
 

 

 

 

اوقات فراغت را تعريف كنيد. انسان ها اغلب اوقات خود را براي انجام كار يا  -1

تحصيل يا وظايف و تكاليفي كه بر عهده دارند ،صرف مي كنند. به اوقاتي كه فرد از 

 مي گويند. "فراغت اوقات  "اين امور فارغ يا آسوده است 

منظور از فراغت چه زماني است ؟ فراغت زماني است كه پس از انجام كار يا  -2

تكاليف درسي، فرصت پيدا مي كنيم تا به فعاليت هاي دلخواه خودمان مانند 

كارهاي هنري، ورزشي ، بازي و سرگرمي هاي مفيد يا  آموختن مهارت هاي مختلف 

 بپردازيم.

ه زمان هايي فرصت خوبي براي فعاليت هاي دلخواه است؟ براي دانش آموزان چ -3

 روزهاي تعطيل و ايام تابستان.

چند نمونه از كارهايي كه در اوقات فراغت به تنهايي مي توانيد انجام دهيد، مثال -4

بزنيد. بعضي از كارها مانند مطالعه يا حل كردن جدول ،ساختن كاردستي، پرورش 

 العات اجتماعیمط 41سواالت درس 
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هاي سنگ، تمبر و نظاير آن كه ممكن است به تنهايي حيوانات يا جمع آوري مجموعه 

 انجام دهيم.

چند نمونه از كارهايي كه در اوقات فراغت مي توان به صورت گروهي براي آن ها -5

برنامه ريزي كرد ، مثال بزنيد. رفتن به سفرهاي زيارتي يا ديدار اقوام يا رفتن به 

 گردشگاه ها با خانواده و دوستان.

نظر گرفتن شرايط و امكانات براي پر كردن اوقات فراغت چيست؟  منظور از در-6

ممكن است در محل زندگي ما برخي از امكانات وجود نداشته باشد يا پول كافي براي 

دسترسي به آن ها نداشته باشيم. در اين صورت از روش هايي با امكانات و هزينه ي 

 كم تر استفاده مي كنيم.

شركت در -7 ذراندن اوقات فراغت در گذشته را نام ببريد؟ چند نمونه از شيوه هاي گ

مراسم وجشن ها ، شركت در مراسم زور آزمايي وتيراندازي و مجالس نقالي و بازي هاي 

 گروهي.

چند بازي قديمي را كه از گذشته تا كنون در بيشتر نواحي ايران رايج بوده اند،نام -8

 ببريد.
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ببر، عمو زنجيرباف، الك دولك، بادبادك بازي قايم باشك )قايم موشك(، نون بياركباب  

 و طناب بازي.

كتاب خانه هاي عمومي، 9 مكان هاي عمومي گذراندن اوقات فراغت را نام ببريد. -

كتاب خانه هاي مدارس، سالن هاي تاتر وسينما، نمايشگاه ها، بوستان ها)پارك 

اشگاه ها و سالن هنري،ب-ها(،مجموعه هاي شهربازي، اردوگاه ها،مجتمع هاي فرهنگي

هاي ورزشي، موزه ها)گنجينه ها(،فرهنگ سراها، نگار خانه ها، مساجد)پايگاه هاي 

 –مقاومت بسيج، كتاب خانه هاي مساجد، كالس هاي آموزشي، كانون هاي فرهنگي 

 هنري(

 چرا وظيفه داريم از مكانهاي عمومي درگذران اوقات فراغت حفاظت كنيم؟ -11

 است ومتعلق به همه ي مردم است.زيرا اين مكان ها عمومي 

برخي از موسسات و سازمان هايي را كه در امور اوقات فراغت فعاليت مي كنند، -11

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، سازمان دانش آموزي،سازمان   ؟نام ببريد

فرهنگي هنري شهرداري؛ سازمان تربيت بدني، سازمان آموزش فني و حرفه اي، وزارت 

 و ارشاد اسالمي.فرهنگ 
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هنگام حضور در ورزشگاه ها چه آداب ومقرراتي را بايد رعايت كنيم؟ براي تهيه بليط -12

نوبت را رعايت كنيم. از مسخره كردن يك تيم يا هوا داران آن خودداري كنيم وفقط تيم 

مورد عالقه مان را تشويق كنيم. از اموال عمومي حفاظت كنيم. با نظم وآرامش به 

 وارد يا از آن ها خارج شويم. با انتظامات يا كاركنان ورزشگاه همكاري كنيم. سالن ها

روي  -13 به هنگام استفاده از بوستان ها)پارك ها( چه مقرراتي را بايد رعايت كنيم؟

چمن ها راه نرويم وفقط از پياده روها استفاده كنيم. گل ها را نچينيم. زباله ها را در 

 سطل هاي مخصوص بريزيم.

 در گذشته بچه ها بيشتر بازي هاي..............انجام مي دادند. ) گروهي (-14

بازي هاي بچه ها در گذشته اغلب جنبه هاي.............. يا ................. داشتند. ) -15

 حركتي ،قدرتي (

 امروزه بازي هاي ............... در بين بچه ها رواج پيدا كرده است. ) رايانه اي ( -16

براي استفاده ي بهتر و مفيد تر از اوقات فراغت بايد ................. منسب داشته -17

 باشيم. ) برنامه ريزي (
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براي پر كردن اوقات فراغت عالوه بر عالقه مندي هاي خودمان ............... و -18

 امكانات ( –............ را هم بايد در نظر بگيريم. ) شرايط 

 (4فعاليت )

به نظر شما استفاده ي زياد از بازي هاي رايانه اي ممكن است چه ضررهايي داشته 

 از جمله ضررهاي استفاده ي زياد از بازي هاي رايانه اي: باشد؟ 

 نداشتن فرصت براي انجام متعادل ديگر فعاليت هاي زندگي،

و با آن ها ، از دست رفتن فرصت بودن در كنار خانواده و لذت بردن از گفت وگ 

 پرخاشگري به علت آموزش خشونت در برخي از بازي ها و ...

 ضعف در بينايي و ساير مشكالت جسمي..

 ضعف در درسها و افت تحصيلي...

 فعاليت هاي جانبي:

فعاليت هاي اين درس بسيار عالي طراحي شده فقط بازديد از فرهنگسرا يا كانون پرورش 

 دربرنامه قرار داد. فكري را مي توان در هنگام تدريس
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چگونگي گذراندن اوقات  مقايسه موزان و آدعوت از پدربزرگ يا مادربزرگ دانش 

  .فراغت در گذشته و حال
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