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نام كتاب: آمار و احتمال
كد كتاب: 111215

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: رياضي فيزيك
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت كتاب
ايجاد متن و محتواي مناسب براي همة دانش آموزان اين 
پايه در يادگيري منطق رياضي، مجموعه ها، احتمال و آمار 

مأموريت اصلي اين كتاب است.

2. معرفي اجمالي
كتاب درســي آمار و احتمال در راســتاي اهداف برنامه 
درسي حوزة رياضي و با رويكرد آموزش از طريق حل مسئله 
و تأكيد بر فعاليت در كالس درس به منظور ساختن مفاهيم 
توســط دانش آموز تأليف شده اســت. محتواي اين كتاب 
حدود و دامنة كار دبيران محترم را مشــخص كرده است. 
بنابراين دفتر تأليف انتظار دارد مطالب كتاب بي كم وكاست 
و بدون هيچ گونه اضافاتي (به لحاظ موضوع و مفهوم جديد)، 
تدريس شود. به عنوان مثال در فصل اول اثبات هم ارزي ها 
بدون اســتفاده از جدول ارزش ها خواسته نشده است، لذا 
طرح چنين سؤال هايي چه دركالس و چه در ارزشيابي جايز 

نمي باشد. 
در فصــل اول دانش آمــوزان بــا منطق رياضي آشــنا 
خواهند شــد. منطق رياضي در واقع دستور زبان رياضي 
اســت. موضوع منطق رياضي، به معناي عام، تفكر است. 
آن چه كــه تفكر را، به عنوان موضــوع منطق رياضي، از 
ديگــر موضوعات علوم متمايز مي كنــد، تعُين خاصي از 
تفكر اســت كه به آن تفكر استداللي يا تفكر استنتاجي 
مي گوييــم. بنابراين منطــق رياضي به بررســي قواعد 

استدالل در رياضيات مي پردازد.
از طرفي توجه داريد كه تئوري احتماالت مبتني بر تئوري 

معرفی شناسنامة كتاب های پاية يازدهم
يكي از اهداف مهم تغيير برنامه هاي درسي در راستاي سند برنامة درسي ملي جمهوري اسالمي ايران، تدارك فرصت هاي 
تربيتي متنوع و جامع براي دانش آموزان، جهت كسب شايستگي هاي الزم براي درك و اصالح موقعيت، براساس نظام معيار 
است. بر همين مبنا بود كه پس از استقرار ساختار جديد نظام آموزشي كشور در سال ۱۳۹۱،  به تدريج برنامه هاي درسي و مواد 
آموزشي پايه هاي مختلف تحصيلي، با تبعيت از الگوي هدف گذاري برنامه هاي درسي و تربيتي، مبني بر تربيت يك پارچة عقلي، 
ايماني، علمي، عملي و اخالقي دانش آموزان، به گونه اي كه آنان بتوانند موقعّيت خويش را نسبت به خود، خدا، ديگر انسان ها 
و نظام خلقت به درستي درك كرده و توانايي اصالح مستمر موقعّيت فردي و اجتماعي خويش را كسب نمايند، راهنماي عمل 

برنامه ريزان و مجريان برنامه هاي درسي قرار گرفت.
در اين بخش از ويژه نامه، ضمن معرفي شناسنامة كتاب هاي درسي پاية يازدهم، به شرح مأموريت اين مواد آموزشي در راستاي 
ســند تحّول بنيادين آموزش و پرورش و سند برنامة درسي ملي جمهوري اسالمي ايران مي پردازيم و اميدواريم توصيه هاي 
برنامه ريزان و مؤلفان كتاب هاي درسي در اين بخش، شرايط مطلوبي را براي اجراي مؤثر برنامه هاي درسي اين پايه و نيل به 

اهداف غايي نظام تربيتي تراز جمهوري اسالمي ايران فراهم آورد.
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مجموعه ها و تئوري مجموعه ها نيز مبتني بر منطق رياضي 
اســت؛ به همين دليل در فصل اول كتاب به اين دو موضوع 

(منطق رياضي و مجموعه ها) پرداخته شده است. 
فصــل دوم در مورد علم احتمال اســت. دانش آموزان در 
ســال هاي گذشته با احتمال و حل برخي مسائل مقدماتي 
آن آشنا شــده اند ولي مبتني بر آن چه آموخته اند، ممكن 
است به اشتباه تصور كنند مسائل عمل احتمال، چيزي غير 
از دو مسئله شمارشي و تقسيم «تعداد حاالت مطلوب» به 
«تعدادحاالت ممكن» نيست. هر چند اين تصور از مسائل 
احتمال، در ابتداي آشنايي با احتمال مفيد است ولي الزم 
است ديد دانش آموز وسيع تر شود. در اين درس مفاهيمي 
چون اســتقالل و احتمال  غيرهم شانس مي توانند به اين 
گســترش ديد كمك كنند و البته بهتر است معلم نيز در 
حيــن تدريس بر اين موضوع تأكيد كندكه « علم احتمال 

شاخه اي از علم تركيبات نيست.»
در بســياري از مثال هايي كــه در فصل احتمال مطرح 
مي شــود به پرتاب تاس و باال انداختن ســكه و انتخاب 
كارت هــاي رنگي و... اشــاره مي گردد كه ممكن اســت 
در ذهن دانش آموز اين شــبهه بــه وجود بيايد كه «علم 
احتماالت به حل مســائلي بي فايده مي پردازد!» اما بايد 
دانســت كه وجود اين نوع مســائل در تمامي كتاب هاي 
احتمال از اين جهت است كه آموزش قضايا و فرمول هاي 
احتمال به كمك آن ها ســاده تر است. تذكر اين نكته در 
كالس و بــه عــالوه توجه به مثال هايي كــه در آن ها تا 
حدي به مباحث واقعي تر پرداخته شــده است مي تواند 
دانش آموز را تاحدي متوجــه اهميت و كاربردهاي علم 

احتمال كند.
در رياضيات به طوركلي و درعلم احتمال به طور خاص، 
هم درك شهودي اهميت دارد و هم توانايي محاسبه. از 
اين رو خوب اســت كه دانش آموز گاهي قبل از محاسبه 
يك احتمال بتواند تقريبي كلي از پاســخ را ارائه كند و 
دســت كم به طور حسي مشــخص كند كه آيا جواب به 
يك نزديك است، يا به صفر و يا به هيچ كدام؟ گاهي نيز 
پس از پايان محاســبات از خود بپرســد كه آيا پاسخ به 
دست آمده با شهودش سازگار است؟ و اگر نيست آيا در 
محاسبه اشتباه كرده است و يا اين كه شهود، او را درست 

هدايت نمي كند؟ 
در فصل هــاي ســوم و چهــارم كتاب به موضــوع آمار 
پرداخته ايم. در اين فصول و در ادامة مطالبي كه دانش آموزان 
در سال هاي قبل ياد گرفته اند و نيز با هدف باال بردن سطح 

سواد آماري سعي در كاربردي ارائه كردِن اين علم داشته ايم. 
اغلب آمار را به عنوان معناي قديمي آن يعني «داده هاي 
گردآوري شــده» مي شناســند، ولي علم آمــار معاني و 
كاربردهاي گوناگوني دارد. آمار توصيفي راه هاي تلخيص 
داده ها را با معيارهاي مختلف و نمودارهاي گوناگون بيان 
و اطالعات آن ها را ساده و قابل استفاده مي كند. اوج علم 
آمار اســتفاده از علم احتمال براي ابداع آمار استنباطي 
است. آمار استنباطي اســتخراج نتايجي براساس بخش 
كوچكي از داده ها در يك مسئله است كه مي توان آن را 
بــه همة داده هاي آن مســئله تعميم داد. با وجود آن كه 
پايه هاي احتمال بر نظريه هاي رياضي استوار شده است، 
ولي آمــار را نمي توان به عنوان شــاخه اي از رياضي در 
نظرگرفت. به دليل ارتباط آمــار با علوم تجربي، آموزش 
آمار نيز شــباهت بيشــتري به آموزش فيزيك و شيمي 

دارد تا به رياضيات.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب پيشين
وجه تشابه اين كتاب با كتاب رياضي دهم در رويكرد و نيز 
فعاليت محور بودن آن است، به طوري كه دانش آموزان در اكثر 

موارد در ساختن و آموزش مفهوم مشاركت داده شده اند.

4. وجه تمايز اين كتاب  با كتاب هاي پيشين
وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين استفادة بيشتر 
از مثال هاي حل شــده و متن اســت. هم چنين در تأليف 
اين كتاب كاربردي كردن مطالب و اســتفاده از كاربردهاي 
احتمال و آمــار در علوم ديگر مدنظر بوده اســت. مبحث 
احتمال در اين كتاب به پايان رسيده است، بنابراين در سال 
بعد، يعني پايه دوازدهم، مبحثي به نام احتمال وجود ندارد.

5. توصيه اي به دبيران محترم
دبيران محترم كه داوطلب تدريس اين كتاب هستند بايد 
در زمينــة آمار آموزش هاي الزم و كافي را ديده باشــند و 
عالوه بر تسلط نسبي بر اين علم، موضوعات رياضي پايه را 

نيز به خوبي بدانند.

6. وضعيت اين كتاب در پايه دوازدهم
در پايــة دوازدهم كتابي با عنوان «رياضيات گسســته» 
خواهيم داشت كه شــامل بخش هايي چون گراف، تئوري 

اعداد و تركيبيات خواهد بود.
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نام كتاب: رياضي 2
كد كتاب: 111211

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس: 4 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب 
ايجاد فرصت هاي مناسب براي يادگيري همة دانش آموزان 
در آموزش مفاهيــم رياضي و كاربردهاي رياضي مأموريت 

اصلي اين كتاب است.

2. معرفي اجمالي
اين كتاب از هفت فصل تشكيل شــده است. فصل اول: 
هندسه تحليلي و جبر؛ فصل دوم: هندسه؛ فصل سوم: تابع؛ 
فصل چهارم: مثلثات؛ فصل پنجم: توابع نمايي و لگاريتمي؛ 

فصل ششم: حد و پيوستگي و فصل هفتم: آمار و احتمال.
 كتاب حاضر در راســتاي برنامة درســي ملي و در ادامة 
تغيير كتاب هاي رياضي دورة دوم متوسطه تأليف شده است. 
همانند پايه هاي قبلي، ســاختار كتاب براساس سه محور 
اساســي فعاليت، كار در كالس و تمرين قرار گرفته است. 
از اين ميان، «فعاليت هــا» موقعيت هايي براي يادگيري و 
ارائة مفاهيم جديد رياضي فراهم مي كنند و اين امر مستلزم 
مشــاركت جدي دانش آموزان است. البته معلم هم در اين 
ميان نقش مهم براي راهنمايــي و هدايت كلي فعاليت ها 
بــه عهده دارد. با توجه به اينكه كتــاب براي دانش آموزان 
سطح متوسطه طراحي شده است، با در نظر گرفتن شرايط 
مختلف، امكان غني سازي فعاليت ها و يا ساده سازي آن ها به 
وسيلة معلم وجود دارد. در هر حال تأكيد اساسي مؤلفان، 
محور قرار دادن كتاب درســي در فرايند آموزش است. در 

همين راســتا توجه به انجام فعاليت هــا در كالس درس و 
ايجاد فضاي بحــث و گفت وگو و دادن مجال به دانش آموز 

براي كشف مفاهيم به طور جدي توصيه مي شود.
زمان كالس درس نبايد به مباحثي خارج از اهداف كتاب 
درســي اختصاص يابد. همچنين نبايد آزمون هاي مختلف 
خارج از مدرســه مبناي آمــوزش مفاهيم در كالس درس 
واقع شــوند، بلكه اين كتاب درسي است كه سطح و سبك 
آزمون ها را مشخص مي كند. در بسياري از موارد دربارة يك 
مفهوم، حد و مرزهايي در كتاب رعايت شده است كه بايد به 
اين موضوع در ارزشيابي ها و آزمون هاي رسمي توجه شود. 
رعايت اين محدوديت ها موجب افزايش تناسب بين زمان 
اختصاص يافته به كتاب و محتواي آن خواهد شــد. روند 
كتاب نشــان مي دهد كه ارزشيابي بايد در خدمت آموزش 
باشد. در واقع ارزشيابي بايد براساس اهداف كتاب باشد و نه 
موضوعاتي كه احيانًا پيش از اين،  سال ها به صورت سنتي 

ارائه شده اند.
ارتبــاط بين رياضيات مدرســه اي و محيــط پيرامون و 
كاربردهاي اين دانــش در زندگي روزمره، كه به وضوح در 
اســناد باالدســتي مورد تأكيد قرار گرفته است، به صورت 
تدريجي خود را در كتاب هاي درسي نشان مي دهد. تالش 
براي برقراري اين ارتباط در تصاوير كتاب نيز قابل مشاهده 
است كه اميد است مورد توجه معلمان و دانش آموزان عزيز 

قرار گيرد.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
وجه تشــابه اين كتاب با كتاب رياضي ۱ در رويكرد و نيز 
بودن اين كتاب است، به طوري كه دانش آموزان  فعاليت محور 
در اكثر موارد در ســاختن و آموزش مفهوم و دستيابي به 

مفاهيم اصلي درس مشاركت داده شده اند.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پســين، امكان فعاليت 
و كار بيشــتر دانش آموزان در كالس و پرداختن مثال هاي 
حل شــده در متن اســت. هم چنين در تأليف اين كتاب 
كاربــردي كردن مطالب در علوم تجربي مدنظر قرار گرفته 
اســت. مبحث آمار در اين كتاب در سطح دبيرستان تمام 

خواهد شد.

5. توصيه اي به دبيران محترم
دبيران محترم كه داوطلب تدريس اين كتاب هستند بايد 
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در زمينة مفاهيــم كتاب، آموزش هاي الزم و كافي را ديده 
باشند و عالوه  بر تسلط نسبي بر مطالب كتاب، موضوعات 

رياضي پايه را نيز به خوبي بدانند.

6. وضعيت اين كتاب در پاية دوازدهم
در پاية دوازدهم، در كتاب رياضي رشتة تجربي، فصل هاي 
تابع، مثلثات، حد، مشــتق و احتمال خواهيم داشت ولي 

مبحث آمار وجود نخواهد داشت.

نام كتاب: علوم و فنون ادبي 2
كد كتاب: 111203

دورة تحصيلي: دوم متوسطه 
پاية تحصيلي: يازدهم

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

ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
اين کتاب در نظر دارد چهار مهارت زير را در زمينة علوم 

ادبي به دانش آموزان ياد دهد. 
الف. زيبايي شناسي: توانايي به كارگيري مسائل علم بيان 

نظير تشبيه، استعاره، مجاز و كنايه در شعر و نثر؛
ب. موسيقي کالم: توانايي درك پايه هاي آوايي و به دست 

آوردن وزن شعر؛ 
ج. تاريخ ادبيات: آشنايي با تاريخ ادبيات قرن هاي هفتم، 

هشتم، نهم، دهم و يازدهم هجري قمري؛
د. سبک شناســي و نقد ادبي: تحليل چرايي تفاوت هاي 
روشي و شيوة کار شــاعران و نويسندگان (سبك عراقي با 

سبك خراساني)

2. معرفي اجمالي
اين کتاب، پس از پيش گفتار و ســتايش الهي، در چهار 

فصل به شرح زير تأليف شده است:
فصل يكم

درس يكــم: تاريــخ ادبيات قرن هاي ۷ و ۸ و ۹ (ســبك 
عراقي)

درس دوم: پايه هاي آوايي شعر 
درس سوم: تشبيه و انواع آن (فشرده و گسترده)

٭ كارگاه تحليل فصل 
فصل دوم

درس چهارم: سبك شناســي قرن هاي ۷ و ۸ و ۹ (سبك 
عراقي)

درس پنجم: پايه هاي آوايي همسان (۱) 
درس ششم: مجاز 

٭ كارگاه تحليل فصل 
فصل سوم

درس هفتــم: تاريخ ادبيات قرن هاي۱۰ و  ۱۱ (ســبك 
هندي)

درس هشتم: پايه هاي آوايي همسان (۲)
درس نهم: استعاره 

٭ كارگاه تحليل فصل 
فصل چهارم

درس دهم: سبك شناســي قرن هاي ۱۰ و  ۱۱ (ســبك 
هندي)

درس يازدهم: پايه هاي آوايي همسان دو لختي
درس دوازدهم: كنايه 
٭ كارگاه تحليل فصل

نيايش

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي ديگر
اين کتاب از نظر محتوا متفاوت با بقية درس هاســت و با 
نگرشــي تخصصي نگاشته شده است، به همين سياق شما 

در پايه هاي باالتر در اين درس کتاب هايي خواهيد خواند. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
وضعيت کنوني کتاب هاي تخصصي زبان و ادبيات فارسي 
مربوط به فنون ادبي ســال دوم و سوم، تاريخ ادبيات، سال 
سوم: آرايه هاي ادبي، پيش دانشگاهي: ادبيات فارسي (قافيه 
و عروض ـ نقــد ادبي). با توجه به نمــاي کلي کتاب هاي 
موردنظــر، مي توان فهميد که هر ســال دانش آموز با يک 
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کتاب مواجه اســت و به انباشــت مطالبي که در آن وجود 
دارد، پــي برد. اما کتاب حاضر بــه دانش آموز اين امکان را 
مي دهد که بتواند هر سال از هر يک از فنون باال درس هايي 
را بياموزد. امکان تکــرار و تمريني که در اين کتاب وجود 
دارد موجب مي شود تا دروس مورد نظر در او نهادينه شود. 

5. توصيه اي به دبيران محترم
ـ کتاب با رويکرد پرورش مهارت زباني تأليف شده است. 
ـ الزم است از برجسته کردن بار دانشي کتاب در کالس 

خودداري شود. 
ـ بر جنبه کاربردي محتوا تأکيد مي شود.

6. چگونگي وضعيت اين كتاب در پايه دوازدهم
اين كتاب با همين فصل بندي و اندكي تغيير در عناوين 
در پايه  دوازدهم نيز در چرخة نظام آموزشــي قرار خواهد 

گرفت.

1. نام كتاب: عربي، زبان آموزي 2
كد كتاب: 111206

رشتة تحصيلي: رشته هاي رياضي فيزيك و علوم تجربي
2. نام كتاب: عربي، زبان تخصصي 2

كد كتاب: 111207
رشتة تحصيلي: رشتة ادبيات و علوم انساني

3. نام كتاب: عربي 2، زبان تخصصي 
كد كتاب: 111208

رشتة تحصيلي: رشتة علوم و معارف اسالمي
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته 

1. مأموريت اصلى كتاب
رويكرد برنامة درسی عربی براساس برنامة درسی مّلی و به 

اين شرح است: پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت 
فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و ادبّيات فارسی.» 
تأليف کتاب های عربی هفتم تا يازدهم به شيوة متن محور 
انجام گرفته اســت. انتظار مــی رود دانش آموز پاية يازدهم 
بتواند در پايان سال تحصيلی متوني چون آيات سادة قرآن، 
احاديــث و نيز ترکيبات و عبــارات عربی متون نظم و نثر 
فارسی را، درست بخواند و معنای آن ها را بفهمد و ترجمه 

کند. 
کتاب  درسی، عمومًا، با توّجه به مصّوبات اسناد باالدستی 
«برنامة درسی مّلی» و همچنين براساس «راهنمای برنامة 
درســی» تأليف مي شود. به عبارت ديگر برنامة درسی مّلی، 
مهم ترين سند تأليف کتب درســی است. راهنمای برنامة 
درسی عربی نيز نقشة راه تأليف تـــمام کتاب های درسی 

عربی است.
الزم به ذكر اســت كه اگرچه يکی از چهار مهارت زبانی 
«ســخن گفتن» است و ما به اســتناد برنامة درسی ملی 
مکالـــمات کوتاهی نيز در کتاب گنجانده  ايم ولي آموزش 
مكالمه يا مهارت ســخن گفتن  هدف اصلی برنامة درسی 

عربی نيست. 
کتاب عربی پاية يازدهم در هفت درس تنظيم شده است 
و هر درس را می توان در سه جلسة آموزشی تدريس کرد. 
بنابراين کتاب بر مبنای ۲۱ جلسه تدريس تأليف شده است. 

