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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 فرم خودارزیابی کارگاه تفکر قرآنی

یا هر  به یک خود،به دلخواه  توانید، میسواالتی که شماره مشابه دارنددر مورد  لطفا به سواالت زیر پاسخ دهید.

 .پاسخ دهید دوی آنها

 برای خود ،مهم در انتخاب همسر معیار 5 ،با اولویت بندی -1

 لیست کنید؟ را یا فرزندتان
 

معیار  5 .مجبورید شغل خود را عوض کنیدفرض کنید  -1

  شغل جدید چیست؟تان در انتخاب مهم
 

 نوروز عید برای وخانوادتان خود ازخرید حدودی لیست یک -2

  کنید؟ ذکر
 

 مطالعاتی، خانوادگی، اری،ک هایبرنامه از حدودی لیست یک -2

 ذکر را رو پیش سال کل یا نوروز عید برای... و تفریحی

  کنید؟

 

از  چالش خانوادگی در بین یکی ازاقوامتان پیش آمده و یک -3

 رویکردتان چیست؟ شما تقاضای مشورت دارند.
 

رقم خورده  نظرتان راجع به شکل استداللی که در داستان زیر -4

 چیست؟

در جمعی از دوستان بودم که صحبت  فته قبل از ماه رمضان بود.ه

برخی  موافق و برخی پیرامون گرفتن یا نگرفتن روزه یوم الشک شد.

تا اینکه یک  ای هم ممتنع بودند.طبق معمول عده مخالف آن بودند.

گویند روزه شک دار نباید اید که از قدیم می)مگر نشنیده نفر گفت:

 گرفت.( نگاه تأییدآمیز اکثریت مرا به فکر فرو برد.
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آن،چه سیر تفکری را در  سوره مبارکه تین را قرائت کرده و بفرمایید که سوگند و جواب سوگند ابتدای -5

 نفره( 4-2های اطب رقم میزند؟)پاسخ دهی در گروهمخ

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 أسفلَ  د ناهُدَ رَ مََّقویم*ثُاالنسان فی أحسن تَ قنالَحن خَمین* نَتون* والطور سینین*وهذا البلد األیوالزَ و التین

لَیسَ اهللُ بِأحکَم بِالدَّین*أ *وما یُکَذِّبکَ بعدُ منونأجرٌ غیرُ مَم هُلَالصالحات فَ لین*إالَّ الذین آمنوا وعملُسافِ

 *الحاکمین

و نظام در بهترین قوام  سوگند به انجیر و زیتون*وسوگند به طور سینا* و سوگند به این سرزمین أمن)مکه(*ما انسان را

که  آورده و اعمال صالح انجام دهندکردیم*سپس او را به پست ترین مرحله برگرداندیم*مگر کسانی که ایمان خلق 

آیا به راستی روز جزا( را تکذیب کند* زه ای سبب میشود که انسان دین )یاپاداش قطع نشدنی دارند*با این وجود چه انگی

 خداوند احکم الحاکمین نیست؟*
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 خودارزیابی کارگاه تفکر قرآنیمعیارهای سنجیدن 

 ،مهم در انتخاب همسر معیار 5 ،با اولویت بندی -1

 لیست کنید؟ را یا فرزندتان برای خود

 های معنوی،با ارزش میزان نزدیکی که معیارهای شما

سبک  تان باتعیین کننده هم راستایی فطری و آخرتی دارد،

 تفکر قرآنی خواهد بود.

 5 .مجبورید شغل خود را عوض کنیدفرض کنید  -1

  شغل جدید چیست؟تان در انتخاب معیار مهم

 های معنوی،میزان نزدیکی که معیارهای شما با ارزش

سبک  تان باراستاییتعیین کننده هم  فطری و آخرتی دارد،

 تفکر قرآنی خواهد بود.

 برای وخانوادتان خود ازخرید حدودی لیست یک -2

  کنید؟ ذکر نوروز عید

 و های لیست شما با نیازهای حقیقیبه میزانی که مولفه

 در راستای تفکر قرآنید. خوان است،تان همفطری زندگی

 برای قرائت، وجود برنامه مدونی ،معیار دوم هم راستایی

 فهم و عمل به قرآن است.

