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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ های مهم درس معنی لغت ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 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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 نهم هشتم هفتم
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 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام

https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/ششم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/پنجم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/چهارم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/سوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/دوم/
https://biamoz.com/doc/ابتدایی/اول/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هفتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/نهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/یازدهم-متوسطه/
https://biamoz.com/doc/دوره-دوم-متوسطه/دوازدهم-متوسطه/
https://t.me/biamozcom
https://t.me/biamozgp
https://www.instagram.com/biamozcom/

