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. امام خيل به نماز اهميت م دادن
.    هميشه  ـردن خيل سفارش   نماز   را م 
اهمال  نمازتان  مورد  «      در   : مـ گفتن

: .» به ما م گفتن ني ن
ار را  ه شما م گويي اول اين  «   همين 
نم بع نماز بخوانم، اين خالف است  ؛  ب
اهميت  نمازتان  را.به  حرف  اين  نگويي 

دهي  ؛   اول نماز  ».



بسمه تعالی

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

منسجم، هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی سازماندهی نماید.
برنامه ریزی درسی  فرایند  از  که بخشی  ویژه  نیازهای  با  دانش آموزان  تدوین محتوای کتب  در 
و  رشد  بر  ناظر  که  تربیت  و  تعلیم  فلسفه  بر  حاکم  تربیتی  ساحت های  مالحظات  تا  شده  سعی  است، 
دانش افزایی،  مهارت های  کسب  عمومی،  و  پایه  دانش  فهم  و  درک  برای  دانش آموزان  توانمندی 
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 
یاری  ما را  آماده سازی  برنامه ریزی آموزشی وزارت متبوع که در مراحل چاپ و  سازمان پژوهش و 

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



vباسمه تعال
سخن با مربيان

معلم عزيز و گرام
: تاب دوره متوسطه به شرح زير م باش ويژگ ها ساختار 

ه اين مفاهيم در  ه  اد دروس براساس سرفصل ها و مفاهيم اساس برنامه درس تنظيم گردي ١ــ تع
ه است. ام و عبادات و اخالق اسالم مطرح ش ، اح ، نبوت، معاد، امامت و رهبر اشناس حوزه  خ

ه متن دروس ساده و در ح فهم دانش آموزان باش و گاه به ناچار برخ مفاهيم  تاب سع ش ٢ــ در اين 
. ه ان لمه ها معن ش ه در قسمت زيرنويس اين مفاهيم و  انتزاع مورد استفاده قرار گرفته 

از  پرهيز  و  تمرين ها  به  بخش  ابيت  ج و  تنوع  بر  ار  اساس  تمرين ها،  وين  ت و  طراح  در  ٣ــ 
به  توجه  با  زمينه  اين  در  دانش آموزان  فعاليت ها  ه  ه  ش سع  و  است  بوده  تمرين ها  نوع  نواخت  ي
ردن  امل   ، ؛ پاسخ دهي برداشت ها و خالقّيت ها فرد ارائه گردد. اين تمرين ها در قالب عناوين مانن
ه، با راهنماي معلم، فعاليت ها ويژه  ه م خواه ادامه ب عبارت ها، جستجو در درس، جمالت را آن طور 

ه است. برا دانش آموزان توانمن و… طراح ش
ه از احاديث و مطالب برا مطالعه بيشتر  ٤ــ برا ارائه اطالعات بيشتر در زمينه  مفاهيم ارائه ش

. ه در ارزشياب دانش آموزان اين قسمت ها لحاظ نخواه ش ه  ن استفاده ش تحت عنوان برا خوان
مناجات  تحت عنوان  بخش هاي  از  هست  پروردگار  با  ارتباط  و  معنو  فضا  ايجاد  جهت  ـ  ٥ـ 

ه است. استفاده ش
ف مشورت گروه دانش آموزان  ٦ـ ـ هم چنين جهت ارزياب مرحله ا در پايان هر چن درس و با ه

ه است. ول مطرح گردي ار گروه از هر درس سؤال در ي ج جهت تقويت روحيه 
، اجتماع و جغرافياي دانش آموزان در پايان هر درس بخش  ٧ــ با توجه به تفاوت شرايط فرهنگ
ه معلم م توان با توجه به اين شرايط هر نوع فعاليت  ه  تحت عنوان فعاليت پيشنهاد معلم درنظر گرفته ش

. ن ه مناسب م دان طراح  را 
ه و  ، اجتماع و هنر نيز توجه ش تاب به مفاهيم درسها ديگر مانن علوم، فارس ـ در اين  ٨ ـ 
اد آموزش ها دوره  ه در امت ه است. هم چنين مفاهيم ارائه ش ارتباط افق آن با ساير دروس حفظ گردي

