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انتزاعی (از ۱۱ تا ۱۵ سالگی) می شوند. «در آخرين مرحلٔه رشد شناختی، کودک به تدريج توانايی 
تفّکر برحسب امور انتزاعی را کسب می کند و بر قوانين منطق صوری مسلط می شود، و بدين لحاظ 
اين مرحله را مرحلٔه عمليات صوری نام نهاده اند. انديشه های کودکان در اين مرحله، عالوه بر اشيای 
می شوند  قادر  مرحله  اين  در  کودکان  لذا  و  می شود،  شامل  را  فرضی  و  احتمالی  موارد  محسوس، 
تفّکر عملی مبتنی بر روش فرضيه ای قياسی را به کار بندند، يعنی می توانند به طرح فرضيه بپردازند و 
بدون نياز به مراجعه به اشيای محسوس به وارسی فرضئه خود اقدام کنند و به آنچه موجود نيست 

بينديشد.» (سيف، ۱۳۸۸ ص ۸۴ )
فکر  تفّکر  دربارهٔ   مرحله،  اين  در  «نوجوان  که  است  اين  صوری  تفّکر  مرحلٔه  عمدٔه  ويژگی  
می کند و عمليات صوری را برای بررسی فرضيه های ناشناخته و حّل مسائل انتزاعی مورد استفاده 
قرار می دهد. او در اين مرحله قادر به استدالل نظام مند، قياسی و استنباطی می شود که به او امکان 
 ،۱۳۸۸ (سيف،  برگزيند.»  را  آنها  بهترين  و  کند  تصور  را  ممکن  و  متعّدد  راه حل های  تا  می دهد 

ص ۸۶)
روش  اين  در  باشد.  متمرکز  اکتشافی  يادگيری  بر  بايد  پياژه  نظرئه  بر  مبتنی  آموزشی  «روش 

يادگيری، کودکان دانش را شخصاً کشف می کنند.» (سيف، ۱۳۸۸، ص ۸۷)
از  است.  مهم  بسيار  ذهن  عالی  کارکردهای  رشد  برای  زبان  زبان:  و  تفکّر  ۳ــ۱ــ۳ــ 
را  ديگران  نظرات  و  آرا  و  دهند  انتقال  ديگران  به  را  خود  نظرات  و  آرا  می توانند  افراد  زبان  طريق 
دريافت کنند. بر همين اساس، بحث زبان و به کارگيری دقيق و صحيح آن در برنامٔه درسی تفّکر و 
پژوهش اهّميت بسيار زيادی دارد؛ چرا که کودکان از طريق زبان نظرات، داليل، و استنباط های خود 
را برای ديگران شرح می دهند. «در نظرئه ويگوتسکی تفّکر و زبان در کودکان به صورت دو فّعالّيت 
مستقل و جدا از هم شروع می شوند. در ابتدا تفکّر پيش زبانی (پيش کالمی) يا تفکّر بدون زبان 
و زبان پيش عقلی يا گفتار بدون تفکّر وجود دارند. در حدود دو سالگی منحنی های مجزای 
تفّکر پيش زبانی و زبان پيش عقلی به هم می رسند؛ در نتيجه تفّکر، زبانی و زبان، عقالنی می شود. با اين 

حال، زبان و تفّکر به طور کامل در هم نمی آميزند و همواره نوعی استقالل در آنها ادامه می يابد. 
و  هدايت  يعنی  درونی  نقش  هم  زبان  سالگی،   ۷ تا   ۲ فاصلٔه  در  است  معتقد  ويگوتسکی 
جهت دهی به تفّکر و هم نقش بيرونی يعنی انتقال نتايج تفّکر به ديگران را ايفا می کند. با اين حال، از 
آنجا که کودک هنوز قادر به متمايز ساختن اين دو نقش يا دو کارکرد نيست، بنا به گفتٔه گرين، کودک 
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دربارٔه نقشه ها و اعمال درونی خود بلند حرف می زند و بين گفتار با خود و گفتار با ديگران (گفتار 
اجتماعی) تمايزی قائل نمی شود. پس از هفت سالگی، کودک می آموزد که استفادٔه آشکار از زبان 
را به موقعيت هايی محدود نمايد که می خواهد با ديگران ارتباط برقرار کند؛ و در همين زمان است 
که نقش تفّکری زبان، يعنی نقشی که زبان در تفّکر بازی می کند، به صورت گفتار درونی درمی آيد.» 

(اقتباس از اثر سيف، ۱۳۸۸، ص ۹۷، ۹۸)
ديگران،  با  ارتباط  يعنی  آن  بيرونی  کارکرد  در  به ويژه  زبان  و  تفّکر  رابطٔه  و  نقش  به  آگاهی 
مباحثات برای  برنامهٔ  درسی تفّکر و پژوهش، و هدايت  انتخاب، طّراحی، و اجرای فّعالّيت های  در 
معلّمان اهّميت زيادی دارد. دانش آموزان در استفاده از زبان صحيح و دقيق برای توضيح ايده ها و 
تصميم ها، بايد ياد بگيرند از تناقض گويی و مغالطه  پرهيز کنند، يعنی مقّدمات معلوم نما را برای واقعی 
بتوانند  ديگران  سوی  از  مغالطه  کارگيری  به  صورت  در  و  نگيرند  کار  به  غيرواقع  امور  دادن  نشان 

مقّدمات مغالطه آميز را تشخيص دهند. 

۲ــ۳ــ کاربرد روش های ياددهی ــ يادگيری
عالوه بر روش های عام مورد نياز مديريت فرايند يادگيری برخی روش های آموزش يادگيرنده 

 محور، ماهيتاً تناسب بيشتری با برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش دارند.
آن  در  که  است  آموزشی  يادگيرنده محور  آموزش  از  «منظور  يادگيرنده محور:  آموزش 
ديگر  نام  می گيرند.  برعهده  خود  را  مطالب  فهم  و  درک  مسئوليت  معلّم،  کمک  به  يادگيرندگان، 
آموزش يادگيرنده  محور آموزش غيرمستقيم است. بنابه گفتٔه فتسکو و مک کلور آموزش غيرمستقيم 
مورد استفادٔه معلّمانی قرار می گيرد که ترجيح می دهند مطالب را از دانش آموزانشان بيرون بکشند.» 

(سيف، ۱۳۸۸، ص ۵۲۴)
هم  با  اصولی  در  حال  اين  با  متنّوع اند،  يادگيرنده  محور  آموزشی  روش های  که  چند  «هر 
مشترکند. فتسکو و مک کلور ويژگی ها يا اصول مشترک همٔه روش های آموزشی يادگيرنده محور را 

به صورت زير بيان کرده اند: 
١ــ به جای هدف های دقيق از هدف های کلّی آموزشی استفاده می شود. 

٢ــ از مواّد يادگيری هر چه بيشتر و متنّوع تر استفاده می شود. 
٣ــ ممکن است تکليف يادگيری را معلّم تعيين کند، اما دانش آموزان اجازه دارند که دربارٔه 
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چگونگی انجام آن خودشان تصميم بگيرند. 
ايفا  را  هدايت گر  يا  تسهيل کننده  نقش  معلّم  می شوند  کمک  محتاج  دانش آموزان  وقتی  ٤ــ 

می کند. 
٥ــ به دانش آموزان فرصت کافی داده می شود تا تکاليف يادگيری را انجام دهند و به ارزش 

آن پی ببرند. 
٦ــ تفاوت ها بيشتر شناخته و رعايت می شوند. 

معلّم محور  آموزشی  روش های  از  بيشتر  آنها  انعطاف پذيری  و  دموکراتيک  جنبه های  ٧ــ 
است.» (سيف، ۱۳۸۸، ص ۵۲۴)

«آموزش يادگيرنده محور عمدتاً در رويکرد روانشناسی سازنده گرايی ريشه دارد. سازنده گرايی 
بر نقش فّعال يادگيرنده در درک و فهم موضوع ها و ساختن دانش تأکيد می کند. همچنين روانشناسان 
و صاحب نظرانی مانند ديويی، پياژه، و ويگوتسکی از مدافعان يادگيری اکتشافی و مشارکت گروهی 
بين  رقابت  حذف  بر  ديويی  جان  می دهد.  تشکيل  را  يادگيرنده محور  آموزش  زيربنای  که  هستند 
اجتماعی  تعامل  بر  ويگوتسکی  و  يادگيرندگان،  ميان  همکاری  بر  پياژه  مسئله،  حّل  در  يادگيرندگان 

تأکيد داشته اند.» (سيف، ۱۳۸۸، ص ۵۲۵)
روش های يادگيرنده محور متنّوع اند. مهم ترين آنها که در اجرای برنامه درسی تفّکر و پژوهش 

نقش زيادی دارند عبارت اند از:
 آموزش به کمک بحث گروهی
 آموزش برای يادگيری اکتشافی

 آموزش به کمک يادگيری مشارکتی
فراهم  به  گروهی  بحث  کمک  به  «آموزش  گروهی:  بحث  کمک  به  آموزش  ۱ــ۲ــ۳ــ 
آوردن موقعيتی گفته می شود که در آن يادگيرندگان با همديگر، يا يادگيرندگان با معلّم، به گفت  و گو 
می پردازند تا اطّالعات، انديشه ها، و عقايد را با هم مبادله کنند يا با کمک هم به حّل مسائل بپردازند. 
بنابراين بحث گروهی روشی است برای تحريک انديشيدن، به چالش کشيدن نگرش ها و باورها، و 

پرورش مهارت های ميان فردی.» در بحث گروهی مهارت های ميان فردی عبارت اند از يادگيری:
 گوش دادن به صحبت های ديگران

 تحّمل ديدگاه های مخالف ديدگاه خود
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 رعايت حق آزادی افراد ديگر
 ،۱۳۸۸ (سيف،  ديگران  و  خود  ارزشيابی  و  نگرش ها،  فهم،  و  درک  انتقادی  وارسی   

ص ۵۲۵)
«بحث گروهی به عنوان يک روش آموزشی به دو شکل می تواند انجام پذيرد. يک شکل آن 

بحث تمامی کالس و شکل ديگرش بحث گروه های کوچک است.» (سيف، ۱۳۸۸، ص ۵۲۶) 

۲ــ۲ــ۳ــ آموزش برای يادگيری اکتشافی: يکی ديگر از روش های آموزش يادگيرنده  
محور آموزش برای يادگيری اکتشافی است. به آن نام های ديگر از جمله يادگيری اکتشافی، يادگيری 
نظرئه  فرض های  بر  نيز  اکتشافی  يادگيری  است.  شده  داده  نيز  پژوهشگری  آموزش  و  پژوهشگری، 
سازنده گرايی استوار است. طبق اين نظريه، يادگيرنده خود کشف کننده و سازندٔه دانش است. در اين 

روش معلّم دانش آموزان را وا می دارد تا خودشان به کشف و ساختن دانش بپردازند. 
کروکشانک،  می سازد.  برآورده  را  زيادی  هدف های  اکتشافی  يادگيری  برای  «آموزش   

جنکيس، و متکالف آنها را در سه مورد زير خالصه کرده اند:
 واداشتن يادگيرندگان به انديشيدن در پيش خود

 کمک به يادگيرندگان در کشف اينکه چگونه دانش به دست می آيد. 
 باال بردن مهارت های تفّکر سطح باال» (سيف، ۱۳۸۸، ص ۵۳۵)

مجموعه ای  دارای  اکتشافی  يادگيری  برای  آموزش  که  می شوند  موجب  فوق  «هدف های 
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ويژگی خاّص خود باشد ويژگی های اين روش عبارت اند از:
 نقش معلّم انتقال دانش نيست، بلکه تجارب کالسی را به گونه ای تدارک می بيند که از طريق 

آن يادگيرندگان خود دانش را کشف کنند. 
 معلّم اکتشاف و انديشيدن مستقل را در يادگيرندگان تشويق می کند. 

 يادگيرندگان به دريافت دانش از سوی معلّم راضی نمی شوند، بلکه با مسائل و موضوعات 
به چالش می پردازند تا خود چيزی را کشف کنند. 

 مشارکت يادگيرندگان در فّعالّيت يادگيری و تعامل آنان با تجارب کالسی در سطح بااليی 
قرار دارد. 

فّعالّيت  به  آفرينندگی،  و  ارزشيابی،  تحليل،  يعنی  شناختی،  باالی  سطوح  در  يادگيرندگان   
می پردازند.» (سيف، ۱۳۸۸، ص ۵۳۵)

آموزشی  روش های  از  ديگر  يکی  مشارکتی:  يادگيری  کمک  به  آموزش  ۳ــ۲ــ۳ــ 
آن  در  که  می شود  گفته  روشی  به  مشارکتی  «يادگيری  است.  مشارکتی  يادگيری  محور  يادگيرنده  
يادگيرندگان در گروه های کوچک با هم کار می کنند و برای دستاورد جمعی شان مورد تقويت قرار 
می گيرند. ويژگی مهّم اين روش آن است که در آن اعضای گروه با هم کار می کنند تا به هدف مشترکی 

برسند که هم کل گروه و هم فرد فرد اعضای گروه از آن سود می برند.» (سيف، ۱۳۸۸، ص ۵۴۴)
و  يکديگر،  به  گروه  اعضای  بودن  وابسته  دسترس،  قابل  و  روشن  هدف های  داشتن   
مسئوليت فردی از ويژگی های اساسی يادگيری مشارکتی است. معلّم در يادگيری مشارکتی عمدتاً 
نقش هدايت کننده را ايفا می کند. همچنين زمانی که گروه نياز به اطّالعاتی دارد که نمی تواند آن را به 

دست آورد معلّم می تواند آن اطّالعات را در اختيار گروه قرار دهد. 
«روش های مبتنی بر يادگيری مشارکتی را اسالوين به دو دستٔه کلی تقسيم کرده است. يک   
دستٔه آنها روش های مطالعۀ گروهی و دستٔه ديگر روش های مبتنی بر پروژه نام دارد. در روش های 
مهارت های  علمی و  مشّخص  موضوع های  تا  کار می کنند  با هم  عمدتاً  يادگيرندگان  گروهی،  مطالعٔه 
مسائل  چيزهايی هستند که اصطالحاً  يادگيری در اين روش ها  بياموزند. موضوع های  تحصيلی را 
خوب سازمان يافته نام گرفته اند. در روش های مبتنی بر پروژه يادگيرندگان به طور گروهی کار می کنند 
به  را  اينها  به  شبيه  مواردی  يا  ديواری،  روزنامٔه  يک  علمی،  آزمايش  يک  تحقيقی،  گزارش  يک  تا 

وجود آورند.» (سيف، ۱۳۸۸، ص ۵۴۷)
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۳ــ۳ــ مديريت فرايند يادگيری
در اجرای برنامهٔ  درسی تفّکر و پژوهش صبر و تحّمل معلّم و تسلط بر فنون پرسشگری،   

