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گلبرگ

 درس 10 بانگ َجَرس

سؤاالت امتحاني درس دهم

الف. قلمرو زباني
11 معني1واژه1هاي1مشخص1شده1را1بنويسيد:.

الف. دل بر عبور از سّد خار و خاره بنديم.
ب. از هر کران بانگ رحيل آيد به گوشم

پ. بانگ از جرس برخاست واي من خموشم
ت. پا در رکاب راهوار خويش دارند

ث. هامون اگر دريا شود از خون بتازيد
ج. زان جا به جوالن تا خط لبنان برانيم

21 امالي1درست1واژه1هاي1را1از1داخل1کمانک1انتخاب1کنيد..
الف. وادي پر از فرعونيان و )قبتيان / قبطيان( است.
ب. يعني کليم آهنگ جان )سامري / صامري( کرد.
پ. از هر کران بانگ )رحيل / رهيل( آيد به گوشم.
ت. بايد به مژگان ُرفت گرد از )تور / طور( سينين.

31 ابيات1زير1از1چند1جمله1ساخته1شده1اند؟.
گـر تيـغ بارد، گو ببارد، نيست دشـوار الف. فرض است فرمان بردن از حکم جلودار 
مقصـد ديـار قـدس هم پـاي جلــودار ب. تکبيـر زن، لّبيـک گو بنشيـن به رهـوار 

41 با1توجه1به1بيت1زير1به1پرسش1ها1پاسخ1مناسب1دهيد:.
تخت و نگين از دست اهريمن بگيريد« »فرمان رسيد اين خانه از دشمـن بگيريـد 

الف. مفعول ها را بيابيد.
ب. يک ترکيب وصفي و يک ترکيب اضافي در بيت پيدا کنيد.

پ. نهاد را در جمله  اول و آخر مشخص کنيد.

ب. قلمرو ادبي
51 در1بيت1هاي1زير1انواع1جناس1را1مشخص1کنيد:.

دل بر عبـور از سّد خار و خاره بنديـم الف. وقت است تا برگ سفـر بر باره بنديـم 
زان جا به جوالن تا خط لبنـان برانيم ب. جانـان مـن برخيـز بـر جوالن برانيــم 
بايد به سينه رفت زين جا تا فلسطين پ. بايد به مژگان ُرفت گرد از طور سينين 

61 کنايه1ها1را1در1عبارت1زير1بيابيد1و1معناي1هر1يک1را1بنويسيد:.
پـا در رکـاب راهـوار خويـش دارنـد. الف. دريـا دالن راه سفـر در پيـش دارنـد 

ب. گاه سفر شد، باره بر دامن برانيم.
پ. وقت است تا برگ سفر بر باره بنديم.

ت. آنک امام ما علم بگرفته بر دوش

فصل 5 ادبيات انقالب اسالمي
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گلبرگ 71 تلميحات1را1در1ابيات1زير1مشخص1کنيد1و1داستان1هر1يک1را1بيان1نماييد:.
تخـت و نگين از دست اهريمـن بگيريد الف. فرمان رسيد اين خانه از دشمن بگيريد 
اي يــاوران بايـد ولـي را يــاوري کـرد ب. يعنـي کليم آهنگ جـان سامـري کـرد 

81 اغراق1به1کار1رفته1در1بيت1زير1را1توضيح1دهيد:.
گــر1تيـغ1بــارد1گــو1بـبـارد1نيســت1دشــوار« »فـرض1است1فرمـان1بـردن1از1حکـم1جلـودار1

پ. قلمرو فکري
91 معني1و1مفهوم1بيت1هاي1زير1را1به1نثر1روان1بنويسيد:.

