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 ۲درس 

 ما احساسات

  میدار یگوناگون احساسات مختلف، یها تیموقع در روز طول در ما ی همه

  تیفعال

  آورد؟ یم وجود به شما در را یاحساس چه ریز یها تیموقع از کی هر -۱

 . )          (کند یزندگ یگرید یجا در و برود شما ی محله از خواهد یم تان یمیصم دوست - الف

 . )           (کند یم عوض را شبکه برادرتان که دیهست تان عالقه مورد لمیف یتماشا حال در -ب

. خورد یم گوشتان به ترقه انفجار یصدا ناگهان خلوت ی کوچه کی در د،یهست خانه به رفتن حال در -پ 

)         ( 

 . )        (است داده یخوب ی زهیجا شما، به تانیها تالش خاطر به معلم - ت 

 

 ما در ندیخوشا احساسات. ندتندیناخوشا یبرخ و ندیخوشا ما احساسات از یبرخ د،یدان یم که طور همان

 میخواهیم و میندار دوست را ندیناخوشا احساسات برعکس،. میدار دوست را آنها ما و گذارند یم یخوب تأثیر

 .میشو دور آنها از

 د،یا داشته گذشته ی هفته در که را خود ندیناخوشا احساس چند و ندیخوشا احساس چند و دیکن فکر

 .میبدان شتریب احساسات، نیا از یبعض ی درباره دییایب.  دییبگو
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  : مربوطه استاد  : یخانوادگ نام  هیسم: نام

  ما احساسات: سیتدر موضوع  پنجم: سیتدر هیپا  ییابتدا: سیتدر مقطع

 قهیدق ۵۴: مدت (۲: )درس طرح شماره  : یلیتحص سال

 

 (ییجز اهداف - یکل اهداف) اهداف نییتع: سیتدر از قبل یها تیفعال

 درس یکل اهداف 

 متفاوت طیشرا در متفاوت احساسات با ییآشنا

 یجزئ اهداف 

 . کند درک را ندیناخوشا و ندیخوشا احساسات نیب تفاوت 

 . فهمد یم را جا به نا و جا به ترس نیب تفاوت

 . بشناسد را خود احساسات 

 .شود یم آشنا خود غم کردن برطرف یبرا ییراهکارها با 

 . کند استفاده خود احساسات انیب یبرا مناسب کلمات

 .بداند را خود یجا به نا یها ترس با برخورد یها راه 

  بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یشناخت ی طهیح در یرفتار اهداف

 .ببرد نام را خود ندیناخوشا و ندیخوشا احساسات

 .کند فیتعر را جا به نا و جا به ترس

 .دهد حیتوض ندیناخوشا و ندیخوشا احساسات به راجع 

 . دهد شرح را ندیناخوشا و ندیخوشا احساسات

 .بزند مثال را خود ندیناخوشا و ندیخوشا احساسات از مورد چند

 .دهد صیتشخ را خود ندیناخوشا و ندیخوشا احساسات. بزند مثال را خود یجا به نا و جا به یها ترس از مورد چند

 .سدیبنو احساسات موضوع با یا کودکانه داستان 

 . کند سهیمقا را ندیناخوشا و ندیخوشا احساسات. بخواند خود دوستان کردن شاد یبرا شاد کودکانه شعر کی

 . کند سهیمقا را جا به نا و جا به ترس

 . است جا به نا ای جا به خود انیاطراف ترس کند یداور

  بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یعاطف ی طهیح در یرفتار اهداف
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 . شود یم مند عالقه خود احساسات شناخت به آموز دانش

 . کند یم توجه خود احساسات ابراز ی نحوه به

 . شود یم قائل ارزش شود یم یشاد باعث که ییراهکارها یبرا 

 . گذارد یم احترام گرانید احساسات ابراز به 

 بتوانند درس نیا انیپا در آموزان دانش رود یم انتظار: یحرکت - یروان ی طهیح در یرفتار اهداف نییتع

 . کند مشاهده را گرانید مختلف احساسات

 . کند پاسخ و پرسش جا به نا و جا به یها ترس با برخورد یها راه مورد در 

 . کند یطراح را چهره مختلف احساسات

 .کند قیتحق جا به نا و جا به یها ترس نیب تفاوت مورد در 

 یصیتشخ یابیارزش

  ند؟یگو یم چه به احساس داند یم یکس 

 د؟یببر نام را احساسات از نمونه چند دیتوان یم

 زهیانگ جادیا

 امروز چرا میگو یم و کنم یم سوال شناسند یم که ییها حالت و احساسات درباره ها بچه از ابتدا زهیانگ جادیا یبرا 

 آن بروز علت و احساسات انواع شناخت یبرا را نهیزم پاسخ و پرسش نیا با... و ؟ یدیترس امروز چرا ؟ هستند خوشحال

 . کنم یم فراهم متفاوت طیشرا در

  ها دهنده سازمان شیپ

 دارند؟ یتفاوت چه جا به نا و جا به ترس  دارند؟ هم با ییها تفاوت چه ندیناخوشا و ندیخوشا احساسات

