کليات

کوروش امیرینیا

به مناسبت آغاز پایة دهم
در سال تحصیلی جديد

نيمنگاهی به

دورۀ دوم متوسطه

در اجـرای مفـاد سـند تحـول بنیادیـن آموزشوپـرورش و بیانیه
مأموریـت آن مبنـی بـر اسـتقرار  12پایـة تحصیلی(چهـار دورة
سـه سـاله) در سـاختار نظام آموزشوپـرورش ،از سـال تحصیلی
96ـ 1395پایه دهم از دورة دوم متوسـطه اسـتقرار مییابد .بدین
منظور ،دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسـی دورة ابتدایی
و متوسـطه نظری ،برحسـب وظیفه و مسـئولیت خـود ،اقدام به
تولیـد اهـداف دورههـای تحصیلـی ،راهنمـای برنامـة حوزههای
یادگیـری ،تألیـف کتابهـای درسـی و تولیـد بسـتة آموزشـی
مرتبـط بـا کتابهای درسـی نموده اسـت.
در این نوشـتار برآنیم تا ضمن تعریف دورة دوم متوسـطه ،به ذکر
اهـداف کلـی سـاحتهای تعلیموتربیت در ایـن دوره و همچنین
اصـول حاکـم بـر آن بپردازیم .در ادامـه نیز با آوردن جـدول مواد
درسـی و سـاعات تدریس هفتگی این دورة سـه سـاله ،از فرایند
تألیـف کتابهـای درسـی و راهکارهـای اجرای درسـت برنامهها
در سـطح مدارس سـخن خواهیم گفت.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه سـاختار دوره دوم متوسـطه و جـدول
دروس بـه تصویـب شـورای عالی آموزشوپرورش رسـیده اسـت
و سـایر مـوارد از جمله تعریف دوره و مأموریـت آن و اهداف کلی
سـاحتهای تعلیموتربیت در دورة دوم متوسـطه در حال بررسی
توسـط این شـورا میباشـد.
تعریف دورة دوم متوسطه و مأموریت آن
دورة دوم متوسـطه چهارمیـن دوره از نظـام تربیـت رسـمی و
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طـول آن  3سـال اسـت .ایـن دوره مرحلهای بین تربیت رسـمی
و عمومـی و تربیـت تخصصـی (دانشـگاهی) اسـت و در آن
فرصتهـای تربیتـی بـه صـورت نیمه تخصصـی و غیـر اجباری
در شـاخهها و رشـتههای مختلف سـازمان مییابد .در ایـن دوره،
دانشآموزان با کسـب شایسـتگیهای الزم ،از افرادی وابسـته به
افرادی مسـتقل و مسـئول و آماده برای ورود به زندگی اجتماعی،
خانوادگی و شـغلی سالم و یا ادامة تحصیل در رشتهای تخصصی
ارتقـا مییابنـد .برنامة درسـی ایـن دوره شـامل آموزشهای پایة
تجویـزی و غیر تجویـزی برای هدایـت دانشآموختگان بـه انواع
تربیـت تخصصی(آمـوزش عالی و تربیـت حرفـهای) ،و در نهایت
کسـب شایسـتگیهای اساسـی و پایـه بـرای ورود بـه زندگـی
مسـتقل ،خانوادگـی و حرفهای جهت رفع نیازهای حـال و آیندة
خـود و جامعه اسـت.
اهداف کلی ساحتهای تعلیموتربیت
در دورة دوم متوسطه
الف :اهداف ساحت اعتقادی ،دینی و اخالقی
دانشآمـوز ،بـا درک اصـول دیـن ،قـادر اسـت در مواجهـه با
پرسـشها و موقعیتهـا پاسـخهایی اسـتداللی و متقاعدکننـده
مبتنـی بـر شـواهد و منابـع دینی ارائـه کند.
بـا کسـب شـناخت نسـبت بـه شـاخصهای جاودانگـی دین
اسلام (مانند جامعیت ،ثبات ،سـازگاری با فطرت ،پویایی نسبت
بـه نیازهـای حـال و آینده) قـادر اسـت ظرفیتهای ایـن دین را
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هویت فـردی و اجتماعی بررسـی نماید.
بـا ارزشگذاری نسـبت به میراث فرهنگی (فکـری) /هنری در
سـطح محلی ،ملی و جهانی ،نقش هنر را در شـكلگيري هويت
و انتقال فرهنگ شناسـایی کند.

