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»برنامة درسـي« دسـتورالعمل مـدّون و نقشـة راه فعاليت هاي 
ياددهـي- يادگيري اسـت كه بـا هدف ايجاد تغييـرات مطلوب 
در رفتـار يادگيرنـدگان تهيـه و توليـد مي شـود. برنامة درسـي 
همچنين شـامل مجموعه اي از شـيوه هاي تفكـر دربارة تجارب 
يادگيـري برنامه ريزي شـده اسـت كه بايد بتواند رشـد، پويايي 

و سـعادت فـرد و جامعه را تأميـن و تضمين كند. 
»كتاب درسـي« يكي از اجزاي بسـتة آموزشـي و در عين حال 
جلـوة عينـي »برنامة درسـي« اسـت. دفتـر تأليـف كتاب هاي 
درسـي وزارت آموزش و پـرورش بـا تبعيـت از اصـول منطقـي 
حاكـم بـر برنامـة درسـي، بـا اجـراي سياسـت ها، رويكردهـا، 
جهت گيري هـا و خط مشـي هاي مصـوب نظـام، وظيفـة تهيـه 

و توليـد محتـواي كتـاب درسـي را بر عهـده دارد. 
بـا اسـتقرار نظـام آموزشـي 3-3-6، از سـال تحصيلـي 91 بـه 
بعـد، كه تحـول محتوايي در كتاب هاي درسـي در دسـتور كار 
وزارت آموزش و پـرورش قـرار گرفـت و به تحـول در كتاب هاي 

درسـي دوره هـاي ابتدايـي و متوسـطة اول انجاميـد، در سـال 
تحصيلـي 96-95 نيـز دورة دوم متوسـطه با رويكـرد جديدي 
در راسـتاي اجـراي سـند تحـول بنياديـن با تغييـر كتاب هاي 

درسـي پايـة دهـم آغاز مي شـود. 
آغـاز تغييـر و تحـول در محتـواي كتاب هـاي درسـي و مـواد 
آموزشـي دورة دوم متوسـطه نگارنـده را بـر آن داشـت در ايـن 
مجـال و در ادامه ضمن ارائه شناسـنامه كتاب هاي درسـي پاية 
دهـم بـه معرفي اجمالـي و بيـان مأموريت آن ها، وجـه تمايز و 
تشـابه ايـن كتاب ها بـا كتاب هاي گذشـته و چگونگي وضعيت 

آن هـا در پايه هـاي يازدهـم و دوازدهـم بپردازد. 
بـه مصـداق: »من لم يشـكر المخلوق لم يشـكر الخالق« ضمن 
تشـكر از ارائـه رهنمودهـاي سـازندة مديـر كل محتـرم دفتـر 
تأليـف كتاب هـاي درسـي دورة ابتدايـي و متوسـطة نظـري از 
مسـاعدت و همكاري همة  مؤلفين در جمـع آوري و تدوين اين 

نوشـتار كمال تشـكر را دارم.

معرفى شناسنامة كتاب هاى پاية دهم

نام کتاب: علوم و فنون ادبي 
کد کتاب: 110203

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم

رشتة تحصيلي: ادبيات و علوم انساني- علوم و معارف 
اسالمي

ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
ايـن كتـاب در نظر دارد مهارت های زيـر را در زمينة علوم ادبی 

به دانش آمـوزان ياد دهد. 
زيبايی شناسـی: توانايـی بـه كارگيـری صنايـع لفظـی يـا 

معنـوی در شـعر و نثـر؛
موسـيقی کالم: درك طـرز اسـتعمال درسـت يـا نادرسـت 
قوافـی و تحـوالت آن هـا در تاريـخ ادب و ادراك اوزان اشـعار و 

تشـخيص صحيـح از سـقيم و اصالح اشـعار؛
و  ادبيـات  تاريـخ  بـا  آشـنايی  ادبيـات:  تاريـخ  تحليـل 

 . سـی سبك شنا
سبك شناسـی و نقد ادبـی: تحليـل تفاوت های روشـی و 

شـيوة كار شـاعران و نويسندگان. 
2. معرفى اجمالى: اين كتاب در چهار فصل به شرح 

زير تأليف شده است 
ستايش: ای بی نشان
فصل يكم: کليات

علی اکبر روشندل برنامه ها و دروس جديد
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درس)1( مبانی علوم و فنون ادبی
درس )2( تحليل شعر

درس)3( تحليل نثر
فصل دوم: تاريخ ادبيات و سبك شناسی

درس )4(: زبان و ادبيات پيش از اسالم
درس )5(: شكل گيری و گسترش زبان و ادبيات فارسی

درس)6(: سبك و سبك شناسی دورة اول )سبك خراسانی(
درس )7(: ادبيات و زبان فارسی در قرن های پنجم و ششم 
درس )8(: سبك و سبك شناسی دورة دوم )سبك عراقی(

* كارگاه تحليل
فصل سوم: موسيقی شعر

درس )9(: سازه ها و عوامل تأثير گذار شعر فارسی
درس )10(: هماهنگی پاره های كالم 

درس )11(: قافيه
درس )12(: وزن شعر فارسی

*كارگاه تحليل
 فصل چهارم: زيبايی شناسی )بديع لفظی(

درس )13(: واج آرايی، تكرار
درس)14(: سجع، انواع سجع

درس )15( موازنه و ترصيع
درس )16(: جناس، انواع جناس

*كارگاه تحليل

نيايش
3. وجه تشابه اين كتاب با كتا ب های ديگر

اين كتاب از نظر محتوايی متفاوت با بقية درس هاست و با نگرشی 
تخصصی نگاشته شده است. و به همين سياق شما در پايه های 

باالتر در اين درس كتاب هايی خواهيد خواند. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين

وضعيـت كنونـی كتاب های درسـی تخصصـی زبـان و ادبيات 
فارسـی مربـوط بـه فنـون ادبـی سـال دوم و سـوم، تاريـخ 
ادبيـات، سـال سـوم: آرايه های ادبـی، پيش دانشـگاهی: ادبيات 
فارسـی )قافيـه و عـروض- نقـد ادبـی(.  با توجه بـه نمای كلی 
كتاب هـای مورد نظـر، می توان فهميـد كه هر سـال دانش آموز 
بـا يـك كتـاب مواجه اسـت و بـه انباشـت مطالبي كـه در آن 
وجـود دارد،  پـي بـرد. امـا كتـاب حاضـر بـه دانش آمـوز ايـن 
امـكان را می دهـد كـه بتوانـد هـر سـال از هـر يـك از فنـون 
بـاال درس هايـی را بيامـوزد. امـكان تكرار و تمرينی كـه در اين 
كتـاب وجـود دارد موجـب می شـود تـا دروس مورد نظـر در او 

نهادينه شـود. 

5. يادآوری 
- كتاب با رويكرد پرورش مهارت زبانی تأليف شده است. 

- الزم اسـت از برجسـته كـردن بـار دانشـی كتـاب در كالس 
شـود.  خودداری 

- بر جنبه كاربردی محتوا تأكيد می شود.

6. چگونگـي وضعيـت اين كتـاب در پايه هاي يازدهم 
و دوازدهم

ايـن كتـاب با همين فصل بنـدي و اندكي تغييـر در عناوين در 
پايه هـاي يازدهـم و دوازدهـم نيز در چرخة نظام آموزشـي قرار 

گرفت. خواهد 

نام کتاب: تعليمات ديني، قرآن و اخالق 
کد کتاب: 110204

دورة تحصيلي: دوم متوسطه 
پاية تحصيلي: دهم

رشـتة تحصيلـي: رياضـي، فيزيـك، علـوم، تجربي و 
کاردانـش و  فني و حرفـه اي 

ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب 
آموزش مفاهيم دينی
2. معرفى اجمالى

درس اول: هدف زندگی
درس دوم: سرمايه های انسان

درس سـوم: پنجره ای به روشـنايی )ديدگاه معتقدان و منكران 
معاد(

درس چهارم: آينده روشن )امكان و ضرورت معاد(
درس پنجم: منزلگاه بعد )برزخ( 

درس ششم: واقعة بزرگ )قيامت(
درس هفتم: فرجام كار )بهشت و جهنم(

درس هشـتم: آهنگ سـفر )برنامه ريزی برای حركت در مسـير 
الهی(

درس نهم: دوستی با حق )آثار دوستی با خداوند(
درس دهم: ياری از نماز و روزه
درس يازدهم: فضيلت آراستگی

درس دوازدهم: زيبايی عفاف
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين

اين كتاب اصالح شـدة كتـاب »دين و زندگی« دوم دبيرسـتان 
اسـت. ده درس آن، درس هـای همـان كتـاب اسـت البتـه بـا 
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برطـرف كـردن نقاط ضعـف آن هـا و دو درس از ايـن كتاب نو 
نگاشـت می باشـد )درس اول و درس هشـتم(. ضمنـاً به دليـل 
كاهـش سـاعات درس دينی به دو سـاعت تعـداد درس ها  نيز 

از 16 درس بـه دوازده درس كاهـش يافتـه اسـت. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين

1. نقـاط ضعـف كتـاب قبلـی بـا توجـه به نظـرات همـكاران  
اصـالح شـده اسـت. 

2. كاهـش تعـداد درس هاي اين كتـاب از 16 درس بـه دوازده 
درس كه اشـاره شـد. 

3. تصويرگری بهتری بر روی اين كتاب انجام گرفته است. 
5. يادآوری

ايـن كتاب بـه همراه نرم افـزاری به نام بر فراز آسـمان )شـامل 
متـن، كليـپ، فيلـم، عكس های مرتبط بـا دروس و نيز شـيوة 
تدريـس تصويـری كتـاب( و كتـاب راهنمای معلـم در چرخه 
نظـام آموزشـي قرار مي گيـرد. انتظار مـی رود همـكاران حتماً 
از ايـن دو مجموعـه آموزشـی در كنـار كتاب بهره مند شـوند.

6. چگونگـى وضعيـت اين كتـاب در پايه های يازدهم 
و دوازدهم 

در پايـه يازدهـم، كتاب دين و زندگی سـوم دبيرسـتان اصالح 
شـده و به عنـوان كتـاب پايه يازدهـم تدوين خواهد شـد. برای 
پايـة دوازدهـم نيـز كتاب پيش دانشـگاهی بـا اصالحـات الزم 

تهيـه و تدويـن مي گردد. 

نام کتاب: فيزيك1
کد کتاب: 110209

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم

رشتة تحصيلي: رياضي- فيزيك و علوم تجربي
ميزان سـاعت تدريس: 4 سـاعت براي رشـته رياضي. 

3 سـاعت براي رشـته تجربي

1. مأموريت اصلى كتاب
آمـوزش فيزيـك بـه دانش آمـوزان رشـته های رياضـی فيزيك 
و علـوم تجربـی در پايـة دهـم. بدين منظـور در ايـن كتاب به 
دانـش روز و مـورد نيـاز دانش آمـوزان، مهارت هـای ضـروری 
و نگرش هايـی كـه بايـد دانش آمـوزان بـه دسـت آورنـد تـا به 

شايسـتگی های مـورد نظر برسـند، توجه شـده اسـت. 
2. معرفى اجمالى

كتـاب در 5 فصـل برای رشـته رياضی فيزيـك و 4 فصل برای 
رشـتة علـوم تجربـی تأليـف شـده اسـت. موضـوع فصـل اول 

فيزيـك و اندازه گيـری، موضـوع فصـل دوم ويژگی هـای مواد، 
فشـار، اصل ارشـميدس و اصل برنولی، موضوع فصل سـوم كار 
و انـرژی، توان، بازده پايسـتگی انـرژی و... موضوع فصل چهارم 
مفاهيـم دمـا و گرمـا، اثـر دمـا بـر برخـی ويژگی هـای مـواد و 
روش هـای انتقـال گرما و قانـون گازها و باالخـره موضوع فصل 

پنجم ترموديناميك اسـت. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

تشـابه ايـن كتـاب با كتاب های گذشـته در اين اسـت كه متن 
به گونـه ای ارائه شـده كه معلمان به كمـك آن بتوانند به روش 
فعـال، كـه دانش آمـوز هـم در آن نقـش جـدی دارد، آمـوزش 
را دنبـال كننـد. آزمايش هـا و فعاليت های زيـادی نيز، همانند 

كتـاب قبلـی، در اين كتاب آمده اسـت. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين

- بـه تغييراتی كـه در دانش فيزيك صورت گرفته توجه شـده 
است؛

- به كاربردهای روز فيزيك بيشتر توجه شده است؛ 
- موضوعـات فيزيـك به صـورت يكپارچـه و نزديك بـه هم در 

نظر گرفته شـده اسـت؛
- موضوعـات كتـاب براسـاس ايده هـای كليـدی، مفاهيـم و 

مهارت هـای اساسـی دوره انتخـاب شـده اسـت. 
- در توليـد محتـوا بـه اسـتاندارد محتوا و عملكرد توجه شـده 

است. 
5. يادآوری

مهـارت اساسـی كـه در ايـن كتـاب بـر آن تأكيـد می شـود به 
كارگيری روش علمی اسـت كه خـود دارای خرده مهارت هايی 
چـون اندازه گيـری، محاسـبه، آزمايـش، مدل سـازی، كنتـرل 
متغيـر، تحليـل، نتيجـه گيـری، مشـاهده و مقايسـه اسـت. 
مفاهيـم اساسـی نيـز كـه در اين كتـاب ارائـه شـده عبارت اند 
از: تغييـر و اندازه گيـری، واحد سـازنده، نيروهای بين مولكولی، 
برهـم كنـش، مـاده و انـرژی، پايـداری، تغييـر و اندازه گيری. 

6. چگونگـى وضعيـت اين كتـاب در پايه های يازدهم 
و دوازدهم

كتاب هـای فيزيـك يازدهـم و دوازدهم نيز بر اسـاس ايده های 
كليدی و مفاهيم اساسـی دوره دوم متوسـطه طراحی و تأليف 
خواهـد شـد. و موضوعـات آن ها نيز مشـخص شـده اسـت. در 
آن كتاب هـا نيـز تـالش خواهد شـد متن به همـراه آزمايش ها 
و فعاليت هـای مدنظـر گرفتـه شـده به گونـه ای تأليـف شـوند 
كـه معلـم بتوانـد آمـوزش فيزيـك را بـه روش فعـال دنبـال 
كنـد و دانش آمـوزان را بـه اهداف دانشـی، مهارتی، نگرشـی و 
شايسـتگی های موردنظـر برسـاند. ايده های كليـدی در درس 
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فيزيـك عبارت انـد از: سـاختار و عملكـرد، روابـط و الگوهـا، 
پايـداری، تغييـر و اندازه گيـری. 