2. معرّفى اجمالى
کلمــات اســتفاده شــده در کتاب های عربی درســي 
پرکاربردترين واژگان زبان عربی هستند که در قرآن، احاديث، 
روايات و زبان و ادبّيات فارسی نيز بسيار به کار رفته اند. هدف 
اصلی آموزش زبان عربی، فهم متن به ويژه فهِم قرآن کريم و 
نيز متون دينی همانند احاديث، دعاها و متون ادب فارسی 

آميخته با واژگان عربی است.
در کّل کتاب، آموخته های پيشــين تکرار شده است تا با 
گذر زمان کم کم اين آموخته ها ملکة ذهن دانش آموزان شود.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاى پيشين
همانند كتاب های پيشين بخش های متن، واژگان، درك 

مطلب، تمرين و پژوهش در اين كتاب وجود دارد. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاى پيشين
برخالف كتاب های پيشــين كه قاعده محــور بودند اين 
كتاب ها متن محورند و لذا فاقد بخش هايی از قواعد هستند 
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كه آموزش آن ها بســيار وقت گير اســت و موجب می شود 
مهارت های اصلی زبانی تحت الشعاع آن ها واقع شوند. ضمنًا 
در بخش بارم بندی اين كتاب مهارت شفاهی نمره دارد اّما 

در كتاب های پيشين اين گونه نبود.

يادآورى
تحليل صرفی و اِعراب، تعريب و تشکيل و اِعراب گذاری از 
اهداف کتاب درسی نيست. کّل واژه ها و كلمات اعراب گذاری 
شده است، تا دانش آموز در درست خوانی دچار مشکل نشود. 
به همين دليل شايســته است طّراحان آزمون ها نيز متون و 
عبارات امتحانی را کامًال حرکت گذاری کنند. تجزيه و ترکيب 
از اهداف کتاب درســی نيست. اين کار در سطح دانشگاه و 
حوزه قرار دارد. مهم اين اســت كه براي مثال دانش آموز در 
برخورد با کلمه ای مانند «اَْلَمطَبخ» همين قدر بداند که اين 

كلمه اسم مکان، به معنای جای پختن يا آشپزخانه است.
آمــوزش فعل و ضمير عربــي در کتاب هــای دورة اّول 
متوّسطه با زبان فارسي تطبيق داده شده و براساس «من، 
تو، او، ما، شــما، ايشان» است. سبک پيشين اين گونه بود: 
، أنَت، أنُتما، أنُتم، أنِت، أنُتما،  «هَو، ُهما، ُهم، هَي، ُهما، ُهنَّ

، أنا، َنحُن»  أنُتنَّ
اين شــيوه در تدريس آزمايشی كتاب کامًال موّفق بوده و 
دانش آموزان درس را بهتر آموختند. توضيح اينكه: همين که 
دانش آموز بداند که «أنتم» يعنی «شما» و داللت بر «بيش 
از دو مرد» دارد کافی است.  لذا هدف كتاب اين نيست كه، 

براي مثال، بگوييم: 
أنتم ضمير منفصل مرفوع است؛ ُکم ضمير مّتصل نصب 
و جّر است؛ إّياُکم ضمير منفصل منصوب است، و ُتم ضمير 
مّتصل فاعلی است. همين که دانش آموز أنتم را «شما معنا 
کنــد و به عنوان ضمير بشناســد در اين مرحله از آموزش 

کافی است.

و  تدريـس  شـيوة  دربـارة  تأكيـدات  مهم تريـن   .5
ارزشـيابى كتاب عربـى، زبان قـرآن )2( پاية يازدهم 

مشـترك كليــة رشته ها
۱. متن درس اّول بخشی از «آيات اخالقی قرآن»، شامل 
(آيات ۱۱ و ۱۲ ســورة ُحُجرات، و قواعــد پيرو آن دربارة 
شناخت اسم تفضيل و اسم مکان است. در تـمرينات درس 
هم اسم فاعل، اسم مفعول و اسم مبالغه، که در سال گذشته 

آموزش داده شده، تکرار شده است.
۲. موضــوع متن درس دوم «احتــرام نهادن به کالس و 

معّلم» اســت. اين متن در نظرخواهی از دبيران به عنوان 
متنی مطلوب مورد تأکيد قرار گرفته است. قواعد درسي نيز 
دربارة اسلوب شرط است. دانش آموز با نحوة ترجمة ادواِت 
شرط (َمْن، ما، إْن و إذا) آشنا می شود و فعل شرط و جواب 
آن را تشــخيص می دهد. اّما آموزش جزم از اهداف نيست. 
معّلم می تواند به جزم فعل اشاره کند، اّما اشارة او به معنای 

اين نيست که در امتحان از آن سؤال طرح شود.
۳. موضوع متن درس سوم «شگفتی های درختان» است، 
زيرا بر انديشيدن پيرامون آفريده های خدا در رهنمودهای 
بزرگان دين همواره تأکيد شــده اســت. به عالوه، با توجه 
به حال و هــواي پر جوش و خــروش نوجوانان دانش آموز 
دانســتنی هايی در متن آمده است تا موجب ايجاد عالقه و 
انگيزه آنان نسبت به درس شود. قواعد درس دربارة ترجمة 
درســت اسم معرفه و نکره اســت. از شش نوع اسم معرفه 
فقط دو نوع توضيح داده شده که مهم ترين آن ها نيز هست. 

(معرفه به آل و َعَلم).
بايد دانســت كه درس عربي در دورة متوسطه و در همه 
رشته ها درسي عمومي است و ضرورتي به آموزش متون و 

قواعد مشكل در اين زمينه وجود ندارد. 
۴. موضوع متن درس چهارم «آداب ســخن گفتن» و به 
عبارت ديگر مهارت سخنوري و فن بيان است. اين مطلب با 
بهره گيری از سخنان بزرگان دين برای دانش آموز شرح داده 
شده اســت. در ضمن يادآور مي شويم كه هدف از تدريس 
کتاب پيِش رو تنها آموزش زبان عربي نيست، بلكه در بيشتر 
متون و عبارات کتــاب برنامة پنهان آموزش وجود دارد که 
هدف از آن القاي غيرمستقيم فرهنگ ايرانیـ  اسالمی است. 
در اين درس دانش آموز، در بخش قواعد، با معادل هايی از 
ماضی استمراری، ماضی بعيد و مضارع التزامی آشنا می شود.

۵. متن درس پنجم داســتانی در «نکوهش دروغگويی» 
اســت. اين داســتان برای دانش آموزان آراسته به سخنان 
بزرگان دين اســت و در آن از شــيوة آموزش غيرمستقيم 
اســتفاده شــده، روشــی که بنا به باور متخّصصاِن حوزة 
تعليم و تربيت مؤّثرترين روِش تربيتی است. در دين اسالم بر 
مذّمت دروغگويی و مدح راستگويی تأکيد بسيار شده است.

در قواعــد درس پنجم معانی حــروف «َأْن» و «َكي، لِـ، 
لَِكي و َحتَّی» آموزش داده شده است. نصب فعل مضارع از 
اهداف نيست. لذا از آن سؤال طّراحی نـمی شود. هدف اين 
است که دانش آموز فعل هايی مانند «َلْن َيْيَأَس» را در جمله 
بشناسد، درســت بخواند و درست ترجمه کند. البته دبير 
مجاز است که به نصب فعل مضارع اشاره کند و دانش آموز 
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را به تفاوت فعل در دو جملة (التالميذ َيذهبوَن) و (ُيريدوَن 
َأن َيذهبوا) ارجاع دهد. اّما اين اشاره به معنای طرح سؤال 
امتحان نيســت. دبير از دانش آموز می خواهد فرِق ظاهرِی 
(َيذَهُب و ُيريُد َأن َيذَهَب)، (َيذَهبوَن و َيريدوَن َأن َيذَهبوا) را 
توضيح دهد، ترجمة (َيذَهُب و ُيريُد َأن َيذَهَب)، (َيذَهبوَن و 
َيريدوَن َأن َيذَهبوا) را از دانش آموز می پرسد، از او می خواهد 
مضارع التزامی را در فارســی توضيح دهد. تمرينات کتاب 
ناظر به اهداف آموزشی مصّوب است. در تمرين های کتاب 
هماهنگی با بخش قواعد وجود دارد و صرفًا تشــخيص اين 

افعال و ترجمة آن ها مدنظر است.
۶. متن درس ششــم دربارة شرق شناس آلماني «آّنه ماری 
شيمل» است؛ شخصيتی جهانی که در شناساندن فرهنگ، زبان 
و ادبّيات  فارسی، تركي و عربی به جهانيان نقشی شگفت انگيز 
ـ و ال» است.  داشت. قواعد درس هم دربارة معانی حروف «َلم، ِل
هدف اين است که دانش آموز فعل هايی مانند «َلْم َيْسَمْع» را 
در جمله بشناسد و آن را درست بخواند و درست ترجمه کند. 
آموزش جزم فعل از اهداف نيست. آنچه همکاران گرامی در بند 

باال (بند ۷) خوانده اند در اينجا نيز مصداق دارد.
۷. متن درس هفتم دربارة «تأثير زبان فارسی در عربی» 
اســت. موضوعی که مي تواند برای بيشــتر دانش آموزان و 
دبيران جالب توجه باشــد؛ زيرا در نظرسنجی ها خواستار 
چنيــن متنی در کتاب درســی بوده اند. بســياری اوقات 
دبيران با اين ســؤال دانش آموزان روبه رو مي شوند كه آيا 
همان طور كه در زبان فارســی کلمات عربی بســيار ديده 
مي شود در زبان عربی نيز کلمات فارسی وجود دارد؟ اين 

درس در پاسخ به همين سؤال در اين كتاب آمده است.
قواعد درس هفتم "کاربــرد فعل های ربطِی «کاَن، صاَر، 
َليــَس، َأْصَبَح»" در زبان عربی اســت. دانش آموز با معانی 

مختلف اين فعل ها به ويژه فعل کاَن آشنا می شود.

مهم ترين تأکيدات دربارة شــيوة تدريس و ارزشــيابی 
كتاب عربی، زبان قرآن (۲) پاية يازدهم رشــتة ادبّيات و 

علوم انسانی:
۱. کتــاب عربی زبان قرآن پايــة يازدهم در هفت درس 
تنظيم شــده اســت و هر درس را می توان در سه جلسة 
آموزشی تدريس کرد. تعداد تمرينات هر درس نيز حداکثر 

شش مجموعه تمرين است.
۲. متــن درس اّول با عنوان «مواعٌظ َقيَِّمة» آراســته به 
آيات ۱۷ تا ۱۹ سورة لقمان، شامل اندرزهای لقمان حکيم 
اســت به فرزندش، که برای هر نوجواني ارزشمند است و 

دل و جان او را صفا می بخشــد. قواعد درس اّول شناخت 
اسم تفضيل و اسم مکان است.

۳. موضــوع متن درس دوم آراية ادبی «تلميع» اســت. 
ع از سروده های لســان الغيب، حافظ، و شيخ اجّل  دو ملمَّ
ســعدی در درس آمده است. هدف اين است که در کنار 
خواندن متون نظم دلنشــين، دانش آموز را با اين حقيقت 
رو به رو سازيم که زبان و ادبيات فارسی و عربی با يكديگر 
پيوندی ناگسســتنی دارند و ســرايندگان شيرين سخن 
ايرانی، زبان عربی را به عنوان زبان فرهنگ و تمّدن اسالمی 
می شــناختند و در سروده های فارسي خود از عبارت های 

عربی نيز بهره گرفته اند. 
قواعد درس دوم دربارة شناخت و ترجمة اسم فاعل، اسم 

مفعول و اسم مبالغه است.
۴. موضوع متن درس سوم «شگفتی های آفرينش» است. 
انديشــيدن در آفريده های خدا در رهنمودهای بزرگان دين 
همواره تأکيد شــده، و لذا با توّجه به حال  و هواي پرجوش و 
خروش نوجوانان دانستنی هايی شنيدنی در متن آمده است تا 
موجب ايجاد عالقه و انگيزه بيشتر آنان نسبت به درس  شود. 
مك» و «هذا َخْلُق اّهللاِ» در پاية دهم نشان  دو متن «َمَطر السَّ
داد که دانش آموزان چنين متونی را دوست دارند. در روايات 

دينی ما به تفّکر در آيات خدا بسيار سفارش شده است.
قواعد دربارة اسلوب شــرط است. دانش آموز با نحوة ترجمة 
ادوات شرط «َمْن، ما، إْن و إذا» آشنا می شود. فعل شرط و جواب 

آن را تشخيص می دهد. اّما آموزش جزم از اهداف نيست.
۵. متن درس چهارم کتاب عربي رشــتة ادبيات و علوم 
انسانی با متن چهارم کتاب مشترک کلية رشته ها يکسان 
است. (لطفًا توضيحات بخش کتاب مشترک مطالعه شود). 
قواعد درس چهارم دو بخش است كه بخش اّول دربارة 
ترجمة درسِت اسم معرفه و نکره است و به دو نوع معرفه، 
يعنی معرفه به «ال» و «اســم َعَلم» پرداخته شده است. 
بخش دوم نيز دربارة ترجمه فعــل مضارع همراه حروف 
پرکاربرد «َأْن، َلْن، َکي، لَِکي، لِـ، َحتَّی» می باشــد. در اين 
بخــش، آموزِش اعراب اصلی و فرعی و اعراِب فعل مضارِع 
منصوب هدف نيست، بنابراين، براي مثال، چنين سؤالی در 
امتحان طرح نـمی شود كه: از فعل مضارع «َيسَترِجعوَن» 
مضارع منصوب بســازيد و نوع اعراب آن (اصلی يا فرعی) 

را تعيين کنيد.
۶. متن درس پنجم داســتانی «در ستايش راستگويی» 
اســت. در متــن درس داســتان کوتاهی ذکر شــده كه 
مي تواند برای دانش آموزان دل انگيز باشــد. شــيوة بيان 



77 ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)ضميمه ماه نامه آموزشى، تحليلي و اطالع رسانى          (ويژه نامة پاية يازدهم)

آن غيرمســتقيم است زيرا اين شيوه، به باور كارشناسان، 
مؤثرتر است.

دانش آمــوز در قواعد درس پنجم بــا معادل هايی افعال 
از ماضی اســتمراری، ماضی بعيد و مضارع التزامی آشنا 
می شود. شايسته اســت دانش آموز با تعريف اين سه نوع 
فعل در فارسی آشنا باشــد، لذا در آغاز اشاره ای مختصر 
به تعاريف فارســی اين افعال می شود: رفت: ماضی ساده؛ 
می رفت: ماضی استمراری؛ رفته بود: ماضی بعيد، و برود: 

مضارع التزامی هستند.
۷. متن درس ششم در اشاره به يک «داستان تاريخی» 
اســت. داستان دختر حاتم طائی به نام َسّفانه که با ديدن 
رفتار واالی پيامبر اســالم(ص) جذب اســالم می شــود. 
دانش آمــوز با خواندن اين داســتان با حقيقتــی زيبا و 
افتخارآفرين در ســيره نبوي آشنا می شود كه اميد است 

موجب عالقه مندی او به تاريخ اسالم  گردد.
قواعد درس ششــم دربارة معانی حــروف «َلم، لِـ و ال» 
اســت. هدف اين است که دانش آموز فعل هايی مانند «َلْم 
َيْســَمْع» را در جمله بشناسد، درســت بخواند و درست 
ترجمــه کند. آموزش جزم فعل مضــارع و اعراب اصلی و 
فرعی از اهداف نيست، زيرا دانش آموز رشتة ادبيات و علوم 
انسانی فقط دو ساعت در هفته درس عربی دارد كه زمان 

محدودي است.
۸. متن درس هفتم دربارة «اميد به زندگی» است. گاهی 
به داليلی برخی افراد دچار نااميدی می شــوند. آشنايي با 
زندگِی بزرگانی چون سّکاکی، فارابی، آذريزدی و اينشتين 
و حتي کســانی که دچار معلولّيت بوده يا هســتند ولی 
نااميد نمي شوند و ثابت مي كنند كه «معلولّيت، محدودّيت 
نيســت.» موجب تقويت روحية خواننده شده و در نگرش 
و انديشــة او تأثير مي گذارد. دبيــران محترم می توانند از 
دانش آموزان بخواهند نمونه هايی از افراد معلول يا كساني 
كــه دچار مشــکالتی مانند فقر و آوارگــي و... بوده و در 
عين حال در زندگي خود موفق شــده و پيشرفت كرده اند 
بياورنــد؛ و چه بهتر که اين نمونه ها افراد ايرانی باشــند. 
دانش آموزان عالقمند می توانند خيلی کوتاه آن فرد موّفق 

را در کالس به زبان عربی معّرفی کنند.
قواعد درس هفتم کاربرد فعل هــای ناقص «کاَن، صاَر، 
َليــَس، َأْصَبَح» در زبان عربی اســت. دانش آموز با معانی 
مختلف اين کلمات آشنا می شود. تشخيص اسم و خبر اين 
افعال نيز آموزش داده شــده است. اّما تشخيص اسم فقط 
در حالت اسم ظاهر است و تشخيص اسم افعال ناقصه در 

حالت ضمير هدف نيســت. تمرينی که اسم افعال ناقصه 
در حالت ضمير باشــد در کتاب طّراحی نشده است. اگر 
احتماًال دانش آموزی سؤال کرد پاسخ می دهيم ولی پاسخ 
دادن به چنين سؤالی به معنای اين نيست که در امتحان 

نيز بايد طرح شود.

وضعيت اين كتاب در پايه دوازدهم 
پايه دوازدهم ادامــه رويكرد حاكم بر كتاب های قبلی و 
عبارت است از: پرورش مهارت های زبانی به منظور تقويت 
فهم قرآن و متون دينی و کمک به زبان و ادبّيات فارسی. 
هر آنچه در پايه های قبل آموخته شــده اســت در پايه 

دوازدهم حتی االمكان تكرار می شود.

