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زندگئ واقعئ در محتواى
برنامة درسى پاية دهم

منظـور از ارتبـاط محتـوا (دانشهـا ،مهارتهـا ،باورهـا،
فضیلتهـا و بصیرتهـا) بـا زندگـی واقعی ،یعنـی ارتباط
برنامـه درسـي بـا زندگـی شـخصی و زندگـی اجتماعـی.
یکـی از اصـول انتخـاب اهـداف و محتـوای برنامه درسـی
توجـه بـه نیازهـای فـردی و اجتماعی اسـت .زندگي ابعاد
مختلفـي دارد؛ خـوردن ،خوابيـدن ،كار كـردن ،پرسـتش
خـدا ،ارتبـاط بـا ديگـران ،ارتبـاط بـا طبيعـت ،ارتبـاط با
وسـايل و تجهيـزات ،توليد وسـايل مـورد نياز ،مشـاركت
در فعاليتهـاي اجتماعـي و سياسـي ،سـاخت اشـياء
هنـري و نيـز دخالـت در محيطزيسـت (مثبت يـا منفي)
نمونههايـي از ايـن ابعـاد اسـت .مرتبـط سـاختن اهـداف
برنامـه درسـی و موضوعـات یادگیـری بـا زندگـی روزمره
دانشآمـوزان یکـی از اصـول مهـم در برنامهریزی درسـی
اسـت كه غفلـت از آن موجب میشـود از کارآیـی و تأثیر
برنامـه درسـی کاسـته شـود( .تپـو و رانیکمائـی.)2004 ،
ارتبـاط محتـوا بـا زندگـی دانشآمـوزان بهطور مسـتقیم،
بـر عالئق آنهـا به یادگیـری؛ تأثیـر میگـذارد (هارمین،
 )2006و سـبب میشـود که بتوانند از موضوعات درسـی
کـه در مدرسـه یادگرفتهانـد در زندگـی روزمـره خـود
اسـتفاده کننـد (دوریـن و کـورب .) 2009 ،پژوهشهـاي
متعـدد نشـان ميدهـد كـه اگـر موضوعـات يادگيـري

