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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 فرجهماللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل  الحمدهللا رب العالمین

 

 :لسه اولج •

 .دهیمبنویسیم کالم را مورد بحث قرار میبرای اینکه بتوانیم طرح درس پیش دبستان را  گام اول:

توان بعنوان رفتار هم کالم میلکه از بینیم بگو نمی وحاال چرا کالم؟ چون ما کالم را فقط به معنای گفت
 .استفاده کرد

گو یا رفتار دارد، و این رفتار ممکن است که باعث یک صفت در فرد و  لذا در القای یک پیام نیاز به گفت
 .ریزی کنندهمین دلیل محور تربیت را باید براساس گفتار و رفتار برنامهشود و به 

 .باشداین تنه درخت می کنیم تفکر و حرکات و حواس شاخه های بنابراین اگر کالم را تنه درختی فرض

در قرآن چندین بار تربیت را بر اساس کالم بیان کرده است و گفته شده که عربی بودن کالم قرآن  ☘
اند که خود کالم گذارد، حتی به صورت ویژه محققان هم فهمیدهمی سزایی در خود انسان )نورانیت(تاثیر ب

 .اندن را وابسته به کلمه دانستهن بسیار نقش دارد و حافظه انسادر زندگی انسا

خداوند فعال شدن عقل را وابسته کرده به عربی بودن قرآن، وبر اساس همین موضوع باید تمام حواسمان 
ه این باشد که کالم بسیار مهم است چون انسان هویتش به عقالنیت او هست و فقط از طریق عقل ب

 .شوددیگر موجودات متمایز می فرار او هست که با

 . لذا از عربی بودن قرآن باید الهام گرفت واینکه تربیت کالم باید به شکل عربی بودن قرآن باشد

عربی به تنهایی نیست بلکه مفهومی بودن آن است، زمانیکه والدین و منظور از عربی بودن قرآن لفظ 
دهند و هم عربی بودن قرآن زمان هم قرآن یاد میمربیان طیب بودن سخن را یاد بگیرند یعنی دارند هم

دهند )البته حتماً  با زبان کودک باید آموزش داد( باید هم سنخ کودک و همزبان کودک را آموزش می
 .باشیم

راین بحث اول برای یک طرح درس )عربی بودن قرآن و توصیف کالم است( انسان مانند لوحی نانوشته بناب
رضایتمندانه نوشته شود تا به رضایت و اطمینان برسد یعنی اگر در بزرگی به رضایت است که باید با گفتار 

فته شده کتابت را ای رضایتمندانه در آن نوشته نشده است، طبق سوره اسرا که گنرسیده چون حرفه
 کتابک(ءراقبخوان) ا
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طیب که الگو برداری  کشف قالب زبانشناسی قرآن، انتقال تدریجی آن به کودک همراه با کلمات گام دوم:
 . از عربی بودن قرآن است

بودن قرآن به بچه های مهد آموزش دهیم الگوی بسیار مناسبی اگر کتاب رشد یک را با زبان و مفهوم عربی
 .است

های قبیح و زشت ات طیب: کلماتی هستند که بار معنای مثبت دارند با فطرت خود انسان و اما حرفکلم
 .بگوییم در زیبا ترین گذاشت مثال بجای اینکه بگوییم در،تمرکز را بر روی طیببار منفی دارند، باید 

طیب بیان کرد اما همه موجودات و اشیاء در اطراف ما کلمه هستند چه خوب که همه را به شکل ☘
توان طیب گفت، مثال: یک بشقاب بیسکویت را به طور منظم و شلختگی و نامنظمی و نا زیبایی را نمی

 .توان طیب گفتدیگر نمیه را طیب گوییم ولی اگر به صورت خورد شده و نا مرتب بیاوریم را چیده شد

 :شود باید بر این اساس باشدهر طرح درسی که نوشته می •

 نطق، قول، کالم

کند مثال توان از طریق نطق فهمید و درونیات را خودآگاه یا ناخودآگاه آشکار میحال فرد را می نطق:
 .شود نطقی او میکند، گریهریه میکودک گرسنه گ

 .کندنطق بیشتر با حواس در ارتباط هست و تفکر را فعال می

دهد یف درونی دارد که براساس آن کاری را انجام میگیرد ،تعار ای که مبنای چیزی قرار میگذاره قول:
اکات یا علم در کند چون گرسنه است، لذا نطق بر اساس قول هست. قول بیشتر با ادر مثال گریه می

 .کندارتباط است و سمع و بصر را درگیر می

تیاری هست خواهد و این اخدرگیری با دیگری دارد مثال برای رفع گرسنگی از مادرش شکالت می کالم:
 .کندمگر اینکه تکوینی باشد. کالم بیشتر با عواطف و توجهات در ارتباط است و فوائد و قلب را در گیر می

مورد  ۳ای اهل هر تشکر را فعال کنیم، خیلی خوب است که بچه عقل،ست که تفکر، تهدف هم همین ا
 .باشد

شکر را هم که فعال  کنیم شکر را فعال کردیم،کالم را طیب  قول، اگر بتوانیم طبق یک فرآیندی نطق،☘
بچه مورد اگر طیب نباشد اختالل وارد  ۳شود تفکر و تعقل او هم فعال شده است، هر کدام از این 

 . ایمکرده

ساله باید قدرت سپاسگذار از والدین را داشته باشد، خود همین موضوع یک عنصر و یا  ۷الی  ۶کودک 
 .محور بسیار مهمی است
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از موارد دیگر که باید اهمیت داد اینه که اگر کودک کار اشتباه انجام داد باید پرسید چرا؟ پرسش یکی 
 .به فکر فرو رود برای کاری که کرده است برای کار اشتباه خیلی خوب است که بچه

القای ناراحتی به وقتش در کودک خیلی خوب است، مثال در مقابل رفتاری که بچهای را زده باید گفت 
 .دونم که ناراحتی او را زدهای پس برو ازش معذرت خواهی کن، و کودک در اینجا باید ناراحت باشدیم

ود، جلوی اون ب نطق را نگیریم احساس آزادی داده شتادیب نطق یعنی جلوی اون اظهارات طی☘
 .داد خوب را ارتقاع گرفت و دگیریم، جلوی نطق معیوب را بایهایی که باید اصالح شود را مینطق

اولین مورد برای تاثیرگذاری تربیت طیب سخن، معلمین هستند انقدر که معلمین در رعایت کالم طیب 
 . مهم است طرح در آنها مهم نیست

 سال آموزش کنترل روی حواس، ادراکات، ۴آل  ۳برای یک مهد کودک خوب اول باید معلمین آن را 
 .قول خود را داد نطق، عواطف،

 

 حواس، ادراکات، عواطف و توجهات، نطق، قولبراساس:  مربی خوبهای یک ویژگی •

است ولی ناراحت قدرت تشخیص حاالت یک بچه را معلم باید بداند مثال صورت بچه مدلش خندان . 1☘
 . )حواس(را باید بفهمد

باید باید کودک را مورد احترام قرار دهد مثال بگه: آقا، سیده، فهمیده ... نگاه به تعاریف کودک . 2☘
 )ادراکات( .درست باشد

 ها سری متوجه خواهند شد.است چون بچه ها نباید تمایز برقرار کند و این خیلی بدبین بچه. 3☘
 ()عواطف و توجهات

اینکه معلم موضوع را به خوبی درک کند و با هیجان و به حالت بچگانه مطرح کند خیلی خوب . 4☘
 )نطق( است

کنترل کرد هر بچه به همان شکل که هست باید قبول کرد، معلم تعریف سازی ها را نباید زیاد بچه. 5☘
 را باید خوب بلد باشد.آدم خوب اونیکه...)قول(

شود، مثال هر کس ناخن بلند داشته باشد معه میو تعریف هست که وارد جادشمن از طریق همین قول 
 .زیباست
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داشته باشد . اینطور نباشد که مهربان ها بی یک معلم حتما باید عالوه بر کالم طیب ظاهر طیب هم ☘
حجاب هستند بای طوری باشد که مهربان ها با حجاب هستند چو کودکان از لحاظ بصر سریع الگو برداری 

 .می کنند

 .برای ارزیابی یک معلم ایده آل باید عمل و اعتقاد و آرزوی اورا ارزیابی کرد☘

 . ودر آخر اینکه کالم رزق کودک است

 

  :تکلیف برای جلسه دوم •

  ای تهیه شود برای ارزیابی یک معلم ایده آلپرسشنامه .۱

 .ش پیش دبستان را بنویسیدبه انداز چند صفحه درمورد علت انتخاب کالم به عنوان محور آموز . ۲
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 فرجهماللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل  الحمدهللا رب العالمین

 

 :دوم جلسه •

برای اینکه طرح درس ایده آلی داشته باشیم باید کالم را ببریم در عربی بودن قرآن، چرا عربی  گام دوم:
 بودن؟

تا رجوع به عقل امکان پذیر باشد، ساختار فهمی در انسان داده ربی بودن نازل کرده خداوند قرآن را به ع
 .فهمدآن را میشده که وقتی مواجهه می شود با این کالم 

منظور از عربی بودن تنها لفظ آن نیست بلکه مفهوم آن هم مهم است و در واقع مفهوم عربی آن است 
 . که در وجود انسان گذاشته شده است

 )قابل فهم یعنی آشکار ( مبهم( عربی: شکل است، اعجمی: )غیر قابل فهم، ۲م انسان به کال فهم

فهم نسبت با  فهمد،کالم عربی باالترین قدرت را در تعبیر،را میدر انسان طرحی وجود دارد که عربی 
 د.دیگر الفاظ را دار 

ایق را بفهمد، قرآن هم طبق همین در واقعه انسان دارای ساختار فهمی است که اذن پیدا کرده تا حق ☘
 .ساختار و نظام نازل شده است

فهمد، و اگر گفته شود زشت، زشتی را می شود که زیبا، زیبایی را می فهمدوقتی به صورت عربی بیان می
 .اگر االن هم نفهمد بعدا خواهد فهمید

ظلم در همه جا ر دهیم که المللی قرابر اساس عربی بودن و فهم این زبان میتوان حتی یک نظام بین
 .محکوم است

خواهیم به دهد برای زبان فطرتمان و ما میاینکه زبان عربی داریم خیلی خوب است چون الگویی می
 .همین دلیل از آن استفاده کنیم

 . اندهای متفاوت بودند هم فهم عربی داشتهانجیل( بازبان هایی که قبل از قرآن آمده )تورات،تمام کتاب

ها را در قبایل و حاالت مختلفی آفریدیم یعنی اختالف حجرات مطرح شده که ما انسانوره در س •
های مختلفی داشته ابتقهای مختلف ر ینکه بتوانند در زندگیهاست برای اقوم آن لباس، در زبان،

بخاطر اینکه با  هایی از تمایزات بشری معرفی کرده است،باشند، خود این تمایز در زبان جلوه
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ترین آنها کسانی هستند که با تقواترین هایی که وجود دارد همدیگر را بشناسند و گرامینوعت
 .هستند

چون عربی بودن قرآن دلیل بر فطرت خود  ؟استهای دیگری نبودهانچرا پیامبر اسالم به زب •
همد توان تبدیل کند، ترجمه کند و بفشود که ظاهرا الفاظ را میانسان متوجه می انسان است و

الفاظ عربی بودن و فطری  . بینفهمد عربی بودن آن استقرآن می در واقع حقیقتی که انسان از
بودن آن یک نسبت خیلی تنگی است که انگار همین عربی بودن آن است. در واقع اگر کسی 

 . بخواهد زبان فطرت را یاد بگیرد باید برود روی دستورالعمل زبان عربی کار کند

م بگیریم و زبان ها کار شود و باید از عربی بودن قرآن الهات زبان بچهربی بودن و فطر لذا باید روی ع
 .فطرت را یاد بگیریم تا بتوانیم با زبان فطرت به آنها بیاموزیم

شود، هر چقدر ساختار وجودی او ارتقا زمانیکه انسان مواجه می شود با کالم، فهم در آن ایجاد می ☘
تر( بر تر) طیبطبیعیتر( و تر) عقالنیپیدا خواهد کرد. هر قدر فرزند را فطری رتقاپیدا کند فهم از کالم ا

 .شوداساس ساختار وجودی ارتقا بدهیم فهم او هم بر همون اساس زیاد می

 .تونه فهم و عقل را زیاد کنهبنابراین اهمیت کالم و اهمیت عربی بودن آن می

. حرف( بالغت دارد قیود، )جمله،. نحو دارد فعل( حرف، ) اسم، .صرف دارد دستورالعمل زبان عربی:
گوییم مهد مثل این که می کند( بر اساس این موضوع الگو و قالبی را باید طراحی کرد.ا می)لحن پید

ها هم باید به هایی، که این قالببریم ولی روی یکسری قالببازی... می کودکی را بر اساس حواس،
 .م؟ چون کالم نقطه ثقل فهم استصورت کالم باشد، چرا کال

دک استفاده شده باید طبق قالبی باشد که در نظر گرفتیم بر اساس به طور مثال رنگی که در مهد کو
دلیل و همینجوری نه اینکه بی کالم طیب و دستورالعمل زبان عربی، یعنی مفهومی را باید به ما برساند،

ها را براساس کالم طیب تر هستند و همانهایی مهمچه چیزیبعد باید بدانیم که  رنگی را انتخاب کنیم، و
 .تورالعمل عربی بکار بردو دس

سال اول احترام به والدین است از کجا  ۷ترین موردی که مهد باید اهمیت بدهد در واقع در لذا مهم
 .فهمیم که مهمتر است از قرآنمی

ات پروردگار یکتا ذم طیب باشد چون که تواند منتقل کننده کالپس یک انسان یک شیء یک نوزاد می
 .اوست که خالق همه چیز استها جاری است و در آن

