
ها ارتباط هایی که با آنشویم، انسانتر میشویم با دیگران در ارتباط هستیم و هرچه قدر که بزرگما از وقتی متولد می
ي نوجوانی، ي خود ارتباط داریم ولی در دورهمثالً در دوران نوزادي فقط با خانواده. شوندتر میکنیم نیز بیشبرقرار می

ي این افراد یکسان میزان صمیمیت با همه. باط داریمتنیز ار....ها و ايها، هم محلهکالسیعالوه بر خانواده با دوستان، هم
. نیست

ما عالوه بر ابراز. تنهایی می کنیمگر این گونه نباشد، ما احساس،ارتباط برقرار کردن با دیگران یک نیاز است زیرا ا
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:گفت وگو دو طرف دارد
شنونده←گوینده

نگاه کردن به شنونده-1چگونه خوب صحبت کنیم؟     
با صداي مناسب صحبت کردن-2
واضح بیان کردن منظور-3
در زمان مناسب حرف زدن-4
حرف زدنمؤدبانه -5

.هاي گوینده با دقت توجه کنیمبه حرف-1چگونه خوب بشنویم؟     
.صحبت گوینده را قطع نکنیم-2
.به گوینده نگاه کنیم-3
گوینده را با تکان دادن سر یا پرسیدن سؤال به -4

.ي صحبت تشویق کنیمادامه
:حریم شخصی

. کنند و دیگران نباید بدون اجازه و رضایت به آن وارد شوندحریم شخصی محدوده اي است که افراد تعیین می
ها شود و تأثیري در زندگی آناین موضوعات به دیگران مربوط نمی. بعضی از مسائل در زندگی افراد خصوصی هستند

.حریم شخصی افراد شویمما نباید در مورد این موضوعات کنجکاوي کنیم و وارد. ندارد
:ارتباط غیرکالمی
.توانیم پیامی را به دیگران منتقل کنیمهاي چهره، حرکات بدن و رفتارهایمان نیز میوگو با حالتما عالوه بر گفت

.در یک ارتباط خوب عالوه بر درست صحبت کردن و درست گوش کردن، ارتباط غیرکالمی نیز اهمیت دارد
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.جاهاي خالی را با واژگان مناسب پر کنید
.است................ها با دیگران ترین راه ارتباط انسانمهم-1
. شودمی................ها در ارتباط هستیم رود، تعداد افرادي که با آنهر چقدر سن ما باالتر می-2
. کنیممی................است که اگر تأمین نشود احساس ................ارتباط با دیگران یک -3
................و ................: وگو دو طرف داردگفت-4
.کنیم................وگو بهتر است به گوینده در گفت-5

.بگذارید)غ(و جلوي عبارات غلط )ص(عبارات صحیح مقابل 
. وصی افراد شدتوان وارد حریم خصبدون اجازه می-1

. شودارتباط غیرکالمی فقط با حاالت چهره برقرار می-2

.وگو، صحبت گوینده را قطع کنیمنباید در گفت-3

. ي گوش کردن و صحبت کردن مهم استارتباط غیرکالمی به اندازه-4

.ي افراد یکسان استمیزان صمیمیت ما با همه-5
. صداي ما موقع صحبت کردن نباید خیلی بلند یا خیلی کوتاه باشد-6

. ما حق نداریم از دیگران سؤاالت خصوصی بپرسیم-7
.عبارات مرتبط را به هم وصل کنید

.کندسارا همیشه منظور خود را واضح بیان میخوب گوش کردن
.از چهره ي مادرم فهمیدم حوصله نداردخوب صحبت کردن

.دهداحمد با دقت به حرف هاي پدرش گوش میارتباط غیرکالمی
. زندخواهر کوچکم براي ورود به اتاق در میرعایت حریم شخصی

.هاي زیر پاسخ کوتاه بدهیدبه پرسش
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................ها چیست؟مهم ترین راه ارتباط انسان-1

....................................................................................................................................................................................................................................گذاریم؟شتراك میاوگو چه چیزهایی را به ما از راه گفت-2

اولهاي درس پرسش
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..............................................................................................................................................................................................................................................................................شود؟ارتباط غیرکالمی شامل چه چیزهایی می-3

