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مطالعات اجتماعی پایۀ پنجم

ش های چندگانه
ش هو

س در زمینۀ مهارت های کاوشگری و مهارت های زندگی و پرور
ش درو

جدول پوش

فصل
س

در
فعالیت

مهارت های 
کاوشگری

مهارت های اجتماعی 
و مهارت های زندگی

مهارت های 
سواد خواندن

مهارت های 
حسابی و عددی

ش های 
ش هو

پرور
چندگانه

اول:
زندگی با 
دیگران

1ــ من با دیگران 
ارتباط برقرار 

می کنم.

ذکر نام، دلیل و اهمیت افرادی که با آنها در ارتباط هستید به 
ص 3(

ترتیب اهمیت )
ش و 

کاو
برقراری ارتباط

مهارت زندگی
ش بصری

هو

ش آموزان موضوعی را انتخاب و 
با راهنمای معلم یکی از دان

ش آموزان 
دربارٔه آن صحبت کند و در پایان صحبت، نظر دان

وگو توسط گوینده و  پرسیده شود که آیا نکات صحیح گفت 
ص5(

شنوندگان رعایت شده است )

برقراری ارتباط
مهارت زندگی

ش بصری
هو

های بیان شده  نوشتن جملٔه مؤدبانه و محترمانه برای عبارت 
ص  5(

(
برقراری ارتباط

مهارت اجتماعی
خواندن متن

ش بصری
هو

آموز که  ش 
ص دان

وگو و تشخی های مختلف گفت  بیان موقعیت 
ص 6(

وگو رعایت نشده است ) ها اصول گفت  در کدام متن 
ش و 

کاو
برقراری ارتباط

مهارت زندگی
خواندن متن

ش بصری
هو

های مختلف ارتباطی با استفاده از  حالت 
شماره گذاری 

ص 6(
تصاویر )

بررسی
ش بصری

هو

آموزان و  ش 
ش دربارٔه رعایت حریم شخصی توسط دان

پرس
ص6(

چگونگی آن )
ش

بررسی و کاو
مهارت زندگی

ش بیانی
هو

انجام فعالیت  به کار ببندیم دربارٔه اجرای پانتومیم و بیان 
ص6(

المی ) حالت های ارتباطات غیرک
برقراری ارتباط

ش جسمانی و 
هو

حرکتی
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ش های چندگانه

ش هو
س در زمینۀ مهارت های کاوشگری و مهارت های زندگی و پرور

ش درو
جدول پوش

فصل
س

در
فعالیت

مهارت های 
کاوشگری

مهارت های اجتماعی 
و مهارت های زندگی

مهارت های 
سواد خواندن

مهارت های 
حسابی وعددی

ش های 
ش هو

پرور
چندگانه

اول:
زندگی با 
دیگران

2ــ احساسات ما

بیان احساسات در برابر قرارگرفتن حالت های شادی، غم، 
ص 7(

س )
تر

برقراری ارتباط
ش بصری

هو

دهد.  تکمیل جدول که حالت های مختلف احساسات را نشان می 
برقراری ارتباط

ش بیانی
هو

نوشتن جملٔه مؤدبانه و محترمانه برای عبارت های بیان شده 
ص5(

(
ش

بررسی و کاو
مهارت نوشتن

ش بیانی
هو

انجام فعالیت  شمارٔه 2 به کار ببندیم دربارٔه بیان کارهایی 
که می تواند اعضای خانواده، معلم و کارکنان مدرسه را 

ص 8(
خوشحال کند )

بررسی و 
برقراری ارتباط

مهارت نوشتن
ش بیانی

هو

اید و ارائه آن به  بیان سه موقعیت که دچار غم و اندوه شده 
ص 9(

معلم )
برقراری ارتباط

مهارت نوشتن
ش بیانی

هو

ص 10(
س بجا و نابجا )

های تر بیان موقعیت 
ش 

بررسی و کاو
و برقراری 

ارتباط
مهارت زندگی

مهارت نوشتن
ش بیانی

هو

کاربرگٔه شمارٔه 2 بیان موضوعات که شما از آن می ترسید و 
ص 11(

س آنها )
درجٔه تر

ش 
بررسی و کاو

و برقراری 
ارتباط

مهارت زندگی
مهارت نوشتن

ش بیانی
هو

3ــ همدلی با 
دیگران

ها  هایی از همدلی با اعضای خانواده و همکالسی  بیان نمونه 
ص 15(

و دیگران )
ش

بررسی و کاو
مهارت اجتماعی

مهارت نوشتن
ش بیانی

هو

بازدید از جمعیت هالل احمر به همراه معلم و دعوت از  یکی 
هایی که در آن سازمان  از کارکنان آن سازمان دربارٔه فعالیت 

ص 17( 
شود ) انجام می 

بررسی و 
برقراری ارتباط

شناخت مؤسسات 
اجتماعی

ش بیانی
هو
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ش های چندگانه

ش هو
س در زمینۀ مهارت های کاوشگری و مهارت های زندگی و پرور

ش درو
جدول پوش

فصل
س

در
فعالیت

مهارت های 
کاوشگری

مهارت های اجتماعی 
و مهارت های زندگی

مهارت های 
سواد خواندن

مهارت های 
حسابی و عددی

ش های 
ش هو

پرور
چندگانه

اول:
زندگی با 
دیگران

4ــ من عضو 
گروه هستم

ص کنید هر گروه چه فعالیتی انجام 
با توجه به تصویر مشخ

ص 16(
می دهند )

برقراری ارتباط 
و مشارکت

مهارت اجتماعی
ش بصری

هو

ص 16(
افراد این گروه ها چه اهداف مشترکی دارند )

ش
بررسی و کاو

مهارت زندگی
ش بصری

هو

ش آموز دربارهٔ گروه بودن یا نبودن متون ارائه 
ص دان

تشخی
ص 17(

شده )

ش 
بررسی و کاو

و اظهارنظر 
شخصی

ش بیانی
هو

از همکاری در گروه های مدرسه و ارائٔه نتایج  بیان دو مورد 
ص 18(

این همفکری )

بررسی و 
اظهارنظر 
شخصی

مشارکت و همفکری

تشکیل گروه  حفاظت از محیط زیست و بیان نتایج مشورت 
ص 18(

( از طریق تصمیم گروهی 

بررسی و 
اظهارنظر 
شخصی

مشارکت و همفکری

ش آموزان و چگونگی 
دربارٔه ویژگی نمایندٔه دان س وجو 

پر
ص 19(

آن ) انتخاب 
ش

بررسی و کاو
مشارکت

طرح موضوعات مختلف با نمایندگان جهت طرح در شورای 
ص 19(

ش آموزی )
دان

اظهارنظر 
شخصی

مشارکت

شورای 
ش آموزان برای نمایندگی 

بیان ویژگی های دان
از نمایندگان شورای  ش آموزی و همچنین بیان انتظارات 

دان
آموزی ش 

دان

ش و 
کاو

اظهارنظر 
شخصی

مهارت های اجتماعی
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ش های چندگانه

ش هو
س در زمینۀ مهارت های کاوشگری و مهارت های زندگی و پرور

ش درو
جدول پوش

فصل
س

در
فعالیت

مهارت های 
کاوشگری

مهارت های اجتماعی 
و مهارت های زندگی

مهارت های 
سواد خواندن

مهارت های 
حسابی و عددی

ش های 
ش هو

پرور
چندگانه

دوم:
سرزمین ما

5  ــ جمعیت 
ایران

س و 
فعالیت 3: به کار ببندیم دربارهٔ انتخاب نمایندهٔ هر کال

ص 19(
ک نماینده و نحوهٔ رأی گیری و اعالم نتایج )

