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بسمه تعالی
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.
در تدوین محتوای کتب دانش آموزان با نیازهای ویژه که بخشی از فرایند برنامه ریزی 
تربیت  و  تعلیم  فلسفه  بر  حاکم  تربیتی  ساحت های  مالحظات  تا  شده  سعی  است،  درسی 
و عمومی، کسب  پایه  دانش  فهم  و  برای درک  دانش آموزان  توانمندی  و  بر رشد  ناظر  که 
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 گروه های تألیف کتاب های درسی می باشد، شایسته است از تالش و مساعی این 
عزیزان 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
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سخنى	با	همکاران	گرامى
ىکى	از	مهم	ترىن	وظاىف	آموزش	و	پرورش	کمک	به	جامعه	پذىرى	دانش	آموزان	است.	
هدف	اصلى	از	تدرىس	درس	مهارت	اجتماعى	ــ	اقتصادى	اىن	است	که	افراد،	عالوه	بر	کسب	
قرار	گىرند	و	 نىز	در	وضعىت	مطلوب	 اجتماعى	 نظر	 از	 و	مهارت	هاى	تخصصى	خود،	 دانش	

رفتار	خود	را	با	الگوهاى	رفتارى	و	ارزش	هاى	متداول	و	مورد	احترام	جامعه	وفق	دهند.
در	تدرىس	اىن	کتاب،	حفظ	مطالب	کتاب	و	بازگوىى	طوطى	وار	آن،	هدف	نىست؛	بلکه	
باشند	 قادر	 تا	 بگىرند	 ىاد	 را	 اجتماعى	 مهارت	های	 و	 هنجارها	 ارزش	ها،	 باىد	 دانش	آموزان	

همىشه	به	آن	عمل	کنند	و	رفتار	اجتماعى	خود	را	با	توجه	به	آن	شکل	دهند.
جهت	رسىدن	به	اهداف	فوق،	اىن	سرفصل	ها	درنظر	گرفته	شده	است:	خانواده،	مدرسه،	
و	 اقتصادى	 و	 بومى	 جغرافىاى	 و	 مشاغل	 محىط	زىست،	 اطالع	رسانى،	 منزل،	 تدبىر	 اجتماع،	

تعلىمات	مدنى.
براى	آشنایى	با	ساختار	کتاب	و	هم	چنین	تدریس	موفق	آن	به	نکته	هاى	زیر	توّجه	

کنید:
کنجکاوى	 حس	 برانگىختن	 و	 انگىزه	 اىجاد	 جهت	 دروس	 از	 بعضى	 ابتداى	 در	 ــ	

دانش	آموزان	تصاوىر	با	متن	داستانى	ارائه	شده	است.
و	 دارد	 دانش	آموزان	 سن	 و	 ذهنى	 تواناىى	 با	 مناسب	 و	 روان	 انشاىى	 درس	ها	 متن	 ــ	

موضوعات،	برگرفته	از	واقعىات	زندگى	و	نىازهاى	روزمره	ی	آن	ها	است.
ــ	در	پاىان	بعضى	از	درس	ها	مفاهىم	پىچىده	ی	آن	تحت	عنوان	»آىا	مى	دانىد	که«	مطرح	شده	

است.
ــ	براى	ارزش	ىابى،	در	پاىان	درس	ها	پرسش	هاىى	تحت	عنوان	»فکر	کنىد	و	پاسخ	دهىد«	

آمده	است.
ــ	جهت	ارزش	ىابى	تئورى	و	عملى،	تمرىنات	متنوعى	درنظر	گرفته	شده	که	هدف	آن	

تثبىت	و	تعمىم	ىادگىرى	است.
ــ	براى	کاربردى	کردن	موضوعات	درسى	انجام	بعضى	از	فعالىت	ها	تحت	نظر	مربىان	



به	صورت	عملى	از	دانش	آموزان	خواسته	شده	است.
ــ	محتواى	کتاب	براساس	تجربىات	قبلى	دانش	آموزان	طراحى	شده	است.

داخل	کالس	 فعالىت	هاى	 از	 اعم	 ىادگىرى،	 فعالىت	هاى	 انواع	 بر	 آموزشى	 محتواى	 ــ	
درس	ىا	خارج	از	آن	تأکىد	دارد.	سعى	کنىد	که	دانش	آموزان	فعالىت	ها	را	در	شراىط	واقعى	

تجربه	کنند.
ــ	ارزش	ىابى	به	صورت	مستمر	و	پاىانى	صورت	مى	گىرد.

است	 دانش	آموزان	 فعالىت	 براساس	 که	 نوىن	 از	روش	هاى	 کتاب	 اىن	 تدرىس	 در	 ــ	
استفاده	شود؛	مانند	روش	حل	مسئله،	اکتشافى،	نماىشى،	اىفاى	نقش	مشارکتى،	گردش	علمى،	

تجربى	و	مشاهده	اى.	مى	توان	هم	زمان	از	چند	روش	به	صورت	تلفىقى	استفاده	کرد.
ــ	مطالعه	ی	کتاب	راهنماى	معلم	بسىارى	از	نکات	را	روشن	مى	کند.

توصیه	هاى	مهم
کسب	 به	منظور	 نظافت،…(	 آشپزى،	 خرىد،	 )بازدىد،	 خاص	 فعالىت	هاى	 انجام	 در	 ــ	
قرار	 عزىز	 مربىان	 مد	نظر	 حوادث	 از	 پىشگىرى	 و	 بهداشتى	 اىمنى،	 کلى	 اصول	 باىد	 مهارت	

گىرد.
داده	 شرکت	 فعالىت	ها	 همه	ی	 در	 دانش	آموزان	 تمام	 که	 شود	 برنامه	رىزی	 طوری	 ــ	

شوند.
ــ	در	مواردى	که	نمى	توان	دانش	آموز	را	در	موقعىت	واقعى	قرار	داد،	بهتر	است	از	روش	

مدل	سازى	و	ىا	فىلم	و	عکس	استفاده	شود.
ـ	با	وجود	تفاوت	هاى	فرهنگى	 ــ	از	آن	جاىى	که	کتاب	براى	دانش	آموزان	سراسر	کشورـ	
ـ	به	صورت	ىکسان	تألىف	شده	است،	لزوماً	در	ارائه	مطلب	محدودىت	هاىى	 اجتماعى،	اقتصادىـ	
دارد؛	لذا	مربىان	عزىز	مى	توانند	با	توجه	به	تفاوت	هاى	فوق	و	براساس	خصوصىات	هر	منطقه	

تدرىس	کنند	و	در	صورت	نىاز	از	ساىر	کتاب	هاى	کمک	آموزشى	استفاده	نماىند.
امىد	است	با	تالش	و	کوشش	معلمان	دلسوز	اىن	جرىان	راه	تکامل	را	بپىماىد.	
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