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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
 تی خثری، فراهَضی غفلت: کٌذ اضافِ هی افشایذ:

 سَد، فرصت هٌاسة غنیمت: حرکت جٌبص:
 ای کَچکتر از کثَتر پرًذُ قُمری: آفریٌٌذُ، خذا خالك:
 چرخ، آسواى گردون: آفریذُ، هردم خلك:
 آفریذُ مخلوق: ترخیس، تلٌذ ضَ خیش:
 چوٌسار، سثسُ زار مرغسار: تْار ربیغ:

 ضٌاخت تِ علن ٍ داًص معرفت: ًاتَاى، ضعیف سار
 دارای ٍزى ٍ آٌّگ موزون: ضکرگساری سپاس داری:

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ن ـمعنی مت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

تیٌیذ تذیي چٌذیي تسیاری، ایي ّوِ را خالمی است کِ آفریذگار ایطاى است ٍ ًعوت تر ایي ّوِ خلك را کِ ضوا 

بیٌیذ کِ  ایي ّوِ هزدم را کِ هی اٍ سپاس داری تایذ کردى.  ایطاى از ٍی است. آفریذگار را تثایذ پرستیذًذ ٍ تر ًعوت

کٌٌذ؛ بایذ خذای  ّا )هزدم( اس سَی خذاًٍذ ًؼوت دریافت هی ّا را آفزیذُ است ٍ آى ای دارًذ کِ آى تؼذادضاى ّن سیاد است، آفزیٌٌذُ
 ّای اٍ را ضکزگشاری کٌین. آفزیٌٌذُ را پزستص کٌین ٍ ًؼوت

اًذیطِ کردى اًذر کار خالك ٍ هخلَق، رٍضٌایی افسایذ اًذر دل، ٍ غفلت از ایي ٍ ًا اًذیطیذى، تاریکی افسایذ اًذر 

کٌذ ٍ غفلت ٍ  ّا را سیاد هی ی خذای آفزیٌٌذُ ٍ هَجَدات جْاى، رٍضٌایی در دل اًساى دربارُفکز کزدى  دل ٍ ًاداًی گوراّی است.

 ضَد. ضَد ٍ ًاداًی هَجب گوزاّی اًساى هی فکز ًکزدى در کار خذاًٍذ ٍ هخلَلات اٍ، باػث سیاد ضذى تاریکی در دل هی
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شعرمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 ی ّر هرغ زار  تاد تْاری ٍزیذ از طرف هرغسار / تاز تِ گردٍى رسیذ، ًالِ
 ی ػاضمی دٍبارُ بِ آسواى رفت. اس طزف سبشُ سار ًسین بْاری ضزٍع بِ ٍسیذى کزد ٍ آٍاس ّز پزًذُ

  ی هَزٍى هرغ، تَی خَش اللِ زار خیس ٍ غٌیوت ضوار، جٌثص تاد رتیع / ًالِ
 صذای سیبای پزًذگاى ٍ بَی خَش اللِ سار را غٌیوت بطوار ٍ اس آًْا لذت ببز.بلٌذ ضَ ٍ ٍسش باد بْاری ٍ 

  کٌذ/ تلثل ٍ لوری چِ خَاًذ؟ یاد خذاًٍذگار ّر گل ٍ ترگی کِ ّست، یاد خذا هی
 کٌٌذ. هیّای سبش بِ یاد خذاًٍذ ّستٌذ، بلبل ٍ لوزی با آٍاسضاى خذا را یاد  ّای سیبا ٍ بزگ ی هَجَدات ّستی اس جولِ گل ّوِ

 ترگ درختاى سثس در ًظر َّضیار/ ّر ٍرلص دفتری ست، هعرفت کردگار
 تَاى خذاًٍذ را ضٌاخت. ّای درختاى سبش، دفتزی است کِ با آى هی اس ًظز اًساى داًا، ّز کذام اس بزگ

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ خود ارزیابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

اًذیطِ کزدى اًذر کار خالك ٍ هخلَق )فکز کزدى بِ کار آفزیذگار ٍ  ضَد؟ : چِ چیسی سثة افسایص رٍضٌایی دل هی1سَال
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 هخلَلاتص

اًساى  چیست؟« ترگ درختاى سثس در ًظر َّضیار ّر ٍرلص دفتری ست هعرفت کردگار»: هٌظَر از تیت 2سَال

ػلل آفزیٌص ّز هخلَق، بِ ضٌاخت ًوایذ ٍ با ضٌاخت  ّای ّستی دلت هی ػالل ٍ اًذیطوٌذ با بِ کار بستي لذرت تفکز ٍ تؼمل، در پذیذُ
 گزدد. ٍ هؼزفت خالك ًائل هی

 ضٌاخت ٍ هؼزفت خذاًٍذ با استفادُ اس لذرت تفکز ٍ اًذیطِ.: کٌذ؟ : تِ ًظر ضوا، تعلوی تر چِ چیسی تأکیذ هی3سَال

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ کارگاه درس پژوهی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

بِ باد بْاری، هزغشار، بَی خَش ّا طثیعت کِ در درس آهذُ است، در گرٍُ گفت ٍ گَ کٌیذ.  در هَرد زیثایی: 1سَال 

ای ضذُ است،  ی لابل تأهل کِ در ضؼز سؼذی بِ آى تَجِ ٍیژُ اللِ سار، گل ٍ بزگ، بلبل ٍ لوزی ٍ... در درس اضارُ ضذُ است اها ًکتِ
توام ّستی بِ ػبادت خذاًٍذگار هطغَل ّستٌذ ٍ ضاػز اًساى ّا را بِ دلت ٍ تأهل در ایي یاد خذا تَسط هخلَلات است. بِ طَری کِ 

 ًوایذ. هَضَع دػَت هی
 

ی ترتیة اجسای آًْا  ّای درس را تررسی ٍ درتارُ ایذ )تخص ب(، تیت تا تَجِ تِ آًچِ در یادآٍری خَاًذُ: 2سَال 

 گفت ٍ گَ کٌیذ.
 ِ ّز هزؽ سار)ًْاد(، باس بِ گزدٍى رسیذ.)گشارُ( ًالِ –هزغشار ٍسیذ)گشارُ(. بیت اٍل: باد بْاری)ًْاد( اس طزف 

 ی هَسٍى هزؽ ٍ بَی خَش اللِ سار]را[ غٌویت ضوار)گشارُ(. بیت دٍم: ]تَ[)ًْاد(: خیش)گشارُ(،]تَ[ ًْاد، جٌبص باد ربیغ، ًالِ
 خَاًٌذ)گشارُ( بلبل ٍ لوزی)ًْاد( یاد خذاًٍذگار را هی -کٌٌذ.)گشارُ( ّای هَجَد)ًْاد( یاد خذا هی ّا ٍ بزگ ی گل بیت سَم: ّوِ

 بیت چْارم: بزگ درختاى سبش)ًْاد(، در ًظز َّضیار ّز ٍرلص دفتزی اس هؼزفت کزدگار است.)گشارُ(
 



 

1 
 

 پنجره های شناخت  :     2 درس                       

 هـامـواژه ن

 ٌیکی: احسان  .1

                     ةهٍد صد :ةرخاسث  .2

 سرنّحَ ی کار خّد كرار دُد . :پیضَ سازد  .3

                        فکر کردن :جفکّر  .4

 گذصث :سپری صد  .5

 آسان :سِم  .6

 خهلث : آفریٍش .7

 : ٌحرسیو،جرس ٌداصحَ ةاصیوٌِراسیو  .8

 وادهـم خانـه

 احسان : حسً،جحسیً .1

 اخالق : خُهق .2

 صتاُث : صتیَ،جضاةَ .3

 عجهَ : عجّل،جعجیم .4

 فکر: جفکّر،افکار .5

 فِو : جفِیو،ىفِّم .6

 کضف : اکحضاف،کاصف .7

 ،صرکثىضحرك : اصحراك .8

 بسمه تعالی



 

2 
 

 

 ادـمتض

 صتاُث                                        ≠جِم                                           جفاوت  ≠آگاُی 

 ىضرّ ≠اٌدك                                            ىفید  ≠ ةسیار

 

 واژه آموزی

 

کهياجی ُسحٍد کَ از یک ریضَ و یک خاٌّاده اٌد و حروف ، ُو خاٌّادهکهيات  

 اصهی آٌِا یکسان اسث؛ىاٌٍد خهق،خهلث،خانق،ىخهّق .

 در ُيَ ی کهيات ىضحرك اسث .) خ ، ل ، ق ( سَ حرف

؛ جرجیب كرار گرفحً حروف ىضحرك در ُيَ ی کهيات ُو خاٌّاده یکسان اسث

 .یعٍی در ُيَ ی کهيات ،حروف اصهی و ریضَ ةاید ةَ جرجیب یکسان ةیایٍد

« ق » و سّم حرف « ل » دوم حرف « خ » در ُيَ ی کهيهث ىسال ةاال حرف اول

 . آىده اسث 

چٍد کهيَ در حروف ىضحرك ةاصٍد؛اىّا جرجیب حروف ىضحرك آٌِا یکسان اگر 

ُو خاٌّاده « اکرام » و « کير » ٌتاصد،آن کهيات ُو خاٌّاده ٌیسحٍد. کهيات 

 ؛چّن حروف اصهی ةَ جرجیب یکسان كرار ٌگرفحَ اٌد.ٌیسحٍد
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 هوشیاری  :     3درس                       

 هـامـواژه ن

 زیاد خیلی سرعت از کنایه: رسید نمی او گرد به باد .1

 شکاری ای پرنده: باز .2

 سریع معطلی، بی: درنگ بی .3

 گفت: رسانید عرض به .4

 رود. می سوار همراه که ای پیاده: دار رکاب .5

 بیاور پایین: آر فرود .6

 بند طناب، ریسمان،: کمند .7

 لبریز پر،: ماالمال .8

 فرصت: مجال .9

 شوند می سوار ان بر آنچه: مرکب .11

 .کرد نابود: کرد هالک .11

 وادهـم خانـه

 تربیت : مربّی                                                          ظرف : ظروف

 هالک : مُهلِک،مَهلکه  سوال : مسئله                                                         

                                  

 

 بسمه تعالی



 

2 
 

 ادـمتض

                                  باال ≠ پایین                                          بی درنگ،سریع ≠ درنگ

 خالی ≠ ماالمال                                                            فراز ≠ فرود

 زنده کرد ≠ هالک کرد

 

 تاریـخ ادبیّــات

 انوار سهیلی :

کتاب انوار سهیلی بازنویسی کلیله و دمنه به قلم حسین واعظ کاشفی از 

است.کتاب در چهارده فصل به سفارش امیر قرن دهم هجری قمری نویسندگان 

نظام الدین شیخ احمد سهیلی نوشته شده است و هدف از بازنویسی آن به 

 بود.کلیله و دمنه روزآوری زبانی 

 دانش زبـــانی

برای اینکه مفهوم کلمات چند بخشی را بهتر درک کنیم باید بفهمیم که فشار هوا 

ین که کدام بخش و حرف کلمه را با و تکیه در کدام قسمت کلمه است. یعنی ا

 شدّت بیشتری تلفّظ کنیم .

