررشمهضهع را ار يك  مهراهدان  بخهيا ت دريان 

 .دهد بپردارنا  ار ا ت دانسجهدان  رت ارائه م اد ه به دتسجانه در نضاي 

 تدريس حلمرا 

  مهراهدان  به مع ّم ( ار سهر)مهضهع ماهاه يك رارائه -9 

  مهراهدان  ار طرف مهرد ماهاهدر ت جدبت  پ ه داامطا   نهرر بياه -2 

 مع م تهسط سيا، تخجه بر رتر  مهراهدان  مطا   نهشجن -6 

 مطا   باارجد  -4 
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 گيرينتيجه -5 

 انا ار:م ارا تجهد دارد هه داص   هانين رتش ايندر  

 ا ايا، ترينپ بي رماه تريندر هم هه اس  اين نكرر ار يهرش ريرا  اف اس  انجتاد مداهع -9 

شهدپ  (  ط ته ياشاه  ا ) اگامنراياا با انجتاد يا اظتارنار درمهرد ايا، اين هه ته يا شهد ت در صهرت 

 يابا.ند  تحتق  اف ينا

 .بكرتر باشا بتجر اس   ا  رچهشهد. ايا،م  تفكّر اسجت ال ار رتان  -2 

ديگر يك  ارشهنا ار ايا،م  تههيق گرت، شهد ت امضارم   ا دن الت بت هد ايا، ترهي  -6 

 هااا. ترهي   ا را با مهااا ت  ه اسجفاد،

 .تر اس بي   لرا، بتجرين به رسياه تر باشاپ شانس ا بي ايا، .  رچهمهردنار اس  هدي  -4 
  )همياري مختلف هايبخش به موضوع تقسيم روش

 اين اص   دارنا. تيژگ  شره  درس در تاريس مع ّم جار به  مهراهدان  رپ ه يهرتش در اين  

 باشا.م   مهراهساير دان  به درس  ت مطا   مفا يم در انجتال  مهراهدان  نعال پ مهاره رتش

ار  شهد. يك م  يادگيرر هار ما شاه بامن انراد گرت، پ تفاتا ديارر ارطريق در يادگيرر  

 هار هااا ت ار ياد بگيرنا با  ر هس   مهراهدان  هه اس  اين رتش اين ارطريق يادگيرر  ار اف

 ا  ه به ت ارب  ت انجتال مث   پ اي اد ارت اطنراگيراه تحصي   شيهرن  بال رنجن مهج  طريق اين

 برار  مهراهدان  نيار دارنا. ت ج   ه به سا م ت شاادج  پ رتان اججدام  رتهسعه برار شهد ههم 

  ه به  دساله تدام شهد ههم  نعا يج  به ت ايل مهرش   هاااپ نعّا يّ هار م  مهجره   اف به رسياه

 هااا.  دايگر هدك يادگيرر شهنا تا بهماا م انگيز،  مهراهد اا ت دان م  اررش

 تدريس مراحل 

 نفر، 3  ارتيم تهكيل -9 

 مخج ف اجزار به درس تتسيم -2 

 تيم امضارار  يك  تهسط  ر بخ  رمطا عه -6 

 را مطا عه مهجرك بخ   ه هه ار  ر تيم امضاي  تهسط  ر بخ  مطا   شيرامهه ت بررس  بحن -4 

 (تخصص  گرت، انا )تهكيلهرد،

 دهد تيم  ر نرد به بارگه  -5 

 تهضيحاا د يق ه اپ شايابخ  نراگيرر تاتا را، جا هه)ار  ه نهب   ا بهتيد  م برار تهضيح -3 

 شهد(.م  تتهي   ا در سايرينتيمت هار  م مطا   به تهجّه رپ انگيز، اس تيد  م
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 تيم كارايي طرح -6 

 سارد:را م  تيم هاراي  طرح اساس  ردت نرضيه 

 دانا براررا م  چه هتهانا م  .  ر شخصنكر بتجر ت م ثّرتر اس  تر ار يكدت نكر يا بي  رنجي ه -9 

 ديگر نراگيرنا.تهاناا ار يكم  د ا ت  ده تهضيح ديگراه

 دارد. اثر مث   بر يادگيرر ت انگيز، اس  پ انگيزاناا،در يادگيرر نعال پ شره نراگيراه برار -2 

 محجها را تح  شهد ههم  داد، شهد بعا س الت م  ارائه مجن در  ا   درس  مهضهع رتش در اين 

را در  ت ديگرر يادگيرر را در دهد طرح يك  هرد هه طرح س ال دت نهع تهاهد ا. م  رار م  شهش 

شهنا  طرح بايا طهرر يا س الا  رار داد. س ال مهرد اسجفاد، نردر درك مااهر اررياب به  رمهه شس

