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1ــ4ــ مقّدمه
در این فصل، ابتدا فّعالیت های یادگیری برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش در جدولی در یک نگاه 
توصیف شده اند. سپس، فرایند اجرای فّعالیت های تفّکر و پژوهش در هر جلسه در دو بخش تجویزی 
و نیمه تجویزی1 ارائه شده است. تصویر صفحهٔ  کتاب دانش آموزان نیز در پایان فرایند اجرای فّعالیت 
ارائه شده است. همان طور که قبالً توضیح داده شد اجرای 22 جلسٔه تجویزی برای همٔه کالس های 
اجرا  و  انتخاب  مورد  سه  نیمه تجویزی  بخش  فّعالیت های  از  اما  است.  الزامی  و  یکسان  هشتم  پایٔه 
می شود. طّراحی فّعالیت های بخش غیرتجویزی نیز برعهدٔه معلّم است و او در صورت تمایل می تواند 

از فّعالیت های باقی ماندٔه بخش نیمه تجویزی استفاده کند. 

جدول1ــ4

تعداد جلساتنوع فّعالیتردیف

22تجویزی )الزامی(1

3نیمه تجویزی )انتخابی(2

3غیرتجویزی )اختیاری(3

28جمع

در طّراحی و سازماندهی فّعالیت های یادگیری دو گونه نظم را می توان رعایت کرد:

١ــ برای کسب اطالعات بیشتر به فصل سوم، عنوان برنامٔه آموزشی، ص 34 رجوع کنید. 

فصل چهارم
فرایند اجرای فّعالیت های تفّکر و پژوهش
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1ــ نظم منطقی، که منظور از آن، توّجه به اصول انتخاب و سازماندهی محتوا از حیث ترتیب 
مطالب در برنامٔه درسی است؛ یعنی تقّدم و تأّخر فّعالیت ها از ارتباط موضوعی آنها و اطمینان از توّجه 
به هنگام طّراحی  این بدان معناست که  ناشی می شود.  به جنبه های مختلف یک موضوع در طّراحی 
فّعالیت ها، فّعالیت هایی که فلسفیدن را پرورش می دهند همزمان و یکجا، و فّعالیت هایی که کاوشگری را 

تقویت می کنند نیز هم زمان و یکجا طّراحی شده اند.  
2ــ نظم روانی، که منظور از آن تعیین توالی و سازماندهی فّعالیت ها براساس توّجه به اصول 
روان شناسی یادگیری است؛ یعنی تقّدم و تأّخر فّعالیت ها از توّجه به عالیق دانش آموزان و تقویت انگیزٔه 

آنان برای تعامل در فّعالیت های یادگیری ناشی می شود. 
برنامه، نظم منطقی مّدنظر بوده  همان طور که گفته شد هنگام طّراحی فّعالیت های یادگیری این 
است. برای مثال، فّعالیت  پروژه جهت دستیابی به صالحیت کاوشگری، فّعالیت هایی مانند زیبایی، راه 
رهایی و جان و تن برای دستیابی به صالحیت فلسفیدن، و تعدادی از فّعالیت ها به طور تلفیقی طّراحی 
شده اند اما هنگام چینش فّعالیت ها برای اجرا، نظم روانی بیشتر مورد توّجه بوده است. به عبارت دیگر، 
چینش فّعالیت ها در کتاب براساس ایجاد انگیزه و عالقه در دانش آموزان و شادابی فضای کالس انجام 

گرفته است. 

2ــ4ــ فّعالیت های یادگیری برنامۀ درسی تفکّر و پژوهش در یک نگاه

یف
عنوان رد

فّعالیت
نوع 

فّعالیت
زمانصالحیت هامضمون

رسانۀ
موردنیاز

زیباییتجویزیزیبایی1
انتقادی،  تفکر  استدالل،  تحلیل،  مسئله،  حل 

قضاوت و ارزشیابی
 2

جلسه١
تصویر

2
نقاشی 

شاهزاده خانم
عقل و شهودتجویزی

انتقادی،  تفکر  استدالل،  تحلیل،  مسئله،  حل 
تأمل در خود قضاوت براساس نظام معیار

 2
جلسه

فیلم

تجویزیپروژه3
گردآوری 
اطالعات

گردآوری  برنامه ریزی،  )پرسشگری،  کاوشگری 
تحلیل،  مکتوب،  منابع  از  استفاده  با  اطالعات 
ارائه،  تصمیم گیری(،  شواهد،  براساس  قضاوت 

تفکر انتقادی

 8
جلسه

١ــ هر جلسه، 50 دقیقه است.
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حل مسئله، تحلیل، استدالل، تفکر انتقادیاراده و اختیارتجویزیراه رهایی4
 2

جلسه
فیلم

حل مسئله، تحلیل، استدالل، تفکر انتقادیمنابع شناختتجویزیدیو و کیک5
 2

جلسه
فیلم

خودشناسیتجویزیجان و تن6
انتقادی،  تفکر  استدالل،  تحلیل،  مسئله،  حل 

تأمل در خود
 2

جلسه
شعر

تجویزیآرزو7  
تخیل  معنا/  درک 

و توهم
حل مسئله، تحلیل، استدالل، تفکر انتقادی

 2
جلسه

فیلم

8
تو نیکی 

می کن و در 
دجله انداز

تجویزی
عمل و 

عکس العمل
انتقادی،  تفکر  استدالل،  تحلیل،  مسئله،  حل 

تفکر سیستمی
 2

جلسه
شعر

نیمه تجویزیواقعیت9
ظاهر و باطن، 

عقیده
حل مسئله، استدالل، قضاوت و ارزشیابی

 2
جلسه

داستان

نیمه تجویزیعادت ها10
درک معنا/ 

عادت ها
انتقادی،  تفکر  استدالل،  تحلیل،  مسئله،  حل 

تأمل در خود
 2

جلسه
متن 

خواندنی

11
پدر و پسر 

اولیه
نیمه تجویزی

عادت ها و 
نوآوری

انتقادی،  تفکر  استدالل،  تحلیل،  مسئله،  حل 
تأمل در خود، قضاوت براساس نظام معیار

 2
جلسه

فیلم

نیمه تجویزیخط کشی12
ارزشمندی 

خلقت
انتقادی،  تفکر  استدالل،  تحلیل،  مسئله،  حل 

تفکر سیستمی، قضاوت براساس نظام معیار
 2

جلسه
فیلم

نیمه تجویزیاثر13
روابط امور و 

پدیده ها
انتقادی،  تفکر  استدالل،  تحلیل،  مسئله،  حل 

تفکر سیستمی
 2

جلسه
فیلم

14
آن پسرک 
انار ندارد

نیمه تجویزی
احساس و 

هیجان
انتقادی،  تفکر  استدالل،  تحلیل،  مسئله،  حل 

قضاوت و ارزشیابی
 2

جلسه
فیلم

نیمه تجویزیشادی15
درک معنا/ 

شادی
حل مسئله، درک معنا، استدالل، تفکر انتقادی

 2
جلسه

فیلم
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3ــ4ــ فرایند اجرای فّعالیت های تجویزی )الزامی( تفکّر و پژوهش

توّجه: در فرایند اجرای فّعالیِت هر جلسه تعدادی سؤال پیش بینی شده است. 
معلّم از این سؤال ها به عنوان ابزاری برای جهت دهی به گفت وگوها استفاده می کند. 
ممکن است با طرح یکی دو سؤال اّول، جریان گفت وگو به گونه ای پیش رود که به همٔه 
سؤال های بعدی نیز پاسخ داده شود اما اگر چنین نشود استفاده از سؤال های بعدی به 

معلّم در دستیابی به هدف ها کمک می کند.

مضمون: زیبایی
صالحیت ها: حل مسئله، تحلیل، استدالل، تفکر انتقادی، قضاوت و ارزشیابی

زمان: دو جلسٔه 50 دقیقه ای 

ماهیت  از  پرسش  که  است  حقایقی  عالی ترین  از  زیبایی  عالم،  حقایق  میان  »در 
برخی از متفکران، این سؤالی  به نظر نمی رسد. به عقیدهٔ  و چیستی آن چندان صحیح 
است که هنوز احدی به آن جواب نداده است«. )مطهری، ١366: 97( از دیدگاه استاد 
مطهری »ما خیلی چیزها داریم که انسان وجودشان را درک می کند ولی نمی تواند آنها 
تعریف  جای  به  می توان  آیا  ترتیب،  این  به    .)98 )مطهری، ١366:  کند.«  تعریف  را 
این  در  فهمید؟  از جاذبه اش  را  زیبایی  کرد و خاصیت  توّجه  آن  نتایج  و  آثار  به  زیبایی 
فّعالیت دانش آموزان با بحث و گفت وگو دربارٔه چیستی زیبایی، مهارت های تفّکر خود 
را گسترش خواهند داد و به درک عمیق تری نسبت به یکی از موضوعات فلسفی دست 

خواهند یافت.

عنوان فّعالیت: زیبایی
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 اهداف
 درک روابط ماوراء روابط ظاهری امور و پدیده ها و کشف ملکوت آنها

 توسعه و شکوفایی گرایش های الهی در انسان نظیر زیبایی شناسی و زیبایی دوستی
 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت این اصول 

انتظارات عملکردی:
 بررسی پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها

 کارکردن روی اطاّلعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم
 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح نظرات خود 

 ارزیابی و به چالش کشیدن نظرات خود و دیگران
 تحلیل و کشف معانی واژه ها

 استنباط و نتیجه گیری از یافته ها
 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

 استفاده از معیارهای برخاسته از ارزش های دینی در موقعیت های مختلف
 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گوهای جمعی.

