
 [ یازدهم  یفارس] 

 ی سبزوار  یدجَرَس: حم بانگ

 یم بر عبور از سد ِ خار و خاره بند  دل      یم وقت است تا برگِ سفر بر باره بند( ۱ بیت

 :یزبان  قلمرو️▪

 و آذوقه  یحتاجما یاز؛مورد ن یز: توشه و هر چبرگ

 : اسب باره

 : سنگ خارا، سنگ خاره

 دارد. ی»برگِ سفر«، نقش مفعول یاسم  گروه

 : هنکت

 .دهدی »توشه« م یمعن »سفر«ة واژ  با تناسب در »برگ«ة واژ  -۱

 .دهدی »اسب« م ی معنا جمله، در  قرارگرفتن با »باره«ة واژ  -۲

 :یادب  قلمرو️▪ 

 یه سفر بر باره بستن: کنا برگ

 یهبستن: کنا دل

 است.(شده  یه)خار و خاره به سد تشب یهی تشبة خار و خاره: اضاف  سد ِ

 . یشیسان )ناقص( افزا جناس ناهمو خاره:  خار

 :یفکر  قلمرو️▪

 .(یمشو نبرد و سفرة  . )آمادیمآماده شو هایعبور از سخت  یو برا  یمکن آماده را  سفرة شآن است که تو هنگام

 :یتب مفهوم

 .یدرا تحم ل کرد و جنگ های آماده شد، سخت یدخود با ة ید راه هدف و عق در

 من، خموشم یِاز جَرَس برخاست، وا   بانگ         به گوشم یدآ یلاز هر کران، بانگ رح( ۲ بیت

 :یزبان  قلمرو️▪

 : کنار، طرف، گوشه کران

 رفتن، کوچ کردن، سفر کردن   یگرد یبه جا  یی: از جارحیل

 : زنگ جَرَس



 بر من! )شبه جمله( یمن: وا  وایِ

 : آرام، ساکت خموش

 دارد.  ی نقش نهاد « یل»بانگِ رح یاسم  گروه

 جمله است.   ۴به جمله، با احتساب ش بیت،

 :یادب  قلمرو️▪

 هست. یرو »جرس« تناسب و مراعات نظ «یل»رح ی هاواژه  میان

 یهاز جرس برخاست: کنا بانگ

 :یفکر  قلمرو️▪

 ام. شسته بر من که آرام ن یوا ام ا است؛شده  سفرة کاروان آماد رسد؛ی کوچ و سفر به گوشم م  یهر طرف صدا   از

 !(استنشسته  آرام  و نشده نبرد و سفرة که چرا آماد کندی )شاعر خود را سرزنش م

 دارند  یشدر رکابِ راهوارِ خو پا        دارند یشراهِ سفر در پ  یادالندر( ۳ بیت

 :یزبان  قلمرو️▪

 یردالوران، رزمندگان دل:  دریادالن

:  یعنی ؛یافته  ییواژه گسترش معنا ینا. )گذاردی و سوار پا در آن م شودی م یختهاسب آو  ین که در دو طرف ز یفلز یا: حلقه رکاب

 است.(گرفته  یدجد ی را حفظ کرده و هم معنا  یشینپ یهم معنا

 است.(موصوف شده  ینجانش جاین است که ا یحرکت و تندرو )صفتچه با شتاب ام ا نرم و روان، حرکت کند؛ خوش : آن راهوار

 :یادب  قلمرو️▪

 . یاواژه درون  یهتشب یه؛: کنادریادالن

 یهاب داشتن: کنارک در پا

 :یفکر  قلمرو️▪

 هستند. هجوم و حرکتة دارند و آماد یشو دالوران، راه سفر در پ رزمندگان

 ساز است مکن، بشتاب، هم ت چاره  پروا      گاهِ سفر آمد، برادر، ره دراز است( ۴ بیت

 :یزبان  قلمرو️▪

 : وقت، زمان، هنگام گاه

 .(آیدی جمله به شمار م یکجمله و برادر )شبه  ی: نقش منادا دارد؛ ا برادر



 جمله است. ۶اب شبه جمله )برادر(، با احتس بیت،

 مکن: نترس. پروا

 شجاعت. یری،: عزم، اراده، تالش و کوشش، دلهم ت

 :یفکر  قلمرو️▪

 ت.از اسکارس یریراه، اراده و دل ین است؛ نترس و شتاب کن که در ا  یشدر پ یطوالن یو راه  یدهبرادر، هنگام سفر فرا رس ای

