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تعلیم و تعّلم عبادت است.
امام خمینی)ره(



باسمه تعالي

"َو َمن اَحياها َفَكانَّما اََحيا الّناَس َجميعاً" )سورة مائده آیه 32(

فرآيند توليد برنامه ي درسي مجموعه فعاليت هاي نظام مند و طرح ريزي شده اي است، 
كه تالش دارد ابعاد چهارگانه زير نظام برنامه درسي )طراحي، تدوين، اجرا و ارزشيابي( را 
در يك بافت منسجم و هماهنگ با غايت و اهداف نظام تعليم و تربيت رسمي ساما ندهي 

نمايد.
در تدوين محتواي كتب دانش آموزان با نيازهاي ويژه كه بخشي از فرآيند برنامه ريزي 
درسي است، سعي شده تا مالحظات ساحت هاي تربيتي حاكم بر فلسفه تعليم و تربيت 
كه ناظر بر رشد و توانمندي دانش آموزان براي درك و فهم دانش پايه و عمومي، كسب 
مهار ت هاي دانش افزايي، به كارگيري شيوه تفكر علمي و منطقي، توان تفكر انتقادي، 
آمادگي جهت بروز خالقيت و نوآوري و نيز كسب دانش، بينش و تفكر فناورانه براي بهبود 
كيفيت زندگي است، مورد توجه قرار گيرد. اين محتوا با فراهم نمودن فرصتهای مناسب 



برنامه درسي ضمن تأكيد بر انعطاف در عين ثبات و همه جانبه نگري و توجه به هويت 
ويژه متربيان با نيازهاي خاص، زمينه ساز دست يابي دانش آموزان به كسب شايستگی هاي 
الزم توانمندي ها، مهار ت ها مي باشد. اميد است اين محتوا در تحقق اهداف مؤثر باشد 
و معلمان عزيز و گرامي با بهره گيري از اين كتاب بتوانند فراگيران را در دستيابي به 

صالحيت هاي فردي و اجتماعي ياري نمايند.
  اين كار بزرگ حاصل همكاري صميمانه كارشناسان سازمان آموزش و پرورش 
استثنايي و گرو ه هاي تاليف كتا بهاي درسي می باشد، شايسته است از تالش و مساعي 
تمامي اين عزيزان و همكاران سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت متبوع كه در 

مراحل چاپ و آماده سازي ما را ياري داده اند، تقدير و تشكر نماييم.
در اينجا از همه همكاران و صاحب نظران درخواست مي نمايم، تا نظرات و پيشنهادهاي 

خود را در خصوص اين محتوا به اين سازمان منعكس نمايند.

                                                                                دكتر مجيد قدمي
                                                               معاون وزیر و ریيس سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور



سخنی با معلمان عزیز
و والدین گرامی 

خداوند متعال را سپاس می گوييم كه به لطف او توانستيم كتاب مهارت آموزی ويژه دانش آموزان با 
اختالل طيف اتيسم را توليد و به شما تقديم كنيم.اين كتاب بر اساس نياز كودكان طيف اتيسم و جهت 
افزايش مهارت های خودياری،ارتباطی و تعاملی و بر اساس حمايت بصری اين گروه از دانش آموزان تدوين 

گرديده است.
اين برنامه سعی می كند زمينه های تربيت فردی و اجتماعی كودكان و دانش آموزان را در بستر عناصر و 
عرصه های برنامه درسی ملی انطباقی دانش آموزان با نيازهای ويژه مبتنی با رويكرد استقالل و خوداتكايی فراهم 
آورد. در اين كتاب ابتدا از خود دانش آموز شروع می شود و سپس ارتباط با والدين و ساير افراد مطرح می شود.  
رويكرد اصلی كتاب بر اساس آموزش مهارتهای خودياری، ارتباطی،تعاملی و اجتماعی براساس حمايت های 
بصری است.منطق اين روش بر اساس اين اصل بنا نهاده شده است كه افراد دارای اتيسم بر اساس مدل های 

