
انتظار از معلمان 
علوم تجربی

دكتر دوست محمد سميعی
سرپرست گروه درسی علوم تجربی 
دفتر تألیف کتاب های درسی

با تصویب برنامة درسی ملی در شورای عالی آموزش وپرورش و ابالغ آن برای اجرا، نظام 
ــتانة تحولی همه جانبه قرار گرفته است. برنامة درسی ملی به منزلة  آموزش وپرورش در آس
نقشة جامع یادگیری، زمینة ایجاد تحول همه جانبه، گسترده و عمیق در مفاهیم و محتوای 
ــه خدمت گرفتن تفکر و تعقل،  ــم می آورد. این برنامه توصیه می کند با ب ــی را فراه آموزش
خالقیت و نوآوری، روش های نوین و فناوری های جدید در راستای دستیابی دانش آموزان به 
مراتبی از حیات طیبه و قرب الهی محیطی با نشاط و شاداب فراهم شود. گروه علوم تجربی 
ــتای همسویی با آن در  ــی با آگاهی از مفاد این برنامه و در راس دفتر تألیف کتاب های درس
سال تحصیلی 92-91 بستة آموزشی علوم تجربی پایة ششم ابتدایی را طراحی و تولید کرد 
ــی علوم تجربی پایة اول  ــتة آموزش و در ادامة برنامه و به منظور انطباق با برنامة ابالغی، بس
دورة اول متوسطه را برای سال تحصیلی 93-92 طراحی و تولید می کند. از این رو، فرصت 
را مغتنم می شماریم و برای آشنایی دبیران محترم علوم تجربی با اهداف برنامة درسی جدید 
ــی جدید التألیف  ــعت و توالی، ویژگی های برنامه و ویژگی های کتاب درس علوم، جدول وس

علوم تجربی پایة اول دورة اول متوسطه مطالبی را تقدیم می کنیم:
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اهداف برنامة درسی علوم دورة اول متوسطه
در برنامة درسی ملی دورة متوسطه به دو دورة سه 
ساله )اول و دوم( تقسیم شده است. اهداف این دوره ها 
ــی و حوزه های تخصصی  ــی مل برگرفته از برنامة درس
تربیت و یادگیری آن است. به همین دلیل، اهداف برنامة 
درسی علوم دورة اول متوسطه متناسب با اهداف کالن 
برنامة درسی ملی و ویژگی های حوزة تربیت و یادگیری 
علوم تجربی، با رعایت الگوی هدف گذاری در پنج عنصر 
ــی، عمل و اخالق و  ــر و تعقل، ایمان، علم و آگاه تفک
چهار عرصة ارتباط دانش آموز با خود، خدا، خلق و خلقت، 
به صورت به هم پیوسته و با محوریت ارتباط با خدا تبیین 

و تدوین شده که خالصة آن به این شرح است:

1. کسب مهارت های تفکر و پرورش مهارت های فرایند تفکر )مفهوم سازی، طبقه بندی، 
تجزیه و تحلیل، قضاوت، تعمیم و...(؛

2. تفکر در پدیده های خلقت و روابط بین آن ها به عنوان آثار قدرت خداوند؛

3. باور به هدفدار بودن آفرینش انسان و عالم خلقت و تقویت ایمان به خداوند؛

4. کنجکاوی و عالقه مندی به شناخت محیط پیرامون، قوانین خلقت و یادگیری علوم 
و فناوری و نحوة به کارگیری آن ها در حل مسائل زندگی و فهم جهان هستی؛

5. آشنایی با مفاهیم ماده و تغییرات و کاربردهای آن و توانایی استفادة مناسب از آن ها 
در زندگی؛

6. آشنایی با مفاهیم حرکت و انرژی و توانایی به کارگیری آن ها در موقعیت های واقعی؛

ــیوة زندگی موجودات زنده و نحوة برقراری ارتباط  ــنایی با ساختار، عملکرد و ش 7. آش
منطقی با آن ها؛

ــنایی با ویژگی های زمین و پدیده های پیرامون و نحوة برقراری ارتباط علمی و  8. آش
منطقی با آن ها؛

ــع آوری اطالعات، طبقه بندی،  ــاهدة علمی، جم 9. توانایی به کارگیری مهارت ها )مش
ــا و...( در برخورد با  ــش، تجزیه و تحلیل داده ه ــی آزمایش، انجام آزمای ــازی، طراح فرضیه س

پدیده های طبیعی و محیطی؛

10. تالش برای حفظ سالمت و بهداشت فردی و اجتماعی و محیط زیست و رعایت 
الگوی مصرف در استفاده از منابع خدادادی و احساس مسئولیت در برابر خداوند متعال؛

