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  نهادينه سازي تفكر داشتن معيار مناسب براي هر انتخاب : هدف كلي 

 اهداف جزئي :
 افزايش اعتماد به نفس و ايجاد خودباوري در روحيه دانش آموزان (يك راي تاثير گذار) .1
 دست يافتن دانش آموزان به درك بهتري از نقاط قوت و ضعف خود  .2
 ارائه چارچوبي نسبي براي انتخاب رشته تحصيلي مناسب در دبيرستان و دانشگاه .3
 ارائه چارچوب در انتخاب شغل، همسر، نماينده و ...  .4

 اهداف رفتاري :
 حضور با عالقه و اشتياق در تمام انتخابات هاي مدرسه، محله، شهر و كشور  .1
  محيطي)– جسمي –انتخاب واقع بينانه رشته تحصيلي بر اساس تفاوت هاي فردي (روحي  .2
 انتخاب رشته دانشگاهي، نماينده مدرسه، محله، مجلس، شغل و همسر با معيارهاي صحيح  .3

  كاربرد :  درك و فهم :  دانش :  حيطه هاي شناختي              

  ذهن دانش آموز بايد درگير اين مسئله باشد، بنابراين اين طرح درس در مقطع سوم راهنمايي و يا نهم مطرح مي شود.پيش نيازهاي درس :

- جنگل را 3- چرا؟ 2- قرار است چه رشته اي را انتخاب كنند؟ 1 سوال پاسخ مي دهند:  3دانش آموزان در يك برگه به ارزشيابي تشخيصي : 
 دوست داريد يا دريا؟
- يك نقاشي جنگل و يك نقاشي دريا روي كاغذ 5- چسب نواري 4 تعدادي 4- كاغذ آ3 قرمز –- ماژيك آبي- سياه 2-تخته 1وسايل مورد نياز : 

 4آ
  اختصاصي- فعال -  پرسش و پاسخروش تدريس :

  پردازش اطالعاتالگوي تدريس :

 احتمال عدم استقبال از مربي جهادي، در اين شرايط بايد قبل از ورود به بحث حتما زماني را به شنيدن صحبت ) :1پيش بيني رفتار ورودي (
 هاي دانش آموزان اختصاص داد تا با مربي ارتباط برقرار كنند و بدانند با يك دوست، مشاور و تسهيل گر روبرو هستند نه يك معلم خشك 
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 مراحل تدريس
زمان  فعاليت هاي مربوط به

 فراگير معلم دقيقه
   5 - ورود به كالس : پاك كردن تخته، خوش و بش با بچه ها، معرفي خود 1
   - ايجاد آمادگي و انگيزه : *2

) زمان ورود به بحث : احتمال ناآگاهي و عدم واقع بيني نسبت به كنكور و 2- پيش بيني رفتار ورودي (3 10
انتخاب رشته و انتخاب هاي ناشي از جو زدگي مثال وكيل، دكتر، معلم، بازيگر، پس از برقراري ارتباط 

 صميمانه با ارزشيابي تشخيصي  طرح مسئله را آغاز  مي كنيم.

  

   10 - ورود به بحث داليل انتخاب شغل : **4

   10 - ادامه بحث : ***5

   10 - ورود به بحث نهايي 6

 - جمع بندي7
  10 

 



 

روي تخته مي نويسم من آرايشگرم، بچه ها عكس العمل هاي مختلفي دارند، مي پرسند واقعا، من مي گويم وا مگه چيه؟ مگه آرايشگر بايد * - 
چه كاري كنه، ي قيچي مي گيرم دستم موهاي مردم رو كوتاه مي كنم، پرسش و پاسخ كوتاهي با دانش آموزان دارم تا دانش آموزان به من 

بفهمانند تا كالس نروم و چند سالي شاگردي نكنم نمي توانم آرايشگر باشم؟ واي چه جالب، خب بچه ها شما رو ي برگه بنويسيد مي خواهيد چه 
رشته اي را انتخاب كنيد و چرا؟ و جنگل رو دوست داريد يا دريا؟ نام و نام خانوادگي هم الزمه اما اگر كسي نخواست اشكال نداره ننويسه. تا بچه 

