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(آشنایی با جمعیت هالل احمر و كمكهاي آنها هنگام وقوع حوادث )دانشی -1  

 

( روحیه همدلی و كمك به همنوع ) مهارتیتقویت  -2  

  

ی (عالقه به كمك به همنوع و بكار گیري آن در زندگی روزمره ) نگرشایجاد  -3  

 

: الف ( دانستنیها   

. همدلی و همدردي را می داندمفهوم  -1  

. و صلیب سرخ را بیان می كندهاي هالل احمر فعالیت  -2  

. را تعریف می كند و انواع آنرا نام می برد بیمه -3   
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: مفاهیم*   

       

       

       

اطبین : ویژگی های مخ    

  

: ب( مهارتها   

را كه از درس فرا گرفته در زندگی روزمره بكار ببردآنچه  -1  

. تشكیل جمعیت هالل احمر و صلیب سرخ را شرح می دهداز  هدف -2   

كند .بیمه را با هم مقایسه میانواع  -3  

: نگرشهاج (    

. كنجكاوي نشان می دهد بكار جوانانی كه بصورت داوطلب عضو هالل احمر می شوندنسبت  -1  

می كند گفتگومیل و رغبت در مورد همدلی و همدردي با دوستانش بحث و با  -2  

عالقه مندي در گروهبندي كه معلم ترتیب داده شركت می كندبا  -3  

. وقتی كه خود را جاي فرد حادثه دیده بگذاریم و احساس او را درك كنیم با او همدلی كرده ایم  1-  

. كرده ایمكه پس از درك فرد حادثه دیده به كمك او شتافتیم با او همدردي زمانی  -2   

. چون هالل احمر ،آتش نشانی ، اورژانس و.. در هنگام وقوع حوادث به كمك مردم می آیندموسساتی  -3  

. بیمه براي جبران زیان هاي مالی و جانی بوجود آمده است -4  

. به یك قرارداد بین بیمه گر و بیمه شونده می گویندبیمه  -5  

نفر دانش آموز پسر ، پایه هفتم )متوسطه اول( كه با توجه به آموخته هاي قبلی شان چیزهایی در مورد بیمه و انواع  21

.آن می دانند   
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وسایل آموزشی :*   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مدرسه تهیه می كند : لپ تاپ ، تخته وایت برد ، ماژیك ، ویدئو پروژكتور

 

دفترچه بیمه ، اسالیدمعلم تهیه می كند : طرح درس ، كتاب ، مداد ،   

 

 دانش آموز تهیه می كند : كتاب ، مداد ، داستانی مرتبط با درس به همراه تصاویر

موسسه بیمه 

 گر بیمه شونده
انواع بیمه 

اختیاري 

 اجباري

بیمه بهداشت و 

 درمان
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تعیین روش تدریس :*    

 

 

 

و یاددهی :فعالیت های یادگیری   

 فعالیت های معلم فعالیت های دانش آموزان

 

 

دانش آموزان به فعالیت هاي 

پاسخ خواسته شده از سوي معلم 

 می گویند .

 

 

 

: لف(امور مقدماتیا  
  

خوش و بش ، حضور و غیاب  -    

حاالت روانی و جسمی دانش آموزانتوجه به   -    

توجه به مناسبت روز ونوشتن یك جمله مرتبط با آن  -    

درخواست تكالیف و تحقیق ها  -    

 

: ب( ارزشیابی تشخیصی  

 بیمه روستاییان
بیمه آتش 

 سوزي

شخص  بیمه

 ثالث

بیمه از كار 

 افتادگی

 بیمه عمر

بیمه
 

 پرسش و پاسخ ، بحث گروهی
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و توجه به دانش آموزان با دقت 

 سواالت پاسخ می گویند .

 

 

دانش آموزان با كنجكاوي و 

عالقه به گفته هاي معلم گوش 

 می كنند .

 

 

دانش آموزان با شور اشتیاق در 

 گروه خود قرار می گیرند .