ویژگی های ی
برقراری ارتباط

مشارکت و همفکری

فعالیت 4: تشکیل گروه همدلی و تعیین هدف های این گروه 
ص 19(

با مشورت و همفکری )
برقراری ارتباط

مشارکت و همفکری

ص 22(
س )

بیان جمعیت کال
بررسی

مهارت های 
حسابی

ص 22(
س و مدرسه )

س وجو دربارهٔ جمعیت کال
پر

ش
بررسی و کاو

مهارت های 
حسابی

ص 22(
س ها با یکدیگر )

مطابقت جمعیت کال
بررسی 

مهارت های 
حسابی

و 
ترین  3، ترسیم نمودار پرجمعیت 

شمارٔه 
کاربرگٔه 

ص 22(
ش آموزان در پایه های مختلف )

کم جمعیت ترین دان
بررسی 

مهارت های 
حسابی

جمعیت شهر یا روستای محل زندگی
بررسی

آشنایی با محل زندگی
مهارت های 

حسابی

با توجه به نقشٔه ایران از نواحی 2 و 3 چند شهر را مثال 
ص 24(

بزنید )
ش

بررسی و کاو
مکان یابی

ش بصری ــ 
هو

فضایی

روی نقشه با دایره  ک معلم محل تقریبی زندگی خود را 
با کم

ص کنید و بگویید جزء کدام نواحی جمعیت ایران است 
مشخ

ص 24(
(

ش
بررسی و کاو

مکان یابی
ش بصری ــ 

هو
فضایی
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ش های چندگانه

ش هو
س در زمینۀ مهارت های کاوشگری و مهارت های زندگی و پرور

ش درو
جدول پوش

فصل
س

در
فعالیت

مهارت های 
کاوشگری

مهارت های اجتماعی 
و مهارت های زندگی

مهارت های 
سواد خواندن

مهارت های 
حسابی و عددی

ش های 
ش هو

پرور
چندگانه

دوم:
سرزمین ما

5  ــ جمعیت 
ایران

و روستاها در کوهپایه های  ش تعداد جمعیت شهرها 
افزای

البرز نسبت به نواحی مرکزی ایران و ذکر دلیل آن
ش

بررسی و کاو
ش بیانی

هو

ک محل 
با استفاده از تصاویر عواملی که موجب مهاجرت و تر

ص  26( 
دید می شود را بیان کند ) زندگی و جذب به محیط ج

ش
بررسی و کاو

ش بصری- بیانی
هو

بخواهیم جمعیت در همان جا بماند و به ناحیٔه دیگری  اگر 
ص 26(

مهاجرت نکند چه اقداماتی باید انجام دهیم؟ )
اظهارنظر 
شخصی

ش بیانی
هو

س وجو از اعضای خانواده مبنی بر اینکه آیا شما متولد 
پر

دیگری به اینجا مهاجرت  همین مکان هستید یا از جای 
ص 26(

س )
کرده اید و ارائٔه آن به کال

ش
بررسی و کاو

ش بیانی
هو

6  ــ منابع آب 
ایران

ک 
ض کنید اگر در ی

با اعضای خانواده مشورت کنید و فر
مشکالتی برای شما به وجود  روز از زندگی شما آب نباشد چه 

ص 27(
س ارائه کنید )

خواهد آمد فهرست کنید و در کال

ش 
بررسی و کاو

و اظهارنظر 
شخصی

مشورت و همفکری
ش بیانی

هو

دلیل اینکه مهم ترین تمدن ها در کنار رودها به وجود آمده 
ص 27( 

( چیست؟ 
ش

بررسی و کاو
شناخت مؤسسات 

اجتماعی
ش بیانی

هو

با استفاده از تصویر مراحل تشکیل رود را توضیح دهید 
ص 28(

(
بررسی 

ش بصری ــ 
هو

فضایی

ص 28(
اهمیت نواحی کوهستانی )

ش
بررسی و کاو

ش بیانی
هو

… بر 
کاربرگٔه شمارٔه 4، نشان دادن رود، دریا، دریاچه و 

ص 28(
روی نقشه )

بررسی
ش بصری ــ 

هو
فضایی
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ش های چندگانه

ش هو
س در زمینۀ مهارت های کاوشگری و مهارت های زندگی و پرور

ش درو
جدول پوش

فصل
س

در
فعالیت

مهارت های 
کاوشگری

مهارت های اجتماعی 
و مهارت های زندگی

مهارت های 
سواد خواندن

مهارت های 
حسابی و عددی

ش های 
ش هو

پرور
چندگانه

دوم:
سرزمین ما

6 ــ منابع آب 
ایران

تأمین آب مردم شهر تهران
بررسی

ش بیانی
هو

ریزد سه رودی که به دریای خزر می 
بررسی

ش بیانی
هو

رودهای کارون و زاینده رود از کدام شهرها عبور می کنند؟ 
بررسی

ش بیانی
هو

سفیدرود از به هم پیوستن کدام رودها به وجود می آیند؟
بررسی

ش بیانی
هو

رودها برای چه کارهایی  روستانشینان و شهرنشینان از آب 
ص 30(

استفاده می کنند )
ش

بررسی و کاو
شناخت محیط زندگی

وجود  س وجو کنید در نزدیکی محل زندگی شما چه رودی 
پر

ص 30(
( ن رود می شود؟  استفاده ای از ای دارد )با ذکر نام(. چه 

ش
بررسی و کاو

شناخت محیط زندگی

فعالیت 1 و 2 به کار ببندیم

ک روز
تکمیل جدول مصرف آب خانگی در ی

ش
بررسی و کاو

حفاظت از 
محیط زیست

ص 31(
آب ) تهیٔه پوستر دربارهٔ هشدار دربارهٔ مصرف نادرست 

ش
بررسی و کاو

حفاظت از 
محیط زیست

مناسب نبودن بعضی رودها برای کشاورزی
ش

بررسی و کاو
شناخت محیط زندگی

مسئلٔه آلودگی آب  ک رود، انشا بنویسید و 
دربارهٔ سرگذشت ی

ص 31(
و راه های جلوگیری از آن را بیان کنید )

ش و 
کاو

اظهارنظر 
شخصی

حفاظت از 
محیط زیست

ش بیانی
هو
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ش های چندگانه

ش هو
س در زمینۀ مهارت های کاوشگری و مهارت های زندگی و پرور

ش درو
جدول پوش

فصل
س

در
فعالیت

مهارت های 
کاوشگری

مهارت های اجتماعی 
و مهارت های زندگی

مهارت های 
سواد خواندن

مهارت های 
حسابی و عددی

ش های 
ش هو

پرور
چندگانه

دوم:
سرزمین ما

7ــ نواحی صنعتی 
مهم ایران

کاربرگٔه شمارهٔ 5، مواد اولیٔه مناسب برای تهیٔه کاالهای تولید 
ص32(

شده)
ش

بررسی و کاو
حفاظت از محیط زیست

ش بیانی
هو

دهید. بازدید از کارخانٔه  س انجام 
کاربرگٔه شمارٔه 6 را در کال

ص 33(
شناسایی عوامل تولید )

