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 حیمبسم الله الرحمن الر 
 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 پیش سخن
م  یهلاا ی عزیزان عالقمند و خدمتگزار به قرآن و اهل بیت پیااامع عزیااز )ع همه  و قدر دانی از با سالم    
 م(.السال 

  برگزاری،  دوره های آموزشی متعددی در خصوص مهارت های تفکرمطالعات و  کتاب حارض حاصل  
شاادی  همچنین دوره های تدبر در قرآن است. کارشناسااان ار   و   کالس های فلسفه برای کودک و نوجوان
و سااال هااا تاادریس در رشااته هااای    و مطالعااات مااودری داشااته  که در این دو زمینه تحقیقات، تجربیات
خواسااا از خداونااد  با برگاازاری جلسااات تفکاار جمعاای و ماادد    ،مختلف درسی و پرورشی را آزموده اند 

ایاان    یی فکاار هااای خوبنااد، صاافحه بااه صاافحهکه واسااطه  او ان  ی مهرباز مالئکه  بزرگ و یاری خواسا
در ماادارس راهنامیاای و دبیرسااتان    ی ایاان مطالااب باز بینی و اصالح کرده اند. جاازوه  مطالب را نوشته و 
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توساام مدرسااین مختلااف    برای دانشااجویان و فااارت التحصاایالن عالقمنااد،دخرتانه و پرسانه و همچنین  
از تاادریس  ف مااورد ن اار  اهد اتا بتواند    ده و نکاتی بر آن اضافه شدهاتی کر تغییر بررسی شده،  تدریس و  

 را تامین کند.آن  
،  "تااو هامناای کااه ماای اندیشاای"چنان که می گویند: ی اوست؛  ر های انسان، حاصل اندیشهاگر رفتا

ی تفکاار از طریااق شااناخت قاارآن  اطالعات مورد نیاز به عنااوان داده هااای اولیااه  بدست آوردن  اوالا   پس
ماای    فکر کردنپرورش مهارت های    دانیاا   تدبر در مفاهیم و موضوعات بزرگ مطرح شده در آن و   کریم و 

 ی انسانی کمک کند.د فرد و جامعهتواند به رش
ی جهانی محاایم اماان تاار و سااا  تااری  اگر ظهور آخرین حجت نازنین الهی اتفاق منی افتد تا جامعه

 ی این خرسان مقرصیم.مک نکنیم، در ادامهبشود، پس اگر به تقویت عقالنیت خود و دیگران ک
ی اسالمی برنامه ریزی ماای شااود،  اگر مشکالت و فتنه های اجنامعی توسم دشمنان اسالم و جامعه

تک تک افراد جامعه هستند که با جّو گیر شدن، منطق نداشا و نشناخا مالک های درست و تفکیااک  
 کنند و جریان ساز می شوند.بد از بدتر، این فتنه ها را بر دوش خود بار می  

شناسااند و از تاادبر و گساارتش مفاااهیم آن باارای  تجویاادش ب  اگر قرآن را فقم به روخوانی و حفظ و 
رسد و اکرث معلامن قرآن فقم تالش کنند که قرآن خواناادن را بااا  اارین و  نکمرت سخنی به گوش    ،زندگی

کننااد، آن وقاات کودکااانی کااه روزی بااا    تکرار، یاد بدهند، نه این که فهم و توجه و میل و کشش ایجاااد 
تشویق و تحسین قرآن می خواندند و حفظ می کردند، به جوانان گریز پایی بدل می شااوند کااه از نااام  

  .روی گردانند قرآن و قواعد آن  
اگر روش های معلم محور بر اساس حفظ کردن و امتحان دادن، کارایی خود را از دساات داده اساات  

های مشارکتی، مخاطب محور، خاّلق، تفکر برانگیز و درونی شاادن ارزش هااا    و میخواهیم به سوی روش
 پیش برویم، این مجموعه بر این اساس و با اهدافی که عنوان شد، طراحی شده است.

  .خوب شنیدن، خوب دیدن، منطق داشامهارت های اساسی تفکر شامل سوال پرسیدن،  
 سخنی با مدیران و مربیان

یااک    پیش نیاز تشکیل  اولین  ،انگیزهورتی و در هر جایی منی توان تدریس کرد.  را به هر ص  این کتاب
 ی آن است.ن الزمهن و ن م و  رکز دومین و سومیکالس با هم فکر کرد

و جزء واحااد هااای    ن مدارس برگزار شدند و معلام  انمدیر مندی  عالقهرصفاا بنا به  کالس هایی که  لذا  
با مقاومت جدی دانش آموزان روباارو شااده و چنااد ماااه بیشاارت دوام  د،  قرارگرفتنالزم برای همه    درسی  

 .ه است پیدا نکرد
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 ااام ساااعت  بعااد از ادباات نااام کنناادگان    کل انتخابی ارائه کردنااد،اما مدارسی که این درس را به ش
مدرسه باقی ماندند و یا دانش آموزان بین دو موضوع درسی مخیاار و تقساایم شاادند و زمااان اختصاااص  

در ساعات مفید درسی قرار گرفت، یا بر اساس سااواالت و نیازمناادی هااای دانااش آمااوزان از  داده به آن  
 انستند مورد استقبال و استفاده قرار بگیرند.، تو بین مطالب آن گزینشی تدریس شد 

و همراه با حفااظ قااوانین    باشند در دانش آموزان  مراقب عنرص انگیزه  که همواره    الزم است مربیان  
کمک به عمیق شدن در گفتگو های مرتبم با زندگی روزمااره و خواسااا مثااال  وزشی،  کالس از وسایل آم

سوال کردن به جای عجله در جواب دادن و جمع بندی کردن، تغییر دادن  روز،    اتموضوع های عینی از  
، نوشا نکات دانش آموزان بر کاغذ بزرگی روی تابلو با پاستل های رنگاای، انتخاااب  مکان و نوع نشسا

و ناظر و مسولیت دادن های مختلف، تشویق ن رات عمیق و پیونااد خااورده، اعااالم نکتااه هااای  معاون  
نااوبتی کااردن آوردن    ،خوبی که مراعات شده و مهااارت هااای فکااری کااه افااراد از خااود بااروز داده انااد 

ی دوم از زمااان کااالس، بااه  خوراکی کوچکی در هاار جلسااه توساام دانااش آمااوزان و توزیااع آن در نیمااه
هی گذاشا بعضی مباحث، طاارح سااوالی باارای تفکاار و پرساایدن از خااانواده و دوسااتان و  مشارکت گرو 

 ابتکارات دیگر در حدی که مباحث اصلی و قوانین کتاب و کالس فراموش نشود، استفاده کنند.
بااه    از جزئیااات تاادریسات خااود را  گزارشاا   ،ول طاارحئمساا   ایمیاال بااهارسااال  بااا    همچنین می توانید 

از هم بیاموزید و به هم کمااک    منوده،، به برکات کار یکدیگر اضافه  گذاشتهن  یبا سایر  همفکری جمعی 
در ایاان صااورت مطالااب دیگااران    خود و همکاران اضافه کنید.  کنید و چیزی بر توانایی علمی و آموزشی 

  نیز برای شام ارسال خواهد شد.
و باارای بعضاای  فکر کردن، منصف بودن، تغییر کردن و بزرگ شدن، برای بعضی باازرگ تاارین لااذت  

 لذا بعضی از شاگردان، مقاومت نشان می دهند و ناراحتی می کنند.  دیگر بزرگ ترین ترس است.
ی جمع نباید اجازه دهید که کسی احساسات منفی خود را بااه جمااع انتشااار  پس برای حفظ انگیزه

 دهد و اگر ایراد یا پیشنهادی دارد، پس از کالس مراجعه مناید.
اطب محور است و هر کس ایاان فرصاات را دارد کااه خااودش باشااد و ن ااراتش  اگر چه این کالس مخ 

یعناای   رابگوید،اما حتام باید این اظهار ن ر همراه بااا ادب و احاارتام بااه دیگااران و باادون  سااخر باشااد.
 ی روند کار است.ی ادامههمزمان الزمه  میدان دادن به جوالن اندیشه و کنرتل ادب و احرتام

  گااوشکه مربی هم بااه ن راتشااان    این حس را پیدا می کنند   دانش آموزان  ،در اولین جلسات کالس
خود یا دیگری را منی دهد و چقدر مهم اساات کااه خااود عاماال  ی بی ادبی و  سخر  می کند و هم اجازه

 باشیم و حرف کسی را نابجا قطع نکنیم یا با بی ادبی و  سخر و کم ظرفیتی با کسی روبرو نشویم.
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همه در این کالس مودب می شود و رشد فکری پیاادا ماای کنااد، چاارا کااه بااه اولااین  لذا مربی قبل از  
مهارت های فکری که دیدن و توجه به  دیگران و خوب شنیدن و زود قضاااوت نکااردن و تکماال کااردن و  

 یاد گرفا است می رسد.
  ی صاافر تنبیه های این کالس هم مخصوص به خودش است. اگر کساای را بیاارون بیاناادازیم یااا منااره

همه بااا هاام متحااد    و میل خود را از دست می دهند. آن وقت   بدهیم، ذوق همه کور می شود و انگیزه
 .تفکر از راه گفتگو است، تعطیل می شود  که  کالس  رف نزنند و عمالا اینمی شوند که ح

ی مشکل، چند نوباات از  می توان متخلف از قانون را با ن رات دیگران روبرو کرد یا در صورت ادمه
یا از او خواست که خود تصحیحی اش را اعالم کند یا این که علاات رفتااارش را   ار ن ر محروم ساخت اظه

 .ز جمع سوال کردبهرت ای برخورد  پرسید و راجع به نحوه
بعضی جلسات بااه عنااوان  از ابتدای    می توان  د را همکاری خوبی در بحث نشان منی دهنکسانی که  

کر نام، دباات کاارده و بعاادا  هید که اشکاالت دانش آموزان را بدون ذ بخواناظر قوانین انتخاب کرد. از او  
 بگوید.  اعالم کند. اگر حین ن ارت ن ری هم داشت و دست بلند کرد بگذارید حرفش را 

گاه می توانید کل کالس را به دو گروه تقسیم کنید، نیمی از زمان را یک گروه حرف بزننااد و گااروه  
توساام گااروه    چگونگی مراعات قااوانین یااا عمااق بخشاای بااه بحااث   راجع بهآن گاه   دیگر ن ارت کنند،

 د.را عوض کنیی کار دو گروه  برنامهمقابل ن راتشان را بگویند، سپس  
د، یااا  ا به نوعی داشااته باشاایدایره نشسته اند این تقسیم بندی ر   به شکلد همین طور که  یمی توان  

زرگ تاار خااارجی داشااته باشااید کااه گااروه  باا   یاین که با روش تنگ ماهی، یک دایره داخلی و یک دایره
بعد از ا ام نیمی از زمان جاهایشااان را عااوض    داخلی حرف بزنند و گروه خارجی ن ارت و توجه کنند و 

گروه ناظر نباید هیچ حرف یا حرکتی که  رکز گروه دیگر را به بزنااد، داشااته باشااند و گرنااه باارای    کنند.
ی  ن گااروه سااخن گااو هاام ماای تواننااد در مااورد نحااوهگروه خودشان کرس امتیاز محسوب می شود چااو 

 ن ارت آن ها ن ر بدهند.
در هر صورت این کتاب برای مدارس و مجموعه هااای فرهنگاای کااه مایلنااد کااالس هااای قرآناای یااا  
مهارت های فکری را به عنوان واحد های اختیاری و پرورشی خود در ن ر بگیرنااد، ماای توانااد مثماار  اار  

 ربیان دوره دیده، خوش فکر و قرآن پژوه این دوره های جدید را برگزار منایند. بوده و با استفاده از م
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چرا فکر کنیم ؟ 

 
 فکر کردن از آن مقوله هایی است که منی توانیم بگوییم: چون همه فکر می کنند ما هم فکر می کنیم.

نکنند تا مغزشان از در بست بودن خارج  در این مورد، قضیه عکس است. یعنی اغلب آدم ها  مواظبند زیاد فکر    اتفاقاا 
 نشود!  

 اینکه آدم ها چقدر از این متاع گرانبها مرصف دارند با هم فرق می کند. 
یا می خواهد ببیند دانسته هایش می توانند او را برای  و    می کند   احساس نا امنی زمانی به فکر فرو می رود که  انسان  

گ ها چون به گذران یک زندگی تکراری و از لحاظ معنوی  بخور و منیر  . بعضی آدم بزر حل مسائلش یاری دهند یا نه
کمرت فکر می  کنند،  کنند و منی دانند در این دنیای  کنند  عادت می  . اما بچه ها چون احساس نا امنی بیشرتی می 

ک کنند. به  نند و بیشرت سوال می  پیچیده چه باید بکنند و مختصات خودشان و جهان را منی شناسند بیشرت فکر می 
که همیشه در مسیر رشد و معرفت بوده و به  همین دلیل، آموزش تفکر بهرت، برای کودک  ان و برای بزرگ تر هایی 
تفکر برای بعضی بزرگرتین لذت و برای بعضی دیگر    .مودر است ،هستند دنبال دانایی بیشرت و اصالح اشتباهات خود 

وردند، از چیزی ناراحت شدند و یا هدف خود را در زندگی  بی معنی و باعث خستگی است. همین که به مشکلی برخ
ی مشکالت را به گردن دیگران انداخته و از هر کوچک  گم کردند، به شیون و زاری و پرخاشگری می پردازند و یا همه

یگران و  و بزرگی گله و شکایت می کنند. بنابر این قیافه های حق به جانبی که  ام وقت خود را رصف ایراد گرفا از د
کار های انجام شده می پردازند، و اهل رشد و تغییر و انتقاد پذیری نیستند، مناد بی فکری و بی   گرفا  به  سخر 

 منطقی اند. 
پس  ام ابعاد زندگي هر شخص به نوع تفکر او وابسته    ،اگر آدمي آن گونه زندگي مي کند که فکر مي کند  

 است. 
گفتگو، فرضيه پردازي، تصميم گريي و    ،مناسب   پرسشگري  و نوآوري، توانایی قيت  منجر به توليد علم، خال   تفکر  پرورش

 خود تصحيحي و ارزشیابی و ...خواهد بود.تغییر،  قضاوت، همفكري، تعامل، استدالل،  
. تفکر امری  مختلف   ی، تصمیم گیری و فهم مطالببرای یافا پاسخ سواالت ، حیرت ها ، برنامه ریز فکر می کنیم:  ما  

. یکی از بهرتین تعریف  در حل مسئله نیز محسوب می شود. در واقع حل مسئله یک نوع تفکر کاربردی است   اساسی 
که دیگران چه می    ی خود است. های تفکر، درک روابم نامرئی میان امور برای تشخیص وظیفه یعنی جدا از این 

   است.   درست وظیفه  کنند، فرد عاقل و اندیشمند به دنبال بهرت کردن رفتار های خود و تشخیص

مترین :  فکر کردن  صحبت کردن   گوش دادن 

ما عادت کرده ایم که کار های مختلفی را هم زمان انجام دهیم. اما این که چه کار هایی با هم جور در می آیند 
؟    مني توان   م يک از کار هاي زير را مي توان هم زمان انجام داد و کدام يک را کدا  ارد!  یا در منی آیند جای بحث د

 شايد الزم باشد پاسخ خود را توضيح دهيد : 
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 آيا مي توانيد به برنامه تلويزيوين مورد عالقه خود فکر کنيد در حايل که به بحث کالس توجه مي کنيد؟  .1
 آيا مي توانيد به آنچه کيس مي گويد  فکر کنيد در حايل که به آنچه مي گويد گوش مي دهيد؟  .2
 ن فکر کنيد؟ آ گوش کنيد بدون آن که در مورد آيا مي توانيد به صحبت کيس .3
 آيا مي توانيد به چيزي فکر کنيد که مي خواهيد بگوييد در حايل که به صحبت ديگران گوش مي دهيد؟  .4
 آيا مي توانيد در مورد هر چيزي که به ذهنتان مي رسد حرف بزنيد بدون اين که در مورد آن فکر کنيد؟  .5
 کيس را درک کنيد وقتي که صحبت او را قطع مي کنيد؟آيا مي توانيد پيام اصيل  صحبت   .6
 آيا مي توانيد با بغل دستي خود صحبت کنيد در حايل که به صحبت شخص ديگري گوش مي کنيد؟  .7

 

 سوال پرسیدن 
تان را رشوع کنید؟ بااه اینهااا کلااامت اسااتفهامی  توانید جملهبا چه کلامتی می  ،خواهید سوالی را بپرسیدوقتی می

.    .    .    .    .    .    .    .    .    .          ..؟.، چه ، چااه چیااز  آیا    لیستی از آنها را روی تابلو بنویسید:   گویند.می
.    .    .    .    .    .   

 
اشاره می کنند متفاوتند. برای هر یااک چنااد مثااال  اشیاء یا موضوعات    سواالت بر اساس این که به چه جنبه ای از 

 زنید؟می توانید ب
 :و چگونگی  چیستی  .1

 :و استفاده  ساخت .2

 :و توانایی  کارکرد  .3

 :و زمان  قدمت .4

 :و اصل  ریشه .5

 :و ظاهر  شکل .6

 ارزش:قدر و   .7

 هدف و مقصد: .8

سواالتی شبیه به این را شاگردان بیان می کنند و شام در صورت نیاز، راهنامیی یا اضافه     معلم:  راهنام )*  
 کنید:

برای چااه    -3...    چگونه ساخته شده است؟ن چیست که در دست تو است؟  ای   -2این چیست؟ چه نام دارد؟...    -1
به کجا تعلااق دارد؟    -5چند سال دارد؟ از کِی به اینجا آورده شد؟ ...    –  4ساخته شده؟ چگونه استفاده می شود؟  

آیااا ارزشاامند اساات؟ چقاادر   -7آیا خوب طراحی شده است؟ چه رنگی است؟ ..  -6در کجا ساخته شده است؟ ... 
 (مقصودت از این کار چیست؟به کجا می خواهی بروی؟    – 8ارزش دارد؟ ... 
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      آن ها به سه گروه تقسيم مي شوند :  "هاي يافا پاسخ روش"سوال ها بر اساس 
مثال: این    توان با مشاهده و يا محاسبه به آنها پاسخ داد.ها سوااليت هستند که مي: اينو محاسبه  مشاهده  -1

 دارد؟درخت چند سال  
ارای صالحیت وضع شده است و  بعضی از قوانین توسم یک سازمان یا شخصیت د:  اعتبار  ،قرار دادقانون،   -2

پاسخ میدهند که آن مرجع اینطااور قاارار داد    این کار را بکنیم؟ یا چرا این نام را قرار داده اند؟اگر بگویید چرا  
مثااال: چاارا اساام ایاان    انون بااین الللاای اساات.کرده است. مثال: چرا برای چرات قرمز توقف می کنیم؟ چون ق

 خیابان یا این وسیله "فالن اسم" است؟ چون قرار داد است.
: این سواالت می توانند بیش از یک پاسااخ داشااته باشااند، در حقيقاات يااک    گفتگو و تفکر فردي وجمعي -3

د تحليل و برريس جنبه  ها نيازمن کلمه يا يک جمله جواب کاميل براي اين سواالت نيست و پاسخ به اين پرسش
 ؟بزرگ بودن یعنی چهمثال:   هاي مختلف است.  

 

☺  -    ما زیر توسم دانش آموزان خوانده شود و همااه خااوب گااوش   -1تقویت مهارت گوش کردن و بیان
 از ما را ) نکته ای که بقیه نگفته اند( بگویید؟  کنید. آیا می توانید، بعد از ا ام مطالب، هر کدام یک نکته

ور کنید، بیامر شده اید و به دنبال راه چاره ای هستید. اگر پزشک نباشید، اولین سوال شام این خواهد بود کااه آیااا  تص
کسی هست که به درمان بیامری من، آگاهی و توانایی داشته باشد؟ پاسخ سوال شام، اسامی پزشکان مختلفی است و  

 کنید.در نهایت، یکی از آنان را که خعه تر است انتخاب می  
او سواالت متعددی از بیامری شام می کند و در نهایت برای شام نسخه ای تجویز می شود. در این حالت شام با انواعی  
از داروها مواجهید. می توانید از پزشک در مورد علت تجویز بپرسید و او می تواند به طور کلی به شااام بگویااد:" باارای  

از فلسفه تک تک داروها با شام سخن بگوید چون شااام فاقااد علاام و اطالعااات  درمانتان مفید است" و البته منی تواند  
 الزم هستید. 

ی درمان هایش مااودرتر بااوده اساات."    در این مثال به خوبی می بینید، شام به دنبال فرد خعه ای می گردید که نتیجه 
 ااام نکاااتش را برایتااان توضاایح ندهااد  اما این سوال که:" چرا این دارو و آن تشخیص را برای شااام داده اساات؟" و تااا  

 مرصف منی کنید، غیر مفید و غیرمنطقی است.
ی علم و آگاهی انسان نیست و ناچار است از پزشک، پلیس، کاپیتان  پس پاسِخ برخی از سواالت، به طور کامل در حوزه

ِد بلِد راه، تبعیت کند. هر چند، اگاار  تیم فوتبال، مربی شنا،  قوانین بین الللی، دانشمندان ِمرکز زلزله نگاری و کوهنور 
 فرصتی پیش بیاید، دوست دارد در مورد دلیل تشخیص های آن ها فکر کند یا دلیل هایی را از آنان بشنود.

مثال در پاسخ به این که: چرا مناز می خوانیم یا چرا مناز صبح دو رکعت است یا چرا اینگونه بپوشیم و آن گونه به حاا   
دلیل، این است که: " خدای حکیم این گونه گفته است." اگر چه می توانیم در مورد آن هااا فکاار    برویم، درست ترین

کنیم، سخن بگوییم، دالیلی را حدس بزنیم و دلیل هایی را هم از اساتید و کتاب های سودمند دریافت کناایم. ایاان هااا  
عارف غیب و آشکار در مورد نیاز هااا و رشایاام  ی دالیل و می ما را به موضوع زیاد تر می کند، اما همهشناخت و عالقه
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انسان را در بر ندارند. چون شناخت خداوند از انسان و راه های اتصال به اوج قدرت و معرفاات و کامیااابی، باااالترین  
 علم است.

بور ماای  چرا از خم کشی خیابان عبور کنم؟ "چون قانون گذاران این قانون را برای سالمتی ما قرار داده اند." این که ع
 ی حرف شنوی دارد.کنی یا منی کنی بستگی به اعتامد تو به آن قانون گذار و وجود یا عدِم روحیه

کسی در مورد این که منزل ما کجا است، از کسی اطاعت منی کند. چون در اینجا از علم کامل خودش اسااتفاده ماای     
تباط من با خودم، با دیگران، با جهااان طبیعاات،  ی من در قبال موضوعات مختلف چیست، و ار کند. اما این که وظیفه

جهان غیب و خداوند، چیست و چگونه است؟ در جایی که اطالعات کامل را داریم) یا می توانیم بدساات آوریاام(، بااا  
استفاده از عقل و تفکر، به یافا مسیرها و روش های درست می پردازیم و در غیر این صورت، نیازمند دریافت قانون  

   ی حرکت ما را معین کند.  خلقت هستیم، که محدودههای کلی  
 
 

اگر انسان بخواهد رشد کند، نیازمند حرکت است و برای حرکت نیازمند به عامل تر، تواناتر و مهربان تری هستیم که  
 به او  

 اعتامد کنیم. پس پاسخ سواالت اعتباری، اعتامد به کسی است که آن دستور را قرار داده است.  
 

