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سخنی با دبىران
همکار گرامی کتاب درسی تارىخ اسالم)2( در ادامٔه مباحث کتاب تارىخ اسالم )١(، روىدادها و تحوالت تارىخ 
جهان اسالم را از دوران پس از قىام امام حسىن  تا سقوط خالفت عباسی در سال 6٥6 ق. در چند محور 

اصلی مورد بررسی و تحلىل قرار می دهد:
ــ تارىخ تشّىع و سىرٔه زندگانی امامان شىعه پس از شهادت امام حسىن  تا عصر غىبت

ــ مسىر و سرانجام خالفت اموی و چگونگی پىداىش و دوره های خالفت عباسی
ــ حکومت مسلمانان در اندلس و سرانجام آن

ــ تارىخ فرهنگ و تمدن مسلمانان و فراز و نشىب های آن
برای اجرای مفىد و مؤثر و تأمىن اهداف مورد نظر از طرح اىن مباحث، توجه به چند نکته شاىسته است:

١ــ به دلىل تخصصی بودن مباحث و مطالب کتاب، ضروری است مدرسان کتاب ، دانش آموختٔه رشته های 
تارىخ و ىا تارىخ و تمدن اسالمی باشند.

2ــ محتوای کتاب مشتمل بر مهم ترىن محورهای قابل بحث در تارىخ اسالم و از اهمىت زىادی برخوردار 
است. از اىن رو، شاىسته است دبىران محترم با بهره مندی از اطالعات کافی و فراتر از مطالب کتاب، نىازهای علمی 
دانش آموزان را به خوبی پاسخ دهند. در انتهای کتاب، منابع مورد ارجاع و استناد و نىز منابعی که مطالعٔه آنها مفىد به 

نظر می رسىد، معرفی شده اند. مطالعٔه اىن منابع به دبىران عزىز توصىه می شود.
3ــ توجه دادن دانش آموزان به موضوع و روش علِم مورد نظر و بىان اهمىت و هدف های آن علم، شرط الزم 
و اساسی برای آموزش هر مادٔه درسی است. بنابراىن، در آغاز سال تحصىلی و حتی در طول سال، موضوع، روش، 

اهمىت وهدف های علم تارىخ را برای دانش آموزان تبىىن نماىند.
4ــ عناىت داشته باشىد هدِف آموزش تارىخ به وىژه در مقطع تحصىلی متوسطه، فقط انتقال دانش به مخاطبان 
در قالب پاره ای اخبار و گزاره های تارىخی نىست؛ بلکه در مرتبٔه  اّول مقصود اىجاد انگىزه و عالقه در دانش آموزان 
برای مطالعه و تحقىق مداوم و مستمر در تارىخ است و در مرتبٔه دوم هدف عبرت آموزی و بهره گىری از تارىخ در 

زندگی، بر مبنای درک و شناخت تحوالت تارىخی و تجزىه و تحلىل آن است.
اقتضا  ارزشىابی  و  تدرىس  دو بخش  در  را  ابتکار خاص خود  و  بىنش، روش  فوق،  به هدف  ٥ ــ دستىابی 
می کند و از طرىق روش سنتی آموزش تارىخ؛ مانند سخنرانی صرف دبىر و تبدىل کتاب درسی به انبوهی از پرسش و 
پاسخ های جزئی و منفصل از هم، محقق شدنی نىست و نىازمند به کارگىری روش های متنوع و فعال تدرىس است. 
جلب مشارکت دانش آموزان در فراىند ىاددهی ــ ىادگىری و ترغىب و تشوىق آنان به پرسشگری،  شرکت در مباحثٔه 
 کالسی و انجام پژوهش های گروهی در داخل و ىا خارج از کالس، روش مؤثر و مفىدی برای آموزش تارىخ است. 



از جمله هدف های  مستند  و  مستد ل  تحلىل های  بىان  و  نظر  اظهار  مهارت گفت و گو،  تقوىت  که  باشىد  داشته  به  خاطر 
آموزش درس تارىخ است و چنان که روشن است بخش های فکر کنىد و پاسخ دهىد برای مباحثه و تأمل بىشتر در 

درون کالس و بخش های اندىشه و جست و جو برای انجام پژوهش در خارج از کالس در نظر گرفته شده است.
6ــ مباحث کتاب در قالب سىر تارىخی و به گونه ای منطقی تنظىم و سامان دهی شده اند. بنابراىن، مطالب درس ها 
را به شکل پىوستار و در قالب فراىندی از تحوالت سىاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با نظم علّی و معلولی ارائه 
دهىد و از طرح پدىده های تارىخی به صورت وقاىع منفرد و مجزا از ىکدىگر پرهىز کنىد؛ چرا که تبدىل درس تارىخ به 
انباشت ذهنی موقت مجموعه ای از اسامی و تارىخ ها  به  با هم  در خوشبىنانه ترىن حالت  گزاره های جزئی و بی ارتباط 

خواهد انجامىد و کارکرد شناختی و نگرشی چندانی نخواهد داشت.
٧ــ در تدوىن مباحث کتاب تالش شده است، زمىنه ها، رىشه ها، علت ها و پىامدهای حوادث و تحوالت تارىخی 