نام کتاب:  جامعه شناسي1
کد کتاب: 110220

دورة تحصيلي:  دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم

رشتة تحصيلي: ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
اهـداف ايـن كتـاب در سـه قلمـرو دانشـی، نگرشـی و مهارتی 
تبيين شـده اسـت، يعنی سعی شـده عالوه بر آموزش مفاهيم 
انگيزه هـای درونـی،  و  اجتماعـی، زمينه هـای علمـی  علـوم 
جنبه هـای عاطفـی و مهارتـی نيـز مـورد توجـه و تأكيـد قرار 
گيـرد. بـر ايـن اسـاس در تأليـف كتـاب نيـز اهداف كلـی زير 
مـورد توجـه قرار گرفته اسـت: آشـنايی دانش آموز بـا مفاهيم، 
بينش هـا و مسـائل اجتماعـی، آرمان هـای اجتماعـی اسـالم؛ 
حكومت اسـالمی، تعميق روحية اصالحی، مواجهة متعهدانه با 
مسـائل اجتماعی و تعميق اخالق اجتماعی- اسـالمی، تقويت 
و تعميـق هويت اسـالمی- ايرانی، تقويـت مهارت های فكری و 
ارتباطی مانند تفسـير، مقايسـه، طبقه بنـدی، گفت و گو كردن، 
نظريه سـازی، مسـئله يابی، ارزيابی و داوری، نـگاه به پديده ها از 

مناظـر گوناگـون، كاوشـگری و مصداق يابی.
2. معرفى اجمالى

در تأليـف كتـاب ايده هـای كليـدی و مفاهيـم اساسـی برنامة 
درسـی در نظر گرفته شـده اسـت. عناوين واحدهای يادگيری 
در ايـن كتـاب عبارت انـد از: 1. جهان اجتماعـی 2. فرهنگ 3. 

سياست 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين

 رويكـرد و اصـول حاكم بر كتاب، چارچوب مشـترك دروس و 
اجـزای تشـكيل دهندة محتوای كتـاب عمدتاً مطابـق با كتاب 
قبلـی اسـت و همچـون آن دارای عنوان اصلـی، عناوين فرعی، 
پرسـش ورودی، فعاليـت، محتـوای اصلـی، صفحـة تحكيـم 

يادگيـری و تصاوير اسـت. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين

ايـن كتـاب از نظـر موضوعـی بـا كتـاب قبلـی متفاوت اسـت. 
كتـاب قبلـی دربارة علـوم اجتماعی بـود و كتاب فعلـی دربارة 
زندگـی اجتماعـی در سـطح روابـط فـرد و جامعـه اسـت؛ لذا 
تـالش شـده اسـت آشـنايی دانش آمـوز بـا علـوم انسـانی و 
اخالقـی بـه سـال های بعـد و آمـوزش عالـی منتقـل شـود. به 

لحـاظ روشـی نيز بـه چارچوب كلـی دروس مـواردی همچون 
طراحـی موقعيـت، متن هـای دانش آمـوزی و معلمی و بيشـتر 
بدانيـم اضافـه و سـعی شـده اسـت تـا دانش آمـوزان تعامـل 
فعال تری با مطالب كتاب داشـته باشـند و از انتقال يك طرفه 

مطالب خـودداری شـود. 
5. يادآوری

1. بـه دبيران توصيه می شـود در اسـتفاده مطلـوب دانش آموز 
از كتـاب توجه داشـته باشـند و بـا روش های هدفمنـد و فعال 
ياددهـی- يادگيـری اهـداف آموزشـی كتاب را منتقل سـازند. 
انتظـار مـی رود مطلـب كتـاب بهانـة آزمون های حافظـه مدار 
قـرار نگيـرد و دانش آمـوزان در مطالـب بـه قـدر لـزوم تأمـل 
نماينـد. مواجهـة خـاّلق بـا علوم اجتماعی داشـته باشـند و به 

ضـرورت بومی سـازی ايـن علـوم واقـف گردند. 
2. به دانش آموزان نيز توصيه مي شـود بدانند اسـتفاده مطلوب 
از ايـن كتاب مسـتلزم حضـور فعال و پرشـور آن هـا در كالس 
درس و بهره برداری از دانسـته ها و تجربه های ارزشـمند دبيران 
می باشـد. بايد خوب بشـنوند. خوب بپرسـند. خـوب بگويند و 
خوب بنويسـند. چرا كه اين مهارت ها در علوم انسـانی بسـيار 
تأثيرگذارنـد. توجه به مثلث ارتقـای يادگيری كالس معكوس، 
اسـتفاده از رسـانه های بی شـمار و تأكيـد بر يادگيـری مؤثر از 

نكات برجسـته اين كتاب اسـت. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
مفاهيـم اساسـی و كليـدی مباحث جامعـه جهانـی در كتاب 
پايـة يازدهم و هميـن مفاهيم دربارة علـوم اجتماعی در كتاب 
پايـه دوازدهـم مدنظر برنامه ريـزان و مؤلفان قـرار دارد و بر اين 

اسـاس كتاب هـا تأليف خواهند شـد. 

نام کتاب: جغرافيا 
کد کتاب: 110218
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دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم

رشتة تحصيلي: کليه رشته ها
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
آشـنايی دانش آمـوزان با ويژگی های جغرافيايـی ايران با تأكيد 
بـر روابـط متقابـل انسـان و طبيعـت، حفـظ محيط زيسـت و 

توانمندی هـای محيطـی ايـران با تكيـه بر توسـعه پايدار. 
2. معرفى اجمالى

كتاب از سه فصل با عناوين زير تشكيل شده است: 
فصل اول: چرا جغرافيا می خوانيم، شامل يك درس. 

فصـل دوم: ويژگی هـای جغرافيای طبيعی ايران، شـامل چهار 
درس. 

فصل سـوم: ويژگی های جغرافيای انسـانی ايران، شـامل چهار 
درس. 

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين
مفاهيم مشترك در مورد جغرافيای ايران 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين
حجـم كمتر، آشـنايی با فلسـفه جغرافيا، تأكيد بـر جغرافيای 
توسـط  پديده هـا  معلولـی  و  علّـی  روابـط  كشـف  ايـران، 

دانش آمـوزان.  توسـط  راهكارهايـی  ارائـه  و  دانش آمـوزان 
5. يادآوری

1. برای درك بهتر مفاهيم فعاليت های پيشـنهادی اجرا شـود. 
شـيوه آموزش به صـورت فعال باشـد و دانش آمـوزان در فرايند 

آموزش مشـاركت فعاالنه ای داشته باشند. 
2. بـا توجـه بـه ضميمـه بـودن كتـاب استان شناسـی بـه اين 
كتـاب، تمامـی فعاليت ها در ارتبـاط با اين كتـاب در كالس ها 
اجرايـی شـود تـا مفاهيم و مصـداق های آن در اسـتان و محل 

زندگـی دانش آمـوزان بهتر درك شـود. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم
ايـن كتـاب در  سـال تحصيلـي 96-95 در كليـه رشـته ها 
تدريـس می شـود. بـرای پايه هـای يازدهـم و دوازدهـم رشـته 
ادبيات و علوم انسـانی در سـال های آينده جغرافيای تخصصی 

علـوم انسـانی تأليف می گـردد. 

نام کتاب: رياضي
کد کتاب: 110211

دورة تحصيلي:  دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم

رشتة تحصيلي: رياضي - فيزيك و علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس: 4 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
ايجـاد فرصت هـای يادگيـری مناسـب بـا تكيـه بـر انجـام 

دانش آمـوز توسـط  رياضـی  فعاليت هـای 
2. معرفى اجمالى

كتاب شـامل 7 فصـل با عناوين زير مي باشـد1. مجموعه، الگو 
و دنبالـه 2. توان هـای گويـا و عبارت هـای جبـری 3. معادلـه و 

نامعادلـه 4. مثلثـات 5. تابع 6. تركيبيـات 7. آمار و احتمال 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

از نظـر محتوايـی ايـن كتـاب، ادامـة كتاب هـای پايـه نهـم و 
هشـتم اسـت و از نظر رويكرد و شـيوه، بر انجام دادن رياضيات 
تـا  دارد  تكيـه  دانش آمـوز  توسـط  رياضـی(  )فعاليت هـای 

دانش آمـوز خـود بـه سـاخت مفهـوم بپـردازد. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

در دوره های قبل درس ها به شـكل مسـتقيم و گزاره ای و بيان 
حقايـق و رويه هـا مطرح می شـد. امـا روند تأليف و اسـتفاده از 
خـرد جمعـی و پژوهـش هـای موجود، تأليـف اين كتـاب را از 
كتاب های پيشـين متمايز كرده اسـت. توجه به سـطوح درك 
دانش آمـوزان و توانايـی آنـان نيز وجه تمايز ديگر كتاب اسـت.

5. يادآوری
- به معلمان عزيز تأكيد می شود:

 از معرفـي كتاب هـای اضافـی به دانش آمـوزان و تحميل آن به 
اين كتـاب پرهيز كنند. 
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- شيوه های ارزشيابی خود را اصالح كنند. 
- به اهداف كتاب توجه كنند. 

و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6
دوازدهـم 

ايـن كتـاب در پايـه يازدهـم بـا عنـوان حسـابان1، شـامل 
مفاهيمـی چـون تابع، لگاريتم، ماتريس، حد و پيوسـتگی و در 
پايه دوازدهم در كتاب حسـابان 2 شـامل مفاهيم تابع، مشتق، 
كاربردهـای مشـتق ادامـه كتاب دهـم در اختيـار دانش آموزان 

قـرار خواهـد گرفت. 

نام کتاب: تفكر و سواد رسانه اي
کد کتاب: 110225

دورة تحصيلي: دوم متوسطة 
پاية تحصيلي: دهم يا يازدهم

رشتة تحصيلي: کلية رشته ها 
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
مأموريـت اصلـی ايـن كتاب پـرورش شايسـتگی های زيـر در 

اسـت.  دانش آمـوزان 
 مديريت بهره مندی از رسانه ها؛

 توانايی نقد و بررسـی هوشـمندانة پيام در ارتباطات انسـانی 
و جمعی؛

 توانايـی توليد مؤثر پيام به وسـيلة رسـانه های در دسـترس 
دانش آموز. 

2. معرفى اجمالى
توانمندی هايـی كـه در يـك برنامـة بلند مـدت آموزش سـواد 

رسـانه ای پيگيـری می شـوند عبارت انـد از: 
 تجزيـه و تحليـل انتقـادی در بهره منـدی و توليـد پيام های 

رسانه ای؛ 
 شـناخت فرسـتنده )منبع( و زمينه های شـكل گيری پيام 
رسـانه ها، بـه همـراه شـناخت عاليـق و جهت گيری سياسـی، 

اجتماعـی، تجاری و فرهنگی فرسـتنده؛ 
 تفسـير پيام هـا و ارزش هايـی كـه از جانـب رسـانه ها ارائـه 

می شـود؛
 شـناخت و انتخاب رسانه های مناسـب برای برقراری ارتباط 

و دسـتيابی به مخاطبان مورد نظر؛
 دسترسی به رسانه ها برای بهره مندی و توليد پيام؛

به دليل محدوديت زمان )2سـاعت در هفته( در كتاب  و سـاير 
اجـزای بسـتة آموزشـی تفكر و سـواد رسـانه ای پاية دهـم، دو 

ايـدة كليدی پيگيری می شـود. 

 بهره مندی بهينه از رسانه ها/ رژيم مصرف رسانه اي 
 سواالت پنج گانه سواد رسانه اي 

ضمناً در اين كتاب: 
 در بخـش سـخنی بـا دانش آمـوز، دانش آمـوزان بـا تولـد 
سـواد رسـانه ای و مفهوم سـواد درگذر تاريخ و نكات راهنما در 

مطالعـة كتاب آشـنا می شـوند. 
 در فصـل اول رسـانه، پيـام و آينـدة رسـانه، پيـام آشـكار و 
پنهان و پنج سـؤال اساسـی در سواد رسـانه ای معرفی می شود. 
 در فصـل دوم تـا ششـم، دانش آمـوزان از طريـق نقـد و 
و  اساسـی  سـؤاالت  كاربـرد  گوناگـون،  رسـانه های  بررسـی 
سـؤاالت راهنمـای هـر يـك را تمرين می كننـد و بدين طريق 
بـا تسـهيل گری دبيـر ايـن درس، سواد رسـانه ای خـود را ارتقا 

می دهنـد. سـؤاالت اساسـی مـورد نظـر عبارت انـد از: 
ê از چـه روش هـا و فنونی برای جلب توجه من اسـتفاده شـده 

است؟ 
ê چه كسی اين پيام را توليد كرده است؟ 

ê چرا اين پيام فرستاده شده است؟ 
ê چطور افراد مختلف اين پيام را متفاوت درك می كنند؟ 

ê چـه سـبك زندگـی، ارزش ها و نظراتـی در اين پيـام  ارائه يا 
از آن حذف شـده اسـت؟ 

- در فصـل ششـم، دانش آمـوزان بـا پايـش ميـزان بهره مندی 
خود از رسـانه ها و آشـنايی با اخالق رسـانه ای و معيارهای آن، 
بـرای رژيم مصرف رسـانه ای يـا بهره مندی مشـروط و محدود 

از رسـانه ها، تصميم گيـری و برنامه ريـزی می كنند. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

ايـن كتـاب بـرای اوليـن بـار در نظـام آموزشـی ايـران توليد و 
اجـرا می شـود. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 
كتاب جديد التأليف است. 

5. يادآوری
1. انتخـاب محتـوا و سـازماندهی آن و شـيوة ارائـة درس هـای 

كتـاب مسـئله محور اسـت. 
2. ايـن درس بـه صـورت جزئـی از يـك بسـتة آموزشـی وارد 
فراينـد اجـرا خواهـد شـد و تنها از يك كتاب تشـكيل نشـده 
اسـت. اجـزای بسـتة آموزشـی بـه خصـوص كتـاب معلـم 
)راهنمـای تدريـس(، ويدئـو كليپ ها، تصاويـر، پوسـترها و ..... 
اجـزای ضـروری بـرای اجـرای ايـن برنامـة درسـی هسـتند. 

3. بـا توجـه بـه پيشـرفت روزافـزون فنـاوری و تأثيرپذيـری 
رسـانه ها از آن محتـواي ايـن كتـاب هـر سـال بـه روز رسـانی 
خواهد شـد. البتـه آنچه اهميت دارد شايسـتگی های اساسـی 
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دانش آمـوزان اسـت نـه مفاهيمـی كـه هـر روز دسـتخوش 
تغييرند. 