خودروسازی، 
ش

بررسی و کاو
ش بصری

هو

ک کارخانه بازدید کنید و به طور گروهی 
به همراه معلم خود از ی

ص 33(
س را ارائه کنید )

ش بازدید از کال
گزار

ش و 
بررسی و کاو

اظهارنظر شخصی
ش بصری

هو

ص 36(
س صنایع مصرفی زیاد در اطراف شهرها )

علت تأسی
ش

بررسی و کاو
ص 36(

تعیین صنایع مصرفی و مادر )
ش

بررسی و کاو
ش بصری ــ بیانی

هو
ک از صنایع، دو 

با توجه به نقشٔه پراکندگی صنایع و معادن برای هری
ص 36(

شهر را نام ببرید )
بررسی

ش بصری ــ 
هو

فضایی
ص 36(

وجود کارخانه در محل زندگی )
ش

بررسی و کاو
شناخت محیط زندگی

8  ــ راه ها و حمل و 
نقل )1(

مقایسٔه وسایل حمل و نقل عمومی قبل از اختراع اتومبیل و تفاوت 
ص 38(

آن با وسایل حمل و نقل امروزی )
ش

بررسی و کاو
ش بصری

هو

با توجه به تصویر کدام وسیله برای سفر درون شهری مناسب تر است 
ص 39(

و هوا را کمتر آلوده می کند؟ )
ش

بررسی و کاو
حفاظت از محیط زیست

ش بصری
هو

کدام وسیله مشکل ترافیکی و هزینٔه کمتری دارد؟ در آینده بهتر است 
ص 39(.

ش دهیم؟ با ذکر دالیل آن )
کدام وسیله را افزای

ش
بررسی و کاو

حفاظت از محیط زیست

کاربرگٔه شمارٔه 7، تکمیل جدول رفت وآمد به مدرسه و همچنین 
ص 39(

ترسیم نمودار از عددهای به دست آمده )
ش

بررسی و کاو
ش بصری ــ 

هو
فضایی

ص 39(
کارخانٔه کمپوت سازی برای حمل و نقل به چه وسایلی نیاز دارد )

بررسی 
ش بصری

هو
توجه به بسته بندی کاال و تولیدکنندهٔ کاال و اینکه مسیری که کاال طی 

ص 41(
کرده تا به شهر و روستای شما برسد )

ش
بررسی و کاو

ش بصری
هو

ترها دربارهٔ محصوالت کشاورزی که در ناحیٔه شما  گ 
وجو از بزر س 

پر
ص 41(

شود، اما در محل زندگی شما وجود دارد؟ ) تولید نمی 
ش

بررسی و کاو
آشنایی با محیط زندگی
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ش های چندگانه

ش هو
س در زمینۀ مهارت های کاوشگری و مهارت های زندگی و پرور

ش درو
جدول پوش

فصل
س

در
فعالیت

مهارت های 
کاوشگری

مهارت های اجتماعی 
و مهارت های زندگی

مهارت های 
سواد خواندن

مهارت های 
حسابی و عددی

ش 
پرور

ش های چندگانه
هو

دوم:
سرزمین ما

ها و  9ــ راه 
حمل  و نقل )2(

با توجه به نقشه، راه آهن سراسری به کدام بنادر دریایی خزر 
س مربوط می شود؟

و خلیج فار
بررسی

ش بصری ــ 
هو

بیانی
گ آهن چادرملو و بافق با چه 

با توجه به مطابقت گذشته سن
ص 45(

وسیله ای به کارخانٔه ذوب آهن می رسد؟ )
بررسی 

آشنایی با محیط زندگی 
و رعایت نکات ایمنی

ش بصری
هو

گ ترها دربارٔه حفظ ایمنی در مکان هایی که 
س وجو از بزر

پر
ص 45(

قطار از آنجا عبور می کند )
ش

بررسی و کاو
ش بیانی

هو

کاربرگٔه شمارٔه 8 دربارٔه مقایسٔه انواع وسایل حمل و نقل را 
ص 48(

س انجام دهند )
در کال

ش
بررسی و کاو

ش بیانی
هو

اگر در جنوب کشور دریا وجود نداشت ما چه مشکالتی 
ص 48(

داشتیم )
ش

بررسی و کاو
ش بیانی

هو

اگر قرار باشد به سفر بروید کدام وسیلٔه حمل و نقل را 
ص 48(

می توانید انتخاب کنید و دالیل انتخاب آن )
ش

بررسی و کاو

10ــ کشور ما 
چگونه اداره 

شود؟ می 

متن را بخوانید و نظر بدهید. اگر این گروه مدیر و معاون 
ص 49(

نداشت چه اتفاقی می افتاد )
ش و 

بررسی و کاو
اظهارنظر شخصی

ش بیانی
هو

س نمودار چه شباهت هایی 
بین وظایف اصلی حکومت ها براسا

ص 50(
وجود دارد )

ش
بررسی و کاو

ش بیانی
هو

ش 
ش و پرور

س جمهور و وزیر آموز
س وجو کنید که رئی

پر
وقت چه کسی است.

ش
بررسی و کاو

ش بیانی
هو

س شورای اسالمی 
پیدا کردن خبری در روزنامه دربارهٔ مجل

یا دولت
ش

بررسی و کاو
ش بیانی

هو

ص 53(
با همفکری، کاربرگٔه شمارٔه 9 را انجام دهید  )

ش 
بررسی و کاو

ش بصری
هو
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ش های چندگانه

ش هو
س در زمینۀ مهارت های کاوشگری و مهارت های زندگی و پرور

ش درو
جدول پوش

فصل
س

در
فعالیت

مهارت های 
کاوشگری

مهارت های اجتماعی 
و مهارت های زندگی

مهارت های 
سواد خواندن

مهارت های 
حسابی و عددی

ش های 
ش هو

پرور
چندگانه

سوم:
زندگی در 

نواحی دیگر 
جهان

11ــ  کشورهای 
همسایه )1(

کشورهایی که در شمال ایران قرار دارند و همچنین همسایگان 
ص 56(

شرقی و غربی ایران کدام اند؟ )
بررسی

خواندن متن
ش بیانی

هو

ص 56(
کم وسعت ترین کشور همسایٔه ایران )

بررسی
خواندن متن

کدام کشور همسایه مانند ایران به دریای خزر و دریای عمان راه 
ص 56( 

دارد )
بررسی

خواندن متن
ش بیانی

هو

ص 56(
اید؟ ) آیا تاکنون به کشورهای همسایه سفر کرده 

بررسی
س های ارمنستان و 

بعد از مطالعٔه در انجام کاربرگٔه شمارٔه 10 
ص 61(

آذربایجان )نقشه خوانی( )
بررسی

خواندن متن
ش بصری ــ فضایی

هو

12ــ  کشورهای 
همسایه )2(

پاکستان و  س های 
بعد از مطالعٔه در انجام کاربرگٔه شمارٔه 11، 

ص 65(
ترکمنستان )

بررسی
خواندن متن

ش بصری ــ فضایی
هو

13ــ حرکت های 
زمین

ص 67(
کشد ) ش زمین به دور خود چند ساعت طول می 

گرد
بررسی

س آموخته های قبلی، جابه جایی خورشید در طول روز مربوط 
براسا

ص 67(
به حرکت خورشید است یا زمین؟ توضیح دهید. )

ش
بررسی و کاو

ش بیانی
هو

ص67(
انجام فعالیت شمارٔه 1 به کار ببندیم )ساختن ساعت آفتابی( )