ها در و دیوار اهمیت تر تشخیص بدهند. در اکثر مهدکودکوالدین و مربیان باید موارد را از مهم و مهم
مهد باشد بچه اگر مربی بد اخالق در آن  ،دارد ولی چیزی که مهمتر است اخالق و رفتار یک مربی است

 .در آنجا نخواهد ماند هر چند که مهد کودک زیبا و قشنگی باشد به هیچ عنوان
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شود میزان طیب بودن کالم بستگی به محتوای داخل آن دارد، باید دید کارهایی که در مهدها انجام می
هللا باشد و  رهای ما باید بر اساس کالمبریم در کالم، پس معیابر اساس حرف خدا هست یا نه وقتی می

فهمیم که این کار خوب است یا نه و اونوقت می توان نسبت به نفر به نفر تصمیم ها میعیاربر طبق این م
 .بگیریم و این خیلی خوب است

 :در کل انسان از کالم وحی این را باید بفهمد •

د و پدر و مادر را در ا صفات نیکو و رحمانی بفهمکه در دوره اول رشد باید والیت پدر و مادر را در خود ب
 شادی، ها را بر اساس این الگو بگذارد )بازی،ی خدا از باب رحمانیان فهم کند، و باید همه مبناخلیفه مقام

 .بیند رحمت یادش بیفتدبیند به به یادش بیفتد و مادر را میزبان آموزی( یعنی وقتی پدر را می فعالیت،

 ا نباشد؟مهد باشد ی رسیم که آیااینجا به این سوال می و در

 .کند باشد و گرنه نباشدگر موردی که در باال بیان کردیم را فعال میا

اش به هر شغلی اگر بخواهد دست پیدا کند باید مبنای آموزش را بفهمد در کنار آن ای در آیندههر بچه
 .مثال خلبان یا دکتر شود

 .ل فهم کالم خیلی خوب استسوره مریم برای انتقا

. یه کالم است یعنی هر چیزی که بخواهیم از قرآن یاد بگیریم در این سوره آمده استد هم پاسوره حم
 )پایه انسانیت و عبودیت است(

گیرد که خوب است یوقت شود یوقت پیام مهربانی را میتمام اتفاقات توسط پیامی روی کودک ثبت می
 .رد که این بد استگیپیام نامهربانی را می

اشند، نه اینکه موازی والدین و این را والدین بدانند و به فرزندانشان د دست والدین بمربیان مهد بای
 .بریمبفهمانند که این ما هستیم که تو را به مهد می

  .مربی باید بداند که در کجاها باید القاهای جمعی استفاده شود و در کجا القاهای فردی استفاده شود

نامه از آن استفاده باید بکند که به آن یک مربی به صورت آیین ما یکسری معیارهای رشد داریم که☘
ها را طبق این توان حاالت بچهشود و باید به صورت تفصیلی روی آن تحقیق کند که میفقه هم گفته می

 . معیارها متوجه شد

. نوعی استی او چه کند باید بپرسیم گریهمیمثال اگر مادری رجوع کرد به مهد و گفت که فرزندش گریه 
و بداند و  هارو یکه مربی باید انواع گریه گریه ناراحتی، گریه وابستگی... گریه افسردگی، گریه لجبازی،
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اگر گریه او لجبازی و وابستگی بود نباید بیاورد ولی اگر گریه خواب آلودگی و کم حوصلگی بود باید 
 . نده یاد خواهیم گرفتها ان شاءهللا در جلسات آیین بچهبیاورش. حل کردن مشکالت ا

این معیارها را باید از عمق وجود پذیرفت وگرنه تاثیر گذار نیست، و طیب سخن یعنی اینکه اول طیب 
باش و بعد سخن بگو، آنقدر باید باور داشته باشی که در ابتدا خودت عمل کنی تا بتوانی تاثیر گذار بر 

 .دیگری باشی

توان در راستای اهداف الهی قرار بگیرد، مثال لحن را نام می جلسه آینده اینکه اجزای کالم چگونهدر 
 .توان از کالم جدا کردبریم در این گذارهها و اینکه لحن را چگونه میمی

بینیم در صورتی که اصل در واقع هیچ کالمی وجود ندارد مگر اینکه در آن لحن وجود دارد و ما آن را نمی
 .تدغرض به مخاطب بوسیله لحن اتفاق میف

 

 :تکلیف برای جلسه سوم •

 .میگیری کالم را کامل مطالعه کنیم و بپذیر سیر شکل . ۱

ی بودن نی اول را مطالعه کنیم به ترتیب الویت مشخص شود )بر اساس وحیامعیارهای رشد در دوره .۲
 آن(
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 و عجل فرجهماللهم صل علی محمد و آل محمد  الحمدهللا رب العالمین

 

 :سوم جلسه •

 گفت تفکر او شکل گرفته است. شودیکار را انجام دهد م کیء کامل رهیکه بتواند زنج یابچه

 وار انجام دهد.ریبه صورت زنج دیدوره اول مسائل مربوط به کار خودش را با در

 وار انجام دهد.ر یبه شکل زنج دیاطرافش را با طیدوره دوم مسائل مربوط به مح در

 است. تیدوره سوم مسائل مربوط به جامعه اش مورد اهم رد

 شود.یم تیها مورد اهمچهارم مسائل مربوط به جامعه و اشتغال آن یدر دوره

 داشته باشد. ریس دیدر واقع تفکر با. تفکر حرکت در آن است ییشاخص شناسا پس

 ایمهد بزنه  ا بخواهد مدرسه،اجر و  یز یر برنامه یکند برا دایورود پ هیو تزک میاحت تعلسدر  یاگر کس
 بیحتما فر  ،مطابق با چه باشد خواهدی، پس ماو مطابق با قرآن نباشد یهاو شاخصه سهیبنو یکتاب

 یارهایمطابق مع قاصدرا م شیفکر نست نظام نتو یهم ندارد، اگر کس ی، شوخرا خواهد خورد طانیش
که ما  ستین یز یمقاصد چ نکهیا لیبه دل ،یاله ریغ یهابه دام فتدایقرار بدهد خوب معلومه که م یاله

 .میر یبگ ادیآن را  دیبا میخودمان بفهم

موجود داشته باشد، برائت از  تیاز وضع یر ییتفکر در قرآن حتما مقصد باشد نه ابزار، اگر انسان تغ
  کجاصال ردیقرار نگ ریممکنه در مس ریمطلوب را هم بشناسد غ تیموجود داشته باشد وضع تیوضع

 کنندیم دایپ زیاز خطر گر  یوقت واناتیهمه ح نیکه هست تو تکو واناتینخواهد رفت حداقل انسان، ح
بده و اشکال  صیبتونه تشخ نکهیه شرط اب یکنند ولیروند، نوعا هم اشتباه نمیمعبد م کیبه سمت 

 از مقصد ندارد. حیدرک صح نکهیانسان بخاطر ا تونهیکه نم نجاستیدر هم

کند، ی)راه( را روشن مقیطر  و کندیم یچون فهمش نور افشان یاست ول یو فهم یدراکاحتش اتفکر س
 موضوع است. نیجدا از ا دهد و ارادهیحرکت را عقل و فعل انجام م کند،یم جادیانسان ا یحرکت برا

 . شودیحرکت است که به عمل منجر م کیو  یدرون ریس کی تفکر

 سن متفاوت است. یهاشفاعت در هر دوره از دوره( یدر قرآن )شکل همکار  عیشف

 پدر و مادر هستند. عیاول شف یدر دوره
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 معلم هست. عیدوم شف یدر دوره

 علما هستند. عیسوم شف یدر دوره

تفکرش فعال  میگیوار انجام دهد را مریو زنج تیعنوان فعالمورد رابه  کیبتواند  نکهیدوره اول هم در
 دارد. تیما موضوع یندارد توانش است که برا تیما موضوع یبر ا شزانیم یعنیشده است، 

وار به هم متصل باشد تا ر یتمام جلسات کالسش به حالت زنج دیموضوع با کی انیب یمهد برا یمرب کی
او هم قابل فهم  یافه شد براضها اماه به بچه ۲بعد از  دیجد یااگر بچه ینجور یا دیر یتفکر شکل بگ نکهیا

 ضد تفکر انجام داده است. یموضوع کار کند کار  کیو اما اگر هر جلسه در مورد  .خواهد بود

 یاو گوره ریها گدر بچه یعنیهستند  یخوبه چون آنها بر مدار حق و فطر  یلیها خبچه یوکار کردن ر 
 ها باز نشدهدر آن یشرک یروزنه چیفهمند و هیفقط خدا را م یعنیحق نباشند.  ریکه در مس میندار 

 است.

 رجوع به عقل:  یمقصد بعد

. مثال عقل یقوه ندیگویرا بهش م نیبابا ا یمامانه، چ یبده، چ ی، چخوبه یچ نکهیا صیتشخ یقوه
مورد موضوع قابل  نیدر ا دهد،یم صیغذا تشخ ری، غذا را از غدهدیم صیمادر تشخ ریمادر را از غ

 .غذا هست نیا ستیغذا ن نیا می، بگردیآن کم کم تحت تجربه قرار بگ یاجرا

 .ندیگویرا منطق عقل م کندیم دایورود پها دینبا دیکه به با ییهاستیهست و ن پس

 .، هر اصالح متناسب با خودش استستندیها متناسب با هم نستین اصالح هست و حاال

کم  ریبچه ش کیو اما  ردیرا بگ شیجلو دیمادر با نجایدر حد انفجار در ا خوردیم ادیز  ریش یامثال بچه
 بخورد.  یشتر یب ریروش کار کنه که ش دیمادر با خوردیم

در رجوع به عقل هست و  یدارد ول تیو چرخه در آن اهم ریتفکر و عقل: در تفکر س نیب زتمای ☘
 شود.یها مهم مستین

 .باشدیعقل منبع  م  عیدارد و شف عیبه شف ازیکه گفته شد انسان در هر دوره ن همانطور

داشته باشند که  ییاجرا یدستورالعمل کی دیسال به عنوان والده با ۷ ریبدن کودک  ز  یعیمنطق طب یبرا
را هم  ییکارها یکسر ی دیو با ،است گردن پدر و مادرها یافهیوظ نیا میغذا را ند نیا ای میغذا را بد نیا

 میگیبه فرض م فهمد،را ب ستین وانجام بدن که عقل خود فرزند هم شکوفا شود که خودش هست 
خوبه اصال جواب  یسالمت یبخور چون برا نویا میاگر بگ گرید ییاما در جا شه،یم تیاذ تیبلند نپر پا ها
و همزمان  خورمیبا رفتارشان نشان دهند که من م یواقع یلیرا خ زیپدر و مادر همان چ دیبا نخواهد داد،
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 یرا بخور کار  نیگفت ا دی، نباتشیبخاطر خاص رموخیم یول تنشان دهد که تلخ اس یبخورد و با حالت
 شیاگر به حالت نما یشود ول دینبا یحالت دستور  ،دارد تیهم نداشته باش چون خاصبه طعم آن 

با وجود تلخ بودن  یحت ردیپذیراحت م یلیکه خ دینیبیم میرا به او نشان ده بیو ط یاحساسات واقع
 .دیاال کردهش را فعبه عقل وعگفت که رج شهیاونوقت م آن،

 نیکنند ا یاگر پدرو مادر نزد فرزندانشان دعوا بکنند پرخاشگر ؟ کندیم عیعقل را ضا یز یو حاال چه چ
، چون فرزندان با هم نوع خودش پرخاش کند تواندیکه انسان م میاموضوع را به فرزندانمان القا کرده

در  ندیبیخود م یرفتار را رفتار اله نی، و ادیاو دادهشما مجوز آن را به ا. کنندیم یخوب الگو بردار  یلیخ
. و نندیخود بب یرا رفتار  اله بیباشد و رفتار ط بیداشته باشند که ط یرفتار  دیپدر و مادر با کهیصورت

پدر و  یکه وقت یورت. در صنندیبیو منبع هست پدر و مادر را اله خود م یساز رهیعقل ذخ تیچون خاص
موضوع با رفتار پدر و مادر هست که  نیو ا فتندیخداوند ب یعنی یاله واقع ادی دیبا نندیبیمادر خود را م

 .کندیفرزند را متوجه م

 است. ندیبیکه کودک م ییرفتارها یساز ار یعقل مع کار

عاقالنه برخورد  یعنیعقل  فهمدیاونوقت م میما در خانه با همسر و فرزندمان عاقالنه بر خورد کن کهیزمان
 دن.کر 

او هست  تیکه در ب ردیبپذ دیبا یبرد در عواطف و پدر را به عنوان ول دیسال اول را با ۷رجوع به عقل در 
عنوان بودنش و ها بلکه بهدینبا دیعنوان بابه نکهیاست نه ا یاژهیم وکه باالتر از همه است و قابل احترا

 سال دوم است نه اول. ۷پدر در  دینبا دی، باعواطفش

که با ها آن یبنام پدر و مادر است در زندگ یاول وجود عنصر یعقل در دوره ییشکوفا یصهشاخ��
عنصر  نیا شتریمنطق آن شناساندن ب دیاست پس بااگر قرار بر بودن مهد  د،یآیمنطق مهد جور در نم

 .کندیم فیضع اصورت باشد رجوع به عقلش ر  نیاگر در ا رد،یآن را بگ یجا نکهیباشد نه ا

 ها .در دختر باألخصها آن تیمهم است شناساندن پدر و مادر و ب یلیخ

 عقل:  ییشکوفا جهیدر نت

ها از جنس دینبا دیبا نیرا نه اما اگر هم دیو نبا دیبا یفهمند ولیرا م ستین ها هست وکه بچه نستیا
 .دیاونوقت همان را هم خواهند فهم شود ستیهست و ن

 میاسمع او را فعال کرده میکه عقل او را فعال کن نیا ینباشد بجا ستین ن هست وکه در آ دیو نبا دیبا
در  میکن شتریو علت و معلول او را ب ستیهر چه هست و ن میاکرده عیصورت عقل او را ضا نیو در ا
 .میاعقل او کمک کرده ییشکوفا
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طرح درس ما که  یهااریمع شودیم میرویجلو من شاءهللا او  میر یگیم ادی کیبه  کیکه  یمقاصد نیا
ها داشته عمل به آن زیها را در کالس خود اجرا کند و خود نار یمع نیا دیبا ی، هر مربیبعد از انتخاب مرب

 باشد. 

