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منطق و فلسفۀ طراحی درس

استقرار و تثبیت جمهوری اسالمی درس یازدهم

استقرار نظام جمهوری اسالمی فصل نوینی در تاریخ ایران است که ازجنبه های مختلف با دورٔه 
پیش از انقالب تفاوت ماهوی دارد و از آن متمایز می شود. انقالب اسالمی تغییر و تحوالت اساسی 
در شیؤه حکومت و ارزش های اجتماعی ایجاد کرد و معیارهای نوینی در روابط خارجی ایران پدید 
آورد. آشنایی با میزان تأثیرگذاری انقالب و تحوالت داخلی و خارجی ناشی از آن،  بیش از هر نسل 
دیگری برای نسلی که امروزه وارث آن است و ابعاد گوناگون زندگی اش تحت تأثیر آن قرار گرفته 

است، از جنبٔه آموزشی، اجتماعی و سیاسی اهمیت دارد.
نظام جمهوری اسالمی بر پایٔه آرمان های انقالب اسالمی استوار شد. برگزاری همه پرسی تعیین 
نظام  به  نظارتی  نهادهای  و  اسالمی  مجلس شورای  گشایش  و  اساسی  قانون  تدوین  سیاسی،  نظام 
نوپای جمهوری اسالمی کمک کرد که با تکیه بر سازوکارهای قانونی حاکمیت خود را بر عرصه های 
مختلف اعمال کند. نظام جمهوری اسالمی در مسیر استقرار و اعمال حاکمیت قانون  و دفاع از 
با توطئه های فراوان از سوی دشمنان داخلی و خارجی مواجه شد. گروه های  آرمان های انقالب، 
تجزیه طلب با حمایت آمریکا، فعالیت های گسترد ه ای را برای جدا کردن بخش هایی از خاک ایران 
انجام دادند. این گروه ها برای تحمیل خواسته های خود و برخی نیز با هدف براندازی، در مقابل نظام 
جمهوری اسالمی  قرار گرفتند و عده ای از کارگزاران و شخصیت های سیاسی، مذهبی و نظامی نظام 
، وفاداری و حمایت مردم  جمهوری اسالمی را به شهادت رساندند. با این حال رهبری امام خمینی
از انقالب و اتحادی که بین مسئوالن و عامٔه مردم وجود داشت، توطئه ها را ناکام گذاشت. فراتر از 
این توطئه ها، طرح ریزی کودتا و  نقشٔه  آمریکا برای نجات گروگان های خود، خنثی شد   و تحریم 

اقتصادی آمریکا نیز نتوانست به ارکان نظام جمهوری اسالمی خللی وارد کند. 



185بخش دوم : راهنمای تدریس تاریخ )3(

هدف ها و انتظارها

هدف کلی:
 با بررسی شواهد و مدارک، روند استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسالمی را با توجه به نقش 
رهبری امام خمینی  و مشارکت سیاسی ــ اجتماعی مردم در دفع توطئه ها و دشمنی های داخلی و 

خارجی ارزیابی و تحلیل کنند.
هدف های جزئی:

 شناسایی مراحل استقرار نظام جمهوری اسالمی؛
 شناخت و تحلیل نقش امام خمینی  و مردم در مراحل مختلف استقرار و تثبیت نظام جمهوری 

اسالمی؛
به  قانون اساسی جمهوری اسالمی نسبت  تغییرات  ارزیابی و تحلیل مهم ترین و اساسی ترین   

مشروطه؛ اساسی  قانون 
 شناسایی و تجزیه و تحلیل دالیل و نتایج توطئه ها و دشمنی های داخلی و خارجی با جمهوری اسالمی؛ 

 شناخت و تحلیل علل خنثی شدن توطئه ها و دشمنی ها با جمهوری اسالمی

انتظارهای عملکردی
انتظار می رود دانش آموزان در پایان تدریس درس بتوانند:

 مراحل و روند استقرار نظام جمهوری اسالمی را شناسایی و توصیف کنند.
اسالمی  جمهوری  نظام  تثبیت  و  استقرار  روند  در  را  مردم  و  خمینی   امام  رهبری  نقش   

کنند. تحلیل  و  شناسایی 
 مهم ترین تغییراتی را که در قانون اساسی جمهوری اسالمی نسبت به قانون اساسی مشروطه 

به وجود آمد، بیان دارند.
 تأثیر شکل گیری نهادهای انقالب را بر روند استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسالمی تحلیل کنند.
 دالیل و عوامل توطئه ها و دشمنی های داخلی و خارجی با نظام جمهوری اسالمی را تجزیه 

و تحلیل کنند.
 آثار و پیامدهای توطئه ها و دشمنی های داخلی و خارجی با جمهوری اسالمی را شرح دهند.
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جدول سال شمار رویدادهای مهم دوران جمهوری 
اسالمی ایران

رخدادسال 

برگزاری همه پرسی نظام جمهوری اسالمی )10 و 11 فروردین(. شهادت تیمسار قرنی، رئیس ستاد مشترک ارتش 1358
توسط گروه فرقان )3 اردیبهشت(. شهادت استاد مطهری توسط گروه فرقان )11 اردیبهشت(. اقامٔه نخستین نماز 
جمعه پس از پیروزی انقالب اسالمی در تهران به امامت آیت الله طالقانی  )5 مرداد(. انتخابات مجلس خبرگان قانون 
اساسی )12 مرداد(. اشغال سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام )13 آبان(. همه پرسی قانون 
اساسی )11 و 12 آذر(. برگزاری انتخابات اولین دورٔه ریاست جمهوری )بهمن(، برگزاری انتخابات نخستین دورٔه 

مجلس شورای اسالمی )اسفند(

حملٔه نظامی آمریکا به طبس )5 اردیبهشت(. کشف کودتای سازمان نقاب )تیر(. تهاجم گستردٔه ارتش عراق به ایران 1359
و آغاز جنگ تحمیلی )31 شهریور(

عزل بنی صدر از ریاست جمهوری )خرداد(. سوء قصد به جان حضرت آیت اللّٰه خامنه ای توسط سازمان مجاهدین 1360
آیت اللّٰه  شهادت  و  خلق  مجاهدین  سازمان  توسط  اسالمی  جمهوری  حزب  مرکزی  انفجاردفتر  تیر(.   6( خلق 
انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب محمدعلی رجایی به  بهشتی و 72 نفر دیگر )7 تیر(. برگزاری دومین دورهٔ 
ریاست جمهوری )2 مرداد(.  انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت رجایی و باهنر  توسط سازمان مجاهدین خلق )8 
شهریور(. انفجار دفتر دادستانی و شهادت آیت اللّٰه قدوسی توسط سازمان مجاهدین خلق )14 شهریور(. شهادت 
آیت اللّٰه سید اسدالله مدنی، امام جمعٔه تبریز توسط سازمان مجاهدین خلق )20 شهریور(. برگزاری انتخابات سومین 
دورٔه ریاست جمهوری و انتخاب آیت اللّٰه خامنه ای )10 مهر(. شهادت آیت اللّٰه سید عبدالحسین دستغیب، امام 

جمعٔه شیراز توسط سازمان مجاهدین خلق )20 آذر(

امام جمعٔه 1361 آیت اللّٰه عطاالله اشرفی اصفهانی،  تیر(. شهادت  یزد )11  امام جمعٔه  آیت اللّٰه محمد صدوقی،  شهادت 
کرمانشاه توسط سازمان مجاهدین خلق )23 مهر(. انتخابات نخستین دورهٔ مجلس خبرگان رهبری )19 آذر(

انتخابات دومین دورٔه مجلس شورای اسالمی )اردیبهشت(1363

انتخابات چهارمین دورٔه ریاست جمهوری و انتخاب آیت اللّٰه خامنه ای )25 مرداد(1364

انتخابات سومین دورٔه مجلس شورای اسالمی )اردیبهشت(. پذیرش قطعنامه 598 )27 تیر(. برقراری آتش بس 1367
میان ایران و عراق )مرداد(

به رهبری نظام جمهوری اسالمی )15 خرداد(. 1368 رحلت امام خمینی  )14 خرداد(. انتخاب  آیت اللّٰه خامنه ای 
انتخاب  و  جمهوری  ریاست  دورٔه  پنجمین  انتخابات  و  اساسی  قانون  اصالحات  همه پرسی  هم زمان  برگزاری  

حجت االسالم  هاشمی رفسنجانی)6 مرداد( 
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منطق و فلسفۀ طراحی درس

