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بسم اهلل الرحمن الرحىم
﴿… و من احىاها فكانما احىا الناس جمىعا…﴾

بى سبب نىست كه كار معلمان كودكان استثناىى را به »شغل انبىاء و 
مصلحان بزرگ عالم1« تشبىه كرده اند، چرا كه ماهىت تالش عاشقانه ى آنان جهاد 

برنامه ى  تدوىن  مرهون  خداجوىانه  جهاد  اىن  در  موفقىت  انسان هاست.  احىاء  مسىر  در 
نارساىى  كه  به نحوى  است  استثناىى  دانش آموزان  نىازهاى  و  توانمندى ها  با  متناسب  درسى 

برنامه هاى درسى و شراىط آموزش و پرورش عمومى براى دربرگرفتن اىن گروه از دانش آموزان 
حذف آنان از جرىان تعلىم و تربىت عمومى را موجب نشود. اىنك خدا را شاكرم كه پس از مدت ها 

تالش اىثارگرانه ى معلمان و كارشناسان اىن سازمان بار دىگر به بار نشست و بخش دىگرى از مجموعه ى 
برنامه هاى درسى ضرورى براى پرورش استعدادهاى دانش آموزان عزىزى كه در ىادگىرى و نىازها شراىط متفاوتى دارند 

براى بهره گىرى آنان به چاپ رسىد.
به منظور تمهىد زمىنه هاى فراگىرى مطالب  استثناىى در مدارس وىژه  اىن راستا محتواى كتب درسى كودكان  در 

و مهارت هاىى كه دانش آموزان را براى زندگى در جامعه ى امروز آماده مى سازد طراحى شده است. امىدوارم تكمىل اىن 
حلقه هاى نهاىى زنجىره آموزش و پرورش عمومى و حرفه اى، با فراهم آوردن كفاىت هاى فردى و اجتماعى الزم، آرزوهاى 

عموم معلمان و والدىن اىن كودكان و نوجوانان را جامه واقعىت بپوشد.
بر خود فرض مى دانم از همه ی دست اندركاران تدوىن اىن مجموعه در سازمان و نىز مقام محترم عالى وزارت و 

دست اندركاران سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى به وىژه اداره ى كل چاپ و توزىع كتب درسى كه با حماىت هاى خود 
در برآورده شدن اىن نىازها و آرزوى معلمان و دانش آموزان استثناىى نقش بزرگى را اىفاء كردند، صمىمانه سپاسگزارى 

نماىم.
از آن جا كه هىچ اثر انسان ساخته اى بدون ضعف و كاستى نخواهد بود، مشتاقانه چشم به راه نظرىات 

و پىشنهادهاى صاحبان اندىشه و تجربه در جهت ارتقاء كىفىت اىن برنامه ها خواهىم بود.
و ما توفىقنا اال با… العزىز الحكىم

معاون وزىر و رىىس سازمان آموزش و پرورش استثناىى

1ـ از فرماىشات مقام معظم رهبرى به معلمان استثناىى
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٦

خدا را بشناسيم

در تصوير باال، چه چيزهايی می بينيد؟



٧

در تصوير زير، شکل های رنگ نشده را رنگ کنيد.

خدای مهربان، ما را دوست دارد. او همه ی اين چيزها را به ما داده است.



٨

کالس  به  است  داده  ما  به  خدا  که  چيزهايی  از  تصوير  چند  شما  از  يک  هر 
بياوريد.

به کمک آموزگار خود تصويرهايی را که آورده ايد، روی مقّوا بچسبانيد.



٩

من خدا را دوست دارم

پدر بزرگ رضا در روستا زندگی می کند. رضا با خانواده ِی خود در تابستان 
برای ديدن پدر بزرگ به آن جا می رود.

او وقتی به آن روستا می رود، هر روز صبح از خواب بيدار می شود و از پنجره 
به بيرون نگاه می کند.



١٠

رضا خورشيد را در آسمان می بيند. پرنده های زيبا را می بيند. درختان و گل ها 
را می بيند.

او از ديدن همه ِی اين چيزها لّذت می برد و با خود می گويد:
«خدايا من تو را خيلی دوست دارم! تو خيلی مهربان هستی که همه ِی اين چيزها 

را به ما داده ای!»