 خانوادگی، اری،ک هایبرنامه از حدودی لیست یک -2

 سال کل یا نوروز عید برای... و تفریحی مطالعاتی،

  کنید؟ ذکر را رو پیش

 های لیست شما با نیازهای حقیقی وبه میزانی که مولفه

 خوان است، در راستای تفکر قرآنید.تان همفطری زندگی

 وجود برنامه مدونی برای قرائت، دوم هم راستایی،معیار 

 فهم و عمل به قرآن است.

چالش خانوادگی در بین یکی ازاقوامتان پیش  یک -3

رویکردتان  از شما تقاضای مشورت دارند. آمده و

 چیست؟

د، اگر خارج از قضاوت قطعی کردیاگر در موردی 

قبل از  دهید، اگرتان مشورت مؤثری به کسی میتخصص

الش را شرایط افراد مورد چ و همه نظرها ر نظر،اظها

 ،هایشان مطمئن نبودیدیا به صحت گزاره بررسی نکردید

پایه معیارهای حق مدارانه که در قرآن و روایات به  اگر بر

نشانه انحراف از ، اظهار نظر نکردید، شودآن استناد می

 قرآنی است. رتفک

 نظرتان راجع به شکل استداللی که در داستان زیر -4

 رقم خورده چیست؟

در جمعی از دوستان بودم که صحبت  فته قبل از ماه رمضان بود.ه

 موافق و برخی پیرامون گرفتن یا نگرفتن روزه یوم الشک شد.

تا  ای هم ممتنع بودند.طبق معمول عده برخی مخالف آن بودند.

این استدالل کامال غلط است.زیرا محمول یکسان به دو  

موضوع متفاوت نسبت داده شده است.)روزه شک دار( 

 و)روزه یوم الشک( تشابه اسمی دارند نه حقیقی.
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گویند روزه اید که از قدیم می)مگر نشنیده اینکه یک نفر گفت:

 شک دار نباید گرفت.( نگاه تأییدآمیز اکثریت مرا به فکر فرو برد.

 

 

چه سیر تفکری  ابتدای آن،بفرمایید که سوگند و جواب سوگند سوره مبارکه تین را قرائت کرده و  -5

 نفره( 4-2؟)پاسخ دهی در گروه های زندرا در مخاطب رقم می

 طبق مراحل حقیقی و فهم شده از یک سیر تفکر درست است. گزارهو معادل  جواب سوگند یه چهارم سورهآ

این تصورات همان  است. دهی منطقی بین تصورات ذهنی فرد چینش و ارتباط مرحله قبل این گزاره، تفکر،

حال باید فهمید  اش.امنیت بخشی سرزمین مکه به حیثیتطور سینا و  زیتون، تین، اند.دای سورهسوگندهای ابت

 ای از آن استنباط کرد؟چنین گزارهتوان چه ارتباطی بین این عناصر است که می اوالً

 نی آن از مخاطب هماهنگ خواهد بود؟االت پایااین ارتباط چگونه با ادامه سیر مطالب سوره و سو ثانیاً

گوید وقتی سوره می رسد این حقیقت است که انسان دارای دو بعد جسمانی و ملکوتی است.آنچه به ذهن می

 تین و از گوییقطعاً این قوام باید هر دو بعد را پوشش دهد. که انسان را در بهترین قوام وجودی خلق کردیم،

عنوان ، به بوده برای ارسال وحی یکوه و طور سینا که زیتون به عنوان دو مولفه مهم در تغذیه جسمانی انسان

اش هم بستر جریان وحی شد و هم ه خصوص سرزمین مکه با امنیت داریب یاد شده است.تغذیه روحانی انسان 

فطرت  ر ترتیب همه این موارد برای قوامبه ه .دباش امان بودن قرآن از گزند دشمنان تا ابد تواند بیانگر درمی

حال آنکه سوره پرده از  به رشد داشته باشد. حرکت رو الزم بود تا او بتواند در پس این قوام انسان یوجود

در اینکه و  .خداست حاکم دانستن صعودش تنها راه و .داردبرمی در پی تکذیبش نسبت به دین الهی سقوط او

 رسد.میبه همگان  خدا از ناحیه رسول در برابر احکام دینی که باشد ، تسلیمپس آن


