اول1

درس

به تﺼویر باﻻ نگاه کنید .به نﻈر شما چرا دانﺶآموزی که تنها ایستاده ،ناراحت است؟
ما انسانها برای زندگی کردن به ارتباﻁ با دیگران نیازمندیم و اگر این ارتباﻁ نباشد ،احساس تنهایی
میکنیم .ما در ارتباﻁ با دیگران ،خواستهها ،افکار ،نﻈرات و احساسات خود را با آنها در میان میگذاریم.
مهمترین راه ارتباﻁ با دیگران ،گفتوگو است.
هر گفتوگو دو طرف دارد:
گوینده :یﻌنی کسی که

شنونده :یﻌنی کسی

صﺤبت میکند.

که گوﺵ میکند.

ﻗوﺍﻧیﻦﻳﻚﮔﻔتﻭﮔوﻯﺳاﺯﻧﺪﻩ

با توﺟّه به تﺼویرهای باﻻ ،شما دوست دارید ﺟای گویندهی کدام کالﺱ باشید؟ ﭼرا؟
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مهم گفتوگو ،خوب گوﺵ دادن است.
یکی از قسمتهای ّ

توجه و دقّت به گوینده ،میتوانیم گوینده را تشویﻖ کنیم که به
گاهی با تکان دادن سر ،نگاهکردنّ ،
صﺤبتهای خود ادامه دهد .همﭽنین ،حواسمان باشد که صﺤبتهای گوینده را قﻄﻊ نکنیم و اگر
صﺤبتی داریم بﻌد از تمام شدن حرفهای او بگوییم.
���ب ��ر ������ت ا������ ���� د����ن.درس ّاول �� ��.د���ان ار���ط ����ار �����

به نﻈر شما ﭼرا گاهی در گﻔتوگو ،شنوندهها زود ﺧﺴﺘه میشوند و دیﮕر به حرﻑهای گوینده گوﺵ
ﳕیدهند؟

یکیدیگر از قسمتهای مهم گفتوگو ،صﺤبتکردن است .یﻚ گویندهی خوب باید:
به شنونده نگاه کند.

مﺆ ّدبانه صﺤبت کند.

در زمان مناسب صﺤبت کند.

با صدای مناسب صﺤبت کند.

با بزرگترها مﺤترمانه صﺤبت کند.

واضﺢ و روشن صﺤبت کند.

حﺮﻳﻢﺷﺨﺼی

هر فرد مﺤدودهای شﺨﺼی دارد که هیﭻکﺲ نباید بدون اجازه و رضایت او وارد آن شود .به این
مﺤدوده ،حریم شﺨﺼی هر فرد میگویند.
ما حﻖ نداریم دربارهی دیگران کنﺠکاوی کنیم و باید به حریم شﺨﺼی دیگران احترام بگذاریم.
ﺟدوﻝ زیر را مانند ﳕونه کامﻞ کنید.

ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭ
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ  /ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ

سﺆال کردن دربارهی مقدار

جویا شدن از احوال

بیاجازه نگاهکردن به

پول توجیبی دوستتان

یکدیگر

داخﻞ خانهی همسایه

ناپسند

ﺍﺭتباﻁﻏیﺮﻛﻼمی

راه دیگر برای برقراری ارتباﻁ ،ارتباﻁ غیرکالمی است.
در این نوع از ارتباﻁ ،ما با حالتهای صورتمان میتوانیم بدون
صﺤبتکردن ،احساس خود را به دیگران نشان دهیم.
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ﮔﺰﻳنﻪﻯﺩﺭﺳتﺭﺍباعﻼمت
1

ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺖ؟

الﻒ) خوب گوﺵ کردن

ب) خوب صﺤبت کردن

ﺝ) گفتوگو

د) ابراز احساسات

ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴّﺖ ﺯﻳﺮ ،ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺻﻞ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟

مهدی مشغول انﺠام دادن تکالیفﺶ است و خواهرﺵ ماجرای بازی خود را
برای او تﻌریﻒ میکند.