جنگ تحمیلی و دفاع مقدس درس دوازدهم

جنگ تحمیلی و دفاع مقدس مهم ترین موضوع تاریخ ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی است. 
برای نسلی که به صورت مستقیم این جنگ را تجربه نکرده، آشنایی با آن، ضروری و دربردارندهٔ درس های 
فراوان است. جنگ تحمیلی از نظر نظامی، جنگی ناعادالنه و نابرابر بود. نظام نوپای جمهوری اسالمی 
در شرایطی با حمالت رژیم بعثی عراق مواجه شد که گروه های ضدانقالب جنگ داخلی را بر مملکت 
تحمیل کرده بودند و سپاه پاسداران مشغول نبرد با ضد انقالب داخلی بود. ساختار ارتش به خاطر 
شرایط پس از انقالب هنوز دچار آشفتگی بود و  نیروی مردمی بسیج در حال شکل گرفتن بود. ارتش 
عراق از نظر  سالح و تجهیزات و حمایت اطالعاتی، از کمک کشورهای غربی و بعضی از کشورهای 
عربی بهره می برد. با این حال جنگ، مردم و نیروهای مسلح ایران را در مقابل تجاوز ارتش عراق متحد 
کرد. در سطح تصمیم گیری کالن مملکتی، جنگ به مهم ترین مسئلٔه کشور تبدیل شد. مردم از قشرهای 
مختلف در مقابل متجاوزان بسیج شدند و با وجود برتری نظامی ارتش عراق، پیشروی متجاوزان را 
در خاک ایران متوقف کردند. پیروزی های رزمندگان ایرانی در برابر ارتش قدرتمند عراق، متخصصان 
و کارشناسان نظامی را به شگفتی واداشت و نشان داد که برتری نظامی نمی تواند مانع اراده و رشادت 
نیروهای ایرانی در دفاع از ارزش های خود شود. از سال دوم جنگ به بعد، به خاطر پیروزی های 
نیروهای ایرانی، رژیم بعثی عراق در مناطق جنگی و مناطق غیرنظامی ناجوانمردانه از سالح های شیمیایی 
استفاده کرد و پایبند نبودن خود را به اصول انسانی بیش از پیش نشان داد. در طول جنگ تعدادی از 
شهرها، روستاها و مناطق غیرنظامی ایران مورد حملٔه هواپیماها و موشک هایی قرار گرفتند که شوروی 
و کشورهای دیگر در اختیار صدام گذاشته بودند. با وجود تمامی این مشکالت، نیروهای ایرانی با بذل 
، جنگ را در زمین و دریا و هوا ادامه دادند و دشمن را از  جان و تحت درایت و رهبری امام خمینی 
خاک ایران بیرون کردند. هنگامی که شورای امنیت سازمان ملل متحد شرایط ایران را برای برقراری 
آتش بس مورد توجه قرار داد، حضرت امام به عنوان فرماندهٔ کل قوا، نیز قطعنامه 598 آن شورا را برای 

پایان یافتن جنگ پذیرفتند.
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هدف ها و انتظارها

هدف کلی:
  با بررسی شواهد و مدارک، دالیل و عوامل مؤثر بر بروز جنگ تحمیلی و نیز نقش و عملکرد 

امام خمینی و قشرهای مختلف اجتماعی را در هشت سال دفاع مقدس تجزیه و تحلیل کنند.
هدف های جزئی:

 شناسایی و تحلیل زمینه و عوامل خارجی و داخلی مؤثر بر وقوع جنگ تحمیلی؛
 ارزیابی عملکرد مجامع بین المللی در برابر آغاز جنگ تحمیلی توسط حکومت بعثی عراق؛

 ارزیابی پشتیبانی های  تسلیحاتی، اقتصادی و… کشورهای مختلف از صدام در طول دوران 
دفاع مقدس؛

 ارزیابی واکنش نیروهای مسلح به تهاجم هوایی و زمینی ارتش بعثی صدام به خاک ایران؛
 شناخت نقش رهبری امام خمینی  در طول دوران دفاع مقدس؛

 تجزیه و تحلیل نقش گروه ها و قشرهای مختلف مردم در دوران دفاع مقدس؛
 توصیف برخی از اقدام های ضدانسانی و خالف مقررات بین المللی توسط نیروهای بعثی در 

دوران دفاع مقدس؛
 شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل و دالیل پذیرش قطعنامٔه 598 توسط جمهوری اسالمی و 

آتش بس؛
 ارزیابی و تحلیل کلی آثار و نتایج هشت سال دفاع مقدس ملت ایران؛

 گردآوری بخشی از خاطرات یک رزمندٔه دوران دفاع مقدس؛
 گردآوری زندگی نامٔه یکی از سرداران یا امیران شهید دوران دفاع مقدس.

انتظارهای عملکردی
 انتظار می رود دانش آموزان در پایان تدریس درس بتوانند:

 زمینه و عوامل خارجی و داخلی مؤثر بر وقوع جنگ تحمیلی را شناسایی و تحلیل کنند.
 عملکرد مجامع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد را در برابر شروع جنگ تحمیلی از سوی 

صدام ارزیابی و مقایسه کنند.
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 واکنش نیروهای مسلح را در برابر تهاجم نیروهای بعثی به خاک ایران از هوا و زمین ارزیابی 
و توصیف کنند.

 به تجزیه و تحلیل نقش رهبری امام خمینی  در طول دوران دفاع مقدس بپردازند.
 نقش گروه ها و قشرهای گوناگون مردم ایران را در دوران دفاع مقدس شرح دهند.

در  را  صدام  نیروهای  بین المللی  مقررات  خالف  و  ضدانسانی  شاخص  اقدام های  از  برخی   
کنند. توصیف  و  شناسایی  تحمیلی  جنگ  دوران 

 عوامل و دالیل پذیرش قطعنامٔه 598 از سوی جمهوری اسالمی ایران را شرح دهند.
 آثار و نتایج برجستٔه 8 سال دفاع مقدس ملت ایران را تحلیل و قضاوت کنند.

 گوشه ای از خاطرات یک رزمنده و یا زندگی نامٔه یکی از سرداران یا امیران شهید را گردآوری 
و  از آن در تدوین مجلٔه تاریخ شفاهی دوران دفاع مقدس بهره بگیرند. 



191بخش دوم : راهنمای تدریس تاریخ )3(

شبکۀ مفهومی 

شبکۀ مفاهیم درس 12 )جنگ تحمیلی و دفاع مقدس(
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خمینی 
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اقدام ها
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تا  )خرداد  متناوب  طور  به  خوزستان  استان  در  ایران  مرزی  مناطق  به  عراق  زمینی  و  دریایی  نیروهای  تجاوز 
اسفند(. گلوله باران آبادان و خرمشهر توسط نیروهای عراقی )مهر(. اشغال کنسولگری ایران در بصره )آبان(. 
تا اسفند(. ادعای عراق مبنی بر حاکمیت بر  تجاوز هواپیماهای عراقی به حریم هوایی ایران در خوزستان )تیر 

اروندرود )آذر(

1359

و  توپخانه ای  حمالت  خوزستان،  استان  در  دریا  و  زمین  از  ایران  مرزی  مناطق  به  عراقی  نیروهای  تجاوز 
گلوله باران شهرهای مرزی )فروردین تا شهریور(. تجاوز هواپیماهای عراقی به حریم هوایی ایران )فروردین تا 
شهریور(. قطع روابط دیپلماتیک ایران و عراق )فروردین(. ادعای صدام در مورد حاکمیت عراق بر خوزستان 
)اردیبهشت(. حملٔه عراق به تأسیسات نفتی ایران در دهلران )اردیبهشت(. ادعای صدام در مورد جزایر سه گانٔه 
مرزداران  از  و شهادت عده ای  در قصرشیرین  ایران  مرزی  پاسگاه های  به  و شهریور(. حملٔه عراق  )تیر  ایرانی 
و  هوایی  )شهریور(. حملٔه  نفت شهر  و  دهلران  در  مرزی  پاسگاه های  به  عراقی  نیروهای  )مرداد(. حملٔه  ایرانی 
)شهریور(.  و سومار  نفت شهر  ایالم، قصرشیرین، خرمشهر،  در  مرزی  پاسگاه های  از  تعدادی  به  زمینی عراق 
مرزی  پاسگاه های  و  نفت شهر  و  به شهرهای خرمشهر، قصرشیرین  عراق  توپخانه ای  و  هوایی  زمینی،  حمالت 
)شهریور(. درگیری مرزداران ایران و نیروهای عراقی در پاسگاه های مرزی صالح آباد، ایالم،  مهران، نفت شهر، 
لغو  شهریور(.   21( عراق  ارتش  توسط  میمک  تصرف  شهریور(.   25 تا   19( قصرشیرین  خرمشهر،  طالئیه، 
قرارداد الجزایر از سوی عراق )26 شهریور(. محاصره و گلوله باران قصرشیرین توسط نیروهای عراقی )27 تا 
31 شهریور(. تصرف پاسگاه شیخان در نوسود و پاسگاه های گیسکه، چغاحمام و چیالت در مرزهای سومار، 
نفت شهر و دهلران توسط ارتش عراق )29 و 30 شهریور(. هجوم زمینی و هوایی عراق به ایران و آغاز رسمی 
جنگ عراق علیه ایران )31 شهریور(. اشغال نفت شهر، مهران، موسیان، بستان، قصرشیرین، سوسنگرد و نفوذ 
نیروهای مردمی و  نیروهای عراقی از شهر گیالن غرب توسط  تا 6 مهر(. عقب راندن  به گیالن غرب )2  دشمن 
هوانیروز )7 مهر(. اشغال منطقٔه غرب کارون، جفیر، کرخه کور، پادگان حمید، جادٔه خرمشهر ــ اهواز و جادٔه 
آبادان ـ  آبادان، اشغال جاده  ـ  نیروهای عراقی از کارون، اشغال جادٔه اهواز  اهواز ــ حمیدیه )8 مهر(. عبور 
دفاع  عالی  به شورای  امور جنگ  واگذاری  آبان(.   4 تا  مهر   19( اشغال خرمشهر  آبادان،  محاصره  ماهشهر، 
)مهر(. اسارت  آتش بس  برقراری  برای  تهران  به  )مهر(. سفر هیئت کنفرانس اسالمی  امام خمینی   از سوی 
امام خمینی   )آبان(. صدور دستور  آبادان  ــ  تندگویان وزیر نفت و هیئت همراه در جادٔه اهواز  محمدجواد 
برای شکستن محاصرٔه آبادان )آبان(. تحویل یادداشت دولت جمهوری اسالمی ایران به دبیر کل سازمان ملل 
دریایی  نبرد  )آذر(.  امام خمینی   فرمان  به  بسیج  تشکیل  )آبان(.   1975 قرارداد  دانستن  معتبر  دربارٔه  متحد 
و هویزه  نوسود  )آذر(. تصرف  مریوان  ارتفاعات مرزی  )آذر(. تصرف  البکر  آتش زدن اسکله  و  و عراق  ایران 

