
٩١

مضمون: همدلی
صالحيت ها: مشاهده، تحليل، استدالل، قضاوت براساس نظام معيار

زمان:۴۵ دقيقه

در اين فّعالّيت دانش آموزان با مشاهدٔه فيلم، و گفت  وگو دربارٔه تغيير شرايط 
درميان  ديگران  با  را  پديده  يک  وقوع  علّت  دربارٔه  خود  فرضيات  فيلم  داستان  در 
به  نسبت  افراد  بينش  در  رابطه ها  شباهت ها،  تفاوت ها،  بررسی  با  آنها  می گذارند. 
پديده های پيرامونی، شيوه های تأثيرگذاری بر رفتار ديگران را مورد بحث و گفت  وگو 

قرار می دهند. 

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
 جانب داری از ارزش های دينی

لی لی حوضک

عنوان فّعالّيت
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مواد و وسايل آموزشی: کتاب کار، فيلم لی لی حوضک از توليدات کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان.

فرايند اجرای فّعالّيت: فيلم لی لی حوضک را برای دانش آموزان به نمايش بگذاريد. پس 
از نمايش فيلم سؤاالت زير را از آنها بپرسيد. 

 هر يک از حيوانات اين داستان شما را به ياد چه گروهی از مردم می اندازد؟ 
 واکنش (رفتار) هر يک از حيوانات در موقع شنيدن در خواست کمک خروس چه بود؟ با 
پرسش از دانش آموزان به آنها کمک کنيد تا اين موارد را تحليل کنند. اگر دانش آموزان اين موارد 

يادشان نمی ماند آنها را روی تابلو بنويسيد. فرصت مشارکت   دانش آموزان را فراهم سازيد. 
 بز چه فرقی با ساير حيوانات داشت؟ 

 بز چه تغييری کرد؟ 
 بز چگونه روی بقّئه حيوانات اثر گذاشت؟ چگونه باعث تغيير هر کدام از حيوانات شد؟ 

توصيه های اجرايی: شرايطی فراهم کنيد تا دانش آموزان راجع به شخصّيت هر حيوان و 
تغيير رفتار آنها، بخصوص کالغ حرف بزنند. از دانش آموزان بخواهيد با استفاده از جزئيات فيلم 
پايان  در  دهند.  نظر  مورد  اين  در  هم  آنها  و  دهند  شرح  ديگران  برای  را  خود  داليل  آنها،  تحليل  و 
دانش آموزان نظرات نّقادانٔه خود (مثبت و منفی) را در مورد مؤلّفه های فيلم نظير داستان، تصاوير، 

موسيقی، و پيام در کتاب کار بنويسند. 



٩٣

مضمون: پديده ها 
صالحيت ها: مشاهده، پرسشگری، استدالل

زمان:۴۵ دقيقه

آنها  با  که  آشنايی  علی رغم  ما  پيرامون  ديگر  اماکن  و  آموزش  زندگی،  محيط 
داريم، موضوعات مناسبی برای طرح پرسش می باشد. در اين فّعالّيت، دانش آموزان 
با طرح پرسش در دو نمونه، فنون پرسشگری را تمرين می کنند و با ساختار دو نوع 

سؤال آشنا می شوند. 

انتظارات عملکردی خاص
 طرح پرسش های مناسب و تشخيص مسئله

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

مواد و وسايل آموزشی: کتاب کار
به  مدرسه  محيط  مشاهدٔه  برای  دقيقه  ده  مدت  به  را  دانش آموزان  فّعالّيت:  اجرای  فرايند 
داخل حياط يا در صورت امکان، مقابل در مدرسه هدايت کنيد. قبل از خروج از کالس يادآوری 
کنيد هدف از اين گردش مشاهدٔه دقيق و تنظيم حداقل سه سؤال است که با آيا شروع شود و سه 

شگفتی ها

عنوان فّعالّيت
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سؤال که با چرا شروع شود. لذا همراه داشتن کاغذ و خودکار در اين فّعالّيت ضروری است. پس 
از اتمام زمان گردش و بازگشت به کالس درس، از هر دانش آموز بخواهيد يک سؤال خود را مطرح 
کند. سؤاالتی که با آيا شروع می شود در يک طرف تابلو و سؤاالتی که با چرا شروع می شود در طرف 

ديگر تابلو بنويسيد. از دانش آموزان بپرسيد:
در  سؤاالت  نوع  اين  دارند؟  هم  به  شباهتی  چه  می شوند  شروع  چرا  با  که  سؤاالتی   

جست و جوی چه چيزی هستند؟ 
 سؤاالتی که با آيا شروع می شوند چه شباهتی با هم دارند؟ 

 سؤاالتی که با آيا شروع می شوند ماهيت يعنی وجود و عدم وجود را مورد سؤال قرار می دهند، 
اما سؤاالتی که با چرا شروع می شوند به دنبال علت هستند. اما ضروری نيست دانش آموزان عين 
اين جمالت را بيان کنند به آنها کمک کنيد تا با جمالت خود به تفاوت اين دو گروه سؤال پی ببرند. 
سپس از آنها بپرسيد آيا پرسش هايی که روی تابلو نوشته شده اند ارتباطی با هم دارند؟ دانش آموزان 

ارتباطات مورد نظر خود را بيان کنند. 
توصيه های اجرايی: در صورت داشتن زمان، اعضای هر گروه سؤاالت روی تابلو را بر 

اساس موارد زير اصالح يا حذف کنند:
ــ در صورت مشخص بودن جواب ها در کتاب درسی، سؤال حذف شود. 

ــ در صورتی که جواب سؤال صراحتاً در کتاب های درسی نيامده و نياز به مطالعه، بررسی و 
بحث و گفتگو دارد باقی بماند. 

ــ سؤاالتی که مناسب تشخيص داده شده 
است در صورت نياز اصالح شود. 

ــ سؤاالت باقی مانده به کالس ارائه شود. 
از  که  باشد  گونه ای  به  سؤال ها  انتخاب  ــ 
سطوح  که  سرراست  پاسخ های  دارای  سؤال های 
کمتر  می گيرند  به کار  را  دانش  مانند  شناخت  پايين 
مانند  شناخت  باالتر  سطوح  که  سؤاالتی  از  و 
استنباط، ارزشيابی و نتيجه گيری را به کار می گيرند 

بيشتر استفاده شود. 
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مضمون: در جست و جوی معنا
صالحيت ها: پرسشگری، قضاوت براساس معيار، استدالل

زمان: ۴۵ دقيقه

دانش آموزان در فّعالّيت های قبلی مهارت خود را در طبقه بندی پديده ها به کار 
گرفته اند. در اين فّعالّيت موضوع طبقه بندی، قرار دادن سؤاالت خود آنها راجع به 
اموری است که می خواهند در بارٔه آن اطّالعات بيشتری داشته باشند. دانش آموزان 
يا  و  اصالح  انتخاب،  به  نسبت  شده  تعيين  معيارهای  با  خود  سؤاالت  طرح  از  پس 
حذف سؤاالت اقدام می کنند و سؤاالت باقی مانده را براساس دستورالعمل داده شده 

طبقه بندی می نمايند. 

انتظارات عملکردی خاص
 طرح پرسش های مناسب و تشخيص مسئله

 کار بر روی اطّالعات و اندوخته ها برای تبديل مجهول به معلوم
 شناسايی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها

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

 بررسی پديده ها و روابط بين آنها
 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 

من و پرسش هايم!

عنوان فّعالّيت
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 جانب داری از ارزش های دينی
مواد و وسايل آموزشی: کتاب کار

خود  کار  کتاب  در  را  زير  سؤال  پاسخ  بخواهيد  دانش آموزان  از  فّعالّيت:  اجرای  فرايند 
بنويسند. سؤال به شرح زير است. 

«سه مورد از سؤاالت خود را که دوست داريد پاسخ آن را بدانيد اما پاسخ آنها در کتاب های 
کالس  برای  است  مهم تر  برايشان  که  آنها  از  يکی  بخواهيد  آنها  از  سپس  بنويسيد.»  نيست  درسی 
به  جديدی  سؤال  صورتی که  در  بگوييد  آنها  به  کنيد؛  يادداشت  تابلو  روی  را  سؤاالت  بخوانند.  
ذهنشان رسيد، آن را به سؤاالت خود اضافه کنند. در اين مرحله، سؤاالت همٔه دانش آموزان روی 
دانش آموزان  يا  معلّم  توسط  سؤال  بودن  نامناسب  يا  مناسب  دربارٔه  قضاوت  و  می شود  نوشته  تابلو 

انجام نمی گيرد. 
پس از اين مرحله، گروه های کالسی را تشکيل دهيد. سؤاالت در گروه کاری براساس معيارهای 

زير بررسی و انتخاب، اصالح و يا حذف می شوند:

ــ در پرسش از واژگان و جمالت دقيق، واضح و روشن استفاده شده باشد. 
ــ پاسخ پرسش در کتاب  های درسی شما نباشد. 

ــ با خواندن پرسش بتوان به روش پيدا کردن پاسخ آن پی برد. 

هر يک از گروه ها، نتايج فّعالّيت خود را در مورد سؤاالت انتخاب شده، اصالح شده و حذف 
با  سؤاالت را  معيارها  استفاده از  با  حال  کنند.  ارائه  کالس  شفاهی به  صورت  دليل به  ذکر  با  شده 
در  را  شده  اصالح  سؤاالت  بخواهيد  دانش آموزان  از  پايان  در  کنيد.  اصالح  دانش آموزان  کمک 

جدول کتاب کار نوشته و با عالمت زدن آنها را در چهار دسته به شرح زير طبقه بندی کنند؛ 
 سؤاالت مرتبط با خود
 سؤاالت مرتبط با خدا

 سؤاالت مرتبط با خلقت (طبيعت و ماوراالطبيعه)
توّجه داشته باشيد که در مورد برخی از پرسش ها ممکن است بيش از يک خانه عالمت زده 

شود. 
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ارتباط  عرصه های  از  تعدادی  پايانی  فّعالّيت  در  که  دارد  احتمال  اجرايی:  توصيه های 
(ستون های جدول) خالی از سؤال باشد؛ در اين صورت به عنوان فّعالّيت تکميلی از دانش آموزان 

بخواهيد سؤاالتی در عرصه های ديگر ارتباط طرح کنند. 



