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In the name of God

Work Book 3



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

انگلیسی )کتاب کار( پایه نهم دورٔه اول متوسطه پیش حرفه ای ــ  کد ٩ /15٦ نام	کتاب	:		 	
مرجان سلیمی، منیژه سلیمی مؤلفین	:		 	

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

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

	  www.chap.sch.ir			:سایت	وب																																							
محبت الله همتی هماهنگی	امور	هنری	:		 	

علی نجمی امور	تولید	:		 	
زهرا محمد نظامی امور	فنی	و	آماده	سازی	:		 	

طاهر شعبانی تصویرگر	:	 	
معصومه چهره آرا ضیابری صفحه	آرا	:		 	

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

شرکت چاپ ونشر کتاب های درسی ایران: تهران ـ کیلومتر 1٧ جادٔه 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	:	 

5ــ 1٦٩٤ــ 05ــ٩٦٤		 شابک	:		 	

وزارت	آموزش	و	پرورش
سازمان	آموزش	و	پرورش	استثنایی	کشور





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( 
رسمی  تربیت  و  تعلیم  نظام  اهداف  و  غایت  با  هماهنگ  منسجم،  فعالیت  یک  در  را 

نماید. سازماندهی 
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 
و عمومی،  پایه  دانش  فهم  و  برای درک  دانش آموزان  توانمندی  و  بر رشد  ناظر  که 
تفکر  توان  منطقی،  و  علمی  تفکر  شیوه  به کارگیری  دانش افزایی،  مهارت های  کسب 
تفکر  و  بینش  دانش،  کسب  نیز  و  نوآوری  و  خالقیت  بروز  جهت  آمادگی  انتقادی، 
فناورانه برای بهبود کیفیت زندگی است، مورد توجه قرار گیرد. این محتوا با فراهم 
و  ثبات  عین  در  انعطاف  بر  تأکید  ضمن  درسی  برنامه  مناسب  فرصت های  نمودن 
همه جانبه نگری و توجه به هویت ویژه متربیان با نیازهای خاص، زمینه ساز دستیابی 

می باشد.  مهارت ها(  )توانمندی ها،  الزم  شایستگی های  کسب  به  دانش آموزان 
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