دلیل اطالع از ناقص بودن علم خودمان از متخصصین حوزه های مختلف، تبعیت می کنیم و با وجود این که می  به    ما 
ی قانون گذاران، خردمند و دلسوز  دانیم، بعضی از قوانین برشی از همه لحاظ، درست، عادالنه و کامل نیستند و همه

ی  یم تا با آزمون و خطا های مکرر، قوانینی را برای ادارهنبوده اند، تالش می کنیم که منایندگان بهرتی را انتخاب کن 
   ای منی ماند. اجتامع وضع کنند، چرا که اگر هر کس بخواهد ساز خود را بزند، دیگر جامعه 

 
چگونه می توان به پاسخ این سواالت رسااید؟    در گروه های دو یا چند نفره بررسی کنید،    انواع سوال:   -مترین

   ره مربوط به آن را قرار دهید.جلوی هر سوال شام
   ؟ گفتگو و تفکر  -3          ؟قانون و قرار داد  -2        ؟ اندازه گیریمشاهده و    -1                                                  

 دزدی چیست؟  .1
 طول این اتاق چند مرت است؟ .2
 رود؟می تواند باین ماشین تا چه رسعتی   .3
 ؟خمس مالان را بدهیم   چرا  .4
 چرا مناز خواندن واجب است؟  .5
 این قانون چه ادراتی دارد؟ .6
 ؟پیراهن شام چه جنسی دارد .7
 چه چیزی مهم تر است؟  .8
 این وسیله چطور کار می کند؟ .9
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           خوشبختی یعنی چه؟ .10
   

صاادا و    توسم کسانی کااهابتدا ما باالیی را    ،ی نکنیدبحث و گفتگوی کالس  5و    4ی معلم: راجع به سواالت  راهنام*  )
  موارد   در گروه خودشان  بخوانید و نکته هایش را تک تک بگویند و سپستوانایی خواندن خوبی دارند، از خود بچه ها  

بااه  ما زیاارین    و ن رات درست تر را پیدا کردید،. وقتی ن رات هر گروه را پرسیدید،  را بررسی کرده و ن رشان بدهند
 نوبت خوانده شود( 

 

 از کجا بفهمم   -گفتگو 
سواالت زیاار    که  با دوستان خود بررسی کنید   ی گروه بندی شده،گفتگو   در   توجه به انواع سوال که در باال ارائه شد،با    

 ی هستند؟هر یک از چه نوع
 زیر باشد؟  ی، در صورت امکان بهرت است  "پاسخ دهنده" کدام گزینه، بگوییدی دوم کاردر مرحله

    .  به جواب برسم   تالش کنم تا   یی که وجود دارند،نشانه هادقت در    با می توانم    خودم:تفکر       الف:        
ی بیشرتی از موضوع را باز می  : با تفکر فردی و هم فکری جمعی، ابعاد نهفته همفکری جمعی و گاه                      

 کنیم.
  جعی خعه ای  که می داند،از مر   کافی است   کهاستفاده از قرار دادها و قاعده های تعیین شده    داد ها: قرار  ب:   

 پرسم. بجوابش را  
     

 ، چطور کار می کند؟تایپاین برنامه   .1
 کی میرسیم چالوس؟ .2
 شامره منزل عمو چند است؟ .3
 ؟است  چرا این طرف خیابان، کسی پارک نکرده .4
 چرا کسی به حرف های من توجه منی کند؟ .5
 تا اغلب، اتاق مرتبی داشته باشم؟  چه کنم  .6
 ؟ه با محبت استهمرا  ای  آیا هر دوستی  .7
 د؟ی جمع می دانهرا منایند  چرا هر کسی خود  .8
 تا مزه این غذا بهرت بشود؟  چه کنم  .9
 برسم؟  بهرت و بیشرتی  کار های  ی کنم تا بهچطور برنامه ریز  .10

 

 د: ی ی چند نفره در مورد سواالت زیر گفتگوی کالسی داشته باشچند دقیقه گفتگو اکنون بعد از  
 

 ؟بپرسیم تا جوابش را به ما بگویند  راندیگ سوالت را باید از    یهمه .1
 خود ما چه نقشی برای پیدا کردن پاسخ های خوب داریم؟ .2
 چه سواالتی را ناچاریم که بپرسیم؟  .3
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محاساابه ای کااه در حااد اناادازه گیااری و    ای و   سواالت مشاااهده: سواالت اعتباری و    4پاسخ سوال    -م معل  راهنامی)*  

 .ی توانیم وسایل الزم را برای محاسبه فراهم کنیم من  فعال ما نیستند و یا    فعلی ی  مشاهده
ی  درگیر   با دهد، چرا که حیرت و رشدی که  بباال را    سوال  13اجازه گفتگوی کالسی در مورد    نباید   معلم محرتم ✓

"عطش، پیگیری کردن و کشف هرروزه" ای که در پرسیدن و    ذهنی رصف ایجاد می شود را نباید خاموش کرد.
جمااع بناادی    ،قبال جااواب میاادادیم است هرگز در جواب گفا و جمع بندی کردن نیست.  معلم      پاسخ ندادن

اما روش این کالس ایاان اساات کااه بپرساای، درگیاار    .ه پی کار خود می رفتندهم میکردیم و خالص می شدیم و  
  جواب همه چیز را ندهی و رهایش کنی تا برود و جواب هااای بیشاارتی را بااا درگیااریکنی، سوال ایجاد کنی و  

 . ی شاگردانت باشیذهنی اش بیابد و شام شاهد  رات بزرگی در آینده
 داشته باشند؟(   ی و خوب شنیدنکم حرفمهارت در  معلم های این درس باید    به ن ر شام چرا  ✓

 
 قبل از امتام هر کالس ده دقیقه خود ارزشیابی کنید:

 رتی را یاد گرفتیم؟های مطرح شده در این جلسه چه نکات و چه مهااز بحث  : 1ارزشیابی 
 چگونه در گفتگو های جمعی و فعالیت گروهی رشکت کردیم؟    : 2ارزشیابی 

 امتیازات مثبت یا منفی نحوه همکاری و گفتگوی خود را بگویید؟
خود ارزیابی اساس این کالس است و اگر فقم سواالت زیر از بچه ها در پایان جلسااات پرساایده    -معلم   یراهنام*)

برای این که با پاسخ هایی که خودشان می دهند، به فکر فرو رفته و به اصالح خود در جلسات بعااد  شود، کافی است  
دقیقه از پایان هر کااالس سااواالتی از لیساات زیاار را کااه مناسااب ایاان جلسااه    10توجه بیشرتی نشان دهند. لذا حدود  

 میدانید بپرسید.
 
 

 فهرست سؤال های ارزشیابی 

 
 كرديم؟میآيا امروز به يك ديگر گوش  -1

 آيا امروز اغلبِ ما صحبت كرديم يا فقط تعداد كمی؟ -2
 فكر كرديم يا فقط در سطح باقی مانديم؟ آيا امروز عمیق -3
 آيا امروز داليل خوبی/ قابل قبولی ارائه كرديم؟ -4
 آيا امروز در عدم توافق هايمان مؤدب بوديم؟ -5
 آيا امروز سؤال های خوبی پرسیديم؟ -6
 ا به يك ديگر پیوند زديم؟های خود رآيا امروز ايده -7
 آيا امروز نظرات گوناگون بسیاری را درنظر گرفتیم؟ -8
 آيا امروز توانستیم روی مطلب/ موضوع تمركز كنیم؟ -9
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 هايمان پیشرفتی داشت؟ اكنون چه می فهمیم كه قبالً نمی فهمیديم؟آيا امروز سؤال -10
 ی جديدی پیدا كردم؟آيا امروز تغییر عقیده دادم يا ايده  -11
 تر بود؟ تر يا مهمی امروز جالبلسه آيا ج -12
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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد
 

 : سوره مبارکه فیل   درس اول 
 

 خوانیم:یک دور سوره  و ترجمه آن را با توجه می
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

 (1فِیلِ)َأ لَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصحََْابِ الْ 
 ( 2َأ لَمْ يجََْعَلْ كَیْدَهُمْ فىِ تَضْلِیلٍ)
 (3وَ َأرْسَلَ عَلَیهْمْ طَیرْا َأبَابِیلَ)
 (4تَرْمِیهِم بحَِِجَارَةٍ مِّن سِجِّیلٍ)
 (5فجَََعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولِ )

               ترجمه سوره

 مهربانرحمتگر  به نام خداوند  
 ( 1چه كرد؟! )كه براى نابودى كعبه آمده بودند[(شكر ابرهه  واران )لنديدى پروردگارت با فيل س  آيا 

 (2آيا نقشه آنها را در ضاللت و تباهى قرار نداد؟! )
 (3و بر رس آنها پرندگاىن را گروه گروه فرستاد، )
 ( 4دادند )كه با سنگهاى كوچىك آنان را هدف قرار مى 

 ( 5رار داد! ) شده )و متالىش( قرده رسانجام آنها را همچون كاه خ
 

 
فعل: رفتار کرد   ربک: پروردگارت     باصحاب الفیاال:        ا  تر: آیا ندیدی      کیف: چگونه    کلامت سوره: 

با اصحاب فیل    ا  یجعل: آیا قرار نداد     کیدهم: حیله شان    فاای تضاالیل: در ضاااللت و تباااهی    ارساال: فرسااتاد     
ه ای   ابابیل: گروه گروه   ترمیهم: سنگ زدند     بحجاره: بوساایله ساانگ هااایی     ماان  علیهم : بر آن ها   طیرا: پرند

 فجعلهم: پس قرارشان داد        کعصف ماکول: مانند کاه خورده شده      سجیل: از سجیل  
  مقدمه

  اید؟  چند بار تا کنون قصه اصحاب فیل را شنیده؟  را خوانده یا حفظ کرده ایدفیل  ی  سورهآیا تا کنون  
 هرگز در مورد آن فکر کرده یا سواالتی از خود پرسیده اید؟

 تر شود؟ که در این سوره وجود دارد نزدیک  خواهد به نکات مهمی چه کسی می
  مهااارت سااوال کااردن بیشاارت آشاانا شااده و باادین ترتیااب در بااا    ،همراه با فهم این نکاااتدر این درس    خواهیم می

 . )إن شاء الله(و در زندگی از این مهارت استفاده کنیم   سوره های بعدیمفاهیم    استفاده از 
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سههواالتی    ،حکایههت  یمطالعه کنید.در حین مطالعههه  و با صدای بلند،  حکایت سوره فیل را به نوبت

  دنبههال کههردنضههمن    ات سوالی می توانیههد اسههتفاده کنیههد و از انواع عبار   طرح می شود.برای شام م
 یادداشت منایید.  ه در یک برگرسیع  مطلب سواالت خود را  

در روش های آموزشی گفته می شود از مطالب حسی تر و قابههل  ههس تههر یوع کنیههد و    -معلم   یراهنام  ) *  
سپس به سمت مطالب مفهومی و انتزاعی بروید.علت انتخاب سههوره ی فیههل بههرای یوع هههم ایههن موضههوع و هههم  

رداخههت. سههوال پرسههیدن و چگونههه بهها سههواالت  مهارت فکری سوال پرسیدن است که با این سوره می شههود بههه آن پ
معلههم عزیههز مههی  برخورد کردن از مهارت های فکری اولیه است که به پیشربد مباحث تفکر جمعی کمههک مههی کنههد.  

کاغذ های رنگی بهها رنههی هههای مختلههب را کههه بههرش حههدود برای تقویت انگیزه و جذابیت کار،  در این قسمت  تواند 
 بین بچه ها توزیع کند.(  نت سوال، برای نوشهسانتیمرت خورد  20*10

 
 
 

 حکایت سوره:  •
ابرهه" براى اثبات خوش خدمتى كليساى بسيار زيبا و مهمى بنا كههرد كههه ماننههد آن در آن زمههان در كههره زمهه    "

وجود نداشت، و به دنبال آن تصميم گرفت مردم جزيره عربسههتان را بههه جههاى" كعبههه" بههه سههوى آن فههرا خوانههد، و  
 .را كانون حج عرب سازد، و مركزيت مهم مكه را به آنجا منتقل كندآنجا  تصميم گرفت 

براى هم  منظور مبلغان بسيارى به اطراف، و در ميان قبائل عرب و رسزم  حجاز فرستاد، اعراب كه سخت به"  
 .دانستند احساس خطر كردندمكه" و" كعبه" عالقه داشتند و آن را از آثار بزرگ" ابراهيم" خليل مى

عىض از روايات گروهى آمدند و مخفيانه" كليسا" را آتش زدند، و طبق نقل ديگرى بعىض آن را مخفيانه طبق ب
آلوده و ملوث ساختند، و به اين ترتيب در برابر اين دعوت بزرگ عكس العمل شديد نشان دادند و معبد" ابرهههه" را  

 .ىب اعتبار كردند
عبه" را به كىل ويران سازد، تا هم انتقام گرفتههه باشههد، و  ابرهه" سخت خشمگ  شد، و تصميم گرفت خانه" ك "

كردنههد عههازم مكههه  هم عرب را متوجه معبد جديد كند، با لشگر عظيمى كه بعىض از سوارانش از" فيل" استفاده مههى
 .شد

هنگامى كه نزديك مكه رسيد كساىن را فرستاد تا شرتان و اموال اهههل مكههه را بههه غههارت آورنههد، و در ايههن ميههان  
 .ويست شرت از" عبد ا طلب" غارت شدد

ابرهه" كىس را به داخل مكه فرستاد و به او گفت بزرگ مكه را پيدا كند، و به او بگويد:" ابرهه" پادشاه" مين"   "
ام كه اين خانه كعبه را ويران كنم، اگر شههام دسههت بههه جنههی  تنها براى اين آمده ام،گويد: من براى جنی نيامدهمى

ه ريخنت خونتان ندارم! فرستاده" ابرهه" وارد مكه شد و از رئيس و یيب" مكه" جسههتجو كههرد، همههه"  نربيد نيازى ب
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عبد ا طلب" را به او نشان دادند، ماجرا را نزد" عبد ا طلب" بازگو كرد" عبد ا طلب" نيز گفت: ما توانايى جنی بهها  
 .كندشام را نداريم، و اما خانه كعبه را خداوند خودش حفظ مى

فرستاده ابرهه به عبد ا طلب گفت، بايد با من نزد او بيايى، هنگامى كههه عبههد ا طلههب وارد بههر ابرهههه شههد، او  
سخت تحت تاثري قامت بلند و قيافه جذاب و ابهت فوق العاده عبد ا طلب قرار گرفت، تا آنجهها كههه" ابرهههه" بههراى  

خواسههت او  ب" را در كنار دست خود جاى داد، زيرا منىاحرتام او را از جا برخاست و روى زم  نشست، و" عبد ا طل
 را روى تخت در كنار خود بنشاند، سپس به مرتجمش گفت از او بپرس حاجت تو چيست؟

 .اند دستور دهيد اموامل را بازگردانندمرتجم گفت: حاجتم اين است كه دويست شرت را از من به غارت برده
به مرتجمش گفت: به او بگو هنگامى كه تو را ديدم عظمتى از تو در  ابرهه سخت از اين تقاضا در عجب شد، و  

گويى، اما در  دمل جاى گرفت، اما اين سخن را كه گفتى در نظرم كوچك شدى تو در باره دويست شرتت سخن مى
فت:  گويى؟!" عبد ا طلب" گام مطلقا سخنى منى باره" كعبه" كه دين تو و اجداد تو است و من براى ويرانيش آمده 

 :!انا رب اإلبل، و ان للبيت ربا سيمنعه
كند" )اين سخن، ابرهه را تكان داد و در فكر  من صاحب شرتانم، و اين خانه صاحبى دارد كه از آن دفاع مى "

 .( فرو رفت 
هاى اطراف پناهنده شوند، و خودش با جمعى كنار  عبد ا طلب" به مكه آمد، و به مردم اطالع داد كه به كوه  "
 :كعبه آمد تا دعا كند و يارى طلبد، دست در حلقه در خانه كعبه كرد و اشعار معروفش را خواندخانه  
 
از خانه خود دفاع مى " كس  آنها و  كند تو خانهخداوندا! هر  كه صليب  كن"!" هرگز مباد روزى  ات را حفظ 

 ."قدرتشان بر نريوهاى تو غلبه كنند
 ."اند تا ساكنان حرم تو را اسري كنندبا خود آوردهآنها متام نريوهاى بالد خويش و فيل را   "

 ."كند تو نيز از ساكنان حرم امنت دفاع كنخداوندا! هر كس از خانواده خويش دفاع مى
 ."و امروز ساكنان اين حرم را بر آل صليب و عبادت كنندگانش يارى فرما "

جمعههى از قههريش پنههاه گرفههت، و بههه يههىك از  هاى اطراف مكه آمد و در آنجهها بهها  سپس عبد ا طلب به يىك از دره
 .شودفرزندانش دستور داد باالى كوه ابو قبيس بروند ببيند چه خرب مى

خههورد كههه بههه  فرزندش به رسعت نزد پدر آمد و گفت: پدر! ابرى سياه از ناحيه دريا )درياى احمر( به چشم مى
قريش! ادخلوا منازلكم فقد آتاكم اللَّه بالنرصهه مههن    خرسند شد صدا زد: يا معش   آيد، عبد ا طلبسوى رسزم  ما مى

 .عنده:" اى جمعيت قريش! به منزلهاى خود بازگرديد كه نرصت الهى به رساغ شام آمد" اين از يك سو
از سوى ديگر ابرهه سوار بر فيل معروفش كه" محمود" نام داشت با لشگر انبوهش براى درهم كوبيدن كعبه از  

رفههت، امهها هنگههامى كههه رس او را بههه  آورد پيش منىمكه شد، وىل هر چه بر فيل خود فشار مى  هاى اطراف رسازير كوه
 .كرد، ابرهه از اين ماجرا سخت متعجب شد و در حريت فرو رفتگرداندند به رسعت حركت مىسوى مين بازمى

عههدد سههنگريزه بهها خههود    در اين هنگام پرندگاىن از سوى دريا فرا رسيدند، هامنند پرستوها و هر يههك از آنههها سههه
ها را بر رس لشههگريان ابرهههه فههرو  ها، تقريبا به اندازه نخود، اين سنگريزههمراه داشت، يىك به منقار و دو تا در پنجه
 :اندشد، و بعىض گفتهكرد هالك مىريختند، و به هر كدام از آنها اصابت مى
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 .شدز طرف مقابل خارج مىكرد و اافتاد سوراخ مىها به هر جاى بدن آنها مىسنگريزه
در اين هنگام وحشت عجيبى بر متام لشگر ابرهه سايه افكند، آنها كه زنده مانده بودند پا بههه فههرار گذاشههتند، و  

 .ريختندكردند كه بازگردند، وىل پيوسته در وسط جاده مانند برگ خزان به زم  مىراه مين را سؤال مى
ع شد و مجروح گشت، و او را به صنعاء )پايتخت مين( بازگرداندند و در خود" ابرهه" نيز مورد اصابت سنگى واق

 .آنجا چشم از دنيا پوشيد
 .اند اول  بار كه بيامرى حصبه و آبله در رسزم  عرب ديده شد آن سال بودبعىض گفته

ده، و  تعداد فيلهايى را كه ابرهه با خود آورده بود بعىض هامن فيههل" محمههود" و بعىضهه هشههت فيههل و بعىضهه  
اند. و در هم  سال مطابق مشهور پيغمرب اكرم )ص( تولد يافت، و جهان به نور وجودش روشههن  بعىض دوازده نوشته

 .اى وجود داشتهكه ميان اين دو رابطه  شد، و لذا جمعى معتقدند 
تههاريخ    به هر حال اهميت اين حادثه بزرگ بقدرى بود كه آن سال را" عام الفيل" )سههال فيههل( ناميدنههد و مبههد  

 عرب شناخته شد" 

ال بپرسیدسو   -طرح بحث 
 خود بنویسید. ست از چه نوعی هستند؟ پاسخش را در برگه  ا  شده  سواالتی که برای شام مطرح .1

 انید و نوع آن را بگویید.بخو   جمع  را به انتخاب خود برای  یکی از سواالت .2

ایاان سااواالت    وان برایش در ن ر گرفت؟بت   چند پاسخ   بوده و برای گفتگوی فکری مناسب  آیا سوالی دارید که   .3

 بنویسید.تابلو یا برگه بزرگی که روی تابلو زده اید  را روی  

  ی بااا مااداد شاامعی رنگاای اگر معلامن گرامی سواالت اساسی هاار جلسااه را روی برگااه بزرگاا   -معلم    راهنام   )*

ز آن را با خود آورده و  هم به توجه دانش آموزان اضافه می کند، هم برای جلسه بعد در صورت نیا  ،بنویسند

دوباره به تابلو می زنید. در غیر این صورت الزم است هاام زمااان کااه روی تااابلو ماای نویسااید، یکاای از دانااش 

 .آموزان عینا در دفرت دیگری سواالت را وارد کند

ا  نکته ای که  راعات آن ا پایان دروس مهم است، این که اگر مطلبی بی ربم است و درست گفته نشده ابتد

با سواالت خود آن را شفاف سازی کنی: من ورت را ماای تااوانی روشاان تاار بیااان کناای؟ ایاان بااه موضااوع چااه  

ارتباطی دارد؟ می شود این را طور بهرتی گفت؟ )خودش بگوید یا با کمک دوستانش یا نهایتا شام، اگر کمااک  

همااه را    متناساابمطلااب ناالزم دارد( سپس اگر اصالح شده آن را گفت، بنویسید در غیر ایاان صااورت نوشااا  

 (درگیر راهی اشتباه می کند و آن فرد متوقع پرداخا به مطلبش می ماند. 
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د؟ دلیل خود را  ندار   بحث و تفکر ن ر بیاورید که ارزش  در    می توانید   ی را سوال  چهپس از خواندن این حکایت   .4

 بگویید.

 خوبی نیست؟آیا می توان گفت سوالی که وقت زیادی را به خود اختصاص دهد سوال   .5

و باعث گفت و شنود دنباله دار شاگرد و معلم یااا شاااگرد و    نفر جالب است  یا دو   برای یکفقم    کهآیا سوالی   .6

 می تواند برای گفتگوی جمعی مناسب باشد؟  شاگرد می شود،

 آیا امکان دارد  یک سوال مرتبم با بحث سوال خوبی نباشد؟ .7

 می توانید بگویید یک سوال خوب چه سوالی است؟ .8

هر سوالی را کااه باارایش مطاارح    یک پزشکاگر ارتباطی دارد؟ مثال  چه    ب بودن یک سوال با موضوع بحثخو  .9

 ؟است از مریضش بپرسد، سوال خوبی است

چه هاادفی ماای توانااد داشااته    یا سوالی که واقعا برایامن مطرح نیست،  سوالی که جوابش را میدانیم پرسیدن   .10

 باشد؟
 

یک سوال را انتخاب منایید تا در گروه کالس مورد بررسی و پاسخگویی  توانید در این قسمت می  -گفتگو
 بیان منایید.  بهرتی است،قرار بگیرد. الزم است دالیل خود را برای این که این سوال  

  را که از این گفتگوحاصل می شود، به عنوان پیام های سوره و تفکر جمعی یادداشت منایید.  ی نکات
 با نکات حاصل از سوره فیل در تفسیر نور استاد قرائتی مقایسه کنید.در پایان بحث نکات خود را  

ها بعد از اصالحات صورت گرفته توسم خااود در مرحله پنجم سواالت مطرح شده توسم بچه  -معلم   یراهنام*  )
 ای از سواالتی که ممکن است بچه ها بپرسند:منونه  شود.آنها بر روی تخته نوشته می

 چرا خدا از پرنده استفاده کرد؟  -بر رس اصحاب فیل آورد؟   چرا خدا این بال را   -
 ها اصحاب فیل شدند؟چرا این آدم  -سنگریزه چگونه اصحاب فیل را کشت؟  -
 های دیگر که کعبه را خراب کردند این کار را نکرد؟چرا خدا در وقت  -
شود چون مااورد جزیاای و غیاار فکااری  کردی لذا نوشته منیها چند تا بودند؟ )باید آنجا بودی و مشاهده میفیل  -
 است.(
 ها فهمیدند که باید آنجا بروند، سنگ بردارند و آنها را بر رس اصحاب فیل بریزند؟چطور پرنده  -
 خواهند به کعبه حمله کنند؟چه کسانی می  -
د.  تواند برخی سواالت فکری را خود در کالس مطرح منوده و بواسطه آن به هدایت بحااث کمااک کناا معلم می  *  
 مثال:
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 رابطه فیل با پرنده چیست؟  -
 فرستد؟آیا خدا همیشه پرنده می -
 تواند داشته باشد؟های دیگری میپیروزی چه شکل  -

بچه ها سعی می کنند سوالی را برای بحث انتخاب کنند و باید دالیل خود را باارای ایاان کااه ایاان    –هدایت بحث  
 دالیل به پاسخ دهی سواالت نیز بپردازند.  اجازه دهید ضمن ارائه  سوال بهرت است بان کنند.

ضمن شنیدن صحبت های آنان و چرخش مناسب بحث بین دانش آموزان تا جایی که ممکن است به    کنید سعی  
سواالت دیگر هم اشاره شده و پاسخ های پیشنهادی در مورد آنها نیز ارائه شود. یعنی مثال ضمن پاسخ گویی به سوال  

هم در حال بررسی است.همینطور بین    5نجم هم اشاره کردن بگویید پس ظاهرا پاسخ سوال سوم اگر به پاسخ سوال پ 
 سواالت مختلفی گردش خواهد شد و اکرث آن ها مورد بر رسی قرار میگیرند.

 ممکن است بحث به این موضوع برسد که خدا همیشه به ما کمک می کند یا نه؟
 کمک های خدا چند جور است؟

 اه رفا و پدر و مادر داشا و.. کمک است یا از اول خواست خدا بوده؟اصال نفس کشیدن و ر 
که مربی سعی در پرسیدن آن از دیگر بچه ها می کند ولی اگر به نتیجه نرساایدند بایااد بااه رحماان و رحاایم بااودن  

 خداوند اشاره کند.
ن کااه بااه هاارکس  رحامنیت خدا یا رحمت عام یعنی بخشندگی به معنی بخشش نعمت های زیاد به همه بناادگا

دارایی هایی را داده است. اگر چه به کسی چشم یا پا یا مادر یا خانه نداده اما چیز های دیگری داده است که بتوانااد  
امکان خوب زندگی کردن را هر کس با داشته های اولیااه اش داشااته باشااد.حتی نعماات هااای معنااوی کااه در اختیااار  

ه انااد مثاال خااواب هااای صااادق، فهاام قااوی، اسااتعداد خااوب، دعااای  افرادی گذاشته و خودشان آن را بدست نیاااورد
مستجاب، خانواده مومن و مهربان  و بسیاری نعمت های دیگر از دارایی های اولیه ای است که به بعضی داده شااده  

 بیشرت میشود.  –یعنی استفاده درست از آن نعمت  -و مسولیت شکر آن ها را 
بانی ویژه او شامل حال کسانی میشود که بااا اسااتفاده از هاار نعماات  اما رحیمیت خدا یعنی رحمت خاص  و مهر 

مادی و معنوی که در اختیار دارند به رضایت او برسند و برای رشد خود و خدمت به خلق خدا و باالتر رفا و بهرت شدن  
 تالش کنند.(

 

 گروهی   بررسی  
  را مراعات می کنیم و چااه قااوانینی را الزم   ؟چه چیز هایی دهیم کارهایی را انجام میچه  هنگام با هم فکر کردن   

 ؟است اضافه کنیم 
در میااان    دوستان خااود ابتدا در گروه های چند نفره مجزا بررسی کنید و سپس با  مطالبی را که به ن رتان می رسد  

  .بگذارید
 

 یاد گرفتیم؟ ای مطرح شده در این جلسه چه نکات و چه مهارتی را هاز بحث  : 1ارزشیابی 
  رشکت کردیم؟و فعالیت گروهی  چگونه در گفتگو های جمعی     : 2ی ارزشیاب
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 گفتگوی خود را بگویید؟نحوه همکاری و  امتیازات مثبت یا منفی  
 
  :سواالت امتیازی برای جلسه بعد 

 .  معنای فارسی کلامت سوره را یاد بگیرید؟1مایلید که :   
 خود اضافه کنید؟  در صورتی که سوره را حفظ نیستید، به گنجینه سوره های .2
 چه سوالی بیشرت ذهن شام را درگیر کرد؟ آیا پاسخ های بیشرت یا درست تری برای آن وجود دارد؟ .3
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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 اللهم صل علی محمد و آل محمد
 

   : سوره مبارکه غاشیه درس دوم  
 

 سوره مبارکه غاشیه و ترجمه آن را مطالعه کنید: 
 

 به نام خداوند هستى بخش مهربان.  حْمَنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّ
 ...  .. 

