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 ۴ درس

 هستم گروه عضو من

 

 گروه

  دینیب یم را آموزان دانش از یگروه ر،یتصو هر در. دیکن دقت باال یرهایتصو به

 تیفعال

 دیکن گو و گفت

 است؟ یتیفعال چه دادن انجام مشغول گروه هر -۱ 

 دارند؟ یمشترک هدف چه گروهها نیا از کی هر افراد شما، نظر به -۲

 یبرا و دارند یمشترک یها تیفعال که شود یم لیتشک افراد یتعداد از گروده» د،یدان یم که همانطور

 . کنندیم برقرار ارتباط هم با مشترک یهدف به دنیرس
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 گروه کی هم مدرسه آموزان دانش د،یهست گروه نیا عضو شما ی همه و است گروه کی زین شما کالس

 با کردن یزندگ یبرا همه و ندیآ یم حساب به گروه زین خانواده کی یاعضا. دهند یم لیتشک را بزرگتر

 در شیآسا و آرامش

 

   : مربوطه استاد  : یخانوادگ نام  : نام

  هستم گروه عضو من: سیتدر موضوع  پنجم: سیتدر هیپا  ییابتدا: سیتدر مقطع

 قهیدق ۴۴: مدت (۴: )درس طرح شماره  : یلیتحص سال

 

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

 درس یکل اهداف

 گروه با ییآشنا

 یجزئ اهداف 

 . کنند درک را گروه یمعنا

 . کنند استفاده مشورت از خود فیتکال و کارها انجام یبرا

 . شوند آشنا شورا مفهوم با

 . بشناسند را کنند تیرعا گروه در دیبا که را یمقررات و نیقوان 

 بدانند را یآموز دانش یشورا لیتشک از هدف 

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

 . بزنند مثال را دارند تیفعال اطرافش در که ییشوراها 

 .کنند سهیمقا هم با را خود یروستا ای شهر یشورا و مدرسه یشورا 

 .ببرند نام را گروه فیوظا

 . دهد حیتوض را گروه

 .کند فیتعر را شورا

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

 . کند توجه شده نوشته سالن وارید یرو که شورا یاعضا یاسام به

 . شود قائل ارزش آن یاعضا و مدرسه یشورا یبرا 

 . کند دایپ عالقه گروه در تیعضو به آموز دانش
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 . بگذارد احترام گروه یعضوها به

 . کند یگزار سپاس کرده کمک او به مشکالتش رفع در گروه در که یکس از 

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

 . کند مشاهده را گروه یاعضا یمشارکت یتهایفعال آموز دانش 

 . کند یطراح را یدیجد یبند گروه ی وهیش 

 کند قیتحق آن یاعضا و خود یزندگ محل یشورا درباره

  یصیتشخ یابیارزش

 د.شو یم لیتشک منظور چه به گروه 

  است؟ یمعن چه به یهمکار و تالش

  م؟یباش یمؤثر عضو گروه در میتوان یم چگونه

 ست؟یچ شورا وجود لیدل شما نظر به 

  زهیانگ جادیا

 دانش یبرا هستند خواندن درس مشغول یگروه صورت به را آموزان دانش که لمیف کی ابتدا سیتدر یابتدا در

  م؟یپرس یم را سؤالها نیا بعد - میده یم شینما آموزان

  د؟یا بوده ییها گروه چه عضو کنون تا ها بچه

 است؟ گروه کی میکن یم یزندگ آن در که یا خانواده دیدان یم ایآ 

  د؟یشو دیکاند مدرسه یشورا انتخابات در دیدار دوست ایآ

  د؟یدان یم را شورا و گروه دیفوا ایآ 

 دارد؟ ییکاربردها چه ما یزندگ در گروه دیدان یم

  ها دهنده سازمان شیپ

  د؟یکن فیتعر را گروه

  م؟یباش یمؤثر عضو گروه در میتوان یم چگونه

 م؟یکن تیرعا گروه در دیبا را ینکات چه 

  ست؟یچ مشورت

  ست؟یچ شورا

 ست؟یچ یآموز دانش یشورا لیتشک از هدف

 درس مطالب یسازمانده

 

