برنامهها و دروس جديد

علیاکبر روشندل

معرفىشناسنامةكتابهاىپايةدهم
«برنامة درسـي» دسـتورالعمل مـد ّون و نقشـة راه فعاليتهاي
ياددهـي -يادگيري اسـت كه بـا هدف ايجاد تغييـرات مطلوب
در رفتـار يادگيرنـدگان تهيـه و توليـد ميشـود .برنامة درسـي
همچنين شـامل مجموعهاي از شـيوههاي تفكـر دربارة تجارب
يادگيـري برنامهريزي شـده اسـت كه بايد بتواند رشـد ،پويايي
و سـعادت فـرد و جامعه را تأميـن و تضمين كند.
«كتاب درسـي» يكي از اجزاي بسـتة آموزشـي و در عين حال
جلـوة عينـي «برنامة درسـي» اسـت .دفتـر تأليـف كتابهاي
شوپـرورش بـا تبعيـت از اصـول منطقـي
درسـي وزارت آموز 
حاكـم بـر برنامـة درسـي ،بـا اجـراي سياسـتها ،رويكردهـا،
جهتگيريهـا و خطمشـيهاي مصـوب نظـام ،وظيفـة تهيـه
و توليـد محتـواي كتـاب درسـي را بر عهـده دارد.
بـا اسـتقرار نظـام آموزشـي  ،6-3-3از سـال تحصيلـي  91بـه
بعـد ،كه تحـول محتوايي در كتابهاي درسـي در دسـتور كار
شوپـرورش قـرار گرفـت و به تحـول در كتابهاي
وزارت آموز 

نام كتاب :علوم و فنون ادبي
كد كتاب110203 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :ادبيات و علوم انساني -علوم و معارف
اسالمي
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت
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درسـي دورههـاي ابتدايـي و متوسـطة اول انجاميـد ،در سـال
تحصيلـي  95-96نيـز دورة دوم متوسـطه با رويكـرد جديدي
در راسـتاي اجـراي سـند تحـول بنياديـن با تغييـر كتابهاي
درسـي پايـة دهـم آغاز ميشـود.
آغـاز تغييـر و تحـول در محتـواي كتابهـاي درسـي و مـواد
آموزشـي دورة دوم متوسـطه نگارنـده را بـر آن داشـت در ايـن
مجـال و در ادامه ضمن ارائه شناسـنامه كتابهاي درسـي پاية
دهـم بـه معرفي اجمالـي و بيـان مأموريت آنها ،وجـه تمايز و
تشـابه ايـن كتابها بـا كتابهاي گذشـته و چگونگي وضعيت
آنهـا در پايههـاي يازدهـم و دوازدهـم بپردازد.
بـه مصـداق« :من لم يشـكر المخلوق لم يشـكر الخالق» ضمن
تشـكر از ارائـه رهنمودهـاي سـازندة مديـر كل محتـرم دفتـر
تأليـف كتابهـاي درسـي دورة ابتدايـي و متوسـطة نظـري از
مسـاعدت و همكاري هم ة مؤلفين در جمـعآوري و تدوين اين
نوشـتار كمال تشـكر را دارم.
 .1مأموریت اصلی کتاب
ایـن کتـاب در نظر دارد مهارتهای زیـر را در زمینة علوم ادبی
به دانشآمـوزان یاد دهد.
زیباییشناسـی :توانایـی بـه کارگیـری صنایـع لفظـی یـا
معنـوی در شـعر و نثـر؛
موسـیقی کالم :درک طـرز اسـتعمال درسـت یـا نادرسـت
قوافـی و تحـوالت آنهـا در تاریـخ ادب و ادراک اوزان اشـعار و
تشـخیص صحیـح از سـقیم و اصالح اشـعار؛
تحلیـل تاریـخ ادبیـات :آشـنایی بـا تاریـخ ادبیـات و
سبکشنا سـی .
سبکشناسـی و نقد ادبـی :تحلیـل تفاوتهای روشـی و
شـیوة کار شـاعران و نویسندگان.
 .2معرفی اجمالی :این کتاب در چهار فصل به شرح
زیر تألیف شده است
ستایش :ای بینشان
فصل یکم :کلیات
(ويژهنامة پاية دهم)

درس( )1مبانی علوم و فنون ادبی
درس ( )2تحلیل شعر
درس( )3تحلیل نثر
فصل دوم :تاریخ ادبیات و سبکشناسی
درس ( :)4زبان و ادبیات پیش از اسالم
درس ( :)5شکلگیری و گسترش زبان و ادبیات فارسی
درس( :)6سبک و سبکشناسی دورة اول (سبک خراسانی)
درس ( :)7ادبیات و زبان فارسی در قرنهای پنجم و ششم
درس ( :)8سبک و سبکشناسی دورة دوم (سبک عراقی)
* کارگاه تحلیل
فصل سوم :موسیقی شعر
درس ( :)9سازهها و عوامل تأثیرگذار شعر فارسی
درس ( :)10هماهنگی پارههای کالم
درس ( :)11قافیه
درس ( :)12وزن شعر فارسی
*کارگاهتحلیل
فصل چهارم :زیباییشناسی (بدیع لفظی)
درس ( :)13واجآرایی ،تکرار
درس( :)14سجع ،انواع سجع
درس ( )15موازنه و ترصیع
درس ( :)16جناس ،انواع جناس
*کارگاهتحلیل
نیایش
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای دیگر
این کتاب از نظر محتوایی متفاوت با بقیة درسهاست و با نگرشی
تخصصی نگاشته شده است .و به همین سیاق شما در پایههای
باالتر در این درس کتابهایی خواهید خواند.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
وضعیـت کنونـی کتابهای درسـی تخصصـی زبـان و ادبیات
فارسـی مربـوط بـه فنـون ادبـی سـال دوم و سـوم ،تاریـخ
ادبیـات ،سـال سـوم :آرایههای ادبـی ،پیشدانشـگاهی :ادبیات
فارسـی (قافیـه و عـروض -نقـد ادبـی) .با توجه بـه نمای کلی
کتابهـای موردنظـر ،میتوان فهمیـد که هر سـال دانشآموز
بـا یـک کتـاب مواجه اسـت و بـه انباشـت مطالبي کـه در آن
وجـود دارد ،پـي بـرد .امـا کتـاب حاضـر بـه دانشآمـوز ایـن
امـکان را میدهـد کـه بتوانـد هـر سـال از هـر یـک از فنـون
بـاال درسهایـی را بیامـوزد .امـکان تکرار و تمرینی کـه در این
کتـاب وجـود دارد موجـب میشـود تـا دروس مورد نظـر در او
نهادینه شـود.

 .5یادآوری
 کتاب با رویکرد پرورش مهارت زبانی تألیف شده است. الزم اسـت از برجسـته کـردن بـار دانشـی کتـاب در کالسخودداری شـود.
 بر جنبه کاربردی محتوا تأکید میشود. .6چگونگـي وضعيـت اين كتـاب در پايههاي يازدهم
و دوازدهم
ايـن كتـاب با همين فصلبنـدي و اندكي تغييـر در عناوين در
پايههـاي يازدهـم و دوازدهـم نيز در چرخة نظام آموزشـي قرار
خواهد گرفت.
نام كتاب :تعليمات ديني ،قرآن و اخالق
كد كتاب110204 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشـتة تحصيلـي :رياضـي ،فيزيـك ،علـوم ،تجربي و
يوحرفـهاي و كاردانـش
فن 
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
آموزش مفاهيم دینی
 .2معرفی اجمالی
درس اول :هدف زندگی
درس دوم :سرمایههای انسان
درس سـوم :پنجرهای به روشـنایی (دیدگاه معتقدان و منکران
معاد)
درس چهارم :آینده روشن (امکان و ضرورت معاد)
درس پنجم :منزلگاه بعد (برزخ)
درس ششم :واقعة بزرگ (قیامت)
درس هفتم :فرجام کار (بهشت و جهنم)
درس هشـتم :آهنگ سـفر (برنامهریزی برای حرکت در مسـیر
الهی)
درس نهم :دوستی با حق (آثار دوستی با خداوند)
درس دهم :یاری از نماز و روزه
درس یازدهم :فضیلت آراستگی
درس دوازدهم :زیبایی عفاف
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
این کتاب اصالحشـدة کتـاب «دین و زندگی» دوم دبیرسـتان
اسـت .ده درس آن ،درسهـای همـان کتـاب اسـت البتـه بـا
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(ويژهنامة پاية دهم)
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برطـرف کـردن نقاط ضعـف آنهـا و دو درس از ايـن كتاب نو
نگاشـت میباشـد (درس اول و درس هشـتم) .ضمنـاً بهدلیـل
کاهـش سـاعات درس دینی به دو سـاعت تعـداد درسها نيز
از  16درس بـه دوازده درس کاهـش یافتـه اسـت.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
 .1نقـاط ضعـف کتـاب قبلـی بـا توجـه به نظـرات همـکاران
اصلاح شـده اسـت.
 .2كاهـش تعـداد درسهاي این کتـاب از  16درس بـه دوازده
درس که اشـاره شـد.
 .3تصویرگری بهتری بر روی این کتاب انجام گرفته است.
 .5یادآوری
ایـن کتاب بـه همراه نرمافـزاری به نام بر فراز آسـمان (شـامل
متـن ،کلیـپ ،فیلـم ،عکسهای مرتبط بـا دروس و نیز شـیوة
تدریـس تصویـری کتـاب) و کتـاب راهنمای معلـم در چرخه
نظـام آموزشـي قرار ميگيـرد .انتظار مـیرود همـکاران حتماً
از ایـن دو مجموعـه آموزشـی در کنـار کتاب بهرهمند شـوند.
 .6چگونگـی وضعیـت این کتـاب در پایههای یازدهم
و دوازدهم
در پایـه یازدهـم ،کتاب دین و زندگی سـوم دبیرسـتان اصالح
شـده و بهعنـوان کتـاب پایه یازدهـم تدوين خواهد شـد .برای
پایـة دوازدهـم نیـز کتاب پیشدانشـگاهی بـا اصالحـات الزم
تهيـه و تدويـن ميگردد.
نام كتاب :فيزيك1
كد كتاب110209 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :رياضي -فيزيك و علوم تجربي
ميزان سـاعت تدريس 4 :سـاعت براي رشـته رياضي.
 3سـاعت براي رشـته تجربي
 .1مأموریت اصلی کتاب
آمـوزش فیزیـک بـه دانشآمـوزان رشـتههای ریاضـی فیزیک
و علـوم تجربـی در پایـة دهـم .بدین منظـور در ایـن کتاب به
دانـش روز و مـورد نیـاز دانشآمـوزان ،مهارتهـای ضـروری
و نگرشهایـی کـه بایـد دانشآمـوزان بـه دسـت آورنـد تـا به
شایسـتگیهای مـورد نظر برسـند ،توجه شـده اسـت.
 .2معرفی اجمالی
کتـاب در  5فصـل برای رشـته ریاضی فیزیـک و  4فصل برای
رشـتة علـوم تجربـی تألیـف شـده اسـت .موضـوع فصـل اول
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فیزیـک و اندازهگیـری ،موضـوع فصـل دوم ویژگیهـای مواد،
فشـار ،اصل ارشـمیدس و اصل برنولی ،موضوع فصل سـوم کار
و انـرژی ،توان ،بازده پایسـتگی انـرژی و ...موضوع فصل چهارم
مفاهیـم دمـا و گرمـا ،اثـر دمـا بـر برخـی ویژگیهـای مـواد و
روشهـای انتقـال گرما و قانـون گازها و باالخـره موضوع فصل
پنجم ترمودینامیک اسـت.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
تشـابه ایـن کتـاب با کتابهای گذشـته در این اسـت که متن
بهگونـهای ارائه شـده که معلمان به کمـک آن بتوانند به روش
فعـال ،کـه دانشآمـوز هـم در آن نقـش جـدی دارد ،آمـوزش
را دنبـال کننـد .آزمایشهـا و فعالیتهای زیـادی نیز ،همانند
کتـاب قبلـی ،در این کتاب آمده اسـت.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
 بـه تغییراتی کـه در دانش فیزیک صورت گرفته توجه شـدهاست؛
 به کاربردهای روز فیزیک بیشتر توجه شده است؛ موضوعـات فیزیـک بهصـورت یکپارچـه و نزدیک بـه هم درنظر گرفته شـده اسـت؛
 موضوعـات کتـاب براسـاس ایدههـای کلیـدی ،مفاهیـم ومهارتهـای اساسـی دوره انتخـاب شـده اسـت.
 در تولیـد محتـوا بـه اسـتاندارد محتوا و عملکرد توجه شـدهاست.
 .5یادآوری
مهـارت اساسـی کـه در ایـن کتـاب بـر آن تأکیـد میشـود به
کارگیری روش علمی اسـت که خـود دارای خرده مهارتهایی
چـون اندازهگیـری ،محاسـبه ،آزمایـش ،مدلسـازی ،کنتـرل
متغیـر ،تحلیـل ،نتیجـه گیـری ،مشـاهده و مقایسـه اسـت.
مفاهیـم اساسـی نیـز کـه در این کتـاب ارائـه شـده عبارتاند
از :تغییـر و اندازهگیـری ،واحد سـازنده ،نیروهای بین مولکولی،
برهـم کنـش ،مـاده و انـرژی ،پایـداری ،تغییـر و اندازهگیری.
 .6چگونگـی وضعیـت این کتـاب در پایههای یازدهم
و دوازدهم
کتابهـای فیزیـک یازدهـم و دوازدهم نیز بر اسـاس ایدههای
کلیدی و مفاهیم اساسـی دوره دوم متوسـطه طراحی و تألیف
خواهـد شـد .و موضوعـات آنها نیز مشـخص شـده اسـت .در
آن کتابهـا نیـز تلاش خواهد شـد متن به همـراه آزمایشها
و فعالیتهـای مدنظـر گرفتـه شـده بهگونـهای تألیـف شـوند
کـه معلـم بتوانـد آمـوزش فیزیـک را بـه روش فعـال دنبـال
کنـد و دانشآمـوزان را بـه اهداف دانشـی ،مهارتی ،نگرشـی و
شایسـتگیهای موردنظـر برسـاند .ایدههای کلیـدی در درس
(ويژهنامة پاية دهم)

