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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪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
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₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪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
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