٩٨

مضمون: مرگ و زندگی، نيستی يا تولّد دوباره
مهارت: مشاهده، قياس، تحليل، استدالل، قضاوت

زمان: ۴۵ دقيقه

داستان مرگ و زندگی از ديرباز از موضوعات مورد پرسش نزد کودکان بوده 
و هست. نکته ای که می بايست توّجه دانش آموزان را به آن جلب کرد آثار و تأثيرات 
حيات هر يک از ما بر ديگر موجودات و اطرافيان ماست. در اين داستان نيز مرگ نی 

نه پايان راه نی، بلکه آغازی برای تولّد نيستان به شمار می رود. 

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
 به چالش کشيدن ايده های خود و ديگران

 استنباط و نتيجه گيری از يافته 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

 شناسايی راه های چگونگی يادگيری خود

دانٔه نی

عنوان فّعالّيت
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 به کارگيری مهارت های اجتماعی همدلی، مشارکت، توافق، مخالفت، مذاکره و گفت وگو 
مواد و وسايل آموزشی: کتاب کار، کتاب دانٔه نی، خائف، بهرام. کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان. 
فرايند اجرای فّعالّيت: کتاب را برای دانش آموزان بخوانيد و اجازه دهيد تا خوب به تصاوير 
با  کنيد؛  فراهم  کالس  در  را  وگو  گفت  و  بحث  زمينٔه  زير  سؤاالت  از  استفاده  با  سپس  کنند.  دقت 

پرسش های درخواست کننده وضوح و ارائٔه دليل و مثال به آنها کمک کنيد تا عميق تر بينديشند. 
 دانٔه نی از کجا آمد و چگونه در دشت پاگرفت؟ 

 چرا به هنگام رسيدن پاييز همٔه گياهان از جمله نی غصه دار شده بودند؟ 
 از کجا می توان متوّجه شد که نی غصه دار است؟ 

 آيا کنده شدن ساقٔه نی به معنای مرگ نی است؟ چرا بلی، چرا خير؟ 
 آيا در زمستان همٔه درختان و گياهان می ميرند؟ 

 زندگی و مرگ گياهان را با زندگی و مرگ آدم ها و ساير موجودات زنده مقايسه کنيد. چه 
شباهت ها، تفاوت ها و رابطه هايی می بينيد؟ 

نکتٔه  هر  مورد  در  می توان  زمان،  داشتن  صورت  در  اجرا،  حين  در  اجرايی:  توصيه های 
ديگری از داستان که توّجه دانش آموزان را به خود جلب کرده باشد بحث و گفت  وگو کرد. 



١٠٠

پيوست : داستان دانٔه نی، طّراح قّصه و تصويرگر بهرام خائف؛ ويراستار سيروس طاهباز. 
تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۷۹. [۲۴] ص: مصّور (رنگی)

درخت ها  می کشيدند.  نفس  گرم  آفتاب  زير  در  تّپه ها  بود.  بهار  صبح  داستان:  خالصۀ 
لباس سبزشان را به تن کرده بودند و پروانه ها از دامن گلی به روی گل ديگر می پريدند. جغد، ترسان از 
نور آفتاب، می پريد تا خود را به آشيانه اش برساند. از باال که نگاه می کردی درخت ها مثل قارچ های 

سبز به چشم می آمدند. 
شب که ماه می تابيد، درخت ها با هم حرف می زدند. از سختی زمستانی می گفتند و از اينکه 

خداوند بار ديگر به آنها زندگی بخشيده، خوشحال بودند. 
يک روز باد تندی آمد. باد از جاهای دور دست، از سرزمين های ديگر. با خود يک تخم نی 

آورد، دانٔه نی به زمين نشست و خاک روی آن را پوشاند. 
باران آمد و بعد آفتاب، زمين را گرم کرد. دانٔه نی در زير خاک سبز شد و ساقه اش سر از زمين 

بلند کرد. جانوران دشت که تا آن روز ساقٔه نی نديده بودند، با تعّجب نگاهش می کردند. 
هوا، کم کم گرم شد و تابستان از راه رسيد. گل ها تشنه شان بود، در اين آرزو که باران ببارد، 
اما باران دير کرده بود. ساقٔه نی که طاقت گرما را داشت از همٔه گياهان دشت بلندتر بود و روز به روز 

قشنگ تر و درشت تر می شد. 
پائيز که شد ديگر گل و گياهی در دشت نماند. ساقٔه نی، برگ هايش زرد شده بود و ريخته بود. 

نی غصه دار بود. با خودش می گفت: آيا به آخر عمر رسيده ام؟ 
ناگهان بادی سهمگين وزيد و ساقٔه نی را از جا کند و با خود برد. نی با حسرت، آخرين نگاه 
را به دانه هايش انداخت. همه جا خاموش و سکوت بود. شب که می شد، تنها ماه با درخت ها حرف 
می زد، و صبح، تنها خورشيد بود که گرمای بی رمقش را به روی دشت می ريخت. اما خداوند، بذر 
زندگی را در دل خاک کاشته بود، دانه ها در دل خاک خوابيده و زنده بودند. بهار که شد، زندگی 
بيرون  تن  از  را  زمستان  خستگی  و  می کشيد  نفس  گرم،  آفتاب  زير  در  دشت  يافت.  جريان  دوباره 

می کرد. کنار درخت ها، يک نيستان روييده بود!
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مضمون: آرزوها، زيبايی
صالحيت ها: مشاهده، استدالل، استنباط و نتيجه گيری

زمان:۴۵ دقيقه

در اغلب داستان ها روباه به عنوان نماد فريب و حيله گری معّرفی شده است. 
نماد  می شوند،  آشنا  روباه  از  متفاوتی  شخصّيت  با  داستان  اين  در  دانش آموزان 
موجودی که می خواهد ماه را برای خودش داشته باشد. اما خواست ماه متفاوت بود، 
گفت  وگو  می خواهد.  را  روباه،  خانٔه  در  شدن  زندانی  نه  آسمان،  در  درخشندگی  او 
کمک  آنها  به  داستان  قضايای  از  دانش آموزان  برداشت  و  داستان  موضوع  دربارٔه 

می کند تا از زاوئه ديگری به خواسته ها و روابط متقابل بين موجودات نگاه 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

 استنباط و نتيجه گيری از يافته ها
انتظارات عملکردی مشترک

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

 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

ماه بود و روباه!

عنوان فّعالّيت
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مواد و وسايل آموزشی: کتاب کار، کتاب و انيميشن «ماه بود و روباه»، از توليدات کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان. 

يا  خواندن  از  را  خود  هدف  فيلم  نمايش  يا  کتاب  خواندن  از  قبل  فّعالّيت:  اجرای  فرايند 
نمايش فيلم برای بّچه ها بگوييد و از آنها بخواهيد به تمام جزييات داستان، موضوع کلّی، شخصّيت های 
داستان، پيام و… آن فکر کنند. بعد از خواندن داستان يا نمايش فيلم از  دانش آموزان بخواهيد عالوه 

بر کلّياتی که گفته شد راجع به موارد زير بحث کنند:
 موضوع کلّی داستان چه بود؟ شخصّيت های داستان چگونه بودند؟ پيام داستان چه بود؟ 

 چه چيز سبب شد روباه به فکر مالکيت ماه بيفتد؟ 
 ويژگی های شخصّيتی روباه در اين داستان چيست؟ 

 ماه در اين داستان نماد يا تمثيل چه چيزهايی می تواند باشد؟ 
 چرا نويسندٔه داستان اين شخصّيت ها را انتخاب کرده است؟ (مثالً به جای روباه چرا خرس، 

فيل، يا هر حيوان ديگری انتخاب نشده است؟)
 چرا ماه از زندگی با روباه راضی نبود؟ 

و  تمرکز  سؤال  اين  نمی رسيد؟ (روی  نتيجه  به  او  کردن  راضی  برای  روباه  تالش های  چرا   
تأکيد کنيد)

 آيا شما هم تجربه ای مانند روباه داستان 
داريد؟ ارتباط اين داستان با زندگی ما چيست؟

کارگيری  به  اجرايی:  توصيه های 
به  مثال  ذکر  با  را  تمثيل  نماد،  واژه های 
نماد  خورشيد  مثالً  دهيد.  ياد  دانش آموزان 

درخشندگی، آب نماد پاکی است و ...

ن 

ی 
به 
د 
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کانون  تهران:  تيموريان.  آناهيتا  تصويرگر  و  نويسنده  روباه،  و  بود  ماه  داستان  پيوست : 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۷۹. [۲۸] ص، مصّور (رنگی)

زمين  به  و  بود  قشنگ تر  ديگر  شب های  تمام  از  ماه  که  شب  يک  داستان:  خالصۀ 
نزديک تر. 

روباه کوچک از کوه باال رفت و ماه را برداشت و به النٔه خود برد. 
آن شب روباه از بودن ماه در النه اش خوشحال بود. 

گاهی می خنديد، گاهی دور او می چرخيد، ماه فقط می تابيد. 
روباه به علفزار رفت تا برای ماه غذايی دست و پا کند. 

