
4 فصـل

یک دسته از مهم ترین پرسش هایی که ذهن 
انسان ها را به خود مشغول کرده است این 
است که من کیستم؟ از کجا آمده ام؟ به کجا 
می روم؟ در این مسیر چه باید بکنم و چگونه 
و  جایگاه  بخواهد  فرد  اینکه  یعنی  باشم؟ 
انجام  با  بشناسد.  هستی  در  را  خود  نقش 
هویت  درباره ی  شما  فصل  این  فّعالیت های 
بیشتری  تأّمل  قبولتان  مورد  ارزش های  و 

خواهید داشت.

هـویت
وارزش



86

تا چه اندازه خود را می شناسید؟ منظور از این پرسش مشّخصات شناسنامه ای شما نیست، که اسمت 
چیست؟ اسم پدرت چیست و در چه سالی  متولّد شده ای؟ تابع چه کشوری هستی ؟ و ... در این درس 
شما با گفت وگو درباره ی محتوای فیلم »چیزی« عالوه بر ارتقای توانایی تحلیل و استدالل، درباره ی 

ویژگی های خود بیشتر فکر می کنید.

تپّهیکوچک

پس از نمایش فیلم »چیزی« چند دقیقه درباره ی آن تأّمل کنید. سپس درباره ی این پرسش ها 
گفت وگو کنید.

 در فیلم چه دیدید؟

گفتوگوکنید
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 هر یک از عناصر موجود در فیلم نماد چه چیزی بودند؟ پاسخ خود را با توضیح بیان 
کنید.

 تفاوت تّپه ی کوچک با کوه ها در چه بود؟ چرا این طور فکر می کنید؟
 چه تغییراتی در کوه ها و تّپه ی کوچک در جریان فیلم رخ داد؟ چرا این طور فکر می کنید؟ 
 اگر کوه ها و تّپه ی کوچک نماد آدم ها باشند، آیا در زندگی واقعی با چنین رفتارهایی مواجه 

شده اید؟ تجربه ی خود را بیان کنید.
 در این داستان تّپه ی کوچک از خود شناختی نداشت، برای کسی که خود را نمی شناسد 

چه مسائلی ممکن است پیش بیاید؟

که  موقعیتی  شناخت  فقط  و  دارد  وسیعی  بسیار  معنای  خودشناسی 
نمی شود. خودشناسی حقیقی  را شامل  برخورداریم  آن  از  هم اکنون 
به  به چه منظور آمده ایم، کجا هستیم و  آن است که بدانیم، از کجا و 
کجا می خواهیم برسیم. خودشناسی در حقیقت از پیدا کردن پاسخ این 

پرسش ها حاصل می شود.
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مقابل آینه بایستید و درباره ی ویژگی های خود تأّمل کنید سپس پاسخ پرسش های زیر را در 
کتاب بنویسید.

اگر کسی از شما بپرسد چقدر خود را می شناسید، چه پاسخی به او می دهید؟ خود را چگونه توصیف 
می کنید؟ 

 

 

آیا این توصیف را برای معّرفی خودتان مناسب و کامل می دانید؟ 

آیا می دانید کیستید و به کجا می خواهید برسید؟

 

نوشته ی خود را به اعضای خانواده و دو نفر از دوستانتان نشان دهید و از آنها در مورد مناسب و کامل 
بودن توصیف ها نظرخواهی کنید.

فّعالیتدرخانه
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میمونهایگرانبها

روزی روزگاری در روستایی در هند، مردی به روستایی ها اعالم کرد که به ازای هر میمون20 هزار 
تومان به آنها پول خواهد داد. روستایی ها هم که دیدند اطرافشان پر است از میمون، به جنگل رفتند و 

شروع به گرفتن میمون ها کردند... .
در این درس شما با تحلیل داستان »میمون های گران بها«، درباره ی ارزش اشیا، پدیده ها و موجودات 
پیرامون گفت وگو می کنید و از این طریق معیارهای خود را بررسی و مهارت  استدالل و قضاوت را 

در خود تقویت می کنید.

