
 

 

ايجان و سيل مردم كشور ما در حوادث مختلف مانند جنگ تحميلي عراق عليه ايران، زلزله ي بم، زلزله ي آذرب

 .ستان نشان دادند كه روحيه ي همدلي و هم دردي بسيار خوبي دارندگل استان

  اين كه خود را به جاي فردي كه دچار حادثه شده بگذاريم و احساس و شرايط او را درك كنيم . همدلي يعني

او بشتابيم .خداوند همدلي و انسان دوستي را در پس از درك احساس فرد حادثه ديده به كمك  يعني همدردي

 .انسان ها قرار داد هاست سرشت ما

ما در هنگام حوادث فقط به ياري هم وطنان خود نمي شتابيم، بلكه نسبت به همه ي انسان هاي مظلوم و آسيب ديده 

هر جاي جهان باشند، احساس مسئوليت مي كنيم.در جامعه ي امروز همدردي و همدلي شكل هاي جديدي نيز  در

 .كرده و موسسات مختلفي براي اين امور پديد آمده اند پيدا

 وقوع حوادث طبيعي يا جنگ ها به كمك مردم يكي از موسساتي است كه در زمان جمعيت هالل احمر

 .مي شتابد

 امدادگران جمعيت هالل احمر در هنگام وقوع حوادث، به مجرمين كمك هاي اوليه مي رسانند و آن ها را به

.بيمارستان منتقل مي كنند
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 ادثحورى در همياو  همدلى 
 

 

ثى مانند: جنگ ادحو؟ ندن داده انشاد خواز خوبى ر بسيارى همياو حية همدلى اردى روچه مون در ماركشودم مر-١

 ن.گلستان ستااسيل ن و بايجاآذرلزلة ، زلزلة بمان، زيراعليه اق تحميلى عر
 

 ؟چيسترى همياو همدلى -٢
 

رى: كنيم. هميااو را درك يط اشرس و حساو ايم اربگذه ثه شددحار چادكه دى فرى به جاد را ينكه خوا: يعنى همدلى

 بشتابيم.او به كمك ه يددثه دحاد فرس حسااز درك ايعنى پس 

 

 ست.ار داده انسانها قراسرشت ما را در .. ستى ن دونساا.. و .. همدلىند .. اوخد-٣
 

 (*) لطغ ) ( صحيح يم.دازمى پران يگررى دبه يارگ بزادث حودر ما فقط -٤
 

 ؟مى شتابيمد خون هموطنارى فقط به ياادث، حودر يا ما آ-٥
 

مسئوليت مى كنيم. مانند س حسااكه باشند ن جهاى هر جاه در يددسيب م و آمظلوى نسانهاابلكه نسبت به همة ، خير

 فلسطين.م مظلودم مر
 

 ؟چه مى فرماينداد فرن اجات نجارد مودر كريم آن قر-٦

 ”ست.ت داده انجادم را همة مرن ست كه جااين اهد مانند ت دنجارا يك نفر ن هر كس جا”فرمايند:  مى

 ؟ندده اچه فرمون مؤمناوه نددن اكرف بر طررة بادر  ع()ضام رماا-٧

 ”د.هد كراخوف بر طررا هش ونداقيامت در روز ند اوكند خدف مؤمنى بر طررا از هى ونداهر كس ”ند: ده افرمو
 

و تباطى ارسايل ش وبعلت گستر؟ شونده گاآمناطق مختلف ادث حور و خبااز انند اهمه به سرعت مى تووزه مرا اچر-٨

 نقل .و حمل 
 

 ؟به ما كمك مى كنندادث حودر جتماعى ت امؤسساام كد-٩

 و ...بسيج ، نتظامىوى انير، نس(اورژاپزشكى)ى يت هارفو، نشانى تشن آمازسا، حمرل امانند: جمعيت هال مؤسساتى
 