وقتی برگشت ماه کمی  بزرگ تر شده بود. روباه خوشحال شد و شروع به پختن غذای لذيذی 
کرد. او سفرٔه شام را قشنگ چيد و رو به ماه کرد تا او را سر سفره دعوت کند. تازه يادش افتاد ماه 

که غذا نمی خورد، ماه فقط می تابد. 
فردای آن شب ماه کمی بزرگ تر شده بود. روباه يک نّقاشی قشنگ از او کشيد، خواست آن 

را به ماه نشان دهد، تازه يادش افتاد، ماه که چشم ندارد. 
روز بعد روباه در جنگل تمرين آواز کرد و به النه بر گشت، ماه را ديد که باز هم بزرگ تر شده 
است. خوشحال شد و شروع به خواندن کرد، اما هنوز چند کلمه بيشتر نخوانده بود که يادش افتاد، 

ماه که گوش ندارد. ماه فقط می تابد. 
شب ها می گذشت و ماه بزرگ و بزرگ تر می شد. اما ماه فقط بزرگ می شد و فقط می تابيد. 
روباه  شب،  آن  فردای  کامل.  ماه  يک  شد،  بزرگ  بزرِگ  ماه  که  رسيد  شبی  و  گذشت  شب  سيزده 

تصميم خود را گرفت که چطور ماه عزيزش را خوشحال کند. 
منتظر ماند و بعد از چهارده شب، وقتی ماه دوباره کوچک شد. آن را برداشت و از کوه باال 

رفت و دوباره سرجايش گذاشت.
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مضمون: طمع، ارزش ها
صالحيت ها: مشاهده، استدالل، قضاوت و ارزش گذاری

زمان:۴۵ دقيقه

به  ما  اينکه  يا  هستند،  ارزش  دارای  ذاتاً  ما  پيرامون  موجودات  و  اشيا  آيا 
اين  در  دانش آموزان  داده ايم.  قرار  مقياس هايی  و  ارزش  آنها  برای  خود  دلخواه 
سؤاالت  به  پاسخ گويی  برای  گرانبها  ميمون های  داستان  شنيدن  از  پس  فّعالّيت، 
مطرح شده، به ناگزير يک بار ديگر اين قضايا را مورد بحث قرار داده و دربارٔه آنها 

به قضاوت می پردازند.
 

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

 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 روزانٔه خود

 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

ميمون های گرانبها

عنوان فّعالّيت
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 جانب داری از ارزش های دينی
مواد و وسايل آموزشی: کتاب کار، داستان پيوست

فرايند اجرای فّعالّيت: داستان پيوست اين فّعالّيت را برای  دانش آموزان تعريف کنيد. و 
آنها را به بحث پيرامون سؤاالت زير وارد کنيد:

 ارزش واقعی ميمون ها چقدر بود؟ 
 آيا مرد صياد کالهبردار بود؟ 

 معيار برای تعيين قيمت ميمون ها چه بود؟ 
 چه چيزی باعث شد روستائيان به اشتباه بيفتند؟ 

(از  می کند؟  ايجاد  ارزش  آنها  برای  ما  قراردادهای  يا  دارند  واقعی  ارزش  چيز ها  آيا   
 دانش آموزان بخواهيد دربارٔه نظرات مخالف يا موافق خود حرف بزنند و با دليل ديگران را متقاعد 

کنند يا نظر خود را اصالح کنند.)
 مالک و معيار برای ارزش گذاشتن روی چيزها بر چه اساسی تعيين می شود؟ 

 آيا اين مالک ها قانون کلّی هستند؟ 
 آيا چيزهايی وجود دارد که در اصل ارزشمند باشد و همٔه مردم جهان در اين مورد موافق 

باشند؟ 
 برعکس چطور؟ يعنی چيزهايی باشند که در تمام دنيا بی ارزش محسوب شوند؟ 

توصيه های اجرايی
همٔه  برای  يا  کنند  اشاره  تقاضا  و  عرضه  قانون  به  است  ممکن  دانش آموزان  بحث  اين  در   
ارزش ها يک قانون کلّی صادر کنند. با هدايت مباحث به آنها کمک کنيد که در مورد ارزش ها فقط 

با مثال اشيای مادی صحبت نکنند. 
 در صورت داشتن زمان، فّعالّيت   خارج از کالس را می توان به آخرين سؤال برای بحث 

تبديل کرد. 
فّعالّيت   تکميلی: از  دانش آموزان بخواهيد راجع به مسئلٔه زير با خانواده يا دوستان خود 

صحبت کنند و نتيجه را در کتاب کار بنويسند.
«چرا از ميان فلّزات، طال از همه گرانبهاتر است ؟ آيا اين ارزش به ويژگی های آن ربط دارد؟ 

چرا فلّزات ديگری مثالً مس يا آهن اين قدر گرانبها نيستند؟» 
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پيوست: 
خّالقّيت  پژوهش های  و  فّعالّيت   ها  بازی ها،  درس:  کالس  در  بيدپا  مرتضی؛  مجدفر،  منبع: 
محور بر مبنای تمثيل ها و افسانه های کليله و دمنه برای توسعٔه سواِد خواندن در ميان دانش آموزان 

دبستانی، تهران: نشر امرود، ۱۳۹۰، ص ۵۵.
روزی روزگاری در روستايی در هند، مردی به روستايی ها اعالم کرد که به ازای هر ميمون۲۰ 
هزار تومان به آنها پول خواهد داد. روستايی ها هم که ديدند اطرافشان پر است از ميمون، به جنگل 
رفتند و شروع به گرفتن ميمون ها کردند. مرد هم هزاران ميمون به قيمت ۲۰هزار تومان از آنها خريد. 
ولی با کم شدن تعداد ميمون ها، روستايی ها دست از تالش کشيدند. به همين خاطر مرد به آنها پيشنهاد 
داد برای هر ميمون به آنها ۴۰هزار تومان خواهد پرداخت. با اين شرايط روستايی ها فّعالّيت   شان را از 
سر گرفتند. پس از مّدتی، موجودی باز هم کم تر و کم تر شد تا باالخره روستاييان دست از کار کشيدند 

و برای کشاورزی سراغ کشتزارهای خود رفتند. 
که  شد  کم  آن قـدر  ميمون ها  تعداد  نتيجه  در  و…  رسيد  تومان  ۴۵هزار  به  پيشنهاد  بار  اين 
به سختی می شد ميمونی برای گرفتن پيدا کرد. اين بار مرد تاجر ادعا کرد که به ازای خريد هر ميمون 
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۶۰هزار تومان خواهد داد ولی چون برای کاری بايد به شهر می رفت، کارهارا به شاگردش محّول 
کرد تا از طرف او ميمون ها را بخرد. 

در غياب تاجر، شاگرد به روستايی ها گفت: اين همه ميمون در قفس وجود دارد. من آنها را 
به۵۰ هزار تومان به شما خواهم فروخت تا شما پس از بازگشت تاجر، آنها را به۶۰ هزار تومان به او 

بفروشيد. 
روستايی ها که وسوسه شده بودند، پول هايشان را روی هم گذاشتند و تمام ميمون ها را خريدند. 
البته از آن به بعد، ديگر کسی نه مرد تاجر را ديد و نه شاگردش را و تنها روستايی ها ماندند و يک دنيا 

ميمون. 
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٢ــ٤ــ فّعالّيت   های نيمه تجويزی

هر کاری ................. !

عنوان فّعالّيت

مضمون: ايده ها، قدرت فکر
صالحيت ها: مشاهده، حّل مسئله، استدالل

زمان:۴۵ دقيقه

در اين فّعالّيت   دانش آموزان راه های مختلف حّل يک مسئله را حدس زده و با 
آزمايش حدسيات خود پی می برند اّولين راه حل هميشه بهترين و درست ترين راه حل 
خردمندانه  نيست. در پايان فّعالّيت   آنها احساس و تجربه خود را در قالب جمله ای 
زندگی،  روزمرٔه  وقايع  به  مسئله  مرتبط کردن  با  همچنين  دانش آموزان  می کنند.  بيان 

مهارت برخورد خردمندانه با مسائل واقعی پيش رو را کسب می کنند. 

انتظارات عملکردی خاص
 ارزيابی و به چالش کشيدن ايده ها و اعمال خود 
 طرح فرضيات مناسب و تشخيص راه حّل مسئله
 پيش بينی نتايج و پيامدها و بروز رفتار خردمندانه 

 استفاده از زبان صحيح و دقيق برای توضيح ايده ها و تصميم های خود
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انتظارات عملکردی مشترک
 بررسی پديده ها و روابط بين آنها

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

مواد و وسايل آموزشی: کتاب کار، يک برگ کاغذ باطله از دفتر های قديمی  دانش آموزان
فرايند اجرای فّعالّيت  : وقتی دانش آموزان در جای خود قرار گرفتند، بدون هيچ مقدمه ای 
يک برگ کاغذ به اندازٔه نصف صفحٔه دفتر يا يک چهارم کاغذ A۴ در اختيار هر کدام بگذاريد يا از 
جلسٔه قبل بخواهيد چنين کاغذی با خود به کالس بياورند، حسن اينکار اين است که نوع کاغذها و 
نتايج متفاوت خواهد بود. از آنها بخواهيد کاغذ را از جهت افقی روبه روی صورت خود باال بگيرند 
و با چشم نقطٔه وسط آن را مشّخص کنند. حاال تالش کنند با نيروی کشش دست ها کاغذ را از همان 

نقطه پاره کنند. يک دقيقه تالش کافی است. (تا کردن کاغذ، فشار با ناخن ها مجاز نيست.)
از  دانش آموزان بخواهيد فکر کنند و به اين سؤاالت پاسخ دهند. 

 چرا پاره کردن يک برگ کاغذ به اين شکل اينقدر سخت است؟ 
اجرا  قابل  (پيشنهادات  بکنيم؟  می توانيم  پيشنهادهايی  چه  کاغذ  راحت تر  شدن  پاره  برای   
که  کنيد  جلب  نکته  اين  به  را  دانش آموزان  توّجه  کنيد.  عملّی  پيشنهاددهنده  توسط  را  کالس  در 

درخواست اّول شما با اين درخواست چه تفاوتی داشت؟) 
 فکر کنيد و بگوييد اين فّعالّيت   شما را ياد چه چيزهايی در زندگی روزمره می اندازد. 