 می گویند.« تکیه » در ادبیّات فارسی به آن فشار هوا و شدّت تلفّظ 

 است.« ی» حرفمثال : در کلمه ی بازی )ورزش،مسابقه( تکیه در بخش دوم و 

 است.« ا » درکلمه ی بازی )یک باز( تکیه در بخش اوّل و حرف 
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 سٍرهٌذ قَی پٌجِ: اتحاد خاى:

 کٌذ هزاقثت هی کٌذ: تیواس هی ضیطاًی اّشیوٌی:

 ضکار ًخجیش: تعذاد ضواس:

 پایاى فشجام: در ایٌجا جوع دیَّا دیَاى:

 چطن دیذُ: کَتیذى کَفتي:

 خَفٌاک، تزسٌاک سْوگیي: ضیْیِ کطیذ خشٍضیذ:

 ریسواى کوٌذ: ضوطیز تیغ:

 آتص سزیع ٍ سَساى آرس گطتسة: در ایٌجا کوز هیاى:

 ّیاَّ ّوْوِ: پْلَاى گشد:

 تي ٍ تذى تش: غلثِ کزدى چیشگی:

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ معنی ابيات ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 ضذ ّوِ ، چاک چاک  يیٍ تش کٌذ خاک / ص سُوّص صه ذیٍ جَض ذیخشٍض
 کٌذُ ضذ. صیپا زیس يیکِ سه یتِ گًَِ ا ذیکَت يیسن خَد را تز سه َرشیضذ ٍ تِ ًطاًِ  يیٍ خطن گ ذیکط ِْیض رخص
 سٍد، خَى اص تشش  چَى ختیاص تش، سشش/ فشٍ س ٌذاختیت ٍ غیتضد ت
 ضذ. یسز اصدّا را اس تٌص جذا کزد ٍ خَى هاًٌذ رٍد اس تي اصدّا جار رستن

 چَى تاد، خَنِ کوٌذ/ سش جادٍ آٍسد ًاگِ تِ تٌذ ٌذاختیت
 کزد . زیطٌاب حلقِ ضذُ را تا سزعت تِ سوت جادٍگز اًذاخت ٍ اٍ را اس رستن

 کشد نیکشد / دل جادٍاى صٍ پش اص ت نیتِ خٌجش تِ دٍ ً اًصیه

 .ذًذیتزس اریاس اٍ تس گزیکار جادٍگزاى د يیکوز جادٍگز را تا خٌجز ًصف کزد ٍ تا ا رستن

 اسة / تذٍ تاخت هاًٌذ آرس گُطسة  ختیتش اًگ ذشیسستن تذ چَ
 اٍ دٍاًذ.  یاسثص را تا سزعت ّواًٌذ آتص جٌْذُ تِ سَ ذیکِ رستن اٍ را د یٌّگاه

  شی/ سش اص تي تکٌذش تِ کشداس ض شیدل الصیٍ گَش تگشفت ٍ  سش
 تا ضجاعت سزش را اس تٌص جذا کزد . زیرا گزفت ٍ هاًٌذ ض الصیضجاعاًِ سز ٍ گَش ٍ  رستن

 پشستص تجست  یپاک جا یکیسش ٍ تي تطست /   ص،یایتْش ً ص
 کار گطت. يیا یتزا شیپاک ٍ تو ییعثادت سز ٍ تي خَد را ضست ٍ تِ دًثال جا یتزا

 داٍسِ دادگش ! یگفت: کا يیآى پس ًْاد اص تش خاک، سش / چٌ اص
 پزٍردگار عادل  یسزش را تز خاک گذاضت)سجذُ کزد(ٍ گفت ا سپس

 ٍ دستگاُ  یهشا،گُشد یتٌذگاى سا پٌاُ / تَ داد ییّش تذ، تَ ص
 .یٍ ضکَُ ٍ عضوت داد یکِ تِ هي سٍر پْلَاً یٍ تَ ّست یتٌذگاى پٌاُ ّست یتَ تزا یثیٍ آس یتزاتز ّز تذ در
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ خود ارزيابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ٍقتی کسی کاری را تا سختی ٍ دضَاری سیادی اًجام دّذ   «اس هفت خان گذشتن» ؟منظور اس عبارت سیز چیست: 1سَال 

 .تزًذ رت را تِ کار هیعثا ایي
 -3گذر اس تیاتاى ٍ گزفتار ضذى در آى  -2تا ضیز ًثزد رخص  -1. سستن دس ّفت خاى چِ هشاحلی سا پطت سش گزاضت: ۲سَال 

 . ًثزد تا دیَ سپیذ -7ًثزد تا ارصًگ دیَ  -6ًثزد تا اٍالد دیَ  -5ًثزد تا جادٍگزاى  -4 ًثزد تا اصدّا
 .تِ ًظش ضوا چِ ًیشٍیی تاعث ضذ سستن تتَاًذ ّفت خاى سا تا هَفقیّت پطت سش تگزاسد: ۳سَال 

 تِ اٍ ٍ ًتزسیذى اس هطکالت پیص آهذُ تَکل اعتقاد تِ خذاًٍذ ٍقذرت ٍ 
 

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ کارگاه درس پژوهی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 .ذیٍ دس گشٍُ تخَاً ذیاًتخاب کٌ یفشدٍس ی اص ضاٌّاهِ یگشیتا هشاجعِ تِ کتاتخاًِ، داستاى د: 1سَال 
 .ذیکاٍُ ٍ... را اًتخاب کٌ ذىیدادخَاُ، ضَر ی کاٍُ یثایس یّا اس داستاى یکی ذیتَاً یه شیآهَس عش داًص

اش دس گشٍُ تا دٍستاى خَد  دستاسُ ست؟یضوا ک ذگاُیاص د یدٍست داضتٌ تِیّضخص« ّفت خاى»دس داستاى : ۲سَال 

تا اٍ در توام  یتِ رستن ٍ ّوزاّ یتا ٍفادار زایداستاى ّفت خاى است س یدٍست داضتٌ تیرخص ضخص یعٌیرستن  اسة .ذیصحثت کٌ

 .گزدد یرستن تز دضوٌاى ه ی ٍ غلثِ یزگیهزاحل سخت ٍ طاقت فزسا هَجة چ
 تا کلوات دسس ّفت خاى: یتاص: ۳سَال 

آخش ّش کلوِ، ٍاطُ  ی تا ًطاًِ ةیگشٍُ، تِ تشت یاعضا یِ یکلوِ اص دسس اًتخاب کٌذ، تق کیّش گشٍُ،  ی ٌذُیًوا* 

 «« .... َید«« ًثزد «« ساتلستاى «« راس ««  زیًخج«« هاسًذراى««  رستن .ذیهٌاسة تا هتيِ دسس تگَ یا
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ حكايت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 ادتاى، ادب آهَخت؟ یتَاى اص ت یتِ ًظش ضوا، چگًَِ ه
 .افتیدست خَاّذ  یطتزیکٌذ تِ ادب ت یرا تطٌاسذ ٍ اس اًجام آى ّا دٍر ٌذیت یکِ ه گزاىیًاپسٌذ د یٍ کارّا ّا یاًساى تذ اگز

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شهياند ستگاهيا ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 ذ؟یکشد یچِ ه یهْذ طٌْادیدس تشاتش پ ذ،یتَد ًَسی یاگش ضوا تِ جا: 1سَال 
 ًذارد. یاست ٍ عاقثت خَت یکزدم کِ فزار اس هذرسِ کار ًادرست یه حتیاٍ را ًص کزدم، یرا قثَل ًو یهْذ طٌْادیپ

 ضذ؟ هذسسِ تِ یًَس تشگطت تاعث عاهلی چِ ضوا ًظش تِ :۲سَال 
ی اقَام ایزاًی دارای یک دیي ٍ فزٌّگ تَدُ ٍ ّوِ اّل یک کطَرًذ ٍ تا کوی  یًَس تِ کوک هعلن ٍّوکالسی ّایص فْویذ کِ ّوِ

ٍاقعی ٍی ّای تزک ستاى اٍ دٍست  تَاى ستاى ٍ گَیص سایز اقَام ایزاًی را فزا گزفت. اٍ ّوچٌیي هتَجِ ضذ کِ ّوکالسی تالش هی
 کزد. ّستٌذ ٍ هْذی تا ایٌکِ ّن ستاى اٍ تَد ٍلی اٍ را تِ فزار اس هذرسِ تزغیة ٍ تطَیق هی
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 تؼضي :بزخي ًَع -گًَِ  :جٌس

 ٍالؼِ -رٍيذاد –اتفاق  :حادثِ ًام گلي :شقايق

   جوغ شْيذ :شْذا

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ خود ارزيابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ظز هؼلن ايي است کِ شْذا هاًٌذ خَرشيذًذ ٍ تِ سًذگي ها گزهي ٍ ً چیست؟ شْذا بِ ًسبت هعلن ًظز درس ايي در: 1سَال 

 .ًَر دادُ اًذ
تا ّوِ جا را رٍشي کٌذ  دّذ ياها تِ اطزاف خَد ًَر ه سَسد يّواى طَر کِ چزاؽ ههاًٌذ چزاغ خاًِ است؟ ذیچزا شْ: ۲سَال 

 ها تِ خاطز ًَر شْذاست شيدر ٍالغ آراهش ٍ آسا نيداشتِ تاش شياس جاى خَد گذشتٌذ تا ها آراهش ٍ آسا ذاىيشْ
 است تز راُ یا ًاهش چَى سٌگ ًشاًِ ذيشْ ذ؟یکٌ فیتَص بايس ی جولِ کيرا با  ذیشوا ّن هاًٌذ شاعز شْ: ۳سَال 

 

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ کارگاه درس پژوهی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 اًتخاب کٌیذ ٍ در کالس بخَاًیذ.« شْیذ»ّوكاری افزاد گزٍُ، يک شعز با هضوَى با : 1سَال 
 تَاًيذ شؼز ديگزی را اًتخاب کٌيذ. اس هَلَی اًتخاب کن ًظيزی است. الثتِ شوا تِ سليمِ خَد هي« کجاييذ ای شْيذاى خذايي»شؼز 

 يـذاى خذايــــــْيــکجاييذ ای ش
 

 الييـــت کزتـــاى دشـــَيـــتالج

 كـثک تاالى ػاشـــــکجاييذ ای س
 

 َاييـــــاى ّـــــتز س هزغ ذُـــپزً

 يـواًــــــاى آســـکجاييذ ای شْ
 

 شاييــک را درگــــِ فلــستـــتذاً

 ذُـاى ٍ جا رّيـــــکجاييذ ای س ج
 

 َيذ کجاييـــل را گــــکسي هز ػم

 تِـذاى شکســــــکجاييذ ای در سً
 

 اييـــــــداراى را رّذادُ ٍام ـــــت

 شادُـشى گـــــــکجاييذ ای در هخ
 

 َاييـــــً َای تيـــاييذ ای ًـــکج

 در آى تحزيذ کايي ػالن کف اٍ است
 

 ٌاييـــش داريذ آشـــاًي تيــــــسه

 نــــــّای ػال کف درياست صَرت
 

 فاييـل صــز اّـــگذر اگـــس کف ت

 خي شذـدلن کف کزد کايي ًمش س
 

 اييــش ٍ تِ دل رٍ گز س هـــتْل ًم

 زقـــــتزآ ای شوس تثزيشی س هش
 

  ياييــــل ّز ضـــکِ اصل اصل اص
ًَيسٌذ. افزاد گزٍُ بعذی ايي کلوات را بِ  ی کالس هي باسی گزٍّي: افزاد گزٍُ چٌذ ٍاژُ را رٍی تختِ: ۲سَال 

آهذ. شکَفِ هاًٌذ کالّي تز سز شاخِ تَد.  است. اشک اٍ هاًٌذ سيل هيداًش هاًٌذ چزاؽ رٍشي کٌٌذُ  .کٌٌذ کلوات ديگزی هاًٌذ هي

 آسواى هاًٌذ سمفي تز سز سهيي تَد.
ّا پیش، خیز ٍ شز بزای شٌا  ی خیز ٍ شز خَاًذم ٍ هاجزا ايي بَد کِ سال چٌذ ٍقت پیش داستاًي دربارُ»: ۳سَال 

ّای خیز را پَشیذ ٍ خیز بزای ايٌكِ بزٌِّ ًواًذ هجبَر  کزدى بِ دريا رفتٌذ؛ اها شز سٍدتز اس آب بیزٍى آهذ ٍ لباس
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 «گیزًذ.  ّای خیز ٍ شز را با ّن اشتباُ هي ّای شز را بپَشذ ٍ حاال سالْاست کِ آدم شذ، لباس

 شيز -خيزّای داستاى را هشخص کٌیذ.  الف( در قسوتي کِ خَاًذيذ شخصیت

اًساى ّا دچار سزدرگوي خَاٌّذ شذ ٍ تَاًايي افتذ؟  اتفاقي هيب( سپس تصَر کٌیذ اگز جای ايي دٍ با ّن عَض شَد، چِ 

تشخيص راُ درست ٍ راُ ًادرست را ًخَاٌّذ داشت. شز تا دٍرٍيي ٍ فزية کاری هزدم را تِ سَی خَد فزاخَاًذُ ٍ تِ اّذاف پليذ خَد 
سياّي ٍ پليذی تا ًماب خيز، تز جْاى ٍ جْاًياى  کٌذ. تساط خَد را اس ػالن جوغ هي« ًيکي»ٍ « خَتي»ٍ « خيز»شَد ٍ آرام آرام  ًايل هي

 چيزُ شذُ ٍ تزآًاى حکوزاًي خَاّذ کزد ٍ ًظن آفزيٌش تِ ّن خَاّذ ريخت.
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ حكايت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

خيز پياهثزاى ٍ اهاهاى، پذر ٍ هادر، هؼلن، استاد، راٌّوای  است ؟ یها ضزٍر یٍجَدشاى هاًٌذ غذا بزا يبِ ًظز شوا چِ کساً

 خَاُ ٍ دٍستاى خَب ٍ هفيذ.
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 سكَت :ذأٛضي ّويطگي، اتذي :اسِي

 ًياص، احتياج :حاجت جوغ ادب :آزاب

 ًاداًي جُٟ: دٍستي :اِفت

 فشٍتٌي تٛاضع: فشياد تاً٘:

 خَاب ذفتٝ: آسَدُ فارغ:

 ًاّوَاسي، تٌذي زرضتي: سفشُ ذٛاٖ:

