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 ۳ درس

 گرانید با یهمدل

 ما ی همه د،یخواند سوم سال در که همانطور د،یشد آشنا ترس و غم ،یشاد احساس با گذشته درس در

 از من که طور همان پس. است داده قرار ییها شباهت ما ی همه وجود در خدا و میخداوند یدهیآفر انسانها

 یمختلف احساسات دچار گوناگون مواقع در زین گرانید شوم،یم نیغمگ زهایچ یبعض از و شاد زهایچ یبعض

 یبهتر احساس او که میکن یکار میتوان یم ما است، دیام نا ای نیغمگ یکس یوقت حال، هر به.  شوند یم

 .کند دایپ

 

 

  : مربوطه استاد  : یوادگنخا نام سلیمه: نام
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  گرانید با یهمدل: سیتدر موضوع  پنجم: سیتدر هیپا ییابتدا: سیتدر مقطع

 قهیدق ۵۴: مدت (۳: )درس طرح شماره  : یلیتحص سال

 

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

 یکل اهداف 

 قیمصاد کردن بازگو و آنها تفاوت درک و یهمدرد و یهمدل مفهوم با ییآشنا

 یجزئ اهداف 

 . کند درک را یهمدل مفهوم 

 . کند انیب را یموارد مختلف طیشرا در گرانید با یهمدل یبرا رود یم انتظار 

 . کند انیب مثال با را رسان کمک ینهادها یرسان کمک و فیوظا از ییها نمونه 

 . دینما یهمدل و نموده تیمسئول احساس گرانید یبرا مشکالت زمان در 

 . دینما کمک آنها به و نموده تیمسئول احساس ناتوان افراد برابر در 

 .  دینما تالش گرانید مشکل رفع یبرا ینید یها آموزه بر هیتک با 

 .کند استفاده آن از ازین هنگام در و بداند را گرانید با یهمدل یمهارتها 

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

 . کنند فیتعر را یهمدل

 .ببرند نام کنند یم فایا را یهمدل نقش که ییها سازمان

 .دهد حیتوض یتر گسترده صورت به را گرانید با یهمدل

 . بزند مثال انیاطراف با یهمدرد و یهمدل از نمونه چند

 .بزند مثال را خود با گرانید یهمدل از نمونه چند به

 . دهد صیتشخ را کردن یهمراه و یهمدل زمان

 . بشناسد را یهمدل انجام نحوه

 . کند بازگو را یهمدل از یا قصه و داستان 

 . دهد ارائه را کردن ییدلجو و یهمدل از ییها کیتکن

 . دهد صیتشخ را جا به نا و موقع به یهمدل

 .کند بازگو را است کردن یهمدل مشابه که یگرید یکارها

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

 . کند توجه یهمدل مفهوم یریادگی و دانستن به آموز دانش

 . باشد داشته یشتریب دقت خود انیاطراف احساسات به 
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 .دیبگو یهمدل انجام از را خود احساس.  دهد یم نشان عالقه گرانید و دوستان با یهمدل انجام به

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

 . اوردیب کالس به را انیاطراف کردن یاری و یهمدل به مربوط ریتصاو 

  آموز دانش چند لهیوس به کالس در یهمدل موضوع یبرا شینما انجام 

 .دینما قیتحق یهمدل حیصح ی نحوه ی درباره 

 یدوست و یهمدرد و یهمدل موضوع با ینقاش دنیکش

 