در حـل مسـائل دنیای امـروز تبیین کند.
بـا مراجعـه بـه قـرآن و تدبـر در آن ،ميتوانـد آموزههـاي دين
(اصـول عقايـد ،احـكام ،اخلاق و )...را شناسـايي ،و از آنهـا ،و از
آنهـا در ابعـاد مختلف زندگـي و ارتقاي سلامت روحي خويش
اسـتفاده كند.
با تحلیل سـیرة معصومین(ع) ،نقش ایشـان را در احیای دین
و ترسـیم آیندة بشـریت تبیین و داللتهای سـیرة آنها را برای
بـه کارگیـری در موقعیتهای مختلف زندگی فـردی و اجتماعی
شناسایی کند.
رخدادهـاي جامعـه (محلـي ،ملـي ،جهانـي) را براسـاس
شـاخصهاي جامعـة اسلامي (هنجارهـاي رفتـار دينـي مثـل
عدالتخواهـي و توحيـد محـوري ،هنجارهـاي رفتـار ديني مثل
احسـان) بررسـي كنـد و تأثير اين شـاخصها را در بهبـود وضع/
روابـط جامعـه تحليـل و پيشبينـي نمايـد.
ب :اهداف ساحت زیباییشناسی ـ هنری
بـا مطالعـه و يادگيـري دربـاره پديدههـا /موضوعـات /آثـار و...
هنـري ،سـوادهنري خـود را توسـعه دهد.
بـا بـه کارگیـری قـدرت تخیـل و ذوق هنری اثـری فرهنگی/
هنـری خلـق کنـد و آن را براسـاس معیارهای زیباییشناسـی و
ارزشـی ارتقـا دهد.
بـا انتخـاب یک اثر فرهنگی /هنـری آن را براسـاس معیارهای
زیباییشناسـی و ارزشـی نقـد کنـد و تأثیر آن را در شـکلگیری

پ :اهداف ساحت زیستی بدنی
عوامـل تأثیرگذار بر سلامت و توانایی جسـمانی و روانی خود
را شناسـایی کنـد و بـا بـه کارگیـری راهبردهـا زندگي سـالم به
الگـوی رفتـاری پايدار دسـت يابد.
بـا مشـارکت در طرحهـا ،پروژههـای سالمسـازی سـبک
زندگی ،تفریحات سـالم ،سالمسـازی محیط زیسـت ،عامالمنفعه
و ...مسـئولیتهایش را در قبـال سلامت خود ،خانـواده و جامعه
انجـام دهـد و میـزان تأثیرگـذاری آن را ارزیابـی كند.
بـا مطالعـة عوامـل تأثیرگـذار بـر نظامهـای زیسـتمحیطی،
روشهایـي را بـراي اصلاح سـبک زندگـی انتخاب کنـد و برای
حفـظ و بهبـود ایـن نظامهـا در جامعـة محلـی ،ملـی و جهانـی
پیشـنهادهایی را ارائـه دهد.
ت :اهداف ساحت علمی فناوری
بـا تحليل و اسـتفاده از الگوهـا و روابط حاکم بر طبیعت (آیات
الهـی) ،مسـائل واقعـی زندگـی را مدلسـازي علمـي و رياضـي
نمـوده و راهحلهایـی بـرای آنها ارائـه دهد.
بـا ارزیابـی روش به کارگیـری قوانین و اصـول علمی در تولید
محصـوالت و فرایندهـای مـورد اسـتفاده در زندگـی ،ایدههايـی
را مبتنـی بـر معیارهـای ارزشـی بـرای بهبـود ایـن فرایندهـا و
محصـوالت ارائـه کند.
طـی يـك فراینـد کار مشـارکتی در سـطح مدرسـه ایدههـا
و یافتههـای علمـی ـ فناورانـه را دربـارة يـك موضـوع مطالعـه و
آزمايـش كنـد و يافتههـاي خـود را بـا رعایـت اخلاق علمی در
سـطح مدرسـه ارائـه کند.
بـا پيشبينـي وضعيت آينـده جهان ،وضعيت گذشـته حال و
آينده يك منبع /محصول /مسـأله را بررسـي و پيشـنهادات خود
را براسـاس اصول توسـعه پايـدار ارائه نمايد.
ث :اهداف ساحت اجتماعی سیاسی
بـا تحلیـل سـازوکارهای تکویـن ،تـداوم و تغییـر زندگـی
اجتماعـی ،یـک موقعیت مکانی ـ زمانـی را انتخاب کند و وظایف
و مسـئولیتهای اجتماعی و سیاسـی مترتب بر آن را در سـطح
خانوادگـی ،محلـی ،ملـی و بینالمللـی انجـام دهد.
بـا توجـه بـه ويژگيهـاي هويتـي خويـش ،فرصتهـا و
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محدودیتهـای خـود را بـرای برخـورد مسـئوالنه و مسـتقل در
زندگـی خانوادگـی ،علمـی و حرفـهای تحلیل کند و بـرای انجام
وظايـف خـود برنامهریـزی نمایـد.
بـا ارزیابـی نقادانـة ویژگیهـای فرهنـگ و تمـدن اسلامی ـ
ایرانـی و سـیر تحول آنها ،برای گسـترش ایـن فرهنگ و تعامل
میانفرهنگـی در سـطح محلی ،ملـی و بینالمللـی روشهایی را
شناسـایی و پیشنهاد کند.
بـا مشـارکت سـازنده در حیـات اجتماعـی ـ سیاسـی ،تالش
خود را براي شـناخت جامعه بهكار گرفته و مسـئوليتهاي خود
را بـرای حفـظ منافـع ملی و وحـدت و يكپارچگي انجـام دهد.
ج :اهداف ساحت اقتصادی حرفهای
بـا تحلیـل سـازوکارهای تأثیرگـذار در عرصـة اشـتغال،
موقعیتهـای ممکـن بـرای کسـب و کار خـود در آینـده را
پیشبینـی کنـد و بـرای ورود سـازنده و فعـال بـه ایـن عرصـه
برنامهریـزی نمایـد.
با درک ابعاد یا روند شـکلگیری مسـائل و تحوالت اقتصادی،
الگـوی رفتـار اقتصـادی خود ،خانـواده و جامعه را بررسـی کند و
روشهایی را ،متناسـب با نظام معیار اسلامی ،برای تدبیر معاش
به کار گیرد.
با درك پيامدهاي شـيوههاي مختلف سـرمايهگذاري (از حيث
ريسـك و بازده) ،شـيوة مناسب سـرمايهگذاري خود را برگزيند و
بـراي رفع نيازهاي شـخصي خـود برنامهريزي كند.
چ :اهداف در فراساحتها
زبانآموزي :با کسـب و تقويت مهارتهای نوشـتاری ،شـفاهی/
ادراکـی و تولیـدی زبـان از این مهارتها برای حل مسـائل و رفع
نیازهـای خـود در سـطح جامعـه و موقعيتهـاي پيچيـده بهره
بگیـرد .وجه نیمه تخصصی دورة دوم متوسـطه :بـا درك عالئق و
اسـتعداد خويش و شـرايط كشـور ،حيـن ادامة تحصيـل در دورة
دوم متوسـطه تواناییهـا و ظرفیتهـا ،اسـتعدادها ،پیشنیازهای
آموزشـی و پرورشـی خـود را بـه گونهای ارتقـا دهد کـه بتواند از
آن در آینـده تحصیلـی یـا شـغلی خود اسـتفاده کند .يـا با درك

