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باسمه تعالي

»َو َمن اَحیاها َفَكانَّما اََحیا الّناَس َجمیعاً« )سورة مائده آیه 32(

فرآیند تولید برنامه ي درسي مجموعه فعالیت هاي نظام مند و طرح ریزي شده اي است، که 
تالش دارد ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه درسي طراحي، تدوین، اجرا و ارزشیابي را در یک بافت 

منسجم و هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمي ساما ندهي نماید.
در تدوین محتواي کتب دانش آموزان با نیازهاي ویژه که بخشي از فرآیند برنامه ریزي درسي 
است، سعي شده تا مالحظات ساحت هاي تربیتي حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر 
رشد و توانمندي دانش آموزان براي درك و فهم دانش پایه و عمومي، کسب مهار ت هاي دانش 
افزایي، به کارگیري شیوه تفکر علمي و منطقي، توان تفکر انتقادي، آمادگي جهت بروز خالقیت 
و نوآوري و نیز کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه براي بهبود کیفیت زندگي است، مورد توجه 
قرار گیرد. این محتوا با فراهم نمودن فرصتهای مناسب برنامه درسي ضمن تأکید بر انعطاف در 
عین ثبات و همه جانبه نگري و توجه به هویت ویژه مربیان با نیازهاي خاص، زمینه ساز دست یابي 
دانش آموزان به کسب شایستگی هاي الزم توانمندي ها، مهار ت ها مي باشد. امید است این محتوا 
در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامي با بهر هگیري از این کتاب بتوانند فراگیران را در 

دستیابي به صالحیت هاي فردي و اجتماعي یاري نمایند.
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  این کار بزرگ حاصل همکاري صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش استثنایي و 
گرو ه هاي تالیف کتا بهاي درسي می باشد، شایسته است از تالش و مساعي تمامي این عزیزان و 
همکاران سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازي 

ما را یاري داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست مي نمایم، تا نظرات و پیشنهادهاي خود 

را در خصوص این محتوا به این سازمان منعکس نمایند.

                                                                                دكتر مجيد قدمي
                                                               معاون وزیر و ریيس سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور
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سخنی با معلمان عزیز
و والدین گرامی 

خداوند متعال را سپاس می گوییم که به لطف او توانستیم کتاب مهارت آموزی ویژه دانش آموزان 
با اختالل طیف اتیسم را تولید و به شما تقدیم کنیم.این کتاب بر اساس نیاز کودکان طیف اتیسم و 
جهت افزایش مهارت های خودیاری،ارتباطی و تعاملی و بر اساس حمایت بصری از این گروه از دانش آموزان 

تدوین گردیده است.
این برنامه سعی می کند زمینه های تربیت فردی و اجتماعی کودکان و دانش آموزان را در بستر عناصر 
و عرصه های برنامه درسی ملی انطباقی دانش آموزان با نیازهای ویژه مبتنی با رویکرد استقالل و خوداتکایی 
فراهم آورد. در این کتاب ابتدا از خود دانش آموز شروع می شود و سپس ارتباط با والدین و سایر افراد مطرح 

می شود.  
رویکرد اصلی کتاب بر اساس آموزش مهارتهای خودیاری، ارتباطی،تعاملی و اجتماعی براساس حمایت 
های بصری است.منطق این روش بر اساس این اصل بنا نهاده شده است که افراد دارای اتیسم بر اساس مدل 

های بصری بهتر می توانند یاد بگیرند. 
هدف غایی از آموزش این گروه از دانش آموزان بازگشت به اجتماع و توانایی زندگی در میان جمع است. 
افراد یک اجتماع بر اساس نوع رفتار و شیوه های مورد استفاده برای حل مشکالتشان مورد قضاوت قرار می 
گیرند. در مورد افراد دارای اتیسم نیز، آموزش نحوه بیان خود، پوشش و انجام تعامل با دیگران امری ضروری 

