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 1فرم شماره 

 شناسنامه كتاب 

 3تاريخ  :عنوان كتاب

 ايران و جهانِ معاصر
 دوم متوسطه :دوره تحصيلي

 رشتة ادبيات و علوم انساني

 :پايه
 دوازدهم

 :كتاب كد

 
 های تربيت پوشش مي دهد؟ساحت( اهدافکتاب به کدام شايستگي ها )-1

 الف: عين عبارات شايستگي ها انتخاب و استفاده شود.

 را جهان و يرانا تاريخمهم  یرويدادها ويژه به و بشری جوامع گذشتة ،تاريخي مدارك و شواهد ارزيابي و بررسي ست و جو، گردآوری،با ج

 و هويت تعالي و درك آينده، و حال گذشته، ميان ارتباط برقراری برای آن نتايج از و دهد مي قرار تحليل و تجزيه مورد دورة معاصردر 

 .گيردمي بهره فرهنگيميان تعامل بسط

 ب: چگونگي پوشش دادن به شايستگي ها، مستقيم)م( و پشتيبان)پ( ذكر شود.

 و آثار علل، ها،زمينهشواهد و مدارك تاريخي،  آموزان با مطالعه و بررسيهای را فراهم خواهد آورد که دانشمحتوای آموزشي موقعيت

تاريخ ارزيابي و  کنونيبر تحوالت را   را شناسايي و درك و تأثير آندورة معاصر جهان مهم تاريخ ايران و  رويدادها و تحوالت پيامدهای

 نند.کتحليل 

 پوشش مي دهد؟يادگيری حوزه های تربيت و  (اهدافکتاب به کدام شايستگي ها )-2

 :الف 

 پيوند و اقتصادی ايران و جهان، رويدادها و تحوالت مهم سياسي، اجتماعي، فرهنگي به مربوط مدارك و شواهد تحليل و مطالعه با .1

 .دهد قرار بررسي مورد فرهنگيميان تعامل و ملي هويت گيری شکل در را آن تأثير و آينده و حال گذشته در اجتماعي زندگي ميان

 ب:

ايران تاريخ  همرويدادها و تحوالت م ،آموزان با بررسي و مطالعة شواهد و مداركمحتوای آموزشي موقعيتي فراهم خواهد آورد که دانش .2

 کنند.حليل و نتايج و پيامدهای آن را بررسي ميهای فرهنگي و تمدني، ترا با تأکيد و توجه بر جنبه و جهان در دوران معاصر

 مربوط به حوزه، از ساير حوزه ها( -)ايده های کليدیمحتوای کتاب -3

 زمان، تداوم و تغيير؛ علت و معلول؛ شواهد و مدارك

 

 )مربوط به حوزه، از ساير حوزه ها( / خرده مفاهيماساسيالف : مفاهيم  

 ساز ايران و جهان در دورة معاصررويدادها و تحوالت مهم و سرنوشتمفاهيم اساسي: 

  خرده مفاهيم:

 

 ساز جهان در آستانة دوران معاصر مانند انقالب صنعتي و انقالب کبير فرانسه؛های بزرگ و سرنوشتانقالب 

  ؛قاجار دوره در اروپايي کشورهای با ايران فرهنگي و فکری و اقتصادی ظامي،ن – سياسيمواجهه  

 های جهاني اول و دوم و جنگ سرد؛جنگ 

 ؛های سياسي و اجتماعي تاريخ معاصر ايران به ويژه انقالب مشروطه و نهضت ملي شدن نفتها و نهضتجنبش 

  ؛انقالب اسالمي؛ جنگ تحميلي و دفاع مقدس 



2 

 

 

 )مربوط به حوزه، از ساير حوزه ها(خرده مهارتها اساسي/ هاي مهارت ب : 

 هاي اساسي: مهارت

شناسايي و کشف روابط علي و معلولي و تحليل رويدادهای ؛ تاريخي سازهای مهم و سرنوشتو پديده هاموضوع برخي از گری درکاوش

 ؛ ايران و جهان در دوران معاصرساز تاريخ سرنوشت

  ها:خرده مهارت

ها بر روی تنظيم رويدادهای مهم تاريخي بر اساس زمان وقوع و نمايش آنو گردآوری شواهد و مدارك تاريخي؛ ، شناسايي جست و جو 

 درك ؛هااز طريق بررسي روابط علي و معلولي آن ارزيابي و تحليل علل، آثار و پيامدهای رويدادها و تحوالت مهم تاريخي ؛نمودار خط زمان

احساس  ها و رفتار مردمان و جوامع امروزی؛سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادی جوامع گذشته و ارزيابي تأثير گذشته بر نگرش تعامالت

 .همدلي و قدرداني نسبت به ميراث تاريخي در گسترة محلي تا جهاني

 

 پ: استانداردهاي محتوا )مربوط به حوزه، از ساير حوزه ها(

يدادها و چگونگي اعتبارسنجي شواهد و مدارك؛ نحوه و روش تحليل شواهد و مدارك تاريخي(؛ علل و نتايج روفرايند کاوشگری تاريخي )

 ؛ در دوران معاصرايران و جهان  تحوالت مهم تاريخ

 ت: استانداردهاي عملکرد )مربوط به حوزه، از ساير حوزه ها(

 تقويت نگرش تاريخيهای کاوش در تاريخ و بسط و ارتقای مهارت

 معاصرتغيير و تداوم در دورة  هایفرايند تحليلو  تاريخي سازسرنوشت مهم و ها و پيامدهای رويدادهایدرك علت

 بر نگرش و عملکرد مردمان و جوامع پس از خود. دوران اسالميهای بشری در ارزيابي و تحليل تأثير جوامع و تمدن

 

آموز، افزار آموزش معلمان بر فراز آسمان، کتاب کار، فيلم آموزشي دانشلم، نرمکتاب راهنمای مع) اجزای بستة آموزشي مرتبط با کتاب-4

 الزامي و غيرالزامي فيلم آموزشي والدين ، ... (کتاب گويا، 

 کتاب راهنمای معلم-1 

 فيلم آموزش معلمان -2

 های متني، تصويری، ويدئويي و صوتي پشتبباني کتاب و کالس درسقطعه -4