نام كتاب: زيست شناسي 2
كد كتاب: 111216

دورة تحصيلي: دوم متوسطه 
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: رشته علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس: 4 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب 
ـ آشنايي دانش آموزان با علم زيست شناسي و روش آن؛

ـ زمينه سازي براي رشد مهارت هاي الزم براي زندگي سالم؛ 
ـ زمينه سازي براي رشد تفكر علمي و منطقي؛

ـ پاســخ به نيازهاي دانش آمــوزان در زمينه هاي فردي و 
اجتماعي.

2. معرفي اجمالي
ايــن كتاب، در ادامه كتاب زيست شناســي ۱، به معرفي 
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ســازوكارهاي مهم در انسان و ديگر جانداران براي تنظيم 
فعاليت هاي زيستي و نيز حفظ و پايداري نسل مي پردازد. 
دانش آمــوزان با مطالعة نه فصل اين كتــاب با فرايندها و 
ســاختارهايي آشنا مي شــوند كه با وجود تنوع، در دنياي 
زنده، از اصول ثابتي پيــروي مي كنند. محتواي اين كتاب 
در تم و زمينة تنظيم و پايداري ارائه شده است. عناوين نه 
فصل كتاب عبارت است از: تنظيم عصبي و شيميايي، حس 
و حركت، ايمني، كروموزوم ها، چرخة ياخته اي، و تقســيم 
ياخته اي، توليدمثل در انسان، توليدمثل در جانوران و پاسخ 
گياهــان به محرك ها؛ كه در قالــب متن، تصوير و فعاليت 

سازماندهي شده است.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
مفاهيم اساسي اين كتاب همانند كتاب هاي زيست شناسي 
قبل است كه، با توجه به بازخوردهاي حاصل از آموزش هاي 
پيشــين، اصالح و متناســب با يافته هــاي جديد در علم 

زيست شناسي به روز شده است.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
انتخاب و ســازماندهي محتوا در ايــن كتاب با محوريت 
انســان انجام شده است. نقطه شــروع ارائه محتوا در اين 
كتاب آموخته هاي دانش آموزان در دورة متوسطه اول است 
و اولويت با آن هايي اســت كــه دانش آموز در زندگي با آن 
مواجه مي شود. همچنين براساس تجربيات به دست آمده از 
آموزش مفاهيم زيست شناســي، سعي شده تا حد امكان از 

محتواهاي صرفًا دانشي پرهيز شود.

5. توصيه اي به دبيران محترم
آموزش اين كتاب مستلزم به كارگيري قابليت و ظرفيت 
كامل دانش آموزان در كالس درس و مشاركت دادن هرچه 
بيشتر آن ها در امر يادگيري است. معلم در اين جايگاه نقش 
تسهيل گر آموزش و نه انتقال دهندة دانش را ايفا مي كند. در 
اين كتاب نيز همانند كتاب قبلي مباحث جانوري و گياهي 

از هم جدا شده است.

6. وضعيت اين كتاب در پايه دوازدهم
مباحث مربوط به چرخة ياخته اي، كروموزوم و تقســيم 
ياخته اي در اين كتاب، پيش نياز مباحث مولكولي است كه 

در كتاب زيست شناسي ۳، براي پايه دوازدهم خواهد آمد.

نام كتاب: نگارش (2)
كد كتاب: 111202

دورة تحصيلي: دوم متوسطة
پاية تحصيلي: يازدهم 

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

ميزان ساعت تدريس: 1 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
آموزش مهارت نوشتن به صورت کاربردي

2. معرفي اجمالي
كتاب نگارش شامل شش درس است. رابطة طولي دروس 
به اين شكل است كه در درس اول ابتدا اجزاي نوشته، مانند 
هر پديدة ديگر، توصيف و تبيين مي شــود. اجزاي نوشته 
شامل ساختار و محتواست و در اين درس بحث ساختار ارائه 
شده است كه در واقع مروري بر مطالب متوسطه يك است. 
طبيعي اســت كه توليد محتوا بســيار مهم است، بنابراين 
آموزش آن از درس دوم شروع مي شود و تا درس آخر ادامه 
مي يابد. براي آموزش توليد محتوا، ابتدا در درس دوم فضاي 
نوشــته به لحاظ زمان و مكان شــكل مي گيرد و گسترش 
مي يابد. آن گاه در درس سوم، شخصيت ها در اين فضا قرار 
مي گيرند و توصيف مي شــوند و در درس چهارم چگونگي 
و توجه به عنصر گفت و گو بين شــخصيت ها ارائه مي شود 
و به اين ترتيب محتوا به تدريج تكميل شــده و گســترش 
مي يابد. در درس پنجم با ارائة قالب سفرنامه از هر سه عنصر 
فضاي نوشته (زمان و مكان)، شخصيت و گفت وگو استفاده 
مي شود و به اين ترتيب دانش آموزان به صورت كاربردي با 
آن ها مواجه مي شوند. از درس اول تا پنجم گسترش نوشته 
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آموزش داده مي شــود اما درس آخر مســير عكس را طي 
مي كند. به بيان ديگر متن گسترش يافته، خالصه مي شود. 
چون اين دو فرايند عكس يكديگرند و در عميق تر شــدن 

فهم و مهارت دانش آموزان مكّمل يكديگر خواهند بود.
     

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
کتاب نــگارش (۲) بــه لحــاظ کاربردي ادامــة کتاب 
«مهارت هاي نوشتاري و نگارش (۱)» است. عمده ترين وجِه 
اشتراک اين دو کتاب  نيز «رويکرد آموزشي» آن ها با هدف 

«آموزش مهارتي و کاربردي نوشتن» است.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب پيشين 
در ايــن كتاب نوشــتن، مطابــق با معيارهــاي جهاني 
زبان آموزي، طي فرايندي در شش مرحلة زير انجام مي شود: 

الف. پيش از نوشتن
۱. انتخاب موضوع؛   

۲. تجسم و بارش فكري؛  
۳. سازماندهي و طرح اولية نوشته.  

ب. نوشتن 
۴. پيش نويس.  

پ. پس از نوشتن
۵. بازبيني و گسترش نوشته؛  
۶. نوشتن نهايي و پاكنويس.  

5. توصيه اي به دبيران محترم
اصلي تريــن نکته دربــارة اين کتاب تكيه بــر «آموزش 
نوشتن» و نشــان دادن راهكارهاي آن به دانش آموز است. 
بنابراين توصيه مي شود، چه در سطح کشوري، چه استاني 
و چه آموزشگاهي، امكانات و فضاي الزم براي دست ورزي و 

نوشتن آنان ايجاد شود.

6. چگونگي وضعيت اين كتاب در پايه هاي دوازدهم 
با توجه به نزديك شدن دانش آموزان به دوره تحصيالت 
دانشــگاهي، در كتاب دوازدهم بر آموزش مقاله نويســي و 
چكيده نويســي تأكيد خواهد شد. همچنين آموزش نحوه 
نوشتن زندگي نامه و كارنامك مورد توجه خواهد بود. موضوع 
ديگر انواع نامه نگاري است كه از نيازهاي آتي دانش آموزان 
اســت. در فضاي ادبي نيز به كاربرد آرايه ها در قطعه ادبي 

پرداخته خواهد شد. 

نام كتاب: شيمي
كد كتاب: 111210

دورة تحصيلي: دوم متوسطه 
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: رشته هاي رياضي فيزيك و علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس: 3 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
كتاب شيمي پايه يازدهم با هدف تربيت شهرونداني داراي 
سواد علمي شيمي نگاشته شده است. منظور از داشتن سواد 
علمي شيمي اين اســت كه آحاد جامعه بتوانند براي حل 
مسائل روزانة فردي و اجتماعي خود در زمينه محيط زيست 
از علم شــيمي بهره بگيرند. براي اين كار داشــتن دانشي 
درســت و عميق از موضوعات و مفاهيم گوناگون اين علم 
ضروري اســت، و اين دانشي اســت كه كاربرد آن در حل 
مســائل گوناگون و موقعيت هاي متفاوت تجربه شده است. 
در اين راستا، كتاب شيمي بايد محتوايي مرتبط با زندگي و 
رويكردي بر مبناي حل مسئله ارائه كند تا فراگير بتواند به 
اهميت و نقش دانش شيمي در بهبود سطح زندگي پي ببرد. 
نتيجه اين رويكرد، تربيت افرادي است كه، در صورت تحقق، 

 پرسشگرند؛
 دانش بااليي دارند؛

 در حل مسائل از روش علمي استفاده مي كنند؛
 اخالق مدارند؛

 نسبت به خلق، مخلوق و خلقت روحيه مسئوليت پذيري، 
پاسخگويي، مراقبت و محافظت دارند؛

 به خرد جمعي باور دارند؛
 كارگروهي را ترجيح مي دهند؛

 يادگيرندة مداوم اند؛
 وظايف خود را مشفقانه و با عالقه انجام مي دهند.
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2. معرفي اجمالي
كتاب شــيمي يازدهم در ادامه كتاب شيمي دهم، تأليف 
شده اســت. در كتاب دهم دانش آموزان پيدايش عنصرها، 
ســاختار و رفتار و ويژگي هاي اتم ها، رفتار و ويژگي گازها 
در هواكره و نقش محلول ها در زندگي را آموختند و اينك، 
در كتاب شــيمي پايه يازدهم، موضوعاتي اساســي درباره 
نيازهــاي اوليه زندگي مانند منابع معدني، غذا و پوشــاك 
را  فرا مي گيرنــد. در اين كتاب اهميت و نقش شــيمي در 
بهره برداري، توليد و چگونگي اســتفاده از اين منابع در سه 

فصل، با عنوان هاي زير، مورد بررسي قرار مي گيرد. 
 قدر هداياي زميني را بدانيم

 در پي غذاي سالم
 پوشاك، نيازي پايان ناپذير

برنامة تدريس شــيمي در اين پايه ســه ساعت در هفته 
است و حجم اين كتاب با كتاب شيمي دهم همخواني دارد. 
ساختار كتاب، روش هاي ارائه محتوا و رويكرد سازماندهي 

به شرح زير است:
 قطع كتاب: رحلي

 سازماندهي محتوا: تك ستوني با حاشيه 
 روش هــاي ارائــه: محتوا بــه روش هــاي گوناگون و 
تصويرمحور ارائه شده است و ما شاهد عنوان هايي همچون 
با هم بينديشيم،  پيوند با صنعت، كاوش كنيد، آيا مي دانيد، 
خود را بيازماييد،  نمونة حل شده، پيوند با زندگي، و باالخره 

پيوند با رياضي در اين كتاب هستيم.
• در حاشــيه صفحه هاي كتاب، در درون برخي كادرها، 

محدوديت هاي آموزشي و ارزشيابي ارائه شده است.

از نظر رويكرد سازماندهي، محتواي كتاب ويژگي هاي زير را دارد:
• زمينه محور است؛

• تا حد امكان بومي سازي شده است؛
• به رويكرد كاوشگري توجه شده است؛

• توسعه پايدار را دنبال مي كند؛
• به دنبال ايجاد اخالق پسنديده است؛

• در راستاي فطرت گرايي توحيدي است.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
بخش قابل توجهي از محتواي دانشــي ايــن كتاب، در 
ســرفصل هاي  گوناگون، همانند كتاب هاي پيشين است، 
ضمن اينكه مفاهيم و موضوعات چالشي و دشوار سرفصل ها 
تا حد امكان تعديل و حذف شــده اند، به طوري كه شــمار 

كل مفاهيم آموزشــي كاهش يافته اســت.  افزون بر اين، 
روش هاي گوناگون ارائه محتوا همانند كتاب هاي پيشــين 
حفظ شــده است، در سرتاسر كتاب رويكرد آموزشي فعال 

به كار گرفته شده است.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
در اين كتاب ســازماندهي محتوا از الگوي ارائه مارپيچي 
و مداوم تبعيــت مي كند. بر اين اســاس از ارائه تجميعي 
يك مفهــوم در يك پايه اجتناب شــده و در عوض تالش 
شــده است متناســب با محتواي ســرفصل ها، موضوعات 
و مفاهيم در هر ســه پايه توزيع شوند. براي نمونه مفهوم 
اوليه استوكيومتري در پايه، دهم ولي درصد خلوص، بازده 
درصدي و اســتوكيومتري مبتني بر آن ها در پايه يازدهم 

ارائه شده است. 
افــزون بر اين ويژگي ها، در پايــان هر فصل، تمرين هاي 
مروري به كتاب افزوده شــده است. اين تمرين ها افزون بر 
اينكه حدود طرح پرسش براي ارزشيابي را نشان مي دهد، 

مي تواند نياز به كتاب هاي كمك درسي را كم رنگ تر كند.

5. وضعيت كتاب در پايه دوازدهم
كتاب شيمي در پايه دوازدهم ۴ ساعت در هفته تدريس 

خواهد شد.

نام كتاب: تفكر و سواد رسانه اي
كد كتاب: 110225

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: دهم يا يازدهم

رشتة تحصيلي: درس مشترك كلية رشته ها 
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته
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 1. مأموريت اصلي كتاب
مأموريت اصلي اين کتاب پرورش شايستگي هاي زير در 

دانش آموزان است:
 توانايي نقد و بررســي هوشــمندانة پيام در ارتباطات 

انساني و جمعي؛
 مديريت بهره مندي از رسانه ها؛

 توانايي توليد مؤثر پيام به وسيلة رسانه هاي در دسترس 
دانش آموز. 

2. معرفي اجمالي
توانمندي هايي که در يک برنامة بلند مدت آموزش سواد 

رسانه اي پيگيري مي شوند عبارت اند از: 
 تجزيه و تحليل انتقادي در بهره مندي و توليد پيام هاي 

رسانه اي؛ 
 شناخت فرستنده (منبع) و زمينه هاي شکل گيري پيام 
رســانه ها، به همراه شناخت عاليق و جهت گيري سياسي، 

اجتماعي، تجاري و فرهنگي فرستنده؛ 
 تفســير پيام ها و ارزش هايي که رسانه ها منتشر يا القا 

مي كنند؛
 شــناخت و انتخاب رسانه هاي مناســب براي برقراري 

ارتباط و دستيابي به مخاطبان مورد نظر؛
 دسترسي به رسانه ها براي بهره مندي و توليد پيام؛

در اين کتاب  و ســاير اجزاي بستة آموزشي مربوط، تفکر 
و سواد رسانه اي براســاس مطالعات انجام شده و تأكيد بر 
تفكر در عنوان درس، از گسترة فوق الذکر، دو ايدة کليدي 

پيگيري مي شود. 
 سؤاالت پنج گانة سواد رسانه ای

رژيم مصرف رسانه ای
منظور از ســؤاالت پنج  گانة سواد رسانه ای، سؤاالتي است 
كه در تحليل پيام هاي انواع توليدات رسانه اي كاربرد جهاني 
دارد. يــک مخاطب فعّال و خــّالق، در مواجهه با هر پيام 
رســانه ای، به پنج ســؤال کليدی، را مانند پنج گذرواژه يا 

نگهباِن دِر ورودی مي رسد. اين پنج سؤال عبارت اند از:
 چه كســي اين پيام را توليد كرده است؟ (فرستنده و 

مؤلف)
 چرا اين پيام فرستاده شده است؟ (هدف/ انگيزه)

 از چه  فنوني براي جلب توّجه مخاطب اســتفاده شده 
است؟ (قالب/ چهارچوب)

 چگونه افراد مختلف اين پيام را متفاوت درك مي كنند؟ 
(مخاطبان/ گيرنده)

 چه سبك زندگي، ارزش ها و نظرياتي در اين پيام ارائه 
يا از آن حذف شده است؟ (محتوا/ پيام)

هر يك از اين ســؤاالت كليدي به سؤاالت ديگري منجر 
مي شوند كه در تدوين فصل هاي كتاب از آن ها بهره گرفته 
شده است. ايدة كليدي ديگر «رژيم مصرف رسانه اي» است. 
پــس از اينكه دانش آموز تاحدودي توانايي نقد و بررســي 
پيام هاي رسانه اي را كســب كرد، انتخاب و تصميم گيري 

براي مصرف رسانه اي خود نيز از انتظارات كتاب است.
در همــة فصول، دانش آمــوزان از طريق نقد و بررســي 
رســانه هاي گوناگون، کاربرد ســؤاالت اساسي و سؤاالت 
راهنمــاي هر يک را تمريــن مي کنند و بديــن طريق با 
تســهيل گري دبير اين درس، سواد رســانه اي خود را ارتقا 

مي دهند. 

3. ساختار كتاب درسى
کتاب از شش فصل تشکيل شده است. در بخش «سخني 
با دانش آمــوز، اوليــا و معلمان»، مخاطبــان، به خصوص 
دانش آمــوزان، با اهــداف کتاب، تاريخچة آموزش ســواد 
رسانه اي، مفهوم سواد درگذر تاريخ، شيوة ارزشيابی پيشرفت 

تحصيلی و نکات راهنما در مطالعة کتاب آشنا مي شوند. 
 در فصل اول رســانه، پيام و آيندة رسانه، متن، زيرمتن و 
فرامتن پيام و پنج ســؤال اساسي در سواد رسانه اي معرفي 

مي شود. 
در فصل دوم دانش آموزان با مفاهيم بازنمايی، کليشه سازي 
و فنون اقناع آشــنا مي شوند و با تحليل توليدات رسانه ای 
نمونه های بازنمايی، کليشه سازي، و فنون اقناع را در آن ها 

شناسايی می کنند.
در فصل سوم از طريق مشارکت در موقعيت های فرضی و 
بررسی و تحليل توليدات رسانه ای با راهبرد دروازه بانی خبر 
آشنا مي شوند و فرســتنده و هدف را در توليدات رسانه ای 

شناسايی می کنند.
در فصل چهارم دانش آمــوزان از طريق تحليل توليدات 
رســانه اي و تكميل جــداول خود ارزيابي بــا ويژگی های 

مخاطب فعال و حقوق مخاطب آشنا می شوند.
در فصل پنجم دانش آموزان ارزش ها، نظريات و ســبک 
زندگی ارائه شــده يا حذف شــده در توليدات رســانه ای، 
اينترنت و شبکه های اجتماعی را مورد بررسی و تحليل قرار 

می دهند. 
در فصل ششــم، دانش آموزان با پايش ميزان بهره مندي 
خود از رسانه ها و آشنايي با اخالق رسانه اي و معيارهاي آن، 
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براي رژيم مصرف رسانه اي يا بهره مندي مشروط و محدود 
از رسانه ها، تصميم گيري و برنامه ريزي مي کنند. 

4. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
اين کتاب براي اولين بار در نظام آموزشــي ايران توليد و 

اجرا شده است و كتاب پيشين وجود ندارد.

5. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
چون کتاب جديد التأليف است نمونه ای در آموزش وپرورش 
ايران ندارد، اما وجه تمايز آن با کتاب های ديگري كه خارج 
از آموزش وپرورش توليد شده، مسئله محور بودن آن است. 
انتخاب و ســازماندهي محتواي برنامة درسي تفّكر و سواد 

رسانه اي «مسئله محور» انجام گرفته است. 