 نگرند كه چطور آفريده شده؟ چرا شرت را منى  (17أَ فَلَا يَنظُرُونَ إِلىَ الْابِلِ كَیْفَ خُلِقَتْ)
 و به آسامن كه چگونه برافراشته شده؟  ( 18وَ إِلىَ السَّمَاءِ كَیْفَ رُفِعَتْ)

 اند؟ ها كه چه سان ميخ كوب شدهو به كوه ( 19فَ نُصِبَتْ)وَ إِلىَ الجَِْبَالِ كَیْ
 و به زمني كه چگونه گسرتده شده.  ( 20وَ إِلىَ الْأَرْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ)

 پس پند ده كه تو تنها پند رساىن.  ( 21فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ)
 راقب نيستى. تو بر كفار گامشته و م ( 22لَّسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَیْطِرٍ)

 مگر آنكس كه پشت كند و كافر شود،  ( 23وَ كَفَرَ) إِلَّا مَن تَوَلىَ 
پس خدا او را به عذاب بزرگرت، عذاب   ( 24فَیُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبرَََ)

 كند. مى 
 هامنا بازگشتشان به سوى ماست.  ( 25إِنَّ إِلَیْنَا إِيَابهََُمْ)

َ إِنَّ عَلَیْنَا ثمُ  گاه حسابشان با ماست. و آن  ( 26حِسَابهََُم) ََ 
 

  
  
دیگر صعش  ام شده بود صدای دکرت در ذهنش تکرار می شد، گریه اش گرفاات، هنااوز خیلاای چیزهااا را  مقدمه       

ندیده بود و آن همه چیزهایی را که دیده بود، به سادگی از کنارش گذشته بود. دنیای به ایاان قشاانگی بااا ایاان همااه  
ه های جور و واجور، حیف که یک هفته بیشرت وقت نداشت، منی دانست این تومااور ماازاحم یااک مرتبااه از کجااا  پدید

 پیدا شده بود. 
چه درختهای زیبایی را کنار خیابان کاشته بودند. نگاهی به آسامن کرد، تا آن لح ه ماااه را تنهااا در آسااامن شااب  

ور به او سالم می کاارد. اشااکهایش را پاااک کاارد واقعااا یااک هفتااه  دیده بود اما در روشنایی روز، ماه سفید قشنگ از د
 فرصت کمی بود برای دیدن این همه ندیده ها ...و لذت بردن...و فکر کردن...و از نو رشوع کردن !
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  :سواالت فکری 
 خود را در مورد موضوعات سوره بپرسید و یک نفر آنها را روی تابلو بنویسد.  سواالت فکری

 ال ها را گروه بندی منایید.سپس موضوعات سو 
   

1 تقویت توانایی دیدن-فعالیت 
 

ای به این سوال هااا جااواب  خواهی بدانی چقدر خوب دیدهای که اطرافت را ببینی، اگر میهمیشه فرصت داشته
 بده:

 
 

 لباسی که به تن داری چند دکمه دارد؟  -

 از مسیر منزل شام تا مدرسه چند چرات راهنام هست؟  -

 دانید؟روی چند اسکناس را میتصویر    -

 در خیایان اصلی محل زندگی تان چند نوع درخت وجود دارد؟  -

 نزدیک ترین رنگ فروشی به منزل شام کجاست؟  -

 ماه را از چه ساعتی می توان در آسامن دید؟  -

 طول اتاقی که االن در آن هستید چند مرت است؟  -

 می توانید نیم مرت را نشان دهید؟  -

 ید جهت شامل را نشان دهید؟می توان  -

 آیا نام کوهها و تپه هایی را که دیده اید می دانید؟ -

  2 تقویت دیدن  -فعالیت 
 پس از رسم  هر یک از الگوهای زیر چند منونه متفاوت از آن می توانید در طبیعت بیابید:

 

 خم حلزونی مارپیچ 
 

 خم های صاف موازی
 

 دایره
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 خم خم های کوتاه کنار هم 

 
 خم موازیدو  
 

  3 تقویت دیدن-فعالیت  
 فردا مسیر خانه تا مدرسه را با دقت نگاه کنید، چه چیزهایی می بینید که تا به حال ندیده بودید.

 
 1توانایی تصور کردن  -فعالیت 

 داستانی که اول و آخر آن را مالح ه می کنید،  قسمت اصلی اش با تخیالت شام ساخته می شود:
 

 دم و یواشکی نگاه کردم. هیچکس آنجا دیده منی شد.....الی در را باز کر 
 
 
 

 وقتی بیرون آمدم یکرسه می خندیدم.
 

 2توانایی تصور کردن  -فعالیت 
 

 با شنیدن هر کدام از عبارات زیر چه خیاالت و تصوراتی در ذهن شام شکل می گیرد؟
 

 

 یک درخت سیب با میوه های چیده شده -

 یک مداد بنفش با نوک شکسته -

 امن با چند تکه ابر آس -

 بقایای تخت جمشید -

 
 
 

 تصورات کاربردی   -فعالیت 
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گیاارد، درباااره آن بحااث و  در ارتباط با هر کدام از جمالت زیر، چه کاربردهایی نسبت به آن در ذهنتان شکل ماای

 گفتگو کنید:
 
 یک گلوله کاموایی زرد   -

 بطری خالی پالستیکی  -

 صفحه ای از روزنامه  -

 چوب بستنی  -

 گیره لباس  -

 آجر  -

 

  اصالح تصورات  -فعالیت 
توانید در مورد هر یک از پدیده ها، تصورات مثبت و یا منفی داشته باشید. حاال موضوعات زیر را در ن اار  شام می

فه  گفتگو کنید، و در آخر شااام هاام اضااا  گرفته و در خصوص هر یک، پیرامون تصورات و کاربردهای مثبت آن بحث و 
 کنید:
 سیعشرت تنها در بیابان و  -

 سوار اتوبوس شدن  -

 قد کوتاه بودن  -

 جا ماندن از اردو  -

 یک اتوبان قرار است درست از وسم خانه ما رد شود  -

-  

-  

 !!! بهشت و جهنم 
فردی از پروردگار در خواست کرد تا به او بهشت و جهنم را نشان دهد. خداوند پذیرفت و او را وارد اتاقی منود که  

نشسته بودند همه گرسنه نا امید و در عذاب بودند هر کدام قاشقی داشت   جمعی از مردم در اطراف دیگ بزرگ غذا 
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که به دیگ می رسید ولی دسته قاشقها بلند تر از بازوی آنها بود به طوری که منی توانستند قاشق را به دهانشان  
 برسانند عذاب آنها وحشتناک بود ! 

به اتاق دیگری که درست مانند اولی بود وارد شد  آنگاه خداوند گفت : اکنون بهشت را به تو نشان می دهم. او  
دیگ غذا ... جمعی از مردم ... هامن قاشقهای دسته بلند ... ولی در آنجا همه شاد و سیر بودند. آن مرد گفت : منی  

 فهمم !!! چرا مردم اینجا شادند در حالی که در اتاق دیگر بد بختند؟ با آنکه همه چیزشان یکسان است؟ 
خیلی ساده است در اینجا آنها یاد گرفته اند که یکدیگر را تغذیه کنند هر کسی با   ی کرد و گفت : خداوند تبسم 

 قاشقش غذا در دهان دیگری می گذارد چون ایامن دارد که کسی هست که در دهانش غذایی بگذارد. 

   نظر شام 
گرفته ✓ فرا  کنون  تا  که  توجه به مطالبی  کند؟  را جهنم می  اید، چه چیزی بهشت را بهشت و جهنم با 

 مطالب سوره ماعون و سوره غاشیه به عنوان پاسخ سوال مدن ر قرار گیرد.( )

 ارتباط با دیگر آیات 

ان يف خلق السموات و االرض و اختالف الليل و النهار اليات الويل االلباب. الذين يتفکرون يف خلق السموات  
حتام در آفرينش آسامنها و زمني و رفت و    (3لنار. )آل عمران.و االرض ربنا ما خلقت هذا باطال سبحانک فقنا عذاب ا 

هايي براي خردمندان وجود دارد. آنهايي که خدا را در حال نشسته و ايستاده و خوابيده ياد مي  آمد شب و روز نشانه 
فريده اي، تو از  ها و زمني فکر مي کنند )و مي گويند( خداوندا اين جهان را بيهوده نياکنند و در باره آفرينش آسامن 

 هر تصوری بهرتی، پس ما را از عذاب آتش نگاه دار. 

ها و زمني چگونه است و چرا موجب خردمند شدن  اين تفکر از چه نوعي است ؟ فکر کردن در خلقت آسامن 
مي شود؟ و چرا انسان را به رهايي از پوچي و درک هدفمندي جهان و تسبيح خداوند و نجات خواهي از آتش مي  

 ؟ رساند 

 عبارت های قسمت اول به مطلب پایانی آیه چه ربطی دارد؟
 اگر شام بخواهید این جای خالی را پر کنید چه جمله ای اضافه می کنید؟ 

ها و زمني فکر  آنهايي که خدا را در حال نشسته و ايستاده و خوابيده ياد مي کنند و در باره آفرينش آسامن 
جهان  اين  خداوندا  گويند(  مي  )و  کنند  تصوری    مي  هر  از  تو  اي،  نيافريده  بيهوده  را 

 بهرتی................................................. پس ما را از عذاب آتش نگاه دار. 

 جمله های پیشنهادی شام: 
- 
- 
- 
- 
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  چیزی ننویسید. جمله های  شام روی تابلو های مهم ترش را برای کالس بخواند. اما  )*راهنامی معلم: هر کس جمله
 مربوط به سوال بعد را روی تابلو بنویسید.( 

 به ن ر شام بین ندیدن هستی و عذاب بزرگ تر )در سوره غاشیه( چه رابطه ای برقرار است؟ 
- 
- 
- 

 ارزشیابی پایانی 
 

یاات  چه نکاتی برای استفاده در زندگی یادگرفتیم؟                              آیا قوانین گفتگوی جمعی را به درسااتی رعا
 کردیم؟

 
 

  :سواالت امتیازی برای جلسه بعد 
 .  معنای فارسی کلامت سوره را یاد بگیرید؟1مایلید که :   
 در صورتی که سوره را حفظ نیستید، به گنجینه سوره های خود اضافه کنید؟ .4
 چه سوالی بیشرت ذهن شام را درگیر کرد؟ آیا پاسخ های بیشرت یا درست تری برای آن وجود دارد؟ .5
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 بسم الله الرحمن الرحیم 
 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 

   سوره مبارکه  عبس  :درس سوم
 

        مهارت های با هم فکر کردن 
کنید. این فهرست را مرور کنید  دهیم که در فهرست زیر مالح ه میهنگام با هم فکر کردن کارهایی را انجام می 

 دهیم.چرا آنها را انجام می  و سعی کنید برای هر یک دالیلی بیاورید که
 

 .سوال می کنیم  -1
 .)توجه می کنیم(دهیم به حرف دیگران گوش می   -2
 .های خود را با دیگران در میان می گذاریم ایده -3
 .حرف دیگران را قطع منی کنیم  -4
 درباره ن رات دیگران فکر می کنیم. -5
 .به یکدیگر کمک می کنیم  -6
 مستقل فکر میکنیم. -7
 دنبال می کنیم.ن رات دوستان را پیگیری و   -8
 .به یکدیگر احرتام میگذاریم  -9
 تغییر عقیده می دهیم. -10

 
 

☺ - تقویت مهارت گوش کردن و دریافت  

متخصصین توانسته اند، راه های پرورش مهارت های تفکر را از قرآن استخراج منایند. اوالا خداوند در بیان  
 ن دانسته است: قرآنی خود، تقویت علم و دانش را عامل مهمی در فهم حقایق جها

کنند که چگونه برافراشته  و به آسامن نگاه منى  نگرند که چگونه آفريده شده است؟!"آيا آنان به شرت منى  
 و به زمني که چگونه گسرتده و هموار گشته است؟"   ها که چگونه در جاى خود نصب گرديده!شده؟! و به کوه

ب منوده است. زیرا او اغلب، حکم های کلّی را برای ما تعیین  دانیاا به استفاده از عقل و فکر)تعقل و تفکر( ترغی 
همفکری با  خودمان و    افزایش دانشو    استفاده از عقلی  کرده و تشخیص جزئیات متعدد امور را به عهده

گذاشته است و امتیازات افراد نسبت به یکدیگر، برتری آن ها در پیروی احکاِم تعیین شده و سعی    همدیگر 
 فاده از توانایی های جسمی و عقلی در رسیدن به علوم مفید تر و تشخیص های درست تر است.  بیشرت در است 

 مثال در قرآن کریم می فرماید: به پدر و مادر خود احسان کنید اما اگر به مخالفت با خدا امر کردند، اطاعت نکنید. 
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مان ها و موارد مختلف، احسان کردن به  ی "احسان" چه مفهومی دارد و در ز اما باز کردِن این موضوعات که واژه  
والدین چگونه است؟ و چگونه " اگر امر به انجام گناهی کردند یا جلوی انجام واجبی را گرفتند اطاعتشان نکنیم و  

 احسان کردن را هم از دست ندهیم"، جای تفکر و بررسی دارد. 
س پشت مقام ابراهیم به مناز می ایستیم، یعنی  ی خدا می کنیم و سپ چرا باید به ح  برویم ؟ این که ما طواف خانه 

که در زندگی ام خدا را قرار دهم و هر کس خدایی شد از کسانی که او فرستاده تبعیت می کند و می فهمد که بهرتین  
ی او می شود باید سعی داشته باشد و سعی خود را بین  نوع اطاعت و نزدیک شدن به او مناز است. و هر کس بنده

ه یعنی صفا و مروت قرار می دهد. گاه هروله می رود)حرکتی بین راه رفا و دویدن(. یعنی که در این  صفا و مرو 
 سعی باید گاه رسعت تالشت را بیشرت کنی.  

از موهایت در ح  عمره اندکی را کوتاه می کنی که یاد بگیری کوتاه آمدن و سخت نگرفا را، و در ح  واجب مرد  
زند تا بیاموزد که مالک کار هایش را امر خدا بداند و خود را با او تن یم کند نه با حرف و    ی موهایش را از ته می همه

پسند مردم که بگویند: چه بکند و چه نکند.اما بر زن سخت منی گیرد تا از راز تفاوت ها بگوید و بیاموزد که بر زنانتان  
 وشبو است نه بار بَردار خدمت گذار.  سخت نگیرید که به قول امیرالومنین )علیه السالم(: زن گُلی خ

هامن اندکی از موها را بچیند تا تعلقات دنیاییش را به زیبایی های ظاهری زمین بگذارد و زیبایی و هرن مندی اش را با  
خلق و خویی زیبا و مهربان و تشویق گر، به ظهور برساند. و این ها همه خیر و ادر را از کجا بدانیم اگر خداوند چنین  

دوی ع یِم عرفانی را مقرر نکند و از زبان فرستادگانش برایامن از راز هایش نگوید و توان فهم ما را برای درس گرفا  ار 
  بیشرت مهیا نسازد؟ در قرآن به ما توصیه می کند که از افراد آگاه و خردمند سوال کنیم: فَاْسئَلواْ أَْهَل الذِّکْرِ إِن کُنُتْم اَل 

 تَْعلَُموَن :   
 دانيد، از آگاهان بپرسيد. گر منى پس ا

 و از عقل، بزرگ ترین نعمتی که به بندگی خدا و بدست آوردن بهشت میرساند استفاده کنیم: 
 افال تعقلون؟   آیا از عقل خود استفاده منی کنید؟ 

 و راه دستیابی به بسیاری از معارف را مراقبت و کنرتِل خود، می داند:  
ُمُکمُ  ِِ  الله  : تقوا داشته باشید تا خدا به شام بیاموزد. )خداوند معلم شام شود.(   اتقوا الله و یَُعلُّ

 ی انسان به آنان که اهل عمل و بندگی می شوند، شناخت عمیق و یقین شایسته عنایت می کند: و پرورش دهند
 بیاید.   َواْعُبْد َربََّک َحتَّى يَکِْتيََک الْيَِقنُي   پروردگارت را بندگی کن تا یقین به سوی تو 

روزی خواهد رسید که خسته شویم، از این همه اشتباه، بی عدالتی، بی تعّقلی و ک  اندیشی های برشی و از خدا با  
 ی قوت درون، همه

 بخواهیم تا آخرین حجت نازنینش را برساند و زمین و زمان را از راز های بندگی لعیز سازد. 
 و زیبایی جهان به منایش بگذارد. تا  رات اجرای قوانین الهی را در بلوت انسان  

 ی وارسته چقدر زمان می برد؟ پیدا کردن یکصد وسیزده انسان خردمند و بنده
 

و     آیااات  پااس.  پرداخته شده اساات  به چه نکات مهمی عبس  سوره  در قسمت انتخاب شده از  خواهیم بدانیم  می
 :خوانیم ترجمه آن را با توجه می
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 ِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ بِسْ  به نام خداوند رحمتگر مهربان 
 ﴾ 1َعَبَس َوتََوَّلَّ ﴿  (  1چهره در هم كشيد و روى گردانيد )   
 ﴾ 2أَن َجاءُه اْْلَْعَمى ﴿  (  2كه آن مرد نابينا پيش او آمد )  
 ﴾ 3َوَما يُْدِريَك لََعلَُّه يَزَّىكَّ ﴿ (  3و تو چه داىن شايد او به پاىك گرايد )   
 ﴾4أَْو يَذَّكَّرُ فََتنَفَعُه الذِّكَْرى ﴿ (  4درز سودش دهد )يا پند پذيرد و ان  
ا َمِن اْستَْغَنى ﴿  (  5پندارد )نياز مىاما آن كس كه خود را ىب    ﴾ 5أَمَّ
ى ﴿ (  6پردازى )تو بدو مى    ﴾ 6فَکَنَت لَُه تََصدَّ
با آنكه اگر پاك نگردد بر تو ]مسؤوليتى[    

 (  7نيست ) 
 ﴾ 7يَزَّىكَّ ﴿َوَما َعلَْيَك أاَلَّ  

ا َمن َجاءَك يَْسَعى ﴿ (  8و اما آن كس كه شتابان پيش تو آمد )     ﴾ 8َوأَمَّ
 ﴾ 9َوُهَو يَْخََش ﴿ (  9ترسيد )در حاَّل كه ]از خدا[ مى   
 ﴾ 10فَکَنَت َعْنُه تَلَهَّى ﴿  (  10پردازى ) تو از او به ديگران مى   
زنهار ]چنني مكن[ اين ]آيات[ پندى است   
(11  ) 

 ﴾ 11 إِنََّها تَْذكِرٌَة ﴿ كَالَّ 

 (  12تا هر كه خواهد از آن پند گريد )  
 ........ 
 ... ( 24پس باید انسان یه غذایش بنگرد )      

 

 ﴾ 12فََمن َشاء ذَكَرَُه ﴿
 ...... 

 ... ﴾ 24فَلَْين ُرِ اْْلِنَساُن إََِّل طََعاِمِه ﴿ 

َجاءُه : آمد به سویش   أَْعَمى: کور     مایدریک:       رو برگرداند تولی:       چهره در هم کشید کلامت سوره:  عبس:   
: پاک شود   يَذَّكَُّر: پند پذیرد   فََتنَفَعُه: پس به او نفع برساند      الذِّكَْرى: پند وا ندرز  َمن:   تو چه داىن  لعل: شاید   يَزَّىكَّ

ى: به او می پردازی    َوَما َعلَْيَك: بر تو نیساات    أاَلَّ  کسی که    اْستَْغَنى: بی نیازی بخواهد     فَکَنَت: پس تو    لَُه تَصَ  دَّ
  : الَّ : که پاک نشود   يَْسَعى: تالش می کند   یخشی: از خدا می ترسد   َعْنُه تَلَهَّى: از او به دیگااران ماای پااردازی   كااَ يَزَّىكَّ

رَُه: از آن پنااد گیاارد   فََمن: پس        اینچنین نیست     إِنََّها: حتام آن    تَْذكِرٌَة: پند  اء: بخواهااد      ذَكااَ       کساای کااه    شااَ
 يَن ُِر: نگاه کند      طََعاِم: غذا

 

 مقدمه
یکراسههت فردی ناشناس با ظههاهری متفههاوت از در وارد شههده و پیامرب هم یکی از آنان بود.  در جمعی نشسته بود که  
 آمد تا کنار او بنشیند.
. دلش می خواست  او می رفت و جای دیگری می  در هم کشیداش را کمی  و چهره    جمع کرد ناخودآگاه خود را  

ه چرا این کار راکرد. فرد نا شناس متوجه چیزی نشد، امهها خههدا کههه همههه  نشست. شاید خودش هم درست نفهمید ک
  چیز را با دقت میدید، خوشش نیامد.
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منایشاجرای    -فعالیت 
 

ا منایند.  به این صورت که همه به شکل حلقه گردی نشسته انااد  دانش آموزان منایش صحنه ابتدایی سوره را اجر 
درحضور پیااامع و قبل از اجرا بررسی کنید : به ن ر شام مرد ی که                 که فرد نابینا وارد می شود و بقیه ماجرا...

حالاات چهااره  ت  ممکاان اساا به چه میزان    ،است  چهره عبوس کردهیارانشان نشسته و یکمرتبه خود را عقب کشیده و  
 ؟باشد   جا به جا کردهاش را تغییر داده یا خود را  

یکی از یاران پیامع آن هم در حضور ایشان طبیعتااا مناای توانسااته واکاانش خیلاای آشااکاری بااه    -)* راهنامی معلم 
این    که  پیام استاین  نشسا یک نابینا کنار خود نشان داده باشد، بررسی این احتامل اگر چه قطعی نیست اما حاوی  

 (خود برتر بینی اندک نیز اینقدر رسزنش می شود. این مطلب را معلم منی گوید اما با سواالتش هدایت بحث می کند.
 

  سواالت فکری: 
 و یک نفر آنها را روی تابلو بنویسد.  بپرسید   بازیگر منایشاز دو    را خود    فکری  سواالت

 بندی منایید.  گروهرا    ها   سپس موضوعات سوال
د کدام سواالت می توانند هم گروه بشوند . سپس موضوع آن گروه را تعیین کنیااد.  ی بررسی کن معلم:    یراهنام)*

مگر این که یکی از بحااث هااای اصاالی ایاان درس بااوده و فقاام یکنفاار آن را    اگر سوالی هم گروه ندارد رهایش کنید.
 فهمیده باشد.

یاان باعااث ماای شااود احساااس کننااد انتخاااب  ابرای این که اول روی کدام موضوع بحث شود رای گیااری مناییااد.  
موضوع مورد ن ر با کدام  رین زیاار نزدیکاای بیشاارتی  خودشان است و با انگیزه و توجه در بحث رشکت کنند. ببینید  

دارد؟ پس به سواالت آن  رین پاسخ دهید. ضمن بحث روی سواالت  رین به سواالت دانش آموزان نیز باار خواهیااد  
 خورد.

نیاورده بود در آخر بگویید این مباحث نشان ماای دهااد موضااوعات دیگااری هاام بااوده کااه مااا  اگر موضوعی رای  
 درست توجه نکرده ایم. پس بیایید آن را بررسی کنیم.(

 

قضاوت  -طرح بحث 
. شاید با بررسی این سواالت پاسخ سواالت خود را  های خود دلیل بیاوریدبه سواالت زیر پاسخ داده و برای پاسخ 

 :نیز یافتید
 چه عاملی باعث می شود که در برخورد با فردی که مشکلی دارد خود را عقب بکشیم؟ .1
 شخصی که خود را کنار کشید ممکن است چه فکرهایی در ذهن خود در مورد فرد نابینا کرده باشد؟  .2
 او از کجا فهمید که مرد نابینا چنین خصوصیاتی دارد؟ .3
 ؟ظرات قطعی داددر مورد آنها نتوان  آیا از وضع ظاهری مردم می .4
 راجع به او چه فکر می کنید؟ ای نقص داشت،  اگر کسی در زمینه .5
 ، راجع به او چه فکر می کنید؟ ای توامنندی داشتاگر کسی در زمینه .6
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 های زندگی او با خرب هستیم؟از متامی جنبه  دهیم،نظر میدر مورد کسی  وقتی که   .7
 هدف از ارتباط با انسان های دیگر چیست؟ .8
 ر حالت مرد عبوس اینقدر مهم بود که سوره ای در مورد آن نازل شود؟آیا تغیی .9
 ؟خرمابهرت است یا  زیتون  به نظر شام   .10

 

 

»أَفَْضُل النّاِس َمْن َشَغلَتُْه َمعايِبُُه َعْن ُعيُوِب النّاِس.« برترين مردم كىس است كه پرداخا به عيوب  
 خود، 

 234؛ غررالحكم، ص 315، ص 11مستدرك الوسائل، ج            پیامع اکرم           او را از توّجه به عيوب مردم باز دارد.
 