 سپس از آنها بخواهيد با مبنا قرار دادن اين فّعالّيت   يک جملٔه حکيمانه يا يک ضرب المثل 
بسازند. 

توصيه های اجرايی
 توّجه داشته باشيد آنچه دانش آموزان به عنوان جملٔه حکيمانه می سازند ممکن است برای 

شما به عنوان معلّمی که سال ها تجربه دارد، تکراری باشد اما برای خودشان جديد است.
 بين سؤال اّول و سوم اين تفاوت وجود دارد که در سؤال اّول دانش آموز را به يک راه حّل 
محدود می کنيد ولی در دومی  او مجاز است از هر راهی استفاده کند. و اين نکته ای است که آنها بايد 

در گفت و گوها به آن پی ببرند.
فّعالّيت   تکميلی: از دانش آموزان بخواهيد فّعالّيت   کتاب کار در منزل انجام دهند. 
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به  کردن  فکر  با  کنند  تالش  بعد  جلسٔه  «تا 
جمالتی که  حکيمانه يا  اتّفاقات اطراف سه جملٔه 
کرد  استفاده  آنها  از  بتوان  ضرب المثل  به عنوان 
اتّفاقی  و  ضرب المثل  آنها  از  تعدادی  بسازند.» 
در  بعد  جلسٔه  نوشته اند  را  جمله  آن  مبنای  بر  که 

کالس ارائه دهند.

به 
که 
رد 
ی 
ر 
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مضمون: روش گردآوری اطّالعات (مشاهده)
صالحيت ها: گردآوری اطّالعات، مشاهده، طبقه بندی، تحليل، استدالل

زمان: ۴۵ دقيقه  يا دو جلسٔه ۴۵ دقيقه ای

توانايی بيان احساسات؛ عاليق و ترجيحات فرد در يک زمينه و ثبت آنها به زبان 
ساده از جمله اهداف اين فّعالّيت   اند. دانش آموزان همچنين با روش مشاهده به عنوان 

يک شيؤه نظام مند جمع آوری اطّالعات آشنا می شوند. 

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

 برنامه ريزی برای دستيابی به پاسخ سؤاالت خود
 کار بر روی اطّالعات و اندوخته 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

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

مواد و وسايل آموزشی: کتاب کار
آنها  از  کنيد.  اجرا  و  طرح   ريزی  دانش آموزان  با  را  گفت  وگويی  فّعالّيت  :  اجرای  فرايند 
بخواهيد برنامه  های تلويزيونی مورد عالقٔه خود را نام ببرند و دربارٔه خصوصيات يکی از آنها صحبت 

کنند. طرح سؤاالت زير به آنها کمک می کند تا ويژگی های برنامٔه مورد نظر خود را بيان کنند. 

برنامٔه کودک و نوجوان

عنوان فّعالّيت
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 عنوان برنامه 
 موضوع برنامه

 داليل عالقه مندی
 زمان و شبکٔه پخش

انتخاب  را  استانی  شبکٔه  يا  سراسری  شبکه ها ی  از  يکی  گروه،  در  بخواهيد  دانش آموزان  از 
کنند و در طول سه روز برنامٔه کودک و نوجوان شبکٔه منتخب خود را تماشا کنند و ويژگی برنامه ها 
سؤاالت  به  و  کنند.  ثبت  نوجوان)  و  کودک  برنامٔه  (فّعالّيت    کار  کتاب  در  مربوطه  جدول  مطابق  را 
ذيل جدول، مندرج در کتاب کار، پاسخ دهند. به آنها بگوييد واژه های مورد استفاده برای توصيف 

موضوعات به شرط معنادار بودن برای شنونده، قابل قبول است. 
جلسات  از  يکی  در  جلسه،  يک  در  فّعالّيت    اين  اجرای  صورت  در  اجرايی:  توصيه های 
ارزشيابی از تعدادی از گروه ها بخواهيد نتايج کار خود را برای کالس بخوانند. يا اين فّعالّيت   را در 

دو جلسه اجرا کنيد تا همٔه گروه ها نتيجٔه کار خود را به کالس ارائه دهند.



١١٣

مضمون: منابع گردآوری اطّالعات (منابع مکتوب والکترونيکی)
صالحيت ها: گردآوری اطّالعات، تحليل، استدالل، قضاوت براساس معيار

زمان:۴۵ دقيقه 

که  است  اهدافی  جمله  از  دانش آموزان  در  اطّالعات  جمع آوری  صالحيت 
دانش آموزان  و  والدين  پرورش،  و  آموزش  امور  اّوليای  خواسته های  از  آن  تحّقق 
انتظار  مهارت هايی است که  مستلزم کسب خرده  دستيابی به اين صالحيت  می باشد. 
می رود دانش آموزان به واسطٔه درگير شدن دانش آموزان در گفت و گوهای پيش بينی 

شده آنها را کسب کنند.
 

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

 کاربر روی اطّالعات و اندوخته ها برای تبديل مجهول به معلوم
 برنامه ريزی برای دستيابی به پاسخ سؤاالت خود

 سنجش اطّالعات و ارزيابی و به چالش کشيدن ايده ها
 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 
 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

 شناسايی راه های چگونگی يادگيری خود

از کجا بدانم؟

عنوان فّعالّيت
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مواد و وسايل آموزشی: کتاب کار، فرهنگ نامه ها، واژه نامه ها، اينترنت
فرايند اجرای فّعالّيت  : موضوعاتی متناسب با نياز و عاليق دانش آموزان کالس و شرايط 
تابلوی  روی  را  آنها  جلسات،  از  يکی  پايان  در  و  بگيريد  نظر  در  اطّالعات  گردآوری  جهت  مدرسه 
کالس فهرست کنيد. دانش آموزان کالس را گروه  بندی کنيد و از آنها بخواهيد يکی از موضوعات 
را انتخاب و به جمع آوری اطّالعات بپردازند. پس از آن در يک ساعت تفّکر و پژوهش دربارٔه پاسخ 

سؤال زير به کالس گزارش دهند. 
 گروه، اطّالعات را چگونه و از چه منابعی جمع آوری کرده است؟ 

در اين خصوص انتظار می رود دانش آموزان کالس دربارٔه ارتباط روش و منابع جمع آوری 
اطّالعات با ميزان سرعت و سهولت دستيابی به اطّالعات و صّحت آن و هزينٔه صرف شده، زبان متون، 

مرتبط بودن اطّالعات با موضوع، قضاوت و اظهارنظر کنند. 
مواردی از قبيل:

 مطالب کدام منبع با موضوع ارتباط بيشتری داشت؟
 کلمات و جمالت کدام منبع راحت تر فهميده می شد؟

 دسترسی به کدام منبع سريع تر بود؟
 دسترسی به کدام منبع راحت تر بود؟

 مطالب کدام منبع دقيق تر و درست تر 
بود؟

کمک  دانش آموزان  به  سؤاالت  اين 
و  (چـاپی  مکتوبی  منابـع  ببرنـد  پی  تـا  می کند 
الکترونيکی) که در پژوهش به کار می گيرند از 

لحاظ ارزش يکسان نيستند.
تناسب  به  اجرايی:  توصيه های 
از  استفاده  به  را  آنها  دانش آموزان  توانمندی 

ابزارهای متنّوع ارائٔه گزارش تشويق کنيد. 
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مضمون: پديده ها
صالحيت ها: مشاهده، پرسشگری، استدالل، قضاوت براساس معيار

زمان:۴۵ دقيقه

راه  نيمی از  خوب  سؤال  طرح  که  باشيد  شده  مواجه  کنون  تا  کالم  اين  با  شايد 
دسترسی به پاسخ است. دانش آموزان در اين فّعالّيت   پس از مشاهدٔه فيلم با طرح سؤال 
از آن و گفت  وگو دربارٔه اينکه چه سؤاالتی مناسب يا نامناسب هستند، پرسشگری را 

تمرين می کنند. 

انتظارات عملکردی خاص
 طرح پرسش های مناسب و تشخيص مسئله

 شناسايی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
 سنجش اطّالعات، ارزيابی و به چالش کشيدن ايده ها

 استفاده از زبان صحيح و دقيق برای توضيح ايده ها و تصميم های خود
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
و  تکنولوژی  دفتر  توليدات  از  ريسک  چرخ  فيلم  کار،  کتاب  آموزشی:  وسايل  و  مواد 

رسانه های آموزشی.

چرخ ريسک

عنوان فّعالّيت
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دانش آموزان  از  دهيد.  نمايش  را  ريسک  چرخ  فيلم  از  بخشی  فّعالّيت  :  اجرای  فرايند 
بخواهيد با دّقت فيلم را مشاهده کنند. قبل از تماشای فيلم به آنها نگوييد که قرار است چه کنند. 
چون با اين کار لّذت بردن از تماشای فيلم از آنها سلب خواهد شد. پس از ديدن فيلم از آنها بخواهيد 
سه مورد از سؤاالتی را که تماشای فيلم در ذهنشان ايجاد کرد، در برگٔه کتاب کار بنويسند. سپس 
از دانش آموزان خواسته می شود که سؤاالت خود را در کالس مطرح کنند و سؤاالت غيرتکراری 
رسيد،  اينکار در صورتی که سؤال جديدی به ذهن دانش آموزان  روی تابلو نوشته شود. در حين 
سؤال مذکور را به سؤاالت خود اضافه کنند. در اين مرحله قضاوت دربارٔه سؤال توسط معلّم يا 

دانش آموزان انجام نمی گيرد. 
پس از اين مرحله، گروه های کالسی را تشکيل دهيد.  سؤاالت نوشته شده روی تابلو، در 

گروه کاری براساس معيارهای زير بررسی و انتخاب، اصالح و يا حذف شوند.

ــ پاسخ پرسش در فيلم نباشد. 
ــ در پرسش از واژگان و جمالت دقيق، واضح و روشن استفاده شده باشد. 

ــ با خواندن پرسش بتوان به روش پيدا کردن پاسخ آن پی برد. 