بصری بهتر می توانند ياد بگيرند. 
هدف غايی از آموزش اين گروه از دانش آموزان بازگشت به اجتماع و توانايی زندگی در ميان جمع است. افراد 
يك اجتماع بر اساس نوع رفتار و شيوه های مورد استفاده برای حل مشكالتشان مورد قضاوت قرار می گيرند. در 
مورد افراد دارای اتيسم نيز، آموزش نحوه بيان خود، پوشش و انجام تعامل با ديگران امری ضروری است كه بطور 

طبيعی اتفاق نمی افتد و نيازمند آموزش های مشخص و گاه طوالنی مدت است
يكی از مهم ترين وظايف آموزش و پرورش كمك به جامعه پذيری است. هدف اصلی تدريس درس مهارت 
آموزی اين است كه افراد، عالوه بر كسب مهارت های ارتباطی و اجتماعی از نظر اجتماعی در شرايط مطلوبی 
موفق به برقراری ارتباط با ديگر افراد جامعه گردند و بتوانند رفتار خود را با الگوهای رفتاری و ارزش های متداول 

و مورد احترام جامعه وفق دهند.
 برای آموزش  بهتر اين كتاب موارد زير را رعايت كنيد:

1ـ تفاوت های فردی دانش آموزان را در نظر بگيريد.اگر دانش آموزای به روش های بصری عالقه مند 
نيست از ساير روش ها و با توجه به ويژگی فردی دانش آموز سر فصل ها را آموزش دهيد. 

2ـ در تدوين اين كتاب،حفظ مطالب و بازگويی طوطی وار آن، هدف نيست، بلكه دانش آموزان بايد ارزش ها، 
هنجارها و مهارت های اجتماعی را ياد بگيرند تا قادر باشند هميشه به آن عمل كنند و رفتار اجتماعی خود را با 

توجه به آن شكل دهند.
3ـ جاهای خالی پيش بينی شده  در كتاب را با توجه به عالئق و نيازهای فردی هر دانش آموز تكميل نماييد. 
4ـ پس از يادگيری مهارت توسط دانش آموز بر اساس محتوای كتاب،دانش آموز در آن موقعيت  قرار داده 

شود تا به صورت واقعی مهارت را تمرين كند.



5ـ برای ارائه درس رو در روی دانش آموز بنشينيد و يكبار درس را با صدای بلند بخوانيد و برای تاكيد به 
تصاوير اشاره كنيد و سپس درس را  بخوانيد.

6ـ زمان كافی را برای هر مرحله منظور كنيد. پس از خواندن هر خط توقف كوتاهی داشته باشيد. منتظر 
باشيد و قبل از ورود به مرحله بعد واكنش دانش آموز را ببينيد.

7ـ اغلب كودكان اتيسم در كاربرد ضمير ها مشكل دارند .ما كلمه ))من(( را در سراسر كتب خيلی زياد به كار 
برده ايم و بر همين اساس بر بيان آن تاكيد بسيار داشته باشيد.

8ـ اگر استفاده از ضمير  مانع درك درس برای دانش آموز می گردد اسم خود دانش آموز يا تصوير او  را به 
جای كلمه من استفاده گردد.   

9ـ مطمئن گرديد كه كلمات كتاب برای دانش آموز آشنا و مفهوم است. اگر مفاهيم يا تصاويری برای 
دانش آموز گيج كننده بود می توانيد با يك كاغذ سفيد بقيه درس را بپوشانيد و سپس آن را خط به خط 

برای دانش آموز بخوانيد.
10ـ كلمات و جمالت را با سطح فهم و درك دانش آموز انطباق دهيد.

11ـ در صورت لزوم برای كوتاهی جمالت برخی كلمات و تصاوير را حذف كنيد. 
12ـ اطمينان بيابند كه رفتار آموخته شده اجتماعی به موقعيت های مختلف قابل انتقال است. پيش از 
قراردادن دانش آموز درموقعيت های واقعی مربوط به شرايط اجتماعی بايد از يادگيری مهارتهای اجتماعی 

اطمينان حاصل شود.
13ـ برای ارزشيابی از روی صفحات كپی بگيريد و سپس آن را با قيچی جدا نموده و از دانش آموز بخواهيد 