3

4

5

توجه به سﺨنان
الﻒ) دقّت و ّ

ب) قﻄﻊ نکردن حرف گوینده

ﺝ) حفﻆ حریم شﺨﺼی

د) انتﺨاب زمان مناسب گفتوگو

ﻛﺪﺍﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ؟

توجه به سﺨنان فرد مقابﻞ
الﻒ) ّ

ب) نگاه کردن به شنونده

ﺝ) قﻄﻊ نکردن کالم گوینده

د) تکان دادن سر

ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ،ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﺨﺼﻰ ﻧﻴﺴﺖ؟

الﻒ) پرسﺶ دربارهی درآمد ماهیانهی پدر

ب) بدون اجازه وارد اتاق دیگران شدن

ﺝ) پرسﺶ دربارهی ساعت پایان کالس

د) پرسﺶ در مورد مقدار پول تو جیبی

���ب ��ر ������ت ا������ ���� د����ن.درس ّاول �� ��.د���ان ار���ط ����ار �����

2

ّ
مشﺨﺺﻛنیﺪ.

ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ؟

الﻒ) حرکات صورت

ب) تغییر حالت چهره

ﺝ) استفاده از کلمات مﺆ ّدبانه

د) تکان دادن سر

ﺟﻤﻠﻪﻫاﻯﺩﺭﺳتﺭﺍباعﻼمت

ﻭﺟﻤﻠﻪﻫاﻯﻧاﺩﺭﺳتﺭﺍباعﻼمت

ّ
مشﺨﺺﻛنیﺪ.

6

ﻫﺮ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺩﺍﺭﺩ.

7

ﻣﻬﻢ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ،ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺳﺖ.
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﻯ ّ

8

ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﻳﻨﺪﻩ ،ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺭﺕﻫﺎﻯ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﺖ.

9

ﻫﻤﻪﻯ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺰﺭگ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ،ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ.

10

ﮔﺎﻫﻰ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﺳﺮ ﻳﺎ ﺳﺆﺍﻝ ﻛﺮﺩﻥ ،ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺷﻨﻮﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺪ.
9

ﺟاﻫاﻯﺧاﻟیﺭﺍباﻭﺍژﻩﻫاﻯمناﺳﺐﻛاملﻛنیﺪ.
ﺍﺳﺖ.

���ب ��ر ������ت ا������ ���� د����ن.درس ّاول �� ��.د���ان ار���ط ����ار �����

11

ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﻠﻤﺎﺕ

12

ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺑﺰﺭگﺗﺮﻫﺎ ،ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ »ﺗﻮ« ،ﺍﺯ

13

ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮﺩﻥ ،ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﺏ ،ﻏﺬﺍ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ

14

ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﺍﻯ ﻛﻪ ﻫﻴﭻﻛﺲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻭ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ،

15

ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﻭ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﻯ ﭼﻬﺮﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻰ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪﻩﺍﻳﻢ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻢ.

ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩﺍﻳﻢ.
ﻭﺻلﻛنیﺪ.
16

ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﻴّﺖﻫﺎ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺕﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ،ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺻﻞ ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﻫﺮ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮﺩﺵ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

مﺆ ّدبانه صﺤبت
کردن

قﻄﻊ نکردن کالم
دیگران

احترام به
حریم شﺨﺼی

بﻪﭘﺮﺳﺶﻫاﻯﺯﻳﺮﭘاﺳﺦﺩﻫیﺪ.

10

ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ.

17

ﻫﺮ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﻮﺯﺍﺩﻯ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ؟

18

ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ؟

19

ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮﺩ؟
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﺑﺎﻳﺪ ّ

با صدای مناسب
صﺤبتکردن

21

ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺻﺤﺒﺖﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ،ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻪ ﻧﻜﺎﺗﻰ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﻢ؟ ) 5ﻣﻮﺭﺩ(

22

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ؟
ﭼﺮﺍ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ّ

 23ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻳﻢ؟

 24ﺍﮔﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ؟

» 25ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻏﻴﺮﻛﻼﻣﻰ« ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟

 26ﺷﻤﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﺨﺼﻰ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﻳﺪ؟ )ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ(.