مدرسـه بـا زندگـي روزمـره فراگیـران مرتبـط باشـد،
آمـوزش و يادگيـري آنهـا معنادارتر خواهد بـود تا جايي
كـه دانشآمـوزان میتواننـد از آنهـا در زندگـي حـال و
آینـده خود بهـره بگيرنـد( .امانـی.)1394 ،
پیونـد محتوا با موضوعات یادگیری خارج از مدرسـه و نيز
بـا زندگـي ،نهتنها موجـب افزایش رغبـت دانشآموزان به
یادگیـری میشـود بلکـه موجـب میگـردد دانشآمـوزان
بـا مسـایل زندگـی آگاهانـه برخـورد کننـد و توانایی حل
مسـایل زندگی را پیدا کنند (شـریعتمداری.)1365 ،
ارتبـاط دادن محتـوا بـا موضوعـات زندگـی موجـب
ميشـود تـا دانشآمـوزان ،زندگی خـارج از مدرسـه را به
کالس بياورنـد ،و در عیـن حال بیـن موضوعات یادگیری
در مدرسـه بـا مصادیـق آنها در خـارج از مدرسـه ،پیوند
برقـرار گردد.
بحـث در مـورد ارتبـاط محتوا بـا زندگـی را اولینبار جان
دیوئـی در قرن گذشـته مطـرح كرد .او نظریـة «یادگیری
از طریـق عمـل» را بـر مبنای ایـن نظریه مطـرح كرد که
انسـان زمانـی خـوب یـاد میگیـرد کـه بـه شـکل عملی
درگیـر در یادگیـری موضوعاتی شـود که بـرای او معنادار
و مهم باشـد .متأسـفانه امـروزه بسـیاری از معلمان تصور
میکننـد کـه بـا دادن تمرینـات بیشـتر بـه دانشآموزان
یادگیـری آنهـا عمیقتـر خواهد شـد .امـا تحقیقات فرد
نیومن نشـان داد که اینگونه نیسـت .نیومن ،از دانشـگاه
ویسکانسـین ،درخصـوص اعتبـار علمـی محتـوا و ارتباط
دانـش بـا زندگـی یـک رشـته اسـتانداردها را درخصوص
اعتبـار علمی -آموزشـی ،اعتبار علمی عملکـرد دانشآموز
و اعتبـار ارزشـیابی و وظایـف یادگیری را پیشـنهاد کرده
اسـت (نیومـن ،اف ،ام .سـکادا ،دبلیـو ،سـی .و هلیـج،
جیجـی.)1995 ،
اسـتانداردهاي مذكـور تصویـری از اعتبـار علمـی محتـوا
را در برابـر دیـدگان مـا ترسـیم میکنـد .اسـتانداردهای
نیومـن در سـه گـروه دسـتهبندی شـده اسـت.
 1سـاختار دانش :دانشآمـوزان باید حقایـق ،مفاهیم
و مهارتهایـی را کـه یـاد گرفتهاند در سـاخت دانشهای
تـازه و بـا درکی جدید بـهکار گیرند.
 1تحقیـق منظـم :دانشآمـوزان باید در یـک تحقیق
منظـم ،کـه بـر مبنای دانشـی مناسـب و درکـی عمیق از
محتـوا و روشهـای علمـی منظـم شـکل میگیـرد ،و از
طریـق ارتبـاط پیچیده بیـن ایدههای اصلـی نمایش داده
میشـود شـرکت کنند.
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این مطالعه نشان ميدهد مدارسی که از
تکالیف چندوجهی و مرتبط با زندگي استفاده
کرده بودند میزان پیشرفت تحصیلیشان 20
درصد باالتر از میانگین پیشرفت تحصیلی
کشوری بود
 1ارزشهـای فرامدرسـهای :عملکـرد آموزشـی باید
ارزشـی فرامدرسـهای داشـته باشـد؛ الزمـه آن هـم ایـن
اسـت که محتوا در درجه اول معنادار باشـد و ارزش آن را
داشـته باشـد که مورد اسـتفاده معلم در فرایند یاددهی ـ
یادگیـری قرار گیـرد .ارزشهاي فرامدرسـهاي باید نتیجه
کار در یـک روش معنـادار و حاصـل ارتبـاط بـا مخاطبان
خارج از مدرسـه باشـد .این کارها ،هم ممکن اسـت برای
دانشآمـوز جنبـه فردی داشـته و به لحاظ ارزشـی سـاده
باشـد ،و هـم ممكـن اسـت انعکاسـی از وظایـف افـراد در
دنیای واقعی باشـد.
چالشبرانگیزتریـن ایـن اسـتانداردها ارزشهـای
فرامدرسـهای اسـت كـه در گذشـته اجـرای آن بـرای
دانشآمـوز ،خانوادههـا و یـا مدرسـه بـا مشـکالتی همراه
بـود ،امـا امـروزه بـا اختـراع تکنولوژیهـای جدیـد مانند
ویکیهـا ،و وبالگهـا ،دانشآمـوزان میتواننـد بـا
مخاطبـان خـارج از مدرسـه به شـیوهای مؤثـر و مطمئن
ارتبـاط برقـرار کننـد .بـرای مثـال فناوریهایـی نظیـر
 i movieو  GarageBandبـه دانشآمـوزان اجـازه
میدهـد که با مشـارکت گروهـی پروژهها و یـا تحقیقاتی
را بـه کمـک دانشآمـوزان مدرسـه خـود ،دانشآمـوزان
سـایر مـدارس محلـی ،ملـی و حتـی دانشآمـوزان سـایر
کشـورها ،در صورت دانسـتن زبـان مردم آن کشـور ،اجرا
کنند .
یادگیـری عمیـق با مـدل فرد نیومـن درهم تنیده شـده
اسـت و هـرگاه بـا مدل یادگیری سـطحی مقایسـه شـود
تفـاوت آنهـا قابـل درك اسـت؛ (جـداول (الـف) تـا (ر)
صفحـات ) 84- 82
یادگیـری عمیـق سـبکی اسـت که بهطـور طبیعـی برای