 توجه به جزئیات 
ارزشمن   ادر  یک  است.    د "در  رای   صنفی  هر  بین هرنمندان  که  ای  اند."جمله  مهم  بسیار  یعنی  جزئیات  جزئیات 
ی  ی یکی دو سالهنی هامن بچهمثال در یک جمع خانوادگی، جزئیات یعکه نه!    البتهای بی اهمیت؟  زه؟یعنی چی هچ

 به جهت اوست.   ،شلوت و پر تحرکی که که  ام شادی و توجه و تالش آن جمع
یک نگاه هرنمندانه و درست، هر آدمی در درون هر جمعی، هر چقدر هم جزیی و متفاوت، هر    ، از یک نگاه حرفه ای

 و تناسب آن جمع است.   چقدر هم در نگاه دیگران بی اهمیت و پیش پا افتاده، زیبایی و وزن 
 

  مک کردنک  -طرح بحث 
 

و افههراد    یک و عنههاوین خههاص توجههه نشههان مههی دهنههد به آدم های معروف ومکان های شبعضی ها  چرا   .1
 ؟ ند باظاهر معمولی را نادیده می گیر 

 آیا موافقید که همیشه ضعیب تر ها و ناتوانان را مورد توجه و محبت قرار دهیم؟ .2
 )به چه کسی بیشرت برسیم(؟مالک توجه بیشرت چیست؟  .3
 به غیر از کمک های مالی چه کمک های دیگری می توان به اطرافیان خود کرد؟ .4
 آیا لبخند زدن هم نوعی کمک است؟ .5
 آیا نکردن بعضی کار ها می تواند کمک باشد؟ .6
 آیا پند دادن نیز نوعی کمک محسوب می شود؟ .7
 از چه کسانی می توانیم چیزی بیاموزیم؟ .8
  پند می پذیرند؟چه کسانی بیشرت  .9

 
 

غذا  -طرح بحث 
  چرا باید به غذای خود نگاه کنیم؟ .1
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 آیا هر غذایی را اجازه داریم که بخوریم؟ .2
 آیا تنها آنچه که خورده می شود، می تواند غذا باشد؟ .3
 ؟شودمی  و انتخاب درست    تشخیصمنجر به  چه نگاهی   .4

 

 نگاه  -فعالیت 
 دارند؟  مفاهیمی را در بر   چهبه نظر شام عبارت های نگاه کردن و دیدن  

کههدام مورد نظر    یمفهوم کلمه  سمت راست،هر یک از جمالت  گروه های چند نفره بررسی کنید که در  در  ابتدا  
 سپس با دیگر دوستان خود در میان بگذارید.  یک از عبارات سمت چپ است؟

 
 ؟م رفتی یاد گهای مطرح شده در این جلسه چه نکاتی از بحث  : 1ارزشیابی 

 نگاه کن جلوی پایت را  

 چه امکانات خوبی داری   نگاه کن

 نگاه کن این گل ها را  

 ببین! این یکی را  

 نگاه کنبه این همه عظمت  

 که چه می گویم  نگاه کن

 نگاه کن به ارزش های یک انسان  

 ببین  کمی هم دیگران را 

 منظورش چه بود؟   دیدی

 که چه بر می داری؟   ببین

 داشته باشیددید  شام هم در این موضوع  

 که به حق عمل منی شود؟   منی بینی 

 ببین چه باید بکنی

 باش  دید باز داشته

 توجه کن .1 

 بفهم  .2

 مراقب باش  .3

 باطن امور را ببین .4

 بدون سو گیری و تعصب نظر بده  .5

 درست انتخاب کن  .6

 چرا کاری منی کنی  .7

 لذت برب .8

 قدر دان باش  .9

 متسخر  .10

 فکر کن  .11

 درک کن  .12

 صاحبنظر باش .13

 کن   بررسی)تأمل( .14
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هایی آشنا شدیم و به چه قوانینی دساات یااافتیم؟ آیااا ایاان قااوانین را بااه  ر این جلسه با چه مهارتد  :  2ارزشیابی  
 ) خود تصحیحی(بیان کنیم.در بحث    را از نحوه مشارکت  خود   نقاط مثبت و منفی توانیم  درستی مراعات کردیم؟ می

باید مطرح شود و برای آن مثال زده  خود تصحیحی کردن از رفتار های مهمی است که در این درس    -)* راهنامی معلم 
شود. به این صورت که اگر ما برای تغییر عقیده دادن آمادگی داشته باشیم ، هر گاه متوجه اشتباهات خود شدیم  
که خود   را  کسانی  کنیم. معلم  اعالم  بلند  با صدای  را  آن  توانیم  و می  کنیم  اقدام می  تصحیح خود  به  خودمان 

تشوی  کنند مورد  قرار میدهد.تصحیحی می  زبانی  اشتباه خود شد، خود    ق  اگر متوجه  گاهی  تواند  معلم هم می 
تصحیحی کند. این امر باعث پرورش تفکر انتقادی است. یعنی با سوگیری نسبت به ن ر خود رفتار منی کنیم بلکه  

 ( کرد.   قبول   درستی ن ر دیگران و اشتباه بودن ن ر خود را باید 
 بعد:   سواالت امتیازی برای جلسه 

 .  معنای فارسی کلامت سوره را یاد بگیرید؟1مایلید که :   
 در صورتی که سوره را حفظ نیستید، به گنجینه سوره های خود اضافه کنید؟ .6
 چه سوالی بیشرت ذهن شام را درگیر کرد؟ آیا پاسخ های بیشرت یا درست تری برای آن وجود دارد؟ .7
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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 حمد و آل محمداللهم صل علی م
 

 : سوره مبارکه  ماعون   درس چهارم  
 

  تشخیص نقش در گروه  -1فعالیت 
 

هر یک از فعالیت های زیر را معلم یوع می کند و دانش آموزان ادامه فعالیت ها را با تشههخیص خههود بههه  
بدهههد.   خههودش تشههخیصکار انجام دهد و این کار را    یک  نوبت انجام میدهند. قاعده این است که هر کس

 یعنی کسی به دیگری توصیه ای نکند. الزم است یکی دو فعالیت از لیست زیردر جلسات بعد انجام گیرد.
صاحبان یک نانوایی هستیم.برای این که بتوانیم نان بپزیم معلم  متاس میگیههرد بهها مرکههز توزیههع آرد تهها   -1

 برایامن آرد بیاورند. ادامه کار را دانش آموزان تشخیص و انجام دهند.
 کارمندان یک خیاطی هستیم و معلم که می خواهد لباسی برایش بدوزیم از در وارد می شود... -2

  
 بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ    به نام خداوند رحمتگر مهربان 

 

خواند ديدى  آيا كىس را كه ]روز[ جزا را دروت مى 
(1  )   

يِن ﴿ ُب بِالدِّ  ﴾  1أَرَأَيَْت الَِّذي يَُكذِّ

راند  سختى مى ه  ين هامن كس است كه يتيم را با
(2  )   

 ﴾  2فََذلَِك الَِّذي يَُدعُّ الَْيِتيَم ﴿

 ﴾  3ِكنِي ﴿  يَُحضُّ َعََل طََعاِم الِْمسَوالَ    (  3كند )دادن بينوا ترغيب منى   و به خوراك 

 ﴾  4فََويٌْل لِّلُْمَصلِّنَي ﴿    (  4پس واى بر منازگزاراىن ) 

 ﴾  5الَِّذيَن ُهْم َعن َصاَلتِِهْم َساُهوَن ﴿    (  5افلند ) كه از منازشان غ

 ﴾  6الَِّذيَن ُهْم يُرَاُؤوَن ﴿   (  6كنند )آنان كه ريا مى 

منع    به دیگریالزم زندگی  مايحتاج  و از رسیدن  
 (  7)  کنند می

  
 ﴾  7َوََيْنَُعوَن الاَْمُعوَن ﴿ 

 : يِن: دین را      أَرَأَيَْت: آیا دیدی؟    الَِّذي      کلامت سوره  ُب: تکذیب می کند    بِالدِّ : کسی که    يَُكذِّ
: ترغیب می کند    َعََل: بر    طََعاِم:   : از خود میراند   يَُحضُّ فََذلَِك:پس آن      الَِّذي: کسی که       يَُدعُّ

: مناز گزاران    َعن: از    َصاَلتِِهْم:  غذا     الِْمْسِكنِي: خانه نشین از فقر     فََويٌْل: پی وای بر    الُْمَصلِّنَي  



 36 

ُهْم: آنها    يُرَاُؤوَن :ریا می کنند   َََيْنَُعوَن : منع می کنند   الاَْمُعوَن :     منازشان    َساُهوَن:  بی توجه  
 مایحتاج زندگی 

  :ابلو  خااود را در مااورد موضااوعات سااوره بپرسااید و یااک نفاار آنهااا را روی تاا   سواالت فکری   سواالت فکری
 بنویسد.سپس موضوعات سوال ها را گروه بندی منایید.

 

خوبی  -طرح بحث 

 چند کار خوب را می توانید نام بعید؟

 چرا باید به خودمان هم خوبی کنیم؟

 کدام خوبی ها وظیفه فرد در مقابل خودش است؟

 آیا می شود آدم خوب به فکر کمک به دیگران نباشد و برایشان کاری انجام ندهد ؟ 

 دام خوبی ها وظیفه فرد در مقابل دیگران است؟ک

 چه چیزی این احساس وظیفه را در ما ایجاد کرده است؟

 چقدر الزم است کار های خوب ما را دیگران بدانند؟

 اگر کاری را که خوب و الزم میدانید مردم نپسندند، انجام می دهید؟

 آیا خوبی آن است که شام فکر می کنید؟

 ه مردم بگویند؟آیا خوبی آن  است ک

 اکنون می توانید بگویید چه کاری خوب است؟  

. این که چه چیزی باعث خوب شدن  می پردازید  ها مالک  به یافا و بررسی  در این گونه  رین ها شام با    -مالک
کار و چه چیزی باعث بد شدن آن است مالک های شامست. اگر نتوانیم مالک های خود را برای هر مفهوم کلی بیان 

 نیم به فهم مشرتک منی رسیم.ک
به ما معرفی کنیااد،   یک کتاب مهم  :آیا مهم بودن، زیبایی، لوس بودن یا بی عدالتی مالک دارد یا همین که گفتیم 

 همه من ورمان را رسانده ایم؟،  ی لوسی نباشیا بچه

   هدف  -مترین 
با توجه به هدف های مختلفی انجاام مای دهایم. باا صاداقت    است . ولی ما این کار ها را   کاریهر کدام از جمالت زیر بیانگر انجام  

 ؟ممی گیریچه اهدافی را در ن ر    ماگر هر یک از کار های زیر را انجام دهیبررسی کنید  
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 هدف؟ 

 کتاب هایم را به دوستانم امانت می دهم. -1

 از میان شغل ها ...... را انتخاب می کنم. -2

 برای دوستم یک ساندویچ می خرم. -3

اعضااای خااانواده احاارتام مناای   به بعضاای از  -4
 گذارم.

 درس هایم را خوب می خوانم. -5

  رین های ورزشی مرتب انجام می دهم. -6

 سعی می کنم به سطوح باالی علمی برسم. -7

 در مدرسه مناز می خوانم/ منی خوانم. -8

 به افراد نیازمند کمک می کنم. -9

 شب ها قبل از خواب مسواک می زنم.   -10

 ارم.به وضعیت درسی دیگران کاری ند   -11

 به مادرم در کار های منزل کمک می کنم.   -12

 جواب حرف هایش را منی دهم.   -13

 
 
 

که در هر یک از موارد، ریا جایگاهی دارد؟ مااالک    نکته پرداخته شود   به اینکم کم  تا انتهای بحث    -)* راهنامی معلم 
  این که کاری ریا باشد چیست؟(

    من ، ما ، همه   -طرح بحث 
 کسی چنین حرفی را میزند ؟چرا  ید و بگویید  جمالت زیر را بررسی کن 

 باالخره توانستم سوار اتوبوس شوم، آقا در راببند جا نیست! -1
 یک نفردرجه آن بخاری را زیاد کند من رسدم است. -2
 هیچ چیز این مملکت رس جایش نیست، چون من دانشگاه قبول نشدم. -3
 من که با او کاری ندارم، برای چه به او سالم کنم؟ -4
 ش هستم، هر کاری برایم کرده وظیفه اش بوده.من فرزند -5
 مشکل از طرز ماشین شسا من نیست، مشکل این است که نباید آب شهر ما را به شهر بعدی بدهند. -6
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باید به من بیشاارت احاارتام بگااذارد چااون ماان پرسااش / پاادرش / دخاارت ش / مااادرش/ عروسااش / مااادر شااوهرش /   -7
 / هستم. سشئی مستاجرش / صاحب خانه اش / کارمندش/ ر 

 غذا های اضافه مانده تاالر را بعد از عروسی دور ریختیم، خوب نبود آن ها را جمع آوری کنیم. -8
غذا های اضافه مانده را می گذاریم یخچال تا ببینیم چه می شود، اگر چه چند روزی نیستسم تااا بتااوانیم مرصااف   -9

 کنیم.
 این ماشین ها منی روند کنار تا ما زود تر رد بشویم؟چرا   -10
 االن امکانات بیشرتی داشتیم.فلسطین هزینه منی کردند  کمک به  برای  مملکت    از رسمایهگر  ا -11

نفره اضافی را    6ده سال است که رسویس بشقاب و لیوان  -12
در انباری گذاشته ام شاید یک روز خواستم از آن استفاده  

 کنم.

خود محوری   -  2فعالیت 
ا  وقتی می گویند خود محوری یاد چه می افتید؟ ابتد

ی هر آن چه به این عبارت  افراد را گروه بندی کرده ، شامره 
مربوط می شود را درون دایره داخلی و هر چه مخالف آن  
است را خارج از دو دایره و هرچه به مواردی بستگی دارد را  

 بین دو دایره قرار دهید. 
   

                                                                                           
 ودمحوری هست خ

   
                                                                                                                                                          

                     
                    ؟                            

                                            
 خودمحوری نیست                                            

 
 
 
 
 
 
 

داشتن .  1 خوب  های  آرزو  خود  خواستن  2برای  زیاد  پول  آخر  3.    .

. 5  ی خود خرید کردنسلیقه. به    4  شب با چراغ روشن درس خواندن

بلند کردن   ن . بعد از شام سراغ کارهای خود رفت6صدای تلویزیون را 

برای خود  .  10رفتن  نمهمانی    .9. مهمانی رفتن  8. در کوچه بوق زدن  7

خریدن   زیبا  های  نخریدن    .11لباس  زیبا  های  لباس  خود  . 12برای 

. از این که به جلسه آموزشی دیر 13کتاب مورد عالقه خود را خریدن  

. کولر را روشن کردن  14  رسیدم اما هنوز شروع نشده خوشحال شدن

. در پیاده روی کوچه بلند بلند حرف  16ی ماشین نشستن  . دم پنجره 15

. کتابی 18. از کنار ماشین های صف بسته در ترافیک جلو زدن  17زدن  

داشتن   نگه  منزل  در  بعد  تا سال  ام  گرفته  امانت  هفته  یک  برای  که  را 

کردن19 پارک  دوبله  در خیابان  از  20  .  تر  جلو  را  دیگری  در صف،   .

 ی دیگری را پوشیدن اس مورد عالقهلب . 21  خود راه دادن
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 .سپس بررسی را جمعی کنید و همه عبارات بدست آمده را روی تابلو  نشان دهید

  میل ن ر آنها دراند با طرح  اگر شخصی یا گروهی با ن ر گروه دیگر موافق نیستند یا حرفی در تک  -قانون بازی
گوینده و هم پاسخ دهنده برای اظهار ن ر   که هم  کنند. به این صورت  گفتگو  فقم می تواند سوال  سوال با هم 

 . بپرسد 
با بررسی این موارد دالیلی که می آورید مالک های خااود محااوری را پیاادا ماای کنیااد. اگاار چااه آن هااا را    -مالک 

 ننویسید.               
 

کیفیت -بحث  طرح 
 هم مقایسه کنید:صدای بلند بخوانید و با  زیر را با  گزینه  چند  
کسی که منی داند به سواد نیازمند است )منی داند بی سواد است( و منههی دانههد جههایی بههرای بهها   (1

 سواد شدن وجود دارد.
ه  کسی که می داند به سواد نیازمند است و می داند جایی برای با سواد شدن وجود دارد ولی بهه  (2

 مدرسه مراجعه منی کند.
 می داند و می داند جایی برای با سواد شدن وجود دارد و مراجعه می کند.نیازش را  کسی که   (3
کسی که می داند بی سواد است و به مدرسه مراجعه می کند ولی در مدرسههه وقههت تلههب مههی   (4

ی بهها سههواد  بههه جههااین بار        چه تفاوت هایی مالحظه می کنید؟  کند، فقط می آید و می رود.
 شدن، مناز خواندن را در نظر بگیرید.  

 
 
 

تشخیص نقش در گروه   -3فعالیت  

 نقش خود را در ماجرا پیدا کنید. هر کس می تواند فقط یک کار انجام دهد:   1مشابه فعالیت 

پدر خانواده میوه هایی را خریده و در حال گذاشنت کیسه های میوه از پشت در به داخل منزل است. نفرات   -1
انجام   کار را  یک  نوبت  به  بقیه همه مهامن هستند  ، پرسان خانواده، مادرو  که دخرتان خانواده  بعدی 
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میدهند. برای اینکه صحنه کالس شلوغ نشود، دو یا سه نفر هر بار در صحنه باشند ونفر جدید که می آید،  
 نفر قبلی بنشیند.  

عهده می گیرد که می خواهد برای ساخت    کارمندان یک اداره هستیم و معلم نقش ارباب رجوعی را به -2
 خانه اش مجوز بگیرد... 

 

    :سواالت امتیازی برای جلسه بعد 

 . معنای فارسی کلامت سوره را یاد بگیریم 

 در صورتی که سوره را حفظ نیستیم به گنجینه سوره های خود اضافه کنیم.

 آن یافتیم؟  چه سوالی بیشرت ذهن ما را درگیر کرد؟ آیا پاسخ های بیشرتی برای

 



 41 

 سم الله الرحمن الرحیم ب
 اللهم صل علی محمد و آل محمد

 

 : سوره مبارکه فلق  پنجمدرس    
 

 .خوانیم سوره  و ترجمه آن را با توجه می
 

 مهربان  رحمتگر به نام خداوند   ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 
يده دم پناه  بگو به پروردگار سپ (1ِِ الَْفلَِق)ُقْل  َُعوُذ ِبرَبّ 

 برم مى
 از یّ آنچه آفريد  (2ِمن َیِّ َما َخلََق)

و از یّ شب تار، وقتى كه هجوم   (3َو ِمن َیِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقَب)
 آورد

 هاو از یّ دمندگان در گره  (4ثَاِت ىِف الُْعَقِد)اَو ِمن َیِّ النَّفَّ 
گاه كه حسد  سود آن و از یّ ح (5َو ِمن َیِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد)

 ورزد
 

 تر عبارات قرآنی توجه کنید:به معنای دقیق
از رشی کااه بااا آن مواجااه    ،بااه چیاازی  باارممیپناه    : َُعوذُ       به هر وسیله ممکن  ،است  تدر قلب را  ن آنچه  ابراز ک  :ُقلْ 

 هستم 
)کااه نشااان   ایجاد می شود.طرف    ای است که بین دو نشانه  :َفلَق   سوق دهنده و هدایت کننده به سوی کامل  :ِِ رَبّ 
قَ      مقابل خیر )یعنی انتخههاب نادرسههت(در    :َیِّ      دهد یکی در حال رفا و دیگری در حال آمدن است(می   :َخلههَ

ق     چیز جدیدی را با استفاده از مواد اولیه مختلههب ایجههاد کههردن بَ       : تاریههکَغاسههِ اِت:       شههود   : فراگیههر َوقههَ ثههَ النَّفَّ
 لُْعَقِد: گره ها   َحاِسٍد: کسی که حسودی می کند    َحَسَد: حسد ورزیدمندگان   ا

 
 مقدمه

   خسته شده ام از ناراحتی.اذیت میشوم.    یا هر چیز که می افتد، آخرشکارم به هرکس 
 از این همه احساس ضعف و آسیب پذیری نجات پیدا می کردم؟  ک جوریمنی شد ی

 ناه بعم؟پی  از این همه گرفتاری و ناراحتی به ک
 ن؟ان بروند دنبال کارشامنی شود من همین طوری که هستم باشم و مشکالت خودش  اصالا 
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اینقدر پیرشفت منی کردنااد کااه آدم از  بعضی ها ؟ یا این که  به کار های آدم گیر منی دادیا این که کسی  
 پیدا کرد؟  یعنی میشود از این همه مشکل  ام نشدنی نجات  ؟دحرص بخور دامئاا  دیدن داشته هاشون  

 و اوضاع را یکمرتبه عوض کند؟  نوری در این تاریکی خسته کننده ظاهر شود میشود یک  
 

  :سواالت فکری 
 خود را در مورد موضوعات سوره بپرسید و یک نفر آنها را روی تابلو بنویسد.  سواالت فکری

 سپس موضوعات سوال ها را گروه بندی منایید.
 
 

 یّ خیر و     -فعالیت  
 

اعضااای هاار گااروه بااا مشااارکت فعااال و پرساایدن ن اارات سااپس  افراد کالس را به چند گروه تقسیم کرده و    ابتدا 
د: )فضای میان دو دایره باارای کلامتاای اساات کااه رش یااا غیاار رش  ن کلامت زیر را در محل مناسب خود قرار دهیکدیگر،  

 .(بودن آنها به عوامل مختلفی بستگی دارد
 قرآن   - درستکاری   –حسادت   –دن حرف ز   – پول  - بیامری  –دوستان

 زندگی کردن   -فکر   –شیطان   – هوش   –قدرت    -پیروی امئه  -محبت   –زیبایی   –مرگ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 خیر                   

 
 

 ؟                                    
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 رشّ                                                         ها در جمع کالس گفتگو کنید.سپس در مورد موارد اختالف ن ر گروه

 
 

 تشابه 
 های این سه موضوع را بررسی و در مورد آن گفتگو کنید:شباهت  

 که همه جا را فرا گرفته است.  اییکیتار -1
 گره انداخا در کارها. -2
 حسادت ورزیدن حسود. -3

 

طلق نيسااتند و در حقيقاات، نااوع  يابد که غالب موضوعات رش مدر اين قسمت دانش آموز درمي -معلم   راهنامی)*
کند. اگر چه بعضی امور همواره رش یااا همااواره  ها را رش يا خري ميافکار و اعامل و انتخاب ها و نگاه ما است که پديده

طه خوردن و تااالش کااردن و  ب آنچه رش ندارد غ.  خیراند مثل درستکاری که همیشه خیر و حسادت که همیشه رش است
 تري را از رش ارائه دهند(توان در اين مرحله از نوجوانان خواست، معناي دقيقلذا مي  امیدواری به فضل خداست.

 های جدیدی که در استدالل های خود از رش یا خیر بودن بدست آورده اید چیست؟  مالک

 و سکون  حرکت 
 به سواالت زیر فکر کنید و ابعاد مختلف آن را مورد بررسی قرار دهید: 

 دهند؟ شد دیگران افراد چه برخوردهایی از خود نشان میدر مقابل پیرشفت و ر  -1
 شوند؟ چرا برخی مانع پیرشفت دیگران می -2
 کنند؟این قبیل افراد چگونه برای دیگران مانع و مشکل ایجاد می -3
 آیا همیشه مشکالت زندگی برای ما مانع هستند؟ -4
 چه کنیم تا کمرت مورد حسادت قرار بگیریم؟ -5
 تواند رش باشد؟می  چرا گره افتادن در کارها  -6
 کنیم؟ها احساس خطر میچرا در تاریکی -7
 آیا ما همواره در معرض خطر هستیم؟ -8
 توان پناه برد؟می  مصون نیست،رش    از   به چیزی که خودش -9

 

 تصور کنیدفلق     -فعالیت ☺
 های زیر باشید . حرکت شام برای نجات از تاریکی چگونه است؟تصور کنید شام هر یک از گزینه

 که در رحم مادر است.جنینی   -1
 ای در تخم مرت.جوجه -2
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 دانه لوبیا در زیر خاک. -3
 ای روی شاخه درخت.شکوفه -4
 اش با دوستش به هم خورده.کسی که رابطه -5
 خواهد در کنکور رشکت کند.فردی که می -6
 فرزندی که مادرش از او راضی نیست. -7
 انسانی که در دنیاست. -8

 
 386لئايل االخبار، ص   پیامع اکرم   خوابند، وقتی که مبیرند، بیدار می شوند.  مردم در        الناس نیام اذا ماتوا انتبهوا

 محور اخالق  -فعالیت ☺
وقتی حد فاصل    دانستیم که فلق حد فاصل تارکی و روشنایی، بیچارگی و چاره، قهر و آشتی وخوشی و ناخوشی است. 