 :چهارمتکلیف برای جلسه  •

 .میار ی* شاخص در ب ی*طرح درس و رفتار مرب یبررس ی*تفکر* و *رجوع به عقل* ، برا اریراجع به مع

 دیبا ییو رجوع به عقل خوب باشد چه شاخصه ها یطرح درس بخواهد از لحاظ تفکر  کیاگر  نکهیا یعنی
 داشته باشد؟ 

داشته  دیبا ییو رجوع به عقل خوب باشد چه شاخصه ها یبخواهد از لحاظ تفکر  یمرب کیرفتار  اگر
 باشد؟ 

 نزنند. را در حضور بچه ییهاپدر و مادر مثال زدند که مثال چه حرف یبرا استاد
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 عجل فرجهماللهم صل علی محمد و آل محمد و  الحمدهللا رب العالمین

 

 :چهارم جلسه •

 کودک: سند 16شاخصه 

ذکر، تقوا، رحمت و  ت،یبه شکر، هدا یابیتفکر و رجوع به عقل و دست یی"در منطق قرآن شکوفا .16
 نیبه ا دیانسان با یر یگبدان معناست که جهت نی. اشودیمحسوب مکمال انسان  تیفالح به عنوان غا

 سمت باشد."

راستا باشد. و  نیدر ا کنندیکه م ییداده نشود صرفا. بلکه تمام کارها ادی: ذکر و تقوا و ... به بچه یعنی
  ها خارج نشود.چهارچوب نیحواسشان باشد که از ا

جهتت  دی... با ای یبزرگ هست ،یکودک ستیتم، مهم نمن انسان هس دیکه گفت نیدر طراز. هم انسان
 سمت عقل باشد. جهتت به جهت تفکر باشد.. سمتت به دیسمت باش نیدر ا

 تیموجود به وضع تیترک آگاهانه وضع یعلم و رجوع به منبع برا یساز دادن همراه با فعال ریتفکر س -
 مطلوب  است.

 حق است. دهندهصیعقل در انسان گوهر تشخ -

 .کندیکه انسان را به خدا متصل م یعاملدهنده انسان به خالق خود است. ذکر اتصال -

 در جهت حق است. یرونیو ب یدرون یهااز توان یمندشکر بهره -

خاله  د،ینشهد، کربال... عمه دار  دیبر  دیکنیم دایپ قیمثال توفاست.  یاله وضاتیاز ف یمندرحمت بهره -
 سر،ی. به شکل شودیدار مخانه شود،یازش برداشته م ی. مثال قرضرسدیم که به آدم یراتی... خدیدار 

 هست تیاست ... نعمت قابل روئ یو خوش یآسان

 . روح نعمت، رحمت است.شودیم دهیبا نعمت د رحمت

... یر یو راه م یراه بر  یبلد نبود ،یحرف بزن یبلد نبود ها و استعدادهاست.توان ییفالح شکوفا -
بچه نتونه  هیکه  یحرف بزنه. خدا نکنه وقت تونهیکه بچه م دیشیخوشحال م یلیخکه  ییهمونجا

 ریمسدر  شودیالفعل مکه موجود است و به یابالقوه یهاسالش شده. توان ۲،۳ یحرف بزنه وقت
 .ستی#حق. منظورمان استعداد فحش دادن ن
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 .شودیاست که از مشاهده خود در محضر خداوند حاصل م یتقوا مراقبت -

موارد فوق مورد خدشه  دیرخ دهد نبا یدر سن کودک هیو تزک میکه بخواهد تعل یاست در صورت یعیطب
 قرار دهند: ریموانع ز  یکودک را در راستا دینبا انیو مرب نیوالد یعنیواقع شود. 

علم + رجوع به منبع)کتاب، پدر، معلمه...( + شناخت درست  یساز دادن + فعال ریموانع )س -
 مطلوب تیبه وضع افتنیموجود + سوق  تیبه ترک وضع لید + مموجو تیوضع

است که راه برود.  نیساله ا کیمطلوب بچه  تیکه بچه بفهمد نه خودم بفهمم. وضع یمطلوب تی)وضع
 ( میاور یو ... به وجود ب کالیو بار  قیبه راه رفتن را تشو لیم دیبا

موجودش رو  تینذاره بچه به وضع ایکنه(.  دایپعلم  علم رو فعال کنه)نذاره بچه اینده.  ریس ای یعنی
 ... ایبشناسه. 

و  می. عالقه خودش را بپرسمیاز خودش بپرس ه؟یساله چ ۳بچه  مطلوب تیوضع می*از کجا بفهم
 *میدهیو جهتش م میکنی. اصالح ممیکنیم بیاما نطق را تاد میکنیها کار مبراساس نطق بچه

 .میکنیخودشان کار م قیها و عالسال اول با نطق بچه ۷

که خداوند  فهمندیها مکه همه آدم رسدیم یروز  هیاست.  تیهدا نیتضم ت،ی* تعدد نسبت به هدا
 چقدر دوستشان دارد.

 اردو، و ... ،یکاردست ،یمتعدد: باز  یهاها و قالبکالم. اما در ظرف شودیم حیمحتوا و نخ تسب

 قالب محدوده به توان بچه است.  هر

بکند و متناسب  ینقاش قهیدق ۱۰از  شتریب تواندیساله نم ۳بچه  ایکند.  ینقاش تواندیساله نم ۲بچه  مثال
 کرد. یز یر برنامه دیبا هاتیمحدود نیبا ا

 .کندیرا منتقل م یامیها چه پقالب نیا همه

  یاله یهاتیغامختلف و به سمت  یهاقالببعنوان محتوا در  کالم

هفته  ۴رساند. مثال  دیدر طول زمان کالم را با جیو به تدر  یباشد. به طور استمرار  ادیز  دیها نبامکال تنوع
 .مییگویموضوع را م کی

 باشد. وجه مشترک کالم است. تواندیوجه مشترک همه نم یباز 

 موانع )شناخت حق + رجوع به حق( -
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 نیدعوا است. تا والد دارند و آشوب و که بچه ییهااز ضدش شناخت. در خانواده دیرا با یز یهرچ
 نجایدعوا کرد. ا دیاست که نبا یی. در ذهن بچه عالم جادیحرف نزن دیگویدعوا کنند، بچه م خواهندیم

 .شدی. اگر خدا بود دعوا نمستیخدا ن

اشتباه است و انسان اهل  نیکه ا فهمدیمعقول و اشتباه انجام بدهند، بچه م ریکار غ کی نیوالد اگر
 .نجاستی. موانع اتصال به خالق استین نجای. خدا استیکارها ن نیا

و ارامش است. و خانه محل امن و  نیحاکم در خانه است. خدا امن ینیخدا و حق را از وضع تکو بچه
 .شناسدیان و بدور از اضراب مرا به امن و ام یفطر  یاست. خدا تیامن

بودنشان  ینیون به حق و فطرت و تکبکند و وضع اتصالشا یکه بچه احساس ناامن دیبکن یکار  هرچقدر
بکنند تا مستقب بشوند.  هیها در اتاق گر بچه دیبگذار  ندیگویم هایغرب نیبد است. مثال ا دیرا فطع کن

 عدم ذکر یعنی نی. اکندیاتصال به مرحله امن  را قطع م نیا

 دارد. یدارد. خالق حالت به وجود آورندگ یاحالت گزاره حق

 شود:ه حق باعث موارد زیر میع برجوشناخت و موانع  •

 .کندیرا کم م رشیحوزه تفکر س در

 .کندیحوزه ذکر، اتصالش را کم م در

 .کندیو برکاتش را کم م راتیحوزه رحمت، خ در

 را شکوفا و فعال کند. شیاستعدادها تواندیحوزه فالح نم در

 .شودیم کم صشیحوزه عقل، تشخ در

 در جهت حق و درست استفاده کند. تواندیمارد نکه د ییهاحوزه شکر از توان در

 که اتفاقا کار خطرناک و بد بکند. شودیمراقب م یعنی دیکنیاش را معکوس م یحوزه تقوا، خود کنترل در

 به خالق(  موانع )شناخت خالق + اتصال -
 + جهت حق( یرونی+ امکانات ب یدرون یهااز )توان یمندموانع شناخت و بهره -

 (  یاله وضاتیاز ف یمند+ بهره یاله وضاتیاز )شناخت ف یمندرهموانع به -

 ها و استعدادها(توان ییشکوفا یهاشناخت راهها و استعدادها + موانع )شناخت توان -

 . خوردیبهشون برم یییلیخ کنندیکنترلش م نیوالد ایبفهمد که مدرسه  یدبستان یااگر بچه
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 . اورندیبچه ب یبه رو نیوالد دینبا

 کرده است. دایپ بیاختالل و آس شانیو ... چون تقوا و خودکنترل یدر شب ادرار  یخود مراقبت مثال

 است. شتریها بان بچه نیباشد، قدرت تقوا ب تریب یاها در خانوادهتعداد بچه هرچقدر

 .رندیبگ ادیاز طفل  دیرا با دیتوح رند،یبگ ادی دیبا نیکه والد ییاز کارها یکی ✓

 که احساس انقطاع کامل از عالم دارد. نیا یعنیت موحد اس بچه

 .کندیم هیگرسنه است گر  یوقت

پدر مادر.  شناسندی. نمداندی. منبع مکندینگاه به پدر نم کند،یبه پدر نگاه م نکه،یا یعنی یوجه فطر 
 .شناسدی. صورت نمشناسدیم ضیبعنوان منبع ف

 مراقبت از او الزم است.  نیداد ا حیکه بچه توض شودی. نممیاز او مراقبت کن دیکه با فهمدیبچه نم

بچه آن را که دیخودشان. نگذارند چاقو دم دست بچه با یو رفتارها لیمراقبت کنند از وسا دیبا هاانسان
 و بردارد. ندیبب

 یهامتناسب به کودکان با شاکله ینوشته شود، وقت قیدرست و دق ب،یکالم ط یو مبنا هیاگر نظر 
 .شوندیم تیکه هست هدا یتیباتوجه به غا رسد،یکه دارند م یمتفاوت

 

 پنجم:تکلیف برای جلسه  •

 خواندن بخش #لحن و القا کتاب*

 ست؟یلحن چ. ۱

 کالم است؟ یلحن و القا کجا. ۲

 ست؟ینقش رفتارها در لحن چ. ۳

 کند؟یم دایچگونه انتقال پ. ۴

 یمنف ایمثبت  شود؟یم فیتضع ای دیچگونه تشد. ۵

 که لحن چگونه بشود. میسیساله بنو ۳، ۲مثال  یابرنامه میتوانی بعدا مء هللاشا ان
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 عجل فرجهماللهم صل علی محمد و آل محمد و  الحمدهللا رب العالمین

 

 :پنجم جلسه •

 لحن )آموزش لحن در دوره اول است(

 
 

 .اجزای فرعی است. ۲اجزای اصلی . ۱اجزای کالم شامل: 
 

 .اجزای اصلی :قوام دهنده به کل کالم است و حتماً غرض دارد و نمی تواند غرض نداشته باشد
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 فرعی مهم است اصلی مهم نیست.( جهت دهنده پیام است .)اینقدر که  :اجزای فرعی 
 

 .لحن میتواند هوشیارانه یا نا هوشیارانه باشد :نکته اول
 
 .کند هستال میکند واقف آنچه که ارسمی یعنی کسی که پیام را صادر :هوشیارانه. 1 

 .کسی که پیام را صادر میکند واقف به آنچه ارسال می کند نیست: ناهوشیارانه .۲ 
 

 کالم(نکته دوم: )پیام 
 

خواهیم چیزی را به کسی بفهمانیم در با الفاظ سر و کار دارد ، یک وقت می. ۱: های دیگر کالمجریان
  .قالب الفاظ مطرح می کنیم

 
 خواهیم بفهمد که من ناراحت هستمیا رفتاری است، یعنی یک وقتی یک کاری می کنیم که می  .۲
 .(ز خوشحالی و ناراحتی به این صورت استمثالً ابرا، دهیمکارها و رفتاری انجام می)

 
اظ هم دهیم که الفو رفتاری است، یعنی گاهی اوقات هم کارها و رفتارهایی را انجام می یا الفاظی   .۳

 .در آن دخالت دارند
 قالب هایی که ما برای کالم انتخاب می کنیم آیا برای رفتارها هم است؟ بلهنکته: 

رویم در اتاقی و در را به شدت به هم می زنیم، او رفت در حت هستیم ،میمثال: زمانی که از کسی نارا 
جام داد، شدت آن و ناراحت شدنه دهد که از ناراحت شدن این رفتار را انرا به شدت کوباند نشان می

القا خواهد شد و ممکن است که زمان آن کوتاه یا بلند باشد این ها به هر حال هم رفتار است و هم 
  .کالم

دهیم که گاهی اوقات هوشیارانه و ناهوشیارانه است و س داریم یک توسعه معنایی به کالم میپ
 .درستش این است که هوشیارانه باشد

 .و روی بقیه اثر می گذارد ها کالم ما نا هوشیارانه است کالم بگیریم خیلی وقتاهیم القای ولی اگر بخو
تجزیه می شود هر کالمی دارای اجزایی است که اینها به دو نکته بعدی، اجزای کالم است که وقتی  

