مقدمه
دسس ّای آصاد ایستگاُ اًذیطیذى ٍ دسًگ کشدى ٍ آفشیذى است .ایي فصل فشصتی است تا
داًص آهَص ٍ هعلّن بِ یاسی ّن بِ فشاخَس رٍق ٍ عاللِ ،دلبستگی ّای فشٌّگ بَهی ٍ ًیاصّا ٍ
بایستِ ّایی کِ دس دیگش دسس ّابِ چطن ًیاهذُ اًذ  ،هطالبی باصگَ کٌٌذ.
-1پشٍسش تَاًایی تَلیذ هادُ دسسی داًص آهَصاى با ًظاست ٍ ّذایت آهَصگاساى
-2بْش ُ گیشی اص تعاهل داًص آهَصاى ٍ خاًَادُ دس ساصهاًذّی ٍ تألیف کتاب
-3آضٌایی با بشخی اص ًوَدّای فشٌّگی ٍ جلَُ ّای آداب ٍ سسَم ٍ سٌّت ّای بَهی
-4ضٌاخت بیطتش ضخصیت ّای علوی ٍ فشٌّگی هحل صًذگی
 -5پشٍسش تَاًایی بٌذًَیسی ٍ بْشُ گیشی اص تفکش ٍ ًمذ ٍ تحلیل
روش های تولید درس آزاد:

بشای ًَضتي ٍ تَلیذ دسس آصاد یکی اص سٍ ضْای صیش پیطٌْاد هی ضَد:
ّ )1ش داًص آهَص بِ صَست هستمل ٍ فشدی بشای تَلیذ دسس آصاد الذام ًوایذ.
)2داًص آهَصاى بِ صَست گشٍّی ٍ با هطاسکت توام افشاد گشٍُ بشای تَلیذ دسس آصاد الذام
ًوایٌذ.
)3تَلیذ دسس دس کالس) هجوَعِ ًظشّای کالس با ساٌّوایی ٍ سّبشی هعلنّ کالس(
دس تَلیذ دسس آصاد هی تَاى اص تَاًوٌذی داًص آهَصاى دس بٌذًَیسی بْشُ بشد .دس تذٍیي هتي
هی تَاى اص سٍ ضْای پیص ساصهاى دٌّذُ  ،بذیعِ پشداصی ٍ باسش هغضی بْشُ بشد.دس طشاحی
فعّالیت ّای ًَضتاسی ًیض تطابك فعّالیت ّا با سًٍذ طشاحی کتاب ضشٍسی است.
لزا با تَجِ بِ ایٌکِ دسس سیضدّن دس فصل «ایشاى هي» هی باضذ ٍ با تاکیذ بش هٌطبك بَدى بش
فشٌّگ بَهی ٍ اّذاف فصل بِ هعشفی گَضِ ای اص جاربِ ّای طبیعی ٍ آثاس تاسیخی ضْشستاى
دضتستاى استاى بَضْش  ،خَاّین پشداخت.
* ایي دسس دس کالس با هجوَعِ ًظشّای داًص آهَصاى ٍ با ساٌّوایی ٍ سّبشی هعلّن تَلیذ
ضذُ است.

ردص آساد
شکٌّ جاِداهن
اریاو سیبای مى ،سزاتسز شکٌّ ِ سیبایی است.ره گّهش اش عطری دارد ِ ره کًارش ريگی.
کذا م سباو اقرد هب تّصیف سیبایی اهی ایى خاک سر هانًذ است؟ ای کاش تّاو آو را داشتن هک می تّانستن هب ره گّهش ایى کشّر پهًاِر سفش
کنن ِ داستاو اهی سیبای مشدمش را بشنّم.
اریاو ،ایى شکٌّ جاِداهن هانًذ هاردی دلسّس آغّش گشّدٌ ات همٍ ی صرسنذا و خّد ،رد کًار هن سنذگی کنًذ ِ هب ایى گّره ظراو بُا عشك بّرسنذِ.
مى هک صرسنذ ایى سزسمینن ِظیفٍ دارم ِطى خّد را بشًاسن ِ رد پاسذا ری اس آب ِ خاک ایى کشّر بکّشن.
گیس کاو رد مشزق رباسجاو ِ با ارتفاع حذِد  099متز اس سطح ردیا ضرار دارد ِ شامل هفت آبادی انخا ،چن  ،غاری  ،عردٌ  ،باغ اتج  ،اقیذ رجب ،
اانرستاو ِ سّک می باشذ .گیس کاو بهشتی رد ارتفاع است  .طبیعت بکر ِ محسّر آو دل ره رَگذری را می ربد  ،بُارش ريگی خذا یی دارد ِ سنذگی رد گّهش
گّهش ی آو جاری است  .شکّهف اهی بادام سیبارتیى نقاشی را رتسین طردٌ انذ  ،کبک اهی سزمست  ،سیبارتیى مّسیقی اه را می نّاسنذ ِ سنذگی را سزشار
اس لبخًذ می کًذ.