کسب دانش و مهارتهای الزم برای اشتغال
یا ادامه تحصیل ،بهعنوان یک نیاز مهم در
تعلیموتربیت نوجوانان مطرح میگردد ،ضمنا ً
راهنمایی و مشاوره در دورة دوم متوسطه
بیش از هر زمان دیگر ضرورت مییابد
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تواناييهـا و اسـتعدادهاي خـود مسـير حرفهاي خـود را در آينده
انتخـاب و بـا توجـه بـه شـرايط و ظرفيتهاي شـغلي در سـطح
جامعـه و بـراي دسـتيابي بـه اهـداف پيشبينـي شـده در آينده
برنامهريـزي نمايد.
تفکـر :بـا بـه کارگیـری منـش تفکـر و تعقـل ،در عرصههـای
مختلف زندگـی (عرصههای چهارگانه) روابط سـازنده و اثربخش
برقـرار كند.
اصول حاکم بر دورة دوم متوسطه
الف :کارکرد دورة دوم متوسطه
در بخـش مبانـی تحـول بنیادیـن در نظام تعلیموتربیت رسـمی
عمومـی( 353ـ  )352در خصـوص کارکـرد ایـن دوره بـه مـوارد
زیر اشـاره شـده است:
وجـود هماهنگـی و همسـویی میـان برنامههـا و فعالیتهای
عوامـل سـهیم و مؤثـر در جریـان تربیت (اعم از تربیت رسـمی و
غیررسـمی ،تخصصی و عمومی) برای مشـارکت سـازندة متربی
در فعالیتهـای اجتماعـی و اقتصـادی جامعه؛
ایجـاد شـرایط الزم بـرای کسـب تجربیاتـی که به فـرد امکان
دهـد در تجزیه و تحلیل موقعیت ،موضعگیری شایسـته نسـبت
بـه فراموقعیـت و انتخـاب راههـای مناسـب بـرای اصلاح مداوم
موقعیـت ،بـه سـبک زندگـی شـخصی مبتنـی بـر نظـام معیار
اسلامی دسـت یابد؛
تدارک شـرایطی که امکان برقراری رابطه و پیوسـتگی عمیق
و ژرف میان ابعاد وجودی (جسـمانی ،عقالنی ،عاطفی ،اجتماعی
و معنوی) شـکلگیری ،یکپارچهسـازی و تکویـن و تعالی هویت
ویـژه فرد را فراهم سـازد؛
ایجـاد فرصتهـای تربیتـی متنـوع بـرای رویارویـی متربیـان
بـا مسـائل پیچیـده در ابعـاد مختلف زندگـی فـردی و اجتماعی
و کسـب تجربیـات واقعـی در بهکارگیـری تواناییهـای ذهنـی،
قـدرت تخیـل و ابتـکار ،بـه منظـور یافتـن راهحلهایی مناسـب
بـرای مشـارکت سـازنده در جامعـة صالح؛
بـا توجـه به اهمیت رکـن خانواده در نظـام اجتماعی ،برنامهها
و فرصتهـای تربیتـی باید ،ضمـن توجه به تفاوتهـای َخلقی و
ُخلقـی متربیـان ،بهگونهای تـدارک شـود که بتوانـد مهارتهای
الزم را بـرای ورود آنـان بـه زندگـی مسـتقل ،زندگـی خانوادگی،
تربیـت فرزنـد و زندگی حرفهای ایجـاد نماید.
ب :ویژگی دانشآموزان در دورة دوم متوسطه (سنین 18
  15سال) و نیمرخ تحوالت جسمانی ،شناختی ،عاطفی،اجتماعی و اخالقی
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دورة دوم متوسـطه ،به لحـاظ رویکرد نیمهتخصصی آن و هدایت
دانشآمـوزان بـه رشـتههای مختلـف تحصیلـی ،از مهمتریـن
دورههـای تحصیلـی اسـت .آموزشهـای ایـن دوره بایسـتی ،بـا
توجـه بـه سـطح ادراک نوجوانـان و نیـز افزایـش توانمندیهای
شـناختی آنان که زمینهسـاز بروز اسـتعدادها و آمادگی فرد برای
ورود بـه دانشـگاه یـا بـازار کار اسـت ،موجـب رشـد و ارتقـای او
گـردد .آگاهـی از ویژگیهـای دانشآمـوزان در ایـن دورة سـنی
از جملـه موضوعـات کلیدی در برنامهریزی درسـی اسـت .فرایند
رشـد در ایـن دوره ،نیازهـا و محدودیتهـای خـاص خـود را بـه
دنبـال دارد و در نتیجـه محتوای آموزشـی تحتتأثیـر این نیازها
و محدودیتهـا بایسـتی تنظیـم گـردد .از دیدگاه روانشناسـی،
دورة دوم نوجوانـی هسـتة اصلـی نوجوانـی و زمـان بـروز تغییر و
تحـول در شـرایط جسـمانی و روانـی نوجـوان اسـت .ایـن دوره
بـا رشـد بیشتـر بدنـی و تحـول جنسـی نوجـوان همراه اسـت
و طـی آن سـطح عالیتـری از ادراک خـود یـا خویشـتن تجلـی
مییابـد .همچنیـن رشـد مغـز و افزایـش تواناییهای شـناختی
نوجـوان ،درونی شـدن حیـات عاطفـی ،ارتباط عمیقتر بـا گروه
همسـاالن ،شـاخص شـدن بیشـتر خصوصیـات روانشـناختی
نوجـوان و مهمشـدن باورهـا و ارزشهـا در نـزد او را بـه همـراه
دارد .ایـن تغییـر و تحـوالت به ندرت بـه جدایی مکانـی نوجوان
بـا والدیـن و بزرگسـاالن منجر میشـود ،امـا معموالً بـا جدایی
روحی ،فکری ،ارزشـی و رفتاری همراه اسـت و زمینههای ذهنی
اسـتقالل را برای نوجـوان فراهم میآورد .در همین مرحله اسـت
کـه جنبههـای مختلف جسـمانی و جنسـی و تصـور از خویش،
بهصـورت هویـت واحـد شـکل میگیـرد و سـؤال اساسـی «من
کیسـتم؟» بـه تدریـج در ذهـن نوجـوان پدیـدار میشـود و او به
دنبـال پاسـخ بـه این سـؤال میگـردد .در ایـن مرحله ،علاوه بر
مسـئله رشـد شـخصیتی و اخالق ،یک نیاز اساسـی دیگر ،یعنی
کسـب دانـش و مهارتهای الزم برای اشـتغال یـا ادامه تحصیل،
بهعنـوان یـک نیـاز مهـم در تعلیموتربیـت نوجوانـان مطـرح
میگردد ،ضمناً راهنمایی و مشـاوره در دورة دوم متوسـطه بیش
از هـر زمـان دیگـر ضـرورت مییابد.
پ :جهتگیری حاکم بر برنامههای تحصیلی دورة دوم
متوسطه
دورة دوم متوسـطه ،بـا توجه به رشـد تفکر انتزاعـی در نوجوانان،
تکویـن هویـت ایرانی ـ اسلامی در آنان ،توسـعه آنهـا در علم و
رشـد فضایل اخالقی و انسـانی ،کسـب تجربـه در انجام تحقیق،
آمادگی برای انتخاب شـغل و کسب مهارتهای مدیریت خانواده
و ورود بـه زندگـی مسـتقل و  ...دورة انتخـاب رشـتة تحصیلـی و
شـغلی اسـت .دانشآمـوزان در ایـن دوره ضمن گذرانـدن دورس