6. انتخاب مسئله  محوِر محتوا
تفّكر و ســواد رســانه اي، مانند همة موضوعات آموزشي 
ديگر، از حيطة گســترده اي برخوردار اســت. بديهي است 
آموزش چنين حجمي از دانش، مهارت ها و نگرش ها براي 
درســي با دو ســاعت زمان آموزش در يك سال تحصيلي 
امكان پذير نيست. لذا ضروري است براساس مهم ترين نيازها 
يا همان مسائل فرد و جامعه دست به انتخاب زد. شناسايي 
مهم ترين نيازها و مسائل فرد و جامعه از طريق تحليل اسناد 
تحولي آموزش وپرورش شامل سند تحول بنيادين و برنامة 
درسي ملي، مصاحبه با  بيش از ۱۰ نفر از صاحب نظراِن بنام 
حوزة علوم ارتباطات و علوم تربيتي، و نظرسنجي مكتوب/ 
پيمايشي از ۳۸۶ نفر از دانش آموزان گروه سني معادل پاية 
دهم و يازدهم در بهمن و اســفند ۱۳۹۴ در شــش استان  
آذربايجان شرقي، اصفهان، البرز، شهر تهران، شهرستان هاي 
تهران و هرمزگان انجام شد. براساس اّطالعات حاصل از اين 

نيازسنجي مسائل اولويت دار شناسايي شد. 

از آنجا كــه تأكيد در طراحي و تدوين كتاب بر كســب 
حداكثر توانمندي در ۵۶ ســاعت آموزشي(۲۸ هفته) بود، 
كمترين ميزان مفاهيم با بيشــترين تمرين كسب مهارت 
و نگرش در انتخاب محتوا در نظر گرفته شــد. به ســخن 
ديگر، محتواي كتاب، كمتر «دربارة سواد رسانه اي» و بيشتر 

«آموزش سواد رسانه اي» است. 

محوِر محتوا 7. سازماندهي مسئله 
پــس از انتخاب مســائل اولويــت دار، محتــوا در قالب 
«موقعيت هاي مؤثر» به شــيوة مســئله محور سازماندهي 
شــد. لذا در بيشــتر درس هاي كتاب، قبل از ارائة مفهوم، 
دانش آموزان در موقعيت حل مســئله قــرار مي گيرند تا با 
كشــف و بازكشــف موضوع به درك و احساسي از آن نائل 
آيند و مهارت ها و نگرش هاي سواد رسانه اي را تمرين كنند. 

سپس دانش مورد نظر ارائه مي شود. 
نمونة موقعيت هاي مؤّثر طرّاحي شــده در كتاب عبارت 

است از:
  قــرار گرفتن در موقعيت های فرضــی يك ارتباط گر 
(توليدكننــده يا فرســتندة پيــام) و تصميم گيري در آن 

موقعيت؛
 تحليل، نقد و مقايسة مطالعات موردی؛

 تدريس اعضای تيم به يكديگر؛
 روش تدريس جيگ ساو؛

 اجرا به شيوة محاکم قضايی؛ 
 استفاده از جداول ارزيابی توليدات رسانه اي؛

 استفاده از جداول خودارزيابي؛ 
  استخراج مفهوم از مثال؛

  انجام و ارائة طرح هاي (پروژه هاي) توليد پيام؛
  مشــاهدة محيط و يافتن و ارائة پيام هاي رسانه اي با 

موضوعات يا فنون مشخص
  برگزاري مسابقه؛

  و... .

وجــه تمايز ديگر اين کتاب تصاوير آن اســت. به منظور 
ارتباط محتوای کتاب با زندگی دانش آموزان، در فعاليت های 
تحليل و نقد، بيشــتر از تصاوير واقعی و مورد عالقة آن ها 
اســتفاده شده اســت. اســتفاده از فيلم ها و تصاويری که 
دانش آموزان به طور روزمره از طريق اينترنت، شــبکه های 
اجتماعی، تلويزيون، تابلوهاي محيطي و... در معرض آن قرار 
می گيرند به يادگيری عميق تر و کاربرد آن در زندگی کمک 
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می کند. به عنوان مثال استفاده از تصاوير تبليغاتي با اهداف 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي در اين كتاب امري 
طبيعي است؛ دانش آموزان بايد بتوانند اهداف انواع توليدات 
رسانه اي را شناسايي كنند و چه بهتر كه اين امر با تحليل 

توليدات واقعي اتفاق بيفتد.
وجه تمايز ديگر كتاب اســتفاده از ايســتگاه هاي عكس، 
مكث و لطيفه است كه متناسب با محتواي درس و فصل به 
صورت معنايي انتخاب شده اند، اما با ويژگي هاي اين گروه 

سني تناسب دارند.

8. توصيه اي به دبيران محترم 
  اين درس به صورت يک بستة آموزشي وارد فرايند اجرا 
شــده و تنها از يک کتاب تشکيل نشده است. اجزاي بستة 
آموزشي به خصوص کتاب راهنماي معلم، نرم افزار آموزش 
معلمان برفراز آسمان، ويدئو کليپ ها، تصاوير، پوسترها و... 

اجزاي ضروري براي اجراي اين برنامة درسي هستند. 
 با توجه به پيشــرفت روزافزون فنــاوري و تأثيرپذيري 
رســانه ها از آن، در محتواي اين کتاب هر سال تجديدنظر 
خواهد شد. البته آنچه اهميت دارد شايستگي هاي اساسي 
دانش آموزان است نه مفاهيمي که هر روز دستخوش تغييرند. 
 بــه منظور پاســخگويي به نيازهاي محلــي و تغييرات 
پيش بيني نشده، چهار هفته در سال براي طراحي فعاليت هاي 

اختياري (غيرتجويزي) در نظر گرفته شده است. 
  در انتخــاب محتوا، بــا محوريت رســانه ها، مثال ها 
از ارتباطات انســاني و رســانه اي انتخاب شــده است. تا 
دانش آموزان يادگيري خود را به روابط انســاني نيز تعميم 

دهند. 
  انتظارات عملکردي به طور نســبي در حد تحقق در 

طول ۵۶ ساعت در يک سال تحصيلی پيگيري مي شود. 
 فيلم ها و تصاوير به عنــوان حداقل نمونه براي كار در 
كالس در نظر گرفته شده است. دبيران محترم مي  توانند از 
نمونه هاي ديگر متناسب با اهداف درس و شرايط كالس در 

اجرا استفاده كنند.

9. وضعيــت ايــن كتــاب در پايه هــاي يازدهــم و 
دوازدهــم 

درس تفکر و سواد رســانه اي درسي انتخابي است که با 
توجه به شــرايط و امکانات مدرسه برای رشته های نظری 
در پاية دهم يا يازدهم و برای رشــتة فنی وحرفه ای در پاية 

يازدهم قابل ارائه است. 

نام كتاب: انسان و محيط زيست 
كد كتاب: 111268

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: كلية رشته ها
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
آشــنايي دانش آموزان با محيط زيســت، نحوة حفاظت 
و مراقبــت از آن، شــناختن راه هاي پيشــگيري از وارد 
شدن صدمات بيشــتر به محيط زيست و در نهايت ايجاد 
دغدغه هــاي زيســت محيطي در بين دانش آمــوزان از 

مأموريت هاي اصلي اين كتاب است.

2. معرفي اجمالي
کتــاب از هفت درس به صورت پودمانــي با عناوين زير 

تشکيل شده است: 
درس اول: آب و آلودگي هاي محيط زيستي

درس دوم: خاك و امنيت غذايي
درس سوم: هوا و آلودگي هاي محيط زيستي

درس چهارم: انرژي و آلودگي هاي محيط زيستي
درس پنجم: گردشگري و محيط زيست 

درس ششم: تنوع زيستي
درس هفتم: پسماند و آلودگي هاي محيط زيستي

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
اين كتاب با اين عنوان براي اولين بار در نظام آموزشــي 

تأليف مي شود. 
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4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
با توجه به جديدالتأليف بودن اين كتاب سابقه اي قبلي ندارد.

5. توصيه اي به دبيران محترم 
براي درک بهتر مفاهيم فعاليت هاي پيشنهادي اجرا شود. 
شــيوة آموزش باد به صورت فعال باشــد و دانش آموزان در 

فرايند آموزش مشارکت فعاالنه داشته باشند. 

و  يازدهـم  پايه هـاي  در  كتـاب  ايـن  وضعيـت   .6
دوازدهـم

اين کتاب در  ســال تحصيلي ۹۷-۹۶ در کليه رشــته ها 
تدريس مي شود. 

نام كتاب: رياضي و آمار (2)
كد كتاب: 111212

دورة تحصيلي: دوم متوسطه 
پاية تحصيلي: يازدهم

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

1. مأموريت اصلي كتاب
ايجاد فرصت هاي مناسب براي يادگيري همة دانش آموزان 

در آموزش رياضي و آمار مأموريت اصلي اين کتاب است. 

2. معرفي اجمالي
اين کتاب از سه فصل (دو فصل رياضي و يك فصل آمار) 
تشــکيل شده است. از دو فصل اول آن (رياضي) يك فصل 
به منطق رياضي و استدالل و يك فصل به ادامة مبحث تابع 
اختصاص يافته است. اما فصل سوم (آمار) کاربردي است و 

متناسب با رشتة انساني طراحي و تأليف شده است. 
كتاب رياضي پايه يازدهم رشــته علوم انساني در راستاي 
اهداف برنامه براي تدريس دو ســاعت در هفته تأليف شده 
است. مطالب اين كتاب حدود و دامنة كار دبيران اين درس 
را مشــخص كرده است و مؤلفان و دفتر تأليف انتظار دارند 
كه مطالب كتاب بي كم و كاســت و بدون هيچ اضافاتي به 

لحاظ موضوع و مفهوم جديد تدريس شود.
به عنوان مثــال در فصل اول اثبــات هم ارزي ها در بين 
گزاره ها بدون استفاده از جدول خواسته نشده است و حتي 
يك تمرين هم در اين مــورد وجود ندارد، لذا طرح چنين 

سؤال هايي چه در كالس و چه در ارزشيابي جايز نيست.
دانش آمــوزان در ســال دهم، درســي به نــام منطق را 
گذرانده اند. بنابراين با گزاره ها و تركيب آن آشــنا هستند. 
لذا بــه همكاران محترم توصيه مي كنيم با مطالعه اجمالي 
اين كتاب با آنچه كه دانش آموزان شــان به عنوان زمينه و 
پيش نياز ياد گرفته اند آشنا شــوند. در اين صورت كليات 

مطالب فصل اول براي دانش آموزان جديد نخواهد بود. 
در فصل دوم با يادآوري تعريف و مفهوم تابع، به معرفي انواع 
تابع ها و اعمال جبري روي آن ها پرداخته شده است. در معرفي 
انواع تابع ها ســعي شده است، به صورت شهودي و كاربردي، 
دانش آموزان مدل هايــي از اين توابع را كه در زندگي روزمره 
آن ها نيز به چشــم مي  خورد، درك كرده و براســاس آن به 
ضابطه هاي آن ها پي ببرند. در فصل آخر كه ادامه مطالب آماِر 
پايه دهم اســت، با هدف باال بردن سواد آماري، شاخص هاي 

آماري و به دنبال آن سري هاي زماني معرفي مي شوند. 
در سراســر كتاب سعي بر آن است كه با رويكرد آموزش 
از طريق حل مســئله براي آموزش مفاهيم اصلي، با طرح 
فعاليت هاي مناسب، دانش آموزان مفهوم موردنظر را ساخته 
و به كمك دبيران خود به آن مفهوم بپردازند و تحليل كنند 
و نهايتًا از طرق كار در كالس، مثال هاي حل شده تعميق يا 

تعميم يافته و تثبيت شوند.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
وجه تشــابه ايــن کتاب با کتاب  رياضــي و آمار دهم در 
رويکرد و نيز فعاليت محور بودن هر دو كتاب است، به طوري 
که دانش آموزان در اکثر موارد در ساختن و آموزش مفهوم 

مشارکت داده شده اند. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
وجه تمايز اين کتاب با کتاب هاي پيشين استفادة بيشتر از 
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مثال  هاي حل شده و متن در آن است. هم چنين در تأليف 
کتاب حاضر کاربردي کردن مطالب و استفاده از کاربردهاي 

رياضي و آمار در علوم ديگر مدنظر قرار گرفته است. 

5. توصيه اي به دبيران محترم
دبيران محترم که داوطلب تدريس اين کتاب هستند بايد در 
زمينة آمار آموزش هاي الزم را ديده باشــند و عالوه بر تسلط 
نسبي بر اين علم، موضوعات رياضي پايه را نيز به خوبي بدانند. 

6. وضعيت اين كتاب در پايه  دوازدهم 
در پاية دوازدهم نيز کتابي رياضي خواهيم داشــت که از 
بخش هايي چون توابع نمايي و لگاريتمي، دنباله هاي عدي 
و هندسي، تركيبّيات و احتمال تشکيل مي شود. در كتاب 

رياضي سال دوازدهم بخش آمار وجود ندارد. 

نام كتاب: فلسفه (1)
ُكد كتاب: 111226

دورة تحصيلي: دوم متوسطه 
پايه تحصيلي: يازدهم 

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

ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
تقويت روحية حقيقت طلبي، توانايي ارزيابي و داوري و رد 
يا قبول هر ســخن براساس دليل به جاي نقد كوركورانه، و 
هم چنين تعمق در معناي زندگي و درك زندگي معقول و 
اهداف متعالي آن و آشنايي با مبادي و مباني علوم، مأموريت 

اصلي اين كتاب است. 

2. معرفي اجمالي
كتاب فلسفه شامل دو بخش است: بخش اول به سه درس 
(۱، ۲ و ۳) فلسفه چيست اختصاص دارد. در فلسفة چيست 
۱، لفظ فلســفه و اصطالح فلســفه در بين مردم و مباني 
فلسفي علوم طبيعي مورد بررسي قرار مي  گيرد. در فلسفه 
چيســت ۲، تحت عنوان كلي رابطه فلسفه و علوم انساني، 
رابطه ميان فلسفه و روان شناسي، فلسفه و جامعه شناسي، 
فلســفه و علم سياست، فلسفه و علم اخالق و نيز فلسفه و 
هنر پرداخته شــده است و فلسفه چيست ۳ نيز به هستي 
شناسي و مسايل آن اختصاص دارد. بخش دوم هم شامل 
۵ درس تحــت عناوين آغاز فلســفه، شــهيد راه حكمت، 
گوهرهاي اصيل و جاودانه، دانشمندي منظم و موشكاف و 

باالخره فلسفه بعد از ارسطو است. 

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
اين كتاب همان كتاب پيشــين اســت كه در پاية سوم 
دبيرستان تدريس مي شد، با اين تفاوت كه بعضي مباحث 

به آن افزوده شده است. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
وجه تمايز اين دو كتاب در مباحثي اســت كه، حدود ۳۰ 
درصد، به كتاب حاضر افزوده شــده است. بدين ترتيب كه 
در درس فلسفه چيست ۱، بحث «چرا فلسفه بياموزيم»، در 
درس فلسفه چيست ۲، عنوان هاي «فلسفه و روان شناسي»، 
«مباني فلســفي روان شناســي رفتارگرا» و «روان شناسي 
گشــتالت» و نيز در قسمت هاي فلسفه و اخالق و فلسفه و 
هنر نيز مطالبي در حد يك صفحه به هر كدام اضافه شده 
است. در قســمت گوهرهاي اصيل و جاودانه، روح مجرد و 
نظريه يادآوري افالطون اضافه شــده اســت. در قســمت 
انديشمندي منظم و موشكاف، منطق از نظر ارسطو و اخالق 
از نظر ارسطو و در پايان يك درس به طور كامل تحت عنوان 

فلسفه بعد از ارسطو به كتاب افزوده شده است.
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5. توصيه اي به دبيران محترم
با توجه به اينكه ۱ ســاعت به زمــان تدريس اين درس 
نسبت به سال گذشته اضافه شــده است، لذا الزم بود كه 
براي رعايت اصل تعادل بين زمان و محتوا، مباحث مذكور 

به كتاب اضافه مي شد.

6. وضعيت اين كتاب در پايه دوازدهم
با توجه به اينكه قرار اســت مباحث كتاب فلســفه پايه 
دوازدهم به فلســفه اسالمي اختصاص يابد و يكي از منابع 
فكري فيلسوفان اسالمي فلسفه يونان است در كتاب آتي به 
فلسفة يونان نيز پرداخته و طبعًا اصل وسعت و توالي (ارتباط 

طولي اين كتاب و كتاب پايه دوازدهم) رعايت خواهد شد.

نام كتاب: تاريخ 2
كد كتاب: 111219

دورة تحصيلي: دوم متوسطه 
پاية تحصيلي: يازدهم

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

1. مأموريت اصلي كتاب
اين کتاب درصدد اســت موقعيت هايي را فراهم آورد که 
دانش آموزان بتوانند با بررســي و مطالعة شواهد و مدارک 
تاريخي مباحثي چون  وضعيت تمدن ها و جوامع بشــري 
و به خصــوص تمدن و جامعة ايراني را در دوران اســالمي، 
از ظهور اســالم تا پايان صفويه، مورد تحليل قرار دهند و 

پيامد هاي وقايع را بررسي کنند. 

2. معرفي اجمالي
کتاب از چهار فصل و ۱۶ درس تشکيل شده است: 

فصل اول با عنوان «تاريخ شناسي» شامل دو درس است. 
در درس اول دانش آموز با گونه  هاي مختلف منابع پژوهش 
در تاريخ اسالم و ايران دوران اسالمي آشنا مي شود به طوري 
كه در چگونگي كاربســت اين منابع در مطالعه و پژوهش 
تاريخي صاحب مهارت گــردد. در درس دوم دانش آموز از 
طريق آشنايي با شيوه هاي سنجش، اعتبار شواهد و مدارك 
تاريخي را كشــف مي كند و مي توانــد اعتبار نمونه هايي از 
شــواهد و مدارك تاريخي دوران اسالمي را مورد سنجش 

قرار  دهد.
فصــل دوم با عنوان «ظهور اســالم حركتــي تازه در 
تاريــخ»، بــه بررســي مهم ترين تحوالت تاريخ اســالم 
از ابتــداي ظهور تا پايان خالفت عباســيان در ۶۵۶ ق 
اختصاص دارد و شامل ۵ درس مي شود. در اين درس ها 
دانش آموز با مطالعة رويدادها و تحوالت مهم تاريخ اسالم 
و بررسي پاره اي از شواهد و مدارك تاريخي، علل، آثار و 
پيامدهاي رويدادها و تحوالت تاريخ صدر اســالم، تاريخ 
دوران خلفاني نخســتين، تاريخ دوران خلفاي عباسي و 
فاطمي را شناســايي و تحليل مي كنــد. در اين فصل بر 
دســتاوردها و نتايج تمدن اسالمي توجه و تأكيد خاصي 

شده است.
فصل ســوم با عنوان «ايــران از ورود اســالم تا پايان 
صفويه»، به بررسي رويدادهاي سرنوشت ساز و مهم ترين 
تحوالت تاريخ ايران در دوران اســالمي اختصاص دارد. 
اين فصل شامل ۷ درس است. در اين درس ها دانش آموز 
با مطالعة رويدادها و تحوالت مهم تاريخ ايران در دوران 
اســالمي و بررسي پاره اي از شــواهد و مدارك تاريخي، 
علــل، آثار و پيامدهاي رويدادهــا و تحوالت آن دوره را 
شناســايي و تحليل مي كند. مأموريت اساسي اين فصل 
آن است كه دانش آموزان فرايند تكوين و گسترش تمدن 
ايراني ـ اســالمي و مهم ترين دستاوردهاي آن تمدن را 

شناسايي و تحليل كنند.
فصل چهارم با عنوان «اروپا در قرون وســطا و جديد» به 
بررســي رويدادهاي تعيين كننده و تحوالت مهم اروپا در 
دوران قرون وســطا و عصر جديد اختصاص دارد و شــامل 
دو درس مي شــود. در اين دو درس دانش آموزان با مطالعة 
رويدادها و تحــوالت مهم و سرنوشت ســاز تاريخ اروپا در 
دوران مذكور، داليل، عوامل، آثار و پيامدهاي آن رويدادها و 

تحوالت را شناسايي مي كنند.
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3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
اين كتاب با كتــاب تاريخ ايران و جهان ۱ به لحاظ دورة 

زماني در حدود ۵۰ درصد تطابق دارد. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
اين کتاب جديد چون در چارچوب اسناد تحولي و بر پاية 
ايده هاي کليدي و شايستگي هاي حوزة تربيت و يادگيري 
علوم انســاني و مطالعات اجتماعي و با رويكرد كاوشگري 
طراحــي و تدوين شــده اســت از حيث اهــداف، محتوا، 
ساماندهي محتوا و طراحي آموزشي با کتاب سابق به کلي 

متفاوت و متمايز است.