 یصیتشخ یابیارزش

  کرد؟ دیبا چه ترس و غصه و غم از گرانید ییرها یبرا

  د؟یدار توجه جامعه مردم و اطرافتون یآدمها به قد چه شما 

 د؟یکن یم توجه اصال

  دارند؟ یاحساسات چه ها انسان دیدان یم

  دارند؟ احساس جور کی ها انسان ی همه ایآ 

  د؟یکن یم برخورد چگونه انیاطراف مختلف احساسات با شما 

 معناست؟ چه به میشو یم او احوال یایجو ما و است نیغمگ یکس یوقت 

 زهیانگ جادیا

 .میکن یم شروع پاسخ و پرسش با زهیانگ جادیا یبرا 

 . دیشو یم خوشحال هم شما حتما بله ست؟یچ شما حس باشد خوشحال یلیخ شما دوست اگر 

 .دیشو یم ناراحت هم بله ؟ ستیچ شما حس کند هیگر و بخورد نیزم شما دوست اگر

  م؟یباش مهم گریکدی یبرا و میباش داشته توجه گریکدی به نسبت دیبا ما چرا

 ست؟یچ ما یفرد یزندگ و جامعه در کردن یهمدل ریتاث شما نظر به

 م؟یشو میسه گرانید یشاد و غم در چگونه

  ها دهنده سازمان شیپ

 ست؟یچ یبرا یهمدل یژگیو داشتن

 دارد؟ ییها نشانه چه معناست؟ چه به یهمدل

  دارند؟ عهده بر را یهمدل و ییدلجو فهیوظ ییها سازمان چه

  دهد؟ یم انجام یکار چه ست؟یچ احمر هالل تیجمع فهیوظ 

  ؟ ستیچ خون انتقال سازمان فهیوظ 

 م؟یبشتاب گرانید با یهمدل به دیبا یمواقع چه

  درس مطالب یسازمانده
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 .انیاطراف به شتریب توجه و گوناگون احساسات شناخت( الف

 رسان کمک یها سازمان با ییآشنا و گریکدی با گوناگون یها تیموقع در احساسات با برخورد ی نحوه( ب

 سیتدر نیح یها تیفعال

 نیآغاز مهارت 

 توسط شینما یاجرا - قرآن از یا هیآ و ثیحد خواندن - قصه و داستان خواندن - شنیمیان و لمیف دادن شینما 

 با آموز دانش چند

 .آنها با یقبل یهماهنگ

 درس ارائه و سیتدر روش انتخاب 

 از سپس. شدم روبرو یمختلف یها جواب با که کردم، سوال دادند انجام گرانید یبرا که ییکارها درباره ها بچه از من 

 چه بگو تو تارا گفتم بدهند، جواب خواستند یم همه و شد شلوغ یلیخ کالس دم،یپرس دادن انجام که یخوب یکارها

 ..نیافر. کنم یم کمک مامانم به خونه یکارا تو من خانم گفت ؟یداد انجام یخوب کار

 خانم به من: گفت اسمنی. یکمک چه احسنت. ارمیم براش خاد یم که موقع هر و پدربزرگم یقرصا من: گفت آرزو

 به تا گلم یها بچه خب. کالیبار رمیگ یم نون براش کنم، یم کمک اوقات یگاه نداره بچه و مونهیهمسا که یریپ

 ضیمر نکنه شدن، بیغا چرا که ن،یشیم احوالشون یایجو باشن بیغا موقع هی اگه ن،یکرد یخوب دوستاتونم به حال

 در که آموز دانش یها آموخته از استفاده منظور به درس اول تیفعال. نه ای دارن یناراحت ای مشکل نکنه ا،ی شدن

 در نگرش رشد و تیتقو هدف با و باشد یم بوده ترس و غصه و غم از گرانید ییرها یبرا تالش مورد در قبل درس

 درک یعنی یهمدل که نیا میکن یم انیب آنها یبرا را یهمدرد و یهمدل مفهوم نهیزم شیپ نیا با.  باشد یم ارزشها

 گرانید احساسات  درک و یهمدل مفهوم بر حاتیتوض نیا با و میبگذار او یجا را خودمان نکهیا و گرانید احساسات

  درک و افتد یم اتفاق یناخوش زمان در هم یخوش زمان در هم یهمدل نکهیا.  میکن دیتاک مختلف طیشرا در

 .افتد یم اتفاق یناخوش هنگام در فقط یهمدرد و است نظر مد مختلف یها تیموقع در گرانید احساسات

 . دیسیبنو تابلو یپا را نظرات و ؟ میده انجام میتوان یم ییکارها چه او یبرا است نیغمگ یکس یوقت

 نکهیا یبرا تالش و گرانید در متفاوت احساسات درک یعنی یهمدل که میرس یم جهینت نیا به و میزن یم ییمثالها و

 گرانید

 .باشند داشته یبهتر احساسات

 رسان کمک یواحدها عنوان به خون انتقال سازمان و احمر هالل تیجمع مانند ییها سازمان به اشاره با یبعد گام در

