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  هاي عقل، دانش و تجربه را بنويسيد معناي واژه-1
  )3زهرا فتحي، كالس انديشه (. ام عقل انتخاب بهترين راه با توجه به تفكري كه از قبل داشته :عقل
زهرا فتحي، ( .كتاب، روزنامه و اينترنت ياد گرفتيم: دانيينم واز منابعي مانند  هايي كه فعالً آن را نمي داشته :دانش

  )3انديشه كالس 
ايم مانند قابلمه داغ است دست نزن  ايم مانند داغي قابلمه يا از كسي شنيده كارهايي كه دائم آن را حس كرده :هتجرب

  )3زهرا فتحي، كالس انديشه (. يا آن كه خودمان آن را انجام داديم
  نويسيد؟ توانيد ب اي بين عقل، دانش و تجريه مي وگوهاي كالس، چه رابطه با توجه به گفت -2

فتحي، زهرا ( .شود ها نباشد كارها مشكل مي دهند كه اگر يكي از آن عقل دانش و تجربه يك مثلثي را تشكيل مي
  )3كالس انديشه 

  هاي عقل، دانش و تجربه را بنويسيد معناي واژه-1
  )كشاورزجود  مهرشاد لطفي، مدرسه(. چيزيي كه خدا به ما داده تا بتوانيم فكر كنيم و دانش كسب كنيم :عقل
  )مهرشاد لطفي، مدرسه كشاورزجود (. بريم گيريم و در زندگي به كار مي علمي است كه ما ياد مي :دانش
  )مهرشاد لطفي، مدرسه كشاورزجود (. چيزي كه يك نفر برايش پيش آمده و ما بايد از آن عبرت بگيريم :هتجرب

  توانيد بنويسيد؟  اي بين عقل، دانش و تجريه مي وگوهاي كالس، چه رابطه با توجه به گفت -2
مهرشاد لطفي، مدرسه (. تري داشته باشيم هاي بيش توانيم دانش را كسب كنيم و تجربه ي عقل مي ما به وسيله

   )كشاورزجود 

  عقل، دانش و تجربه را بنويسيدهاي  معناي واژه-1
  )محمد جوادي، مدرسه كشاورزجود (. ها  گيرد براي بيش بردن كارهاي انسان يعني فراينديست كه در مغز ما شكل مي :عقل
  )محمد جوادي، مدرسه كشاورزجود (. كنيم، دانش نام دارد ا براي انجام كارهايمان استفاده ميمهاي انساني كه  دانسته :دانش
محمدجوادي   مدرسه (. گويند شود تجربه مي راز از ديگران به ما منتقل ميهاي انساني در طوليان سال د دانش :تجربه

  )كشاورزجود 
  توانيد بنويسيد؟  اي بين عقل، دانش و تجريه مي وگوهاي كالس، چه رابطه با توجه به گفت - 2

محمد جوادي، (. كنند تا بتوانند تجربه موفقي دادند   گذشتگان و امروز استفاده مي هاي انساني از عقل خود براي دانش دانش
  )مدرسه كشاورزجود 

***************************************************************  
  يدهاي عقل، دانش و تجربه را بنويس معناي واژه-1

عقل چيزي است كه به وسيله آن ميتوانيم درست را از نادرست تشخيص داده تا بهترين و عاقالنه تصميم را  :عقل
  )3حديثه آقايي، كالس انديشه (. بگيريم
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معلومات ما را افزايش . آموزيم واين مطلب ميتواند در زندگي نيز به ما كمك كند دانش يعني مطالبي كه ما مي :دانش
  )3حديثه آقايي، كالس انديشه (. دهد

در گذشته براي ما و يا ديگران اتفاق افتاده و ما به وسيله آن ميتوانيم براي زمان حال يا آينده خود چيزي كه  :هتجرب
  )3حديثه آقايي، كالس انديشه (. تصميم بگيريم

  بنويسيد؟ توانيد  اي بين عقل، دانش و تجريه مي وگوهاي كالس، چه رابطه با توجه به گفت -2
حديثه آقايي، كالس (. افزاييم آموزيم و با استفاده از تجربه خود يا ديگران بر دانش خود مي توسط عقل دانش را ميما 
   )3انديشه 