 ها را ببینیم، دیگر از حالت صفر و صد خارج می شویم.  
یا    ن رمان می رسد،به  گاهی     یا بد.  یا خوب است  یا زیبا. اوضاع  یا زشتند  یا خوش اخالق،  یا بد اخالقند  آدم ها 

 در صورتی که بین صفر و صد در محور اعداد صحیح، نود و نه عدد دیگر هم هست.  خوشبختیم یا بدبخت.
ر کدام معلم را راهنامیی کنید که  اگر روی محور زیر بخواهید قسمت های خالی را  تا حد امکان نام گذاری کنید ه

عیین جای مناسب هر عبارت ن ر همدیگر را  ت کدام نقطه از محور را مشخص کرده و کلمه مناسبی را اضافه کند. برای  
 بپرسید. می توانید این محور را با عبارت های دوتایی دیگری نیز امتحان کنید. 

 
 
 

 بد اخالق                                 خوش اخالق                           

 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

کنم وتنها از او در پناه بردن از  خود را همراه و هامهنگ می با اسم مقدس او و هر نشانی که بر رس راهم قرار داده،  ☼
 خواهم.رش هر بدی کمک می
 قل اعوذ برب الفلق 

ام را نسبت به غیر"قل" وخود را با  تو و احساس بیگانگی و دوری معرفتم را نسبت به کنم عشق و لبیک:ابراز می   ☼
است"رب"و برای هرحرکتی نشانه  ام وجود می  که سبب هر حرکتی  "فلق"سپارم به وجودی  است    .ای قرار داده 

 دهند نشانه هایی که مرا از روی آوردن  نعمت خع می
ای برای  هایی که نشانهاستفاده کنم و یا حوادث و ناراحتیگویند برای رسیدن به نتیجه نهایی باید ازآن درست  ومی

 اند. هشیاری من در برابر قوانین الهی
 من ی ما خلق 
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 رش گزینش غلم من نسبت به هر مخلوقی است که باید با پناه به رب فلق از آن ایمنی جویم.  ☼
 و من ی غاسق اذا وقب 

گاِه تاریکی و ظلمت ات   ☼ گزینش غلم طبیعتا به  افتد. و البته  باید در هر ابهام ونادانی به شکافنده  فاق میاین 
 تاریکی و جهل پناه برم. 

 
 و من ی نفاثات فی العقد

خواهند در کارها گره اندازند. گره افتادن در کارها زمینه اشتباهات و نقص را  از آن گذشته گروهی هستند که می   ☼
 اه برم.  کند و از رش آن نیز باید به رب فلق پن بیشرت می

 ومن ی حاسد اذا حسد 
 برم.  اندازد پناه میدهد به اشتباه می هایی که بررس راهم قرار میکند و مرا با فتنهو از رش حسود آنگاه که حسد می☼
 

 ها به کمک اسم مقدس توست. بدون یاری و دستگیری اسمت مرا یارای پناهی نیست.پناه من به تو، دوری از رش آن
کنند و من برای در امان ماندن از  هایت؛ که صبح را و راه کامل را برایم آشکار میکنم به نشانهپس حواسم را جمع می

کردن همین مسیر کامل وبرم به تو و ابراز میپناه می های سخت و دهشتناک؛همه رشارتآن آن را با طی   کنم 
 ام نسبت به رشور هر چقدر هم بزرگ و شکننده باشند،یریپذآسیب کمرت شود،  و کمرت  که هرچه نواقص من سعادت، 

گاه دیگر تاریکی  کار زمینه رضبه خوردن از رشور را از بین خواهم برد. آنکمرت شده و از بین خواهد رفت. من با این 
 ازدارد. گیر کرده و یا از مسیر کامل بتواند من را زمیناندازی هیچ کسی و حسادت هیچ حسودی منیهیچ شبی و گره

 

 ؟ م های مطرح شده در این جلسه چه نکاتی فراگرفتی : از بحث  1ارزشیابی  
هایی آشنا شدیم و به چه قوانینی دست یافتیم؟ آیا این قوانین را به درستی  : در این جلسه با چه مهارت  2ارزشیابی  

 کنیم. توانیم نقاط مثبت و منفی خود را از نحوه مشارکت در بحث بیان  مراعات کردیم؟ می
    :سواالت امتیازی برای جلسه بعد 
 .  معنای فارسی کلامت سوره را یاد بگیرید؟ 1مایلید که :   

 در صورتی که سوره را حفظ نیستید، به گنجینه سوره های خود اضافه کنید؟ 
 چه سوالی بیشرت ذهن شام را درگیر کرد؟ آیا پاسخ های بیشرت یا درست تری برای آن وجود دارد؟ 

 
 ه الرحمن الرحیم بسم الل

 اللهم صل علی محمد و آل محمد               
 

   : سوره مبارکه ناس ششم درس    
 

 خوانیم. سوره  و ترجمه آن را با توجه می
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 به نام خداوند بخشنده مهربان  بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

 ار مردمبرم به پروردگ بگو: پناه مى  ( 1ِِ النَّاِس)قُْل أَُعوذُ بِرَبّ 
 به مالك و حاكم مردم  ( 2َملِِك النَّاِس) 
 به )خدا و( معبود مردم ( 3إِلَِه النَّاِس) 

نَّاِس)  َِ  گر پنهانكار از رشّ وسوسه  ( 4ِمن رَشِّ الَْوْسَواِس الْخ
الَِّذى يَُوْسِوُس ىِف ُصُدورِ  

 ( 5النَّاِس) 
كه در درون سينه انسانها وسوسه  

 كندمى 
 خواه از جّن باشد يا از انسان!  ( 6لنَّاِس) ِمَن الِْجنَِّة َو ا

 
 تر برخی واژگان سوره توجه کنید: به معنای دقیق 
ملک: مالک یک چیز بصورتیکه اختیار آن در دست او      تواند انس بگیرد( ناس: مردم، جمع انسان )کسیکه می 
 باشد. 
سه: چیزی که یقین انسان را به شک  کند )وسو وسواس: کسیکه وسوسه می   إله: عبادت از روی تحیر و شیفتگی  

 کند.( تبدیل می
 

  :سواالت فکری 
 خود را در مورد موضوعات سوره بپرسید و یک نفر آنها را روی تابلو بنویسد.  سواالت فکری

 سپس موضوعات سوال ها را گروه بندی منایید.
 قل اعوذ

-خود و بیجا، هر جایی خرجش میجانی، بی همین حرف زدن که مفت و م  .ها حرف زدن است یکی از بهرتین پناهگاه
کردند، اگر  کنیم. اگر جایی آتش گرفت، اگر یک وقت در یک کوچه با چند نفر روبرو شدی که مثل صید نگاهت می

یک وقت بی هوا یک حیوان درنده و وحشی، مثل سوسک! رس راهت سبز شد، خب هیچ کاری نتوانی انجام بدهی،  
 آید. خودش یک جور پناه بردن به حساب میتوانی بزنی! این  داد که می

را بکار    زبان های بد و ناخوشایند بیافتند، بعد ما این  حاال یک نکته اساسی، که همیشه الزم نیست بگذاریم اتفاق
شود با همین حرف زدن، بدون داد زدن، جلوی خیلی از اتفاقات بدی را که قرار است بعداا بیافتد، گرفت.  بگیریم، می
 فکر و جواب. ،  سوال،  گفتگو می کنیم ن کاری که ما الآن در حال انجام آن هستیم،  مثل همی 

 آیند.  هایش را حل کرده باشیم، دیگر پیش منیخیلی از مشکالت را اگر قبلش حرف زده باشیم و ریشه   
 

 اعوذ بربّ 
مغازه و ماشین    بعد از کلی شک و تردید و این دست و آن دست کردن، باالخره تصمیمش را گرفت، رفت داخل

های بازار را بخرد، کلی پول داد برای  لباسشویی مورد ن رش را خرید، باالخره متقاعد شده بود یکی از بهرتین مدل
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ها را ریخت داخلش، چند دانیه  خریدنش و البته برای حملش تا خانه، بعد از کلی انت ار، دستگاه را وصل کرد و لباس
بلند شد،  ام وجودش نگران شد، نفهمید چطور ماشین را از برق بیرون بکشد و  بیشرت نگذشت که صدایی از موتور  

توانست در این لح ه به او کمک کند، آنها بودند، یک راهنامیی کرد و  زنگ بزند به مناینگی، طبیعتاا تنها کسی می
 چند تا توضیح داد و خدا را شکر همه چیز حل شد. 

ات ریخت به هم و یا  های زندگیت یک صدای غیر عادی بلند شد، یا برنامهحاال خودت بگو، اگر یک وقتی از موتور 
ات، آخر فقم او است که دردت را  اینکه به روغن سوزی افتادی، باید چه کار کنی؟ بله باید زنگ بزنی به منایندگی

 . تواند مشکلت را حل کندداند و میمی

 وسوسه 
-مانند اتفاقی که در افراد وسواساای ماای  .در آن شک کنی  ت،درست اس  دانی یعنی آنکه چیزی را که می  وسوسه

 کنند. اما باز هم در آن شک می  ،انددانند چیزی را شستهمی   افتد که 
دیگاار فرصاات انجااام آن را از  تا جااایی کااه شاااید    بیاندازیم کارهای درست را به تکخیر  شود تا ما  وسوسه باعث می

ام کارهای غلم و نادرست هم بشود، برای اینکه این اتفاق نیافتاااده و  تواند باعث انج دست بدهیم. وسوسه حتی می
 ما وسوسه نشویم باید که در انجام کارهایامن دقت منوده و بر اساس دلیل و استدالل عمل کنیم.

هااای  ا از جنبااهبه ن ر شام کارهای زیر از روی وسوسه اساات یااا آنکااه دلیاال درسااتی دارد. شاااید الزم باشااد آن ر 
ها   ها وهوسدانیم درست است چیست؟ وسوسه)بررسی کنیم در هرکدام از موارد آنچه که می  ررسی کنید.مختلفی ب

 غلبه دارند یا دالیل قابل قبول(
  مسیرم عوض شد.خرید   اشای بیرش و و برای    افتاد   مغازه های اطرافبه  م  در خیابان  چشم   حرکتدر حال    -1

 خوردم.و از نهار او    گذاشتم   ، برای همین نهار خود را کنار بودتر  شمزهو آورده خ م نهاری که دوست   -2

 اما باالخره به او گفتم.  ،ام را اضافه داده استخواستم به معلم بگویم که منره ورقه امتحانیمنی  -3

 اول به او بگویید چرا مرا عصبانی کرد.  ،من مقرصم  د خواهید بگویی اگر می  -4

 گوید  یزی برای بدن الزم است.شورد و میرا میروزی چند بار دست و پایش    مبرادر   -5

 کند.برای همین همیشه با رسعت رانندگی می  ،برداز رانندگی با رسعت زیاد لذت می  او   -6

برای همین با هر کسی که پیش آمد باب گفتگو و دوستی را    ،آیدمی  تگو و دوستی با آدمهای دیگر خوشم از گف  -7

 .کنم باز می

 روم حتی اگر هیچکدام از دوستانم رشکت نکنند.های ورزشی میهم به کالسمن به تنهایی    -8

 را فراموش کند.ش  های زیبای تواند چهره و حرفخواهد حتام با مهناز ازدواج کند، چون منیاو می  -9

 کنند.رشکت میهایش  همه هم کالسی  ،چونخواهد در کنکور رشکت کندمی  خواهرم  -10
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 داد.رد چون رنگ های تند آن آزارش میپرده اتاقش را عوض ک  -11

 مردم عقلشان به چشمشان است.  خرم، چونمیمد روز    هایلباس  فقممن    -12

استدالل  -فعالیت 
 

هر کدام از جمااالت زیاار را بااا  پس از تقسیم اعضا کالس به گروه های چند نفره، منونه های زیر را بررسی منوده و  
سااپس نتااای  کااار گااروه هااا را در کااالس بااه بحااث    ود دارد متصاال کنیااد.خطی به عبارت مناساابی کااه در مقاباال وجاا 

 هر گروه کاغذ حاوی مطالب زیر را در اختیار داشته و رصفا بحث کنند و خم بکشند.بگذارید.

برنااد، پااس  هااای مدرسااه را بااه اردو ماایهمه شاگرد اول .1
 تواند به اردو برود.حتام علی هم که شاگرد اول شده می

هوش نیسااتند، چااون ماان یااک  همااه دانشااجوها بااا .2
 شناسم.دانشجوی کم هوش می

کویت نسبت به ایران کشور کوچکرتی است ، خودم بااه  .3
 آنجا سفر کرده ام.

 ام که او آدم متعصبی است.با او بحث نکن چون شنیده .4

هااای روز عااوض  پرده هایشان را عوض کرد، چااون ماادل .5
 شده .

 رد.گوید با مردم باید مثل خودشان رفتار کخواهرم می .6

 او آدم بدقولی است چون دیروز دیر رس قرار آمد. .7

-های این مغازه زیبا نیستند، چون من خوشاام مناایلباس .8
 آید.

نباید سیم تلفن را به برق زد، چون من این کار را کردم و   .9
 تلفن سوخت.

چه بسا چیزی را که دوست نداریااد برایتااان خیراساات .   .10
 قرآن کریم 

 بگیری.  عمه ام می گوید تو نیاز نیست روزه .11
ای مدیریت وجود ندارد، کافی اساات رسی  در هیچ اداره .12

 به اداره ما بزنید!
 من مقرص نیستم چون او اول مرا عصبانی کرد. .13
هیچکس بسکتبال را دوساات ناادارد، منونااه اش ماان کااه   .14

 شوددلیل می 

 قیاس  

 نقض   مثال

 تجربه شخصی 

 مراعات عرف مردم 

 ارائه سخن گوینده معتع

 شود دلیل منی

 

 احتامل وجود شایعه 

بی مسولیتی نسبت به  
 اعامل خود

ارائه سخن شخص غیر  
 معتع

 سلیقه شخصی 

 ارائه یک یا چند منونه 
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 دوست ندارم.

هر کس پول داشته باشد، مشکلی ندارد، زندگی همسایه   .15
 را ببین.

 

  بازی گروهی 
نقش پیااامع    برخی نقش شیطان و    برخی به طور مساوی به  کالس توسم مربی بیرون برده شده    عده ای از اعضای

بااا    ،شود. بقیه افراد کالس که نقش انسان ها را بعهده دارند بایااد تااا فرصااتی کااه تااا جلسااه دیگاار باقیسااتمی  داده  
ها هم باید سعی کننااد  )شیطان  اند.نچه کسانی پیامع و چه کسانی شیطاپرسند پیدا کنند  که از این افراد می  سواالتی 

 که خود را پیامع معرفی کنند.(
اند و شیطانی که کمرت او را شناخته اند و انسانی که نقش این ها را  معی که بیشرت حرفش را باور کردهدر پایان پیا

س تااا جلسااه بعااد  این بازی در اولین جلسه بررسی سوره ناس مطرح شااده و اعضااای کااال بهرت تشخیص داده برنده اند.
 فرصت دارند که نتای  بدست آمده شان را اعالم کنند.

 رین: اختالف ن ر  
 

بیشرتین مشکالت ما در ارتباط با آدم هاست، چرا که منیدانیم چگونه با این همه تفاوت سلیقه با هم کنار  
رتباط بهرتی با هم برسیم؟  بیاییم. برای این همه مشکالت انسانی به چه راه و روشی پناه بعیم که به درک و ا

 سواالت زیر را در جمع کالس به بررسی بنشینید و دالیل خود را فراموش نکنید: 
 اگر دو نفر اختالف ن ر داشته باشند آيا بدين معناست که يکي از آن دو اشتباه مي کند؟  .1
 آيا ممکن است دو نفر با  هم اختالف ن ر داشته باشند و هر دو اشتباه کنند؟  .2
 ن است مردم به اشتباه فکر کنند که با هم اختالف ن ر دارند؟ آيا ممک .3
 آيا پيش آمده که نخواهيد به کيس بگوييد که با او اختالف ن ر داريد؟  .4
 آيا مواردي پيش آمده که با اطمينان به کيس بگوييد که با او اختالف ن ر داريد؟  .5
 مسائل را طور ديگري مي بيند؟   اگر با کيس اختالف ن ر داشته باشيد سعي مي کنيد بفهميد چرا او  .6
آيا ميان اين که بدانيد چگونه ديگران يک چيز را مي بينند و اين که آن چيز را از ديد آن ها ببينيد تفاويت   .7

 وجود دارد؟
 آيا ميان اين که بتوانيد چيزي را از ديد ديگران ببينيد و موافقت با آن ها تفاويت وجود دارد؟ .8
 شيم؟   آيا هميشه مهم است موافق با  .9

رب ، ملک ، اله 
 

 به معانی دقیق تر این واژه ها توجه کنید:
 ای، که امور ما را رسپرستی می کند.برطرف کننده نقص و رساننده به کامل. همه کاره  رب:  -
 اختیار دار و مدیر. صاحب و مالک کامل ما است. ملک )مالک( :  -
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 کند.خود می. کسی که ما را حیران و شیفته  معبود و معشوق اله:  -
 

  شود؟منجر به گفا چنین سخنانی می  ،عدم توجه به کدام صفت خداوندحال بررسی کنید  
 

 « اله»                       «ملک»                    «رب  »
 
 شود.با پدری که من دارم اخالقم بهرت از این منی -1

 با او رفتار کنم.خودم است می خواهم هر طور خواستم    برادر  -2

 کاری بکنم تا به او برسم.رضم هر  اح -3

 دهم.ام بابت خمس و زکات منیپولی را که با این زحمت بدست آورده -4

 کنم.اینقدر دوستش دارم که جز راضی کردن او کاری منی -5

 چون پدر پولداری داشت.  ،رسش را باال گرفت و رفت خواستگاری -6

ستش می آورد بعااد از ماادتی  هر چیزی تا وقتی قشنگ بود که مال او نباشد، همین که به د   -کلِ مَ 
کوتاه از چشمش می افتاد. انگار فقم مرت همسایه غاااز بااود و فقاام آنچااه دیگااران داشااتند ارزش  
داشت. آرام و قرار نداشت . دیوانه وار همه چیز را می خواست تا مااال او باشااد. گذشاات تااا یکااروز  

 فهمید که هیچ چیز مال او نیست؛ از آن به بعد همه چیز قشنگ بود.
 

  اسخنّ وسواس    -گفتگو 
 

یا منی گذارد تصاامیم  .  "باشه بعداا "اس آن انسان یا موجود نادیدنی است که مرتباا می گوید  می گویند خّن 
بگیری یا تصمیم که گرفتی می گوید:" بعدا انجامش می دهی". حتاای فکاار هاام کااه ماای خااواهی بکناای،  

 بررسی کنید:  های چند نفرهدر گروه    "کاری می کند که بگویی:" بعدا حسابی راجع بهش فکر می کنم!
 
 چند کار عقب افتاده دارید که قرار است بعدا انجام بدهید؟  -1
 چند فرصت خوب را از دست داده اید که اگر زودتر حرکت می کردید به آن دست می یافتید؟ -2
 چند تصمیم خوب دیگر را قرار است عقب بیندازید و بگویید بعداا؟ -3
 ود؟خواهد ب  عدنی ب  وارهآیا هم  -4
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منایشی را ترتیب دهید که یکاای از افااراد گااروه پیشاانهاد هااایی را  با همکاری دوستان هم گروه خود   -5
 بدهد و نفر دیگر آن را با روش های ظاهراا قابل قبول به بعد موکول کند. 

 ارتباط با دیگر آیات   

 را با سوره ناس پیدا کنید؟  شعریاز سوره    قسمتارتباط این  
 

  الَْعِزيزِ الرَِّحيمِ َوتََوکَّْل َعََل 
 

 الَِّذي يَرَاَک ِحنَي تَُقومُ 
اِجِدينَ   َوتََقلُّبََک ِِف السَّ
ِميُع الَْعلِيمُ   إِنَُّه ُهَو السَّ

 

زَُّل   ن تَنااَ ََل مااَ ئُُکْم عااَ ْل أُنَبااِّ هااَ
َياِطنيُ   الشَّ

 

 تََنزَُّل َعََل کُلِّ أَفَّاٍک أَِديمٍ 
 

رَثُُهْم   ْمَع َوأَکااااْ وَن السااااَّ يُلْقااااُ
بُونَ کَاذِ  

 و بر خداوند عزيز و رحيم توکّل کن!
 

هااامن کىساا کااه تااو را بااه هنگااامى کااه )بااراى عبااادت(  
بينااد؛     )نيااز( حرکاات تااو را در ميااان  خياازى مااىبرمااى
 کنندگان!سجده

 اوست خداى شنوا و دانا.
 

 شوند؟!آيا به شام خع دهم که شياطني بر چه کىس نازل مى
 

آنچااه را  گردنااد؛زل مااىآنهااا باار هاار دروغگااوى گنهکااار نااا
کننااد؛ و بيشرتشااان دروغگااو  شنوند )به ديگران( القا مىمى

هستند! 
 
 
 

 
 ابی پایانیارزشی

 
آیا قوانین گفتگوی جمعاای را بااه                                چه نکاتی برای استفاده در زندگی یادگرفتیم؟                    

 درستی رعایت کردیم؟
 

 
 

   امتیازی برای جلسه بعد: سواالت 
 .  معنای فارسی کلامت سوره را یاد بگیرید؟1مایلید که :   
 در صورتی که سوره را حفظ نیستید، به گنجینه سوره های خود اضافه کنید؟ .8
 چه سوالی بیشرت ذهن شام را درگیر کرد؟ آیا پاسخ های بیشرت یا درست تری برای آن وجود دارد؟ .9
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 یم سم الله الرحمن الرحب

 اللهم صل علی محمد و آل محمد
 

     حمد   مبارکه  سوره   : م هفت  درس  
 

 سوره مبارکه حمد و ترجمه آن را به دقت مطالعه کنید:
 

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر  (1بِْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم)
روردگار  ستايش مخصوص خداوندى است كه پ  (2ِِ الَْعلَِمنَي)الَْحْمُد لِلَِّه رَبّ 

 جهانيان است. 
 بخشنده و بخشايشگر است  (3الرَّْحَمِن الرَِّحيِم)
يِن)  مالك روز جزاست  (4َملِِك يَْوِم الدِّ

پرستيم و تنها از تو يارى  )پروردگارا!( تنها تو را مى  (5إِيَّاَك نَْعُبُد َو إِيَّاَك نَْستَِعنُي)
 جوييم.مى 

َاَط الُْمْستَِقيمَ   ما را به راه راست هدايت كن (6)اْهِدنَا الرصِّ
  ِِ رْي يِْهْم غااَ َت َعلااَ ِذيَن أَنَْعمااْ رِصَاَط الااَّ

الِّنَي)  (7الَْمْغُضوِب َعلَيِْهْم َو اَل الضَّ
راه كساىن كه آنان را مشمول نعمت خود ساختى نه 

 اى و نه گمراهان كساىن كه بر آنان غضب كرده
 

 تر بدانید:معنای برخی واژگان سوره را دقیق
رحمت عااامش همااه موجااودات را فاارا گرفتااه    رحمن:     ای که با اختیار بوجود آمده باشد.ستایش زیبایی  حمد:

 است.
 ..شود.روز قیامت، روزی که همه چیز آشکار می  یوم الدین:     ای دارد.نسبت به مومنین رحمت ویژه  رحیم:

 

 حمد  -مقدمه 
ی کنم  و اشا می کنم عا  را. چشم هایم را می بندم  چشم هایم را می شویم ، می بندم ، دوباره باز م

 روی دنیای آدم های کوچک و چه زیباست عا  من با تو،  هنگامی که چشمهایم بسته است روی بدی. 
 و چه غمناک است کنار تو بودن و تو را ندیدن و مرتب عاشق این آدم و آن وسیله شدن. 

مدهوش خیابان های شلوت شهر می شوند وچه عجیب    چه خنده آور است ، نگاه عالیانی که مست و   
 است ندیدن این همه نشانه ی حضور تو در کنارشان. 
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عجب عالی دارند آنان که زیر سایه ی درخت میان کوچه تو را می بینند و آنها که صبح سالم می کنند    
وند و چه چیزها که منی  به تو و دستهاشان رو به تو بلند می شود، با تو میان دانیه های عا  راه می ر 

 بینند با تو. 
، آنجا بال می زنی با پرنده و هر روز انوار  کنار من  کور است او که تو را منی بیند! اینجا نشسته ای 
آفتاب را می فرستی از پنجره درون اتاقامن.نور همه جا را فرا گرفته و بعضی دنبال ظلمت می گردند،  

 تا آرام بگیرند. 
 یند ، عاشق دنیا مبانند و بگذار اگر من آماده نیستم از خواب بیدار شوم.بگذار هر که منی ب

 

فهِم نشانه 
هایی است که معرف اوست. مااا ماای تااوانیم بااا اسااتفاده از ایاان ادااار و  ای برای خود دارای آدار و نشانههر پدیده

ن از روی اسم آن شناخت. حال از توانشانه ها نسیت به موضوعات و موارد مختلف اگاهی پیدا کنیم. هر چیزی را می
های وجود خداوند هستند پس هر کدام می توانند برای مااا نشااانه  ها و موجودات هستی نشانهآن رو که  امی پدیده

 ای در شناخت خداوند باشند. برای این من ور باید هر چیز را خوب دیده و سپس پیام هر یک را دریافت. 
وشایند یا ناخوشایندی که دارد می تواند حامل پیامی برای زندگی ما باشد. این به  هر پدیده و رخدادی با هر صورت خ

معنی نتیجه گیری از وقایع و دادن حکم قطعی در موردعلت حوادث نیست. بلکه می شود هاار رویاادادی باارای فهاام  
 نکاتی برای زندگی بهرت استفاده کرد.