5. وضعيت اين كتاب در پايه  دوازدهم 
تاريخ ۳ در پايه  دوازدهم در ادامه اين كتاب تأليف خواهد 
شد كه در آن رويدادها و تحوالت تاريخ معاصر ايران و جهان 

پوشش داده مي شود.

نام كتاب: هندسه 2
كد كتاب: 111213

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم 

رشتة تحصيلي: رياضي فيزيك
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
ايجاد امــكان براي يادگيــري علم هندســه براي همة 

دانش آموزان مأموريت اصلي کتاب است. 

2. معرفي اجمالي
اين کتاب داراي ســه فصل و در مجموع شامل مباحثي 

چون دايره، تبديل هاي هندسي و نيز روابط طولي در مثلث 
است. اين مباحث در ادامة مفاهيم مطرح شده در هندسه 
۱، با هدف ايجاد عمق بيشتري از تفكر هندسي در دانش-

 آموزان، در اين كتاب مطرح شده   است. 
 كتاب حاضر در راســتاي برنامة درســي ملي و در ادامة 
تغيير كتاب هاي رياضي دورة دوم متوسطه تأليف شده است. 
همانند پايه هاي قبلي، ســاختار كتاب براساس سه محور 
اساســي فعاليت، كار در كالس و تمرين قرار گرفته است. 
از اين ميان، «فعاليت هــا» موقعيت هايي براي يادگيري و 
ارائة مفاهيم جديد رياضي فراهم مي كنند و اين امر مستلزم 
مشــاركت جدي دانش آموزان است. البته معلم هم در اين 
ميان نقش مهم براي راهنمايــي و هدايت كلي فعاليت ها 
بــه عهده دارد. با توجه به اينكه كتــاب براي دانش آموزان 
سطح متوسطه طراحي شده است، با در نظر گرفتن شرايط 
مختلف، امكان غني سازي فعاليت ها و يا ساده سازي آن ها به 
وسيلة معلم وجود دارد. در هر حال تأكيد اساسي مؤلفان، 
محور قرار دادن كتاب درســي در فرايند آموزش است. در 
همين راســتا توجه به انجام فعاليت هــا در كالس درس و 
ايجاد فضاي بحــث و گفت وگو و دادن مجال به دانش آموز 

براي كشف مفاهيم به طور جدي توصيه مي شود.
زمان كالس درس نبايد به مباحثي خارج از اهداف كتاب 
درســي اختصاص يابد. همچنين نبايد آزمون هاي مختلف 
خارج از مدرســه مبناي آمــوزش مفاهيم در كالس درس 
واقع شــوند، بلكه اين كتاب درسي است كه سطح و سبك 
آزمون ها را مشخص مي كند. در بسياري از موارد دربارة يك 
مفهوم، حد و مرزهايي در كتاب رعايت شده است كه بايد به 
اين موضوع در ارزشيابي ها و آزمون هاي رسمي توجه شود. 
رعايت اين محدوديت ها موجب افزايش تناسب بين زمان 
اختصاص يافته به كتاب و محتواي آن خواهد شــد. روند 
كتاب نشــان مي دهد كه ارزشيابي بايد در خدمت آموزش 
باشــد. در واقع ارزشيابي بايد براساس اهداف كتاب باشد و 
نه موضوعاتي كه احيانًا پيش از اين، سال ها به صورت سنتي 

ارائه شده اند.
ارتبــاط بين رياضيات مدرســه اي و محيــط پيرامون و 
كاربردهــاي اين دانش در زندگي روزمره، كه به وضوح در 
اســناد باالدســتي مورد تأكيد قرار گرفته است، به صورت 
تدريجي خود را در كتاب هاي درسي نشان مي دهد. تالش 
براي برقراري اين ارتباط در تصاوير كتاب نيز قابل مشاهده 
است كه اميد است مورد توجه معلمان و دانش آموزان عزيز 

قرار گيرد.
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3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
رويکرد آموزشــي اين کتاب شــباهت زيادي به رويكرد 
آموزشــي کتاب هاي رياضي ســال هاي قبل دارد، از جمله 
اينكه از روش فعال در آموزش مفاهيم استفاده شده است. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
مبحث تبديل هاي هندســي كــه در كتاب هاي رياضي 
پايه هاي قبل مطرح شده بود در اينجا به گونه اي ديگر، همراه 

با طرح كاربردهايي جالب در اين زمينه مطرح شده است. 

5. توصيه اي به دبيران محترم
چيزي که ممکن اســت به آموزش اين کتاب آسيب وارد 
کند توجه نكردن معلمان به اهداف تعريف شــده براي هر 
مفهوم است. لذا الزم است دبيراني که تدريس اين کتاب را 
برعهده مي گيرند، عالوه بر داشتن معلومات الزم و كافي از 
هندسه، به اهداف موردنظر نيز توجه الزم را داشته باشند. 

6. وضعيت اين كتاب در پايه  دوازدهم 
در پايه دوازدهم نيز کتاب هندسة ۳ را خواهيم داشت كه 
از جمله شامل بخشي از مفاهيم هندسه تحليلي خواهد بود.

نام كتاب: هنر
كد كتاب: 110222

دورة تحصيلي: دوم متوسطة 
پاية تحصيلي: دهم و يازدهم

رشتة تحصيلي: درس مشترك كلية رشته ها 
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلى كتاب هنر
مأموريت اصلي كتاب هنر پرورش خالقيت هنري اســت 

با ايــن توضيح كه پرورش خالقيت هنری و پرورش علمی 
مسيری متشابه را طی می کنند. امروزه، براساس تجربه هاي 
متعدد و آزمايش هاي علمي روشــن شده است كه اولويت 
يادگيري در مدارس فقط دروســي ماننــد علوم و رياضي 
نيست بلكه پيشرفته دانش آموزان در زمينة خالقيت هنری 
نيز تأثير مستقيمی بر خالقيت علمی آن ها دارد. بنابراين لذا 

ماموريت اصلی اين کتاب موارد زير خواهد بود:
 ايجاد بســتر مناســب بــرای پــرورش خالقيت در 
ايده پردازی های ناب و تحريک قوة خالقة دانش آموزان براي 

آفرينش علمي و هنري؛
 ايجاد زمينة مناسب جهت کاربست ايده ها از طريق هنر؛

 ارتقــاي نگرش دانش آموزان نســبت به خود و جهان 
پيرامون؛

 پرورش تفکر و حرکت رو به پيشرفت در فرد و جامعه؛
 كشف توانمندی ها، ظرفيت ها و درك وجود نوعي تعالی 

در خويشتن؛
 افزايش قــدرت تصميم گيری دانش آمــوزان در بيان 

انديشه هاي خود با ابزار هنر؛
 ارج نهادن به ميراث فرهنگی ايران و چگونگي نقش آن 

در هويت ملی و تالش در نگه داری و حفظ آن.

2. معرفى اجمالى كتاب درسى
اين کتاب به چهار پودمان اصلی تقسيم شده است.

۱. مطالعة مفهوم زيبايی و هنر: با مطالعة اين قســمت، 
دانش آموزان با ديدگاه های مختلف در زمينة زيبايی و هنر 
آشنا می شــوند. به طوري كه حساسيت آنان در زمينة نگاه 
کردن و شنيدن، نسبت به محيط زندگی و دنيای پيرامون، 
ارتقا مي يابد. يکی از مهم ترين موضوعاتی که دراين بخش به 
دادن در  آن توجه شده است، تأثير فعاالنه نگاه کردن و گوش 
شکل گيری رفتار است. برای شناسايی رفتار افراد، دانستن 
زبان بدن، يکی از ضروری ترين کارهاست که در اين فصل 
بدان پرداخته شده است و از قسمت های جذاب اين فصل 

به شمار مي رود.
۲. خالقيت هنری: همچنان که گفته شــد، پيشــرفت 
دانش آمــوزان در زمينة خالقيت هنری، تأثير مســتقيمی 
بر خالقيت علمی آن ها دارد. مهم ترين هدف اين قســمت 
آشنايی دانش آموزان با روند بارورکردن انديشه، با کمترين 
تأثيرپذيري از محيط پيرامونی است. فعاليت های طراحی 
شــده در اين قسمت به پرورش انديشــه و ايده پردازی در 

دانش آموزان کمک خواهد نمود.
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۳. تحليــل آثار هنــری: در اين فصل دانش آمــوز با آثار 
هنری و چگونگی مطالعة آن ها آشنا می شود. ساختار فصل 
به  گونه ای است که فرد ابتدا با هنرهاي بصري مانند نقاشی، 
پيکره سازی و معماری آشنا می شــود و در ادامه هنرهای 
صوتی و عناصر شکل دهندة آن ها مورد بررسی قرار می گيرد 
و در نهايت به معرفی ساختمان هنرهايی که همزمان از فضا 

و صدا بهره  می جويند پرداخته می شود.
۴. هنر، ميراث فرهنگی  و ســبک زندگــی: در اين بخش به 
وِيژگی های متمايزکننده هنر ايــران از نظر فرهنگی پرداخته 
می شود و  ضمن آن سه مقوله زير به طور جداگانه ارزيابی می گردد.
۱-۴. ســليقه و انتخاب: زيبايی در انتخاب های معمولی 
افراد تجربه می شــود. در اين بخش با اشاره به ارزش های 
زيبايی شناختی از آنچه انتخاب، خريداري و مصرف می شود 

به مفهوم سليقه پرداخته می شود.
۲-۴. هنــر ايرانی و هويت ايرانی: در اين قســمت اصالت 
هنرهــا در مرزهای قومی و ملی مورد بحث قرار می گيرد و 
دانش آموزان، با شــناخت شماری از ويژگی های فرهنگی و 
هنری ايرانی به نقش آن ها در شکل دهی به هويت فرهنگی 
خويش پی می برند. اشــاره به هنرهای ملی ديگر کشورها 
نيز می تواند مرزهای هويت بخشی هنر را برای دانش آموزان 

روشن تر کند.
۳-۴. هنر و زندگی روزمره: باالبردن ســطح بهره گيری از 
هنر در زندگی روزمره مهم  ترين هدف اين پودمان اســت. 
برانگيختن حساســيت دانش آمــوزان در ارزيابی هنر در 
زندگــی روزمره و محيط پيرامون خود می تواند زمينه های 

ايجاد اين توانايی را فراهم کند.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاى پيشين
اين کتاب كه برای اولين بار در نظام آموزشی ايران در دوره 
دوم متوسطه در پايه دهم يا يازدهم به صورت انتخابی ارائه 
می گردد، در واقع ادامة کتاب فرهنگ و هنر پايه های هفتم، 

هشتم و نهم است.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاى پيشين
اين کتــاب در پاية دهم يا يازدهم به صورت انتخابی ارائه 
می گردد. رويكرد هنري در اين کتاب بر بنيان زيبايی شناسی 
کاربردی است. زيبايی شناسی کاربردی مي گويد هنر تنها آثار 
گران بهايی نيست که در موزه ها نگهداری می شود، بلکه آن 
است كه در زندگی روزمّرة ما نقش بازی کند. زيبايی شناسی 

کاربردی در اين کتاب  واجد سه خصوصيت اصلی است: 

۱-۴. به عواملي که در خلق زيبايی اثر مؤثرند توجه دارد، 
مانند نور، و رنگ، فضا، زمــان، حرکت، صدا و نيز واکنش 

ادراکی ما به آن ها. 
۲-۴. زيبايی شناسی کاربردی می تواند هم برای تجزيه و 
تحليل اثر به کار برود و هم منجر به باالبردن کيفيت اثر در 

فرايند توليد شود. 
۳-۴. در هــر جنبه از زندگی مــا و هر پديده از طبيعت، 
در چارچوب زيبايی شناســی کاربردی، امکانی بالقوه برای 
تبديل شــدن به هنر وجود دارد که می تواند به عنوان ماده 

خام آفرينش اثر هنری مورد استفاده قرار گيرد.

5. توصيه اي به دبيران محترم
الف. اين کتاب به همراه کتاب راهنمای معلم وارد سيستم 
آموزشی گرديده است. مطالعه دقيق کتاب راهنمای معلم از 
آن جهت حائز اهميت است که، هم به افزايش اطالعات مورد 
نيــاز دبير كمك مي كند و هم به او راه ها و روش هاي تعالي 

تدريس را در قالب طرح درس هايي مناسب بيان مي دارد.
ب. ارزشيابی از اين کتاب فرايندمحور است و هرگز نبايد 

از طريق امتحان كتبي از آن ارزشيابي به عمل آيد.

6. چگونگى وضعيت اين كتاب در پايه يازدهم
ايــن درس به صورت انتخابی در پايه دهــم يا يازدهم ارائه 

می گردد.

نام كتاب: فيزيك 2
كد كتاب: 111244

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: رياضيـ  فيزيك و علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس: 4 ساعت در هفته براي رشته 

رياضي. 3 ساعت در هفته براي رشته  علوم تجربي
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1. مأموريت اصي كتاب
آمــوزش فيزيک بــه دانش آموزان رشــته هاي رياضيـ  
فيزيک و علوم تجربــي در پاية يازدهم مأموريت اصلي اين 
كتاب اســت. بدين منظور در تأليف کتــاب به دانش روز و 
مورد نيــاز دانش آموزان و همچنين به مهارت هاي ضروري 
و نگرش هايــي که بايد دانش آموزان به دســت آورند تا به 

شايستگي هاي موردنظر برسند توجه شده است. 

2. معرفي اجمالي
کتاب در ۵ فصل براي هر دو رشتة رياضيـ  فيزيک تجربي 
تأليف شده است ولي دانش آموزان رشته تجربي تنها ۴ فصل 
آن را خواهند خواند. عناوين فصل ها به ترتيب عبارت  است 
از: الكتريسيتة ســاكن و خازن ها، جريان و مدار الكتريكي، 

مغناطيس، القاي الكترومغناطيسي و فيزيك هسته اي. 

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
در ايــن کتاب نيز متن به گونه اي ارائه شــده که معلمان 
بــه کمک آن بتوانند به روش فعال و تعامل با دانش آموزان 
آموزش را دنبال کنند. آزمايش ها و فعاليت هاي زيادي نيز، 

همانند کتاب قبلي، در اين کتاب آمده است. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
ـ به کاربردهاي روز فيزيک بيشتر توجه شده است؛ 

ـ موضوعات فيزيک به صورت يکپارچه و نزديک به هم در 
نظر گرفته شده است؛

ـ موضوعات کتاب براســاس ايده هاي کليدي، مفاهيم و 
مهارت هاي اساسي مورد نياز در اين دوره انتخاب شده است. 
ـ در توليد محتوا به استاندارد محتوا و عملکرد توجه شده 

است. 
ـ مطالب اين كتاب نســبت به كتاب هاي قبلي بســيار 

ساده تر است.

5. توصيه اي به دبيران محترم
مهارت اساســي که در اين کتاب بر آن تأکيد مي شــود 
چگونگي به کارگيري روش علمي اســت. روش علمي خود 
داراي خــرده مهارت هايــي چون اندازه گيري، محاســبه، 
آزمايش، مدل ســازي، کنترل متغير، تحليل، نتيجه گيري، 
مشاهده و مقايسه است. مفاهيم اساسي نيز که در اين کتاب 
ارائه شــده عبارت  اســت از: ماده و انرژي، رفتار و عملكرد، 
برهمكنش ها، الگوها، تغيير و اندازه گيري، واحد ســازنده، 

نيروهاي بين مولکولي، برهم کنش. 

6. چگونگي وضعيت اين كتاب در پايه  دوازدهم
کتاب  فيزيــک دوازدهم نيز بر اســاس ايده هاي کليدي و 
مفاهيم اساسي دورة دوم متوسطه طراحي و تأليف خواهد شد 
و از هم اكنون موضوعات آن  مشخص شده است. در کتاب  آتي 
نيز تالش خواهد شد متن به همراه آزمايش ها و فعاليت هاي 
موردنظر به گونه اي تأليف شود که معلم بتواند آموزش فيزيک 
را به روش فعال دنبال کند و دانش آموزان را به اهداف دانشي، 

مهارتي، نگرشي و شايستگي هاي موردنظر برساند. 
ايده هاي کليدي در درس فيزيک عبارت اند از: ساختار و 

عملکرد، روابط و الگوها، پايداري، تغيير و اندازه گيري. 

نام كتاب: آزمايشگاه علوم تجربى 2
كد كتاب: 111217

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: رياضي فيزيك و علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس: 1 ساعت در هفته 

1. مأموريت اصلي كتاب
كتاب آزمايشــگاه علــوم، پايه يازدهم، بــا هدف تربيت 
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شهرونداني كه مهارت الزم براي حل مسئله به روش علمي 
را دارند، براي دانش آموزان نگاشــته شــده است. منظور از 
داشتن مهارت حل مسئله به روش علمي اين است كه فرد 
براي حل مســائل روزانة فردي، اجتماعي و محيط زيستي 
روش هاي علمي را به كار بگيرد و از دادن پاســخ براســاس 
حدس و  گمان و هم چنين پرداختن به روش هاي غيرعلمي 
بپرهيزد. براي اين كار داشــتن فهم درستي از روش علمي 
و مهارت هــاي فرايندي علوم ضروري اســت. مهارت هاي 
فرايندي مهارت هايي اســت كه فراگيري و تقويت آن ها از 
طريق حل مسائل گوناگون به روش علمي  ممكن مي شود. 
در اين راستا محتواي كتاب آزمايشگاه علوم بايد به گونه اي 
باشــد كه فراگير بتواند از طريق آن مهارت هاي الزم براي 
حل مسئله را كســب و در خود تقويت كند و براي بهبود 
ســطح زندگي از آن بهره بگيرد. نتيجه اين رويكرد، تربيت 

افرادي است كه: 
 پرسشگرند.

 مهارت هاي فرايندي علوم را كســب و در خود تقويت 
كرده اند.

