
ِ آموزِشِتفِک ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِرِ
اساسیتفکرهایایدرمهارتپایههاییتمرین

هاساله11تا6برای
 

 

 نویسنده:

             جان ل نگ ر ر

 

 مترجمین:

 کامبیز پوشنه دکتر
 دکتری روانشناسی تربیتی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

 روح اهلل فتح آبادی
 کودکان استثنایی، دانشگاه عالمه طباطبائیدانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش 

 نیازی رحیممحمد
 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه عالمه طباطبائی

 مرتضی بختیاروند
 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی، دانشگاه عالمه طباطبائی
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 Langrehr, Jan  لنگرر، جان : سرشناسه

هرا  نویسرنده جران لنگررر        سراله  11ترا   ۶های اساسی تفکر بررای   ای در مهارت هایی پایه                    آموزش تفک ر : تمرین : عنوان و نام پدیدآور 

 آبادی. اهلل فتح مترجمین کامبیز پوشنه ... ]و دیگران[   ویراستار ادبی مرتضی بختیاروند   ویراستار علمی روح

 : مشخصات نشر 
  .1397 تهران : آوای نور، 

 : مشخصات ظاهری 
  .ص 13۶ 

 978-۶00-309-427-7 : شابک 
 فیپا : وضعیت فهرست نویسی 

 : یادداشت 
 اصلی عوان 

 Learn to think : basic exercises in the core thinking skills for ages ۶-11, 2008. 
 آبادی، محمدرحیم نیازی، مرتضی بختیاروند. اهلل فتح مترجمین کامبیز پوشنه، روح : یادداشت 

ها و تکرالی  عملری کسرر فراینردهای      یادگیری مهارتهای تفکر: تمرین "کتاب حاضر نخستین بار تحت عنوان  : یادداشت 

منتشرر   1390گرگری توسط انتشارات فروزش در سرا    بدریبا ترجمه رحیم  "ساله 11تا  ۶تفکر برای کودکان 

 شده است.

 ها. ساله 11تا  ۶های اساسی تفکر برای  ای در مهارت هایی پایه تمرین : عنوان دیگر 

 Thought and thinking -- Study and teaching راهنمای آموزشی --اندیشه و تفکر  : موضوع 

 Elementary school teaching ریستد --های ابتدایی  مدرسه : موضوع 

 : شناسه افزوده 
  -     1372 اهلل،  روح  آبادی، فتح    - 134۶  ز، ی ب ام ، ک ه ن وش پ

 : رده بندی کنگره 
LB1۵90 31397 2ی8۶ /  

 1۵2 370 : رده بندی دیویی 

  ۵408۵89  : شماره کتابشناسی ملی 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

        نظری،        وحید      شهید                 فروردین، خیابان    12             انقالب، خیابان              تهران، میدان

         ۶۶480882  :      نمابر              ۶۶9۶73۵۵   و   ۶  :     تلفن     دوم        ، طبقه  99   پالك

           ّ آموزش  تفکّر

   ها    ساله    11   تا    6                     های اساسی تفکر  برای              ای در مهارت           هایی پایه       تمرین

               َ  ِ ِ نویسنده: جان لَنگِرِر

                مرتضی بختیاروند  -       نیازی      رحیم    محمد  -                  روح اهلل فتح آبادی  -                          مترجمین: دکترکامبیز پوشنه 

                مرتضی بختیاروند  :     ادبی         ویراستار 

                 روح اهلل فتح آبادی  :     علمی         ویراستار 

         آوای نور          انتشارات  :     ناشر

              السادات حسینی ئ         آرا: منیر    صفحه

     1397     او   :    چاپ

     نسخه     ۵00  :        شمارگان

    978-   ۶00-   309-   427- 7   :    شابک

      تومان       02222                                                     است                                             قیمت        محفوظ      ناشر      برای      حقوق      کلیه  
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 7 .............................................................................................. مقدمه

 .Error! Bookmark not defined ......................... هایژگیو دنید: او  درس

 .Error! Bookmark not defined ........................ شباهتها دنید: دوم درس

 .Error! Bookmark not defined ......................... هاتفاوت دنید: سه درس

 .Error! Bookmark not defined .................. کردن یبند دسته: چهار درس

 .Error! Bookmark not defined ......................... کردن سهیمقا: پنج درس

 Error! Bookmark not ............ زمان و اندازه حسر بر کردن مرتر: شش درس

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........ میمفاه مورد در کردن فکر: هفت درس

 .Error! Bookmark not defined ......................... دادن میتعم: هشت درس

 .Error! Bookmark not defined ...................... یمفهوم یها نقشه: نه درس

 .Error! Bookmark not defined .................... روابط کردن لیتحل: ده درس

 Error! Bookmark not .... ها دنباله در موجود یها الگو کردن لیتحل: ازدهی درس

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ... باورها از ها قتیحق دادن زیتم: دوازده درس