���ب ��ر ������ت ا������ ���� د����ن.درس ّاول �� ��.د���ان ار���ط ����ار �����

20

ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؟ ) 4ﻣﻮﺭﺩ(
ﻭﻗﺘﻰ ﻛﺴﻰ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻜﺎﺗﻰ ّ

 27ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻮﻗﻌﻴّﺖﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ،ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ،ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪﻯ ﻣﺆﺩﺑّﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

مادر رومینا غذای مورد عالقهی او را درست کرده است .رومینا
بﻌد از خوردن غذا به مادرﺵ میگوید:

مﺤسن در خیابان ناخواسته پای پیرمردی را لگد میکند ،مﺤسن
به پیرمرد میگوید:

11

 28ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮﻩﻯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴّﺖﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ،ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺻﻮﺭﺗﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻴﺪ.

ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻬﺮﻩ )ﺻﻮﺭﺗﻚ(

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ّ

موفّقیت در آزمون کالسی
���ب ��ر ������ت ا������ ���� د����ن.درس ّاول �� ��.د���ان ار���ط ����ار �����

نیامدن مﻌلّم به مدرسه
بیمار شدن پدر و مادر
خﻂ خﻄی شدن کتاب شما
 29ﻣﺘﻦ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﻴﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

روز جمﻌه به تولّد دوستم رفتم .در مهمانی تولّد او افراد زیادی آمده بودند .در آنﺠا به رفتار آنها دقّت
متوجه شدم که آنها از راههای مﺨتلفی با یکدیگر ارتباﻁ برقرار میکنند.
کردم و
ّ
هنگامیکه به خانه برگشتم ،لیستی از رفتار افراد تهیّه کردم.
از شما میخواهم به من کمﻚ کنید که در جدول زیر ،رفتارهای مناسب و
نامناسب را مشﺨّ ﺺ کنم و شکﻞ مناسب آن رفتار را نشان دهم.
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎﻥ

با صدای بلند با یکدیگر صﺤبت میکردند.
توجهی به حرف
هرکﺲ مشغول کار خود بود و ّ
طرف مقابﻞ خود نداشت.
دربارهی موضوعات خﺼوصی افراد از آنها سﺆال
میپرسیدند.
از حرکات سر و صورت به نشانهی تﺄیید حرفهای
دیگران استفاده میکردند.
حرف دیگران را قﻄﻊ نمیکردند.
بدون اجازه وارد اتاق خواب میزبان میشدند.
12

ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﻓﺘﺎﺭ

30

ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺷﻜﻞﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ؟

ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ؟
ّ

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺆﺍﻝﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺑﺰﻧﻴﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺣﺮﻭﻑ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺭﻣﺰ ﺟﺪﻭﻝ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻳﻚ

���ب ��ر ������ت ا������ ���� د����ن.درس ّاول �� ��.د���ان ار���ط ����ار �����

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﻳﺪ؟ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﺍﻯ ﺷﻤﺎ

ﺳﻄﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻥ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.

طرف ا ّول گفتوگو

مﺤدودهی هر فرد که بدون اجازه نمیتوان وارد آن شد.

ﺡ

بهجای »تو« برای خﻄاب بزرگترها بهکار میبریم.

گ
و

از کلمات مﺆ ّدبانه
مهم گفتوگو
از قسمتهای ّ

طرف دوم گفتوگو

از حالتهای صورت
از افرادی که در مدرسه با او ارتباﻁ دارید.
ا ّولین فردی که بﻌد از تولّد با او ارتباﻁ برقرار میکنیم.