مشـترک ،اختصاصـی و انتخابـی بـا توجه بـه نیازهـای محلی و
عالیـق شـخصی خویـش میتواننـد درسهایـی را انتخاب کنند
و یـا بـا نظر معلم خـود در انجـام برخی از تحقیقات متناسـب با
عالیـق خود مشـارکت کنند و در تولید علم سـهیم شـوند.
ت :مقاصد کلی آموزشی در دورة دوم متوسطه
پـرورش ابعـاد شـخصیتی دانشآمـوزان در سـاحتهای
اعتقادی ،عبادی و اخالقی ،اجتماعی و سیاسـی ،زیسـتی و بدنی،
زیباییشـناختی و هنری ،اقتصـادی و حرفهای علمـی و فناوری؛
پرورش اسـتعداد و عالیق تحصیلی و شـغلی و پاسـخگویی به
تفاوتهـای فـردی (هوش ،اسـتعداد ،عالیق ،جنسـیت ،نیازهای
ویـژه) و تفاوتهـای محلی ،محیطـی و فرهنگی؛
پـرورش خصیصههـای خودشـکوفایی و احسـاس گشـودگی
نسـبت بـه جهـان هسـتی و عوالـم روحانی؛
کسـب شایسـتگیهای اجتماعی بـه منظور ورود بـه جامعه و
توانمندیهـای علمی بـه منظور ادامه تحصیـل در مراکز آموزش
عالی؛
تحکیـم و تعمیـق آموختههـا (دانشها ،مهارتهـا و نگرشها،
باورهـا و اعتقـادات ،اخالقیات و عواطـف) در دورة آموزش عمومی
و اندیشـهورزی فعال نسـبت به محیط پیرامون؛
تقویـت توانایـی تفکـر منطقـی ،مهارتهـای حـل مسـئله و
پـرورش تفکـر خلاق و شـهودی؛
تقویـت عشـق و وفـاداری بـه کشـور و آرمانهـای جمهـوری
اسلامی ،نظام والیت فقیـه و برخورداری از روحیـه آمادگی دفاع
از کشـورها و آرمانهـا و ارزشهـای انقالب اسلامی.
معرفی رشتهها و جدول عناوین و ساعات دروس دوره
دوم متوسطه
ث :ساختار برنامة درسی شاخة متوسطة نظری (دورة دوم
متوسطه)
شـاخه متوسطه نظری مشـتمل بر ،چهار رشتة ریاضی ـ فیزیک،
ادبیـات و علومانسـانی ،علـوم تجربـی و علـوم و معارف اسلامی
اسـت و مـدت زمان آموزش هر رشـته  3سـال تحصیلی اسـت.
ج :واحدهای درسی ،زمان تحصیل و جدول عناوین درسی
 .1ساختار واحدهای درسی ضوابط انتخاب واحد درسی
آمـوزش در دورة دوم متوسـطه مبتنـی بـر نظـام سـالیواحدی
اسـت و دارای ویژگیهـای زیـر میباشـد:
 .1.1سـاختار واحدهـای درس رشـته متوسـطه نظـری دروس
مشـترک (عمومـی) ،دروس اختصاصـی و درسهـای انتخابـی و
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اختیـاری بـا تعاریـف زیر اسـت:
درسهـای مشـترک (عمومـی) :درسهایـی هسـتند کـه
آموختـن آنهـا بـرای ارتقـای بینـش علمـی ،اجتماعـی ،دینی،
فرهنگـی ،سیاسـی ،هویـت ملی و نیز کسـب بینش حرفـهای و
مهارتهـای زندگـی ضـرورت دارد .گذرانـدن ایـن دروس بـرای
کلیه دانشآموزان متوسـطه نظـری ،فنیوحرفهای الزامی اسـت.
درسهـای اختصاصی :درسهایی هسـتند کـه گذراندن آنها
موجـب میشـود دانشآمـوز پایه علمـی مناسـب را در آن درس
بـرای ادامـه تحصیل در سـطوح عالیتر کسـب کند.
درسهـای انتخابـی :درسهایی هسـتند کـه گذرانـدن آنها
موجـب میشـود دانشآمـوز پایه علمـی مناسـب را در آن درس
بـرای ادامـه تحصیـل در سـطوح عالیتر کسـب کند.
درسهـای اختیـاری :دروسـی که توسـط مدرسـه ،منطقه یا
اسـتان انتخاب میشود و تعداد سـاعات آن حداقل  50و حداکثر
 100سـاعت در سـال اسـت .محتوای این درسها زیر نظر معلم
و بـا تلاش فردی و یـا گروهـی دانشآموزان تولید میشـود.
 .1تعـداد واحدهـای رشـتة ریاضی فیزیـک  ،105ادبیـات و علوم
انسـانی  ،105علـوم تجربـی  105و علـوم و معـارف اسلامی نیز
 108واحد ،طی سـه سـال ،اسـت.
چ :زمان تحصیلی در رشتههای مختلف
سـال تحصیلی از اول مهرماه هر سـال شـروع میشـود و تا آخر