4. بـه منظـور پاسـخگويی بـه نيازهـای محلـی و تغييـرات 
طراحـی  بـرای  سـال  در  هفتـه  چهـار  نشـده،  پيش بينـی 
فعاليت هـای اختيـاری )غيـر تجويـزی( در نظـر گرفتـه شـده 

اسـت. 
5. در انتخاب محتوا، با محوريت رسـانه ها، مثال ها از ارتباطات 
تـا دانش آمـوزان  انتخـاب شـده اسـت.  انسـانی و رسـانه ای 

يادگيـری خـود را بـه روابـط انسـانی نيز تعميـم دهند. 
6. انتظـارات عملكـردی به طور نسـبی در حد تحقـق در طول 

56 سـاعت پيگيری می شود. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
درس تفكر و سـواد رسـانه ای درسـی انتخابی است كه با توجه 
بـه شـرايط و امكانـات مدرسـه در پايـة دهـم يا يازدهـم قابل 

ارائه اسـت. 

نام کتاب: آمادگي دفاعي
کد کتاب: 110215

دورة تحصيلي: دوم متوسطة
پاية تحصيلي: دهم

رشتة تحصيلي: کلية رشته ها 
ميزان ساعت تدريس: 3 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
ايـن كتـاب، در ادامـة كتـاب پايـة نهـم و در تحقق بخشـيدن 
بـه بصيـرت دفاعی و افزايـش مهارت های دفاعـی دانش آموزان 
تأليف شـده اسـت. قرار گرفتن دانش آموزان در موقعيت توليد 
علـم، تأليـف محتـوای محلـی و منطقه ای توسـط معلمـان و 
دانش آمـوزان، محوريـت روش های مؤثر و مشـاركتی )فعاليت 

محـور( مسـئله محـوری و روزآمـد بـودن از ويژگی هـای ايـن 
كتاب اسـت. 

2. معرفى اجمالى
كتاب شامل 12 درس به شرح جدول زير است.

فصل اول: معارف دفاعي
شماره درس: 

درس1: امنيت و تهديد
تهديد شناسـي،  پايـدار،  امنيـت  و  صلـح  امنيـت،  ارتقـاي 

اطالعـات حفاظـت  نفـوذ،  و  فتنـه  دشمن شناسـي، 
درس2: اقتدار دفاعي

فرماندهـي كل قوا، هويـت انقالبي، اميـدواري، خودباوري ملي 
و ديني، قـدرت دفاعي

درس3: انقالب اسالمي و بسيج 
فلسـفه و تـداوم انقـالب اسـالمي، نهضـت حسـيني، تفكـر 

بسـيجي، اسـتكبار سـتيزي
درس4: علوم و معارف دفاع مقدس

مراحـل دفـاع مقدس، مديريت تاب آوري و مقاومت در شـرايط 
سـخت، دفاع از سـرزمين، ايثار و شهادت 

درس5: حماسه هاي ماندگار 
شـهداي نوجوان و الگو ساز، فرهنگ جبهه، روحيه سلحشوري، 

نور راهيان 
درس 6: درس آزاد )1( امنيـت در محل زندگي من، اسـوه هاي 
بومـي و محلـي دوران انقـالب اسـالمي و دفاع مقدس، بسـيج 

محله

فصل دوم: مهارت هاي دفاع هوشمندانه 
درس 7: مقابله با جنگ نرم

جنـگ نـرم، دفـاع نـرم، بصيـرت، جنـگ روانـي، رسـانه ها، 
رايانـه اي بازي هـاي  اجتماعـي،  شـبكه هاي 

درس8: پدافند غيرعامل
پدافنـد،  اولويت هـاي  غيرعامـل،  پدافنـد  اقدامـات  و  اصـول 

مستحكم سـازي و  ايمن سـازي  بحـران،  مديريـت 
درس9: من يك رزم آورم

تيرانـدازي،  مهـارت  و  اسلحه شناسـي  رزم،  و  دفـاع  فنـون 
كميـن و  ميـن  شـهري،  دفـاع  و  جنـگ  جهت يابـي، 

درس10: ايمني و پيشگيري
 مخاطرات طبيعي و غيرطبيعي، سـالمت و بهداشـت، حوادث 

بومي و منطقه اي
درس 11: درس آزاد )2(

نيازهـا و اقدامـات پدافنـد محلـي، مخاطـرات محلـي و بومي، 
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فنـون رزمـي متناسـب بـا جغرافياي منطقـه، آشـنايي با يك 
سرباز 

درس 12: امداد و نجات
مهارت هاي كمك هاي اوليه، اطفاء حريق

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 
ايـن كتـاب، به لحاظ انسـجام و پيوسـتگی، مهارت ها، مفاهيم 
اساسـی و كلی با كتاب های پيشـين مشـابه اسـت لذا عناوين 
دروس ماننـد امنيـت، بسـيج، دفاع مقـدس، انقالب اسـالمی، 
جنـگ نـرم، پدافند غيرعامـل، اقتدار دفاعـی و امـداد نجات با 

كتاب قبلی تقريباً يكسـان اسـت. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

1. ايـن كتـاب دارای آموزه هـا و روش های پژوهشـی، موقعيت 
محـور و مبتنی بر شـبكه مفهومی اسـت. 

2. به روز اسـت و براسـاس تهديدات، الزامات و بايسـتگی های 
دفاعـی جنگ نرم و سـخت تأليف شـده اسـت. 

3. توليد محتوای بومی و منطقه ای دارد. 
4. بـه شـهدای نوجـوان الگوسـاز در سـطوح ملـی و منطقه ای 

بيشـتر از قبـل پرداخته اسـت. 
5. مكمـل آموزه هـا و مهارت هـای دفاعـی قبلـی دانش آموزان 

است. 
6. برنامه هـای علمی آن شـامل ميـدان تير و اردوهـای راهيان 

نور هماهنگ اسـت. 
7. بـه سـاير آموزه هـا و كليـد واژه هـای بـا اهميـت به عنـوان 
مفاهيـم اصلـی و خـرده مفاهيـم توجـه شـده اسـت، ماننـد 
دشمن شناسـی، فتنه و نفـوذ، اميد، استكبارسـتيزی، مديريت 
تـاب آوری و مقاومـت در شـرايط سـخت، روحية سلحشـوری، 
اجتماعـی،  شـبكه های  منطقـه ای،  امنيـت  محلـه،  بسـيج 
بازی هـای رايانـه ای، مديريـت بحران، حـوادث و امـداد بومی و 
منطقـه ای، پدافند محلی، آشـنايی با خدمت مقدس سـربازی 

و ...
5. يادآوری

1. در ايـن كتـاب، تـا حد بسـيار زيـاد، از آوردن متـون حافظه 
محـور و طوالنـی خـودداری و برعكـس به زمينه هـای فعاليت 
محور، مبتنی بر اسـتفاده از اجزای مختلف بسـتة آموزشی اعم 
از لوح فشـرده، كتاب معلم، نقشـه و ماكت و دستگاه شبيه ساز 
)سـميالتور( آموزش تيراندازی توجه شـده اسـت. ضمن اينكه 
در كنـار كتـاب سـه روز آموزش عملی شـامل اطفـای حريق، 
امـداد و نجـات، پدافنـد غيرعامل، اسلحه شناسـی و ميدان تير 
پيش بينی شـده كـه برابر قانون بـا مشـاركت آموزش و پرورش 

و سـازمان بسـيج دانش آموزی برگـزار می گردد. 

و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6
دوازدهـم 

 در پايه هـای يازدهـم و دوازدهـم آمادگـی دفاعـی پيش بينـی 
نشـده اسـت اما بنـا به ضـرورت، مفاهيـم آن به صـورت درهم 
تنيـده بـا ديگـر مفاهيـم، در سـاير درس هـا، مثـاًل در ادبيـات 

فارسـی، لحـاظ خواهد شـد. 

نام کتاب: کتاب معلم تربيت بدني1
کد کتاب: 110226

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: 12-11-10

رشتة تحصيلي: کلية رشته ها
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
ايـن كتـاب در پـی آن اسـت تـا بـا دادن رهنمودهـای الزم 
بـه معلمـان ورزش و تربيت بدنـی، آنـان را در تعليم و تربيـت 

دانش آموزانـی واجـد شايسـتگی های زيـر يـاری كنـد: 
- دارای سـواد جسـمانی باشـند و بـا ارزش گـذاری بـه فعاليت 
جسـمانی و پيـروی از سـبك زندگی فعـال، سـطح ارتقا يافتة 

آمادگی جسـمانی خـود را نشـان دهند.
- دارای سـواد حركتـی باشـند و بـا بـه كارگيـری مفاهيـم 
انـواع  اجـرای  در  را  خـود  توانايـی  ورزشـی،  مهارت هـای  و 
فعاليت های جسـمانی و ورزشـی مورد عالقـه در موقعيت های 

مختلـف نشـان دهنـد. 
- دارای رشـد عاطفی و اجتماعی باشـند و هنگام مشـاركت در 
فعاليت جسمانی و ورزش رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی 

از خود نشـان دهند. 
2. معرفى اجمالى

ايـن كتـاب در بخش اول بـه معرفی برنامـه درس تربيت بدنی 
در دورة دوم متوسـطه می پـردازد و در بخـش دوم محتواهـای 
آموزشـی الزم را، بـه همـراه رهنمودها و فعاليت های آموزشـی 

می كند.  ارائـه 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

اين كتاب برای اولين بار تأليف و چاپ می شود. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

كتاب برای نخستين بار تأليف شده است. 
5. يادآوری

چـون كتاب درسـی ويـژه ای بـرای دانش آمـوزان اين پايـه، در 
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برنامة درسـی تربيت بدنی تأليف نشـده، در اين كتاب عالوه بر 
معرفـی برنامـه و دادن رهنمودهـای الزم به معلم، تالش شـده 
اسـت محتوای آموزشـی مرتبط بـا دانش آموز و نحـوه آموزش 

آن نيـز ارائه گردد. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
هميـن كتـاب بـا مشـخص شـدن بودجه بنـدي هـر پايـه در 
ابتـداي هـر فصـل بـراي پايه هـاي دهـم  و يازدهـم و دوازدهم 

تأليـف مي شـود. 

نام کتاب: تاريخ 1
کد کتاب: 110219

دورة تحصيلي: دوم متوسطه 
پاية تحصيلي: دهم

رشتة تحصيلي: ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس: 3ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
كـه  آورد  فراهـم  را  موقعيت هايـی  بايسـتی  كتـاب  ايـن 
دانش آمـوزان بتواننـد بـا بررسـی و مطالعـة شـواهد و مـدارك 
مربـوط بـه رويداد ها و تحـوالت مهم تاريـخ، وضعيت تمدن ها 
و جوامـع بشـری، بـه خصوص تمـدن و جامعة ايرانـی در عصر 
باسـتان را مـورد تحليـل قـرار دهند پيامد هـای آن را بررسـی 

 . كنند
2. معرفى اجمالى

كتاب از سه فصل تشكيل شده است: 
فصـل اول بـا عنوان تاريخ شناسـی. شـامل سـه درس، ماهيت، 
چيسـتی و كاركـرد دانـش تاريخ و روش هـای تحصيل معرفت 

تاريخـی را مـورد بررسـی و كاوش قـرار می دهد. 
فصـل دوم بـا عنوان سـپيده دم تمدن های جهان، شـامل سـه 
درس، دسـتاوردهای تمدن هـای باسـتانی بين النهريـن، مصر، 

هنـد، چيـن، يونـان و روم را مـورد بررسـی قـرار می دهد. 
فصـل سـوم با عنـوان هويـت و ميـراث مـا، شـامل 10 درس، 
تاريخ و فرهنگ و تمدن ايران در عصر باسـتان را مورد بررسـی 

می دهد.  قـرار 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

در بحـث عصـر باسـتان با كتاب تاريـخ ايران و جهان 1 سـابق 
است.  مشابه 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

ايـن كتـاب جديد چـون در چارچوب اسـناد تحولـی و بر پاية 
ايده هـای كليـدی و شايسـتگی های حـوزة تربيـت و يادگيری 
علـوم انسـانی و مطالعـات اجتماعـی طراحی و تدوين شـده از 
حيـث اهداف، محتوا، سـاماندهی محتوا و طراحی آموزشـي با 

كتاب سـابق بـه كلی متفاوت اسـت. 
5. يادآوری

1. درس هـای اين كتاب در چارچوب طراحی آموزشـی برآمده 
از اسـناد تحولی، تأليف شده است. 

2. در بيشتر دروس به كالس وارونه توجه شده است. 
3. بـه رسـانه های پرشـمار، مخصوصـاً تصاويـر و فيلـم كوتـاه 

مسـتند، توجه شـده اسـت. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
بـرای پايه هـای يازدهـم و دوازدهـم، يعنـی تاريـخ2 و تاريخ 3، 
نيـز كتاب هـا بـا هميـن رويكـرد تأليـف خواهـد شـد؛ بـا اين 
توضيـح كـه در كتـاب تاريـخ 2 از صـدر اسـالم تا پايـان دوره 
صفويـه و در كتـاب تاريـخ 3 تاريخ معاصر محتـوای كتاب ها را 

تشـكيل خواهد داد. 

نام کتاب: رياضي1 و آمار
کد کتاب: 110212

دورة تحصيلي: دوم متوسطه 
پاية تحصيلي: دهم

رشتة تحصيلي: ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس:  3 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
ايجـاد فرصت های مناسـب بـرای يادگيری همـة دانش آموزان 

در آمـوزش رياضـی و آمـار مأموريت اصلی اين كتاب اسـت. 
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2. معرفى اجمالى
اين كتاب از شـش فصل )سـه فصل آمار و سـه فصل رياضی( 
تشـكيل شـده اسـت. سـه فصل اول آن )رياضی( ادامه رياضی 
نهم اسـت و سـه فصل بعدی )آمار( كاربردی اسـت و متناسب 

با رشـتة انسـانی طراحی و تأليف شـده است. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

وجـه تشـابه ايـن كتـاب بـا كتاب هـای رياضـی نهم و هشـتم 
در رويكـرد و نيـز فعاليـت محـور بـودن آن اسـت، بـه طـوری 
كـه دانش آمـوزان در اكثـر موارد در سـاختن و آمـوزش مفهوم 

مشـاركت داده شـده اند. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

وجـه تمايـز كتـاب بـا كتاب های پيشـين اسـتفادة بيشـتر از 
مثال هـای حـل شـده و متن اسـت. هم چنيـن در تأليـف اين 
كتـاب كاربردی كردن مطالب و اسـتفاده از كاربردهای رياضی 

و آمـار در علـوم ديگـر مدنظـر قرار گرفته اسـت. 
5. يادآوری

دبيـران محتـرم كـه داوطلب تدريـس اين كتاب هسـتند بايد 
در زمينـة آمـار آموزش هـای الزم را ديـده باشـند و عـالوه بـر 
تسـلط نسـبی بـر اين علـم، موضوعـات رياضـی پايـه را نيز به 

خوبـی بدانند. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
در پايـة يازدهـم نيز كتابی بـا همين نام خواهيم داشـت كه از 
دو بخش رياضی و آمار تشـكيل می شـود؛ اما در سـال دوازدهم 

كتـاب فقط به مباحث رياضـی اختصاص دارد. 

