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و اصالح شد.
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سخنی با دبىران
همکاران گرامی، کتاب تارىخ اسالم )١( به ارزش 2 واحد درسی ىکی از مهم ترىن دوران تارىخ اسالم؛ ىعنی 
دورٔه صدر اسالم از بعثت پىامبر   اکرم )ص( و ظهور اسالم تا قىام امام حسىن)ع( در سال 6١ ق. را در برمی گىرد. 
اهمىت و حساسىت اىن مقطع از تارىخ بر کسی پوشىده نىست. ادامٔه تحوالت تارىخ اسالم، پس از حماسٔه حسىنی تا 

سقوط خالفت عباسىان در سال 6٥6 ق. در کتاب تارىخ اسالم )2( خواهد آمد. 
برای استفاده، تدرىس و ارزشىابی مفىد و مؤثر کتاب حاضر چند نکته ىادآوری می شود: 

توصىه می شود مدرسان کتاب، دانش آموختٔه رشته های  تارىخ،  از  اىن مقطع  اهمىت و حساسىت  بنابر  ١ ــ 
تارىخ، فرهنگ و تمدن اسالمی و ىا خبره در تارىخ اسالم باشند. 

2 ــ مطالعٔه منابع و مآخذ اىن دوره از تارىخ به دبىر کمک خواهد کرد تا در ارائٔه درس و دست ىابی به اهداف 
کتاب توفىق بىشتری حاصل کند. 

3 ــ تدرىس و ارزشىابی کتاب براساس هدف های کلی درس تارىخ در دورٔه تحصىلی متوسطه و نىز هدف های 
کلی کتاب با روىکرد فرهنگی و تربىتی انجام گىرد. 

پىشنهاد  منظور  بدىن  گىرد.  قرار  توجه  نىز مورد  فرا دانشی  ارزشىابی، حىطه های  و  تدرىس  4 ــ در جرىان 
می شود به جای بررسی روىدادهای تارىخی به صورت وقاىع منفرد و مجزا، پدىده های تارىخی در قالب فراىندی از 
تحوالت سىاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بررسی و تحلىل شوند تا امکان شناخت و فهم آنها برای دانش آموز 

فراهم آىد. 
٥ ــ دبىران محترم افزون بر روند تحوالت تارىخی اىن دوره از تارىخ اسالم، ضرورت دارد سىرٔه پىامبر )ص(، 

ائمٔه معصومىن   )ع( و شخصىت ساىر افراد مؤثر را نىز مورد توجه قرار دهند. 
ـ کتاب تارىخ اسالم )١( در قالب ١2 درس طراحی و ساماندهی شده است. ضرورت دارد فراىند تدرىس در  6ـ

طول سال تحصىلی به صورت مستمر و ىکنواخت باشد و در هر جلسه نىمی از ىک درس تدرىس شود. 
به  تارىخ هستند و کمک زىادی  ابزارهای مناسب در آموزش  از جمله  نمودار و جدول  ـ نقشه، تصوىر،  ٧ ـ



تسهىل فراىند ىادگىری و تعمىق آن می کنند. الزم است در حىن تدرىس توجه دانش آموزان به نکته ها و مطالب آموزشی 
مندرج در اىن ابزارها جلب شود. البته در آزمون های پاىانی از اىن مطالب در ارزشىابی استفاده نشود. 

ـ  مباحثی از محتوای کتاب به شکل ىک توضىح، بىشتر بدانىد و ىا داخل کادر قرار گرفته است، که ارزش  8  ـ
و اعتباری همانند ساىر مباحث کتاب دارند تا دانش آموزان به مطالعٔه آنها ترغىب و تشوىق شوند. استفاده از اىن گونه 
موضوعات در ارزشىابی های مىان دوره ای و کالسی از اختىارات دبىران است اما در ارزشىابی پاىانی نباىد از آنها سؤال 

طرح شود. 
٩ ــ در البالی متن هر درس، پرسش هاىی در قالب فکر کنىد و پاسخ دهىد طراحی شده است تا دانش آموزان با 
تأمل و تفکر در مباحث مطروحه، در فراىند تدرىس مشارکت فعال داشته باشند. انتظار نمی رود دانش آموزان به پرسش ها 
پاسخ صحىح و کامل بدهند، بلکه هدف آن است که آنان وادار به تأمل و فکر شوند و نظر خود را بىان کنند و تمرىنی برای 
مباحثه و مذاکرٔه علمی باشد. پس از آن که پاسخ دانش آموزان پاىان ىافت، دبىر ضمن جمع بندی نکته های بىان شده، 

کامل ترىن پاسخ را عرضه می دارد. 
١0 ــ پرسش های نمونه  در پاىان هر درس، فقط بخشی از مطالب از آن درس را پوشش می دهد. نباىد در فراىند 
ارزشىابی فقط به پرسش های نمونه بسنده کرد. در ارزشىابی به وىژه ارزشىابی پاىانی بر مباحث و موضوعات اصلی و کلی 

