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 ایتفکر مشاهده طرح درس

 قرآن پژوهان مجمع مدارس قرآن و عترت -دانشجومعلمان مقطع دبیرستان معلمان ومخاطب: 

 ایمشاهده فعالسازی تفکرهدف: 

 آب موضوع:

 ساعت 4الی  3مدت زمان اجرا: 

 

 بیان کلی از طرح درس: 

نمونه ای از تدریس با یک موضوع مشخص است؛ ارائه  ارائه طرح درس، به نمایش گذاشتن شیوه کلی در -1

 در نقش معلم و معلم در نقش دانش آموز خواهد بود. طرح درس دهندگان

 خیالی و عقلی است.مبنای طرح درس بر فعال کردن مشاهده در سه مرتبه حسی،  -2

دیگر تفکر همچون شنیداری نیز تحت  انواعای است اما در سیر طرح درس اگرچه تمرکز بر تفکر مشاهده -3

 تاثیر خواهند بود.

های هر درس از طرح درس بر اساس فصول کتاب است، به نحوی که بعد از ارائه کارگاهی آن، سرفصل -4

 شود.کتاب در قالب پاورپوینت ارائه می

 گیرد. هایی که مخاطب کارگاه باید پاسخ گوید در اختیار او قرار مین با ارائه کارگاه، کاربرگی از سوالهمزما -5

 

 

 

 

 

 

 



 طرح درس

 های ظاهری آن است.ویژگی: غایت این مرحله تشخیص آب بودن آب با دقت در مرحله اول

شود)بهتر است از ابتدا اشاره ای به واژه آب نشود تعدادی لیوان حاوی آب اما در شرایط مختلف به حاضرین داده می .1

 و این به تشخیص خودشان صورت بگیرد(:

 -آب گل آلود -آب دارای گالب -آب مخلوط با رنگ آبی یا سبز -شربت -آب شیرین -آب شور-آب خالص

آب و  -آب به میزان بسیار کم)چند قطره( -آب در لیوان بزرگ یا پارچ -آب منجمد)یخ( -آب سرد -شآب جو

 آب و آبلیمو  -سرکه

 
 

 
 

دانید تشخیص بدهید محتویات لیوانی که در اختیار شماست  شود که به هر طریقی که صالح میاز آنها سوال می

 چیست؟

هاست به طور ویژه و به عنوان موضوع آب که وجه مشترک همه لیوانهای مخاطبین بر بعد از این سوال و پاسخ

 شود.موضوعی که تا انتهای کارگاه باید بر آن متمرکز باشند تاکید می



بینند)از مجموع لیوان خود و سایرین( برای آب شود که با توجه به مجموعه آنچه میسپس از آنها خواسته می

 هایی را بیان کنند.ویژگی

مندی از آب بسترهایی است که الزمه آنها بهرهشود که این تصاویر مربوط به تعدادی تصویر نمایش داده می در ادامه .2

تواند در شود که کدامیک از محتویاتی که در اختیار شماست میاست. با نشان دادن هر تصویر از مخاطب سوال می

مندی از آب با شرایط مختلف، ایزها در امکان بهرهها و تماین زمینه کاربرد داشته باشد؟ در اینجا فهم محدودیت

 تصاویر میتواند به قرار زیر باشد:ای از این افتد. نمونهاتفاق می

 

 تصویری از یک گلدان

 

 تصویری از یک مزرعه

 

 تصویری از یک فرد تشنه

 

 تصویری از یک فرد با فشار خون باال!

 



 تصویری از یک فرد دیابتی

 

 یک داروی گیاهی )دمنوش(تصویری از 

 

 تصویری از دست و صورت کثیف

 

 تصویری از لباسهای کثیف

 

 تصویری از انسان تب دار

 



 تصویری از تنگ ماهی

 

 تصویری از یک لیوان شربت نذری!

 

تصویری از نقاشی آبرنگ و قلمو یا تخم مرغهای 

 رنگ شده

 

 تصویری از یک تخم مرغ پخته

 

 یک کیسه آب گرم و ...تصویری از 

 
های موجود شاید تنها آب خالص باشد که چندان محدودیتی شود که در بین لیواندر مجموع بحث به این اشاره می

کند شود ویژگی متفاوتی پیدا میبرای کاربرد در بسترهای مختلف ندارد اما به محض اینکه با چیز دیگری ترکیب می

 شود.حدود میکه متناسب با آن کاربردش هم م

 توان تصاویر را دوبار پخش کرد.نکته: در صورت نیاز می

هایی را یا به صورت تصویر و یا عینی نشان داد و پرسید که چه ارتباطی بین این شیء یا تصویر توان نمونهدر ادامه می .3

 رسد؟تان میهایی از آب به ذهنبا آب وجود دارد؟ در نسبت با این تصویر یا شیء چه ویژگی

 



تصویری از یک چوب تاب برداشته )آیا ما 

بی آب نگه داریم؟ با چه توانیم در ظرف چومی

 توانیم؟(شرایطی می

 

تصویری از آب روی سطح صاف یا چتر در زیر 

 باران

 

های کاغذ خیس چروک شده یا دست از تصویری

 چروک شده از آب

 

 پارچه خیس شده یا لباس شسته شده از تصویری

 

 گل سفالگری از تصویری

 