تسهيل گری و هدايت مباحثات، داستان خوانی و قّصه گويی ضروری است. 
۱ــ۳ــ۳ــ صبر و تحّمل معّلم: صبر و تحّمل معلّم از نکات کليدی مديريت فرايند يادگيری 

است. اين امر از چند جهت قابل بررسی است. 
 صبر و تحّمل در توزيع زمان بين خود و دانش آموزان؛ بدين معنا که در فرايند پرورش تفّکر 
توانمندسازی دانش آموزان در به کارگيری قّؤه تفّکر و تعّقل خود در مقايسه با رسيدن به نتيجه اهّميت 
فرايند  کوتاه سازی  از  پرهيز  دانش آموزان،  نظرات  ارائٔه  به  بيشتر  زمان  اختصاص  لذا  دارد  بيشتری 

مباحثه، و ارائه نکردن پيام به صورت مستقيم ضرورت دارد. 
ارجاع  دانش آموزان،  ايده های  نکردن  رها  پرسش؛  يک  پيگيری  برای  فرصت  اختصاص   
پاسخ يک فرد به ديگردانش آموزان به منظور نقد و مقايسٔه آن نظر با نظر خود، تشويق به استفاده از 
ايده های مطرح شده برای ساخت ايده های تازه با ترکيب و تغيير ايده های قبلی، يکی ديگر از مصاديق 

تحّمل معلّم در فرايند پرورش تفّکر است. 
گونه  دو  نامرتبط  ظاهر  به  عقايد  نامرتبط؛  ظاهر  به  عقايد  به  کردن  گوش  در  تحّمل  و  صبر   
هستند. در يک گونه، عقيده و نظر دانش آموز در ابتدا نامرتبط به نظر می رسد اما با پرسش در مورد 
آن نظر، دانش آموز با توضيح و مثال ارتباط را نشان می دهد. نوع دوم اظهار نظری است که پرداختن 
به آن در کالس باعث به حاشيه رفتن موضوع اصلی می شود. در مورد اّول با سؤاالت پيگير ارتباط 
را واضح سازيد و در مورد دوم بدون قطع بحث توّجه دانش آموز را به ايده ای که در آن زمان روی 
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آن بحث می شد جلب کنيد و مجددًا در مورد سؤال اصلی از او نظر بخواهيد. 
 پرهيز از تشويق نابه  هنگام ؛ لّذت معلّم در رسيدن دانش آموزان به پاسخ صحيح و ابراز اين 
لّذت نزد دانش آموزان فرايند ايده پردازی را متوقف، کند يا به حداقل می رساند. اين امر به ويژه در 
آموزش تفّکر که مبنای آن نگاه فلسفی به يک امر از زوايای گوناگون است باعث آسيب رساندن به 
پويايی فرايند می شود. برای پرهيز از اين امر بهتر است معلّم با شنيدن عقايد و نظرات مورد نظر خود 
از زبان دانش آموزان، از ابراز موافقت يا تشويق صريح عقيده خودداری کند و به جای آن، مشارکت 

دانش آموزان در مباحثات را تشويق کند. 
۲ــ۳ــ۳ــ پرسشگری معّلم: در پرورش تفّکر مهارت های پرسشگری معلّم نقشی محوری 
ايفا می کند. پرسش ها گام نخست در شروع يک گفتمان با خود يا ديگران است. پرسش ها بر دوگونه اند: 
دستٔه اّول پرسش های مستقيم هستند که در آنها دقيقاً هدف خود را می دانيم؛ ما پرسش را طوری طرح 
می کنيم که متضّمن پاسخ آری يا نه باشد. دستٔه دوم پرسش های غيرمستقيم هستند که با طرح آنها منتظر 
پاسخ های بسيار هستيم و حّتی الزم است از پرسش های مستقيم برای محدود کردن پاسخ ها استفاده 
کنيم. اصوالً طرح يک پرسش بدون هدف ممکن نيست. کار مهم مشخص کردن هدف و سپس يافتن 
پرسش های مناسب برای دنبال کردن آن است. اين کار آن طور که به نظر می رسد ساده نيست. برخی از 

انواع پرسش هايی که در فّعالّيت  های اين برنامه به کار گرفته می شوند عبارت اند از:
 پرسش هايی که در آن از دانش آموز خواسته می شود سخن خود را روشن تر بيان کند.

بيان  را  خود  شواهد  و  استدالل ها  می شود  خواسته  دانش آموز  از  آن  در  که  پرسش هايی   
کند. 

 پرسش هايی که ديدگاه های مختلف يک نفر راجع به يک موضوع، يا ديدگاه های چند نفر 
راجع به يک موضوع را کشف می  کنند. 

از  آن  در  و  می آزمايند  را  آن  علل  و  روابط  و  نظر  يک  پيامدهای  و  مفاد  که  پرسش هايی   
دانش آموز خواسته می شود که نتايج يک نظر يا روابط بين وقايع و پديده ها را توضيح دهند. 

 پرسش هايی در مورد يک پرسش يا گفت وگو، پرسش هايی هستند که در آن از دانش آموز 
خواسته می شود پرسش يا گفت و گو را به صورت ديگری طرح کند. اين نوع پرسش به روشن سازی 

جنبه های مختلف موضوع يا طرز تلقی دانش آموز کمک می کند.
در جدول صفحٔه بعد برای هر يک از اين نوع پرسش ها مثال هايی ارائه شده است.
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جدول ١ــ٣

مثال نوع پرسش
می توانی توضيح بيشتری بدهی؟ پرسش های جويندۀ وضوح

می توانی با مثال توضيح خود را کامل کنی؟ 
 آيا منظور شما اين است که . . . . . . . . . . . . . . . . . . ؟ 

آيا شما فکر می کنيد اين مورد مانند آن يکی است؟ 
پرسش هايی که در مورد استدالل ها 

وشواهد پرسيده می شوند. 
چرا اينطور فکر می کنی؟ 

چه دليلی برای اين نظر داری؟ 
شواهد شما برای اين ادعا چيست؟ 

آيا اين بدين دليل است که . . . . . . . . . . . . . . . . ؟ 
آيا شواهد برای قضاوت کافی است؟ 

پرسش هايی که ديدگاه های مختلف را 
کشف می  کنند. 

نظر شما در اين مورد چيست؟ 
آيا به گونه ای ديگر هم می توان به اين مورد (مسئله، واقعه، پديده، 

و… ) نگاه کرد؟ 
آيا ديگران هم مانند شما فکر می کنند؟ 

آيا با آنچه ديگران گفته اند موافقيد؟ 
مخالفت شما برای چيست؟ 
آيا کسی نظر ديگری دارد؟ 

آيا ديدگاه های مختلف را بررسی کردی؟ 
پرسش هايی که مفاد و پيامدها را 

می آزمايند. 
وقايع چه رابطه ای با هم دارند؟ 

چه چيز باعث شد اين واقعه اّتفاق بيفتد؟ 
چه خواهد شد اگر. . . . . . . . . ؟ 

از آنچه گفتيد چه نتيجه ای به دست می آيد؟ 
پرسش هايی در مورد يک پرسش يا 

گفت و گو 
آيا می توان اين پرسش را به صورت ديگری مطرح کرد؟ 

آيا می توان اين پرسش را به چند پرسش ديگر تبديل کرد؟ 
آيا در اين پرسش اصل موضوع مطرح شده است؟ 
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۳ــ۳ــ۳ــ هدايت مباحثات: در فّعالّيت های يادگيری برنامه درسی تفّکر و پژوهش دو نوع 
بحث در گروه های کوچک و بحث تمامی کالس به کار گرفته شده است. نقش معلّم در بحث گروهی 
به تسهيل گر و هدايت گر تغيير می يابد تا دانش آموزان فرصت بيشتری برای شرکت در بحث داشته 
هنگام بحث  بدين معنی که چينش کالس در  تأثيرگذار است.  باشند. اين امر در چينش کالس نيز 
تمامی کالس، U شکل است تا دانش آموزان بتوانند با يکديگر ارتباط کالمی و چشمی برقرارکنند. 
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جدول ٢ــ٣ــ رهنمودهايی برای هدايت بحث گروهی (اقتباس از اثرسيف، ۱۳۸۸، ص ۵۲۹)

راهکار و مثالرهنمود

همکاری کودکان خجول را به بحث جلب 
کنيد. 

 منتظر يک سکوت طوالنی نمانيد تا از يک دانش آموز خجول بخواهيدکه نظری 
را ابراز کند. 

 از افراد خجول سؤال                            هايی بپرسيد که به سادگی قابل جواب دادن باشند. 
مثال: جمشيد نظر شما در اين باره چيست؟ 

اظهارنظرها و سؤال های يک دانش آموز 
را به سوی دانش آموز ديگر هدايت کنيد. 

 دانش آموزان را تشويق کنيد تا به جای منتظر ماندن برای اظهارنظر شما به 
يکديگر نگاه کنند و همديگر را مورد خطاب قرار دهند. 

مثال: پرويز، اين يک عقيده عجيب است. محمد نظر شما در مورد عقيدٔه پرويز 
چيست؟ 

سعی کنيد آنچه را که دانش آموزان 
می گويند درک کنيد. اگر شما مطلب را 

به خوبی درک نکنيد دانش آموزان ديگر 
نيز آن را درک نخواهند کرد. 

 از دانش آموز ديگری بخواهيد آنچه را که دانش آموز قبلی گفته است، خالصه 
کند. اگر اين خالصه ناقص بود دانش آموز اّول سعی خواهد کرد تا اظهارات 

دانش آموز بعدی را کامل کند. 
مثال: احمد من فکر می کنم نظر شما اين باشد … درست است يا من اشتباه 

فهميدم؟ 

مثال: شواهدی برای دفاع از اين نکته داری؟ خواستار اّطالعات بيشتری باشيد. 
چگونه به اين نتيجه رسيدی؟ 

مثال: اجازه بدهيد ما در بارٔه …… صحبت می کرديم که امير پيشنهادی ارائه داد جريان بحث را به مسير اصلی برگردانيد. 
کسی نظر ديگری دارد؟ 

پيش از خواستن جواب، وقت کافی برای 
فکر کردن به دانش آموزان بدهيد. 

 از دانش آموزان بخواهيد پيش از جواب دادن نظر خود را روی کاغذ بنويسند و 
بعد آنچه را که نوشته اند برای کالس بازگو کنند. 

وقتی که صحبت های يک فرد تمام شد به 
ساير افراد نگاه کنيد و صحبت های آنها 

را بسنجيد. 

 اگر گمان برديد که دانش آموزان مطلبی را که يکی از آنها بيان کرده نفهميده اند از 
نشان  به  را  سرشان  دانش آموزان  اگر  نه؟  يا  شدند  مطلب  متوّجه  که  کنيد  سؤال  آنها 
بخواهيد مثالی بيان کنند يا داليلی برای صّحت مطلب  موافقت تکان دادند از آنها 

ارائه کنند. 

مشارکت دانش آموزان در بحث را تشويق 
کنيد.

 ايده ها و نظرات را تشويق نکنيد مشارکت در مباحثات را تشويق کنيد. 
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۴ــ۳ــ۳ــ قّصه گويی و داستان خوانی
الف)قّصه گويی:«پيچيدگی مهارت قّصه گويی ايجاب می کند قّصه گو عالوه بر ذوق، عالقه، 
رسا،  و  پرطنين  صدای  کالم،  تکيه  بدون  و  بی لکنت  زبان  مناسب،  و  روشن  بيان  و  عاطفی  لحن  از 
قدرت تغيير، تبديل و تقليد صدا در حالت های گوناگون (نجوا، خواهش، فرياد، ناله، و … ) ايجاد 
هيجان، نگاه نافذ، اندام پرتحّرک، و توانايی کاربرد طبيعی آنها، وارستگی و پشتکار برخوردار باشد. 
قّصه گو هنگام اجرای يک قّصه شخصيت خود را در بعدهايی که با حالت عادی او تفاوت دارد، 
گسترش می دهد. تا جهان خيال انگيز قّصٔه خويش را بشناسد مخاطبان خود را به آن جهان ببرد و در 

کار خود سهيم کند.» ( نعمت اللهی، ۱۳۸۹، ص ۳۲۰)
بايد و نبايدهای قّصه گويی

 قّصه گو بايد لحن خود را با لحن شخصيت های آن هماهنگ سازد و به وضعيت مخاطبان 
نزديک کند. 

 به چهره  مخاطبان نگاه کند، واکنش های آنها را در نظر بگيرد تا بتواند با حفظ طرح اصلی 
قّصه زمان اجرا را به فراخور وضع و حال آنها افزايش و کاهش دهد. 

 در جمع مخاطبان بنشيند چنانکه فاصله چندانی با آنها نداشته باشد. 
 واضح، آرام و شمرده سخن بگويد. 

 قّصه را هنگام اجرا برای خود مجّسم کند. 
 روح کلی قّصه را به خاطر بسپارد تا هنگام اجرا آن را گسترش يا کاهش دهد. 

 از قّصه نتيجه گيری مستقيم نکند. (نعمت اللهی، ۱۳۸۹، ص ۳۲۱)
و  انگيزه  ايجاد  ابزارهای  از  يکی  عنوان  به  داستان  کتاب های  معّلم:  داستان خوانی  ب) 
توانايی  کنار  در  اساس  اين  بر  دارند.  به سزايی  سهم  برنامه  اين  در  دانش آموزان  در  فلسفی  حيرت 
است.  برخوردار  ويژه ای  اهّميت  از  نيز  معلّم  داستان خوانی  مهارت   مناسب،  داستان  کتاب  انتخاب 

نکات زير از جمله مواردی است که به هنگام داستان خوانی بايد رعايت شود. 
 هدف از خواندن داستان در اين برنامه تقويت مهارت های خواندن دانش آموزان به معنای 
مناسب،  لحن  و  صوت  از  استفاده  و  آموزش  زمان  مديريت  منظور  به  رو  اين  از  نيست.  آن  خاّص 

داستان توسط معلّم خوانده می شود. 
 به منظور درک بهتر روند و فضای داستان ضرورت دارد قبل از ورود به کالس کتاب را 
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مطالعه کنيد. 
 به منظور نمايش الگوی رفتاری مناسب در کتاب خوانی، هنگام خواندن داستان در کالس 

درس، کتاب را تا نزنيد. 
 نمايش تصاوير کتاب داستان هنگام کتاب خوانی به درک بهتر و کامل تر قّصه و فضای آن 
کمک می کند اما بسته به موضوع فّعالّيت در برخی موارد بايد به هنگام خواندن داستان تصاوير را به 
دانش آموزان نشان داد. در مورد برخی ديگر از کتاب ها تصاوير را می توان به صورت يکجا پس از 

خواندن کتاب نمايش داد. در هر حال، تشخيص زمان نمايش تصوير با معلّم است. 
 هنگام نمايش تصاوير، بهتر است کتاب را کامالً باز نگه داريد و با حرکت مناسب دست، آن 

را در معرض ديد همٔه دانش آموزان قرار دهيد. 

