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 ریزی برای اوقات فراغتبرنامه -14درس 

ها، اغلب اوقات خود را برای انجام ................... یا انسان -1
 کنند................. یا وظایف و تکالیفی که بر عهده دارند، صرف می

 تحصیل -کار

های گذراندن ................... با گذشت زمان، به تدریج شیوه -2
 است.تغییرکرده

 اوقات فراغت

 گروهی دادند.های ................. انجام میها بیشتر بازیدر گذشته، بچّه -3

های عمومی گذراندن اوقات فراغت متعلق به مکان -4
 ...................... هستند.

 ی مردمهمه

-ها رواج پیدا کردههای .................... در بین بچّهامروزه بازی -5

 ت.اس
 ایرایانه

برای استفاده بهتر و مفیدتر از اوقات فراغت باید ......................  -6
 باشیم. داشته

 ریزی مناسببرنامه

برای پرکردن اوقات فراغت، باید عالوه بر ........................ ،  -7
 .................... و ................... را هم در نظر بگیریم.

 امکانات -شرایط -عالقمندی

آموزان فرصت خوبی برای انجام روزهای تعطیل برای دانش -8
 فعالیّت های دلخواه در زمان اوقات فراغت است.

 صحیح

های های مختلف مردم، شیوهی تاریخی، گروهدر هر دوره -9
 اند.یکسانی برای اوقات فراغت خود داشته

 غلط

به اوقات فراغت در منزل انجام های مربوط ی فعالیّتهمه -10
 گیرد.نمی

 صحیح

 غلط های گذراندن اوقات فراغت، مقرّرات خاصی ندارند.مکان -11

ها، اغلب اوقات خود را برای انجام کار یا تحصیل یا وظایف و انسان اوقات فراغت را تعریف کنید. -12
از این کنند؛ به اوقاتی که فرد تکالیفی که بر عهده دارند، صرف می

 گویند.کارها فارغ یا آسوده است، اوقات فراغت می

فراغت زمانی است که پس از انجام کار یا تکالیف درسی، فرصت  منظور از فراغت چه زمانی است؟ -13
های دلخواه خودمان مانند کارهای هنری، کنیم تا به فعالیّتپیدا می

مختلف  هایهای مفید یا آموختن مهارتورزش، بازی و سرگرمی
 بپردازیم.

های دلخواه هایی فرصت خوبی برای انجام فعالیّت چه زمان -14
 آموزان است؟دانش

 روزهای تعطیل و ایام تعطیالت تابستان



 

 

های گذراندن اوقات فراغت در گذشته را چهار نمونه از شیوه -15
 نام ببرید.

 شرکت در مسابقات زورآزمایی و تیراندازی -1

  شرکت در مجالس نقّالی -3  شرکت در مراسم و جشن ها -2 
 های گروهیانجام بازی -4

تر نواحی چند نمونه بازی قدیمی که از گذشته تاکنون در بیش -16
 اند، را نام ببرید.ایران رایج بوده

قایم باشک )قایم موشک(، نون بیار کباب ببر، عمو زنجیرباف، الک 
 طناب بازیبادبادک بازی و  ،و دولک

 -3ها بوستان -2های مدارس های عمومی و کتابخانهکتابخانه -1 های عمومی گذراندن اوقات فراغت را نام ببرید.مکان -17
 -6فرهنگسراها  -5های ورزشی ها و سالنباشگاه -4 هاموزه

 -9ها نمایشگاه -8های فرهنگی و هنری مجتمع -7ها نهنگارخا
 های شهربازیمجموعه -11ها اردوگاه-10مساجد 

هایی که در کارهای اوقات برخی از مؤسسات و سازمان -18
 کنند را نام ببرید.فراغت فعالیّت می

-سازمان دانش -2کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  -1

سازمان تربیت  -4سازمان فرهنگی هنری شهرداری  -3آموزی 
رت فرهنگ و ارشاد وزا -6ای سازمان آموزش فنی حرفه -5بدنی 

 اسالمی

ها چه آداب و مقرّراتی را باید رعایت هنگام حضور در ورزشگاه -19
 کنیم؟

 ی بلیت، نوبت در صف را رعایت کنیم.هبرای تهیّ -1
از مسخره کردن یک تیم یا هواداران آن خودداری کنیم و فقط  -2

 ی خود را تشویق کنیم.تیم مورد عالقه
 حفاظت کنیم.از اموال عمومی  -3
 ها وارد یا خارج شویم.با نظم و آرامش به سالن -4
 با انتظامات یا کارکنان ورزشگاه همکاری کنیم. -5

ها( چه مقرّراتی را باید ها )پارکهنگام استفاده از بوستان -20
 رعایت کنیم؟

 ها راه نرویم و فقط از پیاده رو ها استفاده کنیم.روی چمن -1
 های مخصوص بریزیم.هارا در سطلزباله -3یم. را نچین هاگل -2

 ی حرکتی یا قدرتی داشتند.به صورت گروهی که اغلب جنبه ؟اندبودههای قدیمی چگونه بیشتر بازی -21

 ( سازمان فرهنگی هنری1 ؟کندنمیکدام سازمان زیر در ارتباط با اوقات فراغت فعالیّت  -22
 ( سازمان تربیت بدنی2
 وریبهره( سازمان 3
 ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی4

 ( تشویق تیم مورد عالقه1 ؟نیستها مناسب کدام رفتار در ورزشگاه -23
 ( توجه به صف در تهیّه بلیت2
 ( حفاظت از اموال عمومی3
 ی تیم مقابل( شعار درباره4



 

 

 قدرتی -( حرکتی2                   سرعتی   -( قدرتی1 اند؟ای داشتههای گروهی گذشته چه جنبهتر بازیبیش -24
 قدرتی -( گروهی4سرعتی                    -( حرکتی3

 بازیچوگان( 1 کدام بازی مربوط به گذشته است؟ -25
 ( شهربازی با وسایل متحرک برقی2
 رایانه ای( بازی3
 های فکری( بازی4

اوقات به اوقاتی که فرد از انجام کار یا تحصیل آسوده است،  -26
 گویند...................... می

 ( بازی2( فراغت                            1
 ( بیکاری4( استراحت                        3

کدام مؤسّسه و سازمان، در زمان هایی که شما از کار و  -27
 تحصیل آسوده هستید، فعالیّت میکنند؟

 ( سازمان دانش آموزی1
 بدنی( سازمان تربیت 2
 ( کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان3
 ی موارد( همه4

تر از اوقات فراغت، باید ی بهتر و مفیدبرای استفاده -28
 .................. مناسب داشته باشیم.

 ( شرایط2( امکانات                        1
 ریزی( برنامه4( هزینه                            3

های دلخواه خود را بهتر است در چه زمانی انجام تفعالیّ -29
 دهیم؟

 ( در زمان مدرسه1
 ( در مهمانی2
 ( در اوقات فراغت3
 ی دروس( در هنگام مطالعه4

 

(              1ی )گزینه -26(                     1ی )گزینه -25(                2ی )گزینه -24(           4ی )گزینه -23              (3ی )گزینه -22
 (                   3ی )گزینه -29(                4ی )گزینه -28(           4ی )گزینه -27
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