   بن ارائه هه هاا ت يا ار اصه   گيررهار ب ردپ نجي هبه ارگهنهرا به س در ار نراگير بخها ا مهضهع هه

 گهش رنجي ه ده  رندر، گرنجن باشاا هه بايا طهرر پ س الاباشا. باابراين داشجه پ اسجا اط شا،

 شها ا ت... باشا. پ اررياب پ م ا ثهپ تفكّر هردهداده

  ذّا  فا  ار جاال اهثر مردم طهر هه سجاا.  داه د اا،پ ذاتان شاداشس الت  نچاي به شاسخگهي  

را تا ا   ه نراگيراه هه اس  ابزاررپ يادگيرر  ار اف اناار، گيرر تحتق برار تسي ه برنا. بتجرينم 

را شياا هاا  نجهانا شاسخ هس  يچ اس  باشاپ مدكن سخ  دي   بااناا ريرا اگر  رمهه سخ  مجعارن 

 داناا.را م  جها  نراگيراه  ده گيرد چههند  صهرا باشاپ بحث   ساه ت اگر دي  

 تدريس مراحل 

 گيرد تا شاسخ رارم  درادجيار ناه ياس الا تس ال مهخص نراگيراه نردر رمطا عه برار درس  مجن -9 

 د اا.

 ردربار، تيم گيرد تا امضارم  صهرا  ا بحنپ در تيمس الا به نردر گهي ار شاسخ شس -2 

ت يا  اس   ما، در مجن چه  ه به شاسخ هه اس  برساا. معيار امج ار اين تهانق به  ر س ال به شاسخ بتجرين

 هاا. شهدپ مطابت م  اسجا اط ار  ه

 داطر داشجه را به« ها م  ته اشج ا،»ت « مخا فم با  ه من» بين بايا تفاتا متي امضار بحن در جرياه 

  ارت شاسخ ات يه ار نعّا يّ  نردر  ارشاسخ شهد ت بهم  ارائه س الا پ شاسخبحن ار اتدام باشاا. شس

 ندر، نراگيراه تهسط تيم تهانت 

 يابيارزش هايشيوه -4-2

 چيزر ت يا هيفي  پ م ثّر بهدهپ مط هبي اررش ردربار،  ه ارطريق هه اس  نراياار ياب شارر 

 شهد.م  ت داترر  ضاتا  ا ت متاصا معينمبك ط ق
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 اين باشا. بهم  ت تفسير اطّبماا پ تح يل تررجد  ( براردار )سيسجداتيكنراياا ناام پ يكياب اررش 

 سجاا.  يانجن تحتق انا يا در  اليانجه تحتق ميزان  چه مهردنار به  ارهاا  افم  تعيين ر ههمااه

 رنجارر بر تغييراا ناارا طهر ادصبه  ه ت نت  اس  ت شرترش  مهرش متم ار ارهاه يك  ياب اررش

 .ت...( اس  پ رتشپ برنامه) اف ت شرترش ر مهرشساير مااص بر هار ي  ناارا طهر اممت به  مهراهدان 

بايا  ياب اررش پ چگهنگ ؛ باابرايناس   مهرش   ارپ  افدرس  ياب اررش ان ام برار متم مبك

شهد  انجخا  ارگهنهبايا به  ه  ا ت ابزار ارگردد ت رتش تعيين  مهرش  ت انجااراا با ا ااف مجااس 

 ا ت  ا ت اررش اپ نگرشرا در دان   اصل تغييراا درمهرد ميزاه ت  ضاتا گيرراناار، امكاه هه

 ميسر سارد.  مهراهدان   ارمتارا

 مطرح« ت نگرش پ متارادان » ر يطه در سه پ ا اافاججدام م هم در رتيكرد جايا  مهرش 

 ياب باشاپ اررش درس  رمهردنار برنامه اص   ررمياه سه ايندر  ا ااف ت ج  اس  شهد. بايت م 

ا ذهر باشا. نهق ررمياه ناظر بر  ر سه شهد هه طرا   صهرت  نيز بايا به  مهراهدان  تحصي   شيهرن 

ت  شفا   يا هج   صهرابه چاا شرس  طرح شامل هه ياب در اررش رايج ساج   ا ت معيار اررتش

 برار مااس   رتهانا شيه،پ ند  اس شرس  به  مهراهدان  شاسخ نهع براساس ارندر، درنار گرنجن

 ر ا باشا ريرا در شيه، مهدجه درمهرد اين ت  ضاتا  مهراهدان   ارار  مهدجه اطّبماا  تررجد 

تأهيا  درس  مطا   يا  ااهثر نتدياه هرده در  فظ  مهراهدان  بر تهاناي  نتط هه ياب اررش

 ةدر برنام هه هاا در  ا   ياب را اررش برنامه مهرد تأهيا درا ااف  ار ا تنگرشتهانا متاراند شهدپ م 