مواد و وسایل آموزشی: کتاب دانش آموز، تصاویری از پوشش افراد در صد سال اخیر، 
تصاویری از موجودات زنده مانند پروانه ها، پرندگان، ماهی ها و هر موجودی که بتوان آن را موضوع 

بحث و گفت وگو دربارٔه زیبایی قرار داد.
را  ساله   100 زمانی  بازه های  در  افراد  پوشش  از  تصاویری  فّعالیت:  اجرای  فرایند 
به دانش آموزان نشان دهید. از تصاویر کتاب دانش آموز نیز می توانید استفاده کنید. از آنها بخواهید با 

دقت در تصاویر، به سؤال زیر پاسخ دهند.
 به نظر شما، کدام یک از این پوشش ها زیباتر است؟ 

پاسخ های احتمالی دانش آموزان در ابرک هایی در کتاب نوشته شده است. از آنها بخواهید که 
پاسخ موردنظر خود را انتخاب کنند. دلیل انتخاب آنها را سؤال کنید. سپس از آنها بپرسید:

 آیا آنچه را شما زیبا می دانید اکثریت افراد هم زیبا می دانند؟ چرا آری؟ چرا خیر؟
تصاویری از پروانه ها، ماهی ها، قورباغه ها، حشرات و … به دانش آموزان نشان دهید و نظر آنها 

را در مورد زیبایی تک تک این موجودات بپرسید. سپس این سؤال ها را مطرح کنید:
 چرا در مورد زیبایی برخی از موجودات اتفاق نظر دارید و در مورد برخی اتفاق نظر ندارید؟
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 زیبایی چیست؟ 
تغییر فصل،  )مثال ها می تواند در مورد  زیبا هستند؟ چرا؟  امور، وقایع و...  پدیده ها،   کدام 

تحوالت اجتماعی، ازدواج، تولد، موفقیت و غیره باشد.(
 زیبایی انسان ها به چه چیزهایی است؟ چرا؟

است،  داده شده  نمایش  افراد  پوشش  آنها  در  که  تصاویری  مورد  در  اجرایی:  توصیه های 
ممکن است نظرات متفاوتی بیان شود. این امر ناشی از نسبی بودن مفهوم زیبایی و معیار ارزش گذاری 
آن در مورد برخی امور است که به تجربه و سابقٔه ذهنی و تمایالت دانش آموزان نسبت به موضوع مربوط 
می شود، اما در مورد تصاویر گروه دوم نظرات به هم نزدیک تر خواهند بود. مثالً  همه یا بیشتر افراد 
در همٔه زمان ها پروانه را موجودی زیبا می دانند و  ممکن است در مورد زشت بودن موجود یا پدیده ای 
اتفاق نظر داشته باشند. سؤال اصلی بحث این است که زیبایی چیست و چه چیزهایی از نظر ما زیبا تلقی 
می شوند. معیار زیبایی ممکن است توازن، تناسب، نظم، عظمت، پاکی و… باشد که در یک شی یا پدیده  

وجود دارد و عقل و تخیل و تمایل انسان را تحریک  می کند و انسان از آن لذت  می برد.
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مضمون: عقل، شهود
انتقادی، تأمل در خود، قضاوت براساس  حل مسئله، تحلیل، استدالل، تفّکر  صالحیت ها: 

نظام معیار
زمان: دو جلسٔه 50 دقیقه ای 

راه های دستیابی به حقیقت چیست؟ آیا کسانی که حواس ظاهری سالمی دارند 
حقایق را بهتر درک  می کنند؟ آیا حواس ظاهر برای درک حقایق کفایت می کنند؟ چرا 
با  برخی  و  نمی کنند  را درک  دارند، حقایق  آدم ها که حواس ظاهری سالمی هم  برخی 
وجود اینکه برخی حواس را هم ندارند، حقایق را به خوبی درک می کنند؟ در این فّعالیت 
را  استدالل خود  و  تحلیل  مهارت  فیلم،  محتوای  به جزء  تحلیل جزء  با  دانش آموزان 
گسترش می دهند و با برخی از منابع شناخت انسان )عقل و شهود( آشنایی بیشتری پیدا 

می کنند. 

اهداف
 تأمل دربارٔه عقل و شهود به عنوان منابع شناخت انسان

 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت آن
انتظارات عملکردی:

 کار کردن روی اطاّلعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم
 بررسی امور و پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها

 استنباط و نتیجه گیری از یافته ها
 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح نظرات خود 
 سنجش اطاّلعات، ارزیابی و به چالش کشیدن نظرات و اعمال خود و دیگران 

عنوان فّعالیت: نقاشی شاهزاده خانم
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 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گوهای جمعی
مواد و وسایل آموزشی: انیمیشن » نقاشی پرنسس« )از فیلم های خارجی شرکت کننده در 

چهل و سومین جشنوارٔه بین المللی فیلم رشد(،کتاب دانش آموز
فرایند اجرای فّعالیت: انیمیشن » نقاشی پرنسس« را برای دانش آموزان به نمایش بگذارید. 
قبل از نمایش فیلم از آنها بخواهید به محتوای فیلم توّجه کنند. سپس با طرح سؤاالت زیر،  زمینٔه بحث 

و گفت وگو در مورد مضمون را برای آنان فراهم کنید.
 وقایع فیلم را به ترتیب بیان کنید. دریافت شما از فیلم چیست؟

  واکنش باغبان به نقاشی شاهزاده خانم چه تفاوتی با واکنش دیگران نسبت به آن داشت؟
 کدام واکنش با واقعیت نقاشی شاهزاده خانم مطابقت داشت؟

 باغبان نابینا چگونه متوجه واقعیت نقاشی شد؟ نابینایی باغبان را در این داستان چگونه تعبیر 
می کنید؟

 واکنش شاهزاده خانم به پاسخ باغبان چه بود؟ چرا؟
 با وجود آن همه تعریف و تمجید، چرا نظر باغبان نابینا برای شاهزاده خانم تا آن حد اهمیت 

داشت؟
 تغییر رفتار شاهزاده خانم چگونه اتفاق افتاد؟ مراحل آن را براساس وقایع فیلم توضیح دهید. 

این تغییر تحت تأثیر چه عواملی بود؟
 راه های دستیابی به حقیقت چیست؟

سپس از دانش آموزان بخواهید درستی و نادرستی جمله های جدول را مشّخص کنند.
یف

ستجملهرد
در

ست
ادر

ن

انم
ی د

نم

انسان به کمک حواس خود همٔه موجودات را می تواند بشناسد.1

گاهی انسان  در شناخت به وسیلٔه حواس پنج گانه دچار اشتباه می شود. 2

موجوداتی وجود دارند که آنها را با حواس پنج گانه نمی توان شناخت.3

انسان برخی از پدیده ها را به وسیلٔه فکر و عقل می شناسد.4
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عقل برای شناخت امور و پدیده ها کافی است.5

را 6 جهان  اسرار  تمام  نمی تواند  عقل  و  پنج گانه  حواس  طریق  از  انسان 
بشناسد.

گاهی انسان حقایق عالم غیب را بدون دیدن با چشم، به روشنی و وضوح 7
درک می کند.

 
توصیه های اجرایی: در این فیلم واکنش هایی وجود دارد که باید توّجه دانش آموزان را به آنها 

جلب کرد. چنین واکنش هایی در رفتار فردی و جمعی ما نیز ممکن است وجود داشته باشند. 
 باغبان با اینکه نابینا بود، شاهزاده خانم را با واقعیت مواجه ساخت، در صورتی که سایر افراد 

بینا بودند اما واقعیت را بیان نمی کردند.
 تغییر رفتار شاهزاده خانم طی چند مرحله صورت گرفت؛ او در مرحلٔه اّول واقعیت را شنید، 
دنبال  به  چیست،  واقعیت  می دانست  آنکه  با  بعد  مرحلٔه  در  کرد.  زندانی  را  باغبان  و  شد  خشمگین 
وادارکردن باغبان به تعریف از نقاشی و گرفتن تأیید از او بود. در آخرین مرحله برای دیدن واقعیت 

تالش کرد، به دیدن گاوهای پشت قصر رفت و از آنها نقاشی کشید.
فّعالیت در خانه، در مورد وحی و کتاب آسمانی است. دانش آموزان پیرو هر یک از ادیان الهی 
که باشند، با مراجعه به کتاب آسمانی دین خود به این پاسخ خواهند داد. از طریق این فّعالیت آنها را 

هدایت کنید که آموزش های مدرسه ای را به موقعیت های زندگی پیوند دهند.
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مضمون: گردآوری اطاّلعات 
صالحیت ها: کاوشگری )پرسشگری، برنامه ریزی، گردآوری اطاّلعات با استفاده از روش های 
مشاهده، نظرسنجی، مراجعه به منابع مکتوب، تحلیل، قضاوت براساس شواهد، تصمیم گیری(، ارائه، 

تفّکر انتقادی
زمان: هشت جلسٔه 50 دقیقه ای 

در پایه های ششم و هفتم دانش آموزان با گردآوری اطاّلعات به کمک روش های 
با روش  پایٔه هشتم، دانش آموزان  فّعالیت پروژه  مشاهده و نظرسنجی آشنا شده اند. در 
می شوند.  آشنا  نظام مند  صورت  به  اطاّلعات  گردآوری  برای  مکتوب  منابع  به  مراجعه 
انتظار می رود آنها از بین سؤاالتی که در کتاب دانش آموز مطرح شده است، سؤال هایی 
را که با روش مراجعه به منابع مکتوب می توان به آنها پاسخ داد، مشخص کنند. سپس، 
آن  دربارٔه  اطاّلعات  گردآوری  روش  مناسب ترین  کندکه  طرح  سؤالی  آنها  از  یک  هر 
مراجعه به منابع مکتوب باشد. در ادامه، همه با انجام یک پروژه ضمن رعایت مراحل 
مهارت های  تعیین شده،  قالب های  در  آنها  نمایش  و  داده های الزم  تحقیق، جمع آوری 

خود را در این زمینه ارتقا  دهند. 

 اهداف
 آشنایی با شیؤه گردآوری اطاّلعات با استفاده از روش مراجعه به منابع مکتوب

در  اطاّلعات  گردآوری  منابع  از  یکی  به عنوان  مکتوب  منابع  از  نظام مند  استفادٔه  توانایی   
فّعالیت های مطالعاتی و پژوهشی

 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت  آنها 
انتظارات عملکردی:

 تشخیص شیؤه مناسب گردآوری اطاّلعات برای پاسخگویی به سؤال ها

عنوان فّعالیت: پروژۀ پژوهشی
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 طراحی سؤال مناسب برای گردآوری اطاّلعات با استفاده از مراجعه به منابع مکتوب
 برنامه ریزی برای دستیابی به پاسخ سؤال های خود با مراجعه به منابع مکتوب

 به کارگیری نظام مند شیؤه مراجعه به منابع مکتوب برای جمع آوری اطاّلعات 
و  حذف  )طبقه بندی،  معلوم  به  مجهول  تبدیل  برای  اندوخته ها  و  اطاّلعات  روی  کارکردن   

پاالیش اطاّلعات(
 استنباط و نتیجه گیری از یافته ها )پاسخ دادن به سؤال ها براساس یافته ها(

 ارائٔه گزارش
 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و تصمیم های خود

 اصالح و ارتقای نگرش های خود نسبت به پژوهش و یافته های علمی
 رعایت اصول اخالقی در استفاده از منابع و ارائٔه نتایج )تعهد و امانت داری در استفاده از 

منابع و ارائه یافته ها(
 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گوهای جمعی

مواد و وسایل آموزشی: کتاب دانش آموز
فرایند اجرای فّعالیت:

جلسۀ اول و دوم: طرح سؤال 
١ــ دانش آموزان را به گروه های 3ــ4 نفره تقسیم کنید. از آنها بخواهید در جدول فّعالیت پروژه 

در کتاب دانش آموز، سؤال هایی را که پاسخ آنهابا مراجعه به منابع مکتوب به دست می آید، عالمت بزنند. 
٢ــ از هر یک از گروه ها بخواهید نتایج کار خود را در کالس با ذکر دالیل انتخاب سؤال های 

موردنظر بیان کند. 
3ــ در مرحلٔه بعد، هر گروه در کتاب خود سؤالی با ویژگی های زیر طرح کند:

 پاسخ دادن به سؤال تنها با مراجعه به منابع مکتوب امکان پذیر باشد.
 دانش آموزان به دانستن پاسخ و جست وجوی آن عالقه مند باشند.