ش
بررسی و کاو

ش جسمانی ــ حرکتی
هو

چگونه به آن 
چرخیده اید؟ 

خورشید 
چندبار دور 

شما تاکنون 
پی برده اید؟

ش و 
بررسی و کاو

اظهارنظر شخصی
خواندن متن

ش بیانی
هو

ص 68(
نتیجٔه حرکت چرخشی و انتقالی زمین )

بررسی
خواندن متن

با راهنمایی معلم خط ها را پیدا  س بیاورید و 
کرٔه جغرافیایی به کال

ص 70(
کنید )

ش
بررسی و کاو

ش جسمانی ــ حرکتی
هو

ص کنید. 
ک دایره بکشید و محل قطب شمال و جنوب را مشخ

ی
ص 70(

خط استوا و نصف النهار مبدأ را روی آن رسم کنید )
ش

بررسی و کاو
ش بصری ــ فضایی

هو

س تصویر بنویسید و 
محل دقیق هتل، مسجد و راهنمای سفر براسا

ص 71(
بگویید چه مکانی هستند؟ )

ش
بررسی و کاو

ش بصری ــ فضایی
هو
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ش های چندگانه

ش هو
س در زمینۀ مهارت های کاوشگری و مهارت های زندگی و پرور

ش درو
جدول پوش

فصل
س

در
فعالیت

مهارت های 
کاوشگری

مهارت های اجتماعی 
و مهارت های زندگی

مهارت های 
سواد خواندن

مهارت های 
حسابی و عددی

ش های 
ش هو

پرور
چندگانه

چهارم:
زیارت 

های  مکان 
س

مقد

14ــ زندگی در 
نواحی مختلف 

جهان

س های جهان را 
به نقشه توجه کنید. نام قاره ها و اقیانو

ص73(
بنویسید )

بررسی
ش بصریـ ـ فضایی

هو

ص 73(
همسایه های ایران در کدام قاره ها هستند )

بررسی
ش بصریـ ـ فضایی

هو

ص 73( 
س آرام دوبار روی نقشه نوشته شده است )

چرا اقیانو
بررسی و 

ش
کاو

ش بصریـ ـ فضایی
هو

15ــ بازگشت از 
سفر حج

با توجه به نقشٔه شمارٔه 1، دریاهای اطراف شبه جزیرٔه 
ص 83(

عربستان را نام ببرید )
بررسی

ش بیانی
هو

با توجه به توضیحات پدر سارا، عربستان چه نوع آب و 
ص 83(

هوایی دارد؟ )
بررسی

ش بیانی
هو

های نقشه در شهرهای تبریز،  ش 
س فل

ترسیم جهت قبله براسا
س و مشهد

بندرعبا
بررسی 

ش جسمانیـ ـ 
هو

حرکتی
ش بررسی دین اسالم 

س خطر کافران از گستر
علت احسا

ص 84(
(

بررسی 
ش بیانی

هو

رفتار کافران در برابر آزار و اذیت کافران
بررسی

ش بیانی
هو

ص 84(
ش رویدادهای تاریخی بر روی خط زمان )

نمای
بررسی

ش بصریـ ـ فضایی
هو

16ــ مدینه 
شهر پیامبر

ص 87(
بیان دو مسجد مهم جهان اسالم )

بررسی
ش بیانی

هو
وجوی  س 

انجام فعالیت های شمارٔه 3، به کار ببندیم دربارٔه پر
های زیارتی که اعضای خانواده در سفر حج از آن  نام مکان 

ص 87(
بازدید کرده اند )

بررسی 

ص 87(
بیان ویژگی های اخالقی پیامبر اکرم )

بررسی
خواندن متن
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ش های چندگانه

ش هو
س در زمینۀ مهارت های کاوشگری و مهارت های زندگی و پرور

ش درو
جدول پوش

فصل
س

در
فعالیت

مهارت های 
کاوشگری

مهارت های اجتماعی 
و مهارت های زندگی

مهارت های 
سواد خواندن

مهارت های 
حسابی و عددی

ش های 
ش هو

پرور
چندگانه

پنجم:
زندگی در 

نواحی 
دیگر جهان

17ــ  سفر به 
کربال )1(

مطالعٔه متن جمهوری عراق و انجام کاربرگٔه شمارٔه 13 که در 
ص 90(

مورد کشور عراق است )
بررسی

خواندن متن و 
نوشتن

ش بیانی
هو

18ــ سفر به 
کربال )2(

ص 94(
گ صفین )

انجام کاربرگٔه شمارٔه 16، دربارٔه جن
بررسی

خواندن متن و 
نوشتن

ص 94(
علت قیام امام حسین )ع( علیه حکومت یزید )

بررسی
خواندن متن و 

نوشتن

ص 95(
دریافت پیام از واقعٔه عاشورا )

بررسی  و 
ش

کاو
ش بیانی

هو

خصیت های  کاربرگٔه شمارهٔ 14 و 15 دربارهٔ خط زمان تاریخ و ش
ص 95(

اسالم )
ش

بررسی و کاو
خواندن متن و 

نوشتن
ش تصویری ــ 

هو
فضایی

19ــ ایرانیان 
مسلمان، حکومت 

تشکیل می دهند

کومت  س را به قدرت رساندند و چرا از ح
ان بنی عبا چرا ایرانی

ص 101(
س راضی شدند؟ )

بنی عبا
بررسی

ش بیانی
هو

ایرانی رونق  زبان فارسی در دوره های حکومت  چرا هنر و 
ص 101(

پیدا کرد )
ش

بررسی و کاو
خواندن متن و 

نوشتن

وشمندی های  ک نمونه از ه
آموخته های کتاب فارسی، ی با توجه به 

ابوعلی سینا را تعریف کنید.
بررسی

ش بیانی
هو
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ش های چندگانه

ش هو
س در زمینۀ مهارت های کاوشگری و مهارت های زندگی و پرور

ش درو
جدول پوش

فصل
س

در
فعالیت

مهارت های 
کاوشگری

مهارت های اجتماعی و 
مهارت های زندگی

مهارت های سواد 
خواندن

مهارت های حسابی 
و عددی

ش های 
ش هو

پرور
چندگانه

پنجم:
زندگی در 

نواحی دیگر 
جهان

20ــ وزیر کاردان 
شهرهای آباد

ک تبار را با توجه به خط زمان نام ببرید و بگویید دورٔه 
سه حکومت تر

ص 105(
ک طوالنی تر بوده است )

حکومت کدام ی
بررسی

ش بیانی
هو

ص 105(
چگونگی به قدرت رسیدن ترکان در ایران )

بررسی
ک از سه حکومت غزنویان، 

س و بیان اینکه کدام ی
مطالعٔه متن در

سلجوقیان و خوارزمشاهیان، اهمیت بیشتری دارد؟ )با ذکر دالیل آن( 
ص 105(

(
بررسی

خواندن متن و نوشتن

ک تبار و ذکر 
ش ایرانیان در ادارٔه امور کشور در زمان سلسله های تر

نق
ص 105(

دالیل آن )
بررسی

خواندن متن و نوشتن

21ــ کشورگشایان 
بی رحم

ش نمایشنامه های کوتاه 
انجام فعالیت شمارٔه 1 به کار ببندیم دربارٔه نگار

دربارٔه ورود بازرگانانی که از جانب چنگیز به ایران آمدند و نحؤه برخورد 
حاکم ُاترار با آنان