)دی(. عملیات نصر )15 دی(. عملیات توکل )دی(
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برقراری  برای  عراق  و  اسالمی  مقامات جمهوری  با  متحد،  ملل  سازمان  نمایندٔه  پالمه،  اوالف  مذاکرٔه  و  مالقات 
آتش بس )خرداد و تیر(. آزادسازی نوسود )تیر(. عملیات ثامن االئمه در منطقٔه، خوزستان و شکست حصر آبادان 
)5 مهر(. شهادت سرتیپ نامجو )وزیر دفاع( و جمعی از فرماندهان ارتش و سپاه در اثر سقوط هواپیما )8 مهر(. 
اروندرود  بر  عراق  و حاکمیت  به رسمیت شناختن حقوق  بر  مبنی  اسالمی  کنفرانس  هیئت  از  درخواست صدام 
)آذر(.  ــ شیاکوه  آذر(. عملیات مطلع الفجر در گیالن غرب  بستان )8  آزادسازی  )آبان(. عملیات طریق القدس و 
عملیات محمد رسول الله  در کردستان )دی(. حملٔه عراق به دو کشتی خارجی در خلیج فارس )دی(. سفر 

اوالف پالمه، نمایندٔه ویژهٔ سازمان ملل متحد به بغداد و تهران برای میانجیگری در جنگ )بهمن(

1361

عملیات فتح المبین در خوزستان )فروردین(. عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر )اردیبهشت و خرداد(. 
صدور بیانیٔه اجالس وزیران شورای همکاری خلیج فارس دربارٔه برقراری آتش بس )خرداد(. مبادلٔه تعدادی از 
اسرای زخمی با نظارت کمیتٔه بین المللی صلیب سرخ )خرداد(. عملیات رمضان در شرق بصره )تیر(. صدور قطعنامٔه 
514 شورای امنیت سازمان ملل متحد و دعوت طرفین به برقراری آتش بس )تیر(. عملیات مسلم بن عقیل در سومار 
)مهر(. تصویب قطعنامٔه 532 شورای امنیت سازمان ملل متحد و درخواست برقراری آتش بس و عقب نشینی نیروها 
به مرزهای بین المللی )مهر(. عملیات محرم در ارتفاعات مرزی ایالم )آبان(. عملیات فتح المبین )2 بهمن(. عملیات 

والفجر مقدماتی در منطقٔه عمومی میسان، چزابه و فکه  )بهمن(. اعالم رسمی حمایت آمریکا از عراق )اسفند( 

1362

عملیات والفجر 1 در العماره، منطقٔه عمومی میسان جبل فوقی )فروردین(. عملیات والفجر2 در منطقٔه عمومی 
اربیل چومان مصطفی )تیر(. عملیات والفجر 3 در مهران )مرداد(. عملیات والفجر 4 در منطقٔه عمومی سلیمانیه ــ 
پنجوین)مهر(. صدور قطعنامٔه 540 شورای امنیت سازمان ملل متحد )آبان(. عملیات والفجر 5 در منطقٔه چنگوله 
در حد فاصل مهران و دهلران )بهمن(. عملیات تحریرالقدس در منطقٔه عمومی سلیمانیه، دربندیخان و شاخ شمیران 
)بهمن(. عملیات والفجر 6 در دهلران ارتفاعات چیالت )اسفند(. عملیات خیبر در منطقٔه هورالهویزه ــ پاسگاه زید 
)اسفند(. بازدید کارشناسان سازمان ملل متحد از مناطق جنگی ایران و تأیید استفادٔه عراق از گازهای شیمیایی و 

صدور بیانیٔه سازمان ملل در تأیید گزارش کارشناسان، بدون ذکر نام عراق )اسفند(

1363

پروتکل   رعایت  به  دعوت  و  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای  سوی  از  شیمیایی  سالح های  کاربرد  محکومیت 
به  بارٔه لزوم احترام کشورها  1925ژنو )فروردین(. تصویب قطعنامٔه 552 شورای امنیت سازمان ملل متحد در 
حقوق کشتی رانی، محکوم کردن حمله به کشتی ها و درخواست توقف آن )خرداد(. درخواست دبیرکل سازمان ملل 
متحد از ایران و عراق مبنی بر توقف حمالت به مناطق مسکونی و غیرنظامی )خرداد(. عملیات عاشورا در منطقٔه 
میمک )مهر(. عملیات بدر در منطقٔه عمومی بصره ــ میسان، هورالهویزه ــ دجله )اسفند(. دیدار دبیرکل سازمان 
ملل متحد با معاون وزیر خارجٔه ایران و وزیر خارجٔه عراق در نیویورک و ارائٔه طرح هشت ماده ای برای پایان دادن 

به جنگ، سفر نمایندهٔ دبیرکل سازمان ملل به تهران و بغداد )اسفند(

1364
ـ فاو و تصرف  عملیات قادر در منطقٔه عمومی اربیل سیدکان )تیر(. شروع عملیات والفجر 8 در منطقٔه عمومی بصرهـ 
فاو )بهمن(. عملیات والفجر 9 در منطقٔه عمومی سلیمانیه چوارتا ــ موبرا ــ ناصر )اسفند(. تصویب قطعنامٔه 582 
شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص برقراری آتش بس و عقب نشینی نیروها به مرزهای بین المللی )اسفند(
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عملیات تکمیلی والفجر 8 در منطقٔه عمومی بصره ــ فاو ــ کارخانه نمک )اردیبهشت(. اشغال دوبارٔه مهران توسط 
ارتش عراق )تیر(. عملیات کربالی 1 و آزادی مهران )تیر(. حملٔه هوایی عراق به پایانٔه نفتی ایران در جزیرٔه سیری 
در خلیج فارس )مرداد(. عملیات کربالی 2 در منطقٔه عمومی حاج عمران )شهریور(. عملیات کربالی 3 در منطقٔه 
عمومی فاو )شهریور(. تصویب قطعنامٔه 588 شورای امنیت سازمان ملل متحد دربارٔه درخواست پرهیز از ادامٔه 
)دی(.  ابوالخصیب  ــ  بصره  منطقٔه عمومی  در   4 کربالی  عملیات  )مهر(.  اختالف ها  مسالمت آمیز  و حل  جنگ 
ـ شلمچه )دی تا اسفند(. عملیات کربالی 6  در نفت شهر )دی(. عملیات  عملیات کربالی 5 در منطقٔه عمومی بصرهـ 

کربالی 7 در منطقٔه عمومی اربیل ــ حاج عمران )اسفند(

1366

باباهادی  ــ  )فروردین(. عملیات کربالی 9 در قصرشیرین  ــ شلمچه  عملیات کربالی 8 در منطقٔه عمومی بصره 
)فروردین (. عملیات کربالی 10 در منطقٔه عمومی سلیمانیه ــ ماووت  )فروردین(. بمباران شیمیایی سردشت )تیر(. 
پذیرش قطعنامٔه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی عراق )مرداد(. سفر دبیرکل سامان ملل متحد به 
تهران و بغداد و ارائٔه طرح اجرایی قطعنامٔه 598 )شهریور(. حملٔه آمریکا به تأسیسات نفتی ایران در خلیج فارس 
)مهر(. تسلیم طرح اجرایی دبیرکل سازمان ملل به وزرای خارجه ایران و عراق )مهر(. عملیات بیت المقدس 2 در 
منطقٔه عمومی سلیمانیه ــ ماووت )دی(. مذاکرات دبیرکل سازمان ملل متحد با هیئت های نمایندگی و نمایندگان دائم 
ایران و عراق در سازمان ملل در خصوص شیؤه اجرای قطعنامٔه 598 )مهر تا اسفند(. عملیات بیت المقدس 3 در 
منطقٔه عمومی سلیمانی ماووت ــ ارتفاع گوجار )اسفند(. بمباران شیمیایی حلبچه )25 اسفند(. عملیات والفجر 10 

