
https://www.tafrihicenter.ir/edu


21 
 

 

 

 

 همیاری و همدلی در حوادث    5درس 
 

 نکات مهم درس  
 ی زلزله  بم،  ی   زلزله   ایران، علیه  عراق  تحمیلی  جنگ   مانند  مختلف   حوادث  در   ما  کشور  مردم

 .دارند  خوبی   بسیار  دردی  هم   و   همدلی  ی   روحیه  که   دادند نشان  گلستان   سیل استان   و   آذربایجان 

 را   او   شرایط   و  احساس   و   بگذاریم   شده  حادثه  دچار  که   فردی  جای  به   را   خود  که   این  یعنی همدلی

 . کنیم  درک 

 انسان   و   همدلی  خداوند .  بشتابیم او   کمک   به   دیده  حادثه  فرد  احساس درک  از   پس  یعنی   همدردی

 .هاست  داد قرار  ها  انسان ما  درسرشت را   دوستی

 های انسان ی همه  به   نسبت  بلکه شتابیم،  نمی  خود   وطنان   هم   یاری   به فقط  حوادث  هنگام  در ما

 امروز  ی   جامعه   در.کنیم  می   مسئولیت  احساس  باشند، جهان  جای  هر  دیده در آسیب  و   مظلوم 

 آمده  پدید   امور   این  برای مختلفی  موسسات  و   کرده  نیزپیدا  جدیدی  های  شکل   همدلی  و   همدردی

 .اند

 کمک   به   ها   جنگ   یا  طبیعی  حوادث  وقوع  زمان  در   که   است موسساتی  از   یکی احمر هالل  جمعیت

 های  کمک  مجرمین   به   حوادث،  وقوع   هنگام   در احمر  هالل جمعیت  امدادگران .شتابد  مردم می 

 .کنند می  منتقل   به بیمارستان   را   ها  آن  و رسانند  می  اولیه 
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 متن   االت ؤس
          

  اند؟   داده نشان  خود   از   خوبى  بسیار  همیارى   و   همدلى  روحیۀ   مواردى   چه   در کشورمان  مردم-1

 گلستان   استان  سیل  و آذربایجان زلزلۀ  بم،  زلزلۀ   ایران، علیه  عراق  جنگ تحمیلى:  مانند  حوادثى

 چیست؟   همیارى و  همدلى -2

 را  او شرایط  و   احساس  و بگذاریم شده  حادثه  دچار  که   فردى   جاى  به   را   خود   اینکه  یعنى :  همدلى

 .بشتابیم او  کمک   به   دیده  حادثه فرد   احساس درک  از   پس   یعنى :همیارى.  کنیم  درک 

.است  داده قرار  انسانها  ما   سرشت  در را..    دوستى   انسان ..    و ..  همدلى..   خداوند-3  

                    ×غلط    صحیح.  پردازیم  مى   دیگران  یارى  به بزرگ حوادث  در فقط  ما -4  

شتابیم؟ مى   خود  هموطنان  یارى  به فقط  حوادث،  در ما  آیا -5  

 احساس باشند  که   جهان  جاى  هر   در   دیده  آسیب  و  مظلوم   انسانهاى  همۀ  به   نسبت  بلکه  خیر،

فلسطین   مظلوم  مانند مردم .  کنیم  مى  مسئولیت   

 به علت شوند؟  آگاه  مختلف  مناطق  حوادث  و   اخبار از  توانند   مى  سرعت   به   همه   امروزه  چرا-6

 . نقل و   وحمل ارتباطى  وسایل   گسترش

 کنند؟  مى  کمک   ما  به حوادث  در   اجتماعى  مؤسسات   کدام-7

 نیروى ،)اورژانس(پزشکى  هاى   فوریت   نشانى،  آتش  سازمان  احمر، هالل  جمعیت :  مانند  مؤسساتى 

 ... و  بسیج   انتظامى،

 است؟   اى  مؤسسه   چگونه   احمر هالل  جمعیت-8

 کمک  به جنگ  یا  طبیعى  حوادث   وقوع  هنگام در استکه مؤسساتى  از   یکى احمر هالل  جمعیت

 .شتابد  مى   مردم

 کنند؟   مى  هایى  کمک  چه  احمر   هالل  امدادگران  حادثه   وقوع هنگام  در _9

 دیدگان   آسیب   براى   کنند،   مى   منتقل   بیمارستان   به   را   آنها   و   رسانند   مى  اولیه   کمکهاى   مجروحین   به 

 پوشاک،   غذا،  مانند   مردمى  کمکهاى   و   کند   مى  پا  بر   موقت  اسکان  چادرهاى   وجنگ،  زلزله   یا  سیل

 .رساند  مى  آنها به و  کند   آورى مى جمع  را   دارو  و   اسکان  چادر

 سازمان هالل احمر در شرایط عادی چه فعالیتی می کند؟   -10

 .می کند  تالش  زیست  محیط   حفظ  همچنین و  دوستی  و  صلح   برای عادی  شرایط  در
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 فعالیت ها 
 حوادث  این   وقوع   با .کنید  توجه  صفحه  باالی  در  ها  روزنامه   اخبار  به .  شوید  تقسیم   گروه   چند   به -1

 نیاز و  مشکالت   از  تعدادی  کاغذ  یک  روی  آید؟ می  وجود   به   مناطق   این  مردم   برای   مشکالتی   چه