بررسی
خواندن متن و نوشتن

ش جسمانی ــ 
هو

حرکتی

ص 108(
دالیل حملٔه مغول ها به ایران )

بررسی
به نظر شما اگر ماجرای شهر ُاترار رخ نمی داد، باز هم مغول ها به ایران 

ص 108(
حمله می کردند؟ )با ذکر دلیل( )

بررسی و اظهارنظر 
شخصی

ش بیانی
هو

های چنگیز و تیمور چه پیامدهایی را برای  توضیح دربارٔه اینکه حمله 
ص 108(

ایران داشت )
ش

بررسی و کاو
ش بیانی

هو

ها 22ــ  بازسازی ویرانه 

ارائٔه توضیحاتی دربارٔه اینکه ایرانیان چه تأثیراتی بر جانشینان چنگیز و 
ص 111(

تیمور داشتند؟ )
بررسی

ش بیانی
هو

با توجه به تصاویر سکه های دورٔه ایلخانیان، کلمه های اللّه و محمد 
ص 111(

چیست؟ )
دهندٔه  نشان 

ش
بررسی و کاو

با توجه به مطالبی که دربارٔه خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب فارسی 
خواندید. دلیل این مرد دانشمند و اقدامات او را به اختصار بیان کنید 

ص111(
(

ش
بررسی و کاو

ش بیانی
هو

انجام کاربرگٔه شمارٔه 17، با استفاده از کلمات داده شده دربارٔه 
شود.

شخصیت های ایرانی، متنی کوتاه نوشته 
بررسی

خواندن متن و نوشتن
ش بیانی

هو



بخش  دوم
راهنمای تدریس فصول کتاب مطالعات اجتماعی 
پایۀ پنجم ابتدایی
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من با دیگران ارتباط برقرار می کنم درس 1 
احساسات ما درس 2 

همدلی با دیگران درس 3 
من عضو گروه هستم درس 4 

مفاهیم کلیدیراهبردها یا حوزه های موضوعی

نظام اجتماعی
مسئولیت ها و تکالیف

نقش ها، گروه ها و مؤسسات 
اجتماعی

 ← رعایت حریم شخصی دیگران
 ← احساس همدلی با دیگران

 ← عضو مؤثر گروه بودن
 ← مسئولیت در قبال خود )احساس ترس، غم و اندوه، 

شادی و…(
 ← بیان نقش و وظایف هالل احمر و سازمان انتقال خون 

ایران 

 ← آموزه های قرآنیمیراث فرهنگیفرهنگ و هویت

ارزش ها و اخالق
مسئولیت پذیری 

تعاون

 ← احساس مسئولیت نسبت به همکالسی ها و افرادی 
که با آنها زندگی می کنیم.

 ← همکاری در گروه و مشارکت در کارهای دسته جمعی

بررسی و کاوش، برقراری ارتباط، مشارکت، واکنش شخصی و اظهارنظرمهارت های کاوشگری

زندگی با دیگرانفصل اّول



49

انتظارات یادگیری

انتظار می رود دانش آموزان با یادگیری این درس بتوانند:
1 علت نیاز انسان به ارتباط با دیگران را بیان کنند.

2 نام افرادی را که با آنها ارتباط دارند به ترتیب اهمیت بنویسند و علت مهم بودن این ارتباط را توضیح دهند.

3 نکات خوب گوش کردن و خوب صحبت کردن را رعایت کنند.

4 مفهوم حریم شخصی را بیان و حریم شخصی دیگران را رعایت کنند.

و چهره  تن  از حاالت  مؤثر  به طور  دیگران  با  ارتباط  در  و  بیان  را  غیرکالمی  ارتباط  از  5 مصادیقی 

استفاده کنند.

مواد و وسایل مورد نیاز

کتاب درسی، کاربرگٔه شماره  1

پیشنهادهایی برای شروع و پیشبرد درس ها

آماده کنید
تصاویر کتاب یکی از بهترین ابزارها برای درک مفاهیم است. تصاویر دختر با مادر، دانش آموز با معلم، 
فروشنده با مشتری و دو هم کالس، صفحٔه 2 را به دانش آموزان نشان دهید و از آنها بخواهید حدس بزنند 

این افراد در مورد چه چیزی با هم صحبت می کنند؟
نمی توانست  انسان  اگر  دارد؟  اهمیتی  ارتباط چه  برقراری  یا  این گفت وگوها  از  بپرسید هریک  آنها  از 

ارتباط برقرار کند، چه اتفاقی می افتاد؟

درس 1                         من با دیگران ارتباط برقرار می کنم
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آموزش دهید
استفاده از نمودار صفحٔه 3، به شناخت دانش آموز در اهمیت موضوع ارتباط با دیگران کمک می کند. از 
بچه ها بخواهید این فعالیت را انجام دهند و علت اهمیت هریک از این رابطه ها را در جلوی عدد آن بنویسند. 

مثال:

1 مادر و پدر: چون از من مراقبت و نیازهای مرا رفع می کنند.

2 خواهر و برادر

3 مادربزرگ و پدربزرگ

4 هم کالسی ها

5 دایی، خاله، عمه و عمو

ممکن است ترتیب افراد در نوشته های بچه ها متفاوت باشد، مثالً دانش آموزان تک فرزند در ردیف 2، 
نام افراد دیگر را بنویسند. بنابراین تکمیل این نمودار با توجه به شرایط دانش آموزان متفاوت خواهد بود.
مهارت های گفت وگو )خوب گوش کنیم و خوب صحبت کنیم( صفحٔه 4 را بخوانید و توضیح دهید. از 
بچه ها بخواهید فعالیت 2 صفحٔه 5، را انجام دهند. این فعالیت اهمیت زیادی دارد. دانش آموزان از طریق 
انجام این فعالیت، نقد و بررسی را یاد می گیرند و با روش مشاهدٔه دقیق آشنا می شوند. حداقل یک جلسٔه 

کامل را به اجرای این فعالیت، اختصاص دهید.
در مرحلٔه  بعد، فعالیت 3 صفحٔه 5 را انجام دهید. هدف از انجام این فعالیت تمرین رعایت ادب و احترام 

در گفت وگو با دیگران است. پاسخ فعالیت ها، مثال:

1 آیا ممکن است آن مجله را بردارم؟ اجازه دارم؟

2 معذرت می خوام باید تلفن را جواب بدهم.

3 خواهش می کنم، وظیفٔه من است.

4 معذرت می خواهم )ببخشید، حواسم نبود(.

 کلمٔه »حریم شخصی« را روی تخته بنویسید و دربارٔه آن توضیح دهید. بحث حریم شخصی اهمیت 
زیادی دارد و همٔه مطالب مربوط به آن در کتاب نوشته نشده است. 

به بخش دانستنی های معلم در پایان این درس توجه کنید. 
اکنون برای تحکیم یادگیری از دانش آموزان بخواهید فعالیت 4 و 6 صفحٔه 6 را انجام دهند. 