تـا بـوسـه گـاه وادي اَيَْمــن بـرانيــم الف. گـاه سفـر شـد بـاره بـر دامن برانيـم 
هامـون اگـر دريا شـود از خـون بتازيد ب. حکـم جلـودار است بـر هامـون بتازيد 
گـر تيـغ بـارد گـو ببارد جان سپر کن پ. جانـان مـن بـرخيـز و آهنگ سفر کن 
آنـك امـام مـا علـم بگرفتـه بـر دوش ت. جانان من برخيز و بشنو بانگ چاووش 

101 مقصود1عبارات1مشخص1شده1را1در1هر1مورد1بنويسيد:.
موسـي جلـودار است و نيل اندر ميان است. الف. وادي پر از فرعونيان و قبطيـان است 
اي يـــاوران بايــد ولــي را يــاوري کــرد ب. يعني کليم آهنگ جان سامـري کـرد 
بشکسـت داغ ديــر ياسيــن پشـت مــا را پ. جانــان من اندوه لبنــان کشت ما را 
پــا در رکـــاب راهــوار خـويــش دارنــد ت. دريــادالن راه سفــر در پيـش دارند 

111 آيا1قالب1اين1شعر1با1محتواي1آن1هم1خواني1دارد؟1چرا؟.
121 ابيات1زير1در1توصيف1کدام1شخصيت1است؟.

وز1تشنگـي1ات1فـرات1در1جـوش1و1خـروش »اي1کعبـه1به1داغ1ماتمـت1نيلـي1پـــوش1
دريا1نشنيـدم1که1کشـد1مشـک1بـه1دوش« جز1تو1که1فرات1َرشحـه1اي1از1يم1توســت1

131 منظور1از1قسمت1هاي1مشخص1شده1چيست؟.
وز1تشنگي1ات1فـرات1در1جـوش1و1خـروش »اي1کعبـه1بــه1داغ1ماتمـت1نيلـي1پـوش1
دريـا1نشنيدم1که1کشـد1مشـک1به1دوش« جز1تو1که1فرات1َرشحـه1اي1از1يـم1توسـت1

پاسخ

ب. کوچ کردن، سفر کردن 1 الف. خاره: سنگ خارا، سنگ 
ت. خوش حرکت و تندرو پ. زنگ 

ج. تاخت و تاز ث. دشت 

ب. سامري 2 الف. قبطيان 
ت. طور پ. رحيل 

الف. 5 جمله: فرض است / گر تيغ ببارد / گو / ببارد / نيست دشوار 3
ب. 4 جمله: تکبير زن / لبيك گو / بنشين به رهوار

الف. اين خانه )را(، تخت و نگين )را( 4
ب. ترکيب وصفي: اين خانه / ترکيب اضافي: دست اهريمن

پ. جمله اول: فرمان )نهاد( رسيد / جمله آخر: تخت و نگين از 
دست اهريمن بگيريد. نهاد: )شما( محذوف به قرينه لفظي

الف. باره و خاره / خار و خاره جناس ناهمسان )ناقص( 5
ب. جــولــان و جـــولــان ⇐ جناس همسان )تام(

)منطقه اي در سوريه(  )تاخت و تاز(

پ. ُرفت و َرفت ⇐ جناس ناهمسان )ناقص(

الف. پا در رکاب داشتن: آماده حرکت شدن 6
ب. باره راندن: کنايه از رفتن

پ. برگ سفر بستن: آماده رفتن
ت. علم به دوش گرفتن: آماده شدن براي نبرد

ربوده شدن  7 و  )ع(  سليمان  داستان حضرت  به  دارد  تلميح  الف. 
انگشتري اش توسط اهريمن.

ب. تلميح دارد به داستان حضرت موسي )ع( و قصه گوساله سامري

در مصرع دوم: تيغ ببارد نشان از شدت مشکالت و موانع بر سر  8
راه رسيدن به آزادي.

الف. وقت سفر شده است آماده حرکت بايد باشيم و تا وادي اَيَْمن  9
بايد برويم.

به حضرت موسي وحي رسيد،  آن  در  اَيْمن: صحرايي که  ]وادي 
مکان مقدس، اينجا سرزمين قدس[

ب. فرمان رهبر است که بر دشت بتازيد حتي اگر دشت دريايي 
از خون بشود.