ها دارند مي نويسند من روي تخته يك نقاشي ساده مي كشم دو تا جاده و در انتهاي هر يك نقاشي جنگل و دريا را كه از قبل آماده كرده ام 
 پشت و رو مي چسبانم به تخته، 

 
**- برگه ها را نماينده كالس جمع مي كند و مي آورد براي من، من برگه ها را مي گذارم روي ميز و از بچه ها مي پرسم روي تخته چي مي 

بينيد و كدام مسير رو انتخاب مي كنيد، (اينا دو تا جاده هستن كه هر كدام رو انتخاب كنيد بايد تا آخر عمر اونجا زندگي كنيد) از يكي از دانش 
 آموزان مي خوام كه بياد كنار هر مسير اسامي را بنويسد در اين فاصله من سريع برگه ها را يك مرور مي كنم. 

 حاال در كالس هيجان ايجاد مي كنم كه هر مسير به كجا مي رسيده.
 

***- بچه ها در انتظار !!! (نكته مهم هر دو نقاشي به جاي خوبي مي رسه كه بچه ها نا اميد نشن) من مي نشينم روي صندلي و با بچه ها 
دقايقي گفتگو مي كنم، مي دونم كه بعضي از شما تو جاده اي كه رو تخته انتخاب كرديد احتماال مي رسيد به يك جايي كه خيلي دوست نداريد، 

اگر چه دريا و جنگل هر دو از نعمت هاي خداست ولي مثال من وقتي مي رم كنار دريا زياد نمي تونم بمونم چون هواي شرجي اونجا اذيتم مي 
كنه اما اگه بدون تحقيق و شناخت انتخاب كرده باشم تا آخر عمرم بخاطر اين انتخاب در گيرم و در عذاب بچه ها جون اينجا دو تا جاده است اما 
مي دونيد كه تو زندگي اينا هزارتا جاده اس مي روم پاي تخته چند تا جاده ديگه مي كشم كه انتهاي يكي كويره بي آب و علفه و يكي ديگه شهر 

و يكي ديگه روستا خب بچه ها احتمال داشت به جاي مسير دريا و جنگل مسير يك كوير بي آب و علف باشه واي كه چقدر سخت مي شد زندگي 
كردن يك جايي مثل جهنم! البته تقصيري نداريد چون انتهاي مسير براتون روشن نبوده، پس تو انتخاب يكي از مواردي كه بايد بهش توجه كنيم 

 چيه؟ آخر كار! 
 حاال نقاشي هاي انتهاي مسير رو برمي گردونم و درست مي چسبونم و عكس العمل بچه ها  

 
 ****- حاال وارد بحث نهايي مي شيم معيارهاي انتخاب چيست؟ 

 نفر رو صدا مي كنم پاي تخته و يكي از كاغذها رو به قيد قرعه انتخاب مي كنه اون مي خونه و من روي 1تخته را به سه قسمت تقسيم مي كنم، 
تخته مي نويسم رشته را و دورش خط مي كشم و چراها را به شماره جلويش مي نويسم. يك نفر ديگر و يك كاغذ ديگه ..... . از بچه هاي كمك 

- 1مي گيرم خب بچه ها براي انتخاب يك رشته چه داليل ديگه اي وجود داره؟ و در ستون سوم داليل رو جمع بندي مي كنم و مي نويسم 
- 2عالقه (من به سيگار عالقه دارم؟؟ معيارهاي عالقه چيست؟ از بچه ها مي پرسي هدف اين است كه برسي به اينكه خدا چي دوست دارد) 