 د؟اشته باشتواند برای ما دپیامی میزیر چه    وقایع هر کدام از  
 ماشینی که با رسعت می رفت تعادلش را از دست داد و تصادف کرد. •
 بچه ای که قهر کرده بود بدون شام  و گرسنه خوابید. •
 خورشید پیدا نبود اما هوا گرم بود. •

 

  از نشانه پی به مطلبی بردن 
ناشی از توجه و دقت در نشانه  مرحله بعدی این است که بتوانیم از نشانه ای پی به مطلبی دیگر بعیم. این درک  

  ی اتفاق یا مطلبی باشد؟از موضوعات زیر چه می فهمید؟ آیا هر یک می توانند نشانه  ها و علت های آن هاست.
 ی نشانه ها قطعی است یا احتامل زیاد می دهید؟در  ام این موارد همه

 

 د است.زنگ خورده همه معلم ها رس کالس اند. اما رس و صدا از یک کالس بلن  .1
 یک طرف خیابان کیپ تا کیپ ماشین پارک شده اما طرف دیگر ادری از ماشین پارک شده نیست. .2
منایندگان بچه ها دور مدیر مدرسه جمع شده اند و حرف هایشان را با چهره های گشاده  میزننااد و گاااه ماای   .3

 خندند.
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 بچه ها دوست دارند در کالس کنار شام بنشینند.  یهمه .4
لیوان و دستامل و خرده کاغذ است و بطری آب را که از یخچال برداشته هامن جا رها کاارده    دور و برش پر از  .5

 و رفته است.
  قم یکاای دو نفاار درون.فی شلوت دو ساعت از غروب گذشته از کنار سالن چلوکبابی رد ماای شااویدیک محله .6

 ند.و غذا می خور   نشسته  سالن
 می خواند.  با بی حوصلگی و عجله  منازش را ط دارد، اما  می گذارد و نشا  وقت  شبا دوستانبرای گفت و شنود   .7
با افراد همجنس خود ساده و آرام صحبت می کند، اما به افراد غیر همجنس که می رسااد صااحبت و شااوخی   .8

 اش زیاد است.
 در منزل همه چیز برق می زند وخانم از درد کمر و زانو شکایت دارد. .9
 با او بد رفتاری می کنند شکایت دارد.با لحن تندی صحبت می کند و از این که همه   .10

در این گونه موارد اگر احتامالت را در ن ر نگیرید دچار چه مشکلی می شااوید؟ اگاار نشااانه هااا را در ن اار نگیریااد  
 خاطره ای داردید بیان کنید.مثال یا  چطور؟ اگر  

 

پیام گرفنت از وقایع 
 

 د و عربت گیرندگان کم اند.   امیر ا ومنین علیه السالم ما اکرث العرب و اقل االعتبار.      چقدر عربت ها زیا
 

در زندگی شام وقایع مختلفی روی داده که حامل پیام هایی بوده است. چقدر از آن پیام ها را مورد استفاده قرار  
 داده اید؟

 

پیام گرفنت  از اشیاء 
 

نیافریااده کااه در آن درساای نهفتااه  چیاازی را آنقاادر حقیاار  یچ  اسم هامن نشانه های هر چیزی است. خداوند ه  *
 .نباشد
 

 در ذهن شام پدید می آیند؟  هایی   با دیدن هر یک از اشیاء زیر چه پیام
 

 های پالسیده، درخت صندلی، المپ، عینک، خودکار، میوهبچه،  
 

 ارتباط با دیگر آیات  
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  َ ءٍ َشِهيدٌ وَ َِ لَُهْم أَنَُّه الَْحقُّ أَ َسرُنِيِهْم آيَاِتَنا ِِف الْآفَاِق َوِِف أَنُفِسِهْم َحتَّى يََتبنَيَّ لَْم يَْكِف بَِربَِّك أَنَُّه َعََل كُلِّ ََشْ َِ 
دهيم تا براى آنان آشااکار گااردد  هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان مىبه زودى نشانه
 که او حق است؛ 

 ؟!آيا کاىف نيست که پروردگارت بر همه چيز شاهد و گواه است
 خدا دیدنی ها را عرضه کرده، چشمی هست که ببیند؟ -

   به به! ☺
 . حمد، زیبایی دیدن و به به گفا است

یعنی اوال ببینی، دانیا زیبا ببینی و دالثا بلد باشی تشکر و تحسین کنی. حال بااا خااود ماارور کناایم. چااه موضااوعات  
یااره و نارحاات کننااده ماای بیناایم، و یااا تشااکر و تعریفاای  ساده ای هر روز در اطراف ما وجود دارد که یا منی بینیم، یا ت 

 نداریم. اگر شام یکی از طراحان این کتاب باشید برای این موضوع چه  رینی را طراحی می کنید؟
  رین های پیشنهادی را جمع کنید و بعد از رای گیری یکی را اجرا کنید.

 

 
  فسبح بحمد ربک و استغفره    - ارتباط با دیگر آیات   

فاصله و دوباره فاصله ، همه چیز را فاصله پر کرده است . فاصله بین حرف قبلی و بعدی ام . فاصله  
همه چیز از  بین من و شام ، فاصله بین زمین وآسامن . دنیا پر از فاصله هاست.    بین دیروز و امروز ،  
اختیار ،بین طاعت  فاصله بین خوردن  و نخوردن سیب در بهشت ، فاصله بین جع و  فاصله رشوع شد،  

حق و باطل ، فاصله بین  ام  فاصله بین نقص و کامل ، بین  و رسکشی ،فاصله بین بهشت و جهنم   
و در آخر همه چیز به فاصله ختم  حبیب و محبوب  و  خوبی ها و بدی ها، فاصله بین انت ار و منت ر ،

د می آورد و موتور حرکت را به وجو یعنی حرکت    ،می شود . فاصله ی بین انسان و خداست که تسبیح 

 .   حمدبه جز دیدن این فاصله یعنی  نیست  ،  چیزی  
زیبا طلب، پر کن این فاصله ها را و به  دِل  زیبا بین و     یعنی با این نگاهِ   .فسبح بحمد ربک و استغفره

فاصله بین  حیات و مرگ ، بین نور و ظلمت ، همه ی فاصله    زیبای خویش حرکت کن.محبوب  سوی  
 توان با قدم ها پر کرد.   ها را می 

پر از محبت از    ای است   هدیهزندگی پرکردن فاصله هاست، فاصله بین بنده و خدای خویش ، زندگی  
 سوی رب العالین برای بندگان. الحمد لله رب العالین

 
 ارزشیابی پایانی
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آیا قوانین گفتگوی جمعاای را بااه                   چه نکاتی برای استفاده در زندگی یادگرفتیم؟                                 

 درستی رعایت کردیم؟
 

 
  :سواالت امتیازی برای جلسه بعد 

 .  معنای فارسی کلامت سوره را یاد بگیرید؟1مایلید که :   
 در صورتی که حروف سوره را درست تلفظ منی کردید برای اصالح مناز خود این حروف را درست ادا کنید؟ .10
 یشرت ذهن شام را درگیر کرد؟ آیا پاسخ های بیشرت یا درست تری برای آن وجود دارد؟چه سوالی ب .11
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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

 فکر کردن چه نیست و چه هست؟
 

از جلسات دوم به بعد دانش آموزان می توانند قسمت هایی از مباحث زیر را بخوانند و پیرامون  
 موضوعات آن گفتگوی جمعی داشته باشند. 

عت ها است که نشسته و به روبرو زل زده ای . کسی از جلویت  رد می شود و می پرسد:" چیه ؟ چاای شااده ،  سا
 چته؟"    می گویی : "هیچی چیزی نشده. دارم فکر می کنم. "

 آیا هر کس که به روبرو خیره شده و هیچ کاری منی کند ، دارد فکر می کند؟ اصال به چه چیز فکر می کند؟ 
 کر کردن نیاز به زمان زیاد دارد ؟ فکر کردن همین کار هایی است که ما می کنیم ؟آیا همیشه ف

 فکر کردن چه چیز هایی نیست؟ 
 از صبح تا حاال فکرم مشغول است . هیچ کاری نتونسته ام بکنم .مرتب داشتم فکر می کردم تا االن که تو آمدی .   -1

 خوب به چه چیز فکر می کردی؟ 
ابم رو خرد کردند! همش می گفتم  مشکل دارم ، چکار کنم ؟  چرا این ها دست از رس من  می دونی که چقدر اعص  -

برمنی دارند؟ آخر من چه گناهی کرده ام ؟  اصال ولشان کن ................. آخه اعصابم را خرد می کنند. مگر می شود  
 جوابشان را نداد؟ چرا دست از رس من برمنی دارید؟ ................. 

ده روز است که تعطیل شده ایم برای آماده شدن برای امتحانات و من در همه این ده روز فکر کرده ام که چرا  -2
من درس منی خوانم؟ چرا من یک برنامه ریزی درست منی کنم؟ چرا من درس منی خوانم؟چرا من یک برنامه  ریزی  

 ........ 
 به چه فکر می کنی؟ -3

ستامن می آمد ، آنوقت دست جمعی می رفتیم سفر ، از این جا به آن جا. از  به این که اگه یک پول حسابی د  -
 آنجا به آن یکی جا..... 

 حتام  دارد  فکر می کند.   -ساعت می نشیند و درخت ها را نگاه می کند؟    4اون آقا چرا هر روز میاید پارک   -4
 مگر تو مشخصات هر کدام را می دانی ؟     - منی دانم دارم فکر می کنم    -چه رشته هایی را انتخاب می کنی؟    -5
 نه منی دانم   - 
مگر تو او را می شناسی ، صحبت کرده اید؟ تحقیق    –منی دانم باید فکر کنم.    -با او می خواهی ازدواج کنی؟    -6

 نه  هنوز اطالعات مشخصی از او ندارم.    -کرده اید؟    
 این ها چه هستند:

 ها : به معنی فرو بردن و دوباره باال آوردن و جویدن آنه و دوباره به همین ترتیب.  نشخوار کردن مشکالت و رن     -1
 تکرار کردن یک سوال .    -2
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 خیال پردازی و در توهم سیر کردن .   -3
 سکوت کردن و هیچ کاری نکردن.   -4
مناسب به بررسی    مرور کردن سواالتی که جنبه فلسفی یا درونی ندارد و باید بعد از گرفا اطالعات بیرونی   - 5

 پرداخت . 
 نتیجه  فکر نکردن و تفکر را نشناخنت :  نتیجه گیری های غلط و بسیار غلط

 

 وقتی فکر می کنم می بینم از اولش من هیچ چیزنداشتم ،  آخرش هم هیچ چیز  منی شوم.     1
یاد برایش خرج کرده اند  اما پرس همسایه راببین از اولش خوش و خرم بوده. جا های خوب درس خوانده . پول های ز

 . آن آدم ها همیشه موفق می شوند. 
 یا مثال دوستم که استخدام شده ، حتام پارتی داشته . یا شاید خودش با رییس آن جا دوست بوده . 

فکرش را بکن  ،  می گفتند یک نفر داشته می رفته کیفش را زده اند خودش هم پرت شده روی زمین دستش      2
اصال امنیت ندارد . هرلح ه  کسی می خواهد دنبالان  کند و کیفامن را بزند و ما را بندازد    شکسته . مملکت که 

 زمین دست و پایامن بشکند. 
را حاال قیمت می کردند  می  سیب زمینی  و  محله ما  درصد است . اگر می آمدند    16تورم امسال    کل می گویند       3

 درصدی !!    16فهمیدند که عجب 
 مانده ، ارزان تر شده ، یا تورم کمرت و یا محله های دیگر را در ن ر نداشا( )جنس های دابت  

من که این حرف ها را قبول ندارم . هر چقدر هم بگویید او کار های خوب زیادی کرده ، من  از این آدم خوشم       4
روی خودمنایی و بدجنسی  منی آید و فکر منی کنم که کار های به درد بخوری کرده باشد . فکر می کنم همه اش از  

است. یا کاسه ای زیر نیمکاسه است ویا .... اما اگر دوست من را ببینی آنوقت به تو می گویم  که این آدم بر خالف  
 کار هایی که ظاهرا می کند یا حرف هایی که ظاهرا می زند چه دل پاکی دارد و چه آدم خوبی است. 

این کشور مشکالت  و نابسامانی ندارد.) حرفی که مردم  کوته بین  ام فکر می کنم هیچ جای دنیا به اندازه        5
 کشورها  زده اند( 

فکر می کنم که همه می خواهند مرا اذیت کنند . آن ها از من ایراد می گیرند  و با من بد برخورد می کنند  .         6
مه قصد آزار و تخریب من و گرفا آزادی  آنها خیلی آدم های بد ی هستند و فکر می کنند من هم بد و بی ارزشم . ه

های مرا دارند .من باید بهشان نشان بدهم که به کسی مربوط نیست که در کار من دخالت کند ومن آزادم هر کاری  
د  می خواهد انجام دهم.آن ها مرا عصبانی می کنند و من باید حقشان را کف دستشان بگذارم تا دیگر از این کار ها  

ن ها می مردند. اصال اگر من مبیرم همه می فهمند که تقصیر آنها شد که من مردم و از دستشان راحت  نکنند .کاش آ 
 می شوم. وقتی من ارزش ندارم بگذار هر چه می خواهد بشود.  

 ) حاال که شام یک سنگ به من می زنید من یک آجر به خودم می زنم تا در آزار دادن خودم با شام رشیک شوم.(
ه من چه ربطی داشت؟ خودشان چی ؟ خودشان هم مقرص بودند. مگه من رشوع کردم؟ خودشان رشوع اصال ب     7

کردند. اون حرفی که زد ، درست بود؟ خیلی حرف های بهرت از آن می تونست بزند. می توانست بگوید : ..) این طور  
ی گفته باشم یا یک کاری کرده باشم .  ( .. یا مثال می توانست بگوید : ..) آن طور(... حاال بر فرض که من یک چیز 
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دلیل منی شود که من مقرص باشم . خودشان مقرص بودند . می خواستند از اول رشوع به سوال و جواب نکنند . می  
 خواستند خودشان ........ 

االخره  کتاب که به اندازه کافی ندارم . درس خواندن هم خیلی وقت گیر است ، باید از صبح تا شب بخوانی . ب     8
ساعت و قت می گذارد و خوشمزه ترین غذا    10برای آشپزی هم باید وقت گذاشت . مادر بزرگ من برای یک خورش  

ها را می پزد. حوصله ام هم رس رفته ، هیچ جایی منی رویم کمی روحیه بگیریم . محله مان هم تازگی ها خیلی شلوت  
 ی گویید من با این رشایم چطوری درس بخوانم؟ شده همه آمده اند این محل زندگی کنند . . .  شام م

 حااال که از حرف های اصغر خیلی ناراحت شده ام  ، اکع را که  دیر آمده  مفصل تنبیه می کنم .    9
اینقدر او را از ارتباط با دیگران  و کار هایی که دوست دارد بکند محروم می کنم تا فقم من را دوست بدارد و به      10

 گذارد . من احرتام ب 
هیچ کدام از آن هایی که می شناسید آدم های درستی نیستند . هیچ کدام آدم های خوبی نیستند . هیچ کدام      11

آدم های کاردانی نیستند . وضعیت خیلی خراب تر از این حرف هاست . همه چیز را بردند . همه چیز را خوردند .نود  
می فهمند من چقدر آدم درست ، خوب و کاردان  و آشنا به سیاست و    درصد مردم  دچار درد و گرفتاری اند ...) حاال 

 جامعه شناسی و مطلع از آما ر روز هستم (              
 توضیح هر کدام:           
آیا هر کس که اولش مشکالتی داشت تا آخر ناموفق است؟ آیا هر کس که پول داشت خوش بخت هست و   .1

 خواهد بود؟ 
 هر مشتی نشانه خروار نیست .   –ر منطقی تعمیم دادن های غی  .2
 جزئی نگری و نتیجه گیری کلی از یک یا دو مورد .  .3
 سو گیری ، تعصب ، بدبینی  یا خوش بینی غیر منطقی .  .4
کوته بینی و جزء نگری . نتیجه رس نزدن به دیگر مکان ها یا با سوگیری و گزینشی توجه کردن به خوبی های   .5

 آنان و بدی های ما. 
و بی منطقی کامل .  نتیجه گیری های بی ربم و غلم یکی پس از دیگری تا رسیدن به نهایت    بی فکری   .6

 پستی . 
 دنبال مقرص گشا و همه چیز را از رس خود باز کردن و رس کس دیگری خالی کردن .  .7
قاطی کردن همه موضوعات اطراف با هم و عدم مهارت برای جدا کردن موارد و بررسی جدا جدای آن ها   .8

 یه و تحلیل ( )تجز
 ناراحتی حاصل از رفتار کسی را رس کس دیگری خالی کردن .  .9
 نتیجه گیری در توهم به جای بر رسی زندگی کسانی که محبوب و مورد احرتام اند.  .10
به زیر کشیدن دیگران به خیال باال بردن خود. غافل از این که آدم های ایراد گیر و بدبینی که به دیگران     .11

در ن ر مردم جایگاهی ندارند. گله کردن و ناله کردن با امواج منفی و سیاهی که ایجاد می احرتام منی گذارند  
 کند افراد را از ما خسته و گریزان می سازد . 

 فکر کردن چگونه است ؟
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 ما موجوداتی هستیم که نه تنها فکر می کنیم بلکه می توانیم درباره ی افکار خود فکر کنیم و آن ها را کنرتل مناییم.
 کودکی می گفت:" اگر ما می دانستیم  فکرمان چگونه کار می کند آن وقت فکر مان بهرت کار می کرد." 

 فکر کردن نیا ز به مواد اطالعاتی صحیح دارد.)داده های کافی(   -1  
 تجزیه امور مخلوط شده و بر رسی تک تک آنها.   - 2   
 استفاده از منطق صحیح برای نتیجه گیری    -3 
یکی داشا مال   -4  لباس خوب می خواهم  گیری.دو نفر میگویند  ک های مناسب و باور هایی درست برای نتیجه 

 آستین کوتاه و روشن می خرد و دیگری آستین بلند و  تیره ، مالک  هر کدام برای لباس خوب چه بوده است؟  
 بر رسی امکان ها و توانایی ها و همچنین موانع و محدودیت ها   – 5
 شدن بین احساسات و هیجانات فردی و واقعیت ها    تفاوت قائل  -6   
 استفاده کردن از عقل برای طی کردن مسیر درست تفکر   و..   – 7 
 چه مهارت های دیگری ما را در تفکر درست یاری میدهند ؟       

. کشف  نامند . فکر طی کردن مسیر از دانسته ها به مجهوالت است "در اصطالح منطق، استدالل و تفكر را حركت مي 
روابم میان پدیده ها برای درک وظیفه است. از بررسی و بیان اندیشه های و ایده های مختلف ، ایده ها و اندیشه  
های نو متولد می شود.  لذا تفکر جمعی باعث  پیدایش فکر های نوی می شود که در ذهن هیچیک به این شکل  

هایش را با دیگران مطرح می کند و ایده های آنان را به    وجود نداشته.لذا فرد متفکر انسانی اجتامعی است که ایده
 خوبی می شنود. 

 
ابزار تفکر داده هایی است که به ذهن انسان وارد می شود. با چیدن این داده های اولیه به هر شکل منطقی یا غیر  

دارد. در یک اتفاق    منطقی تفکر صورت می گیرد .گاه به نتیجه می رسد و گاه منی رسد و به داده های بیشرتی نیاز 
ساده ، یک جلسه سخرنانی یا ما بین حرف های دیگرا ن یا فکر کردن به نتیجه موضوعات دیگر یک مرتبه یکی از  
داده های مفقوده ما پیدا می شود و تفکر موضوع قبلی به نتیجه می رسد. فکری که ظاهرا در گوشه ذهن ساکت  

 ر به دنبال دیگر داده های مربوط به خود می گردد . به همین خاطر  آرمیده است ولی در واقع به صورت فعال و منت 
است که افرادی که می اندیشند از حوادث و مطالب عادی روزمره درس هایی می گیرند که دیگران منی گیرند .این  

، وا )آفریننده  ، خالق  ، نقاد  یا نادرست  ، درست  یا غیر منطقی  (،  نتیجه فکری ممکن است  نتیجه ای منطقی  گرا 
 سیستمی ،سفسطه گر یا منصفانه و هر نوع دیگری از تفکر باشد . بستگی دارد به نوع چیدن  داده ها  .  

فکر کردن موضوع می خواهد لذا یکمرتبه منی شود گفت فکر کن. با نگاه دقیق به اطراف و شنیدن درست حرف ها  
کر کنیم. هر سوال ، مشکل، حیرت و شگفتی می  و ن ر ها می توان پیرامون موضوعاتی که برایامن پیش می آید ف

 تواند ما را وادار به تفکر کند. 
پس مربی تفکر کسی نیست که همه جواب ها را می داند. بلکه کسی است که سوال های خوبی را طرح می کند و  

کردن و دو  باره ن ر  به سوال های دیگران فورا جواب و راه حل منی دهد، رصفا بحث را با خوب شنیدن و تردید 
 خواسا شفاف تر و روشن تر می کند. 

 عالمه جعفری می گویند: هر سوالی پاسخش را در درون دارد، کافی است آن را شفاف تر کنی. 
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 فکر و عقل چه ارتباطی دارند ؟ 
  انسان موجودی است که عقل کاملی دارد اما باید آن را فعال کرد. یعنی تعقل و تفکرش از ابندا فعال نیست. مالک   

های عقلی برای همه یکسان است، همه از دزد بدشان می آید و امانت داری را دوست دارند. از بد اخالق فاصله می  
گیرند و مهربانی را دوست دارند. مفاهیمی مثل کوچک و بزرگ و کم و زیاد و یهرت و بدتر را می فهمند. مشکل در  

جود دارند نشان از یکسان بودن مالک های عقلی است.   تشخیص مصادیق آن ها است. اگر دادگاه های بین الللی و 
 اگر کشوری برای دستگیری خالف کاران همکاری منی کند از آن رو است که منافع او با عدالت منافات دارد. 

وقتی می گوییم چیزی زشت ، زیبا، منصفانه یا بد است، ناچاریم مالک هایی را برای تفکر خود در ن ر بگیریم. اگر  
ی ما از عقل گرفته شود، تفکر عاقالنه خواهد بود و مسیر درستی را طی خواهد کرد. اما تفکر می تواند حاصل  مالک ها

 هوس ها و دیده ها و شنیده ها باشد که عاقالنه محسوب منی شود.  
ی می فرمایند: در نادانی شخص همین بس که آن چه را که می شنود نقل کند. همچنین در قرآن کسان  امام صادق  

هنگامى که به آنها گفته  که یکرسه از روش های غیر عاقالنه پیشینیان خود پیروی می کنند مورد رسزنش  قرار گرفته اند.  
مناييم.« آيا اگر پدران آنها، چيزى  گويند: »نه، ما از آنچه پدران خود را بر آن يافتيم، پريوى مى شود: »از آنچه خدا نازل کرده است، پريوى کنيد!« مى

 ( بقره170فهميدند و هدايت نيافتند )باز از آنها پريوى خواهند کرد(؟! )ىمن 

 عقل فرا تر از منطق است. عقل ضمن استفاده از منطق به درستی ها و عاقبت اندیشی ها دعوت می کند.
عقل آن چیزی است که با آن به بندگی خدا می رسند و بهشت با آن بدست می آید. عقل حرف شنو ترین مخلوق  
 خداست. هر کس تسلیم عقل باشد به حرف های خدا گوش می دهد و از راه و رسم بهرتین بندگانش پیروی می کند. 

مربی و مادر باید هزار ها بار کودک را به عقل خودش رجوع دهند تا تعقل او را فعال کنند. همه عقل دارند. اما باید  
 کنند.  یک "ت" به اولش بچسبانند. یعنی تعّقل کردن را  رین  

همه می توانند فکر کنند پس کافی است که تفّکر کردن را رشوع کنند. خداوند عقل و فطرت را در نهاد هر انساين  
 قرار داده و فقم بايد از آن استفاده شود تا پرورش يابد و فعال شود.  
 تفکر انتقادی 

 ین اطالعات را بدست آوردید؟  وقتی از افرادی که درباره هر چیز اظهار ن ر می کنند، می پرسید از کجا ا
... همه می گویند. پرورش تفکر انتقادی یعنی کودک با اندیشه ای باز پرورش   ... شنیده ایم  می گویند: منی دانیم 
یاد   یابد، بدون سوگیری و تعصب به هر چیز نگاه کند و در مورد صحت هر موضوعی از خود و دیگران سوال کند. 