۴ــ۳ــ انتخاب مواد و رسانه های آموزشی
مضامين کتاب های داستان ، فيلم ها، رخدادها و وقايع پيرامونی دست مائه مناسبی برای شروع 
بحث در حلقه های کند   و کاو و اجتماعات پژوهشی هستند. برخی از اين مواد و رسانه ها از قابليت 
بااليی برای پرورش تفّکر برخوردار هستند. انتخاب رسانه ها و مواّد آموزشی مناسب نيازمند استفاده 
از معيارهايی است. تسلّط به کاربست اين معيارها از صالحيت های اساسی معلّمان برای اجرای اين 

درس است. 
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۱ــ۴ــ۳ــ معيارهای انتخاب داستان برای برنامۀ درسی تفکّر و پژوهش
۱ــ موضوع داستان دارای حداقل دو موقعيت باشد که امکان مقايسٔه شباهت ها، تفاوت ها، 

و تشخيص رابطه های دو موقعيت را به دانش آموزان بدهد. 
۲ــ برخی موضوعات در محتوا قابليت طبقه بندی داشته باشد، يعنی موقعيت ها، شخصيت ها، 
وقايع را بتوان براساس داليلی طبقه بندی کرد. اگر محتوای داستانی امکان طبقه بندی های متفاوت 

را ارائه دهد مناسب تر است. 
۳ــ محتوای داستان موقعيت هايی را در خود داشته باشد که امکان قضاوت ارزشی را برای 

دانش آموزان فراهم کند. 
ديگر  از  فکری،  داستان  عنوان  به  را،  آن  که  باشد  موضوعاتی  و  مفاهيم  دارای  داستان  ۴ــ 

داستان ها متمايز بسازد. 
۵ــ داستان ها بايد دارای موضوعات يا حوادث متمرکز بوده و برای دانش آموزان جذاب و 

بحث انگيز باشند. 
۶ ــ حاوی موقعيت هايی باشد که مسائل فلسفی به طور غيرمستقيم در آن مطرح گردد و ضمن 

جذابيت بتواند سؤاالت فکری ايجاد کند. 
۷ــ ساختار تعّقلی و ذهنی داستان به گونه ای باشد که خواننده در حين تفّکر و تعّقل دربارٔه 

شخصيت داستان، لزوماً به عقايد و زيربنای فلسفی دست يابد. 
۸ ــ محتوا و پيام داستان قابليت ارتباط با تجارب زندگی روزمرٔه کودکان را داشته باشد. يعنی 

در خالل فّعالّيت  های روزانه و تجارب شخصی شخصيت های داستان، رمز و رازها شکل بگيرد. 
۹ــ محتوای داستان بايد بين جنبه های هنری زبان و جنبه های آموزشی تعادل برقرار کند و از 

اين طريق خواننده را به يافتن مطلب و چالش با انديشه و مسائل آن فراخواند. 
۱۰ــ داستان های فکری بايد ايجاد حيرت بکنند و تفّکر و تخّيل کودک را تحريک نمايند.

۱۱ــ حتی االمکان حجم محتوای داستان به گونه ای باشد که خواندن يا قّصه گويی آن حداکثر 
۱۰ دقيقه زمان نياز داشته باشد. در صورتی که داستانی ارزش وقت گذاری بيشتر را دارد دو جلسه 

به آن اختصاص داده شود. 
۲ــ۴ــ۳ــ معيارهای انتخاب فيلم برای برنامۀ درسی تفکّر و پژوهش

۱ــ زمان فيلم حداکثر ۱۰ دقيقه باشد؛ يا در صورت مونتاژ از فيلم های بلند بتوان محتوايی 
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مناسب آموزش تفّکر انتخاب کرد به گونه ای که مضمون، موضوع، و ماجرای اصلی کماکان قابليت 
کاربری آموزشی مورد نظر (فلسفيدن) را داشته باشد. 

تفاوت ها،  شباهت ها،  مقايسٔه  امکان  که  باشد  موقعيت  دو  حداقل  دارای  فيلم  محتوای  ٢ــ 
وتشخيص رابطه های دو موقعيت را به دانش آموزان بدهد. 

٣ــ برخی موضوعات در محتوا قابليت طبقه بندی داشته باشد، يعنی موقعيت ها، شخصيت ها، 
وقايع را بتوان براساس داليلی طبقه بندی کرد. اگر محتوای فيلم امکان طبقه بندی های متفاوت را 

ارائه دهد مناسب تر است. 
موقعيت به  يک  از  شده  اخذ  اطّالعات  الگوهای  انطباق  به  را  دانش آموز  فيلم  محتوای  ٤ــ 

موقعيت های ديگر، که همان نوع اطّالعات در آن به کار گرفته می شود، قادر سازد. 
برای  را  ارزشی  قضاوت  امکان  که  باشد  داشته  خود  در  را  موقعيت هايی  فيلم  محتوای  ٥ــ 

دانش آموزان فراهم کند. 
٦ــ فيلم دارای مفاهيم و موضوعاتی باشد که آن را از ديگر فيلم ها متمايز سازد. 

٧ــ فيلم ها بايد موضوعات يا حوادث متمرکز داشته و برای دانش آموزان جذاب و بحث انگيز 
باشند. 

٨ــ داستان فيلم حاوی موقعيت هايی باشد که مسائل فلسفی به طور غيرمستقيم در آن مطرح 
گردد و ضمن جذابيت بتواند سؤاالت فکری ايجاد کند. 

٩ــ ساختار تعّقلی و ذهنی فيلم به گونه ای باشد که بيننده در حين تفّکر و تعّقل دربارٔه عناصر 
موجود در فيلم (شخصيت ها، وقايع، روندها و … ) لزوماً به عقايد و زيربنای فلسفی دست يابد.

۱٠ــ محتوا و پيام فيلم قابليت ارتباط با تجارب زندگی روزمرٔه کودکان را داشته باشد. يعنی 
در خالل داستان آن، رمز و رازها شکل بگيرد. 

۱١ــ جريان فيلم بايد ايجاد انگيزه و حيرت بکند و تفّکر و تخّيل کودک را تحريک نمايد. 

۵ــ۳ــ طّراحی فّعالّيت    (بخش غيرتجويزی يا اختياری)
صالحيت طّراحی از صالحيت های سطح باالی معلّمان حرفه ای است. اين صالحيت شامل 
تسلّط به کارگيری هم زمان صالحيت های اجرا، انتخاب گری، و طّراحی است. معلّمان مجّرب با اتکا 
به تجربٔه عملی و به کارگيری دانش نظری خود در زمينٔه روانشناسی، برنامه ريزی، طّراحی آموزشی 
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انتظار  آنها  از  بود.  خواهند  غيرتجويزی  بخش  يادگيری  فّعالّيت  های  طّراحی  به  قادر  بالقّوه  و… 
می رود براساس چهارچوب زير و اصول انتخاب مواد و رسانه های آموزشی توانايی خود را به فعليت 

برسانند. 
۱ــ۵ــ۳ــ اصول طّراحی فّعالّيت 

با  فّعالّيت  ها  اهداف  که  گونه ای  به  می دهد؛  پوشش  را  برنامه  هدف  چند  يا  يک  فّعالّيت  هر   
اهداف برنامه هماهنگی داشته باشد. 

 در طّراحی فّعالّيت ها بايد انتظارات عملکردی خاص و مشترک مورد توّجه قرار گيرد. 
 در تعيين عناوين و محتوای فّعالّيت ها ضمن همسويی با اهداف برنامهٔ  درسی تفّکر و پژوهش 

پائه ششم، به نيازهای يادگيرندگان و انتظارات جامعه نيز بايد توّجه شود. 
 پرورش تفّکر در پائه ششم بر صالحيت های استدالل، کاوشگری، و نقد و ارزشيابی تأکيد 

دارد. 
 در طّراحی فّعالّيت ها توّجه به طيف توانايی های دانش آموزان، ميزان برخورداری مدرسه 
از تجهيزات و فّناوری ها، ميزان دخالت يا عدم دخالت معلّم در فرايند ياددهی ــ يادگيری ضروری 

است. 
 نقش اّوليا حمايت از ايده های اساسی برنامه و تسهيل گری می باشد؛ در طّراحی فّعالّيت  ها 

اين نقش به حدی بايد باشد که موجب دخالت در روند و جهت يادگيری تفّکر دانش آموز نشود. 
طّراحی  در  باشد.  داشته  نياز  زمان  جلسه  دو  يا  يک  است  ممکن  فّعالّيت  يک  اجرای   

فّعالّيت های يادگيری زمان مورد نياز بايد به دّقت محاسبه شود. 
نکته: در صورتی که طّراحی فّعالّيت در مدرسه امکان نداشته باشد ۳ جلسٔه غيرتجويزی نيز 

با استفاده از فّعالّيت های باقيمانده از بخش نيمه تجويزی انجام خواهد گرفت. 
 طّراحی فّعالّيت  های ياددهی ــ يادگيری بايد به گونه ای انجام گيرد که بين فّعالّيت های داخل 

و بيرون از کالس دانش آموز تعادل برقرار باشد. 
 هر فّعالّيت با يک محّرک برای جلب توّجه و آماده شدن برای ورود به يک اجتماع پژوهشی 
از  استفاده  ديگر،  خواندنی  متون  يا  شعر،  داستان،  خواندن  واقعی،  محيط  در  مشاهده  قالب  در 
پديده، و … آغاز  شنيداری، تصوير، فيلم، بازی، ايفای نقش، يا در پی وقوع يک  رسانه های های 

خواهد شد. 
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 طّراحی فّعالّيت بايد به گونه ای باشد که موجبات برقراری ارتباطات عاطفی به عنوان پيش نياز 
حلقه های کند و کاو و اجتماع پژوهش، که دارای کنش و واکنش شناختی و عاطفی باشد، را بين 

دانش آموزان و دانش آموزان و معلّم فراهم سازد. 
گفت وگو،  و  بحث  تجربه،  مانند  متنّوع  روش های  از  استفاده  بايد  فّعالّيت ها  طّراحی  در   

عبرت آموزی و جدال احسن لحاظ شود. 
 در طّراحی فّعالّيت  های ياددهی ــ يادگيری بايد از تمرين ها و تکاليف تکميلی، توسعه ای و 

خّالق برای تقويت و تثبيت آموخته ها استفاده شود. 
ـ  ۵  ــ۳ــ چهارچوب طرح فّعالّيت  ۲ـ

فّعالّيت های يادگيری تفّکر و پژوهش در چهارچوب مشّخصی تنظيم و ارائه شده اند. (رجوع 
کنيد به فصل چهار) در طّراحی فّعالّيت های غيرتجويزی نيز استفاده از اين چهارچوب الزامی است. 

چهارچوب طرح فّعالّيت به شرح زير می باشد. 
 عنوان فّعالّيت 

 مضمون فّعالّيت 
 صالحيت  ها

 زمان
 هدف 

 انتظارات عملکردی 
 مواد و وسايل آموزشی

 فرايند اجرا
 توصيه های اجرايی

 فّعالّيت تکميلی
 پيوست ها

تعريف موارد فوق بدين شرح است:
عنوان فّعالّيت: عنوان فّعالّيت برگرفته از فّعالّيت اصلی ياددهی ــ  يادگيری پيش بينی شده 
برای دستيابی به انتظارات عملکردی است و به گونه ای خواهد بود که موجب ايجاد انگيزه و انتظار 

در مخاطب شود. 
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مضمون: در هر فّعالّيت يک يا دو مضمون پيگيری می شود. اين مضامين بار مفهومی فّعالّيت 
را بر دوش دارند. برخی از مضامين در فصل دوم نام برده شده است. با توّجه به نياز کالس می توان 
از همين مضامين يا مضامين ديگری که با اهداف برنامه هماهنگی داشته باشد استفاده کرد. انتخاب 
کنجکاوی های  زندگی،  روز  جريانات  و  وقايع  پايه،  شش  درسی  موضوعات  از  می تواند  مضامين 

دانش آموزان دربارٔه محيط طبيعی و اجتماعی پيرامون، و ماورا الطبيعه انجام گيرد. 
صالحيت ها: منظور صالحيت های اساسی در تفّکر و پژوهش نظير استدالل، تخّيل، حّل 
مشاهدات،  هدايت  کاوش گری،  پرسش گری،  سيستمی،  تفّکر  خلق،  و  ابداع  انتقادی،  تفّکر  مسئله، 
تحليل، قضاوت براساس شواهد، تصميم گيری، قضاوت براساس نظام معيار، تأّمل در خود، خود 
پيگيری  مهارت ها  اين  از  مورد  چند  يا  يک  فّعالّيت  هر  در  است.  معيار  نظام  براساس  ارزشيابی 

می شوند. 
زمان: مطابق زمان جلسٔه آموزشی در دورٔه ابتدايی متناسب با فّعالّيت يک يا دو جلسه در 

نظر گرفته می شود. 
هدف: يک بند تشريحی به عنوان مقدمه در فّعالّيت نوشته می شود که در آن هدف يا هدف های 

کلّی به همراه فّعالّيت  های ياددهی ــ يادگيری به صورت ضمنی توضيح داده می شود. 
برنامه  عملکردی  انتظارات  از  انتظار  چند  يا  يک  فّعالّيت  هر  در  عملکردی:  انتظارات   
پيگيری می شود اين انتظارات در طرح فّعالّيت بايد در دو زير عنوان انتظارات عملکردی خاص و 

انتظارات عملکردی مشترک مشّخص شود. 
مواد و وسايل آموزشی: تجهيزات، مواد و وسايل پيش بينی شده برای يک جلسه آموزش 
می باشد.   … و  شنيداری  و  ديداری  مواّد  خواندنی،  مواّد  ارزشيابی،  برگه های  کاربرگ ها،  شامل 
شايان ذکر است به منظور طّراحی کاربرگ معلّم  ساخته صفحات سفيدی در صفحات پايانی کتاب 

کار قرارداده شده است. 
دستورالعمل  شامل  و  می شود  داده  توضيح  آموزش  گام های  بخش  اين  در  اجرا:  فرايند 
ايفای نقش های پيش بينی شده برای معلّم و دانش آموز به منظور مشارکت مؤثّر در فرايند يادگيری و 