ی
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درس

در تﺼاویری که با دیدن آنﻬا احﺴاﺱ ﺧوشایندی ﭘیدا میکنید ،ﻋالمت
احﺴاﺱ ناﺧوشایندی به شما دست میدهد ،ﻋالمت

و در تﺼاویری که از دیدن آنﻬا

را رنﮓ کنید.

همانگونه که مشاهده کردید ،برخی احساسات ما خوشایند و برخی ناخوشایند هستند.
احساسات خوشایند ،در ما تﺄﺛیر خوبی میگذارند و ما آنها را دوست داریم؛ مانند شادی.
احساسات ناخوشایند را دوست نداریم و میخواهیم از آنها دور شویم؛ مانند غم و اندوه.
14

توجه به شرایﻂ شﺨﺺ ،میتوانند خوشایند یا ناخوشایند باشند .مانند غرور،
برخی از احساسات ،با ّ
تﻌﺠب.
غﺼه ،وابستگی ،تمایﻞّ ،
ّ

با انﺠام دادن کارهایی این احساس را در ما ایﺠاد کنند.
ﻏﻢﻭﺍﻧﺪﻭﻩ :احساسی طبیﻌی و عادی است و همهی انسانها در زندگی ،گاهی این احساس را پیدا میکنند.
حوادﺙ ،رفتارهای دیگران و گاهی کارهای خودمان باعﺚ ناراحتیمان میشود.
روناﻙ به تازگی مادربﺰرگﺶ را از دست داده است ،او ﺧیﻠی ناراحت و ﻏمﮕﲔ است .راههای مناسب برای
برﻃرﻑکردن احﺴاﺱ ﻏﻢ و اندوه را ،به او وﺻﻞ کنید.

نوشتن دربارهی احساس خود
دعا کردن و کمﻚ خواستن از خدا
منزوی شدن و با کسی حرف نزدن
کمﻚ گرفتن از بزرگترها

���ب ��ر ������ت ا������ ���� د����ن.درس دوم.ا�����ت ��

ﺷاﺩﻯ :احساسی است که هم خود ما میتوانیم آن را در خود بهوجود بیاوریم ،هم دیگران میتوانند

در مواﻗﻊ ﻏﻢ و اندوه ،اﳒام کارهای شاد و اﻋماﻟی که در باﻻ به آنﻬا اشاره شد ،به ما کمﻚ میکند که کمﺘر
به ناراحﺘی ﺧود ﻓکر کنیﻢ.

تﺮس :ترس احساس طبیﻌی و عادی است که در انسان و دیگر جانوران وجود دارد.
آیا تا به حاﻝ ﻓکر کردهاید که احﺴاﺱ ترﺱ ،سودمند است یا مﻀر؟
برای ﭘیدا کردن ﺟواﺏ ،ﺟدوﻝ زیر را کامﻞ کنید.

ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺮﺳﻨﺎﻙ
ّ

ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ  /ﻣﻀﺮ

ﺳﻮﺩ ﻳﺎ ﺿﺮﺭ ﺁﻥ ﭼﻴﺴﺖ؟

ترس از رانندگی با سرعت باﻻ
ترس از دندانپزشکی
به ترسی که از ما مﺤافﻈت کند ،ترس بهجا میگویند .این ترس سودمند است.
خداوند این نوع ترس را برای مقابله با خﻄر در وجود جانداران قرار داده است و این ترسها از
انسان مﺤافﻈت میکند.
15

بﻌﻀی از ترسها نادرستاند که به آن ترس نابهجا گفته میشود.
مدت فکر ما را به خود مشغول کنند ،مشکالتی را برای ما
اگر این ترسها ،بهطور داﺋمی و طوﻻنی ّ
بهوجود میآورند.
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برای مقابله با ترس میتوانیم:
بهجا یا نابهجا بودن چیزی که از آن میترسیم و میزان ترس از آن را مشﺨّ ﺺ کنیم.
دربارهی آن از بزرگترها مشورت بگیریم.
کمکم و به مرور زمان ،با پدیدهای که ما را میترساند روبهرو شویم.
هنگام روبهرو شدن با چیزی که ما را میترساند ،از نام و یاد خدا
کمﻚ بگیریم.
فیلمهای ترسناﻙ تماشا نکنیم و هرگز دیگران را برای تفریﺢ و
شوخی نترسانیم.