 تناسب دارد:  یر،ز  یتبا ب یتب مفهوم

 جنبان شوداگر سلسله  م ته

 شود یمانتواند که سل مور

 یم بران یمَنا  یِگاهِ واد بوسه  تا          یمگاهِ سفر شد، باره بر دامن بران( ۵ بیت

 :یزبان  قلمرو️▪

 ید : فرا رسشد

 دارد. ی سفر: نقش نهاد گاهِ

 دارد. ی: اسب؛ نقش مفعولباره

 مقد س یجا  یارتگاه،: زگاهسه بو

 ین : سرزموادی

 .  ید)ع( رس ی به موس -ی تعال-حق  یجا ندا است در جانب راست کوه طور که در آن  یابانی: صحرا و بیْمَناَ  وادیِ

 :یادب  قلمرو️▪

   یح : تلمیْمَناَ  وادی

 یه: کناگاهبوسه 

 ین فلسط ین: مجاز از سرزمیمنا  وادی

 . یمبرو یش است، پ یارتز ة یستکه مقد س و شا ینفلسط ینو تا سرزم یمدشت بتازاسب را در  ید،سفر فرارس هنگام

 است  یاناندر م  یلجلودار است و ن موسی        است یانو قبط یانپر از فرعون یواد( ۶ بیت

 :یزبان  قلمرو️▪

 است.  ین فلسط ینمنظور سرزم ین،: سرزموادی

 کشور مصر  یمقد(؛ ساکنان Egypteمنسوب به قبط ) ی،: جمع قبطقبطیان



 رهبر یشوا،: پجلودار

 :یادب  قلمرو️▪

 دارد. یح و فرعون، تلم یبه داستان موس بیت

 هایلی : استعاره از اسرائیانو قبط فرعونیان

   ینی: استعاره از امام خمموسی

 و موانع راه  های : استعاره از دشوار نیل

 هست.  یرمراعات نظ یتب در

 :یفکر  قلمرو️▪

 در راه است.  یو موانع هایاست؛ ام ا سخت ینیما امام خم یشواینبرد با آنان، پ یبرا  هاست؛یلی پر از اسرائ ی،اشغال ینفلسط سرزمین

 برادر یننگ است ا یگانه،ما ب یجا  بر       برادر یتنگ است ما را خانه تنگ است ا( ۷ بیت

 :یزبان  قلمرو️▪

 است.جا شده ها جابهجمله  یاجزا  یعنیاست؛  ی بالغة یومصراع، به ش هردو

 در نظر گرفت: توانی : به دو صورت مرا

 :متم مة حرف اضافه و نشان -۱

 را خانه تنگ است: خانه بر ما تنگ است. ما

 .استشده  تنگ ماة دارد؛ ما را خانه تنگ است: خان یهیالاز »را«، نقش مضاف   یشپة واژ یعنی یه؛المضاف  ة فک  اضافه و نشان -۲

 در مصراع دوم: یمعنوة ینقر فعل »باشد« به  حذف

 شد[ ننگ است ...]با یگانهما ب یجا بر

 :یادب  قلمرو️▪

 یه را خانه تنگ است: کنا ما

 .شودی م یدهد یت( در بییآرا)واژه  تکرار

 »تنگ و ننگ«.   یهاواژه  یانناهمسان م جناس

 :یفکر  قلمرو️▪

 ننگ است.ة یما باشد، ما ی به جا یگانهکه ب یناست؛ ا ما را اشغال کرده و عرصه بر ما تنگ شده  ینبرادر، دشمن سرزم ای

 



 یرید بگ یمناز دست اهر  ینو نگ تخت                یرید خانه از دشمن بگ ینا  یدفرمان رس( ۸ بیت