 کنید.  بیان  کالس   در   و   بنویسید   را   دیده آسیب  مردم   های 

 شیوع  -دارو  و   آذوقه  کمبود -وبرق  آب   قطع  - افراد  شدن   خانمان   بی -افراد شدن  کشته  یا   مجروح

 ...هاو بیماری وگسترش

 آب   خواربار،  دستیار، و  پزشک   دارو،  موادغذایی،  شامل   است   ممکن   مردم  نیازهای   فهرست 

 زندگی،  وسایل   و ظروف  بهداشتی،  مصارف   برای آب تانکر  موقت، های  وخانه   چادر   پتو، آشامیدنی،

 مجروحان   بتوانند  که  افرادی   دیدگان، آسیب به   دادن   تسلی و  کردن   صحبت  برای اجتماعی مددکار

 .باشد...  و کنند  منتقل   درمانی   مراکز   به   را

 

 .دی کن  ف یدر کالس تعر گری کدیرساندن به    یاری و    یاز همدل  ی خاطره ا-  2

 به عهده دانش آموز   

 

 تشکیل   زلزله  دیدگان   آسیب   به  کمک  برای جهادی   گروه   دو  اند خواسته  شما  از  کنید   فرض  -3

 زلزله   به خود  زندگی  محل   همان   از باید  دیگر  گروه   و   شوند   می  اعزام   منطقه   به   گروه   یک .  دهید

 .کنند  کمک  زدگان 

 آسیب  یاری  برای   بگویند  دوم گروه.  ببینند  باید   هایی   آموزش  چه   رفتن  از قبل  بگویند  اول   گروه

 دهند.  انجام  توانند  می   کارهایی  چه  دیدگان 

نحوه رفتار با   نحوه انتقال مجروحان به مراکز درمانی   – گروه اول کمک های اولیه به مجروحان  

 نحوه توزیع دارو و غذا بین آسیب دیدگان  –کودکان 

 یک  نظارت   با   محلی  در   را   خود  کمکهای  بخواهیم مدرسه  آموزان دانش  یا  محل اهالی  گروه دوم از 

 با  اسباب زندگی،  وسایل  غذا،  پتو،)  بدهیم  تشکیل   کار   این  برای ای  غرفه   جمع آوری کنند   گروه

 میخواهیم   مردم  از و  افتتاح   بانک   در   حسابی شماره.  می کنیم  آوری  جمع   را.. (.  و  چادر  دارو،   زی،

مردم   به   رسانی   اطالع  و   کمکها   جمع آوری  در. بریزند حساب  شماره  این  به را   خود  نقدی  کمکهای 

 .می کنیم  همکاری  غیرنقدی   کمک های  بندی   بسته   و
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 درباره مدرسه  مسئولین   از هستید؟  احمر  هالل جوانان  جمعیت   عضو  دوستانتان  یا   شما  آیا- 4

 این  با و  کنید   وجو   پرس »سخت  روزهای   در آماده  آموز  دانش «  دادرس طرح  با   همکاری  شرایط

  .کنید  همکاری  احمر هالل  طرح

 دانش  به(   امدادی  مهارت  هشت )     الزم  احمرآموزشهای  هالل  همکاری  باطرح داد رس    اساس  بر   

 .کنند  محافظت   اطرافیانشان  و   خود   از  احتمالی،  حوادث  وقوع   زمان   در تا  شود   می  داده   آموزان 

 پاسخ به عهده دانش آموز 

 

 .دهید  توضیح  را  شعر   معنای   کیست؟  از   شعر   این - 5

 گوهرند   یک   ز آفرینش در  که                پیکرند  یک   اعضای آدم بنی

 قرار   نماند   را   ها  عضو   دگر             روزگار  آورد  درد  به   عضوی   چو

 آدمی  نهند  نامت   که         نشاید   غمی  بی   دیگران  محنت  کز   تو

 :است  این  آن  معنای   و است سعدی  از  شعر

 سرشت   و   آفریده خالق  یک  و   خداوند   را  انسانها  همه.  است  انسان  یک  پیکر   مانند  انسانی   جامعه

 بقیه باشد،  بیمار  عضوی   اگر  پیکر  یک  در   که طور   همان  هستند؛  پیکرواحد  مانند  و   دارند   مشابهی 

 دچار  افراد   بعضی   اگر   نیز   انسانی   جامعه  یک   اند،در   ناآرام و دهند ادامه خود  کار  به نمیتوانند اعضا

 انسانی   سرشت   دیگران فارغی، رنج  از تو اگر و   بمانند ساکت  نمیتوانند  بقیه  باشند،   درد  و گرفتاری

 .ای  کرده گم  را   خودت

 

 

 

 سؤاالت چهارگزینه ای 
شد   آگاه مختلف  مناطق  در   حوادث   اخبار  از   توان   مى  سرعت   به  ،..........    دلیل به امروزه   (1 

1(  افزایش  جمعیت                                                             2)  گسترش   وسایل ارتباطى×                   

مختلف   موسسات   آمدن وجود  به )  4                                                      صنعتى پیشرفت)    3  

 

؟  است آمده وجود  به انسان نیاز کدام  رفع  برای   احمر   هالل   سازمان   (2 

    1(  ارتباطى                         2)  نظم                       3) همدلى×                              4)  زیبایى

دادرس مربوط به کدام گزینه است؟  طرح(3  

 1(دانش آموزان آماده براى   روز هاى   سخت×               2)  دانش آموزان  سازمان  جوانان   هالل   احمر   

 خدمت   براى  آماده  آموزان   دانش ) 4                    سرخ  صلیب   سازمان   عضو  آموزان دانش )3