 هقام ٍ ستثِ ضأٖ: تيطتش سيازت:

 تلكِ تُ: غزا طعاْ:

 غاحة فضيلت، داًا فاضُ: تلٌذ هشتثِ تعاِي:

 ستن جفا: جوغ فَايذ فٛايس:

 سشگطتِ،حيشاى، آضفتِ ٔسٞٛش: ساص داس ٔحزْ:

 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ متنمعنی  ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 آزاب طعاْ ذٛرزٖ

زٞاٖ فزاخ تاس ٘ىٙس ٚ ِمٕٝ  ٙس،یٚ چٖٛ تز ذٛاٖ تٙط سياَّٚ زست ٚ زٞاٖ پان وٙس، آٖ ٌاٜ تٝ وٙار ذٛاٖ حاضز آ

ٚ اٌز طعاْ ا٘سن تٛز آٖ را تٝ  ٙسيٚ ٍ٘ش سيتّىٝ اعتساَ ٍ٘اٜ زارز ٚ تٝ طعاْ ٘ظز ٘ىٙس ٚ طعاْ ٘ثٛ زز،یتشري ٍ٘

 يضسٜ تاضس، تعّّ زیتُ اٌز س زز،یزست تاس ٍ٘ ٍزاٖياس ز صی٘ظز ٘ىٙس ٚ پ ٍزاٖيي ز ايثار وٙس ٚ زر ِمٕٝ ٍزاٖيز

 ارزی٘ زٖٚیطعاْ تٝ آب حاجت افتس، تٝ ضتاب ٘رٛرز ٚ آٚاس اس زٞٗ ت اٖیفارغ ضٛ٘س ٚ اٌز زر ٔ شی٘ ٍزاٖيتا ز آرز ئ

 تٛز، زر ذالَ وززٖ تٛلف وٙس. يجٕع اٖیٚ چٖٛ ذالَ وٙس، اٌز زرٔ
تا دّاًص  شديخَد سا تضسگ ًگ يٍ تؼذ دس کٌاسُ سفشُ حاضش ضَد ، لقوِ ّا ذيدست ٍ دّاى خَد سا تطَ ذيدس ٌّگام غزا خَسدى اتتذا فشد تا

خَب غزاسا  يدس اًذاصُ هتَسط تاضذ ٍ دس غزا تِ دقت ًگاُ ًكٌذ ٍ غزا سا تَ ًكٌذ ٍ قسوت ّا صياص اًذاصُ تاص ًكٌذ تلكِ لقوِ ّا صيسا ت
ديگشاى دقت ًكٌذ ٍ  يّا اص اٍ تشسذ ٍ دس لقوِ صيت گشاىيخَد تكطذ کِ تِ د يغزا تشا يطَس خَدش ًگزاسد ٍ اگش غزا کن است يتشاتٌْا 

خَد سا توام کٌٌذ اگش دس  يغزا ضيً گشاىيضذُ است آسام غزا خَسدى سا اداهِ دّذ تا د شياگش س يدست اص خَسدى تش ًذاسد حت گشاىيقثل اص د
آب اص دّاى خَد غذا خاسج ًكٌذ ٍ اگش  ذىيستِ تخَسد ٍ ٍ ٌّگام خَسدى غزا ٍ ًَضکشد، آب سا آّ ذايپ اجيتِ آب احت ىغزا خَسد ييت

 جوغ اًجام ًذّذ. ييکاس سا دس ت ييخَاست اص خالل دًذاى استفادُ کٌذ دقت کٌذ کِ ا
 آزاب سرٗ ٌفتٗ .

. اٌز ٙسياٚ پزسٙس، جٛاب ٍ٘ٛ زیرا وٝ اس غ يشیتٝ سرٗ ذٛز، لطع ٘ىٙس ٚ چ يٍزيٚ سرٗ ز سيٍ٘ٛ اریتس سيتا ،يآزٔ

وٝ تٝ اٚ  يتٟتز اس آٖ لازر تاضس، صثز وٙس تا آٖ سرٗ تٕاْ ضٛز. سرٙ يتٝ جٛاب ٔطغَٛ ضٛز ٚ اٚ تٝ جٛات يوس

اٚ اس ٌفتٗ اٚ  سٖیوٝ ضٙ سيوٙس. تا يٚ زرٚغ ٌفتٗ ذٛززار ثتیتا تٕاْ ٘طٛز تٝ جٛاب ٔطغَٛ ٍ٘ززز. اس غ ٙس،يٌٛ ئ
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ا٘س ٚ  وٝ ٔزا زٚ ٌٛش زازٜ زاي:سٌفتاست؟  ازتيتٛ اس ٌفتٗ تٛ س سٖیوٝ چزاضٙ س٘سیسپز يٕیتز تٛز، اس حى صیت

 .ضٙٛ ئ ،ييٌٛ يزٚ چٙساٖ وٝ ٔ يعٙيستاٖ،  هي
دس  يپشسٌذ پاسخ ًذّذ. اگش کس يه يضيکِ اص اٍ چ يسا تا حشف خَد قطغ ًكٌذ ٍ جض صهاً گشاىيٍ سخي د ذييسخي تگَ اديص ذياًساى ًثا

 ٌذيگَ يتِ اٍ ه يضيچ ياست ٍ اٍ جَاب سا تْتش تلذ است غثش کٌذ تا ضخع اٍل غحثت سا خَد سا کاهل کٌذ. ٍقت يحال پاسخ تِ سَال
 يويگَش کٌذ. اص حك صًذ ياص آًكِ حشف ه طتشيت ذي. تاذييًكٌذ ٍ دسٍؽ ًگَ تيتوام تطَد تؼذ پاسخ تذّذ. غث ٌذُيغثش کٌذ تا سخي گَ

است کِ دٍ  يهؼٌ ييتِ ا ييصتاى دادُ اًذ ٍ ا کيگفت: چَى تِ هي دٍ گَش ٍ  ؟يکٌ يگَش ه يضًاص آى کِ حشف ت طتشيچشا تَ ت ذًذيپشس
 گَش کي. يضًيتشاتش آى کِ حشف ه

  ئٍٛ صیت هيوٝ زٚ تطٙٛ ٚ  يعٙيستا٘ت ؛ س آغاس /  هيزاز٘س زٚ ٌٛش ٚ 
 گَش کي. يضًيکِ حشف ه ياست کِ دٍ تشاتش آى هقذاس يتِ آى هؼٌ ييصتاى دادُ اًذ ٍ ا کيتِ تَ دٍ گَش ٍ  ٌطتيآفش ياص اتتذا

 ستاٖ  يٞا اٖيس

تٛز ٚ  تيٟ٘ا يآٖ ت سيٚ فٛا ياست وٝ ثٛاب ذأٛض ٗياس ا ضٕار؛ يآٖ ت يٞا اٖياست ٚ س اریوٝ آفات ستاٖ، تس تساٖ

وٝ وساْ عُٕ فاضُ تز؟ ستاٖ اس  س٘سیپزس -ٚآِٝ ٝیاهلل عّ يصّ -وٙس، رستٍار ضٛز ٚ اس رسَٛ  اریاذت يٞز وٝ ذأٛض

است ٚ  يفزس٘ساٖ آزْ زر ستاٖ ٚ يذطاٞا طتزی! ٚ فزٔٛز وٝ تيذأٛض يعٙيآٚرز ٚ اٍ٘طت تز آٖ ٟ٘از،  زٖٚیزٞاٖ ت

 . ٙسیذأٛش ٘ط اي سيٍ٘ٛ زیوٝ جش اس سرٗ ذ سيزارز، تا ٕاٖيا أتیٚ تٝ ل يتعاِ يٌفت ٞز وٝ تٝ ذسا

 اديص اسيآى تس يّا ذُياست کِ ثَاب سكَت ٍ فا ليدل يياست. تِ ّو ضواس يآى ت ياست ٍ ضشس ّا اسيصتاى تس يّا ةيآگاُ تاش کِ آس
اص ّوِ کاسّا تْتش  يکِ چِ کاس ذًذپشسي –سالم خذا تش اٍ خاًذاًص  -اکشم  اهثشي. ٍ اص پضَد يکِ سكَت کٌذ سستگاس ه ياست. ّشکس

اص صتاى اٍست.  ياضتثاّات اًساى ًاض طتشيسكَت ٍ فشهَد کِ ت يؼٌيآٍسد ٍ اًگطت خَد سا تش آى گزاضت،  شٍىيت اىاست؟ صتاًص سا اص دّ
سكَت  ٌكِيا ايساست تاضذ ٍ  ذييگَ يکِ ه يسخٌاً طِيکِ ّو ذيتاٍس داضتِ تاضذ تا واتيگفت ّشکس کِ تِ خذاًٍذ تلٌذ هشتثِ ٍ سٍص ق

 کٌذ.
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ خود ارزيابی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

ضستي دست ٍ دّاى قثل اص غزا خَسدى، لقوِ تضسگ تش ًذاضتي، تَ  د؟یکن انیچند مورد از آداب طعام خوردن را ب: 1سٛاَ 

ي ديگشاى، ػجلِ ًكشدى دس خَسدى، غحثت ًكشدى ٌّگام غزا خَسدى، استفادُ ًكشدى اص خالل  ًكشدى غزا، ًگاُ ًكشدى تِ غزا ٍ لقوِ
 تشسذ. طتشيگشاى تيغزا تكطذ کِ تِ د ياگش غزا کن تَد طَس گشاى،يًكشدى غزا قثل اص د دًذاى دس جوغ، توام

 تٕاْ ضٛز؟ ٍزاٖيصثز وٙس تا پاسد ز سيتا زا٘س ئ يوٝ جٛاب تٟتز يچزا وس: ۲سٛاَ 
 سا ًگِ داضت. ذييگَ يکِ سخي ه ياحتشام کس ذيتا صيشا

 فزس٘س آزْ زر ستاٖ اٚست؟  يذطاٞا طتزیچزا ت: ۳سٛاَ 
ٍ... تا صتاى اًجام  يٌيخثش چ ي،يتَّ ،ييتْوت، دسٍؽ گَ ثت،يچَى غ ياًذ صتاى کَچک است اها گٌاّاًص تضسگ. گٌاّاً گفتِ نياص قذ شايص
 .ضَد يه
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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ کارگاه درس پژوهی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 زر جٕع زٚستاٖ، ٌفت ٚ ٌٛ وٙیس.زر ذا٘ٝ، ٔسرسٝ ٚ « آزاب سرٗ ٌفتٗ»ي زرتارٜ: 1سٛاَ 
تَاى تِ کن گَيي، گضيذُ گَيي، قطغ ًكشدى غحثت ديگشاى، کن گَيي ٍ گضيذُ گَيي، طَالًي ًكشدى سخي ٍ خالغِ ٍ هفيذ غحثت  هي

فايذُ،  تيهَسد ٍ  ّاي تي کشدى، ػذم پاسخ تِ سَالي کِ اص کسي ديگش پشسيذُ ضذُ، احتشام تِ ًظش ٍ ػقيذُ ديگشاى، ػذم هجادلِ ٍ تحث
 دٍسي اص غيثت ٍ دسٍؽ دس کالم

 چٙس ٔٛرز اس آزاب طعاْ ذٛرزٖ را وٝ زر زرس تٝ آٟ٘ا اضارٜ ضسٜ است، تیاٖ وٙیس.: ۲سٛاَ 
ي ديگشاى، ػجلِ ًكشدى دس  ضستي دست ٍ دّاى قثل اص غزا خَسدى، لقوِ تضسگ تش ًذاضتي، تَ ًكشدى غزا، ًگاُ ًكشدى تِ غزا ٍ لقوِ

 ياگش غزا کن تَد طَس گشاى،يًكشدى ٌّگام غزا خَسدى، استفادُ ًكشدى اص خالل دًذاى دس جوغ، توام ًكشدى غزا قثل اص دخَسدى، غحثت 
 تشسذ. طتشيگشاى تيغزا تكطذ کِ تِ د

 ضٛز؟ زر ٔٛرز چٝ وسا٘ي تٝ وار تززٜ ٔي« ٞز وٝ ذأٛضي اذتیار وٙس، رستٍار ضٛز»عثارت : ۳سٛاَ 
ضواس آى اطالػي ًذاسًذ تايذ تِ ايي جولِ  ّاي تي چٌذ افشادي کِ ػادت تِ پش گَيي داضتِ ٍ اص آفات صتاى ٍ صياى ي افشاد، ّش دس هَسد ّوِ

 تيطتش تَجِ کٌٌذ.
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ معنی ابيات ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 زَ ضة  ٗيزاضتٝ تا ا يذسا ضاٜ عزب /  اِفت زیآٖ ض يعّ
 اًس داضت. يض يكيهشد تَد تا تاس يياػشاب تشتش اىيٍ دس ه ذيجٌگ يضجاع ه شيدس ساُ خذا هاًٌذ ض يػل حضشت