برخـی از دانشآموزان حاصل میشـود .در حقیقت ادبیات
یادگیـری عمیق بسـیار نزدیـک به ادبیـات یادگیری خود
ـ راهبـر اسـت( .یعنی همان ادبیاتی که برای قرن بیسـت
و یکـم مـورد نیـاز اسـت) .با ایـن حـال عـادات یادگیری
عمیـق را میتـوان در دانشآموزان تشـویق کرد .یادگیری
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عمیـق نیاز به آمـوزش عمیق دارد .معلمـان باید با تعیین
تكاليـف چالشبرانگیـز ،دانشآموزان را به کشـتی گرفتن
بـا مفاهیـم و مهارتهـای برنامـه درسـی ترغیـب کنند و
مـدت زمانـی را برای انجـام این کار نیـز پیشبینی کنند.
نیومـن درخصـوص رابطـة محتـوای معتبـر و مرتبـط بـا
زندگی و تأثیر آن در پیشـرفت تحصیلی ،دو گروه مطالعه
را مورد بررسـی قرار داده اسـت .گروه اول مطالعهای است
کـه در آن ،نيومـن تأثیـر محتـوای علمی معتبـر و مرتبط
بـا زندگـی را در پیشـرفت تحصیلـی دانشآمـوزان مـورد
بررسـی قرار داده اسـت (نیومن ،اف ،ام .مارکز ،اج .لویس،
اس و کامـوران )1996 ،و گـروه دوم مطالعـهای اسـت که
طـي آن ارتبـاط بیـن دو مقولـة محتوای علمـی و مرتبط
بـا زندگـی را ،در  100کالس از مـدارس عمومی شـیکاگو
بررسـي كـرده اسـت( .نیومـن ،اف ،ام .بریـک ،آ ،اس ،و
نـاگاواگا .)2001 ،در مطالعـه دوم نیومـن ،رابطـهاي قوی
بیـن محتوای علمـی معتبر و مرتبط بـا واقعیات زندگی و
پیشـرفت تحصیلی دانشآموزان کشـف کرده است .وي و
همـکاران او از آزمـون مهارتهـای پایه ریاضـی و خواندن
آیـووا اسـتفاده کردهانـد و متغیرهایـی ماننـد نـژاد ،طبقه
اجتماعـی ،جنسـیت و پیشـرفتهای قبلـی دانشآموزان
را در مطالعـه خـود تحـت کنترل قـرار دادهاند.
نتیجـة ایـن مطالعـه نشـان ميدهـد مدارسـی کـه از
تکالیـف چندوجهـی و مرتبـط بـا زندگـي اسـتفاده کرده
بودنـد میزان پیشـرفت تحصیلیشـان  20درصـد باالتر از
میانگین پیشـرفت تحصیلی کشـوری بـود ،و برعکس ،آن
دسـته از مـدارس کـه از تکالیـف رایج و سـنتی اسـتفاده
کـرده بودنـد ،عملکـرد تحصیلیشـان  25درصـد کمتر از
میانگیـن پیشـرفت تحصیلـی کشـوری بـود .ایـن مطالعه
در کالسهـای سـوم ،ششـم و هشـتم انجـام شـده بـود.
امانـی در پژوهش خـود (  )1394تحت عنوان «طراحی و
تدویـن مدلـی کارآمد بـرای بهبود وضعیت آمـوزش علوم
در کالسهـای فاقد امکانـات کافی و بررسـی میزان تأثیر
آن بـر پیشـرفت تحصیلـی دانشآمـوزان پایـة هشـتم»
نشـان داده کـه اسـتفاده از چهـار متغیـر  .1ارتبـاط دادن
محتـوا بـا زندگـی واقعـی .2 ،رویکـرد سـاختنگرایی.3 ،
انجـام فعالیتهـای دسـتورزی و مهارتهـای فرایندی و
 .4بهرهگیـری از ارزشـیابی مسـتمر و پایانـی ،داراي
انـدازه اثـري معـادل  0/35درصـد در مقیـاس مویجـس
(حـد متوسـط) بـوده اسـت .امانـی در ایجاد ارتبـاط بین
محتـوای علـوم و زندگی واقعـی دانشآمـوزان راهکارهای
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زیـر را توصیـه کـرده اسـت:
 1اختصـاص دادن زمـان معينـي از هـر جلسـه درس
بـه بيـان مثالهايـي از كاربـرد درس در زندگـي روزمـره
توسـط دانشآمـوزان؛
 2بيـان مثالهايـي از كاربـرد موضـوع درس در زندگـي
فـردي و اجتماعـي توسـط معلم؛
 3اجـراي تجربيـات و آزمايشهـاي علمـي در خـارج از
مدرسـه (خانـه يـا محيط بيـرون از مدرسـه)؛
 4دعـوت از والديـن متخصـص و يا كارشناسـان باتجربه
در ارتبـاط بـا زمينههـاي درسـي و ارتباط آن بـا واقعيات
زندگـي و ايـراد سـخنراني و يـا يـك بحـث مختصـر در
كالس درس؛
 5برگـزاري گـردش علمـيكوتـاه ،بـه منظـور بازديد از
كارخانههـاي نزديـك ،مراكـز علمـي ،پاركهـا و غيـره،
 6تشـويق دانشآمـوزان بـه تهيـه برگههـاي اطالعاتـي
كوچـك بـراي نصـب در فضـاي مدرسـه از جملـه
راهروهـا و حيـاط مدرسـه كـه اطالعـات ارزشـمندي را
دربـاره موضوعـات مختلـف در اختيـار دانشآمـوزان قرار
ميدهـد .براي مثال كپسـول آتشنشـاني ،مـواد و مصالح
سـاختماني كـه در مدرسـه مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه
اسـت ،سيسـتم بلندگوي مدرسـه ،يـك درخـت و يا يك
گل در باغچـه ،گلـدان و غيـره.