...............................................................................................................................................................................................................................................................ي صحبت تشویق کنیم؟به ادامهچگونه گوینده را-4

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................ي خصوصی افراد چه نام دارد؟محدوده-5

.مشخص کنید» «جواب صحیح را با عالمت 
او چه اصلی را رعایت کرده است؟» .ت را به من قرض بدهرنگلطفاً آن خودکار خوش«: تش گفتزهرا به دوس-1

شوندهتوجه به ) 2در زمان مناسب حرف زدن)1
ي مواردهمه) 4مؤدبانه حرف زدن) 3

؟نیستکدام مورد جزء حریم خصوصی افراد -2
رمز کارت بانکی) 2اوضاع مالی خانواده)1
اتاق شخصی)4ي افرادچهره) 3

؟از طریق کالم بیان کردتواننمیکدام مورد را -3
رفتار) 2نظرات) 1
احساسات) 4افکار) 3

؟کندنمیاو چه اصلی را رعایت ».شودکس متوجه نمیکند که هیچمیقدر آرام صحبتعلی در کالس آن«-4
ي صحبتتشویق به ادامه) 2مؤدب بودن) 1
توجه به شنونده) 4با صداي مناسب حرف زدن) 3

کدام مورد مرتبط با ارتباط کالمی است؟-5
حاالت چهره) 2ابزار احساسات) 1
حرکات بدن) 4رفتار) 3

ي خوب است؟هاي یک گویندهاز ویژگیکدام مورد -6
سؤال کردن) 2صحبت کسی را قطع نکردن) 1
نگاه کردن) 4دقت کردن)3

.هاي زیر پاسخ کامل بدهیدبه پرسش
یابد؟شود و چگونه گسترش میشروع میها از چه زمانیارتباط ما با انسان-1

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.کنیدبیان براي ما یکسان هستند؟ با مثال ،افرادي که با ما ارتباط دارندآیا -2
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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کنیم؟با دیگران ارتباط برقرار میما چرا -3
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ترین راه برقراري ارتباط چیست؟مهم-4
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

وگو چند طرف دارد؟گفت-5
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ي خوب چیست؟هاي یک شنوندهویژگی-6
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

چیست؟ي خوب یک گویندههاي ویژگی-7
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.حریم شخصی را تعریف کنید-8
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.مورد از موضوعات شخصی را بیان کنید9-4
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

رفتار ما در مقابل حریم شخصی دیگران باید چگونه باشد؟-10
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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کتاب کار مطالعات اجتماعی پنجم دبستان -کوچکجهانگرد 

این احساسات خوشایند و بعضی دیگر ناخوشایند بعضی از.کنیمما در طول عمرمان احساسات گوناگونی را تجربه می
.هستند
:شادي

کارهاي ا به وجود بیاوریم و هم با توانیم آن ری است که هم خودمان میاحساس
.دیگران شاد شویم

: غم و اندوه
غم احساسی ناخوشایند است ولی احساسی طبیعی است و هر کسی گاهی 

رفتارهاي خودمان، رفتارهاي دیگران و برخی حوادث . شودبه آن دچار می
.توانند ما را غمگین کنندمی
:هاي برطرف کردن حس غمراه
.از خدا کمک بخواهیمدعا کنیم و -1
.به خودمان دلداري بدهیم-2
.با یافتن علت به وجود آمدن غم، براي برطرف کردن آن راهی پیدا کنیم-3

. آشنا شویما بعضی از احساسات خویش خواهیم بدر این درس می: هدف
.هاي غلبه بر احساسات ناخوشایند را بیابیمخواهیم راههمچنین می

خالصه درس

احساسات ما درس2

»7087«

11

کتاب کار مطالعات اجتماعی پنجم دبستان -کوچکجهانگرد 

این احساسات خوشایند و بعضی دیگر ناخوشایند بعضی از.کنیمما در طول عمرمان احساسات گوناگونی را تجربه می
.هستند
:شادي

کارهاي ا به وجود بیاوریم و هم با توانیم آن ری است که هم خودمان میاحساس
.دیگران شاد شویم