 سؤال با زبان دقیق، واضح و روشن بیان شده باشد. 
 گردآوری اطاّلعات در حد توان دانش آموز باشد. )از لحاظ زمان اجرا، دسترسی به منابع و 

دانش و اطاّلعات(
 پاسخ سؤال به طور مستقیم در کتاب های درسی، که دانش آموز تاکنون خوانده است، موجود 

نباشد.
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جلسۀ سوم و چهارم: تهیۀ طرح پژوهش
1ــ چند نمونه از سؤال های گروه ها در کالس خوانده، بررسی و در صورت لزوم اصالح شود.

2ــ سایر گروه ها براساس مباحثات انجام گرفته، سؤال های خود را اصالح کنند.
3ــ معلم شیؤه نگارش طرح پژوهش را با یادآوری آنچه دانش آموزان در پایٔه هفتم انجام داده اند، 
به صورت ساده برای  آنها توضیح دهد. در فرصت باقی مانده تا جلسٔه بعدی هر گروه طرح پژوهش خود 

را کامل کند. 
عناوین طرح پژوهش و فضای کافی برای نوشتن در کتاب دانش آموز پیش بینی شده است. 
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               طرح پژوهش

 عنوان یا پرسش پژوهش
 هدف یا هدف های انجام پژوهش 

 شیؤه گردآوری اطاّلعات 
 ابزار ثبت اطالعات 

عنوان یا پرسش پژوهش موضوعی است که دانش آموزان قصد گردآوری اطالعات دربارٔه آن را 
دارند. هدف از انجام پژوهش به روش مراجعه به منابع مکتوب، می تواند توسعٔه دانش یا پاسخگویی به 

کنجکاوی خود باشد که به زبان خود دانش آموزان و با جمله های آنان بیان می شود.  
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جلسۀ پنجم و ششم: برنامه ریزی برای اجرا
1ــ در این دو جلسه، ابتدا طرح پژوهش گروه ها شامل اهداف، فرایند گردآوری اطالعات و... 

در کالس خوانده و تصویب می شود.
2ــ در ادامه، ساختار گزارش تحقیق به شرح زیر به دانش آموزان ارائه می شود تا بدانند که در 
پایان کار قرار است نتایج پژوهش را به چه صورت ارائه کنند. )عناوین گزارش پژوهش و فضای کافی 

برای نوشتن در کتاب دانش آموز پیش بینی شده است.(
همان طور که می دانید، یک گزارش پژوهش از فصول و عناوین مشخصی تشکیل می شود. در 
پایٔه هفتم و هشتم برای رعایت سادگی کار و هماهنگی با توانایی های دانش آموزان، عناوین اصلی برای 

ساختار گزارش انتخاب شده اند. 
با مقایسٔه ساختار طرح پژوهش و گزارش پژوهش می توان دریافت که بخشی از عناوین  طرح 
پژوهش و ساختار گزارش مشترک اند. این تکرار ناشی از ارتباط  طرح پژوهش و گزارش پژوهش است 
که با فاصلٔه زمانی اما به طور مرتبط تهیه می شوند. طرح پژوهش قبل از اجرای پژوهش )در این پروژه 
در ابتدای سال تحصیلی( نوشته می شود  و گزارش پژوهش پس از اجرای آن )در این پروژه در ماه های 

پایانی سال( تهیه می گردد.
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 عنوان یا پرسش پژوهش
 هدف یا هدف های پژوهش
 شیؤه گردآوری اطاّلعات 

 نتایج پژوهش/ پاسخ پرسش پژوهش
 پیشنهادها و سؤال های جدید

 منابع مورد استفاده
عنوان یا پرسش پژوهش: موضوع انتخاب شده برای پژوهش، به صورت یک عبارت خبری 

یا پرسشی مطرح می شود.
هدف یا هدف های پژوهش: هر گروه از عنوان انتخابی خود هدفی دارد. این هدف می تواند 
همین موضوع، جنبه های  اما  باشد  اصلی  می تواند هدف  تقسیم شود. موضوع  اهداف جزئی تری  به 
مختلفی را شامل می شود. برای مثال، موضوع »بررسی ابعاد رشد و توسعٔه فناوری هسته ای در ایران« 

شامل اهداف زیر است:
ــ بررسی سیر پیشرفت دانش هسته ای در ایران

ــ آشنایی با دانشمندان این عرصه
ــ معرفی شهدای این عرصه

ــ بررسی کاربردهای  این دانش
ــ شناسایی چالش های این عرصه )مخالفت های قدرت های استکباری و…(

ــ و… .
و  اطالعات  گردآوری  ابزار  و  مورد شیوه  در  دقیق  توضیحات  شیوۀ گردآوری اطاّلعات: 
تعداد نمونه ها داده می شود. در پروژه های پایٔه هفتم نمونٔه پژوهش شامل افراد و موجودات بود ولی در 

پایٔه هشتم، نمونه شامل منابع مکتوب مانند کتاب، مجالت، مقاالت اینترنتی و… است.
نتایج پژوهش/ پاسخ پرسش پژوهش: پس از گردآوری اطالعات، یافته ها براساس هدف های 
قید  آنها  تکرار(  )دفعات  فراوانی  و  نوشته  بار  یک  عبارات  و  جمالت  می شوند.  طبقه بندی  پژوهش 
می شوند. یافته های غیرمرتبط کنار گذاشته می شوند و یافته های باقی مانده در هر طبقه مرتب می گردند. 

گزارش پژوهش     
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پیشنهادها و سؤال های جدید: در صورتی که گروه براساس نتایج پژوهش، پیشنهادی برای 
کاربرد یا سؤاالت جدیدی برای پژوهش بیشتر داشته باشد،  آنها را در این قسمت می نویسد.

به ترتیب الفبا ذکر می شود. منبع  نام نویسندگان منابع مورد استفاده  منابع: در آخر گزارش، 
نام  و  نام خانوادگی  می رود  انتظار  گروه ها  از  گزارش  این  در  دارد.  متفاوتی  نویسی شیوه های علمی 

نویسنده یا نویسندگان، عنوان کتاب یا مقاله، نام ناشر، محل و سال انتشار را بنویسند.
به دانش آموزان حدود دو تا سه ماه فرصت دهید تا پژوهش خود را انجام دهند و گزارش آن را 
آماده کنند. به آنها یادآوری کنید که از آموخته های خود در درس فناوری اطاّلعات و ارتباطات برای 

تنظیم و ارائٔه گزارش استفاده کنند.

جلسۀ هفتم و هشتم: ارائۀ گزارش نهایی
1ــ با توّجه به محدودیت زمان در هر جلسه دو یا سه گروه را به طور تصادفی برای ارائٔه گزارش 

انتخاب کنید. هر گزارش حداکثر در 15 دقیقه ارائه، نقد و بررسی، و جمع بندی شود. 
2ــ گزارش همٔه گروه ها را برای ارزشیابی پایانی جمع آوری و براساس ساختار و قالب های گفته 

شده بررسی و ارزیابی کنید. 
توصیه های اجرایی:

شرایط کالس  به  توّجه  با  می توانند  آنها  است.  پیشنهادی  محترم  دبیران  برای  زیر  زمان بندی 
خود و میزان آمادگی و عالقٔه دانش آموزان این زمان بندی را تغییر دهند. در صورت تغییر زمان بندی، 

فرصتی را برای گردآوری اطاّلعات و تنظیم گزارش بین جلسات در نظر بگیرید.

زمان بندی پیشنهادی اجرای جلسات

زمان پیشنهادیفعالیتجلسه

هفتٔه چهارم مهرطرح سؤالاّول و دوم

هفتٔه اّول آبانتهیٔه طرح پژوهشسوم و چهارم

هفتٔه چهارم آبانبرنامه ریزی برای اجراپنجم و ششم

اواخر اسفند یا فروردینارائٔه گزارش نهاییهفتم و هشتم
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ارائۀ گزارش مرحله ای: در صورت داشتن زمان می توانید جلسه ای را در هفته های پایانی 
ارائٔه گزارش مرحله ای اختصاص دهید. در  به  نیمسال تحصیلی  یا زمان هایی را در طول  اّول  نوبت 
این جلسه، اعضای هر یک از گروه ها می توانند وضعیت پیشرفت کار، نقش اعضای گروه در انجام 
پژوهش، نکات جالب کار، و  مسائل و مشکالت احتمالی خود را حداکثر در دو صفحه  بنویسند و در 

کالس به صورت شفاهی ارائه دهند. گزارش مرحله ای در پوشٔه کار نگهداری می شود.
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مضمون: اراده و اختیار
صالحیت ها: حل مسئله، تحلیل، استدالل، تفّکر انتقادی

زمان: دو جلسٔه 50 دقیقه ای 

انسان مختار است یا مجبور؟ افعالی که از او سر می زند در اختیار خود اوست 
یا تحت تأثیر عوامل پنهانی و بیرونی؟ اگر انسان از خود اختیارى ندارد. پشیمانى چه 
معنایى دارد؟ مالمت و سرزنش براى چیست؟ چرا نیکوکاران را مدح و تشویق مى کنند؟ 
مگر آنها از خود اختیارى دارند که با تشویق، به کار نیک ادامه دهند؟ آزادى، اراده و 

اختیار فطرى همه انسان هاست…
در فیلم »داستان جعبه ای« شخصیت اصلی داستان در موقعیتی قرار گرفته است 
که برای ماندن در آن، خروج از آن یا بهبود موقعیت خود باید تالش کند که به اراده نیاز 
دارد. در اطراف او افراد دیگری نیز هستند که در موقعیت مشابهی قرار دارند. موضوع 
این فّعالیت، بررسی عملکرد این شخصیت ها در مواجهه با موقعیت و چرایی آن است.

اهداف
 تأمل در جایگاه انسان در خلقت

 درک ارزش های واالی انسانی )آزادی، اراده، اختیار(
 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت آن

انتظارات عملکردی:
 تشخیص مراحل حل مسئله در موقعیتی فرضی

 کار کردن روی اطاّلعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم
 بررسی امور و پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها

 استنباط و نتیجه گیری از یافته ها

عنوان فّعالیت: راه رهایی
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 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح نظرات خود 

 سنجش اطاّلعات، ارزیابی و به چالش کشیدن نظرات و اعمال خود و دیگران 
 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گوهای جمعی

 استفاده از معیارهای برخاسته از ارزش های دینی و بروز عمل اخالقی در مراودات روزانٔه 
خود

ایرانی شرکت کننده در  فیلم های  )از  انیمیشن »داستان جعبه ای«  مواد و وسایل آموزشی: 
چهل و سومین جشنوارٔه بین المللی فیلم رشد(، کتاب دانش آموز

فرایند اجرای فّعالیت: فیلم »داستان جعبه ای« را برای دانش آموزان به نمایش بگذارید. قبل 
از نمایش فیلم از آنها بخواهید به جزئیات فیلم بسیار دقت کنند. سپس، با طرح سؤال های زیر زمینٔه 

بحث و گفت وگو در مورد مضمون فیلم را برای دانش آموزان فراهم کنید.
 داستان فیلم چه بود؟

این مرحله  بیان کنید. )ذکر جزئیات وقایع در  با ذکر جزئیات  ترتیب وقوع  به  را  فیلم   وقایع 
اهمیت دارد. در صورتی که دانش آموزی بخشی از واقعه را جا انداخت، بالفاصله از دیگران بخواهید 