شـهریورماه سـال بعد ادامـه مییابد .در ایـن سـال ،دوره آموزش
از اول مهرمـاه آغـاز میشـود و حداکثـر تـا پایان اردیبهشـتماه
سـال بعـد به پایـان میرسـد .با توجه بـه بند 2ـ 13سـند برنامه
درسـی ملـی ،مجموع زمـان آمـوزش بـرای دورة دوم متوسـطه،
 1295سـاعت است .میانگین سـاعات کار هفتگی دورة متوسطة
دوم حداکثـر  35جلسـه در کلیـة پایههـا و زمـان هر جلسـه 50
دقیقه اسـت .عالوه بر این ،در کل دوره و در هر پایه 50 ،سـاعت
بـه فعالیتهـای انتخابی خـارج از کالس و مدرسـه ،متناسـب با
اقتضائـات برنامه درسـی ،بـرای کل حوزههای یادگیـری در طول
سـال و  50سـاعت نیز متناسب با شرایط و اقتضائات محیطی در
اختیـار اسـتانها ،مناطـق و مدارس قـرار میگیرد.
ح :جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره دوم
متوسطه
در راسـتای تحقق اهداف سـند تحـول بنیادیـن آموزشوپرورش
و برنامـه درسـی ملـی ،جـدول مـواد درسـی و سـاعات تدریـس
هفتگی دورة دوم متوسـطه در رشـتههای علوم تجربی ،ریاضی ـ
فیزیک ،ادبیات و علوم انسـانی و علوم و معارف اسلامی از شـاخه
نظـری و دروس عمومی شـاخههای فنیوحرفـهای و کاردانش به
شـرح جـداول صفحـات بعد کـه در نهصد و بیسـت و ششـمین
جلسـة شـورای عالـی آموزشوپـرورش در تاریخ دهم اسـفندماه
سـال  1394به تصویب رسـیده اسـت.
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واحد /ساعت هفتگی

