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با توّجه به تغییراتی که در کتاب های درسی سال های اخیر وجود دارد، بر آن شدم که در این 
ضمیمه به این تغییرات )که البّته اندک اس��ت( بپردازم تا کتاب برای تماِم دانش آموزاِن همۀ 

پایه ها مناسب باشد.
پیش از بیاِن جزئّیاِت این تغییر، الزم است به این نکتۀ بدیهی اشاره کنم که اساِس یادگیری و 
پیشرفت در بحِث قرابت معنایی، فراکتابی و براساس مفاهیم و درگیری با آن هاست، نه به شیوۀ 
درس به درس. )همان طور که در مقّدمه و فصِل دو کلمه حرف حساب هم توضیح داده ام( اّما 

همه می دانیم تسلّط بر مفاهیِم خوِد کتاِب درسی در روند تکامِل این بحث، تأثیر دارد.
تغییرات کتاب های درس��ی در بعضی قس��مت ها در حِدّ تغییِر اس��ِم درس ی��ا جابه جا کردن 
درس ه��ا ب��وده که این مورد اهمّیتی ندارد )فرض کنید ش��ما مفاهیم درس 2 را در درس 17 
بیاموزید، چه فرقی دارد!( این موارد و جابه جایی ها را در اینجا ذکر می کنم و سپس مواردی که 
به کتاب های مربوط به کنکور 1400، 1401 و بعد از آن در کتاب ها اضافه شده، قرار می گیرد.

موارد جابه جا شده یا تغییر نام داده

 در کتاب درسی مربوط 
به کنکور 1400 و بعد

 در کتاب درسی مربوط 
به کنکور قبل از 1400

درس نهم: غّرش شیراندرس نهم: بیداد ظالمان )تغییر نام(فارسی دهم

درس چهاردهم: کوزهدرس چهاردهم: ای رفیق )تغییر نام(فارسی دهم

درس دوم: خسرودرس شانزدهم: خسرو )جابه جایی(فارسی دهم

در کتاب فارس��ی دهم چاپ 1398 )که مربوط به کنکور س��ال 1401 و بعد از آن می ش��ود( 
فصل ه��ای 2 و 4 به طور کامل جابه جا ش��ده اند؛ ب��ه عبارتی کّل فصل »ادبّی��ات پایداری« و 
»ادبّیات سفر و زندگی« جابه جا شده اند. الزم است دانش آموزان کنکور 1401 و بعد از آن به 

این تغییر و جابه جایی توجه کنند:

سفر به بصره و 
شبی در کاروان

کالس نقاشی و 
پیرمرد چشم ما بود

پاسداری از حقیقت 
و دیوار عدل

بیداد ظالمان و 
همای رحمت

درس 9درس 8درس5درس 3کنکور 1400

کنکور 1401 
و بعد

درس 5درس 3درس 9درس 8

ضمیمه تکمیلی کنکور 1400، 1401 و بعد از آن
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در کتاب فارس��ی یازدهم چاپ 1398 )که مربوط به کنکور س��ال 1400 و بعد از آن می شود( 
فصل ه��ای 2 و 4 به طور کامل جابه جا ش��ده اند؛ ب��ه عبارتی کّل فصل »ادبّی��ات پایداری« و 
»ادبّیات سفر و زندگی« جابه جا شده اند. الزم است دانش آموزان کنکور 1400 و بعد از آن به 

این تغییر و جابه جایی توجه کنند.

در کوی عاشقان 
و چنان باش

ذوق لطیف و میثاق 
دوستی

در امواج سند و چو 
سرو باش

آغازگری تنها و 
تا غزل بعد

درس 9درس 8درس 5درس 3کنکور 99

کنکور 1400 
و بعد

درس 5درس 3درس 9درس 8
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درس 2 فارسی دهم )چاپ 97(

روان خوانی: دیوار

همی��ن امروز باید اس��تاد عبّ��اس را ببینیم که بیاید دیوار را بس��ازد. به کس دیگری 
نمی شود اطمینان کرد.

بله دیگر، تو این دور و زمانه به کسی نمی شود اطمینان کرد؛ عجب روزگاری است.