است که بطور طبیعی اتفاق نمی افتد و نیازمند آموزش های مشخص و گاه طوالنی مدت است.
یکی از مهم ترین وظایف آموزش و پرورش کمک به جامعه پذیری است. هدف اصلی تدریس درس 
مهارت آموزی این است که افراد، عالوه بر کسب مهارت های ارتباطی و اجتماعی از نظر اجتماعی در شرایط 
مطلوبی موفق به برقراری ارتباط با دیگر افراد جامعه گردند و بتوانند رفتار خود را با الگوهای رفتاری و ارزش 

های متداول و مورد احترام جامعه وفق دهند.
 برای آموزش  بهتر این کتاب موارد زیر را رعایت کنید:

1ـ تفاوت های فردی دانش آموزان را در نظر بگیرید.اگر دانش آموزای به روش های بصری عالقه مند 
نیست از سایر روش ها و با توجه به ویژگی فردی دانش آموز سر فصل ها را آموزش دهید. 

2ـ در تدوین این کتاب،حفظ مطالب و بازگویی طوطی وار آن، هدف نیست، بلکه دانش آموزان باید 
ارزش ها، هنجارها و مهارت های اجتماعی را یاد بگیرند تا قادر باشند همیشه به آن عمل کنند و رفتار 

اجتماعی خود را با توجه به آن شکل دهد.
3ـ جاهای خالی پیش بینی شده  در کتاب را با توجه به عالئق و نیازهای فردی هر دانش آموز تکمیل 

نمایید. 
4ـ پس از یادگیری مهارت توسط دانش آموز بر اساس محتوای کتاب،دانش آموز در آن موقعیت  قرار 

داده شود تا به صورت واقعی مهارت را تمرین کند.
5ـ برای ارائه درس رو در روی دانش آموز بنشینید و یکبار درس را با صدای بلند بخوانید و برای تاکید 

به تصاویر اشاره کنید و سپس درس را  بخوانید.
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6ـ زمان کافی را برای هر مرحله منظور کنید. پس از خواندن هر خط توقف کوتاهی داشته باشید. 
منتظر باشید و قبل از ورود به مرحله بعد واکنش دانش آموز را ببینید.

7ـ اغلب کودکان اتیسم در کاربرد ضمیر ها مشکل دارند .ما کلمه ))من(( را در سراسر کتب خیلی 
زیاد به کار برده ایم و بر همین اساس بر بیان آن تاکید بسیار داشته باشید.

8ـ اگر استفاده از ضمیر  مانع درك درس برای دانش آموز می گردد اسم خود دانش آموز یا تصویر 
او  را به جای کلمه من استفاده گردد.   

9ـ مطمئن گردید که کلمات کتاب برای دانش آموز آشنا و مفهوم است. اگر مفاهیم یا تصاویری 
برای دانش آموز گیج کننده بود می توانید با یک کاغذ سفید بقیه درس را بپوشانید و سپس آن را 

خط به خط برای دانش آموز بخوانید.
10ـ کلمات و جمالت را با سطح فهم و درك دانش آموز انطباق دهید.

11ـ در صورت لزوم برای کوتاهی جمالت برخی کلمات و تصاویر را حذف کنید. 
12ـ اطمینان بیابند که رفتار آموخته شده اجتماعی به موقعیت های مختلف قابل انتقال است. پیش 
از قراردادن دانش آموز درموقعیت های واقعی مربوط به شرایط اجتماعی باید از یادگیری مهارتهای 

اجتماعی اطمینان حاصل شود.
13ـ برای ارزشیابی از روی صفحات کپی بگیرید و سپس آن را با قیچی جدا نموده و از دانش آموز 

بخواهید که مراحل را به ترتیب چیده و سپس به صورت عملی انجام دهد.
14ـ مشارکت خانواده ها را جلب کنید. مهارت های زندگی باید در محیط خانواده گسترش و پرورش 
یابند. لذا توجیه خانواده ها در این زمینه ضروری است و شایسته است جلسات مداوم با آن ها برگزار شود 

