
 

 

 درس اول:

 ؟چزا اًساى ًوی تَاًذ تٌْا سًذگی کٌذ  -1

 چزا ها اًساى ّا تِ دٍست ًیاس هٌذین؟ -2

 احساس ًیاس تِ دٍستی را چِ کسی در ها قزار دادُ است ؟ -3

 چْار فایذُ ی دٍست خَب را تٌَیسیذ؟ -4

 چزا اًتخاب دٍست اس هَضَػات هْن سًذگی اًساى است ؟ -5

 یصحثت کزدى تا دٍست ػاقل ٍصثَر چیست؟فایذُ  -6

 آیا ّز فزدی را هی تَاى تزای دٍستی اًتخاب کزد؟ -7

 هالک ّای دٍست خَب اس ًظز اهام ػلی )ع( چیست؟ -8

 اهام ػلی )ع( تِ فزسًذش اهام حسي )ع( درهَرد ّوٌطیٌی تا ًیکاى ٍتذاى چِ  -9

 هی فزهایٌذ؟

 ؟ سخٌی اس اهام ػلی )ع( درهَرد ادب داضتي را تٌَیسیذ -11

 تذتزیي افزار اس ًظز پیاهثز اکزم چِ کساًی ّستٌذ؟ -11

 تَصیِ ّای تشرگاى دیي در هَرد دٍستی را تٌَیسذ؟ -12

 : خصَصیات دٍست خَب را گزٍّی رٍی هقَا تٌَیسٌذ. کار عملی

است ( کزدی تا تؼذ هي تَاٍل تگَ تا چِ کساًی سًذگی )ًطست ٍتزخ :معنی ابیات

 گًَِ اًساًی ّستی.تگَین تَ چ

 ػقل ٍایواى ٍػلن تَ را سیاد کٌذ .دٍست تَ تایذ اس خَدت تْتز تاضذ تا 

 سواالت درس مطالعات اجتماعی



 درس دوم :

 ضزب الوثل تَضیح دّیذ: درهَرد ایي -1

 "هطکل.پیذا کزدى دٍست آساى است ًٍگْذاری آى " 

 هَضَع هْن تؼذ اس اًتخاب دٍست  چیست ؟ -2

 حفظ دٍستی یؼٌی چِ ؟ -3

 چِ ًکاتی را تزای حفظ دٍستی تایذ رػایت کٌین ؟ -4

 چزا تزای دٍستی حذ ٍهزسی هطخص ضذُ است؟ -5

 ٍاتستگی تیص اس حذ تِ دٍست چِ هطکالتی را ایجاد هی کٌذ؟ -6

 ذ ًطاى دّین ؟در هَرد درخَاست ّای ًاتجای دٍستاى چِ ػکس الؼولی تای -7

 سخت است ؟" ًِ گفتي  "چزا گاّی در رٍاتط دٍستاًِ -8

 ی تزایص پیص فاقخَاستِ ّای دیگزاى را قثَل هی کٌذ چزا اتّوِ ی کسی کِ  -9

 هی آیذ؟

 : ی بیتمعن

دٍست ٍاقؼی اًساى کسی است کِ در ًاراحتی ٍهطکالت ّوزاُ ٍیاٍر دٍست خَد 

 تاضذ ٍاٍ را کوک دّذ.

: اجزای ًوایطی هَقؼیت ّا ٍتقسین کالس تِ دٍگزٍُ کال ٍّز گزٍُ تجای  کار عملی

 یکی اس افزاد هَقؼیت قزار تگیزد ٍػکس الؼول ًطاى دّذ .

 

 

 



 درس سوم :

 ؟هؼٌای تصوین گیزی چیست -1

 ٌّگام تصوصین گیزی چِ کاری صَرت هی گیزد؟ -2

 آیا ّوِ یتصویوات سادُ ّستٌذ؟ -3

 چزا تصوین گیزی کار هْوی است؟ -4

 تصویوات هْن در سًذگی ها چِ اثزی دارد؟ -5

 ین گیزی یؼٌی .....................تصو -6

 ال تشًیذ.ًوًَِ ای اس تصوین هثثت یا هٌفی را هث -7

 :کار عملی

 سایزیي ًظز تذٌّذ. ذ ٍاجزا کٌٌ یت ّا را تِ رٍش ًوایطی در کالسؼهَق

 ".یت جذاب هؼلن در کالس ایجاد کٌذ ؼچٌذ هَق"  

 

 

 درس چهارم :

 تصویوی کِ گزفتِ این خَب است یا ًِ؟چگًَِ تفْوین  -1

 چگًَِ هی تَاى ًتیجِ ی تصوین را پیص تیٌی کٌین؟ -2

 هزاحل تصوین گیزی چیست؟ -3

 اٍلیي کاری کِ درٌّگام تصوین گیزی تایذ اًجام دّین چیست؟ -4

 چزا تصویوات ًاگْاًی هؼوَال ًتایج سیاى تاری دارد؟ -5

 یذا کزدى راُ حل ّای گًَاگَى تزای یک تصوین چِ تایذ کزد؟تؼذ اس پ -6

 هالک ّای ارسیاتی تصوین هٌاسة کذام است؟ -7

 درٌّگام تصوین گیزی تِ چِ ًکاتی تَجِ کٌین؟ -8



 تا چِ کساًی هطَرت کٌین؟هسائل هْن سًذگی درهَرد تصویوات ٍ -9

 ؟قزار تگیزینًظزات ٍفطار دٍستاى  تاثیزتحت آیا در ٌّگام تصوین گیزی تایذ  -11

 چزا تایذ تِ هَقغ تصوین گزفت؟ -11

 َل کزدى اجزای تصوین تِ آیٌذُ کار درستی است ؟کآیا هَ -12

 کار عملی :

 اجزای هَقیت ّا تِ صَرت ًوایطی 

 تحث ٍتثادل ًظز گزٍّْا تا یکذیگز

 گشارضی اس تصویوات یک ّفتِ اخیز تِ کالس ارائِ دٌّذ .

 یا فاهیل درهَرد تصوین گیزی  هصاحثِ تا یکی اس اػضای خاًَادُ 
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