 در حل مسائل از روش علمي استفاده مي  كنند.
 كارگروهي را ترجيح مي  دهند.

 توانايي تشــخيص روش علمي در حل مسئله از روش 
غيرعلمي را دارند.
 اخالق مدارند.

 نسبت به خلق، مخلوق و خلقت روحية مسئوليت پذيري، 
پاسخگويي، مراقبت و محافظت دارند.

 به خرد جمعي باور دارند.
 وظايف خود را مشفقانه و مشتاقانه انجام مي  دهند.

2. معرفي اجمالي
كتاب آزمايشگاه علوم پايه يازدهم در ادامه كتاب آزمايشگاه 
علوم پايه دهم  نگاشــته شده است. در كتاب پايه دهم ۸۰ 
عنوان آزمايش در سه دستة مربي،  كاوشگري و دستورالعملي 
از چهــار رشــته علــوم تجربي شــامل زيست شناســي، 
زمين شناسي،  فيزيك و شــيمي طراحي، تدوين و نگاشته 
شده است. محتواي كتاب پايه يازدهم نيز از همين رويكرد 

پيروي مي كند و شامل ۶۰ عنوان آزمايش است.  
ســاعت تدريس اين كتاب يك ساعت در هفته است. اما 
تعداد آزمايش هاي طراحي شــده بيش تــر از ظرفيت اين 
ميزان ساعت است. در حقيقت رويكرد كتاب هاي آزمايشگاه 
علوم اين اســت كه امكان برگزاري ايــن درس را در همة 

واحدهاي آموزشي در سراسر كشور، فراهم كند. از اين رو در 
آن ها شمار زيادي آزمايش  از نظر سهولت انجام، دسترسي 
به ابزار و امكانات، دانش تخصصي مربي و ســطح شناختي 
دانش آموزان طراحي شده است تا به مربي حق انتخاب  دهد 
تا با توجه به شرايط واحد آموزشي حداقل ۵۰ درصد آن ها 

را انجام دهد.

ويژگي هاي كتاب آرايي روش هــاي ارائه محتوا و رويكرد 
سازماني كتاب: 

 قطع كتاب: رحلي
 فصل بندي: شــامل چهار فصل بــا عنوان هاي كليات، 
آزمايش هاي مربي،  دســتورالعملي،  كاوشگري است. البته 
در پايان كتاب آزمايش هاي پروژه محور معرفي شده است. 
به طوري كه مربي مي تواند براســاس محتــواي مربوطه، 

پروژه هايي را طراحي و اجرا كند. 
 سازماندهي حروف چيني محتوا: تك ستوني با حاشيه 

از نظر رويكرد سازماندهي، محتواي كتاب ويژگي هاي زير 
را دارد:

 تا حد امكان بومي سازي شده است.
 به رويكرد كاوشگري توجه كرده است.

 آموزش تلفيقي علوم تجربي موردنظر است.
 در همه آزمايش ها، حفاظت از محيط زيست اولويت دارد.

 در طراحي آزمايش ها،  به همــه مهارت هاي فرايندي 
علوم تجربي توجه شده است.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
در برنامه درسي گذشته، كتاب مستقل و مشابهي وجود 

نداشته است.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
اين كتاب همانند كتاب آزمايشــگاه علــوم پايه دهم،  از 
طراحي جديد برخوردار اســت و از درس هايي است كه در 
نظام آموزشي جديد به برنامه اضافه شده است. اين طراحي 

نو ويژگي هاي زير را دارد:
قابليت اجرا در همه واحدهاي آموزشي؛

قابليــت اجرا توســط همــه متخصصين چهار رشــته 
علوم تجربي؛

دربرگيرنده گستره وسيعي از آزمايش هاي علوم تجربي؛
در نظر گرفتن تفاوت هاي فردي فرگيران؛

منبع جامعي از آزمايش هاي گوناگون.
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نام كتاب: دين و زندگي (2) 
1. رشتة تحصيلي: ادبيات و علوم انساني 

كد كتاب: 111204
2. رشتة تحصيلي: رياضي فيزيك و علوم تجربي 

كد كتاب: 111205 
دورة تحصيلي: دوم متوسطه

پاية تحصيلي: يازدهم
ميزان ساعت تدريس: 4 ساعت در هفته براي رشتة 

ادبيات و علوم انساني 2 ساعت در هفته براي رشته هاي 
رياضي فيزيك و علوم تجربي

1. مأموريت اصلى كتاب
مهم ترين هدف تشــكيل نظام اسالمي به طور اعم و نظام 
آموزشــي به طور اخص، تربيت ديني ـ به معناي عميق و 
گسترده آنـ  است. دين مقدس اسالم برنامه جامع تربيتي 

انسان براي عبوديت و تقرب الي اهللا است.
تعميــق معرفت و ايمان متربيان بــه اعتقادات، اخالق و 
احكام الهي كه همان معرفت و ايمان به دين اســالم است، 
مهم ترين رسالت تعليم و تربيت در نظام اسالمي است. حوزة 
يادگيري حكمت و معارف اســالمي بســتري براي تقويت 
انديشه، ايمان و عمل ديني و برنامه ريزي براي دستيابي به 
معرفت نســبت به برنامة جامع تربيتي است تا به متربيان، 
ميزاني از آگاهي دربارة اسالم را بدهد تا بتوانند براساس آن 
زندگي فردي و اجتماعي خود را بر محور بندگي خدا سامان 
بدهند، فرد را توانمند سازد كه به گونه اي فعال، جامعه را به 
ســوي آرمان هاي اسالمي سوق دهد و در برابر آسيب هاي 
اعتقادي، اخالقي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي، ايستادگي 
و مقاومــت كند و به او اين توانايي را بدهد كه در آينده در 
تربيت فرزندان خود موفق و در تعالي جامعه مشاركت مؤثر 

داشته باشد.
كتاب ديني، قرآن و اخالق پايه يازدهم با هدف پوشــش 
دادن برخــي از اهداف مذكور در حــوزه اعتقادات (به ويژه 
اصول نبــوت، امامت) و اخالق فــردي و اجتماعي به ويژه 

بخش خانواده تدوين گرديده است. 

2. معرفى اجمالى كتاب درسى
كتاب از دو بخش تشكيل شده است. بخش اول؛ انديشه و 
تفكر. اين بخش كه بيشترين حجم كتاب را شامل مي شود 
با انسان شناسي و در ادامه با پيوند دادن آن با خدا شناسي 
به تبيين ضرورت نبوت، در قالب ادبياتي استداللي مبتني بر 
آيات قرآن كريم، پرداخته است. در ادامه جايگاه دين، نسبت 
آن با فطرت انسان، تداوم و ضرورت هاي آن، ختم و داليل 
آن، قرآن كريم و... آمده است. جهت ايجاد فضايي عاطفي 
و كاربردي يك درس به تبيين اخالق حضرت رســول اهللا 
اختصاص دارد. امامت و نسبت آن با نبوت در نظام انديشه 
شيعه در اين كتاب با پرداختن به موضوعات زير تداوم يافته 
است: نسبت امامت با نبوت، اثبات امامت، امام عصر(عج) و 
غيبت آن حضرت، فقاهت؛ اجتهاد و حكومت اســالمي در 

عصر غيبت.
چند موضوع اخالقي و اجتماعي نيز با محوريت عزت نفس، 
خانواده و ازدواج، محورهاي ديگر كتاب را تشكيل مي دهند.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاى پيشين
اين كتاب، نسخه اصالح شده ي كتاب دين و زندگي سوم 
قديم اســت كه با توجه به نظرات جمع آوري شده از سوي 
دبيران، مورد بازبيني و بازنويسي قرار گرفته است. از اين رو، 
ســرفصل هاي اين كتاب با كتاب دين و زندگي سوم، يكي 
اســت، اما با توجه به نظرات دريافتي، هر درس بين سي تا 

شصت درصد تغير محتوا يافته است.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاى پيشين
۱. بر طبق نظرســنجي هاي صورت گرفته برخي مباحث 
مربوط به نبوت و امامت و حكومت اسالمي در كتاب دين و 
زندگي (۳) مشكل تر از ساير كتاب ها بود. برگزاري امتحان 
نهايي نيز كه در اين سال انجام مي گرفت، در مجموع سبب 
شده بود اين كتاب مشكل تر از ساير كتاب ها جلوه كند. در 
كتاب جديد كه در سال تحصيلي جديد به دست همكاران 
مي رسد، تالش شده است پيچيدگي مباحث كمتر شود و 
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با ذكر نمونه ها ي عيني و مثال هايي، تبيين مباحث ساده تر 
گردد. بنابر اين يكــي از تمايزات اصلي اين كتاب از كتاب 
پيشــين، فراواني مثال ها و نمونه هاي ارائه شده در كتاب، 

براي نزديك كردن مفاهيم به ذهن دانش آموز مي باشد.
در كتاب دين و زندگي (۳) برخي از مباحث، به شكل هاي 
گوناگون و در جاي جاي كتاب تكرار مي شود كه اين تكرار 
دانش آموزان را خسته مي كند. اين نظر نيز مورد توجه قرار 
گرفت و برخي از مباحث كه تكراري بود، يا حذف شد و يا 

به شكل روشن تري تدوين گرديد.
۳. ســاعت درس تعليمــات ديني و قــرآن در دورة دوم 
متوسطه، براي رشته علوم انساني به چهار ساعت در هفته 
افزايش و براي رشته هاي رياضي، علوم تجربي و فني وحرفه اي 
به دو ســاعت كاهش يافته است. مطابق با اين تغيير، اكثر 
دانش آموزان دو ساعت در هفته اين درس را دارند و اقليتي 
از آن ها چهار ساعت در هفته به اين درس مي پردازند. از اين 
جهت، الزم بود حجم كتاب براي چهار ساعت و دو ساعت 
متناسب سازي شود كه ناگزير به تدوين دو كتاب با دو حجم 

متفاوت منجر شد. 
از آن جــا كه حجــم كتاب دين و زندگي در رشــته هاي 
رياضي و علوم تجربي و فني وحرفه اي كمتر شــده، برخي 
از عنوان هــاي كتاب  قبلــي (دين و زندگــي ۳) از كتاب 

جديد التأليف حذف و يا تلخيص گرديده است. 
۴. يكي از نقاط قوت كتاب فعلي نسبت به كتاب گذشته؛ 
اضافه شدن قسمت هايي با عنوان «پاسخ به سؤاالت شما»، 
«دانش تكميلي» و «منابع براي مطالعه بيشــتر» است. در 
قســمت «پاسخ به سؤاالت شما» كه در هر درس گنجانده 
شــده اســت به يكي از اصلي ترين ســؤاالت دانش آموزان 
درخصوص موضوع درس پاسخ داده شده است. در قسمت 
«دانش تكميلي» نيز به يكي از شــبهات رايج درخصوص 
موضوع درس پرداخته شده است. البته پاسخ به اين شبهه 
به دليل محدوديتي كه در حجم درس وجود دارد در سايت 
گروه قرآن و معارف قرار داده شــده است تا عالقه مندان به 
دريافت پاسخ، به اين سايت مراجعه كنند. در انتهاي درس ها 
نيز بخشــي با عنوان «منابع براي مطالعه بيشتر» قرار داده 
شده است كه در آن برخي كتاب هاي مناسب براي مطالعه 
دانش آموزان درخصوص موضوع درس گنجانده شده است.

5. توصيه اي به دبيران محترم
همان طوركه در كتاب ديني و قرآن ســال دهم مشاهده 
كرده ايد، در ابتداي هر درس دو صفحه از آيات قرآن كريم 

قرار گرفته است؛ دركتاب يازدهم نيز اين شيوه ادامه مي يابد 
اما به جاي دو صفحه تنها يك صفحه قرائت خواهيم داشت 

و صفحة ديگر به ترجمة همان آيات اختصاص مي يابد. 
دبيران محترم توجه داشــته باشــند كه دانش آموزان در 
دوره هــاي ابتدايي و متوســطه اول، قواعــد روان خواني و 
صحيح خواني را آموخته  هاي سال هاي قبل را فراموش نكند. 
بنابراين روش قرائت اين صفحه به اين صورت است كه در 
هفته قبل از دانش آموزان خواسته مي شود. در منزل، آيات 
درس بعد را تمرين كنند و در ابتداي جلســة بعد، فعاليت 

قرائت براي ارتقاء كيفيت اتفاق مي افتد.

نام كتاب: جغرافياي (2)
كد كتاب: 11218

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

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

1. مأموريت اصلى كتاب
محقق كردن اهداف و شايســتگي هاي منــدرج در برنامة 
درسي ملي، حوزه تربيت و يادگيري علوم انساني و مطالعات 
اجتماعي. كشــف الگوهاي پراكندگي پديده هاي محيطي و 
اجتماعي در سطوح مختلف به منظور مديريت منابع و محيط 
و مشاركت آگاهانه در مسائل و چالش هاي محيطي در آينده، 
پرورش مهارت هاي كاوشگري در موضوعات محيطي در آينده، 
پرورش مهارت هاي كاوشگري در موضوعات محيطي (يادگيري 

مادام العمر)

2. معرفى اجمالى كتاب درسى
كتاب جغرافياي پايه يازدهم رويكرد «ناحيه اي» دارد كه در 
زير عنوان جغرافياي طبيعي، انساني و سياسي دانش آموزان 
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را با برخي از اصول و مباني جغرافياي سيتماتيك (طبيعي 
و انساني و سياسي) آشنا مي كند. مقياس مباحث كتاب در 
سطح جهاني است هر چند در بخش هاي مختلف نمونه ها و 

مثال هايي از ايران آورده شده است. 

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاى پيشين
اراية دانش و برخي مهارت هاي جغرافيايي،

فهرست واژگان و اصطالحات در انتهاي كتاب،

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاى پيشين
طراحي آموزشــي بــر مبناي مثلث يادگيــري، طراحي 
دهنده، استفاده از رسانه هاي پرشمار (كتاب  آموزشي رشد 

DVD ضميمه دارد) و ارايه دانش آموزي؛ 
ـ طراحي بخشي از كتاب به منظور اجراي كالس معكوس 

با درج ويژگي هاي مربوط؛
ـ ضميمه شــدن يك DVD به كتاب، شــامل تصاوير، 

كليپ هاي كوتاه، نقشه و...؛ 
ـ توجه به مهارت هاي جغرافيايي شامل خواندِن نقشه هاي 

هواشناسي، توپوگرافي، توليد نقشة موضوعي و... .
ـ توجه به مسايل مهم اجتماعيـ  سياسي روز و راهبردهاي 
كالن كشور در ذيل مباحث جغرافياي جهاني؛ مانند دفاع 
از حقوق مسلمانان مظلوم (يمن و ميانمار) تحليل منطقة 
ژئوپلتيك خليج فارس، ســلطه اقتصــادي در جهان امروز، 
اهميت مرز و مرزباني و تقديــر از مرزبانان، توجه و تأكيد 
به دريا و دريانوردي و اهميت بنادر و قدرت نيروي دريايي، 

حفاظت از محيط زيست و... .

5. توصيه اي به دبيران محترم
ـ ضرورت تهيه اطلس جغرافيايي توسط دانش آموزان ومدرسه 

و استفاده از رسانه هاي پرشمار با توجه به DVD ضميمه؛
ـ تأكيد بر ايجاد فضاي مناســب جهت ارايه دانش آموزان 

در كالس؛ 
ـ تأكيــد بر ارزشــيابي مســتمر و بها دادن بــه اجراي 
فعاليت هاي كالســي و ارزش گذاري به ارايه دانش آموزي و 

پرهيز از ايجاد مشقت در آزمون هاي حافظه محور. 

6. چگونگى وضعيت اين كتاب در پايه دوازدهم
در پايه يازدهم نيز براي رشته علوم انساني كتاب جغرافيا 

با رويكرد ارايه محتواي كاربردي تأليف مي شود.

نام كتاب: كتاب معلم تربيت بدني
كد كتاب: 11226

دوره تحصيلي: دوم متوسطه
پايه تحصيلي: 12-11-10

رشته تحصيلي: كليه رشته ها
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
اين كتاب در پي آن است تا با ارائة رهنمود هاي آموزشي 
الزم،  معلمان را در آموزش درس تربيت بدني ياري كند تا 
دانش آموزان در پايان دوره متوسطه دوم به شايستگي هاي 

زير دست يابند:
۱. با انجام مستمر فعاليت جسماني از سبك زندگي فعال 

در موقعيت هاي مختلف پيروي كنند؛
۲. با پيروي از برنامه آمادگي جســماني فردي و شركت 
منظم در فعاليت هاي جســماني، سطح آمادگي جسماني 

خود را در موقعيت هاي مختلف ارتقا بخشند؛
۳. با بهره مندي از سواد حركتي و مهارت هاي ورزشي خود، 
ورزش و فعاليــت بدني مورد عالقه خود را در موقعيت هاي 

مختلف، به شكل مستقل، ايمن و مسلط اجرا كنند؛
۴. با ارزش قائل شدن به فعاليت جسماني و مشاركت فعال 
در انواع بازي ها، ورزش ها و تفريحات ســالم، مسئوليت هاي 
فردي و اجتماعي خود را در موقعيت هاي مختلف انجام  دهند.

2. معرفي اجمالي 
كتاب راهنماي معلم تربيت بدني ويژة دوره دوم متوسطه 

در دو بخش با اين عناوين تدوين شده است:
بخــش اول: جهت گيري و رويكرد كالن برنامه درســي 

تربيت بدني در دوره متوسطه
بخش دوم: محتواي واحدهاي يادگيري

بخش اول، داراي يك فصل تحت عنوان «معرفي برنامه درس 
تربيت بدني» است. در اين فصل شايستگي ها و استانداردهاي 
درس تربيت بدني، جدول ايده هاي كليدي، مفاهيم و مهارت هاي 
اساسي و انتظارات عملكردي از دانش آموزان دورة دوم متوسطه 
بيان شده است. همچنين دربارة روش هاي ياددهيـ  يادگيري 
و ارزشيابي اين درس اطالعات الزم ارائه شده است. در انتهاي 
فصل نيز طراحي آموزشي ساالنه درس تربيت بدني در پايه هاي 

ده، يازده و دوازده پيشنهاد شده است.
در بخش دوم اين كتاب محتواي آموزشــي برنامه درسي 
تربيت بدني در قالب پنج فصل تحت عناوين: زندگي فعال، 
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رفتارهاي فــردي و اجتماعي در فعاليت هاي جســماني، 
آمادگي جسماني، مهارت هاي حركتي و رزشي و تفريحات 
ســالم در طبيعت ارئه گرديده و تالش شده است تا در هر 
موضوع ضمن بيان نكات مهم آموزشــي و فرايند تدريس، 

نمونه تمرينات آموزشي مناسب نيز ارائه شود.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
اين كتاب براي اولين بار تأليف و چاپ شده است.

4. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
اين كتاب براي اولين بار تأليف و چاپ شده است.

5. توصيه اي به دبيران محترم
مطابق تعريف، كتاب راهنماي معلم سندي آموزشي است 
كه نقش واســط بين ســند راهنماي برنامه درسي و معلم 
را ايفا مي كند و كاركرد آن هدايت و تســهيل تدريس در 

چارچوب تحقق اهداف برنامه است. 
بنابراين انتظار مي رود معلمان با اســتفاد از كتاب راهنماي 
معلم و بهره منــدي از دانش، خالقيت و تجربيات ارزنده خود، 
فرصت هاي غني آموزشي را براي دانش آموزان تدارك ببيند و 
شرايط مطلوبي را در تحقق اهداف درس تربيت بدني فرهم آورند.  