پسازشنیدنداستانمیمونهایگرانبهایااجراینمایشآندرکالسدربارهیاینپرسشها
گفتوگوکنید.

 پیام  های این داستان چیست؟

گفتوگوکنید
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 قیمت میمون ها چگونه تعیین می شد؟ 
 به نظر شما ارزش واقعی میمون ها چقدر است؟ چرا؟

 مالک و معیار ارزش گذاری روی اشیا، پدیده ها و موجودات بر چه اساسی تعیین می شود؟ 
 آیا این مالک  و معیارها قانون کلّی هستند؟ 

 آیا اشیا، پدیده ها و موجوداتی وجود دارند که در اصل ارزشمند هستند و همه ی مردم 
جهان در این مورد موافق هستند؟ با مثال توضیح دهید.

بین ارزش و قیمت چه تفاوتی وجود دارد؟ با خانواده ی خود در این باره گفت وگو کنید و پاسخ پرسش 
را حّداقل با دو مثال بنویسید. 

 

 

همان طور که در این درس و درس های گذشته مالحظه کردید، برای 
بیان افکار باید واژه ها و جمالت را دقیق و روشن به کار برد. بخشی 
از اختالف نظر افراد به دلیل استفاده از واژه ها و جمالت مبهم و 

نامناسب در بیان افکارشان است.

فّعالیتدرخانه
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شـکلیدیگر

همه ی  که  بود  خّفاشی  روزگاری،  روزی 
می دید.  وارونه  را  برش  و  دور  چیزهای 
شد.  جنگل  وارد  بار  اّولین  برای  خّفاش 
جغد دانا می خواست برای خوشامدگویی به 
خّفاش هدیه ای بدهد. او از حیوانات جوان 
جنگل خواست بروند و ببینند خّفاش از چه 
چیزی خوشش می آید. خّفاش گفت دوست 
باران  وقتی  تا  باشم  داشته  چتر  یک  دارم 

می آید پاهایم خیس نشوند... .

در این درس شما با شنیدن داستان »خّفاش دیوانه«  و گفت وگو درباره ی پرسش های مطرح شده، از 
دیدگاه خود به این پرسش ها پاسخ می دهید و درستی پاسخ خود و دیگران را بررسی می کنید. این کار 

به شما کمک می کند تا درک بهتری از نظرات خود و دالیل آن داشته باشید.

پس از شنیدن داستان »خّفاش دیوانه« درباره ی این پرسش ها گفت وگو کنید. 

 به نظر شما دنیایی که خّفاش می شناخت واقعی بود یا دنیای سایر جانوران؟ در واقع حق با 
خّفاش بود یا سایر جانوران؟

 پاسخی که به پرسش قبل دادید چقدر به تجربه  و نوع زندگی خودتان ارتباط داشت؟

گفتوگوکنید
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بازیکنـید

 به گروه های پنج نفره تقسیم شوید.
 چهار نفر از گروه در دو ردیف دو نفره در مقابل هم قرار گیرند. نفر پنجم در وسط، رو به 

دو نفر و پشت به دو نفر دیگر بایستد.
 نفر میانی یک دست خود را مقابل سینه، کشیده نگه دارد و آن را به حالت دایره در هوا 

بچرخاند. 
 نفرات روبه رویی و پشت سر بگویند جهت حرکت دست چگونه است؟ در جهت عقربه های 

ساعت یا خالف آن؟
 حال در همان حالت چرخش دست نفر میانی، نفرات روبه رو و پشت سر جای خود را 

عوض کنند.
 دوباره نفرات روبه رویی و پشت سر بگویند جهت حرکت دست چگونه است؟ در جهت 

عقربه های ساعت یا خالف آن؟
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 در این بازی چرا پاسخ ها با هم تفاوت  دارند؟
 کره ی زمین را در ذهن خود تجّسم کنید. آیا انسان هایی که آن سوی کره ی زمین زندگی 