فیزیـک عبارتانـد از :سـاختار و عملکـرد ،روابـط و الگوهـا،
پایـداری ،تغییـر و اندازهگیـری.
نام كتاب :جامعهشناسي1
كد كتاب110220 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
اهـداف ایـن کتـاب در سـه قلمـرو دانشـی ،نگرشـی و مهارتی
تبیین شـده اسـت ،یعنی سعی شـده عالوه بر آموزش مفاهیم
علـوم اجتماعـی ،زمینههـای علمـی و انگیزههـای درونـی،
جنبههـای عاطفـی و مهارتـی نیـز مـورد توجـه و تأکیـد قرار
گیـرد .بـر ایـن اسـاس در تألیـف کتـاب نیـز اهداف کلـی زیر
مـورد توجـه قرار گرفته اسـت :آشـنایی دانشآموز بـا مفاهیم،
بینشهـا و مسـائل اجتماعـی ،آرمانهـای اجتماعـی اسلام؛
حکومت اسلامی ،تعمیق روحیة اصالحی ،مواجهة متعهدانه با
مسـائل اجتماعی و تعمیق اخالق اجتماعی -اسلامی ،تقویت
و تعمیـق هویت اسلامی -ایرانی ،تقویـت مهارتهای فکری و
توگو کردن،
ارتباطی مانند تفسـیر ،مقایسـه ،طبقهبنـدی ،گف 
نظریهسـازی ،مسـئلهیابی ،ارزیابی و داوری ،نـگاه به پدیدهها از
مناظـر گوناگـون ،کاوشـگری و مصداقیابی.
 .2معرفی اجمالی
در تألیـف کتـاب ایدههـای کلیـدی و مفاهیـم اساسـی برنامة
درسـی در نظر گرفته شـده اسـت .عناوین واحدهای یادگیری
در ایـن کتـاب عبارتانـد از .1 :جهان اجتماعـی  .2فرهنگ .3
سیاست
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
رویکـرد و اصـول حاکم بر کتاب ،چارچوب مشـترک دروس و
اجـزای تشـکیلدهندة محتوای کتـاب عمدتاً مطابـق با کتاب
قبلـی اسـت و همچـون آن دارای عنوان اصلـی ،عناوین فرعی،
پرسـش ورودی ،فعالیـت ،محتـوای اصلـی ،صفحـة تحکیـم
یادگیـری و تصاویر اسـت.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
ایـن کتـاب از نظـر موضوعـی بـا کتـاب قبلـی متفاوت اسـت.
کتـاب قبلـی دربارة علـوم اجتماعی بـود و کتاب فعلـی دربارة
زندگـی اجتماعـی در سـطح روابـط فـرد و جامعـه اسـت؛ لذا
تلاش شـده اسـت آشـنایی دانشآمـوز بـا علـوم انسـانی و
اخالقـی بـه سـالهای بعـد و آمـوزش عالـی منتقـل شـود .به

لحـاظ روشـی نیز بـه چارچوب کلـی دروس مـواردی همچون
طراحـی موقعیـت ،متنهـای دانشآمـوزی و معلمی و بیشـتر
بدانیـم اضافـه و سـعی شـده اسـت تـا دانشآمـوزان تعامـل
فعالتری با مطالب کتاب داشـته باشـند و از انتقال یک طرفه
مطالب خـودداری شـود.
 .5یادآوری
 .1بـه دبیران توصیه میشـود در اسـتفاده مطلـوب دانشآموز
از کتـاب توجه داشـته باشـند و بـا روشهای هدفمنـد و فعال
یاددهـی -یادگیـری اهـداف آموزشـی کتاب را منتقل سـازند.
انتظـار مـیرود مطلـب کتـاب بهانـة آزمونهای حافظـه مدار
قـرار نگیـرد و دانشآمـوزان در مطالـب بـه قـدر لـزوم تأمـل
نماینـد .مواجهـة ّ
خلاق بـا علوم اجتماعی داشـته باشـند و به
ضـرورت بومیسـازی ایـن علـوم واقـف گردند.
 .2به دانشآموزان نیز توصیه ميشـود بدانند اسـتفاده مطلوب
از ایـن کتاب مسـتلزم حضـور فعال و پرشـور آنهـا در کالس
درس و بهره برداری از دانسـتهها و تجربههای ارزشـمند دبیران
میباشـد .بايد خوب بشـنوند .خوب بپرسـند .خـوب بگویند و
خوب بنویسـند .چرا که این مهارتها در علوم انسـانی بسـیار
تأثیرگذارنـد .توجه به مثلث ارتقـای یادگیری کالس معکوس،
اسـتفاده از رسـانههای بیشـمار و تأکیـد بر یادگیـری مؤثر از
نکات برجسـته این کتاب اسـت.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
مفاهیـم اساسـی و کلیـدی مباحث جامعـه جهانـی در کتاب
پایـة یازدهم و همیـن مفاهیم دربارة علـوم اجتماعی در کتاب
پایـه دوازدهـم مدنظر برنامهریـزان و مؤلفان قـرار دارد و بر این
اسـاس کتابهـا تألیف خواهند شـد.

نام كتاب :جغرافيا
كد كتاب110218 :
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دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتةتحصيلي:كليهرشتهها
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
آشـنایی دانشآمـوزان با ویژگیهای جغرافیایـی ایران با تأکید
بـر روابـط متقابـل انسـان و طبیعـت ،حفـظ محیط زیسـت و
توانمندیهـای محیطـی ایـران با تکیـه بر توسـعه پایدار.
 .2معرفی اجمالی
کتاب از سه فصل با عناوین زیر تشکیل شده است:
فصل اول :چرا جغرافیا میخوانیم ،شامل یک درس.
فصـل دوم :ویژگیهـای جغرافیای طبیعی ایران ،شـامل چهار
درس.
فصل سـوم :ویژگیهای جغرافیای انسـانی ایران ،شـامل چهار
درس.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
مفاهیم مشترک در مورد جغرافیای ایران
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
حجـم کمتر ،آشـنایی با فلسـفه جغرافیا ،تأکید بـر جغرافیای
ایـران ،کشـف روابـط علّـی و معلولـی پدیدههـا توسـط
دانشآمـوزان و ارائـه راهکارهایـی توسـط دانشآمـوزان.
 .5یادآوری
 .1برای درک بهتر مفاهیم فعالیتهای پیشـنهادی اجرا شـود.
شـیوه آموزش بهصـورت فعال باشـد و دانشآمـوزان در فرایند
آموزش مشـارکت فعاالنهای داشته باشند.
 .2بـا توجـه بـه ضمیمـه بـودن کتـاب استانشناسـی بـه این
کتـاب ،تمامـی فعالیتها در ارتبـاط با این کتـاب در کالسها
اجرایـی شـود تـا مفاهیم و مصـداق های آن در اسـتان و محل
زندگـی دانشآمـوزان بهتر درک شـود.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
ایـن کتـاب در سـال تحصيلـي  95-96در کلیـه رشـتهها
تدریـس میشـود .بـرای پایههـای یازدهـم و دوازدهـم رشـته
ادبیات و علوم انسـانی در سـالهای آینده جغرافیای تخصصی
علـوم انسـانی تألیف میگـردد.
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نام كتاب :رياضي
كد كتاب110211 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :رياضي  -فيزيك و علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس 4 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
ایجـاد فرصتهـای یادگیـری مناسـب بـا تکیـه بـر انجـام
فعالیتهـای ریاضـی توسـط دانشآمـوز
 .2معرفی اجمالی
کتاب شـامل  7فصـل با عناوین زير ميباشـد .1مجموعه ،الگو
و دنبالـه  .2توانهـای گویـا و عبارتهـای جبـری  .3معادلـه و
نامعادلـه  .4مثلثـات  .5تابع  .6ترکیبيـات  .7آمار و احتمال
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
از نظـر محتوایـی ایـن کتـاب ،ادامـة کتابهـای پایـه نهـم و
هشـتم اسـت و از نظر رویکرد و شـیوه ،بر انجام دادن ریاضیات
(فعالیتهـای ریاضـی) توسـط دانشآمـوز تکیـه دارد تـا
دانشآمـوز خـود بـه سـاخت مفهـوم بپـردازد.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
در دورههای قبل درسها به شـکل مسـتقیم و گزارهای و بیان
حقایـق و رویههـا مطرح میشـد .امـا روند تألیف و اسـتفاده از
خـرد جمعـی و پژوهـش هـای موجود ،تألیـف این کتـاب را از
کتابهای پیشـین متمایز کرده اسـت .توجه به سـطوح درک
دانشآمـوزان و توانایـی آنـان نیز وجه تمایز دیگر کتاب اسـت.
 .5یادآوری
 به معلمان عزیز تأکید میشود:از معرفـي کتابهـای اضافـی به دانشآمـوزان و تحمیل آن به
این کتـاب پرهیز کنند.
(ويژهنامة پاية دهم)

 شیوههای ارزشیابی خود را اصالح کنند. به اهداف کتاب توجه کنند. .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
ایـن کتـاب در پایـه یازدهـم بـا عنـوان حسـابان ،1شـامل
مفاهیمـی چـون تابع ،لگاریتم ،ماتریس ،حد و پیوسـتگی و در
پایه دوازدهم در کتاب حسـابان  2شـامل مفاهیم تابع ،مشتق،
کاربردهـای مشـتق ادامـه کتاب دهـم در اختیـار دانشآموزان
قـرار خواهـد گرفت.
نام كتاب :تفكر و سواد رسانهاي
كد كتاب110225 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطة
پاية تحصيلي :دهم يا يازدهم
رشتةتحصيلي:كليةرشتهها
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
مأموریـت اصلـی ایـن کتاب پـرورش شایسـتگیهای زیـر در
دانشآمـوزان اسـت.
مدیریت بهرهمندی از رسانهها؛
توانایی نقد و بررسـی هوشـمندانة پیام در ارتباطات انسـانی
و جمعی؛
توانایـی تولید مؤثر پیام به وسـیلة رسـانههای در دسـترس
دانشآموز.
 .2معرفی اجمالی
توانمندیهایـی کـه در یـک برنامـة بلندمـدت آموزش سـواد
رسـانهای پیگیـری میشـوند عبارتانـد از:
تجزیـه و تحلیـل انتقـادی در بهرهمنـدی و تولیـد پیامهای
رسانهای؛
شـناخت فرسـتنده (منبع) و زمینههای شـکل گیری پیام
رسـانهها ،بـه همـراه شـناخت عالیـق و جهتگیری سیاسـی،
اجتماعـی ،تجاری و فرهنگی فرسـتنده؛
تفسـیر پیامهـا و ارزشهایـی کـه از جانـب رسـانهها ارائـه
میشـود؛
شـناخت و انتخاب رسانههای مناسـب برای برقراری ارتباط
و دسـتیابی به مخاطبان مورد نظر؛
دسترسی به رسانهها برای بهرهمندی و تولید پیام؛
ب و سـایر
به دلیل محدودیت زمان (2سـاعت در هفته) در کتا 
اجـزای بسـتة آموزشـی تفکر و سـواد رسـانهای پایة دهـم ،دو
ایـدة کلیدی پیگیری میشـود.

بهرهمندی بهینه از رسانهها /رژيم مصرف رسانهاي
سواالت پنجگانه سواد رسانهاي
ضمناً در این کتاب:
در بخـش سـخنی بـا دانشآمـوز ،دانشآمـوزان بـا تولـد
سـواد رسـانهای و مفهوم سـواد درگذر تاریخ و نکات راهنما در
مطالعـة کتاب آشـنا میشـوند.
در فصـل اول رسـانه ،پیـام و آینـدة رسـانه ،پیـام آشـکار و
پنهان و پنج سـؤال اساسـی در سواد رسـانهای معرفی میشود.
در فصـل دوم تـا ششـم ،دانشآمـوزان از طریـق نقـد و
بررسـی رسـانههای گوناگـون ،کاربـرد سـؤاالت اساسـی و
سـؤاالت راهنمـای هـر یـک را تمرین میکننـد و بدین طریق
بـا تسـهیلگری دبیـر ایـن درس ،سوادرسـانهای خـود را ارتقا
میدهنـد .سـؤاالت اساسـی مـورد نظـر عبارتانـد از:
 êاز چـه روشهـا و فنونی برای جلب توجه من اسـتفاده شـده
است؟
 êچه کسی این پیام را توليد کرده است؟
 êچرا این پیام فرستاده شده است؟
 êچطور افراد مختلف این پیام را متفاوت درک میکنند؟
 êچـه سـبک زندگـی ،ارزشها و نظراتـی در این پيـام ارائه یا
از آن حذف شـده اسـت؟
 در فصـل ششـم ،دانشآمـوزان بـا پایـش میـزان بهرهمندیخود از رسـانهها و آشـنایی با اخالق رسـانهای و معیارهای آن،
بـرای رژیم مصرف رسـانهای یـا بهرهمندی مشـروط و محدود
از رسـانهها ،تصمیمگیـری و برنامهریـزی میکنند.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
ایـن کتـاب بـرای اولیـن بـار در نظـام آموزشـی ایـران تولید و
اجـرا میشـود.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
کتاب جدیدالتألیف است.
 .5یادآوری
 .1انتخـاب محتـوا و سـازماندهی آن و شـیوة ارائـة درسهـای
کتـاب مسـئله محور اسـت.
 .2ایـن درس بـه صـورت جزئـی از یـک بسـتة آموزشـی وارد
فراینـد اجـرا خواهـد شـد و تنها از یک کتاب تشـکیل نشـده
اسـت .اجـزای بسـتة آموزشـی بـه خصـوص کتـاب معلـم
(راهنمـای تدریـس) ،ویدئـو کلیپها ،تصاویـر ،پوسـترها و .....
اجـزای ضـروری بـرای اجـرای ایـن برنامـة درسـی هسـتند.
 .3بـا توجـه بـه پیشـرفت روزافـزون فنـاوری و تأثیرپذیـری
رسـانهها از آن محتـواي ایـن کتـاب هـر سـال بـه روز رسـانی
خواهد شـد .البتـه آنچه اهمیت دارد شایسـتگیهای اساسـی

ضميمه ماهنامه آموزشی ،تحليلي و اطالعرسانی

(ويژهنامة پاية دهم) 53

دانشآمـوزان اسـت نـه مفاهیمـی کـه هـر روز دسـتخوش
تغییرند.
 .4بـه منظـور پاسـخگویی بـه نیازهـای محلـی و تغییـرات
پیشبینـی نشـده ،چهـار هفتـه در سـال بـرای طراحـی
فعالیتهـای اختیـاری (غیـر تجویـزی) در نظـر گرفتـه شـده
اسـت.
 .5در انتخاب محتوا ،با محوریت رسـانهها ،مثالها از ارتباطات
انسـانی و رسـانهای انتخـاب شـده اسـت .تـا دانشآمـوزان
یادگیـری خـود را بـه روابـط انسـانی نیز تعمیـم دهند.
 .6انتظـارات عملکـردی به طور نسـبی در حد تحقـق در طول
 56سـاعت پیگیری میشود.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
درس تفکر و سـواد رسـانهای درسـی انتخابی است که با توجه
بـه شـرایط و امکانـات مدرسـه در پایـة دهـم یا یازدهـم قابل
ارائه اسـت.