 آٌاٜ است / زَ ضة ٔحزْ سّز اهلل است يضة س اسزار عّ
 کشد، ضة اص ساصّاي اٍ آگاُ است ٍ هحشم اسشاس خذاًٍذ است. ػلي چَى دس تاسيكي ضة تا خذاًٍذ ساص ٍ ًياص هي حضشت

  يعطك اسِ ي/ جٛضص چطٕٝ  يضة ضٙفتٝ است ٔٙاجات عّ
 است. ذُيجَض يدس ٍجَد اٍ ه يطگيّو ياست کِ هاًٌذ چطوِ ا ذُيتا خذاًٍذ سا ضٌ يػل يّا اصيدػاّا ٍ ساص ٍ ً ضة

 ٌٛش / ٔسجس وٛفٝ ٞٙٛس ٔسٞٛش  ي شٜيچٛ زُرّ آٚ يوّٕات
 حضشت ػلي هاًٌذ هشٍاسيذ گشاى تْا ٌَّص دس گَش هسجذ کَفِ هاًذُ است. سخٌاى

 افتیذفتٝ ٘ ،يعّ ساریآفاق ضىافت / چطٓ ت ي ٙٝیفجز تا س
است. )ّوچٌاى هطغَل ػثادت  ذُياست ٍ خَاب تِ آى ًشس ذاسيّوچٌاى ت يٍ چطن ػل ذياص افق تاال آهذ ٍ تا ٍسط آسواى سس ذيخَسض

 خذاًٍذ تَد.
 عزب ٕاٖیتيتزز ضاْ  يضة / ٔ يىيوٝ تٝ تار ي٘اضٙاس
 تشد. ػلي کسي است کِ تِ غَست فشدي ًاضٌاس دس تاسيكي ضة تشاي يتيواى ػشب غزا ٍ آرٍقِ هي حضشت

 وٝ ٞٓ آغٛش ذطز / ذفت زر ذٛاتٍٝ پثغٕثز يعطك تاس
کِ جاى خَدش سا تِ خطش اًذاخت ٍ دس سختخَاب پياهثش)ظ( خَاتيذ.)اضاسُ تِ خَاتيذى ػلي)ع( دس سختخَاب پياهثش تشاي ًجات  ػاضقي

 جاى ايطاى اص دست هطشکاى(
  زیزر ضس اس اٚ زأٗ ٌ ي / حّمٝزیتاث أتیآٖ زْ صثح ل

 ي دس خَاست اص سفتي اهام ػلي جلَگيشي کٌذ. سحشگاّي کِ هاًٌذ قياهت ضگفت اًگيض تَد، حلقِ آى
 تٍذر ٚ اس ٔا ٍٔذر  يزست زر زأٗ ٔٛال سز زر/ وٝ عّ



 

  اخالق پسندیده :6درس | مششخوانداری فارسی و ایستگاه اندیشه  کارگاه درس پژوهی ،ارزیابیپاسخ خود ، متن و ابياتمعنی معنی لغات مهم، 

 نام ونام خانوادگی:

 کالس:

 آموزشگاه:

 ششمگروه فارسی  طراح سوال:

 نوع آزمون:

 زمان آزمون:
4

 
 

 

 گفت:( اي ػلي، اص سفتي غشف ًظش کي ٍ اص هقاتل هي ػثَس ًكي. دس تِ لثاس ػلي آٍيخت)اًگاس تا خَاّص هي ي حلقِ
  يتٛ عّ ي/ جاٖ عآِ تٝ فسا يتٛ عّ يٚالضة رٚاٖ، ٔست 

 ي ػالن فذاي تَ ػلي، ػاسفاى هست ٍ حيشاى دٍستي ٍ ٍاليت تَ ّستٌذ ٍ جاى ّوِ اي
 

 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ شهياند ستگاهيا ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 تٝ ٘ظز ضٕا چزا سيثايي زرٚ٘ي تز سيثايي تیزٖٚ)ظاٞزي( تزتزي زارز؟: 1سٛاَ 
سٍد اها صيثايي دسًٍي هاًذگاس است ٍ تش اسصش آى سفتِ سفتِ افضٍدُ  صهاى، دچاس فشسَدگي ضذُ ٍ اص تيي هيصيشا صيثايي ظاّشي دس گزس 

 ضَد. هي
 ي حىايت، سعسي، زر ٌزٜٚ ذٛز، ٌفت ٚ ٌٛ وززٜ، جٕع تٙسي ٚ ٘ظزات را تزاي والس تاسٌٛ وٙیس. زرتارٜ :۲سٛاَ 

ّا ٍ  اًذ فشاهَش کٌين. ّوَاسُ تايذ تِ سفاسش هادس دس حق فشصًذاًطاى اًجام دادُّاي فشاٍاًي سا کِ پذس ٍ  ّا ٍ هحثت ها ًثايذ ًيكي
ّايي کِ خذاًٍذ هْشتاى دس هَسد ٍالذيي کشدُ است تَجِ جذي ًوايين. ّش گاُ ٍالذيي تِ ها تِ کٌْسالي ٍ پيشي سسيذًذ تا هحثت ٍ  تَغيِ

ضواسضاى سا جثشاى  ّاي تي ا آًاى سخي تگَيين تا ضايذ تتَاًين اًذکي اص هحثتهْشتاًي تا آًاى سفتاس کٌين. تا آٍاص دلٌطيي ٍ هحثت آهيض ت
ًوايين ٍ تِ ايي ًكتِ تَجِ داضتِ تاضين کِ ًاساحتي ٍ سًجص ٍالذيي هَجة تش اًگيختِ ضذى خطن الْي ضذُ ٍ ػقَتت سٌگيٌي سا تِ 

 ّوشاُ خَاّذ داضت.
 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معنی واژه های دشوار شعر وطن

 اطفال : کودکان

     اشرف : واالترین شریف ترین

 ملل: جمع ملت

    انجب : نجیب ترین با حیاترین

 کیطفولیت : کود

 حب الوطن : دوست داشتن وطن

   

 امال

 لوطنانجب/وطن/طفولیّت/حب ّا

 معنی ابیات

همه از خاک پاک ایرانیمم           ما که اطفال این دبستانی**  

 یابیم ما مثل کودکانی که در دبستان پرورش پیدا می کنند در خاک پاک ایران پرورش می: معنی

 

 مهربان همچو جسم با جانیم           همه با هم برادر وطنیم**

  با یکدیگر مهربان هستیم  وطن هستیم و مانند جسم وجان همه ما یار و یاور و چون برادر: معنی

 

 یادگار قدیم دورانیم               اشرف و اَنَجب تمام ملل**

 ما شریفترین و نجیب ترین ملت هستیم و یادگاری از دوران کهن و قدیمی پرافتخارمان: معنی

 

 مادر خویش را نگهبانیم      وطن ما به جای مادر ماست**

 : وطن ما مانند مادر برای ما عزیز است و ما از آن حفاظت می کنیم .معنی

 

 درس حُب الوطن همی خوانیم         شکر داریم کَز طفولیت**

 خدا را شکر می کنیم که از زمان کودکی به ما درس دوست داشتن وطن را آموخته اند . معنی:

 

 ز اهل ایمانیم ما یقینا              چون که حُب وطن ، زِ ایمانست**

 های با ایمانی هستیم . چون دوست داشتن وطن جزئی از ایمان است پس حتما ما انسان معنی:

 

 جان و دل رایگان بیفشانیم          گر رسد دشمنی برای وطن**

 :اگر دشمنی به وطن ما حمله کند جان و دلمان را بدون هیچ توقعی در راه آن فدا می کنیممعنی
 

 

 

همه از خاک پاک ایرانیم مبحث  
کتاب درسی صفحه  

06 
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 یبسمه تعال 
 بند –چلّه : ریسمان 

 کوی : محلّه 

 اَلکن : کسی که زبانش هنگام حرف زدن می گیرد.

 بعثی : نام گروهی از دشمنان ایران در عراق

 مٌحاصره : اطراف کسی یا چیزی را احاطه کردن

اوراق فروش : شغلی که در آن اجزای فرسوده ی ماشین را خرید و 

 فروش می کنند.

 ارج می نهد : با ارزش می داند.

 محافظت –بانی پاسداری : نگه

 کهن : قدیمی

 تأخیر –درنگ : دیر کردن 

 تصمیم بهنگام : تصمیم به موقع

 تیرنشست -اصابت کرد –تیرفرودآمد : پایین آمد 

 جنگ تحمیلی : جنگی که ناخواسته به ما تحمیل شد.

 حاشیه : اطراف

 دلیرانه : با شجاعت و دلیری

 گشتی : مأموران گشت و دیدبانی

 خوشایندنا –ناگوار : بَد 

 نامدار – مشهور:  آور نام

  بزرگی و گستردگی:  وسعت

 قوی ی اراده:  همّت

 نـامـه واژه

 دریا قلی:      8درس 

 

 آثار : اثر 

 مشغله –اشغال : مشغول 

 اجتماع –جوامع : جامعه 

 حاشیه : حواشی

 شهادت –مشهود  –شهید : شاهد 

 کهن : کهنه 

 محصور –محاصره : حصار 

 قداست –قدس  –مقدس : تقدس 

 نفوذ : نافذ

 وسعت : وسیع 

 هدف : اهداف

  

 هـم خانـواده

 

 متضاد

 
 

 گمنام –ناشناس  ≠نام آور 

 گوارا ≠ناگوار 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معنی ابیات دریاقلی                                            قالب شعر : قطعه                          

برای رسیدن به هدفت ایمان داشته باش. دین و کشور عزیزمان منتظره اراده ی قوی تو دریاقلی!رکاب بزن و با کمک گرفتن از حضرت علی)ع(  -ا

    ارند(دین و کشور چشم انتظ ادا بدونه نشانه ی ندا( )کنایه: چشم انتظار بودن کنایه از منتظربودن( )جان بخشی : دریاقلی: مناست . آرایه :)

 «ن» و« ت » اگر درنگ کنی و دیر برسی، فردا کوچه های شهر، میدان جنگ تن به تن و تانک با تن می شود . آرایه : واج آرایی: درحروف  -2

.                                                                 ی و هوا روشن شود، شهری که در آن خاطره های زیادی داری نابود می شوداگر در راه توقّف کن -3

            آرایه: کنایه )روشن شدن تکلیف شهر کنایه از نابودی شهر(

نام تو زبانش به بند می آید.                             گ است که تاریخ هم هنگام گفتن دریاقلی نام تو به گستردگی و بزرگی دریاست.نام تو آنقدر بزر -4

 آرایه: جان بخشی ) تاریخ انسانی است که زبانش به بند می آید.( تشبیه ) نام تو مانند دریا وسیع است.(

 دانش زبانی                                       نشانـه های نگارشی

 نشانه های نگارشی، عالمت ها و نشانه هایی هستند که خواندن، فهم و درک معنی مطالب را آسان می کنند. 

 تعدادی از نشانه های  نگارشی پر کاربرد :

 نقطه ).( : نشانه ای که در پایان  جمله استفاده می شود و نشانه ی توقّف در خواندن است. -1

ای که برای درنگ میان عبارت ها یا جمله ها استفاده می شود. هم چنین برای داکردن کلمه یا عبارت  ویرگول یا درنگ نما )،( : نشانه -2

 و .... نیز به کار می رود. توضیحی یا برای جداکردن اسم اشخاص

 می شود.دونقطه ):( : قبل از نقل قول مستقیم،هنگام توضیح دادن، شمردن اجزای یک چیز و زمان معنی کردن کلمه استفاده  -3

 عالمت سوال ) ؟( : در پایان جمله های پرسشی، برای نشان دادن شکّ و تردید و ریشخند و .... به کار می روند. -4

 .عالمت تعجّب )!( : در جمالتی که بیانگر یکی از حاالت عاطفی مانند:آفرین، تأکید، افسوس، آرزو، دعا، ندا و.... باشند؛ به کار می رود -5

 گیبست طوالنی عبارت یک در ولی رسندمی نظر به مستقل مفهوم و ساختمان جهت از که هاییجمله جداکردن برای    ویرگول )؛( :نقطه  -6

 …و «یعنی» ،«فرضاً» ،«مثالً» مانند هاییکلمه از پیش مثال و توضیح بیان در .دارند معنایی

 قول قلن) شود نقل کسی یا جایی از مستقیم طور به که سخنی: رودمی کار به منظور دو برای که است گذارینشانه در مادین» « : گیومه  -7

( )» « گیومه از فقط فارسی، نگارش در (اول بار برای فقط) علمی یا فنی اصطالحات ها،عنوان خاص، واژگان و لغات ها،اسم و یا  (مستقیم

 (." ") انگلیسی قول نقل نشان از نه کنند،می استفاده

 .کنندمی استفاده K و L حروفِ با شیفت کلیدهای ترکیب از گیومه تایپ برای فارسی کیبوردهای در معموالً

 توجّه نکردن به عالمت های نگارشی ممکن است معنی جمله را کامالً تغییر بدهد یا باعث سوء تفاهم بشود. مثال: نکته:

 .کنید اعدامش نیست، الزم بخشش                                                 .کنید اعدامش نیست الزم بخشش،

 با توجّه به جایگاه قرار گرفتن ویرگول)،( زندگی یک انسان می تواند از بین برود یا نجات پیدا کند.
  