می کنند همه چیز را وارونه می بینند؟
 مثال های قبلی و پاسخ های شما به آنها نمونه ای از دیدگاه های افراد نسبت به واقعیت را 
نشان می دهند. واقعیت خارج از ذهن ما وجود دارد. چرا افراد مختلف راجع به یک 

واقعیت ممکن است دیدگاه های مختلف داشته باشند؟

همان طور که در درس های گذشته و این درس مشاهده کردید، افراد نسبت به یک موضوع دیدگاه های 
متفاوتی دارند که می تواند درست یا نادرست، کامل یا ناقص باشد، با گفت وگو با اعضای خانواده 

بنویسید، چگونه می توانیم مطمئن شویم که دیدگاه ما درست و کامل است؟ 

 

فّعالیتدرخانه

گفتوگوکنید
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 خرسیکهمیخواست
خرسباقیبماند

)انتخابی(

درختان برگ می ریختند و غازهای وحشی رو به جنوب پرواز می کردند. سردی باد خرس را می آزرد. 
او یخ کرده و خسته بود. بوی برف را در هوا شنید و به سوی غار گرم و دلپذیرش رفت. در النه ی 
گرم خود به خوابی عمیق فرو رفت. خرس ها در تمام طول زمستان می خوابند. روزی حادثه ای اتّفاق 

افتاد...
بماند«، درباره ی عوامل  باقی  با خواندن داستان »خرسی که می خواست خرس  این درس شما  در 
تأثیرگذار در شکل گیری هویت  انسان گفت و گو می کنید و به این طریق توانایی استدالل و نتیجه گیری 

خود را ارتقا می دهید.
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پس از شنیدن  داستان، درباره ی پرسش های زیر گفت وگو کنید. 

 موجودی که در کارخانه استخدام شد باالخره خرس بود یا آدم ؟ چه ویژگی هایی سبب 
شده که شما بر خرس  بودن یا آدم بودن او تأکید کنید؟ 

 شخصیت اصلی داستان چه چیز را فراموش کرده بود؟
 به نظر شما برای شخصیت اصلی داستان، خرس بودن بهتر است یا آدم بودن؟ چرا؟ 

 آیا با تغییر لباس یا ظاهر می توان اصل را تغییر داد؟ 
 چه مسائلی برای فردی که دچار تغییر هویت می شود به وجود می آید؟ 

 آیا می شود در زندگی انسان ها نیز چنین مثال هایی پیدا کرد؟ پنج دقیقه در این باره تأّمل و 
سپس با یکدیگر گفت وگو کنید.

گفتوگوکنید

هویت هر انسان ثابت نیست و از تولّد تا مرگ در حال تغییر است. اگرچه 
بخش هایی از آن مانند خانواده، محّل تولّد و ... را نمی توان تغییر داد 
اّما بخش هایی از آن در طول زمان تغییر می کند. این تغییر می تواند در 
جهت  مثبت )کمال( یا منفی )زوال( باشد. اختیار و اراده ی افراد در 

شکل گیری هویت نقش مؤثّری دارد.
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داستان »خرسی که می خواست خرس باقی بماند« را برای اعضای خانواده ی خود تعریف کنید و 
درباره ی اینکه هویت هر موجود از چه چیزهایی تشکیل می شود با هم گفت  و گو کنید و نتیجه را در 

کتاب خود بنویسید. 

 

 
 

 

فّعالیتدرخانه
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پـروازکن!پرواز!

بّره کوچولو گم شده بود و بّچه ها خیلی ناراحت بودند. دیروز بعدازظهر، وقتی بّچه ها با گلّه برگشتند، 
بّره همراه آنها نبود. پدر، بّچه ها را آرام کرد و برای پیدا کردن بّره از کلبه بیرون رفت. او به طرف دّره ای 
که آن نزدیکی ها بود راه افتاد. با دّقت دور و بر را نگاه کرد ولی هیچ نشانی از بّره کوچولو نبود. مرد 

کشاورز از دّره گذشت و به جنگل انبوهی رسید ... .
در این درس شما با گفت وگو درباره ی داستان، استدالل های خود درباره ی هویت را با دیگران در 
میان می گذارید. این کار به شما کمک می کند تا درک بهتری از نقش خود در شکل دادن به هویت 

خویش داشته باشید.