ØØبدشدن روزگار و عدم اعتماد به آدم ها

من از خوش باوری، آن جا محّبت جستجو کردمدر این دنیا که مردانش عصا از کور می دزدند
چه روزگار غریبی/ برادری، سخنی بیش نیست/ و معنی لغِت آشتی، شبیخون است/ 

پسر به خون پدر تشنه ست
به اندیشیدن خطر مکن/ روزگار غریبی ست، نازنین/ آن که بر در می کوبد شباهنگام/ 

به کشتِن چراغ آمده است

دیگر نمی توانست به خانة بهمن برود. عمله بنّاها و دیوار، راه را بر او بسته بودند.

هرچه فکر می کرد نمی فهمید  چه احتیاجی به دیوار هست و چرا پدرش این همه در 
ساختن آن، اصرار دارد.

جلوی چشم های غم زده اش، دیوار مثِل دیو ایستاده بود و با اخم به او نگاه می کرد.

ØØفاصله و جدایی و شکایت از آن

خوش��ا به حال گیاهان که عاش��ِق نورند/ و دسِت منبسط نور، روی شانۀ آن هاست/ 
نه، وصل ممکن نیست/ همیشه فاصله ای هست

دل من با دل تو / هر دو بیزار از این فاصله هاست
درد این فاصله ها منو به فریاد می کشه/ تووِی خرمِن سکوتم شعله های آتیشه

و ام��روز غ��م جدای��ی و فرق��ت ی��اردی، ما و می و عیِش خوش و روی نگاری
ب��ود دی��وار  آن  آب،  از  ب��ودمانع��ش  زار  ماه��ی،  او چ��و  پ��ِی آب،  از 
اس��تتا ک��ه ای��ن دی��وار، عالی گردن اس��ت س��رفرودآوردن  ای��ن  مان��ِع 
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درس 8 فارسی دهم )چاپ 97(

پاسداری از حقیقت

خون تو شرف را سرخگون کرده است.

ØØشرافت

ب��ه ذات اوس��ت مخّم��ر، ش��رافِت ازلیبه جان اوس��ت مرّکب، س��عادِت ابدی

در فک��ر آن گودال��م/ که خون تو را مکیده اس��ت/ هیچ گودال��ی چنین رفیع ندیده 
بودم/ در حضیض هم می توان عزیز بود/ از گودال بپرس

ØØ.ارزش هر جایی، به چیزی است که درون آن قرار دارد

شرف الَمکان بالمکین )ارزش هر جای و جایگاهی به کسی است که در آن قرار گرفته است.(

شمش��یری که بر گلوی تو آمد / هر چیز و همه چیز را در کاینات / به دو پاره کرد: 
هرچه در سوی تو، حسینی شد/ دیگر سو، یزیدی/ آه، ای مرِگ تو معیار

ØØتقابل و جدایی بدی و خوبی
ØØوجود داشتن معیار برای سنجش خوب و بد

تاری��خ هم��ان اس��ت یزیدی و حس��ینیدر کرب و ب��ا بی طرفان، بی ش��رفانند

مرگت چنان زندگی را به ُس��خره گرفت / و آن را بی قدر کرد / که مردنی چنین / 
غبطة بزرگ زندگانی شد.

ØØارزشمندی مرگ باشرافت و بی ارزشی زندگی

او شهادت را چنان گویی که خاطرخواه بودخنده ای زد بر شهادت تا به دیدارش رسید
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خونت با خون بهایت حقیقت/ در یک تراز ایستاد
و عزمت، ضامن دوام جهان شد/ که جهان با دروغ می باشد/ و خون تو امضای راستی است
تو تنهاتر از ش��جاعت/ در گوش��ة روشن وجدان تاریخ ایس��تاده ای/ به پاسداری از 

حقیقت و صداقت/ شیرین ترین لبخند بر لبان ارادة توست

ØØحقیقت و راستی و صداقت و دفاع از آن ها و رواج آن ها

حقیقت جوی��ی پی��کاِر  و  آزادی  همه ج��ا، صفح��ۀ تابن��دۀ آییِن ت��و بودرس��م 
و بََذَل ُمهَجتَه فبک لیَس��تَنِقَذ عبادک من الجهالِة خیرة الّضاله )او، حسین، خونش را 

در راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و سرگردانِی گمراهی نجات بخشد(