***************************************************************  
  هاي عقل، دانش و تجربه را بنويسيد معناي واژه-1

هايي كه  ها و اتفاق ها، گفته ها و شنيده اي است كه خداوند تعالي به ما داده تا توسط آن فكر كنيم و ديده عقل وسيله :عقل
  )3الهه اكبري، كالس انديشه (. افتد را در حافظة آن به خاطر بسپاريم مي

گيريم و آن را به خاطر  گوييم ياد مي بينيم، مي شنويم، مي دانش چيزي ا ست كه ما آن را با توجه به چيزهايي كه مي :دانش
الهه اكبري، (. دهيم تري را نسبت به خود ارائه مي تر به چيزهاي اطرافمان توجه كنيم دانش بيش سپاريم و اگر ما هر چه بيش مي

  )3كالس انديشه 
شود كه اگر دوباره آن اتفاق براي  افتد آن اتفاق براي ما عبرتي مي هاي خوب و بد مي ندگي براي ما اتفاقوقتي در ز :تجربه

پرهيزيم واگر خوب نبود و نتيجة بدي را پيش رو داشت از انجام آن حتماً  اگر نتيجة آن خوب بود از انجام آن نميما افتاد 
  )3، كالس انديشه الهه اكبري ( .پرهيزيم مي
  توانيد بنويسيد؟  اي بين عقل، دانش و تجربه مي وگوهاي كالس، چه رابطه ا توجه به گفتب -2

پس بايد خدا را  شكر كنيم كه به ما عقل . ها عقل نداشتيم دانش نيز نداشتيم و اگر دانش نداشتيم تجربه نيز نداشتيم اگر ما انسان
سپاريم و توسط  ها از طريق عقل ، دانش را در آن به ياد و خاطره مي نما انسا. داده تا بتوانيم توسط آن دانش و تجربه كسب كنيم

  )3الهه اكبري، كالس انديشه (. هاي زيادي كسب كنيم توانيم تجربه دانشي كه داريم مي
***************************************************************  

  تجربه را بنويسيدهاي عقل، دانش و  معناي واژه-1
نيلوفر ( .توانيم به همه چيز  فكر بكنيم و خوب و بد را از هم تشخيص دهيم عقل چيزي است كه ما با استفاده از آن مي :عقل

  )3، كالس انديشه خاني
تصميم توانيم راحت زندگي كنيم و  علم و شعور و درك و فهم ما از محيط اطراف است و ما با استفاده از دانش مي :دانش

  )3، كالس انديشه نيلوفر خاني(. بگيريم
نيلوفر (  .كنيم آوريم و در آن مهارت پيدا مي دهيم در آن كار تجربه بدست مي ما كاري را چند بار اندام ميوقتي  :تجربه

  )3، كالس انديشه خاني
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  توانيد بنويسيد؟  اي بين عقل، دانش و تجربه مي وگوهاي كالس، چه رابطه با توجه به گفت -2
  )3، كالس انديشه نيلوفر خاني(. . توانيم دانش را بياموزيم و تجربه كسب كنيم ما با استفاده از عقل مي

***************************************************************  
  هاي عقل، دانش و تجربه را بنويسيد معناي واژه-1

  )3، كالس انديشه زاده فاطمه خليل(. كنيم چيزي كه درون ما وجود دارد و ما براي كارها از آن استفاده مي :عقل
  )3، كالس انديشه زاده فاطمه خليل(. كنيم ايم و از آن  براي حل كارها استفاده مي آموختهچيزهايي كه  :دانش
، زاده فاطمه خليل(. افتد، چه براي ما و چه براي ديگران  كارهاي تكراري كه در طول زمان براي انسان  اتفاق مي :تجربه

  )3كالس انديشه 
  توانيد بنويسيد؟ عقل، دانش و تجربه مي اي بين وگوهاي كالس، چه رابطه با توجه به گفت -2
  )3زاده، كالس انديشه  فاطمه خليل( . كند اي كه كسب كرده مشكالتش را حل مي ي عقل با دانش و تجربه انسان به وسيله   