نام كتاب :آمادگي دفاعي
كد كتاب110215 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطة
پاية تحصيلي :دهم
رشتةتحصيلي:كليةرشتهها
ميزان ساعت تدريس 3 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
ایـن کتـاب ،در ادامـة کتـاب پایـة نهـم و در تحقق بخشـیدن
بـه بصیـرت دفاعی و افزایـش مهارتهای دفاعـی دانشآموزان
تألیف شـده اسـت .قرار گرفتن دانشآموزان در موقعیت تولید
علـم ،تألیـف محتـوای محلـی و منطقهای توسـط معلمـان و
دانشآمـوزان ،محوریـت روشهای مؤثر و مشـارکتی (فعالیت
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محـور) مسـئله محـوری و روزآمـد بـودن از ویژگیهـای ایـن
کتاب اسـت.
 .2معرفی اجمالی
كتاب شامل  12درس به شرح جدول زير است.
فصل اول :معارف دفاعي
شماره درس:
درس :1امنيت و تهديد
ارتقـاي امنيـت ،صلـح و امنيـت پايـدار ،تهديدشناسـي،
دشمنشناسـي ،فتنـه و نفـوذ ،حفاظـت اطالعـات
درس :2اقتدار دفاعي
فرماندهـي كل قوا ،هويـت انقالبي ،اميـدواري ،خودباوري ملي
و ديني ،قـدرت دفاعي
درس :3انقالب اسالمي و بسيج
فلسـفه و تـداوم انقلاب اسلامي ،نهضـت حسـيني ،تفكـر
بسـيجي ،اسـتكبار سـتيزي
درس :4علوم و معارف دفاع مقدس
مراحـل دفـاع مقدس ،مديريت تابآوري و مقاومت در شـرايط
سـخت ،دفاع از سـرزمين ،ايثار و شهادت
درس :5حماسههاي ماندگار
شـهداي نوجوان و الگوساز ،فرهنگ جبهه ،روحيه سلحشوري،
راهيان نور
درس  :6درس آزاد ( )1امنيـت در محل زندگي من ،اسـوههاي
بومـي و محلـي دوران انقلاب اسلامي و دفاع مقدس ،بسـيج
محله
فصل دوم :مهارتهاي دفاع هوشمندانه
درس  :7مقابله با جنگ نرم
جنـگ نـرم ،دفـاع نـرم ،بصيـرت ،جنـگ روانـي ،رسـانهها،
شـبكههاي اجتماعـي ،بازيهـاي رايانـهاي
درس :8پدافند غيرعامل
اصـول و اقدامـات پدافنـد غيرعامـل ،اولويتهـاي پدافنـد،
مديريـت بحـران ،ايمنسـازي و مستحكمسـازي
درس :9من يك رزم آورم
فنـون دفـاع و رزم ،اسلحهشناسـي و مهـارت تيرانـدازي،
جهتيابـي ،جنـگ و دفـاع شـهري ،ميـن و كميـن
درس :10ايمني و پيشگيري
مخاطرات طبيعي و غيرطبيعي ،سلامت و بهداشـت ،حوادث
بومي و منطقهاي
درس  :11درس آزاد ()2
نيازهـا و اقدامـات پدافنـد محلـي ،مخاطـرات محلـي و بومي،
(ويژهنامة پاية دهم)

فنـون رزمـي متناسـب بـا جغرافياي منطقـه ،آشـنايي با يك
سرباز
درس  :12امداد و نجات
مهارتهاي كمكهاي اوليه ،اطفاء حريق
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
ایـن کتـاب ،به لحاظ انسـجام و پیوسـتگی ،مهارتها ،مفاهیم
اساسـی و کلی با کتابهای پیشـین مشـابه اسـت لذا عناوین
دروس ماننـد امنیـت ،بسـیج ،دفاع مقـدس ،انقالب اسلامی،
جنـگ نـرم ،پدافند غیرعامـل ،اقتدار دفاعـی و امـداد نجات با
کتاب قبلی تقریباً یکسـان اسـت.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
 .1ایـن کتـاب دارای آموزههـا و روشهای پژوهشـی ،موقعیت
محـور و مبتنی بر شـبکه مفهومی اسـت.
 .2به روز اسـت و براسـاس تهدیدات ،الزامات و بایسـتگیهای
دفاعـی جنگ نرم و سـخت تألیف شـده اسـت.
 .3تولید محتوای بومی و منطقهای دارد.
 .4بـه شـهدای نوجـوان الگوسـاز در سـطوح ملـی و منطقهای
بیشـتر از قبـل پرداخته اسـت.
 .5مکمـل آموزههـا و مهارتهـای دفاعـی قبلـی دانشآموزان
است.
 .6برنامههـای علمی آن شـامل میـدان تیر و اردوهـای راهیان
نور هماهنگ اسـت.
 .7بـه سـایر آموزههـا و کلیـد واژههـای بـا اهمیـت بهعنـوان
مفاهیـم اصلـی و خـرده مفاهیـم توجـه شـده اسـت ،ماننـد
دشمنشناسـی ،فتنه و نفـوذ ،امید ،استکبارسـتیزی ،مدیریت
تـابآوری و مقاومـت در شـرایط سـخت ،روحیة سلحشـوری،
بسـیج محلـه ،امنیـت منطقـهای ،شـبکههای اجتماعـی،
بازیهـای رایانـهای ،مدیریـت بحران ،حـوادث و امـداد بومی و
منطقـهای ،پدافند محلی ،آشـنایی با خدمت مقدس سـربازی
و ...
 .5یادآوری
 .1در ایـن کتـاب ،تـا حد بسـیار زیـاد ،از آوردن متـون حافظه
محـور و طوالنـی خـودداری و برعکـس به زمینههـای فعالیت
محور ،مبتنی بر اسـتفاده از اجزای مختلف بسـتة آموزشی اعم
از لوح فشـرده ،کتاب معلم ،نقشـه و ماکت و دستگاه شبیهساز
(سـمیالتور) آموزش تیراندازی توجه شـده اسـت .ضمن اینکه
در کنـار کتـاب سـه روز آموزش عملی شـامل اطفـای حریق،
امـداد و نجـات ،پدافنـد غیرعامل ،اسلحهشناسـی و میدان تیر
شوپرورش
پیشبینی شـده کـه برابر قانون بـا مشـارکت آموز 
و سـازمان بسـیج دانشآموزی برگـزار میگردد.

 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
در پایههـای یازدهـم و دوازدهـم آمادگـی دفاعـی پیشبینـی
نشـده اسـت اما بنـا به ضـرورت ،مفاهیـم آن بهصـورت درهم
تنیـده بـا دیگـر مفاهیـم ،در سـایر درسهـاً ،
مثلا در ادبیـات
فارسـی ،لحـاظ خواهد شـد.
نام كتاب :كتاب معلم تربيتبدني1
كد كتاب110226 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي12-11-10:
رشتةتحصيلي:كليةرشتهها
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
ایـن کتـاب در پـی آن اسـت تـا بـا دادن رهنمودهـای الزم
بـه معلمـان ورزش و تربیتبدنـی ،آنـان را در تعلی موتربیـت
دانشآموزانـی واجـد شایسـتگیهای زیـر یـاری کنـد:
 دارای سـواد جسـمانی باشـند و بـا ارزشگـذاری بـه فعالیتجسـمانی و پیـروی از سـبک زندگی فعـال ،سـطح ارتقا یافتة
آمادگی جسـمانی خـود را نشـان دهند.
 دارای سـواد حرکتـی باشـند و بـا بـه کارگیـری مفاهیـمو مهارتهـای ورزشـی ،توانایـی خـود را در اجـرای انـواع
فعالیتهای جسـمانی و ورزشـی مورد عالقـه در موقعیتهای
مختلـف نشـان دهنـد.
 دارای رشـد عاطفی و اجتماعی باشـند و هنگام مشـارکت درفعالیت جسمانی و ورزش رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی
از خود نشـان دهند.
 .2معرفی اجمالی
ایـن کتـاب در بخش اول بـه معرفی برنامـه درس تربیتبدنی
در دورة دوم متوسـطه میپـردازد و در بخـش دوم محتواهـای
آموزشـی الزم را ،بـه همـراه رهنمودها و فعالیتهای آموزشـی
ارائـه میکند.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
این کتاب برای اولین بار تألیف و چاپ میشود.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
کتاب برای نخستین بار تألیف شده است.
 .5یادآوری
چـون کتاب درسـی ویـژهای بـرای دانشآمـوزان این پایـه ،در
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برنامة درسـی تربیتبدنی تألیف نشـده ،در این کتاب عالوه بر
معرفـی برنامـه و دادن رهنمودهـای الزم به معلم ،تالش شـده
اسـت محتوای آموزشـی مرتبط بـا دانشآموز و نحـوه آموزش
آن نیـز ارائه گردد.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
هميـن كتـاب بـا مشـخص شـدن بودجهبنـدي هـر پايـه در
ابتـداي هـر فصـل بـراي پايههـاي دهـم و يازدهـم و دوازدهم
تأليـف ميشـود.
نام كتاب :تاريخ 1
كد كتاب110219 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس3 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
ایـن کتـاب بایسـتی موقعیتهایـی را فراهـم آورد کـه
دانشآمـوزان بتواننـد بـا بررسـی و مطالعـة شـواهد و مـدارک
مربـوط بـه رویدادها و تحـوالت مهم تاریـخ ،وضعیت تمدنها
و جوامـع بشـری ،بـه خصوص تمـدن و جامعة ایرانـی در عصر
باسـتان را مـورد تحلیـل قـرار دهند پیامدهـای آن را بررسـی
کنند .
 .2معرفی اجمالی
کتاب از سه فصل تشکیل شده است:
فصـل اول بـا عنوان تاریخشناسـی .شـامل سـه درس ،ماهیت،
چیسـتی و کارکـرد دانـش تاریخ و روشهـای تحصیل معرفت
تاریخـی را مـورد بررسـی و کاوش قـرار میدهد.
فصـل دوم بـا عنوان سـپیدهدم تمدنهای جهان ،شـامل سـه
درس ،دسـتاوردهای تمدنهـای باسـتانی بینالنهریـن ،مصر،
هنـد ،چیـن ،یونـان و روم را مـورد بررسـی قـرار میدهد.
فصـل سـوم با عنـوان هویـت و میـراث مـا ،شـامل  10درس،
تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران در عصر باسـتان را مورد بررسـی
قـرار میدهد.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
در بحـث عصـر باسـتان با کتاب تاریـخ ایران و جهان  1سـابق
مشابه است.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
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ایـن کتـاب جدید چـون در چارچوب اسـناد تحولـی و بر پایة
ایدههـای کلیـدی و شایسـتگیهای حـوزة تربیـت و یادگیری
علـوم انسـانی و مطالعـات اجتماعـی طراحی و تدوین شـده از
حیـث اهداف ،محتوا ،سـاماندهی محتوا و طراحی آموزشـي با
کتاب سـابق بـه کلی متفاوت اسـت.
 .5یادآوری
 .1درسهـای این کتاب در چارچوب طراحی آموزشـی برآمده
از اسـناد تحولی ،تألیف شده است.
 .2در بیشتر دروس به کالس وارونه توجه شده است.
 .3بـه رسـانههای پرشـمار ،مخصوصـاً تصاویـر و فیلـم کوتـاه
مسـتند ،توجه شـده اسـت.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
بـرای پایههـای یازدهـم و دوازدهـم ،یعنـی تاریـخ 2و تاریخ ،3
نیـز کتابهـا بـا همیـن رویکـرد تألیـف خواهـد شـد؛ بـا این
توضیـح کـه در کتـاب تاریـخ  2از صـدر اسلام تا پایـان دوره
صفویـه و در کتـاب تاریـخ  3تاریخ معاصر محتـوای کتابها را
تشـکیل خواهد داد.

نام كتاب :رياضي 1و آمار
كد كتاب110212 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس 3 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
ایجـاد فرصتهای مناسـب بـرای یادگیری همـة دانشآموزان
در آمـوزش ریاضـی و آمـار مأموریت اصلی این کتاب اسـت.
(ويژهنامة پاية دهم)

 .2معرفی اجمالی
این کتاب از شـش فصل (سـه فصل آمار و سـه فصل ریاضی)
تشـکیل شـده اسـت .سـه فصل اول آن (ریاضی) ادامه ریاضی
نهم اسـت و سـه فصل بعدی (آمار) کاربردی اسـت و متناسب
با رشـتة انسـانی طراحی و تألیف شـده است.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
وجـه تشـابه ایـن کتـاب بـا کتابهـای ریاضـی نهم و هشـتم
در رویکـرد و نیـز فعالیـت محـور بـودن آن اسـت ،بـه طـوری
کـه دانشآمـوزان در اکثـر موارد در سـاختن و آمـوزش مفهوم
مشـارکت داده شـدهاند.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
وجـه تمایـز کتـاب بـا کتابهای پیشـین اسـتفادة بیشـتر از
مثالهـای حـل شـده و متن اسـت .همچنیـن در تألیـف این
کتـاب کاربردی کردن مطالب و اسـتفاده از کاربردهای ریاضی
و آمـار در علـوم دیگـر مدنظـر قرار گرفته اسـت.
 .5یادآوری
دبیـران محتـرم کـه داوطلب تدریـس این کتاب هسـتند باید
در زمینـة آمـار آموزشهـای الزم را دیـده باشـند و علاوه بـر
تسـلط نسـبی بـر این علـم ،موضوعـات ریاضـی پایـه را نیز به
خوبـی بدانند.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
در پایـة یازدهـم نیز کتابی بـا همین نام خواهیم داشـت که از
دو بخش ریاضی و آمار تشـکیل میشـود؛ اما در سـال دوازدهم
کتـاب فقط به مباحث ریاضـی اختصاص دارد.