مديريت مناسب بر مواد و رسانه های آموزشی و ساير عوامل و امکانات است. 
در هر يک از فّعالّيت های يادگيری، سؤاالتی طرح می شود. اين سؤاالت را می توان در سه 
دانش آموز  از  سؤاالت  نوع  اين  در  است.  موقعيت  توصيف  اّول  دستٔه  سؤاالت  کرد.  طرح  دسته 
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خواسته می شود آنچه را در داستان شنيده يا در فيلم، تصوير و نمايش يک فّعالّيت مشاهده کرده است 
بيان کند. سؤاالت دستٔه دوم سؤاالتی است که در آن ابهامات، موقعيت های متضاد، روابط، تغييرات 
و … موجود در داستان، فيلم و فّعالّيت مورد سؤال قرار می گيرد. اين دسته از سؤاالت به دنبال 
پرورش قّؤه استدالل دانش آموزان است؛ لذا از ماهيت و چيستی و چرايی سؤال می کنند. سؤاالت 

دستٔه سوم يا سؤاالت پايانی، يافته های دانش آموز را به موقعيت زندگی او پيوند می دهند.
توصيه های اجرايی: در پاره ای از موارد الزم است انعطاف خاّصی در برنامه لحاظ شود 
يا ترتيب ا جرا به نحوی تغيير يابد. در اين صورت موارداحتمالی وتوصيه های الزم در اين قسمت 

نوشته می شود. 
فّعالّيت تکميلی: در طّراحی فّعالّيت های ياددهی ــ يادگيری از تمرين ها و تکاليف تکميلی، 
توسعه ای و خّالق برای تقويت و تثبيت آموخته ها استفاده می شود. در صورت نياز به چنين فّعالّيت هايی 

در اين قسمت طرح به آن اشاره می شود. (برای مشاهده نمونه به کتاب کار رجوع کنيد.)
پيوست ها: در برخی فّعالّيت  ها پيوست ها شامل خالصٔه داستان يا داستان هايی است که در 

آن فّعالّيت به کار گرفته شده است. 
ـ  ۵  ــ۳ــ سازماندهی فّعالّيت های يک جلسه: مراحل ارائٔه فّعالّيت در يک جلسه به  ۳ـ
شرح زير است. اجرای تمامی مراحل نامبرده در روش ارائه در همٔه جلسات الزامی نيست و به جز 
در مورد مرحلٔه ارائٔه محرک و ايجاد انگيزه تقّدم و تأّخر در نوشتار لزوماً به معنای تقّدم و تأّخر زمانی 

در اجرای مراحل نيست. 
خواندن  مشاهده،  فّعالّيت،  يک  نمايش  بازی،  از  استفاده  با  انگيزه  ايجاد  و  محّرک  ارائٔه   

داستان، نمايش فيلم، تصوير و غيره.
 گروه بندی و فّعالّيت حلقه های کند و کاو کوچک (برحسب ضرورت)

 طرح نظرات در اجتماع پژوهشی کالس
فصل  در  فّعالّيت  طرح  در  شده  پيش بينی  مراحل  با  کار (متناسب  کتاب  فّعالّيت  های  انجام   

چهار کتاب راهنمای معلّم)
 جمع بندی (در صورت لزوم)

 فّعالّيت تکميلی (ارائٔه تمرين، تکليف، مطالعٔه بعدی، و … در صورت لزوم) 
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     فصل چهارم 
 

روش آموزش جلسه به جلسه 

مقّدمه
در اين فصل ابتدا فّعالّيت  های يادگيری برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش در جدول در يک نگاه 
توصيف شده اند. سپس شرح طّراحی جلسه به جلسٔه آموزش در دو بخش تجويزی و نيمه تجويزی۱ 
ارائه شده است. تصوير صفحهٔ  کتاب کار دانش آموزان نيز در پايان فرايند اجرای فّعالّيت ارائه شده 
است. همانطور که قبالً توضيح داده شد اجرای ۲۰ جلسٔه تجويزی برای همٔه کالس های پائه ششم 
يکسان و الزامی است. اما از ۱۲ فّعالّيت بخش نيمه تجويزی ۳ مورد انتخاب و اجرا می شود. طّراحی 
فّعالّيت  های  از  می تواند  تمايل  صورت  در  که  است  معلّم  برعهدٔه  نيز  غيرتجويزی  بخش  فّعالّيت های 

باقيماندٔه بخش نيمه تجويزی استفاده کند. 
جدول ١ــ٤

تعداد جلساتنوع فّعالّيت رديف
۲۰تجويزی (الزامی)۱
۳نيمه تجويزی (انتخابی)۲
۳غيرتجويزی (اختياری)۳
۴ارزشيابی۴

۳۰جمع

۱ــ برای توضيح بيشتر به فصل دوم، عنوان برنامه  آموزشی، ص ۲۸ رجوع کنيد. 
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در طّراحی و سازماندهی فّعالّيت  های يادگيری دو گونه نظم را می توان رعايت کرد:
۱ــ نظم منطقی؛ نظم منطقی به معنای توّجه به اصول انتخاب و سازماندهی محتوا از حيث 
توّجه به موضوع برنامٔه درسی است. يعنی تقّدم و تأّخر فّعالّيت  ها ناشی از ارتباط موضوعی آنها و 

اطمينان از توّجه به جنبه های مختلف يک موضوع در طّراحی است.
۲ــ نظم روانی؛ نظم روانی به معنای تعيين توالی و سازماندهی فّعالّيت  ها براساس توّجه به 
اصول روان شناسی يادگيری است. يعنی تقّدم و تأّخر فّعالّيت ها ناشی از توّجه به عاليق و جلب انگيزٔه 

دانش آموزان در تعامل با فّعالّيت های يادگيری است.
مثال  عنوان  به   است.  بوده  مّدنظر  منطقی  نظم  برنامه  اين  يادگيری  فّعالّيت های  طّراحی  در 
به  دستيابی  برای  و…  پرسش هايم  و  من  من،  کشور  پايتخت  زيرذّره بين،  مردم پسندها،  فّعالّيت  های 
صالحيت کاوشگری، و فّعالّيت  هايی مانند نارنجی پوش امانتدار، بوی خوش مدينه، مارگير و اژدها، 
آقکند و… برای دستيابی به صالحيت قضاوت و ارزشيابی، و تعدادی از فّعالّيت ها تلفيقی طّراحی 
شده اند. اما در چينش فّعالّيت  ها برای اجرا، نظم روانی بيشتر مورد توّجه قرارگرفته است. از اين رو 
شادابی  و  دانش آموزان،  در  عالقه  و  انگيزه  ايجاد  براساس  فّعالّيت  ها  چينش  که  می کنيد  مالحظه 

فضای کالس انجام گرفته است. 
جدول ٢ــ٤ــ توصيفی فّعالّيت های يادگيری برنامۀ درسی تفکّر و پژوهش در يک نگاه

يف
عنوان فّعالّيت رد

نوع 
 فّعالّيت 

زمانصالحيت هامضمون
پيوست

ندارددارد

۱
واژه های 
تصادفی

تجويزی
تعلق و 

جفت سازی
طبقه بندی، قضاوت و نقد، 

استدالل
٭۱جلسه

۲
ديدنی های 
سرزمين من

انتخاب، هويّتتجويزی
تصميم گيری، استدالل، 

قضاوت
٭۱جلسه

۳
نارنجی پوش 
امانتدار

تجويزی
به گونه ای ديگر 
ديدن وقايع و 
حوادث

قياس، تصميم گيری، 
پرسشگری، استدالل

٭۱جلسه

تجويزیيک اتّفاق عجيب٤
ماورا، علّت و 

معلول
تخّيل، قضاوت براساس 

شواهد، استدالل
٭۱جلسه



٥٢

يف
عنوان فّعالّيترد

نوع 
 فّعالّيت

زمانصالحيت هامضمون
پيوست

ندارددارد

۵
خرسی که 

می خواست 
خرس بماند.

هويّتتجويزی

مشاهده۱، قضاوت و 
ارزشيابی، استدالل، 

استنباط و نتيجه گيری از 
يافته ها 

٭۱جلسه

٭۱جلسهمشاهده، استدالل، قضاوتآرزوها، انتخاب هاتجويزیبوی خوش مدينه۶

۷ و 
 ۸

تجويزیمردم پسندها

روش گردآوری 
اطّالعات 
(مصاحبه، 

نظرسنجی کتبی)

نظرسنجی، گردآوری 
اطّالعات، تحليل، 
استنباط، استدالل

٭۲جلسه

طمع، آرزوهاتجويزیمارگير و اژدها۹
مشاهده، تحليل، قياس، 
قضاوت و ارزشيابی

٭۱جلسه

تجويزیشکلی ديگر۱۰
به گونه ای ديگر 

ديدن
مشاهده، استدالل، تجّسم، 

تخّيل
٭۱جلسه

 ١١
و 
١٢

تجويزیزير ذّره بين
روش گردآوری 

اطّالعات 
(مشاهده)

مشاهده، گردآوری 
اطّالعات، تحليل، 
استنباط، استدالل

٭۲جلسه

تجويزیآقکند۱۳
منطق، در 

جستجوی معنا
مشاهده، استدالل، حل 

مسئله، قضاوت
٭۱جلسه

۱۴
پايتخت کشور 

من
تجويزی

روش گردآوری
اطّالعات 

(منابع چاپی  و 
الکترونيکی)

تحليل و استدالل
 ١
جلسه

٭

۱ــ مشاهده، گردآوری اطّالعات با استفاده از حواّس پنجگانه است.
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يف
عنوان فّعالّيترد

نوع 
 فّعالّيت

زمانصالحيت هامضمون
پيوست

ندارددارد

همدلیتجويزیلی لی حوضک۱۵
مشاهده، تحليل، استدالل، 

قضاوت بر اساس نظام 
معيار

٭۱جلسه

پديده هاتجويزیشگفتی ها۱۶
مشاهده، پرسشگری، 

استدالل
٭۱جلسه

۱۷
من  و

پرسش هايم
تجويزی

در جست و جوی 
معنا

پرسشگری، توليد معيار، 
قضاوت براساس معيار، 

استدالل
٭۱جلسه

مرگ و زندگیتجويزیدانٔه نی۱۸
مشاهده، قياس، تحليل، 

استدالل، قضاوت
٭۱جلسه

آرزوها و زيبايیتجويزیماه بود وروباه!۱۹
مشاهده، استدالل، استنباط 

و نتيجه گيری
٭۱جلسه

۲۰
ميمون های 
گرانبها

تجويزی
مشاهده، استدالل، قضاوت طمع، ارزش ها

و ارزش گذاری
٭۱جلسه

ايده ها، قدرت فکرنيمه تجويزیهرکاری … !۲۱
مشاهده، حّل مسئله، 

استدالل
٭۱جلسه

۲۲
برنامٔه کودک و 

نوجوان
نيمه تجويزی

روش گردآوری 
اطّالعات 
(مشاهده)

گردآوری اطّالعات، 
مشاهده، طبقه بندی، 
تحليل، استدالل

٭۱جلسه

نيمه تجويزیازکجا بدانم؟۲۳

روش گردآوری 
اطّالعات 

(منابع چاپی  و 
الکترونيکی)

تحليل، استدالل، قضاوت 
براساس معيار

٭۱جلسه
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يف
عنوان فّعالّيترد

نوع 
 فّعالّيت

زمانصالحيت هامضمون
پيوست

ندارددارد

پديده هانيمه تجويزیچرخ ريسک۲۴
مشاهده، پرسشگری، 

استدالل، قضاوت براساس 
معيار

٭۱جلسه

کشف معانینيمه تجويزیرضا۲۵
تحليل، تصميم گيری، 
قياس، قضاوت، استدالل

٭۱جلسه

٭۱جلسهمشاهده، تخّيل، استداللتعلق، هويّتنيمه تجويزیدرخت بخشنده۲۶

هويّت، کمالنيمه تجويزیپرواز کن پرواز۲۷
مشاهده، استدالل، قضاوت 

و ارزشيابی
٭۱جلسه

٭۱جلسهمشاهده، تجّسم، استداللکائناتنيمه تجويزیما کجا هستيم؟۲۸

علّت و معلولنيمه تجويزیآخر خط۲۹
مشاهده، تجّسم، استدالل، 
استنباط و نتيجه گيری

٭۱جلسه

۳۰
من عاقبت از پل 
خواهم گذشت

نيمه تجويزی
به گونه ای ديگر 

ديدن
٭۱جلسهمشاهده، استدالل، قضاوت

نيمه تجويزیمم مم شو۳۱
هويّت (آداب و 

رسوم)
٭۱جلسهمشاهده، استدالل، قضاوت

طمع و قناعتنيمه تجويزیکيمياگر۳۲
مشاهده، تحليل، استدالل، 

قضاوت بر اساس نظام 
معيار

٭۱جلسه

غير تجويزی

غير تجويزی

غير تجويزی



٥٥

١ ــ۴ــ فّعالّيت  های تجويزی (الزامی)

مضمون: تعلق و جفت سازی 
صالحيت ها: طبقه بندی، قضاوت و نقد، استدالل

زمان:۴۵ دقيقه

تشخيص شباهت ها و تفاوت ها بين پديده ها و امور مختلف و طبقه بندی آنها از 
جمله مهارت های پايه می باشد که دانش آموزان در دروس مختلف به ويژه درس علوم 
با آن برخورد داشته اند. در اين فّعالّيت دانش آموزان به بررسی تفاوت ها، شباهت ها، 
رابطه ها در واژه های فهرست شده می پردازند و به اين طريق توانايی استنباط، استدالل، 

و نتيجه گيری خود را ارتقا می دهند.
 

انتظارات عملکردی خاص
 شناسايی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها

 طبقه بندی واژگان موردنظر بر اساس معيارهای شخصی
 استفاده از زبان صحيح و دقيق برای توضيح ايده ها و تصميم های خود
 سنجش اطّالعات، ارزيابی و به چالش کشيدن ايده های خود و ديگران 

واژه های تصادفی

عنوان فّعالّيت
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 رعايت آداب گفت و گو در اجتماع پژوهشی کالس (رعايت نوبت، کنترل هيجان، گوش 
دادن مؤثّر و احترام به عقايد ديگران، انعطاف  پذيری، حق طلبی و انصاف در گفت و گوها)

انتظارات عملکردی مشترک
 بررسی پديده ها و روابط بين آنها

 بررسی قوانين حاکم بر روابط بين پديده ها 
 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

 شناسايی راه های چگونگی يادگيری خود
 به کارگيری مهارت های اجتماعی همدلی، مشارکت، توافق، مخالفت، مذاکره و گفت وگو 

مواد و وسايل آموزشی: کتاب کار
فرايند اجرای فّعالّيت 

 از دانش آموزان بخواهيد در ذهن خود کلمه ای در نظر بگيرند. 
 از ده نفر از آنها بخواهيد کلمٔه مورد نظر خود را بگويند و شما کلمات را روی تابلو فهرست 

کنيد. 
تابلو  روی  کلمات  دانش آموزان   
را در جاهای خالی در کتاب کار بنويسند 
وآنها را به  طور دلخواه حداکثر به سه طبقه، 
نامی  انتخاب  طبقه  هر  برای  و  طبقه بندی 

کنند. 
خود  گروه  در  دانش آموزان   
داليل  و  نظر  مورد  طبقه بندی  و  قرارگرفته 

آن را مورد بحث قرار دهند. 
 هر يک از گروه ها روی يک نوع 
را  طبقه بندی  نوع  اين  داليل  و  طبقه بندی 

اجماع و توافق کنند. 
تبادل نظر  و  بحث  نتايج  گروه ها   

خود را در کالس گزارش دهند. 

