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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 بافت منسجم ، هماهنگ با غایت و اهداف نظام تعلیم 

و تربیت رسمی سازماندهی نماید.
تا  است، سعی شده  برنامه ریزی درسی  فرایند  از  ویژه که بخشی  نیازهای  با  دانش آموزان  تدوین محتوای کتب  در 
مالحظات ساحت های تربیتی حاکم بر فلسفه تعلیم و تربیت که ناظر بر رشد و توان مندی دانش آموزان برای درک 
و فهم دانش پایه و عمومی، کسب مهارت های دانش افزایی، به کار گیری 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 تاکید 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 )توان مندی ها، مهارت ها( می باشد.
امید است این محتوا در تحقق اهداف موثر 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 تالیف 
برنامه ریزی  و  این عزیزان همکاران سازمان پژوهش  از تالش و مساعی  کتاب های درسی می باشد، شایسته است 

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



سخني با همكاران گرامي 

یکي از مهمترین وظایف آموزش و پرورش کمک به جامعه پذیري دانش آموزان است. هدف اصلي از تدریس درس مهارت هاي 
اجتماعي ـ اقتصادي این است که افراد عالوه بردانش و مهارت هاي تخصصي خود، از نظر اجتماعي نیز مطلوب باشند. رفتار خود را با 

الگوهاي رفتاري و ارزش هاي متداول و مورد احترام جامعه وفق دهند.
در تدریس کتاب حاضر »حفظ مطالب کتاب و بازگویي طوطي وار آن « هدف نیست بلکه دانش آموزان باید ارزش ها ، هنجارها و 

مهارت هاي اجتماعي را یادبگیرند، تا قادر باشند رفتار مناسبی را درجامعه ازخود بروز دهند.
جهت رسیدن به اهداف فوق سرفصل هاي زیر در نظر گرفته شده است :

خانواده ، مدرسه، اجتماع، تدبیر منزل، اطالع رساني ، محیط زیست ، مشاغل و جغرافیاي بومي و اقتصادي و تعلیمات مدني
 براي آشنایي با ساختار كتاب و همچنین تدریس موّفق نظرهمكاران محترم را به نكات زیر جلب می نماییم:

- در ابتداي بعضي از دروس جهت ایجاد انگیزه  و برانگیختن حس کنجکاوي دانش آموزان تصاویر یا متن داستاني ارائه شده است.
- متن درس ها انشایي روان و مناسب با توانایي ذهني و سن دانش آموزان دارد و موضوعات برگرفته از واقعیات زندگي و نیازهاي روزمره 

آن هاست .
- برخی از درس ها تحت عنوان »آیا مي دانید که« مطرح گردیده است و ارزشیابی نمی گردد.

- براي ارزشیابي در پایان درس ها پرسش هایي تحت عنوان »فکرکنید وپاسخ دهید« مطرح شده است .
- جهت ارزشیابي تئوري و عملي تمرینات متنوعي در نظر گرفته شده که هدف تثبیت و تعمیم یادگیري است .

- براي کاربردي کردن موضوعات درســي، فعالیت هایی در متن درس ها )در قالب؛  محتوا، عکس، مثال و ...( پیش بینی گردیده وضروری 
است به صورت عملی توسط دانش آموزان اجرا گردد.

- محتواي کتاب براساس تجربیات قبلي دانش آموزان طراحي شده است.
- محتـواي آموزشي بر انـواع فعالیت هاي یادگیري اعم از فعالیت هاي داخل کالس درس یا خارج از آن تأکید دارد و سعي شـود تجارب 

دانش آموزان در شرایط واقعي انجام گردد.
- ارزشیابي بصورت مستمر و پایاني صورت مي گیرد.

- اســتفاده از روش هاي نوین تدریس که براســاس فعالیت دانش آموزان اســت مانند : روش حل مسئله، اکتشافي ، نمایشي، ایفاي نقش، 
مشــارکتي، گردش علمي، تجربي و مشــاهده ایي در تدریس این درس بسیار مفید اســت و مي توان در عین حال از چند روش به صورت 

تلفیقي استفاده کرد. 
- مطالعه کتاب راهنماي معلم به کلیه همکاران گرامی توصیه می گردد.

توصیه هاي مهم : 
- در انجام فعالیت هاي خاص )بازدید، خرید، آشپزي، نظافت و...( به منظور کسب مهارت باید اصول کلي ایمني ، بهداشتي و پیشگیري از 

حوادث مدنظر مربیان عزیز قرارگیرد.
- سازماندهی فّعالّیت ها به گونه ای باشد که تمام دانش آموزان در فعالیت ها شرکت داده شوند.

