»ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻔﻜﺮ و ﭘﮋوﻫﺶ«
ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘﺎن

 ۵سوال تفکر و پژوھش از صفحهی  ٢تا  ٨کتاب درسی
 -1درس تفكر و پژوھش چه فرصتي براي ما ايجاد ميكند؟
 (١از فعاليتھايي است كه دانشآموزان دائم در حال انجام تكاليف كتاب كار ھستند.
 (٢از فعاليتھايي است كه دانشآموزان در حال گوش دادن به يك سخنراني ھستند.
 (٣از فعاليتھايي است كه باعث ميشود به كنجكاويھاي خودمان توجه كنيم.
 (۴از فعاليتھاي تشكيل شده است كه به ما فرصت كنجكاوي نميدھد.

 -2پس از شنيدن داستان خوبي كه معلم براي شما مـيخوانـد چـه احـساسي در شـما
پيدا ميشود؟
 (١اگر من بهجاي قھرمان داستان بودم ،خيلي خوب و با اھميت جلوه ميكردم.
 (٢اگر من بهجاي قھرمان داستان بودم برتر از ديگران بودم.
 (٣اگر من بهجاي قھرمان داستان بودم ديگر رئيس بودم.
 (۴اگر من بهجاي قھرمان داستان بودم احساس مسئوليت بيشتري ميكردم.

 -3كتاب كار تفكر و پژوھش چگونه كتابي است؟
 (١كتاب كار بيشتر مربوط به خواندن است.
 (٢عالوه بر دفتر ثبت تجربهھا پوشهي كار دانشآموزان نيز است.
 (٣كتاب كار بدون اشكال است.
 (۴كتابي است كه در كالس ،دانشآموز تكاليفش را دائم انجام ميدھد.

 -4به نظر شما چرا خرسي كه ميخواست خرس باقي بماند ،خرس باقي ماند؟
 (١چون آن خرس نميفھميد كه بايد عوض شود.
 (٢چون ھر موجودي ھويتي دارد كه ميخواھد ھويت خود را حفظ كند.
 (٣چون آن خرس قوي بود و ميخواست قوي باشد.
 (۴چون خرس ،جنگل را دوست دارد براي ھمين فكر كرد ،خرس باقي بماند.

 -5قبل از طبقهبندي چه مالك و معياري اولويت دارد؟
 (١ھدف مشترك
 (٣ويژگي مشترك

 (٢فعاليت مشترك
 (۴نتايج مشترك

ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ »ﺑﺎﻧﻚ ﺗﻔﻜﺮ و ﭘﮋوﻫﺶ«
ﺷﺸﻢ دﺑﺴﺘـﺎن

 -1ﮔﺰﻳﻨﻪي») -«3ﺻﻔﺤﻪﻫﺎي 2ﺗﺎ  8ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
ﺗﻔﻜﺮ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن روﺣﻴﻪي ﭘﺮﺳﺶﮔﺮي و ﻛﻨﺠﻜﺎوي ﻣﻲﺷﻮد.

 -2ﮔﺰﻳﻨﻪي») -«4ﺻﻔﺤﻪي 4ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
اﻧﺴﺎن در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓّﻘﻴﺖ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﭘﻴﺮوزي اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 -3ﮔﺰﻳﻨﻪي») -«2ﺻﻔﺤﻪي 6ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
ﻛﺘﺎب ﻛﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎ ،ﭘﻮﺷﻪي ﻛﺎر داﻧﺶآﻣﻮز در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزﮔﺎر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آن ﻫﺮ ﻫﺸﺖ ﺟﻠﺴﻪ
ﻳﻚﺑﺎر ﻣﻴﺰان ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻧﻤﺮهي آن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 -4ﮔﺰﻳﻨﻪي») -«2ﺻﻔﺤﻪي 7ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
اﻳﻦ داﺳﺘﺎن،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﻮﻳﺘﻲ داردﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆﻛﻨﺪ.

 -5ﮔﺰﻳﻨﻪي») -«3ﺻﻔﺤﻪي 2ﻛﺘﺎب درﺳﻲ(
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻌﺪ از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ،ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮك ،ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺸﺘﺮك و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺘﺮك ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ ،وﻟﻲ ﻗﺒﻞ از ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺮاي ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺎ ﮔﺮوه ،ﺧﻮاص و وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