چندان تناوری و بلند/ که به هنگام تماشا/ کاله از سِر کودِک عقل می افتد

ØØبی  ارزشی و بی اعتباری و ناتوانی عقل در مقابِل عظمِت تو

اس��تعاش��قی خ��ود ن��ه کار فرزان��ه اس��ت دیوان��ه  عش��ق،  راِه  در  عق��ل 
ناسزایی خود کجا باشد سزای کوی عشق؟عقِل سرگردان چه داند ذوق بزم عاشقان؟
نابیناس��ت عش��ق  راه  در  بوعلی سیناس��تعق��ل  کاِر  عاقل��ی، 
چند کند قطره ای، فهم ز دریای عش��ق؟عقل تو چون قطره ای است مانده ز دریا جدا

درس 9 فارسی دهم )چاپ 97(

شعرخوانی: همای رحمت

به علی شناختم من، به خدا قسم، خدا رادل اگر خداشناسی همه در رِخ علی بین

ØØشناخت خداوند از راه علی
ØØ.خداوند در چهرۀ علی متجلّی است

تو را ش��ناختم، آن گه خداش��ناس شدممرا ز حس��ن تو، صنِع خدای ظاهر ش��د
بش��ناختم ب��ه ح��ق، یقی��ن و حقیقتشمّن��ت خدای را ک��ه به ج��ود امام حق
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که نگین پادش��اهی دهد از کرم گدا رابرو ای گدای مس��کین دِر خانة علی زن

ØØلطف و کرم و درویش نوازی
به��ر م��ا غرس ک��َرم بنش��انده اس��تب��ا ه��زاران آرزوم��ان خوان��ده اس��ت
درمم��رده زن��ده ک��رده عیس��ی از ک��رم عیس��ی  خال��ق  ک��ف  ب��ه  م��ن 
آبح��ق بب��ردش ب��از در بح��ر ص��واب آِب  آن  ک��رم  از  بشس��تش  ت��ا 
ک��رمچ��ون کس��م ک��ردی اگ��ر الب��ه کنم از  را  الب��ه ام  ش��و  مس��تمع 
کن��ی ارش��ادم  باش��د  م��رّوت  وق��ت و بی وق��ت از ک��رم ی��ادم کن��یاز 
می تنی��د دعاه��ا  ب��ر  می ش��نیدبی اجاب��ت  پنه��ان  لّبی��ک  ک��رم  از 
والّس��امآب دارد ص��د ک��رم، ص��د احتش��ام پذی��رد  را  پلی��دان  ک��ه 
او س��وی  عی��ادت  آم��د  چون هم��ه لط��ف و کرم بُ��د، خوی اومصطف��ی 
ک��رم دری��ای  ک��رد  عتاب��ی  ک��رمگ��ر  دره��ای  گردن��د  ک��ی  بس��ته 
انته��اپ��س کرم ه��ای اله��ی بی��ن ک��ه م��ا در  زم��ان  آخ��ر  آمدی��م 
ت��ا بجوش��د در ک��رم، دری��ای ج��ودپ��س بیف��زا حاج��ت ای محت��اج، زود
روان گن��ج  ک��رم،  اه��ل  روانوع��دۀ  رن��ِج  ش��د،  نا اه��ل  وع��دۀ  
افروخت��ه ک��رم  خورش��یِد  ت��ا ک��ه اب��ر و بح��ِر ج��ود آموخت��هچن��د 
از ک��رم، دری��ا نگ��ردد بی��ش و ک��مک��م نخواه��د گش��ت دریا زی��ن کرم
ع��دمحض��رت پررحم��ت اس��ت و پرک��رم ه��م  و  وج��ود  ه��م  او  عاش��ق 
از ک��رم کن ای��ن کژی ها را تو راس��تحّق آن قدرت که آن تیش��ه تو راس��ت

چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا؟به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من

ØØمدارا کردن با دشمن
با دوس��تان م��رّوت، با دش��منان مداراآسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
هر گلی کز باِغ وصلش بشکفد، بی خار بادهر که اندر راه ما خاری فکند از دشمنی
کم نگردد گر سپر در پیش زنبور افکندبا دل آزاران مدارا کن که هیج از شأن شهد
کن��د مدارای��ی  او  مخال��ف،  کن��دب��ا  جای��ی  را  خوی��ش  او،  دِل  در 
نرمی از دل، کینه ها بیرون یکایک می کندچون درشتی می کند دشمن، تو   نرمی پیشه کن
سنگ با آتش چو نرمی کرد، مینا می شوددل به دشمن چون مایم شد، مصّفا می شود
ِرفق پیش آر و مدارا و تواضع کن و جودخواهی از دشمِن نادان که گزندت نرسد
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متحیّ��رم چه نامم ش��ِه ُمل��ک الفتٰی را؟نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت

ØØفوق بشر بودن علی
ØØعظمت شخصیت علی

بلکه در جّنت فردوس نباشد چو تو حورآدمی چون تو در آفاق، نشان نتوان داد
لیکن متحّیرم نه چنانم که بدانم به چه مانیفکر ک��ردم که بگویم به چ��ه مانی تو؟

غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریاراز نوای مرِغ یاحق بش��نو که در دل شب

ØØراز و نیاز با محبوب

ااّل دِر دوس��ت ک��ه ش��ب ب��از کنن��دهرج��ا ک��ه دری بود به ش��ب دربندند
دوست را با نالۀ شب های بیداران خوش استمرغ خوشخوان را بشارت باد کاندر راه عشق
مگر او نیز همچون من غمی دارد شبانروزیندانم نوحۀ قمری به طرف جویباران چیست
نیس��ت آدمّی��ت  ش��رِط  ای��ن  م��ن، خام��وشگفت��م  و  تس��بیح گوی  م��رغ، 

درس 12 فارسی دهم )چاپ 97(

بری��د اّول  ه��م  بای��د  گ��رگ  دری��دس��ِر  م��ردم  گوس��فندان  چ��ون  ن��ه 

ØØ.باید جلوی ظلم و ستم و اتّفاق بد را از ابتدا گرفت
ØØ.پیشگیری مهم تر از درمان است

بُک��ش ورن��ه دل، برک��ن از گوس��فندچ��و گ��رِگ خبی��ث آم��دت در کمند
نه وقتی که س��یاب از س��ر، گذش��تکنون ک��وش کآب از کمر درگذش��ت
دریغ، سود ندارد چو رفت کار از دستع��اج واقعه پی��ش از وق��وع باید کرد

گنج حکمت: عامل و رعّیت
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درس 18 فارسی دهم )چاپ 97(

روان خوانی: سه پرسش

مهم این است که انسان با وقت گذرانی بیهوده، خود را آشفته نسازد.

بدان که فقط یک زمان بسیار مهم وجود دارد و آن »حال« است.

ØØحال را غنیمت دانستن و اهّمّیت وقت و به بطالت نگذراندن آن

که در عالم نمی داند کسی، احوال فردا رادال تا می توان امروز فرصت را غنیمت دان
رفی��ق ای  باش��د  ابن الوق��ت  از ش��رط طری��قصوف��ی  فرداگفت��ن،  نیس��ت 
دان غنیم��ت  را  ح��ال  ح��الحالی��ا  نتیج��ۀ  از  روش��ن  ش��ود  ت��ا 

گروهی دانش اندوزی را مهم ترین کار جهان می دانستند.

ØØاهّمّیت دانش و علم

رادرخ��ت ت��و گ��ر ب��اِر دان��ش بگی��رد نیلوف��ری  چ��رِخ  زی��رآوری،  ب��ه 
ک��ه ت��ا دان��ا و ن��ادان بوس��دت پ��ایب��ه دان��ش زندگان��ی ک��ن هم��ه جای 
ب��ود دان��ا  هرک��ه  ب��ود  ب��ودتوان��ا  بُرن��ا  پی��ر،  دِل  دان��ش  ز 

کدام کار از همه مهم تر اس��ت و بیش از همه باید به انجامش هّمت کنم؟ مهم ترین 
کار، نیکی کردن به اوست، زیرا انسان تنها برای نیکی کردن آفریده شده است.

ØØنیکی کردن به انسان ها

خ��وش نصیحت��ی  بش��نو  م��ا  ج��واز  ج��زا  نیکی��ش  و  ک��ن  نیک��ی 
ب��ازت��و نیک��ی می ک��ن و در دجل��ه ان��داز ده��د  بیابان��ت  در  ای��زد  ک��ه 
َرس��تی دردس��ر  ز  باش��ی  بشکس��تینی��ک  عه��د  جمل��ه  ب��دی،  ور 
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درس نیایش فارسی دهم )چاپ 97(