  جايا:

  محض بردان  تأهيا دارد نه رناگ ضرترر  ار ا تمتارانگرش شرترش طريق اردان برهس 

 شرترر اناه اصرار دارد نه دب ي  ر رتشب 

  انفرادر صرنان نعّا يّ  تأهيا دارد نه مهارهج  بر يادگيرر 

  محهر  مهرش نه اس  نراياا  مهرش ت را ادار هااا،تستيل مع ّم 

  ،ماهاهت... به  ّمپ معپ هجا اطراف ت محيط با ديگراه ناير ارت اط  مهرش  مخج ف ار امكاناا اسجفاد 

 .ت جزت، صرنان هجا  نه مهردنار اس   مهرش  تسايل
 :يابيارزش هايها و روششيوه انتخاب اصول-4-2-1

 تغييراا ت انهاع اس  اي اد تغيير در رنجار يادگيرنا،  ه  اف ترينمتم هه اس  نراياار  مهرش

 به ياب دس  ميزاه تعيين مفتهم به ياب پ اررشباشاا؛ باابراينم   مهرش  ا ااف مهرد انجاارپ  داه

 ار ا ااف داررمعا  ت رتشن را با تعريف بايا  ه ت اس  مهرش   اررتش هيفي  تتعيين ا ااف

  غار هرد. مهرش 
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 ،را در ادجيار بگذارد. س ت ماا لرم باشا ت اطبماا با ا ااف بايا مجااس  ياب اررش  ارشيه 

  ،باشا. درس  رت سادجار رشجه با ما ي  بايا مجااس  ياب اررش  ارشيه 

  ،باشا. داشجه تااس  بر جامعه  اهم  ار ا ت نگرشبا اررش ياب اررش  ارشيه 

  ،باشا.  صهل  ابل ياب اررش  ارشيه 

  ،اردر هجا  شا،تعيين  ارنعّا يّ  شهدپ ب كهمحاتد ند  نهشجارر  ار رمهه به ياب اررش  ارشيه  

 ط  ا.دهد را م  داص ياب نيز اررش اججدام  م هم

   هه ما  اگام  طهر مثالگذارد. بهاثر م  يادگيرر ت هيفي  بر نهع ياب اررش  ار ا ت رتششيه، ما ي 

 نهع اين داص ياب ت اررش باشيم نااشجه تهجّه در هجا  شا، دهاسجه  ارنعّا يّ  به ياب در اررش

  مهراه ا در دان نعّا يّ  نهع اين ان ام برار لرم رپ مدبن انگيز،ت اجرا نكايم بيا  ا را شي نعّا يّ 

 طرا   ارگهنهبايا به ياب اررشمانا؛  ذاپ م  مغفهل  مهرش  ار ا ااف بخه  يابا تدرنجي هم  ها  

 :شهد هه

  رار داد. را مهرد سا    مهراهدان   ارهاربرد  مهدجه بجهاه ار س الا بعض  ارطريق  

  شهدتا نرددر يادگيرر  ا مربهط ه ةدربار ت ضاتامخج فامهرتمسائلاررشياب  به ارس الا تعاادر 

 هاا. اررش   ضاتا  ه يا بار دهب  ةدربارنكرتانايهه با اسجتبل هه برسا  ار به مهضهع يك

  ار  ط  ا.  افدهد را م  داص ياب نيز اررش در هجا  شا، تعيين  ارپ نعّا يّ شاادج  ارغير ار جا ه

 ناير متارا اججدام   ارار متارا بعض  ذ ا   ارمتارا تتهي  ضدن هه اس   ا ايننعّا يّ  اين

 گردد ت اين ت... تتهي  شذيررت مساله ي  مساله ي  پ ا ساسپ  دكاررهرده پ مههراارت اط بر رارر

 دهد به  مهر با دتسجاهدان  هه  اگام  طهر مثال. بهميسر نيس  مد    ارنعّا يّ  جز در جرياه

 هاا.م  را تدرين هرده ههراپ مدر مدل شردارد در تا  م  مههرا

 نمود: توجّه چند نكته ها بايد بهفعّاليّت در انجام

  ّنخها ا شا  ذا  تأمين هجا   مهرش   ارنگيردپ  اف ان ام  مهراهدان   ا ار طرفاگر نعّا ي

 شهد. شيگيرر مرت  ار درتس  ريك  ارنعّا يّ  اس  ضرترر

 تهاهگيرد. م  ان ام تحصي  دتر، ر  طهر مسجدر ت در طهل ا بهنعّا يّ  ياب ررششهد اشيهاتاد م  

د ااپ م  دهد ارائه مد    ارت نعّا يّ  ار هار گرت    مهراهدان  هه هار ت گزارش  نجايج به باتهجّه