 

 

 
 



 

راز زندگی:9درس|یابی و کارگاه درس پژوهی فارسی خوانداري ششمپاسخ خود ارز
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

ششمگروه فارسی :طراح سوال
:نوع آزمون

1:زمان آزمون

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪هاي مهم درسمعنی لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
رها:بِرهییک بار:باري

پارچه فروش:بزازپادشاه:سلطان
گداخته:تفتهثروت مند:توانگر

طالیی:زرینسختی:مشقت
تابستان:صیفخواري و پستی:مذلت
زمستان:شتاگستاخ:خیره

ارزشمند:گران مایهباز شدن:شکفتن

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪متنمعنی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
:غنچه با دل گرفته گفت

یزندگ«
زخنده گرفتن است لب

»درون خود نشستن استياگوشه
.استتنها نشستنيادر گوشهودنینخندیزندگ: گفتناراحتیبا غنچه

:به خنده گفتگل
شکفتن است ،یزندگ«
»زبان سبز، راز گفتن استبا

ها به راستی که زندگی مانند شکفتن یک گل است و گفتن رمز و راز با زباي سبز مانند برگ گل: گل با خنده گفت
.و درختان است

غنچه و گل از درون باغچه يو گوگفت
.رسدیهم به گوش مباز

شودیمدهیغنچه و گل از درون باغچه شنيگفت و گوهمچنان
؟یکنیچه فکر متو

درست گفته اند؟کیکدام یراست
؟انددرست گفتهآنها ازکینظرت کدام به؟نظر تو چیست

کنم یکه فکر ممن
اشاره کرده است یبه راز زندگگل
چه باشد او گل استهر
رهنیدو پیکیگل

.ز غنچه پاره کرده استشتریب
يشتریبياو گل است و از غنچه تجربهباالخرهبرده و به آن اشاره کرده یپیکنم گل به راز زندگیکه فکر ممن

.دارد یدر زندگ



 

راز زندگی:9درس|یابی و کارگاه درس پژوهی فارسی خوانداري ششمپاسخ خود ارز
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

ششمگروه فارسی :طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون
2

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
کرده است؟فیرا چگونه تعریگل زندگ: 1سوال 

.و رشد و سرسبز شدن و طراوت داشتن استییشکوفاینظر گل زندگاز
و با گوشه ندیبیميو سرسبزییرا در شکوفایهمانند گل زندگشاعرست؟یچیشاعر از زندگفیتعر: 2سوال 

.کندنشینی و غمگینی مخالف است و ما را به شادي و حرکت و سرزندگی دعوت می
دنیا . حقیقت زندگی انسان و هدف از خلقت او محدود به این دنیا نیستنظر شما راز زندگی چیست؟به: 3سوال 

دنیا محلی براي آزمایش است؛ خداوند انسان را آفریده و او را راهنمایی نمود تا به . براي آخرت آفریده شده است
ها ستقامت در سختیبنابراین راز زندگی را باید در ایمان به خدا و توکل بر او و صبر و ا. کمال مطلوب نایل شود

.عنوان کرد

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪حکایت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
. يبه زور بازو، نان خورديگریو ديخدمت سلطان کردیکیدو برادر، 

.آوردیبه دست ميبا کار و تالش خود روزيگریکرد و دیخدمت میبه سلطانیکیدو برادر بودن که 
؟یتا از مشقّت کار کردن بِرَهیچرا خدمت نکن: را کهشیتوانگر گفت درو،يبار

از از زحمت کار کردن یکنیچرا مانند من به سلطان خدمت نم: خود گفت کهریبار برادر ثروتمند به برادر فقکی
.يراحت شو

نینان خود خوردن و نشستن به، که کمر زر: که خردمندان گفته اندیابیییتا از مذلّت خدمت، رهایتو چرا کار نکن: گفت
:ستادنیبستن و به خدمت ا

شمندانیکه اندیخدمت به سلطان راحت بشيتا از خفّت و خواریکنیتو چرا کار نم:تر گفت ریفقبرادر
سرپا یبستند و در خدمت کساز دست رنج خود استفاده کردن و راحت بودن بهتر است از کمربند طال : اندگفته

.ستادنیا
ریامشیبه پنهیبِه از از دست بر س/  ریدست آهن تفته کردن خمبه

.یستیدر خدمت پادشاه بانهیدست بر سنکهیشکل دادن بهتر است از اریگداخته را با دست مانند خمآهن
و چه پوشم شتافیتا چه خورم ص/ صرف شد نیدر اهیگران ماعمر
.تابستان چه بخورم و زمستان چه بپوشم نکهیرا هدر دادم به خاطر اارزشمند خودعمر

پشت به خدمت، دوتا یتا نکن/ بسازیبه نانره،یشکم خيا
.ینکنمیتعظیخدمت به هر کسيسر کن تا برایشکم گستاخ با تکه نانيا

.میخودرا بارزش تر کنیزندگمیتوانیمچگونه* 
به خاطر زیاده خواهی، تن . اهمیت لحظات گرانقدر عمر خود پی برده و در زندگی قناعت پیشه باشیمبه ارزش و 

طبع بلند و عزت . ي مخلص و حقیقی خداوند تبارك و تعالی باشیمارزش نداده و فقط بندهبه کارهاي پست و بی
.ي نان هیچ وقت پیش دیگران کمر خم نکنیمنفس داشته باشیم و به خاطر لقمه



 

راز زندگی:9درس|یابی و کارگاه درس پژوهی فارسی خوانداري ششمپاسخ خود ارز
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

ششمگروه فارسی :طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون
3

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ایستگاه اندیشه₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
ست؟یداستان چنیاامیپ: 1سوال 

.کمک نخواهد گرانیندارد از دیکه ضرورتیوقتکه انسان کار خود را خودش انجام بدهد ونیا
هاي این فصل دارد؟نظر شما محتواي این داستان چه ارتباطی با عنوان و درسبه: 2سوال 

هاي ي این درس و سایر دروس و داستانآموزد که با مطالعهیکی از مهارتهاي زندگی را به ما میاین داستان نیز
گیرند، هم در هاي مختلف زندگی را آموخته و در زندگی خویش به کار میفهمیم، افرادي که مهارتاین فصل می

.رسندزندگی فردي و هم در زندگی اجتماعی به موفقیت می
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 یبسمه تعال 
بدرقه : همراهی کردن مسافر یا مهمان 

 هنگام رفتن

 برخیز : بلندشو

 زادگاه : محلّ تولّد

 نام آور -سرشناس : مشهور 

 علیم : دانا

 ساده لوح –سلیم : ساده دل 

 دانشمند دینی –شیخ : مردپیر 

 بحر : دریا

 ماندگاری  –بقا : پایندگی 

 نوشته  –نسخه : نمونه 

 سحاب : ابر 

سمرقند : نام یکی از شهر های اُزبکستان 

 که در قدیم متعلّق به ایران بوده است.

 وی عطّار نیشابوریاسرارنامه : نام مثن

 کِش : که از آن
 

 نـامـه واژه

 عطّار و جالل الدّین محمّد:      1۲درس 

 

 

 اذان : مؤذن

 عجیب –تعجّب : عجب 

 حافظ –حفظ : محفوظ 

 درخشنده –درخشان : درخشش 

 شعرا : اشعار

 هـم خانـواده

 

 متضاد

 
 

 پیشواز ≠ بدرقه

 ناشناس ≠ سرشناس
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 یادآوری :

 .مطالب فوق در درس نهم به عنوان بیشتر بدانیم توضیح داده شده بود

 دانش زبانی :

شاعران، شعر های خود را در قالب های مختلفی می سرایند.از جمله ی این قالب ها می توان 

 و... را نام برد. «قطعه»،«مثنوی»،«قصیده»،«غزل»

 شکل قرار گرفتن قافیه ها در شعر، به ما کمک می کند بتوانیم قالب های شعری را تشخیص بدهیم. 

به دلیل متفاوت بودن قافیه ها در هر بیت، معموالً تعداد بیت ها زیاد است. در مثنوی، هر بیت، قافیه ای  مثنوی:

جداگانه دارد. موضوع مثنوی ها معموالً حماسی، تاریخی، عتشقانه، عارفانه و اخالقی است. موالنا کتاب باارزش 

 .سروده است مثنویرا در قالب « مثنوی معنوی»خود 

  

 

 

 

 

 

 

 # ــ # ــ

 * ــ * ــ

 + ــ + ــ

 ^ ــ ^ ــ

 ° ــ ° ــ

 ~ ــ ~ ــ

• ــ  • ــ   

  

   

   

   

   

   

   

 

 ساختار قافیه در مثنوی

باشد، و از آغاز تا انجام همگی به یکدیگر مربوط بوده، پیرامون  قافیهو  وزنیند که بر یک گو را ابیاتی ی مجموعه : قِطعه

 نحوه قطعه در .، یا تهنیت و تعزیت و مدح و هجو و مانند آن پدید آمده باشداخالقیشیرین، یک موضوع  ی قصّهیک 

 آن اکثر حدّ و ،2 اقل حدّ قطعه، یک ابیات عداد .اندقافیه هم باهم زوج هایمصراع که، است شکل این به هاقافیه گیریشکل

 کنون، تا رودکی از گویپارسی شعرای میان در .استرسیده هم آن از بیش و بیت 51 تا گاهی ولی است، 15 معمول طوربه

 شعری قالب اینبه دیگران از بیش اعتصامی پروین و یمین، ابن انوری، لیکن،. استداشته رواج سراییقطعه همواره،

 .اندپرداخته

 

*................................ ...............................  

*................................ ...............................  

 

 قطعهساختار قافیه در 

 

 

بیشتر بدانیــم  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%81%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
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 یبسمه تعال 
 روانه کرد : فرستاد                          تمسخر : مسخره کردن                

 خواست -قصد : اراده                             شگفتی : تعجّب                          
 

 نـامـه واژه

 درختِ علم 1۲حکایت درس 

 

 614جالل الدّین محمّد مولوی بلخی معروف به موالنا و مالی رومی یکی از بزرگترین حکما و علمای جهان است که در سال 

هجری قمری از دنیا رفت و آرامگاه او در ترکیه )قونیه( است. موالنا به سه شخص ارادت و عالقه داشت: شمس الدّین 

 بی.تبریزی، صالح الدّین زرکوب و حسام الدّین چل

مسائل عرفانی و اخالقی و دینی را با داستان  دفتر و حدود بیست و شش هزار بیت. موالنا6مثنوی معنوی کتابی است شامل 

های زیبا و آیات قرآن و سخنان پیامبر اکرم)ص( و بزرگان دین بیان می کند. موالنا کتاب مثنوی را به خواهش حسام الدّین 

 چلبی سروده است.

موالنا: دیوان شمس یا دیوان کبیر ) موالنا این کتاب را به خاطر عالقه ای که به شمس تبریزی داشت سروده دیگر آثار 

 است.( فیه ما فیه، مکاتیب و مجالس سبعه نیز به نثر نوشته شده اند.

 قالب : مثنوی

  ویدان می بخشد.پیر دانا خندید و گفت: ای انسان سالم و دانا این درخت علم است که عمر جا -1

 آرایه:تشبیه)علم ماننددرخت ثمر دارد.(

 آرایه: تضاد)صورت ومعنی( ای انسان ناآگاه! تو به ظاهر توجّه کرده ای برای همین از معنی و مفهوم آن بی بهره مانده ای. -2

و گاهی ابر       آن چیزی که دنبالش می گردی،گاهی به آن درخت گفته اند؛ و گاهی آفتاب و گاهی اسمش را دریا -3

 گذاشته اند.

 علم فایده های زیادی دارد که کمترین آن عمر جاویدان و همیشگی است. -4
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 بسمه تعالی

 چنین : این گونه

 همانند -مثل –مانند  –چون : همچون 

 نـامـه واژه

 شُهَـدا خورشیـدند:     11درس 

 

 حوادثحادثه : 

 شهود –شاهد  –شهید : شهدا 

 تعلیم –عالم  –معلّم : علم 

 نظارت  –نظاره  –نظر : ناظر 

 هـم خانـواده

 

 متضاد

 خارج -بیرون   ≠ زشت         داخل   ≠ زیبا  

 

 

 تاریـخ ادبیّات

 تنکابن مزردشت روستای در ۸۳۳۱ سال فروردین اوّل درسلمان هراتی : شاعر معاصر ایرانی است که  

نیز از دنیا رفت. او از شاعران مذهبی و  ۸۳31و در آبان ماه  شد متولد مذهبی ایخانواده در مازندران

متعهّد به انقالب بود. تخلّص او در شعر آذرباد است. دیوان سروده های او عبارت انداز : دری به خانه ی 

 خورشید، از آسمان سبز، از این ستاره تا آن ستاره .