                                             

                         

 انواع گروه

 تعریف گروه
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 گروه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سیتدر نیح یها تیفعال

  نیآغاز مهارت 

 ها بچه گفت و داد حیتوض ما یبرا رو درس کی ما معلم خانم مدرسه رفتم روز هی بودم آموز دانش یوقت من ها بچه

 اصال اما کردم مطالعه رو درس هم من. دیبخون رو درس زود پرسم یم شما از رو درس نیا گهید قهیدق چند من

 ها بچه گفت ما به بعد. بدم جواب رو سؤاالتش نبودم بلد هم من تخته یپا برد رو من ما خانم. نگرفتم ادی و دمینفهم

 من و کرد یبند گروه مارو بعد دیریبگ ادی رو درس دیتون یم راحت دیبخون هم با رو یدرس گروه یتو دیبتون شما اگه

 رو درس من از و تخته یپا برد رو من دوباره ما خانم. گرفتم ادی رو درس راحت خودم یها یگروه هم کمک با هم

 .میریبگ ادی رو زیچ همه میتون یم بهتر مشورت با که گرفتم جهینت بعد گرفتم یعال نمره هم من و دیپرس

 مقررانتقوانین و 

 وظایف

 ویژگی
 مشورت

 همفکری

 شورا

 انواع شورا

 ویژگی شورا

 هدف از تشکیل شورا

 شورای مدرسه

 شورای محله

 شورای شهر

 شورای روستا
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 درس ارائه و سیتدر روش انتخاب 

 نیا من زمیعز ؟ یکن چکار یخوا یم اجازه خانم:  ترانه. خودش گروه یتو بره یهرک دیشد یگروهبند شما ها بچه 

 ؟ یچ یعنی گروه دونه یم یک ها بچه. هستم گروه عضو من چهرم درس خودتونه درس به مربوط دادم انجام که یکار

 .میکن یم مشورت هم با یکار هی یبرا و مینینش یم هم دور یجمع هی یعنی خانم:  فاطمه

 .میذاریم هم یرو گروه یتو رو فکرهامون اجازه خانم:  یمهس 

 هم یرو رو خودمون یفکرها و میکن یم یهمکار باهم منظور چه به بگه تونه یم یک حاال. گلم دختر نیآفر 

 میریگ یم جهینت ها حرف نیا از بعد حاال. زمیعز یها بچه نیآفر. میبرس یهدف هی به نکهیا یبرا خانم:  دایش م؟یذاریم

 کنند یم برقرار ارتباط هم با مشترک هدف کی به دنیرس یبرا و دارند یمشترک یها تیفعال که افراد از یتعداد که

 چکار دیباش یمؤثر عضو گروه یتو نکهیا یبرا شما نمیبب دیبگ حاال ها بچه نیآفر. گروه:  هم با ها بچه ؟ دارند نام چه

 احترام سرگروه یحرفها به و میباش مهربان دیبا خانم:  آهو. میکن تیرعا را گروه نیقوان دیبا خانم: ترانه د؟یکن یم

 یسر هی دیبا ما دیهست ادب با و باهوش یلیخ که معلومه ها بچه نیآفر. میکن مشورت هم با دیبا خانم:  نبیز. میبذار

 . میبرس گروهمون مشترک هدف به میبتوان تا میکن تیرعا را مسائل

 قرار مهم یریگ میتصم کی ای ادیب شیپ یمشکل شهرمون ای محله مدرسه، یتو اگه:  مشورت میگفت ها بچه یراست

 ؟ میکن یم چکار بشه انجام باشه

 دیدید شما ها بچه. زمیعز نیآفر. میکن استفاده فکرشون از و میکن مشورت دارند ییتوانا که یافراد با دیبا خانم:  زهرا