   .شود :اجزای اصلی و فرعیقسمت تقسیم می
تواند م نمی تواند بدون نیت باشد، هیچ کالمی نمی اجزای اصلی یعنی اینکه در هیچ حالتی یک کال
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القا باشد پس حتما و بدون  مخاطب و یا متکلم نداشته باشد و هیچ کالمی نمی تواند بدون پیام باشد 
 .چیزی را به کسی انتقال میدهد، از طرف کسی چیزی به کسی دیگر انتقال پیدا میکند

 
 .که می تواند به آن اضافه شوداجزای فرعی مثل زمان، شدت، چیزهای مختلفی 

 شود و یا شدتشکند و مطالبش کم یا زیاد میپیام در واقع به واسطه همین اجزای فرعی تغییر پیدا می
 . کم یا زیاد میشود

اجزای اصلی ،پیام دهنده ای به کل کالم است یعنی حتماً باید کالمی غرض داشته باشد ولو اینکه حتی 
د به هر حال غرض را دارد. اجزای های فرعی جهت دهنده به پیام هستند که غرض آن نا هوشیارانه باش

شود و باعث پرورش یک دیگری تامین میط چیز قوام آن توس موضوع آن را تغییر می دهد. فرعی یعنی 
 .کالم می شود و آن قدر که فرعی مهم است اصلی مهم نیست

این  ی که با همه ،لحن یک داستانی است در کالمهمه این مطالب برای این گفته شد که برسیم به لحن. 
رد به دلیل اون پیامی مواردی که گفته شد به نوعی سر و کار دارد یعنی جزء اجزای اصلی کالم قرار می گی

 .که دارد

بحث هوشیارانه بودن لحن و ناهوشیارانه بودن لحن است که معموال لحن میرود به سمت ناهوشیاری ؛ 
 .رو گم میکند یعنی در کالم خودش

 
افرادی را که میگن ما قصدی غرضی نداشتیم ولی نمی دانیم چرا طرف مقابل از ما ناراحت  دیدیم،

 هوشیارانه ی کالم اوست که باعث ناراحتی دیگران شده است شد.. به علت لحن نا
و بعضی اوقات اگر همین حرف هایی که ما میزنیم را اگر کس دیگه ای به آن شخص بزند ،می 

 .ذیرد،برای اینکه لحن او هوشیارانه استپ
 .لحن اگر ناهوشیارانه باشد ،تبدیل میشود به شاکله و و شخصیت یک نفر

 .یشه لحن او مهربانانه است و یک نفر همیشه با لحن تحکم حرف میزندیعنی یک نفر هم
اکثراً همین طور بعضی ها هم مانند موج رادیو تا به یکی میرسند،لحن اون ها تغییر میکند که نوعاً 

 .هستند ولی بعضی ها ثابت هستند ؛باهمه به یک شکل صحبت می کنند
 

بیشتر گفتار باشد ،یعنی کالم را به رفتاری بودن  لحن یک جورایی خودش رفتار حساب می شود تا
 .بیشتر نزدیک میکند

 .تاثیر کالم نوعاً وابسته به لحن آن کالم است
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 آن اتفاق می افتد)عمق آن کالم( نفوذش در دیگران به واسطه ی لحن
 .بُرد کالم به واسطه ی لحن اش اتفاق می افتد

 .شدت و ضعف آن به لحن وابسته می شود
همراهی کالم به وسیله ی غرض به وسیله ی لحن اتفاق می افتد،به نوعی نمایان کننده ی خود غرض 

  میشود
 .لحن میشود وگاهی خود غرض،

 
 .اصلی نزدیک میشود است و از این جهت به اجزای همراهی اش با غرض خیلی زیاد

 د در الیه ی الفاظجنبه ی رفتاری کالم را لحن تقویت میکند،یعنی لحن رفتار را می آور  *

 .در واقع حتی کالم های لفظی را هم رفتاری میکند
 لذا لحن به قید نزدیک می شود تا به شهود

 .یعنی میاد تو الیه های مخفی کالم
 .متکلم است لحنش را نمی بیند،حتی اونی که شنونده هم هست نمی بیند خود فرد که خیلی وقت ها

لمز که این طرف باید بعد از مدتی فکر کند که آیا لحن او همز و یعنی لحن میشود لحن توبیخ یا همز و 
 .لمز بوده است یا نه

 .انقدر لحن میتواند خودش را در الیه های مختلف نشان دهد
 .ش محکوم به همز و لمز استکه انسان کالمدر قرآن آمده 

 .وقتی همز و لمز شاکله ی کالم باشد بسیار خطرناک میشود
شد ،لحن او میشود مومنانه )امنیت دارد( ؛ غیر مومن باشد لحن میشود غیر انسان اگر مومن با

 .امنیت او را میگیرند؛ حتی اگر خیلی هم درس خوانده باشد مومنانه،
 

ی است که در قلب فرد حاکم است و لحن خاصیتش این است که ،به واقعیت های به منصب ها نیست
 یت کتمان را هم ندارد یعنی چیزی را نمیتواند مخفی کند،ارتباط مستقیم با درون فرد دارد و حتی قابل

 .خاصیت لحن به این صورت است
 .اید طرح درس بنویسیمهمه ی این ها برای این گفته میشود که ما بدانیم راجع به چه چیز مهمی ب

 .اون چیزی که نطق فرد را می کشد به سمت کالمش ،لحن است
حتی اگر هم ساده حرف بزند، خیلی هم از اجزای فرعی استفاده اگر کسی لحن کالمش را اصالح کند، 

 .نکند، پیچیدگی های خاصی در ادبیات او نباشد بیشترین تاثیر را روی مخاطب می گذارد
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ممکن است این دل بچه که یهو خالی میشود ،آسیب جدی به بچه خیلی مهم است و این رفتار ایمن 
 .سال خیلی مهم است ۲تا  ۱ب در بزرگسالی میشود،در برسد که حس کند امن نیست و دچار اضطرا

پس رفتار ایمن از یک تا دوسال است که خیلی مهم است و در سن های بعدی هم در ارتباط است ، 
 .سال هم این رفتار های ایمن هست ۷و یا  ۴یعنی تا 

از آنجایی که ناامنی برای  نا امنی از ترس ،تاریکی،تنهایی نباید باشد .در واقع لحن از کجا به هم میریزد 
 .کودک ایجاد شود

 .و لحن کسی که در فضای امنی باشد خیلی متفاوت با کسی است که فضای ناامنی دارد
که یک اتفاقی در این خانه دارد درشان به هم می ریزند و بچه میفهمد نوعاً بچه ها از رفتار های پدر و ما

 .استرس را از این موضوع می گیرد می افتد و یک حادثه ای در پیش است ،اضطراب و
حتی بر اساس همین، احوال خانواده از بچه ها مشخص میشود. این بچه مضطربه و آرام نیست، دوتا 

 .کلمه که حرف میزنه حس پرخاش دارد

  مهم
  .پس برای سن دو سال تا سه سال مبنای ما میشود حس امنیت و استقالل

 .ندارد ولی برای لحن ،تشخیص ما امنیت استاگر یکی بگوید عواطف ،اشکال 
 

االن بزرگسال امنیتش به تامین اقتصادی است،به تامین آبروست ، واین پدر و مادر وقتی متزلزل 
دهد و میاره توی رفتارش و بعد فرزند بی گناه ما هم مثل آهنربا میشود توی اینها ،واکنش نشان می

 .جذب می کند
 .رد به هم میریزد،بچه هم حس نگرانی آن را سریع می گیردیعنی والدین تامین آبرو ندا

کنند که امنیت آنها در چه شود رفتار با پروا و با تقوا در واقع بچه ها تعیین میپس روش کلی ما می
ال اگر بچه ای اهل بازی باشد ،جست و خیز داشته باشد باید فضای ایمنی درست کنیم چیزی است مث

  .د بکن نکن بگوییم و باز هم ناامن می شودکه اگر نباشد، مرتب بای
  .ما باید همیشه فضایی را برای بچه ها اختصاص بدهیم

  .باید فضاها ایمن و به سمت استقالل برود بدون باید نباید *
گوییم این خانه تو است برو توش بازی کن کنیم با چادر و میالً یک خانه برایش درست میثم فعالیت:

  .م که با مدیریت من حس استقالل داشته باشد و حاال خونه اش را خراب میکنیمیک کاری می کنی
 گوییم اینجا محوطه تو است برو توش بازی کن اینطورییا اینکه یک جایی برایش درست می کنیم می

 .کنیم که در فضای تخیلی او یک سری چیز هایی داشته باشد. و برای خودش باشدکاری می
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 .کنیم که فضای امن و مستقل داشته باشدمییک کاری 
  .میتونه روش باشه که از طریق فضاسازی استقالل را بهش عطا می کند

سال حس  ۳تا  ۲ن سن های طراحی شود که حس مالکیت در او تقویت شود در ایحاال باید فعالیت
 .کنیممالکیت را فعال می

اید اول و دوم را بنویسیم و سوم را هم بنویسیم.همه اگر ما خواستیم برنامه ی سال سوم رو بنویسیم، ب
 .در راستای هم هستند

 
های ایمن با تقواکه برای سال قبل بوده به عالوه ی فضاسازی ایمن به عالوه ی استقالل دادن و فتار ر 

 .کیت فعال کردن بچهحس مال
،جبران مرحله ی قبلی او اینجوری اگر بچه ای هر کدام از مرحله ای را نداشته ،در طرح ما اگر باشد

 .خواهد شد
مورد  ۳پس باید در سال های باالتر لحن ما موارد بیشتری را در نظر بگیرد و لحن باالتر می شود ،یعنی 

 .به جای یک مورد باید در نظر گرفته شود و دارای سیادت بیشتری میشود
 

 .دبچه ها باید احساس کنند که پدر و مادر قبولش دارند و دوستش دارن

 :های غیر مستقیم(های حکمت آمیز )فعالیتگفتار  •

لسه در خانه منظور از این گفتار ها اینکه خطاب مستقیم به بچه باشد نیست لذا با همسرمان یک ج
میگذاریم و حکمت های نهج البالغه میخوانیم، یک بخشی از طرح ما باید فعالیت های غیر مستقیم 

 باشد
مستقیم اگر حکمت آمیز باشد تاثیر مثبت روی فرزند میگذارد ولی اگر مشاجره و و در این فعالیت غیر 

بچه ها میان پدر مادر می ایستند  جر و بحث باشد تاثیر منفی خواهد گذاشت.دیده ایم که در این موقع
  .و میگویند بس است یا صحبت نکنید

بچه ها را به مخاطره نیندازد؛ بعضی  یزان خرج کردن عواطف برای بچه ها به اندازه ای باشد که امنیتم
وقت ها پدر مادر عواطف زیادی به بچه ها اظهار می کنند که دیگه بچه اعصابش خرد میشود، به خاطر 

 .مبنا را روی ایمن میگذاریم همین ما
عواطف باید روی امنیت بنشیند. در حدی که ترقی کند در هر بچه ای هم به یک شکل است مثال پسر 

 .ر ها عواطف بیشتری میخواهندها از دخت
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اظهار می  خود بچه زیادی عواطف حس کراهت بهشون می دهد،حس ناخوشایندی میدهد که بعد ها *
ی بهش ابراز محبت کند. به همین دلیل خیلی روی عواطف تمرکز نمی کنیم کند که چه کسی چه جور 

 .ندخواهد خرج کاگر بخواهیم تمرکز کنیم طرف همینطور فقط عاطفه می
 .ایمان معادل عاطفه است و عاطفه یعنی حس امنیت یعنی اعتماد، اتکا ،میشه روی تو حساب کرد

 
سال،  ۶شویم )دو تا سه سال (در سال های بعدی تا  نکته: وقتی وارد فضاهای ایمن و حس مالکیت می

اهیم بچه شاد نکته ای که اینجا دارد انتقال حاالت مختلف به وسیله لحن باید باشد یعنی اگر میخو
کند که این باشد باید شادی را انتقال بدهیم، در واقع حاالت طیب به وسیله لحن انتقال پیدا می

 اتفاق می افتدموضوع بعد از تکلم نسبتاً کامل 
هایی در اینجا قرار بگیرد که به وسیله لحن پیامی انتقال پیدا می کند و به وسیله به طور مثال فعالیت 

خواهیم که اگر پشیمان هستی جانب کودک دریافت می شود یعنی توی لحنش از او میلحن پیامی از 
به جای  دهیم در واقع  حاال همین را به شکل طیب و درستش آموزش می توی لحنش نشان دهد 

اینکه ما از حرف استفاده کنیم از لحن استفاده می کنیم مثالً بچه می فهمد که اگر فالن کار را بکند 
و پشیمانی خودش را در لحنش نشان  شود ش بر می گردد و این ناراحتی را از لحن متوجه میمادر لحن
 .می دهد

حاالت مختلف کالم را به شکل لحن یاد بگیریم برای بنابراین در مرحله بعدی سعی می کنیم انتقال 
  .اینکه لحن برایش جا بیفتد کالً یک مدت را با لحن با او ارتباط میگیریم

گوییم بابا وقتی چای می خواهد شود؟ میز کودک می پرسیم در چه حالتی بابا خیلی خوشحال میمثالً ا
 .خیلی خوشحال است

دهیم و این موضوع برای بعد از عنوان لحن قرار مییک رفتار را بهبه جای اینکه حرف توی کار باشد 
 . سال به باال است ۳تکلم کامل 

 
زشی برخورد کنیم یعنی کالم انتقال پیدا میکند ولی نه به وسیله است که با لحن به صورت آمو وقتش 
پشیمانی را بداند به وسیله لحن. یعنی ناراحتی را شکلش را بفهمد نه گفتار آن را. شکل  گفتار ،

چیست. نمیاد بگه مامان منو ببخشید، اگر یک رفتاری انجام داد یعنی ببخشید، و اال اگر این کار را 
  . این ها قول بدون عمل را یاد میگیرندنکند بعداً 

یعنی از سه سال به بعد که تکلم کامل می شود آموزش کالم رفتاری به جای گفتاری است  :خیلی مهم*
 .مادین کردن رفتار ها برای حاالت مختلف استدر واقع ن
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 :برای نوشتن طرح درس •
سالگی که رفتار های ایمن و باپروا را مدنظر میگیریم و از اون به بعد که  ۲از تولد که شروع میکنیم تا 

 ۳تا ۲سن باالتر میرود یکسری چیز های دیگر به همین رفتار های ایمن و با پروا اضافه میکنیم و در سن 
ا و ل میرود به سمت گفتار های حکمت آمیز و از اون به بعد که سن باالتر می رود به رفتار های باپروسا

سال به بعدش آموزش کالم های ۴ایمن و گفتار های حکمت آمیز چیزهای دیگر اضافه میشود و در سن 
حساسات و طیب، رفتاری نمادین کردن حاالت مختلف اینجا دیگر باید حتما بر پایه ی عواطف باشد و ا

 یعنی طبع بچه به خشونت نرود.
 

