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و  تفّکر  يعنی  داشت.  غلبه  تتبعشان  بر  تفّکرشان  که  بود  اين  امام خمينی  صفات  از  يکی 
درس  وقتی  مثال  به طور  بود،  کتاب ها  در  کردنشان  جست وجو  و  تتبع  از  بيش  ايشان  انديشيدن 
مالحظه  هم  را  اينها  کردم،  عرض  و  بردم  خدمتشان  به  کتاب  تعدادی  من  می گفتند،  را  مکاسب 

بفرماييد، فرمودند:
همه را ببريد، من بايد خودم فکر کنم، کسی که اين همه را نگاه کند، برای فکرش مجالی 

نمی ماند.



فهرست مطالب
نامه ای به همکار 

١ فصل اّول: کلّيات 
١ پيشگفتار 
٢ ١ــ١ــ ضرورت و اهّميت پرورش تفّکر و تعّقل 
٣ ٢ــ١ــ جايگاه تفّکر و تعّقل در برنامٔه درسی ملّی جمهوری اسالمی ايران 

٧ فصل دوم: آشنايی با برنامۀ درسی تفکّر و پژوهش 
٧ ١ــ٢ــ شناخت، تفّکر، تعّقل و حکمت 
٩ ٢ــ٢ــ رويکردهای برنامٔه درسی 
١٠ ٣ــ٢ــ اهداف برنامٔه درسی  
١١ ٤ــ٢ــ انتظارات عملکردی 
١٤ جدول رابطٔه اهداف و انتظارات عملکردی   
١٥ ٥ــ٢ــ اصول حاکم بر برنامٔه درسی 
١٥ ـ ٥ ــ٢ــ اصول حاکم بر انتخاب و سازماندهی محتوا  ١ـ  
١٦ ـ ٥ ــ٢ــ اصول حاکم بر روش های ياددهی ــ يادگيری  ٢ـ  
١٦ ـ ٥ ــ٢ــ اصول حاکم بر روش های ارزشيابی پيشرفت تحصيلی  ٣ـ  
١٧ ٦ــ٢ــ مضامين برنامٔه تفّکر و پژوهش پائه ششم 



١٨ ٧ــ٢ــ نقش ها (معلّم، يادگيرنده، خانواده، مدير) 
١٨ ٨ــ٢ــ منابع (محيط، مواد و رسانه های آموزشی) 
٢٠ ٩ــ٢ــ شيؤه ارزشيابی پيشرفت تحصيلی 
٢٨ ۱۰ــ٢ــ برنامٔه آموزشی 
٢٨ ۱۱ــ٢ــ ارتباط برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش و ساير دروس پايه 
٢٩ ١٢ــ٢ــ اجرای برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش در کالس های چند پايه 

٣٠ فصل سوم: صالحيت های معّلمان برای اجرای برنامۀ درسی تفکّر و پژوهش 
٣٠ ١ــ٣ــ شناخت مخاطب 
٣٠ ١ــ١ــ٣ــ انسان و تفّکر   
٣١ ٢ــ١ــ٣ــ رشد شناختی   
٣٢ ٣ــ١ــ٣ــ تفّکر و زبان   
٣٣ ٢ــ٣ــ کاربرد روش های ياددهی ــ يادگيری 
٣٣ آموزش يادگيرنده محور   
٣٤ ١ــ٢ــ٣ــ آموزش به کمک بحث گروهی   
۳۵ ٢ــ٢ــ٣ــ آموزش برای يادگيری اکتشافی   
۳۶ ٣ــ٢ــ٣ــ آموزش به کمک يادگيری مشارکتی   
۳۷ ٣ــ٣ــ مديريت فرايند يادگيری 
۳۷ ١ــ٣ــ٣ــ صبر و تحّمل معلّم   
۳۸ ٢ــ٣ــ٣ــ پرسشگری معلّم   
۴۰ ٣ــ٣ــ٣ــ هدايت مباحثات   
۴۲ ٤ــ٣ــ٣ــ قّصه گويی و داستان خوانی   
۴۳ ٤ــ٣ــ انتخاب مواد و رسانه های آموزشی 
۴۴ ١ــ٤ــ٣ــ معيارهای انتخاب داستان برای برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش   
۴۴ ٢ــ٤ــ٣ــ معيارهای انتخاب فيلم برای برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش   
۴۵ ٥ــ٣ــ طّراحی فّعالّيت   (بخش غيرتجويزی يا اختياری) 



۴۶ ـ ٥ ــ٣ــ اصول طّراحی فّعالّيت    ١ـ  
۴۷ ـ ٥ ــ٣ــ چهارچوب طرح فّعالّيت    ٢ـ  
۴۹ ـ ٥ ــ٣ــ سازماندهی فّعالّيت   های يک جلسه  ٣ـ  