نام کتاب: شيمي1
کد کتاب: 110210

دورة تحصيلي: دوم متوسطه

پاية تحصيلي: دهم 
رشتة تحصيلي: رياضي فيزيك و علوم تجربي

ميزان ساعت تدريس: 3

1. مأموريت اصلى كتاب
كتاب هـای شـيمی مـدارس بـا توجـه بـه ايـن واقعيـت كـه 
»انسـان از آغـاز خلقت خود تا امـروز نياز به خوراك، پوشـاك، 
امنيت، بهداشـت و ... داشـته و در اين ميان با مشكالتی مواجه 
شـده اسـت و نقش علم شـيمی در حل اين مسـائل« طراحی 
و تأليـف می شـود. بـر ايـن اسـاس رسـالت اصلـی ايـن كتاب 
آمـوزش و تربيـت شـهروندانی اسـت كـه سـواد علمـی دارنـد 
يعنـی از دانـش و علـم شـيمی در فهـم و حل مسـائل زندگی 

خـود به درسـتی بهـره می برنـد؛ افـرادی كه: 
ê اهل فكر كردن هستند؛

ê مسئوليت پذيرند؛
ê از دانش خوب برخوردارند؛ 

ê مهارت برقراری ارتباط بااليی دارند؛
ê نسـبت بـه خالق، خلق، مخلـوق و خلقت روحيـة مراقبت و 

محافظـت دارند؛
ê روحيه پرسشگری دارند. 

2. معرفى اجمالى
كتاب دارای 3 فصل با عنوان های زير است: 

ê از آغاز هستی چه می دانيم؟ 
ê درگاه ورود به سيارة آبی؟

ê در بيكران آب: 
در هـر فصـل بخش هايـی بـا عنوان هـای »با هم بينديشـيم«، 
»پيونـد با صنعت« و ... به منظـور برقراري ارتباط ميان دانش و 
مسـائل اجتماعی، فّناوری و زيسـت محيطی با تكيه بر مسـائل 
بومـی و منطقـه ای طراحی و تأليف شـده اسـت. زمان تدريس 

اين كتاب در برنامه 3 سـاعت در نظر گرفته شـده اسـت. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

سـرفصل های ايـن كتاب بـا كتاب های قبلـی تفاوت نـدارد اما 
زيـِر عنوان هـا با كتاب های قبلی متفاوت اسـت و سـازماندهی 
محتـوا تغييـر كرده اسـت، تعـداد زيـر عنوان ها كاهـش يافته 
اسـت. از نـگاه آموزشـی، رويكـرد آمـوزش فعـال حفـظ شـده 

است. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

ايـن كتـاب براسـاس برنامة 1 تـا 12 طراحی، تدويـن و تأليف 
شـده اسـت. در ايـن فراينـد، از تجميع مفاهيـم در يك كتاب 
پرهيـز شـده اسـت. بـرای نمونـه، مفاهيـم اسـتوكيومتری در 
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هـر سـه كتـاب وجـود دارد ولی متناسـب بـا هر كتـاب تأليف 
و تدريـس می شـود. در سـازماندهی محتـوا از رويكـرد كل بـه 
جز اسـتفاده شـده اسـت. در پايان فصل مجموعه پرسـش ها و 

تمرين هـا اضافه شـده اسـت. 
5. يادآوری

اين كتاب دارای چند ويژگی به شرح زير است: 
é زمينه محور است؛ 

éتا حد امكان بومی سازی شده است؛ 
é رويكرد توسعه پايدار را دنبال می كند؛ 

é فعال است؛ 
é در آن به رويكرد كاوشگری توجه شده است. 

و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6
دوازدهـم 

در پايه هـای 11 و 12 نيـز كتاب های شـيمی، برای رشـته های 
رياضی فيزيـك وعلوم تجربی، توليد می شـود همـه ويژگی های 
ذكـر شـدة فـوق در مـورد ايـن كتاب ها صـدق خواهد كـرد با 
اين توضيح كه سـاعات تدريس شـيمی پاية 11 سـه ساعت و 

شـيمی پاية 12 چهار سـاعت خواهد بود. 

نام کتاب: زيست شناسي1
کد کتاب: 110216

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس: 3ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
é آشـنايی دانش آمـوزان بـا موضـوع علـم زيسـت شناسـی و 

آن؛  روش 

é آماده سازی دانش آموزان برای زندگی فعال و خالق؛ 
é آمـوزش مفاهيم زيست شناسـی در ارتباط بـا نيازهای فردی 

و حرفه ای؛ 
é تربيت علمی و منطقی دانش آموزان.

2. معرفى اجمالى
ايـن كتـاب به تشـريح و تبييـن پـاره اي از مفاهيم اساسـی در 
ارتبـاط بـا نيـاز بـه مـاده و انـرژی، فرايند هـا و دسـتگاه های 
تخصص يافتـه در اين بـاره در جانداران می پـردازد. محور اصلی 
مباحـث در اين كتاب انسـان اسـت ولـی تنوع سـاز و كارهای 
كسـب مـاده و انـرژی در سـاير جانـداران نيز به اختصـار بيان 
می شـود. محتـوای كتـاب در هفت فصل تنظيم شـده اسـت. 
ابتـدا بـه معرفی علم زيست شناسـی در گـذر زمان می پـردازد. 
سـپس به فيزيولوژی بعضی دسـتگاه ها در بدن انسان از جمله 
گـوارش، تنفـس، گردش مواد و دفع اشـاره می شـود، با مبحث 
سـلول و بافت هـای گياهـی ادامه می يابـد و با تغذيـه، جذب و 

انتقـال در گياهان پايـان می پذيرد. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

مفاهيم و فرايند های اساسـی در ارتباط با كسـب ماده و انرژی 
در ايـن كتـاب با كتاب های قبلی يكی اسـت. 

در ضمـن كتـاب جديد براسـاس تجربه های گذشـته و اصالح 
اشـكاالت قبلی تدوين شـده است. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 
- محـور قـرار دادن انسـان در آموزش مفاهيم مرتبط با كسـب 

مـاده و انرژی؛ 
- بـا توجـه بـه اينكـه در دوره متوسـطه اول بـه موضوع هـای 
سـلول، بافـت، مولكول هـای زيسـتی و آناتومـی دسـتگاه های 
بـدن انسـان قبـاًل پرداخته شـد در اين كتاب بـه آن موضوع ها 
در حـد لـزوم، بـه همـراه فيزيولـوژی دسـتگاه ها، توجه شـده 

اسـت تـا از تكـرار مطالـب قبلی پرهيز شـود. 
5. يادآوری

ظرفيـت  به كارگيـری  مسـتلزم  كتـاب  ايـن  آمـوزش   .1
دانش آمـوزان در امـر يادگيری اسـت و معلـم در اين كتاب بايد 

بـه نقـش هدايت گـر بـودن خـود بـاور داشـته باشـد. 
2. در ايـن كتـاب پـس از پرداختـن بـه فيزيولوژی دسـتگاه ها 
در بـدن انسـان به تنـوع موضوع در جانـواران نيز می پـردازد تا 
دانش آمـوز بـا مقايسـه آن ها، به نظـم و يكپارچگـی موجود در 

طبيعت پـی ببرد. 
3. بـا توجـه بـه بازخـوردی كـه از تدريس كتاب های گذشـته 
بـه دسـت آمـده و ابـراز نارضايتـی دبيـران و دانش آمـوزان از 
كنـار هـم بودن مطالـب گياهی و جانـوری، در ايـن كتاب اين 
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مباحـث از هـم جـدا شـده تا يادگيـری آن ها آسـان تر شـود. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
بـرای سـال های يازدهـم و دوازدهـم نيـز كتاب هـای زيسـت 
شناسـی 2 و زيست شناسـی3، شـامل موضوعـات و مفاهيـم 
مرتبط با سـامانه های زيسـتی، از سـلول تا بوم سـازگان، تأليف 

خواهد شـد. 

نام کتاب: زبان انگليسي1
کد کتاب: 110230

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: کلية رشته ها
ميزان ساعت تدريس: 3 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
آمـوزش چهـار مهـارت زبانـی بـا رويكـرد ارتباطـی فعـال و 
خودباورانـه در حوزه هـای فردی، اجتماعـی، علمی و تحصيلی

2. معرفى اجمالى
كتاب هـای مجموعـه  از  كتـاب  اوليـن  كتـاب   ايـن 

مجموعـه  ادامـة  و  اسـتمرار  خـود  كـه  می باشـد   vision
كتاب هـای prospect می باشـد. كتاب هـایvision 1-3 كه 
بـرای تدريـس در پايه هـای تحصيلی دهم تـا دوازدهم طراحی 
شـده اند كمـاكان با رويكـرد ارتباطی فعـال و خودباورانه تأليف 
شـده يـا می شـوند. ايـن كتـاب دارای چهـار فصل كلی اسـت 
و هـر فصـل دارای چنديـن زيـر فصل اسـت كـه در چارچوب 
مهارت های چهارگانة زبانی تأليف شـده اسـت. بسـتة آموزشی 
زبـان پايـة دهـم دارای كتـاب دانش آمـوز، كتـاب كار، كتـاب 
راهنمـای معلـم، لـوح فشـردة صوتـی دانش آمـوز و همچنين 

فيلـم آموزشـی راهنمـای معلـم )بر فراز آسـمان( می باشـد. 

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 
ايـن كتـاب بـه لحاظ شـكلی و محتوايـی در امتـداد منطقی و 
علمی كتاب های زبان انگليسـی دورة متوسـطه اول می باشـد. 
همچنيـن رويكـرد آموزشـی كتـاب، شـيوة طراحـی مطالب و 
توجه همزمـان به هر چهار مهارت، نحـوة طراحی فعاليت های 
كتـاب كار و مـوارد ديگـر كامـاًل همسـو با كتاب های پيشـين 

است. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

در ايـن كتـاب عالوه بر گسـترش دامنه واژگانـی دانش آموزان، 
دو مهارت خواندن و نوشـتن به نسـبت كتاب های قبلی تكامل 
بيشـتری می يابنـد و دانش آمـوزان بـا راهبردهـای خوانـدن و 

نوشـتن بيش از پيش آشـنا می شـوند. 
5. يادآوری

1. تدريـس ايـن كتـاب مسـتلزم آشـنايی معلـم بـا روح كلی 
رويكـرد ارتباطـی فعـال و خودباروانـه اسـت.

2. مطالعـة دقيـق راهنمـای معلـم ايـن كتـاب و مجموعـه 
كتاب هـای vision )پايه هـای هفتم تا نهـم( و توجه مجموعه 

فيلم هـای بـر فـراز آسـمان مـورد تأكيد اسـت. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
با تأليف كتاب های vison 2 ،3 ادامه پيدا خواهد كرد. 

نام کتاب: عربي1
کد کتاب: 110207

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
مأموريـت ايـن كتـاب عبـارت اسـت از پـرورش مهارت هـای 
چهارگانـه زبانـی، شـامل شـنيدن، خوانـدن، سـخن گفتـن 
و نوشـتن به منظـور فهـم بهتـر قـرآن، متـون دينـی و زبـان و 
ادبيات فارسـی.  اين كتاب با توجه به اسـناد باالدسـتی »قانون 
اساسـی«، »برنامـة درسـی ملـی« و »راهنمای برنامة درسـی« 
نوشـته شـده اسـت و راهنمای برنامة درسـی عربی نيز نقشـه 

راه بـرای تأليـف كليـة كتاب هـای درسـی عربی اسـت. 
2. معرفى اجمالى

ايـن كتـاب هشـت درس دارد و در آن عـالوه بـر 359 كلمـه 
جديـد، حـدود 850 واژة عربی كتاب های هفتم، هشـتم و نهم 
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نيـز تكرار شـده اسـت. پـس در حقيقت هـدف اين كتـاب، در 
بخـش واژگان، آمـوزش حدود 1200 واژة پربسـامد زبان عربی 
اسـت. كتـاب متـن محور اسـت، يعنی همـه چيـز در خدمت 
فهـم متن هـا و عبارت ها اسـت. وقتی دانش آموز خوب بشـنود، 
خـوب بخوانـد و خوب بفهمـد و ترجمه كند؛ در سـخن گفتن 

نيـز مهارت خواهـد يافت.
دانش آمـوزان پايـة دهـم قبالً با اين سـاختارها آشـنا شـده اند: 
انـواع فعـل )ماضـی، مضارع، امـر، نهی، نفی، مسـتقبل، معادل 
ماضـی اسـتمراری( تركيـب اضافـی و وصفـی بـرای ترجمـه، 
تركيـب مخلـوط ماننـد »اخوكـن الصغيـر«، اعـداد اصلـی و 
ترتيبـی؛ يعنـی يك تـا دوازده و يكم تـا دوازدهم. وزن و ريشـه 

كلمـات، اسـم اشـاره، كلمات پرسشـی، و سـاعت خوانی.
در ايـن كتـاب هر چنـد درس اول مرور- آموخته های پيشـين 
اسـت، امـا در سـاير درس هـا نيـز اين مرور انجام شـده اسـت. 
مثـاًل در درس دوم عددهـا آمـوزش داده می شـوند كـه در 
متوسـطه اول نيـز عددهـای اصلـی و ترتيبـی تـا 12 آمـوزش 
داده شـده بودنـد. در ايـن كتـاب همچنيـن عددهـای اصلی از 
يـك تـا صـد و عددهـای ترتيبـی از يكـم تـا بيسـتم آموزش 
داده خواهـد شـد. البتـه، مباحـث مطابقـت عـدد و معـدود و 
ويژگی هـای معـدود جـزء اهـداف آموزشـی كتـاب نيسـت. 
بديهـی اسـت كـه در كتاب درسـی اين مطابقت هـا در متون و 
عبـارات وجـود دارد و دانش آمـوز، با دقت در خـودش می تواند 
ايـن ظرافت هـا را كشـف كنـد، امـا آمـوزش و ارزشـيابی آن ها 
مدنظـر نيسـت. دانش آمـوزان، قبالً در متوسـطه اول، بـا هر دو 
فعـل مجـرد و مزيـد و صـرف فعل های ثالثی مجـرد صحيح و 
سـالم آشـنا شـده اند و حـال در اين كتـاب با فعل هـای مزيد و 
حتـی فعل هـای مهمـوز، مضاعف و معتل نيز آشـنا می شـوند. 
، اِحَتـَرَق، اِشـَتَری،  ماننـد: آَمـَن، اِبَتَسـَم، أَتَـی، أَجـاَب، أََحـبَّ
َر، زاَد و ... درس های سـوم  أَصـاَب، أَعَطـی، تََخـرََّج، حـاَوَل، َحـذَّ
و چهـارم، بـدون ذكـر اصطالحـات ثالثی مجـرد و مزيـد، اين 
فعل هـا بـاز آمـوزی شـده اند. دانش آمـوز قبـاًل با شناسـه های 
فعل هـای ثالثـی مجرد آشـنا شـده اسـت. در حقيقـت هدف 
آموزشـِی اين دو درس اين اسـت كه با اسـتفاده از آموخته های 
سـه سـال اول، دانش آمـوز بـا فعل هايـی آشـنا شـود كـه فعل 
»ماضی سـوم شـخص مفرد« آن هـا »ثالثی مزيد« يـا بيش از 
سـه حرف اسـت. تشـخيص ثالثی مزيـد از ثالثی مجـرد، ذكر 
نـوع باب، سـاخت يا صـرف فعـل و ترجمه از فارسـی به عربی 
آن از اهـداف آموزشـی ا سـت. دانش آموز فقط بايـد بتواند فعل 
و مصـدر ثالثـی مزيد را درسـت ترجمه كند و ماضـی، مضارع، 

امـر و نهـی و مصـدر آن هـا را از هم تشـخيص دهد. 