را  خود  فّعالّيت    نتايج  گروه ها  از  يک  هر 
و  شده  اصالح  شده،  انتخاب  سؤاالت  مورد  در 
ذکر  با  سپس  و  بنويسند  کار  کتاب  در  شده،  حذف 
ساير  کنند.  ارائه  کالس  به  شفاهی  صورت  به  دليل 
را  خود  نظرات  تغييرات  اين  مورد  در  دانش آموزان 

بيان کنند.
عدم  صورت  در  اجرايی:  توصيه های 
دسترسی به فيلم يا امکان پخش می  توان از کتاب های 
زمينه چينی  شروع  برای  روزنامه ها  مقاالت  يا  علمی 

طرح سؤال استفاده کرد. 
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مضمون: کشف معانی
مهارت: تحليل، تصميم گيری، قياس، استدالل، قضاوت

زمان:۴۵ دقيقه

آيا تا کنون در موقعيت های غيرقابل پيش بينی قرار گرفته ايد؟ آيا موقعيت هايی 
داشته ايد که واقعاً تصميم گيری برای شما مشکل باشد؟ آيا تاکنون به خاطر حقيقت های 
بزرگ بر روی دوستی های خود پا گذاشته ايد؟ تا چه حد برای حفظ دوستی خود با 
ديگران هزينه می پردازيد؟ تا چه حد از دوستان خود توّقع داريد؟ اين قبيل سؤاالت، 
سؤاالتی است که نوجوانان در اين سن بسيار با آن مواجه می شوند. در اين فّعالّيت   
را  خود  ديدگاه های  داستان،  موضوع  دربارٔه  بحث  با  می رود  انتظار  دانش آموزان  از 

روشن سازند.
 

انتظارات عملکردی خاص
 کار بر روی اطّالعات و اندوخته ها برای تبديل مجهول به معلوم
 سنجش، ارزيابی و به چالش کشيدن ايده های خود و ديگران

 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
انتظارات عملکردی مشترک

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

رضا

عنوان فّعالّيت
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 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، داستان پيوست
بخواهيد  آنها  از  بخوانيد.  دانش آموزان  برای  را  پيوست  داستان  فّعالّيت  :  اجرای  فرايند 
کمی فکر کنند، بقّئه ماجرا را حدس بزنند. فرصت مشّخصی به آنها بدهيد تا حدس خود را در کتاب 
کار بنويسند. سپس از آنها بخواهيد حدس خود را برای ديگران بازگويند. در اين مرحله با استفاده 
درخواست کنندٔه  پرسش های  با  کنيد؛  فراهم  کالس  در  را  گفت  وگو  و  بحث  زمينٔه  زير  سؤاالت  از 

وضوح و ارائٔه دليل و مثال به آنها کمک کنيد تا عميق تر بينديشند. 
 شما اگر جای رضا بوديد چه می کرديد؟ رضا چه کار می تواند بکند؟ 

 آيا رضا مجبور است بين انسان خوب بودن و دوست خوب بودن يکی را انتخاب کند؟
 آيا تاکنون در موقعيت های غيرقابل پيش بينی قرار گرفته ايد؟ آيا موقعيت هايی داشته ايد که 

واقعاً تصميم گيری برای شما مشکل باشد؟
نکتٔه  هر  مورد  در  می توان  زمان،  داشتن  صورت  در  اجرا،  حين  در  اجرايی:  توصيه های 

ديگری از داستان که توّجه دانش آموزان را به خود جلب کرده باشد بحث و گفت  وگو کرد.
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پيوست : فرض کن يکی از روزهای مدرسه موقع تحويل تکاليف متوّجه می شوی که آنها را 
در خانه جا گذاشته ای؟ هر لحظه که معلّم به ميز تو نزديک تر می شود ضربان قلبت شديدتر می شود. 
می دانی که معلّم تو در کنترل تکليف ها بسيار سخت گير است و قبالً هم تأکيد کرده که هيچ بهانه ای را 
برای تنبلی کردن و از زير کار در رفتن قبول نخواهد کرد. تا باالی سرت برسد، هزار فکر جور واجور 
از سرت می گذرد. افسوس می خوری از وقتی که می توانستی صرف تماشای تلويزيون، بازی يا هر 

کار ديگری بکنی، و آن را صرف نوشتن مشق هايی کردی که حاال جاگذاشته ای؟
يک نيمکت مانده به اينکه معلّم به تو برسد. ناگهان فکری به سرت می زند؛ کافی است يک 
نفر از بّچه ها شهادت بدهد که ديروز با هم تکاليفتان را انجام داده ايد. تو مطمئنی که دروغی در کار 
نيست. چون تکاليفت کامل و تميز در خانه جا مانده اند.  اما روی چه کسی می توانی حساب کنی؟ در 
چند دقيقه همٔه چهره ها از جلوی چشمت می گذرد.  يک دفعه فرد مورد نظر را پيدا می کنی.   رضا! 
بهترين دوستت! هم تو را می شناسد و هم بارها به او کمک کرده ای.  همين هفتٔه پيش به خاطرش دعوا 

هم کرده ای. يک مرتبه صدای معلّم تو را به خودت می آورد: «پسر خوب تکاليفت کو؟»
بدون درنگ جواب می دهی: آقا تکليفم در خانه جا مانده رضا شاهد است ما ديروز باهم در 

خانٔه ما تکاليفمان را نوشتيم. اگر باور نمی کنيد از خودش بپرسيد!
سه رديف جلوتر، رضا با شنيدن اسمش هاج و واج به عقب می چرخد.  آن قدر همه چيز سريع 
اتّفاق افتاده که در نگاه رضا چيزی جز تعّجب ديده نمی شود.  نگاه متعّجب او با نگاه ملتمسانٔه تو به 

هم برمی خورد. 
معلّم رو به رضا که شاگرد زرنگ کالس هم هست می کند و می پرسد: رضا دوستت راست 

می گويد؟
…



١٢٠

مضمون: دوست داشتن، تعلّق، هويّت
صالحيت ها: مشاهده، تخّيل، استدالل

زمان:۴۵ دقيقه

نوع تعامل و بده بستان کودک با موجودات پيرامونی به ويژه نزديکان خود، تأثير 
بسزايی در ساخت شخصّيت کودک و نگاه او به وظايفش نسبت به خود، اطرافيان، 
شنيدن  با  دانش آموزان  فّعالّيت    اين  در  دارد.  غيرزنده  حّتی  و  زنده  موجودات  ساير 
به  نسبت  ما  متقابل  که «وظيفٔه  می شوند  مواجه  سؤال  اين  با  بخشنده  درخت  داستان 

کسانی يا چيزهايی که از نعمت وجود آنها بهره مند می شويم چيست؟»
 

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

 پيش بينی نتايج و پيامدها و بروز رفتار خردمندانه  در ارتباط با خود، خدا، خلق وخلقت
 استنباط و نتيجه گيری از يافته 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

 بررسی قوانين حاکم بر روابط بين پديده ها 
 بروز عمل اخالقی در مراودات روزانٔه خود

 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

درخت بخشنده

عنوان فّعالّيت



١٢١

 به کارگيری مهارت های اجتماعی همدلی، مشارکت، توافق، مخالفت، مذاکره و گفت وگو 
 جانب داری از ارزش های دينی

استاين،  سيلور  شل  نوشتٔه  بخشنده،  درخت  کتاب  کار،  کتاب  آموزشی:  وسايل  و  مواد 
نّقاش شل سيلور استاين، مترجم رضی هيرمندی،  تهران، نمايشگاه کتاب کودک. 

به  راجع  بخواهيد  آنها  از  بخوانيد،  برای  دانش آموزان  را  کتاب  فّعالّيت  :  اجرای  فرايند 
سؤاالت زير فکر کنند و به آنها در فرايند بحث پاسخ دهند. 

ــ آيا کار درخت از نظر عقلی درست بود؟ 
ــ آيا پسرک هم درخت را دوست داشت؟ چرا؟ 

ــ رفتار پسرک در بزرگسالی نشان دهندٔه چه چيزی بود؟ (تالش کنيد  دانش آموزان دربارٔه 
مفاهيمی مثل بی وفايی، خيانت، سوء استفاده يا… به دّقت توضيح داده و نظر خود را تبيين کنند)

ــ آيا پسرک کاری به جز آنچه انجام داد می توانست بکند؟ درخت چطور؟ 
ــ اين داستان شما را ياد چه چيزی می اندازد؟ 

ــ آيا می توانيم جای درخت و پسر را در اين داستان عوض کنيم و همين داستان را با اين 
گياه  وجودی  ماهيت  و  انسان  وجود  ماهيت  دربارٔه  کنيد  دانش آموزان  (تالش  بنويسيم؟  جابه جايی 
که زمينه را برای اين تمثيل در کتاب آماده کرده فکر کنند و راجع به تفاوت ها و شباهت های اين دو 

ماهيت حرف بزنند)

٢١



١٢٢

استاين،  سيلور  شل  نّقاش  استاين،  سيلور  شل  نوشتٔه  بخشنده،  درخت  داستان  پيوست : 
مترجم رضی هيرمندی،  تهران، نمايشگاه کتاب کودک، ۱۳۶۳[۴۸] ص، مصّور (رنگی)

خالصۀ داستان:  روزی روزگاری درختی بود. او پسرک کوچولويی را دوست می داشت  و 
پسرک هر روز می آمد و برگ هايش را جمع می کرد و از آنها  کاله می ساخت. از تنه اش باال می رفت، و 
سيب می خورد.  پسرک هر وقت خسته می شد زير سايه اش می خوابيد. او درخت را دوست می داشت  و 

درخت خوشحال بود.  اما زمان می گذشت و پسرک بزرگ می شد و درخت اغلب تنها بود. 
يک روز پسرک نزد درخت آمد.  درخت گفت:  پسر از تنه ام باال بيا، با شاخه  ها يم تاب بخور، 
سيب بخور و در سايه ام بازی کن.  پسرک گفت:  من ديگر بزرگ شده ام، می خواهم چيزی بخرم و 
سرگرمی داشته باشم. درخت گفت: من پولی ندارم. من تنها برگ و سيب دارم. سيب ها يم را به شهر 