مورد جا افتاده را بیان کنند.(  
 به نظر شما جعبه و ربات در این فیلم نماد چیست؟ 

 روشن و خاموش شدن سر و قسمتی از بدن ربات نماد چیست؟
 چرا سازندٔه فیلم از حجم های هندسی )مکعب، چند وجهی منتظم، کره( برای نمایش موقعیت 

ربات استفاده کرده است؟
 ربات های نشسته و ربات های ایستاده نماد چه نوع آدم هایی هستند؟ چه تفاوتی با هم دارند؟ 
چرا این طور فکر می کنید؟ )در این سؤال بحث اراده برای تغییر شرایط و قبول شرایط و عدم تالش 

تفاوت مورد نظر است.(
 آیا فقط داشتن اراده برای ایجاد تغییر کافی است؟ دلیل شما برای این پاسخ چیست؟

 در نهایت، شخصیت اصلی فیلم به چه راه حلی می رسد؟ چگونه به این راه حل می رسد؟ 
 مراحل حل مسئلٔه ربات چیست؟ 

 همان طور که در آخر فیلم می بینید، تعدادی از ربات ها قبل از ربات قهرمان فیلم به پای دیوار 
می رسند و ممکن است بسیار جلوتر از او باشند. فکر می کنید ربات با عبور از این مانع، با چه چیزی 
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مواجه خواهد شد؟ 
توصیه های اجرایی: مضمون این فّعالیت اراده و اختیار، حل مسئله و کشف و شهود است. 
همانطور که مالحظه می شود، در این فیلم شخصیت اصلی، که یک ربات است، با اراده و آگاهی به دنبال 
یافتن راه حلی برای تغییر وضعیت خود است. او ضمن تفکر، راه های مختلفی را می آزماید اما در نهایت 
راه حل نهایی را با قلب خود کشف می کند و وضعیت خویش را تغییر می دهد. برخی ربات ها مانند او 
در تالش برای تغییر وضعیت خود هستند اما دیگر ربات ها وضعیت موجود را پذیرفته اند و برای تغییر 
آن هیچ تالشی نمی کنند. در پایان فیلم، ربات با عبور از هر مانع به موقعیت و مسئلٔه جدیدی می رسد 
که آن نیز باید حل شود. این فیلم به دنبال تبیین نقش اراده، اختیار و عمل انسان برای تغییر است. از 
سوی دیگر، توجه بیننده را به یکی دیگر از منابع شناخت، یعنی کشف و شهود، جلب  می کند. انتظار 
می رود همکاران محترم با استفاده از سؤاالت پیگیر و فّعالیت های تکمیلی کتاب دانش آموز گفت وگوها 

را در این جهت هدایت کنند.

دانستنی های معّلم

مفهوم اختیار: واژٔه اختیار، در عرف ما و نیز در مباحث نظری، به چند صورت و در 
چند مورد به کار می رود:

1ــ در مقابل اضطرار: مثالً در فقه می گوییم اگر کسی از روی اختیار بخواهد گوشت 
مردار بخورد، جایز نیست اما از روی اضطرار اشکال ندارد؛ یعنی اگر نخورد جانش به خطر 

می افتد یا ضرر جبران ناپذیری به او وارد می شود.
2ــ در مقابل اکراه: این مورد، بیشتر در امور حقوقی کاربرد دارد. مثالً می گوییم: 
یکی از شرایط بیع آن است که اکراه در کار نباشد و معامله با اختیار انجام شود. اکراه آن است 
که شخص، تهدید به ضرر شود و به سبب تهدیِد شخص دیگر، کاری را انجام دهد که اگر تهدید 

در کار نبود، آن را انجام نمی داد.
فرق اضطرار و اکراه این است که در اضطرار، تهدیِد غیْر در کار نیست و شخص بر اثر 

شرایط خاص و استثنایی، خود ناگزیر است کاری را انجام دهد.
3ــ اختیار به معنای قصد و گزینش: در فلسفه، فاعِل فعل اقسامی دارد که یکی از 
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آنها »فاعِل بالقصد« است و او کسی است که راه های مختلف و متعددی پیش رو دارد، همه را 
می سنجد و یکی را انتخاب می کند. این قصد و گزینش، گاهی اراده و اختیار نامیده می شود و 
به فاعل هایی اختصاص دارد که می بایست کار خودرا از پیش تصور کرده و نسبت به آن شوقی 
پیدا کرده باشند و آن گاه تصمیم به اجرای آن بگیرند؛ هرچند این گزینش به دنبال تهدید غیر یا در 

شرایط استثنایی صورت گرفته باشد.
این  آن  و  می رود  کار  به  وسیع  معنایی  در  اختیار  گاهی  مقابل جبر:  در  اختیار  4ــ 
است که فاعل، کاری را تنها از روی میل و رغبت خودش انجام دهد؛ بی آنکه از سوی عامل 
دیگری تحت فشار قرار گیرد. این معنا، از معانی دیگر اختیار و حتی از »فاعل بالقصد« عام تر 
است؛ زیرا در اینجا شرطی در بین نیست که فاعل کارهای گوناگون را تصور کند و پس از 
مقایسٔه ذهنی، شوقی برای اختیار یک عمل در او به وجود آید و تأکد پیدا کند و به دنبال آن 
تصمیم بگیرد و عزم و اراده بر انجام کاری کند؛ خواه این عزم و اراده، کیف نفسانی یا فعل 
نفسانی باشد. تنها شرط این است که کار از روی رضایت و رغبت فاعل انجام شود. اختیار 
آنها  اینکه دربارٔه  با  نیز صادق است؛  در این معنا در مورد خدا و فرشتگان و سایر مجردات 
اختیار،  مراتب  عالی ترین  نیست،  مطرح  و...  تصدیق  و  تصور  مورد خدا،  در  متیّقن  قدر  و 
همچنان از آِن آنهاست. در برابر قدرت الهی، قدرتی وجود ندارد که او را زیر فشار گذارد. 
در مورد مجردات تام نیز چنین است. مجردات تام این ویژگی را دارند که تحت تأثیر عامل 
اختیاری  آنها  تقدیس  و  تسبیح  دانستیم،  مجرد  را  مالئکه  اگر  مثالً  نمی شوند.  واقع  خارجی 
به  اختیار  آنها  اما در مورد  دارند  و دوست  را می خواهند  تقدیس  و  تسبیح  آنها  است. خود 
معنای قصد مسبوق به تصور و سنجش، صادق نیست؛ زیرا ذهنی ندارند و مقایسه ای نمی کنند 
ولی  نمی دهد  ذاتشان رخ  در  تغییری  گونه  هیچ   اساساً  و  نمی شود  برانگیخته  آنان  در  و شوقی 
مختارند. پس می بینیم که معنای اختیار با مفهوم اراده، از نظر مصداق ممکن است فرق کند. 
البته اگر اراده به همان معنای قصد و عزم باشد، هر فاعلی که از روی قصد کار می کند، مختار 
است؛ ولی چنین نیست که هر فاعل مختاری به این معنا قاصد باشد.)عالمه جعفری، جبر و 

اختیار: 102(  
بدون شک هر انسانی دارای فعل ارادی است. البته کار جبری و طبیعی نیز دارد ولی 
آنها مورد بحث ما نیستند. کارهای ارادی انسان با مبادی خاصی از ادراکات و تمایالت نفسانی 



 

 80

وی، به مدد تمایالت، ادراکات و نیروهایی که خدا در او قرار داده است، اعم از نیروهای روانی 
یا بدنی و حتی به کمک اشیاء خارجی، صورت می پذیرد.

آنچه موجب ارزش انسان می  شود این است که کارهای وی گزیدٔه یک راه از چند راه 
با هم تزاحم  در مقام عمل  است. در درون انسان گرایش های مختلفی وجود دارد که معموالً 
می یابند؛ شبیه نیروهای مختلفی که از جهت های مختلف در یک جسم اثر می کنند؛ جاذبه ای آن 
را به راست می کشاند و جاذبٔه دیگر به چپ؛ مثل آهنی که بین دو آهن ربا قرار گرفته باشد. در 
طبیعت وقتی، نیروها جهات مختلفی داشته باشند، آنچه در خارج تحقق می یابد برآیند آنهاست؛ 
ولی در انسان وضع فرق می کند؛ یعنی، این طور نیست که هر جاذبه ای قوی تر باشد، خودبه خود 
و صددرصد در انسان تأثیر بگذارد. مگر در کسانی که نیروی اختیار و تصمیم را به کار نمی گیرند 
و تسلیم غرایز می شوند. انسان ها نیرویی دارند که می توانند در برابر جاذبه های قوی نیز مقاومت 
کنند و این  گونه نیست که در مقابل کشش های طبیعی صرفاً حالت انفعالی داشته باشند و همین 

است که به کار انسان ارزش می بخشد.
پس آنچه مالک ارزش افعال انسانی است، اختیار است. انسان نیرویی دارد که به کمک 
آن می تواند از حالت انفعالی خارج شود، بر غرایز و جاذبه های مختلف حاکم گردد و خواسته ای 
می بخشد.  ارزش  آدمی  کار  به  دیگری  بر  یکی  ترجیِح  همین  و  کند  دیگر  خواستٔه  فدای  را 
یعنی  باشد؛  تنها در مورد موجودی صدق می کند که دارای گرایش های متضاد  چنین ارزشی 
گرایش هایی که فقط در مقام عمل و ارضا قابل جمع نیستند و با هم تزاحم می یابند ولی هریک 
ذاتاً دافع دیگری نیست؛ بدین معنا که انگیزه هایی در انسان به وجود می آید که ارضاء همٔه آنها 
در یک آن و یکجا امکان ندارد و باید یکی را انتخاب کرد؛ نمی توان هم خدا را راضی کرد و هم 

شیطان و دل را.
اقتباسی از :

 http://mesbahyazdi.ir/node/4644   
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ابزار]های[ »شناخت عبارت اند از: حواس، خیال، فکر، عقل، شهود و مکاشفه 
)جامعه،  تجربه  قلب،  عقل،  عترت(،  و  )قرآن  آدمی شامل وحی  منابع شناخت  )قلب(. 
تاریخ و طبیعت( است.« )برنامٔه درسی ملی، اسفند ١39١: 57( در فّعالیت های تفکر و 
سبک زندگی پایٔه هفتم دانش آموزان با برخی از ابزارها و منابع شناخت خود آشنا  شدند. 
آنها در این فّعالیت با تحلیل محتوای فیلم »دیو و کیک« مهارت تحلیل و استدالل خود 
را گسترش می دهند و با منابع شناخت انسان بیشتر آشنا می شوند تا بتوانند از این منابع 

آگاهانه استفاده کنند.