از فعل هـای معتـل، مهموز و مضاعـف، در حالت هايي كه دچار 
تغييرات پيچيده می شـوند، در ارزشـيابی سـؤال نمی شود؛ زيرا 
قواعـد ايـن فعل هـا در اين كتاب لحاظ نشـده اسـت. منظور از 
تغييـرات پيچيده مواردی مانند حذف حرف علّـه، ادغام و فّك 
ادغـام، امـالی همـزه و هـر گونه قاعده ای اسـت كـه مربوط به 

ويژگی هـای متفاوت فعل های غيرصحيح و سـالم می باشـد. 
در بخـش واژه نامـه )جـز دو درس اول و دوم( مضـارع و مصـدر 
فعل هـای ماضی ثالثی مزيد مدام تكرار شـده اسـت. اين تكرار 
تـا انتهـای كتـاب ادامـه دارد تا دانش آمـوز كم كم ايـن فعل ها 
را بشناسـد؛ امـا مصدر فعل هايی مانند دل، سـار، رجـا، رضی و 

... چون قياسـی نيسـتند نيامده است. 
در درس پنجـم جمله های اسـميه و فعليه تدريس می شـود و 
هـدف از آن شـناخت اجـزای جمله يعنی فعـل، فاعل، مفعول 
بـه، مبتـدا بـه خبـر اسـت؛ امـا اعراب گـذاری كلمـات هـدف 

نيست. 
تشـكيل )حركت گـذاری كامـل( متن يا عبـارت از اهـداف اين 

نيست.  كتاب 
در درس ششـم اعـراب جملـه اسـميه و فعليـه و چهـار حالت 
اعـراب )رفـع، نصـب، جـر و جـزم( آمـوزش داده شـده اسـت. 
هـدف فقـط شـناخت اجـزای جمـالت اسـت و اعراب گـذاری 

هدف آموزشـی نيسـت. 
در درس هفتـم فعـل مجهـول تدريـس می شـود. هـدف ايـن 
اسـت كه دانش آمـوز جمله های دارای فعال مجهول را درسـت 
معنـا كند. تبديل فعـل معلوم به مجهـول و برعكس در جمله 

هدف نيسـت. 
در درس هشـتم معانـی حـروف جـّر آمـوزش داده می شـود. 
دانش آمـوز بايـد بتواند حروف جـر و جار و مجـرور را در جمله 
تشـخيص دهـد. اعراب گـذاری جـّر در اسـم مجـرور هـدف 
نيسـت. در ايـن درس نـون وقايـه نيـز تدريـس شـده اما مثل 

هميشـه سـاخت مدنظر نيسـت. 

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 
ايـن كتـاب، همانند كتاب های پيشـين، شـامل متـن آغازين، 

واژه نامـه، شـرح قواعد و تمرينات اسـت. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

در ايـن كتـاب بسـياری از واژگان كتاب های قبلی تكرار شـده 
اسـت؛ همچنيـن در هـر درس پـاره ای از واژه هـای درس هـای 
قبـل تكرار شـده اند. تمرينات كاربرد واژگان، بيشـتر، براسـاس 
واژگان كتاب هـای قبلـی هسـتند. بخـش مكالمـه نيـز كه در 
خواسـت دبيرخانه، گروه های آموزشـی، معلمان و دانش آموزان 
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بـوده اسـت درصـدی از كتـاب را به خود اختصاص داده اسـت. 
بيشـتر تصاوير كتاب را عكس تشـكيل می دهد نه نقاشی، زيرا 
دانش آمـوزان تصويـر واقعی را بيشـتر می پسـندند. كتاب های 
پيشـين قاعده محـور بود. ولی كتاب های كتـب جديد در عين 
حـال كـه قواعـد در آن ها حذف نشـده متن محور می باشـند. 

5. يادآوری
1. در گذشـته بيـن آمـوزش عربـی در دبيرسـتان و دانشـگاه 
تداخـل وجود داشـت. امـا در كتاب هـای جديد بخشـی از كار 
بر عهده دانشـگاه گذاشـته اسـت، بـه ويژه كه سـاعت تدريس 
عربـی در رشـته ادبيـات و انسـانی به نصف تقليل يافته اسـت.

 التحليـل الصرفـی و االعراب )تجزيـه و تركيـب( از اهداف اين 
كتـاب نيسـت؛ امـا دانش آمـوز به عنـوان نمونه بايد تشـخيص 
دهـد كـه »كاتـب« و »مكتـوب« اسـم فاعـل و مفعول انـد؛ يـا 
»اسـترجع« فعـل امر اسـت و معنـای »كاتـب« و »مكتوب« و 

»اسـترجع« را بداند. 
2. نيـازی بـه دادن جـزوة مكمل قواعـد به دانش آموز نيسـت، 
زيـرا هـر چه الزم بـوده در كتاب آمده اسـت و يا در سـال های 

بعد خواهـد آمد. 
3. مكالمـه، نمايش، سـرود، ترجمه تصويری و داستان نويسـی 
كار عملـِی درس عربی محسـوب می شـود. مدارسـی كه وقت 
اضافـه دارنـد يـا دانش آمـوزان خاصـی را ثبت نـام كرده اند می 
تواننـد به عنوان فوق برنامه در چنين زمينه هايـی دانش آموزان 

را فعال كنند. 
4. جمله سـازی و اعراب گذاری از اهداف كتاب درسـی نيسـت 

و نبايد از آن ها سـؤال طرح شـود. 
5. در سـايه درسـت خوانـدن، درسـت فهميـدن و ترجمـه 
درسـت، مهارت سـخن گفتن نيز حاصل خواهد شـد. می توان 
در كالس مكالمه كرد، اما بايد توجه داشـته باشـيم كه شـمار 
اندكـی از دانش آموزان قادرند هنگام سـخن گفتن ظرافت های 
دسـتوری را به خاطـر بياورند و رعايت كنند. زيرا بـه يادآوردن 
قواعـد هنگام سـخن گفتن برای هر زبان آموزی دشـوار اسـت. 
در سـخن گفتـن سـرعت عمـل الزم اسـت بـا نوشـتن قابـل 
مقايسـه نيسـت. بايد به اين نكتة بسـيار مهم توجه شـود تا در 
آمـوزش مهارت سـخن گفتن بـه دانش آموز ضربه وارد نشـود. 
نظـر به دشـواری مكالمه بايد در امتحانات، مسـابقات و كنكور 

صرفـاً از همـان عبـارات موجود در كتاب سـؤال طـرح گردد. 
6. آمـوزش فعـل و ضمير در سـه كتاب عربی متوسـطه اول با 
دسـتور زبـان فارسـی مطابقت داده شـده و در مـورد ضماير به 
صورت )من، تو، او، ما، شـما، ايشـان( اسـت؛ سـبك پيشين به 
ايـن صـورت بـود: )هـو، هما، هـم، هی، همـا، هن، انـت، انتما، 

انتـم، انـت، انتما، انتن، انـا، نحن( تدريس آزمايشـی اين كتاب 
بـه مـا نشـان داد كـه دانش آمـوزان بـا اين شـيوه بسـيار بهتر 
درس مـی آموزنـد. از آنجـا كـه درس عربـی در رشـته علـوم 
انسـانی تخصصـي و دانش آمـوزان بايـد بـا اصطالحـات خاص 
زبـان عربـی آشـنا شـوند، در درس اول صـرف فعـل مطابـق 
كتاب هـای صرف و نحـو صورت گرفتـه و اصطالحات صيغه ها 

ذكر شـده اسـت. 
7. معنای كلمات در امتحان بايد در جمله خواسته شود. 

8. آمـوزش فعل هـای معتـل، مهمـوز، مضاعف و نيـز هر گونه 
فعلـی كـه تغييـرات پيچيـدة صرفـی دارد از اهـداف كتـاب 
نيسـت. مثـاًل اگرچـه در كتـاب فعل »اسـتفاده« بـه كار رفته 
و فعـل »اسـتفعل« نيـز آموزش داده شـده اسـت؛ امـا نبايد از 
فعل »اسـتفد« سـؤال دهيم؛ البتـه اگر معنای »اسـتفادت« را 
بخواهيـم اشـكالی نـدارد. منظـور از تغييـرات پيچيـدة صرفی 
مـواردی ماننـد حذف حـرف علّـه، ادغام و فـّك ادغـام، امالی 
همـزه و هـر گونه قاعده ای اسـت كـه مربوط بـه فعل های غير 

صحيح و سـالم می باشـد. 
در پايـان از همـكاران ارجمنـد می خواهيـم تا با رويكـرد دفتر 
تأليـف همـگام شـوند؛ زيـرا دانش آموزان بـا همين رويكـرد از 
دورة اول متوسـطه به دورة دوم آمده اند و در سـال های بعد نيز 
كتاب هـای عربـی عمومی پايه هـای يازدهم و دوازدهـم ادامه و 

مكمـل هميـن روش خواهند بود. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
همـان طـور كـه كتـاب دهـم )كتـاب فعلـی( ادامـه روش 
كتاب هـای هفتم تا نهم اسـت، كتاب هـای يازدهـم و دوازدهم 

نيـز ادامـه ايـن كتـاب خواهنـد بود. 

نام کتاب: منطق
کد کتاب: 110223

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس: 2ساعت 

1. مأموريت اصلى كتاب
 كمـك بـه رشـد تفكر عقلـی و توانـا نمـودن دانش آمـوزان در 
تعريـف و اسـتنتاج و نهايتـاً ارتقـای توانايـی آن هـا در كشـف 
درسـت نماها )مغالطات( از حقايـق، مأموريت اصلی اين كتاب 

است.
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2. معرفى اجمالى
كتاب منطق شـامل سـيزده درس اسـت. از درس اول تا ششم 
بـه بحـث تصـورات اختصـاص دارد كـه طـی آن دانش آمـوز 
بـا انـواع تعريـف، چگونگـی تعريـِف درسـت و قواعد آن آشـنا 
می شـود. از درس ششـم تا سـيزدهم نيز به بحث قضايا، اقسام 
احـكام و جايـگاه آن در اسـتدالل اقسـام قيـاس، ارزش قياس 
و مـاده قيـاس اختصـاص دارد و در نهايـت به بحـث مغالطات 

پرداخته شـده اسـت. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

ايـن كتـاب همـان كتـاب پيشـين اسـت كـه در پايـة سـوم 
دبيرسـتان تدريس می شـد با اين تفاوت كـه بعضی از مباحث 
ثقيـل آن، بـرای تسـهيل درك دانش آمـوز پايـه دهـم، حذف 

است.  شـده 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 
تمايز آن حذف جداول صدق و اثبات ضروب است.

5. يادآوری
1. از نكات برجسـته اين كتاب زبان سـاده و فرايند مدار بودن 

مباحث آن است. 
2. بـه مجريـان توصيه می شـود كه حتماً راهنمای معلـم را در 
اختيـار دبيران ايـن درس قرار دهند زيرا بيـش از هفتاد درصد 

اين دبيران غيـر مرتبط اند. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
منطـق فقـط در پايـة دهـم تدريس می شـود ولی بـا توجه به 
اينكه بسـياری از مباحث فلسـفی بر تعاريف دقيق، استدالل ها 
و قياس هـای پيچيـده متكی اسـت، لـذا مباحث ايـن درس به 
طـور غيرمسـتقيم در دروس مرتبـط در پايه هـای باالتـر هـم 
وجـود دارد و دبيـران آن درس هـا مجبورنـد بـه فراخـور درس 

مباحث را يـادآوری نمايند. 

نام کتاب: هندسه1
کد کتاب: 110213

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: رياضي فيزيك
ميزان ساعت تدريس: 2ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
ايجـاد فرصت های مناسـب بـرای يادگيری علم هندسـه برای 

همـة دانش آمـوزان مأموريت اصلی كتاب اسـت. 
2. معرفى اجمالى

ايـن كتـاب دارای چهـار فصـل و در مجمـوع شـامل مباحثي 
چـون ترسـيمات هندسـی، اسـتدالل، تشـابه و تالـس، چنـد 
ضلعی هـا و شـهود و تجسـم هندسـی می باشـد كـه در ادامـة 
هندسـة متوسـطه اول آرام آرام سـطح تجريـد را در قـدرت 

اسـتدالل بـاال می بـرد. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

رويكـرد آموزشـی كتاب شـباهت زيادی به كتاب هـای رياضی 
سـال های قبـل دارد و از روش فعـال در آمـوزش مفاهيـم نيـز 

استفاده شـده است. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

بـا توجه به اينكـه دانش آموزان در پايه های دوره اول متوسـطه 
درسـی بـه اسـم هندسـه نخوانده انـد ايجـاب می كنـد كـه در 
تدريـس ايـن كتـاب بـر يادگيـری از طريق شـهود بـه تجريد 

بيشـتر تأكيد شود. 
5. يادآوری

چيـزی كـه ممكـن اسـت بـه آمـوزش اين كتـاب لطمـه وارد 
كنـد عـدم توجـه بـه اهـداف تعريـف شـده بـرای هـر مفهوم 
اسـت. لـذا الزم اسـت دبيرانـی كـه تدريـس ايـن كتـاب را بر 
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عهـده می گيرنـد، عالوه بر داشـتن معلومـات الزم از هندسـه، 
بـه اهـداف آموزشـی هندسـه در دوره های تحصيلـی نيز واقف 

باشند. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
در پايـه يازدهـم نيـز كتاب هندسـه خواهيـم داشـت. در پايه 
دوازدهـم مباحـث هندسـی وجـود خواهـد داشـت ولـی كّم و 

كيـف آن بعـداً معلـوم خواهد شـد. 