 ییکارها درباره

 . میپرداز یم پاسخ و پرسش به دهند یم انجام ها سازمان نیا که

 مکان نیا از دیبازد و روزه کی یاردو لیتشک روش نیبهتر خون انتقال سازمان و احمر هالل موسسات با ییآشنا یبرا

 باشد یم ها

 .کرد استفاده توان یم زین ریتصو و لمیف از امکان عدم صورت در و
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  ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

 میکن یم میتقس قسمت دو به را درس

 (الف

  شوند؟ یم ظاهر ییها صورت چه به ما احساسات

 د؟یکن یم برخورد چگونه گرانید احساسات با شما 

 (ب

  چه؟ یعنی یهمدل 

  د؟یا داشته را یهمدل انجام تجربه شما ایآ 

 اند؟ آمده وجود به چه یبرا خون انتقال و احمر هالل یها سازمان

 کردن نیتمر مهارت

 یگروه مشورت از بعد و دهم یم آنها به و نوشته برگه یرو یسواالت گرید گروه سه به دهم یم یریتصاو گروه سه به 

 پاسخ سواالت به ای و دهد شرح را ریتصو آن تا خواهم یم او از و زنم یم صدا یتصادف طور به را گروه افراد از یکی

 (اند شده میتقس نفره شش گروه ۶ به قبال ها بچه. )دهد

 ریتصو:  کی گروه سؤال

 ریتصو:  دو گروه سؤال

 ریتصو:  سه گروه سؤال

 د؟یده شرح را یهمدل: چهار گروه سؤال

 ست؟یچ یاجتماع و یفرد یزندگ در یهمدل ریتأث:  پنج گروه سؤال

 د؟یببر نام را است جامعه در یهمدل و یهمدرد یبان که رسان کمک واحد دو:  شش گروه سؤال

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 :میآموخت درس نیا در ها بچه

. میکن یهمدل گریکدی با. میشو قائل احترام و ارزش گریکدی یبرا. میکن توجه شتریب احساساتمان و گریکدی به دیبا

 یم کمک که است ییها راه از یکی یهمدل. میبگذار او یجا را خودمان نکهیا و گرانید احساسات درک یعنی یهمدل

 ارتباط میبتوان ما یوقت. دارد یمثبت ریتث مانیزندگ در و کند یم بهتر رو ما هیروح و میباش داشته آرامش احساس کند

 طرف در هم و ما در هم میکن یهمدل و میباش همراه مشکالت در ، میبرسان یاری و میکن کمک م،یکن برقرار مانهیصم

 یهمدل. داشت میخواه یشادتر یزندگ و. شود یم تر یقو روابطمان و دیآ یم شیپ یندیخوشا احساس مقابلمان

 شناخت یعنی یهمدل. میشو شاد او با یشاد زمان در ای برد یم رنج یزیچ چه از مقابل طرف میبفهم نکهیا یعنی

 یم تر قیعم را روحمان و دهد یم رشد را ما یهمدل. آنها چشم چهیدر از ایدن دنید و گرانید جاناتیه و احساسات

. دیا کرده تجربه را یاحساسات نیچن خودتان که است نیا مثل واقع در د،یشناس یم را گرانید احساسات یوقت. کند

. دهد یم شیافزا را گرانید برابر در یریپذ تیمسئول حس. دهد یم شیافزا افراد نیب در را اعتماد و احترام یهمدل
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 ادهیز ، است اندازه و حد یدارا کردن یهمدل که کرد فراموش دینبا را نکته نیا. کند یم تیتقو را افراد نیب ارتباط

 .کند یم فراهم را استفاده سوء امکان آن در یرو

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 غلط و حیصح یکتب سواالت

 

 .است الزم یهمدل گرانید با یزندگ ندیناخوشا اتفاقات در فقط

 غلط                         حیصح

 .میباش داشته قرار یاحساس طیشرا کی در دیبا ما گرانید با یهمدل یبرا

 غلط                            حیصح

 یخال یجا یکتب سواالت

 

 دوستم یوقت.  میهست................................  ی دهیآفر ها انسان ما ی همه

 . کند دایپ یبهتر.................  او که کنم یم یکار است ناراحت

 . کند یم کمک.............................  افراد به که دارد وجود یموسسات جامعه در 