 7تشـويق دانشآمـوزان بـه جسـتوجو و تهيـة اخبـار
علمـيو يا فنـاوري كه بتـوان آنها را در تابلـوي اعالنات
كالس يـا مدرسـه نصب كـرد .اين اطالعـات فرصتهايي
را بـراي بحـث دربـارة آنهـا فراهـم ميكنـد .بـه علاوه،
سـاير مواد جالـب نظيـر آزمايشهاي جادويـي ،لطيفهها،
شـوخيها و غيـره در صورتيكـه با علـوم و جامعه مرتبط
باشـد قابليـت اسـتفاده دارد .منابـع یونسـکو ( )1991
درخصـوص ارتبـاط محتوا با زندگـی واقعی ،قلمـرو آن را
اینگونـه تعریـف کردهاند :ارتبـاط محتوایـی (Content
 )revelanceدر زمینـه آموزشوپـرورش اشـاره بـه
گسـترهای دارد کـه در آن محتـوا بـا نیازهـا ،عالیـق ،و
تواناییهای عقالنی و جسـمانی فرد از یکسـو ،و از سـوی
دیگـر باارزشهـا و اهـداف و آرمانهـای جامعـه مرتبط و
متناسبسـازی میشـود .بهطور خـاص ارتبـاط محتوایی
و تربیتـی آموزشوپـرورش ممکـن اسـت بـا یکـی از پنج
حيطة زیـر مرتبط باشـد:
 1بـا سـن ،توانایی ،نیازهـا ،عالیق و آرزوهـا و آرمانهای
افراد و جامعه؛
 2بـا شـغل و زبان والدیـن ،سـنتها و ارزشهای جامعه
و غیره؛
 3بـا شـرایط و اوضـاع و احـوال دانشآمـوزان در مناطق
شـهری و روستایی؛
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بعـد فـردی ،یـا بعـد وجـودی انسـان ،متشـکل اسـت از
ابعـاد جسـمانی و زیسـتی ،عاطفـی و اخالقـی ،عقالنـی،
معنـوی ،هنـری و زیباشـناختی ،و بعـد اجتماعـی داراي
ابعـادي اسـت مانند :ابعـاد علمـی و فناورانـه ،اقتصادی و
حرفـهای ،مشـارکتهای اجتماعـی و سیاسـی و تعامـل
بـا محیطزیسـت( .مبانـی نظـری سـند تحـول بنیادیـن،
آذرمـاه  1390ص.)160
بنابرايـن همانطـور كـه گفتيـم برنامـه درسـی شایسـته
اسـت بـا ایـن ابعاد مرتبط باشـد تا بین محتـوای آموزش
و زندگـی رابطـه برقـرار شـود .اكنون بـا توجه بـه آنچه تا
اينجـا خوانديم سـعی خواهيم كـرد مصداقهايـي از انواع
ارتبـاط محتـوای کتابهـای درسـی پایـه دهم بـا زندگی
واقعـی دانشآمـوزان در ابعـاد مختلـف تربیـت ،در جدول
( )2نشـان دهيم.