کارِانسزای مشيزالملک رد ضلع شزقی ميذا و مشطزی شهر رباسجاو ضراردارد.ایى کارِانسزا رد سال  0589شمسی هب صرهاو حاج ميزسا ابّالحسى خاو
مشيزالملک با زهینٍای معادل  79زهارتّهاو ساختٍ شذ  .معمار ایى ساختماو حاج محمذ رحین شيزاسی ساسنذٌ پل مشيز ِ کارِانسزای دالكی است  .عمذٌ مصالح
تشك
ي
مش
گ
نس
نس
ل
خ
ت
ي
ی
ا
ا
ك
ا
س
س
ت
س
م
ش
س
س
ه
آ
ت
ل د ًذٌ ا ى کارِ زا نگ ،چ ِ سارِج ا ت ِ رد ف و اس ٍ نگاهی زبرگ رت يذٌ شذٌ ،ا فادٌ شذٌ ا ت .کارِ زای زا لک
مج
مّ ًعا دارای  96باب ااتق ِ حجرٌ بّدٌ هک هب دليل تغييز کارربی آو
رددِرٌاهی بعذی تعذا د ااتقاه كن یا سیاد شذٌانذ.کارِانسزای مشيزالملک

رد سال  0695هب شمارٌ  0966رد فهرست آاثر هلی کشّر هب ثبت رسيذ.
گّر دختز آرام گاهی سنگی اس دِرٌ ی هخامنشياو است هک رد رد دشت «ميايکّهی پشت َپر» شهرستاو دشتستاو رد بخش ارم ضرار دارد ِ اس نقاط دیذنی استاو
بّشهر رد جنّب اریاو است .ایى آرام گاٌ هب سبک آرام گاٌ کّرِش اها رد انذا سٌ کّچکتز ساختٍ شذٌاست ِ دارای سقفی شبیٍ آرام گاٌ کّرِش است.
باستاو شًاساو اتدیی طردٌانذ هک ایى ارث متعلك هب سال  ۰۶۶شیپ اس ميالد ،دِرٌ ی
هخامنشياو است .کل بًا اس  ۴۲قطعٍ سنگ رد ابعاد مختلف ساختٍ ِ بّسيلٍ بستاهی
مت
دم چلچلٍای هب یکذیگر صل شذٌانذ .ارتفاع آو حذدِ د چُار ِ نین متز است.

رد ساخت ایى بًا هانًذدیگر ساسٌاهی ساختٍ شذ ٌ تّسط معماراو هخامنشی چیه گّهن هالتی هب کار رنفتٍاست .گّر دختز را ابتذا باستاوشًاص بلسیکی لّیی ِانذنبزگ رد

سال  ۹۳۳۱خّرشيذی کشف طرد .امگهناه رد مّرد ایى بًا صراِاو است .چیش شیپ یا کّرِش یکن (دذ کّرِش کبيز) آرام گاٌ هانذا ان هارد کّرِش ِ یا آتّسا
دختز کّرِش ِ شهبانّی هخامنشی ربخی اس امگهناه ردبارٌ ایى بًا هستًذ .گّر دختز رد سال  ۹۳۳۰با شمارٌ  ۹۹۱۳رد فهرست آاثر هلی اریاو هب ثبت رسيذ.
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 -1هٌظَر از« شکَُ جاٍداًِ »چیست؟
 -2ها در برابر هیْي خَد چِ ٍظیفِ ای دارین؟
 -3هٌظَر از جولِ« هاًٌذ هادری دلسَز آغَش گشَدُ »چیست؟
......................................................................................................................... -4

 -1شوا بِ کذام یک از شْرّای ایراى سفر کردُ ایذ؟ یکی از هٌاظر زیبای آى شْر را تَطیف کٌیذ.
 -2دربارُ ی هٌاطقی کِ در درس بِ آى ّا اشارُ شذُ بَد با دٍستاى خَد گفت ٍ گَ کٌیذ ٍ بگَییذ
برای حفظ ایي هٌاطق چِ کارّایی بایذ اًجام بذّین؟
 -3با کوک دٍستاى خَد پَستری در خظَص حفاظت از هٌابع طبیعی ٍ آثار تاریخی تْیِ کٌیذ ٍ در
راّرٍی هذرسِ ًظب ًواییذ.
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درس آزاد  :شکوه جاودانه

چْار هتٌاقض ًوا بٌَیسیذ ٍ ّر کذام را در یک جولِ بِ کار ببریذ.

بٌذ چْارم درس را پیذا کٌیذ ٍ آى را با خط خَش بٌَیسیذ.
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برای شکل ّای هختلف طذای «س» یک هثال بٌَیسیذ.

حرٍف در ّن ریختِ را هرتب کي ٍ در جای خالی بٌَیس.


ظردو آِزی طال رب سینٍ ی  ............می ردخشيذ ( .ر-م – ق – ا – و– ٌ(



رِحیٍ ی  ِ ............دافع اس کشّر ِ عالهق هب آو را رد مشدم ربايگيشد) .ج – ا – ع – ش – ت(

 فذا کاری ِسخت کّشی مشدم .............. ،آسادی ِ استقالل کشّر است( .م – ا – ض – و(

کلوات زیر را در جذٍل پیذا کٌیذ ٍ خاًِ ّای هربَط بِ ّر کلوِ را با رًگی هشخض کٌیذ.

بی افیذٌ – هيشم – تهی مغص – یقیى – سشاِار – محقك  -سعی
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از هیاى ترکیب ّای زیر  ،ترکیب ّای ٍطفی ٍ ترکیب ّای اضافی را پیذا کٌیذ ٍ در جذٍل زیر بٌَیسیذ.

صم
شکٌّ جاِداهن  -گّر دختز  -ضلع شزقی  -کارِانسزای مشيزالملک – اریاو سیبا – دِستاو یمی -گّره ظرانبُا -شهرستاو دشتستاو
ترکیب وصفی

ترکیب اضافی

بِ ّر کلوِ ًشاًِ هٌاسب"باى ،اًِ ،اىّ ،ا "اضافِ کٌیذ ٍ با ّر کذام یک جولِ بسازیذ.

جاِداو :
يگٍ :
اریانی :
ستارٌ :
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احساس خَد را از ایي کِ یک ایراًی ّستیذ بٌَیسیذ.

در هَرد تظَیر زیر یک بٌذ بٌَیسیذ.
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