نام كتاب :شيمي1
كد كتاب110210 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه

پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :رياضيفيزيك و علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس3 :
 .1مأموریت اصلی کتاب
کتابهـای شـیمی مـدارس بـا توجـه بـه ایـن واقعیـت کـه
«انسـان از آغـاز خلقت خود تا امـروز نیاز به خوراک ،پوشـاک،
امنیت ،بهداشـت و  ...داشـته و در این میان با مشکالتی مواجه
شـده اسـت و نقش علم شـیمی در حل این مسـائل» طراحی
و تألیـف میشـود .بـر ایـن اسـاس رسـالت اصلـی ایـن کتاب
آمـوزش و تربیـت شـهروندانی اسـت کـه سـواد علمـی دارنـد
یعنـی از دانـش و علـم شـیمی در فهـم و حل مسـائل زندگی
خـود به درسـتی بهـره میبرنـد؛ افـرادی که:
 êاهل فکر کردن هستند؛
 êمسئولیت پذیرند؛
 êاز دانش خوب برخوردارند؛
 êمهارت برقراری ارتباط باالیی دارند؛
 êنسـبت بـه خالق ،خلق ،مخلـوق و خلقت روحیـة مراقبت و
محافظـت دارند؛
 êروحیه پرسشگری دارند.
 .2معرفی اجمالی
کتاب دارای  3فصل با عنوانهای زیر است:
 êاز آغاز هستی چه میدانیم؟
 êدرگاه ورود به سیارة آبی؟
 êدر بیکران آب:
در هـر فصـل بخشهایـی بـا عنوانهـای «با هم بیندیشـیم»،
«پیونـد با صنعت» و  ...به منظـور برقراري ارتباط میان دانش و
مسـائل اجتماعی ،ف ّناوری و زیسـتمحیطی با تکیه بر مسـائل
بومـی و منطقـهای طراحی و تألیف شـده اسـت .زمان تدریس
این کتاب در برنامه  3سـاعت در نظر گرفته شـده اسـت.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
سـرفصلهای ایـن کتاب بـا کتابهای قبلـی تفاوت نـدارد اما
زیـ ِر عنوانهـا با کتابهای قبلی متفاوت اسـت و سـازماندهی
محتـوا تغییـر کرده اسـت ،تعـداد زیـر عنوانها کاهـش یافته
اسـت .از نـگاه آموزشـی ،رویکـرد آمـوزش فعـال حفـظ شـده
است.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
ایـن کتـاب براسـاس برنامة  1تـا  12طراحی ،تدویـن و تألیف
شـده اسـت .در ایـن فراینـد ،از تجمیع مفاهیـم در یک کتاب
پرهیـز شـده اسـت .بـرای نمونـه ،مفاهیـم اسـتوکیومتری در
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هـر سـه کتـاب وجـود دارد ولی متناسـب بـا هر کتـاب تألیف
و تدریـس میشـود .در سـازماندهی محتـوا از رویکـرد کل بـه
جز اسـتفاده شـده اسـت .در پایان فصل مجموعه پرسـشها و
تمرینهـا اضافه شـده اسـت.
 .5یادآوری
این کتاب دارای چند ویژگی به شرح زير است:
 éزمینه محور است؛
éتا حد امکان بومیسازی شده است؛
 éرویکرد توسعه پایدار را دنبال میکند؛
 éفعال است؛
 éدر آن به رویکرد کاوشگری توجه شده است.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
در پایههـای  11و  12نیـز کتابهای شـیمی ،برای رشـتههای
ریاضیفيزيـك وعلومتجربی ،تولید میشـود همـه ویژگیهای
ذکـر شـدة فـوق در مـورد ایـن کتابها صـدق خواهد کـرد با
این توضیح که سـاعات تدریس شـیمی پایة  11سـه ساعت و
شـیمی پایة  12چهار سـاعت خواهد بود.

نام كتاب :زيستشناسي1
كد كتاب110216 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :علوم تجربي
ميزان ساعت تدريس3 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
 éآشـنایی دانشآمـوزان بـا موضـوع علـم زیسـت شناسـی و
روش آن؛
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 éآمادهسازی دانشآموزان برای زندگی فعال و خالق؛
 éآمـوزش مفاهیم زیستشناسـی در ارتباط بـا نیازهای فردی
و حرفهای؛
 éتربیت علمی و منطقی دانشآموزان.
 .2معرفی اجمالی
ایـن کتـاب به تشـریح و تبییـن پـارهاي از مفاهیم اساسـی در
ارتبـاط بـا نیـاز بـه مـاده و انـرژی ،فرایندهـا و دسـتگاههای
تخصصیافتـه در اینبـاره در جانداران میپـردازد .محور اصلی
مباحـث در این کتاب انسـان اسـت ولـی تنوع سـاز و کارهای
کسـب مـاده و انـرژی در سـایر جانـداران نیز به اختصـار بیان
میشـود .محتـوای کتـاب در هفت فصل تنظیم شـده اسـت.
ابتـدا بـه معرفی علم زیستشناسـی در گـذر زمان میپـردازد.
سـپس به فیزیولوژی بعضی دسـتگاهها در بدن انسان از جمله
گـوارش ،تنفـس ،گردش مواد و دفع اشـاره میشـود ،با مبحث
سـلول و بافتهـای گیاهـی ادامه مییابـد و با تغذیـه ،جذب و
انتقـال در گیاهان پایـان میپذیرد.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
مفاهیم و فرایندهای اساسـی در ارتباط با کسـب ماده و انرژی
در ایـن کتـاب با کتابهای قبلی یکی اسـت.
در ضمـن کتـاب جدید براسـاس تجربههای گذشـته و اصالح
اشـکاالت قبلی تدوین شـده است.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
 محـور قـرار دادن انسـان در آموزش مفاهیم مرتبط با کسـبمـاده و انرژی؛
 بـا توجـه بـه اینکـه در دوره متوسـطه اول بـه موضوعهـایسـلول ،بافـت ،مولکولهـای زیسـتی و آناتومـی دسـتگاههای
بـدن انسـان ً
قبلا پرداخته شـد در این کتاب بـه آن موضوعها
در حـد لـزوم ،بـه همـراه فیزیولـوژی دسـتگاهها ،توجه شـده
اسـت تـا از تکـرار مطالـب قبلی پرهیز شـود.
 .5یادآوری
 .1آمـوزش ایـن کتـاب مسـتلزم بهکارگیـری ظرفیـت
دانشآمـوزان در امـر یادگیری اسـت و معلـم در این کتاب باید
بـه نقـش هدایتگـر بـودن خـود بـاور داشـته باشـد.
 .2در ایـن کتـاب پـس از پرداختـن بـه فیزیولوژی دسـتگاهها
در بـدن انسـان به تنـوع موضوع در جانـواران نیز میپـردازد تا
دانشآمـوز بـا مقایسـه آنها ،به نظـم و یکپارچگـی موجود در
طبیعت پـی ببرد.
 .3بـا توجـه بـه بازخـوردی کـه از تدریس کتابهای گذشـته
بـه دسـت آمـده و ابـراز نارضایتـی دبیـران و دانشآمـوزان از
کنـار هـم بودن مطالـب گیاهی و جانـوری ،در ایـن کتاب این
(ويژهنامة پاية دهم)

مباحـث از هـم جـدا شـده تا یادگیـری آنها آسـانتر شـود.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
بـرای سـالهای یازدهـم و دوازدهـم نیـز کتابهـای زیسـت
شناسـی  2و زیستشناسـی ،3شـامل موضوعـات و مفاهیـم
مرتبط با سـامانههای زیسـتی ،از سـلول تا بومسـازگان ،تألیف
خواهد شـد.

نام كتاب :زبان انگليسي1
كد كتاب110230 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتةتحصيلي:كليةرشتهها
ميزان ساعت تدريس 3 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
آمـوزش چهـار مهـارت زبانـی بـا رویکـرد ارتباطـی فعـال و
خودباورانـه در حوزههـای فردی ،اجتماعـی ،علمی و تحصیلی
 .2معرفی اجمالی
ایـن کتـاب اولیـن کتـاب از مجموعـه کتابهـای
 visionمیباشـد کـه خـود اسـتمرار و ادامـة مجموعـه
کتابهـای  prospectمیباشـد .کتابهـای vision 1-3که
بـرای تدریـس در پایههـای تحصیلی دهم تـا دوازدهم طراحی
شـدهاند کمـاکان با رویکـرد ارتباطی فعـال و خودباورانه تألیف
شـده يـا میشـوند .ایـن کتـاب دارای چهـار فصل کلی اسـت
و هـر فصـل دارای چندیـن زیـر فصل اسـت کـه در چارچوب
مهارتهای چهارگانة زبانی تألیف شـده اسـت .بسـتة آموزشی
زبـان پایـة دهـم دارای کتـاب دانشآمـوز ،کتـاب کار ،کتـاب
راهنمـای معلـم ،لـوح فشـردة صوتـی دانشآمـوز و همچنین
فیلـم آموزشـی راهنمـای معلـم (بر فراز آسـمان) میباشـد.

 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
ایـن کتـاب بـه لحاظ شـکلی و محتوایـی در امتـداد منطقی و
علمی کتابهای زبان انگلیسـی دورة متوسـطه اول میباشـد.
همچنیـن رویکـرد آموزشـی کتـاب ،شـیوة طراحـی مطالب و
توجه همزمـان به هر چهار مهارت ،نحـوة طراحی فعالیتهای
ً
کاملا همسـو با کتابهای پیشـین
کتـاب کار و مـوارد دیگـر
است.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
در ایـن کتـاب عالوه بر گسـترش دامنه واژگانـی دانشآموزان،
دو مهارت خواندن و نوشـتن به نسـبت کتابهای قبلی تکامل
بیشـتری مییابنـد و دانشآمـوزان بـا راهبردهـای خوانـدن و
نوشـتن بیش از پیش آشـنا میشـوند.
 .5یادآوری
 .1تدریـس ایـن کتـاب مسـتلزم آشـنایی معلـم بـا روح کلی
رویکـرد ارتباطـی فعـال و خودباروانـه اسـت.
 .2مطالعـة دقیـق راهنمـای معلـم ایـن کتـاب و مجموعـه
کتابهـای ( visionپایههـای هفتم تا نهـم) و توجه مجموعه
فیلمهـای بـر فـراز آسـمان مـورد تأکید اسـت.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
با تألیف کتابهای  vison 2 ،3ادامه پیدا خواهد کرد.
نام كتاب :عربي1
كد كتاب110207 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
مأموریـت ایـن کتـاب عبـارت اسـت از پـرورش مهارتهـای
چهارگانـه زبانـی ،شـامل شـنیدن ،خوانـدن ،سـخن گفتـن
و نوشـتن بهمنظـور فهـم بهتـر قـرآن ،متـون دینـی و زبـان و
ادبیات فارسـی .این کتاب با توجه به اسـناد باالدسـتی «قانون
اساسـی»« ،برنامـة درسـی ملـی» و «راهنمای برنامة درسـی»
نوشـته شـده اسـت و راهنمای برنامة درسـی عربی نیز نقشـه
راه بـرای تألیـف کلیـة کتابهـای درسـی عربی اسـت.
 .2معرفی اجمالی
ایـن کتـاب هشـت درس دارد و در آن علاوه بـر  359کلمـه
جدیـد ،حـدود  850واژة عربی کتابهای هفتم ،هشـتم و نهم
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نیـز تکرار شـده اسـت .پـس در حقیقت هـدف این کتـاب ،در
بخـش واژگان ،آمـوزش حدود  1200واژة پربسـامد زبان عربی
اسـت .کتـاب متـن محور اسـت ،یعنی همـه چیـز در خدمت
فهـم متنهـا و عبارتها اسـت .وقتی دانشآموز خوب بشـنود،
خـوب بخوانـد و خوب بفهمـد و ترجمه کند؛ در سـخن گفتن
نیـز مهارت خواهـد یافت.
دانشآمـوزان پایـة دهـم قب ً
ال با این سـاختارها آشـنا شـدهاند:
انـواع فعـل (ماضـی ،مضارع ،امـر ،نهی ،نفی ،مسـتقبل ،معادل
ماضـی اسـتمراری) ترکیـب اضافـی و وصفـی بـرای ترجمـه،
ترکیـب مخلـوط ماننـد «اخوکـن الصغیـر» ،اعـداد اصلـی و
ترتیبـی؛ یعنـی یک تـا دوازده و یکم تـا دوازدهم .وزن و ریشـه
کلمـات ،اسـم اشـاره ،کلمات پرسشـی ،و سـاعتخوانی.
در ایـن کتـاب هر چنـد درس اول مرور -آموختههای پیشـین
اسـت ،امـا در سـایر درسهـا نیـز این مرور انجام شـده اسـت.
ً
مثلا در درس دوم عددهـا آمـوزش داده میشـوند کـه در
متوسـطه اول نیـز عددهـای اصلـی و ترتیبـی تـا  12آمـوزش
داده شـده بودنـد .در ایـن کتـاب همچنیـن عددهـای اصلی از
یـک تـا صـد و عددهـای ترتیبـی از یکـم تـا بیسـتم آموزش
داده خواهـد شـد .البتـه ،مباحـث مطابقـت عـدد و معـدود و
ویژگیهـای معـدود جـزء اهـداف آموزشـی کتـاب نیسـت.
بدیهـی اسـت کـه در کتاب درسـی این مطابقتهـا در متون و
عبـارات وجـود دارد و دانشآمـوز ،با دقت در خـودش میتواند
ایـن ظرافتهـا را کشـف کنـد ،امـا آمـوزش و ارزشـیابی آنها
مدنظـر نیسـت .دانشآمـوزان ،قب ً
ال در متوسـطه اول ،بـا هر دو
فعـل مجـرد و مزیـد و صـرف فعلهای ثالثی مجـرد صحیح و
سـالم آشـنا شـدهاند و حـال در این کتـاب با فعلهـای مزید و
حتـی فعلهـای مهمـوز ،مضاعف و معتل نیز آشـنا میشـوند.
ـرقَ  ،ا ِشـ َت َری،
ماننـد :آ َم َ
ـم ،أَتَـی ،أَ َ
جـاب ،أَ َح َّ
ـن ،اِب َت َس َ
ـب ،ا ِح َت َ
صـاب ،أَ َ
َّ
َ
ـر َج ،حـا َولَ ،حـذ َر ،زا َد و  ...درسهای سـوم
أَ َ
عطـی ،ت ََخ َّ
و چهـارم ،بـدون ذکـر اصطالحـات ثالثی مجـرد و مزیـد ،این
فعلهـا بـاز آمـوزی شـدهاند .دانشآمـوز ً
قبلا با شناسـههای
فعلهـای ثالثـی مجرد آشـنا شـده اسـت .در حقیقـت هدف
آموزشـی این دو درس این اسـت که با اسـتفاده از آموختههای
ِ
سـه سـال اول ،دانشآمـوز بـا فعلهایـی آشـنا شـود کـه فعل
«ماضی سـوم شـخص مفرد» آنهـا «ثالثی مزید» یـا بیش از
سـه حرف اسـت .تشـخیص ثالثی مزیـد از ثالثی مجـرد ،ذکر
نـوع باب ،سـاخت یا صـرف فعـل و ترجمه از فارسـی به عربی
آن از اهـداف آموزشـیاسـت .دانشآموز فقط بایـد بتواند فعل
و مصـدر ثالثـی مزید را درسـت ترجمه کند و ماضـی ،مضارع،
امـر و نهـی و مصـدر آنهـا را از هم تشـخیص دهد.
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از فعلهـای معتـل ،مهموز و مضاعـف ،در حالتهایي که دچار
تغییرات پیچیده میشـوند ،در ارزشـیابی سـؤال نمیشود؛ زیرا
قواعـد ایـن فعلهـا در این کتاب لحاظ نشـده اسـت .منظور از
تغییـرات پیچیده مواردی مانند حذف حرف علّـه ،ادغام و ّ
فک
ادغـام ،املای همـزه و هـر گونه قاعدهای اسـت کـه مربوط به
ویژگیهـای متفاوت فعلهای غیرصحیح و سـالم میباشـد.
در بخـش واژهنامـه (جـز دو درس اول و دوم) مضـارع و مصـدر
فعلهـای ماضی ثالثی مزید مدام تکرار شـده اسـت .این تکرار
تـا انتهـای کتـاب ادامـه دارد تا دانشآمـوز کمکم ایـن فعلها
را بشناسـد؛ امـا مصدر فعلهایی مانند دل ،سـار ،رجـا ،رضی و
 ...چون قیاسـی نیسـتند نیامده است.
در درس پنجـم جملههای اسـمیه و فعلیه تدریس میشـود و
هـدف از آن شـناخت اجـزای جمله یعنی فعـل ،فاعل ،مفعول
بـه ،مبتـدا بـه خبـر اسـت؛ امـا اعرابگـذاری کلمـات هـدف
نیست .
تشـکیل (حرکتگـذاری کامـل) متن یا عبـارت از اهـداف این
کتاب نیست.
در درس ششـم اعـراب جملـه اسـمیه و فعلیـه و چهـار حالت
اعـراب (رفـع ،نصـب ،جـر و جـزم) آمـوزش داده شـده اسـت.
هـدف فقـط شـناخت اجـزای جملات اسـت و اعرابگـذاری
هدف آموزشـی نیسـت.
در درس هفتـم فعـل مجهـول تدریـس میشـود .هـدف ایـن
اسـت که دانشآمـوز جملههای دارای فعال مجهول را درسـت
معنـا کند .تبدیل فعـل معلوم به مجهـول و برعکس در جمله
هدف نیسـت.
جـر آمـوزش داده میشـود.
در درس هشـتم معانـی حـروف ّ
دانشآمـوز بایـد بتواند حروف جـر و جار و مجـرور را در جمله
جـر در اسـم مجـرور هـدف
تشـخیص دهـد .اعرابگـذاری ّ
نیسـت .در ایـن درس نـون وقایـه نیـز تدریـس شـده اما مثل
همیشـه سـاخت مدنظر نیسـت.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
ایـن کتـاب ،همانند کتابهای پيشـين ،شـامل متـن آغازین،
واژهنامـه ،شـرح قواعد و تمرینات اسـت.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
در ایـن کتـاب بسـیاری از واژگان کتابهای قبلی تکرار شـده
اسـت؛ همچنیـن در هـر درس پـارهای از واژههـای درسهـای
قبـل تکرار شـدهاند .تمرینات کاربرد واژگان ،بیشـتر ،براسـاس
واژگان کتابهـای قبلـی هسـتند .بخـش مکالمـه نیـز که در
خواسـت دبیرخانه ،گروههای آموزشـی ،معلمان و دانشآموزان
(ويژهنامة پاية دهم)