 :یزبان  قلمرو️▪

 دارد.  ی خانه: نقش مفعول این 

 دارند. ی: نقش مفعولینو نگ تخت

 یطانش یو،: داهریمن

 :یادب  قلمرو️▪

 نشست.  یاو را ربود و بر تخت و  ی که انگشتر پادشاه یوی و د یمانحضرت سل استانبه د تلمیح 

 قدس یارو د المقدسیتخانه: استعاره از ب این 

 ین فلسط ین: استعاره از سرزم ینو نگ تخت

 یل : استعاره از اسرائناهریم 

 :یفکر  قلمرو️▪

 . یریدپس بگ یلرا از اسرائ ین فلسط ن یو سرزم یریدقدس را از دشمن بگ یارو د المقد سیت که ب یدرس فرمان

 کرد  یاوریرا    یول یدبا یاوران،  ای                کرد یآهنگِ جانِ سامر یمکل یعنی( ۹ بیت

 :یزبان  قلمرو️▪

 (الل یم)کل  ی: لقب حضرت موسکلیم

 .(دهدی »قصد« م یجمله، معن  ینا در  قرارگرفتن با  »آهنگ«ة : قصد )واژآهنگ

 واداشت.   ینزر ة  و به پرستش گوسال یفت( که آنان را فراسرائیلی)بن یموس قوم از   ی: نام مردسامری

 رهبر  یشوا،اسالم، دوست؛ پ یغمبرپس از پ ین،مقام در د ینباالتر ة : دارند ولی

 :یادب  قلمرو️▪

جا، روز( در آن   یس  یجا)به  یشاناة  به کوه طور و توق ف چهل روز  یکه پس از رفتن و یموس حضرتة دربار  یداستان ینبه ا تلمیح 

 یزبه پرستش آن فراخواند؛ مردم ن نگیرو ن  یلهاز طال ساخت و مردم را با ح  یااز فرصت استفاده کرد و گوساله   ی،به نام سامر یمرد

 افکند. یلگوساله را تک ه تک ه کرد و در ن ین از کوه طور بازگشت؛ ا  ی؛ حضرت موسیرفتنددعوت او را پذ

 ینی م خم: استعاره از اماکلیم

 ها یلی : استعاره از اسرائسامری

 :یفکر  قلمرو️▪



 کرد.  یاریرا   یشوارهبر و پ یدرزمندگان، با  یرا صادر کرد؛ ا  یلاسرائ ی فرمان نابود ینیخم امام

 ید شود از خون، بتاز یااگر در هامون                    یدحکم جلودار است بر هامون بتاز( ۱۰ بیت

 :یزبان  قلمرو️▪

 صحرا شت،: دهامون

 ید : حمله بربتازید

 :یادب  قلمرو️▪

 یا هامون و در یانم بتناس

 شدن هامون از خون، اغراق است. دریا

 یه هامون تاختن: کنا بر

 :یفکر  قلمرو️▪

 .یدو بر دشمن هجوم بر  ینیداز خون شود، از پا ننش یاییاگر دشت، در  ید؛و رهبر است: بر دشمن بتاز یشواپ فرمان

 دشوار  یستبارد، گو ببارد، ن  یغت گر     ز حکمِ جلودارمان بردن افرض است فر( ۱۱ بیت

 :یزبان  قلمرو️▪

 . ینهاده شده باشد؛ الزم، ضرور  یکس ة چه انجام آن، بر عهدآن  یدن،: واجب گردانفرض

 است. یبالغ ة یواو ل، به ش مصراع

 بردن از حکم جلودار«، نهاد و »فرض« مسند است. فرمان»

 ...و یزهن یر،: شمشتیغ

 :یادب  قلمرو️▪

 در صامت »ر« مشهود است. آرایی واج 

 نبرد.  یطشرا یدتریناز شد یه : کنایغت باریدن

 :یفکر  قلمرو️▪

 .یستببارد؛ بگذار ببارد؛ دشوار ن ینبر زم یغاز حکم رهبر، واجب است؛ اگر ت پیروی

 پر کنبارد، گو ببارد، جان س یغت گر                  و آهنگِ سفر کن یزجانانِ من برخ( ۱۲ بیت