تای آن باید غلبه  ۸حالت نفی و نهی داشته باشد،  تاش۲تا نهاد داریم  ۱۰در این مرحله اگر مثال ما 
 باخوبی و خوشی باشد.

وقتی بچه ها میخواهند شادی را ابراز کنند،اول باید در چهره و شکل آن معلوم باشد و بعد گفتار آن را 
 کنند.بیان 

عد گفتار نباید گفتار مقدم بر رفتار باشد،در واقع بچه ها به همین شکل هستند اول نشان میدهند و ب
دارند ولی در آموزش ما بر عکس آن را انجام میدهیم که این خوب نیست. باید طبق فطرت خود بچه 

 جلو برویم.
تن است؛ بابا وقتی چای میخواهد نشانه ی کشتی گرف به طور مثال برای لحن ،بابا که از در می آید 

میارد. باید اون عمل را انجام  یعنی شاد است، و دیگه تا میخواهد پدرشو شاد کند میره براش چای
 بدهد نه حرفی را بزند.

 )البته نماد دختر ها و پسر ها فرق میکند مثال کشتی برای دختر ها نشانه شادی نیست(
 باشیم از اینکه بابا و مامان چه کار آن هابعد ما می توانیم یک فهرستی را داشته 

 
 ه کاری است؟نشانه ی چ نشانه ی چه کاری است و تو چه کاری ات 

باید برای رفتارهایمان نشانه یا نماد داشته باشیم به جای اینکه گفتاری باشد رفتارهایمان و نمادین 
 توانند مدیریت لحن داشته باشند.می کردن رفتارها لحن را در بچه ها تولید می کند یعنی اینها در آینده

 
 کردن؟ وقتی خانه ساکت است نشانه فکر کردن است یا قهر مثالً  

 
سکوت عالمت تفکر است اگر سکوت عالمت دعوا شد یعنی داریم اختالل وارد بچه می کنیم اصالً 

 نباید بدانند که سکوت عالمت قهر است.
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می کنیم در واقع داریم لحن درست میکنیم. طیب لحن ما ، مثالً زمانی که ما رفتار ها را تبدیل به نماد  
 قهر بدهد این می شود خبیث. یاد بدهیم نه اینکه معنای  همین سکوت، باید معنی خوب آن را

 مثال سکوت نشانه ی فکر کردن است.
 باید خوبی ها و خوشی ها همه تبدیل به نماد شود . 

است مثالً برای نقاشی کردن و این را چطور بیان کنیم، باید قلم  به طور مثال قلم و دفتر نماد یک چیزی
بفرمایید شما نقاشی  نقاشی کنیم و بیاید بگوید برای منه بعد ما بگیم  و دفتر او را برداریم خودمان

 کنید اگر برای شماست و غیر مستقیم به او گفتیم نقاشی کند.
 

 با لحن صحبت کنیم. باید یک مدتی یاد بگیریم که با فرزندانمان فقط
 

 هم دارند. ها نیاز به صحبت کردنچون بچه * و اینکه نباید زیاد هم به این سو برویم،
تا از کارهایم را با هوشیاری با لحن بیان می کنم البته در طول روز به طور عادی ما  ۴مثالً در طول روز 

 لحن ما ندارد. هدف و انگیزه، اون انجام می دهیم ولی بدون هوشیاری است یعنی 
دهیم تا ه او میمثال دیگر اگر فرزند ما چیز خطرسازی را برداشت مثالً گوشی ما، یک چیز دیگری ب

رضایتش را جلب کند و گوشی را می گیریم به جای اینکه صحبت کنیم و این می شود لحن که ما اون 
یم با همین رفتارمان دیگر نمی چیز دیگر را طیب به او معرفی کردیم ولی موبایل را خطرساز معرفی کرد

 گوییم: این رو بده من اینو بگیر فقط میدیم و بعد میگیریم.
 
ی از اختالالتی که در خانواده ها است سر این است و به خاطر اینه که حرف می زنند. یه جاهایی که یک 

 نباید حرف بزنند میزنند و جاهایی که باید حرف بزنند حرف نمی زنند.
شپزی می کنیم و فرزندمان هم در آشپزخانه است در حین آشپزی باید صحبت کنیم که من مثال داریم آ

زی درست می کنم اول سبزی میریزیم گوشت می ریزیم پیاز داغ می کنیم؛ مراحل کارمان دارم قرمه سب
م مثالً را به ترتیب برای او در حین آشپزی بگوییم و در اینجا باید حرف بزنیم و جایی که نباید حرف بزنی

ی یک چیز بگیریم. بگیرد دیگر حرف نزن اینکه هم حرف بزنی هم بگیر  خواهیم از دستش موبایل را می
 بی معنی است.

گوید که به ما همه چیز را می در واقع اگر ما به دوست داشتن های فرزندمان توجه کنیم و حاالت آنها 
نباید حرف بزنیم که دوست ندارند و اختالل کجا دوست دارند ما حرف بزنیم برایشان مفید است و کجا 

 ده شود که کاربرد بیشتری روی آنها دارد.وارد آنها می کنیم در آنجا حتماً باید از لحن استفا
 

کالً باید لحن تحکّم را از روی بچه ها و خودمان برداریم یعنی باید در نباید و باید ها کمتر لحن و گفتار 
 داشته باشیم.
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گذاشتیم داریم یک مسیری را می  ه ما با آنها باید حرف بزنیم مثالً بچه را در ماشین مثال جاهایی ک 
رسیم کنیم میوییم این خیابان رهنما است که میرسیم به یک چهارراه حاال چهار راه را رد میرویم می گ

 اینجا که بهش میگن امیرآباد میپیچیم سمت راست بعد میپیچیم سمت چپ.
 

: بر اساس کتاب و این مطالبی که گفته شد مبنا و روش و فعالیت برای سال یک و تکلیف جلسه آینده
فعالیت را طراحی کنیم مثالً  سال فعالیت طراحی می کنیم می توانیم دسته  ۷ا دو و سه و چهار ت

 فعالیت هایی که منجر به فالن می شود .
ی کنیم و خیلی مطالب در کتاب گفته توانیم طراحیعنی در حوزه لحن کار ما کامل و تمام شده است می

 شده است .
  طرح درس برای یک تا دو سال) ابتدای تولد(

 
 (تا سه سال )ابتدای تکلم و تکلم ناقصدو 
 
در اینجا باید همه مواردی که گفته شد طبق یک سیر کامل بیان شود و  :سال )تکلم کامل( ۷تا  ۳

 هست و هم دو تا سه سال در آن هست. در آن  مطرح شود در طرح درسمان ،یعنی هم یک تا دو سال
 

 ه فرد بتواند اختیاراً لحن را ابداع کند یا اظهار کند.*نشانه دوره اول رشد این است که تکلم کامل، ک
یعنی فعالً در مرحله لحن باید فرزندمان بتواند با لحنش یک منظوری را به ما برساند این یعنی اینکه 

 را گرفته است.  سفره ی کامل در مرحله لحن
 حن را. تواند ابداع کند یک لساله دیگر لحنش تقلیدی نیست خودش می ۶یعنی یک بچه 

 در واقع لحن انتقال یک حالت را به طیب ترین حاالت به وسیله لحن نشان دهد.

 تقریبا شبیه است به پانتومیم بازی کردن که حرف نزنیم و مقصودمان را برسانیم.
ساله می تواند بازی  ۹الی  ۸ال اگر بگیم پانتومیم بازی کن نمی تواند ولی بچه به بچه ی زیر هفت س

 کند.
میم یعنی مجموعه لحن ها را استخدام کردن برای طراحی یک داستان که بتواند آن داستان را پانتو 

 انتقال بدهد که این برای جلوتر است.
 ر می کنی؟فعال شروع را کار داریم که مثالً وقتی شاد می شوی چه کا

نده نماد شادی از او بپرسیم وقتی شاد می شوی چه کار می کنی؟ این باید بالفاصله بخندد، یعنی خ
گوییم حاال با شادی حرف بزن ،باید بتواند با شادی حرف بزند ،شاد باش با شادی حرف است بعد می

 بزن.
 فهمیم که تفکر اش قوی است یا نه.کالم او می در  
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یعنی اینکه یک کاری را بدون به کار بردن کالمش بتونه اونو به ما برسونه. وقتی این آموزش به کودک  
گوییم حاال همین را با کالمت بگو، آگاهانه .وقتی هر دوی اینها را بتواند کنار هم ا یاد گرفت میکار ر 

 آگاهانه قرار دهد به سن بلوغ که برسد سخنران تربیت می شود.
 یشوند و رفتارها لحن میشوند ،آموزش شکل ميگيرد.زمانیکه گفتارها رفتار م

 
 فرایند لحن: •

گفتار کردن رفتار و رفتار کردن گفتارها، که مثال اینو که میگی در ازای چه رفتار است آموزش لحن در اثر 
 و این رفتاری که میکنی چه نوع گفتاری دارد.

یط شون میگیرند بهش میگیم لحن همان نهاد های فهمی بچه هاست .اون شکلی که بچه ها از مح
 لحن محیط و اینو باید هوشیارانه روی اش سوار شوند.

بعضی بچه ها که اخمو هستند شاید از جذب نادرست غذاها می باشد یعنی ژنتیکی غذا را جذب 
نمیکند به همین شکل بعضی بچه ها جذب عواطف ندارند و این مسئله بر میگردد به مسائل قبل تولد 

 .ودل تولد حاال چی کار میشه برای این ها کرد؟ باید کاری کرد که جذب اونها باال بر القاهای قب ،
 سالگی، مسائل جنسی بچه هاهم در همین جا مطرح میشود. ۳وقتی تکلم کامل میشود، در 

خیلی مهم است که برای آموزش بچه ها شاکله های فرد فرد بچه ها را در نظر بگیریم،اگر نتونیم در نظر 
 ، کار موفق نمی شود و اگر هم کاری میکنند به ضررشون تمام میشود.بگیریم

 م فضای ایمن میره روی هر بچه ای ،یعنی کار و فعالیت ها باید متناسب هر بچه ای باشد.مثال اگر میگی
 

 اگر به این طور نباشد ضرر آن را میرساند ولی نفع آن را نمی رساند.
 هادنیاز نداریم.البته فعال در مرحله ی لحن به شاکله 

معنای آن چه می شود در عمل چه می  برای لحن خودمان هر گفتار و رفتار خودمان را برگردانیم ببینیم
شود یعنی آن را در بیاوریم و در این صورت لحن آن را می فهمیم که چه پیامی را انتقال میدهد خیلی 

 مهم است .
و تفسیر از محیط و پیرامون القائات و بعد در : بر اساس کالم بچه بیشتر برویم تعریف نتیجه کلی

نهی کمترین میزان کالم را داشته باشیم و بیشتر عمل و حاالت در این  مواجهه بایدها و نبایدها و امر و
 امر و نهی ها داشته باشیم .

 شان تغییر خواهد کرد .همین یک مورد را اگر پدر و مادر ها بلد باشند، پدر مادر ها کلی زندگی
بشین؛دست او را  ر مداخالت بچه ها با همدیگر به جای اینکه با آنها حرف بزنیم و بگوییم نکن بیاد

کنیم که کامالً حواسش از آوریم از اون محیط بیرون و یک سرگرمی برایش ایجاد میگیریم میمی
 نیست.موضوع قبلی پرت شود، به جای امر و نهی به بچه ،این می شود لحن اینکه اون کار درست 
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 عجل فرجهماللهم صل علی محمد و آل محمد و  الحمدهللا رب العالمین

 

 :ششم جلسه •

 
 مراحلی که تا االن طی کردیم:

 تعیین روش ها مرحله اول:
 آمدیم فعال سازی کالم را معادل زمینه ی تعلیم و تزکیه گرفتیم.

 بر اساس کالم است. پس کالم خیلی مهم است. افتدیعنی هر تعلیم و تزکیه ای که اتفاق می
 برای همین اعتبار کالم را خیلی باال می بریم.

مثالً اگر عواطف را در تعلیم و تزکیه در نظر می گیریم باید یک طرح درس جداگانه فقط برای این موضوع نوشته شود 
 و باید در قالب کالم باشد.

گفته شده است مانند فُلکی )کشتی( است که در دريا روی آب شناور است  در واقع کالم برای ما، همانطور که در قرآن
 او مرکبی است که روی آن سوار می شویم.