1

2

4
3

5
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فعالیت 4 صفحۀ 6
  دقت و توجه به سخنان

  انتخاب زمان مناسب برای گفت وگو
  قطع نکردن حرف گوینده

  حفظ حریم شخصی
  برای آموزش مبحث ارتباط غیرکالمی توجه دانش آموزان را به تصاویر صفحٔه 6 جلب کنید و از آنها 

بخواهید حدس بزنند، هریک از حالت های چهره در این تصاویر چه پیامی را منتقل می کند؟
توضیح دهید که ما در ارتباط با دیگران فقط از زبان و کلمه استفاده نمی کنیم، بلکه بخشی از پیام های 

خود را با اندام و حاالت چهره منتقل می کنیم.
که  دانش آموزانی  کنند.  اجرا  کالس  در  را  ببندیم  کار  به   ،1 شمارٔه  فعالیت  بخواهید  دانش آموزان  از 
موضوع  دانش آموزان  و  کنند  اجرا  کالس  در  پانتومیم  نمایش  داوطلبانه  می توانند  دارند  بیشتری  آمادگی 

نمایش را حدس بزنند و بیان کنند.
این فعالیت برای بچه ها جذاب است و موجب نشاط در کالس می شود. از دانش آموزان بخواهید فعالیت 

شمارٔه 5 صفحٔه 6 را انجام دهند.

به پایان ببرید
با مرور و جمع بندی مطالب درس، اهمیت ارتباط و آداب گفت وگو را مطرح کنید.

مباحث مربوط به رعایت حریم شخصی را جمع بندی و مرور کنید.
به عنوان تکلیف پایانی کاربرگٔه شمارٔه 1 )خودتان را ارزیابی کنید( را به آنها بدهید تا انجام دهند. برای 
تکمیل این کاربرگه عجله نکنید. ممکن است الزم باشد این کاربرگه را به منظور خودارزیابی دانش آموزان 
و  مهارت ها  در طی سال،  می رود  انتظار  زیرا  بدهید.  آنها  به  و  بگیرید  کپی  تحصیلی  در طی سال  چندبار 

نگرش های آنها به سمت بهتر شدن، تغییر کند و بنابراین تغییراتی در پاسخ ها به وجود  آید.
از دانش آموزان بخواهید کاربرگه را صادقانه کامل کنند و بگویید خودشان ارزیاب رفتار خود هستند.

5

)4(        )3(        )2(       )5(        )٦(        )٧(       )1( 
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محورهای عمدۀ ارزشیابی
محورهای عمدٔه ارزشیابی در این درس، بیشتر مهارت های عملی خوب گوش کردن، خوب صحبت کردن، 
توصیه  عملکردی  آزمون های  از  استفاده  و  مستمر  ارزشیابی  لذا  است.  دیگران  حریم شخصی  رعایت  و 
می شود. برای تحقق اهداف و انتظارات یادگیری در این درس، باید زمان بیشتری به بچه ها بدهید و با ارزیابی 

مستمر و دریافت نقایص و نقاط ضعف، آنها را به سمت پیشرفت و بهبود عملکردهایشان هدایت کنید.

مالحظات تدریس/ دانستنی های معلم
 تقویت مهارت های خوب گوش کردن و خوب صحبت کردن، نیاز به زمان بیشتری حتی تا پایان سال 
تحصیلی دارد. لذا پروندهٔ این فصل تا پایان سال باز است و تمرین در این مهارت ها را در جلسات بعد هم تکرار 
کنید. به خصوص دانش آموزان گوشه گیر و خجالتی که در مهارت های مکالمه و صحبت کردن ضعیف هستند 

و اعتماد به نفس کافی ندارند، باید مورد توجه قرار بگیرند.
جمله  از  نیز  دیگران  شخصی  حریم  رعایت  و  بزرگ ترها  با  به ویژه  گفت وگو  در  ادب  رعایت  آموزش 

موضوعاتی است که باید در طی سال تحصیلی، همواره مدنظر قرار بگیرد.
 یکی از موضوعات مهم این درس، رعایت حریم شخصی است. این موضوع با توجه به برخی محدودیت ها 
در کتاب درسی، کامالً باز نشده است. یکی از جنبه های مهم حریم شخصی افراد، حریم جسمانی است. فاصلٔه 
مناسب هنگام گفت وگو و فعالیت با دیگران باید رعایت شود. موضوع آزار جنسی و سوء استفاده جنسی از جملٔه 
مواردی است که کودکان را تهدید می کند. کودکان آسیب دیده در این موضوعات، دچار مشکالت زیادی چون 
افسردگی، اضطراب، احساس گناه و ترس می شوند و ممکن است این مشکالت تا بزرگسالی ادامه پیدا کند.

از یک  امکان  در صورت  و  نمایند  برگزار  با خانواده ها  می شود جلسه ای  عزیز درخواست  معلمان  از 
مشاور یا روان شناس تربیتی نیز کمک بگیرند و خانواده ها را در این زمینه توجیه کنند. از والدین به ویژه 

مادران بخواهید به این نکات توجه کنند:
 به بچه ها بیاموزند که با غریبه ها، باب آشنایی را باز نکنند و با آشنایان نیز بدون اجازه و نظارت والدین، 

ارتباط و همراهی نزدیک نداشته باشند؛
 به بچه ها بیاموزند که بدن آنها جزء حریم شخصی آنها است و کسی حق ندارد آنها را لمس کند؛

 سعی کنند دوستان فرزند خود و خانواده های آنها را به خوبی بشناسند؛
 کودکان را برای خرید به مراکز مورد اعتماد بفرستند؛

 به بچه ها آموزش دهند که بدون اجازه سوار ماشین هیچ کس حتی آشنایان نشوند؛
 با بچه ها رابطٔه صمیمانه داشته باشند تا آنها بتوانند صادقانه در مورد مسائل خود با والدین گفت وگو کنند؛
 به خانواده ها، توصیه کنید در صورت امکان، فیلم سینمایی »هیس، دخترها فریاد نمی زنند« را ببینند.
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درس 2                                        احساسات ما

انتظارات یادگیری

انتظار می رود دانش آموزان با یادگیری این درس بتوانند:
1 انواع احساسات خوشایند و ناخوشایند را نام ببرند.

2 راه های مناسبی برای شاد کردن خود و دیگران پیشنهاد کنند.

3 راه های برطرف کردن غم و اندوه را بیان کنند.

4 ترس های بجا و نابجا را از هم تشخیص بدهند و راه های مقابله با ترس را بیان کنند.

5 ترس های نابجای خود را شناسایی کنند و برای رفع آنها اقداماتی انجام دهند.

مواد و وسایل مورد نیاز

کتاب درسی، تصاویر کاریکاتوری از شادی، غم و ترس، کاربرگٔه شماره  2

پیشنهادهایی برای شروع و پیشبرد درس ها

آماده کنید
از دانش آموزان کالس بخواهید چند اتفاق که در هفته های گذشته رخ داده و احساسات مختلفی )ترس، غم، 
شادی، اضطراب و …( در آنها به وجود آورده است را در ذهن خود مرور و بعضی از آنها را در کالس بیان 
کنند. استفاده از )ماسک( صورتک هایی که شادی، غم و ترس را نشان می دهند، می تواند ایجاد انگیزهٔ خوبی 
برای شروع درس باشد. آنها را روی صورت خود بزنید و از بچه ها بخواهید حالت آن صورتک را بیان کنند.

آموزش دهید
نمایند و  فعالیت 1 صفحٔه 7 را انجام دهید. از دانش آموزان بخواهید روی تصاویر و عبارت ها دقت 
هریک از تصاویر را به عبارت مورد نظر مربوط کنند. با انجام این فعالیت دانش آموزان در مورد موقعیت های 
مختلف که احساساتی مختلف از خود بروز می دهند، فکر می کنند. دانش آموزان باید احساسات مورد نظر 

را در پرانتز بنویسند.