 شهد. مع هم نهب  مسجدر  ه ندر، نهب  ر  در شاياه امجياراا  ا مااهر هرد تا ار م دهع ه برار امجيارر

 ار  اسجفاد، باشا. بالترينم  ت مع داه يادگيرناگاه مهجرك  ارار مساله ي  ياب اررش  ر نهع ان ام

 باشاا. داشجه شره  ماا در  هت مب ه انراد مسالهل تدام شهد ههم   اصل رمان  ياب اررش

  باشا. داشجه يادگيرنا، برار باشا ت باردهرد دائد  در ت دائد بايا مسج ياب اررش 
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  نيز بايا   ناه  ارهاربرد  مهدجه باشا ب كه  مهراهدان  محفهظاا ن ايا تاتا سا   ياب اررش م اار

  رار گيرد. مهردتهجّه

 ارار رتش ت با اسجفاد، مجفاتا ر ادر مه عي  مخج ف ار مااب  اطبماا هس  ياب اررش رتش بتجرين  

 .اس  گهناگهه

  شدار  يا. به ار  مهرش جاانهان  بايا بخ  ياب اررش 

 شهد.  ا( تهجّه ا ت متارا اپ نگرش)دان  يادگيرر مخج ف  ار يطه بايا به ياب در اررش 

 ار هل بخه  ماهاهبه  ه بايا تاتا به ا ب كه رار د  ا هعاعرا تح  نراياا  مهرش ن ايا هل ياب اررش 

 شهد. نگريسجه  مهرش  ربرنامه يك

  باشا. ت هبس با يادگيرنا، مجااس  ياب اررش ت رتش نهع 

  ّاس  ت گرت   جدع   ارتبش مسج زم گا، باشا ب كه ا زامان ن ايا انفرادر ياب اررش به مربهط نعّا ي .

  شهد.م  نيز اررياب   مهر در گرت،ديگرپ دان  م ارا هب

 ديگرپ  م ارا شردارنا. بهم  مسال ه يك  ل به چگهنه  مهراهدان  باشا هه بايا نهانگر  ه ياب اررش

 ديگر نيز مهرد تهجّه مدكن  ارهااا يا را،م  معطهف  لرا، يك دهد را ماحصران به  يا تهجّه

 گيرد. رار م  يادگيرناگاه

  س ال يك به صحيح شاسخاريك تيا بي  مسال ه برار صحيح  لرا،ار يكبي باياامكاهياب اررش 

 ندايا. رانرا م

  يا   اب ي  يك ت م زار مجصل اجزار باشا نه هل يك درك بايا مسج زم  هبهمربهطتتكا يفياب اررش

 .متارا

 يا  چاابعار ات با مسائل رتيارتي  ارطريق مسال ه شاگرد را در  ل تهاناي  اررياب  بايا امكاه ياب رشار

  ترد. پ نرا مهل يك

 برار را هه پ بايا نراياارا ااف به بر تهجّه مبت، ياب نگر باشا. اررشبايا نراياانگر ت غاي  ياب اررش 

  ا ت نراياا يادگيررنعّا يّ   مهردر ينديگرپدان م اراندايا.بهشهدنيزتهجّهم  ط ا ااف به رسياه

 شهد.م  اررياب 

  يابيفرايند ارزش مراحل  -4-2-2

 انا ار:م ارا ياب نراياا اررش مرا ل  

 گيرر مهرد اناار، يا دصايص صفاا تعريف -9

 گيرر ابزار اناار، ت سادجن انجخا   -2

 گيرراناار، متياس نجخا ا -6
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  اداد،  تررجد  -4

 اطبماا  ا بهداد، ت ايل  -5

 .مهخص ت معيار ار بر اطبماا م جا   ضاتا  -3

 رزش يابيا يابزارها روش ها و-4-2-3

  اررتش انهاع بر س  اس  پ لرميادگيرناگاه تحصي   ار شيهرن  د يق ياب اررش ان ام برار  

 شهد: اسجفاد، مخج ف ار ابزار ار ياب ت اررش ريستا

 ت... . ارپ چااگزياهتهريح   ار رمهه  ا مثل رمهه انهاع -9 

 نردر صهرابه يادگيرناگاه ار طرف ت شفا   هج    ارگزارش رارائه شامل هبس   ارنعّا يّ  -2 

 تگه.ت گف  بحن  ساادر ج ت شره  تحتيق پ ان اميا گرت  

 با مهضهع مجااس  شهد هه تتيه ارگهنهبه اس  لرم هه يادگيرناگاه ار نعّا يّ  ياب اررش برار  يس چك -6 

 باشا. درس 

 يابيارزش انواع -4-2-4

 :اس  اساس  دت شكل دارار ت شرترش در   درت  مهرش ياب اررش 

 آن هايهدف به در رسيدن برنامه موفّقيّت ميزان يابيارزش: 