بـوده اسـت درصـدی از کتـاب را به خود اختصاص داده اسـت.
بیشـتر تصاویر کتاب را عکس تشـکیل میدهد نه نقاشی ،زیرا
دانشآمـوزان تصویـر واقعی را بیشـتر میپسـندند .کتابهای
پیشـین قاعده محـور بود .ولی کتابهای کتـب جدید در عین
حـال کـه قواعـد در آنها حذف نشـده متن محور میباشـند.
 .5یادآوری
 .1در گذشـته بیـن آمـوزش عربـی در دبیرسـتان و دانشـگاه
تداخـل وجود داشـت .امـا در کتابهـای جدید بخشـی از کار
بر عهده دانشـگاه گذاشـته اسـت ،بـه ویژه که سـاعت تدریس
عربـی در رشـته ادبیـات و انسـانی به نصف تقلیل یافته اسـت.
التحلیـل الصرفـی و االعراب (تجزیـه و ترکیـب) از اهداف این
کتـاب نیسـت؛ امـا دانشآمـوز بهعنـوان نمونه باید تشـخیص
دهـد کـه «کاتـب» و «مکتـوب» اسـم فاعـل و مفعولانـد؛ یـا
«اسـترجع» فعـل امر اسـت و معنـای «کاتـب» و «مکتوب» و
«اسـترجع» را بداند.
 .2نیـازی بـه دادن جـزوة مکمل قواعـد به دانشآموز نیسـت،
زیـرا هـر چه الزم بـوده در کتاب آمده اسـت و یا در سـالهای
بعد خواهـد آمد.
 .3مکالمـه ،نمایش ،سـرود ،ترجمه تصویری و داستاننویسـی
عملـی درس عربی محسـوب میشـود .مدارسـی که وقت
کار
ِ
اضافـه دارنـد یـا دانشآمـوزان خاصـی را ثبت نـام کردهاند می
تواننـد بهعنوان فوق برنامه در چنین زمینههایـی دانشآموزان
را فعال کنند.
 .4جمله سـازی و اعرابگذاری از اهداف کتاب درسـی نیسـت
و نباید از آنها سـؤال طرح شـود.
 .5در سـایه درسـت خوانـدن ،درسـت فهمیـدن و ترجمـه
درسـت ،مهارت سـخن گفتن نیز حاصل خواهد شـد .میتوان
در کالس مکالمه کرد ،اما باید توجه داشـته باشـیم که شـمار
اندکـی از دانشآموزان قادرند هنگام سـخن گفتن ظرافتهای
دسـتوری را به خاطـر بیاورند و رعایت کنند .زیرا بـه یادآوردن
قواعـد هنگام سـخن گفتن برای هر زبانآموزی دشـوار اسـت.
در سـخن گفتـن سـرعت عمـل الزم اسـت بـا نوشـتن قابـل
مقایسـه نیسـت .باید به این نکتة بسـیار مهم توجه شـود تا در
آمـوزش مهارت سـخن گفتن بـه دانشآموز ضربه وارد نشـود.
نظـر به دشـواری مکالمه باید در امتحانات ،مسـابقات و کنکور
صرفـاً از همـان عبـارات موجود در کتاب سـؤال طـرح گردد.
 .6آمـوزش فعـل و ضمیر در سـه کتاب عربی متوسـطه اول با
دسـتور زبـان فارسـی مطابقت داده شـده و در مـورد ضمایر به
صورت (من ،تو ،او ،ما ،شـما ،ایشـان) اسـت؛ سـبک پیشین به
ایـن صـورت بـود( :هـو ،هما ،هـم ،هی ،همـا ،هن ،انـت ،انتما،

انتـم ،انـت ،انتما ،انتن ،انـا ،نحن) تدریس آزمایشـی این کتاب
بـه مـا نشـان داد کـه دانشآمـوزان بـا این شـیوه بسـیار بهتر
درس مـی آموزنـد .از آنجـا کـه درس عربـی در رشـته علـوم
انسـانی تخصصـي و دانشآمـوزان بایـد بـا اصطالحـات خاص
زبـان عربـی آشـنا شـوند ،در درس اول صـرف فعـل مطابـق
کتابهـای صرف و نحـو صورت گرفتـه و اصطالحات صیغهها
ذکر شـده اسـت.
 .7معنای کلمات در امتحان باید در جمله خواسته شود.
 .8آمـوزش فعلهـای معتـل ،مهمـوز ،مضاعف و نیـز هر گونه
فعلـی کـه تغییـرات پیچیـدة صرفـی دارد از اهـداف کتـاب
نیسـتً .
مثلا اگرچـه در کتـاب فعل «اسـتفاده» بـه کار رفته
و فعـل «اسـتفعل» نیـز آموزش داده شـده اسـت؛ امـا نباید از
فعل «اسـتفد» سـؤال دهیم؛ البتـه اگر معنای «اسـتفادت» را
بخواهیـم اشـکالی نـدارد .منظـور از تغییـرات پیچیـدة صرفی
مـواردی ماننـد حذف حـرف علّـه ،ادغام و ّ
فـک ادغـام ،امالی
همـزه و هـر گونه قاعدهای اسـت کـه مربوط بـه فعلهای غیر
صحیح و سـالم میباشـد.
در پایـان از همـکاران ارجمنـد میخواهیـم تا با رویکـرد دفتر
تألیـف همـگام شـوند؛ زیـرا دانشآموزان بـا همین رویکـرد از
دورة اول متوسـطه به دورة دوم آمدهاند و در سـالهای بعد نیز
کتابهـای عربـی عمومی پایههـای یازدهم و دوازدهـم ادامه و
مکمـل همیـن روش خواهند بود.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
همـان طـور کـه کتـاب دهـم (کتـاب فعلـی) ادامـه روش
کتابهـای هفتم تا نهم اسـت ،کتابهـای یازدهـم و دوازدهم
نیـز ادامـه ایـن کتـاب خواهنـد بود.
نام كتاب :منطق
كد كتاب110223 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس2 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
کمـک بـه رشـد تفکر عقلـی و توانـا نمـودن دانشآمـوزان در
تعریـف و اسـتنتاج و نهایتـاً ارتقـای توانایـی آنهـا در کشـف
درسـت نماها (مغالطات) از حقایـق ،مأموریت اصلی این کتاب
است.
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 .2معرفی اجمالی
کتاب منطق شـامل سـیزده درس اسـت .از درس اول تا ششم
بـه بحـث تصـورات اختصـاص دارد کـه طـی آن دانشآمـوز
ِ
تعریـف درسـت و قواعد آن آشـنا
بـا انـواع تعریـف ،چگونگـی
میشـود .از درس ششـم تا سـیزدهم نیز به بحث قضایا ،اقسام
احـکام و جایـگاه آن در اسـتدالل اقسـام قیـاس ،ارزش قیاس
و مـاده قیـاس اختصـاص دارد و در نهایـت به بحـث مغالطات
پرداخته شـده اسـت.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
ایـن کتـاب همـان کتـاب پیشـین اسـت کـه در پایـة سـوم
دبیرسـتان تدریس میشـد با این تفاوت کـه بعضی از مباحث
ثقیـل آن ،بـرای تسـهیل درک دانشآمـوز پایـه دهـم ،حذف
شـده است.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
تمایز آن حذف جداول صدق و اثبات ضروب است.
 .5یادآوری
 .1از نکات برجسـته این کتاب زبان سـاده و فرایند مدار بودن
مباحث آن است.
 .2بـه مجریـان توصیه میشـود که حتماً راهنمای معلـم را در
اختیـار دبیران ایـن درس قرار دهند زیرا بیـش از هفتاد درصد
این دبیران غیـر مرتبطاند.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
منطـق فقـط در پایـة دهـم تدریس میشـود ولی بـا توجه به
اینکه بسـیاری از مباحث فلسـفی بر تعاریف دقیق ،استداللها
و قیاسهـای پیچیـده متکی اسـت ،لـذا مباحث ایـن درس به
طـور غیرمسـتقیم در دروس مرتبـط در پایههـای باالتـر هـم
وجـود دارد و دبیـران آن درسهـا مجبورنـد بـه فراخـور درس
مباحث را یـادآوری نمایند.
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نام كتاب :هندسه1
كد كتاب110213 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتةتحصيلي:رياضيفيزيك
ميزان ساعت تدريس2 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
ایجـاد فرصتهای مناسـب بـرای یادگیری علم هندسـه برای
همـة دانشآمـوزان مأموریت اصلی کتاب اسـت.
 .2معرفی اجمالی
ایـن کتـاب دارای چهـار فصـل و در مجمـوع شـامل مباحثي
چـون ترسـیمات هندسـی ،اسـتدالل ،تشـابه و تالـس ،چنـد
ضلعیهـا و شـهود و تجسـم هندسـی میباشـد کـه در ادامـة
هندسـة متوسـطه اول آرام آرام سـطح تجریـد را در قـدرت
اسـتدالل بـاال میبـرد.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
رویکـرد آموزشـی کتاب شـباهت زیادی به کتابهـای ریاضی
سـالهای قبـل دارد و از روش فعـال در آمـوزش مفاهیـم نیـز
استفاده شـده است.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
بـا توجه به اینکـه دانشآموزان در پایههای دوره اول متوسـطه
درسـی بـه اسـم هندسـه نخواندهانـد ایجـاب میکنـد کـه در
تدریـس ایـن کتـاب بـر یادگیـری از طریق شـهود بـه تجرید
بیشـتر تأکید شود.
 .5یادآوری
چیـزی کـه ممکـن اسـت بـه آمـوزش این کتـاب لطمـه وارد
کنـد عـدم توجـه بـه اهـداف تعریـف شـده بـرای هـر مفهوم
اسـت .لـذا الزم اسـت دبیرانـی کـه تدریـس ایـن کتـاب را بر
(ويژهنامة پاية دهم)

عهـده میگیرنـد ،عالوه بر داشـتن معلومـات الزم از هندسـه،
بـه اهـداف آموزشـی هندسـه در دورههای تحصیلـی نیز واقف
باشند.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
در پایـه یازدهـم نیـز کتاب هندسـه خواهیـم داشـت .در پایه
کم و
دوازدهـم مباحـث هندسـی وجـود خواهـد داشـت ولـی ّ
کیـف آن بعـدا ً معلـوم خواهد شـد.
نام كتاب :ديني ،اخالق و قرآن1
كد كتاب110205 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :ادبيات و علوم انساني
ميزان ساعت تدريس 3 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
آموزش مفاهیم دینی
 .2معرفی اجمالی
درس اول :هدف زندگی
درس دوم :سرمایههای انسان
درس سوم :خود حقیقی
درس چهـارم :پنجـرهای بـه روشـنایی (دیـدگاه معتقـدان و
منکـران معـاد)
درس پنجم :آینده روشن (امکان و ضرورت معاد)
درس ششم :منزلگاه بعد (برزخ)
درس هفتم :واقعه بزرگ (قیامت)
درس هشتم :فرجام کار (بهشت و جهنم)
درس نهـم :آهنـگ سـفر (برنامهریـزی برای حرکت در مسـیر
الهی)
درس دهم :اعتماد بر او
درس یازدهم :دوستی با حق (آثار دوستی با خداوند)
درس دوازدهم :یاری از نماز و روزه
درس سیزدهم :فضیلت آراستگی
درس چهاردهم :زیبایی عفاف
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
ایـن کتاب اصالح شـدة کتـاب دیـن و زندگی دوم دبیرسـتان
اسـت .ده درس آن همـان درسهایی اسـت که در کتاب قبلی
آمـده بـود (البتـه با برطـرف کردن نقـاط ضعف ایـن درسها)
و تنهـا دو درس آن جدیـد اسـت (درس اول و درس هشـتم).