ــران، تقویت روحیة کار جمعی و گروهی،  ــب با دیگ 11. توانایی برقراری ارتباط مناس
احترام و رعایت حقوق افراد جامعه؛

12. وطن دوستی و عالقه مندی به شیوة زندگی مردم ایران در گذشته و حال حاضر و 
توجه به تاریخ علم در ایران و اسالم.
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برخی ويژگی های برنامة درسی علوم دورة اول متوسطه
ــطه  ــی علوم دورة اول متوس برای تحقق اهداف برنامة درس
ــتة  ــی، تألیف و تولید اجزای بس ــای زیر در طراح جهت گیری ه
ــی علوم پایة اول )کتاب درسی، فیلم دانش آموز، نرم افزار  آموزش
ــای معلم، فیلم  ــاب کار دانش آموز، کتاب راهنم ــوز، کت دانش آم
ــت. امیدواریم همکاران گرامی و  معلم و...( مدنظر قرار گرفته اس
دبیران محترم علوم تجربی با به کارگیری آن ها در آموزش، زمینة 
اجرایی  شدن هر چه بهتر و بیشتر برنامه های جدید را فراهم آورند.

1. توجه به اهداف پيامدمحور در هر فصل
ــب  ــه حیطة کس ــی علوم که قباًل در س ــی جدید اهداف آموزش در برنامة درس
دانستنی ها، مهارت ها و نگرش های ضروری مطرح بود، به صورت یکپارچه و در قالب 
ــتگی تبیین گردیده است. این شایستگی ناظر به تحقق اهداف در محیط های  شایس
ــی هر فصل به صورت پیامدمحور در  ــت. به عبارت دیگر، هدف کل واقعی زندگی اس
کتاب راهنمای معلم آمده است. پیامد محوری هدف در واقع نتایجی است که انتظار 
ــدن با فعالیت های یادگیری، توانایی خود  می رود دانش آموزان پس از نوعی درگیر ش
ــده در موقعیت های جدید نشان دهند. اهداف پیامدمحور باید  ــب ش را در دانش کس
انعطاف پذیر و کاماًل واضح و شفاف باشند. همکاران گرامی در تدریس هر فصل باید 

اهداف فصل را در راستای هدف پیامدمحور آن پی گیری و دنبال کنند.

2. توجه به آموزش زندگی محور )زمينه محور(
هنگامی که اهداف به صورت پیامدمحور و تلفیقی از سه 
حیطة دانش، مهارت و نگرش طراحی می شود، برای تحقق 
آن ها باید رویکرد تدریس تغییر کند. این شکل از بیان اهداف 
نیازمند آن است که دانش آموزان قادر باشند آموخته های خود 
ــد و آن را به موقعیت جدید  ــورت معنادار به کار  گیرن را به ص
انتقال دهند. نتیجة چنین تدریسی باید به صورت تغییر رفتار 
ــن صورت، آموزش و  ــود. در ای در زندگی روزمرة او دیده ش
ــه و کالس محدود و منحصر نمی شود و  یادگیری به مدرس
ــه نیست، بلکه دانش آموز  بازخورد آن نیز تنها متوجه مدرس
ــب تجربه  هر مکان و زمانی را فرصتی برای یادگیری و کس
ــت که زمینه ای مناسب  می داند. این امر وقتی امکان پذیر اس

ــای موضوع محور،  ــر، آموزش باید به ج ــود. به عبارت دیگ ــرای یادگیری ایجاد ش ب
ــوزش مفاهیم علمی در زمینة زندگی  ــد. در رویکرد زندگی محور آم زمینه محور باش
روزمرة فراگیرندگان اصل قرار می گیرد و با همین شیوه است که یادگیری جذاب تر 
می شود. در این رویکرد، معلم به محیط های متنوع یادگیری )کالس، حیاط مدرسه، 
ــگاه، اجتماع، محیط زیست و...( توجه دارد. در هنگام برنامه ریزی برای  خانه، آزمایش
ــدی خود را به  ــرور کنید تا میزان پایبن ــش های زیر را م ــس علوم تجربی پرس تدری
هدف های آموزش زمینه محور ارزیابی کنید. هر چه تعداد پاسخ های مثبت شما بیشتر 

باشد، آموزش شما به رویکرد زمینه محور نزدیک تر است:
ــده   آیا مفاهیمی که آموزش می دهید از محیط زندگی دانش آموز گرفته ش

است؟
 آیا مثال ها از زندگی روزمرة دانش آموز گرفته شده است؟

 آیا مثال ها و تمرین ها شامل موقعیت های حل مسائل واقعی است؟
 آیا دانش آموزان خودشان اطالعات را جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کنند 