در منطقٔه عمومی سلیمانیه ــ حلبچه )اسفند(. عملیات کربالی 7 )اسفند(

1367

عملیات بیت المقدس 4 در منطقٔه عمومی سلیمانیه دربندیخان ــ شاخ شمیران )فروردین(. حملٔه آمریکا به سکوی 
نفتی ساسان و ناوچه ها و قایق های ایرانی در خلیج فارس )فروردین(. عملیات بیت المقدس 6  در منطقٔه عمومی 
سلیمانیه ــ ماووت )فروردین(. حملٔه عراق به فاو و بمباران شیمیایی و بازپس گیری آن )فروردین و اردیبهشت(. 
حملٔه آمریکا به سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس )فروردین(. حملٔه مشترک آمریکا و عراق به پایانه نفتی الرک در 
خلیج فارس )اردیبهشت(. حملٔه عراق به منطقٔه عمومی شرق بصره و سقوط شلمچه )خرداد(. عملیات بیت المقدس  
7 در منطقٔه شلمچه )خرداد(. حملٔه عراق در منطقٔه عمومی سلیمانیه و سقوط ارتفاع شیخ محمد )خرداد(. حملٔه 
عراق و نیروهای سازمان مجاهدین خلق به مهران و اشغال آنجا )خرداد(. حملٔه عراق در منطقه خوزستان و سقوط 
جزایر مجنون )تیر(. حملٔه عراق در منطقٔه سلیمانیه و تصرف شهر ماووت )تیر(. سقوط هواپیمای مسافربری ایران بر 
فراز خلیج فارس به وسیلٔه ناو آمریکایی )13 تیر(. حملٔه عراق به خوزستان )21 تیر(. پذیرش قطعنامٔه 598 شورای 
امنیت سازمان ملل متحد توسط ایران )27 تیر(. عملیات لبیک یا خمینی در خوزستان )1 مرداد(. هجوم سازمان 
مجاهدین خلق به خاک ایران و عملیات مرصاد )1ــ3 مرداد(. پذیرش آتش بس توسط صدام )15مرداد(. برقراری 

آتش بس )29 مرداد(
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مرور فعالیت ها

فعالیت 1
منطق و شیوۀ اجرا: جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ملت ایران، یکی از رویدادهای مهم تاریخ 
معاصر به شمار می رود و کنکاش در علل و عواملی که موجب تحمیل این جنگ از سوی رژیم بعثی 

عراق به ایران شد، هدف آموزشی ارزشمند محسوب می شود.
از  دارد،  را  درس  تدریس  شروع  برای  کالس  آماده سازی  جنبٔه  که  فعالیت  این  اجرای  برای 
دانش آموزان بخواهید با توجه به مطالبی که در درس قبل به ویژه در مبحث دسیسه ها و توطئه های 
دشمنان برای آسیب رساندن به انقالب اسالمی خوانده اند، دربارٔه علل و عواملی که فکر می کنند بر 

بوده است، گفت وگو کنند. تأثیرگذار  بعثی  آغاز جنگ تحمیلی توسط رژیم 
فعالیت 2

تا  منطق و روش اجرا: قسمتی از سخنان حضرت امام خمینی  از صحیفٔه امام انتخاب شده 
دانش آموزان ترغیب شوند که هدف های صدام را از جنگ افروزی علیه ایران بر اساس دیدگاه امام، 

استنباط کنند.
فعالیت 3

متحد  ملل  سازمان  مهم  نهادهای  از  یکی  که  متحد  ملل  امنیت  شورای  اجرا:  روش  و  منطق 
محسوب می شود، وظیفٔه پاسداری از امنیت و صلح بین المللی را برعهده دارد. ارزیابی موضع گیری 
و اقدامات این شورا در برابر تجاوزگری رژیم صدام و تحمیل جنگ به ایران از طریق مقایسٔه آن با 
موضع و اقداماتی که این شورا قبل از تجاوز صدام به کویت انجام داد، فرصتی مناسب و مطلوب 

برای تحلیل و تفکر تاریخی فراهم  می آورد. 
برخی از مفاد مهم قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، یکی در خصوص جنگ عراق 
علیه ایران و دیگری دربارٔه حملٔه صدام به کویت، انتخاب شده است تا دانش آموزان از طریق ارزیابی 
و مقایسٔه مفاد این دو قطعنامه، موضع گیری متفاوت این شورا در قبال دو جنگ افروزی صدام را 

تشخیص دهند.
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فعالیت 4
منطق و شیوۀ اجرا: این فعالیت در قالب کاوش خارج از کالس تعریف شده و ناظر بر روش تاریخ 
شفاهی، به عنوان یکی از ابزارهای مناسب و مطلوب برای یادگیری درس تاریخ، به ویژه تاریخ معاصر 
به حساب می آید. بسیاری از دانش آموزان به افرادی از اعضای خانواده گرفته تا دوستان و آشنایان 
دسترسی دارند که خود ناظر رویدادی همچون جنگ تحمیلی بوده اند و یا در دفاع مقدس مشارکت 
داشته اند. بنابراین، تاریخ شفاهی در خصوص کاوش در تاریخ معاصر اهمیت و موضوعیت خاصی 

پیدا می کند.
دانش آموزان را راهنمایی و تشویق کنید که با یکی از افرادی که در دفاع مقدس حضور داشته، 
تاریخ شفاهی مدرسه  یا خاطرات او را از جبهه های جنگ گردآوری و در قالب مجلٔه  مصاحبه و 

کنند. تدوین 
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سنجش به مثابه یادگیری
assessment as learning

سنجش از یادگیری
assessment of learning

سنجش برای یادگیری
assessment for learning

سنجش

ارزشیابی و سنجش

سنجش1 و ارزشیابی2، یکی از اجزا و عناصر مهم و کلیدی برنامٔه درسی به شمار می رود. وضعیت 
سنجش و ارزشیابی درس تاریخ، در سال های اخیر با مسائل و چالش های بزرگی روبه رو شده و روند 
یاددهی ــ یادگیری این درس را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. یکی از این مسائل و چالش ها، 
تمرکز بر فراوردهٔ ارزشیابی و اهمیت دادن به حجم و میزان انباشت ذهنی دانش آموزان است. در 
حالی که در یک ارزشیابی معتبر، فراورده و فرایند هر دو دارای اهمیت هستند و به جای تمرکز بر 
میزان محفوظات ذهنی دانش آموزان، بایستی شایستگی ها و توانمندی های آنان را در یادگیری مورد 

توجه قرار داد. 

انواع سنجش
در ارزشیابی معتبر، مربیان نیازمند آن هستند که از سه نوع سنجش بهره گیرند:

1ــ سنجش از آزمودن و اندازه گیری، مفهوم گسترده تری دارد و به فرایندی از گردآوری اطالعات مورد نیاز برای تصمیم گیری دربارٔه 
برنامه های درسی گفته می شود. در واقع تفاوت میان سنجش، اندازه گیری و آزمودن این است که اندازه گیری و  سیاست های آموزشی و 
آزمودن عموماً با کمیت سروکار دارند، اما سنجش لزوماً به کمیت منحصر نمی شود. به سخن دیگر، زمانی که اندازه گیری و آزمودن صورت 
می پذیرد، نتیجه به صورت اعداد و ارقام )کمیت( نشان داده می شود، اما نتیجٔه سنجش می تواند به صورت غیرکمی )توصیفی( گزارش شود.

2ــ ارزشیابی عبارت است از فرایند سنجش عملکرد یادگیرندگان و مقایسٔه نتایج حاصل با هدف های از پیش تعیین شده، به منظور 
تصمیم گیری در بارٔه فعالیت های آموزشی. به عبارت دیگر، ارزشیابی، فرایندی است که از طریق آن برای چیزی ارزش قائل شده و کم و 

زیاد، خوب و بد و جلو و عقب بودن آن چیز، تعیین و تفسیر می شود.
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جدول زیر، ارتباط سه نوع سنجش را نشان می دهد.

سنجش از یادگیریسنجش برای یادگیریسنجش به مثابه یادگیری

یم؟
ی کن

ش م
نج

ا س
چر

تا     دانش آموزان  برای  فرصتی  ایجاد 
یادگیری خود را زیرنظر گرفته و نقد 
بردارند  را  بعدی  مناسب  گام  و  کنند 

)تأکید بر فراشناخت(.

مربی  توسط  الزم  اطالعات  کسب 
برای برداشتن گام بعدی در راستای 
با سطح  متناسب  و  اثربخش  آموزش 

شایستگی هر دانش آموز.

برای آگاهی مدرسه، والدین و دانش آموزان 
و سایر افراد و نهادهای مرتبط، از میزان 
تسلط دانش آموز بر شایستگی های مورد 

انتظار در نظام آموزشی.