۵۰ فصل چهارم: روش آموزش جلسه به جلسه 
۵۰ مقدمه  
۵۱ جدول توصيفی فّعالّيت   های يادگيری برنامٔه درسی تفّکر و پژوهش در يک نگاه 
۵۵ ١ــ٤ــ فّعالّيت   های تجويزی (الزامی)  
٥٥ واژه های تصادفی   
٥٨ ديدنی های سرزمين من   
٦٠ نارنجی پوش امانتدار   
٦٣ يک اتّفاق عجيب   
٦٦ خرسی که می خواست خرس باقی بماند.   
٧١ بوی خوش مدينه   
٧٣ مردم پسندها   
٧٦ مارگير و اژدها!   
٧٩ شکلی ديگر!   
٨٣ زير ذّره بين   
٨٦ آقکند   
٨٩ پايتخت کشور من   
٩١ لی لی حوضک   
٩٣ شگفتی ها   
٩٥ من و پرسش هايم!   
٩٨ دانٔه نی   
١٠١ ماه بود و روباه!   
١٠٤ ميمون های گرانبها   



۱۰۸ ٢ــ٤ــ فّعالّيت   های نيمه تجويزی 
١٠٨ هر کاری……!   
١١١ برنامٔه کودک و نوجوان   
١١٣ از کجا بدانم؟   
١١٥ چرخ ريسک   
١١٧ رضا   
١٢٠ درخت بخشنده   
١٢٣ پرواز کن! پرواز!   
١٢٨ ما کجا هستيم؟   
١٣١ آخر خط   
١٣٣ من عاقبت از اين پل خواهم گذشت.   
١٣٥ َمم َمم شو   
١٣٨ کيمياگر   

۱۴۰ منابع و مراجع 



نامه ای به همکار

به نام خدا
همکار عزيز سالم

برای پنج دقيقه، ذهن خود را برای يک پرواز خيالی آزاد بگذاريد. تا آنجا که ممکن 
است، ساختارها و هدف های سيستم آموزش و پرورش فعلی مان را فراموش کنيد. اجازه دهيد 
پرورش  و  «آموزش  شما  تصّور  در  بنگريم.  ديگر  ازچشم اندازی  پرورش»  و  «آموزش  به  که 
چطور به نظر می رسيد اگر بر مبنای رويکرد شکوفايی فطرت توحيدی بنا شده بود؟ هدف آن، 
توليد شاگردان باهوش، تغذئه بازار کار، يا داشتن مدارک خوب نبود، بلکه کمک به کودکان بود 

برای اين که اهل تعّقل و ايمان شوند.»
اگر اهل «تعّقل و ايمان» شدن، هدف اصلی آموزش و پرورش بود، آيا هنوز يک برنامٔه 
درسی و آموزش موضوع محور به شکل موجود داشتيم؟ آيا امتحانات وجود داشتند؟ و اگر 

چنين بود، آنها چگونه بودند؟ و… 
حال به پرورش تفّکر و تعّقل فکر کنيد! 

روی  که  می کنيد  مجّسم  را  کالس هايی  آيا  می کنيد؟  مجّسم  خود  پيش  تصويری  چه 
نظريات فلسفی کار می کنند؟ يا دانش آموزان در حال گوش دادن به يک سخنرانی در مورد 
فلسفه، فالسفه و تعّقل هستند؟ يا دانش آموزان در حال انجام فّعالّيت   های هنری هستند؟ چنين 
تصّوری در مورد درس «تفّکر و پژوهش» بسيار دور از واقعيت است. به فطرت کودک آدمی 
فکر کنيد! دانش آموزان قبل از آمدن به مدرسه دارای «چراهای» بی انتها هستند. کودکان 
محيط  به  کنجکاوانه ای  رويکرد  دبستان   از  پيش  سال های  در  آنها  می آ يند.  دنيا  به  فلسفی 
اطراف و جهانی که در آن زندگی می کنند، دارند. چه اتّفاقی می افتد که دانش آموزان با ورود 
به مدرسه به تدريج روحئه کنجکاوی و پرسشگری خود را از دست می دهند و پرسش های 
نيز  سؤاالت  به  پاسخگويی  روش های  و  تجربی،  علوم  حوزه  در  دانش  نوع  از  اغلب  آنها 
پاسخگويی به اين سؤاالت و چگونگی  از نوع روش های مطالعه در علوم تجربی می شود؟ 

بازگشت به فطرت کودکان هدف اصلی تدوين اين کتاب است. 
گروه مؤّلفان