***************************************************************  
  هاي عقل، دانش و تجربه را بنويسيد معناي واژه-1

  )3، كالس انديشه رضوان پاس الري( .گيريم ميكنيم و تصميم  يعني هوش و مكاني كه ما از طريق آن فكر مي :عقل
  )3، كالس انديشه يرضوان پاس الر(. گويند هاي علمي هر فرد را دانش آن فرد مي يعني علم و اندوخته :دانش
، رضوان پاس الري(  .گويند آيد و نتيجه آن كارها را تجربه مي چيزي كه از انجام دادن چند كار به وجود مي :تجربه

  )3انديشه كالس 
  توانيد بنويسيد؟  اي بين عقل، دانش و تجربه مي وگوهاي كالس، چه رابطه با توجه به گفت -2

رضوان (. نمايد آورد وبا استفاده از دانش خود مهارت و تجربه كسب مي به دست ميبا استفاده از عقل دانش  انسان
  )3، كالس انديشه الري پاس

***************************************************************  
  هاي عقل، دانش و تجربه را بنويسيد معناي واژه-1

  )3، كالس انديشه پگاه اسحاقي( .شناسند چيزي است كه انسان ها با استفاده از آن خوب و بد را مي :عقل
  )3، كالس انديشه پگاه اسحاقي (. تالش بايد به دست بياوريمچيزي است كه خودمان با سعي و  :دانش
، پگاه اسحاقي(  .ها سخت و بعضي شيرين است ممكن است براي بعضي. آيد  اتفاقي است كه براي همه پيش مي  :تجربه

  )3كالس انديشه 
  ؟ توانيد بنويسيد اي بين عقل، دانش و تجربه مي وگوهاي كالس، چه رابطه با توجه به گفت -2

  )3، كالس انديشه پگاه اسحاقي(. تواند به همة اينها دست پيدا كند  انسان با عقل خود مي
***************************************************************  
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  هاي عقل، دانش و تجربه را بنويسيد معناي واژه-1
  )3، كالس انديشه سايه اله قلي( .كه از قبل داشتيم است عقل انتخاب بهترين راه با توجه به تفكري:عقل
  )3اله قلي، كالس انديشه   سايه(. دانستيم و از منابعي مانند كتاب، روزنامه ، اينرترنت هايي كه قبل آن را نمي دانش :دانش
كه خودمان آن كار را انجام ايم يا آن  ايم قابلمه داغ يا از كسي شنيده تجربه كارهايي را كه دائم آن را حس كرده :تجربه

  )3، كالس انديشه قلي سايه ا له(  .ايم داده
  توانيد بنويسيد؟  اي بين عقل، دانش و تجربه مي وگوهاي كالس، چه رابطه با توجه به گفت -2

. يك انسان داراي عقل، دانش وتجربه است . شود  كنيم و بعد عقل و سپس تجربه كه مدام تكرار مي اول دانش پيدا ميما 
  )3، كالس انديشه قلي سايه اله(

***************************************************************  
  ويسيدهاي عقل، دانش و تجربه را بن معناي واژه-1

  )3، كالس انديشه ليال قرباني( .ايم است عقل انتخاب بهترين راه با توجه به تفكري كه از قبل داشته :عقل
، كالس انديشه ليال قرباني (.ايم دانستيم و از منابعي مثل كتاب، روزنامه، اينترنت ياد گرفته هايي قبالً آن  را نمي داشته :دانش

3(  
يا ) به قابلمه دست نزن داغ است(ايم  يا از كسي شنيده) داغي قابلمه (اين . آن را حس كرديمكا رهايي را كه دائم  :تجربه

  )3، كالس انديشه ليال قرباني(  .ايم آنكه خودمان آن كار را انجام داده
  توانيد بنويسيد؟  اي بين عقل، دانش و تجربه مي وگوهاي كالس، چه رابطه با توجه به گفت -2

، ليال قرباني(ي ما  ي ما و تجربه كاري يا عقالني از كارهاي گذشته با استفاده از دانش داشته. عقل انتخاب بهترين راه است 
  )3كالس انديشه 

***************************************************************  
  بنويسيدهاي عقل، دانش و تجربه را  معناي واژه-1

گيري و جدا كردن خوب از  به نظر من عقل يعني داشتن خرد و دانش كافي و گاهي زياد در زندگي و براي تصميم :عقل
  )3، كالس انديشه نيلوفرنجاتي( .بد است