و 
د 
ه، 
ب 

د 
ل 

ع 
را 

ظر 
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 گزارش توسط ساير گروه ها مورد قضاوت و نقد قرار گيرد. 
توصيه های اجرايی

 ممکن است يک يا چند کلمه در هيچ طبقه ای قرار نگيرد.
 در صورت نياز به زمان بيشتر برای ارائٔه گزارش و قضاوت و نقد کالس دربارهٔ  آن، ادامٔه 

بحث به جلسه بعد موکول می شود. 
 ثبت گزارش هر جلسه در کتاب کار به طور جداگانه ضروری است. 



٥٨

مضمون: انتخاب، هويّت
صالحيت ها: تصميم گيری، استدالل، قضاوت

زمان: ۴۵ دقيقه

دشواری  نيست؛  دشواری  چندان  کار  خود،  تمايالت  براساس  تصميم گيری 
تصميم گيری زمانی است که بايد نظرات ديگران را هم مورد توّجه قرار داد. صحبت 
دربارٔه ترجيحات خود با ديگران و استدالل دربارٔه آن و توّجه به ترجيحات ديگران، 
گفت و گو دربارٔه جاهای ديدنی سرزمين خود و درک هويّت ايرانی ــ اسالمی  از جمله 

اهدافی است که در اين فّعالّيت پی گيری می شود. 

انتظارات عملکردی خاص
 طرح پرسش های مناسب و تشخيص مسئله

 استفاده از زبان صحيح و دقيق برای توضيح ايده ها و تصميم های خود
 سنجش اطّالعات، ارزيابی و به چالش کشيدن ايده ها و اعمال خود و ديگران 

 همفکری با ديگران و رسيدن به توافق 
انتظارات عملکردی مشترک

 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
 شناسايی راه های چگونگی يادگيری خود

 به کارگيری مهارت های اجتماعی همدلی، مشارکت، توافق، مخالفت، مذاکره و گفت وگو 
مواد و وسايل آموزشی: کتاب کار

فرايند اجرای فّعالّيت : موقعيت صفحٔه بعد را برای دانش آموزان بيان کنيد. 

ديدنی های سرزمين من

عنوان فّعالّيت
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فرض کنيد يک مهمان خارجی به کشور شما می آيد و قرار است او را به سه 
شهر که دارای جاهای ديدنی است ببريد.

 سپس از دانش آموزان بخواهيد در کتاب کار فّعالّيت های خواسته شده را انجام دهند. 
 سه شهر را انتخاب کنند. 

 در کنار نام هر شهر داليل انتخاب خود را بنويسند. 
 حاال در گروه شهرهای خود را فهرست و با بحث و گفت وگو سه شهر را انتخاب کنند. 

 نتايج کار گروه ها را بدون تکرار نام شهرها روی تابلو يادداشت کنيد. 
 به نام يکی از شهرها به طور تصادفی اشاره کنيد؛ سپس از دانش آموزان بخواهيد کسانی که 
اين شهر را نام برده اند دست خود را باال بياورند. از يک دانش آموز بخواهيد داليل انتخاب خود را 

براساس يکی از گزينه های زير مشّخص کند. 
ــ عالقٔه خودم به آن شهر
ــ عالقٔه ميهمان به آن شهر

ــ هر دو
را  موقعيت  اجرايی:  توصيه های 
دانش  آموزان  ساير  که  کنيد  فراهم  طوری 
دانش آموز  از  انتخاب  چرايی  دربارٔه  بتوانند 

پاسخگو سؤال کنند. 

٥٩

را 
ن 
ز 
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مضمون: به گونه ای ديگر ديدن وقايع و حوادث
صالحيت ها: قياس، تصميم گيری، پرسشگری، استدالل

زمان:۴۵ دقيقه

خود  قرار دادن  با  امانتدار  پوش  نارنجی  موضوع  طرح  از  پس  دانش آموزان 
ديگران  با  آن  داليل  و  خود  تصميمات  و  احساسات  دربارٔه  متفاوت  موقعيت  دو  در 
بيان  در  را  خود  مهارت های  دانش آموزان  گو  و  گفت  خالل  در  می کنند.  گفت و گو 

افکار و ايده ها و استدالل تقويت می کنند. 

انتظارات عملکردی خاص
 بيان احساسات و پيش بينی اقدامات خود در موقعيت های فرضی

 شناسايی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها در دو موقعيت به ظاهر متفاوت
 استفاده از زبان صحيح و دقيق برای توضيح ايده ها و تصميم های خود

 قضاوت و ارزش گذاری در مورد رفتارها با بررسی همه جانبه
انتظارات عملکردی مشترک

 بررسی پديده ها و روابط بين آنها
 بروز عمل اخالقی در مراودات روزانٔه خود

 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
 جانب داری از ارزش های دينی

مواد و وسايل آموزشی: تابلوی کالس، ماژيک 
فرايند اجرای فّعالّيت : خبر صفحٔه بعد را برای دانش آموزان بخوانيد.

نارنجی پوش امانتدار

عنوان فّعالّيت
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 رفتگر بجنوردی کيف ده ميليارد ريالی را به صاحبش بازگرداند. 
احمد ربانی رفتگر شهرداری بجنورد کيف مفقودی به ارزش ده ميليارد ريال 
باز  صاحبش  به  بود  اعتباری  کارت های  و  چک  مالکيت،  اسناد  طال،  محتوی  که 

گرداند. 
تاريخ سوم ارديبهشت ماه ۱۳۹۱  کد خبر ۲۰۶۲۵   

پس از خواندن خبر از دانش آموزان بپرسيد که با شنيدن اين خبر چه سؤاالتی در ذهن شما 
مطرح شد. دو مورد از سؤاالت خود را در کتاب کار بنويسند و در فرصتی کوتاه به پرسش های کتاب 
کار پاسخ دهند. حال سؤاالت زير را در کالس مطرح کنيد. با پرسش های پيگير به آنها کمک کنيد 

تا در مورد ايده های خود و ديگران بحث و گفت  و گو کنند. 
۱ــ احساس خود را به عنوان کسی که کيفش گم شده است بيان کنيد. (از زمان گم کردن   

کيف تا کمی پس از پيدا شدن آن)
۲ــ احساس رفتگر و انتظار او از   
کمی  تا  آن  کردن  باز  هنگام  کيف  محتويات 

پس از تحويل آن به صاحب کيف
۳ــ تصميمات ممکن برای رفتگر   
پس از باز کردن کيف و آگاهی از محتويات 

آن
به جای  خود  دادن  قرار  ۴ــ   
چنين  چرايی  بيان  و  تصميم  اتّخاذ  و  رفتگر 

تصميمی
پس  کيف  صاحب  تصميمات  ۵  ــ   
رفتگر  توسط  کيف  شدن  پيدا  از  آگاهی  از 

شهرداری
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۶ــ قرار دادن خود به جای صاحب کيف و چگونگی تشويق يابندٔه کيف  
۷ــ آيا تاکنون تجربه ای در پيدا کردن چيزی يا موقعيت های مشابهی که گزينه های متعّدد   

برای تصميم گيری های متفاوت در اختيار شما باشد را داشته ايد؟
توصيه های اجرايی: فرصت هايی را فراهم کنيد تا دانش آموزان از يکديگر در مورد چرايی 
پاسخ خود به سؤاالت فوق به خصوص سؤال های ۴، ۶ و ۷ با گفتن کلمٔه «چرا» به طور پيگير استدالل 

طرف مقابل را دريافت کنند. 
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مضمون: ماورا، علّت و معلول
صالحيت ها: تخّيل، قضاوت براساس شواهد، استدالل

زمان: ۴۵ دقيقه

در اين فّعالّيت دانش آموزان با مشاهدٔه يک پديده، از طريق گفت و گو فرضيات 
دربارٔه علّت وقوع يک پديده را با ديگران در ميان می گذارند. آنها با بررسی تفاوت ها، 
و  فرضيات  آزمون  به  قبلی  موقعيت های  با  موجود  موقعيت  در  رابطه ها  شباهت ها، 
و  استدالل،  استنباط،  توانايی  طريق  اين  به  و  می پردازند  خود  دانسته های  طبقه بندی 

نتيجه گيری خود را ارتقا می دهند.
 

انتظارات عملکردی خاص
 طرح فرضيات مناسب برای تشخيص علّت وقوع يک پديده

 کار بر روی اطّالعات و دانسته های قبلی برای تبديل مجهول به معلوم
 سنجش اطّالعات، ارزيابی و به چالش کشيدن ايده های خود و ديگران
 استفاده از زبان صحيح و دقيق برای توضيح ايده ها و تصميم های خود

 آگاهی به نقص مشاهدات در تبيين امور و پديده ها
انتظارات عملکردی مشترک

 بررسی پديده ها و روابط بين آنها
 بررسی قوانين حاکم بر روابط بين پديده ها 
 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

 به کارگيری مهارت های اجتماعی همدلی، مشارکت، توافق، مخالفت، مذاکره و گفت وگو 

يک اتّفاق عجيب

عنوان فّعالّيت
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مواد و وسايل آموزشی: يک عدد پاک کن، يک ميز بدون شيب، کتاب کار
فرايند اجرای فّعالّيت : ميز را در وسط حلقٔه کالس و نقطٔه توّجه دانش آموزان قرار دهيد. 
از  دانش آموزان  بگذاريد،  ميز  وسط  در  دّقت  با  پاک کن را  گرفتند،  قرار  خود  جای  در  وقتی همه 
ندهيد  نشان  عکس العملی  هيچ  دقيقه  چند  کنند.  نگاه  پاک کن  به  فقط  و  باشند  ساکت  بخواهيد 
تا  دانش آموزان به جنب و جوش بيفتند. در مقابل انتظار عملی يا کالمی دانش آموزان بگوييد: صبر 
کنيد می خواهيم ببينيم که پاک کن چه کاری می خواهد انجام دهد. وقتی ذهن  دانش آموزان آماده شد، 

اين مطلب را طرح کنيد:
اگر همين االن که ما داشتيم به اين پاک کن نگاه می کرديم، ديديم که يک دفعه حرکت کرد. 

عکس العمل همٔه ما چه بود؟ ( پاسخ های  دانش آموزان را تک تک بشنويد)
ــ درصورت حرکت کردن پاک کن در جست وجوی چه علّت هايی برای حرکت می گشتيم؟ 

ــ اگر کسی دليل بياورد که اين پاک کن بدون هيچ نيرويی و خود به خود حرکت کرد، آيا ما 
قبول می کنيم؟ چرا؟ 

عکس العمل هايی  چه  کنيم،  پيدا  را  آن  دهندٔه  حرکت  نيروی  نتوانستيم  وجه  هيچ  به  اگر  ــ 
می توانيم نشان دهيم؟
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خود  بحث  جريان  در  دانش آموزان  می رود  انتظار  فّعالّيت  اين  در  اجرايی:  توصيه های 
برابر  در  مقاومت  معلّم  نقش  يابند.  دست  دارد،  علّتی  معلولی  هر  اينکه  از  خود  استنباط  تعميق  به 
دانش آموزان و واداشتن آنها به بيان استدالل خود در پاسخگويی به سؤال است. در پايان فّعالّيت ، 

در چند دقيقه آخر کالس از دانش آموزان بخواهيد سؤال ۱ کتاب کار را پاسخ دهند.
فّعالّيت تکميلی: از  دانش آموزان بخواهيد تا هفتٔه آينده در محيط زندگی خود دّقت کنند، 
کار  کتاب  در  را  آنها  از  مورد  سه  نيست؟  معلوم  آنها  برای  آن  وقوع  علّت  که  می بينند  چيزهايی  آيا 

بنويسند.
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مضمون: هويّت
صالحيت ها: مشاهده، قضاوت و ارزشيابی، استدالل، استنباط و نتيجه گيری از يافته ها

زمان:۴۵ دقيقه

در اين فّعالّيت دانش آموزان با مطالعٔه يک داستان، از طريق مقايسٔه تفاوت ها، 
شباهت ها، رابطه ها در دو موقعيت متفاوت به طبقه بندی دانسته های خود می پردازند 
می دهند.  ارتقا  را  خود  نتيجه گيری  و  استدالل،  استنباط،  توانايی  طريق  اين  به  و 
دانش آموزان با بحث و گفت و گو دربارٔه موقعيت پيش آمده به عناصر واقعی هويّت ساز 

آدمی  و ميزان تأثير آنها در تعيين هويّت و شخصيت انسان پی می برند. 

انتظارات عملکردی خاص
 شناسايی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها

 استفاده از زبان صحيح و دقيق برای توضيح ايده ها و تصميم های خود
 استنباط و نتيجه گيری از يافته ها

 سنجش اطّالعات، ارزيابی و به چالش کشيدن ايده ها و اعمال خود و ديگران 
انتظارات عملکردی مشترک

 بررسی پديده ها و روابط بين آنها
 بررسی قوانين حاکم بر روابط بين پديده ها 
 بروز عمل اخالقی در مراودات روزانه خود

 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
 شناسايی راه های چگونگی يادگيری خود

 به کارگيری مهارت های اجتماعی همدلی، مشارکت، توافق، مخالفت، مذاکره و گفت وگو 

خرسی که می خواست خرس باقی بماند.

