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قرآن یک رحمتی است برای همه ی بشر
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فرایند تولید برنامه درسی  مجموعه فعالیت های نظام مند و طرح ریزی شده ای است، که تالش 
دارد ابعاد چهارگانه زیر نظام برنامه درسی )طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی( را در یک فعالیت 

منسجم، هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.
درسی  برنامه ریزی  فرایند  از  بخشی  که  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  کتب  محتوای  تدوین  در 
است، سعی شده تا مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و 
توانمندی دانش آموزان برای درک و فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، 
به کارگیری شیوه تفکر علمی و منطقی، توان تفکر انتقادی، آمادگی جهت بروز خالقیت و نوآوری 
و نیز کسب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی است، مورد توجه قرار گیرد. 
این محتوا با فراهم نمودن فرصت های مناسب برنامه درسی ضمن تأکید بر انعطاف در عین ثبات و 
همه جانبه نگری و توجه به هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی دانش آموزان 

به کسب شایستگی های الزم )توانمندی ها، مهارت ها( می باشد. 
امید است این محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد و معلمان عزیز و گرامی با بهره گیری از این کتاب 

بتوانند فراگیران را در دستیابی به صالحیت های فردی و اجتماعی یاری نمایند.
این کار بزرگ حاصل همکاری صمیمانه کارشناسان سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنایی 
و  عزیزان  این  مساعی  و  تالش  از  است  می باشد، شایسته  درسی  کتاب های  تألیف  گروه های  و 
همکاران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و آماده سازی 

ما را یاری داده اند، تقدیر و تشکر نماییم.
در اینجا از همه همکاران و صاحب نظران درخواست می نمایم، تا نظرات و پیشنهادهای خود را 

در خصوص این محتوا به این سازمان منعکس نماید.
دکتر مجید قدمی
معاون وزیر و رییس سازمان
آموزش و پرورش استثنایی کشور



این  متخصص،  معّلمان  و  کارشناسان  همت  با  که  سپاسگزاریم  و  شاکر  را  خداوند 

توفیق حاصل گردید که نظام آموزشی با رویکرد آموزش های پیش حرفه ای که از انعطاف 

با انواع توانایی ها و آمادگی ها برخوردار می باشد، را ایجاد و نسبت به  الزم برای انطباق 

برنامه ریزی درسی دوره راهنمایی تحصیلی پیش حرفه ای اقدام نماییم.

سازمان آموزش و پرورش استثنایی بر خود واجب می داند از زحمات تمامی عزیزانی 

که در این حرکت مهم نقش اساسی ایفا کردند به ویژه کارشناسان و معّلمان مدارس استثنایی 

و همچنین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و مراکز وابسته صمیمانه تشکر و قدردانی 

نماید.

امید است معّلمان، کارشناسان و صاحب نظران آموزش و پرورش استثنایی با نظرات 

ارزشمند خود در ارتقاء کیفی برنامه های درسی ارائه  شده این سازمان را بیش از پیش یاری 

نمایند. 

                                                             سازمان آموزش و پرورش استثنایی



سخنی با مربیان

معلم عزیز و گرامی

جلب  آن  ساختار  ویژگی های  به  را  شما  توجه  کتاب  این  بهتر  چه  هر  آموزش  برای 

می کنیم.
قبل  سال های  در  شده  داده  آموزش  قواعد  یادآوری  آن  هدف  که  دروسی  گنجاندن  1ــ 

است.
2ــ آموزش قواعد دیگری از قرآن

3ــ تمرین های متناسب با دروس
٤ــ آیات و سوره های کوتاه  قرآن

نکاتی در مورد شیوه های تدریس
1ــ فعال کردن فراگیران در امر یادگیری: چنان چه فراگیر خود در انتقال مفاهیم نقش مؤثری 

داشته باشد مطالب را بهتر درک کرده ،کالس و تدریس برای او جذاب تر خواهد بود.



در  لذا  است  مشکل  آن  درک  و  است  انتزاعی  مقوالت  از  تعاریف  این که  به  توجه  با  2ــ 
مرحله ی روخوانی و آموزش قواعد مثاًل به جای تعریف »همزه« فقط عالمت آن آموزش داده شود تا 

فراگیر با دیدن عالمت »همزه« چگونگی تلفظ آن را آموزش ببیند.
اواًل  تا  کند  فراگیران کمک  به  مربی  که  است  این  قرآن  آموزش روخوانی  مهم ترین روش  3ــ 
به طور صحیح حروف، حرکات و عالئم را تشخیص دهند و قادر به خواندن کلمه های قرآنی شوند و 
به عالئم دقت کنند و اشتباه نکنند ثانیًا با دیدن هر بخش فراگیران آن بخش را بخوانند )جداخوانی(. 
البته برای رسیدن به سطح روان خوانی زمان و تمرین کافی الزم است و چنان چه فراگیر عادت کند 
به  نیز سرعت گرفته و  یقینًا پس از تمرین کافی چشم او  بخش های کلمه را صحیح و شمرده بخواند 

روان خوانی خواهد رسید.
کالس        و  تا  شود  باعث  تنوع  ایجاد  با  و  کند  جلوگیری  کالس  یکنواختی  از  باید  مربی  ٤ــ 
قرآن  آموزش  اهداف  راستای  در  می بایست  تنوع  البته  نباشد.  کسل کننده  فراگیر  برای  آموزش 
آموزش سوره های کوتاه، مسابقات گروهی در کالس، طرح  برای  قرآن  نوار  از  بهره گیری  مثاًل  باشد 

پرسش های مناسب و… .

ارزشیابی
نحوه ی ارزشیابی دروس براساس تمرین های هر درس و روان خوانی کلمات قرآنی و سوره های 
درنظر  شفاهی(  )به صورت  قرآن  درس  برای  نمره   5 و  بود  خواهد  پایانی  و  مستمر  به صورت  کوتاه، 

گرفته شده است.
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