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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 عجل فرجهم آل محمد و اللهم صل علی محمد و

 طرح درس تفکر قرآنی : موضوع

 1تسهیل گری در آموزش تفکر)برگرفته از اصول تفکر صحیح از نگاه قرآن( :قالب ارائه

 دبیرستان  معلمین مقاطع تحصیلی دبستان و دانشجویان فرهنگیان و :مخاطب

 قرآنیفعال سازی تفکر  :هدف

 ساعت سه :مدت زمان اجرا

پاورپوینت آموزش کتاب تفکر  ،تصاویر فلسفی پاور پوینت ،های آموزشیهایی با پیام: پازلابزار کمک آموزشی

کلیپ استدالل ربوبیت برگه های حاوی خوراک فکری در پایان جلسه و قرآنی)حاوی عناوین وعناصر مهم تفکر(

 ...قبل از کالس  فکری عنوان خوراک بهتوسط حضرت ابراهیم)ع(خدای یگانه 

 

 بیان کلی از طرح درس

 .محتوای کارگاه براساس کتاب پرورش تفکر قرآنی است 

  ه را مرحله بتفکر فرآیند  ای است که مخاطبین یک بار در کارگاه،محتوای آموزشی کارگاه به گونهقالب ارائه

خود فرد بنابراین  تجربه ملموس و واقعی از آن داشته باشد.فرد  ،نند. تا عالوه بر فهم تئوری تفکرمرحله تجربه ک

ثانیا برای تربیت نسل  کرده و در زندگی را درک تفکر اوال او اهمیتنقش فعال در آموزش دارد. چون قرار است 

 .پیاده کند ی خودکالس هایآموزشاین قالب را در  ،آینده

  ت.مدیریت زمان در اجرای فعالیت کارگاه بسیار مهم اس 

 

 شرح

 تصویری( پیرامون موضوع تفکر-آیاتی از کالم اهلل مجید )صوتی 

  ابتدای جلسه به کمک یک :  مشارکتی برای آموزشروحی ایجاد آمادگیice breaking  )معارفه  ،)یخ شکن

 گیرد.صورت می آمادگی مخاطبین برای کارگاه عمومی، شادابی و

 
                                                           

 انتشارات قرآن و اهل بیت نبوت)ع(-احمدرضا اخوت-.کتاب پرورش تفکر قرآنی 1
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  1فعالیت 

نویسی و ارجاع آن به حق)تعقل( در نیاز تا گزارهرویارویی با از مرحله  آشنایی افراد با فرآیند تفکر هدف:

 قالب یک فعالیت عملی

تصویر آن، محتوای آموزشی  که هر پازل یک عنوان دارد .شودتعدادی پازل به حضار ارائه می نحوه اجرا:

را  یک پازل موردنظر شانشود و افراد متناسب با نیازپای تخته نوشته می عناوین. حول همان عنوان است

چینند و سپس به پازل ها را میطی زمان تعیین شده ای افراد به صورت دونفره یا تک تک  .کنندانتخاب می

با  شود ودهند.در پی پاسخگویی به سواالت فرآیند تفکر توسط افراد رونمایی میسواالت زیر پاسخ می

 شود.هدایت مربی مرحله به مرحله پای تخته نوشته می

  سواالت مربی:

 ؟چرا این عنوان را انتخاب کردیدبرای جمع بخوانید.  و پیام آن راپازلتان عنوان  .1

 کنید دلیل زمان بندی مشخص در حل پازلتان چیست؟فکرمی .2

 ید پیام پازل پاسخگوی نیاز شماست؟مطمئنچقدر  .3

 توضیح دهید. چقدر به صحت گزاره داخل پازل اطمینان دارید؟ .4

 

 نتایج حاصل از پاسخ:

 جهت چیدمان کهشود ذهنی شروع می ای از تصویرهای حسی یامجموعه قلب به تصرف و با توجه تفکر 

 تأمین نیاز یا رسیدن به کمالی در انسان است.برای آن 

 ،دهد.آخرتی بودنش را نشان می دنیوی وجهت  ونفع کمالی فرد  انتخاب عنوان 

 جهل  که یاد آور محدودیت افراد بر اساس سطح رشدی، انتخاب داردهایی در فهمد محدودیتفرد می

 است. فرهنگی یا ...

