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دانش آموزان عزیز
سالم بر شما 

توانایی ما بر فکرکردن، شاید بزرگ ترین نعمتی است که خداوند وجود ما را با آن سرشته است، توانایی بی پایانی که نهایتی 
برای آن نیست. هر انسانی خواه ناخواه می اندیشد و اندیشه هایش را به عمل در می آورد، اّما تالش برای شکوفا کردن این توانایی 
و رسیدن به انسانی »متفکر« و »اندیشمند« بهترین تالش و ارزشمند ترین کار است. از این روست که زیباترین نوع بندگی خداوند 

»تفکر« شمرده شده وفرموده اند:
»هیچ بندگی ای مانند تفکر نیست«١

انسان متفکر، انسانی در مسیر سعادت و جامعه ی متفکر، جامعه ای در مسیر پیروزی و سربلندی است. 
و  با مسئله ها، کاهش خطاهای فکر   به فکر کردن در هنگام روبروشدن  تفکر، عادت  تمرین مهارت  برای  درس منطق، 
رسیدن به تصمیم گیری های درست تر در طول زندگی است. به همین جهت از شما می خواهیم در طول سال تحصیلی به نکات زیر 

توجه کنید:
١ــ هدف اصلی خود در این درس را رسیدن به سطح باالتری از مهارت تفکر قرار دهید.

2ــ برنامه ریزی درسی خود را در راستای این هدف تنظیم نمایید. تمرین قواعد منطقی، بهترین روش برای رسیدن به 
مهارت های برتر تفکر است. به جای حفظ کردن مطالب، وقت خود را صرف تمرین کنید و از همکاری دوستان خود در این زمینه 

بهره بگیرید.
3ــ آموزش درس باید در فضایی فعال، پویا و با مشارکت و همکاری شما اتفاق بیفتد. فعالیت و مشارکت شما در هنگام 
تدریس سبب تقویت مهارت فکرکردن می شود. به همین جهت در متن هر درس تعدادی فعالیت پیش بینی شده که به صورت گروهی 
فعالیت ها  این  انجام  به  مستمر  نمره ی  از  بخشی  می گردد.  ارائه  دبیر  به  آن  نتایج  و  می شود  انجام  تدریس  هنگام  در  انفرادی،  یا 

اختصاص دارد.
4ــ تمرین های پایان درس را با دقت کافی و با بهره مندی از توانایی خود انجام دهید. هم چنین از دوستان خود برای 

طراحی تمرین های دیگر کمک بگیرید تا با انجام پیوسته ی تمرین ها به توانایی الزم در این درس برسید.
5ــ فعالیت هایی که در داخل هر درس با عنوان هایی مانند »بررسی«، »تأمل« و »نمونه یابی« آمده، باید در هنگام تدریس 
دبیر، توسط شما دانش آموزان انجام شود. زیرا این فعالیت ها قسمتی از درس محسوب می شوند و درس، بدون این فعالیت ها 

کامل نیست. 
ـ آن دسته از فعالیت های داخل متن درس که با عالمت ستاره مشخص شده اند، فقط برای فعالیت کالسی در هنگام  6 ـ
تدریس است و نباید در ارزشیابی پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها مورد سؤال قرار گیرند. البته در ارزشیابی مستمر تأثیر 

دارند. 
ـ ارزشیابی شما دارای دو بخش »مستمر« و »پایانی« است. ارزشیابی مستمر از اهمیت خاصی برخوردار است و شامل  7 ـ

موارد زیر می شود: 
الف ــ توانایی پاسخ به سؤال های دبیر از درس.
ب ــ توانایی در انجام فعالیت های داخل درس.
ج ــ توانایی در انجام تمرین های پایان هر درس.

ـ مشارکت در کار گروهی و فعالیت های داخل کالس.  د ـ
ـ انجام کارهای فوق العاده مانند تحقیق، انجام تمرین های منطقی خارج از کتاب، ارائه ی مقاله و کنفرانس. هـ ـ

خداوند یار و نگهدارتان باد

١ــ امام علی )ع(، غررالحکم و دررالکلم، ج 6 ص 348