 

 :یزبان  قلمرو️▪



 . جان به منسوب است؛ نسبتة »جانان« نشان یدر واژه  «ان»

 دارد. ییمن: نقش منادا جانانِ

 : قصد آهنگ

 :یادب  قلمرو️▪

 در صامت »ر«  آرایی واج 

 و »سپر« «یغ »ت یانم یرنظ مراعات

 از کشته شدن. یهو کنا یهسپر کن: تشب جان

 :یفکر  قلمرو️▪

 بر سر تو ببارد؛ بگذار ببارد؛ جانت را فدا کن.  یغو قصد سفر و رفتن به نبرد با دشمن کن؛ اگر ت یزمن، برخ عزیز

 یمجوالن، تا خطِ لبنان برانبه  جازآن                    یمبر جوالن بران یزجانانِ من، برخ( ۱۳ بیت

 :یزبان  قلمرو️▪

 .کنندی جا حمله م به آن  یونیستیصه یروهایغالباً نکه  یه اردن و سور ین ب یکوهستان ی ادر مصراع او ل: منطقه « جوالن»

 دارد. یدیجوالن: با تاخت و تاز، نقش قدر مصراع دوم: تاخت و تاز؛ به  « جوالن»

 : مرزخط

 جمله است.  یکاو ل سه، و مصراع دوم   مصراع

 :یادب  قلمرو️▪

 جوالن در مصراع او ل و دوم.  یانهمسان )تام( م جناس

 جوالن و لبنان. انیو تناسب م یرنظ اعاتمر

 :یفکر  قلمرو️▪

 . یمبرو یشجا، با تاخت و تاز تا مرز لبنان، پو از آن  یمبران جوالن ة منطق ی تا به سو یزمن، برخ یزعز 

 بنهفته دارد  یغم  یش،که هر کو  جان آ               خفته دارد یدِجا که هر سو صد شهآن( ۱۴ بیت

 :یزبان  قلمرو️▪

 )آن: صفت اشاره، جا: هسته( یوصف یبجا: ترک آن

 )هر: صفت مبهم، سو: هسته(  یوصف یب: ترکهرسو

 ( یمفعول یانی: هسته، خفته: صفت بیدشه  ی،)صد: صفت شمارش یوصف یبخفته: دو ترک یدِشه صد



 (یهالش: مضاف  -َ : هسته،ی)هر: صفت مبهم، کو یاضاف  یکو  یوصف  یبترک یک:  یشکو هر

 (یمفعول یانی: هسته، بنهفته صفت بی)هر: غم یوصف یبرکبنهفته: ت غمی

 ین : محل ه، سرزمکوی

 : پنهان شدهبنهفته

 دارند. یبنهفته«، نقش مفعول یخفته« و »غم  ید»صد شه ی اسم هایگروه 

 :یادب  قلمرو️▪

 .شودی م یدهد یتدر ب ییآرا واژه  یا  تکرار

 :یفکر  قلمرو️▪

 پنهان دارد.  یاش، غمو محل ه  یدارد و هر کو  یاری بس یدان لبنان( که در هر طرف، شه ین)سرزم اجآن

 پشتِ ما را  یاسین، یرِ داغِ د بشکست                 جانانِ من، اندوهِ لبنان کُشت ما را ( ۱۵ بیت

 :یزبان  قلمرو️▪

 رد.عام ککَفَرقاسم را قتلِ  یجا و روستااشغالگر قدس، مردم آن  یمکه رژ  یندر فلسط یی: روستایاسین دیرِ

 است.  ی بالغ ییوه به ش بیت،

 :یادب  قلمرو️▪

 یهپشت: کنا شکستن

 جنوب لبنان یعیان: مجاز از شلبنان

 :یفکر  قلمرو️▪

 ما را از پا درآورد.  یاسین، یرد  یمردم روستاة رحمانی دردِ کشتار بلبنان، ما را کشت؛ داغ و  یعیانمن، غم و اندوه کشته شدنِ ش عزیزِ