ببر، بفروش. آن وقت، پول خواهی داشت. 
پسرک از درخت باال رفت، سيب هايش را چيد، برداشت و رفت. اما پسرک ديگر تا مّدت ها 
بازنگشت،  درخت غمگين بود، تا يک روز پسرک برگشت. درخت از شادی تکان خورد و گفت 
از تنه ام باال بيا. پسر گفت:  آن قدر گرفتارم که فرصت باال رفتن از درخت را ندارم.  من خانه ای 
می خواهم که خودم را در آن گرم نگاه دارم، زن و بّچه می خواهم.  می توانی به من خانه بدهی؟ درخت 

گفت:  من خانه ای ندارم، تو می توانی شاخه ها يم را ببری و برای خود خانه ای بسازی. 
مّدت ها  تا  پسرک  اما  بسازد.  خانه ای  خود  برای  تا  بريد  را  شاخه ها يش  پسرک  آن وقت 
بازنگشت.  وقتی برگشت، درخت به او گفت:  بيا پسر، بيا و بازی کن.  پسرک گفت:  ديگر آن قدر 
پير و افسرده شده ام که نمی توانم بازی کنم.  قايقی می خواهم که مرا از اينجا به جايی دور برد.  تو 

می توانی به من قايقی بدهی؟ 
درخت گفت:  تنه ام را قطع کن و برای خود قايقی بساز. و پسر تنٔه درخت را قطع کرد، قايقی 

ساخت و سوار بر آن از آنجا دور شد. 
پس از زمانی دراز پسرک بار ديگر برگشت.  درخت گفت:  متأسفم که چيزی ندارم تا به تو 

بدهم. 
پسرک گفت:  من ديگر به چيزی احتياج ندارم،  بسيار خسته ام.  فقط جايی برای نشستن و 

آسودن می خواهم. 
درخت گفت:  بسيار خوب، تا جايی که می توانست خود را باال کشيد و گفت:  بيا پسر، بيا 

بنشين و استراحت کن. 
و پسرک خيال کرد، درخت خوشحال بود. 



١٢٣

مضمون: هويّت، کمال
صالحيت ها: مشاهده، قضاوت و ارزشيابی، استدالل

زمان:۴۵ دقيقه

در ادبيات داستانی ما حکايات زيادی وجود دارد که مقايسٔه بين دو موقعيت را 
برای خواننده پيش می آورد که از جمله آنها می توان به داستان موش شهری و موش 
صحرايی، کبوتر در قفس و کبوتر آزاد و نظاير آن اشاره کرد. در همٔه اين داستان ها 
ترجيح و انتخاب بين رفاه در بند اسارت و مقايسٔه آن با سختی های تأمين معيشت در 
موجوداتی که آزاد زندگی می کنند، وجود دارد. در پايان اين فّعالّيت   انتظار می رود 
دانش آموزان ضمن درگير شدن با پاسخگويی به اين قبيل سؤاالت، ترجيحات خود را 

با ديگران در ميان بگذارند و در بارهٔ  آن استدالل 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

 استنباط و نتيجه گيری از يافته ها
 سنجش ترجيحات، 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 روزانٔه خود

پرواز کن! پرواز!

عنوان فّعالّيت



١٢٤

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

کريستوفر  روايت  به  پرواز!،  کن،  پرواز  کتاب  کار،  کتاب  آموزشی:  وسايل  و  مواد 
گريگوروسکی، مترجم محسن چينی فروشان، تصويرگر نيکالس دالی. تهران: کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان. 
محور  با  را  آنها  سپس  بخوانيد.  دانش آموزان  برای  را  داستان  فّعالّيت  :  اجرای  فرايند 

سؤاالت زير وارد بحث کنيد. 
ــ عقاب در پايان داستان چه تفاوت ها و چه شباهت هايی با عقاب ابتدای داستان داشت؟ 

چه  عقاب  زندگی  داستان  شما  نظر  به  نمی برد  کوه  به  را  عقاب  کشاورز  مرد  دوست  اگر  ــ 
می شد؟ 

ــ در منزل مرد کشاورز غذا و راحتی وجود داشت اّما در کوه عقاب بايد برای به دست آوردن 
غذا و. . . تالش می کرد. شما کدام نوع زندگی را برای او ترجيح می داديد؟ چرا؟ 

ــ آزادی با راحتی و آسايش چه ارتباطی دارد؟ ( به وجود آورندٔه آسايش است يا از بين برندٔه 
آن)؟ 

لّذت  هم  ما  عقاب  پرواز  از  چرا  ــ 
می بريم؟ 

دانش آموزان  از  تکميلی:  فّعالّيت   
بخواهيد از پدر و مادر و ديگر بزرگان خانوادٔه 
خود بپرسند: آيا در ادبيات فارسی يا تجربيات 
خودشان داستانی وجود دارد که پايان آن شبيه 
انتخاب جوجه عقاب باشد؟ خالصٔه داستان را 

در کتاب کار بنويسند. 

ت 

ن 
دٔه 
ت 
يه 
را 



١٢٥

پيوست : داستان پرواز کن! پرواز!
پرواز کن، پرواز!/ به روايت کريستوفر گريگوروسکی، مترجم محسن چينی فروشان، تصويرگر 
نيکالس دالی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۰[۳۶] ص. مصّور (رنگی)

خالصۀ داستان: بّره کوچولو گم شده بود و بّچه ها  خيلی ناراحت بودند.  ديروز بعدازظهر، 
وقتی بّچه ها  با گلّه برگشتند، بّره همراه آنها  نبود.  پدر، بّچه ها  را آرام کرد و برای پيدا کردن بّره از کلبه 

بيرون رفت. 
مرد کشاورز به طرف دّره ای که آن نزديکی ها بود راه افتاد. با دّقت دوروبر را نگاه کرد  ولی 

هيچ نشانی از بّره کوچولو نبود. 
هم  را  تّپه ها   اطراف  درختان،  رسيد.  ميان  انبوهی  جنگل  به  و  گذشت  دّره  از  کشاورز  مرد 

گشت، ولی هيچ نشانی از بّره کوچولو نبود. 
مرد کشاورز به کوه بلندی رسيد، از دامنٔه کوه باال رفت.  هر ازگاهی می ايستاد و بّره اش را 

صدا می کرد، خبری از بّره کوچولو نبود. 
مرد کشاورز همچنان که از کوه باال می رفت به شکافی رسيد که آب از ميان آن جاری بود. 
 به سختی از شکاف باال رفت تا به صخرٔه بزرگی رسيد.  ناگهان منظرٔه عجيبی ديد:  يک بّچه عقاب 
که به نظر می رسيد تازه سر از تخم درآورده است،  آنجا افتاده بود. مرد کشاورز با سختی خود را به 
بّچه عقاب رساند و او را ميان دستانش گرفت.  دو دل بود، اگر او را با خود می برد، ممکن بود پدر و 
مادرش دنبال او بگردند و اگر او را همان جا رها می کرد، معلوم نبود چه باليی سرش می آمد.  باالخره 
تصميم گرفت او را با خود ببرد و از او مواظبت کند. بّچه عقاب را بغل کرد و به طرف خانه به راه 

افتاد. در راه بارها بّره کوچولو را صدا زد، ولی هيچ خبری از او نبود. 
هنوز به خانه نرسيده بود که بّچه ها  با خوشحالی از خانه بيرون دويدند و يکی از آنها  فرياد زد:  

بّره کوچولو خودش برگشته. 
مرد کشاورز از شنيدن اين خبر خيلی خوشحال شد. بّچه عقاب را به آنها  نشان داد و گفت 
ما بايد از اين بّچه عقاب نگهداری کنيم.  او را در آشپزخانه ميان مرغ و جوجه ها  رها کرد.  روزها 
می گذشت و بّچه عقاب بزرگ و بزرگ تر می شد. يک روز صبح اتّفاق تازه ای افتاد و يکی از دوستان 
نشستند و از هر دری سخن گفتند.  قديمی مرد کشاورز سر زده به ديدن آنها  آمد.  آن دو کنار هم 
 ناگهان دوست کشاورز بّچه عقاب را ديد و با صدای بلند فرياد زد. باور کردنی نيست!  يک بّچه عقاب 



١٢٦

ميان جوجه ها ؟
مرد کشاورز با لبخند جواب داد:  او ديگر عقاب نيست، يک جوجه است.  درست مثل يک 

جوجه غذا می خورد، راه می رود و جيک جيک می کند. 
دوستش با ناراحتی گفت:  به هر حال او يک بّچه عقاب است.  می خواهی به تو نشان دهم که 

او يک عقاب است؟ 
مرد کشاورز گفت:  نشان بده ببينم. 

دوستش بّچه عقاب را باالی سرش برد و فرياد زد:  تو جوجه نيستی، يک عقابی، پرواز کن، 
پرواز! پرنده بال هايش را باز کرد، نگاهی به اطراف انداخت و به سرعت به طرف زمين برگشت.  مرد 

کشاورز، خنده بلندی سر داد و گفت:  من که گفتم او يک جوجه است!
چند روز بعد دوست مرد کشاورز برگشت و فرياد زد:  من می خواهم به تو ثابت کنم که آن 
پرنده يک عقاب است نه يک جوجه.  لطفاً نردبان را بياور تا به تو نشان دهم.  مرد از نردبان باال رفت 
عقاب را باالی سرش نگه داشت و آسمان را به او نشان داد و آهسته در گوشش گفت:  تو جوجه 

نيستی، يک عقابی، پرواز کن، پرواز!
ناگهان پرنده پاهايش را از هم باز کرد، بال هايش را بست و از روی بام پايين پريد و خود را 

به جوجه ها  رساند. 
صبح روز بعد هنوز هوا روشن نشده بود که صدای پارس سگ، مرد کشاورز را از خواب 
بيدار کرد.  با نگرانی بلند شد.  در را که باز کرد با تعّجب خود را کنار کشيد و گفت:  تو اينجا چه 

کار می کنی؟ 
دوستش جواب داد:  من را ببخش، فقط يک بار ديگر به من فرصت بده، خواهش می کنم. 