 ؟ستاى احمر چگونه مؤسسه ا لجمعيت هال-١٠
 

 مى شتابد.دم طبيعى يا جنگ به كمك مرادث حوع قوم وهنگادر ستكه امؤسساتى از حمر يكى ل اهال جمعيت

 ؟حمر چه كمكهايى مى كنندل اهالان گرادمداثه دحاع قوم وهنگادر -١١ 
 



 

و لزله زسيل يا ن يدگادسيب اى آبر، منتقل مى كنندن ستاربه بيمارا نها و آسانند رليه مى ى اوحين كمكهاومجر به

آورى جمع ن و دارو را سكادر اچاك، پوشاا، مى مانند غذدمرى كمكهاو پا مى كند موقت بر ن سكاى اهادرچا، جنگ

 ساند.رنها مى آبه و مى كند 

 ؟هددمى م نجااهايى رچه كادى حالت عادر حمر ل اجمعيت هال-١٢ 
 

 مى كند.ش يست تالزهمچنين حفظ محيط و ستى و دوصلح اى بردى يط عااشردر 

 ؟ستامانى زحمر چه سال اهالن نااجون مازسا-١٣ 

طلب ر داونشجويانى كه به طودايا زان موآنش دارد. داحمر ل اهالن نااجون مازسام مر بخشى به ناحل اهال جمعيت

 ى بينند. مزش موآحمر ل ابا هالرى همكااى بر، مى شوندن مازسا يناعضو 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 سومفعالیت درس 

 : 5درس

 20صفحه 1فعالیت

  
 شیوع وگسترش بیماری هاو... -کمبود آذوقه و دارو -قطع آب وبرق -بی خانمان شدن افراد -کشته افرادمجروح یا 

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

 ی برای صحبت کردن وخانه های موقت، تانکر آب برای مصارف بهداشتی، ظروف و وسایل زندگی، مددکار اجتماع

 .باشد... و کنند منتقل درمانی مراکز به را مجروحان بتوانند که افرادی دیدگان، آسیب به دادن تسلی 

  
 21صفحه-2یتفعال

  
روزی روزگاری پسرك فقیری زندگی می کرد که برای گذران زندگی و تامین مخارج تحصیلش دست فروشی می کرد. 

سنتی برایش  10اند پولی بدست آورد. روزی متوجه شد که تنها یک سکه از این خانه به آن خانه می رفت تا شاید بتو

باقیمانده است و این درحالی بود که شدیداً احساس گرسنگی می کرد. تصمیم گرفت از خانه ای مقداری غذا تقاضا کند. 

ی دختر دستپاچه شد و بطور اتفاقی درب خانه ای را زد. دختر جوان و زیبائی در را باز کرد. پسرك با دیدن چهره زیبا

 بجای غذا ، فقط یک لیوان آب درخواست کرد.

دختر که متوجه گرسنگی شدید پسرك شده بود بجای آب برایش یک لیوان بزرگ شیر آورد. پسر با طمانینه و آهستگی 

به ما آموخته که چیزی نباید بپردازی. مادر » .دختر پاسخ داد: « چقدر باید به شما بپردازم؟ »شیر را سر کشید و گفت : 

 «پس من از صمیم قلب از شما سپاسگذاری می کنم» پسرك گفت: « نیکی ما به ازائی ندارد.

سال ها بعد دختر جوان به شدت بیمار شد. پزشکان محلی از درمان بیماری او اظهار عجز نمودند و او را برای ادامه 

 نسبت به درمان او اقدام کنند.معالجات به شهر فرستادند تا در بیمارستانی مجهز، متخصصین 

دکتر هوارد کلی، جهت بررسی وضعیت بیمار و ارائه مشاوره فراخوانده شد. هنگامی که متوجه شد بیمارش از چه شهری 

شمانش درخشید. بالفاصله بلند شد و بسرعت بطرف اطاق بیمار حرکت کرد. لباس پزشکی به آنجا آمده برق عجیبی در چ



 

اش را بر تن کرد و برای دیدن مریضش وارد اطاق شد. در اولین نگاه او را شناخت. سپس به اطاق مشاوره بازگشت تا هر 

ات خاص خود قرار داد و سر انجام پس چه زودتر برای نجات جان بیمارش اقدام کند. از آن روز به بعد زن را مورد توجه

 از یک تالش طوالنی علیه بیماری، پیروزی ازآن دکتر کلی گردید.