و موارد الزم که در کتاب درج شده است در اختیار آن ها قرار گیرد.
امید است شما معلمان عزیز با به کارگیری روش های مناسب ملزومات حضور هر چه بهتر دانش آموزان 

با اختالل طیف اتیسم را در جامعه فراهم نمایید.
15ـ درس هایی که با عنوان )من این کار را نمی کنم(، اگر این رفتار در دانش آموز مشاهده نمی شود، 

آن درس برای دانش آموز مذکور حذف گردد.
16ـ بعضی از مهارت های خودیاری مانند)دستشویی رفتن، حمام کردن و....( امکان استفاده از تصویر 
و عکس در کتاب وجود ندارد، لذا معلمین گرامی این بخش از آموزش رو به صورت شماتیک طراحی 
نمایید و رفتار مورد نظر را به دانش آموز آموزش دهید.در ضمن این تصاویر در اختیار خانواده نیز قرار داده 

شود تا در راستای تکمیل آموزش مهارت های مذکور به فرزندشان از آن استفاده نمایند.  
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فصل اولفصل اول
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می توانم سالم باشم )1(

                ما                                         بعضی وقت ها                               مریض می شویم.

               من                                                                                         می توانم سالم باشم.

               من                                  غذای خوب می خورم                    تا سالم باشم.

               من                                      آب می خورم                                تا سالم باشم.

جپچسدیش

ـ خوردن غذای مناسب به اندازه و خوب در جمله برای دانش آموز توضیح داده شود.
ـ خوردن آب به میزان کافی و به اندازه برای دانش آموز توضیح داده شود.
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می توانم سالم باشم )2(

               من                                        ورزش می کنم                             تا سالم باشم.

             من                                     وقتی خسته می شوم                      استراحت می کنم.

               من                                       خوشحالم که                                    سالم هستم.
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غذای سالم

          من                                                شیر و پنیر                                       می خورم.

          من                                    برای سالم بودن                  غذاهای مختلف می خورم.

          من                                                                                میوه و سبزیجات می خورم.

          من                              نان، ماکارونی                  و حبوبات             می خورم.
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                  من                                       گوشت                                          می خورم.

               اگر من                      فقط )یک غذای ثابت( بخورم                   سالم نمی مانم.

ـ تصاویر مواد غذایی را می توان با توجه به ذائقه و عالیق دانش آموز تغییر داد. برای مثال: تصویر مرغ یا ماهی به جای گوشت.
ـ جای خالی را با غذایی که کودك به صورت وسواس گونه می خورد پر کنید. برای مثال: اگر در همه ی وعده ها ماکارونی می خورد می توان تصویر ماکارونی را در جای خالی قرار داد.

خوردن

..............................
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بعد از این که سیر شدم   دوباره غذای بیشتری   می خواهم.      این برای سالمتی خوب نیست.

              من                                              به اندازه                                     غذا می خورم.

باید بدانیم

          همه وقتی گرسنه می شوند                                             غذا می خورند.

            من                                        بشقاِب پُر از غذایم را                        می خورم.

بعضی وقت ها من                                      زیاد                                           غذا می خورم.

غذا می خواهم
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آداب غذا خوردن 

    من بعضی وقت ها                                          تند تند                                 غذا می خورم.

        این برای                                                                               سالمتی من خوب نیست.

            من                        با قاشق غذا می خورم،                 قاشقم را در بشقاب می گذارم.

          من                        غذا را                  آهسته می جوم                      و قورت می دهم.

           من                                آهسته غذا می خورم                                  تا سالم بمانم.
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شستن دست ها  

                      ما                                     باید دست هایمان را                         بشوییم.

             من                       قبل از             غذا خوردن                      دست هایم را می شویم.