- در مواردي که نمي توان دانش آموز را در موقعیت واقعي قرارداد بهتر است از روش مدل سازي و یا نمایش فیلم و عکس استفاده شود.
- از آنجایي که کتاب براي کلیه دانش آموزان با وجود تفاوت هاي فرهنگي اجتماعي، اقتصادي بصورت یکســان تألیف گردیده اســت. لزومًا 
داراي محدودیت هایي در ارائه مطلب مي باشــد، لذا مربیان عزیز در تدریس برخی از مفاهیم براساس خصوصیات منطقه ای تدریس نمایند 

و در صورت نیاز از سایر کتاب هاي کمک آموزشي استفاده کنند. 
امید است  با تالش و کوشش معلمان دلسوز این جریان راه تکامل را بپیماید. 
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فصل اّول 

خانواده





1- نظافت اتاق 

2- رسيدگي به امور درسي

3- تعمير صندلي آشپزخانه 

4- رنگ كردن نرده ها

5- نظافت شخصي

6- استراحت و تماشاي تلويزيون 

7- شركت در نماز جمعه

8- انجام كارهاي مورد عالقه 

امروز جمعه است و حسين تصميم دارد به كارهايي رسيدگي كند كه در طول هفته فرصت انجام 
آن ها را نداشته است. 

در ضمن، مادرش هم چند روز قبل از او خواســته بود كه در يك روز تعطيل، صندلي آشپزخانه 
را تعمير كند و نرده هاي ايوان را رنگ بزند.

حسين هميشه سعي مي كند مسئولّيت هايي را كه برعهده اش مي گذارند، به خوبي انجام دهد؛ او 
براي انجام مسئولّيت ها و كارهاي مورد عالقه اش فهرست زير را تهّيه مي كند:

درس1

ّمسئوليت پذيري
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بعد، طبق برنامه مشغول انجام كارهايش مي شود.
به نظر شما ، آيا او راه مناسبي براي انجام مسئولّيت هاي خود انتخاب كرده است ؟ 
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آيا مي دانيد مسئولّيت يعني چه ؟ 
وقتي انجام دادن كاري را به عهده ي كسي بگذاريم و از او بخواهيم كه آن كار را انجام دهد، 

يعني مسئولّيتي را به عهده ي او گذاشته ايم . 

آيا مي دانيد فردمسئول به چه كسي مي گويند ؟
فرد مســئول كسي است كه براي انجام كارهايي كه به عهده ي او مي گذارند، سعي و كوشش 

فراوان مي كند.
همه ي ما هركجا كه باشــيم، مســئولّيت هايي به عهده داريم كه بايد ســعي كنيم آن ها را به 

بهترين شكل انجام دهيم.

دركالس با دوستانتان گفت وگوكنيد 

1- ما، در خانه چه مسئولّيت هايي به عهده داريم ؟
2-  مسئولّيت هاي ما، در محيط مدرسه چيست ؟

3- ما به عنوان يك فرد در اجتماع چه مسئولّيت هايي داريم ؟ 

دانــش آموزان عزيز، با تّوجه به  بحث و گفت  وگو ی انجام شــده، جــدول هاي زير را كامل 
كنيد. 

مسئولّيت من در خانه

احترام به افراد خانواده
....................................
....................................
....................................

مسئولّيت من در مدرسه 

اطاعت ازقوانين ومقررات مدرسه
....................................
....................................
...................................

مسئولّيت من در اجتماع 

رعايت قوانين و مقّررات عمومي 
....................................
....................................
....................................
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?

1- چرا حسين روز جمعه را براي انجام دادن كارهايش انتخاب كرد؟
2- حسين براي اين كه مسئوليت هايش را بهتر انجام دهد، چه كاركرد؟

3- هنگامي كه كاري را به كسي واگذار مي كنيم ، يعني چه ؟ 
4- به كسي كه در انجام دادن مسئولّيت هايش سعي و تالش فراوان مي كند، چه مي گويند؟

5- دو مورد از مسئولّيت هايي را كه در خانه به عهده ي شما است ، نام ببريد . 

پاسخ هاي صحيح را با عالمت × مشّخص كنيد.

اگر در انجام دادن مسئولّيت خود موّفق نشدم بايد :
- از ديگران راهنمايي بخواهم.                                                                      
- از ادامه ي كار منصرف شوم.                                                                     

- از ديگران بخواهم تا آن كار را براي من انجام دهند.                                     
- سعي و تالش بيش تري كنم.                                                                        

- از روش هاي مناسب ديگري استفاده كنم.                                                              

در جاي خالي يك كلمه ي مناسب بنويسيد.

به كسي كه براي انجام مسئولّيت هايش سعي و كوشش مي كند................................مي گويند.

به كارهايي كه به عهده ي افراد گذاشته مي شود ........................................................مي گويند.

فكر كنيد و پاسخ دهيد
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مسئولّيت هاي هريك از افراد زير را مانند نمونه بنويسيد.

....................................

....................................

- نظافت خیابان ها 
- جمع كردن زباله ها در ساعت معیّن

....................................

....................................

....................................

....................................
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1- دانش آموزان عزيز، يك دفتر يادداشــت تهّيه كنيد. ســپس 
با نظــارت مربّي خود هر ماه مســئولّيت نظافت يكي از وســايل 
مدرســه ، مانند: اجاق گاز، يخچال، سماور، كتري، پرده يا فرش 
را بـه عهده بگيريد و مراحل انجام كار را در دفتر يادداشت خود 

بنويسيد.

2 - با نظارت مّربی خود به چندگروه  تقســيم شويد و وسايلی را 
كه نياز به تعميركردن يا رنگ زدن دارند،  مشّخص كنيد. سپس 

آن ها را تعميركنيديا رنگ بزنيد. 

فّعالّيت های تكميلی