 هر مطلبی را می خواهی استوار کنی روی کالم استوار کن.
 م آموزشی تا قابل ارزیابی شود.دهد تا طرح درس بنویسیم در نظاو این کالم است که به ما قدرت می

 هم هست، لحن و اسم و قید هم است و به اجزاء و ابعادی تقسیم می شود. در کالم غرض
هر جزء از کالمی که درست می شود یک بخشی از رابطه های ما می باشد و بخشی از آن را می تواند اصالح کند و 

 تفاق خاصی نمی افتد.توانیم اجزای کالم را جزء جزء کنیم وگرنه ادهد تا بتوانیم اجرا کنیم و باید بقابلیت به ما می
 

 اجزای کالم مرحله دوم:
 که باید به صورت تفکیکی تشخیص بدهیم و کارکرد هر کدام از این ها را به صورت مجزا بفهمیم .

مرحله سوم بدانیم ،راهش این است که مرحله دوم را با  مثالً بفهمیم لحن چیست ؟ قید چیست؟ و کارکردشان را
 ممزوج کنیم .

 مرحله سوم: تدوین طرح درس بر اساس اجزای کالم که مثالً برای لحن طرح درس بنویسیم.
چرا مرحله دوم را تکمیل نکردیم؟ چون فرض ما این است که کتاب طیب سخن را کامل خوانده ایم و روی کلیات آن 

 تسلط داریم.
ن کنیم و بعد اجرا کننده ی طرح درس را تعیین کنیم و بعد نحوه ی ر اجرای طرح درس اول باید مخاطبمان را تعیید

اجرا را هم تعیین کنیم و در نحوه اجرا باید زمان اجرا را هم تعیین کنیم و همین طور در نحوه اجرا طول مدت، مثالً یک 
 هفته، یک ماه را تعیین کنیم.

 
 درس:برای اجرای طرح 

 و.. ؛ باید دقیق تر گفته شود( ۵تا۴یا  ۴تا۳سال، رده ی سنی  ۷تا ۲دکان مخاطب را تعیین کنیم )یعنی از کو (الف
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 ب( اجرا کننده ی طرح درس )مربی یا والدین( تعیین کنیم.
 این دو مورد را حتما باید تعیین کنیم. 

 ج( نحوه ی اجرا تعیین شود که خود شامل:
 .شودزمان اجرا تعیین .۱
 ب(طول مدت )یک هفته یک ماه( )صبح_ظهر_ش.۲
 نقاشی نمایشبازی  < قالب :----شیوه ی اجرا .۳

 محل اجرا: کالس _خانه. )در نظر گرفتن محدودیت ها(
 از طریق نطق)ارزیابی می کنیم(_کالم)تعلیم (_قول) کار قول تعریف سازی است(: ارزیابی .۴
 اصل_اصول.: محتوا. ۵
 فعالیت. نوع. 6
 
برای این که ما از یک شیوه به شیوه ی دیگر انتقال پیدا کنیم حتماً باید یک ساختار ارزیابی هم در طرح  :ارزیابی د(

 درس داشته باشیم.
 باید طرح درس ما طبق همین مواردی که گفته شد باشد وگرنه فایده ای ندارد.

 ه این کار....گوییم شنبه این کار، یکشنبه این کار، دوشنبدر طرح درس باید ب
کتاب طیب گزینی دستورالعمل به ما داده تا ما بتوانیم دستورالعمل یک طرح درس را در بیاوریم و یا خیر گزینی اصول 

رس حتما باید دهد، الزم نیست که برای هر روز او برنامه بنویسیم ولی برای طرح دکلی و راهبرد کلی را به افراد می
 روزانه برنامه داشته باشیم.

 عنی برنامه ی شش ماه ما این است که: در ماه اول این آموخته شود در ماه دوم و در ماه سوم و ...ی
کنیم ،هر شش ماه هم قاعده ی ماه در سال می۶ممکن است ماهانه برنامه بدهیم که مثالً سه تا چهار سال را دوتا، 

توانیم یک کار دیگر هم بکنیم که برای هر روز ین یاد می دهیم که خودش دسته بندی کند. می دهیم. به والدکلی می
 بچه یک دستورالعمل داشته باشیم .

برای مهد کودک حتماً باید روزانه برنامه بنویسیم، حتماً باید یک نظم در ساختار طرح درس داشته باشد که هر وقت 
 بچه جدیدی اضافه شد عقب نیفتد.

خانه بنویسیم کالً داستان آنها فرق می کند به علت اینکه در خانه قرار بر این شد که طرح درس برای والدین در اگر 
 یک الی دو بچه دائم هست و فضای خانه فضای انس است و حتی بچه ها گاهی اوقات سرگرمی برای خودشان دارند.

 
ی است، ولی اگر برای مهد بخواهیم، آموزش معلم ساعت وقت در طول روز برایشان کاف ۲والدین معموالً برای آموزش 

 ساعت خواهد شد. ۶تبدیل به 
 به همین دلیل باید تعیین کنیم طرح درس برای والدین است یا مربیان.

 پیشنهاد استاد این است که ببریم درفضای والدین، به علت زیر:
در حق بچه است. اما درصورت مهد نکنیم، مهد به خودی خودش خباثت دارد ،أکل میته است. ظلم  تبلیغ

بدسرپرستی اشکال ندارد. می شود در این صورت تاسیس کرد ولی کالً در ذات خودش مهد تاثیر خوبی برای بچه ها 
 ندارد.

ها در این سن وابسته . درواقع شخصیت بچهبچه را نباید در هفت سال اول از پدر یا مادر جدا کنیم این گناه است
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کنیم و لزومی ندارد چیزی که قبول نداریم روی آن تاکید نیم لطمه به شخصیت او وارد میهستند، وقتی جدا می ک
 کنیم یا برایش طرح درس بنویسیم که القا کنیم که ما مهد را قبول داریم ؛ نخیر ما مهد را قبول نداریم . 

 که هست و برای تربیت درست بچه ها اشکال ندارد. اما برای مهد هایی
 ل برای والدین طرح درس را می نویسیم و بعد شبیه سازی میکنیم برای مربیان.به طور کلی او

 ساعت می رسد . ۴آموزش درون مهد ، نیم ساعت الی یک ساعت است ولی در دبستان یکدفعه به 
صالً نباید نظام آموزشی داشته باشیم و اینکه در مهدکودک ما در دبستان نظام آموزشی وجود دارد ولی در مهد ا

 وزش مستقیم نداریم.آم
 

برای یک طرح درس خوب موفق باید به صورتی باشد که در شش ماه اول و شش ماه دوم اگر بچه ای اضافه شود به 
تعارض این که این بچه نسبت به بقیه بچه ها اطالعاتش پایین تر است برخورد نکنیم، چون این که می شود آموزش 

یک هفته به مسافرت میرود عقب نیفتد طوری  ستقیم! )ولی ما گفتیم آموزش غیر مستقیم است( یا اگر بچه ایم
 باشد که در هر صورت اگر بچه ای اضافه شد در مدت خیلی کم با رویه ی کالس پیش رود.

 
 باید بر مبنای یک کار اصولی باشدکه به تعارض نخوریم.

 
ا بگذارید شش ماه شش باید به این صورت باشد :از بدو تولد شروع کنید و بازه ها ر طرح درس اگر برای والدین باشد 

ماه بگذارید و بقیه اش را فصلی بگذارید ۶ماه  ۶ماه ، یا میتوانید به صورت فصلی بگذارید یا ميتوانيد دو سال اول را 
 )بازه هاش را کوچک تر کنید(

 چرا این کار را بکنیم؟
عه قطعه داشته باشیم و بر زمان اجرا و أجل داشته باشیم در هر صورت باید زمان های قط چون برای طرح درس باید

 اساس این زمان دستورالعمل اجرایی بدهیم که افراد این کار را انجام بدهند .
 پس، استخراج زمان ها خیلی اهمیت دارد که از اول تولد یا بعد از شیرخوارگی بگیریم ،یا یک سال به بعد بگیریم،

 بستگی دارد که کدام یک از دوره ی سنی را در نظر می گیریم.
 سال باید گفته شود تا زمانی که روی دو پا بایستد وحرکت بکند . ۲برای زیر 

 ممکن است بچه ای هشت ماهگی روی دو پا بایستد و ممکن است بچه ای یک سالگی بایستد.
و این باعث می شود محدوده ی قلمرو بر اساس توانمندی اوخواهد بود. ولی باید زمان داشته باشد  حد این موضوع

 کودک نسبت به خودش تعیین شود.
 کار اول: مقطع بندی دوره سنی، کار اول ما می باشد.

 اگر مقطع بندی نداشته باشیم شبیه به طیب گزینی می شود .
ر دهیم به شکل ر چقدر تغییر بدهیم همان دایره است؛ مربع نیست که اگر تغییبه طور مثال اگر دایره را فرض کنیم ه

 لوزی شود.
 دهد. در واقع مطلب همان است ولی میتوان زاویه به آن بدهیم ،و زمان بندی است که به آن زاویه می

 باید گفته شود این زمان این کار را بکند و در زمان بعدی این کار را...
این دایره شکل اش دایره است، به آن شکل خواهد داد و اال یک محتوای کلی و عمومی بریزیم  این موضوع است که

 هرطور بچرخانیم همان مطلب کتاب خواهد بود.
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 مرحله ی اول:
 زمان اجرای هر اجرا کننده 

 سال است. ۶تا  ۵سال  ۵تا  ۴سال  ۴تا  ۳سن بچه های مهد 
 توان نوشت.رگی_ بعد از تکلم هم میاما برای والدین: بدو تولد_بعد از شیرخوا

 ه بعد است.سالگی ب ۳تکلم ناقص از 
 سال است.  ۷تا  ۲اگر به صورت طیب گزینی باشد 

 مرحله دوم: محتوا و بخش مختلف
 حاال تا ما مرحله ی اول را ندانیم نمیتوانیم به مرحله دوم برویم.

 آییم. می یعنی از کل به جز
رس بنویسیم اول باید بدانیم که چه لحنی را متوجه می شود. مثال های شیرخوار بخواهیم طرح دنکته : اگر برای بچه

لحن شادی نشاط تحرک، لحن خوشحالی و لحن عاطفه را متوجه می شود. سه تا لحن را تشخیص میدهیم و بعد 
 کنیم. کنیم و همین کار را با جمله میمی همین کار را با اسم می کنیم و همین کار را با قید

د داشته باشیم که در شش ماهه اول بچه سه لحن را از من دریافت کند یعنی وقتی این سه لحن را به ریزی بایبرنامه
 او آموختم باید بچه بتواند هر وقت خواستم ،این سه لحن را به من بازخورد بدهد .

ه این سه لحن را به او هم اظهار محبت به من بکند و باید به والدین یاد بدهیم کمثال اگر ابراز محبت به بچه می کنم 
 ماه به بچه هر روز به کار ببرند. ۶مدت 

خواهیم سامان بدهیم و نظام مراقبتی برای آن ایجاد کنیم. نظام دهند اما ما میدرواقع همین کار را والدین انجام می
 ارزیابی برایش بسازیم.

دهیم، در شش ماه ت ادامه میکنیم و به همین صور دی می آییم یک لحن دیگر برایش اضافه میدر شش ماه بع
 بعدی ،لحن بعدی...

تا لحن در شش ماه اول شروع می شود تا شش ماه های بعدی یکی ۳کنیم یعنی از هر سال یک لحن به آن اضافه می
 یکی اضافه خواهد شد.

م قاطی می لحن نشاط را با عاطفی قاطی کن حاال هیجان و تحرکت را با ه مانند کسانی که حافظ قرآن هستند، مثال
 کنیم.

 به چه صورت؟ :با تمرین و فعالیت
 همین طور این ها را می چینیم تا بشود هفت سال.

 
 کند اما در فعالیت ها به وسیله بازی انتقال پیدا میکند.لحن به وسیله گفتار انتقال پیدا می

 آن لحن است.در واقع اصل ما، 
 خواهیم انتقال بدهیم.لحنی که ما میشود ابزار آن فعالیت و گفتار و نقاشی و... می

 ها انتقال میدهیم.های بغل کردن و بوسیدن و اینطور فعالیتبه طور مثال لحن عاطفی را با داستان
 رود در رابطه با فعالیت ها.*گفتار و رفتار با پروا می

شود و این جوری اگر بچه ای تی طوالنی باشد تکرار آن لحن هایی که آموزش دادیم بیشتر مینکته: بازه ی زمانی وق
 هم اضافه شد عقب نمی ماند.
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 یکبارلحن را برنامه میریزیم ،میرویم تا انتها. ۱
 بعد اسم را برنامه در همین جدول میریزیم میرویم تا انتها مانند قالی بافی.۲

 
 دید(رکیبی و دوره می گذاریم.)از سال قبل و سال ج*سه روز آخر هر سال را ت

 
 مثالً اسم خودش را به حالت هایی میتوان صدا کرد که او متوجه رفتار ما شود. القای با اسم:

 سال جمله و قید نداریم. ۲شود اما زیر در سال اول و دوم به بعد دیگر جمله و قید برای آنها مهم می
 _ جمله. در سال سوم: لحن_ قید_ اسم

 شرط ، در کتاب گفته شده است. منفی_ جملهلحن_ قید_ اسم : ۶و  ۵در سال های 
سال معنی ندارد نه گفتن  ۳سال معنی ندارد ؛ مثال این کارو نکن؛ برندار و.. برای بچه ی زیر  ۳و جمالت منفی زیر 
 برای او معنی ندارد.

 
یل زبان د اما نه "لیس" )عربی( را متوجه نخواهد شد به همین دلنه "ما" )به عربی( را از سه سال به بعد متوجه می شو

 کالم عربی است.
 زمانی که بچه "نه " را متوجه شد ؛ طرح درس او شروع خواهد شد.