 گهنهگيرد  داه رار م  ياب ت اررش مهرد سا   برنامه يك نتاي  يا نجايج بارد، ياب اررش نهع در اين

  اس در صاد  ه ياب ت اررش اس  درس  ربرنامه  مهرش   ار اف ياب شاپ معيار اررش   بن گفجه هه

 انا.يانجه دس  شا، تعيين  ار اف  ا به تا چه برنامه در اثر اجرار يادگيرناگاه هاا هه تا مع هم

 تهاهم   ت  ريزريا برنامه برنامه در اصبح هاا ههم  را نرا م پ اطبمات برنامه ار نجايج ياب اررش  

 هرد. اسجفاد، ار  ه

 تحصيلي پيشرفت يابيارزش: 

 ارتسي ه شهد ب كهمحاتد ند  تحصي   ار مرا ل  ريك شاياه امجحاناا تاتا به تحصي   ياب اررش  

 :با متاصا گهناگهه  مهراهدان  مسجدر يادگيرر  ااي  برار اس 

را  يادگيرنا، شيهرن  ميزاه هه اس  ياب ار اررش مسجدر نهم  ياب اررش  مستمر: يابيارزش -الف  

طهر به  مهراهدان  يادگيرر  ارار نعّا يّ  ياب اررش هاا ت شاملم  معين ار تاريس در  ر مر  ه

 بين ت تعامل مع ّم مها ااا براساس ياب اررش باشا. اينم  سالترم يا نيم  در طهل يا گرت   انفرادر

 جرياه پ در ط ت شفا   هج    ارشرس  يا براساس  ر نعّا يّ  ان ام اگامدر    مهراهت دان  مع ّم

ار  اتد  پ نترسج مها ااا در ث   اي اد سته   برار مع ّم اس  گيرد. لرمم  صهرا  مهرش

هاا ت  متااي  يسج چك صهرا مهر را بهدان  تهسط  ر نعّا يّ  ان ام دهد در  اگام انجااراا
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(  يس )چكنترس  اين ردر تتيه د ا. ان ام  ه را براساس  مهراهار دان  يا گرت   نردر ياب اررش

 شهد. تهجّه يادگيرر  ر نعّا يّ  ت نگرش  پ متارت شاادج   ار اف به اس  لرم

  اي مبك به  مهر ت باتهجّههار  ر دان   اصل نيز براساس ار هبس دار   ارار نعّا يّ  ياب اررش 

 مهارد رير باشا: تهانا شاملمسجدر م  ياب پ اررششهد. باابراينم  هااپ ان امم  تاايم مع ّم هه

 گرت    ار ا ت بحندر نعّا يّ  مهاره  ميزاه - 

 گرت   در هار ار  دكارر ميزاه - 

 ار هبس دار   ارنعّا يّ  داده ان ام - 

  انعّا يّ  ان ام برار دنجر هار ماام داشجن - 

 ت  ارر ت ادب  م د  ت ابجكار ار تحتيت  متالا رماناا ارائه ادجيارر هار ار داده ان ام -

 .تاري   ت هج   شفا    ار رمهه - 

در   مهراهدان   ار مهدجه رپ م دهمهتراهد  يا شايان  ياب در اررش :پاياني يابيارزش -ب 

 ار يك ارتتار برار  مهراهدان  به داده ندر،  ه گردد ت  افم  تعيين  مهرش  ردتر، يك طهل

يا  درس  رت برنامه هار مع ّم درمهرد اثربخه  ديگر ت  ضاتا  مهرش  رمر  ه به  مهرش  رمر  ه

  اريادگيرر تهاهم  ياب اررش نهع باشا. در اينديگر م با يك درس  مخج ف  اربرنامه رمتايسه

 معدهلن در  در دتر، د يل اين هرد. به گيرراناار،  مهرش  ردتر، يك را در طهل نراگيراه مجراهم

گيرد ت را دربر م   مهرش  ت ا ااف درس هارار محج هام   رندهنه ياب اررش نهع  يا. اينم  مدلبه

 شهد.م  ان ام مهخص بااربارم ت براساس هج   صهرابه سال  ر نيم در شاياه

 پت شي  دان  دانهگا   مجهسطه ردتر، در  مهراهار دان  ياب اررش پمصه  رنامه شيه، براساس  

 شايان  امجحاه رندر، به باتهجّه  ر درس امجحاه رگيرد ت ندر،م  ان ام« شايان »ت « مسجدر» دت شكل به

 شهد.م  مسجدر مهخص ياب اررش رتندر،
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 روش هاي ترويج و تثبيت برنامه -3-1