اگر متنی را بنویسیم و بخواهیم آن را چاپ
کنیم و به دست افراد زیادی در مناطق دور
و نزدیک برسانیم ،به ویژه اگر از طریق آن
بخواهیم آموزش بدهیم ،به ناچار باید از
خدمات ویراستار استفاده کنیم
 4بـا تعلیموتربیـت دانشآمـوزان ،مهارتهـای شـغلی،
مهارتهـای یادگیـری و انگیزههـا و محرکهـای مـورد
نیـاز در آینـده در مراحـل مختلـف زندگـی؛
 5بـا نیازهـای جهانـی؛ ماننـد صلـح جهانـی،
محيطزيسـت ،فقـر ،و مـواردی از ایـن قبیـل.
زندگـی انسـان دارای دو بعـد اصلـی ،يكـي بعـد فـردي
و ديگـري بعـد اجتماعـي ،و تعـدادی ابعـاد فرعـی اسـت.

يادگيري عميق
ارتباط فراگير با موضوعات كليدي محتوا عميق و معنادار است.

يادگيري سطحي
ارتباط فراگير با موضوعات درسي و يادگيري سطحي و طوطيوار است.

شواهد را مورد استفاده قرار ميدهد و طرحهايي را تدوين ميكند .از شيوههاي كوركورانه تقليد ميكند.
تمركز آموزش بر رشد فراگير و درك و فهم او است.

تمركز فراگير بر حداقل امكانات و يادگيري است.

مقصد يادگيري كشف معاني براي خود است.

مقصد يادگيري كشف منظور ديگري است.

الف :درس راهنماي تربيتبدني

مصداقها

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

انجام درســت امور روزمره زندگي ،انجام درست كارهاي شغلي و
توجه به حالت بدن در زمان نشستن ،خوابيدن ،راه رفتن ،مطالعه،
ارتباط محتوا با ســامت جســماني و مهارتهاي اجتماعي ،ارتباط با طبيعت ،و انجام كارهايي مانند اتوكاري ،استفاده از جاروي برقي و وسايل
ارتباط با اشــيا و وسايل (ساحت تربيت جســماني و زيستي و ساحت تربيت نجاري ،استفاده از امكانات طبيعت براي گذران اوقات فراغت ،انجام
تفريحات سالم ،داشتن يك زندگي فعال بهجاي يك زندگي بدون
اجتماعي و تربيت حرفهاي)
تحرك ،مهارت در استفادة درست از وسايل ورزشي ،برخورداري از
روحية همكاري و تعامل اجتماعي با ديگران

ب :درس تفكر و سواد رسانهاي

مصداقها

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

رســانهها و اهداف تبليغي آنها ،منافع سازندگان پيام ،شناخت
ارزشهاي آموزشــي آشــكار و پنهان رســانهها و ارزشهايي كه
بــه عمد از آمــوزش آنها غفلت ميورزند ،اســتفادة درســت و
ارتباط دادن رسانهها با زندگي فردي و اجتماعي در ابعاد مختلف ،ارتباط رسانه
ي رايانهاي ،راديو و
نادرست از رسانهها (موبايل ،اينترنت و بازيها 
با زندگي مجازي ،ارتباط با ســبك زندگي ،ارتباط با شــغل و حرفه ،ارتباط با
تلويزيون ،روزنامهها) .نقد و بررسي رسانهها و تأثير آنها بر تفكر،
مصرف( .ساحت تربيت اجتماعي و فناوري و حرفهاي)
تصميمگيريها و سبك زندگي ما ،رسانهها و هويتسازي ،رسانهها
و وحدت ملي ،رسانهها و كسب و كار ،تفاوت واقعيتهاي اجتماعي
و واقعيتهاي رسانهاي ،مهارت در توليد پيام براي يك رسانه
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ج :درس آمادگي دفاعي