ردیف

دامنه محتوایی

عنوان درس

1

تربیت دینی و اخالقی

2

فارسی
(ادبیات ،امال ،انشا و تاریخ
ادبیات)

 .1تعلیمات دینی (دینی ،قرآن و اخالق)  2 ،1و 3
 .2عربی ،زبان قرآن  2 ،1و 3

2+2

فارسی  2 ،1و 3

4

3

زبانهای خارجی  2 ،1و 3

3

3

4

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

6

7

7

3
4
5
6
7
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زبانهای خارجی

خوشه دروس:
مطالعات اجتماعی
خوشه دروس:
انسان و سالمت

دهم :جغرافیای ايران و استانشناسی یازدهم :تاریخ معاصر
دوازدهم :علوم اجتماعی
تربیتبدنی  2 ،1و 3

دهم :آمادگی دفاعی یازدهم :انسان و محیطزیست دوازدهم:
سالمت و بهداشت

دهم و یازدهم :سه درس انتخابی از ( .1هنر  .2تفکر و سواد
خوشه دروس:
رسانهای  .3کارگاه کارآفرینی و تولید) دوازدهم :مدیریت خانواده
انسان و مهارتهای زندگی
و سبک زندگی
ریاضی

دهم .1 :ریاضی پایه  .2هندسه 1یازدهم .1 :حسابان.2 1
هندسه .3 2آمار و احتمال دوازدهم .1 :حسابان .2 2هندسه.3 3
ریاضیات گسسته
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دهم

یازدهم

دوازدهم

2+2

2+2
4

8

خوشه دروس:
علوم تجربی

9

برنامه ویژة مدرسه

فیزیک  2 ،1و 3
شیمی  2 ،1و 3
زمینشناسی
آزمایشگاه علوم :فیزیک ،شیمی و زمینشناسی

جمع

4
3
ـ
2

35

4
4
ـ
ـ

4
3
2
1

35

35

زمینهسازی برای اجرای بند 5ـ 5سند تحول بنیادین و بند
2ـ  13برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند :پژوهش و
ارائه خالقانه (سمینار) ،یادگیری پروژمحور و آموزش مهارت
حجم کل 50 :تا  100ساعت ساالنه
تأمین معاش حالل میباشد.
∗ برای اجرای این برنامه ،شیوهنامة جداگانهای تنظیم و ارسال
خواهد شد.
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ردیف