در ابعاد  ت مط ه  مااس  اي اد تغييراا  ه  اف هه اس  تا ار نعّا يّ  ت شرترش  مهرش 

هارهرد  ترينمتم تهاهم  هه اس  تهصيف  بر چاين باشا. با تكيه مهر م دان  تجهدر مخج ف

 .در تيت دانس  جامعه ت بتار مااهر  فظبه  مهراهدان  هرده را در اججدام  ت شرترش  مهرش

 مط ه  شترتنااه ت تربي  انراد جامعه ير ندهدهشذپ جامعهنهين ت تربي  تع يم ناام اساس  ت  اف ن سفه

 مخج ف (درجهام  ه جام  معاار )بهتهسعه اساس  ارمحهر ار يك  ماهاه به امرتر،  اف . ايناس 

 باشا. بايت   اف اين تحتق  ا در جت را، ترينار مااس  تهانا يك م  اججدام  م هم باشا.  مهرشم 

 ت م ّ  امر ضرترر يك ماهاهبه اججدام م هم  مهرش به دها ا شا هه محتق تاتا ت ج  نته  چاين  اس

 مهامل رار  ده بايس نيز م   ه درس  ربرنامه ت ترتيج پ در اشامه. باابراينامر ت ع  يك شهد نه نگريسجه

 تهانا ار طرقم  اججدام م هم درس  رشهد. برنامه اسجفاد، ت شرترش  مهرش ار ترارا يا دار  دادل

 شياا هاا. اشامه مخج ف

 :معلّمان آموزش -1 -3-1

 باشا:شذير م رير امكاه  ار ار را،  مهرش اين 

 برار اججدام م هم هار ما  مهرش مارساه مااهر تأمينبه دام ضدن  مهرش  اردتر، برگزارر 

 هههر  ارار اسجاه ريك 

   مع م را ادار هجا 

  اججدام  در م هم مط ه  تاريس  اررتش  مهرش  ارني م 

 اججدام م هم  مهرش ردر رمياه  مهرش   ارپسدياار اپندايهگا،سخاران  ج ساا برگزارر 

   اججدام م هم مهرشرشا   ردر م  ه اججدام م هم  مهرش به مربهط متالا در 

   اججدام م هم ردر رشجه دام ضدن ما    ا ت مراهز  مهرشبا دانهگا، اي اد  دا اگ  
 :اجرايي و عوامل مديران آموزش -3-2-1

  مهرش  پ معاته مهرش   ارپ سرگرت،متط  پ مساله ينماارس ت مايراه معاتنين انراد شامل اين  

 شذيرد: رير ان ام تهانا ار طرق ا م  ه  مهرش باشاا ههم  هل اراات اد مااطق

 برنامه  ا با رتيكرد ت ا ااف ه  شااي  جت  دام ضدن  مهرش  اردتر، برگزارر -ا ف  

  مهرش  ت جزتاا درس  برنامه را ادار ارسال -   

 درس   ارهبرنام مااهر ت يينبه  ضهرر ج ساا -پ  
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 پ دنجر  مهرشدام ضدن  ار مهرش هل رپ ادار،امجحاناا هل رادار، اس  لرم چاين م 

 سارنا.  دا اا دهد را با  ه  ارپ نعّا يّ برنامه ا ااف تحتق نيز برار مجهسطه

 :آموزاندانش اولياي آموزش -3-3-1 

ار   شااي  . اينانكار اس  غير  ابل ضرترت  برنامه با رتيكرد ت ا ااف  مهراهدان  ات يار  شااي   

 :شذير اس رير امكاه  ار را،

  مهراهدان  ت ات يار اججدام م هم دبيراه مهجرك  ارت نهس  ج ساا برگزارر -ا ف 

  مهراهدان  ات يار برار مااس   مهرش   ارني م نداي  -  

 مدهم   ارت رترنامه در م با مااس   مهرش  متالا در  -پ 

 :آموزاندانش براي درسي غير از كتاب مواد آموزشي يتهيه -4-1 -3

  هار هجا 

  مهرش  هدك  ارهجا  

  مااس   مهرش  انزار ار ا ت نرمني م 

  مهراهدان  برار مااس   ارت رترنامه ته يا م با رتهسعه  

  ،اججدام  م هم  مهرش ت  انداا برار م د  ار بارديا ار اسجفاد 

  ،اججدام  م هم درس  ربرنامه رتيكرد ت ا ااف مااهر ترتيجبه گرت    ارار رسانه اسجفاد 

  اججدام  مسائل ردر رمياه  مهرردان  مسابتاا برگزارر 

 برنامه راياج و شرايط لوازم-3-2

  ياا: رير نرا م ت شرايط پ بايا مهاملبرنامه ا ااف تحتق برار 

 ،در امر تاريس ديا، ت  مهرش مجخصص ار دبيراه اسجفاد 

 پ مسالهل ماارس ت مايراه پ معاتنين مهرش  پ معاتنينمربهطه )دبيراهبرنامه م رياه ت مهرش تهجيه 

  ابا  ه ت م  فاه ريزاهبرنامه ت اسجدرار ارت اط دبيراه تيژ،( به مهرش   ارپ سرگرت،متط 

  مهرش   ارگرت، هرده نعال برار لرم  ارت انگيز، اي اد شرايط  

  شهد.م  معرن  ريزاهت برنامه مه فاه ار سهر هه  ا ت نهريات هجا  به ت تيز ماارس 

  رشجه اين دبيراه برار شرايط ترينبا  ساه تحصيل رادامه امكاه هرده نرا م. 