بهتر  دانيم يا شود، آن چيزي كه ما ياد گرفتيم و مي گيريم و آن زمان تمام مي وقتي ما چيزي را ياد مي: دانش يعني  :دانش
  )3، كالس انديشه نيلوفر نجاتي(. هاست هاي ما دانش است بگوئيم دانستني

برخي انسانها آنها را به سبكي . ها را انجام دهيم گذارد تا آن خداوند متعال در طول زندگي اتفاقاتي جلوي پاي ما مي :تجربه
اگر اين اتفاقات دوباره تكرار شوند . اند و هم بد ا هم خوبي م  اتفاقات انجام شده. دهند خوب و برخي به بدترين نحو آنرا انجام مي

  )3نيلوفر نجاتي، كالس انديشه ( ها به خوبي استفاده كرد  با استفاده از تجربه ميتوان از آن
  توانيد بنويسيد؟  اي بين عقل، دانش و تجربه مي وگوهاي كالس، چه رابطه با توجه به گفت -2
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در طول زندگي با اتفاقاتي روبرو ميشويم حال با . ها را ياد ميگيريم ما با توجه به دستور مغز دانستني. عقل با مغز ربط دارد 
، نيلوفر نجاتي(. كنيم آنرا تحصيح كنيم ايستيم وسعي  مي در برابر مشكالت مي) استفاده از به كارگيري عقل خود، داشتن تجربه

  )3كالس انديشه 
***************************************************************  

  هاي عقل، دانش و تجربه را بنويسيد معناي واژه-1
يگانه ( .توانيم به همه چيز  فكر بكنيم و خوب و بد را از هم تشخيص دهيم عقل چيزي است كه ما با استفاده از آن مي :عقل

  )3، كالس انديشه لك
توانيم راحت زندگي كنيم و  شعور و درك ما از محيط اطراف است و ما با استفاده از دانش ميفهم و علم و به  :دانش

  )3، كالس انديشه يگانه لك(. تصميم بگيريم
يگانه (  .كنيم آوريم و در آن مهارت پيدا مي دهيم از آن كار تجربه بدست مي ما كاري را چند بار انجام ميوقتي  :تجربه

  )3كالس انديشه ، لك
  توانيد بنويسيد؟  اي بين عقل، دانش و تجربه مي وگوهاي كالس، چه رابطه با توجه به گفت -2

آوريم و با عقل و شعورمان كارهاي زيادي انجام  توانيم درس بخوانيم و دانش و عقل و شعور بدست مي عقل ميما با 
  )3، كالس انديشه يگانه لك (. آوريم هاي زيادي به دست مي دهيم و تجربه مي

***************************************************************  
  هاي عقل، دانش و تجربه را بنويسيد معناي واژه-1

 ،الهي فاتحي( .توان استفاده كرد و ميتوان گفت فكر نشأت گرفته از عقل است چيزي است كه با تفكر از آن مي :عقل
  )3كالس انديشه 
  )3، كالس انديشه الهه فاتحي(. دانيم ايم و يا  راجب به موضوعي چيزي مي چيزهايي است كه آموخته :دانش
الهه (  .ايم و از آن درس گرفتيم و االن برايمان تبديل به تجربه شده است تجربه كارهايي است كه قبالً انجام داده :تجربه

  )3، كالس انديشه فاتحي
  توانيد بنويسيد؟  اي بين عقل، دانش و تجربه مي وگوهاي كالس، چه رابطه جه به گفتبا تو -2

با تجربه . هايمان استفاده كنيم توانيم از آموخته با دانش مي. توانيم يك راه عقالني و منطقي را انتخاب كنيم ما عقل مي
  )3كالس انديشه ، الهه فاتحي(. كنيم از خطاهايي كه قبالً پيش آمده است  جلوگيري مي

***************************************************************  
  هاي عقل، دانش و تجربه را بنويسيد معناي واژه-1

حديثه ( .ها را درست بگيريم گيري توانيم به وسيله ي آن اكثر تصميم عقل يك نعمت خدادادي است كه ما مي :عقل
  )3كالس انديشه ، عبداللهي 
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. كند تا بتوانيم بهتر تصميم بگيريم آموزيم آموختن اين مطالب به ما كمك مي دانش يعني مطالبي را كه ما مي :دانش
  )3، كالس انديشه حديثه عبداللهي(