مرد کشاورز که عصبانی شده بود، گفت:  هنوز خيلی به صبح مانده و خواست در را ببندد که 
دوستش گفت:  فقط يک بار ديگر خواهش می کنم. 

مرد کشاورز دلش نيامد خواهش او را قبول نکند.  پرسيد:  حاال چکار بايد بکنم؟ 
دوستش جواب داد: آن پرنده را بردار و با من بيا. 

مرد کشاورز با بی ميلی پرنده را که در خواب خوش و عميقی فرو رفته بود.  آهسته بغلش کرد 
و او را به دوستش داد. آن دو راه افتادند و در تاريکی بيرون کلبه ناپديد شدند. 

مرد کشاورز از دوستش پرسيد:  حاال کجا می رويم؟ 



١٢٧

دوستش جواب داد:  به کوهستان، همان جايی که اين پرنده را پيدا کردی. 
باال  کوه  از  فراوان  زحمت  با  دو  آن  وقتی  گذاشتند.  سر  پشت  را  رودخانه  و  دّره ها   دو  آن 
می رفتند. دوست مرد کشاورز لحظه ای ايستاد و به دوستش گفت:  نگاه کن زمين زير پای ماست. 

 چيزی نمانده به قلّه برسيم. 
باالخره به قلّه رسيدند.  دوست مرد کشاورز با احتياط و دّقت، پرنده را لب صخره گذاشت و 
آرام در گوش او زمزمه کرد، به روبه رو نگاه کن! هر وقت خورشيد طلوع کرد، تو هم طلوع کن! زمين 

جای تو نيست.  تو مال آسمانی پرواز کن! پرواز! 
خورشيد طاليی از پشت کوه ها باال می آمد بّچه عقاب بال هايش را باز کرد و به خورشيد سالم 
عقاب  نمی آمد.  بّچه  صدايی  هيچ  بود و  آرام  جا  همه  می کرد.  نگاه  بود و  ساکت  کشاورز  کرد.  مرد 
سرش را بلند کرد.  بال هايش را باز کرد و پرواز را آغاز کرد و کمی بعد در فضای بيکران آسمان گم 

شد. 
او ديگر هيچ وقت ميان جوجه ها  برنگشت. 



١٢٨

مضمون: کائنات 
صالحيت ها: مشاهده، تجّسم، استدالل

زمان:۴۵ دقيقه

ادراک ما دربارٔه موقعيت مان در جهان تا حد زيادی به ميزان آگاهی ما از جهان 
پيرامون ما بستگی دارد. در اين فّعالّيت   دانش آموزان با استفاده از عنصر تخيل پرواز 
کرده و به خود و محيط خود از دريچٔه باالتر نگاه می کنند. انتظار می رود دانش آموزان 
در اين پرواز موقعيت های پيش آمده را تحليل کنند و نگاهی نو به جايگاه خود در نظام 

آفرينش داشته باشند.
 

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

 ارزيابی و 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 
 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

 جانب داری از ارزش های دينی
مواد و وسايل آموزشی: کتاب کار، کتاب ما کجا هستيم؟، نوشته مهدی معينی، انتشارات 

ما کجا هستيم؟ 

عنوان فّعالّيت



١٢٩

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
فرايند اجرای فّعالّيت  : بهتر است به تعداد دانش آموزان کتاب وجود داشته باشد، يا اينکه 
تصاوير کتاب را در اندازه ای بزرگ تر تهّيه کرده و هنگام خواندن کتاب، تصوير هر صفحه را روی 

تابلو قرار دهيد. 
را  چشم هايشان  بخواهيد  از  دانش آموزان  سپس  بخوانيد.  برای  دانش آموزان  را  کتاب 
ببندند، خودشان را مثل پسرک کتاب تصّور کنند حاال تصّور کنند که باال رفته اند، حاال باالتر رفته 
منظومٔه  زمين،  کرٔه  قاّره،  کشور،  استان،  شهر،  خيابان،  مدرسه،  باالی  سپس  کالس،  باالی  از  و 
شمسی، کهکشان راه شيری و…، موقعيت خود را مجّسم کنند. سعی کنيد با تشويق دانش آموزان 
به تصويرسازی های ذهنی، آنها تجّسم دقيق تری از موقعيت خود در هر مرحله داشته باشند. اين کار 

را تا ۵ دقيقه می توانيد ادامه دهيد. 
حاال از  دانش آموزان بخواهيد راجع به مسائل زير فکر کرده و صحبت کنند. 

ــ با اين تجّسم، به نظر شما زمين کوچک است يا بزرگ؟ 
ــ کشورها چطور؟ ( تالش کنيد  دانش آموزان با استفاده از زبان صحيح به نسبی بودن مفاهيم 

توّجه کنند.)
ــ شما چطور؟ آيا در اين تجّسم کوچک بوديد يا بزرگ؟ 

هم  قدرت  و  توان  نظر  از  است  کوچک  جهان  کل  به  نسبت  که  اندازه  همان  به  انسان  آيا  ــ 
کوچک است؟ 

ــ نظرتان راجع به غرور و خودخواهی با اين تجّسم چيست؟ 
توصيه های اجرايی: سؤال آخر را از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهيد. يکی از ابعاد 
اين است که در اين تجّسم انسان يکی از مخلوقات است؛ لذا تکبّر بر ساير مخلوقات ناپسند است اما 
از بُعد ديگر مقايسه با ساير موجودات زنده و غيرزنده، نوع انسان دارای توانمندی هايی است که او را 
از ساير موجودات متمايز و «خليفة الله» می سازد. البته اين عبارات را مستقيماً به دانش آموزان منتقل 
نکنيد زيرا نتيجه مورد نظر حاصل نمی شود. آنها بايد در گفت و گو، خود به اين مفهوم دست يابند. 
فّعالّيت   تکميلی: از  دانش آموزان بخواهيد راجع به تفاوت ها و شباهت های انسان با ساير 
موجودات در جهان فکر کرده و در صورت امکان با دوستان يا خانوادٔه خود صحبت کنند و نتايج 

را در کتاب کار بنويسند. 



١٣٠



١٣١

مضمون: علّت و معلول
صالحيت ها: مشاهده، تجّسم، استدالل، استنباط و نتيجه گيری

زمان:۴۵ دقيقه

دانش آموزان در سنين خردسالی و ابتدای نوجوانی تصّورات متفاوتی نسبت به 
پديده ها و علّت وقوع آن دارند. در نظام آموزشی همواره سعی می شود وقايع براساس 
سعی  فّعالّيت    اين  در  شود.  بررسی  و  تبيين  مشاهده  قابل  علّت  و  منطقی  نظام  يک 
می شود تا دانش آموزان در کنار روش رايج نگاهی نو نيز به علّت وقوع وقايع داشته 

باشند.
 

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
 بررسی قوانين حاکم بر روابط بين پديده ها 
 بروز عمل اخالقی در مراودات روزانٔه خود

 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

آخر خط

عنوان فّعالّيت



١٣٢

رسانه های  و  تکنولوژی  دفتر  توليد  خط  آخر  فيلم  کار،  کتاب  آموزشی:  وسايل  و  مواد 
آموزشی.

فرايند اجرای فّعالّيت  : فيلم آخر خط را برای دانش آموزان نمايش دهيد سپس سؤاالت زير 
را در کالس مطرح و زمينٔه استدالل دانش آموزان را فراهم کنيد. 

 ماشين فرسوده چه مشکالتی ايجاد کرده بود؟ در اين سؤال شما با سؤاالت پيگير پاسخ های 
دانش آموزان را به سمت جزئيات وقايع و رخدادهای موجود در فيلم هدايت کنيد. 

 آيا هر چيز پير و قديمی مشکل ايجاد می کند؟ 
 آيا هر چيز پير و قديمی فرسوده است؟ 

می توانستند  تصّوری  چه  ترافيک  علّت  مورد  در  نمی ديدند  را  فرسوده  ماشين  که  کسانی   
داشته باشند؟ 

 آيا هميشه علّت وقوع همٔه پديده ها را می توان ديد؟ در صورت نديدن علّت آيا می توان آن را 
حدس زد؟ چگونه می توان اين کار را کرد؟ 

 اگر نتوانيم علّت وقوع پديده ها را ببينيم آيا می توانيم بگوييم که وجود ندارند؟ (از دانش آموزان 
بخواهيد با استفاده از تجربيات و معلومات خود به اين سؤال پاسخ دهند. آنها می توانند از روش ها و 

عملکرد کاراگاهان، دانشمندان يا حکيمان، 
و… تا ماوراءالطبيعه مثال بزنند.)

توصيه های اجرايی
 در اين فّعالّيت   دانش آموزان رابطٔه 
و  کرد  خواهند  کشف  را  معلولی  و  علّت 
معلّم فقط تسهيل گر خواهد بود؛ لذا از ذکر 
عباراتی چون «هر معلولی علّتی دارد و…» 

پرهيز کنيد. 
دانش آموزان  از  کالس  پايان  در   
انجام  را  خود  کار  کتاب  فّعالّيت    بخواهيد 

دهند.
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١٣٣

مضمون: به گونه ای ديگر ديدن
صالحيت ها: مشاهده، استدالل، قضاوت

زمان:۴۵ دقيقه

اگرچه با توسعٔه رسانه های ارتباط جمعی ميزان اطّالعات جامعه دربارٔه معلوالن 
افزايش يافته است، با اين حال، بعضاً نگاه های تفريط آميز و يا مبالغه آميز به توانايی های 
معلوالن موجب کاهش ارتباط اين بخش عظيم از جامعٔه انسانی با ديگر اعضای آن 
می شود. در اين فّعالّيت   دانش آموزان پس از نمايش فيلم با بحث و گفت  وگو در بارٔه 
خوشبختی،  ضعف،  توانايی،  نظير  واژه هايی  معنای  تفسير  و  تعبير  به  فيلم  محتوای 
نااميدی، زندگی واقعی، کامل کردن زندگی يکديگر و نظاير آن می پردازند و درک خود 

را در اين باره توسعه می دهند.