اهداف
 تأمل دربارٔه ابزار و منابع شناخت )حواس، شهود(
 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت آن

انتظارات عملکردی:
 کار کردن روی اطاّلعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم

 بررسی امور و پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح نظرات خود 
 پیش بینی نتایج و پیامدها و بروز رفتار خردمندانه 

 سنجش اطاّلعات، ارزیابی و به چالش کشیدن نظرات و اعمال خود و دیگران 
 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گوهای جمعی

مضمون: منابع شناخت
صالحیت ها: حل مسئله، تحلیل، استدالل، تفّکر انتقادی

زمان: دو جلسٔه 50 دقیقه ای

عنوان فّعالیت: دیو و کیک
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مواد و وسایل آموزشی:  انیمیشن »دیو و کیک« )از فیلم های خارجی شرکت کننده در چهل 
و سومین جشنوارٔه بین المللی فیلم رشد(،کتاب دانش آموز

فرایند اجرای فّعالیت: فیلم »دیو و کیک« را برای دانش آموزان به نمایش بگذارید. قبل از 
نمایش فیلم از آنها بخواهید به محتوای فیلم توّجه کنند. سپس، با طرح سؤال های زیر زمینٔه بحث و 

گفت وگو در مورد مضمون فیلم را فراهم کنید.
 وقایع فیلم را به ترتیب بیان کنید. دریافت شما از فیلم چیست؟

 چرا دخترک در ابتدا از دیو نترسید؟
 ارتباط دخترک و دیو چگونه ایجاد شد؟

 چرا دیو چشم های خود را به دخترک داد؟ این عمل او چه تأثیری بر پسر داشت؟
 چرا دخترک وقتی بینا شد از دیو دوری کرد؟ چرا قبالً این کار را نکرده بود؟ 

 در انتهای فیلم، دخترک بعد از دیدن دیو و ترس اولیه از ظاهر او، به سوی دیو بازگشت. چه 
چیز باعث تغییر رفتار نهایی دخترک شد؟ 

 حواس باعث آگاهی انسان از محیط اطراف می شود، این آگاهی چه تأثیری)مثبت و منفی( در 
برقراری ارتباط با دیگران دارد؟ نظر خود را با مثال و دلیل بیان کنید.

 آیا برای شناخت دیگران و برقراری ارتباط با آنها استفاده از حواس ظاهری کافی است؟ چرا؟
 در مورد سایر موجودات و پدیده ها چطور؟ 

در بحث ها توّجه دانش آموزان را به سمت همٔه ابزار شناخت و معرفت، یعنی حواس، خیال، 
فکر، عقل، شهود و مکاشفه )قلب(، سوق دهید.

قرآن و  از  نقل  این سؤال،  به  پاسخ  )در  ماوراء الطبیعه چگونه حاصل می شود؟  از   شناخت 
عترت هم از منابع شناخت است.(

 آیا آگاهی و شناخت همیشه باعث آرامش می شود؟
برخی  بر  تکیه  با  ناآگاهانه  و  آگاهانه  سنی  دورٔه  این  دانش آموزان  اجرایی:  توصیه های 
تعدادی  در  مواجه شده اند،  پدیده ها  و  امور  با  تجربه،  و  مانند حواس  منابع شناخت  و  ابزارها  از 
منابع شناخت خود آشنا  ابزارها و  با  فّعالیت،  این  پایٔه هفتم و هشتم از جمله  تفکر  فّعالیت های  از 
با  می رود  انتظار  محترم  همکاران  از  کنند.  استفاده  آگاهانه  آنها  از  آینده   در  بتوانند  تا  می شوند 
منابع  و  ابزار  از  که  دهند  یاری  را  دانش آموزان  شناخت،  منابع  و  ابزار  مورد  در  بیشتر  مطالعٔه 
را  آنها  صحیح  تصمیم گیری  و  قضاوت  جدید،  اطالعات  کسب  برای  و  شوند  آگاه  خود  شناخت 
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به کار گیرند.  آگاهانه تر 
ممکن است همکاران محترم در مورد ابزار و منابع شناخت مطالعاتی داشته باشند و بخواهند 
حاصل آن را به صورت مستقیم به دانش آموزان انتقال دهند. هدف این درس انتقال دانش، در مورد 
این  به  آنها خود  تا  است  فرصتی  آوردن  فراهم  بلکه  نیست  دانش آموزان  به  منابع شناخت،  و  ابزارها 

موضوع بیندیشند. 
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عنوان فّعالیت: جان و تن

مضمون: خودشناسی
صالحیت ها: حل مسئله، تحلیل، استدالل، تفّکر انتقادی، تأمل در خود

زمان: دو جلسٔه 50 دقیقه ای 

شعر »جان و تن« روایت کودکی است که قبایی نو بر تن کرده است که آن را مانند جان و 
حّتی بیش از آن دوست می دارد. این داستان تمثیل مردمی است که حرص و آز دنیا بر جانشان 
این  برده اند. در  یاد  از  پرداخته و اصل خود را  به فرع  به طوری که  انداخته است؛  چنگ 
فّعالیت، دانش آموزان از طریق شعر، دربارهٔ یکی دیگر از مضامین فلسفی، یعنی هویت انسان و  
هدف از خلقت او، به گفت وگو و تفّکر می پردازند و فهم خود را در این باره گسترش می دهند.

 اهداف
 تأمل دربارٔه هدفمندی خلقت انسان

 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت آن
انتظارات عملکردی:

 کار کردن روی اطاّلعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم
 بررسی امور و پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها

 استنباط و نتیجه گیری از یافته ها
 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح نظرات خود 
 پیش بینی نتایج و پیامدها و بروز رفتار خردمندانه 

 سنجش اطاّلعات، ارزیابی و به چالش کشیدن نظرات و اعمال خود و دیگران 
 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گوهای جمعی

 استفاده از معیارهای برخاسته از ارزش های دینی و بروز عمل اخالقی در مراودات روزانٔه خود
مواد و وسایل آموزشی: کتاب دانش آموز

شعر زیر را از کتاب دانش آموز در کالس بخوانید یا داستان آن را  فرایند اجرای فّعالیت: 
برای دانش آموزان تعریف کنید. سپس، سؤال های زیر را برای بحث و گفت وگو مطرح کنید.



 

 86

جان و تن

داشت سـرخ  قبایی  بـر،  در  روزگاری زان خوشی خوش می گذاشتکـودکـی 
می داشتش نـگه  نـیـکو  جـان  مـی پـنـداشـتـشهـمـچو  لـوزیـنه  از  بـهـتـر 
هـر زمـان گـرد و غـبـارش مـی سـتـردهـم ضـیـاع١ و هـم َعقارش٢ می شمرد
مـی نـهـفت حـسـودش  بـاز  نـظر  سرخی اش می دید و چون گل می شکفتاز 
می مکیدگـر بـه دامـانـش سـرشـکـی مـی چـکید روشن  اشک  آن  خرد  طفل 
مـی شتافتگـر نـخـی از آسـتـیـنـش مـی شکافت مـادر  سـوی  چـاره  بـهـر 
به دشـت و  به صـحـرا  بـازی  سـرگـران از پـیـش طفالن مـی گذشتنـوبـت 
میـان انـدر  قـبـا  آن  افـکـنـد  کـودکـانفـتـنـه  می خـواستـنـدش  عـاریـت 
گـرو او  پـیـش  مـانـد  دل ها  دوسـت مـی دارنـد طـفـالن رخـت نـوجـمـلـه 
بـود راه  پـیـشـوای  رفـتـن،  بـودوقـت  شـاه  بـازی،  و  مـهـمـانـی  روز 
ِبـه مـی آورد  بــاغ  از  دهکـودکـی  سوی  من  با  لـحظه  یـک  بـیـا  کـه 

١ــ امالک، اموال، دارایی؛ خواسته ها؛ کاال، متاع.
٢ــ آب و زمین؛ امالک، سرا؛ کاال، متاع.
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مـی نشست نـزدش  آهـسـتـه  دسـتدیـگـری  سـرخ،  قـبـای  آن  بـر  زنـد  تـا 
انـدرون صـافـی  رهـپـوی  آن  واژگـونروزی  تـلّـی  ز  شـد  بـازی  وقـت 
این یکی یکسر درید، آن یک شکستجامه اش از خار و سر از سنگ خست
گـریـسـتطفل مسکین، بی خبر از َسر که چیست و  دیـد  قـبـا  پـارگـی هـای 
ریختاز سـرش گـر چه بسی خوناب ریخت آب  چشم  از  جامه  برای  او 
بـبـیـنـیـم ای رفیق بـه چـشـم دل  طریقگـر  این  در  مـا  طـفـلیم  آن  همـچو 
هـواسـت و  آز  مـا  رنـگـیـن  ماستجـامـٔه  آز  از  می رسد  مـا  بـر  چـه  هـر 
کـودکـیـمدر هـوس افـزون و در عـقـل انـدکـیم امـا  داریــم  سـال هــا 
تـنـیـم فـکـر  پـیـراهـنـیـمجـان رهـا کـردیـم و در  غـم  در  و  بـمـرد  تـن 

 کودک با لباس خود چگونه رفتار می کرد؟
 او با کودکان دیگر چگونه رفتار می کرد؟

 کودکان دیگر چگونه با او رفتار می کردند؟
 رفتار کودک پس از افتادن از تپه چه بود؟ نظر شما در مورد این رفتار چیست؟ چرا؟

 آیا این رفتار خاص این کودک است یا همٔه کودکان چنین رفتاری دارند؟ با مثال از تجربیات 
خود و دیگران پاسخ دهید.

 آیا این رفتار خاص کودکان است یا بزرگساالن نیز چنین رفتاری دارند؟
 معنی دو بیت آخر شعر را بگویید و ارتباط آنها را با زندگی خودمان بیان کنید. 

 چرا پروین اعتصامی عنوان »جان و تن« را برای شعر خود انتخاب کرده است؟ منظور او از 
جان و تن چیست؟

نیرومندى وجود  و  نزدیک  ارتباط  انسان  تن  و  بین جان  تردید،  بدون  اجرایی:  توصیه های 
توّجه  به روح  به موازات جسم  بوده است.  توّجه  تربیت هر دو جنبه همواره مورد  دارد. در اسالم، 
و دستورات فراوانى از قبیل روزه، نماز، دعا و به طور کلى عبادات برای تربیت و تقویت آن، وارد 
شده است. پرداختن به جسم به تنهایى ارزش ندارد و انسان را از محدودٔه حیوانیت خارج نمى کند. 
ارسطو  نمونه،  برای  معتقدند؛  روان  و  تن  متقابل  رابطٔه  به  نیز  مسلمان  غیر  اندیشمندان  و  دانشمندان 
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در  این باره مى گوید: »تن را الزم است براى جان پرورش دهند و نفسانیات را تابع اراده عقل سازند تا 
نفس آماده و قابل تفّکر و تعّقل شود، که آن خوشى حقیقى زنـدگى و غـایت مطلوب است.«  )نـقل از 
www.tebyan.net/newindex.asplpid( از همکاران محترم انتظار می رود تا با استفاده  12111
از شعر جان و تن و فّعالیت های تکمیلی کتاب درسی، دانش آموزان را به تأمل دربارٔه هویت انسانی خود 

)ارزش روح و جان( و  هدف خلقت انسان راهنمایی کنند. 
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دو  این  از  یک  هر  صورتی  که  در  هستند.  ذهن  کارکردهای  از  توّهم  و  تخّیل 
رانشناسیم و نتوانیم آنها را از هم تفکیک کنیم، ممکن است هنگامی که تصّور می کنیم 
مشغول تخّیل هستیم، گرفتار توّهم شده باشیم. تخّیل نوعی فّعالیت خاّلق ذهن است که 
در آن مقایسه، استدالل و تصّور ذهنی وجود دارد. در اهّمیت آن گفته اند که کلیٔه ابداعات 
و اختراعات محصول تخّیل است و چنین امری تحت هدایت عقل انجام می گیرد اّما اگر 
همین فّعالیت ذهن، بدون ادراک، عقل و اراده باشد و از حد خارج شود، دیگر نمی توان 
نام آن را تخّیل گذاشت. در فیلم »سراب« شخصیت اصلی داستان در چنین موقعیتی 
قرار گرفته است. موضوع این فّعالیت بررسی عملکرد این شخصیت  و تحلیل مفهوم 

تخّیل و توهّم به عنوان دو کارکرد ذهن توسط دانش آموزان است.