از آن  توانيم شويم  مي رو مي هاي ما در زمان گذشته است كه وقتي در آينده با همان مسئله روبه تجربه اندوخته :تجربه
  )3، كالس انديشه حديثه عبداللهي(  .مند شويم بهره

  توانيد بنويسيد؟  اي بين عقل، دانش و تجربه مي وگوهاي كالس، چه رابطه با توجه به گفت -2
هاي زنجير از هم جدا  ها جدا شود بقيه دانه از آنيكي اند كه اگر  عقل و دانش و تجربه مانند يك زنجير به هم متصل

  )3، كالس انديشه حديثه عبداللهي(.  شود رود و پاره مي آن زنجير از بين مي شوند و مي
***************************************************************  

  هاي عقل، دانش و تجربه را بنويسيد معناي واژه-1
ي آن  توانيم مسائل خوب و بد را تشخيص بدهيم و درباره ميها داراي عقل هستيم كه به كمك آن  همة ما انسان :عقل

  )3، كالس انديشه  شيدا جعفرزاده(.تصميم بگيريم
ها دانش  مان قرار دا رد و پي بردن به داليل و به وجود آمدن آن ي چيزهايي كه در اطراف يادگيري و آموختن همه :دانش

  )3، كالس انديشه شيدا جعفرزاده( .است
ي آن اگر خوب يا بد باشد اگر دوباره بخواهيم تكرار كنيم ديگر اشتباه  دهيم كه نتيجه ما كاري را انجام ميوقتي  :تجربه

  )3، كالس انديشه شيدا جعفرزاده(  .ايم كنيم، زيرا آن را تجربه كرده نمي
  توانيد بنويسيد؟  اي بين عقل، دانش و تجربه مي وگوهاي كالس، چه رابطه با توجه به گفت -2

 گسستههاي زنجير از هم  ها جدا شود بقيه دانه از آن يكيند كه اگر هست  ل و دانش و تجربه مانند يك زنجير به هم متصلعق
  )3، كالس انديشه شيدا جعفرزاده(. شود  شوند و آن زنجير پاره مي مي

********************************************************************************  

  هاي عقل، دانش و تجربه را بنويسيد معناي واژه-1
، ساحره مهاجري( .هدايت زندگي خودمان با استفاده از عقل، دانش و تجربهيعني سنجش چيزهاي خوب و بد و  :عقل

  )3كالس انديشه 
  )3، كالس انديشه ساحره مهاجري (. شود هاي آموخته شده، گفته مي به علم و مهارت :دانش
  )3، كالس انديشه ساحره مهاجري(  .ايم شود كه آن را ياد گرفته هايي گفته مي به مهارت  :تجربه

  توانيد بنويسيد؟  اي بين عقل، دانش و تجربه مي وگوهاي كالس، چه رابطه ا توجه به گفتب -2
توانيم زندگي خود را خوب  ها نمي توانيم زندگي خود را هدايت كنيم و با نداشتن هر يك از اين ما با استفاده از اين دو مي

  )3، كالس انديشه ساحره مهاجري (. هدايت كنيم 
***************************************************************  
   



)١/تفكر و پژوهش -تفكر دربارة تفكر(                                                                                            ٧ 
 

  
  هاي عقل، دانش و تجربه را بنويسيد معناي واژه-1

مبينا (. توان فكر كرد و موضوعات خوب و بد را از هم تشخيص داد عقل چيزي است كه به وسيلة آن مي :عقل
  )3كالس انديشه . محمدپناه

سال دارم و  12براي مثال من . كند ديگر فرق مي ها با يك هرانساني تا يك اندازه فهم و دانش دارد و اين اندازه :دانش
  )3كالس انديشه . مبينا محمدپناه(. سال دارد و ليسانس دارد 22ام  راهنمايي دانش دارم ولي دختر خاله لبه اندازه او
افتد و ممكن است اين اتفاق خوب يا بد باشد و باعث  ا اتفاق ميتجربه اتفاقي است كه در گذشته براي م :تجربه

  )3كالس انديشه . مبينا محمدپناه( .شود تا برايمان عبرتي باشد مي
  توانيد بنويسيد؟  اي بين عقل، دانش و تجربه مي وگوهاي كالس، چه رابطه با توجه به گفت -2