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

 شناسايی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها
 استنباط و نتيجه گيری از يافته ها

 ارزشمند دانستن حيات و تالش در راه کمال
 ارزيابی و 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

من عاقبت از اين پل خواهم گذشت.

عنوان فّعالّيت



١٣٤

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

آموزشی.
نظر  و  بگذاريد  نمايش  به  دانش آموزان  برای  را  «ميترا»  فيلم  فّعالّيت  :  اجرای  فرايند 
دانش آموزان را در مورد زندگی افراد دارای معلولّيت جويا شويد. دانش آموزان می توانند از يکديگر 

علّت نظرات را سؤال کنند. سؤاالت زير می تواند در اين مرحله مورد استفاده قرار گيرد. 
 پيام های فيلم چه بود؟ 

 از نظر شما زندگی يعنی چه؟ آيا ميترا يک زندگی واقعی داشت؟ خواهرش چطور؟ 
 آدم ها چگونه همديگر را کامل می کنند؟ 

 رضايت از زندگی يعنی چه؟ آيا آدم هايی را می شناسيد که از زندگی خود احساس رضايت 
نمی کنند؟ چرا اينگونه اند؟ 

 آيا پل خوشبختی وجود دارد؟ پل خوشبختی برای شما چه معنايی دارد؟ 
 آيا نظرتان قبل و بعد از نمايش فيلم در مورد افراد دارای ناتوانی جسمی تغيير کرد؟ در مورد 

ساير آدم ها چطور؟ در مورد زندگی چه؟ چرا؟ 
 چرا برخی از نظرات تغيير می کند؟ آيا تغيير نظرات خوب است يا بد؟ 

ندارد؛  خير  يا  بلی  جواب  يک  آخر  سؤال  به خصوص  سؤاالت  اين  که  باشيد  داشته  توّجه 
بلکه دانش آموزان بايد با کمک معلّم همٔه جوانب يک 
است  ممکن  حّتی  و  کنند  روشن  و  بررسی  را  مسئله 
حفظ،  کسب،  که  است  اين  مهم  برسند.  اصولی  به 
يا تغيير نظرات براساس داليل محکمی انجام گيرد و 

برای خود فرد، اين داليل روشن باشد. 
دانش آموزان  برخی  اجرايی:  توصيه های 
ممکن است با تکرار جمالت کليشه ای فرصت بحث 
را از کالس سلب کنند، گفت وگوها را طوری هدايت 
کنيد تا طرز تلقی دانش آموزان برای خودشان روشن 

شود و با جمالت خود با کالس سخن بگويند.   
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١٣٥

مضمون: هويّت (آداب و رسوم، زبان)
صالحيت ها: مشاهده، استدالل، قضاوت

زمان:۴۵ دقيقه

از جمله اهداف مهّم آموزش و پرورش در هر يک از نظام های آموزشی حفظ، 
فّعالّيت    اين  در  است.  جامعه  آن  بر  حاکم  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  پااليش  و  انتقال 
نوع  تفاوت  باران،  قطع  دعای  مراسم  آداب  دربارٔه  فيلم  نمايش  از  پس  دانش آموزان 
زندگی و تأثير آن بر پيدايش آداب و رسوم و به طور متقابل تأثير فرهنگ بر نوع زندگی 

در هر منطقه با يکديگر گفت  وگو 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

 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

 بروز عمل اخالقی در مراودات روزانٔه خود
 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

 جانب داری از ارزش های فرهنگی 

َمم َمَم شو

عنوان فّعالّيت



١٣٦

و  تکنولوژی  دفتر  توليدات  از  شو»  َمَم  َمم   » فيلم  کار،  کتاب  آموزشی:  وسايل  و  مواد 
رسانه های آموزشی.

فرايند اجرای فّعالّيت  : قبل از نمايش فيلم نظر دانش آموزان را در مورد اين جمله جويا 
شويد. «باران نعمت خداست» بعد فيلم «َمم َمَم شو » را نمايش دهيد و با سؤاالت زير سعی کنيد زمينٔه 

بحث و استدالل دانش آموزان را فراهم کنيد. 
 در اين فيلم بارش باران برای روستائيان خوب بود يا بد؟ شما چه نکات مثبت يا منفی برای 

باريدن باران در آن روستا می توانيد بيان کنيد. 
 آثار بارش باران بر زندگی مردم در محيط های ديگر چگونه است؟ 

 رسم « َمم َمَم شو» چيست؟ در شهرهای ديگر چه رسومی برای باران دارند؟ 
 آيا آداب و رسوم با محيط زندگی مردم ارتباط دارد؟ (در پاسخ به اين سؤال منظور از محيط 

اعم از محيط طبيعی و اجتماعی است. )
 آيا آداب و رسومی وجود دارد که همٔه مردم ايران آن را انجام می دهند؟ 
 آيا آداب و رسومی وجود دارد که بين مردم چند کشور مشترک باشد؟ 

 آيا آداب و رسومی وجود دارد که همٔه مردم جهان آن را انجام می دهند؟ 
 آيا همٔه آداب و رسم ها خوب هستند؟ 

 آداب و رسوم زندگی مردم را شکل می دهد يا زندگی مردم آداب و رسوم را؟ 
توصيه های اجرايی

 زبان اين فيلم مازندرانی و فيلم دارای زيرنويس است. ممکن است برخی از دانش آموزان 
به هنگام نمايش فيلم بگويند زبان آن را متوّجه نمی شوند. برای پيشگيری از اين امر، قبل از نمايش 
فيلم به آنها بگوئيد در صورتی که زبان را متوّجه نمی شوند به تصويرخوانی اکتفا کنند و از تصاوير 
فيلم موضوع را حدس بزنند. سرعت خواندن زيرنويس و تصويرخوانی نشان می دهد آنها تا چه حد 

در خواندن متن و تصوير توانمند شده اند.
 موضوع زبان ملّی و محلی نيز می تواند يکی از مضامينی باشد که با استفاده از اين فيلم و 

مقايسٔه آن با فيلم آقکند در يک جلسه مورد بررسی قرار گيرد.
از  خارج  فّعالّيت    دو  از  يکی  بخواهيد  دانش آموزان  از  کالس  پايان  در  تکميلی:  فّعالّيت   

کالس را در کتاب کار انجام دهند. 
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باران  توّقف  برای  مازندران  استان  در  روستايی  رسمی  دربارٔه  شو»  َمم  «َمم  فيلم  پيوست : 
است. 
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مضمون: طمع، قناعت
صالحيت ها: مشاهده، تحليل، استدالل، قضاوت براساس نظام معيار

زمان:۴۵ دقيقه

قرار  کجا  در  کمال جويی  و  طمع  بين  مرز  کجاست؟  ما  آرزوهای  نهايی  حّد 
دارد؟ چه چيزی به خوشبختی حقيقی ما کمک می کند؟ جواب اين سؤاالت را از چه 
کسی بپرسم؟ مشارکت در بحث و گفت  وگوها در مورد پيامد کارها در اين فّعالّيت   به 

دانش آموزان در تشخيص راه زندگی و داليل انتخاب آن کمک 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
 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 روزانٔه خود
 استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

 جانب داری از ارزش های دينی
مواد و وسايل آموزشی: کتاب کار، فيلم کيمياگر از توليدات کانون پرورش فکری کودکان 

کيمياگر

عنوان فّعالّيت
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و نوجوانان. 
فرصت  دقايقی  دهيد.  نمايش  دانش آموزان  برای  را  کيمياگر  فيلم  فّعالّيت  :  اجرای  فرايند 
دهيد تا در سکوت در مورد آن فکر کنند. سپس با استفاده از سؤاالت زير زمينٔه تحليل و استدالل 

دانش آموزان را فراهم کنيد. 
 يافتن صندوق چه تغييری در زندگی کشاورز ايجاد کرد؟ 

با سؤاالت خود کمک کنيد تا دانش آموزان با ذکر جزئيات داستان موقعيت قبلی مرد کشاورز 
را با موقعيت جديد او مقايسه کنند. 

 چرا کتاب را در صندوقی زير خاک دفن کرده بودند؟ 
فکر  اين طور  چرا  داشت؟  احساساتی  چه  آتش  در  خود  ساز  انداختن  از  قبل  کشاورز   

می کنيد؟ 
را  خود  تعاريف  مثال  با  بخواهيد  دانش آموزان  از  چيست؟  قناعت  و  طمع  از  شما  تعريف   

روشن کنند. 
 آيا به دنبال تغيير بودن خوب است يا بد؟ 

توصيه های اجرايی: در اين فّعالّيت   دانش آموزان مفهوم طمع و قناعت و تأثير آن در زندگی 
را کشف خواهند کرد و معلّم فقط تسهيل گر 
خواهد بود. لذا از ذکر عباراتی که القای نتيجه 
توسط شما به دانش آموزان باشد پرهيز کنيد. 
دانش آموزان  گفت  وگوی  و  فيلم  تماشای 
کمک  غيرمستقيم  به صورت  پيام  دريافت  به 
با  دانش آموزان  ساير  و  معلّم  کرد.  خواهد 
توضيح  بزن،  مثال  نظير  درخواست هايی 
به  و…  گفتی  را  اين  علّت  چه  به  بده،  بيشتر 
روشن سازی بيان و طرز تلقی يکديگر کمک 
دانش آموزان  از  جلسه  پايان  در  می کنند. 
بخواهيد در کتاب کار تعريف خود را از طمع 

و قناعت با ذکر مثال بنويسند. 
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