 شورا اسم به انتخابات هی روستا ای محله -شهر یتو کباری سال ۴ هر و یلیتحص سال شروع موقع مدرسه تو سال هر که

. میرفت بابامون و مامان با هم شهرمون یتو میداد یرأ مدرسه یتو هم خودمون میدید ما خانم:  دایش ؟ شه یم برگزار

 کی با همه ها بچه ؟ است یمعن چه به شورا نمیبب دیبگ حاال دیکن یم شرکت کارها نیا یتو که خوبه یلیخ نیآفر

 یبرا و شن یم جمع هم دور که شه یم گفته افراد از یگروه به شورا زمیعز یدخترها نیآفر. کردن مشورت:  صدا

 .کنن یم مشورت هم با یکار دادن انجام

 از و کالس نییپا ارمیب گروه گروه تا دیبخون رو درس هم با و گروهتون یتو دیبر دیگرفت ادی رو درس که حاال خوب 

 . دیبد انجام هم رو ۱۱ صفحه تیفعال بعد بپرسم تون

 ینیتکو یابیارزش و کردن پرسش مهارت

 ..الف

  ؟ چه یعنی گروه ها بچه ۱ شماره گروه

  م؟یبد انجام ییکارها چه دیبا گروه یتو ۲ شماره گروه

  ؟ میکن چکار میباش یمؤثر عضو گروه یتو نکهیا یبرا ۳ شماره گروه 

 ؟ هیچ گروه یژگیو ۴ شماره گروه 

 ..ب

 ه؟یمعن چه به شورا ها بچه
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  ؟ هیچ شورا لیتشک از هدف

  ؟ هیچ یآموز دانش یشورا 

  م؟یدار شورا نوع چند

 کردن نیتمر مهارت

 ها بچه هیبق یبرا و کالس نییپا دیایب گروه هر و دیبد انجام کالس یتو یدیجد یبند گروه کی خودتون حاال ها بچه 

 . دیبد حیتوض را گروه

 .دیبد حیتوض را شورا

 . دییبگو رو شورا و گروه لیتشک از هدف

 .دیببر نام هم رو شورا انواع 

  یبند جمع و درس دادن انیپا مهارت

 تیفعال که شه یم لیتشک افراد یتعداد از ؟ بود یچ گروه:  میکن یم مرور دوباره میگفت یهرچ ها بچه خوب

 گروه یتو یمؤثر عضو دیبا چگونه. کنند یم برقرار ارتباط هم با مشترک یهدف به دنیرس یبرا و دارند یمشترک

 شورا حاال.  میکن مشورت هم با کارها همه در و میکن تیرعا رو نیقوان میبد انجام یخوب به رو فیوظا دیبا ؟ میباش

 - مدرسه یشورا ؟ میداشت شورا نمونه چند. کنند یم مشورت باهم یکار انجام یبرا که افراد از یگروه یعنی ؟ هیچ

  محله یشورا -روستا و شهر یشورا

 یانیپا یابیارزش: سیتدر یانیپا یها تیفعال

 

 

 

 

 

 

 غلط و حیصح یکتب سواالت

 

 .باشند داشته هم با یخوب روابط گروه یاعضا که ستین مهم

 غلط                            صحیح

 .است یهمفکر و مشورت گروه مهم یها یژگیو از یکی 

 غلط                            حیصح

 . کنند یم تالش هم با یمشترک هدف به دنیرس یبرا گروه

  غلط                              حیصح

 . میکن استفاده گرانید افکار از میتوان ینم یهمفکر با ما

  غلط                              حیصح

 . کنند انیب را خود نظرات توانند ینم همه شورا در 

  غلط                              حیصح

 یخال یجا یکتب سواالت

 