ضمنـاً بـه دلیـل کاهـش سـاعات درس دینی به دو سـاعت به
ناچـار ایـن کتاب برخلاف کتب قبلی کـه  16درس بود به 12
درس کاهـش یافت.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
 .1نقـاط ضعـف کتاب گذشـته بـا توجه بـه نظرات همـکاران
اصالح شـده اسـت؛
 .2این کتاب در قالب دوازده درس طراحی شده است؛
 .3تصویرگری بهتری بر روی این کتاب انجام گرفته است.
 .5یادآوری
ایـن کتـاب دارای نرمافزار بر فراز آسـمان (شـامل متن ،کلیپ،
فیلم و عکسهای مرتبط و شـیوة تدریسـی تصویـری کتاب و
نیـز کتاب راهنمای معلم میباشـد که انتظار مـیرود همکاران
حتماً از این دو اسـتفاده کنند.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
برای پایه یازدهم کتاب دین و زندگی سـوم دبیرسـتان و برای
پایـه دوازدهم نیز کتاب پیشدانشـگاهی اصالح خواهد شـد و
در اختیـار دانشآموزان قـرار خواهد گرفت.

نام كتاب :كتاب كار زبان خارجي
كد كتاب110231 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتةتحصيلي:كليهرشتهها
ميزان ساعت تدريس- :
 .1مأموریت اصلی کتاب
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آمـاده سـاختن تمرینهـا و موقعیتهـای یادگیـری مرتبط با
کتـاب دانشآمـوز بـرای دانشآمـوزان
 .2معرفی اجمالی
ایـن کتـاب دارای چهـار فصـل متناظر با کتاب درسـی اسـت
و در آن ،بخشهـا و تمرینهایـی مـورد اشـاره قـرار گرفتـه که
بـه نوعـی مکمل فراینـد آمـوزش در بعضی بخشهـای کتاب
دانشآمـوز اسـت .بعضـی تمرینهـا هـم بـرای حـل در منزل
طراحی شـده اسـت.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
ً
ایـن کتـاب ،به لحاظ رویکـردی و نوع فعالیتها ،کامال همسـو
و مرتبط با کتابهای کار دورة اول متوسـطه اسـت.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
از نظـر طراحـی و صفحهپـردازی ایـن کتـاب داراي تصاويـر
بيشـتر و جذابتر از کتابهای قبلی و متناسـب با رشـد سنی
دانشآمـوزان اسـت و در محتـوا نیـز بـه دو مهـارت خواندن و
نوشـتن بیشـتر توجه شـده است.
 .5یادآوری
ً
ایـن کتـاب مکمـل کتـاب دانشآمـوز اسـت و حتمـا باید هم
در کالس درس و هـم در منـزل توسـط دانشآمـوزان مـورد
اسـتفاده قـرار بگیـرد و دبیـران هـم بایـد نسـبت بـه تصحیح
اشـکاالت دانشآمـوزان اهتمـام داشـته باشـند.
 .6وضعیـت ایـن کتـاب در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
در پایههـای آتـی نیـز به همین صـورت کتاب کار جزء بسـتة
آموزشـی خواهد بود.

فصـل اول :کلیـات شـامل  .1معرفـی محیـط آزمایشـگاه .2
شـیوههای کار در آزمایشـگاه  .3ایمنـی کار در آزمایشـگاه
فصـل دوم :روش علمـی؛ در ایـن فصـل روش علمـی ،در قالب
یـک یـا چند مصـداق عملیاتی تشـریح میشـود.
فصل سـوم :فعالیتهای علمی و عملی شـامل  .1آزمایشهای
نمایشـی و انگیزشـی  .2آزمایشهـای دسـتورالعملی .3
آزمایشهـای مبتنـی بـر کاوشـگری  .4پـروژه
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
کتاب جدیدالتألیف است و مشابه گذشته ندارد.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
کتاب جدیدالتألیف است.
 .5یادآوری
 .1در این کتاب ،رویکرد سـازماندهی محتوا اکتشافی و مبتنی
بر کاوشـگری است.
 .2به نگرانیهای زیسـتمحیطی توجه شـده اسـت (زبالههای
آزمایشـگاهی را مدیریت میکند و .)....
 .3آزمایشهـای کتـاب بایـد کاربـردی و مرتبـط بـا زندگـی
دانشآمـوز باشـد.
 .6وضعیت این کتاب در پایههای یازدهم و دوازدهم
در پایههـای یازدهـم و دوازدهـم نیز کتابی با ایـن عنوان وجود
دارد کـه محتـوای آن ،بهصـورت کامـل و مبسـوط ،همسـو با
اهـداف کتابهای درسـی حـوزه علوم تجربـی طراحی خواهد
شـد ،بـه طـوری کـه مـدارس بتواننـد آزمایشهـای مرتبط با
محتـوای آن را بـا توجـه بـه امکانات و شـرایط خـود انتخاب و
اجـرا کنند.

نام كتاب :آزمايشگاه علوم
كد كتاب110217 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :علوم تجربي و رياضي  -فيزيك
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت

نام كتاب درسي :هنر
كد كتاب درسي110222 :
دوره تحصيلي :دوم متوسطه
پايه تحصيلي :دهم
رشتهتحصيلي:كليهرشتهها
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت

 .1مأموریت اصلی کتاب
آمـوزش مهارتهـای فراینـدی علـوم تجربـی و حـل مسـائل
مرتبـط بـه زندگی بـه روش علمی ،مأموریت اصلـی این کتاب
است.
 .2معرفی اجمالی
این کتاب دارای سه فصل به شرح زیر است:

 .1مأموريت اصلي كتاب درسي:
تمامـي وجـوه زندگـي از طريق هنـر در ارتباط بـا يكديگر قرار
دارنـد و نميتـوان هنـر را بـه آسـاني و به صورت يـك موضوع
جدا و منفصل از سـاير دروس و مسـائل زندگي بررسـي نمود.
هنـر ماننـد زندگـي ،در جهان پيچيدة مـا زنده و پوياسـت .در
ايـن كتاب سـعي شـده تا بـه .1 :ارتقا درك شـرايط اجتماعي
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جهـت بـروز توانمندي هنـري خود  .2تربيت مفسـرين هنري
از طريق تربيت نگرش ،شـناخت ،تحليـل ،بيان و نتيجهگيري
منطقـي و اصولـي هنري و تعميم در تمامي زندگـي  .3ارتقاي
تـوان شـناخت و درك فرهنـگ بومـي و سـنتي خـود و ديگر
كشـورهاي جهان  .4ارتقا تربيت و درك زيباييشناسـي دست
پيدا كنيم.
 .2معرفي اجمالي محتواي كتاب درسي:
ايـن كتـاب بـر  4پودمـان تعاملـي اسـتوار اسـت .1 .زيبايـي
و هنـر :در ايـن بخـش سـعي گرديـده تـا بـا ارائـه توضيحات،
تصاويـر آثـار هنـري و تمرينـات متنـوع نـوع نـگاه ،رفتـار و
شـنيدن دانشآمـوزان تغييـر و تقويـت و تصحيـح گـردد و با
ارائـه تعاريف مختصـري از زيباييشناسـي ذهـن دانشآموزان
را بـه تعاريـف و نظريههـاي مطـرح شـده بهصـورت محـدود
آشـنا سـازد .2 .پودمـان خالقيـت جهـت پـرورش خالقيت و
بـروز توانمنديهـاي فـردي و گروهـي را فراهـم آورده اسـت.
 .3اختصـاص بـه تحليـل آثـار هنـري دارد كه مأموريـت ويژة
ايـن بخـش آمـوزش الفباي تفسـير و تحليل و تفكـر هنري و
منطقـي در ديـدار بـا آثار هنري اسـت و پودمـان  .4به مطالعه
هنرهـاي بومي و فرهنگهـاي متنوع پرداخته تـا دانشآموز را
با غنا و معاني ريشـهدار و ديرينه فرهنگ خويش آشـنا سـازد
و او را بـه سـوي كارآفرينـي هنـري سـوق دهد.
 .3وجه تشابه اين كتاب با كتابهاي گذشته:
ايـن كتـاب در ادامه كتابهاي فرهنگ و هنر سـالهاي قبل و
در توضيح مطالب خود به هنرهاي عكاسـي ،نقاشـي ،گرافيك
و غيـره ميپردازد و تفسـير ،تحليل ،زيباييشناسـي ،خالقيت،
توجو
بـروز ريشـههاي فرهنگـي را در آنـان عميقتـر جسـ 
مينمايد.
 .4وجه تمايز اين كتاب با كتابهاي گذشته:
بـه دليـل سـن مخاطبين و رشـد تفكـر منطقي و اسـتداللي
دانشآمـوزان ،مباحـث عمـق بيشـتري يافتـه و بـه صـورت
پايـهاي و تحليلـي بـه آثـار هنـري و فرهنگ و هنر نگريسـته
شـده تـا دانشآمـوزان در ايـن مجـال بتوانند تفكر يـا تفكرات
و عواملـي ماننـد مذهب ،آداب و رسـوم و ديگر مسـائلي كه در
پشـت خلـق آثـار هنـري اسـت را مـورد توجـه قـرار داده و در
تحليـل اثـر هنري و يا هر مسـئلة زندگـي داراي ديد وسـيع و
چنـد بُعـدي گردند.
تفكر 
 .5توصيهها و نكات برجسته:
مهمتريـن مسـئلهاي كـه وجـود دارد ايـن اسـت كـه ايـن
كتـاب آخريـن فرصـت بـراي مطالعـه هنـري جهت برخـي از
دانشآمـوزان اسـت .اگـر تمامي افـراد جامعه مـا داراي آگاهي

بـاالي هنـري باشـند جامعـهاي زيباتـر و خالقانهتـر خواهيـم
داشـت .پـس توصيه ميگـردد در اجراي ايـن درس در مدارس
تجهيـزات و معلميـن خبـره و نـگاه جديتري به وجـود آيد تا
كتـاب بـه اهـداف بلندمرتبـه حيات طيبـه نزديـك گردد.
 .6چگونگـي وضعيـت اين كتـاب در پايههاي يازدهم
و دوازدهم:
كتـاب فرهنگ و هنـر در پايه دهم و يازدهم در كنـار دو درس
تفكـر و سـواد رسـانهاي و كارگاه كارآفرينـي و توليد به صورت
انتخابـي وجـود دارد هـر چنـد كـه ايـن دروس همگي بسـيار
مهـم بـراي آينـده دانشآمـوزان هسـتند ،امـا به دليـل اينكه
كتـاب فرهنگ و هنـر در پايههاي بعدي ادامه نخواهد داشـت.
بهتر اسـت حتماً در پايـه دهم و يا يازدهم تدريـس گردد ،زيرا
ارتباطـي تنگاتنگ با همـة دروس دارد.