 و چگونه  از استدالل ها استفاده کند. بگیرد که چگونه سوال بپرسد  
اغلب می پندارند تفکر انتقادی یعنی انتقاد کردن مداوم، در صورتی که رد نکردن و مخالفت نکردن با هر مطلب و    

 ن ر، نشانه داشا تفکری انتقادی است.  
ر مطلب بدون  پس هدف از تقویت تفکر انتقادی کشف حقیقت است. نپذیرفا هر مطلب و همچنین رد نکردن ه 

استفاده از مالک های الزم. فرد نقد پذیر گاهگاهی خود و دانسته هایش را زیرسوال می برد. در مورد صحت گفته ها،  
عقاید و مسیری که می رود تردیدی عاقالنه می کند. انگار که در مسیر شتابان رودخانه زندگی، گاه رسی بیرون می  

 کدام مقصد در حرکت است و این رسعت او را به هدف می رساند؟  آورد تا ببیند مسیر را درست آمده؟ به  
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وقتی از کودک می پرسیم: "چرا این طور به ن رت رسید؟ "یا "چرا این طور فکر می کنی؟" یا "اگر این حرف اشتباه  
 باشد چه؟"  آمادگی برای بحث و استدالل بوجود می آید. 

می گیرند. مباحثه بررسی موضوع و ارائه کردن دلیل و برهان برای یک  اکرث مردم مباحثه را با دعوا و مرافعه اشتباه    
کردن دیگری. در مباحثه و   کردن و رسکوب  یک جنگ لف ی است برای ساکت  که مرافعه  عقیده است. در حالی 
کند.   کند و منصفانه قضاوت می  گوش انسان مستقیم به مغز وصل شده است، روی هر حرفی فکر می  استدالل، 

کند، قبول می کند، عذر خواهی می کند یا می گوید: ممکنه، شاید، احتاملش هست، رویش فکر می کنم،  سکوت می  
 باشه، این هم یک ن ری است!  

اگر با بررسی و باز نگری، ن ر خود را  کامل تر دید، این توان را دارد که دیدگاه های دیگر را هم بشنود یا از آنان به  
ند. در حالی که در مرافعه یک گوش در و دیگری دروازه است! قبول منی کند، جواب  خاطر بیان ن راتشان تشکری بک

می دهد، دفاع می کند و هر چه می گویند برعکسش را پاسخ می دهد. حتی احتامل این که دیگران درست بگویند یا  
ره دیگران را به نادانی  موضوع را طور دیگری فهمیده باشند منی دهد. فکر منجمد فرد را تا جایی می کشاند که هموا

 متهم و خودش را از هر تذکری بی نیاز بداند. 
یکی از خطرهای  رکز کردن رصف روی ن رات خویش، تقویت خود محوری است.  فرد نه تنها باید نسبت به تفکر  

 خود، بلکه باید از نقطه ن ر دیگران هم آگاه باشد.  
شان را در مورد یک موضوع  پیش آمده بیان کنند. یا زمانی که  برای این من ور مربی از بچه ها می خواهد که ن ر 

یا همه ما به فالن مطلب عالقه نداریم، از تک تک افراد بخواهد که ن ر   یک نفر می گوید همه ما خسته هستیم 
 مشخص شان را بگویند.  

 سئواالتی که باعث پرورش تفکر انتقادی می شوند:  

 آیا این بهرتین راه حل است؟ •
 ن ن ر می تواند درست باشد؟  آیا ای  •
 آیا ممکن است کسی باورهایی غیر از این داشته باشد؟  •
 آیا این دو ن ر با هم متفاوت اند؟  •
 آیا این ن ر منطقی است؟   •
 آیا این دلیل خوبی) قابل قبولی( است؟  •
 آیا هیچ یک ازدالیل بهرت ازبقیه است؟  •
 چه چیزی باعث شده که این گونه فکر کنید؟   •
 رای گفا این حرف چیست؟ دالیل شام ب •
 اگر کسی بخواهد با شام مخالفت کند، باید چه بگوید؟   •
 آیا مطمنئ هستید که همه) یا هیچکس یا بیشرت( افراد این طور هستند؟   •
 آیا مطمئنید به خاطر این که کسی این حرف را زده از آن دفاع یا رد منی کنید؟   •
 د؟  آیا مهم است که چند نفر با این ن ر موافق باشن  •



 63 

 از چه مالک هایی برای بررسی درستی ن ر خود استفاده می کنید؟ •
 مالک خوب یا بد بودن چیست؟     •

 ی آن چه که فکر می کند درست است ، یکی از مهم ترین درس ها برای انسان این است که همه
 ممکن است درست نباشد، این احتامل را بدهد.   

 
  انواع استدالل :

 عتع درآن موضوع( مثل: پزشک گفته این غذا برایت مرض است. نقل مطلبی از شخص معتع)م -1

مثل: عالمه طباطبایی فرموده اند: نصیبی که هر امری به آن اندازه جاودان است که برای خدا انجام شده  
 باشد.  

 تجربه شخصی) دیده و شنیده مستقیم خودمان( مثل: خودم دیدم که از تاب افتاد.    -2

نونی که برای همه اعضای یک مجموعه صادق است، برای این عضو هم صادق  قیاس)از کل به جزء است. قا   -3

 است( مثل: همه بچه های آن مدرسه را اردو برده اند، پس مریم هم که در آن مدرسه است، اردو رفته.  

که دیده ایم اینگونه بوده، پس از لحاظ تجربی اکرثا اینگونه   -4 کل است. اکرثمنونه هایی  استقراء)از جزء به 

 ت( اس

 مثل: انسان ها روی دو پا راه می روند. بچه ها بازی را دوست دارند. 
 مثال زدن )با نشان دادن منونه ای عینی و قابل احساس، به تفهیم مطالب عمیق تر از آن نوع کمک می کند(  -5

 مثل: با کف دست منی شود گچ دیوار را صاف کرد پس آنکه صفایی ندارد منی تواند صفایی ایجاد کند.  -6
: اگر هر کاری که همه می کنند، درست و الزم است، پس اگر همه به نوبت خود را از پرتگاه انداختند، تو هم  مثل

 همین کار را بکن. 
 مثال نقض)با مثال منی شود قانونی را ادبات کرد اما با یک مثال نقض می توان کلیت یک قانون را به هم زد(  -7

 دیروز دیر رسید.    مثل: او همیشه به موقع منی رسد، مثالا همین
 

 <<   اگر باران بیاید لباس من خیس می شو د. ---------استدالل رشطی :             اگر الف آنگاه ب  
<<   بر اساس رشط باال   لباس من خیس شده است پس    --------استدالل رشطی غلم :        پس ب آنگاه الف   

 باران آمده.  
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کامل تری در مورد استدالل   که در کتب با موضوع منطق قابل دستیابی است. در  مباحث  های منطقی هست 
همین ابعاد می توان برای کودک و نوجوان مطرح کرد اما مطالعه و کار بیشرت و احاطه مربی به مباحث سودمند  

 است. 
 

ن با دو  تفکر انتقادی هم خوب فکر کردن و هم منصفانه فکر کردن را شامل می شود. متفکران انتقادی را می توا
 دسته دیگر از افراد مقایسه کرد: 

ی محدودی دارند، به راحتی تحت تکدیر قرار  گروه اول افراد غیر منتقد هستند که مهارت های هوشمندانه •

 می گیرند و توسم سایرین کنرتل می شوند. 

نافع  گروه دوم که می توان افرادی خود خواه و کم درایت نامید کسانی هستند که همواره به دنبال م •

 تنگ ن رانه و خود محورانه ی شخصی اند و دیگران را تحت کنرتل خود درمی آورند.  

توجه به سواالت زیر توان مستقل فکر کردن را تقویت می  از  عنارص تفکر انتقادی، مستقل فکر کردن است:  
نند و مرتبا تحت تادیر  کند. همچنین دیدن آدم هایی که فکر مستقلی دارند از مالک های عقلی و معتع پیروی می ک

این و آن نیستند ادر بخش است. کسی که فکر مستقل ندارد در پاسخ به سواالت چهار گزینه ای، تحت تادیر جواب  
 های مختلف قرار می گیرد. 

 من به چه چیزی اعتقاد دارم؟ 
 چگونه این اعتقاد درمن به وجود آمد؟   
 شته باشند؟ آیا ممکن است این اعتقادات نیاز به تجدید ن ر دا  

 اگر همه آدم ها مثل هم فکر می کردند، چه می شد؟ 
 آیا امکان دارد دو نفر اختالف ن ر داشته باشند و هر دو اشتباه بگویند؟ 

 آیا ممکن است در مورد باال هر دو درست بگویند؟ 
 اگر دو نفر اختالف ن ر داشته باشند به این معنی است که با هم مشکل دارند؟ 

 

 تفکر خالق  •
يك مسکله يا سوال را بيابند. مثالا اگر از ما بپرسند  توانند پاسخ متعارفِ افراِد نسبتاا باهوش مي  اكرث 

اي  ونيم. شام هم احتامالا چند دانيهدهيم ششدرنگ پاسخ مياكرثمان يب ،"شود؟چقدر مي  13"نصف  
  .ايد به محاسبه جواب شد و بعد باز به ما بازگشته ذهنتان معطوف

عموماا ما به روش دنباله رو و تکرار کننده )يعني برمبناي مسايل مشابهي - )آفرينشگر( به جای دنباله رو  تفكر خالق
بريم  آن را به قالبي مي  شويم،اي روبرو مي كنيم. زماين كه با مسکله ايم ( تفكر مي ها مواجه شده گذشته با آن  كه در 

مسکله، چه چيزي را قبالا در زندگي، تحصيل يا كار خود   ل اينپرسيم: "براي ح كه قبالا جواب داده است. از خود مي
مان جواب داده است، انتخاب كرده  ترين روش را كه در تجربيات گذشته تحلييل، مطمنئ  ام؟"، سپس به روَش آموخته
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است بگويد سيزده مناييم. يك متفكربقيه را حذف مي  و كرديم(، ممكن  كه بيان  )در پاسخ به سوايل   آفرينشگر 
(thirteen)  توان آن را نصف كرد،مثالا:          توان بيان كرد و به راههاي مختلف نيز مي هاي مختلف ميروش  را به 

  XIII = 8                  11و 2                       1|    3                      1و   3                      8و5
دوم  توان پاسخ داد كه يكهاي مختلف، ميقالب  در  13كنيد، با بيان عدد  طور كه مشاهده ميهامن

 .تواند همه این ها يا خييل چيزهاي ديگر باشد سيزده، مي

که   تفکر خالق)یا آفرینشگر( نقطه مقابل تفکر و عملکرد بازآفرین است. عملکرد بازآفرین نوعی از عملکرد است 
سا، راه رفا، ظرف شسا و بسیاری اعامل دیگر،  فقم برای سیستم موجود و انجام یکرسی اعامل تکراری مثل نش

عادت گونه از انسان رس می زند. تفکر خالق یعنی جدا از رسم ها و عادت های معمول فکر کردن. متفاوت فکر کردن  
موجب عملکرد متفاوت می شود. یک ن ر جدید، یک کار متفاوت، یک طرح نو و یک حرف بدیع نتیجه یک فکر  

ی می توانیم خالقیت کودکان را تقویت کنیم که خود از شیوه های نو و تفکر متفاوت بهره مند  خالق است. در صورت 
شویم و با حرکت های جدید و جالب، روابم بین افراد و رشایم زندگی مان را بهبود بخشیم. ما به طور سنتی فکر می  

یت که مستلزم ابتکار و تخیل باشد می  کنیم که خالقیت در هرن است نه ریاضیات و علوم؛ در حالی که هر نوع فعال
تواند به عنوان فعالیتی خالق مورد توجه قرار گیرد. یک سوپ جالب و درجه یک یا یک مسئله حل کردن به روش  
یا رفع یک اختالف خانوادگی با شوخی ها و شیرین   متفاوت و میان بُر، اردو بردن بچه ها بصورت تخیل جمعی و 

 د خالقیتی کاربردی و ارزشمند باشد. طبعی های کودکانه می توان 
 کسی که می تواند خالق باشد که: 

گردش در زمین و بررسی عاقبت های انسان های   -1 که در قرآن دعوت به  این  توسعه ذهنی داشته باشد. 

پیشین می کند باعث توسعه ذهن است. سفر منجر به بیرون آمدن از قالب های تکراری است. اندیشه در گذشته  

مطالعه تاریخ و برنامه ریزی و پیش بینی آینده باعث توسعه ذهن است. تقویت تخیل و تصور رشایم  و آینده، 

 متفاوت نیز کمک کننده است. 

 تصور کن: اگر خانه ما ده تا اتاق داشت...؟ اگر این امنیت و آسایش را نداشتیم؟ 
 اگر در شهر یا کشور دیگری بودیم؟ اگر همه مردم مثل هم فکر می کردند؟ 

 گر هیچکس با ما مخالفت منی کرد؟ اگر تو مدیر مدرسه بودی؟ اگر همه دوستانت را از دست بدهی؟ ا
تخیل کن: اگر این گربه حرف می زد؟  اگر یک ماشین نامرئی داشتی؟ اگر با این دستگاه کنرتل می تونستی مامان و  

یک قصه معروف را داستانش را عوض    بابا را کنرتل کنی؟ اگر بخواهی یک قصه در مورد یک چیز عجیب بگویی؟ یا 
کنی؟ یا بازی را که همه به روش مشخصی بازی می کنند با قاعده های جدیدی طراحی کنی؟ یا خودت یک بازی  

 بسازی؟ 
 تصور به معنی در ذهن آوردن اموری است که قبال سابقه ذهنی اش را داریم. مثل درخت، مدیر، زمین و آسامن. 

ور در ذهن است. اموری که امکان وقوعش به طور معمول نسیت. مثل غول، ماشین  تخیل به معنی شکل دادن ام
 نامرئی و درخت پرنده. 
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زدن وضع معمول -2 قاعده های    -به هم  بتوانی  باید  لذا  است.  و طور دیگر دیدن  تغییر دادن  نیازمند  خالقیت 

تشویق نکنیم، عوض کردن قاعده های    معمول را به هم بزنی و تغییر و تنوع ایجاد کنی. برای این که قانون شکنی را 

 بازی معروفی را پیشنهاد می کنیم.

کسی که دکور اتاقش و چیدن وسایلش را تغییر می دهد می تواند وضع معمول را به هم بزند و طور دیگری بچیند.  
آموزش می دهد این توانایی ذهنی را  کند عمال  گرفا نیمکت ها را عوض می  که مدل قرار  یا  همچنین معلمی   .

معلمی که از خود می پرسد چرا اینقدر امتحان می گیریم؟ آیا می توان طور دیگری به انگیزه یادگیری بچه ها کمک  
 کرد؟  

آیا می توان با امتحان گرفا کمرت و استفاده از روش های دیگری دانش آموزان عالقمند تر و فعال تری داشت؟ این  
 کرده است و نتای  بهرتی را خواهد گرفت. معلم خودش را به این توانایی ذهنی مجهز  

 طبیعی است که به هم زدن وضع معمول و حرف های متفاوت زدن جرئت و شجاعت می خواهد.    -جرئت و شجاعت -3

حتی: کسانی که از مد پیروی می کنند و می گذارند همیشه دیگران برایشان تصمیم بگیرند یا برای این که هرگز فکر  
دادن و تحصیالت باال و باالتر خود را مشغول می کنند یا دنبال شغلی می گردند که از صبح  نکنند بی هدف با کنکور  

تا عرصشان را درگیر باشند، خود را تابع سیستم های از قبل برنامه ریزی شده کلی قرار می دهند و جرئت و شجاعت  
ا در جهان بیابند و برای یک زندگی ارزشی  خود را بشناسند، جایگاه ویژه خود ر   نیاز ها، استعداد ها و امکاناتاین که  

 برنامه ریزی هدفمندی کنند، ندارند! 
یا شغلشالن را از دست بدهند، در این صورت دیگر زندگی شان بی   کافی است که تحصیالتشان به پایان برسد  لذا 

 معنی خواهد بود. 
م و ابتدا و انتهای حوادث برایامن  وقتی خود را در کالف رسدر گم زندگی گم می کنی   -بیرون دیدن خود از ماجرا -4

روشن نیست یا خستگی و فشار حاصل از ناتوانی در حل مسائل ما را احاطه می کند، باید بتوانیم از لحاظ ذهنی خود  

را از ماجرا بیرون بکشیم و ماجرا را از نگاهی باالتر یا در جای کسی دیگر ببینیم. همین طور که در دریای زندگی شنا  

 ح ه ای متوقف شویم، رس از آب بیرون کنیم و بررسی کنیم: این مسیر را چرا و چگونه طی می کنیم؟می کنیم، ل

 دوستی می گفت هر وقت ماللت زندگی شهری شام را خسته کرد دو مرت باالتر را نگاه کنید. 
چک شان را از آن  می توانیم محل اصلی زندگی خود را روی ابر ها انتخاب کنیم و آدم های کوچک و در گیری های کو 

من ر زیبا، خنک، آرام و امن، نگاه کنیم. جایی که پر از امنیت و محبت است، همه دوستامن دارند و دوستشان داریم.   
چند ساعتی از زندگی مرخصی بگیریم و در ذهن خود به هر جا و پیش هر کس که دوست داریم، برویم. می توانیم  

را تا صبح پیش خودش بعد و صبح که بیدار می شویم از او بخواهیم پیشامن  شب که می خوابیم از خودا بخواهیم ما  
 مباند. 
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خالقیت وقتی دارای ارزش است که منجر به زندگی بهرت و مفیدتری شود وگرنه هر رفتار متفاوت و ناهنجاری دارای    
ل تحول هستند و راه حل های  ارزش نیست.  افراد خالق نوآور هستند، زودتر، با رشایم سازش پیدا می کنند. به دنبا

 متفاوت را ارائه می کنند.  
 

 تفکر مثبت در برابر تفکر منفی 
اساساا فقم "ذهن مثبت" قادر به تدبري و چاره اندييش است نه ذهن منفي. کساين که پس از نگرش عمومي  ام توجه  

حي ضعيف مي شوند که حتي نکات  و  رکز خود را به واقعيتهاي منفي معطوف مي کنند، آن قدر از ن ر جسمي و رو 
 مثبت را از دست مي دهند. 

يک ذهن مثبت قادر است در بحراين ترين وضعيتها و منفي ترين واقعيتها، جنبه هاي مثبت را پيدا کند و حتي فقم  
براين  يک جنبه مثبت بيابد و بر آن توجه و  رکز کند و با تکيه بر آن، به اصالح وضعيتهاي منفي موجود بپردازد. بنا

مي بينيد که من ور از تفکر مثبت، انکار واقعيتهاي منفي زندگي نيست بلکه هدف اين است که دست کم وضعيتهاي  
 مثبت را حفظ کنيم و براي منفيها نيز چاره اي بينديشيم.

ت مثبت  در مواجهه با هر چيز، فوراا سؤايل را از خودتان بپرسيد: اين سؤال طاليي بهرتين  رين براي پرورش ذهني 
 است. به عبارت ديگر، کليد طاليي دستيايب به آن است. سؤال اين است: "چه جنبه هاي مثبتي در اين وجود دارد؟"
معده ام از سالمت کامل برخوردار است. شنوايي ام بسيار خوب است. قدرت فکر دارم. لبايس بر تن دارم. شامرش از  

رش اراده ام تالش مي کنم. وقتي به او مي گوييم: ديگر چه؟ مي  يک تا صد را بلدم. دو دوست خوب دارم. براي پرو 
 گويد: به دنبال يک شغل مناسب هستم و چون تالش مي کنم، يقني دارم که موفق مي شوم. 

. افراد خالق شوخ طبع اند، معام و مسئله را دوست دارند و از پیدا کردن راه حل های متفاوت در زمینه های مبهم و  
  ی برند و این لذت، از جمله مواردی است که موجبات استمرار تفکر خالق آنها را فراهم می سازد.ناشناخته لذت م

برای مثال این که شخصی دریابد برای اینکه ماشینی که در رسازیری قرار گرفته عقب آجری را پشت تایر عقب بگذارد  
ّما این که از چه روش های دیگری نیز می  نشان دهنده هوشمندی اوست. زیرا توانسته است مسئله ای را حل کند. ا

 توان  جلوی این مشکل را گرفت به خالقیت او بر می گردد.  

 رین برای خالقیت اینگونه است که هر پدیده یا موضوعی رابتوانیم طور دیگری نیز ببینیم و به کار برد های دیگر نیز  

 د: فکر کنیم. لطیفه ها و بداهه گویی ها حاصل فکر های خالق ان

 با کلمه شیشه می توانید جمله بسازید؟ بله ساعت یک ربع به شیشه!   

 از آجر چه استفاده های متفاوتی می توان داشت؟ از کتاب چطور؟ 
 با یک قطعه اسفن  و یک قرقره پر از نخ چه می توانید بسازید؟ 

 آگهی: کسی پیدا شده که با ساده ترین مسائل زندگی اش هنوز درگیری دارد: 
 ی را با تغییر رویه خودش برطرف کرده    و    نه با پذیرش آن مشکل، فکرش را از آزار رهانیده است! نه مشکل
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 سؤاالتی که می تواند تفکر خالق را برانگیزد:  

 آیا این تنها راه حل است؟  .1
 آیا می توانید مثال هایی بزنید؟ .2
 چه پاسخ های دیگری می توان به این سوال داد؟  .3
 را از زاویه دیگری نگاه کنیم؟آیا می توانیم موضوع   .4
 آیا می توانید کاربردهای جدید و متفاوتی برای یک شیء بیاید؟  .5
 این شکل شبیه چه اشیائی می تواند باشد؟  .6
 آیا می توانید این قصه را طور دیگری بنویسید؟   .7
 آیا می توانید با این چند وسیله یک بازی )یا کاردستی( طراحی کنید؟   .8

 فراتر رفته و به پرورش تفکر در حیطه عاطفی می پردازیم:  اکنون از حوزه شناختی  

 تفکر مراقبتی : 
کرده و از خود بینی و خود محوری خارج می شویم. آنچه   با تفکر مراقبتی به درک بهرت خود و دیگران دست پیدا 

و بیان عالیق، امیال    امروزه هوش هیجانی نامیده می شود یا با عنوان تفکر مسئوالنه از آن نام می برند هامن آگاهی 
 و ارزش های مطرح برای خود و دیگران است. 

که   که    % 75امروزه دابت شده  افرادی نیستند  )هوش ریاضی و درسی( باالتری دارند، بلکه   IQافراد موفق جهان 
یعنی     باال تری دارند و این توانایی باعث برقراری ارتباطات مطلوب انسانی،   EQکسانی هستند که هوش هیجانی 

 زندگی با عاطفه و توانایی مراقبت از هیجانات و احساسات خود و دیگران می شود. 
کنيم،   تفکر در سطح باال دربرگرينده تفکر نقدي، تفکر خالق و تفکر مسئوالنه است. وقتي به صورت نقدي فکرمي 

نگامي که خالقانه فکر مي  قوانني، معيارها، استانداردها، داليل، ترتيب هاي منطقي و مناسب را به کار مي بريم. ه
ازروش هايي   فراتر  کنيم  ابداع و سعي مي  را  اطرافامن روش هایی  يا دنياي  و  با نگاهی جدید به خودمان  کنيم، 
فکرکنيم که در گذشته به آنها مي انديشيديم، جزئيات احتاميل دنيا را تصور و ابداعات جديد را مطرح مي کنيم. زماين  

ه موارد مهم، مورد نياز یا رضوري توجه مي کنيم. به عبارت ديگر، تفکر در سطح باالتر  که مسئوالنه فکر مي کنيم ب
فاقد ارزش ها نيست. تفکر در سطح باالتر وابسته به علم اخالق و زيباشنايس بوده و ازاين دو تفکيک ناپذير است.  

فکر راجع به تادري محيطي اين اقدامات  فکر کردن درباره اين که چه اقدامايت مي توان در اين دنيا انجام داد، هامن ت 
است. فکر کردن راجع به پدر بزرگ، مادربزرگ يا فرزندان هامن فکر کردن راجع به چگونگي اهميت دادن، عالقمند  
بودن و مسئول بودن نسبت به آنها و مقدم شمردن چنني تفکري است؛ چرا که اين امر اهميت دارد. تفکر مسئوالنه  

کند و بني فوريت و   بندي محدود مني شود؛ تفکر مسئوالنه بايد درجه بندي کند، اولويت گذاري  رصفاا به چنني دسته
 عدم فوريت آن تصمیم بگیرد. 

تفکري که به زيبايي ارزش مي دهد، تفکري قدر شناسانه است. تفکري که براي تقوا ارزش قائل مي شود، تفکري  
ود، تفکر با مالح ه تلقي مي گردد. اگر تفکر براي نيازها ارزش  ستايش آميزاست. اگر تفکر براي ادراک ارزش قائل ش
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قائل شود، داراي توجه است. اگر به رن  ها ارزش دهد، تفکري مهربان محسوب مي شود. اگر تفکر براي رسنوشت  
ها،  دنيا و ساکنان آن ارزش قائل شود، تفکر داراي دغدغه تلقي مي شود. در کل مي توان گفت تفکري که براي ارزش  

 ارزش قائل شود تفکر مسئوالنه است. 
کند،  ن رات   گوش بدهد،  منصفانه فکر  احرتام بگذارد، به حرف های دیگران خوب  سخن دیگری را قطع نکند، 

 مخالف را اگر درست باشد بپذیردو سوگیری های افراطی  خود را زیر سوال بعد.  
ی جاری می شود. کسی که جا برای تازه واردی باز می کند،  تفکر مسوالنه که تفکر مراقبتی نیزگفته می شود در زندگ

رس سفره به کنار دستی هایش که به ظرف غذا دسرتسی ندارند رسیدگی می کند و به دوستی که امروز از کالس غایب  
بوده تلفن می زند و برای رفع  مشکالت دیگران و شنیدن درد دل هایشان وقت رصف می کند، مهارت خود را در  

 مراقبتی نشان می دهد. تفکر  
پس شخص متفکر متواضع است. اگر تحصیل و استفاده از بعضی کالس ها باعث یادگیری انواع عبارات و اصطالحات و  
فرمول های غامض  بشود اما فقم به تکع افراد بیفزاید و در سازگار کردن آن ها با دیگران و افزایش توان درک و  

ودش را بزند و به کار خودش برسد، چهره در هم کند و از زمین و زمان ایراد  همدلی شان نیانجامد، هر کس حرف خ
 بگیرد،  کالس ها و درس  ها به بهرت شدن ایشان کمکی نکرده است. 