کار در کالس

اين داستان را در کالس تعريف کنيد.



١١

نيم اري را با نام خدا شروع مي  ما هر 

امير و زهرا می خواستند ناهار بخورند. امير وقتی می خواست خوردن غذا را 
شروع کند گفت: «به نام خدا»

زهرا پرسيد: برادر جان چه گفتی؟
امير گفت: زهرا جان، من گفتم: «به نام خدا»

ما هر کاری را با نام خدا شروع می کنيم تا خدا هم در کارها به ما کمک کند. 
برای همين من خوردن غذا را با نام خدا شروع کردم.



١٢

مانند نمونه، در جاهای خالی کلمه هاِی مناسب بنويسيد.

مريم هميشه خوردن صبحانه را با نام خدا شروع می کند.

رضا هر روز صبح با گفتن ……………… از خانه بيرون می رود.



١٣

آموزگار، هر روز، درس را با ……………… شروع می کند.

ما هر کاری را با ……………… شروع می کنيم.



١٤

دختر خوب

نام اين دختر پروين است. او دختر با ادب و خوبی است.

پروين وقتی از خواب بيدار می شود، به پدر و مادر خود سالم می کند.



١٥

پروين در مدرسه به آموزگار و دوستان خود سالم می کند.

او در ميهمانی به همه سالم می کند.



١٦

سالم  که  را  کودکانی  همه ِی  و  پروين  هم  خدا  دارند.  دوست  را  پروين  همه 
می کنند، دوست دارد.

در جاهای خالی، کلمه های مناسب بنويسيد.

سالم می کند ــ دوست دارد ــ خوبی

١ـ پروين دختر با ادب و …………………… است.
٢ـ پروين به همه …………………… .

٣ـ خدا همه ی کودکانی را که سالم می کنند، …………………  .



١٧

ردن سالم 

روزی، حضرت محّمد (ص) و دوستانش در مسجد نشسته بودند و با هم صحبت 
می کردند. مردی وارد مسجد شد و بدون اين که سالم کند پيِش آن ها نشست.

حضرت محّمد (ص) به او فرمود:
«چرا سالم نکردی؟! خوب بود وقتی وارد شدی سالم می کردی!»



١٨

حضرت محّمد (ص) درباره ِی سالم کردن فرموده است:
٭ وقتی يک ديگر را می بينيد به هم سالم کنيد.

٭ هميشه با صدای بلند سالم کنيد و جواب سالم را هم با صدای بلند بدهيد.
٭ کسی که اّول سالم کند، خدای مهربان او را بيشتر دوست دارد.

در جاهای خالی کلمه های مناسب بنويسيد.

صدای بلند ــ سالم کنيد

ــ وقتی که يک ديگر را می بينيد به هم ………………… .
صدای  با  هم  را  سالم  جواب  و  کنيد  سالم  با …………………  هميشه  ــ 

بلند بدهيد.



١٩

سالم

قرآنيم پيرو  مهربانيمما  و  رو  خوش 
است سالم  ما  استعادت  اسالم  سفارش 
مادر به  و  پدر  برادربه  و  خواهر  به 
گوييمبا هر که روبه رو شويم سالم  اّول 
بهتر ز هر کالم استنشان دين، سالم است

اين شعر را در کالس بخوانيد.

کار در کالس



٢٠

آداب غذا خوردن

حميد قبل از غذا خوردن دست های خود را می شويد.

حميد غذا خوردن را با نام خدا شروع می کند.



٢١

حميد هميشه به اندازه ی کافی غذا برمی دارد.

حميد هميشه آرام غذا می خورد.



٢٢

حميد هميشه بعد از غذا خوردن خدا را شکر می کند.

حميد هميشه بعد از غذا خوردن دندان هايش را مسواک می زند.



٢٣

يزه پسر پا

علی پسر مرّتب و پاکيزه ای است.

علی به موقع به حّمام می رود.



٢٤

علی هميشه موهای خود را شانه می زند.

علی به موقع ناخن های خود را کوتاه می کند.



٢٥

علی بعد از خوردن هر غذا، دندان های خود را مسواک می زند.

علی دفترها و کتاب های خود را جلد می کند تا پاره و کثيف نشود.
علی می داند، خدای مهربان انسان های مرّتب و پاکيزه را دوست دارد.