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

مصداقها

امنيــت در محله و ارتباط با مراكز دفاعي در ســطح روســتا و
شــهر ،وظايف حفاظتي افراد ،بررســي ناامني در دنياي امروز و
ارتباط با زندگي فردي و اجتماعي ،ارتباط با زندگي محلي (روستايي و شهري) ،سطوح ناامني ،يگانهاي حافظ امنيت در كشور ،جنگ تحميلي
ارتباط با امنيت ملي ،ارتباط با نيازهاي جهاني ،اعم از تهديد و ناامني در دنياي و احســاس نياز به خودكفايي در ساخت سالحهاي مورد نياز و
امروز تا صلح و مســايل جهاني (ســاحت تربيت اعتقادي و سياســي و تربيت توليد فناوريهاي نظامي پيشــرفته ،مراحل دفاع از كشــور در
جنــگ تحميلي ،آمادگي در برابر تهديدهاي دشــمن ،ضرورت
حرفهاي)
خودباوري و اعتمادبهنفس ،سبك زندگي رزمندگان اسالم ،نقد و
بررسي عملكرد مدافعان حرم اهل بيت عصمت و طهارت

چ :درسهاي فيزيك ،و رياضي (رشته انساني)

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

مصداقها

كاربرد اصول و قوانين فيزيك در ساخت اشياي مختلف ،مانند سامانة
مكانيابي جهاني ،قطار مغناطيسي و كاربرد ابزارهاي اندازهگيري ،مانند
 .1ارتبــاط با زندگي فــردي ،ارتباط با پديدههاي فيزيكــي در محيط زندگي،
كوليس و ريزسنج در ساخت اشياء ،چگالي و كاربرد آن در زندگي روزانه
ارتباط با صنعت و فناوري ،ارتباط با پزشكي و سالمت(.ساحت علمي؛ اقتصادي،
مانند تعيين سنجش تراكم استخوان ،شــناوري و اصل ارشميدس و
زيستي)
كاربردهــاي آن ،حركت و اصل برنولي و كاربردهاي آن ،كاربرد مواد در
ساخت اشيا ،كاربردهاي نانو در زندگي ،صنعت و پزشكي.
در مثالها و حل تمرينات دروس مختلف تالش شــده است تا
كاربرد رياضيات در محاســبه و پرداخت حقوق كاركنان ،برآورد
نيازهــاي توليدي ،برآورد هزينه ســاخت و يا اجــراي طرحها،
 .2ارتباط با فعاليتهاي اقتصادي و برنامهريزيهاي اجتماعي (ســاحت علمي ،محاســبه تابعهاي هزينه سود و درآمد ،محاســبه درصد آلياژ
مورد اســتفاده در ساخت مواد ،ترسيم نمودار فعاليتها در مورد
اقتصادي و حرفهاي ،اجتماعي)
فروش ،سود و يا زيان واحدهاي توليدي ،پيشبيني رشد مثبت
و يا منفي جمعيت ،بــرآورد نمونههاي آماري و كاربرد آنها در
پيشبيني بيماريها ،تصادفات و غيره نشان داده شود

ح :درس تاريخ

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

مصداقها

تاريــخ و رابطــه آن بــا ميهندوســتي ،تاريخ و تأثيــر آن در
تقويت هويت ملــي ،معرفي تمدنهاي گذشــته (ايران ،يونان،
ارتباط با زندگي گذشــتة بشر ،ارتباط با فرهنگ و تمدنهاي گذشته ،ارتباط با
هند ،چين ،روم ،مصر و بينالنهرين ،اديان گذشــته) مشــاغل
مشاغل ،ارتباط با جامعه (ساحت تربيت اجتماعي و سياسي)
گذشته (سفالگري ،نقاشــي ،پارچهبافي ،پيكرتراشي ،موسيقي،
ديوانساالري ،شيشهگري ،جنگافزارسازي ،معماري ،تجارت)

خ :درس زيستشناسي

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

مصداقها

ارتباط با ســامت فردي ،ارتباط با سالمت جمعي ،ارتباط با تكنولوژي ،ارتباط زيستشناسي در خدمت جامعه (تهيه غذاي سالم و كافي ،حفظ
با پديدههاي طبيعي (ســاحت تربيت علمي و فناورانه ،ساحت تربيت جسماني بومسازگان ،تأمين انرژيهاي تجديدپذير ،تأمين سالمت انسان)،
نكات بهداشتي در ارتباط با گياهان و جانوران ،آلودگي هوا.
و زيستي)
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خ :درس شيمي