  م د  انراد با صب ي  هه مط هب  شرايط  ترده ت نرا م دبيراه شغ   مه عي  به جار تهجه 

 شهنا. ت شرترش  مهرش جذ 
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 جاياالسجخاام دبيراه برار  مهرش  اردتر، برگزارر 

 مهرش  ت اسبيا ار پ ني ممع ّم اداررا  هجا  تتيه  

 مسائل پ بررس ماناا نيارسا   اججدام م هم درس  برنامه برار لرم در امر تحتيتاا گذاررسرمايه 

 ت... ت جهاناه نهجهاناه رنجارر ت مهكبا

 برنامه جايا رتيكرد ار به باتهجه ت امجحاناا ياب اررش ناام تغيير ت اصبح 

  جايا برنامه رتيكرد ار به هجهدانه ه بات گزيا  ناام تغيير ت اصبح 

  دبيراه دام ضدن  مهرش ناام تغيير ت اصبح. 

 صالحيت هاي حرفه اي مخاطبان برنامه  -3-3

 تدريس براي معلّم هايويژگي

 دياگا،  مهر تأثير دارد ب كهدر دان  هه نيس  مع ّم م د   ارت تهانداار پ تاتا ت ار ر نراياا تاريسد     

 مهر م ثّر دان  ت يادگيرر پ تغييرپ تحهلدر تاريس تر شخصيّ  ت هل معجتا اس   ه به هه ارپ ن سفهمع ّم

 .اس   مع د  ارصب ي  به تهجّه ت تربي  در نراياا تع يم متم ار مسائل شهد؛  ذا يك م  تا  

 در جرياه هه اس   ا ت مد كرد اي  اپ متارا اپ گراي شااد  رم دهمه مع د   ارصب ي   

 ا را صب ي  هاا. اينم  هدك نراگيراه ت معاهر پ اججدام پ ماطف پ مت  جسد  شرترش به تع يم

 ندهد: باارط ته مخج ف ار جتاا تهاهم 

 :شناختي هايصالحيت -الف 

 ت تربي  تع يم ت اصهل ه ّ  ت ا ااف غاي  ار ا ااف  گا    زتم 

  به ت تس ط  ه به مربهط جان   ت اطّبماا هجا  م د  مفا يم به نس   ت شااد   گا    زتم 

 .درس مهضهع

 تربيج  ت ظرايف بر يادگيرر  اهم اصهل شااد   زتم 

  درس  هجا   مهرش  ا ااف شااد   زتم 

  تاريس جايا ت نعال  ارشيه، ت شااد   گا    زتم 

 ابا رتش مجااس  ياب اررش  ارشيه، به نس   ت شااد   گا    زتم  

  ت...( پ اججدام پ ماطف پ متبن )جسدان   مهراهدان   ارتيژگ  شااد   زتم 

  مجهسطه ردتر،  اافار ا  گا    زتم 

  هبس مايري  مخج ف  ارشيه، شااد   زتم 
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  ا در نراياا يادگيرر ه ت گسجرش اججدام   اربا متارا  شااي   زتم  

  ت  تع يم ات...( ت تأثير  ه اججدام  پم سسااپدانهاد،)مارسهمخج فاججدام   ارمحيطشااد   زتم

 تربي 

  اججدام  ت مهكبا نيار اپ مسائل  شااد  زتم 

  ت مح   م ّ  رت... جامعه پ سياس پ اججدام نر اگ   ارتيژگ  شااد   زتم 

  مربهط م د  ردر رشجه ت تحتيق مطا عه  اررتش شااد   زتم 

  (پ تفكّر دبقپ تفكّر انجتادرتفكّر )تفكّر ماطت   ارمتارا شااد   زتم 

  شژت  ا اام  ارمتارا شااد   زتم  

  مهرش  طرا   شااد   زتم  

 عملكردي هايصالحيت -ب 

 پ سالنهرترانه درس طرح»  مهرش  در طرا   متارا» 

  ارگرت، ت تهكيل هبس در ادار، متارا در نراياا تاريس  مهرش  در هاربرد تكاه هژر متارا  