: غم و اندوه
غم احساسی ناخوشایند است ولی احساسی طبیعی است و هر کسی گاهی 

رفتارهاي خودمان، رفتارهاي دیگران و برخی حوادث . شودبه آن دچار می
.توانند ما را غمگین کنندمی
:هاي برطرف کردن حس غمراه
.از خدا کمک بخواهیمدعا کنیم و -1
.به خودمان دلداري بدهیم-2
.با یافتن علت به وجود آمدن غم، براي برطرف کردن آن راهی پیدا کنیم-3

. آشنا شویما بعضی از احساسات خویش خواهیم بدر این درس می: هدف
.هاي غلبه بر احساسات ناخوشایند را بیابیمخواهیم راههمچنین می

خالصه درس

احساسات ما درس2

»7087«

11

کتاب کار مطالعات اجتماعی پنجم دبستان -کوچکجهانگرد 

این احساسات خوشایند و بعضی دیگر ناخوشایند بعضی از.کنیمما در طول عمرمان احساسات گوناگونی را تجربه می
.هستند
:شادي

کارهاي ا به وجود بیاوریم و هم با توانیم آن ری است که هم خودمان میاحساس
.دیگران شاد شویم

: غم و اندوه
غم احساسی ناخوشایند است ولی احساسی طبیعی است و هر کسی گاهی 

رفتارهاي خودمان، رفتارهاي دیگران و برخی حوادث . شودبه آن دچار می
.توانند ما را غمگین کنندمی
:هاي برطرف کردن حس غمراه
.از خدا کمک بخواهیمدعا کنیم و -1
.به خودمان دلداري بدهیم-2
.با یافتن علت به وجود آمدن غم، براي برطرف کردن آن راهی پیدا کنیم-3

. آشنا شویما بعضی از احساسات خویش خواهیم بدر این درس می: هدف
.هاي غلبه بر احساسات ناخوشایند را بیابیمخواهیم راههمچنین می

خالصه درس

احساسات ما درس2



زندگی با دیگران-1فصل »7087«

12

.ها صحبت و مشورت کنیماز بزرگترها کمک بگیریم و با آن-4
.ي غم خود بنویسیم یا نقاشی کنیمدرباره-5
.دیگران به غم خود فکر نکنیمبا انجام کارهاي تفریحی یا شاد و کمک به-6

:ترس
. شودها، در موجودات دیگر نیز یافت مییک احساس طبیعی است که عالوه بر انسان

ها خدا براي مقابله با خطر در وجود جانداران قرار داده است که باعث محافظت از آن: ترس بجا
.مثل ترس از حیوانات وحشی. شودمی

ترس
آورد، به ویژه اگر در براي انسان مشکالتی را به وجود میکه ترسی نادرست است، : ترس نابجا

.مانند ترس از تاریکی. مدت طوالنی فکر را مشغول کند
:شناخت و از بین بردن ترس

.مشخص کردن چیزهاي ترسناك-1
.ي ترستعیین درجه-2
.کردن بجا یا نابجا بودن ترسمشخص -3
دن علت ترسرپیدا ک-4
.ترهامشورت و صحبت با بزرگ-5

:ترسبا راهکارهایی براي مقابله 
. استگاهی ترس به علت نشناختن یا ندیدن-1
.ریمکم از بین ببا به مرور زمان و کمبهتر است ترس ر-2
.هنگام ترس باید از نام و یاد خدا کمک بگیریم-3
.ي ترسمان صحبت کنیم یا نقاشی بکشیمدرباره-4
.هاي وحشناك تماشا نکنیمفیلم-5
.براي تفریح و شوخی دیگران را نترسانیم-6

زندگی با دیگران-1فصل »7087«

12

.ها صحبت و مشورت کنیماز بزرگترها کمک بگیریم و با آن-4
.ي غم خود بنویسیم یا نقاشی کنیمدرباره-5
.دیگران به غم خود فکر نکنیمبا انجام کارهاي تفریحی یا شاد و کمک به-6