 Error! Bookmark not یرقطعیغ  ِج ینتا از یقطع جینتا     ِکردن  زیمتما: زدهیس درس

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........ ادعاها دنیکش چالش به: چهارده درس

 Error! Bookmark .... نامربوط اطالعات از مربوط اطالعات دادن زیتم: پانزده درس

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ...................... یریگ میتصم: شانزده درس

 .Error! Bookmark not defined گرانید  ِد ید ی هیزاو گرفتن نظر در: هفده درس

 .Error! Bookmark not defined ............. بهتر یسواالت دنیپرس: هجده درس

 .Error! Bookmark not defined ........................ خالقانه جینتا: نوزده درس

 .Error! Bookmark not defined ........... معکوس ی خالقانه     ِتفکر : ستیب درس



 Error! Bookmark not .......... ها زیچ  ِت یخالق کردن لیتحل: کی و ستیب درس

defined. 
 Error! Bookmark not .یتصادف یها زیچ از استفاده با تیخالق: دو و ستیب درس

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........... یریتصو تیخالق: سه و ستیب درس

 !Error ................ زهایچ از کردن استفاده ی درباره خالق تفکر: چهار و ستیب درس

Bookmark not defined. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ِمقدمه
 

 

 که برای فکرر را هایی  باید فرآیندها  اما به آن اد داد که به چه مسائلی بیندیشند به کودکان باید ی

تی االنیازمنرد یرادگیری سر    هرا   به بیانی دیگرر، آن  را نیز یاد داد  دارندمسائل نیاز به این  کردن

)تفکرر در براب    "فراشرناخت "از خود بپرسند.  باید که زمان فکر کردن به مسائل مختل  هستند

کنرد. برنامره    مری  ارائره  را ای شرناختی عرالی  های  ابزارها  سازد و به آن می را قدرتمندها  تفکر( آن

 را بره طرور طبیعری فررا    هرا   آمروزان ایرن فرآینرد    کره دانرش   کنند می ریزان درسی همیشه فرض

 دهند که این گونه نیست. می اما تحقیقات نشان گیرند  می

از بیست مهارت یرا فرآینرد    ،کنیم می ما برای به هم پیوستن و معنایابی اطالعاتی که دریافت

ایرن  هرای           ِ                              در فهرست  کتاب نوشته شده انرد. تمررین  ها  گیریم. این مهارت می اساسی تفکر کمک

را خرود  هرایی   را با خرود تمررین کننرد و سروا     ها  سازد که این فرآیند می کتاب، کودکان را قادر

 برایشان مفید است.ها                  ِ   بپرسند که پرسیدن  آن

نقادانه یا ارزیابانه و      ِ                 تفکر  سازمانی، تحلیلی، فکری که در این کتاب ذکر شده اند:تهای  فرآیند

ِ                            اضیات، زبران، علروم اجتمراعی و علروم  تجربری را در برر      کتاب، ری تند و محتوایتفکر خالق هس                                 

   ِ            او   هر بخش( تا ی  شود )صفحه می مقدماتی شروعای  با نوشتهدر این کتاب، هر درس  گیرند. می

ن بتوانند آن را با کودکان به اشتراك بگذارند. این صفحه، همچنین شرامل یرک مثرا  نیرز     معلما

کمرک   ،بعدی چه باید کررد های  توضیح اینکه در تمرینتواند از این مثا  برای  می هست و معلم

ِ       ِ           تواننرد مروارد موجرود در بخرش  تمررین        مری  بگیرد. زمانی که این فرآیند فهمیده شد، کودکران                          

 آموز را پر کنند. دانش

مهمری کره   هرای   در پایان، سوا  ها نیز به عنوان  نمونه ارائه شده اند و همچنین، برخی پاسخ

ان بپرسرند، ارائره شرده انرد. معلمر     هرا   از خود در زمان حل کردن تمررین  توانند می آموزان دانش

ِ  خرود   ها  توانند این بخش را با کودکان به اشتراك بگذارند و از آن می                         ِ         بخواهند در انتهای کراربر

بررای  ای  تفکرری هرای   تروان بره عنروان برنامره     می راها  این سواالت را یادداشت کنند. این سوا 

و عقایرد، تعمریم دادن و غیرره در    هرا   از باورها  بندی، متمایز کردن حقیقتمقایسه کردن، دسته 

 نظر گرفت.

 11ترا   ۶اساسری تفکرر بررای کودکران     های  مهارتی  برای برنامه  کافیهای  این کتاب تمرین

 کند. می ساله فراهم

 جان لنگرر



 
 