نام کتاب: ديني، اخالق و قرآن1
کد کتاب: 110205

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس: 3 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
آموزش مفاهيم دينی
2. معرفى اجمالى

درس اول: هدف زندگی
درس دوم: سرمايه های انسان

درس سوم: خود حقيقی
درس چهـارم: پنجـره ای بـه روشـنايی )ديـدگاه معتقـدان و 

منكـران معـاد( 
درس پنجم: آينده روشن )امكان و ضرورت معاد(

درس ششم: منزلگاه بعد )برزخ( 
درس هفتم: واقعه بزرگ )قيامت( 

درس هشتم: فرجام كار )بهشت و جهنم( 
درس نهـم: آهنـگ سـفر )برنامه ريـزی برای حركت در مسـير 

الهی( 
درس دهم: اعتماد بر او 

درس يازدهم: دوستی با حق )آثار دوستی با خداوند( 
درس دوازدهم: ياری از نماز و روزه 
درس سيزدهم: فضيلت آراستگی 

درس چهاردهم: زيبايی عفاف
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

ايـن كتاب اصالح شـدة كتـاب ديـن و زندگی دوم دبيرسـتان 
اسـت. ده درس آن همـان درس هايی اسـت كه در كتاب قبلی 
آمـده بـود )البتـه با برطـرف كردن نقـاط ضعف ايـن درس ها( 
و تنهـا دو درس آن جديـد اسـت )درس اول و درس هشـتم(. 

ضمنـاً بـه دليـل كاهـش سـاعات درس دينی به دو سـاعت به 
ناچـار ايـن كتاب برخـالف كتب قبلی كـه 16 درس بود به 12 

درس كاهـش يافت. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

1. نقـاط ضعـف كتاب گذشـته بـا توجه بـه نظرات همـكاران 
اصالح شـده اسـت؛ 

2. اين كتاب در قالب دوازده درس طراحی شده است؛ 
3. تصويرگری بهتری بر روی اين كتاب انجام گرفته است. 

5. يادآوری
ايـن كتـاب دارای نرم افزار بر فراز آسـمان )شـامل متن، كليپ، 
فيلم و عكس های مرتبط و شـيوة تدريسـی تصويـری كتاب و 
نيـز كتاب راهنمای معلم می باشـد كه انتظار مـی رود همكاران 

حتماً از اين دو اسـتفاده كنند. 

و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6
دوازدهـم 

برای پايه يازدهم كتاب دين و زندگی سـوم دبيرسـتان و برای 
پايـه دوازدهم نيز كتاب پيش دانشـگاهی اصالح خواهد شـد و 

در اختيـار دانش آموزان قـرار خواهد گرفت. 

نام کتاب: کتاب کار زبان خارجي
کد کتاب: 110231

دورة تحصيلي: دوم  متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي:کليه رشته ها
ميزان ساعت تدريس: -

1. مأموريت اصلى كتاب
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آمـاده سـاختن تمرين هـا و موقعيت هـای يادگيـری مرتبط با 
كتـاب دانش آمـوز بـرای دانش آمـوزان

2. معرفى اجمالى
ايـن كتـاب دارای چهـار فصـل متناظر با كتاب درسـی اسـت 
و در آن، بخش هـا و تمرين هايـی مـورد اشـاره قـرار گرفتـه كه 
بـه نوعـی مكمل فراينـد آمـوزش در بعضی بخش هـای كتاب 
دانش آمـوز اسـت. بعضـی تمرين هـا هـم بـرای حـل در منزل 

طراحی شـده اسـت. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

ايـن كتـاب، به لحاظ رويكـردی و نوع فعاليت ها، كامالً همسـو 
و مرتبط با كتاب های كار دورة اول متوسـطه اسـت. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

 از نظـر طراحـی و صفحه پـردازی ايـن كتـاب داراي تصاويـر 
بيشـتر و جذاب تر از كتاب های قبلی و متناسـب با رشـد سنی 
دانش آمـوزان اسـت و در محتـوا نيـز بـه دو مهـارت خواندن و 

نوشـتن بيشـتر توجه شـده است. 
5. يادآوری

ايـن كتـاب مكمـل كتـاب دانش آمـوز اسـت و حتمـاً بايد هم 
در كالس درس و هـم در منـزل توسـط دانش آمـوزان مـورد 
اسـتفاده قـرار بگيـرد و دبيـران هـم بايـد نسـبت بـه تصحيح 

اشـكاالت دانش آمـوزان اهتمـام داشـته باشـند. 
و  يازدهـم  پايه هـای  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6

دوازدهـم 
در پايه هـای آتـی نيـز به همين صـورت كتاب كار جزء بسـتة 

آموزشـی خواهد بود. 

نام کتاب: آزمايشگاه علوم
کد کتاب: 110217

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: علوم تجربي و رياضي - فيزيك
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
آمـوزش مهارت هـای فراينـدی علـوم تجربـی و حـل مسـائل 
مرتبـط بـه زندگی بـه روش علمی، مأموريت اصلـی اين كتاب 

است.
2. معرفى اجمالى

اين كتاب دارای سه فصل به شرح زير است:

فصـل اول: كليـات شـامل 1. معرفـی محيـط آزمايشـگاه 2. 
شـيوه های كار در آزمايشـگاه 3. ايمنـی كار در آزمايشـگاه

فصـل دوم: روش علمـی؛ در ايـن فصـل روش علمـی، در قالب 
يـك يـا چند مصـداق عملياتی تشـريح می شـود. 

فصل سـوم: فعاليت های علمی و عملی شـامل 1. آزمايش های 
 .3 دسـتور العملی  آزمايش هـای   .2 انگيزشـی  و  نمايشـی 

آزمايش هـای مبتنـی بـر كاوشـگری 4. پـروژه 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

كتاب جديد التأليف است و مشابه گذشته ندارد. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

كتاب جديد التأليف است. 
5. يادآوری

1. در اين كتاب، رويكرد سـازماندهی محتوا اكتشافی و مبتنی 
بر كاوشـگری است. 

2. به نگرانی های زيسـت محيطی توجه شـده اسـت )زباله های 
آزمايشـگاهی را مديريت می كند و ....(. 

3. آزمايش هـای كتـاب بايـد كاربـردی و مرتبـط بـا زندگـی 
باشـد.  دانش آمـوز 

6. وضعيت اين كتاب در پايه های يازدهم و دوازدهم 
در پايه هـای يازدهـم و دوازدهـم نيز كتابی با ايـن عنوان وجود 
دارد كـه محتـوای آن، به صـورت كامـل و مبسـوط، همسـو با 
اهـداف كتاب های درسـی حـوزه علوم تجربـی طراحی خواهد 
شـد، بـه طـوری كـه مـدارس بتواننـد آزمايش هـای مرتبط با 
محتـوای آن را بـا توجـه بـه امكانات و شـرايط خـود انتخاب و 

اجـرا كنند. 

نام کتاب درسي: هنر
کد کتاب درسي: 110222

دوره تحصيلي: دوم متوسطه
پايه تحصيلي: دهم 

رشته تحصيلي: کليه رشته ها
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلي كتاب درسي: 
تمامـي وجـوه زندگـي از طريق هنـر در ارتباط بـا يكديگر قرار 
دارنـد و نمي تـوان هنـر را بـه آسـاني و به صورت يـك موضوع 
جدا و منفصل از سـاير دروس و مسـائل زندگي بررسـي نمود. 
هنـر ماننـد زندگـي، در جهان پيچيدة مـا زنده و پوياسـت. در 
ايـن كتاب سـعي شـده تا بـه :  1. ارتقا درك شـرايط اجتماعي 
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جهـت بـروز توانمندي هنـري خود 2. تربيت مفسـرين هنري 
از طريق تربيت نگرش، شـناخت، تحليـل، بيان و نتيجه گيري 
منطقـي و اصولـي هنري و تعميم در تمامي زندگـي 3. ارتقاي 
تـوان شـناخت و درك فرهنـگ بومـي و سـنتي خـود و ديگر 
كشـورهاي جهان 4. ارتقا تربيت و درك زيبايي شناسـي دست 

كنيم.  پيدا 
2. معرفي اجمالي محتواي كتاب درسي:

ايـن كتـاب بـر 4 پودمـان تعاملـي اسـتوار اسـت. 1. زيبايـي 
و هنـر: در ايـن بخـش سـعي گرديـده تـا بـا ارائـه توضيحات، 
تصاويـر آثـار هنـري و تمرينـات متنـوع نـوع نـگاه، رفتـار و 
شـنيدن دانش آمـوزان تغييـر و تقويـت و تصحيـح گـردد و با 
ارائـه تعاريف مختصـري از زيبايي شناسـي ذهـن دانش آموزان 
را بـه تعاريـف و نظريه هـاي مطـرح شـده به صـورت محـدود 
آشـنا سـازد. 2. پودمـان خالقيـت جهـت پـرورش خالقيت و 
بـروز توانمندي هـاي فـردي و گروهـي را فراهـم آورده اسـت. 
3. اختصـاص بـه تحليـل آثـار هنـري دارد كه مأموريـت ويژة 
ايـن بخـش آمـوزش الفباي تفسـير و تحليل و تفكـر هنري و 
منطقـي در ديـدار بـا آثار هنري اسـت و پودمـان 4. به مطالعه 
هنرهـاي بومي و فرهنگ هـاي متنوع پرداخته تـا دانش آموز را 
با غنا و معاني ريشـه دار و ديرينه فرهنگ خويش آشـنا سـازد 

و او را بـه سـوي كارآفرينـي هنـري سـوق دهد. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي گذشته: 

ايـن كتـاب در ادامه كتاب هاي فرهنگ و هنر سـال هاي قبل و 
در توضيح مطالب خود به هنرهاي عكاسـي، نقاشـي، گرافيك 
و غيـره مي پردازد و تفسـير، تحليل، زيبايي شناسـي، خالقيت، 
بـروز ريشـه هاي فرهنگـي را در آنـان عميق تـر جسـت و جو 

مي نمايد. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي گذشته: 

بـه دليـل سـن مخاطبين و رشـد تفكـر منطقي و اسـتداللي 
دانش آمـوزان، مباحـث عمـق بيشـتري يافتـه و بـه صـورت 
پايـه اي و تحليلـي بـه آثـار هنـري و فرهنگ و هنر نگريسـته 
شـده تـا دانش آمـوزان در ايـن مجـال بتوانند تفكر يـا تفكرات 
و عواملـي ماننـد مذهب، آداب و رسـوم و ديگر مسـائلي كه در 
پشـت خلـق آثـار هنـري اسـت را مـورد توجـه قـرار داده و در 
تحليـل اثـر هنري و يا هر مسـئلة زندگـي داراي ديد وسـيع و 

تفكر چنـد   بُعـدي گردند. 
5. توصيه ها و نكات برجسته: 

مهم تريـن مسـئله اي كـه وجـود دارد ايـن اسـت كـه ايـن 
كتـاب آخريـن فرصـت بـراي مطالعـه هنـري جهت برخـي از 
دانش آمـوزان اسـت. اگـر تمامي افـراد جامعه مـا داراي آگاهي 

بـاالي هنـري باشـند جامعـه اي زيباتـر و خالقانه تـر خواهيـم 
داشـت. پـس توصيه مي گـردد در اجراي ايـن درس در مدارس 
تجهيـزات و معلميـن خبـره و نـگاه جدي تري به وجـود آيد تا 

كتـاب بـه اهـداف بلند مرتبـه حيات طيبـه نزديـك گردد. 
6. چگونگـي وضعيـت اين كتـاب در پايه هاي يازدهم 

و دوازدهم: 
كتـاب فرهنگ و هنـر در پايه دهم و يازدهم در كنـار دو درس 
تفكـر و سـواد رسـانه اي و كارگاه كارآفرينـي و توليد به صورت 
انتخابـي وجـود دارد هـر چنـد كـه ايـن دروس همگي بسـيار 
مهـم بـراي آينـده دانش آمـوزان هسـتند، امـا به دليـل اينكه 
كتـاب فرهنگ و هنـر در پايه هاي بعدي ادامه نخواهد داشـت. 
بهتر اسـت حتماً در پايـه دهم و يا يازدهم تدريـس گردد، زيرا 

ارتباطـي تنگاتنگ با همـة دروس دارد. 

نام کتاب: عربي، زبان قرآن1
کد کتاب: 110206

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: رشته هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، 
فني و حرفه اي و کاردانش

ميزان ساعت تدريس: 2ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
رويكـرد برنامـة درسـی عربـی، براسـاس برنامـة درسـی ملی، 
»پـرورش مهارت هـای زبانـی بـه منظـور تقويـت فهم قـرآن و 
متـون دينـی و كمـك به زبان و ادبيات فارسـی« اسـت شـيوه 
تأليـف كتاب هـای عربـی هفتـم تـا دهـم متن محورانه اسـت. 
انتظـار مـی رود دانش آمـوز پايـه دهـم بتوانـد در پايـان سـال 
تحصيلـی متـون و عبارات سـادة قرآنی را در حّد سـاختارهای 
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زبـان عربی درسـت بخواند و معنـای آن ها را بفهمـد و ترجمه 
 . كند

ايـن كتـاب بـا توجـه بـه مصوبـات اسـنادی باالدسـتی چون 
»قانـون اساسـی«، »برنامة درسـی ملـی« و »راهنمـای برنامة 
درسـی« نوشـته شـده اسـت. و راهنمای برنامة درسـی عربی 
نيز نقشـة راه برای تأليف كليه كتاب های درسـی عربی اسـت. 
در تأليـف ايـن كتاب به تجربيـات و الگوهای موفق و مناسـب 
كتاب هـای عربـی و كتاب های آموزش زبان ديگر كشـورها نيز 

توجه شـده است. 
واژگان بـه كار رفتـه در كتاب هـای عربـی هفتـم تـا دهـم، 
پركاربردتريـن واژگانـی اسـت كـه در قـرآن، حديـث، روايات و 
زبـان و ادبيـات فارسـی وجـود دارد. در ايـن كتـاب 362 كلمه 
پركاربـرد جديـد بـه كار رفتـه و افزون بـر آن نزديـك به 850 
واژة كتاب هـای عربی پيشـين )هفتم، هشـتم و نهم( نيز تكرار 
شـده اسـت. بنابرايـن در ايـن كتـاب دانش آمـوزان بـا حـدود 
1200 واژة پربسـامد زبـان عربـی سـر و كار خواهنـد داشـت. 
خـوب اسـت بدانيـم همـان طور كـه در سـه كتاب متوسـطة 
اول 552 واژه از 850 واژه كاربرد قرآنی داشـتند در سـه كتاب 

متوسـطه دوم نيـز چنين خواهـد بود. 
ضمنـاً تصاويـر، عبـارات و متـون كتـاب بـه ابعـاد تربيتـی و 

فرهنگـی توجـه دارنـد. 
مكالمـه بـه زبـان عربی هـدف اصلی ايـن كتاب نيسـت، بلكه 
هـدف اصلـی فهـم متـن بـه ويـژه فهـم قـرآن كريـم و ديگـر 
متـون دينی هماننـد احاديث و ادعيه و نيز متون ادب فارسـي 

آميختـه بـا واژگان عربی اسـت. 
2. معرفى اجمالى

اين كتاب در هشـت درس تنظيم شـده، بنابراين هر درس در 
سه جلسـه آموزشـی تدريس می شود. 

