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بسم اهلل الرحمن الرحیم
﴿… و من احیاها فكانما احیا الناس جمیعا…﴾

بى سبب نیست كه كار معلمان كودكان استثنایى را به »شغل انبیاء و 
مصلحان بزرگ عالم1« تشبیه كرده اند، چرا كه ماهیت تالش عاشقانه ى آنان جهاد 

برنامه ى  تدوین  مرهون  خداجویانه  جهاد  این  در  موفقیت  انسان هاست.  احیاء  مسیر  در 
نارسایى  كه  به نحوى  است  استثنایى  دانش آموزان  نیازهاى  و  توانمندى ها  با  متناسب  درسى 

برنامه هاى درسى و شرایط آموزش و پرورش عمومى براى دربرگرفتن این گروه از دانش آموزان 
حذف آنان از جریان تعلیم و تربیت عمومى را موجب نشود. اینك خدا را شاكرم كه پس از مدت ها 

تالش ایثارگرانه ى معلمان و كارشناسان این سازمان بار دیگر به بار نشست و بخش دیگرى از مجموعه ى 
برنامه هاى درسى ضرورى براى پرورش استعدادهاى دانش آموزان عزیزى كه در یادگیرى و نیازها شرایط متفاوتى دارند 

براى بهره گیرى آنان به چاپ رسید.
به منظور تمهید زمینه هاى فراگیرى مطالب  استثنایى در مدارس ویژه  این راستا محتواى كتب درسى كودكان  در 

و مهارت هایى كه دانش آموزان را براى زندگى در جامعه ى امروز آماده مى سازد طراحى شده است. امیدوارم تكمیل این 
حلقه هاى نهایى زنجیره آموزش و پرورش عمومى و حرفه اى، با فراهم آوردن كفایت هاى فردى و اجتماعى الزم، آرزوهاى 

عموم معلمان و والدین این كودكان و نوجوانان را جامه واقعیت بپوشد.
بر خود فرض مى دانم از همه ی دست اندركاران تدوین این مجموعه در سازمان و نیز مقام محترم عالى وزارت و 

دست اندركاران سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى به ویژه اداره ى كل چاپ و توزیع كتب درسى كه با حمایت هاى خود 
در برآورده شدن این نیازها و آرزوى معلمان و دانش آموزان استثنایى نقش بزرگى را ایفاء كردند، صمیمانه سپاسگزارى 

نمایم.
آن جا كه هیچ اثر انسان ساخته اى بدون ضعف و كاستى نخواهد بود، مشتاقانه چشم به راه نظریات و 

پیشنهادهاى صاحبان اندیشه و تجربه در جهت ارتقاء كیفیت این برنامه ها خواهیم بود.
و ما توفیقنا اال با… العزیز الحكیم

معاون وزیر و رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایى

1ـ از فرمایشات مقام معظم رهبرى به معلمان استثنایى



فهرست 

صفحه عنوان 

٦ خدا را بشناسىم 

٩ من خدا را دوست دارم 

١١ ما هر کاری را با نام خدا شروع می کنىم 

١٤ دختر خوب 

١٧ سالم کردن 

٢٠ آداب غذا خوردن 

٢٣ پسر پاکىزه 

٣٠ پاکىزه باشىم 

٣٢ به پدر و مادر خود خوبی کنىم 

٣٤ کمک به دیگران 

٣٨ راهنما کىست؟ 

٤٢ پىامبر بهترین راهنما 
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