نمونه سواالت اجتماعی درس اول

من با دیگران ارتباط برقرار می کنم

 انسانها از زمان تولد با دیگران زندگی میکنند و با آنها ارتباط دارند. -2انسانها غیر از آب و غذا ا به چه چیزهایی حتیاج دارند؟ آنها به ارتباط با دیگران
نیز نیاز دارند.
 -3اگر با دیگران ارتباط نداشته باشیم چه می شود؟ احساس تنهایی می کنیم.
 -4مهمترین راه ارتباط انسانها با یکدیگر چیست؟ گفتگو یا ارتباط کالمی
 -5هر گفتگو دو طرف دارد .این دو طرف را نام ببرید؟ گوینده یعنی کسی که صحبت
می کند وشنونده یعنی کسی که گوش می دهد.
 -6قسمتهای مهم گفتگو چیست؟ خوب گوش دادن  -خوب صحبت کردن
 -7گوش دادن خوب چگونه است؟ به حرف گوینده دقت کنیم  -حرف گوینده را قطع
نکنیم  -به گوینده نگاه کنیم  -گوینده را به ادامه ی صحبت تشویق کنیم.
 -8صحبت کردن خوب چگونه است؟ به شنونده نگاه کنیم  -با صدای مناسب صحبت
کنیم  -روشن وواضح حرف بزنیم -در زمان مناسب حرف بزنیم یعنی اگر کسی در حال

انجام کاری است مزاحم او نشویم -اگر درخواستی از کسی داریم ،از کلمات مودبانه
استفاده کنیم
 -9حریم شخصی هر فرد یعنی چه؟ محدوده ای است که هیچ کس بدون رضایت فرد
نباید وارد آن محدوده شود.
 -10نمونه هایی از حریم شخصی را نام ببرید؟ وضعیت خانوادگی فرد  -ارتباطات
خانوادگی شخص  -مسائل شخصی مانند میزان حقوق و پول توجیبی و....
 -11اگرهنگام بازی ،ناخواسته به کسی تنه زدید .به او چه می گویید؟ عذر می خواهم -
ببخشید  -اشتباه کردم.
 -12می خواهید کتاب همکالسیتان را از روی میز بردارید و مطالعه کنید .به او چه می
گویید؟ ببخشید اجازه می دهید کتابتان را بردارم؟
 -13اصول مهم گفتگو را نام ببرید؟ حفظ حریم شخصی  -دقت و توجه به سخنان -
انتخاب زمان مناسب گفتگو  -فطع نکردن حرف گوینده
 -14مبین با شما حرف می زند و شما به کتاب خود نگاه می کنید .کدام اصل گفتگو را
رعایت نکرده اید؟ دقت و توجه به سخنان مبین

 -15مهرزاد تمرینهایش را حل می کند و شما می خواهید با او صحبت کنید .کدام اصل
گفتگو را رعایت نکرده اید؟ انتخاب زمان مناسب گفتگو
 -16متین به سواالت معلم جواب می دهد و رایان بدون اجازه جوابهای درست را می
گوید .کدام اصل گفتگو را رعایت نکرده است؟ فطع نکردن حرف گوینده
 -17مانی از بهنام می پرسد از پدرش چقدر پول توجیبی می گیرد.مانی کدام اصل
گفتگو را رعایت نکرده است؟ حفظ حریم شخصی
 -18ارتباط غیر کالمی یعنی چه؟ در زمان گفتگو بعضی چیزها را بدون حرف زدن به
دیگران انتقال می دهیم مثال با تکاندادنس ر حرف او را تایید می کنیم .به ایننوع ارتباط،
ارتباط غیرکالمی می گوییم.
توجه  :تنها به خواندن این سواالت اکتفا نکنید و حتما درس را هم به دقت بخوانید.