عنوان فّعالّيت
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مواد و وسايل آموزشی: کتاب کار، کتاب خرسی که می خواست خرس باقی بماند. چاپ 
انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرايند اجرا: ابتدا کتاب را برای دانش آموزان بخوانيد، همزمان با خواندن کتاب توّجه آنها 
را به تصاوير کتاب و جزئيات موجود در تصاوير جلب کنيد. بعد از خواندن، بحث را با اين سؤال 

آغاز کنيد:
ــ موجودی که در کارخانه استخدام شد باالخره خرس بود يا آدم بود؟ 

خود  نظر  برای  بخواهيد  کدام  هر  از  شوند.  بحث  حلقٔه  وارد  همٔه  دانش آموزان  دهيد  اجازه 
دليل بياورند. اگر پاسخ  دانش آموزان مؤيد خرس بودن موجود است، دوباره اين سؤال را طرح کنيد. 
او کارگر کارخانه بود، روی دو پا راه می رفت، لباس انسان ها را به تن داشت و ...، چه ويژگی سبب 

شده که شما بر خرس بودن او تأکيد کنيد؟ 
چنانچه فردی از گروه بر آدم بودن موجود اصرار داشت با ذکر ويژگی های حيوانی خرس، 
بخواهيد که دربارٔه پاسخ خود فکر کند. در خالل بحث  دانش آموزان را به کند و کاو راجع به سؤاالت 

زير وا داريد:
ــ آيا با تغيير لباس يا ظاهر می توان اصل را تغيير داد؟ 

ــ چرا شخصّيت اصلی از وضعيت خود ناراضی بود؟ آيا با تغيير فکر خود يا پذيرفتن وضعيت 
جديد مشکل او حل می شد؟

که  موجودی  روی  پيش  مشکالتی  چه  ــ 
دچار تغيير هويّت می شود وجود دارد؟ 

اصلی  شخصّيت  برای  شما  نظر  به  ــ 
بودن؟  آدم  يا  است  بهتر  بودن  خرس  داستان، 

چرا؟ 
ــ آيا می شود در زندگی انسان ها نيز چنين 

مثال هايی پيدا کرد؟ 
پنج دقيقه به  دانش آموزان فرصت دهيد تا 
به سؤال آخر فکر کنند. سپس دربارٔه آن صحبت 

کنند. 
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فّعالّيت تکميلی: از دانش آموزان بخواهيد تا داستانی را که شنيدند برای اعضای خانوادٔه 
خود تعريف کنند و دربارٔه اينکه هويّت هر موجود از چه چيزهايی تشکيل می شود با هم گفت  و گو 

کنند و نتيجه را در کتاب کار بنويسند. 
پيوست : داستان خرسی که می خواست خرس باقی بماند

ايرانی؛  ناصر  مترجم  اشتاينر؛  يورگ  نويسنده   / بماند  باقی  خرس  می خواست  که  خرسی 
۱۳۷۷، [۳۲] ص،  تصويرگر يورگ مولر. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 

مصّور (رنگی)
خالصۀ داستان: درختان برگ می ريختند و غازهای وحشی رو به جنوب پرواز می کردند. 
 سردی باد خرس را می آزرد.  او يخ کرده و خسته بود. بوی برف را در هوا شنيد و به سوی غار 
گرم و دلپذيرش رفت. در النٔه گرم خود به خوابی عميق فرو رفت. خرس ها در تمام طول زمستان 

می خوابند. 
روزی حادثه ای اتّفاق افتاد آدميانی به جنگل آمدند و با خود نقشه و دوربين و اّره آوردند و 
درختان را يکی پس از ديگری بريدند.  سپس ماشين و جرثقيل آوردند تا در دل جنگل يک کارخانه 

بسازند.  وقتی بهار فرا رسيد، خرس از خواب بيدار شد.  غار او اينک زير کارخانه بود. 
خرس از غار بيرون آمد، با تعجب به کارخانه ُزل زد.  در همين لحظه نگهبان کارخانه جلو 

دويد و داد زد:  اوهوی، عمو! چرا آنجا بيکار ايستاده ای؟ 
خرس گفت:  معذرت می خواهم از حضورتان، آقا ولی من يک خرسم. 

نگهبان داد زد:  يک خرس؟ تو هيچی نيستی مگر يک کارگر تنبل و کثيف.  او آن قدر عصبانی 
بود که خرس را برد پيش رئيس کارگزينی، خرس در نهايت ادب به رئيس کارگزينی گفت من يک 
خرسم، آقا. رئيس کارگزينی گفت:  تو يک کارگر تنبل و کثيف هستی که بايد حمام بروی تا قيافٔه 

آدميزاد پيدا کنی. آن وقت خرس را پيش معاون بخش اداری برد. 
وقتی خرس وارد اطاق معاون بخش اداری شد.  داشت تلفنی به کسی می گفت:  ما اينجا يک 
کارگر خيلی تنبل داريم که ادعا می کند خرس است؛  و او را پيش رئيس بخش اداری فرستادم. وقتی 
خرس وارد اطاق رئيس بخش اداری شد. گفت چه موجود کثيفی، جناب رئيس می خواهد ببيندش. 

ببريدش خدمت ايشان. 
جناب رئيس به حرف های خرس خوب گوش داد، و دست آخر گفت:  جالب است! پس تو 
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خرسی، آره؟ تا وقتی ثابت نکنی که حقيقتاً خرسی من حرفت را باور نمی کنم. 
خرس پرسيد:  ثابت کنم؟ جناب رئيس جواب داد:  بله، چون من می گويم خرس های حقيقی 
را فقط در باغ وحش ها و سيرک ها می توان پيدا کرد.  دستور داد که خرس را با جيپ به نزديک ترين 

شهری ببرند که باغ وحش داشت.  خود نيز با اتومبيلش همراه او رفت. 
اين  گفتند:   و  دادند  تکان  را  سرشان  ديدند  را  غريبه  خرس  که  همين  وحش  باغ  خرس های 
خرس خرس حقيقی نيست. خرس حقيقی که سوار جيپ نمی شود.  خرس حقيقی، مثل ما، در قفس 

زندگی می کند.  خرس خشمگينانه فرياد زد:  شما اشتباه می کنيد.  من خرسم! من خرسم!
جناب رئيس لبخند زد و گفت:  تو شهر بزرگ بعدی يک سيرک هست.  خرس های سيرک 
بسيار باهوش اند. می رويم آنجا تا تو حرفت را ثابت کنی.  خرس های سيرک مّدت بسيار زيادی به 
خرس غريبه چشم دوختند و باالخره گفتند:  او شبيه خرس هست ولی خرس نيست.  خرس با اندوه 
لباس  که  تنبل  مرد  يک  جز  نيست  چيزی  او  زد:   داد  سيرک  خرس  کوچک ترين  نه.  داد:   جواب 
پشمی پوشيده و حمام نرفته.  همه خنديدند.  جناب رئيس هم خنديد.  خرس بيچاره به قدری غمگين 

بود که نمی دانست چه بايد بکند. 
و هنگامی که به کارخانه برگشت، برای خرس يک لباس کار آوردند، و به او گفتند ريشت را 
بزن، او مثل بقيه کارگران کارت حضور و غياب را ساعت زد.  نگهبان کارخانه او را پشت ماشين 

بزرگی برد و به او گفت که چه بايد بکند.  خرس سرش را تکان داد که يعنی چشم. 
از آن به بعد خرس يک کارگر کارخانه بود و روز پس از روز، هفته پس از هفته، و ماه پس از 

ماه پشت ماشين می ايستاد و کار می کرد. 
برگ درختان که زرد شد، حّس خستگی در بدن خرس شروع کرد به ريشه دواندن.  هر چه 
برگ ها بيشتر و شادمانه تر در باد پاييزی می رقصيدند، خرس بيشتر و بيشتر خسته می شد. همکارانش 
دست  بی آنکه  که،  نگذشت  چندان  و  بکشند  بيرون  تختخوابش  از  را  او  صبح ها  می شدند  مجبور 

خودش باشد، پشت ماشين به خواب می رفت. 
يک روز نگهبان کارخانه پيشش آمد و داد زد:  تو داری به توليد کارخانه لطمه می زنی.  ما 

اينجا به کارگر تنبل بی عرضه ای مثل تو احتياج نداريم.  تو اخراجی!
خرس ناباورانه به او نگاه کرد و پرسيد:  اخراج؟ منظورت اين است که من هر جا دلم بخواهد 

می توانم بروم.  نگهبان کارخانه داد زد:  هيچ کس جلويت را نمی گيرد. 
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يک  رفت.  بيرون  کارخانه  از  و  برداشت  را  بقچه اش  نداد.  زود  دست  از  را  فرصت  خرس 
شب و يک روز و سپس يک روز ديگر پياده راه رفت.  او از ميان برف کشان کشان به جنگل رفت. 
آن قدر رفت و رفت و رفت تا به يک غار رسيد. بيرون غار نشست و به خود گفت:  نمی دانم چه بايد 
بکنم. ای کاش اين قدر خسته نبودم.  او مدت بسيار درازی آنجا نشست به افق خيره شد، به زوزٔه 

باد گوش سپرد و به برف اجازه داد که روی او ببارد و بپوشاندش. 
به خود گفت:  حتم دارم که يک چيز خيلی مهم را فراموش کرده ام، ولی آن چيز چيست؟ چه 

چيز را فراموش کرده ام؟



٧١

مضمون: آرزوها، انتخاب ها
صالحيت ها: مشاهده، استدالل، قضاوت

زمان:۴۵ دقيقه

در زندگی شخصی هر يک از ما احتماالً فراوان اتّفاق افتاده است که به اجبار 
بين دو موقعيت يکی را بر ديگری ترجيح بدهيم. در اين فّعالّيت دانش آموزان پس از 
دو  بين  انتخاب  داليل  و  ضرورت  و  قرنی  اويس  قلبی  آرزوی  دو  دربارٔه  فيلم  نمايش 
خواستٔه اويس با يکديگر گفت و گو می کنند. سپس با قرار دادن خود در موقعيتی مثل 
اويس احساسات، نوع انتخاب خود و داليل ترجيح يک خواسته بر خواستٔه ديگر را 

برای دوستان خود تشريح می کنند. 

انتظارات عملکردی خاص
 پيش بينی نتايج و پيامدها و بروز رفتار خردمندانه 

 شناسايی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
 استفاده از زبان صحيح و دقيق برای توضيح ايده ها و تصميم های خود

 سنجش اطّالعات، ارزيابی و به چالش کشيدن ايده ها و اعمال خود و ديگران 
انتظارات عملکردی مشترک

 بررسی پديده ها و روابط بين آنها
 بروز عمل اخالقی در مراودات روزانه خود

 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
 جانب داری از ارزش های دينی

بوی خوش مدينه

عنوان فّعالّيت
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دفتر  توليدات  از  مدينه  خوش  بوی  آموزشی  فيلم  کار،  کتاب  آموزشی:  وسايل  و  مواد 
تکنولوژی و رسانه های آموزشی

فرايند اجرای فّعالّيت : فيلم «بوی خوش مدينه» را تا قسمت برگشت اويس از مدينه برای 
دانش آ موزان به نمايش بگذاريد. سپس سؤاالت زير را در کالس مطرح کنيد تا زمينٔه بحث و استدالل 

دانش آموزان فراهم شود. 
 آرزوی اويس قرنی چه بود؟ 

 او برای رسيدن به آرزويش چه سختی هايی را تحّمل کرد؟ 
 چرا اويس با وجود داشتن آرزوی ديدن پيامبر(ص) و تحّمل سختی های راه، بدون ديدن 

او به يمن بازگشت؟ 
 اگر شما به جای اويس بوديد چه می کرديد؟ بين آرزوی ديدن پيامبر(ص) و خواستٔه مادر 
کدام را انتخاب می کرديد؟ (در اين سؤال سعی کنيد دانش آموزان ديدگاه های مختلف را بيان کنند و 

به دنبال يک پاسخ نباشيد.)
 آيا در زندگی شما پيش آمده که از آرزوی خود دست بکشيد؟ علّت چه بوده است؟

در  پاسخ ها  دربارٔه  سپس  و  دهند  پاسخ  کار  درکتاب  را  زير  سؤال  بخواهيد  دانش آموزان  از 
کالس بحث و گفت و گو کنند. 

 دو مورد از آرزوهايتان را در ذهن 
انتخاب  شرط  به  باشد  قرار  اگر  کنيد  مجّسم 
يکی از آرزوها ديگری را از دست بدهيد چه 
انتخابی  چه  می دهد؟  دست  شما  به  احساسی 
انجام می دهيد؟ اين انتخاب را چگونه توجيه 

می کنيد؟ 
که  بخواهيد  دانش آموزان  از 
نتيجه گيری خود از مباحثات را در قالب يک 

جمله کوتاه در کتاب کار بنويسند. 
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مضمون: روش گردآوری اطّالعات (مصاحبه، نظرسنجی کتبی)
صالحيت ها: نظرسنجی، گردآوری اطّالعات، تحليل، استنباط، استدالل

زمان: دو جلسٔه ۴۵ دقيقه ای

دربارٔه  اطّالعات،  جمع آوری  روش های  دربارٔه  گفت و گو  با  دانش آموزان 
جمع آوری  با  ادامه  در  می کنند.  توافق  پاسخ  به  دستيابی  برای  روش  مناسب ترين 
داده های الزم و نمايش آن در قالب های تعيين شده، مهارت های خود را در اين زمينه 

ارتقا می دهند. 

انتظارات عملکردی خاص
 شناسايی و تشخيص منابع و شيوه های مناسب جمع آوری اطّالعات 

 کار بر روی اطّالعات و اندوخته ها برای تبديل مجهول به معلوم
 برنامه ريزی برای دستيابی به پاسخ سؤاالت خود
 همفکری با ديگران در حّل مسائل و مشکالت

 استفاده از زبان صحيح و دقيق برای توضيح ايده ها و تصميم های خود
 استنباط و نتيجه گيری از يافته ها

 اصالح و ارتقا نگرش های خود نسبت به پژوهش و يافته های علمی
انتظارات عملکردی مشترک

 بررسی پديده ها و روابط بين آنها
 شناسايی راه های چگونگی يادگيری خود

 به کارگيری مهارت های اجتماعی همدلی، مشارکت، توافق، مخالفت، مذاکره و گفت وگو 

مردم پسندها

عنوان فّعالّيت



٧٤

مواد و وسايل آموزشی: کتاب کار
همٔه  برای  را  زير  سؤال  و  تقسيم،  گروه  پنج  به  را  دانش آموزان   : فّعالّيت  اجرای  فرايند 

گروه ها مطرح کنيد. 
«بهترين مکان مدرسٔه شما از نظر دانش آموزان کجاست؟ چرا؟»

اگر  گويند.  پاسخ  سؤال  اين  به  خودشان  دارند  تمايل  دانش آموزان  اّول  مرحلٔه  در  احتماالً 
چنين اتّفاقی افتاد به آنها بگوييد اين نظر شخصی شماست. ما می خواهيم بدانيم نظر دانش آموزان 

مدرسه را چگونه می توان بدست آورد؟ 
آنها را راهنمايی کنيد برای يافتن بهترين راه جمع آوری اطّالعات و پاسخ گويی به سؤال در 
گروه مشورت و تصميم گيری کنند و پاسخ ها را به صورت غيرمستقيم به سمت استفاده از نظرسنجی 

(مصاحبه يا پرسشنامه) هدايت کنيد. 
هر گروه بايد قبل از اجرای نظرسنجی به سؤاالت زير پاسخ دهد، اين سؤاالت در يک جلسٔه 

۴۵ دقيقه ای ابتدا در گروه و سپس در کالس مورد بررسی قرار می گيرد.
 هر گروه از دانش آموزان کدام پايه نظرسنجی می کند؟

 در چه زمانی اين کار را انجام می دهند؟
 از چه تعداد دانش آموز نظرسنجی می کنند؟

 با چه روشی اينکار را انجام می دهند؟ از چه سؤالی استفاده می کنند؟
 هر يک از اعضای گروه چه وظيفه ای دارد؟

 نتايج را چگونه به کالس ارائه می دهند؟ (دستنويس، تايپ شده، پاورپوينت، و...) 
توصيه های اجرايی

 برای مشخص تر و متفاوت بودن نتايج کار بهتر است هر گروه، از دانش آموزان از يک پايه 
نظرخواهی کنند. و جلسٔه بعد نتايج را به صورت مکتوب در کالس گزارش کنند. 