دانش آمـوزان پايـة دهـم تاكنـون با ايـن موضوعـات و مباحث 
آشـنا شـده اند: انـواع فعل هـا )ماضی، مضـارع، امر، نهـی، نفی، 
مسـتقبل، معادل ماضی اسـتمراری( تركيـب اضافي و تركيب 
وصفـی بـرای ترجمـه، صفـت مؤخـر در تركيب هايـی ماننـد 
غيـُر«، وزن و ريشـة كلمات، اسـم اشـاره، كلمات  »أَخوُكـنَّ الصَّ

پرسشـی و باالخره سـاعت خوانی. 
هـدف از آمـوزش تركيـب وصفـی و تركيـب اضافی اين اسـت 
كـه دانش آمـوز بتوانـد تركيب هايـی ماننـد »اخـی العزيـز« را 

داخـل جملـه )نـه بيـرون از جمله( ترجمـه كند. 
در سـاعت خوانی نيـز فقـط سـاعت كامـل، ربع و نيـم آموزش 
داده شـده اسـت. مثالً »چهار و بيسـت و پنج دقيقه« آموزش 

داده نشـده است. 

در ايـن كتـاب، هـر چنـد درس اول مـروري بـر آموخته هـای 
پيشـين اسـت، اما در سـاير درس ها نيـز اين مرور انجام شـده 
اسـت. مثـاًل در درس دوم عددهـا آمـوزش داده می شـوند كـه 
در متوسـطه اول نيـز عددهـای اصلی و ترتيبی تـا 12 آموزش 
داده شـده بودنـد. در ايـن كتـاب همچنين، عددهـای اصلی از 
يـك تـا صـد و عددهـای ترتيبـی از يكـم تـا بيسـتم آموزش 
داده خواهـد شـد. البتـه، مباحـث مطابقـت عـدد و معـدود و 
ويژگی هـای معـدود جـزء اهـداف آموزشـی كتـاب نيسـت. 
بديهـی اسـت كـه در كتاب درسـی ايـن مطابقت هـا در متون 
و عبـارات وجـود دارد و دانش آمـوز، بـا دقـت در آن ها، خودش 
می توانـد ايـن ظرافت هـا را كشـف كند، امـا ارزشـيابی از آن ها 
مدنظـر نيسـت. دانش آمـوزان، قبالً در متوسـطة اول، بـا هر دو 
فعـل مجـرد و مزيـد و صـرف فعل های ثالثی مجـرد صحيح و 
سـالم آشـنا شـده اند و حـال در اين كتـاب با فعل هـای مزيد و 
حتـی فعل هـای مهمـوز، مضاعف و معتل نيز آشـنا می شـوند. 
، اِحَتَرَق، اِشـتَری، أصاَب،  ، اِبَتَسـَم، أتَی، أَجاَب، أَحبَّ مانند: آَمنَّ

َر، زاَد و...  أعَطـی، تََخرََّج، حـاَوَل، َحـذَّ
در درس هـای سـوم و چهـارم، بـدون ذكـر اصطالحـات ثالثی 
مجـرد و مزيـد، ايـن فعل هـا بـاز آمـوزی شـده اند. دانش آمـوز 
قبـاًل بـا شناسـه های فعل های ثالثی مجرد آشـنا شـده اسـت. 
در حقيقـت هـدف آموزشـِی ايـن دو درس ايـن اسـت كـه بـا 
اسـتفاده از آموخته های سـه سـال اول، دانش آموز با فعل هايی 
آشـنا شـود كه فعل »ماضی سوم شـخص مفرد« آن ها بيش از 
سـه حرف اسـت. در تدريـس كتاب عربی دهم هيـچ نيازی به 
ذكر اصطالحات ثالثی مجرد و مزيد نيسـت. تشـخيص ثالثی 
مجـرد و مزيـد و ذكر نـوع باب آن از اهداف آموزشـی نيسـت. 
در بخـش واژه نامـه )جـز دو درس اول و دوم( مضـارع و مصـدر 
فعل هـای ماضـی ثالثـی مزيـد مـدام تكرار شـده اسـت و اين 
تكـرار تـا انتهـای كتـاب ادامـه دارد تـا دانش آموز كـم كم اين 
َر،  ، سـاَر، َحذَّ فعل هـا را بشناسـد؛ اما مصـدر فعل هايی مانند َدلَّ

َرِضـَی و ... چون قياسـی نيسـتند نيامده اند. 
در درس پنجـم جمله های اسـميه و فعليه تدريس می شـود و 
هـدف آن شـناخت اجزای جمله يعنی فعـل، فاعل، مفعول به، 

مبتـدا و خبر اسـت؛ امـا اعراب گذاری كلمات هدف نيسـت. 
در درس ششـم فعـل مجهـول تدريـس می شـود و هـدف اين 
اسـت كـه دانش آموز جمله هـای دارای فعل مجهول را درسـت 
معنـا كنـد. در اين درس تبديل فعل جمله از معلوم به مجهول 

و برعكس هدف نيسـت.
در درس هفتـم معانـی حـروف جـّر آمـوزش داده می شـود. 
دانش آمـوز بايـد بتواند حروف جـّر و جار و مجـرور را در جمله 
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تشـخيص دهـد؛ اعراب گـذاری جـر در اسـم مجـرور هـدف 
 . نيست

در درس هشـتم اسـم مشـتق تدريس می شـود و از اين ميان 
فقـط مهم تريـن وزن های مشـتقات تدريس می گردد. سـاخت 
مشـتقات مـّد نظـر نيسـت بلكه هـدف شـناخت نـوع آن ها و 
دانسـتن معنايشان اسـت. تشخيص جامد از مشـتق در كتاب 

آمـوزش داده نشـده و نبايـد در هيچ آزمونی خواسـته شـود. 
كتـاب عربـی پايـه دهـم در ميـان همة رشـته ها به جز رشـتة 
ادبيـات و علوم انسـانی، مشـترك اسـت. كتـاب ايـن درس در 
رشـتة ادبيـات و علوم انسـانی جدا و شـامل مباحث تخصصی 

است.
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

ايـن كتـاب، مثـل كتاب هـای گذشـته،دارای متـن آغازيـن، 
واژه نامـه، شـرح قواعـد و تمرينـات اسـت. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 
بسـياری از واژگان قبلی در كتاب پاية دهم تكرار شـده اسـت، 
همچنيـن در هـر درس، پـاره ای از واژه هـای دروس قبل تكرار 
شـده اند. تمرينـات كاربـرد واژگان، بيشـتر، بـر اسـاس واژگان 
كتاب هـای قبلـی اسـت. بخـش مكالمـه نيـز، كه درخواسـت 
دبيرخانـه، گروه هـای آموزشـی، معلمـان و دانش آمـوزان بوده 
درصـدی از كتـاب را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. بيشـتر 
تصاويـر كتـاب را عكـس تشـكيل می دهـد نـه نقاشـی، زيـرا 

دانش آمـوزان تصويـر واقعـی را بيشـتر می پسـندند. 
كتاب هـای پيشـين قاعده محـور بـود، ولـی كتاب هـای جديد 
در عيـن حـال كـه قواعـد در آن هـا حـذف نشـده متن محـور 

می باشـند.
5. يادآوری

1. مـواد مـورد نيـاز دانش آموزان رشـتة ادبيات و علوم انسـانی 
بـا نيـاز دانش آموزان ديگر رشـته ها كامـاًل متفاوت اسـت. نياز 
دانش آمـوزان ديگر رشـته ها بيشـتر فهـم قرآن و متـون دينی 
و ادبـی اسـت. تنهـا نكتـه ايـن اسـت كـه التحليـل الصرفـی 
و االعـراب )تجزيـه و تركيـب( اگـر چـه از اهـداف ايـن كتـاب 
نيسـت امـا دانش آمـوز به عنـوان نمونه بايد تشـخيص دهد كه 
»كاتـب« و »مكتوب« اسـم فاعـل و مفعول اند؛ يا »اسـترجع« 
فعـل امر اسـت و معنـای »كاتـب« و »مكتوب« و »اسـترجع« 

بداند.  را 
9. نيـازی بـه دادن جزوة مكمل قواعد به دانش آموزان نيسـت، 
هـر چـه الزم بـوده در كتاب آمده اسـت و يا در سـال های بعد 

آمد.  خواهد 
10. مكالمه، نمايش، سـرود، ترجمة تصويری و داستان نويسـی 

كار عملـی درِس عربی محسـوب می شـود. مدارسـی كه وقت 
اضافـه دارنـد يـا دانش آمـوزان خاصـی را ثبت نـام كرده انـد 
زمينه هايـی  چنيـن  در  برنامـه  فـوق  به عنـوان  می تواننـد 

دانش آمـوزان را فعـال كننـد. 
كتـاب درسـی  اهـداف  از  اعراب گـذاری  و  11. جمله سـازی 

نيسـت و نبايـد از آن هـا سـؤال طـرح شـود. 
12. در سـايه درسـت خوانـدن، درسـت فهميـدن و ترجمـة 
درسـت، مهارت سـخن گفتن نيز حاصل خواهد شـد. می توان 
در كالس مكالمه كرد، اما بايد توجه داشـته باشـيم كه شـمار 
اندكـی از دانش آموزان قادرند هنگام سـخن گفتن ظرافت های 
دسـتوری را به خاطـر بياورند و رعايت كنند؛ زيرا بـه يادآوردن 
قواعد هنگام سـخن گفتن برای هر زبان آموزی دشـوار اسـت. 
در سـخن گفتـن سـرعت عمـل الزم اسـت و بـا نوشـتن قابل 

مقايسـه نيسـت. بايد به اين نكتة بسـيار مهم توجه شـود.
5. آمـوزش فعـل و ضمير در سـه كتاب عربی اول متوسـطه با 
دسـتور زبـان فارسـی مطابقت داده شـده و در مـورد ضماير به 
صورت )من، تو، او، ما، شـما، ايشـان( اسـت؛ سـبك پيشين به 
، أنـَت، أَنُتما،  ايـن صـورت بـود: )هـَو، ُهما، ُهم، ِهـَی، ُهمـا، ُهنَّ
، أَنَا، نَحُن( تدريس آزمايشـی اين كتاب  أنُتـم، أَنِت، أنُتمـا، أنُتنَّ
بـه مـا نشـان داد كـه دانش آمـوزان بـا اين شـيوه بسـيار بهتر 
درس را می آموزنـد. از آنجـا كـه درس عربـی در رشـته علـوم 
انسـانی تخصصـی اسـت و دانش آمـوزان بايـد بـا اصطالحـات 
خاّص زبان عربی آشـنا شـوند، در درس اول صرف فعل مطابق 
كتاب هـای صرف و نحـو صورت گرفتـه و اصطالحات صيغه ها 

ذكر شـده است. 
6. معنای كلمات در امتحان بايد در جمله خواسته شود. 

7. آمـوزش فعل هـای معتـل، مهمـوز و مضاعـف و نيـز هـر 
گونـه فعلی كـه تغييرات پيچيـدة صرفـی دارد از اهداف كتاب 
نيسـت. مثـاًل اگرچـه در كتـاب فعل »اِسـَتفاد« بـه كار رفته و 
فعـل »اِسـَتفَعل« نيـز آمـوزش داده شـده اسـت؛ امـا نبايـد از 
فعـل »اِسـَتِفذ« سـؤال دهيم؛ البتـه اگر معنـای »اِسـَتفاَدت« 
را بخواهيـم اشـكالی نـدارد. منظور از تغييـرات پيچيدة صرفی 
مـواردی ماننـد حذف حـرف علّـه، ادغام و فـّك ادغـام، امالی 
همـزه و هـر گونه قاعده ای اسـت كـه مربوط بـه فعل های غير 

صحيح و سـالم می باشـد. 
در پايـان از همـكاران ارجمنـد می خواهيـم تا با رويكـرد دفتر 
تأليـف همـگام شـوند؛ زيـرا دانش آموزان بـا همين رويكـرد از 
دورة اول متوسـطه بـه دورة دوم آمده انـد و در سـال های بعـد 
نيـز، كتاب هـای عربـی عمومـی پايه هـای يازدهـم و دوازدهم 

ادامـه و مكّمـل هميـن روش خواهنـد بود. 
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و  يازدهـم  پايه هـای  در  عربـي  كتـاب  وضعيـت   .6
دوازدهـم 

همـان طـور كـه كتـاب دهـم )كتـاب حاضـر( ادامـه روش 
كتاب هـای هفتم تا نهم اسـت، كتاب هـای يازدهـم و دوازدهم 

نيـز ادامـه ايـن كتـاب خواهنـد بود. 

نام کتاب: فارسي1
کد کتاب: 110201

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و 
علوم انساني و معارف اسالمي
ميزان ساعت تدريس:2ساعت

1. مأموريت اصلي كتاب
- تقويـت چهـار مهارت اصلـي زبان آموزي  )گوش دادن، سـخن 

گفتن، خواندن، نوشـتن(
- پـرورش قـدرت تفكر و تعقل از طريق خوانـش و درك متون 

ادبي.
- ترويـج و تعميـق مفاهيم و موضوعات ديني، ارزشـي، انقالبي 

و اخالقـي بـه مدد زبان و ادب فارسـي؛ 
- تقويـت عالقـة فراگيـران بـه زبان فارسـي، به عنـوان يكي از 

اركان هويـت ملّي. 
2. معرفي اجمالي

- كتـاب هشـت فصل دارد كه بر اسـاس »انـواع ادبي« تفكيك 
شـده و محتـواي هـر درس با عنـوان فصـل ارتباطي تنگاتنگ 

دارد: 

● فصل يكم: ادبيات تعليمي

- محتـواي كلـي: بيان مفاهيم ِحكمـي و اندرزي بـا آوردن آثار 
شـاخص منظوم و منثور فارسي 

- مفاهيـم جزئـي: خودشناسـي، پرهيـز از غرور، رعايـت آداب 
تعامـل بيـن فـردي، دانش انـدوزي و ... 

- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري

● فصل دوم: سفرنامه، حسب حال، زندگي نامه
- محتـواي كلـي: تجربه انـدوزي از طريـق مطالعة سـفرنامه و 

حسـب حـال، آشـنايي با نـوع ادبـي مربوط؛ 
بـر  تأمـل  بـا  سـطحي نگري  از  پرهيـز  جزئـي:  مفاهيـم   -

زندگـي؛  واقعيت هـاي 
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري. 

● فصل سوم:  ادبيات غنايي
- محتـواي كلـي:  طرح مفاهيم غنايي با آوردن متون شـاخص 

نظم و نثر فارسـي؛ 
- معرفـي اجمالـي ادب غنايـي، دريافـت مفاهيـم عرفانـي و 

اخالقـي بـا تأكيـد بـر قصـص قرآنـي؛ 
- مفاهيـم جزئـي: تأكيد بـر معرفت الهـي و طريقـت عرفاني، 
توجـه بـه مبـدأ كّل عالـم و حقيقـت، توجه به باطن و كسـب 

سـيرت نيكو؛ 
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري. 

● فصل چهارم: ادبيات پايداري
- محتـواي كلـي: معرفي آثار شـاخص منثور و منظوم فارسـي 

مرتبـط با انـواع ادبي؛
- رويارويي با عوامل استبداد داخلي يا تجاوز بيگانگان؛ 

- وصـف ايثارگري هـاي امام حسـين )ع( و هفتـاد و دو تـن از 
يارانشان؛ 

- تأكيد بر اوصاف حضرت علي )ع(؛ 
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري. 

● فصل پنجم: ادبيات انقالب اسالمي
- محتواي كلي: معرفي شـاعران و نويسـندگان شاخص انقالب 

اسالمي؛ 
- طرح درون مايه هاي ادبيات انقالب اسالمي؛ 

- پاسداشت ارزش هاي ملي و انقالبي؛ 
- پاسداشت شجاعت و ايثار آزادگان، جانبازان و شهدا؛ 

- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري.
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● فصل ششم:  ادبيات حماسي
- محتـواي كلـي: معرفـي ويژگي هـاي ادب حماسـي بـا طرح 

نمونه هاي شـاخص حماسـه؛
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري؛

- طـرح چهـار زمينـة اصلـي داسـتاني، قهرماني، ملـي و خرق 
عادت. 

● فصل هفتم: ادبيات داستاني 
محتـواي كلـي: معرفـي نويسـندگان و شـاعران و نمونه متون 

ادبيات داسـتاني؛ 
- طرح مفاهيم تعليمي و اخالقي به كمك متون روايي، 

- محتـواي جزئـي: پرهيـز از شـتاب زدگي، دعـوت بـه خيـر و 
؛  نيكي

- طرح آموزه هاي زباني، فكري و ادبي. 

●  فصل هشتم: معرفي آثار شاخص ادبيات جهان 
- محتـواي كلي: - طرح انديشـه ها، باورهـا و تحوالت فرهنگي 

ديگـر ملت ها؛ 
- تطبيق آثار ادبي ملت ها با هم؛

- محتـواي جزئـي: - طـرح موضوع مقاومت فلسـطين و لبنان 
عليه ظلم و سـتم صهيونيسـت ها؛ 

- ترغيب به تأمل در جهان هستي، درك حقيقت الهي و ...؛ 
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري. 

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
- فصل بنـدي براسـاس انـواع ادبـي )شـباهت در انـواع ادبـي 
تعليمي، سـفرنامه، حسـب حال و ...، غنايي، پايداري، داستاني، 

جهان(؛ 
- توجه به متون شاخص زبان و ادب فارسي؛ 

- تأكيـد بـر اهـداف آموزشـي مشـترك )تقويـت مهارت هـاي 
زبان آمـوزي(؛  چهارگانـه 

- طرح آموزه  هاي فكري و ادبي؛ 
- تشـابه در سـاختار هـر درس هـا )متـن، پرسـش، حكايـت، 

شـعرخواني(. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين. 
عنوان كتاب 

- ادبيات فارسي پيشين 
- اكنون: فارسي

- تعداد دروس: 

- قبلي: 24 درس
- فعلي: 18 درس

- وجود فصل ادبيات بومي: 
- قبلي: فاقد درس آزاد
- فعلي: دو درس آزاد

- طرح آموزه هاي زباني: 
- قبلـي: تقريبـاً جز در دو سـه مـورد، فاقد آموزه هـاي زباني به 

شكل گسـترده بود. 
فعلي: شامل لغت، - امال، -دستور و زبان شناسي است. 

-روان خوانـي: در كتـاب فاقـد متـون روان خوانـي بـود ولي اين 
كتـاب در پايـان پنج فصل، متن ويـژة روان خواني آمده اسـت. 
- درج توضيحـات در پايـان هـر درس: در كتاب قبلي، در پايان 
هـر درس، بـه اقتضـاي محتـوا، توضيحاتـي ارائه گرديـده بود 
بـا هـدف بيـان معنـا و مفهـوم و ... . ولـي كتـاب فعلـي، فاقـد 

توضيحـات تكميلـي در پايـان هر درس اسـت. 
- فهرسـت واژگان:  قبلـي، در متـن هـر درس واژه هـاي مهم با 
عالمـت * مشـخص بـود و در پايان كتاب نيز فهرسـت واژگان 

قرار داشـت. 
- فعلي: واژگان مهم در متن درس، فاقد عالمت * و برجستگي  
خـاص هسـتند ولـي در فهرسـت واژگان پايان كتـاب، واژگان 

مهـم هـر درس به تفكيك آمده اسـت. 
- شـيوة ارزيابـي مسـتمر و پايانـي: بارم بنـدي و بودجه بنـدي 
كتـاب تازه تأليف، تفاوت اساسـي با كتاب هاي گذشـته خواهد 

داشت. 
5. يادآوري

بـا تنظيـم و تدوين بخـش »متن پژوهي« كه در پـي هر درس 
آمـده تقويت مهارت هاي اساسـي خواندن، شـنيدن و... مدنظر 

بوده اسـت؛ 
پيشـين  آموخته هـاي  و  دانسـته ها  »متن پژوهـي«  در   -
دانش آمـوزان، از طريـق طـرح پرسـش هاي هـدف دار، مـرور 

مي شـود؛ 
- آموزه هـاي جديـد، با توضيح مناسـب و رسـا، طرح مي شـود 
و در پـي آن، ارزشـيابي تشـخيصي بـا طـرح پرسـش صـورت 

مي گيـرد، 
- متن پژوهي شامل سه قسمت است: 

- قلمرو زباني، قلمرو ادبي و قلمرو فكري؛ 
- محتـواي آموزشـي ايـن كتـاب از نظـر اهـداف آموزشـي، با 
كتاب هـاي فارسـي متوسـطه )1( پيوسـتگي دارد و در طـرح 
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آموزه هـاي جديـد بـه آموخته هـاي قبلـي دانش آمـوزان توجه 
است.  شـده 

6. چگونگـي وضعيـت اين كتـاب در پايه هاي يازدهم 
و دوازدهم

- فصل بنـدي و عناويـن فصـول ايـن كتـاب، از نظـر تنظيـم، 
تدويـن و چينـش محتـوا و متـون، در پايه هـاي يازدهـم و 

دوازدهـم نيـز بـه هميـن شـكل خواهـد بـود. 
- در تأليـف كتاب هـاي يازدهـم و دوازدهـم سـاختار هر فصل 

مانند هميـن پايه خواهـد بود. 
- در پايه هـاي بعـدي محتـواي هـر درس بـا نيازهـاي ذهني، 
روانـي و ذائقـة ادبـي دانش آموز و معلم تناسـب خواهد داشـت 
و توانايي هـا و قابليت هـاي رشـد سـني دانش آمـوزان در طرح 

مفاهيـم آموزشـي، مد نظـر مؤلفان خواهـد بود. 
- آموزه هـاي ادبـي، زبانـي و فكـري كتاب هـاي آتي شـامل دو 

بخش خواهـد بود: 
1. مرور بر آموخته هاي قبلي 

2. آموزه هاي جديد
- ارزشـيابي مسـتمر و پاياني كتاب هـاي آتي، تا حـّد زيادي با 
شـيوه،  بودجه بنـدي و بارم بنـدي ايـن كتاب مطابقـت خواهد 

داشت. 

نام کتاب: نگارش
کد کتاب: 110202

دورة تحصيلي: دوم متوسطة
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و  
علوم انساني و علوم و معارف اسالمي

ميزان ساعت تدريس: رشتة ادبيات 2 ساعت، رشته هاي 
عمومي 1ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
آموزش مهارت نوشتن به صورت كاربردی

2. معرفى اجمالى
كتـاب نـگارش در هشـت درس تدويـن شـده كه شـش درس 
آن بـه آمـوزش مهـارت نوشـتن در معنـای عـام و دو درس آن 
به آموزش نوشـتن در دو قالب نويسـندگی، )گزارش نويسـی و 
داسـتانك( اختصـاص دارد. به لحاظ برنامه ريزی آموزشـی نيز، 
در هـر تـرم، سـه درس )آموزش نوشـتن و يك قالـب( آموزش 
داده می شـود. از آن جـا كه هدف از اين درس ها كسـب مهارت 
اسـت و كسـب مهارت مبتنی بر تمرين، تكرار و دسـت ورزی 

اسـت، هر درس در سـه جلسـه تدريس خواهد شـد. 
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های پيشين 

كتـاب نـگارش به لحـاظ كاربـردی ادامـة كتـاب »مهارت های 
نوشـتاری« اسـت و عمـده تريـن وجِه اشـتراك ايـن دو كتاب 
»رويكـرد آموزشـی« كتـاب اسـت. پـس هـدف هـر دو كتاب 

»آمـوزش مهارتـی و كاربردی نوشـتن« اسـت. 
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های پيشين 

وجـه تمايز ايـن كتاب بـا كتـاب »مهارت های نوشـتار عربی« 
در سـطوح آمـوزش و يادگيری اسـت. البته سـطِح دروس اين 
كتـاب، باالتـر از كتـاب مهارت هـای نوشـتاری اسـت. دروس 
ايـن كتـاب در واقـع، فعاليت هـای تكميلی نوشـتن محسـوب 
می شـوند. در ضمـن، آموزش سـاختار قالب های نوشـتاری نيز 

بـه دروس اضافه شـده اسـت. 
5. يادآوری

اصلی تريـن نكتـه دربـارة اين كتاب،»آموزش نوشـتن« اسـت. 
بنابراين توصيه می شـود، چه در سـطح كشـوری، چه استانی و 
چه آموزشـگاهی، فضای الزم برای دسـت ورزی و نوشتن ايجاد 

شود.
6. چگونگـي وضعيـت اين كتـاب در پايه های يازدهم 

و دوازدهم 
براسـاس نقشـة جامِع نوشـتن، دروس تكميلی نوشـتن تا پاية 
دوازدهـم ادامـه می يابد و در هر سـال دو قالب نوشـتن معرفی 
می گردد. بنابراين مجموعاً در دورة دوم متوسـطة، هجده درس 
آموزش نوشـتن و شـش قالب نويسـندگی آموزش داده خواهد 

شد. 
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نام کتاب: اقتصاد
كد كتاب: 110221

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم 

رشتة تحصيلي: ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسالمي
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت

1. مأموريت اصلى كتاب
آشـنايی دانش آمـوزان پايـه دهـم بـا مفاهيم اصلـی و كليدی 
علـم اقتصـاد و چارچوب های تحليلـی خـرد و كالن اقتصادی 
و نيـز آشـنايی بـا نقـش و كاركـرد بازيگـران مهـم داخلـی و 
بين المللـی اقتصـاد از مأموريت هـای ايـن كتاب اسـت. انتظار 
مـی رود دانش آمـوزان بتوانند با اسـتفاده از مفاهيـم اين كتاب، 
به تجزيه و تحليل مسـائل جاری اقتصاد ايران و سياسـت های 

دهـة عدالـت و پيشـرفت و اقتصاد مقاومتـی بپردازند.
2. معرفى اجمالى محتوا

ايـن كتـاب بـا ورود به بيـان مفاهيم پايـة اقتصـادی و مروری 
بـر مقوله هـای بـازار، پول، بانـك و اقتصاد بين الملـل، اطالعات 
اوليـه و الزم بـرای يـك شـهروند معمولـی را ارائـه می دهـد و 
سياسـت هـای كلـی و مباحث جديـد اقتصاد انقالب اسـالمی 

مثـل اقتصـاد مقاومتی بـه بحث می گـذارد.
3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب های گذشته

سـاختار و جـداول اهـداف و محتـوای ايـن كتـاب همسـو و 
مطابق با كتاب های قبلی اسـت. سـعی شـده اسـت تا با برخی 
مثال هـای نويـن، مباحث جديد اقتصـاد ايران و سياسـت های 
جديـد مقـام معظم رهبـری به كتـاب افزوده شـود. همچنين 
سـعی شـده اسـت برخی از مشـكالت علمی بر طرف و نظرات 

وارده از معلمـان اسـتان ها اعمـال گردد.
4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب های گذشته

ارتقـای برخـی مباحـث علمـی، رفع برخـی اشـكاالت علمی، 
افـزودن مباحـث مربـوط  تبييـن بهتـر و مثال هـای بهتـر، 
اقتصـاد  اقتصـادی،  نام گذاری هـای  كلـی،  سياسـت های  بـه 
مقاومتـی، تحريـم اقتصـادی و مباحـث الگوی اسـالمی ايرانی 
پيشرفت، چشـم انداز 1404 و دهه عدالت پيشرفت از تغييرات 

جديـد كتاب  اسـت.
5. يادآوری

الزم اسـت معلمان محترم در دوره های آموزشـی و رفع اشكال، 
نرم افـزار برفـراز آسـمان و همچنين مجله رشـد توجـه ويژه اي 
داشـته باشـند و از بسـته هاي آموزشـيي ارائـه شـد در جهـت 

بهبـود روش تدريس كمـك بگيرند. 
6. چگونگـى وضعيـت اين كتـاب در پايه های يازدهم 

و دوازدهم
فقط در پاية دهم ارائه می شود.