 سال به بعد فعل را می فهمد. مثال : بیا، برو )به صورت کلمه میفهمد به شکل کامل نمی فهمد(۲
 بعد از اسم جمله است. مرحله ی سوم :

 ت.(مودارش مثل نمودار قبلی است )فقط به جای اسم ،جمله اسن
 مرحله ی چهارم :قید )به همان روالی که برای لحن و اسم و .. که گفته شد(
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سال دارند ولی هنوز بلد نیستند با لحن مهربانی حرفی را به کسی انتقال بدهند چون لحن  ۵۰کسانی هستند که 

 به او یاد بدهد. مهربانی را کسی نبوده. که
 ته.از بچگی حرف زدن را هردمبیل یاد گرف

 
 گوییم باید لحن مهربانی داشته باشد.دوستت دارم هایی که می

 لحن با اسم فرق دارد که ما این را نمی دانیم. هیچ تعریفی برای لحن_اسم_قید نداریم.
 دهند.ه جوری را به ما آموزش میدر واقع بچه ها هستند که نحوه ی درست برخورد کردن در چه زمانی و چ

 کنند.ها خیلی به ما کمک میدرس خود بچهبرای برای نوشتن طرح 
ما باید کاری کنیم که مادر و بچه حتماً طرح درس را اجرا کنند و اینکه ما به تربیت هم مربی و هم فرزندان و هم 

 والدین مجبور هستیم. 
 که "این کالم است که سرنوشت ساز است" متقاعد کنیم .در ابتدا باید والدین را به توجه به کالم 

کند. وقتی باور کرد و اعتقاد پیدا کرد، شروع کند به اصالح کردن ین کالم است که بچه را از این رو به اون رو میا
 شود و جامعه اصالح خواهدخودش؛ و چون کالم مادر درست و اصالح شود ، بچه اصالح می شود، خانواده اصالح می

 شد.
 رفت و نورانیت.کند از علم و معو طبیعتاً یک بستری را ایجاد می

 
که هر قطعه ای چه چیزی هست و چه چیزی نیست و .۲زمانبندی )مقطع بندی( . ۱پس مرحله ی اول طرح درس شد: 

 بهترین کار این است.
 که یک رج لحن را برویم تا آخر

 باید کل لحن هایی که احتیاج داریم فهرست کنیم.
 وباره بیاییم، قید را بریم تا آخر.ماهه سنی، تا آخر . د ۶)یعنی مقطع بندی کنیم: فصلی، 
 همان نمودارمقطع بندی زمانی (

 
 لحن عاطفی. ۲لحن شادی )خنده( . ۱ انواع لحن :

تا زیاد <که خیلی مهم است. حرکت های کششی، اگر برای بچه ای کم است باید کار کرد ----لحن تحرک )هیجان( . ۳
 بشود.

ُّم( . ۷لحن بازدارنده )توبیخی(  .۶لحن استخراج )سوالی( . ۵لحن تعجب . ۴  لحن باید و نباید ) امر و نهی و تحک
 

هیجان والدین باید از هیجان بچه پیشی بگیرد نباید بر پدر و مادر ،بچه غلبه کند اگر برای بچه بیشتر است باید والدین 
 نترل شود. بیشتر از بچه باشد تا اون ک

 ترل کردیم، در آن موقع است که آموزش اتفاق افتاده است.بچه به طور طبیعی هیجان دارد ولی وقتی کن
 والدین باید دیوانه تر از بچه باشند تا مفاهیم انتقال پیدا کند 

را باید برایش و تمام لحن های باال که گفته شده است باید در طرح درس های ما بیاید و آموزشی شود. همین هیجان 
 فعالیت ،بازی و نقاشی طراحی کرد.
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 شود ترکیبی.کنیم؛ این میرکیبی یعنی : مثال بر اساس هیجان، عواطف خود را بیان میمدل ت
 مثال هیجان با تحرک یا شادی یا عاطفی است. ما باید اینها را ممتاز کنیم و از همدیگر متمایز کنیم.

 ند و فرق لحن ها را بچه بفهمد )این خیلی مهم است (.لحن ها باید از همدیگر متمایز باش
 

مثال برای خوشحال کردن بچه ی زیر دوسال یک وسیله ای را به او می دهیم خوشحال میشود ولی اگر همان جا 
 شود. این لحن ناراحتی میشود. بایستیم و بگوییم بده ، او ناراحت می 

 
 م.یم فقط و فقط با حاالت و رفتار است که باید نشان بدهیدر لحن، هیچ لزومی به انتقال کلمه ندار 

 انقدر روی بچه تاثیر دارد که فوراً انعکاس آن روی بچه دیده میشود .
 توان لحن آنها را پیدا کرد.ها و با صحبت کردن با آنها، میبا ارتباط و دیدن رفتار بچه

 
را خوشحال میکند ولی غریبه او را ناراحت میکند. و یا سال بچه ها  ۲نکته: لحن خوشحال : دیدن یک آشنا در زیر 

شوند و این شناسند ،مثل اسباب بازی هایشان، مثال اگر توپ را بشناسند با آن خوشحال میدادن وسایلی که می
 شود قاعده کلی ما.می

 بنابراین خوشحالی بر اثر اُنس و آشنایی در بچه ها پیش می آید.
ی که انتظار ندارد می بیند ، او را شود چون بابا را در جایر وارد شود این بچه خوشحال میمثال اگر پدر بچه ها از د

 خیلی خوشحال میکند. )میتواند دیدن شیء هم باشد(
هیجان در بچه ها خیلی مهم است اگر بچه ای هیجان او زیاد بود باید هیجان والدین یا مربی بیشتر از بچه باشد تا 

 کند. بتواند آنها را کنترل
 آدم ها خیلی جدی هستند و اهل شوخی نیستند به خاطر این است که روی لحن خودشان کار نکرده اند. اینکه بعضی

خواهند قانع ات کنند و یا اگر هم قانع نشوی عصبانی میشوند، کال روی کنند یا میبعضی از آدم ها وقتی صحبت می
لحن کار نشود قدرت ذهن کشش ندارد  تواند روی وضعیت های دیگر تنظیم کند. وقتی رویو نمی دو وضعیت است

 که بین این حاالت را انتخاب کند.
 

لحن توبیخی : یعنی وقتی یک کار خطرناک که می کند ما باید حالتی داشته باشیم که بچه بداند که ما خیلی ناراحت 
 مد ، این کار خطر دارد.شویم. تغییر حالتی که او بفهمی

 می زنند، بعضی ها نگاه بچه نمی کنند بچه می فهمد که کارش اشتباه است.  بعضی ها داد می زنند ،بعضی ها
با اشاره های کوتاه که زودو سریع متوجه شود که این کارش اشتباه است ، این هنرمندی والدین است که مثالً چشم 

 پرت است.تو چشم نگاه کنی اگر حواس او خیلی 
 

 های عقلی، توانمند عاطفی .های فکری ،توانمندیدر کل انسان دارای ابعاد مختلفی است: توانمندی
 اگر از لحن، قید، اسم ،جمله استفاده نکنیم مثل این است که ما از توانمندی فکری استفاده نکنیم.

خداوند بسیار به این توانمندی ها کند در حالی که اگر باشد، یک درصد است که استفاده میتوانمندی فکری انسان 
پر و بال داده است، ولی ما نوع آموزش هایمان، طوری نبوده که از اندیشه هایمان خالقانه استفاده کنیم. تقصیر 

 خودمان هم نبوده ،نوع آموزش ما به این شکل بوده است.
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های نستید ولی با شنیده ها و قلبل مطرح شده که شما وقتی به دنیا آمدید هیچ چیز نمی دادر سوره ی مبارکه نح
 تان قدرت تفکر و شکر شما باید زیاد شود.

 باید قدرت تعقل و ایمان فرد زیاد شود تا بتواند یک کاری را انجام دهد.
شود و ای ریخته نمیشود و برنامهنمی زمانی که کودک به حال خودش رها می شود، اینکه برای سمع و بصر او فکری

شود، یعنی محیط برای او برنامه می ریزد، که این کار درست یا و به رسانه یا چیزهای دیگر واگذار مییا سمع و بصر ا
 غلط است، پیش هیچ سازمانی نمی آید.

 
تا  ۵های دیگر را یاد خواهد گرفت، حتی اگر به صورت برنامه جلو برویم و دو لحن به او یاد بدهیم خود به خود او لحن 

 دهد به دلیل اینکه او به عهد و فطرت خود نزدیک تر است.دک به ما یاد میلحن دیگر را کو
قاعده : اگر در تعلیم کودک ، کودک معلم نشود یعنی چیزی جدیدی را به ما آموزش ندهد ، آن تعلیم درست نبوده 

 است، در واقع مسیر اشتباه است .
دهد بعد می فهمیم که تعجب را همزمان به ما نشان میلحن تعجب را به او آموخته ایم و او یک لحن و یک لحن  مثال

 شود.این دو لحن ترکیبی می
بچه ها چه چیزی را  بهترین راه برای آموزش پدر و مادر، فرزندان هستند به شرط اینکه برنامه داشته باشند که به

 خواهند آموزش دهند.می
 با هم بودن برای پدر و مادر توسط کودکان انجام میشود. آموزش بلوغ

در واقع طرح درس به این شکل می شود که پدر و مادر می آیند روی بچه اجرا کنند ولی همان بچه است که انعکاس 
 می دهد برای بهتر زندگی کردن و تربیت خود والدین.

 
 ی استخراج فعالیت:هاوهشی

 در محیطی که بچه ها هستند برویم.. ۱که: برای نوشتن طرح درس خوب است 
 ارتباط با کودکان .۲
 قرار دادن خود به جای کودکان .۳
 دیدن کودکان و رفتارهای آنهاو الگوگیری از ایشان..۴
 ص و تطبیق دهیم(داشتن مبناهای درست. اینکه ما انواع لحن را بشناسیم )بتوانیم تشخی.۵

علم فرد نسبت به موضوع بیشتر باشد به طور طبیعی رؤيت او هم تقویت  واین درصورتی اتفاق میفتد که هر چقدر
 خواهد شد.

 
 امنیت سودمندانه است لحن شادی : 
 امنیت همراه با ابراز است )همراه با عظمت(لحن هیجان: 
 امنیتی که همراه با عظمتی است.لحن تعجب: 

. مثال اگر کنار بچه ای نشسته ایم یک کاری کنیم امنیتی همراه با تعلق است با رغبت و کشش گرایانهطفی: لحن عا
 که دلش برای ما غش و ضعف رود.

 
 رود.عدم امنیت یعنی نفی هم که میکنی باز به آن سمت می
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ماهه به  ۶ضوع را در بچه های کنیم، این موزمانی که ما لحنی را به بچه می دهیم بالفاصله انعکاس آن را طلب می
که فردی آشنا می بینند می خندند یا وقتی ابراز محبت و بازی با او میکنند، هیجان و  خوبی می توان فهمید وقتی

 شود و این موضوع به خاطر امنیت او است.شادی بیدار می
 

مقطع داریم به صورت  ۱۲سال که  ۷تا  ۲می ریزید که انواع لحن را از سن  برای مادرها برنامه تکلیف جلسه ی آینده:
توانید کمک بگیرید و هر کدام از لحن ها تعریف دارد ها را در این مقاطع بچینید و از کتاب هم میماه لحن ۶ماه ، ۶

 اگر هم لحنی نیامده بود خودمان باید ابداء داشته باشیم.
 

د، همیشه حرف خودشان پیش است و اگر یاد همه ی آدم ها حتی بزرگ هم که هستند مانند بچه ها زندگی می کنن
کسی که تحت عبودیت دارد زندگی میکند و "ولّی" می داشت، "ولّی" برای او تصمیم میگرفت که او  می گرفتند مثل

 چه کار باید بکند ،همیشه تا آخر عمرش تحت فرمان ولّی خود می بود،نمی توانست دیگر تحت والیت زندگی نکند.
کرده خواسته می شده ،که مثال گریه می در بزرگی والیت پذیر باشد چون از بچگی هر کاری که می اگر کسی نمی تواند

 شده پدر و مادر هم شاد می شدند.کردند ،شاد میپدر و مادر هم گریه می
نکته: وقتی بچه ای در خانه ای هفت سال اول است و حرف حرف خودش است. در هفت سال دوم هم حرف حرف 

 آخر زندگیش حرف حرف خودش است.سال سوم هم همینطور حرف، حرف خودش میشود، تا  ۷و در  خودش میشود
البته یک جاهایی زیر بار میرود که یا به دلیل ترس است یا چیز های دیگر، وگرنه طبع او والیت پذیری نیست. اما 

، انجام ندهد این والیت پذیر شده است  گویم او شاد باشد شاد شود و یا بگویم اآلن این کار را انجام ندهوقتی من می
 زی که پدر و مادر بگوید ولی او، آن را انجام ندهد، این تا آخر عمر حرف حرف خودش است. ،اما اگر هر چی

 پدر و مادر باید بدانند کجاها به بچه اختیار بدهند تا او حرف شنوی داشته باشد.
با من بازی کند تا م با او بازی کنم تا او بازی کند نه اینکه او بخواهد باید غلبه والدین بر کودک باشد. اینکه من، بخواه

 ریزی دارد.من هم با او بازی کنم، این اشتباه است، که این امر نیاز به برنامه
ریزی و تربیت فرزند این موضوع پس زمینه ی هر رفتار ما خواهد بود که هر چیزی که به بچه ها تعلیم *در برنامه

نی برای راحتی والدین نباشد و گرنه ذهن متولی یا ر اساس نیاز خود کودک باشد ،نه نیاز ما یا والدین. یعدهیم بمی
 مربی برای تعلیم و تربیت بسته خواهد شد.

 در تعلیم فرزند آن چیزی که خیلی مهم است شادی و بازی و تحرک فرزند ما است.
 گویم تحرک دارد.کند ،چون من میزی میگویم باولی تعلیم آن باید این باشد که چون من می

 .می شود هرج و مرج ،ها شود نه نظام فکری خودش، اگر غیر از این باشدو مادر باید عامل شادی بچهحرف و قول پدر 
 در واقع فطرت یعنی والیت گرایی باشد و تمام کارهای او از یک قانونی تبعیت داشته باشد.