 اهداف
 تأمل دربارٔه خیال و رابطٔه آن با فکر و عقل

 توانایی تشخیص موقعیت و بروز رفتار خردمندانه
 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت آن

انتظارات عملکردی:
 بررسی شباهت ها، تفاوت ها و رابطٔه تخّیل و توّهم

 کار کردن روی اطاّلعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم 
 کشف معنا از تجربیات خود و دیگران

 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و تصمیم های خود
 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گوهای جمعی

مضمون: درک معنا /تخّیل و توّهم
صالحیت ها: حل مسئله، تحلیل، استدالل، تفّکر انتقادی

زمان: دو جلسٔه 50 دقیقه ای 

عنوان فّعالیت: آرزو
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 سنجش اطاّلعات، ارزیابی و به چالش کشیدن نظرات و اعمال خود و دیگران 
مواد و وسایل آموزشی: کتاب دانش آموز، انیمیشن »سراب«

بگذارید. سپس  نمایش  به  دانش آموزان  برای  را  »سراب«  انیمیشن  فّعالیت:  اجرای  فرایند 
سؤال های زیر را در کالس مطرح کنید.

 چه اتفاقاتی در فیلم افتاد؟ 
 اگر بخواهید بر آنچه برای فروشنده اتّفاق افتاد نامی بگذارید، آن را چه می نامید؟ 

با پرسش دربارٔه نام های بیشتر، دانش آموزان را هدایت کنید تا از واژه هایی مانند آرزو، تخّیل، 
توّهم، و سراب هم استفاده کنند.

 فروشنده در حال تخّیل بود یا توّهم؟ چرا این طور فکر می کنید؟
 مشتری در این داستان نشانٔه چیست؟

 چه مثال هایی برای تخّیل و توّهم می توانید بیان کنید؟
 تفاوت و شباهت تخّیل و توّهم چیست؟

 تخّیل چه نقشی در زندگی انسان دارد؟ با مثال نظر خود را توضیح دهید.
 آیا به یاد می آورید که از پایٔه اول تاکنون در چه درس هایی و چگونه از تخّیل خود استفاده کرد ه اید؟
توصیه های اجرایی: موضوع اصلی این فعالیت تخّیل به عنوان یکی از ابزارهای شناخت در 
انسان است. تخّیل نیرویی سازنده است که سبب   بسیاری از ابداعات و اختراعات می شود و نوعی فّعالیت 
تعیین قدر   و درجه وجود دارد. تخیل را از  با  خاّلقه است که در آن مقایسه، استدالل، تصور ذهنی 
  نیرومندترین و همگانی ترین توانایی  های بشری شمرده اند؛ چرا که در سایٔه آن اختراع پدید می آید، شعر و 
شاعری و نویسندگی    و رمان و هنر حاصل می شود، سخنان شورانگیز و حماسی شکل می گیرد، اعتماد به 
نفس حاصل  می شود، آفرینندگی پدید می آید و در کل زندگی رضایت بخش، ارزنده و سعادتمندانه می شود . 
 به همین دلیل، باید آن را پرورش داد. دانش آموزان در دوران تحصیل در تکالیف درسی بارها )از طریق 
خود را به جای چیزی قرار دادن یا اشیا را به صورت دیگری تصور کردن و…( تخّیل را تجربه کرده اند. 
در این فّعالیت، آنها را هدایت کنید تا به تخّیل به عنوان یکی از ابزارهای شناخت در کنار سایر ابزارهای 
شناخت مانند حواس، فکر، عقل، وحی و شهود توّجه کنند و آن را به کار گیرند. مباحث را به گونه ای 
هدایت کنید که دانش آموزان بین تخّیل و توّهم )در حد ذکر مثال( تفاوت قائل شوند. برای مثال، فردی که 
خود را پرنده تصّور می کند و احساسات خود را به عنوان یک پرنده توصیف می نماید، در حال تخّیل است 

اّما همین که آن را واقعیت بپندارد و بخواهد از بلندی پرواز کند، دچار توّهم شده است. 
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دانستنی های معّلم

مراد از توهّم فعل یا حالت کسی است که به حکم انگیزشی ناآگاهانه و برای اجتناب از 
یا  باشد  داشته  واقعیت  دارد  خوش  آنچه  به  نامطبوع،  یا  دردانگیز و  واقعیت های  با  رویارویی 
خوش دارد واقعیت پیدا کند نسبت واقعیت می دهد، و سپس، برای آنچه می خواهد باور داشته 
انتظاری  یا  نیز می توان گفت که مقصود از »توهم« عقیده  پا می کند.  باشد، توجیهاتی دست و 
است که مبتنی بر آمال و آرزوهاست، نه بر چیزی که آدمی برای واقعی انگاشتنش دلیل دارد. 

)ملکیان، 1389(
اما مقصود از »تخیل«، فعل یا فرایندی است که آدمی در آن آگاهانه چیزی را تصور می کند 

که پیش از آن، هرگز در عالم واقع، آن را کامالً ادراک و احساس نکرده است. )ملکیان، 1389(
مرتب   : است  شده  تعریف  این گونه  قدیم  منطق  در  آن  منطقی  و  خاص  معنای  به  تفکر 
ساختن امور معلوم برای کشف مجهول. به عبارت ساده تر، تفکر یعنی تجزیه، ترکیب، نظم دهی و 

تحلیل اطالعات و معلومات قبلی برای رسیدن به معلومات تازه. )شیروانی، 1388( 
به کمک این توضیحات بسیار اندک، مرز میان توهم و تخیل و تفکر منطقی تا حدی روشن 
شد. اگر فردی تصویری را که در واقعیت وجود ندارد و یا خود با آن روبه رو نشده، فقط تصور کند، 
قدرت تخیل خود را به کار گرفته است. اما اگر این گونه بپندارد که آن تصویر وجود دارد، به واقعیت 

پشت کرده و از آن دور شده است. در این صورت می گوییم این فرد دستخوش توهم شده است.
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مضمون: عمل و عکس العمل 
صالحیت ها: حل مسئله، تحلیل، استدالل، تفّکر انتقادی، تفّکر سیستمی

زمان: دو جلسٔه 50 دقیقه ای

با  به هنگام کامیابی ها و در رویارویی  ذهن انسان در فراز و نشیب های زندگی، 
ناکامی ها همواره این پرسش ها را مطرح می کند که آیا اعمال خوب یا بدی که در گذشته  
انجام داده ام، در کامیابی ها یا ناکامی ها و به طور کلی در زندگی ام مؤثر بوده اند؟ به تعبیر 
دیگر، سؤال اصلی این است که آیا اعمال خوب و بد انسان در زندگی آیندٔه او نقشی بسزا 
دارد یا خیر و انسان در همین دنیا کیفر یا پاداش اعمال گذشتٔه خود را می بیند یا نه. اگر 
پاسخ ما به این سؤال ها مثبت باشد، یعنی معتقد باشیم که بین اعمال انسان و پیامدهای آنها 
رابطه وجود دارد سؤال دقیق تر و مهم تر بعدی این است که این رابطه از چه نوعی است. 
آیا از نوع رابطٔه ثابت علّی و معلولی است؟ آیا آگاهی از آن به ما قدرت پیش بینی می دهد و 
در یک کالم، آیا در پرتو آن می توانیم به طور صریح و روشن و نیز کاربردی بیان کنیم که 
در صورت انجام فالن عمل خاص، باید در این دنیا منتظر فالن پیامد خاص باشیم؟ طرح 
این سؤال ها و بحث و گفت وگو دربارٔه آنها فرصتی فراهم می کند که دانش آموزان ضمن 

اندیشیدن به قانون عمل و عکس العمل، صالحیت های تفّکر خود را پرورش دهند. 

اهداف
 تأمل دربارٔه روابط امور و پدیده ها

 آشنایی با قانون عمل و عکس العمل به عنوان یکی از سنن الهی
 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت آن

انتظارات عملکردی:
 کار کردن روی اطاّلعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم

عنوان فّعالیت: تو نیکی می کن و در دجله انداز
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 بررسی امور و پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
 استنباط و نتیجه گیری از مباحثه ها

 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح نظرات خود 
 پیش بینی نتایج و پیامدها و بروز رفتار خردمندانه 

 سنجش اطاّلعات، ارزیابی و به چالش کشیدن نظرات و اعمال خود و دیگران
 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گوهای جمعی

 استفاده از معیارهای برخاسته از ارزش های دینی و عمل کردن براساس اخالق در مراودات 
روزانٔه خود

مواد و وسایل آموزشی: کتاب دانش آموز
فرایند اجرای فّعالیت: ابیات زیر از کتاب دانش آموز در کالس خوانده شود.

گذرگاه در  دیدم  خویش  چشم  راهبه  مرغکی  موری  جان  بر  زد  که 
نپرداخت منقارش  صید  از  ساختهنوز  او  کار  آمد  دیگر  مرغ  که 
آفات ز  ایمن  مباش  کردی  بد  مکافاتچو  را  طبیعت  شد  واجب  که 

٭ ٭ ٭
انداز دجله  در  و  می کن  نیکی  بازتو  دهد  بیابانت  در  ایزد  که 

٭ ٭ ٭
گـنـدم از گـنـدم بـروید جو ز جواز مـکـافـات عـمـل غـافـل مـشو

٭ ٭ ٭
ندا ما  صدااین جهان کوه است و فعل  کُـه  از  مـا  سـوی  آیـد  بـاز 

از دانش آموزان بخواهید که دریافت خود را از معنای کلی این ابیات بگویند. همچنین، پیام 
با  بیان کنند. سپس، در جدول کتاب  ابیات مشترک است، در یک جمله  این  کلی ای را که در همٔه 
انتخاب گزینٔه مناسب نظر خود را ثبت کنند. پس از این مرحله، شما در مورد هر سؤال فراوانی نظرات 

»موافق«، »مخالف«، و »باید فکر کنم« را روی تختٔه کالس ثبت کنید.
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فراوانی جملهردیف
موافقم

فراوانی 
مخالفم

فراوانی باید 
بیشتر فکر کنم

اعمال خوب و بد انسان در زندگی آیندٔه او نقشی ندارند 1

2
را  خود  گذشتٔه  اعمال  کیفر  یا  پاداش   دنیا  همین  در  انسان 

می بیند 

3
گذشتٔه  اعمال  کیفر  یا  پاداش   دنیا  همین  در  آدم ها  از  بعضی 

خود را می بینند و بعضی نه

4
از نظر من مسئلٔه مهم این است که کاری که می کنم اآلن چه 

سودی برایم دارد

5
به  خوبی  این  می کنیم،  خوبی  موجودی  یا  کسی  به  وقتی 

خودمان است 

6
وقتی به کسی یا موجودی بدی می کنیم، این بدی به اوست نه 

به خودمان

7
در  ما  که  باشند  داشته  باور  را  قانون  این  جامعه  افراد  اگر 
سالم تری  اجتماع  می بینیم،  را  اعمال خود  نتایج  نیز  دنیا  این 

خواهیم داشت

من به قانون عمل و عکس العمل در کلیٔه امور باور دارم  8

دلیل موافقت، یا مخالفت و جوانب مختلف جمله هایی را که باید در مورد آنها بیشتر فکر کرد، 
از دانش آموزان سؤال کنید. 