كه مراحل را به ترتيب چيده و سپس به صورت عملی انجام دهد.
14ـ مشاركت خانواده ها را جلب كنيد. مهارت های زندگی بايد در محيط خانواده گسترش و پرورش يابند. 
لذا توجيه خانواده ها در اين زمينه ضروری است و شايسته است جلسات مداوم با آن ها برگزار شود و موارد الزم 

كه در كتاب درج شده است در اختيار آن ها قرار گيرد.
اميد است شما معلمان عزيز با به كارگيری روش های مناسب ملزومات حضور هر چه بهتر دانش آموزان با 

اختالل طيف اتيسم را در جامعه فراهم نماييد.
15ـ درس هايی كه با عنوان )من اين كار را نمی كنم(، اگر اين رفتار در دانش آموز مشاهده نمی شود، آن 

درس برای دانش آموز مذكور حذف گردد.
16ـ بعضی از مهارت های خودياری مانند)دستشويی رفتن، حمام كردن و....( امكان استفاده از تصوير و عكس 
در كتاب وجود ندارد، لذا معلمين گرامی اين بخش از آموزش رو به صورت شماتيك طراحی نماييد و رفتار مورد 
نظر را به دانش آموز آموزش دهيد.در ضمن اين تصاوير در اختيار خانواده نيز قرار داده شود تا در راستای تكميل 

آموزش مهارت های مذكور به فرزندشان از آن استفاده نمايند.
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فصل اول

بهداشت و سالمت



2

من

با لیوان           خودممن

آب می خواهم.

آب می خورم

آشامیدن

من تشنه ام



خوردن

3

من

غذای خودم رامن

غذا می خواهم.

می خورم.

من گرسنه ام



4

استفاده از دستمال کاغذی

بینی خودم را تمیز می کنم.با دستمالمن

            بینی من                                        کثیف است.



5

توالت رفتن )1(  " اطالع دادن در صورت نیاز"

          من                           به معلّم می گویم، دستشویی دارم.

          من                                           دستشویی دارم.



6

توالت رفتن )2(  

من

من

دستشویی دارم.

به دستشویی می روم. 



7

توالت رفتن )3(  رعایت بهداشت 

من

من

دستشویی کردم.

بعد از دستشویی دست هایم را می شویم. 



8

فصل دوم

تعامل و ارتباط



9

سالم کردن

         من                                 به .................... وارد می شوم.

         من                                               سالم می کنم. 

در جای خالی محل ورود دانش آموز نوشته شود. مانند اتاق بهداشت و ....... 

اتاق گفتار درمانی



10

من کسی را اذیت نمی کنم )1(

اذیت می شود.

من کسی را نمی زنم.



11

من کسی را اذیت نمی کنم )2(من کسی را اذیت نمی کنم )1(  

دردش می آید. 

من کسی را گاز نمی گیرم.



12

در صف ایستادنسالم کردن

کالس ما صف دارد.

من در صف می ایستم



13

این کار را نکن)1(من کسی را اذیت نمی کنم )1(  

این کار خوبی نیست.

من باد معده بیرون نمی دهم.
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این کار را نکن)2(سالم کردن

این کار خوبی نیست.

من آب دهانم را بیرون نمی ریزم.



فصل سوم

مدیریت رفتار



16

ممنوعیت ها  )1( 

من بی دلیل گریه نمی کنم.

من باید ساکت باشم.



17

ممنوعیت ها  )2(  

من بی دلیل نمی خندم.

من باید ساکت باشم.
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ممنوعیت ها  )3( 

من جیغ نمی زنم.

من باید ساکت باشم.



19

جدا شدن از مادر    

اشکالی ندارد / این خوبه

من به مدرسه می آیم مادرم در خانه است.



20

سوار شدن به سرویس

اشکالی ندارد / این خوبه

من سوار سرویس می شوم.



21

جمع کردن وسایل شخصی )1(

داخل کیفم می گذارم.

من وسایلم را جمع می کنم.



22

جمع کردن وسایل شخصی )2(

من لباسم ) .................. ( را بر می دارم

آن  را می پوشم.

در جای خالی لباس دانش آموز نوشته شود. مانند کاپشن، روپوش مدرسه ... 