ﮔﺰﻳنﻪﻯﺩﺭﺳتﺭﺍباعﻼمت
1

2

3

ﻛﺪﺍﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﻰ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺍﺳﺖ؟

الﻒ) جدایی از کسانی که دوستشان داریم.

ب) دیدار دوستان و آشنایان

ﺝ) شرکت در مراسم جشن تولّد

د) بازی در زنگ تفریﺢ

ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻊ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷﺪﻥ ﺑﺎ ﭼﻴﺰﻯ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﻰﺗﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺍﺯ ﻛﺪﺍﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﻢ؟

الﻒ) فریاد بزنیم.

ب) نقّاشی بکشیم.

ﺝ) از نام و یاد خدا کمﻚ بگیریم.

د) خودمان را سرگرم کنیم.

ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺯﻳﺮ ،ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ؟

الﻒ) غم
16

ّ
مشﺨﺺﻛنیﺪ.

ب) ترس

ﺝ) دلواپسی

د) شادی

ﺟﻤﻠﻪﻫاﻯﺩﺭﺳتﺭﺍباعﻼمت

ﻭﺟﻤﻠﻪﻫاﻯﻧاﺩﺭﺳتﺭﺍباعﻼمت

5

ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﻧﺪ.

6

ﻫﻤﻪﻯ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ،ﮔﺎﻫﻰ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺟاﻫاﻯﺧاﻟیﺭﺍباﻭﺍژﻩﻫاﻯمناﺳﺐﻛاملﻛنیﺪ.
ﻭ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖﺍﻧﺪ.

7

ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﺗﺮﺱﻫﺎ

8

ﺗﺮﺳﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﻨﺪ ،ﺗﺮﺱ

9

ﻫﻤﻪﻯ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴّﺖﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ.
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻰ ﺩﺍﺭﻳﻢ.

بﻪﭘﺮﺳﺶﻫاﻯﺯﻳﺮﭘاﺳﺦﺩﻫیﺪ.
10

ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﻨﻴﺪ.

احساس شادی:
ترس بهجا:
11

ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﻡ ﺑﺒﺮﻳﺪ.

12

ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﻣﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ؟

13

ﺁﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﻢ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﭼﺮﺍ؟

14

ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺮﺱ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

15

ﭼﻪ ﺭﺍﻩﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟ )ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ(
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4

ﺗﺮﺱﻫﺎﻯ ﻧﺎﺑﻪﺟﺎ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.

ّ
مشﺨﺺﻛنیﺪ.
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ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻭ ﺍﺯ ﭼﻪ ﺭﺍﻩﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﺮﺱﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻛﻨﻴﻢ؟ )ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ(

17

ﺑﻪ ﭼﻪ ﻛﺴﻰ ﺗﺮﺳﻮ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ؟ ﻓﺮﺩ ﺗﺮﺳﻮ ﭼﻪ ﻧﻮﻉ ﺗﺮﺳﻰ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟

18

ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻨﻴﺪ.

19

ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺗﺮﺱﻫﺎﻯ ﺯﻳﺮ ﺑﻪﺟﺎ ﻭ ﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﻧﺎﺑﻪﺟﺎ ﺍﺳﺖ؟ ﺗﺮﺱﻫﺎﻯ ﺑﻪﺟﺎ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻛﻨﻴﺪ.

ترس
از تاریکی
ترس
از موجودات خیالی

18

ترس از بلندی
ترس
از حیوانات درنده

ترس از آمپول

ترس از امتﺤان
ترس
از صدای وحشتناﻙ

ﺑﺮﺍﻯ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻃﺮّﺍﺣﻰ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
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