ت( شادی پ( ترس  ب( عصبانیت  الف( غم و اندوه 
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پس از انجام این فعالیت توجه بچه ها را به احساسات خوشایند و ناخوشایند، جلب کنید.
دانش آموزان را به تفکر دربارٔه موضوع » شادی« وادارید و به آنها بگویید همیشه نمی توانیم منتظر باشیم 
تا دیگران امکان شادی را برای ما فراهم کنند. ما می توانیم تالش کنیم تا خودمان برای خود، لحظه های 

شادی به وجود بیاوریم.
سپس از آنها بخواهید به طور انفرادی فعالیت 2 صفحٔه 8 را انجام دهند و جدول را پر کنند.

هدف از انجام این فعالیت این است که دانش آموزان فکر کنند با دیدن و شنیدن چه چیزهایی شاد می شوند 
و چگونه می توانند به موضوعات شادی آفرین فکر کنند.

هدف دیگر این فعالیت این است که پس از خواندن ستون های جدول توسط دانش آموزان، بچه ها از 
شادکردن خود  برای  انگیزه های جدیدی  یکدیگر،  ایده های  به  توجه  با  می توانند  و  می گیرند  الگو  یکدیگر 

جست وجو کنند.
کنند و  انتخاب  داوطلبانه  به طور  را   4 یا   3 فعالیت  بخواهید  دانش آموزان  از  منزل  تکلیف  عنوان  به 
انجام دهند. دانش آموزانی که مهارت زبانی قوی تری دارند، ممکن است موضوع انشا را انتخاب کنند. 
فعالیت شمارٔه 2 به کار ببندیم نیز به بچه ها یاد می دهد که دربارٔه کارهایی که می توانند از طریق آنها اعضای 
شاد  مهارت های  دیگر،  عبارت  به  و  کنند  فکر  کنند  شاد  را  معلمشان  و  هم کالسی ها  دوستان،  خانواده، 

کردن دیگران را نیز تمرین کنند.
 جلسٔه دوم را به دو احساس ناخوشایند غم و اندوه و ترس اختصاص دهید. در این درس بچه ها باید 
یاد بگیرند چطور بر غم و اندوه خود غلبه کنند. با انجام فعالیت 5 از بچه ها بخواهید اندوه خود را بیان کنند. 
شما می توانید جعبه ای چوبی یا مقوایی را به کالس ببرید و آن را روی میز بگذارید و روی جعبه بنویسید 

»سنگ صبور« و از دانش آموزان بخواهید نوشته های خود را داخل صندوق بیندازند.
توجه کنید که ما باید به دانش آموزان یاد بدهیم خوب است احساس اندوه خود را با افراد دیگر مثالً پدر، 
مادر، دوست، معلم و به ویژه افرادی که صالحیت دارند در میان بگذارند. از سوی دیگر باید راه هایی برای 

برطرف کردن غم و اندوه به آنها آموزش دهیم.
در یک فرصت مناسب، نوشته های دانش آموزان را از جعبه بیرون بیاورید و بخوانید و سعی کنید در کالس 
بیان کنید. با نوشته ها  بدون اشاره صریح به موضوعاتی که آنها را اندوهگین می کند، راه حل هایی متناسب 
 مبحث دیگر ترس است که در این سن، بسیار اهمیت دارد، زیرا بچه ها در این سن از خیلی موارد 
ناشناخته می ترسند، دلیلی برای این ترس ندارند. بهتر است برای آموزش این مبحث، ترس ها را به دو گروه 
بجا و نابجا، تقسیم کنند. به دانش آموزان بفهمانید که ترس های نابجا و نادرست به طور دائمی و طوالنی 

مشکالتی برای ما به وجود می آورد مثل ترس از تاریکی خانه، ترس از امتحان، ترس از آمپول و...
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با انجام فعالیت صفحٔه 10، مفهوم ترس های بجا و نابجا را بهتر می توانید در ذهن دانش آموزان جا بیندازید.

 کودکی دستش را در النٔه زنبور فرو ببرد )انگشت های دستش آسیب می بیند(.
  حمید بخواهد با تشویق دوستش از یک جای بلند بپرد )امکان دارد پایش بشکند و بدنش صدمه 

جدی ببیند(.
  حسن به وسط خیابان بدود یا روی ریل راه آهن راه برود )با خودرو یا قطار تصادف می کند ــ 

زخمی شدن یا مرگ(.
  دانش آموزی در خیابان به حرف فرد غریبه گوش بدهد و همراه او برود )فرد غریبه به او صدمه بزند(.

ب( بله، زیرا در تمامی شرایط فرد دچار صدمه و آسیب می شود.
پ( خیر، او فردی عاقل است، زیرا از موارد خطرناک می ترسد.

در ادامٔه درس، گفت وگوی دانش آموز با معلم را در صفحٔه 11 با صدای بلند در کالس بخوانید. انجام 
کاربرگٔه شمارهٔ 2 به بچه ها کمک می کند فکر کنند و اگر از موضوعی می ترسند آن را بنویسند و بجا و نابجا 

بودن آن را مشخص و میزان ترس خود را نیز معین کنند.
دانش آموزان باید درک کنند هر چیزی که سالمت و امنیت آنها را به خطر بیندازد، ترس از آن بجاست، 

اما چیزهایی مانند ترس از تاریکی، رفتن به دندانپزشکی، ترس از امتحان، همٔه اینها نابجاست.
پیشنهاد می شود از کاربرگٔه شمارٔه 2، کپی بگیرید. تا چند ماه پس از تدریس این درس بتوانید مجددًا 
میزان ترس بچه ها را بررسی کنید و با مقایسٔه دو کاربرگه در دو زمان مختلف میزان برطرف شدن ترس های 

نابجای دانش آموزان را اندازه گیری کنید.

به پایان ببرید
با مرور و جمع بندی مفاهیم عمدٔه درس، خالصٔه راهکارها را روی تابلو بنویسید. به عنوان فعالیت پایانی 
از دانش آموزان بخواهید به سه گروه تقسیم شوند و هر گروه چند راهکار برای شاد بودن، مقابله با ترس و 

مقابله با غم و اندوه را روی یک مقوا بنویسند و به دیوار کالس نصب کنند.
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محورهای عمدۀ ارزشیابی

این درس نیز مانند درس گذشته بیشتر بر ارزشیابی مستمر و استفاده از آزمون عملکردی مبتنی است. در 
فرایند تدریس میزان مشارکت و همکاری دانش آموزان و همچنین انجام فعالیت ها و پاسخ گویی به پرسش ها 

می تواند مالک صحیحی برای ارزشیابی باشد.
ابزارهای ارزشیابی شامل چک لیست مشاهده و بررسی، بحث و گفت وگو و بررسی انجام فعالیت های 

کتاب و انجام کاربرگه است.