  د؟یشناس یم را خود احساسات شما ایآ

 د؟یدان یم غم کردن برطرف و کردن شاد یبرا را ییراهکارها شما ایآ

 د؟یکن یم استفاده خود احساسات ابراز یبرا یکلمات چه از

 د؟یدان یم را خود یجا به نا یها ترس با برخورد یها راه شما ایآ

 درس مطالب یسازمانده
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 سیتدر نیح یها تیفعال

 نیآغاز مهارت 

 با. کند یم قیتشو احساسات شناخت به را آموزان دانش مختلف، احساسات از شنیمیان پیکل کی پخش با آموزگار 

 .کند یم جلب را آموزان دانش توجه مختلف احساسات به مربوط یها صورتک کردن درست

 

 درس ارائه و سیتدر روش انتخاب

 یگروه بحث و پاسخ و پرسش سیتدر روش

 از سپس. پردازم یم بحث و صحبت به ها آن با اند داشته هفته طول در که یاحساسات مورد در پاسخ و پرسش با ابتدا 

 چه که ندیبگو گرید آموزان دانش و کنند اجرا میپانتوم بصورت را یاحساس هر که خواهم یم آوزان دانش از یتعداد

 بردارد، اجازه یب یکس را شما مداد اگر برود، شما محله از دوستتان اگر پرسم یم ادامه در. کنند یم افتیدر را یاحساس

 یبعد گام در. میکن یم یبررس را ندیناخوشا و ندیخوشا احساسات و د؟یدار یاحساس چه دیشو قیتشو مدرسه در اگر ای

 یم هدف نیا به پاسخ و پرسش با و شود یم ها آن در یشاد احساس بروز باعث یکس چه: کنم یم سوال ها آن از

 .میکن جادیا یشاد خودمان یبرا میتوان یم هم ما خود و شوند ینم ما یشاد باعث ما اطراف ایاش ای افراد فقط که میرس

 اشاره کند یم شاد را او یکار چه انجام ای دنیشن ای دنید که ابدیدر آموز دانش که نیا هدف با ۲ شماره تیفعال به و 

 از ییجدا مثل. میکن یم یبررس را دیشو نیغمگ شما شده باعث ییکارها چه که نیا و اندوه و غم حس سپس. کنم یم

 و غم کردن برطرف یبرا را یراه چه کدام هر پرسم یم و دهم یم ادامه پاسخ و پرسش با و زانیعز یماریب ، دوستان

 یقو م،یبخواه یاری خدا از دیبا اندوه طیشرا در که هدف نیا جا نیا در. دهند یم شنهادیپ و شناسند یم خود اندوه

 .است نظرم مورد میکن دایپ حس نیا کردن برطرف یبرا یراه و میریبگ کمک بزرگترها از و میباش

 مثال با و شوم یم بحث وارد است داده قرار انسان وجود در را حس نیا خداوند چرا که نیا و ترس حس درباره سپس 

 جمع در کردن صحبت از ترس ،یوحش واناتیح از ترس امتحان، از دنیترس مانند جا به و جا به نا یها ترس از زدن

 ما وجود در خطر از یدور یبرا را جا به یها ترس همه خداوند که کنم یم تیهدا هدف نیا به را آموزان دانش.... و
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 به جا به ترس میکن درک و جا نابه ای است جا به ما ترس که میبفهم میتوان یم ترس منشا از یآگاه با و است داده قرار

 . ستین ترسو کند یم تیرعا را آن و داند یم را جا به ترس که یکس و است انسان نفع

 اجرا هستند آن خالق خود که را یشینما شده درست یها صورتک با که خواهم یم آموزان دانش از یتعداد از انیپا در

 .کنند

  ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

 . شود یم دهیپرس سوال سه قسمت هر از و شود یم میتقس قسمت دو به درس

 د؟یده حیتوض دیدان یم احساسات مورد در چه هر

  د؟یببر نام را خود ندیناخوشا و ندیخوشا احساسات

  شود؟ یم شما یشاد باعث ییراهکارها چه

  د؟یدان یم را غم کردن برطرف یها راه ایآ 

  د؟یکن انیب را آن تفاوت ستیچ جا به نا و جا به ترس

  م؟یکن برخورد چگونه مانیها ترس با 

 را شده نییتع یها بخش از بخش کی ها گرو از کی هر و میکن یم میتقس گروه ۵ به را کالس کردن نیتمر مهارت

 احساسات -۳ آن، جادیا یها راه و ندیخوشا احساسات -۲ ما، احساسات -۱. )کند یم تکرار آموزان دانش یبرا

 (ها ترس انواع -۵ آن، کردن برطرف یها راه و ندیناخوشا

 . دهد یم پاسخ سوال کی به گروه هر و میکن یم مطرح سوال ۵ 

  د؟ییبگو دیدان یم چه هر احساسات به راجع 

 ها آن مورد در و دیببر نام را ندیناخوشا احساسات به د؟یده حیتوض ها آن مورد در و دیببر نام را ندیخوشا احساسات به 