 ینتا فلسط جاین رفت ز  ینهبه س باید             ینینرُفت گَرد از طور س  به مژگان یدبا( ۱۶ بیت

 :یزبان  قلمرو️▪

 ها : مژهمُژگان

 جارو کردن، زدودن   ی: از مصدر رُفتن به معن رُفت

 ینا طور س ید؛)ع( رس ی حق به موس ی: کوه طور که در آن ندا ینینس طورِ

 خیزینه: سینهس به

 :یادب  قلمرو️▪



 »رُفت« و »رَفت«  یاناقص( مناهمسان )ن جناس

 ! ینرفتن تا فلسط خیزینهس ینها و همچنبا مژه  ینیندر رُفتن گَرد از طور س اغراق

 از قرآن.  اییه آ  یادآور ،«ینینبه »طورِ س تلمیح 

 :یفکر  قلمرو️▪

 رفت.   ینتا فلسط خیزینهس یدها گَرد و غبار کوه طور را زدود، به فرمان رهبر بابا مُژه  باید

 امامِ ما عَلَم بگرفته بر دوش  آنَک،                  و بشنو بانگِ چاووش یزجانانِ من، برخ( ۱۷ بیت

 :یزبان  قلمرو️▪

 یشوا پ خواند؛یم  یبلند و به آواز، اشعار مذهب  یو با صدا  کندی زائران حرکت م یشاپیش: آن که پچاووش

 اشاره به دور   یاست برا یا : شبه جمله؛ کلمه آنَک

 : پرچم عَلَم

 دارد. ینقش مفعول  جاین است و در ا  ی اضاف یبچاووش: ترک بانگِ

 دارد. ینقش مفعول یزن عَلَم

 است.شده  یلاز پنج جمله تشک بیت

 :یادب  قلمرو️▪

 یه بر دوش گرفتن: کنا عَلَم

 :یفکر  قلمرو️▪

 است.شده  یشروو پ امیشگرفتن به نبرد، پ ی که امام ما برا ینخود را بشنو؛ بب  یشوایپ یو صدا  یزمن، به پا خ عزیز

 جلودار  یقدس، همپا یارِد مقصد              به رهوار ینگو، بنش یکزن، لب  یرتکب( ۱۸ بیت

 :یزبان  قلمرو️▪

 یادکردن  یگفتن: الل اکبر گفتن؛ خدا را به بزرگ  تکبیر

 یری پذگفتن: اطاعت امر کردن، فرمان لب یک

 وصوف است. م ینحرکت و تندرو؛ صفت جانش: راهوار؛ خوش رهوار

 ین شهر قدس در فلسط یف،: قدس شرقدس

 .دهندی انجام م  یکه با هم، کار یچند نفر  یااز دو  یک قدم، هر: همراه، هم همپا

 است:حذف شده   یمعنوة ینمصراع دوم دو فعل به قر  در



 [ رویمی جلودار ]م یقدس]است[ همپا  یارد مقصد

 است.شده  یلاز پنج جمله تشک بیت،

 :یادب  قلمرو️▪

 یه به رهوار: کنا شینبن

 :یفکر  قلمرو️▪

 . رویمی خود م یشوایقدس است؛ همراه و همگام با پ ین رفتن شو؛ مقصد ما سرزم  یاکبر بگو، از رهبر اطاعت کن و آماده  الل 

 

 ی پژوهن مت کارگاه

 ی زبان  قلمرو 

 . یابیدرا از متن درس ب  یرز  یهاواژه  ییمعادل معادل معنا( ۱

 )فرض( یدنگردان واجب️▫( یلرح) کوچ ️▫(   جرس) زنگ️▫

 دارد؟ تاخت و تاز  یی»جوالن« چه معنا  یر،در مصراع ز( ۲

 یم به جوالن تا خطِ لبنان بران جازآن 

 چند جمله است؟  یر،ز یتب( ۳

 سفر آمد، برادر، ره دراز است گاهِ

 ساز است مکن، بشتاب، هم ت چاره  پروا

 جمله  ۶

 . یسیدها را بنوآن یی و معادل معنا یدیاباز متن درس ب ییامال  مهم ة سه واژ ( ۴

 : کوه طور ینین:  پرچم / برخاست: بلند شد / طور سعَلَم

 ی ادب  قلمرو 

 