توصیه های اجرایی: در اشعار ابتدای درس ــ چنان که مشهود است ــ گویندگان به صورت 
تلویحی یا به صراحت وجود رابطه بین فعل و عمل و پیامد آن را پذیرفته اند اما از تعیین رابطٔه ثابت و 
بیان نمونه ها به صورت واضح و آشکار طفره رفته اند. در این فّعالیت، انتظار می رود همکاران محترم 
تأثیر  مورد  در  مثال  ذکر  با  نظرات خود،  بیان  دانش آموزان ضمن  که  کنند  به گونه ای هدایت  را  بحث 
متقابل اعمال ما بر خود، طبیعت و دیگران، قانون عمل و عکس العمل را به عنوان یکی از سنت های 
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الهی کشف کنند.  بعضی از این تأثیرات را در نگاه اول نمی توان دید اما با تفّکر و مرور وقایع تاریخی 
و طبیعی در بلند مدت می توان آنها را دریافت.
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مضمون: ظاهر و باطن، عقیده
صالحیت ها: حل مسئله، تحلیل، استدالل، قضاوت و ارزشیابی

زمان: دو جلسٔه 50 دقیقه ای

برای همٔه ما پیش آمده است که براساس ظاهر افراد، اشیا، موجودات و وقایع 
و پدید ه ها دربارٔه آنها قضاوت کنیم. این قضاوت ها گاه درست و گاه نادرست بوده اند. 
تأثیر  ما تحت  باورهای  باورهای ما هستند و عقاید و  از عقاید و  ناشی  ما  قضاوت های 
منابع مختلف )معتبر و نامعتبر(، مانند سخنان اطرافیان، و اطالعات حاصل از رسانه های 
مختلف، شکل  می گیرند. همان طور که ما دربارٔه دیگران قضاوت می کنیم، دیگران نیز 
در مورد ما قضاوت هایی دارند که ناشی از طرز فکر، رفتار، گفتار و حتی ظاهر ماست. 
به این سبب، دستیابی به مهارت قضاوت و تصمیم گیری صحیح حائز اهّمیت است. در 
این فّعالیت، دانش آموزان با شنیدن داستان، و بحث و گفت و گو در مورد محتوای آن و 

سؤاالت پیگیر، این مهارت را تمرین می کنند.

اهداف
 درک روابط ماوراء روابط ظاهری امور و پدیده ها 

 آشنایی با اصول و معیارهای قضاوت صحیح و به کارگیری آنها
 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت آن

انتظارات عملکردی:
 کار کردن روی اطاّلعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم

 بررسی امور و پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها

عنوان فّعالیت: واقعیت

4ــ4ــ فرایند اجرای فّعالیت های نیمه تجویزی )انتخابی(

تفکّر و پژوهش



 

 97

 استنباط و نتیجه گیری از یافته ها
 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح نظرات خود 
 سنجش اطاّلعات، ارزیابی و به چالش کشیدن نظرات و اعمال خود و دیگران 

 ارزیابی و به چالش کشیدن خود و دیگران
 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت وگوهای جمعی

 استفاده از معیارهای برخاسته از ارزش های دینی 
مواد و وسایل آموزشی: کتاب دانش آموز، حکایت »مورچه و شفیره« از کتاب »فلسفه در 
کالس درس«، نوشتٔه رون شاو، ترجمٔه مراد یاری دهنوی و روح الله حیدری، : انتشارات آوای نور، 

تهران 1389.
فرایند اجرای فّعالیت: حکایت زیر را برای دانش آموزان بخوانید یا تعریف کنید. 

 حکایت مورچه و شفیره
شفیره ای  به  غذا  جست وجوی  در  چاالکی  با  مورچه ای  آفتابی،  روز  یک  در 
توجه  و  داد  حرکت  را  دمش  شفیره  بود.  نمانده  تغییرش  به  زیادی  زمان  که  برخورد 
مورچه را به خود جلب کرد؛ اولین بار بود که مورچه شفیرٔه زنده ای را می دید.پس با 
لحنی تحقیرآمیز خطاب به شفیره فریاد برآورد که »ای حیوان بیچاره مفلوک، تو را چه 
سرنوشت غم انگیزی است. در حالی که من می توانم دوان دوان به این سو آن سو بروم و 
لذت ببرم و اگر آرزو کنم؛ می توانم از بلندترین درخت باال بروم،  تو در پوسته ات زندانی 

هستی و تنها می توانی یک یا دو بند از دمت را تکان دهی.«
شفیره همٔه سخنان مورچه را شنید اما سعی نکرد پاسخی به او بدهد. چند روز 
نمانده  باقی  پوسته ای  به جز  از شفیره چیزی  افتاد؛  راه  آن  به  دوباره  مورچه  بعد، گذر 
ناگهان خود را در  بود. مورچه در شگفت بود که محتوای پوسته را چه شده است. 
سایٔه بال های با شکوه و زیبای پروانه ای یافت که پر می گشود. پروانه گفت: »ای دوست 
بیچاره تر! اکنون مرا بنگر. باز هم به دلیل توانایی ات در دویدن و باال رفتن، خودستایی 
کن )فخرفروشی کن(.« این را گفت و اوج گرفت و با نسیمی تابستانی از مقابل دیدگان 

مورچه برای همیشه ناپدید شد.
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پس از بیان داستان، از دانش آموزان بپرسید:
 دریافت شما از این داستان چیست؟

 نظر شما در مورد قضاوت مورچه دربارٔه شفیره چیست؟
 چرا مورچه در قضاوت خود دچار اشتباه شد؟

به اشتباه  این نوع قضاوت همیشه  آیا  براساس ظاهر چیست؟   عقیدٔه شما در مورد قضاوت 
منجر می شود؟

 عقیدٔه شما دربارٔه خوب یا بد، زشت یا زیبا، مناسب یا نامناسب، مفید یا مضر بودن یک شیء، 
موجود یا شخص و غیره، چگونه به وجود آمده است؟ 

پس از بحث در مورد سؤال های باال، از دانش آموزان بخواهید کتاب خود را باز کنند و در 
درس »واقعیت« محتوای ابرک های تصویر را به طور انفرادی بخوانند و در جدول زیِر آن مشخص 

کنند که با هر نظر در مورد سؤال زیر  تا چه حد موافق اند.

در مورد رابطٔه قضاوت و عقیده چه فکر می کنند؟

در ابرک ها  و جدول موارد زیر نوشته شده است.
 بین عقیده و قضاوت رابطه ای وجود ندارد.

 ما براساس عقیدٔه خود قضاوت می کنیم.
 عقیدٔه ما از قضاوتمان شکل می گیرد.

 ما در قضاوت فقط به عقیدٔه خودمان توجه می کنیم.
 ما در قضاوت به عقیدهٔ دیگران نیز توجه می کنیم.

 عقاید ما از تجربیات قبلی خودمان و دیگران ناشی می شود.
در مورد هر سؤال فراوانی نظرات »موافق«، »مخالف«، و »باید فکر کنم« را روی تختٔه کالس 

ثبت کنید.
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یف
فراوانی جملهرد

موافقم
فراوانی 
مخالفم

فراوانی
 باید بیشتر 

فکر کنم

بین عقیده و قضاوت رابطه ای وجود ندارد.1
ما براساس عقیده خود قضاوت می کنیم. 2
عقیدهٔ ما براساس قضاوتمان شکل می گیرد.3
ما در قضاوت فقط به عقیدٔه خودمان توجه می کنیم.4

عقیدٔه 5 به  خودمان،  عقیدٔه  بر  عالوه  قضاوت  در  ما 
دیگران نیز توجه می کنیم.

عقاید ما از تجربیات قبلی خودمان و دیگران ناشی 6
می شود.

دلیل موافقت، مخالفت و جوانب مختلف جمله هایی را که باید در مورد آنها بیشتر فکر کرد، از 
دانش آموزان سؤال کنید. 

توصیه های اجرایی: همان طور که مالحظه می کنید، در این درس دو دسته سؤال مطرح شده 
است؛ دستٔه اّول در مورد مضمون درس یعنی »ظاهر و باطن اشیا و موجودات« و دستٔه دوم در مورد 
یکی از مهارت های اصلی تفکر، یعنی »قضاوت صحیح« است. قضاوت صحیح نیازمند تفّکر عمیق 
این درس، موضوع  در  از شتاب زدگی است.  پرهیز  و  معتبر،  از اطالعات  استفاده  دربارٔه موضوع، 
عقیده و رابطٔه آن با قضاوت مورد توجه قرار گرفته است. عقاید افراد براساس منابع مختلف )معتبر 
به  نامعتبر( مانند سخنان اطرافیان و اطالعات حاصل از، رسانه های مختلف شکل می گیرد. توجه  و 
کسب اطالعات و عقاید از منابع معتبر، به ویژه در سنین پایین، از اهمیت خاصی برخوردار است. در 
این فّعالیت، انتظار می رود همکاران محترم با هدایت بحث و گفت وگو، دانش آموزان را با چگونگی 

شکل گیری عقاید و تأثیر آن بر تصمیم گیری و قضاوتشان آشنا کنند.  
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مضمون: عادت ها 
صالحیت ها: حل مسئله، تحلیل، استدالل، تفّکر انتقادی، تأمل در خود

زمان: دو جلسٔه 50 دقیقه ای 

عادت چیست؟ آیا چیز خوبی است؟ چیز بدی است؟ آیا می توانید به موقعیتی فکر 
کنید که انسان ها همٔه عادت های خود را کنار بگذارند یا آنها را فراموش کنند و به هیچ 
چیزی عادت نکنند؟ در آن صورت، رفتارهای آنها چگونه خواهد بود؟ در این فّعالیت 
دانش آموزان با خواندن متن کتاب درسی و طرح سؤال و  بحث و گفت وگو در بارٔه مفهوم 
تبدیل شدن  بد(، چگونگی  و  )خوب  عادت ها  انواع  آن،  عادت   ، چگونگی شکل گیری 
عادت های خوب به بد، و بد به خوب و اصالح عادت های بد، جوانب گوناگون موضوع 
را بررسی می کنند و از طریق تأمل در عادت های خود، سبک زندگی شان را براساس 

تفّکر و تعّقل شکل می دهند. 