نام كتاب :عربي ،زبان قرآن1
كد كتاب110206 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتةتحصيلي:رشتههايرياضيفيزيك،علومتجربي،
يوحرفهاي و كاردانش
فن 
ميزان ساعت تدريس2 :ساعت
 .1مأموریت اصلی کتاب
رویکـرد برنامـة درسـی عربـی ،براسـاس برنامـة درسـی ملی،
«پـرورش مهارتهـای زبانـی بـه منظـور تقویـت فهم قـرآن و
متـون دینـی و کمـک به زبان و ادبیات فارسـی» اسـت شـیوه
تألیـف کتابهـای عربـی هفتـم تـا دهـم متنمحورانه اسـت.
انتظـار مـیرود دانشآمـوز پایـه دهـم بتوانـد در پایـان سـال
حد سـاختارهای
تحصیلـی متـون و عبارات سـادة قرآنی را در ّ
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زبـان عربی درسـت بخواند و معنـای آنها را بفهمـد و ترجمه
کند .
ایـن کتـاب بـا توجـه بـه مصوبـات اسـنادی باالدسـتی چون
«قانـون اساسـی»« ،برنامة درسـی ملـی» و «راهنمـای برنامة
درسـی» نوشـته شـده اسـت .و راهنمای برنامة درسـی عربی
نیز نقشـة راه برای تألیف کلیه کتابهای درسـی عربی اسـت.
در تألیـف ایـن کتاب به تجربیـات و الگوهای موفق و مناسـب
کتابهـای عربـی و کتابهای آموزش زبان دیگر کشـورها نیز
توجه شـده است.
واژگان بـه کار رفتـه در کتابهـای عربـی هفتـم تـا دهـم،
پرکاربردتریـن واژگانـی اسـت کـه در قـرآن ،حدیـث ،روایات و
زبـان و ادبیـات فارسـی وجـود دارد .در ایـن کتـاب  362کلمه
پرکاربـرد جدیـد بـه کار رفتـه و افزون بـر آن نزدیـک به 850
واژة کتابهـای عربی پیشـین (هفتم ،هشـتم و نهم) نیز تکرار
شـده اسـت .بنابرایـن در ایـن کتـاب دانشآمـوزان بـا حـدود
 1200واژة پربسـامد زبـان عربـی سـر و کار خواهنـد داشـت.
خـوب اسـت بدانیـم همـان طور کـه در سـه کتاب متوسـطة
اول  552واژه از  850واژه کاربرد قرآنی داشـتند در سـه کتاب
متوسـطه دوم نیـز چنین خواهـد بود.
ضمنـاً تصاویـر ،عبـارات و متـون کتـاب بـه ابعـاد تربیتـی و
فرهنگـی توجـه دارنـد.
مکالمـه بـه زبـان عربی هـدف اصلی ایـن کتاب نیسـت ،بلکه
هـدف اصلـی فهـم متـن بـه ویـژه فهـم قـرآن کریـم و دیگـر
متـون دینی هماننـد احادیث و ادعیه و نیز متون ادب فارسـي
آمیختـه بـا واژگان عربی اسـت.
 .2معرفی اجمالی
این کتاب در هشـت درس تنظیم شـده ،بنابراین هر درس در
سه جلسـه آموزشـی تدریس میشود.
دانشآمـوزان پایـة دهـم تاکنـون با ایـن موضوعـات و مباحث
آشـنا شـدهاند :انـواع فعلهـا (ماضی ،مضـارع ،امر ،نهـی ،نفی،
مسـتقبل ،معادل ماضی اسـتمراری) تركيـب اضافي و ترکیب
وصفـی بـرای ترجمـه ،صفـت مؤخـر در ترکیبهایـی ماننـد
غیـر» ،وزن و ریشـة کلمات ،اسـم اشـاره ،کلمات
«أَخو ُک َّ
ـن َّ
الص ُ
پرسشـی و باالخره سـاعتخوانی.
هـدف از آمـوزش ترکیـب وصفـی و ترکیـب اضافی این اسـت
کـه دانشآمـوز بتوانـد ترکیبهایـی ماننـد «اخـی العزیـز» را
داخـل جملـه (نـه بیـرون از جمله) ترجمـه کند.
در سـاعتخوانی نیـز فقـط سـاعت کامـل ،ربع و نیـم آموزش
داده شـده اسـت .مث ً
ال «چهار و بیسـت و پنج دقیقه» آموزش
داده نشـده است.
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در ایـن کتـاب ،هـر چنـد درس اول مـروري بـر آموختههـای
پیشـین اسـت ،اما در سـایر درسها نیـز این مرور انجام شـده
اسـتً .
مثلا در درس دوم عددهـا آمـوزش داده میشـوند کـه
در متوسـطه اول نیـز عددهـای اصلی و ترتیبی تـا  12آموزش
داده شـده بودنـد .در ایـن کتـاب همچنین ،عددهـای اصلی از
یـک تـا صـد و عددهـای ترتیبـی از یکـم تـا بیسـتم آموزش
داده خواهـد شـد .البتـه ،مباحـث مطابقـت عـدد و معـدود و
ویژگیهـای معـدود جـزء اهـداف آموزشـی کتـاب نیسـت.
بدیهـی اسـت کـه در کتاب درسـی ایـن مطابقتهـا در متون
و عبـارات وجـود دارد و دانشآمـوز ،بـا دقـت در آنها ،خودش
میتوانـد ایـن ظرافتهـا را کشـف کند ،امـا ارزشـیابی از آنها
مدنظـر نیسـت .دانشآمـوزان ،قب ً
ال در متوسـطة اول ،بـا هر دو
فعـل مجـرد و مزیـد و صـرف فعلهای ثالثی مجـرد صحیح و
سـالم آشـنا شـدهاند و حـال در این کتـاب با فعلهـای مزید و
حتـی فعلهـای مهمـوز ،مضاعف و معتل نیز آشـنا میشـوند.
أصاب،
ِشـتری،
َ
مانند :آ َم َّن ،اِب َت َس َـم ،أتَی ،أَ َ
جاب ،أَ َّ
حب ،ا ِح َت َرقَ  ،ا َ
َ
أعطـی ،ت ََخ َّر َج ،حـا َو َلَ ،ح َّ
ـذ َر ،زا َد و...
در درسهـای سـوم و چهـارم ،بـدون ذکـر اصطالحـات ثالثی
مجـرد و مزیـد ،ایـن فعلهـا بـاز آمـوزی شـدهاند .دانشآمـوز
ً
قبلا بـا شناسـههای فعلهای ثالثی مجرد آشـنا شـده اسـت.
آموزشـی ایـن دو درس ایـن اسـت کـه بـا
در حقیقـت هـدف
ِ
اسـتفاده از آموختههای سـه سـال اول ،دانشآموز با فعلهایی
آشـنا شـود که فعل «ماضی سوم شـخص مفرد» آنها بیش از
سـه حرف اسـت .در تدریـس کتاب عربی دهم هیـچ نیازی به
ذکر اصطالحات ثالثی مجرد و مزید نیسـت .تشـخیص ثالثی
مجـرد و مزیـد و ذکر نـوع باب آن از اهداف آموزشـی نیسـت.
در بخـش واژهنامـه (جـز دو درس اول و دوم) مضـارع و مصـدر
فعلهـای ماضـی ثالثـی مزیـد مـدام تکرار شـده اسـت و این
تکـرار تـا انتهـای کتـاب ادامـه دارد تـا دانشآموز کـم کم این
سـارَ ،ح َّذ َر،
فعلهـا را بشناسـد؛ اما مصـدر فعلهایی مانند َد َّلَ ،
ـی و  ...چون قیاسـی نیسـتند نیامدهاند.
َرضِ َ
در درس پنجـم جملههای اسـمیه و فعلیه تدریس میشـود و
هـدف آن شـناخت اجزای جمله یعنی فعـل ،فاعل ،مفعول به،
مبتـدا و خبر اسـت؛ امـا اعرابگذاری کلمات هدف نیسـت.
در درس ششـم فعـل مجهـول تدریـس میشـود و هـدف این
اسـت کـه دانشآموز جملههـای دارای فعل مجهول را درسـت
معنـا کنـد .در این درس تبدیل فعل جمله از معلوم به مجهول
و برعکس هدف نیسـت.
جـر آمـوزش داده میشـود.
حـروف
در درس هفتـم معانـی
ّ
جـر و جار و مجـرور را در جمله
دانشآمـوز بایـد بتواند حروف ّ
(ويژهنامة پاية دهم)

تشـخیص دهـد؛ اعرابگـذاری جـر در اسـم مجـرور هـدف
نیست .
در درس هشـتم اسـم مشـتق تدریس میشـود و از این میان
فقـط مهمتریـن وزنهای مشـتقات تدریس میگردد .سـاخت
مـد نظـر نیسـت بلکه هـدف شـناخت نـوع آنها و
مشـتقات ّ
دانسـتن معنایشان اسـت .تشخیص جامد از مشـتق در کتاب
آمـوزش داده نشـده و نبایـد در هیچ آزمونی خواسـته شـود.
کتـاب عربـی پایـه دهـم در میـان همة رشـتهها به جز رشـتة
ادبیـات و علوم انسـانی ،مشـترک اسـت .کتـاب ایـن درس در
رشـتة ادبیـات و علوم انسـانی جدا و شـامل مباحث تخصصی
است.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
ایـن کتـاب ،مثـل کتابهـای گذشـته،دارای متـن آغازیـن،
واژهنامـه ،شـرح قواعـد و تمرینـات اسـت.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
بسـیاری از واژگان قبلی در کتاب پایة دهم تکرار شـده اسـت،
همچنیـن در هـر درس ،پـارهای از واژههـای دروس قبل تکرار
شـدهاند .تمرینـات کاربـرد واژگان ،بیشـتر ،بـر اسـاس واژگان
کتابهـای قبلـی اسـت .بخـش مکالمـه نیـز ،که درخواسـت
دبیرخانـه ،گروههـای آموزشـی ،معلمـان و دانشآمـوزان بوده
درصـدی از کتـاب را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .بیشـتر
تصاویـر کتـاب را عکـس تشـکیل میدهـد نـه نقاشـی ،زیـرا
دانشآمـوزان تصویـر واقعـی را بیشـتر میپسـندند.
کتابهـای پیشـین قاعدهمحـور بـود ،ولـی کتابهـای جدید
در عیـن حـال کـه قواعـد در آنهـا حـذف نشـده متنمحـور
میباشـند.
 .5یادآوری
 .1مـواد مـورد نیـاز دانشآموزان رشـتة ادبیات و علوم انسـانی
ً
کاملا متفاوت اسـت .نیاز
بـا نیـاز دانشآموزان دیگر رشـتهها
دانشآمـوزان دیگر رشـتهها بیشـتر فهـم قرآن و متـون دینی
و ادبـی اسـت .تنهـا نکتـه ایـن اسـت کـه التحلیـل الصرفـی
و االعـراب (تجزیـه و ترکیـب) اگـر چـه از اهـداف ایـن کتـاب
نیسـت امـا دانشآمـوز بهعنـوان نمونه باید تشـخیص دهد که
«کاتـب» و «مکتوب» اسـم فاعـل و مفعولاند؛ یا «اسـترجع»
فعـل امر اسـت و معنـای «کاتـب» و «مکتوب» و «اسـترجع»
را بداند.
 .9نیـازی بـه دادن جزوة مکمل قواعد به دانشآموزان نیسـت،
هـر چـه الزم بـوده در کتاب آمده اسـت و یا در سـالهای بعد
خواهد آمد.
 .10مکالمه ،نمایش ،سـرود ،ترجمة تصویری و داستاننویسـی

درس عربی محسـوب میشـود .مدارسـی که وقت
کار عملـی ِ
اضافـه دارنـد یـا دانشآمـوزان خاصـی را ثبتنـام کردهانـد
میتواننـد بهعنـوان فـوق برنامـه در چنیـن زمینههایـی
دانشآمـوزان را فعـال کننـد.
 .11جملهسـازی و اعرابگـذاری از اهـداف کتـاب درسـی
نیسـت و نبایـد از آنهـا سـؤال طـرح شـود.
 .12در سـایه درسـت خوانـدن ،درسـت فهمیـدن و ترجمـة
درسـت ،مهارت سـخن گفتن نیز حاصل خواهد شـد .میتوان
در کالس مکالمه کرد ،اما باید توجه داشـته باشـیم که شـمار
اندکـی از دانشآموزان قادرند هنگام سـخن گفتن ظرافتهای
دسـتوری را به خاطـر بیاورند و رعایت کنند؛ زیرا بـه یادآوردن
قواعد هنگام سـخن گفتن برای هر زبان آموزی دشـوار اسـت.
در سـخن گفتـن سـرعت عمـل الزم اسـت و بـا نوشـتن قابل
مقایسـه نیسـت .باید به این نکتة بسـیار مهم توجه شـود.
 .5آمـوزش فعـل و ضمیر در سـه کتاب عربی اول متوسـطه با
دسـتور زبـان فارسـی مطابقت داده شـده و در مـورد ضماير به
صورت (من ،تو ،او ،ما ،شـما ،ایشـان) اسـت؛ سـبک پیشین به
أنـت ،أَن ُتما،
ِـیُ ،همـاُ ،ه َّنَ ،
ایـن صـورت بـود( :هـ َوُ ،هماُ ،هم ،ه َ
أن ُتـم ،أَ ِ
َحن) تدریس آزمایشـی این کتاب
نت ،أن ُتمـا ،أن ُت َّن ،أَن َا ،ن ُ
بـه مـا نشـان داد کـه دانشآمـوزان بـا این شـیوه بسـیار بهتر
درس را میآموزنـد .از آنجـا کـه درس عربـی در رشـته علـوم
انسـانی تخصصـی اسـت و دانشآمـوزان بایـد بـا اصطالحـات
خاص زبان عربی آشـنا شـوند ،در درس اول صرف فعل مطابق
ّ
کتابهـای صرف و نحـو صورت گرفتـه و اصطالحات صیغهها
ذکر شـده است.
 .6معنای کلمات در امتحان باید در جمله خواسته شود.
 .7آمـوزش فعلهـای معتـل ،مهمـوز و مضاعـف و نیـز هـر
گونـه فعلی کـه تغییرات پیچیـدة صرفـی دارد از اهداف کتاب
نیسـتً .
مثلا اگرچـه در کتـاب فعل «ا ِسـ َتفاد» بـه کار رفته و
فعـل «ا ِسـ َتف َعل» نیـز آمـوزش داده شـده اسـت؛ امـا نبایـد از
فعـل «ا ِسـ َتفِذ» سـؤال دهیم؛ البتـه اگر معنـای «ا ِسـ َتفا َدت»
را بخواهیـم اشـکالی نـدارد .منظور از تغییـرات پیچیدة صرفی
مـواردی ماننـد حذف حـرف علّـه ،ادغام و ّ
فـک ادغـام ،امالی
همـزه و هـر گونه قاعدهای اسـت کـه مربوط بـه فعلهای غیر
صحیح و سـالم میباشـد.
در پایـان از همـکاران ارجمنـد میخواهیـم تا با رویکـرد دفتر
تألیـف همـگام شـوند؛ زیـرا دانشآموزان بـا همین رویکـرد از
دورة اول متوسـطه بـه دورة دوم آمدهانـد و در سـالهای بعـد
نیـز ،کتابهـای عربـی عمومـی پایههـای یازدهـم و دوازدهم
مکمـل همیـن روش خواهنـد بود.
ادامـه و ّ
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 .6وضعیـت کتـاب عربـي در پایههـای یازدهـم و
دوازدهـم
همـان طـور کـه کتـاب دهـم (کتـاب حاضـر) ادامـه روش
کتابهـای هفتم تا نهم اسـت ،کتابهـای یازدهـم و دوازدهم
نیـز ادامـه ایـن کتـاب خواهنـد بود.

 محتـواي كلـي :بيان مفاهيم حِ كمـي و اندرزي بـا آوردن آثارشـاخص منظوم و منثور فارسي
 مفاهيـم جزئـي :خودشناسـي ،پرهيـز از غرور ،رعايـت آدابتعامـل بيـن فـردي ،دانشانـدوزي و ...
 طرح آموزههاي زباني ،ادبي و فكري● فصل دوم :سفرنامه ،حسب حال ،زندگينامه
 محتـواي كلـي :تجربهانـدوزي از طريـق مطالعة سـفرنامه وحسـب حـال ،آشـنايي با نـوع ادبـي مربوط؛
 مفاهيـم جزئـي :پرهيـز از سـطحينگري بـا تأمـل بـرواقعيتهـاي زندگـي؛
 -طرح آموزههاي زباني ،ادبي و فكري.

