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وزارت آموزش و پرورش
سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور

معاونت برنامه ریزی آموزشی و توان بخشی، گروه برنامه ریزی آموزشی و درسی دوره اول و دوم  برنامه ریزی محتوا و نظارت بر تألیف :   
                                                                                                متوسطه حرفه ای

زبان انگلیسی پایه نهم دورهٔ اول متوسطه پیش حرفه ای ــ  کد  1 /15٦ نام کتاب :    
مرجان سلیمی ــ منیژه سلیمی مؤلفین :    

لیدا نیک روش مدیریت امور چاپ و تولید :    
ادارٔه کّل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی آماده سازی و نظارت بر چاپ :    

                                                                   تهران :  خیابان ایرانشهرشمالی ـ ساختمان شمارهٔ ٤ آموزش و پرورش )شهید موسوی(
                                          تلفن:  9ـ88831161، دورنگار: 88309266، کدپستی: 1584747359، 

 www.chap.sch.ir  :وب سایت                                 
زهرا محمد نظامی امور فنی و آماده سازی :     

طاهر شعبانی تصویرگر :   
راحله زادفتح اله صفحه آرا :    

مریم کیوان  طراح جلد :    
ناهید خّیام باشی امور فنی رایانه ای :    

شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران: تهران ـ کیلومتر 1٧ جادۀ مخصوص کرج   ـ خیابان ٦1   ناشر :    
ـ  ٣٧515  ـ ٤٤٩٨51٦1، دورنگار: 44985160، صندوق پستی: 1٣٩ )داروپخش( تلفن: 5     

شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«                                                                     چاپخانه:  
چاپ پنجم 1٣٩٧                                             نوبت چاپ و تاریخ انتشار :  

0ــ 1٦٤٣ــ 05ــ٩٦٤   شابک :    





بسم ا... الرحمن الرحیم

طراحی و اصالح سیستم آموزشی، پرورشی و توان بخشی با توجـّه به رویکردهای نوین 
آموزشی و در جهت تأمین نیازهای دانش  آموزان با نیازهای ویژه از اهداف و وظایف اصلی 

سازمان آموزش و پرورش استثنایی به شمار می رود.
شدن  توانمندتر  باعث  تنها  نه  آموزشی،  نظام  در  حرفه آموزی  رویکرد  بر  تأکید 
دانش آموزان با نیازهای ویژه در فرآیند تحصیل و یادگیری می گردد؛ بلکه مدرسه را نیز در 
انجام رسالت خویش که همانا آماده کردن دانش آموزان برای زندگی مفید و پویا در جامعه 
طراحی  پیش  حرفه ای  «  تحصیلی  راهنمایی  »  دوره ی  همین منظور  به  می دهد.  یاری  است، 
شده است که از یک سو زمینه های به فعلیـّت رساندن استعدادها و توانایی های دانش آموزان با 
نیازهای ویژه را فراهم می سازد و از سوی دیگر موجب ارتقاء کارآیی نظام آموزشی می شود.

با رویکرد  تا نظام آموزشی  این توفیق حاصل شد  خداوند را شاکر و سپاسگزاریم که 
آمادگی ها  و  توانایی ها  انواع  با  انطباق  برای  الزم  انعطاف  از  که  پیش حرفه ای  آموزش های 
برخوردار است، ایجاد کنیم و نسبت به برنامه ریزی درسی دوره ی راهنمایی تحصیلی پیش حرفه ای 

اقدام نماییم.
سازمان آموزش و پرورش استثنایی بر خود واجب می داند از زحمات تمامی عزیزانی 
که در این حرکت مهم نقش اساسی ایفا کردند به ویژه کارشناسان و معلّمان مدارس استثنایی 
و همچنین سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و مراکز وابسته صمیمانه تشکر و قدردانی 

نماید.
نظرات  با  استثنایی  امید است معلّمان، کارشناسان و صاحب نظران آموزش و پرورش 
ارزشمند خود در ارتقاء کیفی برنامه های درسی ارائه  شده، این سازمان را بیش از پیش یاری 

نمایند. 
                                                             سازمان آموزش و پرورش استثنایی
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