اهداف
 استنباط و درک معیارهای عمل صالح 

 درک مفهوم و نقش عادت ها در زندگی انسان
 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت آن

انتظارات عملکردی:
 طرح پرسش های مناسب و تشخیص مسئله

 کار کردن روی اطاّلعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم
 بررسی امور و پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها

 تحلیل و کشف معنای واژٔه عادت

عنوان فّعالیت: عادت ها
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 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح نظرات خود 

 پیش بینی نتایج و پیامدها و بروز رفتار خردمندانه 
 سنجش اطاّلعات، ارزیابی و به چالش کشیدن نظرات و اعمال خود و دیگران 

 همفکری با دیگران در حل مسائل و مشکالت
 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گوهای جمعی

 استفاده از معیارهای برخاسته از ارزش های دینی و اخالقی عمل کردن در مراودات روزانٔه 
خود.

مواد و وسایل آموزشی: کتاب دانش آموز
فرایند اجرای فّعالیت: متن کتاب  درسی در کالس خوانده شود. از دانش آموزان بخواهید 
در مورد »عادت« به صورت گروهی سؤال طرح کنند. نمایندگان گروه ها سؤال های خود را مطرح کنند. 
سؤال ها روی تخته نوشته شوند. سؤال های تکراری حذف و سؤاالت باقی مانده به ترتیب اهمیت برای 
از سؤال های  برخی  دهید.  قرار  را موضوع بحث کالسی  مرتب شوند. سپس، سؤال ها  پاسخگویی 
دانش آموزان ممکن است مشابه سؤال های زیر باشند. در صورتی که همٔه این سؤال ها طرح نشد، خود 

شما آنها را موضوع بحث کالسی قرار دهید.
 تعریف عادت چیست؟

 عادت ها چگونه به وجود می آیند؟
 آیا عادت  کردن خوب است یا بد؟ چرا؟
 برای عادت های خوب و بد مثال بزنید.

 آیا عادت های مثبت همیشه و در هر شرایطی خوب اند؟ نظر خود را با مثال بیان کنید.
 آیا عادت های منفی همیشه و در هر شرایطی بدند؟ نظر خود را با مثال بیان کنید.

 چگونه می توان عادت های خوبی در خود ایجاد کرد؟
 چگونه می توان عادت های بد خود را از بین برد؟

از دانش آموزان بخواهید با توجه به مباحث، نظر خود را با انتخاب گزینه های موجود در جدول 
کتاب درسی مشخص کنند. در صورت داشتن وقت کافی، می توانید جدول صفحٔه بعد را روی تختٔه 

کالس رسم کنید و دالیل انتخاب گزینه ها و نتایج را مورد بحث قرار دهید.
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فراوانی جملهردیف
موافقم

فراوانی 
مخالفم

فراوانی 
باید بیشتر فکر کنم

بعضی عادت ها همیشه و در همه جا خوب اند1

بعضی عادت ها همیشه و در همه جا بدند2

عادت هایی وجود دارند که با رعایت شرایطی خوب اند3

عادت کردن بد است4

عادت کردن مانع نوآوری می شود5

عادت به کار کردن زیاد خوب است6

عادت ها موجب کاهش خطرها می شوند7

برای ترک عادت باید به چیزهای دیگری عادت کرد8

توصیه های اجرایی: در بحث عادت ها نکتٔه اساسی هدایت دانش آموزان به سوی اعتدال و 
به  عادت  مثال،  برای  است.  سالم  زندگی  سبک  شکل دهی  در  اعتدال  نقش  درک  در  آنها  به  کمک 
مطالعه، ورزش، کار، نظافت و تفریح از عادت های خوب به شمار می آیند اما افراط در آنها فرصت 
انجام سایر امور زندگی را می گیرد و حتی ممکن است به بیماری منجر شود. )مانند تبدیل عادت نظافت 

به وسواس(  
در این فعالیت به مفهوم عادت، انواع عادت، چگونگی شکل گیری )منشأ( عادت ها، چگونگی 

تغییر عادت ها و اعتدال توّجه داشته باشید. 
پیوست:

متن کتاب درسی 
عادت در لغت به معنای »خوی« است و در اصطالح هر گاه رفتاری در اثر تکرار مورد قبول و 
خوشایند طبع قرار گیرد، به طوری که انجام مکّرر آن خوشایند و ترک آن دشوار باشد، می گویند عادت 
به وجود آمده است. عادت ها منشأهای گوناگونی دارند؛ از جمله رفع نیاز، عوامل طبیعی و اقلیمی،  
و تمایالت زودگذر، که هر یک به تناسب خود در شکل گیری عادت نقش منشأ را ایفا  می کند و بر این 

اساس، گونه های متعدد عادت شکل می گیرند.
عادت حالت روانی خاصی است که بر اثر ممارست و تکرار حاصل می شود و پس از حصول 
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آن، فرد برای انجام دادن کاری که عادت او شده است به ارادٔه صریح نیازی ندارد و هرگاه شرایط آن 
فراهم آید، خود به خود و بر طبق سابقه جریان می یابد. 

ما دو گونه عادت خوب و بد داریم. اگر رفتار و عقاید نادرست ملکٔه نفس و ذهن ما شده باشد، ما به 
 رفتارها و عقاید بدی عادت کرده ایم اما اگر رفتارها و عقاید درستی ملکٔه ما شده باشد، عادت های خوبی داریم. 
برای رهایی از عادت بد ناچاریم عادت های خوبی در خودمان ایجاد و جایگزین عادت های بد کنیم. نکتٔه 
قابل توّجه در عادت های بد این است که آنها را نمی توان به طور کلی و یکباره ترک کرد. همچنان که 
شنیده اید ترک عادت موجب مرض است. بنابراین، باید با مبارزه با عادت های بد آنها را به تدریج ترک 

کنیم. برخی راه های مبارزه با عادت های بد  عبارت اند از: 
ایجاد عادت  از  با علم آموزی و کسب اطالعات دربارٔه هر واقعیتی، پیش  1ــ علم آموزی: 

مصونیتی طبیعی و مطمئن در فرد ایجاد می شود.
سبب  که  است  شکن  عادت  عامل  ترین  اساسی  تعقل  موردی؛  هر  در  تعّقل  و  تفکّر  2ــ 

کناررفتن پردٔه جهل و غفلت از برابر دیدٔه دل می شود. 
و  کارهای خوب  انجام  در  اطرافیان  به  دادن  آگاهی  منکر؛  از  نهی  و  به معروف  امر  3ــ 
به  بر بهبود وضع اجتماع، در خوِد شخص عالم و عامل  ناپسند عالوه  پسندیده، و پرهیز از کارهای 

وظایف و امر کننده بر معارف و نهی کننده از منکر مؤثر است.
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مضمون: عادت ها و نوآوری
انتقادی، تأمل در خود، قضاوت براساس  حل مسئله، تحلیل، استدالل، تفکر  صالحیت ها: 

نظام معیار
زمان: دو جلسٔه 50 دقیقه ای

عمل  متفاوت  به گونه ای  پیرامونی خود  اتّفاقات  و  مسائل  با  مواجهه  در  انسان ها 
می کنند. این تفاوت به دلیل داشتن دانش، نگرش و تجربٔه متفاوت است. در فیلم »پدر 
سخت گیر« هر یک از شخصیت های اصلی داستان در موقعیتی قرار گرفته  است و هر کدام 
برای حل مشکل راه متفاوتی را در پیش می گیرد. موضوع این فّعالیت بررسی عملکرد 
متفاوت پدر و پسر، دالیل و نتایج بلند مّدت آن است. و با انجام دادن آن، دانش آموزان 

سبک زندگی خود )پذیرش یا رد نوآوری یا سنت( را مورد بررسی قرار می دهند. 

اهداف
 درک مفهوم عادت و نوآوری، و نقش آنها در زندگی انسان، به ویژه در انتخاب سبک زندگی 

مناسب
 استنباط و درک معیارهای عمل صالح )پذیرش یا رد نوآوری یا سنت بر اساس نظام معیار(

 آشنایی با اصول گفت وگوهای جمعی و رعایت آن
انتظارات عملکردی:

 کارکردن روی اطاّلعات و اندوخته ها برای تبدیل مجهول به معلوم
 بررسی امور و پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها

 تحلیل و کشف معانی واژه های عادت و نوآوری
 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

 استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح نظرات خود 

عنوان فّعالیت: پدر و پسر اّولیه
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 پیش بینی نتایج و پیامدها و بروز رفتار خردمندانه 
 سنجش اطاّلعات، ارزیابی و به چالش کشیدن نظرات و اعمال خود و دیگران 

 به کارگیری مهارت های اجتماعی و آداب گفت و گوهای جمعی
 استفاده از معیارهای برخاسته از ارزش های دینی 

فیلم های خارجی شرکت کننده در  )از  »پدر سخت گیر«  انیمیشن  مواد و وسایل آموزشی: 
چهل و سومین جشنوارٔه بین المللی فیلم رشد(،کتاب دانش آموز

فرایند اجرای فّعالیت: انیمیشن »پدر سخت گیر« را برای دانش آموزان به نمایش بگذارید. 
قبل از نمایش فیلم از آنها بخواهید به محتوای فیلم توّجه کنند. سپس با طرح سؤال های زیر زمینٔه بحث 

و گفت وگو در مورد مضمون آن را برای دانش آموزان فراهم کنید.
 وقایع فیلم را به ترتیب بیان کنید. دریافت شما از فیلم چیست؟

 عملکرد پدر و پسر را در برخورد با مشکل توقف گاری، مقایسه کنید. 
 تعبیر شما از اصرار پدر بر ادامٔه کار به روش قبلی چیست؟ اگر بخواهید برای راه حل پدر 

عنوانی بگذارید، چه عنوانی را انتخاب می کنید؟ چرا ؟ 
 اگر بخواهید برای راه حل پسر عنوانی بگذارید، چه عنوانی را انتخاب می کنید؟ چرا؟ 

 در برخورد با هر مسئله ای به دو صورت می توان عمل کرد؛ استفاده از راه حل های قبلی و پیدا 
کردن راه حل های جدید. مزایا و معایب پیروی از هر یک از این دو راه حل مسئله چیست؟

 چرا انسان ها به دنبال راه های نو برای انجام دادن کارها هستند؟ آیا روش های موجود خوب 
نیستند؟

 در چه شرایطی یک نوآوری، مطلوب به شمار می آید؟ با مثال توضیح دهید.
 در چه شرایطی پیروی از سنت ها و آداب گذشتگان، مطلوب به شمار می آید؟ با مثال توضیح 

دهید.
 فرض کنید انسان ها همٔه عادت های خود را ترک کنند. به نظر شما این تغییر چه تأثیری بر 

زندگی آنها دارد؟
انسان ها  که  هستند  ویژگی هایی  از  بودن  پایدار  و  سریع  ارزان،  مفید،  اجرایی:  توصیه های 
هنگام ارائٔه راه های نوین و نوآوری به آنها توّجه می کنند. از همکاران گرامی انتظار می رود مباحث را 
به گونه ای هدایت کنند که دانش آموزان به طور تام و تمام به پذیرش یا رد نوآوری یا سنت گرایش پیدا 

نکنند بلکه برای قبول یا رد آنها از نظام معیار معتبر استفاده کنند.



 

 108