  د؟یده حیتوض

 د؟یده حیتوض را جا به نا و جا به یها ترس

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 میگرفت ادی نیهمچن. شود یم میتقس ندیناخوشا و ندیخوشا ی دسته دو به ما احساسات که میگرفت ادی درس نیا در

 یبرا را یمشکالت جا به نا و کنند یم محافظت ما از جا به یها ترس. است جا به نا یبعض و جا به ما یها ترس از یبعض

 .آورند یم وجود به ما

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 غلط و حیصح یکتب سواالت

 

 .است جا به نا ترس. ببرد فرو زنبور ی النه در را دستش یکودک

  غلط                              حیصح

 جا به ترس برود و بدهد گوش یا بهیغر فرد حرف به ابانیخ در یآموز دانش

   . است

  غلط                            حیصح 
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 .جاست به نا ترس کانینزد دادن دست از ترس

  غلط                             حیصح

 ی نمره و میکن تالش شتریب شود یم باعث چون است خوب امتحان از ترس  

 .میریبگ یبهتر

 غلط                            حیصح

 . شود یم یتلق ترسو دارد جا به نا ای جا به ترس که یکس 

  غلط                            حیصح

 . هستند احساس یدارا هم حیوانات

  غلط                            حیصح

 یخال یجا یکتب سواالت

 

 .شوند یم میتقس............  ....و.............ی دسته دو به احساسات

 .کند یم محافظت انسان از.............................ترس 

 . هستند ندیناخوشا احساسات از........ و.......... احساسات

 . است...................................... ترس امتحان از ترس 

 .است........... دارد وجود جانوران و انسان در که یعاد و یعیطب یاحساس

 یا نهیگز چهار یکتب سواالت

 

 است؟ جا به نا ترس کدام

  وحشتناک یصدا( د   یبلند( ج   درنده واناتیح( ب    یکیتار( الف

  است؟ ندیناخوشا احساسات جزء ریز احساسات از کی کدام

  موارد ی همه( د    تعجب( ج      غم( ب      شرم( الف

 ست؟ین غم با مقابله راه مورد کدام

 .میریبگ کمک خدا از و میکن دعا( الف

 اما است یعیطب غم احساس مییبگو خود به و میبده یدلدار خودمان به( ب

 .ستین یشگیهم

 .میکن مشورت ها آن با و میریبگ کمک ترها بزرگ از( ج

 . شود یم رفع خود به خود مینده تیاهم آن به و میباش توجه یب( د

  ست؟ین حیصح مانیها ترس با برخورد در راهکار کدام

 . میکن صحبت گرانید با مان ترس ی درباره( الف

 .میکن ینقاش را آن میترس یم که یزیچ از( ب

 . شود کم مان ترس زایم تا میکن تماشا وحشتناک یها لمیف( ج 

 . میریبگ کمک خدا نام و ادی از( د

  د؟یکن انیب را ندیناخوشا و ندیخوشا احساسات نیب تفاوت یحیتشر یکتب سواالت
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  د؟یکن انیب گرانید و خود کردن شاد یبرا راهکار دو 

  د؟یکن انیب غم کردن برطرف یبرا راهکار سه به

  د؟یکن فیتعر را جا به نا ترس 

 د؟یببر نام را خود یجا به یها ترس از مورد چهار

  یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

 سدیبنو انشا صورت به را خود یزندگ اتفاقات نیشادتر از یکی)  کتاب ۲ شماره تیفعال خواهد یم آموزان دانش از معلم

 . بخواند کالس در و

 کاغذ یرو را اند شده اندوه و غم دچار آن در که را یتیموقع( ۳ تیفعال)  بخواهد آموزان دانش از داوطلبانه طور به

 . بدهند معلم به و سندیبنو

 . کند مشاهده را گرانید مختلف احساسات

 . کند پاسخ و پرسش جا به نا و جا به یها ترس با برخورد یها راه مورد در

 . کند یطراح را چهره مختلف احساسات 

 .کند قیتحق جا به نا و جا به یها ترس نیب تفاوت مورد در

 درس یبررس و نقد

 

  قوت نقاط و محاسن

 . کند یم کمک بهتر احساسات ابراز و کنترل یها مهارت تیتقو و یخودشناس نهیزم در 

 .شود یم اندوه ترسو بر غلبه یها مهارت تیتقو باعث 

 .کند یم کمک گرانید با حیصح برخورد ی نحوه به

 

 ضعف نقاط و بیمعا

 شتریب ریتصاو از استفاده عدم...  و شرم، خشم، لیقب از گرید احساسات به پرداختن عدم

 

  درس محاسن و قوت نقاط تیتقو جهت یام یراهبردها و مناسب یشنهادهایپ ارائه

 یآموزش یها پیکل و مختلف ریتصاو با مبسوط طور به جلسه کی در احساسات از کی هر یبررس 

 

  درس ضعف نقاط لیتعد ای حذف جهت یعلم یراهبردها و مناسب یشنهادهایپ ارائه

 احساسات انواع یبرا شتریب ریتصاو و مربوطه ریتصاو از استفاده و گرید احساسات به پرداختن 
 