راهنماي تحصيل پيش حرفه ا بوده است.
ه بع از هر درس دين ي درس از قرآن درنظر گرفته شود. در  ه  تاب سع بر آن ش در ساختار 
ه است. اين آيه ها در ارتباط با موضوع درس دين  وتاه همراه با معن استفاده ش محتوا قرآن از آيه ها 
نن و به ارتباط موضوعات دين  ن آيه ها، به معن و مفهوم آن نيز توجه م  بوده و دانش آموزان عالوه بر خوان

. با آيه ها قرآن پ م برن



ريس ات در مورد روش ها ت ن
ارد. شاي بعض امور را م توان به صورت موعظه  تربيت دين صرفًا جنبه  انتقال و ي طرفه ن
ه  ار دي ه برا دانش آموز ت به فرد آموخت ول خيل چيزها باي از درون آدم بجوش و محتواي 
ه فرصت  رد  ابير اتخاذ  . بنابراين در طراح محتوا باي ت ن م شود باي به اين جنبه از تربيت توّجه 

تحقيق و مطالعه را برا دانش آموزان فراهم آورد.
ف ها تعليم و تربيت با سهولت بيشتر  ه ه ارگير روش ها مطلوب موجب م شود   آشناي و به 

. وتاه تر تحقق ياب ت زمان  و م
ت فعال داشته باشن و از ارائه   ه خود دانش آموزان مشار ي بر اين است  در انتخاب روش ها تأ
ه  تاب به شيوه  داستان ارائه ش ثر مطالب  ه ا نواخت و مستقيم مطالب پرهيز شود با توجه به اين  ي

رد. تاب ها داستان ديگر نيز در اين زمينه استفاده  ا م توان از  است ل
ته ها  اب بوده و در آن ها ن داستان ها دين و قصه ها پيامبران در اين رابطه بسيار شيرين و ج
بحث ها  از  استفاده  با  هم چنين  دارد.  وجود  اجتماع  و  فرد  مسائل  زمينه  در  جالب توجه  بسيار 
رد. البته  ر و پاسخ گوي درباره  مفاهيم درس تشويق  الس م توان دانش آموزان را به تف گروه در 
ه و به موضوع قابل بحث ارتباط  ايت ش ه توسط دانش آموزان از طرف معلم ه باي نقطه نظرات ارائه ش
داده شود. و در پايان جمع بن الزم از موضوع مورد بحث به وسيله  معلم يا حت خود دانش آموزان 
صورت گيرد. هم چنين معلم م توان محتوا برخ از دروس را در پرتو مثال هاي ساده و محسوس و 
. مثال ها قرآن در اين زمينه م توان الهام بخش  ن ر فراگيران برا آنان بازگو  ملموس در ح توان ف

. معلم در بهره گير صحيح از اين شيوه باش
ه با روش ها مناسب در سطح  ل در آموزش مفاهيم دين وظيفه  خطير مربيان و اولياست  به طور

. در و فهم دانش آموزان آن ها را با مفاهيم و مضامين دين آشنا سازن

ارزشياب
شود.  ارزشياب  پيوسته  باي  موردنظر،  اف  اه به  آن ها  دست ياب  ميزان  و  دانش آموزان  تواناي 
ارزشياب به دو صورت مستمر و پايان صورت م گيرد و نمره  نهاي ميانگين حاصل از نمرات مستمر و 

پايان خواه بود.
ردن عبارت ها به صورت ارزشياب  امل  در قسمت تمرين ها، ارزشياب از فعاليت ها پاسخ دهي و 
اول، فعاليت  مستمر و پايان است ول ارزشياب از تمرين ها جستجو در درس، با راهنماي معلم، ج
) و فعاليت ها پيشنهاد معلم فقط به صورت مستمر خواه بود و عناوين  ويژه (برا دانش آموزان توانمن

نيم، اشعار و مناجات مورد ارزشياب قرار نم گيرد. : سخن از…، با هم دعا  مانن
) و ٥  تب اران گرام جهت ارزشياب ١٥ نمره برا دروس دين (به صورت  ر است هم الزم به ذ

. ) درنظر بگيرن نمره برا دروس قرآن (شفاه
ول  م گيرد  قرار  ارزشياب  مورد  مستمر  به صورت  تمرين ها  قسمت   ، قرآن دروس  ارزشياب  برا 

، به دو صورت مستمر و پايان ارزشياب م گردد. ن آيه ها قرآن در قسمت جستجو در آيات قرآن خوان
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