یم؟
ی کن

ش م
نج

ا س
ی ر

چیز
چه 

درک   در  دانش آموز  تفکر  روند 
به  حرکت  چگونگی  فعلی،  موقعیت 
سوی موقعیت بهینٔه بعدی و تشخیص 
او  به  این مسیر  شیوه هایی که در طی 
به عنوان یک یادگیرنده کمک می کند.

شناخت نسبت به دامنٔه شایستگی های 
با  دانش آموزان،  توسط  کسب شده 
توجه به شایستگی های پیش بینی شده.

و  شده  کسب  شایستگی های  سطح   
توانایی دانش آموزان در به کارگیری این 

شایستگی ها در موقعیت های جدید.

یم؟
ی کن

ش م
نج

ی س
وش

ه ر
ا چ

روش های متنوعی که  انعکاس دهندٔه   ب
فرایند طی شده از سوی یادگیرنده در 
و  )شناخت  موقعیت  بهبود  و  درک 
فراشناخت و سطح شایستگی کسب  

شده(  است.

میزان  بتواند  که  مختلفی  روش های 
موفقیت فرصت های یادگیری تدارک 
بهبود  و  درک  در  را  شده  دیده 
دانش آموزان،  از  یک  هر  موقعیت 

برای معلم  شفاف سازد.

فرایند  روش هایی که هم فراورده و هم 
را  آن  سطوح  و  شایستگی ها  کسب 

مورد سنجش قرار دهد.

ویژگی های یک سنجش خوب و معتبر

انتظارات  بر اهداف و  مبتنی 
عملکردی برنامه است.

متکی بر معیارهای استاندارد، 
معتبر و شفاف است.

ناظر بر ارزیابی عملکردی 
معناداری است.

سنجش سطوح باالی شناخت 
را مورد تأکید قرار می دهد.

سنجش خوب و 
معتبر
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نکته های مهم در طراحی آزمون استاندارد و معتبر
آزمونی طراحی کنید که:

 منعکس کنندٔه تمامی هدف های آموزشی و محتوای برنامه باشد.
 روایی و پایایی الزم را داشته باشد.

 روایی: دقیقاً همان چیزی ارزشیابی شود که مورد نظر آموزش بوده است.
 پایایی: اجرای آن در دفعات مختلف با گروه های مخاطب نتایج بسیار متفاوتی نداشته باشد.

 از انواع آزمون های عینی و ذهنی استفاده شود.
 از مطالب و مباحث پرسش ممنوع، پرسشی طرح نشود.

 پرسش ها به زبان ساده و قابل درک باشد.
 پرسش ها از ساده به مشکل تنظیم شوند.

 پرسش ها نباید راهنمای پاسخ پرسش های دیگر باشند.
 پرسش ها ویرایش شده و پیراسته از حشو و زوائد باشد.

 عالئم و نشانه های ویرایشی مانند ویرگول، نقطه، عالمت پرسش و… درست و بجا به کار روند.
 شکل ظاهری برگٔه آزمون زیبا و خوانا باشد و بارم هر پرسش مشخص باشد. 

انواع آزمون ها و نمونه پرسش ها

انواع آزمون ها

ذهنی )تشریحی یا پاسخ ساز( عینی )بسته پاسخ یا پاسخ گزین(

کوتاه پاسخ
محدود پاسخصحیح ـ غلط

گسترده پاسخجورکردنی

چند گزینه ای
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وجوه تمایز آزمون های عینی از آزمون های ذهنی

شده  ارائه  پاسخ های  میان  از  را  درست  پاسخ  آزمون شونده  عینی،  آزمون های  تمامی  در   
برمی گزیند و تصحیح پاسخ  آنها به صورت کامالً دقیق و عینی انجام می شود و نظر مصحح هیچ گونه 
دخالتی در آن ندارد؛ اما در آزمون های ذهنی، آزمون شونده ناگزیر از پاسخ سازی است و در تصحیح 

جواب آنها، ممکن است نظر مصحح دخالت کند.
 آزمون های عینی، توانایی بازشناسی یا تشخیص را می سنجند، در حالی که آزمون های ذهنی، 

توانایی بازخوانی و یادآوری را مورد سنجش قرار می دهند.

الف( آزمون های عینی )پاسخ گزین(

1ــ آزمون صحیح ــ غلط: در این آزمون، تعدادی سؤال یا جمله در اختیار آزمون شونده قرار 
می گیرد و او باید درستی یا نادرستی آنها را مشخص کند. این نوع آزمون ها که اغلب برای سنجش 
هدف های سطح پایین به کار می روند، به سه دستٔه صحیح ــ غلط؛ بله یا نه و اصالحی تقسیم می شوند.

قواعد طراحی آزمون صحیح ــ غلط
یا  1 سعی کنید هر پرسش یک هدف آموزشی مهم را بسنجد و از گنجاندن مطالب بی اهمیت 

بپرهیزید. سؤال  در  کم اهمیت 

نمونه ای از پرسش های نامنطبق با هدف های آموزشی

غ  1ــ عادل شاه و ابراهیم شاه دو تن از جانشینان نادر افشار بودند.           ص   

غ  2ــ مرمت آرامگاه سعدی و حافظ در دورٔه کریم خان زند صورت گرفت.ص   

3ـ روزنامٔه وقایع اتفاقیه مدتی بعد از انتشار به روزنامٔه دولت ِعلّیٔه ایران تغییر نام داد. 
غ      ص  

4ــ سرزمین ایاالت متحده تا قرن 18م شامل 14 ایالت در سواحل اقیانوس آرام بود. 
  ص     غ 

غ   5  ــ آقامحمدخان قاجار در سال 1210ق در تهران تاج گذاری كرد.        ص  

غ   6ــ مال علی نوری یكی از شاگردان برجستٔه مال عبدالله زنوزی بود.       ص  
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نمونه ای از پرسش های استاندارد و منطبق با هدف های آموزشی

سیاست های  پیشبرد  در  زیادی  تأثیر  18م،  سدٔه  در  عثمانی  امپراتوری  قدرت  افول  1ــ 
غ  استعماری غرب در مشرق زمین داشت.                                                    ص     

2ــ در نتیجٔه مواجهٔه فرهنگی ایران و اروپا در دورٔه قاجار، تحول مهمی در بینش و روش 
تاریخ نگاری صورت گرفت.                                                                    ص       غ   

3ــ در انقالب باشكوه انگلستان )1688م(، منشأ الهی سلطنت و قدرت مطلقه پادشاه مورد 
تأیید و تأكید قرار گرفت.                                                                          ص          غ 

4ــ اندیشٔه مشروطه خواهی ایرانیان در دورٔه قاجار ارتباطی با انقالب های فكری و سیاسی 
اروپا در سده های 18 و 19م نداشت.                                                     ص          غ 

قدرتمند خود  دبیركل حزب كمونیست، رقیب  استالین،  لنین )1924م(،  از مرگ  1ــ پس 
)تروتسكی( را از سر راه برداشت و قدرت را در شوروی به دست گرفت. 

غ                                                                                                           ص  
2ــ چند روز بعد از اعدام انقالبی رزم آرا به دست خلیل طهماسبی، نخست مجلس سنا )23 
اسفند  1329(، و سپس مجلس شورای ملی در 29 اسفند 1329 طرح ملی شدن صنعت نفت 

را تصویب كردند و جنبش ضداستعماری ملت ایران در گام اول به پیروزی رسید. 
غ  ص    

به بركناری امینی انجامید و امیر  3ــ رقابت شاه و علی امینی، نخست وزیر وقت، سرانجام 
اسدالله علم كه مورد اعتماد شاه بود، نخست وزیر و مأمور اجرای اصالحات شد. 

غ   ص    

2 سعی کنید از جمله های پیچیده و چند قسمتی استفاده نشود.

نمونه ای از پرسش های پیچیده و غیراستاندارد
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1ــ شکل گیری حکومت های خودکامه، تک حزبی و نظامی گرا در اروپا، عامل مهمی در بروز 
جنگ جهانی دوم بود.                                                                            ص       غ  

2ــ از میان برداشتن رزم آرا، تأثیر چندانی بر روند جنبش ملی شدن صنعت نفت در ایران نداشت.                                     
غ     ص    

3ــ حکومت پهلوی در سال های پس از کودتای 28 مرداد 1332، به توصیٔه آمریکا، اقدام به 
اجرای مجموعه ای از اصالحات )رفورم ها( کرد.                                     ص       غ   

تاریخی وجود دارد که آزمون شونده ممکن است  باال، چندین گزارٔه  در هر یک از پرسش های 
نسبت به درستی یا نادرستی هر یک از آنها شک کند.

نمونه پرسش های استاندارد

3 سعی کنید پرسش های صحیح ــ غلط عین جمله یا عبارت کتاب درسی نباشد.