 ای صیقل خوردههای رودخانهسنگ از تصویری

 

ای و آب در ظرف آب در لیوان استوانه از تصویری

 مستطیل شکل

 

 آبکش از تصویری

 
توانند بیافزایند. قبلی که برای آب بیان شده بود هر چه می هایشود تا به ویژگیدر پایان این مرحله خواسته می

شناسد و در موارد فوق مطرح نشده بود را با های دیگری را که میبر اینها هر فردی تالش کند ویژگیعالوه 

 ها اضافه کند.ذکر نمونه به لیست ویژگی

 11ای تا اسالید رائه پاورپوینت کتاب تفکر مشاهدها  

است؛ به عبارتی این مرحله تکمیل  : غایت این مرحله تشخیص کاربردهای مختلف آب با استفاده از قوه شنیداریمرحله دوم

 مشاهده حسی و انتقال به مرتبه مشاهده خیالی است.

شود از فضاهایی که ارتباطی با موضوع آب دارد )کاربردهای مختلف آب( و در این مرحله صداهایی اجرا می

مخاطبین مخاطب باید با شنیدن صدا، ضمن تشخیص فضای موردنظر، کارکرد آب در این فضا را درک کند؛ 

 نویسند.با شنیدن صداها بدون اینکه آشکارا نظرشان را اعالم کنند روی کاغذی حدس خود را می



شود تا اگر کسی نسبت به حدس خود تردیدی دارد این بار با دقت ها اجرا میپس از اتمام، بار دیگر صوت

 بیشتر آن را شنیده و در صورت نیاز اصالح کند. 

 تواند مورد استفاده قرار بگیرد بدین قرار است:می ای از صداهایی کهنمونه

 صدای بارش باران  .1

 صدای جریان آب در رودخانه .2

 صدای برخورد امواج دریا به ساحل .3

 صدای جنگل و آواز پرندگان .4

 صدایی از چرای گوسفندان در دشت .5

 صدای پرواز مرغان ماهیخوار بر فراز دریاچه .6

 بآدست و پا زدن در  .7

 صدای پارو زدن .8

 زیر آبصدای  .9

 صدای حباب آب .10

کنند اما ارائه دهنده تایید یا تکذیب های خود را در جمع مطرح میپس از شنیدن همه صداها، مخاطبین حدس

شود و با کند. سپس متناسب با هریک از این صداها تصویری )ترجیحا با همان صدا( به نمایش گذاشته مینمی

 برد.شخیص خود میدیدن تصویر، مخاطب پی به درستی یا نادرستی ت

توان برای ادامه این مرحله از معلمان بخواهیم خود را در یکی از تصاویر باال فرض کنند و برای لحظاتی می

 اند توضیح دهند.زندگی کنند و درباره آنچه که به تصویر کشیده

 14تا اسالید  12ای از اسالید پاورپوینت کتاب تفکر مشاهده ارائه 

 در این مرحله فهم تمایز بودن و نبودن آب در زندگی ما و حیات بخشی آن باید اتفاق بیفتد. مرحله سوم:

های قبلی از مخاطبین خواست که هر کسی با قوه خالقیت خود! برای توان با استفاده از نمونهبرای این مرحله می

ود که شما برای حمام رفتن و هر کدام از کاربردهای فوق جایگزینی به جای آب پیشنهاد دهد. مثال گفته ش

 نظافت به جای استفاده از آب چه روشی پیشنهاد میکنید؟  برای غذا پختن؟ رفع عطش؟ و ...؟ 

تواند برای آب وجود داشته باشد و یا اگر باشد کارایی رسیم که هیچ جایگزینی نمیدر ادامه به این نتیجه می

کند. در واقع ها و موجودات هستی صدق میکه برای همه پدیده قط برای انسانالزم را ندارد، این وابستگی نه ف

توان تصوری از حیات های بنیادی در عالم هستی است و با این وصف بدون وجود آب نمیب یکی از پدیدهآ

 های آب، حیات بخشی است. داشت. بنابراین یکی از بارزترین ویژگی



 آب در چرخه هستی به نمایش گذاشت.  می توان در این مرحله کلیپی کوتاه از نقش حیاتی

  تا انتها  15ارائه پاورپوینت کتاب تفکر مشاهده ای از اسالید 

توانند مثل آب، حیات بخش شود که به نظر شما چه چیزهایی در این عالم میدر ادامه این سوال مطرح می

 باشند؟ 

)که مربوط به  32تا  24شود؛ ابتدا آیات در پی این سوال، دو بخش کوتاه از آیات سوره مبارکه عبس ارائه می

و سپس  بسته بودن زندگی انسان و حیوان و نبات به آب اشاره شده است(واانزال آب است و به چرخه آن و 

آید و به قرآن و ذکر به عنوان عامل حیات بخش در حیات معنوی انسان سخن به میان می)که از  16تا  11آیات 

شود متناسب با موضوع گفتگو برداشت خود را در هر دو قسمت از آنها خواسته میکند(. این حیات اشاره می

 از هر دو دسته از آیات بنویسند و سپس تالش کنند تا بین این دو فضا ارتباط برقرار کنند.

بهتر است ارائه دهنده حتما جمع بندی و به نتیجه رساندن درست این برداشتها و انطباق قرآن و ذکر با آب که 

 مایه حیات است را برعهده داشته باشد.

 


