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علوم  تحصیل  در  می توانید  هرچه 
اعمال  و  اخالق  در  و  کوشا  و  جّدی 
و کردار نیك کوشش کنید که برای 
آیندۀ میهن تان افتخارآفرین باشید.



کلیۀ حقوق ماّدی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از این کتاب و اجزای آن به صورت 
چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، 
ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیۀ فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع، بدون کسب مجوز 

از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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سخنی با دبیران گرامی
خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب جغرافیای پایۀ دوازدهم را به شما 

تقدیم کنیم.
در سند برنامۀ درسی ملی، در بخش ضرورت و کارکرد حوزۀ تربیت و یادگیری علوم انسانی و مطالعات 
اجتماعی بر مطالعۀ محیط طبیعی و انسانی و ایجاد شایستگی ها و توانمندی های الزم برای مواجهۀ 
تا ملّی تأکید شده  با مسائل و چالش های محیطی، سیاسی و اجتماعی در سطوح محلی  مسئوالنه 
است. یکی از سه مفهوم کلیدی راهنمای حوزه نیز تعامل انسان و محیط است که قابلیت حصول از 

طریق درس جغرافیا را دارند.
موضوع سکونتگاه های  اول،  فصل  در  است.  درس  و شش  فصل  شامل سه  دوازدهم  جغرافیای  کتاب 
روستایی و شهری به عنوان کانون تمرکز زندگی و فعالیت های جوامع انسانی مطرح می شود. فصل دوم به 
موضوع شبکه های حمل و نقل و ارتباط بین کانون های روستایی و شهری اختصاص دارد که عامل ادامۀ 
حیات و فعالیت های اقتصادی است. سکونتگاه های انسانی و شبکه های حمل و نقل همواره در معرض 
تهدید انواع مخاطرات طبیعی هستند و الزم است در پیشگیری و مقابله با این مخاطرات، مدیریت شود. 
پس، در فصل سوم موضوع مخاطرات طبیعی و مدیریت آنها مطرح شده است. هر سه موضوع پیوند 
نزدیکی با زندگی واقعی دانش آموزان دارند و مفاهیم و مهارت های کاربردی در زندگی را در اختیار آنها 

می گذارند.
 مقیاس محتوای کتاب عمومی و جهان است؛ هرچند در دروس مختلف به نمونه هایی در سطح ملّی 

)کشور ایران( اشاره شده است.
 برای تحقق اهداف و ایجاد شایستگی های الزم در دانش آموزان، انتظار می رود همچون سال گذشته، 
به مثلث یادگیری مطلوب و سه ضلع آن یعنی طراحی آموزشی، رسانه های پر شمار و برون داد های 
ارائۀ دانش آموزان توجه کنید و فرایندهای یاددهی ـ یادگیری را بر مبنای توجه به این  یادگیری و 

اضالع ساماندهی کنید و به پیش ببرید.



 در پایان هر فصل کتاب، پایگاه های اینترنتی رسمی و مرتبط با موضوعات معرفی شده اند و در بعضی 
از فعالیت ها نیز دانش آموزان به این پایگاه ها ارجاع داده شده اند. در برخی از پایگاه ها فیلم، عکس و 

رسانه های مناسب و قابل استفاده در کالس وجود دارند که می توانید از آنها بهره بگیرید.
 برای آموزش مباحث کتاب، استفاده از اطلس های جغرافیایی )حاوی نقشه های گوناگون از نواحی 

مختلف( الزامی است.
با  بدهید.  اهمیت  ارزشیابی مستمر  به  که  می کنیم  تأکید  این درس،  ارزشیابی  در  ارزشیابی:   
توجه به ضلع سوم مثلث یادگیری مطلوب، یعنی برون داد های یادگیری و ایجاد فرصت برای ارائۀ 
نظر  در  مستمر  ارزشیابی  در  را  دانش آموزان  کالس  از  خارج  و  داخل  فعالیت های  کلیۀ  آموخته ها، 
بگیرید. نمرۀ ارزشیابی مستمر الزاماً نباید با نمرۀ آزمون کتبی همخوانی داشته باشد. با توجه به هدف 
آماده کردن دانش آموزان برای زندگی شایسته، ارزشیابی نباید موجب احساس سرخوردگی یا شکست 

در دانش آموزان شود و به عکس، باید آنها را به مطالعه و یادگیری ترغیب کند.
و  دانشگاه ها  ورودی  آزمون های  و  خردادماه  نهایی  آزمون  پایانی،  کتبی  آزمون های  در 
بدانیم« »بیندیشیم« »برای مطالعه«  از بخش های »بیشتر  مؤسسات، طرح هر گونه سؤال 
و  جدول ها  در  مندرج  ارقام  و  آمار  مدل ها،  و  نقشه ها  و  عکس ها  زیرنویس  و  توضیحات 

نمودارها و واژه نامۀ پیوست کتاب اکیداً ممنوع است.
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