نام كتاب: زمين شناسي 
كد كتاب: 111237

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم 

رشتة تحصيلي: علوم تجربي و رياضيـ  فيزيك
ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
آموزش مفاهيم زمين شناسي و تبيين كاربردهاي اين علم 

و استفاده از آن علم در زندگي روزمره.

2. معرفي اجمالي
اين کتاب داراي هفت فصل به شرح زير است:

فصل اول: آفرينش کيهان و تكوين زمين
فراگيران ابتدا زميــن را از نظر پيدايش و تكوين در جهان 
هستي مورد بررسي قرار مي دهند، سپس از چگونگي ارتباط 
اين سياره با ساير اجرام آسماني آشنا شده و نظريات مطرح در 
مورد وضعيت زمين در فضا را مورد مطالعه قرار مي دهند. در 
ادامه با منشاء تغييرات كره زمين و تاريخچه آن آشنا مي شوند.  
فصل دوم: منابع معدنی، زيربنای تمدن و توسعه صنعتی

فراگيــران با انــواع منابع معدني پوســته زمين و نقش 
اقتصادي آن ها آشنا مي شوند.

فصل سوم: منابع آب و خاک
فراگيــران با منابع آب و خاك مورد نياز در زندگي، نحوة 
اســتقرار آن ها در كره زمين و مشكالت استفاده بي رويه از 

آن ها آشنا مي شوند.
فصل چهارم:  زمين شناسی و سازه های مهندسی

يكي از كاربردهاي علم زمين شناســي در فنون مهندسي و 
ساخت سازه هاي ساختماني مي باشد. در اين فصل فراگيران 
ضمن آشنايي با انواع سازه ها، با شرايط زمين شناختي مؤثر در 
پايداري سازه ها و مصالح مورد نياز در ساخت آن ها آشنا مي شوند.

فصل پنجم: زمين شناسی و سالمت
چون مواد ســازنده زمين در حيات و سالمت موجودات 
زنده مؤثرند، در اين كتاب فراگيران با عوامل مؤثر در ايجاد 
زاد آشــنا شده و با شناسايي عوامل  انواع بيماري هاي زمين 
مؤثر در ايجــاد آن ها به روش هايي كنتــرل و كاهش اين 

بيماري ها پي مي برند. 
فصل ششم: پويايی زمين

زمين پوياست و مي توان آن را براساس تغييرات ايجاد شده 
در زمين و وقوع پديده هايي از جمله زمين لرزه، آتشفشان 
و ... درك كرد. در اين فصل ســعي شده است فراگيران با 
پديده هاي طبيعي خطرناك كشورمان و عوامل مؤثر بر آن 
آشنا شــوند و با درك فوايد اين پديده ها در سياره زمين، 

چگونگي زيستن در كنار آن ها را فرا گيرند.
فصل هفتم: زمين شناسي ايران

مهم تريــن موضوع مورد بحــث در اين فصل، آشــنا كردن 
دانش آموزان با منابع خدادادي و پديده هاي زمين شناسي كشورمان 

و نقش مهم آن ها در اقتصاد و صنعت گردشگري كشور است.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
برخي از موضوعات مطرح شده در اين كتاب مشابه مطالب 
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كتاب هاي قبلي زمين شناســي اســت. در واقع از مطالب 
كتاب هاي پيشين به عنوان بستري براي آموزش مفاهيم اين 

كتاب استفاده شده است. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين 
اين كتاب، با اســتفاده از آموخته هاي فراگيران، بيشتر 
به نقش مهم زمين شناســي و كاربردهاي آن در زندگي 
روزمره پرداخته است. ضمنًا اولين بار است عالوه بر رشته 
تحصيلي تجربي، در رشته تحصيلي رياضي ـ فيزيك نيز 

اين موضوع تدريس مي شود.
بــا معرفي منابــع زمين در ايران به نقــش اقتصادي آن 
پرداخته اســت. زيرشــاخه ها و مباحث ديگري به غير از 
ســرفصل هاي كتاب هاي پيشين، در اين كتاب آورده شده 
اســت. آموزش مسئله محور و با بهره گيري از تصاوير زياد و 
بومي مي باشد. در انتخاب موضوعات سعي شده است تا از 

مطالب دانشي كم تر استفاده شود. 

5. توصيه اي به دبيران محترم
در ايــن كتاب به نگراني هاي زيســت محيطي توجه و به 

حفاظت از منابع نيز پرداخته شده است.

 

نام كتاب: روان شناسي
كد كتاب: 111224

دورة تحصيلي: دوم متوسطة 
پاية تحصيلي: دهم يا يازدهم

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

ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلى كتاب
هــدف از تأليف ايــن كتاب ارتقاي دانش روان شناســي 
و مهارت هــاي كاربردي دانش آموزان پايه يازدهم رشــته 
علوم انســاني است. در راســتاي نيل به اين هدف، اعضاي 
گروه تأليف ســعي كرده اند ضمن طرح مفاهيم اين دانش، 
چگونگي بهره گيري از آن ها را به صورت كاربردي و مهارتي، 
در قالــب طرح هاي مختلف عيني و ملموس، بيان كنند تا 
عالوه بر رفع نياز هاي علمي و درســي دانش آموزان در اين 

زمينه، به حل مشكالت احتمالي آن ها نيز كمك نمايند. 
در اين راستا هدف هاي كلي زير در طي هشت فصل مورد 
توجه قرار گرفت، كه عبارت است از: ۱. روان شناسي موضوع 
و روش مطالعه؛ ۲. روان شناســي رشد؛ ۳. احساس توجه و 
ادراك؛ ۴. حافظه و علل فراموشــي، تفكر؛ ۵. حل مسئله، 
تفكر؛ ۶. تصميم گيري؛ ۷. انگيزه و نگرش؛ ۸. روان شناسي 

سالمت، فشار رواني و روش هاي مقابله. 

2. معرفى اجمالى كتاب درسى
در تأليــف كتــاب ايده هاي اصلِي حوزة روان شناســيـ  
با تأكيد بر فرايندهاي شــناختي ـ رواني (انگيزشي) و نيز 
آموزه هاي شــناختي و كاربرديـ  مــورد بحث قرار گرفته 
اســت. به طور كلي، در اين كتاب  نگاه مثبت نگر و سالمت 
روان مدنظر مؤلفان بوده و از ورود به روان شناســِي مرضي 

پرهيز شده است. 
اين كتاب داراي راهنماي معلم اســت كه در ابتداي سال 
تحصيلي به همراه كتاب اصلي در اختيار دبيران محترم قرار 

خواهد گرفت. 

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاى پيشين
در محتــواي كلي كتاب با محتواي برخي از فصول كتاب 
قبلي مشابهت هايي وجود دارد كه بيشترين آن ها در فصول 
اول و دوم ديده مي شــود. عــالوه بر اين در هر دو كتاب بر 

اصالت محتوا تأكيد زيادي شده است.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاى پيشين
محتواي كتاب حاضر با رويكرد روان شناســي شناختي 
نگاشــته شــده و بــه دور از آسيب شناســي رواني، بر 
روان شناســي مثبت تأكيد دارد. نپرداختــن به مفاهيم 
نظري و آكادميك دانشــگاهي از وجوه تمايز جدي كتاب 
فعلي است. همچنين بهره گيري از داستان ها، استعاره ها 
و موقعيــت محوري هاي عيني در فرايند يادگيري، كتاب 
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حاضر را از كتاب پيشــين بســيار متمايز ساخته است. 
اســتفاده از آخرين يافته هاي علمي با هدف پاسخ به نياز 
مخاطبين در همه مطالب فصول مورد توجه بوده اســت. 
بهره گيري از روش مســئله محوري، مشاركت انفرادي و 
جمعي و طرح مثال هاي جذاب از تمايزهاي جدي كتاب 
حاضر نسبت به كتاب قبلي است. به طور كلي، اين كتاب 

متناسب با نياز دانش آموزان تأليف گرديده است. 
همچنين سعي شده است تا يادگيري مفاهيم اين كتاب 
(از قبيــل حافظه، علل فراموشــي، انگيــزه و نگرش و...) 
مقدمه اي باشد براي يادگيري مطالب ديگر كتاب ها و بتواند 

اين كار را تسهيل بخشد.

 5. توصيه اي به دبيران محترم
به دبيران محترم توصيه مي شود:

۱. به هدف هاي يادگيري توجه كنند؛
۲. فعاليت ها و موقعيت ها را فعاالنه مورد توجه قرار دهند؛

۳. در هر جلسه به دانش آموزان پيش سازمان دهنده هاي 
مطالب جلسه بعد را معرفي كنند؛ 

۴. دانش آموزان را در فرايند يادگيري مشاركت دهند؛
۵. ســعي كنند ابتدا با ذكر اهميــت، ارزش و كاربرد هر 
درس نگرشــي مثبت نسبت به آن موضوع در دانش آموزان 
ايجــاد كنند. قبل از آموزش هــر درس، با ذكر مثال هايي، 

كاربردي بودن مباحث را مورد توجه قرار دهند؛
۶. مطالِب «بــراي مطالعه» تنها بــراي دانش افزايي و 
مطالعه آزاد دانش آموزان اســت و به جزء درس محسوب 

نمي شود.

6. چگونگى وضعيت اين كتاب در پاية يازدهم
كتاب حاضر به عنــوان متن درس روان شناســي پايه 
يازدهــم بــراي دانش آموزان رشــتة نظــري ادبيات و 
علوم انساني و رشــتة علوم و معارف اسالمي تدوين شده 
است. اين كتاب داراي ۸ فصل شامل فصول روان شناسي: 
موضوع روش مطالعه؛ روان شناسي رشد؛ احساس، توجه 
و ادراك؛ حافظه و علل فراموشي؛ تفكر (۱): حل مسئله؛ 
تفكر (۲): تصميم گيري؛ انگيزه و نگرش؛ روان شناســي 
سالمت، فشــار رواني و روش هاي مقابله است. هر فصل 
مي تواند در ۲ تا ۳ جلسه تدريس شود كه در اين صورت 
حدود ۲۰ جلســه تدريس را به خــود اختصاص خواهد 
داد. براي آموزش اين درس الزم اســت ترتيب فصول در 

آموزش رعايت شود.  

نام كتاب: فارسي 2
كد كتاب: 111201

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم 

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

ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
- تقويت چهار مهارت اصلي زبان آموزي، شامل گوش دادن، 

سخن گفتن، خواندن و نوشتن؛
- پــرورش قدرت تفّكر و تعّقــل از طريق خوانش و درك 

متون ادبي؛
- ترويــج و تعميق مفاهيم و موضوعات ديني، ارزشــي، 

انقالبي و اخالقي به مدد زبان و ادب فارسي؛ 
- تقويت عالقة فراگيران به زبان فارســي، به عنوان يكي از 

اركان هويت مّلي. 

2. معرفي اجمالي
- كتاب هشت فصل، به شرح زير، دارد كه براساس «انواع 
ادبي» تفكيك شده اســت؛ محتواي هر درس نيز با عنوان 

فصل مربوط ارتباطي تنگاتنگ دارد: 
 فصل يكم: ادبيات تعليمي

- محتواي كّلي: بيان مفاهيم ِحكمي و اندرزي با آوردن آثار 
شاخص منظوم و منثور فارسي؛

- مفاهيم جزئي: توّجه به آموزه های دينی و اسالمی، خودشناسي، 
خداشناسی، نيکوکاری، پرهيز از کاهلی، رعايت آداب تعامل بين 

فردي، قناعت، پرهيز از طمع و حرام خواری و ...؛
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري.

 فصل دوم: سفرنامه، حسب حال، زندگي نامه
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- محتواي كلي: تجربه اندوزي از طريق مطالعة سفرنامه و 
حسب حال، آشنايي با نوع ادبي مربوطه؛ 

- مفاهيــم جزئــي: پرهيز از ســطحي نگري بــا تأمل بر 
واقعيت هاي زندگي؛ تشويق به دانش اندوزی و ادب دوستی، 

توّجه به آموزه های دينی از جمله خواست و مشّيت الهی؛
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري. 

 فصل سوم:  ادبيات غنايي
- محتواي كلي:  طرح مفاهيم غنايي با آوردن متون شاخص 

نظم و نثر فارسي؛ 
- طرح  مفاهيم عرفانــي و اخالقي با تأكيد بر آموزه های 

دينی و قرآنی؛ 
- مفاهيم جزئي: تأكيد بر معرفت الهي و طريقت عرفاني، 
سير و سلوک عارفانه، توجه به مبدأ كّل عالم و حقيقت، توجه 

به اسرار آفرينش و خلقت انسان؛ 
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري. 

 فصل چهارم: ادبيات پايداري
- محتواي كّلي: معرفي آثار شاخص منثور و منظوم فارسي 

مرتبط با انواع ادبي؛
-  شرح و وصف رويارويي با عوامل استبداد داخلي يا تجاوز 

بيگانگان؛ 
- وصف صحنه های نبرد سپاه ايران با بيگانگان ستمگر؛

- بيان جان فشــانی ها و مقاومت هاي رزمندگان ايراني در 
عرصة دفاع مقّدس؛

- بيان خاطرات آگاهی بخش آزادگان دفاع مقّدس و نقش 
هدايت گری آنان در پايداری اسيران هشت سال دفاع مقّدس؛
مفاهيــم جزئی: ارائة تصويری از نبرد ايرانيان با مغوالن و 
ديگر بيگانگان سلطه جو، طرح مضمون ميهن دوستی، طرح 

نقش ايمان در تحّمل دشواری های اسارت؛
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري. 
 فصل پنجم: ادبيات انقالب اسالمي

- محتواي كلي: معرفي شــاعران و نويسندگان 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.

 فصل ششم:  ادبيات حماسي
- محتواي كلي: معرفي ويژگي هاي ادب حماسي با طرح 

نمونه هاي شاخص حماسه؛
- معّرفی نمونه ای از حماسة دينی؛

محتوای جزئی:
- طرح چهار زمينة اصلي داستاني، قهرماني، ملي و خرق 

عادت؛
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري.

 فصل هفتم: ادبيات داستاني 
محتواي كّلي: معّرفي نويسندگان و شاعران و نمونه متون 

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

- محتواي جزئي: تقويت پيمان برادری و دوستی، پرورش 
احساس مسئوّليت فردی و اجتماعی؛ 

طرح آموزه های اجتماعی و سياسی با تأکيد بر انديشه های 
انقالبی و دينی امام خمينی(ره)

- طرح آموزه هاي زباني، فكري و ادبي. 
 فصل هشتم: معرفي آثار شاخص ادبيات جهان 

- محتــواي كلــي: - طرح انديشــه ها، باورها و تحوالت 
فرهنگي ديگر ملت ها؛ 

- تطبيق آثار ادبي ملت ها با هم؛
- محتــواي جزئي: - طرح مضاميــن اخالقی و دينی، از 
قبيل فروتنی، شکرگزاری، اميدواری، اهّمّيت کار و تالش 

و... ؛ 
- ترغيــب دانش آموز به تأمل در جهان هســتي، درك 
حقيقــت الهي و جوهرة وجود، تالش برای رشــد و تعالی 

خود و همنوعان؛
- طرح آموزه هاي زباني، ادبي و فكري. 

3. وجـه تشـابه ايـن كتـاب با كتاب  پيشـين، فارسـى 
)1( پايـة دهم

- فصل بندي براســاس انواع ادبي (شباهت در انواع ادب 
تعليمي، سفرنامه، حسب حال و...، غنايي، پايداري، داستاني، 

جهان)؛ 
- تعداد دروس: ۱۸ درس؛

- ادبيات بومي: دو درس آزاد؛
- توّجه به متون شاخص زبان و ادب فارسي؛ 

- تأكيد بر اهداف آموزشــي مشترك (تقويت مهارت هاي 
چهارگانه زبان آموزي)؛ 

- طرح آموزه های علمی در ســه قلمــرو «زبانی، ادبی و 
فکری»؛

- تشابه ســاختار هر درس ها (متن، کارگاه متن پژوهی، 
حكايت، شعرخواني)؛ 

- تشابه رويکرد حاکم بر شيوة ارزشيابی.
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4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب  پيشين 
- نبود صفحاتی با عنوان تحليل فصل و گونه شناسی، به 
دليل پرهيز از طرح مطالبی تکراری درباره تعريف انواع ادبی؛
- تغيير جزئی در جزئيات و ريزبارم ارزشيابی مستمر و پايانی 

براساس معيارهای ارزشيابی و پيشنهادها و نظرات معّلمان

5. توصيه اي به دبيران محترم
هــدف از تنظيم و تدوين بخش «متن پژوهي» كه در پي 
هر درس آمده تقويت مهارت هاي اساسي خواندن، شنيدن 

و... بوده است؛ 
- در «متن پژوهي» دانســته ها و آموخته هاي پيشــين 
دانش آمــوزان، از طريق طرح پرســش هاي هدف دار، مرور 

مي شود؛ 
- آموزه هاي جديد، با توضيح مناسب و رسا، طرح مي شود و 
در پي آن، ارزشيابي تشخيصي با طرح پرسش صورت مي گيرد؛
- متن پژوهي شــامل سه قلمرو است: قلمرو زباني، قلمرو 

ادبي و قلمرو فكري؛ 
- محتواي آموزشــي اين كتاب از نظر اهداف آموزشــي، 
با كتاب  فارســي متوسطه (۱) پيوســتگي دارد و در طرح 
آموزه هاي جديد بــه آموخته هاي قبلي دانش آموزان توجه 

شده است. 

5. چگونگي وضعيت اين كتاب در پايه دوازدهم
- فصل بنــدي و عناوين فصول كتــاب دوازدهم، از نظر 
تنظيــم، تدوين و چينش محتوا و متون، به همين شــكل 

خواهد بود. 
- در كتاب  دوازدهم ســاختار هــر فصل مانند فصل هاي 

همين پايه خواهد بود. 
- در پايه  بعــدي محتواي هر درس بــا نيازهاي ذهني، 
رواني و ذائقة ادبي دانش آموز و معلم تناسب خواهد داشت 
و توانايي ها و قابليت هاي رشــد سني دانش آموزان در طرح 

مفاهيم آموزشي، مد نظر مؤلفان خواهد بود. 
- آموزه هــاي ادبي، زباني و فكري كتاب آتي شــامل دو 

بخش خواهد بود: 
۱. مرور بر آموخته هاي قبلي 

۲. آموزه هاي جديد
- ارزشــيابي مســتمر و پاياني كتاب  آتي، تا حّد زيادي با 
شــيوه،  بودجه بندي و بارم بندي اين كتاب مطابقت خواهد 

داشت. 

نام كتاب: حسابان 1
كد كتاب: 111214

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: رياضي فيزيك
ميزان ساعت تدريس: 3 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
محتواي اين كتاب شــرح و تبيين پاره اي از مفاهيم رياضي 
موردنظر در اين پايه و شامل معادالت درجه دوم، دنباله ها، تابع، 

توابع نمايي، لگاريتم، مثلثات و حد و پيوستگي توابع است.