توان با آن خوب يا بد  اي است كه مي عقل نعمت. به ما داده استهايي مانند عقل، دانش و تجربه  به ما نعمت خداوند   
كالس . مبينا محمدپناه( .توان از آن پند گرفت تجربه اتفاقي است كه مي. را تشخيص داد و اگر عقل نبود، دانش هم نبود

  )3انديشه 
  هاي عقل، دانش و تجربه را بنويسيد معناي واژه-1

داريم، انتخاب  گيريم و بعد چيزي را كه دوست مي دهيم و بعد تصميم مي را تشخيص مي چيزهايي كه با  آن خوب و بد :عقل
  )3كالس انديشه  زاده، مهديه صالح( .كنيم مي

، علمي، ها موضوعات اجتماعي  تواند در كارهايي مانند درس علمي كه هر فردي از آن برخوردار است و مي :دانش
  )3، كالس انديشه زاده مهديه صالح (. از آن استفاده كنيم... تفريحي و 
مهديه (  .ايم به ايمان تجربه شده است و در آن مهارت پيدا كردهايم و حاال  يعني كارهايي كه از قبل انجام داده :تجربه

  )3، كالس انديشه زاده صالح
  توانيد بنويسيد؟  اي بين عقل، دانش و تجربه مي وگوهاي كالس، چه رابطه با توجه به گفت -2

كند و دانش و علم را آموخته است و با توجه به  رابطه ميان عقل و دانش و تجربه مانند يك دكتر كه از عقل خود استفاده مي
  )3، كالس انديشه زاده مهديه صالح(.  دهد مهارتي كه از قبل داشته است جان يك بيمار را از مرگ نجات مي

***************************************************************  
  هاي عقل، دانش و تجربه را بنويسيد معناي واژه-1

  )محمد قنبر، مدرسه كشاورزجود(. ايم كنيم يعني از عقل خود استفاده كرده وقتي ما دربارة كاري يا چيزي فكر مي :عقل
  )محمد قنبر، مدرسه كشاورز جود(.گويند مي  ها دانش تجربيات بزرگترها و داناها و عالم يعني استفاده از :دانش
  )محمد قنبر، مدرسه كشاورز جود. (گويند تجربه به حاصل عقل و دانش تجربه مي :تجربه

  توانيد بنويسيد؟  اي بين عقل، دانش و تجربه مي وگوهاي كالس، چه رابطه با توجه به گفت -2
  )محمد قنبر، مدرسه كشاورزجود( .رسد بردن به دانش گذشتگان و عقل خودش به تجربه خوبي مي انسان با پي



)١/تفكر و پژوهش -تفكر دربارة تفكر(                                                                                            ٨ 
 

********************************************************************************  

  هاي عقل، دانش و تجربه را بنويسيد معناي واژه-1
  )پور، مدرسه كشاورز جود آرمين كاظم( . كنيم عقل به معني خرد است و چيزي كه با آن فكر مي :عقل
  )پور، مدرسه كشاورز جود آرمين كاظم( .دانش يعني افزايش معلومات و سواد :دانش

  )پور، مدرسه كشاورز جود آرمين كاظم( .شود حاصل عقل و دانش تجربه مي :تجربه 
  توانيد بنويسيد؟  اي بين عقل، دانش و تجربه مي كالس، چه رابطه وگوهاي با توجه به گفت -2

پور،  آرمين كاظم(. آموزد شود و هر كدام با داشتن عقل و تجربه و دانش علم به ما مي حاصل دانش و تجربه دانش مي
  )مدرسه كشاورز جود

***************************************************************  
  هاي عقل، دانش و تجربه را بنويسيد معناي واژه-1

  )سيد دانيال حسيني، مدرسه كشاورز جود( . يعني استفاده هوش و زكاوت خود :عقل
  )سيد دانيال حسيني، مدرسه كشاورز جود ( .معلومات ما كه در ذهنمان قرار دارد :دانش

  )سيد دانيال حسيني، مدرسه كشاورز جود( .درس گرفتن از اتفاقات پيرامون خود  :تجربه 
  توانيد بنويسيد؟  اي بين عقل، دانش و تجربه مي وگوهاي كالس، چه رابطه با توجه به گفت -2

  )سيد دانيال حكيمي، مدرسه كشاورز جود(. گيري خوبي داشته باشيم توانيم تصميم ما با استفاده از عقل، دانش و تجربه مي
  