)انتخابی(
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پس از شنیدن  داستان، درباره ی پرسش های زیر گفت وگو کنید. 

 عقاب در پایان داستان چه تفاوت ها و چه شباهت هایی با عقاب ابتدای داستان داشت؟ 
 اگر دوست مرد کشاورز عقاب را به کوه نمی برد به نظر شما داستان زندگی عقاب چه 

می شد؟ 
 اگر خود را به جای جوجه عقاب بگذارید، کدام نوع زندگی را برای او ترجیح می دادید؟ 

چرا؟
 پنج دقیقه درباره ی خود تأّمل کنید. در شما چه استعدادهایی وجود دارد که می توانید آنها 

را شکوفا کنید. برای شکوفا کردن این استعداد چه کارهایی می توانید بکنید؟

یا تجربیات خودشان  آیا در ادبیات فارسی  از پدر و مادر و دیگر بزرگان خانواده ی خود بپرسید: 
کتاب  را در  باشد؟ خالصه ی داستان  انتخاب جوجه عقاب  آن شبیه  پایان  که  دارد  داستانی وجود 

بنویسید. 

 
 
 

گفتوگوکنید

فّعالیتدرخانه
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)انتخابی(

با توسعه ی رسانه های ارتباط جمعی،آگاهی جامعه درباره ی افراد دارای ناتوانی جسمی افزایش یافته 
است، با این حال، بی توّجهی به توانایی های آنها موجب کاهش حضور مؤثّر این افراد در جامعه  می شود. 
در این درس شما پس از نمایش فیلم »میترا« با گفت وگو در باره ی محتوای فیلم به تعبیر و تفسیر معنای 
واژه هایی نظیر توانایی، ضعف، خوشبختی، ناامیدی، زندگی واقعی، کامل کردن زندگی یکدیگر و نظایر 

آن می پردازید و قّوه ی استدالل و درک و نگرش های خود را در این باره توسعه می دهید.

پس از تماشای فیلم درباره ی پرسش های زیر گفت وگو کنید.

 به نظر شما پیام های فیلم چه بود؟ 
 از نظر شما زندگی یعنی چه؟ آیا میترا یک زندگی واقعی داشت؟ خواهرش چطور؟ 

 منعاقبت
ازاینپلخواهمگذشت

گفتوگوکنید
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 رضایت از زندگی یعنی چه؟ آیا آدم هایی را می شناسید که از زندگی خود احساس رضایت 
نمی کنند؟ چرا این گونه اند؟ 

 آیا پل خوشبختی وجود دارد؟ پل خوشبختی برای شما چه معنایی دارد؟ 
 آیا نظرتان قبل و بعد از نمایش فیلم در مورد افراد دارای ناتوانی جسمی تغییر کرد؟ در 

مورد سایر آدم ها چطور؟ در مورد زندگی چه؟ چرا؟ 
 آیا تغییر نظر خوب است یا بد؟ چرا؟ با مثال توضیح دهید.

شخصیت های فیلم را توصیف کنید.

میترا

 

جمیله

 

پدرشان

 

فّعالیتدرخانه
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کیـمیاگر
)انتخابی(

حّد نهایی آرزوهای ما کجاست؟ تفاوت طمع و کمال جویی چیست؟ چه چیزی به خوشبختی حقیقی ما 
کمک می کند؟ اینها پرسش هایی است که  ذهن انسان ها را به خود مشغول داشته است. پاسخ شما به این 
پرسش ها چیست؟ در این درس   شما با فکر کردن درباره ی برخی از این پرسش ها و درک نقش آرزوها 

و خواسته ها در تعیین مسیر زندگی، مهارت استدالل خود را افزایش می  دهید.

فیلم »کیمیاگر« دقایقی در سکوت در مورد آن فکر کنید. سپس درباره ی  نمایش  پس از 
پرسش های زیر گفت  وگو کنید.