تا بیاموزند؟
ــی، دانش آموزان را به کاربرد مفاهیم و اطالعات در   آیا فعالیت های آموزش

زمینه های مفید و مرتبط با زندگی شان تشویق می کند؟

3. حركت در جهت جايگزينی بستة آموزشی به جای كتاب درسی 
ــال قبل جایگزینی بستة آموزشی به جای کتاب درسی در دورة ابتدایی  از دو س
مدنظر قرار گرفت. در این رویکرد دانش آموزان در کنار کتاب درسی، فیلم آموزشی، 
نرم افزار و کتاب کار دارند. معلم نیز فیلم آموزشی و کتاب راهنمای معلم در اختیار 
ــوع یادگیری و  ــی دانش آموز محیط های متن ــان می دهد، وقت ــا نش دارد. ارزیابی ه
رسانه های متنوعی را هم زمان تجربه می کند، آموزش تقویت می شود. از امسال نیز 

در تالشیم این روند در دورة اول متوسطه ادامه یابد.

محتوای برنامة درسی علوم پایة اول دورة اول متوسطه 
در پنج بخش و پانزده فصل به این شرح تدوین شده است:

جدول وسعت و توالی محتوای برنامة درسی علوم پاية اول دورة اول متوسطه

فصل های مرتبطبخش

ـ تجربه و تفکرعلوم و ابزارهای آن
ـ اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

ـ اتم ها الفبای موادمواد الفبای زندگی
ـ مواد پیرامون ما

انرژی نیاز همیشه
ـ انرژی و تبدیل های آن

ـ منابع انرژی
ـ گرما و بهینه سازی مصرف مواد

منابع خدادادی در خدمت ما
ـ از معدن تا خانه

ـ سفر آب بر روی زمین
ـ سفر آب در درون زمین

دنیای درون من

ـ سلول و سازمان بندی آن
ـ سفرة سالمت

ـ سفر غذا
ـ گردش مواد

ـ تبادل مواد با محیط
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ويژگی های مشترك فصل ها

طبق مصوبة 92/2/23 شورای عالی آموزش وپرورش ساعات تدریس هفتگی 
علوم سه ساعت )50 دقیقه ای( در نظر گرفته شده است. اگر طول هر سال تحصیلی 

ــه )50  دقیقه ( برای اجرای  را 27  هفتة مفید در نظر بگیریم، 81 جلس
برنامه های علوم فرصت در اختیار دبیران محترم قرار دارد. 

ــان دهد. در کنار  ــمای کلی فصل را نش ــد و ش 1. تصویر عنوانی که برانگیزاننده باش
تصویر، چند خط محتوای دانشی برای مشخص کردن چشم انداز فصل آمده است.

2. محتوای هر فصل به چند قسمت تقسیم و در هر قسمت تالش شده است با فراهم 
ــع آوری اطالعات، آزمایش و فکر کنید،  ــردن محیط متنوع یادگیری به کمک فعالیت، جم ک

فرصت مناسبی برای یاددهی  ـ یادگیری دانش آموزان ایجاد شود.

3. در حاشیة برخی صفحات در هر فصل مطالبی باعنوان »آیا می دانید که« آمده است 
که جنبة نگرشی و عمق بخشی در دنیای علم را دارد و نباید در امتحان از آن پرسش شود.

ــی و دینی، معرفی  ــب توصیه های قرآن ــات در هر فصل، به تناس ــی صفح 4. در برخ
ــمندان ایرانی  ـ اسالمی، هشدار، فناوری، مهارت زندگی و... آورده شده است تا در تحقق  دانش

اهداف برنامة درسی ملی گام های عملی تر برداشته شود.

ــت تا همکاران با  ــش و تمرین آمده اس ــر فصل تعداد محدودی پرس ــان ه 5. در پای
جهت گیری ارزشیابی های عملکردی، پرسش های تکمیلی و آزمون های کتبی آشنا شوند. 

جدول وسعت و توالی محتوای برنامة درسی علوم پاية اول دورة اول متوسطه

فصل های مرتبطبخش

ـ تجربه و تفکرعلوم و ابزارهای آن
ـ اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

ـ اتم ها الفبای موادمواد الفبای زندگی
ـ مواد پیرامون ما

انرژی نیاز همیشه
ـ انرژی و تبدیل های آن

ـ منابع انرژی
ـ گرما و بهینه سازی مصرف مواد

منابع خدادادی در خدمت ما
ـ از معدن تا خانه

ـ سفر آب بر روی زمین
ـ سفر آب در درون زمین

دنیای درون من

ـ سلول و سازمان بندی آن
ـ سفرة سالمت

ـ سفر غذا
ـ گردش مواد

ـ تبادل مواد با محیط
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