الهی

الهی، عاجز و سرگردانم، نه آنچه دارم، دانم و نه آنچه دانم، دارم

ØØنادانی و ناتوانی انسان

نب��ودچ��ون توانس��تم، ندانس��تم چ��ه س��ود توانس��تن  چ��ون ک��ه دانس��تم، 

بر ِکشت های ما جز باران رحمت خود مبار

ØØعفو و رحمت الهی نسبت به اعماِل ما

ک��نب��ه چش��م مرحم��ت س��ویم نظ��ر کن خیرالبش��ر  آخ��رت،  ش��فیِع 

به لطف ما را دست گیر و به کرم، پای دار

ØØلطف و کرم الهی و کمک به بنده

ک��ه گر دس��تم نگیری، رفتم از دس��تکنون گر دس��ت گیری جای آن اس��ت
پیچ درپی��چ امی��ِد  ای��ن  راِه  م��را لط��ف ت��و می بای��د، دگ��ر هی��چب��ه 

الهی، حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما مگذار

ØØطلِب از بین رفتن آنچه بین بنده و خدا فاصله انداخته

شکیب کم ز کم و اشتیاق بیش از بیشبی��ا و پرده برافکن که هس��ت خواجو را
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آنکه حزم زیادت داش��ت و بارها دس��ت برد زمانة جافی را دیده بود، سبک روی به 
کار آورد و از آن جانب که آب درمی آمد، بر خود بیرون رفت.

ØØاستفاده از عقل و تجربه و نجات یافتن

دلگش��ای خ��رد  و  رهنم��ای  خ��رد دس��ت گیرد ب��ه هر دو س��رایخ��رد 
خ��رد ب��ر هم��ه نیکویی ها س��ر اس��تتو چی��زی مدان ک��ز خرد برتر اس��ت
آراس��ته گ��ردد  خ��رد  ک��ز  چ��و گنج��ی ب��ود پ��ر زر و خواس��تهدل��ی 

غفلت کردم و فرجام کار غافالن چنین باشد.
آنک��ه غفل��ت بر احوال وی غالب و عجز در افعال وی ظاهر بود، حیران و س��رگردان و 
مدهوش و پای کشان، چپ و راست می رفت و در فراز و نشیب می دوید تا گرفتار شد.

ØØغفلت و تبعات آن

ندانن��د بی��دار  دی��ده  از م��رده دل��ی ق��در ش��ب ت��ار ندانندغفل��ت زدگان 

هرچند تدبیر در هنگام بال فایدة بیشتر ندهد؛ با این همه عاقل از منافع دانش هرگز 
نومی��د نگردد و در دفع مکاید دش��من تأخیر صواب بینن��د. وقت ثبات مردان و روز 

فکر خردمندان است.

ØØخردورزی و امیدواری به کارساز بودن آن

باش��د که نتوان یافتن دیگر چنین ایّام راغافل مباش ار عاقلی، دریاب اگر صاحب دلی
هوش��مند س��وی  ازی��را  ورز،  ز جاه��ل بس��ی ب��ه ب��ود م��وش و مارخ��رد 

گنج حکمت: پیرانۀ خرد
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پس خویش��تن مرده کرد و بر روی آب می رفت. صیّاد او را برداش��ت و چون صورت 
شد که مرده است، بینداخت. به حیلت خویشتن در جوی افکند و جان به سالمت برد.

ØØمردن باعث زنده ماندن

مردگ��ی در  عاش��قان  حی��ات  دل بردگ��یای  در  ک��ه  ج��ز  نیاب��ی  دل 
که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از مابمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی
ک��ه پیش از م��رگ یک نوب��ت بمیریمهم��ان ب��ه کای��ن نصیحت ی��اد گیریم
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ابیات اضافه شده

تیرخ��وردهز هر س��و ب��ر س��واری غل��ت می خورد اس��بی  س��نگین  ت��ن 
درد از  می نالی��د  ب��اره  زی��ر  نیم م��ردهب��ه  زخ��م داِر  س��وار 

ØØکشته شدن سربازان بسیار
ØØزخمی شدن سربازان بسیار

کمان گی��رب��ه ی��اری خواه��م از آن س��وی دری��ا و  زره پ��وش  س��وارانی 
شمش��یردم��ار از جان این غوالن کش��م س��خت ب��ه  خانمان هاش��ان  بس��وزم 