 ،کند.طبقه بندی تصاویر می درست در تمرکز ومدیریت  مجبور به قوه خیال را زمان محدود 

 انی علم منطق و عقل صحت گزاره براساس مب است. بررسی صحت گزاره پازل، حرکتی برای رجوع به حق

 قبل از آنکه وارد باور و مرجع عمل فرد قرار بگیرد. شود.سنجیده می ظاهری و باطنی()رسول 

 شود.های اصلی فرآیند تفکر استخراج و رسم میبه این ترتیب یک بار مولفه
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  2فعالیت 

که توسط خود افراد  نقش کمک کننده یا آسیب زا دارند. ،های مهمی که در فرآیند تفکرآشنایی با مؤلفه هدف:

 .شوندتکمیل یا تصحیح می کشف و به کمک مربی

لفه و نقشش آن مؤ تفکرشان، ها باشود و آنای افراد پخش میپاورپوینتی حاوی تصاویر فلسفی زیر بر نحوه اجرا:

  .کننددر فرآیند تفکر را ذکر می

 ...تفکر خود او است نه جاهالنه به سمت ضاللت جو جامعه و رهبریت ،مبنای عمل فرد :1تصویر

 
 

در انتهای مسیر پیش روی که  ایفقط یک قدم بعد است نه آینده ،نگاه فرد برای انتخاب مسیر افق: 2 تصویر

 ..اوست.

 
 

 ..آسیبی برای سیر تفکر است. حذف حواس دریافت کننده تصاویر درست، :3تصویر 

 
 

اشراف به  تر،افق طوالنی دقیق در استفاده از ابزار برای تقویت حواس جهت دریافت تصاویر درست و :4تصویر 

 تحلیل مسائل از افق باالتر... دیدن و مسیرحرکت،
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 ...در انتخاب مسیر به دلیل ضعف مدیریت قوه خیال در طبقه بندی تصاویر سردر گمی :5تصویر 

 
 

 حرکت متفکرانه....در فنون الزم  و مجهز بودن به علوم وبه معیارها حقیقی توجه در  استفاده از ابزار :6تصویر 

 
 

ک کننده یا مانعی جهت انتخاب راه درست تواند کمد در سیر تفکر که میافرا معرف تفاوت امکانات :7تصویر 

چرا که  ،ییعقالهای گزارههای حاصل تفکر با سنجش گزارهباشد)یادآور حس نیاز به  یا سرعت حرکت در مسیر

 ..حقیقت دارد.هایی برای فهم و استنباط هر کسی محدودیت
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 ..استفاده از همه حواس جهت تقویت تصاویر برای تفکر درست. :8تصویر 

 
 

 در سیر تفکرشان اثر گذار است.... منفی افراد نسبت به یک موضوع خاص، قضاوت مثبت و نوع نگاه و: 9تصویر 

 
 

خودش راه بلد  آن یک نفر،که چه بسا  تقلید کورکورانه از یک نفرسازی برای نقش جامعه در زمینه :10تصویر 

 ...کند نه تفکراز روی ظن عمل می نیست و

 
های مختلف رک حقیقت گاهی الزم است از زاویهبرای دجدل بی جا آفتی برای تفکر درست است. : 11تصویر 

 به آن نظر کرد.
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اهمیت  سایرین خواهد بود.ابزاری برای حرکت  حرکت بر اساس آن نباشد، اگر فرد صاحب تفکر و: 12تصویر 

 هدفمندی وکمال گرایی و توجه به نیازهای حقیقی دنیوی و اخروی...

 
 

 ...در تفکر به شکل هدفمند )دارای تخصص(نظر دیگران مشورت واستفاده از : 13تصویر 

 
 

پیش  درک درست تری از افقفرد برای آنکه  مادی و معنوی جهت تامین نیازهای امکانات اهمیت: 14تصویر 

 داشته باشد...و انتخاب مسیر مطلوبش جهت تفکر درست  روی خود
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حقیقی زندگی انسان که در ماورای مسیر دنیای او رقم خورده است، در تفکر  توجه به مقصد نهایی و: 15تصویر 

 ..مهم است. حرکت براساس آن و

 
 

کودکی  ،اوج توانمندی هم چرا که انسان در مهم است.رجوع به حق در فرآیند تفکر استفاده از وحی،: 16تصویر 

 ..است که به والیت خداوند محتاج است.

 
 

  آموزش تئوری :3فعالیت 

 تکمیل فرمایید. به کمک پاور آموزش کتاب را مباحث عنوان شده پیرامون بحث تفکر قرآنی

 

  (1: ارزیابی)4فعالیت 

به عنوان  ابراهیم)ع( در اثبات ربوبیت حقت سیر تفکری حضرنماهنگ حضرت ابراهیم را پخش نمایید و 

 را بررسی نمایید. ای میزان فهم مطالب در کالسسنجشی بر

 

  (2ارزیابی ) :5فعالیت 

 را توزیع فرمایید. های خودارزیابیبرگه