            من                      بعد از               توالت رفتن                       دست هایم را می شویم.

            بعضی وقت ها                          دست هایم                                    کثیف می شود.

          من                                      دست های کثیفم را                               می شویم.

          من                        دست هایم را                   می شویم                      تا سالم باشم.

جپچسدیش
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آشامیدن

                  من                       با لیوان خودم                 آب می خورم             تا سالم باشم.

      اگر با لیوان                  دیگران                      آب بخورم                     مریض می شوم.

                  من                                        با لیواِن خودم                              آب می خورم.

                  من                                          با لیوان کثیف                          آب نمی خورم.

                  من                        با لیوان                          تمیز                     آب می خورم.
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شانه زدن

           صبح                             که از خواب بیدار می شوم.                 موهایم نامرتب است.

     موهای نامرتبم را                      قبل از جایی رفتن                               مرتب می کنم.

        من از                       شانه                 یا              برس                       استفاده می کنم.

        من                                                          جلوی مو و پشت موهایم را شانه می کشم.

        من                                   به آینه نگاه می کنم که                            مرتب باشم.

 وقتی موهایم نامرتب است                            آنها را برس می کشم    یا    شانه می زنم. 
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آرایشگاه )1(

وقتی موهایم بلند می شود.                     به آرایشگاه می روم تا آن ها را کوتاه کنم.

   آرایشگر برایم پیش بند می بندد                              تا مو روی لباس هایم نریزد.

               من                                                     دست هایم را زیر پیش بند نگه می دارم.  

       آرایشگر                                                                روی موهایم آب می پاشد.

       آرایشگر       موهایم را          با قیچی           یا        ماشین اصالح      کوتاه می کند.

     من در آینه نگاه می کنم، ببینم موهایم خوب است           حاال موهایم مرتب است.
ـ از تصاویر مربوط به خانم یا دختر توسط معلمان و والدین استفاده شود.
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آرایشگاه)2(

            اّول                                                                    سرم را به سرشویی تکیه می دهم.

       آرایشگر                           با شامپو                                   موهای مرا می شوید.

       آرایشگر                                                                       برایم پیش بند می بندد.

      آرایشگر                              با شانه و قیچی               موهایم را مرتب می کند.

      آرایشگر              با سشوار             موهای مرا خشک می کند.
ـ از تصاویر مربوط به خانم یا دختر توسط معلمان و والدین استفاده شود.
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عینک زدن

        دکتر                                  چشم هایم را                                            معاینه می کند.

جمعهپنجشنبهچهارشنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

          من                                           باید                                                  عینک بزنم.

       عینک                               کمک می کند                                          که بهتر ببینم.

          من                                             هر روز                                       عینک می زنم.

          من                       موقع خواب                    یا حمام کردن            عینک نمی زنم.

          من                                       عینکم                                              را تمیز می کنم.



فصل دوم
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 من بعضی وقت ها                         کسانی را                             می بینم که می شناسم.

        من                                  به آنها                                        سالم می کنم.         

        من                         به کسانی که                          می شناسم سالم می کنم.

      آنها می گویند:                                       سالم،                             حالت چه طوره؟

        من                                        جواب می دهم:                                            خوبم

سالم کردن

حالت چه طوره؟

سالم

سالم

سالم

خوبم
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   کسانی را که می شناسم               و می بینم                            به آنها دست می دهم.

              من                                             سالم می کنم                           و دست می دهم.

         من                   دست آنها را کمی )5 ثانیه( نگه می دارم.           بعد رها می کنم.

به این کار »دست دادن« می گویند. 

   سالم کردن و                                 دست دادن                                  کار خوبی است.

وقتی کسی دستش را به طرف من دراز می کند؛                              به او دست می دهم.

دست دادن



17

آداب گفتگو: خواهش کردن/ تشّکر کردن

وقتی من چیزی می خواهم،                                                                    می گویم: لطفاً

وقتی کسی چیزی به من می دهد،                                             می گویم: متشکرم/ ممنونم.