  

چیست ؟بیمه  -1  

به چه دردي می خورد ؟بیمه  -2  

بیمه نباشد چه می شود ؟اگر  -3  

 

: ج( ایجاد انگیزه  
  

مانی و كارت بیمه دانش آموزي به كالس آوردن دفترچه هاي در  -    

طرح پرسشهایی مرتبط با موضوع درس از سوي معلم  -    

 

: د( گروه بندی  
  

 دانش آموزان به دو گروه ، تحت عنوان ) حادثه دیده ، امداد گر ( تقسیم

. می شوند   

 

  

 

 

 

 فعالیت های معلم فعالیت های دانش آموزان

 

دانش آموزان با نشاط كنجكاوي 

گفته معلمشان عمل می به 

 كنند .

 

  ( جهان هرکس به اندازه وسعت فكر اوست . ) امام علی ع *

كند .معلم پس از نوشتن جمله اي از امام علی )ع( درس را آغاز می  -  

   
شنش آموزان می خواهد كه دفترچه هاي درمانی یا كارت دانمعلم از دا  -  



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل 

هزار تومان به سایت علمی  سه ویرایش این طرح درس با قیمت فقط

 www.asemankafinet.irو پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

دانش آموزان به سؤاالت پاسخ 

. می دهند  

 

دانش آموزان به موضوع درس 

توجه میكنند و درس را گوش 

. می كنند  

 
دانش آموزان با دقت توجه می 

. كنند  

 

دانش آموزان با شور و اشتیاق در 

. خود قرار می گیرند گروه  

 
موزان با اعتماد به نفس دانش آ

دوستانشان صحبت می  براي

. كنند  

 
دانش آموزان نتیجه گیري خود 

معلم و دوستانشان اعالم  را براي

. می كنند  

. آموزي را كه از جلسه قبل به آنها گفته بود را روي میزهایشان بگذارند  

 
هبیمه دفترچه بیم صسپس معلم با مطرح كردن پرسشهایی در خصو  -  

. وخدمات آن از سطح اطالعات دانش آموزان با خبر می شود  

  
بیمه و »ن می خواهد كتاب خود را باز كنند و درسمعلم ازدانش آموزا  -

می خواهد كه درس را با صداي  را بیاورند و از یكی از آنها« با حوادث  مقابله

. د روخوانی كندبلن  

  
ون موضوع درس توضیحاتی را به سپس معلم همزمان با روخوانی پیرام  -

. آموزان می دهد شدان  

 
تقسیم  گر ( با نامهاي)حادثه دیده ، امداد معلم دانش آموزان را به دوگروه  -

. می كند  

ماز چند دقیقه شور اعضاي گروه با همعلم از هر گروه می خواهد كه پس   -  

د دروظایف و مسئولیت هاشان می دانن هركدام بطور جداگانه هرچه راجع به  

. غالب یك داستان تعریف كنند   

ان گروه مقابل نتیجه گیريسپس معلم از هر گروه می خواهد كه از داست  -  

. كنند  

در پایان معلم یك نتیجه گیري كلی از بحث هاي مطرح شده انجام می   -

. دهد  

و با طرح چند سوال از درك دانش آموزان نسبت به تدریسش اطمینان 

.می كند  حاصل  

جمع بندي :*   

 

تكلیف :*   

. معلم با تعریف یك داستان مطلب را جمع بندي و نتیجه گیري می كند  
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ارزشیابی پایانی :*    

 

به دلخواه در مورد یكی از انواع بیمه تحقیق كنید، در دو صفحه بنویسید و برایم بیاورید -1  

( امتدادي -بسطی  ) 

( داستان با توجه به موضوع درس بنویسید و نتیجه گیري كنید )گروهییك  -2  

را كه آن موسسه به شماكدام از شما با توجه به دفتر چه بیمه خود و با كمك خانواده خدماتی هر  -3  

(می دهد را بنویسید و بیاورید)فردي  

 

همدلی و همدردي را تعریف كنید -1  

  

هنگام وقوع حوادث چه سازمانهایی به كمك حادثه دیدگان می آیند ؟در  -2  

 

چرا بوجود آمد ؟بیمه  -3  

 

؟ بیمه را نام ببریدانواع  -4  