 . یسیدو بنو یابیدب یانمونه  یر،ز  هاییه از آرا یکهر  یاز متن درس برا ( ۱

 جوالن/ جوالن( ) ۱۳ یتب(: تام) همسان جناس️◽

 رُفت / رفت() ۱۶ یتب(: ناقص) ناهمسان جناس️◽

 



 .یسیدرا بنو  یرز  هاییه مفهوم کنا( ۲

 شدن  سفرة آماد: بستن باره بر  سفر برگ️◽

 شدن  قدمیشو پ رویش م بر دوش گرفتن: پعلَ ️◽

 :یفکر  قلمرو 

 یست؟چ ی و موس یانو قبط یانمنظور شاعر از فرعون یر ز یتدر ب( ۱

 است یانو قبط یانپر از فرعون وادی

 ست ا یاناندر م  یلجلودار است و ن موسی

 هایلی ئ: اسریانو قبط فرعونیان

 ینی : امام خمموسی

 . یسیدپنجم را به نثر روان بنو یتو مفهوم ب یمعن( ۲

 یمسفر شد باره بر دامن بران گاه

 یم بران یمنا  یگاه وادبوسه تا

 و مفهوم:  معنی

 .یمبرو یشاست، پ  یارتز ة یست که مقد س و شا ینفلسط ینو تا سرزم  یمبتاز  دشتة اسب را در دامن ید،سفر فرارس هنگام

 حماسه دانست؟ چرا؟  ی شعر بانگ جرس را نوع توانی م یاآ( ۳

 و نبرد با دشمنان مهاجم و اشغالگران است.  یطلبمبارزه  یانگرچون ب بله؛

 یست؟دارند« چ یشمقصود از مصراع »پا در رکاب راهوار خو ( ۴

 حرکت و هجوم هستند.ة آماد

 یست؟ چ یمنو اهر ینظور شاعر از تخت و نگمن « یریدبگ یمن ت اهراز دس  یندر مصراع »تخت و نگ( ۵

   ینفلسط ین: سرزمینو نگ تخت

 یل : اسرائاهریمن

 پوش یلی کعبه به داغ ماتمت ن ای

 فُرات در جوش و خروش  اتی تشنگ وز

 توست  یمِاز   یاتو که فُرات، رشحه  جز

 شک به دوش  که کشد مَ یدمنشن دریا



 )پروانه( یمجاهد  محمدعلی

 :یزبان  قلمرو️▫

 پوشیاه : سپوشیلی کبود؛ ن یل،: به رنگ ننیلی

 : قطره، چک ه رَشحه

 یا : دریَم

 از پوست گوسفند    اییسه ک یک،: انبان، خمَشک

 است.حذف شده  یمعنو ة ینمصراع او ل و دوم، فعل »است« به قر  یانپا در

 :یادب  قلمرو️◽

 است.  ی شعر، رباع قالب

  یبودن کعبه را سوگ و ماتم کشته شدن حضرت عباس و تشنگ پوشیاهس  یلوجود دارد. )شاعر دل اول یت در دو مصراع ب یلتعل حسن

 .(داندی جوش و خروش فُرات م یلاو را دل

 او ل. یتدر دو مصراع ب تشخیص

 ( یا)در یمرشحه و  یانم تضاد

 وجود توست.  ی یااز در ی ا: فرات مانند قطره یهتشب 

 یا رت عب اس به درضح یلیتفض تشبیه

 :یفکر  قلمرو ️◽

  یای از در یاجز تو که فرات، قطره تو در جوش و خروش است، به یو فُرات از غم تشنگ پوشیاه که کعبه در سوگ تو س ی کس ای

 تشنگان آب ببرد. یو برا  یردمشک بر دوش گ یاییکه در  امیده وجود توست، نشن