بعضی وقت ها دیگران                          به من                                  می گویند: متشکرم

                 من هم                                                                        می گویم: خواهش می کنم

وقتی می گویم: متشکرم     یا          لطفاً                      دیگران                   خوششان می آید.

لطفا

لطفا

ممنونم

ممنونم

خواهش می کنم

متشکرم
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           دیگران                                                           از چسبیدن به آنها خوششان نمی آید.

    بعضی وقت ها                                    من                                       کنار دیگران می ایستم.

    بعضی وقت ها                                    من                                  به دیگران می چسبم.

     من می توانم                                                                       نزدیک دیگران بایستم.

       من                                                                              با کمی فاصله می ایستم.

       من                                                                                به دیگران نمی چسبم.

جپچسدیش

جپچسدیش

رعایت حریم بدن دیگران/ به دیگران نمی چسبم/ خیلی به دیگران نزدیک نمی شوم
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منتظر ماندن برای برنامه ی مورد عالقهرعایت حریم بدن دیگران/ به دیگران نمی چسبم/ خیلی به دیگران نزدیک نمی شوم

             من                           برنامه ی ............................                            را دوست دارم.

بعضی وقت ها                       برنامه ی  ......................               از تلویزیون پخش می شود.

بعضی وقت ها                        برنامه ی  ......................             از تلویزیون پخش نمی شود.

وقتی که برنامه ی * ......................              پخش نمی شود                من ناراحت نمی شوم.

برنامه ی ............................         دوباره                       از تلویزیون پخش می شود.
ـ تصویر برنامه ی مورد عالقه کودك در جای خالی گنجانده شود. برای مثال تصویر باب اسفنجی.

ـ یک فعالیت جایگزین به جای عالقه ی وسواس گونه ی دانش آموز در نظر گرفته شود)برای مثال: بازی کنم، پازل انجام بدهم(.

جپچسدیش

جپچسدیش
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این کار را نکن)1(

                 من                                          این کار را                        در کالس نمی کنم.

                 من                                          این کار را               در سرویس مدرسه نمی کنم.

               این کار                                 صدای بدی                  و       بوی بدی دارد.

من                                    این کار را           در توالت انجام می دهم.          
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این کار را نکن)2(

              من                                                              انگشتم را در بینی  نمی کنم.

انگشت در بینی کردن                                                             کار خوبی نیست. 

به جای انگشت در بینی کردن                                          بیني ام را با دستمال تمیز مي کنم. 

به جای انگشت در بینی کردن                                                    آن را با آب می شویم. 



فصل سوم
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درك احساسات: خوش حالي

              همه ي ما            بعضي وقت ها                       خوش حالیم.

                 همه                        وقتي خوش حال هستند                   لبخند مي زنند.         

                 من                            وقتي خوش حالم                          لبخند مي زنم.         

                                                                 من را                               خوش حال مي کند.    

                 خوش حالي                                                                         حس خوبي است.    

جمعهپنج شنبهچهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

ـ درجاي خالي تصویر، نام فرد یا چیزي که باعث خوشحالي کودك مي شود را جایگزین نمایید. مي توان چندین مورد براي خوشحال کردن استفاده نمود. )مثل اشیاء یا افراد یا مکان ها(

..............................
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درك احساسات: غم/ ناراحتي

              همه ي ما               بعضي وقت ها                             ناراحت هستیم

همه وقتي ناراحت هستند                                   گریه مي کنند یا غمگین می شوند.

                                                                  من را                            ناراحت مي کند.    

    .................... »هم«                                  من را                                    ناراحت مي کند.    

         بعضي وقت ها                 من غمگین مي شوم                          اشکالي ندارد.    

            دوباره                                   من                                 خوش حال مي شوم.