غلبه دارد ،در این  چهشود که حرف پدر و مادر او بر تمام امور بیت پذیر میپس در همین کودکی است که فرد وال
 صورت است که تعلیم رخ داده است.

سال اول باید پدر و مادر ولّی و سرپرست بچه ها باشند و این فقط با لحن است که امکان پذیر می شود و بعد  ۷در 
 اسم و بعد قید و بعد هم ،جمله.

 نباید پدر و مادر بر او حکم کند. اید" را به او بگویم ولی محیط باید طوری باشد که بایدمن نباید، "باید نب
 اینکه فرزند فکر کند که آزاد است این خیلی خطرناک است، باید طبق چهارچوب های پدر و مادر باشد.

 ها به ظهور والیت برسند.برای همین در "کتاب رشد یک" باید بچه
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شود که ترس و باید نبایدی به او  من هستم تو این کار را می توانی بکنی جوری با اوصحبت بچه ها باید بدانند که
 گفته نشود.

 زمانی که نطق بروز می کند باید تأدیب شود تا ظهور والیت شکل بگیرد.
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 عجل فرجهماللهم صل علی محمد و آل محمد و  الحمدهللا رب العالمین

 

 :هفتم جلسه •

 
ندارند، می توانند  در طرح درس نوشتن ،ما نیاز به علم و تکنیک داریم. قلق هایی وجود دارد با اینکه محتوا هم

 .توانیم بنویسیماینکه محتوا داریم ،نمیبنویسند و یا با 
قتی این کتاب را دادیم باید کلی نگری داشته باشیم ،که ما یک کتابی باید داشته باشیم که به مادر و مربی بدهیم. و

 ؟به چه صورت میتواند کار کند؟ هفتگی یا ماهانه 
مان این داستان و این نقاشی و این کاردستی را آن مادر باید به فرض حوصله داشته باشد که ما به او بگوییم در این ز 

 ...انجام بدهی
 .باید کلی نگری داشته باشیم نه جزئی نگری

  .سال ۶تا  ۴که از بدو تولد است یا دو تا سه سال است یا باید بازه زمانی را بدانیم 
 

 .ها کار می کند اینکه برای این سن چند ماه چند ماه یک لحن کار میشود یا چند هفته یک لحن با بچه
  .به طور مثال ما فکر میکنیم ،هفت تا لحن داریم

 یتوبیخ.۷تشویقی .۶خبری .۵امر ونهی .۴پرسشی .۳تعجبی .۲دعایی .۱
هر چیزی   .---- <لحن درخواستی)طلب( است و با سوالی یکی می شود و خواهشی است)ابراز یک نیاز( :لحن دعایی .۱

 . دکه می خواهد، زیبا و با لبخند بگوی
تقاضا میکند، بایستی ذائقه ی فرزند را به اذکار فعال کنیم به نحوی که آن را مطالبه کند، بتواند یک چیزی را به 

 .اهدصورت دعایی بخو

لحنی است که غافلگیرانه است. به حالت مکث و تمرکز یک کار جدید و جذاب به صورتی که کودک حن تعجبی: . ل2
 .هیجان زده می شود

 ؟کنجکاوی است. گفتگو با بچه و ارتباط عاطفی با او. مثال : این چیه؟ اون چیه؟ چرا: لحن پرسشی. 3
 .وددر سال چهارم باید آموخته ش  :لحن امر و نهی. ۴
 . این لحن هم مانند در چهار سالگی آموزش داده می شودلحن خبری:  .۵
 .سالگی آموزش داده میشود.( تحریک به انجام کار های نسبتا سخت با رغبت ۵)در لحن تشویقی:  .۶
د و لحن های باز دارنده والدین به صورتی که فرزند این کار را به دیگران با لحن مهربانی اخطار ده :لحن توبیخی .۷

 .را بگیرد خیلی به خوبی جلوی خطای دیگران
 
 . طلب در فرزند تقویت شود یعنی لحن را آموخته استرتدر این لحن ها اگر قد *
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ماه تقسیم میشود. سال اول:لحن دعایی ، سال دوم تعجبی ، سال سوم لحن  ۳ماه ها هم به دوتا  ۶در این نمودار 
  رم :لحن امرو نهی ، سال پنجم: لحن تشویقی ، سال ششم :لحن توبیخیپرسشی ، سال چها

: در سال بعدی، هم باید لحن هایی که بود، باشند و هم لحن جدید نه اینکه بعد از لحن جدید، لحن قبلی را  نکته
 .فراموش کنیم. یعنی در یک فعالیت هم لحن قبلی است هم جدید

 کنیم باید برای اسم، فعل، قید هم انجام بدهیم. نکته: کلی نگری یعنی اینکه هر کاری برای لحن می
 وقتی لحن طیب آموزش می دهیم باید کلمه، اسم ، فعل و.. این ها را هم باید در مراحل بعدی اجرا کنیم.

 تاش را گفتیم، اشکال ندارد.۱۰م، و تا لحن داری ۲۰در کلی نگری مثال اگر 
 تا لحن است و بعد برویم سراغ اسم ،کلمه و... ۵مهم نحوه ی گفتن 

ماه اول روزی یک ساعت، با بچه ها میتوانیم کار  ۶و فعالیت هایی که طراحی میکنیم و بازه ی زمانی آن؛ مثال در 
 داد؟ کنیم، حاال در این یک ساعت چه فعالیت هایی را می توان انجام
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ساعت است و بعد در کل آن روز که با بچه ها هستیم، آن آموزش را تکرار میکنیم .)یعنی تکرار آن یک  ۱آموزش 
 ساعتی که آموزش دیده است(

 
در واقع ما علم این طرح درس را داریم حاال باید تبدیل کنیم به اجرا و این خود یک علم جدایی می خواهد که ان 

 ا بکنیم.شاهللا باید این کار ر 
برای طراحی فعالیت باید اگر هر شش ماه یک فصل کتاب داریم ، در هر فصل کتاب دو تا بخش زمانی سه ماهه 

 داریم و در هر سه ماه هم سه بازه ی زمانی یک ماهه داریم.
 فعالیت برای آن لحن داشته باشیم. ۶ماه باید  ۶یعنی در هر 

 ک سال داشته باشیم.فعالیت در طول ی ۱۲ماه است باید  ۱۲و اگر 
 تا( فعالیت نیاز داریم.۷۲تا ) یعنی مجموعاً  ۱۲سالگی، شش تا  ۶و تا آخر 

تا ، نیاز  ۱۰تا لحن دربیاوریم ، ولی در لحن تعجبی که از دو سال به باالست شش تا  ۱۲مثال برای لحن دعایی، شش تا 
که به جلو میرود، تعداد فعالیت ها کمتر ،ولی بازه ی سالگی .و به همین منوال  ۶تا فعالیت( تا  ۶۰به فعالیت داریم )

 زمانی آموزش آن ها بیشتر خواهد شد.
 

ماهه ی اول باید لحن بچه  ۶بعد از زمانبندی و عنوان و فصل و بخش، حاال می آییم غایت بندی می کنیم که، در دوتا 
 شود.های بعدی هم ،لحن های دیگر به آن اضافه میبه اینجا برسد و سال

 برای نوشتن کتاب باید از کل به جزء بیاییم.
 حتماً باید اول عنوان بندی شود و بعد جزء داشته باشد.

شود باید لحن جدید را کار کرد و بقیه ی لحن های قبلی در پس زمینه ی آن نکته: در هر سال وقتی لحن جدید می
 های لحن جدید باشد.فعالیت

ادر پدر بدانند ولی در مراحل آموزش ما نیست، می توانیم به عنوان یک تذکر در اگر دیدیم در جایی که نیاز است که م
 کتاب بگذاریم: "سخنی با مادر یا معلم" که مثال لحن بازدارنده را به این شکل مادر همزمان با این لحن داشته باشد.

 شود.های کتاب میها نکته این
 

 ه زیاد آموزش دادن.در دوره اول رشد خوبی آموزش او به تکرار است ن
ها جا بیفتد، بقیه ی لحن ها و فعالیت ها را خودشان میتوانند اجرا کنند یا همان کم، اگر با تکرار ،خوب برای بچه

 پیشنهاد بدهند.
به طور مثال برای یاد دادن "سالم" با یک بار گفتن که او یاد نمیگیرد، باید هزار بار سالم کردن را بگوییم تا او یاد 

 د.بگیر 
 در لحن دعایی برای سه ماه اول، صلوات فرستادن است یعنی اینکه به جای الالیی، صلوات میفرستیم تا بخوابد.

 کند که بخوابد با صلوات.یعنی بچه طلب می
نکته : نحوه ی یادگیری هر لحن در بچه ها باید به این صورت باشد : باید ذائقه ی فرزند را به اذکار فعال کنیم به 

 نحوی که آنها را مطالبه کند، یعنی باید بدون صلوات بچه نخوابد و طلب آن صلوات را بکند.
 او ذاکر شده است. دهد که نشان می دهدمهم: حالتی از طلب را برای اذکار از خود نشان می

 سال برویم. ۶و به همین شکل باید تا 
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 بچه ی شش ساله لحن دعایی او ،دعای سفره را باید بخواند. یا مثال "به به" گفتن موقع لباس پوشیدن و..
 

تواند کاربرد داشته باشه برای تکرار. مثالً وقتی آموزش داد با یک نوع تعریف لحن ها در موقعیت های مختلف می
 لیت تکرار، ببرد در کارهای روزانه ی کودک.فعا
 

 خواهیم باید برای سن خود و محدود به همان سن باشد.ها برای لحن میآن طلبی که از بچه
 به واسطه یک ذکر باید یک فعل برای بچه ایجاد شود.

 ) یعنی اینکه ذکری که میگیم یه کاری انجام بده و اون کار وابسته به آن ذکر باشد.(
 باید برای هر لحن یک واکنش از او بگیریم، یک حالت مخصوص به آن موضوع. حتما  

 
کند؟ ،مدل طلب لحن هم به همین شکل طلب کردن بچه ها مانند این است که وقتی گرسنه است چگونه طلب می

 است.
 وقتی قدرت طلب فرزند تقویت شود یعنی آن لحن به موفقیت رسیده است.

 د باید سریع نماز بخوانیم .شومثال وقتی اذان گفته می
 

لحن تعجبی او باید مدل غافلگیری باشد. باید یک چیزی را اظهار کنیم که او ذوق کند و این لحن دقت تمرکز را باال می 
 برد. 

دنیای کودک ما نباید یکنواخت باشد. باید بچه ها را غافلگیر کنیم، مثال پیدا کردن یک چیزی که دوست دارد در جایی 
 هیجان زده شدن را یاد بگیرد ، یعنی برانگیختن در لحن تعجبی. پیدا کند. نشانه اش این است که بچهکه او 

 + در لحن پرسشی باید ما به او بگوییم : این چیه؟ اون چیه؟ 
 نه اینکه او بگوید. حتماً باید ما بگوییم.

 بهانه جور کنیم و با بچه گفتگو کنیم ؛ ارتباط عاطفی برقرار کنیم .
 

 در سال چهارم است. :+ لحن امر و نهی و خبری
بایستی حالت های مختلف امر ونهی را به شیوه های غیر کالمی انتقال داد. مثال: توجه به عوامل بازدارنده و باالبردن 

 ظرفیت پذیرش امر ونهی ، و باید بپذیرد.
یک کار مثالً با چشم و ابرو دیگر این کار را  کنند؛ دفعه بعد باید بابعضی ها یه چیزی را نمی دهند یا یه کاری را نمی

 نکند، ظرفیت پذیرش او را باال ببریم.
 مثالً هر بچه ای به یک صورت بازدارنده است، یکی با نگاه، یکی با دست روی بینی گذاشتن.

 اطالعات در مورد چه چیزهایی مادر پدر را ناراحت میکند چه کار را نباید انجام داد.+ لحن خبری: 
دهد رفته خودش بفهمد که آن کار را انجام ندهد ، هر دفعه باید فعالیتی که مادر انجام میلحن امر و نهی باید رفته در

 تا او این کار را نکند کمتر و کمتر بشود.
 وقتی پذیرش او در این لحن، رفت باال یعنی اینکه موفقیت آمیز بوده است.

 
 )این لحن برای سال پنجم است( .از طرفی خودمان محرک هستیم لحن تشویقی: +
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 تحریک انجام کارهای نسبتاً سخت با رغبت. مثال اگر خانه را جارو زده حالش خیلی خوب، و راضی است.
 اگر احساس نشاط در انجام کارها و تکالیف داشت، یعنی لحن تشویقی در او شکل گرفته است.

 را داشته باشد. لحن تشویق باید انتقال داده شود تا او رضایت از آن کار
 

 باید بچه ها چرب زبانی را یاد بگیرند.
 

لحن های بازدارنده از طرف پدر و مادر به صورتی که فرزند این کار را به دیگران با لحن مهربانی اخطار + لحن توبیخی : 
از خطاها  توانددهد، خیلی به خوبی جلوی خطاهای دیگران را بگیرد. قدرت مدیریت یک کار را در فضای خودش می

 جلوگیری کند.
 همراهی بچه ها با دیگران )که برای شش سالگی است.(

 
تایی باید  ۱۲های آن را طرح کند. مثالً دعایی شش تا هر کس یک لحنرا انتخاب کند و فعالیت تکلیف جلسه آینده:

 فعالیت داشته باشیم.
 د پس زمینه ی آن باشد .کند و لحن دعایی هم بایتایی فعالیت طراحی می ۱۰در تعجبی پنج تا 

 سالگی است. ۶تا یعنی مانند لحن توبیخی که فقط در سن  ۶بعضی از لحن ها فقط برای یک سال است دوتا، 
 

 لحن های زیر مثل شادی ، ناراحتی می آید در فعالیت ها.
 