آخرین روز بستری شدن زن در بیمارستان بود. به درخواست دکتر هزینه درمان زن جهت تائید نزد او برده شد. گوشه 

 مود.صورتحساب چیزی نوشت. آن را درون پاکتی گذاشت و برای زن ارسال ن

زن از باز کردن پاکت و دیدن مبلغ صورتحساب واهمه داشت. مطمئن بود که باید تمام عمر را بدهکار باشد.سرانجام 

تصمیم گرفت و پاکت را باز کرد. چیزی توجه اش را جلب کرد. چند کلمه ای روی قبض نوشته شده بود. آهسته ان را 

 خواند:

 رداخت شده است.بهای این صورتحساب قبالً با یک لیوان شیر پ

  
 : 21صفحه  3مربوط به فعالیت 

 پاسخهای احتمالی:

برسانیم؟ با   چگونه کمکهای اولیه به مجروحان برسانیم؟ چگونه و با چه وسایلی مصدومان را به مراکز درمانی گروه اول:

 کودکان چگونه رفتار کنیم؟ چگونه غذا و دارو را بین حادثهدیدگان توزیع کنیم؟ و....

 

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

در و... را جمع آوری می کنند ) غرفه ای برای این کار تشکیل بدهیم( پتو، غذا، وسایل زندگی، اسباب با زی، دارو، چا

کنیم. شماره حسابی در بانک افتتاح و از مردم میخواهیم کمکهای نقدی خود را به این شماره حساب بریزند. در جمع 

 آوری کمکها و اطالع رسانی به مردم و بسته بندی کمکهای غیرنقدی همکاری میکنیم.

  
 : 23صفحه  - 4مربوط به فعالیت 

 اثر نبودن .وزهای سخت مانند سیل و زلزله است ،دادرس یعنی بیطرح دادرس به معنی دانش آموزان آماده برای ر

شود تا در زمان آموزان داده میهای الزم )هشت مهارت امدادی ( به دانشو بر همین اساس با همکاری هالل احمرآموزش

 وقوع حوادث احتمالی، از خود و اطرافیانشان محافظت کنند.

  
 : 23صفحه  - 5مربوط به فعالیت 



 

 شعر از سعدی است و معنای آن این است:

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

 اند،  واحد هستند؛ همان طور که در یک پیکر اگر عضوی بیمار باشد، بقیه اعضا نمیتوانند به کار خود ادامه دهند و ناآرام

 دیگران رنج از تو اگر و بمانند ساکت نمیتوانند بقیه باشند، درد و گرفتاری دچار افراد بعضی اگر نیز انسانی جامعه یک در

 ودت را گم کرده ای.سانی خان سرشت فارغی،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 امروزه به دليل .......... ، به سرعت مى توان از اخبار حوادث در مناطق مختلف آگاه شد .  (١

 ( به وجود آمدن موسسات مختلف ٤       ( پیشرفت صنعتى        ٣  ( گسترش وسايل ارتباطى      ٢        افزايش جمعیت     (1

 آمده است ؟  سازمان هالل احمر براي رفع كدام نياز انسان به وجود (٢

 ( زيبايى ٤( همدلى                                 ٣(  نظم                                ٢ارتباطى                          (1

 طرح دادرس مربوط به كدام گزينه است ؟  (٣

 ( دانش آموزان سازمان جوانان هالل احمر ٢( دانش آموزان آماده براى روز هاى سخت                          1