نام كتاب :فارسي1
كد كتاب110201 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :رياضيفيزيك ،علوم تجربي ،ادبيات و
علوم انساني و معارف اسالمي
ميزان ساعت تدريس2:ساعت
 .1مأموريت اصلي كتاب
ي (گوشدادن ،سـخن
 تقويـت چهـار مهارت اصلـي زبانآموز گفتن ،خواندن ،نوشـتن)
 پـرورش قـدرت تفكر و تعقل از طريق خوانـش و درك متونادبي.
 ترويـج و تعميـق مفاهيم و موضوعات ديني ،ارزشـي ،انقالبيو اخالقـي بـه مدد زبان و ادب فارسـي؛
 تقويـت عالقـة فراگيـران بـه زبان فارسـي ،به عنـوان يكي ازاركان هويـت ملّي.
 .2معرفي اجمالي
 كتـاب هشـت فصل دارد كه بر اسـاس «انـواع ادبي» تفكيكشـده و محتـواي هـر درس با عنـوان فصـل ارتباطي تنگاتنگ
دارد:
● فصل يكم :ادبيات تعليمي
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● فصل سوم :ادبيات غنايي
 محتـواي كلـي :طرح مفاهيم غنايي با آوردن متون شـاخصنظم و نثر فارسـي؛
 معرفـي اجمالـي ادب غنايـي ،دريافـت مفاهيـم عرفانـي واخالقـي بـا تأكيـد بـر قصـص قرآنـي؛
 مفاهيـم جزئـي :تأكيد بـر معرفت الهـي و طريقـت عرفاني،توجـه بـه مبـدأ ّ
كل عالـم و حقيقـت ،توجه به باطن و كسـب
سـيرت نيكو؛
 طرح آموزههاي زباني ،ادبي و فكري.● فصل چهارم :ادبيات پايداري
 محتـواي كلـي :معرفي آثار شـاخص منثور و منظوم فارسـيمرتبـط با انـواع ادبي؛
 رويارويي با عوامل استبداد داخلي يا تجاوز بيگانگان؛ وصـف ايثارگريهـاي امامحسـين (ع) و هفتـاد و دو تـن ازيارانشان؛
 تأكيد بر اوصاف حضرت علي (ع)؛ طرح آموزههاي زباني ،ادبي و فكري.● فصل پنجم :ادبيات انقالب اسالمي
 محتواي كلي :معرفي شـاعران و نويسـندگان شاخص انقالباسالمي؛
 طرح درونمايههاي ادبيات انقالب اسالمي؛ پاسداشت ارزشهاي ملي و انقالبي؛ پاسداشت شجاعت و ايثار آزادگان ،جانبازان و شهدا؛ -طرح آموزههاي زباني ،ادبي و فكري.

(ويژهنامة پاية دهم)

● فصل ششم :ادبيات حماسي
 محتـواي كلـي :معرفـي ويژگيهـاي ادب حماسـي بـا طرحنمونههاي شـاخص حماسـه؛
 طرح آموزههاي زباني ،ادبي و فكري؛ طـرح چهـار زمينـة اصلـي داسـتاني ،قهرماني ،ملـي و خرقعادت.
● فصل هفتم :ادبيات داستاني
محتـواي كلـي :معرفـي نويسـندگان و شـاعران و نمونه متون
ادبيات داسـتاني؛
 طرح مفاهيم تعليمي و اخالقي به كمك متون روايي، محتـواي جزئـي :پرهيـز از شـتابزدگي ،دعـوت بـه خيـر ونيكي ؛
 طرح آموزههاي زباني ،فكري و ادبي.● فصل هشتم :معرفي آثار شاخص ادبيات جهان
 محتـواي كلي - :طرح انديشـهها ،باورهـا و تحوالت فرهنگيديگـر ملتها؛
 تطبيق آثار ادبي ملتها با هم؛ محتـواي جزئـي - :طـرح موضوع مقاومت فلسـطين و لبنانعليه ظلم و سـتم صهيونيسـتها؛
 ترغيب به تأمل در جهان هستي ،درك حقيقت الهي و ...؛ طرح آموزههاي زباني ،ادبي و فكري. .3وجه تشابه اين كتاب با كتابهاي پيشين
 فصلبنـدي براسـاس انـواع ادبـي (شـباهت در انـواع ادبـيتعليمي ،سـفرنامه ،حسـب حال و  ،...غنايي ،پايداري ،داستاني،
جهان)؛
 توجه به متون شاخص زبان و ادب فارسي؛ تأكيـد بـر اهـداف آموزشـي مشـترك (تقويـت مهارتهـايچهارگانـه زبانآمـوزي)؛
 طرح آموزههاي فكري و ادبي؛ تشـابه در سـاختار هـر درسهـا (متـن ،پرسـش ،حكايـت،شـعرخواني).
 .4وجه تمايز اين كتاب با كتابهاي پيشين.
عنوانكتاب
 ادبيات فارسي پيشين اكنون :فارسي -تعداد دروس:

 قبلي 24 :درس فعلي 18:درس وجود فصل ادبيات بومي: قبلي :فاقد درس آزاد فعلي :دو درس آزاد طرح آموزههاي زباني: قبلـي :تقريبـاً جز در دو سـه مـورد ،فاقد آموزههـاي زباني بهشكل گسـترده بود.
فعلي :شامل لغت - ،امال- ،دستور و زبانشناسي است.
روانخوانـي:در كتـاب فاقـد متـون روانخوانـي بـود ولي اينكتـاب در پايـان پنج فصل ،متن ويـژة روانخواني آمده اسـت.
 درج توضيحـات در پايـان هـر درس :در كتاب قبلي ،در پايانهـر درس ،بـه اقتضـاي محتـوا ،توضيحاتـي ارائه گرديـده بود
بـا هـدف بيـان معنـا و مفهـوم و  . ...ولـي كتـاب فعلـي ،فاقـد
توضيحـات تكميلـي در پايـان هر درس اسـت.
 فهرسـت واژگان :قبلـي ،در متـن هـر درس واژههـاي مهم باعالمـت * مشـخص بـود و در پايان كتاب نيز فهرسـت واژگان
قرار داشـت.
 فعلي :واژگان مهم در متن درس ،فاقد عالمت * و برجستگيخـاص هسـتند ولـي در فهرسـت واژگان پايان كتـاب ،واژگان
مهـم هـر درس به تفكيك آمده اسـت.
 شـيوة ارزيابـي مسـتمر و پايانـي :بارمبنـدي و بودجهبنـديكتـاب تازه تأليف ،تفاوت اساسـي با كتابهاي گذشـته خواهد
داشت.
 .5يادآوري
بـا تنظيـم و تدوين بخـش «متنپژوهي» كه در پـي هر درس
آمـده تقويت مهارتهاي اساسـي خواندن ،شـنيدن و ...مدنظر
بوده اسـت؛
 در «متنپژوهـي» دانسـتهها و آموختههـاي پيشـيندانشآمـوزان ،از طريـق طـرح پرسـشهاي هـدفدار ،مـرور
ميشـود؛
 آموزههـاي جديـد ،با توضيح مناسـب و رسـا ،طرح ميشـودو در پـي آن ،ارزشـيابي تشـخيصي بـا طـرح پرسـش صـورت
ميگيـرد،
 متنپژوهي شامل سه قسمت است: قلمرو زباني ،قلمرو ادبي و قلمرو فكري؛ محتـواي آموزشـي ايـن كتـاب از نظـر اهـداف آموزشـي ،باكتابهـاي فارسـي متوسـطه ( )1پيوسـتگي دارد و در طـرح
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آموزههـاي جديـد بـه آموختههـاي قبلـي دانشآمـوزان توجه
شـده است.
 .6چگونگـي وضعيـت اين كتـاب در پايههاي يازدهم
و دوازدهم
 فصلبنـدي و عناويـن فصـول ايـن كتـاب ،از نظـر تنظيـم،تدويـن و چينـش محتـوا و متـون ،در پايههـاي يازدهـم و
دوازدهـم نيـز بـه هميـن شـكل خواهـد بـود.
 در تأليـف كتابهـاي يازدهـم و دوازدهـم سـاختار هر فصلمانند هميـن پايه خواهـد بود.
 در پايههـاي بعـدي محتـواي هـر درس بـا نيازهـاي ذهني،روانـي و ذائقـة ادبـي دانشآموز و معلم تناسـب خواهد داشـت
و تواناييهـا و قابليتهـاي رشـد سـني دانشآمـوزان در طرح
مفاهيـم آموزشـي ،مدنظـر مؤلفان خواهـد بود.
 آموزههـاي ادبـي ،زبانـي و فكـري كتابهـاي آتي شـامل دوبخش خواهـد بود:
 .1مرور بر آموختههاي قبلي
 .2آموزههاي جديد
حـد زيادي با
 ارزشـيابي مسـتمر و پاياني كتابهـاي آتي ،تا ّشـيوه ،بودجهبنـدي و بارمبنـدي ايـن كتاب مطابقـت خواهد
داشت.

نام كتاب :نگارش
كد كتاب110202 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطة
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :رياضيفيزيك ،علوم تجربي ،ادبيات و
علوم انساني و علوم و معارف اسالمي
ميزان ساعت تدريس :رشتة ادبيات  2ساعت ،رشتههاي
عمومي1ساعت
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 .1مأموریت اصلی کتاب
آموزش مهارت نوشتن بهصورت کاربردی
 .2معرفی اجمالی
کتـاب نـگارش در هشـت درس تدویـن شـده که شـش درس
آن بـه آمـوزش مهـارت نوشـتن در معنـای عـام و دو درس آن
به آموزش نوشـتن در دو قالب نویسـندگی( ،گزارش نویسـی و
داسـتانک) اختصـاص دارد .به لحاظ برنامهریزی آموزشـی نیز،
در هـر تـرم ،سـه درس (آموزش نوشـتن و یک قالـب) آموزش
داده میشـود .از آنجـا که هدف از این درسها کسـب مهارت
اسـت و کسـب مهارت مبتنی بر تمرین ،تکرار و دسـت ورزی
اسـت ،هر درس در سـه جلسـه تدریس خواهد شـد.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای پیشین
کتـاب نـگارش به لحـاظ کاربـردی ادامـة کتـاب «مهارتهای
نوشـتاری» اسـت و عمـده تریـن وج ِه اشـتراک ایـن دو کتاب
«رویکـرد آموزشـی» کتـاب اسـت .پـس هـدف هـر دو کتاب
«آمـوزش مهارتـی و کاربردی نوشـتن» اسـت.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای پیشین
وجـه تمایز ایـن کتاب بـا کتـاب «مهارتهای نوشـتار عربی»
سـطح دروس این
در سـطوح آمـوزش و یادگیری اسـت .البته
ِ
کتـاب ،باالتـر از کتـاب مهارتهـای نوشـتاری اسـت .دروس
ایـن کتـاب در واقـع ،فعالیتهـای تکمیلی نوشـتن محسـوب
میشـوند .در ضمـن ،آموزش سـاختار قالبهای نوشـتاری نیز
بـه دروس اضافه شـده اسـت.
 .5یادآوری
اصلیتریـن نکتـه دربـارة این کتاب«،آموزش نوشـتن» اسـت.
بنابراین توصیه میشـود ،چه در سـطح کشـوری ،چه استانی و
چه آموزشـگاهی ،فضای الزم برای دسـتورزی و نوشتن ایجاد
شود.
 .6چگونگـي وضعیـت این کتـاب در پایههای یازدهم
و دوازدهم
جامع نوشـتن ،دروس تکمیلی نوشـتن تا پایة
نقشـة
براسـاس
ِ
دوازدهـم ادامـه مییابد و در هر سـال دو قالب نوشـتن معرفی
میگردد .بنابراین مجموعاً در دورة دوم متوسـطة ،هجده درس
آموزش نوشـتن و شـش قالب نویسـندگی آموزش داده خواهد
شد.

(ويژهنامة پاية دهم)

نام كتاب :اقتصاد
كد كتاب110221 :
دورة تحصيلي :دوم متوسطه
پاية تحصيلي :دهم
رشتة تحصيلي :ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسالمي
ميزان ساعت تدريس 2 :ساعت

ارتقـای برخـی مباحـث علمـی ،رفع برخـی اشـکاالت علمی،
تبییـن بهتـر و مثالهـای بهتـر ،افـزودن مباحـث مربـوط
بـه سیاسـتهای کلـی ،نامگذاریهـای اقتصـادی ،اقتصـاد
مقاومتـی ،تحریـم اقتصـادی و مباحـث الگوی اسلامی ایرانی
پیشرفت ،چشـمانداز  1404و دهه عدالت پیشرفت از تغییرات
ب اسـت.
جدیـد کتا 
 .5یادآوری
الزم اسـت معلمان محترم در دورههای آموزشـی و رفع اشکال،
نرمافـزار برفـراز آسـمان و همچنین مجله رشـد توجـه ويژهاي
داشـته باشـند و از بسـتههاي آموزشـيي ارائـه شـد در جهـت
بهبـود روش تدريس كمـك بگيرند.
 .6چگونگـی وضعیـت این کتـاب در پایههای یازدهم
و دوازدهم
فقط در پایة دهم ارائه میشود.

 .1مأموریت اصلی کتاب
آشـنایی دانشآمـوزان پایـه دهـم بـا مفاهیم اصلـی و کلیدی
علـم اقتصـاد و چارچوبهای تحلیلـی خـرد و کالن اقتصادی
و نیـز آشـنایی بـا نقـش و کارکـرد بازیگـران مهـم داخلـی و
بینالمللـی اقتصـاد از مأموریتهـای ایـن کتاب اسـت .انتظار
مـیرود دانشآمـوزان بتوانند با اسـتفاده از مفاهیـم این کتاب،
به تجزیه و تحلیل مسـائل جاری اقتصاد ایران و سیاسـتهای
دهـة عدالـت و پیشـرفت و اقتصاد مقاومتـی بپردازند.
 .2معرفی اجمالی محتوا
ایـن کتـاب بـا ورود به بیـان مفاهیم پایـة اقتصـادی و مروری
بـر مقولههـای بـازار ،پول ،بانـک و اقتصاد بینالملـل ،اطالعات
اولیـه و الزم بـرای یـک شـهروند معمولـی را ارائـه میدهـد و
سیاسـت هـای کلـی و مباحث جدیـد اقتصاد انقالب اسلامی
مثـل اقتصـاد مقاومتی بـه بحث میگـذارد.
 .3وجه تشابه این کتاب با کتابهای گذشته
سـاختار و جـداول اهـداف و محتـوای ایـن کتـاب همسـو و
مطابق با کتابهای قبلی اسـت .سـعی شـده اسـت تا با برخی
مثالهـای نویـن ،مباحث جدید اقتصـاد ایران و سیاسـتهای
جدیـد مقـام معظم رهبـری به کتـاب افزوده شـود .همچنین
سـعی شـده اسـت برخی از مشـکالت علمی برطرف و نظرات
وارده از معلمـان اسـتانها اعمـال گردد.
 .4وجه تمایز این کتاب با کتابهای گذشته
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