کتاب نظىر زمىنه ها، علل، اهداف، نتاىج و پىامد ها تأکىد بىشتری شود. 
١١ــ به منظور تعمىق فهم و درک تحوالت تارىخی، در پاىان هر درس فعالىت هاىی در شکل اندىشه و جست وجو 

عرضه شده است. با عناىت به امکانات موجود، دانش آموزان را برای انجام فعالىت، گروه بندی و راهنماىی کنىد. 
کارشناسان و اعضای شورای برنامه رىزی گروه تارىخ دفتر برنامه رىزی و تألىف کتاب های درسی و مؤلف کتاب 

همواره پذىرای پىشنهادها و انتقادهای شما خواهند بود. از طرىق:
  history - dept@ talif. sch.ir                   )پىام نگار)اىمىل 

http: //history - dept.talif.sch.ir   )وب گاه )وب ساىت  
 پىشنهادها و انتقا دات خود را ارسال کنىد. 
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سخنی با دانش آموزان عزىز

درس تارىخ و به خصوص تارىخ اسالم از درس های اصلی رشتٔه علوم و معارف اسالمی است که برای پاىه های 
تحصىلی دوم و سوم متوسطه پىش بىنی شده است. در اىن درس ها شما مهم ترىن تحوالت سىاسی، اجتماعی، فرهنگی 
تارىخ را با تأکىد بر تارىخ اىران و اسالم می خوانىد. هدف اىن درس ها انباشتن ذهن شما از پاره ای اسامی، سال ها و 
روزها نىست، بلکه مقصود شناخت و درک جرىان مهم ترىن تحوالت تارىخی از گذشته های دور تا زمان کنونی است. 
شناختی که مورد نىاز و ضروری هر انسانی است؛ زىرا هر چه در گذشته بىشتر تأمل کنىم، هم خود و هم جامعٔه خوىش 
را بهتر می شناسىم. همٔه پدىده ها و رفتارهای فردی و اجتماعی، رىشه در گذشته دارد و با شناخت درست و دقىق اىن 
رىشه ها، می توانىم خود را واقعی تر ارزىابی کنىم. به همىن دلىل است که بخش های قابل توجهی از آىات قرآن کرىم و 

کالم بزرگان و دانشمندان به ذکر تارىخ و توصىٔه مطالعه  و تأمل در گذشته اختصاص دارد. 
دانش آموزان گرامی هنگام مطالعٔه کتاب به نکته های زىر عناىت داشته باشىد: 

١ــ کتاب تارىخ اسالم )١( به ارزش 2 واحد درسی جرىان مهم ترىن تحوالت سىاسی، اجتماعی و فرهنگی را از 
بعثت رسول مکرم  و ظهور اسالم در شبه جزىره عربستان تا حماسٔه حسىنی در کربال در برمی گىرد. مطالعه و تأمل 
در اىن دوره، ضمن آن که شما را با دورٔه مهمی از تارىخ آشنا می کند، به تحکىم و تثبىت آگاهانٔه مبانی اعتقادی شما به 
عنوان ىک مسلمان کمک شاىانی خواهد کرد. توصىه می شود با استفاده از فهرست منابع و مآخذ کتاب و با راهنماىی 

دبىر خود کتاب های دىگری را دربارٔه اىن دورٔه تارىخی مطالعه کنىد. 
ـ نقشه ها، نمودارها و تصاوىر کتاب بخشی از محتوا را تشکىل می دهند و به ىادگىری و شناخت تحوالت  2 ـ

تارىخی کمک مؤثری می کنند. الزم است هنگام مطالعٔه کتاب نقشه و نمودارها را به دقت مورد توجه قرار دهىد. 
3 ــ به منظور تکمىل و تعمىق درک و شناخت شما، مطالبی با عنوان ىک توضىح، بىشتر بدانىد و داخل 
کادر طراحی شده است. اگر چه از اىن مطالب در آزمون پاىانی ارزشىابی نخواهد شد، اما ضرورت دارد با دقت مطالعه 

شوند. 
4ــ در البه الی متن هر درس پرسش هاىی در قالب فکر کنىد و پاسخ دهىد، درج شده، تا شما را به تأمل و 
تفکر دربارٔه برخی پدىده های تارىخی وارد سازد و نىز در فراىند تدرىس مشارکت فعال داشته باشىد. مرور درس پىش 
از تدرىس و نىز مطالعٔه جانبی آمادگی بىشتری برای شما اىجاد می کند تا در مباحثات کالسی در حىن تدرىس شرکت 

کنىد. 
٥ ــ فعالىت های پاىانی هر درس با عنوان اندىشه و جست وجو را به صورت گروهی و با هدف ىادگىری عمىق تر 

انجام دهىد. 
                                                به امىد مطالعه و تأمل روز افزون شما در تارىخ و موضوعات تارىخی

                                                 گروه تارىخ دفتر تألىف کتاب های درسی ابتداىی و متوسطه نظری