4 از جمله یا عبارت هایی استفاده کنید که به طور آشکار درست یا غلط باشند و از کاربرد جمله ها 

یا عبارت های مبهم و نامفهوم اجتناب کنید.
نمونه پرسش های مبهم و نامفهوم

1ــ روسیه و عثمانی نیز فرصت را مغتنم شمردند و بخش هایی از شمال و غرب میهن ما را 
اشغال کردند.                                                                                        ص     غ 

2ــ برخی از گزارش ها حکایت از چند برابر شدن تولید برخی از اقالم محصوالت کشاورزی، 
به ویژه محصوالت صادراتی مانند ابریشم، تریاک، تنباکو، پنبه و برنج دارد. 

ص   غ    

پرسش های مذکور اگرچه عین جمله های مندرج کتاب درسی بوده، اما در اینجا مبهم و نامفهوم 
به  تعلق دارند. در حالی که در کتاب درسی،  به چه زمان و دوره ای  نیست  هستند، زیرا مشخص 

واسطٔه سطرها و یا پاراگراف های پیش از آن گویا و قابل فهم شده اند. 
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1ــ اشخاص………………آثار، اقدامات و دستاوردهای مهم و مؤثر
2ــ تاریخ ها……………… رویدادها و جریان های مهم تاریخی

3ــ اصطالحات……………… تعاریف
4ــ نمادها……………… مفاهیم

5 ــ حوادث مهم تاریخی ……………… نتایج و پیامدهای تاریخی
6 ــ رخدادهای مهم تاریخی ……………… علل و عوامل اصلی تاریخی

5 واژه یا فعل منفی را با قلم سیاه و یا ترسیم خط زیر آن، برجسته کنید.

6 طول و اندازٔه پرسش های صحیح و غلط اختالف معناداری نداشته باشند.

و  پرسش ها  فهرست  بخش  دو  از  جورکردنی  آزمون  خوشه ای:  یا  جورکردنی  آزمون  2ــ 
فهرست پاسخ ها تشکیل می شوند و آزمون شونده با توجه به توضیحات راهنما، فهرست پاسخ ها را با 

پرسش ها جور می کند. فهرست 

قواعد طراحی آزمون جورکردنی

1 سعی کنید فهرست پاسخ ها و پرسش ها را به گونه ای طراحی کنید که مفهوم و موضوع های 

مهم و مرتبط با هدف های آموزشی را بسنجد.
2 پرسش ها و پاسخ های متجانس و همگون انتخاب کنید. منظور از تجانس این است که مجموعٔه 

پرسش ها و پاسخ ها به یک مفهوم، موضوع یا زمینٔه واحد مربوط باشند.
3 هریک از پاسخ ها باید برای تمام پرسش ها درست جلوه کند.

4 جمله و عبارت های پرسش ها و پاسخ ها نباید از نظر دستوری و جمله بندی راهنما و مکمل هم باشند.

5 توضیحات مفصل در فهرست پرسش ها قرار گیرد و مطالب کوتاه در فهرست پاسخ ها درج شود.

6 پرسش ها با شماره و پاسخ ها با حرف مشخص شوند و حداقل کمتر از 5 پرسش نباشد.

7 همٔه پرسش ها و پاسخ ها در یک صفحه قرار گیرند.

8 اطالعات کامل دربارٔه چگونگی جورکردن پرسش ها و پاسخ ها در راهنمای سؤال درج شود.

نمونه هایی از روابط متجانس پرسش ها و پاسخ ها در آزمون های جور کردنی



205بخش سوم : ارزشیابی و سنجش

نمونه هایی از آزمون های جورکردنی نامنطبق با هدف های آموزشی

12  

پاسخ هاپرسش هاپاسخ هاپرسش ها

1ــ ناظم االسالم
)میرزا  هدایت  قلی  میرزا  2ــ 

رضاقلی(
3ــ اعتمادالسلطنه

4ــ خاوری شیرازی
5 ــ محمد جعفری خورموجی

6 ــ محمدصادق موسوی

الف( حقایق االخبار ناصری
ب( تاریخ ذوالقرنین
پ( تاریخ گیتی گشا

ت( تاریخ بیداری ایرانیان
ث( صدرالتواریخ 

1ــ وی در دورٔه قاجار در کتاب خود 
امیرکبیر را ستود.   

قتل  واقعیت  که  مورخی  اولین  2ــ 
امیرکبیر را بازتاب داده است.  

3ــ  وی در دورهٔ قاجار به ساده نویسی، 
حقیقت نویسی و مختصرنویسی عالقه 

نشان داد.   
4ــ تاریخ زندی را با اسلوبی مصنوع 
و دشوار و با تملق گویی نوشت.                                                                                                                

الف( میرزا محمد صادق
 موسوی

ب( ناظم االسالم
پ( اعتمادالسلطنه

ت( خاوری شیرازی
ث( خورموجی

از آنجایی که حفظ کردن نام کتاب ها و نویسندگان آنها و یا به خاطر سپردن سطر سطر مطالب کتاب 
درسی جزو هدف های آموزشی درس محسوب نمی شود، لذا پرسش های صفحه قبل مطلوب نیستند.

نمونه ای از آزمون جورکردنی نامتجانس و غیراستاندارد

پاسخ هاپرسش ها

1ــ اولین جرقٔه نهضت مشروطه
2ــ فرمان مشروطیت را صادر کرد.
3ــ دومین بی اعتنایی محمد علی شاه

4ــ استبداد

الف( خودداری از امضای متمم قانون اساسی
ب( به توپ بستن مجلس 

پ( به چوب بستن بازرگانان
ت( ناصرالدین شاه
ث( مظفرالدین شاه
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نمونه ای از آزمون جورکردنی استاندارد و منطبق با هدف های آموزشی

2ــ پاسخ ها1ــ پرسش ها

 1ــ تحول عظیم در نساجی، کشاورزی و حمل و نقل
 2ــ شورش طبقٔه فقیر )سوم( بر پادشاه و اشراف
 3ــ نفی منشأ الهی سلطنت و قدرت مطلقٔه شاه 

 4ــ مخالفت با مالیات های سنگین دولت انگلستان
 5  ــ مبارزه برای تسلط کارگران بر تولید و حکومت شوراها

 6 ــ تقاضا برای تأسیس عدالتخانه و دارالشورا )مجلس(

الف( انقالب باشکوه انگلستان
ب( انقالب صنعتی

پ( انقالب آمریکا )جنگ استقالل(
ت( انقالب کبیر فرانسه

ث( انقالب مشروطٔه ایران
ج( انقالب میجی ژاپن

چ( انقالب روسیه )1917م(

آزمون های جورکردنی را می توان به گونه ای دیگر نیز طراحی کرد تا به خوبی توانایی آزمون شونده 
را در تشخیص، بازشناسی و طبقه بندی ویژگی های پدیده های تاریخی مورد سنجش قرار داد. در 
این نوع از آزمون جورکردنی، ویژگی و خصوصیات دو یا چند پدیدٔه تاریخی فهرست می شود و از 
آزمون شونده خواسته می شود مشخص کند که هر ویژگی یا خصوصیت مربوط به کدام پدیدٔه تاریخی 

است. نمونه ای از این نوع آزمون جورکردنی را در جدول زیر مالحظه فرمایید.

  هر کدام از گزاره های زیر را با توجه به ویژگی های تاریخ نگاری سنتی و جدید، در یکی از ستون های جدول درج کنید.

اجتماعی؛  زندگی  گوناگون  به جنبه های  توجه  اخبار؛  و  منابع  نقد  و  فرمانروایان؛ سنجش  فتوحات  و  شرح مفصل جنگ ها 
یافته های  به  توجه  نفوذ؛  و  قدرت  صاحبان  چاپلوسی  و  تملق گویی  رویدادها؛  آثار  و  علل  به  توجه  متکلف؛  و  مصنوع  نثر 

باستان شناسی و زبان شناسی؛ تأکید بر بیان وقایع؛

تاریخ نگاری مدرنتاریخ نگاری سنتی

1ــ
2ــ
3ــ
4ــ

1ــ
2ــ
3ــ
4ــ

3ــ آزمون چندگزینه ای: آزمون چندگزینه ای متداول ترین آزمون های عینی به شمار می رود و 
برای تشخیص توانایی های مختلف و سنجش انواع ارزشیابی ها کاربرد دارد. این آزمون قابلیت آن 

را دارد که در یک زمان محدود، تعداد زیادی از هدف های آموزشی را مورد سنجش قرار دهد.
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آزمون های چندگزینه ای انواع مختلفی دارند که متداول ترین آنها، تنها گزینٔه درست و مناسب ترین 
)بهترین( گزینه است.

ساختن آزمون  چندگزینه ای که هم استاندارد و در عین حال منطبق بر هدف های آموزشی و سطوح 
باالی شناختی باشد، بسیار دشوار و مستلزم صرف وقت بسیار است. طراحی آزمون چندگزینه ای که 
زمینه ها، علل، آثار و پیامدهای رویدادهای تاریخی و توانایی قدرت درک و فهم آزمون شونده را مورد 
سنجش قرار دهند، نیازمند مهارت فراوان و اشراف وسیع بر موضوع های تاریخی است. در واقع برای 

طراحی آزمون چندگزینه ای معتبر، دانش مربی باید به مراتب بیشتر از اطالعات کتاب درسی باشد.