مالحظات تدریس/ دانستنی های معلم
 تقویت مهارت های غلبه بر ترس و اندوه نیاز به زمان دارد. لذا پروندٔه این درس نیز تا پایان سال باز است 
و مراقب باشید دانش آموزان در زمان ها و جلسات دیگر نیز به مهارت های کنترل خود بپردازند. از شما معلم 
گرامی انتظار می رود این مباحث را بهانه ای برای کمک به دانش آموزانی که مشکالتی دارند، قرار دهید و از 

طریق مشاوره با والدین و افراد صاحب نظر برای رفع مشکالت آنها چاره جویی نمایید.
 به طور کلی ترس تا وقتی از حد عادی و طبیعی نگذرد، مشکلی ایجاد نمی کند، اما گاهی اوقات در 

کودکان ترس هایی به وجود می آید که در صورت درمان نشدن، مشکالتی برای آنها ایجاد می کند.
معموالً ترس از حیوانات، ناشناخته ها، هیوال، خواب های بد، جدایی از کسانی که دوست شان دارند، 
ترس از معاینٔه پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاه، ترس از آب وهوا )باد، رعد و برق( و ترس از تنهایی در 
بین کودکان متداول است. در هریک از این موارد راهکارهایی برای غلبٔه بر ترس وجود دارد. برای مطالعٔه 

بیشتر به پایگاه اینترنتی گروه مطالعات اجتماعی، بخش دانستنی های معلم مراجعه کنید.
 با توجه به اهمیت این درس، در زمینٔه خودشناسی و تقویت مهارت های کنترل احساسات، بهتر است 
جلسه ای با خانواده ها ترتیب دهید و با کمک مدرسه، از یک مشاور یا روان شناس خبره کمک بگیرید تا والدین 
را در زمینٔه شناخت مسائل روحی و روانی دانش آموزان و نحوهٔ برخورد صحیح با این مسائل آشنا کنند.
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انتظارات یادگیری

انتظار می رود دانش آموزان با یادگیری این درس بتوانند:
1 در موقعیت های مقتضی با دیگران همدلی کنند.

2 مفهوم همدلی را بیان کنند و نمونه هایی از همدلی افراد با یکدیگر را بیان کنند.

3 کار و نقش جمعیت هالل احمر و سازمان انتقال خون را در کمک به همنوعان توضیح دهند.

4  با راهنمایی معلم به طور گروهی از جمعیت هالل احمر محل زندگیشان بازدید و گزارش مختصری 

از آن تهیه کنند.
5 نسبت به تعاون و همدلی با دیگران، حساس باشند.

مواد و وسایل مورد نیاز

کتاب درسی، تصاویری از امدادرسانی سازمان هالل احمر در موقعیت های مختلف، در صورت امکان 
بروشورها یا پوسترهایی از سازمان جمعیت هالل احمر یا سازمان انتقال خون. نمایش فیلم های همدلی در 

کالس )لوح فشردٔه ضمیمه کتاب(

آماده کنید
از  هریک  بخواهید  دانش آموزان  از  است.  فعالیت 1 صفحٔه 12  انجام  این درس،  برای  آغاز  بهترین 
موقعیت ها را بخوانند، دربارٔه آن فکر کنند و کاری را که الزم است انجام شود، بیان کنند. با انجام این 
فعالیت، دانش آموزان برای درک مفهوم همدلی و مصادیق آن آمادگی پیدا می کنند و از سوی دیگر توجه 
آنها به شرایط و اوضاع و احوال دیگران و لزوم درک آنها بیشتر می شود. از گروه ها بخواهید پاسخ های 

خود را در کالس بخوانند.
در این فعالیت، در موقعیت الف، ب و پ، ضرورت همدلی با افرادی پیش می آید که از چیزی ناراحت 
هستند، اما در موقعیت ت، همدلی با فردی است که در زمینه ای موفق بوده است. به عبارت دیگر هدف این 
است که بفهمانیم سهیم شدن در شادی دیگران و به آنها تبریک گفتن و ابراز احساس نیز مصداق همدلی است.

درس 3                                        همدلی با دیگران
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آموزش دهید
پس از آماده سازی با توجه به پاراگراف پایین صفحٔه 13، جمع بندی کنید و به بچه ها بیاموزید ما بدون آنکه 

وارد حریم شخصی افراد شویم با دیگران همدلی می کنیم، معنا و مفهوم همدلی را توضیح دهید.
یاد  آنها، همدلی را  به موقعیت  های صفحٔه 14، 3 موقعیت را که الزم است دانش آموزان در  با توجه 

بگیرند، تدریس کنید.
موقعیت 1، همدلی با هم کالسی ها و دوستان

موقعیت 2، همدلی با افرادی که دچار ناتوانی یا معلولیت هایی هستند.
موقعیت 3، همدلی با سالمندان

موقعیت 1، لزوم بی تفاوت نبودن نسبت به دوستان و هم کالسی ها؛ برای مثال اگر یکی از آنها مشکالت 
درسی دارد به او کمک کنیم.

موقعیت 2، متأسفانه در سطح خانواده ها و در همٔه جامعه و محیط هایی چون سینما، پارک و…، بچه ها 
یاد نگرفته اند که با افرادی که دچار معلولیت یا ناتوانی هایی هستند، چگونه رفتار کنند. گاهی مشاهده می شود 
که حتی در خانواده، بچه ها از داشتن خواهر یا برادر معلول خجالت می کشند. با توضیح دربارٔه موقعیت 2، 
و چند موقعیت مشابه به آنها آموزش دهید که موظف اند در برخورد با افرادی که دچار ناتوانی اند، صبوری 

و تحمل و مدارا نشان بدهند، به آنها کمک کنند و همدلی داشته باشند.
لزوم  فامیل و همسایه،  به سالمندان خانواده،  نسبت  نبودن و احساس مسئولیت  بی تفاوت  موقعیت 3، 

احترام گذاشتن و کمک به آنها در حدی که توانایی دارند را آموزش دهید.
بخش بعدی آشنایی با مؤسسه اجتماعی یعنی »جمعیت هالل احمر« و »سازمان انتقال خون« است. در 
صورت امکان با نمایش اسالید از فعالیت های این سازمان ها و نشان دادن بروشورها یا پوسترهای مربوطه 

این دو مؤسسه و وظایف آنها را معرفی کنید.
کنید.  اجرا  مدرسه  هماهنگی  با  را  هالل   احمر  جمعیت  از  بازدید  یعنی   3 شمارٔه  فعالیت  کنید  سعی 
دانش آموزان از طریق بازدید به فعالیت در جمعیت هالل  احمر و کمک به هم نوعان خود، حساس تر می شوند 

و درک بهتری از وظایف این سازمان پیدا می کنند.
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به پایان ببرید
با مرور و جمع بندی مصادیق و مفهوم همدلی، به عنوان تکلیف پایانی، تشکیل یک گروه همدلی در یک 

موضوع )فعالیت 4 به کار ببندیم صفحٔه 18( را تعیین کنید.
از بچه ها بخواهید نتایج تشکیل گروه همدلی را بعد از 2 یا 3 هفته به کالس ارائه دهند.

محورهای عمدۀ ارزشیابی

متناسب با انتظارات یادگیری، بیان مفهوم همدلی و مصادیق آن، بیان شرح و وظایف سازمان های انتقال 
خون و جمعیت هالل احمر و حساس شدن و به طور عملی همدلی کردن با دیگران در موقعیت های مقتضی 

از محورهای عمدهٔ ارزشیابی این درس است.
به همین منظور، ارزشیابی مستمر و آزمون های عملکردی در این درس، نقش پررنگ تری دارند. پرسش 
و پاسخ شفاهی و چک لیست مشاهده و بررسی انجام فعالیت ها و بحث و گفت وگو و مشارکت دانش آموزان 

از مهم ترین ابزارهای ارزشیابی این درس است.