 و شوند رو به رو...........................  حوادث با یزندگ در است ممکن افراد همه

 . شوند نیغمگ

 آن با میکن درک مختلف یها تیموقع در افراد احساسات و طیشرا یوقت 

 . میا کرده............................ ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا نهیچهارگز یکتب سواالت

 

 به ازین که یکسان به خون یاهدا با توان یم یسالگ چند به دنیرس از پس

  کرد؟ کمک دارند خون

  یسالگ ۵۴( د      یسالگ ۵۱( ج     یسالگ ۵۱( ب       یسالگ ۵۴( الف

 کنند؟ یم کمک یکسان چه به خون انتقال سازمان و احمر هالل تیجمع

 دارند یمال ازین که یافراد( الف

 افتاده کار از و کار یب افراد( ب

 دارند یجسم مشکل که یافراد( ج

 .اند شده روبرو یحوادث و مشکل که یکسان ای ازمندین افراد( د

 است ممکن ریز یکارها از کی کدام باشد ناراحت شما کانینزد از یکی اگر 

 شود؟ او شتریب اندوه باعث

 نمیبنش او کنار دوستانه( الف

 کنم سوال دارد که یاحساس مورد در او از( ب

 کند فراموش را خود احساس زودتر است بهتر که کنم هیتوص او به( ج

 ما یبرا او احساس که دهم نشان و دهم گوش خوب او یها حرف به( د

 است مهم

 کدام فیوظا جزو...  و زلزله ل،یس مانند یحوادث در مردم به کردن کمک
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 است؟ سازمان

 ینشان آتش( ب       رانیا خون انتقال سازمان( الف

 دارو و غذا سازمان( د               احمر هالل سازمان( ج

 به هنر درس فیتکال دادن انجام در آموزان دانش از یکی ما کالس در 

 کار نیا به دهند یم حیتوض او یبرا را کار روش دوستانش دارد ازین کمک

 ند؟یگو یم چه او دوستان

 یکالم ارتباط( د     کردن کمک( ج ی همدل( ب   یدوست کردن ثابت( الف 

 یحیتشر یکتب سواالت

 

  ست؟یچ یهمدل

 که میکن یکار میتوان یم چگونه است دیام نا ای نیغمگ یکس یوقت

   شود؟ تر کم او اندوه و کند دایپ یبهتر احساس

 یم کمک دهید بیآس مردم به یحوادث نوع چه در احمر هالل تیجمع

 کند؟

 ست؟یچ خون انتقال سازمان ی فهیوظ

  ست؟یچ رسان کمک یها سازمان فهیوظ

  یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

 . دهند هیارا کالس به گزارش صورت به را رسان کمک یواحدها یرسان کمک از یا تجربه

  کتاب تیفعال انجام و گفتگو و بحث در شرکت 

 شینما به و قرائت کالس در را آن گزارش شود یم خواسته آنها از و شود یم داده یعمل کار و قیتحق گروه هر به

 .بگذارند

 . کند ینقاش را یهمدرد و یدوست ؛ یهمدل از ییها نمونه:  دو و کی گروه

 قیتحق فشیوظا و خون انتقال سازمان درباره. کند بازگو کالس در داده انجام یهمدل که یکس هر:  چهار و سه گروه 

 . کند

 .کند قیتحق فشیوظا و احمر هالل تیجمع درباره: شش و پنج گروه

 درس یبررس و نقد

 

 قوت نقاط و محاسن

  بایز یها ینقاش و ریتصاو از استفاده

  آن بودن روان و درس ینوشتار سبک

 ریتصاو بودن ینیع

 



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

ویرایش این طراحی آموزشی با قیمت فقط سه هزار تومان به سایت علمی 

 www.asemankafinet.ir و پژوهشی آسمان مراجعه کنید .
 

 

 ضعف نقاط و بیمعا

 احمر هالل تیجمع و خون انتقال سازمان درباره مطالب بودن کم 

 یهمدل تأثیرات گنجاندن 

 

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

 نکردن یهمدل و کردن یهمدل از یشتریب ریتصاو از استفاده 

 

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

 .شود گرفته نظر در خون انتقال سازمان و احمر هالل تیجمع رابطه در یشتریب حاتیتوض و ریتصاو
 