 سواالتی که باعث پرورش تفکر مراقبتی می شود: 
 

 االن چه احساسی داری؟ 
 چرا این احساس را داری؟ 

 ؟ چگونه می توانی احساسات خود را بیان کنی
 چه چیزی برایت شگفت انگیز یا جالب است؟ 

 به ن رت دیگران در این مورد چگونه فکر می کنند؟ 
 از کجا می دانی که ن ر دیگران هم همین باشد؟ 

 اگر تو جای او بودی چه می کردی؟ 
 دوست داری دیگران به تو این طور بگویند؟ 

 آیا رشایم دیگران را هم در ن ر گرفتی؟ 
 ی چیزی را از دید دیگری ببینی؟ آیا می توانی تالش کن 

 آیا میان این که تالش کنی چیزی را از دید دیگران ببینی با این که واقعا جای آن ها باشی تفاوتی هست؟ 
 اگر این مطلب را چگونه بگویی دیگران بیشرت با تو همراهی می کنند؟ 

 آیا این موضوع ارزش بحث کردن دارد؟ 
 چرا این مطلب مهم است؟ 

به آنچه تا کنون آموخته ایم مشکالت و خطا های فکری که باعث در گیر شدن ما با خود یا دیگران و یا به  با توجه      
 خطا رفا در موقعیت های تصمیم گیری زندگی می شود کدام اند؟ عناوین آن ها را برای خود یادداشت کنید.   
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نفر بنابر این یا کالس ها را به این صورت تن یم    15تا    10این کالس باید تا حد امکان کم جمعیت باشد یعنی حدود  
عنی بچه ها به دو گروه  ، ی ، از روش تنگ ماهی استفاده مناییدنفره ای را تدریس کنید  20کنید یا اگر ناچارید که کالس  

ظ  یک در میان با حف  دور آنها ایره ای در وسم تشکیل داده و نصف دیگر افراد،  دشده، نصف افراد همراه با معلم،  
و آرامش کامل و هر وقت نیمی از زمان طی شد، دو    همی نشینند و ن ارت می کنند. ن ارتی با سکوت توج  فاصله،

اجرای قوانین و    ، گروه دیگر را در مورد روش رشکت در بحث  و ایرادات  محاسن، گروه ناظر،  گروه جابجا شده اول
ر می کنید و گروه قبلی ناظر می شودند . در دقایق  محتوای بحث ها می گوید و سپس ادامه درس را با گروه دوم کا

 گروه ناظر حرف هایشان را می زنند.    ،آخر
در میان بحث ها و گروه بندی کردن ها می شود گاه از گروه ناظر هم دعوت کرد که ن ر بدهند و کار گروهی کنند  

بنابر این هر کسی باید فرصت داشته    در این صوت زیاد خسته منی شوند.به رشطی که به ن م کارتان لطمه ای نزند.  
 باشد با آرامش و جدیت و توجهی که در این کالس حاکم است ن رش را بگوید و به حرف های بقیه توجه کند؟ 

مثل پیامع اکرم که هر    پس در این کالس باید همه گرد بنشینند تا همدیگر را ببینند و به حرف های هم توجه کنند.
که وارد می شد و ایشان را منی شناخت منی توانست تشخیص    د می نشستند، کسی مسج ی علمی در  گاه در حلقه 

 بدهد که بزرگ این جمع کیست؟
  و ذهن  ارائه کنیم گوش  ،کالس تفکر جمعی بیش از هر کالسی قانون مند است. اما از ابتدا اگر قوانین را پشت رس هم 

 کسی گیرای آن نیست. 
از آن ها    از آن به بعد  مربی با مشورت جمع به قانون مناسب رسید و    پس باید هر جا که مشکلی پیش می آید 

 د. اگر کسی قانون شکنی کرد یک نوبت از صحبت کردن محروم می شود.ن کن   خودشان را یادآوری  وانینقبخواهد  
 قوانین مهمی که بین بحث ها به آن می رسیم:  

به جاده خاکی و حرف های تو در    ی را قطع نکردن حرف دیگر ،  با هم حرف زدن  مه کردن و رعایت نوبت به جای همه
 تو کشیده نشدن و 

؟ بچه ها بگویند: دست  گذاشا به همکالسی چه معنی)یا مصادیقی( دارداحرتام   بپرسید احرتام گذاشا به دیگری:  
بلند کردن، خوب گوش کردن ، دنباله حرف هم را کامل کردن و حرف ها را روی هم ساخا به جای تک روی و  

 کامل کنید. بعدا با پرسش    بگویند و شام اول  آنها   گفا .   مربی هریکی  برای  فقم  
احرتام بگذارد، پر حرفی نکند، گوش بدهد، فکر کند، نگاه تازه پیدا کند و حرف کسی را قطع نکند  معلم هم باید عمال  

عث مشکل برای جمع شود معلم ناچار  البته اگر کسی با زیاده گویی و یکنفره یا دو نفره کردن بحث با  تا الگو باشد. 
همکاری بچه ها به طرح مشکل پرداخته و بپرسد این طور بحث های یک یا دو نفره را می پسندید؟ پس  است که با  
  مراعات توجه و نیاز جمع و این که فقم حرف خودمان را نزنیم بلکه با جمالت   قانونی که نتیجه می شود،  چه کنیم؟

 مطلبی را گفته و بقیه را به دوستان بسپاریم.  ی  رسا و غیر تکرار   کوتاه، 
. هر بله و نخیر با عبارت" برای این که" یا "چرا" ی مربی  است  خوب آوردن و حرف بی دلیل نزدن   یلدلقانون دیگر،  

 روبرو می شود. 
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را  مدیگر  تب برای مربی حرف نزنند و هباید همه گرد بنشینند و همدیگر را ببینند. مر   در تفکر جمعی گفتیم که  
از هم سوال کنند و به هم با رعایت    اجازه خانم و اجازه آقا کم کم تبدیل شود به: "بچه ها".   خطاب قرار دهند. 
 نوبت جواب دهند. 

جلسات مربی بیشرت هدایت می کند تا قانومنند شوند اما به مرور مربی ساکت تر می شود و هر نفر که حرف زد    اولین
همیشه  این به رفتار مربی هم ربم دارد. کسی که    ان دستان بلند شده انتخاب می کند.نفر بعد از خودش را از می 

و مرتب در حال توضیح دادن، درس دادن، و تکرار   خودش می پرسد و جواب می دهد باالی رس بقیه ایستاده است،
توجه دانش  هد،  و از همه بدتر، می خواهد جواب همهی سوالت را بدهد و خطا ها را خودش تذکر بد  کردن است، 
  :. باید  رین کنیم که بپرسیم و تفکر و خود تصحیحی و مراقبت جمعی اتفاق منی افتد  خودش می خواند   آموزان را به

و به بچه ها یاد بدهیم که برای معلم حرف    دارید؟ یا همین را با نگاهامن بگوییم.  ن ری  /بچه ها شام چه جوابی
اگر حرفش اشتباه است، فرصت بدهیم شاید کسی ن رش را اصالح کرد و  من....نزنند برای هم بگویند: بچه ها به ن ر  

اگر اینطور نشد بگوییم: کسی ن ر دیگری ندارد؟ همه همین طور فکر می کنند؟ کسی می تواند موضوع را طوری  
م قسمت  ببیند که هنوز به فکر هیچکس نرسیده است؟اگر فرد منصف و منطقی بخواهد با شام مخالفتی بکند به کدا

 کند؟انتقاد  حرف شام می تواند  
آیا همیشه این طور است؟ همه این کار را می کنند؟ از کجا می دانید که این بهرتین ن ر است؟ چه جنبه هایی از  
موضوع را در ن ر نگرفته ایم؟ آیا ضمن جدی گرفا موضوع بحث، به دوستان خود هم توجه می کنیم؟ چه رفتار  

 ذاشا به دیگران است؟ آیا همه باید با ما موافق باشند؟.... هایی نشانه ی احرتام گ
بحث ها  و   نباید ارصار داشته باشیم که به نتیجه مورد ن ر ما برسند و هرچه ما می خواهیم را بگویند. بلکه معلم  

بچه ها  سواالت را طرح می کند و همه با هم به کشف حقایق می پردازند. در اینصورت مربی  می رود تا گرد شمع  
آن وقت است که اگر معلم حجاب راه نشود اینقدر مطالب جالب تر و کامل تری به دست می  بگردد و بیشرت بیاموزد.

 آید که خود او هم چیز های زیادی یاد می گیرد. 
سواالتی را پیگیری کنید که فکری، کلی ، قابل گسرتش جواب و پر مطلب باشد نه سواالت خاص و دارای جواب های  

 را.   ریز 
 قابل بحث و گسرتش و تفکر جمعی است؟   مثال چرا اکع با اصغر دعوا کرد؟    یا چرا آدم ها دعوا می کنند؟    کدام 

اساس این کالس ها بر خود تصحیحی است. از خود رشوع کنید و به آنها هم تذکر مستقیم ندهید. بگویید خودشان  
 کردند اعالم کنند.   د تصحیحی خو ایراد کارشان را بگویند یا اگر تغییر عقیده و  

اگر  داوطلبانه این کالس را دبت نام کنبم، شاهد دانش آموزان بی فکر و بی انگیزه ای خواهیم بود که کالس را به بی  
حوصلگی و شوخی و زیر سوال بردن می گذرانند. پس خیلی باید دقت کنیم که سطح انگیزه بچه ها را با اخالق  

نشدن، سوال کردن از بقیه بچه ها در مورد ن ر آنها  در زمینه ادر پرورش تفکر در زندگی    خوب، جدیت در کار و تسلیم 
مسولیت    ترند،   یا تادیر  رینی که انجام می شود یا تادیر کلامت منفی و مثبت بر جمع، تشویق کسانی که کم انگیزه

نسی داشا، نوبتی خوراکی آوردن و ..  ی هدایای شا  ، گاه تشویق های مادی کوچکی مثل جعبه  به آنه در کالس  دادن
 حفظ کنیم. 
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اما به مسولین آموزشی از قبل بگویید که این کالس جراحی فکری است، منت ر رس و صدای درد آمدِن فکر بعضی ها  
که کمرت در زندگی شان فکر کرده اند باشند. اما واقعا این دروس می خواهد هامن ها را از این وضع نجات دهد پس  

سا آنها اگر چه مخالف باشند بر آنان مودر است. مواظب باشید کالستان در جلسات اول و دوم ن م خود را  همین نش
پیدا کند و ادر رعایت قوانین را بر اجرای کار به ن ر خواهی بگذارید و از کسانی که خوب دنبال می کنند و حرف های  

ر نشده و رس ل  نیفتید، اگر دیگری بی فکری می کند، شام از  اما با کسی درگی   عمیقی می زنند، با ذکر نام تقدیر کنید.
 . در دل و زبان، ابراز رسور کنیدرشد آرام آرام و تدریجی او  

 برخي توصيه هاي اجرايي
ها را به ياد  شود که آن شود و از معلم خواسته مي ها رشوع مي اغلب راهنامهاي تدريس با مجموعه اي از امر و نهي 

ام نيز از اين مجموعه استثنا نيست. در اين بخش، چند مورد که الزم است معلم از انجام آن پرهيز  بسپارد. اين راهن 
 شود.ي سازمان دهِي مؤدرِ بحث ارائه مي ي عميل در خصوص نحوهكنند و چند توصيه 

 کارهايي که نبايد انجام داد
ار ييك از اين كارها را انجام دهيد ويل متوجه  الزم است از انجام چند كار بپرهيزيد. مهم نيست اگر هر چند وقت يك ب 

" پرورش مهارت  ها به صورت مانعي در به كارگريي موفقيت آميز برنامه  شويد كه مبادرت مستمر به تركيبي از آن مي 
 آيد.در مي های تفکر و مفاهیم قرآن"

ها كارها را به  ام با پرهيز از همه ي آن ويل ش  از اين رو جدي ترند   ، وسيع تري دارند  یبعيض از اين موارد ابعاد و محتوا  
 خويب پيش خواهيد برد. اين موارد پرهيز عبارت اند از: 

هاي اصيل وادار مناييد.  کند آن ها را به پريوي از ترتيب ايدهآموزان تعيني مي . نبايد به جاي ترتيبي که عاليق دانش1
اگر    مختلف اجرای آن رای بگیرید.  نحوه یید برای دو  پس رای بگیرید. حتی اگر کاری را می خواهید حتام انجام ده

چیزی را خواسته اند با آن کنار می آیند و گرنه به مشکل و مخالفت   یتاحساس کنند انتخاب خودشان است و اکرث
 برمی خورید. 

ک  ي تک ت از بطن گفتگوهاي خود، درباره   ی جدید . نبايد به جاي فرصت دادن به دانش آموزان براي زايش فهم 2
 مفاهيم سخرناين كنيد. 

را    درسهاي نسبتاا يب اهميت را به درازا بکشيد و درون مايه هاي پر محتواتر  . نبايد بحث كردن در باب موضوع3
 ناديده بگرييد. 

 ها فراموش كنيد. را از طريق  رين  و مالک ها . نبايد تقويت كردن مفاهيم  4
 هاي يک ديگر فراموش كنيد. ي خود بر پايه ي ايدهده آموزان را به بنا نهادن اي . نبايد ترغيب دانش 5
 گويند غافل شويد. آموزان به در ن ر گرفا كاربرد يا رشايم به كارگريي آنچه مي. نبايد از وادار منودن دانش 6
مثال: چون همه این طور می    خودشان غافل شويد.  هايپيش فرض آموزان به آگاهي از . نبايد از وادار منودن دانش 7

 گویند پس... مربی: پیش فرض شام در این جا درست است؟ مطمئنی که همه این طور می گویند؟
كردن دانش 8 از ترغيب  مثال، مثال    باورهايشان دست برداريد.سخنان و  آموزان به يافا داليل براي توجيه  . نبايد 

قرا و قیاس را در ن ر داشته باشید و  نقض، تجربه شخصی، سند معتع یا نقل قول معتع، گزاره های رشطی درست و است 
 اگر دلیل درستی آوردند اسمش را بهشان بگویید. 
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 ي ن رات باشيد ارصار ورزيد. . نبايد بر اينکه شام مخاطب همه9
 آموزان با يکديگر شويد. . نبايد مانع از صحبت دانش 10
گفته هاي دانش 11 گوش    ی شود منجر مآموزان غافل شويد، چون  . نبايد از گوش دادن به  آن ها نيز به يك ديگر 

 ندهند. 
 آموزان شام را به فکر واداشته است غافل شويد. هاي دانش . نبايد از نشان دادن اين كه گفته 12
 . نبايد فرض كنيد كه هميشه معلم بايد بحث کاليس را هدايت کند.13
یک بحث می    تا به »يك جواب« برسند.ي يک سؤال بحث کنند  آموزان آنقدر درباره . نبايد ارصار كنيد كه دانش 14

تواند چندین جواب خوب داشته باشد. همچنین بحث هایی که گشوده می مانند برای مدت زیادی ذهن را درگیر  
که چه چیزی مهم   این سوال باقی می ماند  پایان  نگه می دارند و به جواب های بیشرتی می رسانند. مثال:"و در 

 است؟" 
کار    آیه هایها با  ب راهنام را بدون توضيح و اشاره به چگونگي ارتباط آن  هاي كتا. نبايد  رين 15 مورد بحث به 

 ببنديد.
 آموزان به تفكر مستقل پافشاري كنيد. . نبايد بر ن رات خود به جاي ترغيب دانش 16
کنيد. جمع را در ن ر بگیرید و بحث را به ن ر خ17 یا سه نفر  گفت وگو را انحصاري بین دو  واهی دیگران  . نبايد 

 بگذارید تا آن ها ادامه بدهند. 
 بها دهيد. "   به حفظ کردن به جای "فهمیدن و به کار بردن در زندگی واقعی . نبايد  18
دانش 19 با  نبايد  مي .  که  ا آموزاين  پوشيده  معاين  به جستجوي  موضوع   خواهند  در  خود  گامن  به  كه  بپردازند  ي 
 بينند، يب صعي نشان دهيد. مي 
 ايد از كتاب راهنام فقم براي تکاليف منزل به جاي گفت وگوهاي کاليس استفاده كرد. . نب 20
 . نبايد صحبت ها را به گونه اي هدايت كنيد که به ن ر برسد ن رات شام موجه ترين هستند.21
 ي گروه درماين تبديل شود. . نبايد کالس به جلسه 22
رای   را با رأي گريي حل و فصل منايند.  فکری هاي  توانند موضوعي آموزان فكر كنند كه م . نبايد اجازه دهيد دانش 23

گیری مربوط به انتخاب موضوع برای رشوع است. اما در درستی موضوعات و توان فکری افراد، بپرسیم: "ممکن است  
 یک نفر درست بگوید و همه اشتباه کنند؟" 

 اي شناختي آن تکكيد كنيد.ههاي عاطفي برنامه و از قلم انداخا جنبه. نبايد بر جنبه 24
هاي عاطفي آن تکكيد كنيد. اول جلب محبت و رابطه  هاي شناختي برنامه و از قلم انداخا جنبه . نبايد بر جنبه 25

 گیری بعد آموزش. 
 ) روش تدریس این کتاب(: کارهايي که بايد انجام داد 

توانم انجااام دهاام. در  س چه كارهايي را ميپرسيد پ كارهايي زيادي است كه نبايد انجام دهيد و شام از خود مي  
توانيد راه هاي بسياري را در پيش گرييد. اگرچه به ن ر ما انجام دادن بسياري از كارها به روشااني غلاام  واقع شام مي

است ويل خييل سخت تر است كه بگوييم معلم دقيقاا چه کارهاي درستي را بايد انجام دهد. اين بدان جهت است که  
ديااد، داوري، هامهنگااي، سااازمان    بااه تنهااايي يااک هاارن و مسااتلزم برخااورداري از حساساايت، صااالح  معلمااي خااود 
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ن است. هيچ دستور واحدي براي تدريس وجااود ناادارد، هااامن طااور کااه هاايچ  دانش آموزاو احرتام به    ،خالقیتدهي
  ر گرفت.توان در ندستور واحدي براي رهعي رسود، مربيگري تيم فوتبال يا كارگرداين تئاتر مني

ز ساااير  ي عميل در رابطه با اين برنامه به ما فهامنده اساات کااه برخااي از رويکردهااا مااؤدرتر ابا اين وجود، تجربه
توانيد با اين سؤال آغاز کنيد كه چه چيزي  را در ن ر بگرييد: مي  درسرشوع تدريس يک    هايرويکردها هستند. شيوه

 توانيد کار را با بحث در باره ي هامن درون مايه ها پيش بعيد.بعد مي  و   ؟مهم بودجالب یا  ها  براي آن  سورهدر اين  
 رین های هر  ها صحبت نکنند. در اين صورت چطور بايد گفت وگو را آغاز کرد؟ كار را با طرح  فرض كنيد كه آن

. بااا وجااود  ناادبه مفاهیم و غرض سوره و مهارت های فکری مهم، ارتباااط دار ها  از كتاب رشوع کنيد. اين پرسش  درس
اين، به ياد داشته باشيد که اينجا کالس ادبيات نيست. هدف، تحليِل رصِف داستان از لحاظ طرح و شخصيت پااردازي  

 است.   مفاهیم کاربردی در زندگی به سمت    سورهنيست؛ بلکه هدف کشاندن بحث از اتفاقات محسوس  
ها را روي تخته بنويسيد.  مکن است بخواهيد آنرا به دست آورديد، م  یا مفاهیم سورههاي اصيل  وقتي شام ايده

کنيااد  ، از اين فرصت استفاده کنيد و هاار ايااده اي را کااه فکاار ميپیش رفت  ها از سوي کالس به کندياگر جريان ايده
 آموزان از قلم انداخته اند به فهرست اضافه کنيد.دانش

پيشنهاد شوند، بعيض از معلامن بااه اياان نتيجااه    ها يا درون مايه هاي بسيار زيادياز آنجايي كه ممکن است ايده
بناادي هااايي کااه شااام و    ها را دسته بندي کنند تا بحث انسجام بيشرتي پياادا کنااد. دسااتهرسيده اند که بهرت است آن

اساات، البتااه بعضاای موضااوعات ممکاان  هاي اصيل مذکور در كتاب ماارتبم  رسيد با ايدهمی  آموزان کالس به آن  دانش
 .این موضوعات برای مهارت های فکری این درس در ن ر گرفتااه نشااده انااداشد که شام می گویید  است طرح نشده ب

)اگر موضوعات را خودتان مرتبم می بینید برای ما یادداشت کنید و بفرستید تا در چاااپ هااای بعاادی در ن اار گرفتااه  
شاانهادی جااایگزین را یادداشاات  شود. این موضوع اگر در هر  رین و بحثی پیش آمد مطلااب دارای ایااراد و مطلااب پی 

 کنید. چون عضو کار گروه تدریس و ارتقاء سطح این درس شده اید.(
هاادف شااام  هاي اصاايل در كتاااب.  از ترتيب ايدههميشه بگذاريد بحث از ترتيب پيشنهادي کالس تبعيت کند نه    

را تعيني کنيااد. مراقااب    ستور جلسهددانند نه اينکه خودتان  ها را جالب ميآموزان آنکار با موضوعايت است که دانش
کنيد جالب است را با آنچااه دانااش آمااوزان مشااتاق بحااث درباااره ي آن هسااتند  باشيد تا مبادا آنچه خودتان فکر مي

ها را نقطه رشوع كااار خااود  هاي آنشود. ايدهآموزان مطرح ميشتباه بگرييد. احتامالا ايده هاي زيادي از طرف دانشا
د بحث را به تدري  از محسوسايت کااه فقاام موضااوعات مربااوط بااه وقااايع و اشااخاص را در باار  قرار دهيد و سعي کني 

 هاي کيل تر بکشانيد. گريند به سمت ايدهمي
هاي اصيل مطرح شده در كتاب رسيد، لح ه ي مناسب براي مطرح کااردن  رسانجام وقتي صحبت به يکي از ايده  

ها براي  ركز بخشيدِن بحث روي آن موضوع،  رسيده است. اين  رين  هاي فراهم شده براي آن ايده فرا يکي از  رين
هاي اصاايل«  براي روشن كردن معاين آن موضوع و براي جلوگريي از تغيري مسري بحث طراحي شده اند. شام بايد »ايده

طاارح كااردن بااه  ( را از پيش مطالعه کنيد تا بتوانيد انعطاف پذيري و زمان ساانجي الزم بااراي مسورههاي هر )و  رين
 ها را در خود پرورش دهيد. موقع آن

هاي تفکر است و يکي از مواردي که اين برنامااه در باار  ي تقويت مهارتبه خاطر داشته باشيد، که اين يک برنامه
كند. يکي ديگاار از  ها كمك ميبه نّقادتر شدن آن  و اين  هاي جديد است  آموزان در توليد ايدهگريد، کمک به دانشمي
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آموزان در کشف معاين است. در اين موارد شايد الزم باشد از امور جزيئ به امور کيل  داف اين برنامه کمک به دانشاه
 .برويد

ن  ياا اي اياان كااه چگونااه ممكاان اساات  ي درباااره چيزي كه در اينجا مطرح كرديم چيزي نبود غري از چنااد توصاايه 
ها جامع و  . ما به هيچ وجه اعتقاد نداريم که اين توصيهدر كالس خود هدايت كنيد  جزوهرا به كمك مطالب    مباحث  

سازد تا سبکي و سياقي را طراحي كنيد که مؤدر باشد و در عني  مانع اند. به تدري  آشنايي با اين برنامه شام را قادر مي
ت  ياا ا تقومهارت های فکری ر حال با سبک تدريس شام همخواين داشته باشد. اگرچه مطمنئ ايم كه اگر کيس بخواهد  

هاي تاادريس موفااق بسااياري وجااود دارنااد و  پااذيريم کااه ساابکامااا مي  .بايد از اعاميل که نهي کرده ايم بپرهيزد  کند 
تجربااه نشااان داده کااه شااوخ    رونااد.بسياري از معلامن مستقل از جمله موفق ترين معلامن در اين زمينه به شامر مي

  رشایم و عالقمناادی هااای ساانی و جنساای درک  محبت و  س، و  طبعی، مطالعه و به کار گیری روش های موفق در تدری 
، پرهیز از خسته کردن و ادامه دادن و در عوض شوخی و حرکت های خالق برای ایجاد تنوع و آمادگی و  دانش آموزان

 توکل و کمک خواسا از خود پروردگار، باعث ارتقاءکیفیت کار و ادامه روند این جراحی مودر فکری است.
ان  ی به تبادل فکری مستمر دارد لذا ن رات و سواالت خود را از طریق اینرتنت با سایر اعضای گروه مرب  این کار نیاز 
 در میان بگذارید. 

                     Adib_hastam@yahoo.com                                                ال حول و ال قوه اال بالله و الحمد لله رب
 العالین
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