بحث و بررسی گردد و ضرورت دارد هنگام تدرىس اىن گونه مباحث مورد توجه و تأکىد بىشتر قرار گىرد.
8 ــ استفاده از وساىل کمک آموزشی مانند رسانه های دىداری از جمله نقشه ها، نمودارها، جدول ها، عکس ها، 
اسالىد ها و فىلم های آموزشی، باعث گسترش و تعمىق ىادگىری خواهد شد. پىشنهاد می شود نمودار ىا نمودارهاىی از 

تحوالت مهم تارىخ اسالم طراحی کنىد و هنگام تدرىس آن را در معرض دىد دانش آموزان قرار دهىد.
٩ــ مباحثی از محتوای کتاب در قالب ىک توضىح و بىشتر بدانىد ارائه شده است که ارزش و اعتباری 
گىرند؛ فقط در  قرار  توجه  ارزشىابی مستمر مورد  و  تدرىس  فراىند  در  دارند و الزم است  کتاب  مباحث  همانند ساىر 

ارزشىابی نوبت اول و پاىانی از اىن قسمت ها پرسشی طرح نمی شود.
١0ــ پرسش های نمونه در پاىان هر درس، تنها بخشی از مطالب آن درس را پوشش می دهند و نباىد ارزشىابی 

به آنها محدود شود.
١١ــ در ارزشىابی چه ارزشىابی مستمر و چه ارزشىابی پاىانی، مباحث و موضوع های اساسی و اصلی کتاب 

مانند: زمىنه ها، علت ها، هدف ها، نتاىج و پىامدهای روىدادها و تحوالت تارىخی مورد تأکىد و توجه قرار گىرد.
مؤلف کتاب، کارشناسان و اعضای شورای برنامه رىزی گروه تارىخ دفتر برنامه رىزی و تألىف کتاب های درسی 

از طرىق:
historyــ dept @ talif.sch.ir:)پىام نگار)اىمىل
http://historyــ dept.sch.ir:)وب گاه)وب ساىت

همواره پذىرای پىشنهادها و انتقادهای شما خواهند بود.
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سخنی با دانش آموزان عزىز

اموىان  دوم حکومت  دورٔه  ىعنی  اسالم  تارىخ  از  ــ 6٥6ق(   6٥( 6 سده  به  قرىب   )2( اسالم  تارىخ  کتاب  ٭ 
امامان  زندگانی  تارىخ  کتاب،  اىن  در  برمـی گىرد.  در  را  )١32ــ 6٥6ق   (  عباسىان  دوران خـالفت  تمام  و  )مروانىان( 
معصوم  و تشّىع و نىز سىر تحوالت سىاسی خالفت های اموىان و عباسىان و حکومت های نىمه مستقل و مستقل 
بررسی و تحلىل می شود. در مقطع زمانی مذکور فرهنگ و تمدن اسالمی به اوج شکوفاىی رسىد و سپس دچار رکود 
سىاسی،  تحوالت  مهم ترىن  روند  ناچار  به  نظر،  مورد  مقطع  مکانی  و  زمانی  محدودٔه  گستردگی  به سبب  افول شد.  و 
با  توصىه می شود  و  گرفته است  قرار  تحلىل  و  بررسی  به اختصار مورد  اقتصادی جهان اسالم  و  اجتماعی، فرهنگی 

راهنماىی دبىر ارجمند خوىش و با استفاده از مآخذ پاىانی کتاب مطالعه و پژوهش را ادامه دهىد.
٭ توجه داشته باشىد هدف درس و کتاب تارىخ انباشته کردن حافظٔه شما از پاره ای اسامی، تارىخ ها و روىدادها 
بدون درک رابطٔه آنها نىست؛ بلکه مقصود شناخت روند مهم ترىن تحوالت تارىخی و تفکر و تأمل دربارٔه آنهاست. به 
همىن منظور در البه الی متن هر درس پرسش هاىی در قالب فکر کنىد و پاسخ دهىد و در پاىان هر درس فعالىتی 
با عنوان اندىشه و جستجو طراحی شده است تا ضمن عمىق تر کردن فراىند ىادگىری، شما را به تأمل و تفکر در 

پدىده ها  و تحوالت تارىخی وادار کند.
٭ مطالبی که با عنوان ىک توضىح و بىشتر بدانىد در البه الی متن درس ها گنجانده شده اند، اهمىت و 

اعتباری همچون ساىر مباحث کتاب دارند و تنها در ارزشىابی نوبت اول و پاىانی از اىن قسمت ها پرسشی طرح نمی شود.
٭ نقشه ها، نمودار ها، جدول  ها و عکس های کتاب بخشی از محتوا را تشکىل می دهند و تأثىر زىادی در فراىند 

ىادگىری دارند.بنابراىن، الزم است به دقت مطالعه و ىا مالحظه شوند.
پذىرا خواهىم   history_  dept @ talif.sch.ir )اىمىل(   پىام نگار  طرىق  از  را  شما  انتقادهای  و  پىشنهادها 

بود. 
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