 ( دانش آموزان آماده براى خدمت ٤انش آموزان عضو سازمان صلیب سرخ                              ( د٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 درس

 ؟ چه يعني همدلي 1-

 چه؟ يعني همدردي ٢-

 كنند؟ مي كمك ما به حوادث در اجتماعي موسسات كدام ٣-

 است؟ سازماني چگونه احمر هالل جمعیت - ٤

 .دهید توضیح بید؟شتا مي خود هموطنان ياري به حوادث هنگام در فقط شما آيا 5-

 )مورد ٣ ( دارد؟ عهده بر وظايفي چه احمر هالل جمعیت 6-

 .میگويند .............. را بشتابیم او كمك به ديده حادثه فر احساس درك از پس 7-

 .دارد ................. سازمان نام به بخشي احمر هالل جمعیت 8-

 .شوند آگاه اخبار از توانند مي سرعت به همه ............... و ................ گسترش با امروزه 9-

--------------------------------------------------------------------------- 

 5درس متن سواالت

 ؟ كنید بیان ايران مردم میان در وهمدردي همدلي روحیه دادن نشان براي هايي مثال- 1

 دهید توضیح ؟ چه يعني همدلي ٢-

 دهید توضیح چه؟ يعني همدردي ٣-

 ؟ كنید مقايسه همدلي با را همدردي ٤-

 غ ص                              .  است داده قرار ها انسان ما درسرشت را دوستي وانسان همدلي خداوند 5-

 ؟ كیست از جمله اين 6-

 « كند مي برطرف را اندوهش قیامت روز در خداوند كند، برطرف مومني از اندوهي هركس »

                (ع)حسین امام( ب                           (ع) علي امام( الف

 (ع) رضا امام( د                 (ص) مبراكرم پیا( ج          

 دهید شرح مثال يك با شتابید؟ مي خود هموطنان ياري به فقط ، دثحوا وقوع زمان در آيا 7-

 ؟ شتابد مي گان ديد آسیب بهیاري زلزله مانند حوادث وقوع درهنگام موسسات كدام 9

 ؟ برسد همه اطالع به سرعت ،به جهان مختلف درمناطق حوادث اخبار كه شده سبب عاملي چه امروزه 10-

 ؟ گیرد مي صورت چگونه وهمدلي همدردي ، امروزي ي درجامعه 11-

 دهید توضیح ؟ است سازماني چگونه احمر هالل جمعیت 1٢-

 (مورد سه)  ؟ كنید بیان حوادث وقوع درزمان را احمر هالل جمعیت وظايف 1٣-

 ؟ دهد مي انجام خدماتي چه عادي درشرايط احمر هالل جمعیت 1٤-

 . دارد............... .............................. نام به بخشي احمر هالل جمعیت 15-



 

  شوند آگاه حوادث توانندازاخبار مي سرعت به همه................... و. ............................... باگسترش امروزه 16-

 شود؟ مي ايجاد چگونه احمر هالل جوانان سازمان 17-

  بنويسید را شوند مواجه آن با ها انسان است ممکن كه حوادث از برخي 18-

----------------------------------------------------------------------------------- 

 هفتم 5درس 

 

 ؟ چه يعني همدلي -1

 چه؟ يعني همدردي -٢

 كنند؟ مي كمك ما به حوادث در اجتماعي موسسات كدام -٣

 جمعیت هالل احمر چگونه سازماني است؟ -٤

 آيا شما فقط در هنگام حوادث به ياري هموطنان خود مي شتابید؟ توضیح دهید. -5

  دارد؟ عهده بر وظايفي چه احمر هالل جمعیت -6

 يده به كمك او بشتابیم را .............. میگويند.پس از درك احساس فر حادثه د -7

 جمعیت هالل احمر بخشي به نام سازمان ................. دارد. -8

 .شوند آگاه اخبار از توانند مي سرعت به همه ............... و ................ گسترش با امروزه -9

 

 

 


