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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(
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