 یافتن صندوق چه تغییری در زندگی کشاورز ایجاد کرد؟ 
 به نظر شما چرا کتاب را در صندوقی زیر خاک دفن کرده بودند؟ 

 کشاورز قبل از انداختن ساز خود در آتش چه احساساتی داشت؟ چرا این طور فکر 
می کنید؟ 

گفتوگوکنید
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فّعالیتدرخانه

 تعریف شما از طمع و قناعت چیست؟ با مثال تعاریف خود را روشن کنید. 
 آیا به دنبال آرزوها بودن خوب است یا بد؟ چرا؟

با مراجعه به لغت نامه یا بزرگ ترها، حکایت زیر را به زبان ساده 
بنویسید.

بنده  چهل  و  داشت  بار  شتر  پنجاه  و  صد  که  شنیدم  را  بازرگانی 
خدمتکار. شبی در جزیره ی کیش مرا به حجره ی خویش در آورد. 

همه شب نیارمید از سخن های پریشان گفتن، که فالن انبازم به ترکستان و فالن بضاعت به هندوستان 
است و این قباله ی فالن زمین است و فالن چیز را فالن ضمین. گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که 
هوایی خوشست. باز گفتی نه که دریای مغرب مشّوش است. سعدیا سفری دیگرم در پیش است اگر 
آن کرده شود بقیت عمر خویش به گوشه بنشینم. گفتم آن کدام سفرست؟ گفت گوگرد پارسی خواهم 
بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه ی چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و 
فوالد هندی به حلب و آبگینه ی حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و زان پس ترک تجارت کنم و به دکّانی 
بنشینم. انصاف ازین ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند. گفت ای  سعدی تو هم 

سخنی بگوی از آنها که دیده ای و شنیده ای گفتم:

بـار سـاالری بیفتـاد از سـتورآن شنیدسـتى که در اقصای غور
یـا قناعت پـر کنـد یا خـاک گورگفت چشـم تنگ دنیا دوسـت را

گلستان سعدی، باب سوم در فضیلت قناعت
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1 در درس های گذشته ی تفّکر و پژوهش، چه چیزهایی آموختید؟

 
 

2 با توّجه به عملکرد خود در فّعالیت های جلسات گذشته، جدول زیر را کامل کنید.

مقیاس
عملکرد من

 خیلی
قابل خوبخوب

قبول
نیازمند 
تالش و 

آموزش بیشتر

با  زدن  حرف  یا  داستان  به  دادن  گوش  فیلم،  مشاهده ی  هنگام 
دیگران، با دّقت توّجه می کنم.

به نظر دیگران با تأّمل گوش می دهم و با پرسش مناسب، دیگران را 
به توضیح نظر خود تشویق می کنم.

در برخورد با هر موقعیت یا موضوع، آن را به طور دقیق بررسی می کنم.

از دانسته های قبلی خود برای پاسخگویی به پرسش ها استفاده و از 
گفت وگو در کالس اّطالعات جدید کسب می کنم.

ذکر  کافی  و دالیل  فرضیه های خود شواهد  و  گمان  برای حدس، 
می کنم و توانایی دفاع منطقی از نظر خود را دارم.

دقیق  و  صحیح  زبان  از  خود  تصمیم های  و  افکار  توضیح  برای 
استفاده می کنم.

در گفت وگوها سعی می کنم نظرم تکراری نباشد و هر بار کامل تر شود.

هنگام گفت وگو هیجانات خود چون خشم، نفرت، و غیره را کنترل می کنم.

یا  وقایع،  پدیده ها،امور،  نظرات،  بین  روابط  و  تفاوت ها، شباهت ها 
اجزای آنها را شناسایی و بیان می کنم.

بین تجارب خودم با موضوع گفت وگو، ارتباط برقرار می کنم.

خودارزیابی
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3 با بررسی نوشته های خود در صفحات قبلی کتاب، جدول زیر را کامل کنید.

نکات مثبت درباره ی
نوشته های من

نکات منفی درباره ی
نوشته های من

 موارد دوست داشتنی درباره ی
نوشته های من