 

 
 دانش زبانی

که شاعران و نویسندگان، برای زیبایی نوشته ها و شعر های خود، از آن استفاده می  است تشبیه: یکی از آرایه های ادبی 

 کنند تشبیه یعنی مانند کردن کسی یا چیزی به کسی یا چیزی دیگر است .مثال : ستاره مثل الماس درخشان است.

 این جمله، ستاره به الماس مانند شده است. ستاره و الماس هر دو درخشان هستند.

 قسمت دارد : 4تشبیه  هر

 مُشَبَّه( : جزئی که می خواهیم آن را تشبیه کنیم. ) درمثال باال ستاره مُشَبَّه است.(قسمت اوّل )

 قسمت دوم )مُشَبَّه بِه( : بخشی که مشبه را به آن مانند می کنیم. ) درمثال باال الماس مُشَبَّه بِه است.(

مُشَبَّه و مُشَبَّه بِه . ) در مثال باال درخشان بودن ویژگی مشترک ستاره و الماس قسمت سوّم ) وجه شَبَه( : وجه مشترک بین 

 است که درخشان وجه شَبَه است.(

 مانند، مثل، همانند، همچون، چون، به سان، و...(.قسمت چهارم ) ادات تشبیه( : کلماتی که نشانگر تشبیه هستند.) 

: چون چراغی است که در خانه ی ما می  ۸ چند قسمت پنهان باشد. مثال نکته : در یک جمله ی تشبیهی، ممکن است یک یا

 : شهدا خورشیدند 2مثال  است که در جمله نوشته نشده است.« شهید»سوزد. مُشَبَّه 
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 .زنگ انشا بود و معلّم با ما این چنین گفت  -۸

خورشید هستند.آرایه )تشبیه: قسمت اوّل شهدا قسمت دوم خورشید قسمت سوّم بچّه ها توجّه کنید به نظر ما شهدا همچون  -2

 (و چهارم حذف شده است.

مرتضی گفت: شهید مثل گل شقایق سرخ است. آرایه ) تشبیه: قسمت اوّل شهید قسمت دوم شقایق قسمت سوّم سرخ بودن  -۳

 قسمت چهارم چون.(

که در خانه ی ما می سوزد و نور می دهد.آرایه ) تشبیه: قسمت اوّل  دانش آموز دیگری گفت: شهید مانند چراغی است -4

 حذف شده است )شهید( قسمت دوم چراغ قسمت سوّم سوختن و نشان دادن راه قسمت چهارم چون 

و کسی دیگر گفت شهید مانند داستانی پر از حادثه و زیبایی است.آرایه ) تشبیه: قسمت اوّل شهید قسمت دوم داستان  -1

 سوّم پر از حادثه و زیبایی بودن قسمت چهارم حذف شده است.(  قسمت

یک نمره ی بیست است که در دفتر قلب من و تو می ماند.آرایه ) تشبیه: قسمت اوّل شهید مصطفی گفت: شهید مانند  -3

 قسمت دوم نمره ی بیست قسمت سوّم باارزش بودن و ماندگاری قسمت چهارم مثل.(



 

اي وطن: 12درس |پاسخ خود ارزیابی و کارگاه درس پژوهی فارسی خوانداري ششم
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

ششمگروه فارسی :طراح سوال
:نوع آزمون

1:زمان آزمون

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪هاي مهم درسمعنی لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
روییدن:رویشسنگر، پناهگاه:جان پناه

راست، بی کلک:صادقانهدر اینجا منشا، سبب، باعث:مایه

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
؟را به چه چیز هایی مانند کرده است»وطن«شاعر در این شعر : 1سوال 

سبزيها،جان، بوي عطر گلرویش،سالم، سرود، نگهبان، غم، شادي، مایه آزادي، دلیلی براي زندگی، جان پناه،
،عاشق، سربازان غم در مرگ مادر، کوه غُصه هاباران بهاري،خوش ترین یادها،راز شعر حافظ، آواز قناري،چمن،

هاي پاك، خاكبلنديقهرمان قصه ها،آوازي بلند،
چیست؟»مثل سربازان عاشق، قهرمان قصه هایی«مقصود شاعر از : 2سوال 

وطن مانند سربازان و دالور مردانی است که مقابل دشمنان ایستادگی و پایداري کردند؛ درست مثل آنها که 
نیز قهرمان مقاوم و پاینده اي است که سالها مقابل هجوم بیگانگان قهرمان خاطرات و اذهان مردم هستند وطن 

.ایستاد و هرگز از پاي ننشست
؟تواند نگهبان وجود ما باشدوطن چگونه می: 3سوال 

ما هویت فرهنگی و تاریخی خود را از وطن خود میگیریم و آرمان هاي خود را بر اساس این هویت می سازیم اگر 
.را از دست بدهد در واقع ما هویت خود را از دست داده ایموطن ما این هویت

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪کارگاه درس پژوهی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
به عهده دانش آموز. شعر را در گروه با آهنگی زیبا، هم خوانی کنید: 1سوال 
.وطن به دوستانتان بگوییدي زیبایی این شعر، در گروه خود گفت و گو کنید و احساس خود را نسبت به درباره: 2سوال 

کنم با خوب درس خواندن من فکر می. ي مردم ایران استبه نظر من این شعر حرف دل همه: پاسخ پیشنهادي
ایران سرزمین مادري من است که در . توانم براي وطنم فرد مفیدي باشم چرا که سربلندي میهنم آرزویم استمی

.همیشه پاینده باشی اي وطن. ها ایستادگی کرده استي تهاجممقابل همه
.اید، براي دوستان خود در گروه تعریف کنیدخوانده» عشق به میهن«ي اگر داستان زیبایی درباره: 3سوال 

.ز می توانید داستان آریو برزن و یا آرش کمانگیر را بنویسیدبه عهده دانش آمو



 

دریا قلی: 14درس |پاسخ خود ارزیابی و کارگاه درس پژوهی فارسی خوانداري ششم
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

ششمگروه فارسی :طراح سوال
:نوع آزمون

1:زمان آزمون

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪هاي مهم درسمعنی لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
ترشریف تر، گرامی:اشرفارزش، بها:ارج

آفرین گفتن:تحسینکشیدن:ترسیم
نگهبانی:پاسداريپرورش داده:پرورانده

نجیب تر، شریف تر:انجب.کندکسی که زبانش گیر می:الکن
ایثار:جان فشانیتپه، پشته:تَل

مکث:درنگجمع جامعه:جوامع
کودکی:طفولیتخوشحالی:شعف
کوچه:کويآواز:طنین

قصد، اراده و عزم قوي:همتخوب، لطیف، نیکو:نغز

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪متنمعنی ابیات₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
است هنیو منیچشم انتظار همت تو د/  بگو یعلایرکاب بزن، ! یقلایدر
به اراده و پشتکار تو چشم دوخته هنیو منیکه درایکمک بخواه ز)ع(رکاب بزن و یا علیبگو و از علییقلایدر

.است
جنگ تن به تن و تانک به تن استدانیم/ شهر يهادر کوچه،یفردا اگر درنگ کن

.شودها میافراد با هم یا با تانکشهر جنگ تن به تن يفردا در کوچه هایفرصت را از دست بدهاگر
تو روشن استيشهر خاطره هافیتکل/ و روشن شود هوا یاز راه اگر بمان

.شودیتو پر از خاطره است نابود ميکه برايشهرو صبح شودیخود را به موقع نرساناگر
تاریخ در تلفّظ نام تو الکن است/به وسعت دریاست نام تو ! دریا قلی

عظمت و پر شکوه است به گونه اي که تاریخ نیز از بیان حقیقت نام تو دریا قلی نام تو همانند نام دریا بزرگ و با
.ناتوان است

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
.بود» اوراق فروش«قبل از آغاز جنگ اومشغول بود؟يقبل از آغاز جنگ به چه کاریقلایدر: 1سوال 
ي تو چشم یعنی وطن و دین به تالش و ارادهچه؟یعنی» استهنیو منیچشم انتظار همت تو د«مصراع : 2سوال 

.حفاظت و پاسداري از دین و مهین ما، در گروي همت و اراده تو است. دوخته است
وجود دارد؟یاقلیکار آرش و درانیمیبه نظر شما چه ارتباط: 3سوال 

دو هرتیجان خود را به خطر انداختند و در نهاگانگانیدر برابر برانیایعنیخود هنینجات وحفظ ميدو براهر
.در راه وطن جان باختند



 

دریا قلی: 14درس |پاسخ خود ارزیابی و کارگاه درس پژوهی فارسی خوانداري ششم
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

ششمگروه فارسی :طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون
2

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪کارگاه درس پژوهی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
خاطر وطن دوستی و احساس مسئولیت در به به نظر شما چرا دریاقلی توانست چنان کار بزرگی انجام دهد؟:1سوال 

قبال آن
ما نیز مانند این مرد بزرگ بدون کردید؟اگر به جاي دریاقلی بودید، چگونه رزمندگان را از وجود دشمن آگاه می: 2سوال 

.کردیمتوجه به خطرات احتمالی و از دست دادن زمان رزمندگان را از نفوذ دشمن زبون آگاه می
اي، داستان دیگري از شهداي حماسه ساز انتخاب کنید و در هاي دوران دفاع مقدس یا منابع رایانهمراجعه به کتاببا : 3سوال 

به عهده دانش آموز.کالس بخوانید
تان خود یکی از شهداي محلهاند، با هم گروههاي شهرها را به نام شهدا نام گذاري کردهبعضی از کوچه ها و خیابان: 4سوال 

به عهده دانش آموزبه عهده دانش آموز. ي او را براي کالس بازگو کنیدنامهانتخاب کنید و گزارشی از زندگیرا 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی شعر بخوان و حفظ کن₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
میرانیهمه از خاك پاك ا/  میدبستاننیما که اطفال ا

.میهسترانیخاك پاك ايافتهیپرورش یهمگکنندیمدایدبستان پرورش پکیکه در یهمانند کودکانما
میمهربان همچو جسم با جان/  میبا هم برادر وطنهمه
.میجان با هم مهربانو مانند جسم ومیوطن مانند برادرنیهم در اما باهمه

میدورانمیقدادگاری/ و اَنجبِ تمام ملَل اشرف
.میدارادگاریدور ياز زمان هارانیملت هستم و ابا وقارترینو نیترآبرومند ما

میرا نگهبانشیمادر خو/ مادر ماست يما به جاوطن
.میکنیما از آن محافظت ماست وزیو عزیما گراميما همچون مادر براوطن
میخوانیدرس حب الوطن، هم/ تیکه از طفولمیدارشکر
.داده اندیو وطن دوستیدرس وطن پرستیکودکيکه به ما از ابتداسپاسگزاریمراخدا
میمانیز اهل اناًیقیما / است مانیکه حب وطن ز اچون
.میهستمانیبا ايهااست به طور حتم ما جز انسانمانیاز ایجزئیو وطن دوستیوطن پرستیوقت
میفشانیبگانیجان و دل، را/ وطن يبرایرسد دشمنگر

.کردمیقلب در راهش فدا خواهمیجان و دل خود را از صمکندحمله به وطن ما یدشمناگر

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ایستگاه اندیشه₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
شود، به زیرا معتقد بودند، یک مسلمان هرگز تسلیم دشمن نمی؟پیرمرد و پسرانش در کلبه ماندندچرا : 1سوال 

لشکریان مغول به آماده شدن مردم شهر براي دفاع و همین دلیل تا آخرین لحظه مقاومت کردند و با معطل کردن 
.مبارزه یاري رساندند

ي ایرانیان مسلمان از این میهن دوستی و دفاع همه جانبه؟راز پایداري و ماندگاري سرزمین ایران در چیست: 2سوال 
.آب و خاك مقدس و تسلیم نشدن در مقابل بیگانگانی که قصد تصرف این مرز و بوم را داشته اند



 

میوه ي هنر: 15درس |پاسخ خود ارزیابی و کارگاه درس پژوهی فارسی خوانداري ششم
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

ششمگروه فارسی :طراح سوال
:نوع آزمون

1:زمان آزمون

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪هاي مهم درسمعنی لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
ظلم، ستم:جورآخ، افسوس:آوخ

