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بسم ا… الرحمن الرحيم
نوين  رويكردهاى  به  توّجه  با  توان بخشى  و  پرورشى  آموزشى،  سيستم هاى  طراحى 
آموزشى به منظور تأمين نيازهاى دانش آموزان با نيازهاى ويژه از اهداف و وظايف اصلى 

سازمان آموزش و پرورش استثنايى به شمار مى رود.
طراحى «دوره ى متوسطه ى حرفه اى» يك بار ديگر نداى اجراى عدالت آموزشى 
رساندن  فعليّت  به  براى  را  مساعد  زمينه هاى  و  مى كند  طنين افكن  اسالمى  جامعه ى  در  را 

استعدادها و توانايى هاى دانش آموزان با نيازهاى ويژه فراهم مى سازد.
شدن  توانمندتر  باعث  نه تنها  آموزشى  نظام  اين  در  حرفه آموزى  رويكرد  بر  تأكيد 
طريق  اين  از  بلكه  مى گردد؛  يادگيرى  و  تحصيل  فرايند  در  ويژه  نيازهاى  با  دانش آموزان 
مدرسه به رسالت خويش كه همان آماده كردن دانش آموزان براى زندگى مفيد و پويا در 

جامعه است، دست مى يابد.
گرديد  حاصل  توفيق  اين  كارشناسان،  هّمت  با  كه  سپاسگزاريم  و  شاكر  را  خداوند 
با  كه  حرفه آموزى  رويكرد  با  حرفه اى  متوسطه ى  دوره ى  درسى  برنامه ريزى  به  نسبت  كه 
انواع  با  انطباق  براى  الزم  انعطاف  از  و  داشته  تناسب  دانش آموزان  اين  عمومى  مقتضيات 

توانايى ها و آمادگى ها برخوردار مى باشد، اقدام نماييم.
سازمان آموزش و پرورش استثنايى بر خود واجب مى داند از زحمات تمامى عزيزانى 
كه در اين حركت مهم نقش اساسى ايفا كردند، به ويژه كارشناسان و معّلمان مدارس استثنايى 
و  تشكر  صميمانه  وابسته،  مراكز  و  آموزشى  برنامه ريزى  و  پژوهش  سازمان  هم چنين  و 

قدردانى نمايد.
اميد است معّلمان، كارشناسان و صاحب نظران آموزش و پرورش استثنايى با نظرات 
ارزشمند خود در ارتقاء كيفى برنامه هاى درسى ارائه شده، اين سازمان را بيش از پيش يارى 

نمايند.
 سازمان آموزش و پرورش استثنايى



همكار گرامى
با استمداد از خداوند متعال و تالش و همكارى گروهى از برنامه ريزان، كارشناسان و دبيران متعهد، كار تأليف و تدوين 
كتاب علوم تجربى و بهداشت سال اول دوره ى متوسطه ى حرفه اى براساس آخرين دست آوردهاى آموزشى و با توّجه 
به توانمندى هاى دانش آموزان با نيازهاى ويژه به انجام رسيد. بديهى است مرحله ى كمال مطلوب تأليف كتاب هاى درسى 

علوم به تدريج و پس از استفاده و بهره مندى از نظرات ارزشمند شما همكاران گرامى حاصل مى شود.
اكنون براى اجراى بهتر آموزش، توجه شما همكاران گرامى را به نكات ذيل جلب مى نماييم.

ـ هر فصل كتاب با يك تصوير عنوانى كه مرتبط با موضوع درس است شروع مى شود كه هدف آن ايجاد انگيزه  1
و آماده سازى در يادگيرندگان و زمينه اى براى گفت وگو در مورد موضوع درس مى باشد.

2ـ تالش بر آن بوده است تا مفاهيم اصلى موردنظر برنامه ى درسى از طريق فّعاليّت هايى از قبيل 
آزمايش كنيد، مشاهده كنيد، گفت و گو كنيد و… آموزش داده شود و فّعاليّت ها به گونه اى ترتيب داده 

شده اند كه پرورش مهارت ها و نگرش ها در آن ها مورد تأكيد قرار گيرد.
3ـ «مطالب تكميلى»، مطالبى مرتبط با موضوع هر درس هستند كه براى غنى تر كردن مطالب هر فصل 
در آن طراحى شده اند. اين قسمت به دانش آموزانى كه از توانايى بااليى براى يادگيرى برخوردارند، 

آموزش داده مى شود و فقط در ارزشيابى براى اين گروه از دانش آموزان لحاظ خواهد شد.
4ـ مطالب قسمت «بيش تر بدانيد» براى مطالعه و افزايش اّطالعات دانش آموزان است، لذا از اين 

مطالب ارزشيابى به عمل نخواهد آمد.
مانند  روش هايى  از  بايد  دانش آموزان  يادگيرى  توانايى هاى  تناسب  به  كه  داشت  توّجه  بايد  5  ـ 

اكتشافى، مشاركتى، گردش علمى، آزمايش و… به طور توأم استفاده شود.
6 ـ با توّجه به لزوم تقويت مهارت زبان آموزى و ارتباط كالمى در دانش آموزان با نيازهاى ويژه الزم 

است در فّعاليّت هاى كالسى و ارزشيابى مستمر به اين نكته ى مهم توّجه شود.
7ـ در ارزشيابى پايانى، سؤال ها در راستاى اهداف و مفاهيم هر درس و با توجه به سطح يادگيرى 

و توان دانش آموزان انتخاب گردد.
8ـ در ارزشيابى مستمر هر سه حيطه ى آموزشى (دانستنى ها، مهارت ها و نگرش ها) با توّجه به 

هدف هاى هر درس مورد ارزشيابى قرار گيرد.
9  ـ الزم است والدين را از هدف هاى درس علوم تجربى و بهداشت در سه حيطه ى (دانستنى ها، 
مهارت ها و نگرش ها) و ضرورت همكارى آن ها در انجام برخى فّعاليّت ها آگاه سازيد تا هماهنگى 

آموزشى بين خانه و مدرسه ايجاد شود.
10ـ توصيه مى شود قبل از تدريس كتاب راهنماى معّلم را مطالعه نماييد.

آرزومنديم تدوين و تأليف اين كتاب براى اين گروه از دانش آموزان مفيد واقع گردد. از همكاران گرامى و 
صاحب نظران تقاضا دارد از نظرات مفيد و ارزنده ى خود گروه برنامه ريزى درسى سازمان آموزش و پرورش 

استثنايى را آگاه و براى بهتر نمودن محتوا و كيفيت كتاب از راهنمايى هاى ارزنده ى خود، دريغ نفرمايند
مؤلفان
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