 - ................ بزاريد ي خاطره بگم براتون. آقاي قرائتي رو كه همه تون مي شناسيد ....5- نيازهاي جامعه 4- امكانات و محدوديت ها 3استعداد 
يك عده هم غصه من را مي خوردند و مي گفتند: قرائتي تو در اخالق كه   .من خودم به درد آخوندي نمي خوردمي : خاطره اي زيبا از استاد قرائت

و لذا در يك روستا هم كه رفتم مرا بيرون كردند.  كه نداري، نمي تواني روضه هم بخواني، پس به چه درد آخوندي مي خوري؟ گير داري، صدا هم
آيت اهللا يثربي كه ما اين شيخ را نمي خواهيم. روضه  تو نمي تواني روضه بخواني. مرا بيرون كردند، يعني نامه نوشتند به امام جمعه كاشان :گفتند

قرائتي  من، .اين را نمي خواهيم مي خنديدند.(خنده حضار). هرچه روضه مي خواندم مردم مي خنديدند. نامه نوشتند بابا مي خواندم و مردم
سرم! دو سال است پشت كنكور  هستم. بعد پاي تخته سياه آمدم گل كرد. اگر كسي در كنكور رفوزه مي شود نگويد: خاك بر روضه خوان ورشكسته

بروي؟ ممكن است  چه كسي گفته شما حتماً دانشگاه .هزار تومان مزدش بشود ماندم. برو خياطي كن ممكن است لباس عروس بدوزي دويست
تجارت موفق شود. حديث داريم اگر در يك شغلي شكست خورديد، نگوييد:  كسي در دانشگاه رد شود و در حوزه قبول شود. در حوزه رد شود و در

 .شغلت را عوض كن .بخت من بد است
 

*****- مي ايستم وسط كالس بچه ها تو زندگي موقعيت هاي حساسي پيش مياد كه بايد يك راه رو انتخاب كنيم مثال بريم هنرستان يا 
دبيرستان؟ برم دانشگاه يا سر كار؟ به حسني راي بدم يا حسيني؟ برم تو سپاه امام حسين يا شمر؟ جواب اين سواال رو از كجا پيدا كنم كه نيافتم 

تو آتيش و تو بدبختي؟؟ مي دونيد عزيزان من بدبختي اين نيست كه مريض بشيم يا پول نداشته باشيم بدترين احساس بدبختي براي وقتي هست 



 

 

كه احساس مي كني كسي دوست نداره و مهمترين دوست كههميشه با آدم هست خداست كه تنهايي آدم رو پر مي كنه. هر جا بين دو راهي 
 مونديد به اين سواال جواب بديد .

! !مي رم پاي تخته و مي نويسم وقتي در سپاه امام حسين نباشي فرقي نمي كنه كجا باشي هر جاي ديگه باشي برات جهنمه
 !پس حتي با يك كالف نخ برو تو صف خريدارهاي يوسف نگو يك راي مهم نيست

 - عالقه ام چيست (معيار عالقه بايد دستور خدا باشد)1
- 6- نياز جامعه 5- اگر اين انتخاب را داشته باشم بعدش چه مي شود؟ (شهر محل تحصيل، شغل ....) 4- جوگير نشده ام. 3- استعداد دارم؟ 2

 - 7مشورت با والدين و معلمان 
 با صلواتي بر محمد و آل محمد شما را به خدا بزرگ مي سپارم.

 
 در صورت زيادي وقت يا جهت رفع كسالت و خستگي چند داستان درباره انتخاب : 

 جوان به و كرد دايپ را يدختر پرداخت، جستجو به رزنيپ. كند دايپ يدختر او يبرا تا كرد سفارش يرزنيپ به رديبگ زن خواست يم يجوان داستان طنز :
. كرد خواهد فراهم يزندگ در را شما سعادت جهت هر از دختر نيا گفت و كرد يمعرف
! است كوتاه او قد ام دهيشن : گفت جوان

! شود يم تمام تر ارزان خانم يها لباس رايز است، يخوب اريبس صفت نيا اتفاقا : گفت رزنيپ
! دارد لكنت هم زبانش ام دهيشن : گفت جوان

