
 

1 
 

 به نام خدا

 

 

 

پایه پنجم ابتدایی اجتماعیجزوه   

مرتضی احسانیتهیه و تنظیم :   

Ehsanitest.ir 

 مدرسه امام حسین )ع(

 

 

 مراجعه نمایید  ehsanitest.ir خرید جزوه به آدرس اینترنتی جهت 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 درس اول

وِ صحثت هی گَیٌذُ : یعٌی وسی  -1َضیح دّیذ ؟ ّش گفت ٍ گَ چٌذ عشف داسد ؟ ًام تثشیذ ٍ ت-1

 : ضًَذُ : یعٌی وسی وِ گَش هی دّذ .2وٌذ . 

ٍلتی وسی تا ها صحثت هی وٌذ تایذ تِ چِ ًىاتی تَجِ وٌین ؟ تِ حشف ّای اٍ دلت ٍ تَجِ  -2

وشدى وٌین . والم گَیٌذُ سا لغع ًىٌین .  تِ گَیٌذُ ًگاُ وٌین . گاّی تا تىاى دادى سش یا سَال 

 گَیٌذُ سا تطَیك وٌین وِ تِ صحثت خَد اداهِ دّذ .

 دس ٌّگام صحثت وشدى تا دیگشاى الصم است تِ چِ هَاسدی تَجِ وٌین .  -3

ٍ  حشین ضخصی یعٌی چِ ؟ حشین ضخصی ّش فشد هحذٍدُ ای است وِ ّیچ وس ًثایذ تذٍى اجاصُ-4

 سضایت اٍ ٍاسد آى ضَد 

ذ . ها دس حیي گفت ٍ گَ تعضی اص چیض ّا سا تذٍى صحثت وشدى تا استثاط غیش والهی سا تعشیف وٌی -5

 حشوات سش ٍ صَست تِ دیگشاى هٌتمل هی وٌین . تِ ایي ًَع استثاط ، استثاط غیش والهی هی گَیٌذ .

 هْن تشیي ساُ استثاط اًساى ّا تا یىذیگش .......................... است .  گفت ٍ گَ -6

 

 درس دوم

ایٌذ ٍ ًاخَضایٌذ چِ تاثیشی دس ها داسًذ ؟ احساسات خَضایٌذ دس ها تاثیش خَتی احساسات خَض-1

هی گزاسًذ ٍ ها آى ّا سا دٍست داسین اها احساسات ًاخَضایٌذ سا دٍست ًذاسین ٍ هی خَاّین تض آى 

 ّا دٍس تاضین .

ًین آى احساسات ضادی چغَس دس ها ایجاد هی ضَد ؟ ضادی احساسی است وِ ّن خَد ها هی تَا -2

سا دس خَدهاى تِ ٍجَد تیاٍسین ٍ ّن دیگشاى هی تَاًٌذ تا اًجام دادى واسّایی ایي احساس سا دس ها 

 ایجاد وٌٌذ . 



 

3 
 

ها دس چِ هَالعی احساس ًاساحتی ٍ اًذٍُ هی وٌین ؟ گاّی سفتاسّای دیگشاى ها سا اًذٍّگیي هی  -3

 تاعث ًاساحتی خَدهاى هی ضَین .وٌذ ٍ گاّی ًیض خَد ها تا واسّایی وِ اًجام هی دّین 

 

 چِ ساّْایی تشای تشعشف وشدى احساس غن ٍجَد داسد ؟ ٍلتی دچاس غن ٍ اًذٍُ هی ضَین : -4

 دعا وٌین ٍ اص خذاًٍذ تضسي تشای تش عشف ضذى اًذٍّواى ووه تگیشین -

هي تِ خَدهاى دلذاسی تذّین تِ خَد تگَیین وِ احساس غن عثیعی است اها ّویطگی ًیست ٍ  -

 هی تَاًن تاص ّن ضاد تاضن .

 دستاسُ ی علت اًذٍُ خَد فىش وٌین ٍ ساّی تشای تشعشف وشدى آى پیذا وٌین .

هعلن ، هطاٍسهذسسِ ، پذستضسي ٍ..... ( ووه تگیشین ٍ تا آى ّا صحثت ٍ  اص تضسي تش ّا ) پذس ٍ هادس ،

 هطَست وٌین .