قواعد طراحی آزمون چندگزینه ای
1 هر پرسش یک موضوع مهم یا یک هدف آموزشی را اندازه بگیرد.

نمونه پرسش های چندگزینه ای نامنطبق با هدف های آموزشی

1ــ آقا محمد خان قاجار پس از کشته شدن پدرش با چه عنوانی در پایتخت کریم خان زند 
به سر می برد؟

ت( گروگان ب( جانشین کریم خان       پ( حاکم فارس  الف( صدر اعظم 
2ــ ایاالت متحده آمریکا تاقرن 18شامل 13 ایالت در ساحل کدام اقیانوس بود؟

پ( منجمد شمالی     ت( آرام و اطلس ب( اطلس  الف( آرام 
3ــ نظام اداری ایران در اوایل عصر قاجار محدود به چند وزارتخانه بود؟

پ( شش          ت( چهار الف( سه                         ب( دو                         

نمونه پرسش  استاندارد و منطبق با هدف آموزشی

کدام رویداد تاریخی تأثیر عمیقی بر دگرگونی بینش مورخان ایرانی گذاشت؟
الف( انقالب مشروطه                   ب( تأسیس حکومت قاجار

پ( قتل ناصرالدین شاه                  ت( انعقاد معاهدٔه مفصل
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نمونۀ غیراستاندارد مشتمل بر  بیش از یک هدف یا مطلب

2 بیشتر از یک هدف یا یک مطلب در هر سؤال قرار ندهید.

پس از به توپ بستن مجلس، استبداد به جای مشروطه نشست و این دوره که …… طول 
) نهایی: دی 86( کشید، دورٔه …… نامیده شد. 

ـ استبداد صغیر الف( یکسال و یک ماه ــ استبداد صغیر         ب( دو سال و یک ماهـ 
پ( یکسال و یک ماه ــ استبدادی                            ت( دو سال و یک ماه ــ استبدادی

نمونۀ پرسش استاندارد

نمونه ای از پرسش های غیراستاندارد با چند گزینۀ درست

چه عاملی موجب کاهش شدید نیروی انسانی در بخش کشاورزی در زمان حکومت نادرشاه 
شد؟

ب( نیاز تشکیالت نظامی به نیروی رزمنده الف( رونق تجارت داخلی و خارج 
ت( مهاجرت گستردهٔ کشاورزان به خارج پ( توسعٔه صنایع دستی و کارگاهی 

1ــ کدام عامل در دورٔه افشاریه نابسامانی های اقتصادی را تشدید کرد؟
الف( مالیات های سنگین جهت تأمین هزینه های نظامی 

ب( تداوم جنگ های داخلی و خارجی 
پ( ضعف و رکود شدید کشاورزی 

ت( ضعف سازمان های اقتصادی و مالی
2ــ دولت گورکانی چه امتیازات قابل توجهی به اروپاییان داد؟

الف( تجاری،گمرکی                            ب( تجاری، اقتصادی 
پ( تجاری، مالی                            ت( اقتصادی، مالی

3 گزینه های انحرافی به گونه ای طراحی شوند که فقط یک گزینه صحیح باشد.
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نمونه پرسش استاندارد با یک گزینۀ درست

چرا شاهان قاجار عمالً نمی توانستند به طور کامل و همیشه قدرت استبدادی خود را ِاعمال 
کنند؟

ب( نفوذ و قدرت فراوان فرمانده ارتش الف( نفوذ اجتماعی و دینی روحانیون 
ت( مخالفت دولت های استعمارگر با استبداد پ( وجود نظام اداری مقتدر 

4 گزینه های انحرافی باید ظاهری منطقی و متجانس داشته باشند و نباید آشکارا غلط یا صحیح باشند.

نمونه پرسش غیراستاندارد با گزینه های آشکارا درست و یا نادرست

از دالیل اصلی نارضایتی طبقه متوسط در جامعٔه فرانسه قبل از انقالب کبیر می باشد.
ب( خدمات نظامی الف( پرداخت مالیات                                                             
پ( عدم داشتن امتیاز                            ت( معافیت مالیاتی

کدام گزینه در بارهٔ عالیق و تمایالت فکری و سیاسی ناصرالدین شاه قاجار درست نیست؟
الف( درک ضرورت نوگرایی و انجام اصالحات 

ب( وحشت از ترویج افکار مشروطه خواهی
پ( موافقت با کاهش قدرت و اختیارات شاه 

ت( عالقه مندی به شعر و نقاشی

نمونه پرسش مناسب

5 پرسش ها و گزینه ها روشن و به دور از هر گونه ابهام  و اشکالی نگارش شوند.

6 فعل های منفی را در پرسش ها و گزینه ها به نحوی برجسته کنید تا توجه و دقت آزمون شونده 

را جلب کند. 
7 گزینه های هر پرسش را طوری بنویسید که از نظر دستوری و جمله بندی به نحو درست، مکمل 

متن پرسش باشد.
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1ــ دربارٔه تاریخ نگاری سنتی چه می دانید؟
2ــ ناصرالدین شاه چگونه پادشاهی بود؟

3ــ انقالب مشروطیت چیست؟

1ــ دور دوم جنگ های ایران و روسیه را توضیح دهید.
2ــ در بارٔه جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران هر چه می دانید، بنویسید.

3ــ کودتای 28 مرداد را توضیح دهید.

قواعد آزمون تشریحی
1 صورت پرسش ها را با کلمه ها و جمله های واضح بنویسید و از کلی گویی و عبارت های مبهم 

خودداری کنید.

نمونه پرسش های تشریحی مبهم و دوپهلو

2 حدود و دامنٔه پاسخ ها به طور دقیق مشخص شود.

نمونه پرسش های غیراستاندارد با حدود و دامنۀ نامشخص

3 در طراحی پرسش های تشریحی از گونه های مختلف بازگویی، پردازش و کاربست اطالعات 

و دانسته ها، در قالب افعال مختلفی از قبیل: فهرست کردن، مقایسه کردن، دلیل آوردن، تجزیه و 
تحلیل کردن، طبقه بندی کردن، پیش بینی، قضاوت و اظهار نظر کردن، خالصه کردن، به کار بستن، 

توضیح و شرح دادن، استفاده شود.

8 تا آنجا که ممکن است از کاربرد گزینه های »تمامی موارد« و »هیچ یک از موارد« پرهیز کنید.

9 برای هر سؤال بین 3 تا 5 گزینه در نظر بگیرید.

ب( آزمون های ذهنی )پاسخ ساز یا تشریحی(
آزمون های تشریحی برای اندازه گیری توانایی یادگیرندگان در سطوح فهمیدن، کاربستن، تحلیل، 
ترکیب و قضاوت مناسب هستند. شاخص ترین امتیاز این نوع آزمون ها این است که آزمون شونده را 

وا می دارد تا اندیشه و یافته های خود را به صورت منطقی، منسجم و سازمان یافته ارائه کند.
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1ــ وضعیت اقتصادی )کشاورزی و تجارت( ایران در زمان نادرشاه افشار و کریم خان زند را 
مقایسه کنید و برای علت تفاوت آن دلیل بیاورید. )1نمره(

2ــ علت انقالب باشکوه انگلستان )1688م( و مهم ترین دستاورد سیاسی آن را توضیح دهید. 
)1/5 نمره(

3ــ با بیان دلیل و مثال، استدالل کنید که چرا اصالحات دورٔه ناصرالدین شاه منجر به تغییرات 
اساسی در ایران نشد؟ )1 نمره(

و  نظامی  بُعد  دو  از  را  قاجار  فتحعلی شاه  زمان  در  از روسیه  ایران  4ــ دالیل شکست های 
نمره(  1/5( کنید.  تحلیل  و  تجزیه  سیاسی 

از چه  استفاده  با  و  گروه هایی  توسط چه  )تفکر مشروطه خواهی(  اندیشٔه سیاسی جدید  5 ــ 
نمره(  1/5( یافت؟  اشاعه  و  نشر  قاجاری  ایراِن عهد  در  )رسانه هایی(  ابزارهایی 

6 ــ چهار )4( مورد از دستاوردهای شاخص انقالب مشروطه را فهرست کنید. )1نمره(
7ــ قضاوت خود را در خصوص تأثیر فرهنگ کهن استبدادی بر عملکرد جامعٔه امروز ایران 

با گذشت بیش از یک قرن از انقالب مشروطه، بیان کنید. )1/5نمره(

نمونه پرسش های تشریحی استاندارد و منطبق با هدف های آموزشی

آزمون های  و  عینی  آزمون های  وسط  که حد  آزمون ها  نوع  این  در  پاسخ:  کوتاه  آزمون های 
تشریحی محسوب می شوند، از آزمون شونده خواسته می شود تا کلمه، اصطالح، عبارت، عدد و یا 
عالمتی را در پاسخ به سؤال یا تکمیل جمله بنویسد. از این آزمون ها اغلب برای سنجش هدف های 

پایین استفاده می شود. آموزشی سطح 

انواع آزمون های کوتاه پاسخ
1 پرسشی

مثال: کدام یک از شاهان قاجار فرمان مشروطه را صادر کرد؟
2 تشخیصی یا تداعی

مثال: شخصیت های زیر در زمان کدام یک از شاهان قاجار، وزیر یا صدراعظم ایران بودند؟
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1ــ نشریه به عنوان رسانۀ گروهی در دورۀ ……………… به ایران راه یافت.
پایٔه  بر  آزمون شونده  اگر  اما  »قاجار« است،  واژٔه  پاسخ جاخالی  کتاب درسی،  متن  براساس 

اطالعات خود واژٔه »محمد شاه« را بنویسد نیز پاسخ درست داده است.
2ــ شیوه تاریخ نگاری افشاریه و زندیه استمرار تاریخ نویسی دورهٔ ……………… بود.