٢٦

تمرين

کدام دانش آموز پاکيزه است؟ با عالمت (×) نشان دهيد.



٢٧



٢٨



٢٩
خدا، کودکان مرّتب و پاکيزه را دوست دارد.



٣٠

يزه باشيم پا

يک روز، حضرت محّمد (ص) مردی را ديد که موهايش را شانه نکرده بود، 
دست و صورتش کثيف و لباس هايش نامرّتب بود.

حضرت محّمد (ص) از ديدن او ناراحت شد و به او گفت: «چرا اين قدر نامرّتب 
هستی؟! مگر نمی دانی خداوند کسانی را که مرّتب و پاکيزه هستند دوست دارد؟ 

پس ما بايد هميشه تميز باشيم و از آب برای پاکيزگی استفاده کنيم.»



٣١

هميشه  گرفت  تصميم  (ص)  محّمد  حضرت  سخنان  شنيدن  از  پس  مرد  آن 
مرّتب و تميز باشد. 

اين داستان را در کالس تعريف کنيد.

کار در کالس



٣٢

نيم به پدر و مادر خود خوبي 
زهرا مادر و پدرش را دوست دارد. او هميشه کارهايی انجام می دهد که آنها 

خوش حال شوند.

زهرا در خانه به مادر خود کمک می کند.

زهرا به حرف مادر و پدر خود گوش می دهد.



٣٣

زهرا در انجام دادن کارها به پدرش کمک می کند.
زهرا می داند، خوبی به مادر و پدر خدا را خوش حال می کند.

در جاهای خالی کلمه های مناسب بنويسيد.

خدا ـ کمک می کند ـ گوش می دهد

١ـ زهرا در خانه به مادر خود ……………… .
٢ــ زهرا به حرف مادر و پدر خود ……………… .

٣ـ خوبی به مادر و پدر …………… را  خوش حال می کند.



٣٤

م به ديگران
سعيد پسر خوب و مهربانی است. او دوست دارد به همه کمک کند.

سعيد به کسانی که پير هستند کمک می کند.

سعيد در مدرسه به دوستان خود کمک می کند.



٣٥

سعيد در انجام دادن کارها به آموزگار خود کمک می کند.

سعيد در انجام دادن کارها به مادر خود کمک می کند.
خدای بزرگ و مهربان، دوست دارد که ما به يک ديگر کمک کنيم تا بتوانيم 

زندگی بهتری داشته باشيم.



٣٦

برای شکل های زير يک داستان تعريف کنيد.



٣٧



٣٨

يست؟ راهنما 

روزی، مريم و مجيد با پدر، مادر و عموی خود به پارک جنگلی رفتند. بعد از 
مّدتی مجيد از پدر اجازه خواست تا با مريم به جاهای ديگر پارک برود.



39

پدر گفت   : شما پارک را نمی شناسید. ممکن است راه را گم کنید. بهتر است 
با عموجان بروید.



40

عموجان با این پارک و راه های آن آشنا است. او می تواند راهنمای خوبی باشد 
و راه درست را به شما نشان دهد.



41

پس از مّدتی، مجید و مریم با عموی خود بازگشتند. مجید به پدر گفت:  راستی! 
چه خوب شد که عموجان با ما آمد و ما راهنما داشتیم اگر او همراه ما نبود، راه را 

گم می کردیم.

این داستان را در کالس تعریف کنید.

کار در کالس



42

پیامبر بهترین راهنما

مریم و مادرش درباره ی چیزهایی که چند روز قبل در پارک جنگلی دیده 
بودند با هم صحبت می کردند. مریم گفت: »راستی مادرجان! راهنمایی عموجان در 

پارک جنگلی به ما کمک کرد تا چیزهای زیادی یاد بگیریم.«
مادر گفت: بله دخترم، داشتن راهنما در زندگی برای ما الزم است.



43

خداِی مهربان هم، چون ما را دوست دارد، بهترین راهنما را برای ما فرستاده 
است. به این راهنما، »پیامبر« می گویند.

پیامبر  ما  را  راهنمایی  می کند  و  راِه  درست  زندگی  کردن  را  به  ما  نشان 
می دهد.

پرسش

1ــ بهترین راهنما برای ما چه کسی است؟
2ــ چه کسی بهترین راهنما را برای ما فرستاده است؟
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