 دستاسُ احساس اًذٍُ خَد تٌَیسین یا ًماضی وٌین .-

 تا اًجام دادى واسّای ضاد ٍ سشوشم وٌٌذُ یا ووه تِ دیگشاى ون تش تِ ًاساحتی خَد فىش وٌین . -

 

 چٌذ ًَع تشس داسین ؟ ًام تثشیذ . دٍ ًَع : تشس تجا ٍ ًا تجا  -5

تشس تجا چِ ًَع تشسی هی تاضذ ؟ چٌذ هَسد ًام تثشیذ . تشس احساسی عثیعی ٍ عادی است وِ -6

َساى ٍجَد داسد . خذاًٍذ ایي ًَع تشس سا تشای هماتلِ تا خغش دس ٍجَد جاًذاساى دس اًساى ٍ دیگش جاً

لشاس دادُ است . هاًٌذ تشس اص حیَاًات دسًذُ ٍ هَری تشس اص تلٌذی ٍ تشس اص صذاّای ٍحطتٌان ٍ 

 هْیة
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، تشس اص  چٌذ ًوًَِ تشس )) تشس ًاتجا(( ًام تثشیذ . تشس اص تاسیىی اتاق یا خاًِ ، تشس اص اهتحاى -7

هَجَدات خیالی هثل غَل ٍ ّیَال ، تشس اص آهپَل ٍ سفتي تِ دًذاًپضضىی ٍ تشس اص دست دادى 

 ًضدیىاى

تا تشس ّایواى چگًَِ تشخَسد وٌین ؟ اتتذا چیضی سا وِ اص آى هی تشسین ٍ ّوچٌیي دسجِ یا  -8

ست یا ًِ ٍ علت آى هیضاى تشس خَد سا هطخص وٌین . تعذ تا خَد فىش وٌین وِ آیا تشسواى تجا ا

 چیست .

پذس ،هادس،هعلن،هطاٍس هذسسِ ٍ .....( دستاسُ ی تشس خَد هطَست وٌین ٍ اص آى  سپس تا تضسي تش ّا )

ّا ووه تگیشین .هوىي است ًتَاًین تشس خَد سا یىثاسُ اص تیي تثشین تلىِ تایذ ون ون ٍ تِ هشٍس 

شسواى تشیضد . دس هَلع سٍتِ سٍ ضذى تا چیضی صهاى پذیذُ ای وِ ها سا هی تشساًذ سٍتِ سٍ ضَین تا ت

وِ ها سا هی تشساًذ اص ًام ٍ یاد خذا ووه تگیشین . دستاسُ ی ستس خَدهاى تا دیگشاى صحثت وٌین یا 

 چیضی سا وِ اص آى هیتشسین ًماضی وٌین .

 

 3دسس 

 ٍلتی وسی غوگیي است چِ واسّایی هی تَاًین تشای اٍ اًجام دّین ؟-1

 اص اٍ دس هَسد احساسی وِ داسد سَال وٌین . -2اٍ تٌطیٌین       دٍستاًِ وٌاس-1

تِ حشف ّای خَب گَش دّین ٍ تِ اٍ ًطاى دّین وِ احساس اٍ تشای ها هْن است ٍ اٍ سا هی  -3

 فْوین 

 اص اٍ تپشسین وِ آیا هی تَاًین تشایص واسی اًجام دّین .-4

 

اسات ، سفتاس ٍ ضشایظ دیگشاى سا دسن وٌذ ٍ ّوذلی یعٌی چِ ؟ ّوذلی یعٌی ایي فشد تتَاًذ احس-1

 خَدش سا تِ جای اٍ تگزاسد .



 

5 
 

جوعیت ّالل احوش چگًَِ ٍ دس چِ هَالعی تِ هشدم ووه هی وٌذ ؟ دس حَادثی هاًٌذ سیل، صلضلِ  -2

ٍ تصادف ّای ساًٌذگی تِ هشدهی وِ خاًِ ٍ ٍ سایل خَد سا اص دست دادُ اًذ یا هجشٍح ضذُ اًذ ووه 

 ِ آى ّا غزا لثاس ٍ داسٍ هی سساًذ . هی وٌذ ٍ ت

ٍظیفِ ی ساصهاى اًتمال خَى چیست ؟ گشفتي خَى اص دٍاعلثاى ٍ اًتمال آى تِ دسهاًگاُ ٍ -3

 تیواسستاى ّا 

 

 .هشاجعِ ًواییذ   ehsanitest.irخشیذ جضٍُ تِ آدسس جْت 


