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 درس سوم

 پاسخ درست را مشخص کنید.

 انجام بدهیم؟وقتی کسی غمگین است، کدام مورد را نمی توانیم برای او  -1
 دوستانه کنار او بنشینیم. -1
 به حرف های او خوب گوش دهیم. -2
 از او در مورد احساسش سؤال نکنیم. -3
 به او نشان دهیم که احساسش برای ما مهم است. -4

وقتی شرایط و احساسات افراد را در موقعیت های مختلف درک کنیم یعنی با آن ها .......................  -2

 کرده ایم.
 همدردی -1
 همیاری -2
 همفکری -3
 همدلی -4

 کدام مؤسسه در هنگام وقوع تصادفات رانندگی به مردم آسیب دیده کمک می کند؟ -3
 سازمان انتقال خون -1
 جمعیت هالل احمر -2
 راهنمایی و رانندگی -3
 سازمان بهداشت و درمان -4

 افراد از چه سنّی می توانند با اهدای خون به کسانی که به خون نیاز دارند، کمک کنند؟ -4

 سالگی 9 -1
 سالگی 15 -2
 سالگی 18 -3
 سالگی 20 -4



 

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

 وقتی کسی غمگین است، ما می توانیم کاری کنیم که اندوه او ........................ شود. -1
 همه ی افراد ممکن است در زندگی با حوادث .................... روبه رو شوند. -2
دارند که به افراد ...................... یا کسانی که با مشکالت و حوادثی روبه در جامعه، مؤسساتی وجود  -3

 رو شده اند، کمک می کنند، تا بدین ترتیب، از ...................... و ........................... آن ها کاسته شود.
..... و انتقال آن به سازمان انتقال خون ایران وظیفه ی گرفتن خون از ..................... -4

 ............................ و ...................... را به عهده دارد.
 عبارت های درست و نادرست را مشخص کنید.

 وقتی کسی ناامید است، می توانیم کاری کنیم که او احساس بهتری پیدا کند. -1
 بیاید که آن ها را شاد کند. گاهی ممکن است برای اعضای خانواده یا اطرافیان ما مشکلی پیش -2
 وقتی برادر کوچکم از تاریکی می ترسد و گریه می کند، من هم با گریه کردن با او همدلی می کنم. -3

 به سؤاالت زیر با دقت و کامل پاسخ دهید.

 وقتی کسی غمگین است، چه کارهایی می توانیم برای او انجام دهیم؟ )چهار مورد( -1
 همدلی یعنی چه؟ -2
مؤسسه هایی که به افراد نیازمند یا کسانی که با مشکالت و حوادث روبه رو می شوند، دو نمونه از  -3

 کمک می کنند را نام ببرید.
 جمعیت هالل احمر در چه مواقعی به مردم کمک می کند؟ -4
 جمعیت هالل احمر به افرادی که دچار حادثه شده اند، چه چیزهایی می رساند؟ -5
 وظیفه ی سازمان انتقال خون چیست؟ -6

 

 

 