:ترس
. شودها، در موجودات دیگر نیز یافت مییک احساس طبیعی است که عالوه بر انسان

ها خدا براي مقابله با خطر در وجود جانداران قرار داده است که باعث محافظت از آن: ترس بجا
.مثل ترس از حیوانات وحشی. شودمی

ترس
آورد، به ویژه اگر در براي انسان مشکالتی را به وجود میکه ترسی نادرست است، : ترس نابجا

.مانند ترس از تاریکی. مدت طوالنی فکر را مشغول کند
:شناخت و از بین بردن ترس

.مشخص کردن چیزهاي ترسناك-1
.ي ترستعیین درجه-2
.کردن بجا یا نابجا بودن ترسمشخص -3
دن علت ترسرپیدا ک-4
.ترهامشورت و صحبت با بزرگ-5

:ترسبا راهکارهایی براي مقابله 
. استگاهی ترس به علت نشناختن یا ندیدن-1
.ریمکم از بین ببا به مرور زمان و کمبهتر است ترس ر-2
.هنگام ترس باید از نام و یاد خدا کمک بگیریم-3
.ي ترسمان صحبت کنیم یا نقاشی بکشیمدرباره-4
.هاي وحشناك تماشا نکنیمفیلم-5
.براي تفریح و شوخی دیگران را نترسانیم-6

زندگی با دیگران-1فصل »7087«

12

.ها صحبت و مشورت کنیماز بزرگترها کمک بگیریم و با آن-4
.ي غم خود بنویسیم یا نقاشی کنیمدرباره-5
.دیگران به غم خود فکر نکنیمبا انجام کارهاي تفریحی یا شاد و کمک به-6

:ترس
. شودها، در موجودات دیگر نیز یافت مییک احساس طبیعی است که عالوه بر انسان

ها خدا براي مقابله با خطر در وجود جانداران قرار داده است که باعث محافظت از آن: ترس بجا
.مثل ترس از حیوانات وحشی. شودمی

ترس
آورد، به ویژه اگر در براي انسان مشکالتی را به وجود میکه ترسی نادرست است، : ترس نابجا

.مانند ترس از تاریکی. مدت طوالنی فکر را مشغول کند
:شناخت و از بین بردن ترس

.مشخص کردن چیزهاي ترسناك-1
.ي ترستعیین درجه-2
.کردن بجا یا نابجا بودن ترسمشخص -3
دن علت ترسرپیدا ک-4
.ترهامشورت و صحبت با بزرگ-5

:ترسبا راهکارهایی براي مقابله 
. استگاهی ترس به علت نشناختن یا ندیدن-1
.ریمکم از بین ببا به مرور زمان و کمبهتر است ترس ر-2
.هنگام ترس باید از نام و یاد خدا کمک بگیریم-3
.ي ترسمان صحبت کنیم یا نقاشی بکشیمدرباره-4
.هاي وحشناك تماشا نکنیمفیلم-5
.براي تفریح و شوخی دیگران را نترسانیم-6



»7087«

13

کتاب کار مطالعات اجتماعی پنجم دبستان -کوچکجهانگرد 

.جاهاي خالی را با واژگان مناسب پر کنید
.است................است ولی احساسی ................احساسی غم-1
. شوددیگران ایجاد می................توانیم به وجود آوریم و هم با می................شادي را هم -2
.هستند................یا ................هاي ما ترس-3
. در وجود جانداران نهاده است................خدا ترس را براي مقابله با -4
.کنیم................بزرگترها بهتر است در مورد ترس خود با-5

.بگذارید)غ(و جلوي عبارت هاي غلط ) ص(هاي صحیح عبارتمقابل 

. هاي نابجا استنشناختن و ندیدن از علل ترس-1

. گین شدن غیرطبیعی استاندوه-2

. تواند از غم ما بکاهدکمک به دیگران می-3

. همیشه باید ترس را ناگهان از بین برد-4

. انسان براي جانداران دیگر نیز وجود داردترس عالوه بر-5

.دور عبارت درست خط بکشید

.استها هنگام شب، یک ترس ترس از سایه-1

. استترس از مرگ یک ترس -2

. استو رعایت بهداشت یک ترس مسريترس از یک بیماري -3

.استیک فرد مهاجم که اسلحه به دست دارد، یک ترس يجلودر ترس -4

بجا
نابجا

بجا
نابجا

بجا
نابجا

بجا
نابجا

هاي درس دومپرسش
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.هاي زیر پاسخ کوتاه بدهیدبه پرسش
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................ترس ها چند نوع هستند؟-1