جمعهپنج شنبهچهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

جمعهپنج شنبهچهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

ـ در جاي خالي تصویر، نام چیزي که کودك را ناراحت مي کند استفاده نمایید )اشیاء، افراد، مکان ها(. مي توان جمالت را به تنهایي به کاربرد براي مثال: صداي ماشین مرا ناراحت مي کند.
ـ مي توان جمالت را با » هم« استفاده نمود براي مثال: صداي ماشین مرا ناراحت مي کند، علي هم مرا ناراحت مي کند.

..............................
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از سطل زباله خوراکي برنمي دارم

        بعضي وقت ها              داخل سطل زباله    خوراکي                       مي بینم.

            خوراکي                            داخل سطل زباله                                      کثیف است.

          خوراکي کثیف                         من را                              مریض مي کند.

           من                             به خوراکي کثیف                              دست نمي زنم.

           من                                خوراکي کثیف                                   را  نمي خورم.

جمعهپنج شنبهچهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
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     بعضي وقت ها که          عصباني می شوم         خوراکي ها را              پرت مي کنم.

   پرت کردن خوراکي                    انتخاب                         خوبي نیست/ کار خوبي نیست. 

          پرت کردن                          خوراکي ها                      همه جا را کثیف مي کند.

          من                                       خوراکي ها را                                       پرت نمي کنم.

         من                             وقتي عصباني می شوم                  به جاي پرت کردن    ............

  این انتخاب                                                               خوبي است./ این انتخاب بهتري است. 

جمعهپنج شنبهچهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

ـ در جاي خالي از تصویر جایگزین استفاده نمایید. براي مثال: راه مي روم، از اتاق بیرون مي روم و ....

وقتی عصبانی هستم، غذایم را پرت نمی کنم
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وسایل خانه را دست کاري نمي کنم

               من                                  از دست کاري اشیاء                   خوشم می آید.

         من وقتی                       وسایل را دست کاري کنم.               وسایل خراب مي شوند.

..............................                خوشحال نیست              وقتی که من وسایل را دست کاري کنم.

 من وسایل را دست کاري نمی کنم.                                           این کار خوبي است.

    من مي توانم وسایلي  را که اجازه دارم     مثل .....................          دست کاري کنم.

ـ تصویر و یا نام کسي )مادر، معلم و...( قرار داده شود.
ـ در جاي خالي وسایلي که کودك اجازه دارد آن ها را دست کاري نماید ذکر نمایید. )مانند اسباب بازي خراب شده و وسایل اسقاطي و ...(
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از خانواده دور نمي شوم

   بعضي وقت ها که                      با  خانواده هستم                       از آن ها دور مي شوم.

من همین که                     »بِایست«        را از افراد خانواده مي شنوم                    مي ایستم.

من سرجایم مي ایستم.                                                                      این خوبه.

من                                              از خانواده                                    دور نمي شوم. 

دور شدن از خانواده خطرناك است.

جمعهپنج شنبهچهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه

خطر
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شادي کردن در جشن ها

              بعضي وقت ها                   در مدرسه               جشن مي گیریم.

           موقع جشن                                                            دست مي زنیم.

         موقع جشن                                                                جیغ و هورا مي کشیم.

          موقع جشن                                                                           صداها بلند است.  

               من                                                                              ناراحت نمي شوم.       

            جشن                                                                              خوب است.

جمعهپنج شنبهچهار شنبهسه شنبهدوشنبهیکشنبهشنبه
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 معلّم جایگزین 

             امروز                       معلِّم من         به مدرسه              نیامده است.

      اشكالي ندارد                معلّم من                  دوباره                     به مدرسه مي آید.

         خانم ...................                                                                          امروز معلّم من است.

        خانم ...................                             در کالس                               به من تكلیف مي دهد.

       این خوبه                          که به حرف خانم ...................                     گوش بدهم.  

جپچسدیش

جپچسدیش

ـ در جاي خالي اسم خانم معلم جایگزین نوشته شود