 سؤال خود را از قبل نوشته و به صورت يکسان و بدون جهت گيری برای همه اجرا کنند.
 برای نظرسنجی از دانش آموزان پائه اّول پرسش شفاهی به کار گيرند. 

 از هر پايه حداقل ده و حداکثر بيست نفر مورد پرسش قرار گيرند. 
 اعضای گروه تعداد نفرات مورد نظرسنجی را بين خود تقسيم کنند. 

 روش کشيدن خط نشان و تبديل آن به تعداد را به دانش آموزان آموزش دهيد. 
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در  و  دايره ای  يا  ستونی  نمودار  به صورت  کمی  را  گزارش  کنيد  تشويق  را  دانش آموزان   
صورت امکان در قالب پاورپوينت ارائه دهند. 

 سؤال اّول و جدول سؤال دوم کتاب کار حين عمل توسط گروه کامل شود.
 ساير سؤاالت کتاب کار در جلسٔه دوم، براساس گزارش کار گروه های ديگر در کالس کامل 

شود. 
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مضمون: طمع، آرزوها 
صالحيت ها: مشاهده، تحليل، قياس، قضاوت و ارزشيابی

زمان:۴۵ دقيقه

گفت و گو  و  اژدها،  و  مارگير  داستان  شنيدن  با  دانش آموزان  فّعالّيت  اين  در 
دربارٔه تغيير شرايط در داستان و عملکرد مارگير به تحليل وقايعی که برای مارگير اتّفاق 
افتاده است می پردازند. آنها علّت وقوع يک پديده را با ديگران در ميان می گذارند. 
همچنين با بررسی تفاوت ها، شباهت ها، رابطه ها بين شخصيت مارگير و اشخاصی که 

پيرامون ما وجود دارند نسبت به تحليل وقايع مشابه اقدام می کنند.
 

انتظارات عملکردی خاص
 کار بر روی اطّالعات و اندوخته ها برای تبديل مجهول به معلوم

 پيش بينی نتايج و پيامدها و بروز رفتار خردمندانه 
 شناسايی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها

 استفاده از زبان صحيح و دقيق برای توضيح ايده ها و تصميم های خود
 استنباط و نتيجه گيری از يافته ها
انتظارات عملکردی مشترک

 بررسی پديده ها و روابط بين آنها
 بروز عمل اخالقی در مراودات روزانه خود

 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
 شناسايی راه های چگونگی يادگيری خود

مارگير و اژدها!

عنوان فّعالّيت
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 جانب داری از ارزش های دينی 
شيرين  قّصه های  کتاب  از  اژدها،  و  مارگير  داستان  کار،  کتاب  آموزشی:  وسايل  و  مواد 

مثنوی مولوی، جلد اّول، نويسنده جعفر ابراهيمی (شاهد)، نشر پيدايش. 
فرايند اجرای فّعالّيت : شعر ابتدای داستان را روی تابلوی کالس بنويسيد اما آن را برای 

دانش آموزان معنا نکنيد. 
بشنويد ای دوستان اين داستان
خود حقيقت نقد حال ماست آن

داستان مارگير و اژدها را از روی کتاب برای دانش آموزان بخوانيد، از خواندن آخرين سطرها 
که نتيجه گيری از داستان است خودداری کنيد. سپس سؤاالت زير را در کالس مطرح کنيد. 

 مارگير با خود چه انديشيد که اژدها را به شهر آورد؟
 آيا مرد مارگير درست فکر می کرد؟ اشتباهات مارگير چه بود؟

 اشتباهات مارگير چه پيامدهايی داشت؟
 شخصّيت مارگير شما را به ياد چه دسته آدم هايی می اندازد؟ ويژگی آنها را توصيف کنيد. 

 آيا شما نيز گاهی (حتی در موارد جزئی) مانند مارگير فکر يا عمل کرده ايد؟ اگر بلی پيامد آن 
برای شما و اطرافيانتان چه بوده است؟

خود  فرار  با  مردم  داستان  اين  در   
قضاوت  گذاشتند،  تنها  اشتباهش  با  را  مارگير 
در  را  رفتار  اين  آيا  چيست؟  باره  اين  در  شما 

مورد همٔه اشتباهات مناسب می دانيد؟
کنيد  تالش  اجرايی:  توصيه های 
بحث  امکان  که  کنيد  تقسيم  طوری  را  زمان 
باشد.  داشته  وجود  سؤاالت  همٔه  به  راجع 
کليشه ای  صورت  به  معموالً  دانش آموزان 
بسياری از پيام ها را تکرار می کنند. به عنوان 
مثال، ممکن است در ابتدای داستان پيام آن را 
بگويند. با سؤاالت بيشتر مطمئن شويد که آنها 
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ابعاد مختلف را درک و پيام آن را درونی کرده اند. فّعالّيت کتاب کار را انجام دهند.
جلد  مولوی،  مثنوی  شيرين  قّصه های  کتاب  از  اژدها،  و  مارگير  داستان  خالصٔه  پيوست : 

اّول، نويسنده جعفر ابراهيمی (شاهد)، نشر پيدايش. 
خالصۀ داستان: مارگير و اژدها

روزی و روزگاری در زمان های قديم مارگيری زندگی می کرد. مارگير به کوه و دشت و صحرا 
می رفت، مار می گرفت و آنها را به طبيبان می فروخت تا از زهر مارها دارو بسازند. گاهی اوقات مارگير 
با مارهايی که می گرفت در روستاها و شهرها می گشت، بساط خويش را می گسترد و برای مردم نمايش 
می داد. مردم هم پس از تمام شدن نمايش سّکه ای به مارگير می دادند و او با اين سّکه ها روزگار می گذرانيد. 
روزی از روزهای زمستان پربرف مارگير به سوی کوهستان راه افتاد تا مار بگيرد. در دل کوهستان پر 
برف راه می رفت، ناگهان اژدهای مرده ای را که جثه ای عظيم داشت، ديد. نخست خيلی ترسيد و گمان 
کرد اژدها خواب است اما وقتی دّقت کرد فهميد جان در بدن ندارد. همين طور که اژدهای مرده را نگاه 
می کرد، با خود انديشيد و گفت اين اژدها جان می دهد برای نمايش در برابر مردم. آن را در ميان مردم 
می برم و می گويم آن را با همين دست های خودم کشته ام. آن وقت با ديدهٔ احترام به من خواهند نگريست 

و می گويند عجب مارگير شجاعی. اگر ديو هم در برابرش سبز شود ذّره ای نمی هراسد. 
آری مارگير دلش را خوش کرد به کار بزرگ تری که انجام نداده بود. نفس نفس زنان اژدهای 
بزرگ را در کوچه های شهر به دنبال خويش می کشيد و فرياد بر می آوردکه: اژدهايی را که در شکار 
کردنش خون جگرها خورده ام برای نمايش آورده ام. افسوس که مارگير به سوی مرگ می شتافت و 
خبر نداشت که اژدها در زير سرما و برف منجمد شده بود و وقتی خورشيد سوزان بر او نور بيفشانَد 
را  بساطَش  بود  مردم  اجتماع  برای  وسيعی  جای  که  شط  کنار  در  مارگير،  مرد  شد.  خواهد  زنده 
گستراند، غلغله ای در شهر افتاد. مردم دور مارگير جمع می شدند اما مارگير روی اژدها را با پالس و 
پرده پوشانده بود و منتظر بود مردم بيشتری جمع شوند تا پول بيشتری جمع کند. هنوز نمايش خود را 
شروع نکرده بود که ناگهان متوّجه شد پالس ها و پرده ها تکان می خورند، خوب که دّقت کرد متوّجه 
شد اژدها می جنبد. مردم نيز کم کم متوّجه زنده شدن اژدها شدند و از هيبت اژدها پا به فرار گذاشتند 
در همين فرار کردن ها عّدٔه زيادی از مردم کشته شدند. از آن جا که مارگير قبالً ادعا کرده بود اژدها 
را کشته است نمی توانست عقب نشينی کند به همين دليل به سوی اژدها رفت تا او را بکشد اما اژدها 

آن مارگير فريب خورده را همچون لقمه ای خورد. 
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مضمون: به گونه ای ديگر ديدن 
صالحيت ها: مشاهده، استدالل، تجسم، تخّيل

زمان:۴۵ دقيقه

آيا همٔه چيزهای پيرامون ما همان طور که ما می بينيم هستند؟ آيا همٔه مردم چيزها 
پرسش ها  اين  به  دانش آموزان  فّعالّيت  اين  در  می بينند؟  می بينيم،  ما  که  طور  همان  را 
که  هستند  پرسش هايی  آن  نظاير  و  پرسش ها  قبيل  اين  می دهند.  نظر  خود  ديدگاه  از 

روشن سازی آنها به ادراک ما از جهان کمک زيادی می کند. 

انتظارات عملکردی خاص
 پيش بينی نتايج و پيامدها و بروز رفتار خردمندانه 

 شناسايی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
 استفاده از زبان صحيح و دقيق برای توضيح ايده ها و تصميم های خود

 استنباط و نتيجه گيری از يافته ها
 به چالش کشيدن ايده های خود و ديگران

انتظارات عملکردی مشترک
 بررسی پديده ها و روابط بين آنها

 بررسی قوانين حاکم بر روابط بين پديده ها 
 به کارگيری مهارت های اجتماعی همدلی، مشارکت، توافق، مخالفت، مذاکره و گفت وگو 

مترجم  ويليس،  نويسنده جين  ديوانه،  کار، کتاب خّفاش  آموزشی: کتاب  وسايل  مواد و 
معصومه انصاريان، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شکلی ديگر!

عنوان فّعالّيت
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تصاوير  همه،  بگذاريد  و  بخوانيد  دانش آموزان  برای  را  کتاب   : فّعالّيت  اجرای  فرايند 
هرصفحه را ببينند. حاال از  دانش آموزان بخواهيد راجع به سؤاالت زير فکر کنند. 

به نظر شما دنيايی که خّفاش می شناخت واقعی بود يا دنيای ساير جانوران؟ ( در واقع حق با 
خّفاش بود يا ساير جانوران؟)

پاسخی که به سؤال قبل داديم چقدر به نوع زندگی خودمان ربط داشت؟ 
را  چيز  همه  می کنند  زندگی  زمين  کرٔه  سوی  آن  که  انسان هايی  آيا  است.  شکل  کروی  زمين 
تفهيم  به  دانش آموزان  تصوير  روی  را  منظورتان  و  بکشيد  تابلو  روی  دايره ای   ) می بينند؟  وارونه 

کنيد.)
زندگی ما چه تفاوت هايی با  دنيا را از يک جهت می ديدند  زمين  مردم روی  اگر هر کدام از 

چيزی که االن هست داشت؟ 
افکار ما روی نوع زندگی ما تأثير دارد يا زندگی ما روی افکارمان تأثير دارند؟ ( در صورت 

لزوم برای درک اين سؤال به نوع قضاوت حيوانات داستان براساس زندگيشان اشاره کنيد.)
توصيه های اجرايی

سؤال آخر می تواند جمع بندی بحث شما باشد. الزم است همٔه  دانش آموزان در همٔه سؤاالت 
به خصوص سؤال آخر مشارکت کنند.

بحث های  و  بحث  اين  در  است  بديهی 
مشابه ممکن است معدودی از دانش آموزان با 
سايرين به يک نتيجه مشترک نرسند. از القای 

نتيجه به آنها خودداری کنيد.
ديوانه/  خّفاش  داستان  پيوست: 
راس؛  تونی  تصويرگر  ويليس؛  جين  نويسنده 
کانون  تهران:  انصاريان؛  معصومه  مترجم 
 .۱۳۸۷ نوجوانان،  و  کودکان  فکری  پرورش 

   [۲۸] ص. مصور (رنگی)
روزگاری،  روزی  داستان:  خالصۀ 
را  برش  و  دور  چيزهای  همه  که  بود  خّفاشی 

ی 
با 
ی 

ه/ 
س؛ 
ن 
 .

ی، 
را 



٨١

خوشامدگويی  وارونه می ديد. خّفاش برای اّولين بار وارد جنگل شد. جغد دانا می خواست برای 
به خّفاش هديه ای بدهد. وی از حيوانات جوان جنگل خواست بروند و ببينند خّفاش از چه چيزی 

خوشش می آيد. 
خّفاش گفت دوست دارم يک چتر داشته باشم تا وقتی باران می آيد پاهايم خيس نشوند. 

بّچه فيل گفت: چتر نمی گذارد سر خيس شود نه پا. 
بز کوهی گفت: هر کس ممکن است اشتباه کند. آنها  يک چتر نو به خّفاش هديه دادند. 

خّفاش گفت: خوشحالم که به من چتر داديد. چون همين حاال در آسمان زيرپايم ابر سياهی 
را می بينم که می خواهد ببارد. 

بّچه زرافه خنديد و گفت آسمان باالست نه پايين. خّفاش باز هم حرف خنده دار ديگری زد. 
اگر باران شديد ببارد آب رودخانه باال می آيد و گوشهايم خيس می شود. 
بّچه شير غّريد: آب رودخانه پاها را خيس می کند نه گوشها را. 

خّفاش ادامه داد: می توانم روی سرم کاله بگذارم کاله می افتد روی چمن باالی سرم. 
کرگدن گفت: چمن که باال نيست پايين است. 

حيوانات جوان جنگل فکر کردند که خّفاش کامالً ديوانه است. دويدند تا ماجرا  را برای جغد 
دانا تعريف کنند. جغد دانا به حيوانات جوان جنگل نگاه کرد و گفت: من با چند پرسش ساده خّفاش 

را امتحان می کنم. بعد شما را آزمايش می کنم. 
گفت:  خّفاش  بدهی؟  جواب  من  آزمايش  چند  به  است  ممکن  پرسيد:  خّفاش  از  جغد 

بفرماييد. 
پرسش اّول: بگو ببينم درخت چه شکلی است. خّفاش گفت: هر درختی يک تنه در باال 

دارد و برگ های فراوانی در پايين. 
بّچه زرافه خنديد: درخت يک تنه در پايين دارد و برگ هايی در باال. 

جغد گفت: پرسش دوم: حاال بگو کوه چه شکلی است؟ 
خّفاش گفت: کوه يک دامنه در باال و يک نوک تيز در پايين. 