بدبختی:ادبارهیزم:هیمه
بیخ، ریسه:بنگریه کرد:بگریست

نادان:جاهلتپه:توده
حقیرپست و :خوارمیوه، ثمره:حاصل
شایسته:سزاوارکشاورز:دهقان
هنگام، وقت:موسمپایان، عاقبت:فرجام

تیغ نوك تیز گیاهان:خارضعیف:زار

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪شعرمعنی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
داریسپدیاز جور تبر، زار بنال/ روز یکیکه در باغ دیدیآن قصه شن

؟کردیسخت ناله مداریتبر سپدر باغ از ستم روزي که دیادهیداستان را شنآن
شکن و اره نجار زمیهيشهیتاز/  یماند و نه شاخیو بنخیمن نه دگر بکز
.يامانده و نه شاخهياشهیمن نه ريهزم شکن براشهیاز دست اره نجار و تکه

تو را بار ستیموسم حاصل بود و ننیکا/ بس نیگفتش تبر آهسته که جرم تو هم
.ينداده ايو ثمروهیتو میدادن است ولوهیاست که االن فصل منیگناه تو ا: گفتآهسته به اوتبر

اریبسمهیشد توده در آن باغ، سحر ه/ تبر از گوش يصدافتادیشام، نتا
.جمع شده بودزمیاز هيادر آن باغ تودهبود که تبر قطع نشد و صبح يشب صداتا

گفت دگر بارنیو چنداریسپستیبگر/ افروخت برمهیهنیخود از اتنورچودهقان
:تکرد و دوباره گفهیگرداریروشن کرد سپزمیتنور خودش را با آن هباغبانیوقت
زآتش ادبار نیاندام مرا سوخت چن/  یتیو آتشگر گزمیکه شدم هآوخ

.سوزاند یدر آتش بدبختنیچننیبدن مرا ا) ستمگر(سوزان يایام و دنشدهلیتبدزمیکه به هافسوس
گونه تو را خوارنیتو، کرد بديزیناچ/  ؟یبر او شعله، کز دست که نالدیخند

.کردریحقپست وتو را گونهنیابود کهتو یارزشی؟ بیکنیمتیشکایو گفت از چه کسدیبه او خندشعله
سزاوارستیفرجام به جز سوختنش ن/ اردینوهیشاخ که سر بر کشد و مآن
.شودیکه سوزانده مستیننیتر از استهیدهد سرانجامش شاینموهیمیکند ولیکه رشد مايشاخهآن
دکّه و بازارنیفروش هنر اوهیميا/ انسان يوهیدانش و حکمت نَبود مجز

حاال وقت ارائه آن ياندوخته ايانسان اگر دانش و هنرياستیجز دانش و حکمت نيزیعمر انسان چحاصل
.تاس
گفتار ست زيکردار نکو کن که نه سود/ چه حاصل هودهیناکرده و بيگفتهاز

دارد عمل و کار خود را درست کن و درست انجام بده که در يادهیشود چه فایکه به آن عمل نمياهودهیبسخن



 

میوه ي هنر: 15درس |پاسخ خود ارزیابی و کارگاه درس پژوهی فارسی خوانداري ششم
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

ششمگروه فارسی :طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون
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.ستینيعمل سودیگفتار ب
روز عمل و مزد، بود کار تو دشوار / گذرد گر شب و روز و مه و سالت آسان

که امتی، روز قیآخرت انجام ندهيبرايدیبگذرد و کار مفيو تن پروریشب و روز و ماه و سال تو به تنبلاگر
.شودیروز حساب اعمال و پاداش دادن است کار تو دشوار م

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
.بودداریعلّت قطع درخت سپپداریو بار ندادن درخت سوهیمچه بود؟داریعلّت قطع کردن درخت سپ: 1سوال 
.انسان باشدیزندگيتواند ثمرهیو حکمت و هنر است که مدانشست؟یچ» انسانيوهیم«از نظر شاعر : 2سوال 
کند حکمت و دانش و هنر یسعدیاست که انسان بانیشعر انیاامیپست؟یشعر چنیاامیبه نظر شما پ: 3سوال 

.نخواهد داشتيگریديانسان ثمرهیها زندگنیکه جز ااموزدیب

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪کارگاه درس پژوهی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
بیهوده و یعنی به جاي گفتار و حرف چیست؟» کردار نکو کن، که نه سودي ست ز گفتار«منظور شاعر از مصراع :1سوال 

.اي نداردبی فایده عمل کن چرا که سخن گفتن بدون عمل سود و فایده
.ي نقش هر یک، گفت و گو کنیدچند شخصیت در این شعر حضور دارند؟ درباره: 2سوال 

کند علت نابودي سپیدار تبر که با قطع درختان یادآوري می. حاصلی استثمري و بیي بیسپیدار که نماد و نشانه
.روندشعله و هیزم شکن هم شخصیت فرعی این داستان به شمار می. حاصلی اوستثمري و بیبی

به عهده دانش آموزان.را با راهنمایی معلم خود، در کالس به صورت یک نمایش اجرا کنید» ي هنرمیوه«شعر : 3سوال 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪حکایت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
! میحکيا« : سخن، گفت يانهیدر م. جاهل نزد او آمد و شروع کرد به حرف زدنيمرد. افالطون نشسته بوديروزندیگو

است که هرگز کس چون او يافالطون، بزرگ مرد: گفتیو مکردیو تو را دعا مگفتیکه سخن تو مدمیامروز فالن مرد را د
.»نبوده است و نباشد، خواستم که شکر و سپاس او را به تو رسانم

حرف نیدر ب. او آمد و شروع به صحبت کردشیبه پیمرد نادان. نشسته بودییروز افالطون در جاکیندیگویم
: گفتیکرد و میکرد ودرحق تو دعا میکه درباره تو صحبت مدمیرا دیامروز فالن! خردمند يا«:خود گفتيها

کرد را به تو یکه از تو میفیمانند او نبوده و نخواهد بود، خواستم تعریاست که هرگز کسیافالطون مرد بزرگ
»میبگو

.و سخت دلتنگ شدستیسر فرو برد و بگرد،یسخن بشننیچون اافالطون
.ناراحت شداریکرد و بسهیانداخت و شروع به گرنییسر خودرا پادیصجبت هارا شننیایافالطون وقت

»؟یتنگدل گشتنیاز من چه رنج آمد تو را که چن! میحکيا«:مرد گفت نیا
»يگونه ناراحت شدنیو ايدیچرا از من رنج! مرد خردمند يا« :مرد گفتآن

.»دیمرا بستایکه جاهلستیبدتر چنیمن از ايبراکنیو لدیبه من نرسیاز تو رنج«: گفتافالطون
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یبد تر باشد که شخص ناداننیتواند از ایميزیمن چه چيبرایوليمن نشددنیتو باعث رنج« :گفتافالطون
»کندفیاز من تعر

م؟یخوش حال شودینباکنند،یمفیکه افراد نادان از ما تعریهنگامچرا
که مورد پسند آن ها واقع شده میانجام داده ايکنند حتماً ما کار جاهالنه ایمفیافراد نادان از انسان تعریوقت

.مینباد خوش حال بشونیاست بنا بر ا
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪هاي مهم درسمعنی لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
بیان نمود:ادا کردنسرگذشت:احوال
آرامش دادن:تسلیمیانه روي:اعتدال
چابک:چستاهللا اکبر گفتن:تکبیر

دوم:دویمدروغ گو:دروغ آزماي
رنج، غم:محنتسوم:سیم

شنونده:مستمعدر اینجا سختی: شدت
نابودي:زوالعالقه مند:راغب
خوار، پست:سبکآرامش:ملول

شعر:نظمپادشاهان:سالطین

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪متنمعنی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
:دارداریبسيدهیفادنیبدان که قصه خواندن و شن

.داردياریبسيهادهیفادنیخواندن و شن)قصه(باش که داستانآگاه
.آن که از احوال گذشتگان خبردار شوداول
.شود یآگاه مانینیشیو سرگذشت پخیاست که از تارنیاول ايدهیفا
.گشاده گرددیبشنود، نظر او به قدرت الهبیآن که چون عجامیدو
او نسبت به قدرت خداوند شناختخواند یجهان ميهایانسان درباره شگفتیاست که وقتنیدوم ايدهیفا
.شودیمشتریب

.باشد یکس از بند محنت آزاد نبوده است، او را تسلّچیچون محنت و شدت گذشتگان شنَود، داند که همیس
ینکته پنیفهمد به ایاند را مدهیکه گذشته گان کشییهایداستان رنج و سختیاست که وقتنیسوم ايدهیفا
موجب کم شدن غم و جهیدر نتستیاو نيها فقط برایسختنیادرد نبوده وکس بدون رنج وچیبرد که هیم

.شودیاندوه او م
.بردارد و داند که با کس وفا نکرده و نخواهد کردایگذشته شنود، دل از مال دننیچون زوال ملک و مال سالطچهارم،

به گریشنود دیو اموال پادشاهان گذشته را منیسرزمیتباهوياخبار نابودیاست که وقتنیچهارم ايدهیفا
. ماندکس وفادار نمانده و نخواهدچیبه هایو مال دنایداند که دنیبنند چون میدل نمایمال دن
.شمار او را حاصل شودیبيو تجربهاریعبرت بسپنجم

.وردآیبه دست ميادیو تجربه زردیگیمیاست که پند فراواننیپنجم ايدهیفا
آن م،یخوانیبر تو مغمبران،یپيرسوالن و خبرهايهامحمد، ما از قصهيا«دیگویم) ص(با حضرت رسول یتعاليخداو

».تو را حاصل گرددیکلّيهادهیو فامیچه بدان دل را ثابت گردان
و اخبار پیغمبران را براي ) قبل از تو(پیامبرانهاي اي محمد ما داستان«دیگویم) ص(امبریبلند مرتبه به پخداوند

.رسداندازه به تو میو از آنها سودهاي بی) کنیمروایت می(خوانیمتو می
رسد، اگر پرسند که دهیو شنونده را از آن فاندهیهست و خواننده و گويادهیگذشتگان فايهامعلوم شد که در قصهپس
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. ینظم خوانمیو دوییگوتیاول حکا: نوعدو يچند نوع است؟ بگویقصه خوان
و هم ندهیخواننده و هم گويدارد که هم براییهادهیگذشتگان فايهامشخص شد که دانستن داستانپس

که به صورت ییهااول داستان: چند نوع است؟ بگو دو نوعییکه قصه گودندیتو پرساز اگر .استدیشنونده مف
.که در قالب شعر استییهااست دوم داستانتیحکا
چند است؟ انیگوتیپرسند که آداب حکااگر
کنند؟یمانیرا بیتیچه گونه حکاانیکه قصه گودندیاز تو پرساگر
آن که چست میکه ادا خواهد کرد، بر اُستاد خوانده باشد و با خود تکرار کرده باشد تا فرو نماند، دويااول آن که قصه: يبگو

.و خام نباشددیو چاالك به سخن درآ
کرده باشد نیبا خود تمرنیاستاد بخواند و هچنکیيخواهد باز گو کند برایرا که مياکه فرد قصهنیاول ابگو

تجربه یکه در فن سخن گفتن چابک و زرنگ باشد و بنیدوم ا. نبردادیرا از يزیچییتا در هنگام قصه گو
.نباشد

که مردم راغب آن باشند، چهارم، نثر را وقت به وقت دیتر از آن گوشیچه نوع سخن است، بقیکه داند جماعت، الدیبامیس
بود و اگر مزهیاگر کم باشد طعام ب: گیچون نمک است در دینظم در قصه خوان: به نظم آراسته گرداند که بزرگان گفته اند

.داشتدیباهپس اعتدال نگا. گردد شور شوداریبس
حرف بزند که مردن یدر مورد مطالبشتریشنوندگان مناسب است و بيبرایبداند چه سخندیکه بانیاسوم

بزرگان رایاستفاده کند ززیقصه ساده خود از شعر ننیمناسب در بيهادر زماندیکه بانیپسندند، چهارم ایم
یبزنادیشود و اگر زیمزه میغذا بیکم بزنرمانند نمک زدن به غذا است اگنقصه خواندانیگفته اند شعر در م

.کرديروانهیمدیشود پس بایغذا شور م
.که در چشم مردم، سبک شوددییسخنان محال و گزاف نگوپنجم
.دهدیدر چشم مردم، ارزش و شان خود را از دست مرایزدینگوهودهیممکن و بریسخنان غاین که پنجم

چند است؟یپرسند آداب نظم خواناگر
اگر بپرسند که آداب شعر خوانی چگونه است؟

.اول آن که به آهنگ خواند : يبگو
.کندتیشعر را درست رعاو وزن هنگ آکه نیاول ابگو
.سخن را در دل مردم بنشاند میدو

.باشدگذار ریتاثرا طوري بخواند که در مردمکه شعر نیادوم
.دییآمد شرح آن با حاضران بگوشیمشکل پیتیاگر بم،یس