 با مشترک یهدف به دنیرس یبرا و دارند یمشترک یها تیفعال که افراد از یتعداد

 . شود یم دهینام................  کنند یم برقرار ارتباط هم

 .کنند...............  و......... ....... کارها انجام و یریگ میتصم در دیبا گروه کی یاعضا 

 . است................................................  گروه مهم یژگیو
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 . دارند نام............ دکنن یم مشورت هم با یکار دادن انجام یبرا که افراد از یگروه 

 .دارد نام.......  شود یم لیتشک مدرسه در که ییشورا 

 یا نهیچهارگز یکتب سواالت

 

 کنند یم تالش یمشترک هدف به دنیرس یبرا و دارند مشترک تیفعال که یافراد

 شوند؟ یم دهینام چه

  آموزان دانش( د      مدرسه( ج      شورا( ب      گروه( الف

  داد؟ انجام دینبا را ریز یکارها از کی کدام گروه در 

 حرف به نکردن گوش( د مشورت( ج نیقوان تیرعا( ب  فیوظا انجام( الف

  ؟ دارد نام چه پردازند یم مشورت به هم با که بزرگتر یها گروه سرگروه

 خانواده( د      شورا( ج      معلمان( ب     آموزان دانش( الف

 دارد؟ نام چه کنند یم مشورت هم با یکار انجام یبرا که یگروه 

 مدارس( د      آموزان دانش( ج     خانواده( ب       شورا( الف 

  است؟ بزرگتر همه از شورا کدام 

 روستا( د       شهر( ج        محله( ب      مدرسه( الف

 یحیتشر یکتب سواالت

 

 ؟ دیکن فیتعر را گروه

  ؟ ستیچ گروه فیوظا 

 د؟یسیبنو را گروه مهم یها یژگیو 

 ؟ ستیچ شورا

 ؟ ستیچ یآموز دانش یشورا لیتشک از هدف 

 یعمل یها تیفعال و فیتکال دادن

 . شود یم دهیپرس درس کل بعد جلسه

 دانش یشورا درباره ۱ شماره گروه. )دیده گزارش کالس به را جهینت و دیکن قیتحق خود یزندگ محل یشورا درباره

 قیتحق شوراها ریسا ی درباره ۴ شماره گروه و محله یشورا ۳ شماره گروه شهر، یشورا درباره ۲ شماره گروه ، یآموز

 (دهد ارائه کالس به را جهینت و کند

 .دیاوریب کالس به و دیده انجام یگروه صورت به را ۱۱ صفحه تیفعال 

 درس یبررس و نقد

 

 قوت نقاط و محاسن

 . هستند درس موضوع یایگو یخوب به اول صفحه ریتصاو 

 . است شده نوشته یخوب به گروه یاعضا فیوظا و گروه فیتعر 

 نیا یخوب به تواند یم موضوع نیا پس دو نیا به هم یآموز دانش یشورا و شده داده ربط گروه بحث به شورا بحث 
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 .اندازد جا رانیفراگ یبرا را مفهوم سه

 

  ضعف نقاط و بیمعا

 حیتوض آموزان دانش یبرا را شورا انواع ی همه توانست یم که یصورت در شده نوشته مطلب کم یلیخ شورا درباره 

 . دهد

  نکرده یا اشاره شورا فیوظا به

 نشده انجام کار نیا که کرد استفاده یعمل یها تیفعال از شد یم گروه فیوظا یبرا

 

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

 . است بهتر شود استفاده اول صفحه ریتصو در مدرسه جز به گرید یها گروه از 

 . مثال همراه به آورد درس در را شوراها ی همه توان یم 

 .فتدیب جا یخوب به مفهوم تا شود زده درس در یشتریب یمثالها دیبا 

 

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

 . شود آورده کتاب در شوراها انواع و متفاوت یمثالها و ریتصو 

 .شود نوشته کتاب در شوراها ی همه فیوظا 

 .شوند ها گروه نگونهیا در شرکت به قیتشو تا شود باز آموزان دانش یبرا شورا دیفوا

 

 