یا  واژه  دانش آموز  اگر  اما  است،  »صفویه«  واژٔه  جاخالی،  پاسخ  درسی،  کتاب  متن  مطابق 
عبارت های »پیش از آن«، »تیموریان« و یا یکی دیگر از سلسله های قبلی را بنویسد، نیز پاسخ 

درست داده است.
3ــ بی توجهی به علل و نتایج رویدادها از ویژگی های تاریخ نگاری ……………… است.
یا  واژه  آزمون شونده،  اگر  اما  »سنتی« است،  واژٔه  پاسخ جاخالی،  کتاب درسی،  متن  برپایٔه 
عبارت »دورۀ افشاریه، زندیه و…« و یا نام یکی از ده ها مورخ سنتی را بنویسد، به نوعی پاسخ 

درست داده است.

الف( میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی
ب( میرزا تقی خان امیرکبیر

پ( میرزا حسین خان سپهساالر
ت( عبدالمجید میرزا عین الدوله

3 تکمیل کردنی  
مثال: دور اول جنگ های ایران و روسیه با انعقاد معاهدهٔ ………… به پایان رسید.

قواعد طراحی آزمون تکمیلی
1 هر سؤال باید موضوع و هدف مهمی را شامل شود و به هیچ وجه روا نیست که طراح هر جمله یا 

عبارتی از کتاب درسی را به عنوان پرسش تکمیل کردنی برگزیند و واژه یا واژه هایی از آن را حذف کند.  
2 پرسش هایی طرح شود که فقط پاسخ واحد و مشخصی را از آزمون شونده بطلبد و پاسخ های 

درست دیگری نداشته باشد.

نمونه ای از پرسش های تکمیل کردنی با بیش از یک پاسخ صحیح
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4ــ هنر تعزیه در دورۀ ……………… گسترش پیدا کرد.
مطابق مندرجات کتاب درسی، پاسخ جاخالی »ناصرالدین شاه« است، اما اگر آزمون شونده، 

واژٔه »قاجار« را بنویسد هم جواب درست داده است.

3 از قرار دادن جای خالی در ابتدای جمله خودداری شود.

4 بهتر است فقط یک جای خالی در جمله قرار داده شود.

نمونه پرسش های تکمیل کردنی غیراستاندارد

1ــ تاریخ گیتی گشا و جهانگشای نادری به ترتیب در تاریخ عصر حکومت های……… و 
نگاشته شده است.   ………

2ــ نخستین کشورهای استعمارگری که وارد هند شدند……… و ………بودند.

طرح پرسش از فعالیت ها
همان گونه که در مقدمٔه کتاب درسی تاریخ 3 )سخنی با دبیران ارجمند( تصریح شده است، طرح 
پرسش های دانشی و حافظه محور از بخش فعالیت ها، نمودارهای خط زمان و نقشه های تاریخی، 
خواه در ارزشیابی مستمر و خواه آزمون های کتبی و پایانی مطلقاً ممنوع است. اما با توجه به تأکید 
به ویژه  برنامه و تصریح اصول طراحی آموزشی کتاب درسی بر مهارت های سواد تاریخی،  رویکرد 
داده اند،  رخ  گذشته  در  که  رویدادهایی  علمی  تحلیل  و  استنباط  برای  مدارک  و  شواهد  کاربست 
بنابراین، طرح پرسش های مفهومی و تحلیلی از بخش فعالیت ها، نقشه های تاریخی و نمودارهای 
خط زمان، نه تنها مجاز و رواست، بلکه تشویق و تصریح هم می شود. اشاعه و گسترش این شکل 
از سنجش و ارزشیابی در درس تاریخ، فرایند یاددهی ــ یادگیری را از حافظه محوری و انباشت 
ذهنی بی ثمر یا کم فایده، به سمت درک و تحلیل و ارتقای مهارت های سواد تاریخی سوق می دهد و 

دانش آموزان را به درس تاریخ عالقه مندتر می کند.
برای طراحی چنین سؤال هایی، قسمتی از شواهد و مدارک تاریخی از قبیل متن )منابع(، نمودار خط 
زمان، نقشه، جدول رویدادهای مربوط به یک سلسله یا زمام دار و یا یک اتفاق مهم مانند انقالب مشروطه 

و جنگ تحمیلی را در برگٔه آزمون ارائه و در بارهٔ آن پرسش های استنباطی و تحلیلی طرح کنید. 
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بندهایی از الیحٔه حقوق که در جریان انقالب باشکوه انگلستان )1688م( به تصویب پارلمان 
رسید را بخوانید و به پرسش های زیر آن پاسخ دهید. )1 نمره(

الف( لغو یا اجرای قوانین توسط مقام سلطنت بدون رضایت پارلمان غیرقانونی است. 
ب( وصول مالیات برای استفادٔه پادشاه و امتیاز ویژه بدون اجازٔه پارلمان برای آینده غیرقانونی 

است، مگر آنکه پارلمان به شیؤه دیگری آن را اعطا کند. 
پ( اتباع حق دارند که به شاه عرضحال )درخواست دادرسی( بدهند و تمام قیود و تعقیب 

بود.  خواهد  غیرقانونی  عرضحال دهندگان  کیفری 
ت( تشکیل و نگاهداری ارتش ثابت در درون قلمرو پادشاهی در زمان صلح، جز به رضایت 

پارلمان خالف قانون است. 

شواهد و مدارکی را که مورد سنجش قرار می دهید، می تواند عین مطالب و مباحث مندرج در کتاب 
درسی باشد، اما چنانچه از شواهد و مدارکی فراتر از کتاب درسی استفاده کردید، حتماً دقت فرمایید که 
محتوای آن  با مطالب مندرج در کتاب درسی و هدف های آموزشی آن ارتباط آشکار و روشنی داشته باشد. 
مقایسٔه نقشه های تاریخی، مثالً نقشٔه خاورمیانه پیش از جنگ جهانی اول و پس از آن جنگ نیز، 
موقعیت مناسبی برای سنجش و ارزشیابی از مهارت های سواد تاریخی به وجود می آورد. عالوه بر 
آن، به جای متمرکز کردن اهتمام و توجه دانش آموزان بر به خاطر سپردن جزئیات حوادث مربوط به 
یک رخداد مهم تاریخی مانند انقالب مشروطه که به لحاظ آموزشی و تربیتی چندان مفید فایده هم 
نخواهد بود، بهتر است جدولی از رویدادهایی که منجر به صدور فرمان مشروطه شد، همانند جدول 
مندرج در صفحٔه 66 کتاب درسی، را در برگٔه آزمون قرار داده و سؤال های مفهومی و استنباطی به 

شرح زیر در بارٔه آن طرح کرد:
 تشخیص رابطٔه علی و معلولی رویدادهای مذکور با یکدیگر؛

 استخراج و فهرست کردن نام اشخاص یا گروه ها و قشرهایی که رهبری جریان انقالب مشروطه 
را به عهده داشتند؛

 استنباط تغییر و تحولی که در خواسته های معترضان و مخالفان از آغاز حرکت تا زمان صدور 
فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه قاجار صورت گرفت.

نمونه  سؤال از شواهد و مدارک تاریخی
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ث( انتخاب اعضای پارلمان می بایست آزاد باشد. 
ج( آزادی بیان و مباحثه و انجام امور در پارلمان نمی بایست مورد تعقیب و بازخواست در 

دادگاه و یا محلی خارج از پارلمان صورت گیرد. 
نامتعارف  و  شدید  مجازات   و  کیفر  اجرای  یا  و  سنگین  فوق العاده  جریمه های  تحمیل  د( 

.)715 ص   ،2 ج  زمین،  مغرب  تمدن  )فوگل،  پذیرد  صورت  نمی بایست 
***

کرد،  ایجاد  پادشاه  استبدادی  و  مطلقه  قدرت  برای  الیحه  این  که  را  محدودیت هایی  1ــ 
کنید. فهرست 

2ــ ارزیابی و قضاوت شما ازجایگاه پارلمان در نظام مشروطٔه پادشاهی انگلستان  براساس 
بندهای این الیحه چیست؟
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