.بدهدحیرا توضتیمشکل بود آن بگرانیديبود که فهم آن برایتیشعر بانیکه اگر در منیاسوم
.چنان نکند که مستَمع ملول گردد چهارم،
.که شنوده خسته شوددییسخن نگویکه به شکلنیاچهارم

.دیبگوریکند و فاتحه و تکبادیدر آخر ایصاحب آن نظم را در اول و پنجم
.بخواند يفاتحه ااويکند و براادیآخر شعر از نام شاعر آن شعر ایدر اول پنجم
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
شدن معرفت انسان شتریبان،ینیشیاز سرگذشت پیآگاه.دیکنانیقصه خواند را بيهادهیسه مورد از فا: 1سوال 

فراوانيهاهبه دست آوردن تجرب،ینسبت به قدرت اله
و سندهینوایاحترام گذاشتن به شاعر و يبراکرد؟ادیآن يسندهینواینوشته از شاعر انیپاایچرا باید در آغاز : 2سوال 

.آگاه شدن مردم از نام شاعر
عبرت انگیزي، گیرید؟هایی را براي آن در نظر میانتخاب کنید، چه ویژگینخوانداي براي اگر بخواهید قصه: 3سوال 

کشش و جذابیت و گیرایی، منطقی بودن روند داستان، گزیده گویی، نثر ساده و قصه گونه

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪کارگاه درس پژوهی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
یک کتاب خوب باید داري .ي هنر را در گروه خود بررسی کنیدخوانی، درس میوه) شعر(با توجه به آداب نظم:1سوال 

خواندن آهنگین ابیات، نشاندن سخن در دل : باید بدانیم که آداب نظم خوانی عبارتند از: هاي زیر باشدویژگی
اد کردن صاحب شعر در ابتدا یا انتهاي شعر ها، یمردم، شرح مفهوم و معانی ابیات مشکل، خسته نکردن شنونده

.خوانی، فرستادن فاته و تکبیر براي شاعر
.در گروه بحث کنید» هاي یک کتاب خوبویژگی«ي درباره: 2سوال 

. یک کتاب خوب داشتن عنوان زیبا استترین ویژگیمهم: عنوان کتاب) الف
داراي متنی جذاب و گیرا باشد و چنان کششی داشته باشد که خواننده دوست نداشته باشد آن را : جذابیت) ب

. کنار بگذارد
خواند باید از قهرمانان یا محیط آن کتاب تصویري در ذهن زمانی که خواننده کتابی را می: تصویر سازي) ج

. بسازد
. ب از خواندن آن احساس لذت و رضایت داشته باشدیعنی خواننده پس از پایان کتا: رضایتمندي)د

یک کتاب خوب باید عالوه بر سرگرم کننده بودن، حالت آموزشی داشته و مفاهیم جدیدي را به : آموزش) هـ
...خوانندگان منتقل نماید و

آموزان با همکاري دبیري دانش به عهده.ي نقالی در کالس اجرا کنیدهاي شاهنامه را به شیوهیکی از داستان: 3سوال 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪معنی شعر بخوان و حفظ کن₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
ستینشهیاندچیبتَر هيزکژ/  ستینشهیپیبه از راستیتیبه گ
.ستیبدتر نیناراستاز دروغ ويفکرچیهو ستینیدرستویبهتر از راستيکارچیجهان هدر

ستیگردیبر، بباچارگانیبه ب/ است یچارگیگفتن کژ ز بسخن
.کردهیگردیباچارگانیبياست و برایچارگیبيگفتن نشانهدروغ

فروغیو بمشیستم کاره خوان/ آن کو که گردد به گرد دروغ هر
.خرد استیظالم و بدیگویکه دروغ میهرکس

یبه کار اندرون ، کاستدیاین/ یکن که از راستیراستهمه
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.رسدیبه انسان نميوقت ضررچیهییراست گو باش که از راست گوشهیهم
چنان دان که او دشمن جان توست/درست دیآن کس که با تو نگوهر
.او را دشمن جان خود بداندییگویکه به تو دروغ میکسهر

یدر کاستره،یخمیچه کوب/ یاست بر ما ، در راستگشاده
؟میبروشیپيو بد کارییبه سمت دروغ گودیبايما باز است چرا با لجبازيبرايو درست کارییراست گودر

يبا مرد ناپاك رازیهمان ن/ يبا دروغ آزمایدوستمکن
.یکنینمیناپاك دوستيهانکن همان گونه که با انسانیدوستدیگویکه دروغ میکسبا
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪هاي مهم درسمعنی لغت₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
پیروي:اطاعتاگرچه:ارچه

ستایش:ستودهآگاه باش:زینهار
اندیشه، فکر:رأيسن، زمان عمر:زاد

اخالق، منش:خويافسوس، حسرت:دریغ
دانا، دانشمند:حکیمراضی:خشنود

پاك دامن، پرهیزگار:پارساکار، حرفه:پیشه
چشم، دیده:بصرسود، فایده:بهره
بخشش:عطابدتر:بتَر

کوبیدن:کوفتنرفتار:کردار
شیرین سختی:لطف طبعایمان آوردن:گرویدن

برگزیده:مصطفیمجلس:محفل

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪متنمعنی ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
خواهد آمد، يغامبریام که آخر الزمان پدر کتب خوانده«کرد که تیبرادران را وصم،یخوانده ام که چون بزرگمهر حکچنان 

وصیت نیرا چنشتنینخست کس من باشم که بدو گرَوم، شما هم فرزندان خوابم،یاگر روزگار ) ص(ینام او محمد مصطف
.»دیابیتا بهشت دیکن
ام که در آخر زمان ها خواندهدر کتاب«کردد که هیبه برادران خودش توصمیخوانده ام که بزرگ مهر حکییجادر

خواهم بود که به یکسنیاست اگر در آن زمان زنده باشم اول) ص(یکه نام او محمد مصطفخواهد آمديامبریپ
».دیتا به بهشت برودیبکنارهیتو صنیآورد، شما هم به فرزندان خودتان ایممانیاو ا

م،یتا دانا شدینداشتغیدرزیچچیو هيبهره دادشیگفتند که ما را از علم خویو مآمدندیميوکیحکما و علما نزد
.شیده از علم خويادگاریما را ،يکه ما را راه راست نموديستاره روشن ما بود

و ما را زا علم و دانش خودت بهره مند کردي و هیچ که : گفتندیآمدند و به او میو دانشمندان نزد او معالمان
که راه درست را به ما نشان يبودیروشنيما مانند ستارهي، برامیتا ما آگاه شدیما کم نگذاشتيرا برايزیچ
.بدهيادگاریداد، به ما از دانش خود یم

شما يکویکه کردار زشت و ندیو بداندیرا اطاعت داريو ودیشناسیگانگیعزّوجل، به ،يکنم شما را که خداتیوص: گفت
.شما به فرمان اوستیو زندگانداندیمد،یو آن چه در دل دارندیبیم

که دیو بداندیکنپیرويو از دستورات او دیبدانگانهیو بزرگوار را زیکنم که خداوند عزیمسفارشبه شما : گفت
.شما در دست اوستیداند و زندگیمدیو هرچه در دل و فکر خود داشته باشندیبیبد شما را مخوب ويکارها

و از بدان دور دینکنيتا بدنهاریو زدهیآفریکینيبرادهیعزّوجل، که شما را آفريکه خدادیکنيکوکاریو ندییگوییکوین
.دیو چشم و گوش و دست از حرام و مال مردمان دور داردیکوتاه باشد و پارسا باش،یکه بد کننده را زندگاندیباش

و دهیها آفریانجام خوبيو بزرگوار شما را برازیعزيخدارایزدیانجام دهکوینيو کار هادییخوب بگوسخن



 

ستاره ي روشن: 17درس |پاسخ خود ارزیابی و کارگاه درس پژوهی فارسی خوانداري ششم
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

ششمگروه فارسی :طراح سوال
:نوع آزمون

:زمان آزمون
2

يکند عمر درازیميبدیکه در زندگیکسرای، زدیکنيدورزیبد نيو از آدمهادینکنيکه بددیباشاریهوش
.دیحرام و مال مردم دور نگه داريهاکارو چشم و گوش دست خود را از دیگار باشزینخواهد داشت و پره

هالك نشود و از دروغ يرا دوست دارند و راست گوانیرا روشن دارد و مردمان، راست گويکه رودیریگشهیراست گفتن پ
.رندیراست دهد، نپذیکه دروغ زن ارچه گواهدیگفتن دور باش

شود و مردم هم انسان راست گو را دوست دارند و یشدن چهره میباعث نورانییکه راست گودیگو باشراست
حرف او یکسدییدروغ اگر راست هم بگورایزدیکنيدورانیها نخواهد رفت و از دروغگوادیانسان راست گو از 

.کندیرا قبول نم
بزرگ کینيو خو. شد، نادان تر مردم باشدنایخود ناببیهر که از عست؛ینبیعیکس بچیکه هدینکنبیو مردمان را ع

بد خو در رنج بزرگ باشد و شهیهم،يکه بند گران است بر دل و بر پادیبد دور باشيخدا است عزّوجل، و از خويتر عطاها
و دیرا بزرگ تر داريزاد بزرگ تر باشد، ودو جهان ستوده است و هر که از شما بههردر يخوکویبه رنج و نيمردمان از و

.دیحرمت او نگاه دار
از همه ندیبیخود را نمبیکه عیباشد؛ هرکسبیکه بدون عستینیکسچیکه هدیمردم را نکنییجوبیعو

که مانند دیکنياز اخالق بد دور.و بزرگوار استریبخشش خداوند عزنیگترراخالق خوب بز.نادان تر است
دهد و یهم خود را رنج مشهیهمخالقاانسان بسته شده باشد، انسان بديپاایدل و است که برینیسنگریزنج

شما انیکه از نظر سن و سال در مهر.استشیانسان خوش اخالق در هر دو جهان مورد ستا. راگرانیهم د
.دیو احترامش را نگه داردیبزرگ تر است به او ارزش به ده

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪خود ارزیابی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
گار بزرگ مهر به علما و حکما چه بود؟ادی: 1سوال 

کردن از دستورات يرویدانستن خداوند و پگانهی
او سخن راست و درست گفتن 

از حرام يدورويگارزیو پرهگرانیکردن به دیکین
.ترها نکردن از مردم و خوش اخالق بودن و احترام به بزرگییجوبیع

ي دانش آموز است ولی معموالً پدر و بر عهدههایی در انجام کارها دارند؟پدر و مادر شما معموالً چه سفارش: 2سوال 
صبور بودن، مادرها فرزندان را به توکل به خدا در انجام کارها، دوري از تکبر و غرور و خودپسندي، بردباري و

داشتن برنامه ریزي، انعطاف پذیري و سازگاري، گذشت و بخشش، سخت کوشی، صداقت و امانت داري، برقراري 
...ارتباط مناسب با دیگران، احترام به مردم و

در هر دو جهان ستوده است؟يخوکویچرا ن: 3سوال 
به خاطر حسن خُلق خدا به او زینایمردم دوست خواهند داشت و در آن دنایدننیانسان خوش اخالق را در ارایز

.پاداش خواهد داد
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪کارگاه درس پژوهی₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
.با افراد گروه، گفت و گو کنید» هر که از شما به زاد بزرگ تر باشد، وي را بزرگ تر دارید«ي ي جملهدرباره:1سوال 

.که از شما بزرگترند نگاه دارید و به آنان احترام بگذاریدحرمت کسانی را 
ي دانش آموز استعهدهبه.اي را طراحی کنید و در آن، رفتار دو انسان نادان و دانا را نشان دهیدنمایشنامه: 2سوال 
کسب علم و دانش و با .ي روشنی براي خود و دیگران باشیمتوانیم، ستارهبا توجه به متن درس، چگونه می: 3سوال 

)به کار بستن علم و دانش آموخته شده(هاي اخالقی و یاد دادن آنها به یکدیگر فضیلت

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ایستگاه اندیشه₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
» ممنون«زیرا معتقد بودکرد؟به نظر شما چرا شیخ مکتب خانه ابتدا از آموزش دادن به ممنون خودداري می: 1سوال 

.فایده قلمداد کردداند از این رو حضورش را در مکتب خانه بیهمه چیز را میمدعی است که 
قسمتی که ممنون رو به کودکان کرده و شعر به نظر شما زیباترین بخش این داستان، کدام قسمت است، چرا؟: 2سوال 

هاي پیرامون کنار آفریدهزیرا به این طریق سعی کرد به کودکان بیاموزد که انسان خردمند از . خواندسعدي را می
اي اي از قدرت الهی دانسته و از هر کدام نکتهاي را نشانههر آفریدهکند بلکهتوجهی عبور نمیخویش با بی

.شودآموزد و از این طریق به شناخت بهتر خداوند نایل میمی
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