دامنه محتوایی

عنوان درس

1

تربیت دینی و معارف قرآنی

دینی ،اخالق و قرآن  2 ،1و 3

3
4

فارسی
(ادبیات ،امال ،انشا و تاریخ ادبیات)
زبانهای خارجی

 .1فارسی  2 ،1و 3
 .2علوم و فنون ادبی  2 ،1و 3

5

خوشه دروس:
انسان و سالمت

6

خوشه دروس:
انسان و مهارتهای زندگی

7

ریاضی
(ریاضی پایه ،آمار ،احتمال ،مدلسازی،
کاربرد ریاضی در علوم انسانی)

2

عربی

8

تاریخ (ایران ،جهان ،اسالم و معاصر)

9

خوشه دروس:
علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

10

فلسفه و منطق

11

برنامه ویژة مدرسه

واحد /ساعت هفتگی

دهم
3

یازدهم
4

دوازدهم
4

3+3

3+2

3+3

3
2

3
2

4
2

3

2

2

دهم و یازدهم :دو درس انتخابی از ( .1هنر  .2تفکر و سواد
رسانهای  .3کارگاه کارآفرینی و تولید) دوازدهم :مدیریت
خانواده و سبک زندگی

2

2

2

ریاضی و آمار  2 ،1و 3

3

2

2

تاریخ  2 ،1و 3
جامعهشناسی  2 ،1و3

3
2

3
3

2
3

2

3

2

2

2

2

2

2

2

35

35

35

عربی  2 ،1و ( 3تخصصی رشته ادبیات و علوم انسانی)

زبانهای خارجی  2 ،1و 3
تربیتبدنی  2 ،1و 3

دهم :آمادگی دفاعی یازدهم :انسان و محیطزیست
دوازدهم :سالمت و بهداشت

دهم :جغرافیا ايران و استانشناسی یازدهم :جغرافیا2
دوازدهم :جغرافیا3

دهم :اقتصاد یازدهم :روانشناسی دوازدهم :مطالعات
فرهنگی
دهم :منطق یازدهم :فلسفه 1دوازدهم :فلسفه2

جمع

2

2

2

زمینهسازی برای اجرای بند 5ـ 5سند تحول بنیادین و
بند 2ـ  13برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند:
فنبیان ،پژوهش و ارائه خالقانه (سمینار) و آموزش
حجم کل 50 :تا  100ساعت ساالنه
مهارت تأمین معاش حالل میباشد.
∗ برای اجرای این برنامه ،شیوهنامه جداگانهای تنظیم و
ارسال خواهد شد.
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جدول عناوین دروس و زمان آموزش دوره دوم متوسطه ،شاخه نظری ـ رشته علوم تجربی

واحد /ساعت هفتگی

ردیف

دامنه محتوایی

عنوان درس

1

تربیت دینی و اخالقی

2

فارسی
(ادبیات ،امال ،انشا و تاریخ ادبیات)

 .1تعلیمات دینی (دینی ،قرآن و اخالق)  2 ،1و 3
 .2عربی ،زبان قرآن  2 ،1و 3

2+2

فارسی  2 ،1و 3

4

3

زبانهای خارجی  2 ،1و 3

3

3

4

2

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

4
3
3
3
ـ
2

4
3
3
4
2
1

4
3
4
4
ـ
ـ

3
4

زبانهای خارجی

خوشه دروس:
مطالعات اجتماعی

5

خوشه دروس:
انسان و سالمت

6

خوشه دروس:
انسان و مهارتهای زندگی

7

ریاضی

8

خوشه دروس:
علوم تجربی

9

برنامه ویژة مدرسه

دهم :جغرافیای ايران و استانشناسی یازدهم :تاریخ معاصر
دوازدهم :علوم اجتماعی
تربیتبدنی  2 ،1و 3
دهم :آمادگی دفاعی یازدهم :انسان و محیطزیست
دوازدهم :سالمت و بهداشت

دهم و یازدهم :سه درس انتخابی از ( .1هنر  .2تفکر و سواد
رسانهای  .3کارگاه کارآفرینی و تولید) دوازدهم :مدیریت
خانواده و سبک زندگی
ریاضیات  2 ،1و 3
فیزیک  2 ،1و 3
شیمی  2 ،1و 3
زیستشناسی  2 ،1و 3
زمینشناسی
آزمایشگاه علوم :فیزیک ،شیمی ،زیستشناسی و زمینشناسی
جمع

دهم

یازدهم

دوازدهم

2+2

2+2
4

35

35

35

زمینهسازی برای اجرای بند 5ـ 5سند تحول بنیادین و
بند 2ـ  13برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی مانند:
پژوهش و ارائه خالقانه (سمینار) ،یادگیری پروژهمحور و
حجم کل 50 :تا  100ساعت ساالنه
آموزش مهارت تأمین معاش حالل میباشد.
∗ برای اجرای این برنامه ،شیوهنامه جداگانهای تنظیم و
ارسال خواهد شد.

