
 

 

 

  

 

فرصت و زمان زندگي ما بسيار با  چيست؟ "وقت طالست "منظور از ضرب المثل  -1

فلزي مناسب  كنيم. از اين رو  به طال كه  استفاده يزش و گرانبهاست و بايستي از آنهاار

 قيمتي است تشبيه شده است.

زمان زندگي انسان به لحظه ها،  را تعريف كنيد؟ "اوقات  "يا  "وقت  "اصطالح  -2

يا  "وقت "ثانيه ها، روزها، هفته ها و سال ها تقسيم شده است كه در اصطالح به آن 

 مي گو ييم. "اوقات "

ك دايره رسم و ابتدا ي چگونه نمودار زماني زندگي روزانه را ترسيم مي كنيم؟ -3

قسمت تقسيم مي كنيم. هر قسمت نشان دهنده ي يك ساعت در  22آن را به 

شبانه روز است.سپس فعاليت هاي يك شبانه روز خود را در نظر مي گيريم و به همان 

 ميزان ، تعداد ساعات را روي نمودار جدا كرده ورنگ مي زنيم.

ر يك د؟نامتعادل مقايسه كنيديك برنامه روزانه متعادل را با برنامه ي  -2

برنامه متعادل استراحت و خواب، درس خواندن ،عبادت كردن و تفريح وسرگرمي به 

ي كافي وجود دارد. اما به عكس در برنامه ي نا متعادل به بعضي از بخش هاي  اندازه

 زندگي كم تر يا بيشتر از حد الزم توجه مي شود.

 العات اجتماعیمط 31 سواالت درس 
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؟ زيرا همه اختصاص دهيم "عبادت  "را به چرا بايد بخشي از زندگي روزانه خود  -5

 ي ما نياز داريم كه از طريق نماز ، دعا و خواندن قرآن با خداوند ارتباط برقرار كنيم.

 چرا بايد در يك برنامه متعادل ،استراحت و خواب كافي وجود داشته باشد؟ -6

اي مي زيرا دير خوابيدن و كمبود خواب روي سالمتي جسم و روان ما تاثير بدي به ج

 گذارد،و نيز كم خوابي موجب خستگي ، بداخالقي و كندي ياد گيري مي شود.

در يك برنامه متعادل روزانه،ساعات درس خواندن و كار كردن بايد به اندازه  -7

يعني فرد نه آن قدر تنبلي كند كه درس يا كار را فراموش يا  ؟كافي باشد ، يعني چه

درس و كار غرق شود كه هيچ وقتي براي تفريح  به آن ها كم توجهي كند و نه آن قدر در

 ،ارتباط با خانواده ودوستان و خويشان نداشته باشد.

چون باعث مي شود دوباره براي  چرا تفريح وسرگرمي براي انسان الزم است؟ -8

 فعاليت هاي ديگر انرژي و نشاط پيدا كند. 

نادرست از  ابن ابي طالب )ع( درباره ي نتايج استفاده ي سخني از حضرت علي -9

از دست دادن فرصت  "؟ حضرت علي )ع( فرموده اند :فرصت هاي زندگي بنويسيد

 "موجب ندامت و اندوه است.

يك راه مناسب براي فهم بهتر اين موضوع كه آيا فعاليت هاي روزانه ي ما وقت  -11

 كافي را به خود اختصاص داده اند يا خير، رسم .......... است. )نمودار زندگي روزانه(
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همه ما نياز داريم كه از طريق..........،.............،و.............. باخداوند ارتباط  برقرار  -11

كنيم و بايد بخشي از زندگي روزانه ي خود را به اين كار اختصاص دهيم. )نماز،دعا 

 وخواندن قرآن(

 (2فعاليت ) -12

 

ندامت  از دست دادن فرصت موجب ": حضرت علي ابن ابي طالب )ع( فرموده اند

 ."واندوه است 

 الف( منظور از اين عبارت چيست؟ 

منظور از اين عبارت اين است كه بايد براي اوقات و فرصت هاي زندگي خود ارزش 

شويم و از آن ها براي انجام فعاليت هاي درست و مناسب استفاده كنيم ، چرا  ئلقا

كه در غير اين صورت ، براي شخص پشيماني و غم به جا مي ماند و زمان از دست رفته 

  ديگر به عقب باز نمي گردد.

 فعاليت هاي جانبي:

زندگي شان از دانش آموزان بخواهيم درمورد چگونگي گذراندن اوقات فراغت درمحل 

 اطالعاتي را جمع آوري كنند.)از دوستان و آشنايان سوال كنند (

 برنامه اوقات فراغت را در گروه نقد و بررسي كنند ونتايج را به كالس ارائه دهند.

 ترسيم شده در كالسرسم نمودارهاي 
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بعنوان يك بازي سالم براي گذران  بازي هفت سنگ يا ........درحياط مدرسهانجام 

 .اوقات فراقت
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