
 

 

 مطالعات اجتماعی پایه: ششم  آزمون عملکردی

 ی:ریادگی هدف

 نظر در اوقات فراغت دیروزانه و تجد یها تیفعال یبرا یزیبرنامه ر

 ی:ریادگی یشواهد و مالک ها 

 .کند میروزانه را ترس یزندگ زمانیبتواند نمودار  -1

  .اوقات فراغت داشته باشد یبرا یمناسب یزیبرنامه ر -2

 .مصرف کند یزمان کمتر ییها تیو چه فعال یشتریزمان ب ییها تیچه فعال یبداند برا -3

 .دهد حیمتعادل و نامتعادل را توض یرنامه ب -4

 مساله:

دوستش شد. زهرا  یگفت و گو متوجه ناراحت یرفت. او پس از کم میدوستش مر یخواندن درس به خانه  یزهرا برا یروز 

رده ام. پسرفت ک میاست در درسها یت. زهرا گفت: مددیزهرا را پرس یخواست مردم را ناراحت ببیند علت ناراحت یکه دلش نم

در فکر فرو رفت. پس از چند لحظه گفت:  یرسم. زهرا کم ینم میبه کارها چوقتیخسته ام و ه شهیکنم هم یاحساس م

 یروزانه  ی برنامه میمر نیبنابرا ؟یکن یم ییدر طول روز وقت خود را صرف چه کارها مینیو بب میکن یبررس دیما با دمیفهم

رسم. پس از آن  یبه خانه م ۱3شوم و ساعت  یم داریرفتن به مدرسه از خواب ب یبرا ۷صبح ها ساعت  -خود را شرح داد 

نماز خوانده و شام  22تا  2۱سپس از ساعت کنم و  یم یبا برادر کوچکترم باز 2۱و تا ساعت  نمیب یم ونیزیتلو ۱4تا ساعت 

در پردازم.  یم ونیزیتلو یشب هم به تماشا 2دهم. تا ساعت  یمدرسه را انجام م فیهم تکال 23تا  22خورم از ساعت  یم

 روم.نیمه شب به خواب می 2نهایت ساعت 

 دهم. ی متعادل توضیحتو در مورد برنامهی زندگی مریم متوجه مشکل او شد و گفت:باید مدتی برای زهرا با شنیدن برنامه

 ای است کهبرنامه متعادل برنامه
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نمونه ای از کتاب یادگیری 

 پایدار



 نشان دهیم. ات تهیه کنیم و آن را در نمودار زیرای جدید برای زندگیسپس به زهرا گفت بیا با هم برنامه

 

 

 

 

 

 تکلیف:

 ای به زهرا و مریم کمک کن.فرزندم با توجه به آنچه آموخته

 عملکرد فیتوص یراهنما

خیلی  سطح عملکرد

 خوب

قابل  خوب

 قبول

 نیازمند

 تالش
     .کند یرسم م یا رهینمودار دا یرا رو یمتعادل یروزانه  یبرنامه 

     .کندیم متعادل، تأمتعادل را درک یتفاوت برنامه 

     .دهدیارائه م یمناسب یزیگذراندن اوقات فراغت برنامه ر یچگونگ یبرا

     .کندیم یو بررس نقد روزانه یهاتیرا در فعال یزیبرنامه ر ریتاث

 

  یخود سنج

 کردم؟ یزیو رنگ آم یبند میو کامل تقس ینمودار را به درست ایآ 

  باد گرفتم؟ یدیجد یزهایچه چ تیفعال نیاز ا 

  صرف کنم؟  یبا زمان کمتر یشتریزمان ب ییزهایچه چ یبرا دیخود با یدر زندگ تیبا توجه به فعال 

   را؟یهستم؟ ز یخودم راض یزندگ یاز برنامه 


