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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