2. معرفي اجمالي كتاب درسي
اين كتاب در ۵ فصل تدوين شده است: فصل اول جبر و 
معادله؛ فصل دوم تابع؛ فصل سوم توابع نمايي و لگاريتمي؛ 

فصل چهارم مثلثات؛ فصل پنجم حد و پيوستگي.
 كتاب حاضر در راســتاي برنامة درســي ملي و در ادامة 
تغيير كتاب هاي رياضي دورة دوم متوسطه تأليف شده است. 
همانند پايه هاي قبلي، ســاختار كتاب براساس سه محور 
اساســي فعاليت، كار در كالس و تمرين قرار گرفته است. 
از اين ميان، «فعاليت هــا» موقعيت هايي براي يادگيري و 
ارائة مفاهيم جديد رياضي فراهم مي كنند و اين امر مستلزم 
مشــاركت جدي دانش آموزان است. البته معلم هم در اين 
ميان نقش مهم براي راهنمايــي و هدايت كلي فعاليت ها 
بــه عهده دارد. با توجه به اينكه كتــاب براي دانش آموزان 
سطح متوسطه طراحي شده است، با در نظر گرفتن شرايط 
مختلف، امكان غني سازي فعاليت ها و يا ساده سازي آن ها به 
وسيلة معلم وجود دارد. در هر حال تأكيد اساسي مؤلفان، 
محور قرار دادن كتاب درســي در فرايند آموزش است. در 
همين راســتا توجه به انجام فعاليت هــا در كالس درس و 
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ايجاد فضاي بحــث و گفت وگو و دادن مجال به دانش آموز 
براي كشف مفاهيم به طور جدي توصيه مي شود.

زمان كالس درس نبايــد به مباحثي خارج از اهداف كتاب 
درسي اختصاص يابد. همچنين نبايد آزمون هاي مختلف خارج 
از مدرسه مبناي آموزش مفاهيم در كالس درس واقع شوند، 
بلكه اين كتاب درســي است كه ســطح و سبك آزمون ها را 
مشخص مي كند. در بسياري از موارد دربارة يك مفهوم، حد 
و مرزهايي در كتاب رعايت شده است كه بايد به اين موضوع 
در ارزشيابي ها و آزمون هاي رســمي توجه شود. رعايت اين 
محدوديت ها موجب افزايش تناسب بين زمان اختصاص يافته 
به كتاب و محتواي آن خواهد شد. روند كتاب نشان مي دهد كه 
ارزشيابي بايد در خدمت آموزش باشد. در واقع ارزشيابي بايد 
براساس اهداف كتاب باشد و نه موضوعاتي كه احياناً پيش از 

اين،  سال ها به صورت سنتي ارائه شده اند.
ارتباط بيــن رياضيات مدرســه اي و محيــط پيرامون و 
كاربردهاي اين دانش در زندگي روزمره، كه به وضوح در اسناد 
باالدستي مورد تأكيد قرار گرفته است، به صورت تدريجي خود 
را در كتاب هاي درسي نشان مي دهد. تالش براي برقراري اين 
ارتباط در تصاوير كتاب نيز قابل مشاهده است كه اميد است 

مورد توجه معلمان و دانش آموزان عزيز قرار گيرد.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
كتاب حاضر جايگزين كتاب حســابان قبلي مي شــود. 
برخي فصول اين كتاب از جمله فصل اول (جبر و معادله)، 
فصل دوم (تابع)، فصل چهارم (مثلثات) و فصل پنجم (حد 
و پيوستگي) در كتاب حســابان قبلي نيز وجود داشت اما 
در ايــن كتاب حجم و عمق آن مطالب متناســب با زمان 

تخصيص يافته به كتاب تعديل شده است.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
فصل ســوم اين كتاب، يعني «توابع نمايي و لگاريتمي» در 
كتاب حسابان قبلي وجود نداشت، و برعكس، فصل مشتق توابع 

كه در كتاب حسابان قبلي بود در كتاب حاضر وجود ندارد.

5. توصيه اي به دبيران محترم
دبيران محترمي كه خواستار تدريس اين كتاب مي باشند 
مي بايست با توجه به محتواي اين كتاب دوره هاي آموزشي الزم 
را گذرانده باشند. همچنين الزم است در شيوه هاي ارزشيابي و 
نيز حدود و ثغور ارزشيابي، با توجه به تغييرات صورت گرفته در 

حجم و عمق محتواي آموزشي، بازنگري جدي صورت گيرد.

6. چگونگي وضعيت اين كتاب در پايه دوازدهم
دانش آموزان در پاية دوازدهم كتاب حسابان ۲ را خواهند 
خوانــد كه مطالب و مفاهيم آن ادامة مباحث همين كتاب 

(حسابان ۱) خواهد بود.

نام كتاب: زبان انگليسي 2
كد كتاب: 111230

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم 

رشتة تحصيلي: كلية رشته ها
ميزان ساعت تدريس: 3 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلى كتاب
آموزش چهــار مهارت زبانی با رويکــرد ارتباطی فعال و 
خودباورانه در حوزه های فردی، اجتماعی، علمی و تحصيلی

2. معرفى اجمالى
 vision اين کتاب دومين کتاب از مجموعه کتاب های
می باشــد که خود اســتمرار و ادامة مجموعه کتاب های 
prospect می باشــد. کتاب هایvision ۱-۳ که برای 
تدريــس در پايه های تحصيلی دهم تــا دوازدهم طراحی 
شــده اند کماکان با رويکرد ارتباطی فعــال و خودباورانه 
تأليف شده يا می شــوند. اين کتاب دارای سه فصل کلی 
اســت و هر فصــل دارای چندين زير فصل اســت که در 
چارچوب مهارت های چهارگانة زبانی تأليف شــده است. 
بستة آموزشــی زبان پاية يازدهم دارای کتاب دانش آموز، 
کتــاب کار، کتاب راهنمــای معلم، لوح فشــردة صوتی 
دانش آموز و همچنين فيلم آموزشــی راهنمای معلم (بر 

فراز آسمان) می باشد. 
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3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاى پيشين 
اين کتاب به لحاظ شکلی و محتوايی در امتداد منطقی و 
علمی کتاب های زبان انگليسی دورة متوسطه اول و كتاب 
پاية دهم می باشد. همچنين رويکرد آموزشی کتاب، شيوة 
طراحــی مطالب و توجه همزمان به هر چهار مهارت، نحوة 
طراحی فعاليت های کتاب کار و موارد ديگر کامًال همسو با 

کتاب های پيشين است. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاى پيشين 
در اين کتاب عالوه بر گسترش دامنه واژگانی دانش آموزان، 
دو مهارت خواندن و نوشتن به نسبت کتاب های قبلی تکامل 
بيشــتری می يابند و دانش آموزان با راهبردهای خواندن و 

نوشتن بيش از پيش آشنا می شوند. 

5. توصيه اي به دبيران محترم
۱. تدريس اين کتاب مســتلزم آشنايی معلم با روح کلی 

رويکرد ارتباطی فعال و خودباروانه است.
۲. مطالعة دقيق راهنمای معلم اين کتاب و به كتاب پاية 
دهم و مجموعه کتاب های vision (پايه های هفتم تا نهم) 
و توجه مجموعه فيلم های بر فراز آسمان مورد تأکيد است. 

6. وضعيت اين كتاب در پاية دوازدهم 
با تأليف کتاب  vison ۳ ادامه پيدا خواهد کرد. 

نام كتاب: كتاب كار زبان خارجي
كد كتاب: 111231

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: كليه رشته ها

1. مأموريت اصلى كتاب
آماده ساختن تمرين ها و موقعيت های يادگيری مرتبط با 

کتاب دانش آموز برای دانش آموزان

2. معرفى اجمالى
اين کتاب دارای ســه فصل متناظر با کتاب درسی است 
و در آن، بخش ها و تمرين هايی مورد اشــاره قرار گرفته که 
بــه نوعی مکمل فرايند آموزش در بعضی بخش های کتاب 
دانش آموز اســت. بعضی تمرين ها هم برای حل در منزل 

طراحی شده است. 

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاى پيشين 
اين کتاب، بــه لحاظ رويکردی و نــوع فعاليت ها، کامًال 
همســو و مرتبط با کتاب های کار دورة اول متوسطه و پايه 

دهم است. 

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاى پيشين 
 از نظــر طراحی و صفحه پردازی اين کتاب داراي تصاوير 
بيشتر و جذاب تر از کتاب های قبلی و متناسب با رشد سنی 
دانش آموزان اســت و در محتوا نيز به دو مهارت خواندن و 

نوشتن بيشتر توجه شده است. 

5. توصيه اي به دبيران محترم
اين کتاب مکمل کتاب دانش آموز اســت و حتمًا بايد هم 
در کالس درس و هم در منزل توســط دانش آموزان مورد 
اســتفاده قرار بگيرد و دبيران هم بايد نســبت به تصحيح 

اشکاالت دانش آموزان اهتمام داشته باشند. 

6. وضعيت اين كتاب در پاية دوازدهم 
در پاية دوازدهم آتی نيز به همين صورت کتاب کار جزء 

بستة آموزشی خواهد بود. 
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نام كتاب: جامعه شناسي 2
كد كتاب: 111222

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: علوم انساني
ميزان ساعت تدريس: 3 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلى كتاب
برنامة درسي هر حوزة يادگيري، كتاب هاي درسي آن حوزه 
را هدايت و راهبري مي كند. برنامه درســي علوم اجتماعي 
متوسطه، براساس اصل محيط هاي توسعه يابنده، از آموزش 
پديده هاي خرد تا كالن ترين پديده اجتماعي سازمان دهي 
شده است. بنا به اهميت علوم انساني و اجتماعي، كه شامل 
دانش هايي فرهنگي و تمدني  است، شوراي برنامه ريزي آموزش 
علوم اجتماعي به اين تصميم رســيد كه الزم است در دورة 
متوسطه مبحث مفّصلي دربارة علوم اجتماعي مطرح شود. 
چون از نظر منطقي چنين مبحثي مي بايست پيش از ورود 
به  موضوعات و مسائل اجتماعي مطرح مي شد اولين كتاب به 
اين موضوع اختصاص يافت، هر چند از نظر آموزشي، در اجرا 
دشوراي هايي به همراه آورد. ضرورت همسوسازي توليدات 
دفتر تأليف با برنامة درســي ملي، در دو سال اخير فرصتي 
فراهم آورد تا در اولين بازنويسي كتاب هاي جامعه شناسي، 
در ترتيب موضوع كتاب ها جابه جايي هايي صورت گيرد و از 
جمله موضوع نظام جهاني از ســال آخر به سال دوم منتقل 
شود. اين جابه جايي كمك خواهد كرد تا بتوان در سال سوم 
با زبان آموزشي مناسب تر  و با مصاديق انضمامي تري دربارة 
علوم اجتماعي، موضوعات، مسائل و روش هاي آن به تفصيل 
گفت وگو كرد، در نتيجه در سال جاري و در قالب يك درس 
۳ واحدي، فرصت بيشــتري در اختيار خواهد بود تا دبيران 
علوم اجتماعي دانش آمــوزان را با كالن ترين و اثرگذارترين 

پديده اجتماعي يا همان «نظام جهاني» آشنا سازند. 

2. معرفى اجمالى كتاب
اصوًال در درس هاي جامعه شناســي ما بــا توليد، تداوم و 
تغيير پديده هاي اجتماعي آشنا مي شويم. از جمله، در كتاب 
حاضــر كالن ترين پديده اجتماعي يعني «نظام جهاني» را 
بررســي مي كنيم. اثرگذاري نظام جهاني بر زندگي افراد، 
گروه ها، جوامع و فرهنگ ها و اثرپذيري آن از اين عوامل به 
خوبي نشان مي دهد كه چرا بايد اين پديده را مطالعه كنيم. 

كتاب حاضر چهار فصل دارد:
در فصــل اول؛ با مفاهيم«جهــان فرهنگي» و «فرهنگ 
جهاني» آشــنا مي شــويم و به تعدادي از فرهنگ هايي كه 
گسترش جهاني پيدا كرده اند، به ويژه اسالم و غرب جديد، 

اشاره مي كنيم.
در فصل دوم «چگونگي شكل گيري فرهنگ جديد غرب» 

و نظام جهاني برآمده از آن را بررسي مي كنيم.
در فصل ســوم «چالش هاي و بحران هــاي نظام جهاني 

غرب» را مطالعه مي كنيم.
در فصل چهارم؛ «خيزش فرهنگي  تمدني جهان اسالم» براي 
عبور از چالش هاي جهاني و فرصت ها و محدوديت هاي پيش 
روي جنبش هاي بيداري اسالمي را مورد كنكاش قرار مي دهيم.
به طــور كلي، در اين كتاب، نظام جهاني در چارچوبي نظري و 
كارآمد و به شيوه اي عميق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. 

3. توصيه اي به دبيران محترم
اســتفاده مطلوب از كتاب حاضر مســتلزم حضور فعال 
دانش آموزان در موقعيت هاي ياددهي  يادگيري اين كتاب 
در بيــرون و درون مدرســه و كالس درس و بهره بردن از 
دانسته ها و تجربه هاي ارزشــمند تمام كساني است كه با 

آن ها تعامل دارند. 
 براي تقويت شايستگي هاي پايه چون خواندن، شنيدن، 
گفتن و نوشتن در مخاطبان فعاليت هايي در كتاب گنجانده 
شــده است. تمامي درس ها مقدمه  دارند. هر درس به دو يا 
سه بخش تقسيم شده است و هر بخش نيز يك مقدمه دارد. 
اين مقدمه ها نشان مي دهند كه هر درس يا بخش به دنبال 

پاسخ به چه پرسش هايي است. 
در هر درس، فعاليت هايي با عناويني چون گفت وگو كنيد، 
نمونه بياوريد، تأمل كنيد و... وجود دارد. اين فعاليت ها بايد 
با نظارت و هدايت دبيران محترم قبل، حين و بعد از كالس 
انجام شود. اين فعاليت ها يافته هاي دانش آموزان را تحكيم 

مي بخشد و تعميم مي دهد.
«بخوانيم و بدانيم» ها راهي اســت بــراي عالقمند كردن 
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مخاطبان به مطالعة بيشــتر تا به جاي مراجعه به كتاب هاي 
كمك درسي غيرمفيد از كتاب هاي غيردرسي مفيد استفاده 
كنند و در دانسته هاي و تجربه هاي علما و انديشمندان شريك 
شوند. «ببينيم و بدانيم»  ها نيز چنين هدفي را دنبال مي كنند. 

فيلم  خوب مي تواند منبع مفيد و مفّرح دانش باشد!
 تصويرها، جدول ها و نمودارها بخشــي از محتواي درس 
هســتند و مخاطبان را براي رسيدن به اهداف درس ياري 
مي رســانند. براي تهيه تصاوير اين كتــاب تالش فراواني 

صورت گرفته است.
صفحه پاياني هر درس فرصتي براي انديشــيدن، گفتن و 
نوشتن است. اين صفحه شــامل سه بخش است: «مفاهيم 
كليدي»، «خالصه كنيد»، «آنچه از اين درس آموختيم». براي 

ارزشيابي كتاب نيز توصيه هايي صورت گرفته است.
اميد است با ايجاد موقعيت هاي آموزشي مناسب، به كارگيري 
روش هاي ياددهيـ  يادگيري متنوع و نيز انجام ارزش يابي هاي 

هدفمند فرصت استفاده مطلوب از كتاب فراهم شود. 

4. چگونگى وضعيت اين كتاب در پايه دوازدهم
در پاية دوازدهم جامعه شناســي به صورت يك درس دو 
واحدي ارائه خواهد شد. بنا داريم با زبان آموزشي مناسب تر  
و مصاديق انضمامي تري دربارة علوم اجتماعي، موضوعات، 
مسائل و روش هاي آن به تفصيل با مخاطبان گفت وگو كنيم.

نام كتاب: تاريخ معاصر
كد كتاب: 111220

دورة تحصيلي: دوم متوسطه
پاية تحصيلي: يازدهم

رشتة تحصيلي: كلية رشته ها به استثناي رشتة ادبيات و 
علوم انساني و علوم و معارف اسالمي

ميزان ساعت تدريس: 2 ساعت در هفته

1. مأموريت اصلي كتاب
فراهم آوردن موقعيت هاي متنوع آموزشي جهت مطالعه و درك 
تحوالت و رويدادهاي مهم تاريخ معاصر ايران به منظور شناخت و تحليل 
زمينه ها، علل، عوامل، نتايج و پيامدهاي تأثيرگذار و سرنوشت ساز تاريخ 
معاصر ايران، اعم از چگونگي نفوذ و دخالت هاي دولت هاي استعمارگر، 
جنبش ها و قيام هاي ضداستعماري و ضداستبدادي از قبيل نهضت 

مشروطه، جنش ملي شدن نفت، نهضت و انقالب اسالمي.

2. معرفي اجمالي كتاب درسي
اين كتاب شــامل ۲۶ واحد يادگيري اســت كه محتــواي آن ها 
براســاس توالي تاريخي (كرونولوژي) انتخاب و ســاماندهي شده 
اســت. دورة زماني كه محتــواي اين كتاب را پوشــش مي دهد 
از ابتداي دورة قاجار شــروع مي شــود و به رحلــت حضرت امام 
خميني(ره) در سال ۱۳۶۸ ش پايان مي پذيرد. البته درس ۲۶ كتاب 
با عنوان «بيداري اسالمي» سير جنبش ها و شخصيت  اسالمي و مبارز 
جهان اســالم، به ويژه جريان بيداري اســالمي در مصر، هندوستان و 

ديگر كشورهاي مسلمان، را مورد مطالعه و بررسي قرار مي دهد.
كتاب تاريخ معاصر داراي مقدمه نسبتاً مفصلي است كه تحوالت مهم 
فرهنگي و تمدني تاريخ ايران را، از آغاز تا دوران معاصر، مرور مي نمايد 
و حاوي مطالب سودمندي براي دانش آموزان دورة دوم متوسطه است.

3. وجه تشابه اين كتاب با كتاب هاي پيشين
همان كتاب پيشين پاية سوم دبيرستان گذشته است.

4. وجه تمايز اين كتاب با كتاب هاي پيشين
ايــن كتاب جديدالتأليف نيســت، بنابراين تمايزي با كتاب 

پيشين ندارد.

5. توصيه اي به دبيران محترم
الزم اســت در فرايند ياددهي ـ يادگيري كتاب بر شــناخت 
و تحليل زمينه ها، علل و پيامدهــاي رويدادها و تحوالت تاريخ 
معاصر تأكيد شــود و از توجه و تمركز بر جزئي نگري و انباشت 

ذهني صرف جزئيات دانشي پرهيز گردد.

6. چگونگي وضعيت اين كتاب در پاية دوازدهم
كتــاب تاريخ معاصر فقط در پاية يازدهم، و براي دانش آموزان 
تمامي رشته ها به استثناي دو رشتة ادبيات و علوم انساني و علوم 
و معارف اسالمي تدريس مي شود. دانش آموزان در پاية دوازدهم 

درسي با عنوان تاريخ نخواهند داشت.