ØØکمک گرفتن از جنگجویان قوی
ØØشکست دادن و نابود کردن دشمن

درس 10 فارسی یازدهم )چاپ 98(

بانگ َجَرس

دل ب��ر عبور از س��ِدّ خ��ار و خ��اره بندیموقت اس��ت تا برگ س��فر بر باره بندیم

ØØآماده حرکت شدن
ØØمبارزه و غلبه بر مشکات

گ��ر تیغ ب��ارد گو بب��ارد جان س��پر کنجان��ان من برخی��ز و آهنگ س��فر کن
برانی��مگاه س��فر ش��د ب��اره ب��ر دام��ن برانیم ایم��ن  وادی  بوس��ه گاه  ت��ا 
ه��زار ره گرت از پا در افکنند نایس��ته��زار کوه گ��رت س��ّد راه ش��وند، برو
پروا مکن بش��تاب هّمت چاره ساز استگاه س��فر آم��د ب��رادر ره دراز اس��ت
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بانگ از جرس برخاست واِی من خموشماز ه��ر کران بانگ رحیل آید به گوش��م

ØØ رفتن هم رزمان
ØØسستی و نرفتن من

وه که بس بی خبر از غلغل چندین جرسیکاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش
)غلغل: همهمه و فریاد( 

کی روی، ره ز که پرسی، چه کنی، چون باشیکاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

دارن��د پی��ش  در  راه س��فر  دارن��ددری��ادالن  خوی��ش  راه��واِر  رکاب  در  پ��ا 

ØØآماده حرکت و سفر و مبارزه

پروا مکن، بش��تاب، هّمت چاره س��از استگاه س��فر آم��د ب��رادر، ره دراز اس��ت

ØØهنگام حرکت است
ØØطوالنی بودن راه
ØØشتاب کردن
ØØاستفاده از همت

برانی��مگاه س��فر ش��د ب��اره ب��ر دام��ن برانیم ایَم��ن  وادی  بوس��ه گاهِ  ت��ا 

ØØحرکت
ØØرسیدن به مقصود

موس��ی جلودار است و نیل اندر میان استوادی پ��ر از فرعونی��ان و قِبطیان اس��ت

ØØوجود دشمنان و ظالمان
ØØداشتن رهبر توانا بر غلبه بر مشکات



763

بر ج��ای ما بیگان��ه ننگ اس��ت ای برادرتنگ است ما را خانه تنگ است ای برادر

ØØدشمن ستیزی
ØØننگ بودن حضور دشمن در سرزمین ها

تخت و نگی��ن از دس��ت اهریمن بگیریدفرمان رس��ید این خانه از دشمن بگیرید

ØØپس گرفتن وطن
ØØغلبه بر دشمن

ای ی��اوران بای��د ول��ی را ی��اوری ک��ردیعن��ی کلیم آهن��گ جان س��امری کرد

ØØرهبر، قصد نابودی دشمن را کرده
ØØکمک به رهبر

هام��ون اگ��ر دریا ش��ود از خ��ون، بتازیدُحک��ِم جلودار اس��ت بر هام��ون بتازید

ØØهجوم حتی در صورت دادن شهدای بسیار

گ��ر تیغ ب��ارد، گو ببارد، نیس��ت دش��وارفرض است فرمان بردن از حکِم جلودار

ØØاطاعت از رهبر
ØØ نترسیدن از مشکات

گ��ر تیغ ب��ارد، گو بب��ارد، جان س��پر کنجان��ان م��ن برخی��ز و آهنگ س��فر کن

ØØآماده حرکت و هجوم شدن
ØØنترسیدن از مشکات
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زان ج��ا به ج��والن تا خ��ط لبن��ان برانیمجان��ان م��ن برخی��ز ب��ر ج��والن برانیم

ØØحرکت تا جوالن
ØØتاخت و تاز بر دشمن

آنج��ا ک��ه هر کوی��ش غمی بنهفت��ه داردآنجا که هر س��و صد ش��هید خفته دارد

ØØشهادت
ØØغم

بشکس��ت داغ دی��ِر یاس��ین پش��ت ما راجان��ان م��ن ان��دوه لبن��ان ُکش��ت ما را

ØØهمدردی با مظلومان لبنان

بای��د به س��ینه َرفت زین جا تا فلس��طینباید به مژگان ُرفت گرد از ُطور س��ینین

ØØمقدس بودن سرزمین فلسطین
ØØرفتن به فلسطین به هر شیوه ای

آن��ک ام��ام م��ا َعلَ��م بگرفت��ه ب��ر دوشجانان من برخیز و بش��نو بانگ چاووش

ØØحرکت و هجوم پشت سِر رهبر

جل��ودارتکبی��ر زن، لبّیک گ��و بنش��ین ب��ه رهوار همپ��ای  ق��دس  دی��ار  مقص��د 

ØØحرکت به سمت فلسطین


