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 74درس نهم صفحه  

  

 سید جمال الدین اسد آبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟  -1 

 تاثیر گذاری سخنش  -4-  بحث بادیگران-3  زبان آموزی-  2سخنوری  -1

الدین عکس پرنده ای را  چه رابطه ای بین شعر حافظ ونقاشی کمال الدین بود؟ شاه اسماعیل در آستانه شکست ومرگ بود  وکمال -2

کشید که در حال اوج گرفتن است ودو بیت حافظ را خواند ومنظورش این بود که این دنیای پست ارزش ماندن وتو که مانند پرنده  

آزاد و رهایی هستی باید به فکر رهایی از بند و اسارت دنیا باشی. زیرا مرگ تو را به عالمی می برد  که در آن آزاد و آسوده  

  ی بود خواه

فرهنگی تاثیر بیشتری در جامعه دارند؟ آن ها به دلیل مطالعه وشناختی که از محیط جامعه و  -چرا روحانیت وچهره های علمی- 3 

  .نیازهای آن دارند می دانند که در هر شرایطی جامعه به چه چیزی نیاز دارد

 ؟ شد  یزخم  یو سربازانش بود؟ چه کس ل ی با شاه اسماع ی در جنگ چالدران چه کس - 4

 شد  یاز سربازان زخم یکی  - بهزاد همراه آنها بود -  نی کمال الد

 

 : 79درس دهم صفحه 

در متن درس سرزمین ایران با چه ویژگی هایی توصیف شده است؟سرزمین بزرگ و عزیز و شکوهمند سرزمینی خون دل خورده  -1

  . ....رزمین آسمانی لحظات تلخ و شیرین وسرزمین ستم دیده سرزمین عزتمند و استوار س

درباره ارتباط حدیث )حب الوطن من االیمان(با محتوای درس توضیح دهید؟حدیث دوست داشتن وطن را ازایمان می داند و درس  -2

  .نیز عشق به میهن وعالقه به آن را جزء عقیده و باور انسان می داند

سالمی در عرصه جهان چه باید کرد؟باید عاقل بود و عاقالنه  اندیشید به نیروهای  به نظر شما برای عزت و سربلندی ایران ا -3

  .داخلی اعتماد کرد از منابع داخلی برای ساختن کشور استقاده کرد

  .بیندیشیم بنگریم و خدمتی درحد وطن به هم  وطنان عزیزمان کنیم چه کنیم تا ناممان درتاریخ سرزمین عزیزمان جاودان بماند؟-4

 

 

 : 11درس 

 ( 83 فحه پرچم داران )ص

 ای کشورم پناهگاه دل ها        ای کشورم ای خانه ی تن من  -1بیت 

 ای کشورم که تو نوری وماه همه چشمیم ماهمه سرافراز واقتدار تورا می بینیم   ای کشورم که تو جانی دربدن ما  -2بیت 

 نکته ای گویم اگر تو بشنوی         شاد بودن روح وزنده بودن وپایدار بودن بدن  -3بیت 

IT CITY
Square



 انسان را هفت محبت )عشق( بردل دارد    نبود کمتر از هفت شیطان  -4بیت

 عشق ورزیدن به وطن وزندگی ودین عزت برخانواده ومال ووطن  -5بیت 

 آن که کشور خودرا دوست نداشته باشد     مرده بودنش بهتر از زنده بودنش است  -6بیت 

 

 )برخی از ابیات که نیاز به ترجمه داشته اورده شده (  86  فحه )شعر خوانی (ای وطن من ص

 ای ایستاده در چمن آفتابی معلوم  

 ایوطنی که مانند درختی درسبزه زاری  

 مقابله آفتاب روشن قرار گرفته ای  

 ای آفتاب شمایل دریا دل  

 ای وطن ظاهرت مانند آفتاب است  

 ودل تو مانند دریا بزرگ ووسیع است  

 وبیش ازآنکه من خوف تبررانگرانم  

 بیش تر ازان که من ترس نگران باشم... 

 چقدر به اقیانوس میمانی  

 قیانوس وسیع هستی  چه قدر ا

 دردورهای کویر طبس  

 آن اتفاق یادت هست؟ 

که دران چند هلی کوپتر آمریکایی قرار بود در عملیاتی مخفیانه وارد ایران شوند ورسیدند طوفان شن   1359اشاره دارد به حادثه ی  

 باعث شد چند تا از هلی کوپتر ها سقوط کنند وبقیه مجبور به بازگشت شوند. 

 عملیات آن ها با یاری خداوند بدون دخالت نیروهای ایرانی ناموفق ماند.  به این ترتیب

 

 