بز کوهی گفت: قلّه کوه باالست نه پايين. 
همه حيوانات جوان جنگل فرياد زدند: خّفاش ديوانه شده است. 

جغد گفت پرسش آخرمن: من می خواهم به جز خّفاش همه به اين پرسش پاسخ دهند. 
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جغد دانا گفت: پرسش سوم. آيا تا به حاال خواسته ايد مثل خّفاش به چيزها نگاه کنيد؟ 
سپس جغد همٔه حيوانات را واداشت مثل خّفاش از شاخه ها آويزان شوند. 

بز کوهی گفت: خّفاش راست می گفت. قلّٔه کوه پايين است. 
بّچه زرافه گفت: تنٔه درخت باالست و برگ هايش پايين. 

بّچه کرگدن گفت: ببينيد! چمن باالی سر ماست، آسمان کو؟ . . . نيست. در همين موقع 
باران قطره قطره شروع به باريدن کرد. 

بّچه شير گفت: آب رودخانه دارد باال می آيد، گوشهايم دارند خيس می شوند. 
بّچه فيل گفت: انگار پاهای من توی باران است. 

خّفاش چتر نو و قشنگش را به آنها  قرض داد تا خيس نشوند. 
بّچه زرافه گفت: متشکرم. معذرت می خواهم از اينکه گفتم تو ديوانه شده ای. 

بقّئه حيوانات هم گفتند ما هم معذرت می خواهيم. 
خّفاش خنديد و گفت: خب ديگه، ديوانه بازی در نياوريد. 
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مضمون: روش گردآوری اطّالعات (مشاهده)
صالحيت ها: مشاهده، گردآوری اطّالعات تحليل، استنباط، استدالل

زمان: دو جلسٔه ۴۵ دقيقه ای 

مورد  موضوع  دربارٔه  اطّالعات  جمع آوری  مختلف  روش های  دانش آموزان 
روش  بر  داده ها،  گذاشتن  هم  کنار  با  و  می دهند  قرار  بحث  مورد  گروه  در  را  پرسش 
مشاهده به عنوان يک شيؤه نظام مند جمع آوری اطّالعات، معيارهای مشاهدٔه نظام مند 

و رعايت نکات اخالقی توافق می کنند. 

انتظارات عملکردی خاص
 طرح پرسش های مناسب و تشخيص مسئله

 شناسايی و تشخيص منابع و شيوه های مناسب جمع آوری اطّالعات 
 برنامه ريزی برای دستيابی به پاسخ سؤاالت خود
 پيش بينی نتايج و پيامدها و بروز رفتار خردمندانه 

 استفاده از زبان صحيح و دقيق برای توضيح ايده ها و تصميم های خود
 سنجش اطّالعات، ارزيابی و به چالش کشيدن ايده ها و اعمال خود و ديگران 

 همفکری با ديگران در حّل مسائل و مشکالت
 ارزشمند دانستن مطالعه و پژوهش

انتظارات عملکردی مشترک
 بررسی پديده ها و روابط بين آنها

 بروز عمل اخالقی در مراودات روزانه خود

زير ذّره بين

عنوان فّعالّيت
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 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود
 شناسايی راه های چگونگی يادگيری خود

مواد و وسايل آموزشی: کتاب کار
فرايند اجرای فّعالّيت : دانش آموزان را گروه بندی و سؤال زير را برای همٔه گروه ها مطرح 

کنيد. 
«دانش آموزان مدرسٔه شما در زنگ تفريح چه کارهايی انجام می دهند؟»

در مرحلٔه اّول دانش آموزان تمايل دارند همان لحظه به اين سؤال پاسخ گويند. اگر  احتماالً 
چنين اتّفاقی افتاد به آنها بگوييد پاسخ اين سؤال نيازمند اطّالعات بيشتر و دقيق تری است. 

آنها را راهنمايی کنيد برای يافتن بهترين راه جمع آوری اطّالعات و پاسخ گويی به اين سؤال 
و سؤاالت مشابه در گروه مشورت و تصميم گيری کنند. پاسخ ها را به صورت غيرمستقيم به سمت 
استفاده از مشاهده به عنوان مناسب ترين روش جمع آوری اطّالعات برای پاسخگويی به اين سؤال 
برای  را  زير  سؤاالت  شد،  انتخاب  روش  مناسب ترين  به عنوان  مشاهده  اينکه  از  بعد  کنيد.  هدايت 

دانش آموزان مطرح کنيد تا قبل از اجرا، در گروه به آنها پاسخ دهند. 
 هر گروه چه پايه ای را انتخاب می کند؟ برای مشّخص تر و متفاوت بودن نتايج کار بهتر است 

هر گروه از  دانش آموزان، دانش آموزان يک پايه را مشاهده کنند. 
 چه رفتارهايی را مشاهده می کنند؟ نمونه رفتارهايی که انتخاب می کنند ممکن است رفتارهای 
مثبت مثل کمک به ديگران، رفتارهای منفی مثل آشغال ريختن، يا موارد ديگری مثل نوع بازی، نوع 

خوراکی ها و ... باشد. 
 هر عضو گروه چند نفر را مورد مشاهده قرار خواهد داد؟ 

 در چه زمانی اين  کار را انجام می دهند؟ 
 چه نکات اخالقی را بايد در اين کار رعايت کنند؟ 
 گزارش خود را چگونه ثبت و ارائه خواهند کرد؟

توصيه های اجرايی: نکات زير را مورد توّجه قرار دهيد؛
 از هر پايه حداقل پنج و حداکثر ده نفر مورد مشاهده قرار گيرند. 

 دانش آموزان را تشويق کنيد تا عالوه بر ثبت نتايج در کتاب کار، گزارش کمی  را به صورت 
نمودار ستونی يا دايره ای و در صورت امکان در قالب پاورپوينت ارائه دهند. 
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 مشاهده موجب سلب آسايش و امنيت فرد مورد مشاهده نشود. 
 هنگام ارائٔه گزارش، اطّالعات بدست آمده مورد سوء استفاده قرار نگيرد. (حرمت افراد 

رعايت شود. از افراد نام برده نشود. ويژگی و تعداد رفتارها فهرست شود.)
به  ظهر)  از  بعد  پنج  مثال  (برای  بخصوص  ساعت  يک  در  دانش آموزان  تکميلی:  فّعالّيت 
مدت ربع ساعت افراد يا وسايل نقليه که از مقابل خانه آنها می گذرد را با ذکر ويژگی های اختصاصی 

آنها فهرست (در صورت لزوم طبقه بندی) کرده و در کالس ارائه دهند. 
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مضمون: منطق، در جستجوی معنا
صالحيت ها: مشاهده، استدالل، حّل مسئله، قضاوت 

زمان:۴۵ دقيقه

در زندگی شخصی هر يک از ما احتماالً فراوان اتّفاق افتاده است که به اجبار 
بين دو موقعيت يکی را بر ديگری ترجيح بدهيم. يا اين که به دليل پاره ای مشکالت 
تصميم بگيريم راه خود را از ديگران جدا کنيم و مسير ديگری برای خود انتخاب کنيم. 
در اين فّعالّيت دانش آموزان با مشاهدٔه تصميمات متفاوت دو نفر در يک موقعيت واحد 

انتخاب آن دو نفر و داليل تصميم هر يک از دو معلّم را نقد و قضاوت می کنند. 

انتظارات عملکردی خاص
 شناسايی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها

 کار بر روی اطّالعات و اندوخته ها برای تبديل مجهول به معلوم
 پيش بينی نتايج و پيامدها و بروز رفتار خردمندانه 

 استنباط و نتيجه گيری از يافته ها
 استفاده از زبان صحيح و دقيق برای توضيح ايده ها و تصميم های خود

 به چالش کشيدن ايده های خود و ديگران
انتظارات عملکردی مشترک

 بررسی پديده ها و روابط بين آنها
 بروز عمل اخالقی در مراودات روزانه خود

 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

آقکند

عنوان فّعالّيت
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 جانب داری از ارزش های دينی
مواد و وسايل آموزشی: کتاب کار، فيلم آقکند از توليدات دفتر تکنولوژی و رسانه های 

آموزشی
فرايند اجرای فّعالّيت : فيلم آقکند را برای دانش آموزان به نمايش بگذاريد وقتی فيلم به 
صحنه ای رسيد که معلّم به مرد صاحب خانه می گويد «از همه بدتر فارسی صحبت کردنشونه» فيلم را 

ثابت نگه داريد و سؤاالت زير را از دانش آموزان بپرسيد؛ 
 معلّم به چگونه جايی منتقل شده بود؟ 

 مشکل معلّم در مدرسه چه بود؟ مشکل کالس اّولی ها چه بود؟ اصوالً اين مشکل معلّم بود 
يا کالس اّولی ها؟ 

 شما اگر به جای معلّم بوديد در چنين شرايطی چه می کرديد؟ از دانش آموزان بخواهيد پاسخ 
اين سؤال را در کتاب کار بنويسند.

از دانش آموزان بخواهيد داليل خود را برای ديگران شرح دهند و آنها هم در اين مورد نظر 
دهند. سپس فيلم را تا آخر پخش کنيد و تصميم معلّم را در کالس به مباحثه بگذاريد. سؤاالت زير 

می تواند مورد مباحثه قرار گيرد:
 شرايط معلّم قبلی با معلّم فعلی چه تفاوت ها و چه شباهت هايی داشت؟ چگونه اين موضوع 
را متوّجه شديد؟ (دانش آموزان بايد با اشاره به محتوای فيلم به مقايسٔه دو شخصّيت و دو موقعيت 

بپردازند.)
 چرا مرد صاحب خانه فکر می کرد معلّم جديد بدون خداحافظی رفته است؟ پيش داوری در 

قضاوت های ما چه نقشی دارد؟ 
 چرا معلّم از بّچه ها و اهالی روستا زبان آذری ياد می گرفت؟ آيا هم زبان بودن برای کمک به 
دانش آموزان کافی بود؟ (توّجه دانش آموزان را به اين نکته جلب کنيد که معلّم اّول هم زبان بود ولی 
همدل دانش آموزان نبود در مقابل معلّم دوم هم زبان نبود ولی همدل دانش آموزان بود لذا زبان را هم 

ياد گرفت.)
 شما در مورد عملکرد معلّم قبلی و فعلی روستای آقکند چه قضاوتی می کنيد؟ چرا؟ 

 آيا در انتخاب ها بايد خود را برديگران ترجيح داد يا ديگران را برخود؟ آيا در اين باره يک 
قانون کلّی وجود دارد؟ 
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توصيه های اجرايی
 موضوع زبان ملّی و محلی نيز می تواند يکی از مضامينی باشد که با استفاده از اين فيلم و 

مقايسٔه آن با فيلم «َمم َمَم شو» در يک جلسٔه مستقل مورد بررسی قرار گيرد.
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مضمون: روش گردآوری اطّالعات (منابع چاپی و الکترونيکی) 
صالحيت ها: تحليل، استدالل

زمان:۴۵ دقيقه

انتخاب روش جمع آوری اطّالعات، به ميزان زيادی به موضوعی که می خواهيم 
به  دانش آموزان  فّعالّيت  اين  در  دارد.  بستگی  کنيم  جمع آوری  اطّالعات  آن  دربارٔه 
کمک آموخته های قبلی خود و گفت و گو دربارٔه راه های جمع آوری اطّالعات روش 

مناسب را تشخيص و بر روی آن توافق می کنند.
 

انتظارات عملکردی خاص
 شناسايی و تشخيص منابع و شيوه های مناسب جمع آوری اطّالعات 

 استنباط و نتيجه گيری از يافته ها
 سنجش اطّالعات، ارزيابی و به چالش کشيدن ايده ها و اعمال خود و ديگران 

 اصالح و ارتقای نگرش های خود نسبت به پژوهش و يافته های علمی
انتظارات عملکردی مشترک

 بررسی پديده ها و روابط بين آنها
 بررسی قوانين حاکم بر روابط بين پديده ها 
 شناسايی راه های چگونگی يادگيری خود

مواد و وسايل آموزشی: کتاب کار
فرايند اجرای فّعالّيت: تعدادی سؤال مانند سؤاالت زير را روی تابلو بنويسيد که پاسخ به 
آنها مستلزم جمع آوری اطّالعات به يکی از طرق مصاحبه، مشاهده يا مراجعه به منابع مکتوب (چاپی 

پايتخت کشور من

عنوان فّعالّيت
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يا الکترونيک) باشد:
 دانش آموزان مدرسٔه  شما کدام برنامٔه تلويزيونی را بيشتر دوست دارند؟ 

 تعداد گلبرگ ها يا شکل قرار گرفتن برگ ها روی ساقٔه ده گياه در خانه يا مدرسه را بررسی 
کنيد؟ 

 صادرات محصوالت کشور ايران در سال گذشته چه اقالم و به چه ميزان بوده است؟ 
 اسامی پايتخت  های ايران پس از اسالم را به ترتيب دورٔه زمانی بنويسيد؟ 

از دانش آموزان سؤال کنيد پاسخ هر يک از سؤاالت فوق را از چه روشی بهتر، سريع تر و 
پاسخ  در  قبلی  گرفتٔه  انجام  فّعالّيت های  به  توّجه  با  می رود  انتظار  آنها  از  می آوريد.  به دست  کامل تر 
سؤال يک به روش نظرسنجی(مصاحبه و پرسش نامه) و در پاسخ سؤال دو به روش مشاهده اشاره 
کنند در غير اين صورت بايد از طريق سؤاالت مناسب آنها را به بيان روش های نظرسنجی(مصاحبه و 

پرسش نامه) و مشاهده راهنمايی کنيد. در ادامه، بحث را به اين صورت مطرح کنيد:
در دو سؤال آخر آيا می توان از روش نظرسنجی و مشاهده به جواب رسيد؟ چرا آری و چرا 

خير؟ 
در صورتی که جواب دانش آموزان خير است، برای پاسخ به اين سؤاالت از چه روشی استفاده 
دانش آموزان  از  سپس  است.  تأکيد  مورد  روش ها  انتخاب  دربارٔه  دانش آموزان  استدالل  می کنيم؟ 

انفرادی  صورت  به  را  کار  کتاب  جدول  بخواهيد 
عالمت بزنند. سپس در مورد هريک از سؤاالت 
شود  پرسش  کالس  در  آنها  از  باال  روش  مانند 
گيرد.  قرار  بررسی  مورد  پاسخ  انتخاب  دليل  و 
اکنون از دانش آموزان بخواهيد فّعالّيت کتاب کار 
را انفرادی انجام دهند و نتايج را، سؤال به سؤال، 

در کالس به بررسی بگذاريد.
گزاره های  بين  در  اجرايی:  توصيه های 
جدول کتاب کار يکی از گزاره ها دارای دو گزينٔه 
دانش آموزان  که  است  اين  مهم  است؛  پاسخ 

استدالل صحيحی داشته باشند. 
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