ی رشتهها
جدول عناوین دروس و زمان آموزش دوره دوم متوسطه ،شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش ـ تمام 
ردیف

دامنه محتوایی

عنوان درس

1

تربیت دینی

3

فارسی
(ادبیات ،امال ،انشا و تاریخ ادبیات)
زبانهای خارجی

4

مطالعات اجتماعی

5

خوشه دروس:
انسان و سالمت

2

30

واحد /ساعت هفتگی
یازدهم دوازدهم
دهم

 .1تعلیمات دینی (دینی ،قرآن و اخالق)  2 ،1و 3
 .2عربی ،زبان قرآن  2 ،1و 3

2+1

2+1

2+1

فارسی  2 ،1و 3

2

2

2

زبانهای خارجی  2 ،1و 3

2

2

ـ

2

2

2

2

2

2

3

2

2

دهم :جغرافیا ايران و استانشناسی یازدهم :علوم
اجتماعی دوازدهم :تاریخ معاصر
تربیتبدنی 2 ،1 :و 3
دهم :آمادگی دفاعی یازدهم :انسان و محیطزیست
دوازدهم :سالمت و بهداشت

ضميمه ماهنامه آموزشی ،تحليلي و اطالعرسانی

(ويژهنامة پاية دهم)

6

خوشه دروس:
انسان و مهارتهای زندگی

7

برنامه ویژه مدرسه

دهم :درس انتخابی ( .1هنر  .2تفکر و سواد رسانهای)
دوازدهم :مدیریت خانواده و سبک زندگی
13
13
16
جمع
زمینهسازی برای اجرای بند 5ـ 5سند تحول بنیادین
و بند 2ـ  13برنامه درسی ملی مشتمل بر عناوینی
مانند :پژوهش و ارائه خالقانه (سمینار) ،یادگیری
حجم کل 50 :تا  100ساعت ساالنه
پروژهمحور و کارورزی میباشد.
∗ برای اجرای این برنامه ،شیوهنامه جداگانهای تنظیم
و ارسال خواهد شد.
2

2

ـ

جدول عناوین دروس و زمان آموزش دوره دوم متوسطه ،شاخه نظری ـ رشته علوم و معارف اسالمی
نام درس

واحد /ساعت هفتگی

ردیف

دامنه محتوایی

1

تربیت دینی و معارف اسالمی

2

زبان فارسی
(ادبیات ،امال ،انشا و تاریخ ادبیات)

 .1فارسی  2 ،1و 3
 .2علوم و فنون ادبی  2 ،1و 3

3

ن خارجی
زبا 

زبانهای خارجی  2 ،1و 3

3

4

خوشه دروس:
انسان و سالمت

تربیتبدنی  2 ،1و 3

2

پایة دهم

پایة
یازدهم

پایة
دوازدهم

اصول عقاید  2 ،1و 3

3

2

3

علوم و معارف قرآنی  2 ،1و ( 3قرائت و تجوید ،علوم قرآن
و تفسیر)

2

2

2

احکام و استنباط  2 ،1و 3

1

1

1

اخالق  2 ،1و 3

1

1

1

عربی  2 ،1و ( 3تخصصی رشته علوم و معارف اسالمی)

3

3

4

3+3

3+2

3+3

3

4

2

2

دهم :آمادگی دفاعی یازدهم :انسان و محیطزیست
دوازدهم :سالمت و بهداشت

3

2

2

5

خوشه دروس:
انسان و مهارتهای زندگی

دهم و یازدهم :دو درس انتخابی از ( .1هنر  .2تفکر و
سواد رسانهای  .3کارگاه کارآفرینی و تولید) دوازدهم:
مدیریت خانواده و سبک زندگی

2

2

2

6

ریاضی
(ریاضی پایه ،آمار ،احتمال،
مدلسازی ،کاربرد ریاضی در علوم
انسانی)

ریاضی و آمار  2 ،1و 3

3

2

2

7

روانشناسی

روانشناسی

ـ

2

ـ

8

اقتصاد

اقتصاد

ـ

2

ـ

9

جغرافیا و استانشناسی

جغرافیا عمومی و استانشناسی

2

ـ

ـ

10

تاریخ (ایران ،جهان ،اسالم و معاصر)

تاریخ  2 ،1و ( 3تخصصی رشته علوم و معارف اسالمی)

2

2

2

11

فلسفه و منطق

دهم :منطق یازدهم :فلسفه 1دوازدهم :فلسفه2

2

2

2

12

خوشه دروس:
مطالعات اجتماعی و فرهنگی

دهم :جامعهشناسی یازدهم :مطالعات فرهنگی
دوازدهم :جریانشناسی اندیشههای معاصر

2

2

2

ضميمه ماهنامه آموزشی ،تحليلي و اطالعرسانی

(ويژهنامة پاية دهم)
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