مصداقها

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

طبيعت و خداشناســي ،تركيب مواد در طبيعت ،خواص مواد در
طبيعت ،انواع كاربردهاي مواد طبيعي و مصنوعي در زندگي ،آثار
زيانبار كودهاي شيميايي و نيتروژندار بر محيطزيست ،بارانهاي
اســيدي و آثار زيانبــار آنها بر طبيعت و انســان ،آثار اقتصادي
خوردگي مواد ،اكسايش آهن ،آلومينيم و نقره و كاربردهاي آنها در
ارتباط با خداشناســي ،ارتباط با طبيعت ،ارتباط با فعاليتهاي انســاني مانند
زندگي روزانه ،آاليندههاي صنعتي در اراك و خوزستان ،مواد مؤثر
كشــاورزي ،صنعت و تكنولوژي ،پزشكي ،فعاليتهاي توليدي و محيطزيست،
در تخريب اليــة اوزن ،نقش ما در كاهش آلودگي ،آب و تأثير آن
(ساحت تربيت علمي و فناورانه ،ساخت تربيت زيستي)
در حيات انســان و ساير موجودات ،آب و اهميت آن در كشاورزي،
صنعت و انرژي ،كمبود منابع آبي و استفاده بهينه از اين مواد ،انواع
آاليندههاي آب ،آبهاي يونزدايي شده و كاربردهاي آن ،آبهاي
معدنــي و آثار درماني آنها ،فرايند تصفيه آب ،آب دريا منبع مواد
شيميايي ،تصفيه فاضالبها و راههاي بازگرداني آنها به طبيعت.

د :درس جغرافيا

مصداقها

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

نقش عوامل طبيعي بر زندگي انســان ،آب و هوا و فعاليتهاي
ارتباط با طبيعت ،ارتباط با محيطزيســت ،ارتباط با كشــاورزي و فعاليتهاي
كشــاورزي ،شيوههاي معيشــت در مناطق مختلف جغرافيايي،
اقتصادي ،ارتباط با صنعت ،ارتباط با گردشگري (ساحت تربيت علمي ،اقتصادي
مسايل زيستمحيطي در مناطق مختلف ايران ،دريا و فعاليتهاي
و زيستمحيطي)
اقتصادي ،گردشگري در مناطق مختلف ايران.

د :درسهاي علوم اجتماعي ،فارسي و نگارش

مصداقها

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

كنشهاي اجتماعي در جامعه ،ابعاد واليههاي اجتماعي ،فرهنگ
و هويت ،هويت ايراني ،قدرت و حكومت در جامعه.
ارتباط با جامعه ،ارتباط با فرهنگ و دين ،ارتباط با تاريخ كشور ،ارتباط با ادبيات در كتاب فارسي تالش شده است از طريق ادبيات تعليمي ،بومي،
كهن كشور ،ارتباط با اعتقادات ديني و مذهبي و سياسي ،ارتباط با ادبيات بومي ،غنايي ،ادبيات پايداري ،داســتاني ،مذهبي ،حماســي و ادبيات
ارتباط با ادبيات جهان ،ارتباط با شخصيتها و مكانها (ساحت تربيت اجتماعي ،انقالب اسالمي ،و نيز از طريق شخصيتهاي مؤثر و ادبيات جهان
ارزشهاي اعتقادي ،سياســي ،اخالقي و زيباييشناختي معرفي
اعتقادي ،اخالقي و فرهنگي)
شــود تا دانشآموزان ضمن يادگيري مهارتهاي زباني با ميراث
ادبي خود نيز آشنا شوند.

ر :درسهاي زبان عربي و زبان انگليسي

مصداقها

راهكارهاي استفاده شده در ايجاد ارتباط محتوا با زندگي واقعي

درك و فهم بهتر قرآن و زبان فارسي ،آشنايي با آيات و احاديث
پركاربرد ،توانايي در مكالمه به هنگام سفرهاي زيارتي در عتبات
ارتباط با نيازهاي مســافرتي و تأمل با گردشــگران خارجــي جامعه ،ارتباط با عاليــات و يا برخورد با گردشــگران خارجي ،لزوم حفظ وحدت
بين قوميتها ،آشــنايي با آاليندههاي زيستمحيطي و برخي از
فرهنگ و دين ،ارتباط با مؤسسات اجتماعي و محيطزيست
مؤسسات اجتماعي ،ارتباط با نيازهاي تحصيلي و شغلي آينده و
معرفي برخي از مشاغل.
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