 درس در هبس  ناه ت مهاره   مهراهدان  هرده پ نعالاهشاگرد هار تهسط

 ات دانهاد، پ  دكاراهم ثّر با شاگرداه ارت اط در بر رارر متارا  

 ت  پ بحنمسال ه ناير  ل درس با محجهار مجااس  تاريس مخج ف  ارت رتش در هاربرد ناهه متارا

 تگه ت...گف 

  مهراهدان  به شيام ت انجتال در سخاهرر متارا  

 مهراهدان   ارت تدرين تكا يف به ت رسياگ  تك يف در داده متارا  

 مهراهدر دان  يادگيرر به ت شهق ت اي اد انگيز، رت يه در تتهي  متارا  

  ب ت ر  ارت هاربرد رتش تار، ابجكاراا رت ارائه ت نه ترر در ابااع متارا 

 مهراهدان  ندراا ت تح يل تاريس با رتش مجااس  ت شايان  تكهيا  ياب در اررش متارا  

  مهراهدان  ت تا يه در تههيق متارا  

 ت... در نراياا تاريس« شژت  ا اام» لرم  ارشژت   در ان ام متارا 

 مهراهنجار با دان ت ر دهد در نراياا تاريس ت ربياا در نگارش متارا  

 رار ت شذيرش  راء مخا ف پ تحدل مهراهدان  اسجاللا به داده ت گهش هرده در اسجالل متارا  

 شاگرداه ماطت 
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   ار هار دهد ياب اررش تهاناي 

 در تاريس بر يادگيرر  اهم ار اصهل در اسجفاد، متارا 

 تفكّر اس  مسج زم  ه به داده جها  هه س الت  ت طرح در ارائه متارا. 

   تفكر  ارمتارا مااهر شرترشبه يادگيرناگاه ذ ا   ار اب ي  ههف تهاناي 

 در نراياا تاريس م د   ارت يانجه ت ار  هارگيرربه متارا 

  ت  دكاراه  مهراهدان  بين اي اد امجداد مجتابل تهاناي 

  برنامه هاراي  انزاي  جت  درس  ريزرامهبرن متارا 

   ه مد   مااهر تحتقبه درس  ربرنامه ا ااف ت تهريح ت يين تهاناي  
 ايحرفه اخالق -ج

 مربهطه ت رشجه م م داطر به تع ق ررت يه داشجن 

  مهراهدان  نردر  ا ت مهكباتفاتا به تهجّه ررت يه داشجن  

  محجها تااس  به تاريس مخج ف  ارار رتش اسجفاد، ررت يه داشجن 

  ارنعّا يّ  به نراگيراه ت تاداشجن درس در هبس سا م ت ر اب  اي اد مهاره  ررت يه داشجن  

 گرت  

 ت ابجكارر تار،  ار لرا، يانجن به  مهراهدان  تاداشجن ررت يه داشجن 

  مهراهدان  ار سهر شا، مطرح ت س الا پ شيهاتادااناراا به تهجّه ررت يه شجندا  

 ت تا اين  مهراهبا دان  ارت اط بر رارر ررت يه داشجن 

 مارسه ت مساله ين نار با ساير مع ّداهت ادل ررت يه داشجن 

 مارسه مخج ف ت شهرا ار  مهرش   اردر گرت، نعالنه شره  ررت يه داشجن 

 با ديگراه در هار ت  دكارر مساله ي  ا ساس ررت يه داشجن 

 دار هار ده ياب ت اررش دهدسا   به ماارمب ه 

  مااس   ارهجا  امر با معرن  اين به  مهراهدان  ت تههيق مطا عه به ماارمب ه 

 ت دب ي  نه ترر ررت يه داشجن 

 ت سايرين  مهراهدر بردهرد با دان  انصاف ررت يه داشجن 

 ت بار نريا  بارانايه  ررت يه داشجن 

 امهر گيررش  ررت يه داشجن 

  اججدام  ماارار ررت يه اشجند 
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 عمومي هايويژگي -د

 ط ع شهخ 

 مهراه دان  به  ه ت انجتال بهده ت شادا  پ شر رارانعال  

  هبس  مهراهدان  ره يه به تهجّه 

  ماطف  ت ث اا ار سبم  بردهردارر 

  مهراهم ثّر با دان  ت اي اد ارت اط بياه  ارا دارا بهده  

   نردر بتااش  به ظا ر ت تهجّه  راسجگ 

 يادگيرر بالر سطهح به  مهراهدان  يادگيرر ارتتار در جت  تبش 

  مهراهدان  به ت نكر هرده مطا عه رشيه،  مهرش درجت  شتب  

  راردارر 

 داررت دهيهجن نفس مزا 

  مااس  رنجارر ا گهر رارائه درجت  تبش 

  رنجارردهش   