......................................................................................................................................................................................و هم در جانداران دیگر؟کدام حس هم در انسان است -2

....................................................................................................................................................................................................................................................................................یک حس خوشایند نام ببرید-3

......................................................................................................................................................................................................................................................ترس از تاریکی چه نوع ترسی است؟-4

...........................................................................................................................................................................................................................................احساسات به طور کلی چه انواعی دارند؟-5

.مشخص کنید» «جواب صحیح را با عالمت 
؟نیستکدام راهکار براي از بین بردن حس غم مؤثر -1

دلداري دادن به خودمان)2دعا کردن) 1
مشورت کردن) 4مشکالتوحوادثمرور) 3

کدام مورد براي مقابله با ترس مناسب است؟-2
صحبت نکردن در مورد ترس) 2ندیدن فیلم وحشناك ) 1
شوخی با دیگران) 4پیدا کردن علت ترس) 3

کند؟غمگین میچه چیزهایی ما را-3
برخی حوادث) 2رفتار خودمان) 1
ي مواردهمه) 4دیگرانرفتار) 3

؟نیستکدام حس فقط براي انسان -4
شادي) 2ترس)1
حسادت) 4غم ) 3

.است................ترس مقابل یک حیوان وحشی، ترس -5
بجا) 2طبیعی) 1
موارد الف و ج) 4نابجا) 3
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کند؟غمگین میچه چیزهایی ما را-3
برخی حوادث) 2رفتار خودمان) 1
ي مواردهمه) 4دیگرانرفتار) 3

؟نیستکدام حس فقط براي انسان -4
شادي) 2ترس)1
حسادت) 4غم ) 3

.است................ترس مقابل یک حیوان وحشی، ترس -5
بجا) 2طبیعی) 1
موارد الف و ج) 4نابجا) 3
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.هاي زیر پاسخ کامل بدهیدبه پرسش
آید؟و چگونه به وجود میشادي چیست-1

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.ي هر کدام توضیحی کوتاه بدهیدها چند گونه هستند؟ دربارهترس-2

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ترس باید چه کارهایی انجام بدهیم؟بردن براي شناخت و از بین -3

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

هاي برطرف کردن غم چیست؟راه-4

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

آیا غم غیرطبیعی است؟ چرا؟-5

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.توضیح دهید،نابجا و راه از بین بردن آناز یک ترس را تجربه ي خود -1

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ي خود را شاد کنید؟اعضاي خانوادهتوانید بگویید چگونه می-2

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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. ها احساس بهتري داشته باشندشوند، کاري کنیم تا آنتوانیم هنگامی که افراد دچار احساسات ناخوشایند میما می
چگونه به فرد غمگین کمک کنیم؟

.دوستانه کنار او بنشینیم-1
. در مورد احساسش از او سؤال کنیم-2
.به حرف هاي او خوب گوش کنیم و به احساس او اهمیت دهیم-3
.در صورت لزوم براي او کاري انجام دهیم-4

.یعنی اینکه فرد بتواند احساسات، رفتار و شرایط دیگران را درك کند و خودش را به جاي او بگذارد:همدلی
جمعیت «مانند . ها بکاهندکنند تا از رنج آندر جامعه مؤسساتی وجود دارد که موقع مشکالت و حوادث به افراد کمک می

.»سازمان انتقال خون«و » هالل احمر
به توانید شما هم می«رساند به افراد حادثه دیده، غذا، دارو و لباس می:احمرجمعیت هالل

».بپوندیدصورت داوطلب به این جمعیت 

خواهیم بیاموزیم در هنگام ناراحتی و حوادث در این درس می: هدف
هایی که همچنین با بعضی سازمان. دیگران همدلی کنیمتوانیم با چگونه می

.شویمکنند آشنا میبه افراد جامعه کمک می

خالصه درس

همدلی با دیگران درس3
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