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بسم ا… الرحمن الرحیم

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 درسی 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 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



همکار گرامی

با استمداد از خداوند متعال و تالش و همکاری گروهی از برنامه ریزان، کارشناسان و دبیران متعهد، کار تألیف و تدوین کتاب 
علوم تجربی و بهداشت سال سوم دوره ی راهنمایی تحصیلی پیش حرفه ای براساس آخرین دست آوردهای آموزشی و با 
توّجه به توانمندی های دانش آموزان با نیازهای ویژه به انجام رسید. بدیهی است مرحله ی کمال مطلوب تألیف کتاب های 

درسی علوم به تدریج و پس از استفاده و بهره مندی از نظرات ارزشمند شما همکاران گرامی حاصل می شود.
اکنون برای اجرای بهتر آموزش، توّجه شما همکاران گرامی را به نکات ذیل جلب می نماییم.

1ـ هر فصل کتاب با یک تصویر عنوانی که مرتبط با موضوع درس است شروع می شود که هدف آن ایجاد انگیزه و 
آماده سازی در یادگیرندگان و زمینه ای برای گفت وگو در مورد موضوع درس می باشد.

2ـ تالش بر آن بوده است تا مفاهیم اصلی موردنظر برنامه ی درسی از طریق فّعالیّت هایی از قبیل آزمایش کنید، 
مشاهده کنید، گفت و گو کنید و… آموزش داده شود و فّعالیّت ها به گونه ای ترتیب داده شده اند که پرورش مهارت ها 

و نگرش ها در آن ها مورد تأکید قرار گیرد.
3ـ »مطالب تکمیلی«، مطالبی مرتبط با موضوع هر درس هستند که برای غنی تر کردن مطالب هر فصل در آن طراحی 
شده اند. این قسمت به دانش آموزانی که از توانایی باالیی برای یادگیری برخوردارند، آموزش داده می شود و فقط در 

ارزشیابی برای این گروه از دانش آموزان لحاظ خواهد شد.
4ـ مطالب قسمت »بیش تر بدانید« برای مطالعه و افزایش اّطالعات دانش آموزان است، لذا از این مطالب ارزشیابی 

به عمل نخواهد آمد.
5  ـ باید توّجه داشت که به تناسب سبک های یادگیری دانش آموزان می توان هم زمان از روش های اکتشافی، مشارکتی، 

گردش علمی، آزمایش و… استفاده کرد.
نیازهای ویژه الزم است در  با  ارتباط کالمی در دانش آموزان  و  مهارت زبان آموزی  تقویت  لزوم  به  توّجه  با  6 ـ 

فعالیت های کالسی و ارزشیابی مستمر به این نکته ی مهم توّجه شود.
توان  و  یادگیری  سطح  به  توّجه  با  و  درس  هر  مفاهیم  و  اهداف  راستای  در  سؤال ها  پایانی،  ارزشیابی  در  7ـ 

دانش آموزان انتخاب گردد.
8ـ در ارزشیابی مستمر هر سه حیطه ی آموزشی )دانستنی ها، مهارت ها و نگرش ها( با توّجه به هدف های هر درس 

مورد ارزشیابی قرار گیرد.
٩   ـ الزم است والدین را از هدف های درس علوم تجربی و بهداشت در هر سه حیطه  )دانستنی ها، مهارت ها و نگرش ها( 

و ضرورت همکاری آنان در انجام برخی فّعالیّت ها آگاه سازید تا هماهنگی آموزشی بین خانه و مدرسه ایجاد شود.
10ـ توصیه می شود قبل از تدریس کتاب راهنمای معّلم را مطالعه نمایید.

آرزومندیم تدوین و تألیف این کتاب برای این گروه از دانش آموزان مفید واقع گردد. از همکاران گرامی و صاحب نظران 
تقاضا دارد از نظرات مفید و ارزنده ی خود گروه برنامه ریزی درسی سازمان آموزش و پرورش استثنایی را آگاه و 

برای بهتر نمودن محتوا و کیفیت کتاب از راهنمایی های ارزنده ی خود، دریغ نفرمایند.
مؤلفان



فهرست مطالب

ماشین  هاي ساده 
ماشین 

اهرم 

قرقره 

سطح شیب  دار 

پیچ 

ُگوه 

دستگاه گوارش 1
دستگاه گوارش 

دهان 

مري 

معده 

روده  ها 

بهداشت دستگاه گوارش 

11
12

13

13
14

16

19

2
20

23

27

29

31



4

انسان و محیط زیست 3
محیط زیست 

آلودگي محیط زیست 

آلودگي هوا 

آلودگي صوتي )صدا(

آلودگي آب 

آلودگي خاك 

مصرف دوباره  ي زباله  ها )بازیافت مواد(

 چگونه محیط زندگي  خود را تمیز و سالم نگه داریم؟

35

37
38

41
42

43

45

48

منابع انرژي
   انرژي آب 
 انرژي آب 

 انرژي باد 

 انرژي خورشید

 انرژی را درست مصرف کنیم

  

55

57
60

62

53