 به را سرت و كند ينم يحرف پر دارد زبان لكنت چون دختر نيا اما است يحرف پر ها زن بزرگ بيع كه ديدان يم رايز است ينعمت گريد هم نيا : گفت رزنيپ
! آورد ينم درد

! است وبيمع هم چشمش كه است گفته هيهمسا خانم : گفت جوان
. برد ينم طمع او به و شود ينم شما شيآسا مزاحم يكس كه هاست يخوشبخت از يكي هم نيا ، است درست : گفت رزنيپ

! است يبزرگ بيع نيا و لنگد يم هم شيپا ام دهيشن : گفت جوان
 ابانيخ از هم روز هر ماندن، سالم بر عالوه و برود رونيب خانه از كمتر خانمتان كه شود يم باعث ، صفت نيا كه ديدان ينم د،يندار تجربه شما : گفت رزنيپ

! تراشد ينم تيبرا خرج ، يگرد
! ندارد هم يدرست عقل كه ام دهيشن يول كنار، به همه نيا : گفت جوان

 !!! باشد نداشته هم را كوچك بيع كي نيا ،ينينازن نيا به عروس يخواست يم يعني پس د،يهست ريگ بهانه چقدر ها مرد شما ،يوا يا : گفت رزنيپ
 

پس خانواده دختر وي را برحذر داشتند از اين ازدواج اما دختر به  دختري عاشق پسري بسيار زشت شد آنچنانكه قصد كرد با وي ازدواج كند!داستان طنز : 
پس آن دو با هم ازدواج كردند اما چند وقتي نگذشت كه دختر از كرده خويش پشيمان شد ! و روزي به پسر  سبك آلن دلن گفت : من انتخابم را كرده ام !

ببين ! من از ازدواج با تو پشيمان شده ام و ديگر تحمل زندگي با تو را ندارم ! پس مرا طالق بده تا به سر خانه و زندگي خود بروم .  گفت :
دختر گفت : آن زمان گوشهايم كر بود و آن نصيحتها را نمي شنيدم .  پسر گفت : آن زمان كه خانواده ات مي گفتند با من ازدواج نكن چرا گوش نمي كردي ؟

 پسر گفت : حال نيز كور شو و اين قياقه را نبين كه طالق براي تو سودي ندارد !
 

0T: حماقت او را دست مي انداختند.دو سكه به او نشان مي دادند كه يكي ،مال نصرالدين هر روز در بازار گدايي مي كرد و مردم با نيرنگي داستان مالنصر الدين 
هر روز گروهي زن و مرد مي  آمدند و 0T 0Tشان طال بود و يكي از نقره.اما مال نصرالدين هميشه سكه نقره را انتخاب مي كرد. اين داستان در تمام منطقه پخش شد.

دو سكه به او نشان مي دادند و مال نصرالدين هميشه سكه نقره را انتخاب مي كرد.تا اينكه مرد مهرباني از راه رسيد و از اينكه مال نصرالدين را آنطور دست 
 سكه طال را بردار.اينطوري هم پول بيشتري گيرت ، ناراحت شد.در گوشه ميدان به سراغش رفت و گفت: هر وقت دو سكه به تو نشان دادند،مي انداختند

 ديگر مردم به من پول نمي دهند تا ثابت كنند ، اما اگر سكه طال را بردارم،مال نصرالدين پاسخ داد: ظاهراً حق با شماست0T 0Tمي آيد و هم ديگر دستت نمي اندازند.
(بعضي از دانش آموزا چون همه مي گن رشته رياضي طالس  شما نمي دانيد تا حاال با اين كلك چقدر پول گير آورده ام !!0T 0Tكه من احمق تر از آن  هايم.

رشته رياضي رو انتخاب مي كنن بدون توجه به معيارهاي انتخاب و آخرش مي رسن به ي جا كه رشته رياضي خوندن براشون نتيجه اي 
 نداشته)

                                                                                    


